
التسییر واالقتصاد: شعبة
 في شكل مخططاتملخص شامل لجمیع الدروس
 خاصة بكل درسالحل بتقویمیةوضعیات

المختصر 
االقتصاد والمناجمنتفي 

للسنة الثالثة ثانوي

رضــــا موســى: األستاذمن إعداد



ت  ا م ٔدعیة املراجعة و

ل احلفظ-1 اء ق :د

بطاعتك ٕان(- ٔرسار ك و رك وقلوبنا خبش امرة بذ ا  ٔلسن لهم اجعل  كة املقربني ا ني وحفظ املرسلني واملال فهم النب ٔ ٔس لهم ٕاين  .)ك نعم املوىل ونعم النصريا

اء -2 :بعد احلفظد

لهم(- اجيت ٕالیها ك ما قرٔت وما حفظت وما تعلمت فرده يل عند  ٔستود ا هللا ونعم الویلٕاين  ر وحس ىل لك يشء قد .)ٕانك 

ه ٕاىل-3 اء التو اند :م

ك ٕاال ٕالیك(- جى م ٔ وال م ٔمري ٕالیك ال مل ٔسلمت  لهم ٕاين تولكت ٕالیك و .)ا

ابة-4 اء بدء إال :د

ٔمري وارب ارشح يل صدري ورس (- .)لل العقدة من لساين یفقهوا قويليل 

ابة-5 اء عند تعرس إال :د

انك ٕاين كنت من الظاملني ( - ٔنت سب ٕاال  .)ال ا

ابة-6 هتاء من إال اء  :د

هللا(- ٔن هدا هنتدي لوال  لهذا وما كنا  ي هدا ا .)امحلد 



ســــــة           –الشیخ مطروح العید: نویـــــة ـــــةت راس ة ا 2019/2020: الس
صــــــــــــــــــاد وماجنمنت: املــــــــــــــادة ــــــــــــــــــــــــــوىاق ت ق3: املس

النقــــــــــــود):01(دة ــــالوح

مكوناتها
النقود النقودالقانونية االئتمانية

المعدنية المساعدة وتشمل األوراق النقدية والنقود
.

عن التزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ هي نقود غير قانونية وهي عبارة
.القانونية عند الطلب وهي تشمل جميع الودائع الجاريةالنقودمعينة من

المبادلة

النقوداملقايضة

النقودتعريف تعريف المقايضة

صعوبات المقايضة

النقودأشكال  النقودوظائف 

وسيط للتبادل
مقياس للقيمة

مستودع ) للقيمة(مخزن
اآلجلةوسيلة للمدفوعات 

معدنية
ورقية

)الخطية(مصرفية 
ائتمانية

الكترونية

املركزييصدرها البنك

تصدرها البنوك التجارية

هي كل ما يتمتع بقبول عام في التداول، 
أي بقبول كل أفراد المجتمع كوسيلة 

لخدمات ومقياسا للقيم ة السلع واللمباد
.هاومستودعا ل

سلعة بسلعة او خدمة بخدمة مبادلة
)النقود(دون استخام وسيط 

عدم توافق بين الحاجات والرغبات 
.عدم قابلية بعض السلع للتجزئة

صعوبة وجود معدل موحد للتبادل
عدم قابلية السلع للتخزين

السلع للتخزينعدم قابلية 

النقودإصدار

الكتلة النقدیة

التي هي في حيازة مختلف األعوان النقودهي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف:تعريفها
.االقتصاديين

والمعدنيةالورقيةالنقودإصدار
واملعدنية

المصرفية وااللكترونية النقودإصدار
والمعدنيةوالمعدنية

)بنك الجزائر(رقابة البنك المركزيوذلك تحتتقوم البنوك التجارية بإصدار هذه األنواع .دون سواه) بنك الجزائر(للبنك المركزي ممارسة هذا الحق ويفوض. الورقية والمعدنية عبر التراب الوطنيالنقودوحدها حق إصداريعود للدولة

