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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى امتحان إجابة ماي–تصمیم 2010دورة

الشعبة و اقتصاد3: المستوى و تسییر المانجمنتاالقتصاد: المادةثانوي و
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األول )نقاط08: (السؤال

البشریةمفهوم. 1 الموارد تسییر :وظیفة

تؤثر التي والقرارات اإلجراءات واتخاذ وضع خالل من بالعاملین االهتمام في تتمثل
ال الموارد على .بشریةمباشرة

02

في. 2 البشریة الموارد تسییر وظیفة :مهام

الجزء

األول

اإلداریة المهام ـ ـع:أ دف ـل مث بالمؤسسة العاملین بإدارة المتعلقة األنشطة كل هي
.األجور

02

التسییر مهام ـ في:ب ـسةوتتمثل المؤس ألهداف المالئمة االجتماعیة السیاسة تحدید
والتوظیف الترقیات بالمؤسسةوتكتحفیزومثل العاملین العاملینووین حركة تكییف

جدد عاملین توظیف مثل المؤسسة احتیاجات مع بالمؤسسة
2

اإلعالم مهام ـ ـ مطبوعاتتو:ج ، المؤسسة مجلة مثل الداخلیة اإلعالم وسائل كون
االجتماعات .إعالمیة،

2

الثاني )نقاط08: (السؤال

تعریف ـ المدفوعاتأ :میزان

التي االقتصادیة المعامالت لجمیع النقدیة القیم فیه تُسجل حسابي سجل ـینهو ب ـتم ت
فیها المقیمین وغیر ما دولة في المقیمین الخارجي(األعوان زمنیة)العالم فترة خالل

عادة سنةمعینة تكون جانبین. ما من یتكون :وهو

مدین جانب النقد: )المدفوعات(ـ القیم فیه ـاهوتُسجل اتج ـة الدول ـات التزام لكل یة
الخارجي .العالم

دائنـ الخارجي:)المقبوضات(جانب العالم على الدولة حقوق فیه .وتُسجل

02

المدفوعات میزان عناصر ـ :ب

العملیاتمیزـ ـى:الجاریة) المعامالت(ان عل ـشتمل وی الجاري بالحساب ویدعى
التالیة التجاري:الموازین الخدمات،المیزان واألرباح،میزان الفوائد .ومیزان

03

الرأسمالیةـ المعامالت ـوال:میزان األم رؤوس ـة حرك ـزان المی هذا في یسجل
األجلقصیر( وطویلة ومتوسطة الخارج) ة والى 02من

الذهبـ حركة ـي:میزان ف ـائض الف أو العجز تسویة أجل من یستخدم میزان وهو
األخرى .الموازین
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04

البطالة تعریف ـ :أ

عمل فرص وجود عدم ـلتعني العم ـى عل ـدرة الق ـه ل توافرت لمن مشروعة
فیه .والرغبة

01

البطالة أنواع شرح ـ :ب

الهیكلیةـ ـوطني:البطالة ال ـصاد االقت تنظیم في الهیكلیة التغیرات بسبب تنتج
في الراغبین األفراد وخبرات والمؤهالت المتاحة العمل فرص بین التوافق وعدم

عنه الباحثین و .العمل

01

االحتكاكیة البطالة ـدى:ـ ول العمل عن الباحث لدى المعلومات نقص عن تنتج
عمل فرص لدیهم تتوفر الذین األعمال .أصحاب

01

الجزء

الثاني

الدوریة البطالة ـا):الظرفیة(ـ واألزم ـروف الظ ـن ع ـة الناتج البطالة تهي
.االقتصادیة
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