
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
 2020دورة:                                                                 التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

 تسيير واقتصادالشعبة: 

                                                             االقتصاد والمناجمنتاختبار في مادة: 

 4من  1صفحة 

 

 

 د 03و سا 30 المدة:

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 نقاط( 60الجزء األول: )
 الية:أجب عن األسئلة الت  

 اول.دالمالءمة في الت  ثلى من رجة الم  قود لتحقيق الد  ول منذ القدم إلى تحسين أشكال الن  تسعى الد    (1
 قود.ف الن  عر   -أ
 رح.قود مع الش  اذكر أشكال الن   -ب

 رح مختلف العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف التجارية. ذكر بالش  ا  (2
 نقاط( 60الجزء الثاني: )

فترتين  " خاللB" وسعرها، والكمية المطلوبة من السلعة "Aية المطلوبة من السلعة "ن الكم  الي يبي  الجدول الت  
 متتاليتين:

 2 1 الفترة
 11 11 السعر "Aالسلعة "

 ؟ 0511 الكمية
 2110 2341 الكمية "Bالسلعة "

 المطلوب:
" خالل الفترة Aد الكمية المطلوبة من السلعة "" متكافئة، حد  Aلب السعرية للسلعة "إذا كانت مرونة الط   (1

 الثانية.
 ر ذلك حسابيا." ثم بر  Bوالسلعة " "A"استنتج العالقة بين السلعة   (2
 خل لنفس الفترتين كان كما يلي:رض أن مستوى الد  تفن  (3

 2 1 الفترة
 1R 2R الدخل

 .(-2) " مساوية لــ:Aخل التي تجعل مرونة الطلب الدخلية للسلعة "غير في الد  احسب نسبة الت   -أ
 لعة في هذه الحالة؟ما نوع الس   -ب
 إذا كانت موجبة.  لب الدخليةر مرونة الط  فس   -جـ
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 4من  2صفحة 

 

 

 نقاط( 60الجزء الثالث: )
 الوضعية:  

 األحذية والمصنوعات الجلدية مع  " إلنتاجمؤسسة "إبراهيم وشركائه مديرجتمع ا       
 المؤسسة.رؤساء المصالح ومسؤولي         

 ر ما يلي:قر   - 1  
 ( شاحنات لنقل السلع وتسويقها في بعض أسواق الوطن.10تخصيص ستة )  -         
 أحذية، معاطف()جاتها ة عقود مع دول أجنبية من أجل تصدير منتإبرام عد   -         

 ...( من جهة أخرى غراء، بالستيك.لوازم صناعية ) من جهة واستيراد            
 ر السيد المدير بالنقاط التالية: ذك    -2 

 سياسة تدخل الدولة بالرفع من بعض الرسوم الجمركية وتحديد قائمة المواد المستوردة. -  
د البنك الوطني الجزائري ) -           ( بتسديد قيمة المواد المستوردة بواسطة مصرف BNAتعه 
 موجود في الدولة المصد رة.          

 

 ا من الوضعية وبناء على ما درست:انطالقالمطلوب:  
د نوع الس   (1  عر فه. ،وق الذي تقصده المؤسسةحد 
 فها ثم بي ن أسبابها.ر  بادل مع الخارج؟ عنسمي عملية الت  كيف  (2
 ؟يد المديرر بها الس  ولة التي ذك  هي سياسة الد   ما  (3

 فها.عر   –أ    
 ؟هي أهدافها ما – ب         

 .الواردة في الوضعية؟ اشرحهاهي العملية المصرفية  ما (4
 
 

 

 

         

 

 

 

 
 انتهى الموضوع األول
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 4من  3صفحة 

 

 

 الثاني الموضوع
 

 

 نقاط( 60الجزء األول: )
 ذكرها.ادة، قود وظائف متعد  للن   (1
 .امة( بتفاعل قوى العرض والطلبعر في سوق تسوده المنافسة الكاملة )الت  د الس  يتحد   (2