وضعیة تقویمیة

طلب منك اخوك ان تبحث له عن سيارة في المواقع االلكترونية الخاصة بالسيارات من اجل اقتناءها وبعد بحث مطول وجدت له 
على كل الشروط والتي من بينها الثمن النقديالسيارة التي توافق متطلباته، واتفقت مع صاحب السيارة عبر الشبكة العنكبوتية 

:اعتمادا على ما درست اجب على ما يلي
.ما نوع المبادلة التي يتمحور حولها السند- 1
اذكر اشكال النقود التي تعرفها - 2
ماهو الشكل الذي يبينه النص- 3

هي عملية التنازل عن شيء مقابل 
الحصول على شيء آخر
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واألسعارالسوق ):02(دة ــــالوحملخص

1

السوق

تعریف السوق نواع السوقأالسوقأشكال
سوق السلع والخدمات

سوق العمل
المالیةاألوراقسوق 

منافسة غیر الكاملةمنافسة كاملة

األسعاراالحتكار منافسة احتكاریة       احتكار القلة        

تعریف السعر

العناصر المحددة للسعر العرضالطلب

)الخدمة(ھو التعبیر النقدي عن قیمة السلعة 

الطلبتعریف 

الطلبقانون

العوامل 
المؤثرة 
ومنحنى

عبارة عن الكمیة المطلوبة من ھذه السلعة عند سعر معین في وحدة زمنیة معینة

كمیة المطلوبة من سلعة ما وسعرھایعبر عن العالقة العكسیة التي تربط بین ال

سعر سلعة معینة.
 المنافسة(والبدیلةأسعار السلع األخرى المكملة(
دخل المستھلك.
 والثقافیة مثل العادات والتقالیداألوضاع االجتماعیة

زمنیة معینةعبارة عن كمیة المعروضة من ھذه السلعة عدد سعر معین في وحدةالعرضتعریف 

سلعة ما وسعرھایعبر عن العالقة الطردیة التي تربط بین الكمیة المعروضة من 

سعر السلعة المعینة
 ةالمنافس(أسعار السلع األخرى المكملة والبدیلة(
أسعار عوامل اإلنتاج
توقعات المنتجین.

العرضقانون

مرونة العرض مرونة الطلب

العوامل 
المؤثرة 
ومنحنى

مرونة الطلب الداخليةمرونة الطلب التقاطعية:مرونة الطلب السعرية
هي درجة استجابة الطلب 

سلعة معينة للتغيري على 
.على سعرهاأالذي يطر

هي درجة استجابة الطلب على السلعة 
للتغيري الذي يطرأ على ) قهوةمثال ال(معينة 

) شايمثال ال(سعر السلعة األخرى البديلة 
) سكرمثال ال(أو املكملة 

هي درجة استجابة الطلب على 
سلعة معينة للتغري الذي يطرأ 

.للمستهلكعلى الدخل النقدي 

: تعريف
رهالتغري الذي يطرأ على سعلهي درجة استجابة عرض سلعة معينة 
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واألسعارالسوق ):02(دة ــــالوحملخص

2

مرونة الطلب الداخليةعيةمرونة الطلب التقاطمرونة الطلب السعرية
املطلوبة من سلعة كمية النسيب للالتغري =
.لسعر نفس السلعةالنسيب التغري /ما

املرونة بالقيمة املطلقةتأخذ: مالحظة

املطلوبة من سلعة كمية النسيب للالتغري =
. لسعر سلعة اخرىالنسيبالتغري /ما

املطلوبة من كمية النسيب للالتغري =
للدخل النسيبالتغري / سلعة ما

.النقدي للمستهلك

ةـــــــــــــالطلب كثري  املرون1>م 
ةـــــــــــــــــاملرونقليلالطلب 1<م 
ةـــالطلب متكاىفء املرون1=م 
ةـــــــــــاملرونعدميالطلب 0=م 

)موجبة(السلعتني متبادلتني   0>م 
)سالبة(السلعتني متكاملتني  0<م 
)  معدومة(السلعتني مستقلتني  0=م 

