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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية                                                    الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد

 2010 دورة ماي –تصميم إجابة امتحان المستوى 

  و المانجمنتاالقتصاد: المادة  ثانوي تسيير و اقتصاد3: المستوى و الشعبة
  

محاور   العالمة
  عناصر اإلجابة  الموضوع

 كاملة مجزأة

    16  

      ) نقاط08: (السؤال األول

      :مفهوم التسيير التقديري للشغل. 1

 تحديد احتياجات كل قسم من أقسام المؤسسة من اليد العاملـة            للشغل التقديري   ريقصد بالتسيي 

وعية أي تحديد نوعية المهارات المطلوبة أو من الناحية الكمية أي العدد            سواء من الناحية الن   

 وبالتالي معرفة ما إذا كانت الموارد البشرية المتاحة بالمؤسسة كفيلة           . من اليد العاملة   مالالز

ـ             القيـام بعمليتـي     ببتحقيق برنامج اإلنتاج المخطط من طرف المؤسسة أم أن األمر يتطب

  .التوظيف والتكوين

02    

      :أشكال التوظيف. 2

    02  .عن طريق الترقية والنقل والتحويل: التوظيف الداخلي •

  الجزء 

  األول
  

 تلجأ المؤسسة إلى التوظيف الخارجي لتلبية احتياجاتها من كفاءات          :التوظيف الخارجي  •

  .ومواهب معينة غير متوفرة داخل المؤسسة
02    

      :أهداف التكوين. 3  

    0,5  .رفع مستوى اإلنتاجية للعمال •  

    0,5  رفع مستوى أألمن الوظيفي •  

    0,5  .تلبية حاجة المؤسسة من اليد العاملة الماهرة •  

    0,5  .زيادة جودة المنتج •  

      ) نقاط08: (السؤال الثاني  

      :تعريف المنظمة العالمية للتجارة. 1  

. وليةهي منظمة تعنى بقوانين التجارة بين الدول وتعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الد  

 العامة للتعريفات الجمركية ة، وقد حلت محل االتفاقي1995تأسست هذه المنظمة عام 

  .والتجارة

03    

      :دور المنظمة العالمية للتجارة. 2  

    01  .اإلشراف على تنفيذ االتفاقات المنظمة للعالقات التجارية بين الدول األعضاء •  

التعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في تحديد السياسات االقتصادية على              •  

  .الصعيد الدولي ، و تحديد برامج اإلصالح االقتصادي في الدول النامية
01    
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دول األعضاء بهدف إظهار مدى احترام الدولة       مراقبة و فحص السياسات التجارية لل      •

  .العضو اللتزاماتها كتحرير التجارة الخارجية من القيود و الرسوم الجمركية
01    

الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول األعضاء حول تنفيذ االتفاقات التجارية              •

  .الدولية 
01    

تابع 

  الجزء 

  األول

  
    01  .تطبيق قرارات تسوية المنازعات •  

  الجزء   04    :تعريف وظيفة التمويل. 1

والتـي تـسمح لهـا    ،  توفير الموارد المالية الدائمة أو المؤقتة الالزمة لتشغيل المؤسـسة       هو  لثانيا

  .بمجابهة التزاماتها عند حلول مواعيد استحقاقها
01    

      :مختلف طرق التمويل. 2  

      :أ ـ التمويل الداخلي  

ـ و. سها من خـالل نـشاطها     المؤسسة بنف  ا تنشئه التي المواردهو      االهتالكـات   و يـشمل  ه
  . و يسمى هذا النوع من التمويل بالتمويل الذاتي غير الموزعة،والمؤونات واألرباح الصافية

1,5    

      :ب ـ التمويل الخارجي  

وهي على عدة أنواع أهمهـا القـروض        . هي الموارد التي تتحصل عليها المؤسسة من الغير         
المالية التـي تتحـصل عليهـا       لالكتتاب العام والمساعدات    لسندات  األسهم وا البنكية وطرح   

  .والمساهمينحصص الشركاء رأس المال عن طريق زيادة من الدولة وكذلك زيادة المؤسسة 

1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 