 وق.الس   عر ف -أ
 امة(.شروط المنافسة الكاملة )الت   اذكر -ب

 دورها. ذكر امة العالمية للتجارة و المنظ   فعر   (3
 

 نقاط( 60الجزء الثاني: )
 :)1( السند
     

    
 

 
 
 

 م 2663يوليو  11 ه الموافق1424جمادى االولى  11المؤرخ في  64-63المرجع: من األمر                
 وتصديرهايتعلق بالقواعد العامة على عمليات استيراد البضائع                          

 : )2(السند
 
 
 

 م2611ديسمبر  21ه الموافق 1431ربيع الثاني  60مؤرخ في  11-11قانون رقم                    
        10. الجريدة الرسمية رقم م2610يتضمن قانون المالية لسنة                           

 المطلوب: 
ندين واعتمادا على ما درست:  انطالقا من الس 

ند  (1  :(1)استخرج من الس 
ياسة -أ  ر  الخارجية. )معالجزائر في تنظيم تجارتها  نتهجتهااالت جارية التي  الس   ح(.الش 
ولية، اإلجراء -ب   ثم عر فه. المت خذ من ِقبلها في تنظيم مبادالتها الد 
 

: يهدف هذا األمر إلى تحديد القواعد العام ة المطب قة على عمليات استيراد   61المادة 
 ."المنتوجات"  ، التي تدعى في صلب الن صوتصديرهاالبضائع 

 المنتوجات وتصديرها بحرية ... استيرادتنجز عملية  :62المادة 
رف طبقا للت شريع  استيرادتخضع عمليات  :60المادة   وتصدير المنتوجات إلى مراقبة الص 

 بهما.   والت نظيم المعمول

... وفي هذا اإلطار يمكن ات خاذ تدابير تقييدية على البضائع عند االستيراد إلى :110المادة 
   غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات ...
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 4من  4صفحة 

 

 

ند  (2 ولة تدابير  (2)أشار الس  جراءات منإلى إمكانية اتخاذ الد  شأنها تخفيف العجز في ميزان  وا 
 المدفوعات.

 أهداف هذه اإلجراءات. بي ن -أ
 يمكن معالجة عجز ميزان المدفوعات؟ كيف -ب                   

ندين؟( 3           ماذا تستنتج من الس 
 

 نقاط( 60) :الجزء الثالث
 الية:تعاني إدارة مؤسسة "أذواق" إلنتاج المواد الغذائية من المشاكل الت  

لى إوق بسبب ارتفاع سعره، لذا لجأت المؤسسة منافس في الس  " عالي الجودة لكن غير Aالمنتج "(: 1السند )
 ن من المنافسة.مك  تلتاختيار مواد أولية أقل جودة 

(، -2بــ: ) " تقدرAمرونة الطلب السعرية للمنتج " ن أن  بعد اإلجراء الذي لجأت إليه المؤسسة تبي  (: 2السند )
دج  231، لكن عندما انخفض السعر إلى وحدة 31111دج كانت  211ية الطلب المحقق عند سعر وكم  
 ية المطلوبة.رت الكم  تغي  

يزات جهأرادت المؤسسة أن تقوم بتصدير الفائض من منتجاتها والقيام باقتناء مجموعة من الت  (: 3السند )
 بالتسديد نيابة عنها. القرض الشعبي الجزائري  (CPA)د البنك محليا، وتعه  
 المطلوب: 

 الية:وبناء على ما درست أجب عن األسئلة الت  انطالقا من السندات 
 (.1رة في مستوى الطلب )السنداستخرج العوامل المؤث   (1
 (.2ية المطلوبة )السندغير في الكم  حسب مقدار الت  ا (2
 فه.( ؟ عر  4ما نوع البنك المذكور في )السند (3
 (.4)السند هي صور االئتمان التي يتعامل بها البنك مع المؤسسة؟ اشرحها ما (4

 
  
 
 
 
 
 
 

 انتهى الموضوع الثاني