)دنيا( سلعة منخفضة السعر:سالبة
سلعة عادية: موجبة

سلع كمالية 1>م 
سلع ضرورية1<م 

العرضمرونة 
السلعةالتغري النسيب لسعر نفس / عة مالالتغري النسيب للكمية املعروضة من س=

:حيث
.كمية األساس)/ كمية األساس–كمية املقارنة = (يف الكمية النسيب التغري 
.سعر األساس)/ سعر األساس–سعر املقارنة (=يف السعر النسيبالتغيري

ةـــــــــــــكثري  املرونالعرض1>م 
ةـــــــــــــــــاملرونقليلالعرض1<م 
ةـــمتكاىفء املرونالعرض1=م

ةـــــــــــاملرونعدميالعرض0=م 

المنحنى البانيتعريف
مع المعروضةالكميةبني التعادلهو ذلك السعر الذي يتحقق عنده 

.عن نفس السلعةالمطلوبةالكمية

الطلبمع منحىن العرضمنحىن يتقاطعحيدد سعر التوازن بيانيا عندما 

الحلتطبيقات
%10دج للرت اىل اخنفاض يف الكمية املطلوبة من الوقود بنسبة 30إىلدج 25زيادة وقود السيارات من أدتإذا

احسب املرونة السعرية للطلب وعلق على النتيجة: المطلوب
.لسعر نفس السلعةالنسيب التغري / املطلوبة من سلعة ماكمية النسيب للالتغري = مرونة الطلب السعرية 

وهي اقل من الواحد الصحيح الطلب قليل املرونة0.5- = 0.2/ 0.1-= 
.للدخل النقدي للمستهلكالنسيبالتغري / املطلوبة من سلعة ماكمية النسيب للالتغري =مرونة الطلب الداخلية%15ونتيجة لذلك زادت الكمية اليت يشرتيها من حلم الغنم بنسبة%10زاد دخل مستهلك ما بنسبة إذا

موجبة فهي سلعة عادية ومبا أن املرونة اكرب من الواحد فهذه السلعة كمالية1.5= 0.15/0.1
كلغ 200كلغ إىل 500دج ونتيجة لذلك اخنفضت الكمية املعروضة من 60دج إىل 100لنفرض أن سعر املوز اخنفض من : 04تطبيق

منك حساب مرونة العرض ماذا تالحظالمطلوبيف اليوم 
التغري النسيب لسعر نفس السلعة/ التغري النسيب للكمية املعروضة من سبعة ما= مرونة العرض

انالحظ 1.5=  )0.4-(/)0.6-(=  املرونةكثيراكرب من الواحد إذن العرض أ
.)%20(، وذلك عند اخنفاض سعرها بنسبة %)35(مبقدار ) X(اخنفضت الكمية املعروضة من السلعة 

).X(إجياد مرونة العرض للسلعة المطلوب
التغري النسيب لسعر نفس السلعة/ التغري النسيب للكمية املعروضة من سبعة ما= مرونة العرض

 =35%)-(  /20 %)-( =1.75

حاالت 
حاالت مرونة مرونة الطلب

العرض

قانون حساب
قانون حساب المرونة

المرونة

سعر 
التوازن
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المصرفيالنظام):03(دة ــــالوحملخص 

التجاريةاألوراقحتصيل 
مقابل عمولة  بني العمالء التحويالت النقدية 

العام لالكتتابالشركاتسنداتو أسهمعرض اعتمادات الصندوق
مقابل عمولةشركات املسامهةبتوزيع أرباح يةجتارية او مالأوراقالقرض بضمان 

اخلزائن احلديديةتأجرياخلصم
خطابات الضمان

االعتماد املستندي

األساسيةوظائفه البنك المركزي
حيكمه التشريع (هو مؤسسة وطنية 

تتمتع بالشخصية املعنوية ) التجاري
هدفه الرئيسي هو ،واالستقالل املايل

خدمة الصاحل االقتصادي العام وال 
.يتعامل مع األفراد

احلق يف إصدار العملة النقدية لذا يدعى ببنك اإلصدار  -
(اإلشراف والرقابة). يعترب بنك البنوك -

