
2/1

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

للشغل. 1 التقدیري التسییر :مفهوم

بالتسیی ـةللشغلالتقدیريریقصد العامل الید من المؤسسة أقسام من قسم كل احتیاجات تحدید

الن الناحیة من العددسواء أي الكمیة الناحیة من أو المطلوبة المهارات نوعیة تحدید أي وعیة

العاملةمالالز الید كفیلة.من بالمؤسسة المتاحة البشریة الموارد كانت إذا ما معرفة وبالتالي

ـ یتطب األمر أن أم المؤسسة طرف من المخطط اإلنتاج برنامج ـيببتحقیق بعملیت ـام القی

والتكوین .التوظیف

02

التوظیف. 2 :أشكال

الداخلي والتحویل: التوظیف والنقل الترقیة طریق 02.عن

الجزء

األول

الخارجي كفاءات:التوظیف من احتیاجاتها لتلبیة الخارجي التوظیف إلى المؤسسة تلجأ

المؤسسة داخل متوفرة غیر معینة .ومواهب
02

التكوین. 3 :أهداف

للعمال اإلنتاجیة مستوى 0,5.رفع

الوظیفي أألمن مستوى 0,5رفع

الماهرة العاملة الید من المؤسسة حاجة 0,5.تلبیة

المنتج جودة 0,5.زیادة

الثاني )نقاط08: (السؤال

للتجارة. 1 العالمیة المنظمة :تعریف

الد التجاریة للمفاوضات منبرا وتعتبر الدول بین التجارة بقوانین تعنى منظمة . ولیةهي

عام المنظمة هذه االتفاقی1995تأسست محل حلت وقد الجمركیةة، للتعریفات العامة

.والتجارة

03

للتجارة. 2 العالمیة المنظمة :دور

األعضاء الدول بین التجاریة للعالقات المنظمة االتفاقات تنفیذ على 01.اإلشراف

على االقتصادیة السیاسات تحدید في الدولي البنك و الدولي النقد صندوق مع التعاون

النامیة الدول في االقتصادي اإلصالح برامج تحدید و ، الدولي .الصعید
01
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لل التجاریة السیاسات فحص و الدولةمراقبة احترام مدى إظهار بهدف األعضاء دول

الجمركیة الرسوم و القیود من الخارجیة التجارة كتحریر اللتزاماتها .العضو
01

التجاریة االتفاقات تنفیذ حول األعضاء الدول بین تنشأ قد التي المنازعات في الفصل

.الدولیة
01

تابع

الجزء

األول

المنازعات تسویة قرارات 01.تطبیق

التمویل. 1 وظیفة 04:تعریف الجزء

ـسةهولثانيا المؤس لتشغیل الالزمة المؤقتة أو الدائمة المالیة الموارد ـا،توفیر له ـسمح ت ـي والت

استحقاقها مواعید حلول عند التزاماتها .بمجابهة
01

التمویل. 2 طرق :مختلف

الداخلي التمویل ـ :أ

بنفاتنشئهالتيالمواردهو ـشاطهاالمؤسسة ن ـالل خ من ـو. سها ـشمله ی ـاتو االهتالك

الصافیة واألرباح الموزعة،والمؤونات الذاتيغیر بالتمویل التمویل من النوع هذا یسمى .و
1,5

الخارجي التمویل ـ :ب

الغیر من المؤسسة علیها تتحصل التي الموارد ـروض. هي الق ـا أهمه أنواع عدة على وهي

وطرح واالبنكیة والمساعداتلسنداتاألسهم العام ـالالكتتاب علیه ـصل تتح ـي الت المالیة

زیادةالمؤسسة وكذلك الدولة زیادةمن طریق عن المال الشركاءرأس .والمساهمینحصص

1,5


