
 2020/  2019الموسم الدراسي :                                  تاوقريت              –ثانوية زروقي الشيخ 
 ســـــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــات 03المــــــدة :                            ت إ                                  03القسم : 

 في مادة االقتصاد والمانجمنت  الثاني اختبار الفصل
 نقطة ( 06)      األولالجزء 
  ميزان المدفوعاتاشرح حالة الفائض في   -1

 للبطالة االجتماعية ماهي اآلثار  -2

 ماهو دور المنظمة العالمية للتجارة  -3

 

 نقاط (  06)     الجزء الثاني
يقوم بنك الجزائر بتحديد سعر صرف الدينار لضمان استقرار العملة الوطنية السيما أمام أهم العمالت االجنبية  

 الدوالر و االورو  ، و نظرا لالزمة االقتصادية قام بتخفيض قيمة الدينار مقابل الدوالر 
 : من السند و على ضوء ما درست أجب على مايلي :  المطلوب

 لجزائراشرح وظائف بنك ا -1

 ماهو نظام الصرف المتبع ؟ عرفه  -2

 ماهي وسيلة سياسة الصرف التي اعتمدها بنك الجزائر ؟ عرفها  -3

 

 نقاط (  08)    الثالثالجزء 
بسبب ارتفاع في هذه الفترة  ركود االقتصادي مؤسسة " الفالح " مختصة في صناعة  مالبس االطفال ، و نظرا لل

 ، انعقد مجلس ادارة المؤسسة  و اتخذ القرارين التاليين : أسعار السلع و الخدمات و ضعف القدرة الشرائية 
 تسريح عدد من العمال في انتظار تحسن الوضع االقتصادي للبلد . - أ

 تخفيض ساعات العمل لعدد آخر من العمال . -ب

 لى مايلي : : من السند و على ضوء ما درست أجب ع المطلوب 
 ما نوع البطالة الناتجة عن كل قرار ؟ عرفها  -1

 ما هو أسلوب القيادة  المتبع ؟ عرفه  -2

 كيف تسمى ظاهرة ارتفاع االسعار ؟ عرفها  -3

 

 

 نقطة ( 06)      الجزء األول
  حالة الفائض في ميزان المدفوعات  -1

العالم الخارجي أكبر من  وهي تعني أن حقوق الدولة على
التزاماتها تجاه العالم الخارجي  و هذا يدل على أن الدولة 
لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي ، وكذلك يدل 

على وجود أموال معطلة غير مستثمرة .  و إلعادة 
التوازن تقوم الدولة بزيادة االصول من االحتياطات 

 ض . الرسمية للبلد بالخارج  بمقدار الفائ

 اآلثار االجتماعية  للبطالة -2

تخلق البطالة فئة من المجتمع : تفشي اآلفات االجتماعية -
عديمة الدخل مما يدفعها إلى االنحراف و البحث عن 
الرزق بطرق غير شرعية إضافة إلى تفشي ظاهرة 

 المحسوبية و الرشوة ... الخ 
تدفع البطالة إلى الهجرة للخارج و البحث عن  الهجرة: -

 لمعتمدة اوسيلة سياسة الصرف   -3 
 تعديل سعر الصرف:   -

هو خفض أو رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العمالت 
. ففي حالة التخفيض تزداد الصادرات و   األجنبية

تنخفض الواردات وهذا ما يشجع الصناعات المحلية ، 
و في حالة الرفع تنخفض الصادرات و تزداد الواردات 

مما يؤدي الى التنافس بين اسعار المنتجات المحلية و 
 االجنبية فتنخفض االسعار .

 
 نقاط 08الجزء الثالث : 

 بطالة الناتجة نوع ال -1

 البطالة الدورية:   -أ
يرتبط هذا النوع بالدورة االقتصادية حيث أنه في حالة 

االنكماش يضطر أرباب العمل إلى تخفيض االنتاج األمر 
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العمل حتى و لو كان بشروط غير الئقة و لها  آثار 
 اجتماعية و نفسية السيئة  على مهاجر و ذويه.

 دور المنظمة العالمية للتجارة   -3

تحرير التجارة الدولية:  تعمل على ضمان انسياب  -
التجارة بأكبر قدر من الحرية دون عوائق و معاونة الدول 

 .سات التجاريةالنامية في المواضيع المتعلقة بالسيا
مراقبة مدى تنفيذ االتفاقيات التجارية بين الدول:  ويتم  -

ذلك عن طريق إدارة االتفاقيات الدولية، و مراجعة 
 .السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية

الفصل في النزاعات التجارية الدولية:   تتولى الفصل  -
من خالل في النزاعات التجارية التي تحدث  بين الدول 

 اليات و اجراءات محددة  .
 

 نقاط 06الجزء الثاني :
 وظائف بنك الجزائر -1

 اصدار العملة النقدية.  -
يقدم القروض للبنوك التجارية و يعتبر بنك البنوك :  -

اعادة خصم االوراق التجارية و تسوية الحسابات بين 
 البنوك ) المقاصة( 

وتعديل الترخص بفتح البنوك والمؤسسات المالية  -
 قوانينها االساسية  وسحب االعتماد.

 حماية زبائن البنوك و المؤسسات المالية  -
بنك الحكومة : ايداع ما لديها من اموال فيه و يقدم لها  -

قروض عند الحاجة  ، كما يتولى تنفيذ السياسة 
 االقتصادية للحكومة.

  نظام الصرف المتبع -2

  نظام الصرف الثابت: 
هو تدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة 

عملة أجنبية واحدة أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العمالت 
 الرئيسية في العالم )سلة العمالت ( .

 

3-  

 
 
 

الذي يؤدي إلى تسريح العمال و تزداد البطالة  إلى أن 
تصل إلى أعلى مستوياتها ثم تبدأ مرحلة االنتعاش و تبدأ 

 .التقلصالبطالة في 
 :البطالة الجزئية -ب

تتمثل في تخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقابل 
 -2 تخيض نسبة من األجر بسبب تخفيض االنتاج مؤقتا .

 دة  المتبع أسلوب القيا -2
 :القيادة الديمقراطية

هي تلك التي يشرك فيها القائد مرؤوسيه في اتخاذ  
واقتراحاتهم ، ويحتفظ في آرائهم القرارات باالستماع إلى 

 األخير بالسلطة النهائية في اتخاذ القرار .

 مى ظاهرة ارتفاع االسعار تس -3
 التضخم:

 لألسعار  تتميز باالستمرار الذاتي تصاعديةحركة هو 
 ".ناتجة عن فائض الطلب على قدرة العرض
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