الرتخيص بفتح البنوك واملؤسسات املالية وتعديل قوانينها األساسية. -
محاية زبائن البنوك واملؤسسات املالية. -

بنك احلكومة حيث يقوم املصرف مبختلف األعمال املصرفية اخلاصة باإلدارة  -
احلكومية

المؤسسات المالية)األعمالبنوك (البنوك المتخصصة)الودائع(البنوك التجارية 
وهي تلك الصارف اليت تقوم بصفة 

اهليئاتمن األفراد و بقبول الودائعتادة مع
وتلتزم بدفعها عند الطلب أو يف موعد 

بعمليات القرضق عليه وهي تقوم فمت
وكذا وضع وسائل الدفع حتت تصرف 

الزبائن

ا موجهة للمشاريع االستثمارية  عمليا
وهلذا فهي تعتمد يف إقراضها على 

رأمساهلا بالدرجة األول وعلى الودائع 
طويلة األجل واإلقراض من الغري

مهمتها العادية عبارة عن أشخاص معنوية 
تلقي ماعدا بإعمال مصرفية مالرئيسية القياو 

. الودائع
تعتمد أساسا على رأمساهلا وعلى املدخرات 

طويلة األجل واالقرتاض من غري مقابل 
فوائد تتحملها هذه املؤسسة

البنوك
اجة احلحيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن،هدفها التعامل يف النقود و االئتمانعبارة عن مؤسسةهو 

.بغرض إقراضها أو استثمارها

جمموعة املؤسسات املصرفية اليت تتعامل باالئتمان يف بلد هو: تعريفه
تقدمي القروض وجتميع االدخار: أهميته

ما

النظام المصرفي

العملیات المصرفیة

االئتمان

عملیات مصرفیة اخرىقبول الودائع

الجاریةالودائع 

حساب الصكوك

الجاريالحساب 

ألجلالودائع 

البنوكنواع أ

الودائع االدخاریة

االموالتوظیف 

إطارالتوظیف في 
الجھاز المصرفي

التوظیف في االستثمار 
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الخارجيــةالتجــــارة ):04(دة ــــالوحملخص 

.عدم استطاعة أي دولة تحقيق االكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات-
حجم اإلنتاج األمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق توسع نشاط المؤسسات االقتصادية أدى إلى زيادة-

جديدة 
تاج إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في اإلنتاج الزراعي وأخرى متخصصة في اإلن-

.الصناعي
يتميز بتكاليف نسبية أقل وتصدير فائض منه، من مصلحة الدولة أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي-

. يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية أعلىوتقوم باستيراد المنتجات التي

الحمايةمبدأ مبدأ حرية التجارة
إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة إلىالمبدأيدعو هذا

المنتجة في بين السلعالمعاملة الخارجية وعدم التمييز في
الخارج وبين السلع المنتجة محليا، وهذا لتحقيق أهداف 

:منهامعينة 
.االستغالل األمثل والعقالني للثروات-
.انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات-
.الحد من االحتكار-
رجية بين دول العالم مما يؤدي إلى ارة الخإنعاش التجا-

.زيادة التنافس الدولي

الدولة عن طريق مجموعة من يدعو هذا المبدأ إلى تدخل
على التجارة اإلجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة

:منهاالخارجية لتحقيق أهداف معينة 
.حماية الصناعات المحلية الناشئة-
من سياسة اإلغراق التي تتبعها بعض حماية األسواق المحلية-

.الدول المصدرة لسلع رخيصة
.زيادة إيرادات الخزينة العمومية-
.تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات-

اهمية التجارة الخارجية

الخارجية تعني مبادلة السلع والخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين التجارة 
.يقيمون في دول مختلفة التجارة الخارجية

اسباب قيام 
التجارة الخارجية

التي يستفيد منها كل بلد يقيم وااليجابيات المزايا الخارجية منتأتي أهمية التجارة
.بلدان أخرىعالقات تجارية مع

ميزان المدفوعات

والوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من عالقاتها التجارية معاإلجراءاتهي مجموعة سياسة التجارة الخارجية
.معينةالعالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من األهداف االقتصادية خالل فترة زمنية

