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األول )نقاط08: (السؤال

سیاسة. 1 :الصرفأهداف

یليمن ما نذكر الصرف سیاسة أهداف :بین

المحلیة الصناعات 0,50.وحمایتهاتنمیة

0,25.الصادراتیعتشج

الجزء

األول

الواردات في 0,25.التحكم

0,50.ضخمتالةمعالج

المدفوعاتیقتحق میزان في 0,50.التوازن

الصرف. 2 أسعار استقرار على المحافظة أجل من اتخاذها یمكن التي :الوسائل

الصرفتعدیل.1.2 قیمة:سعر رفع أو خفض تجاهالعملةهو ـةالعمالتالوطنیة .األجنبی

حالة الصادرزتالخفضففي الوارداتنحواتداد وتنخفض ـام،الخارج قی ـشجع ی ما وهذا

المحلیة حال. وتنمیتهاالصناعات العمرةوفي قیمة ـلةفع العم ـاه تج ـةالالوطنیة األجنبی ت

یرأسعاتصبح مما منخفضة الواردؤدالواردات زیادة إلى ی،تاي الذي زیادةإلىديؤاألمر

المستوردةنالتالضغط المنتجات أسعار بین المنتجاتافسي ـالءالمحلیةوأسعار غ ـر ،األكث

نحو األسعار أاالنفتمیل التضخمیلقلالتيخفاض حدة .من

02

الصرف.2.2 احتیاطیات هو:استخدام الصرف ـيالعمالتمجموعةاحتیاطي الت األجنبیة

تقوم والتي النقدیة السلطة الصرفباستخدامهابحوزة سوق في التدخل أوعند بشراء وذلك

الوطنیة العملة صرف سعر على للمحافظة األجنبیة العمالت .بیع

02

الصرف.3.2 أجل: مراقبة طریقمن عن المدفوعات میزان في التوازن ـةتحقیق مجموع

السلطاتمن تضعها التي للبلدالقیود بماستخداعلىالنقدیة األجنبي ـنغالصرف م الحد یة

.األموالرؤوسخروج

02

الثا )نقاط08: (نيالسؤال

البشریة. 1 الموارد تسییر وظیفة :مفهوم

كیفیة حیث من المؤسسة تحتاجها التي البشریة بالموارد یتعلق ما بكل االهتمام عملیة هي

وتوجیههاالحصول وتطویرها، علیها والحفاظ استخدامها، على واإلشراف الموارد، هذه على

وتطویرها المؤسسة أهداف بجهدهم. لتحقیق العاملین األفراد البشریة بالموارد ویقصد

المؤسسة هیاكل من غیرها أو الورشات في أو اإلدارة في سواء .وطاقاتهم

02



2/2

مایةكیف. 2 عمل لمنصب المترشحین :اختیار

العملعإن لمنصب المرشح اختیار مجموعةملیة من والمراحلالتتكون ـة ـةالمتتالی مترابط

یليذن ما في :كرها

األولى. 1.2 ا: المرحلة بعملیة ألالقیام ـاوغربلة فیه ویتم األولیة ـتالتصفیة ـاتالماس طلب

لكل الذاتیة بالسیرة مرفقة مقابلة،رشحمتالتوظیف ـةوإجراء ـهأولی عن ـري والتح ـه ،مع

كتابیة أو شفویة اختبارات إجراء إلى .باإلضافة

02

الثانیةالمر. 2.2 قاوفیها:حلة إعداد ـةئیتم المرحل ـازوا اجت الذین المترشحین ـىمة األول

للنتا وفقا قائوترتیبهم في ووضعهم علیها المتحصل ـماءفرعیتینمتینئج أس تتضمن إحداهما

الثانیة وتتضمن المقبولین الطبيعوب. االحتیاطیینأسماءالمترشحین الفحص إجراء یتم ذلك د

خلو عاشحالمترلضمان أي صحيئمن .ق

02

الجزء تابع

األول

تعی:لثالثةاالمرحلة. 3.2 یتم وفیها األخیرة المرحلة ـولینیوهي المقب ـوجیههمن ـىوت إل

بهااألقسام سیعملون .التي
02

04

یلي فیما االقتصادیة المؤسسة في التمویل وظیفة دور : یتمثل

الم.1 احتیاجات لرؤتحدید األؤسسة ـتغالل:موالوس االس ـات عملی احتیاجات تحدید أي

تأمینها على والعمل الالزمة األموال لرؤوس االستثمار .وعملیات
01

التمویل. 2 برنامج للتمویل:إعداد مخطط وضع فیهأي اتحدد ـللالزالمبالغ ك ـل لتموی مة

وعملیة انجا، في الشروع العملیةو،العملیةزتاریخ انجاز التمویلتكذلكو،مدة مصادر حدید

عملیة لكل .المناسب

01

الخزینة. 3 یتم:تنظیم المأي مدفوعات أي النفقات المحتملة،ؤتوقع اإلیراداتوتوقعسسة

الم مقبوضات المحتملةؤأي على. سسة تكون ال التوقعات أساسأساسهذه على بل سنوي

أسبوعي أو .شهري

01

الجزء

الثاني

رتس. 4 المؤیر األموال الالز:ةاحتوس القدر على المحافظة بالمأي األموال رؤوس من

لتجنب تفریط أو جإفراط رزتجمید من للؤء المتاحة األموال منمؤوس یحرمها مما سسة

إضافيتحقیقإمكانیة وربح جهة المقلعرتجنبمن أنشطة بعض توقف أو مماؤة سسة

اإلخاللیعرضها الإلى تجاه أخرىیرغبالتزاماتها جهة .من

01