المنظمة العالمیة 
للتجارة

هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تهتم بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية
للتعريفات الجمركية وقد حلت محل االتفاقيات العامة1995الدولية، تأسست هذه المنظمة عام 

.والتجارة
.ذ االتفاقيات التجارية بين الدولمراقبة مدى تنفي-ب.تحرير التجارة الدولية-أدورھا

تطبيق قرارات تسوية المنازعات -د.   صل في النزاعات التجارية الدوليةالف- ج

المعامالت االقتصادية التي تتم بين األعوان المقيمين في دولة هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف
خالل فترة معينة عادة ما تكون سنة ويقوم على مبدأ القيد ) العالم الخارجي( المقيمين فيها ما والغير
.المزدوج

:عناصر هي3يتضمن :الحساب الجاري-أ
والواردات) معامالت دائنة(يتضمن حركة الصادرات من السلع والتي ينتج عنها استالم األموال من الخارج: الميزان التجاري- 1

).مدينةمعامالت(من السلع والتي ينتج عنها دفع األموال إلى الخارج 
ومن ) معامالت مدينة(والواردات من الخدمات ) معامالت دائنة(ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات : ميزان الخدمات- 2

الخ..النقل والتأمين:أمثلة الخدمات
تسجل في جانبه الدائن والتحويالت نحو الخارج تسجل في من الخارجاآلتيةالتحويالت :التحويالت من جانب واحدميزان- 3

الجانب المدين
:ويتضمن العناصر التالية:رؤوس األموالميزان-ب
.المشتريات والمبيعات من األوراق المالية-.االستثمارات المباشرة- .تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات األصول األجنبية في البلد-

مكوناتھ

توازنھ

:حاالت هي3التمييز بين يمكن
األداء هذا يدل على كفاءةو تجاه العالم الخارجيالخارجي مساوية اللتزاماتها معناها أن حقوق الدولة على العالم: حالة التوازن-أ

.االقتصادي للبلد
العالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي  و هذا يدل وهي تعني أن حقوق الدولة على: حالة وجود فائض-ب

.أي غير مستثمرةعلى أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي وكذلك يدل على وجود أموال معطلة
وهي الحالة األخطر . الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجيأي أن حقوق الدولة على العالم: حالة وجود عجز- ج

.تسمح به مواردهاواألكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على أن الدولة تستورد سلعا و خدمات أكبر مما

تقويميةوضعية 

الجزائرية الى ضبط عمليات التجارة الخارجية وحماية االنتاج الوطني للتقليل من فاتورة الواردات من اجل مجابهة تسعى الحكومة 
ابتداًء من شهر جانفيمادة 851والتي بلغت داألزمة المالية الراهنة من خالل وضع قائمة بأسماء المواد الممنوعة من االستيرا

)28/12/2017الشروقجريدة(.كالرفع من الرسوم الجمركيةسائل  مستعملة عدة و المقبل)2018(
.ماذا نعني بالتجارة الخارجية -1
.اشرجها وبين أهدافها؟ماهي السياسة المتبعة في مجال التجارة الخارجية في هذه الحالة -2
.ماهي تدعيات هذه السياسة على االقتصاد الوطني-3
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الصـــــــــــــــــــــــــرف):05(دة ــــالوحملخص 

صرفالسوق العالمي للسوق الصرف بين البنوك
الذي يتشكل من خمتلف البنوك للصرفحمليسوقهو عبارة عن 

.احمللية اليت تقوم ببيع وشراء العمالت األجنبية داخل البلد الواحد
املنتشرة عرب أرجاء بيةاألجنالصرفراكزمهو عبارة عن خمتلف 

املرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة خمتلف العامل و 
شبكات االتصال احلديثة وهذه املراكز تعترب مبثابة سوق عاملي واحد 

،طوكيو،زيوريخ،لندن،هم هذه املراكز جند مركز نيويوركأللصرف و 
....هونغ كونغ،فرانكفورت

نظام الصرف المرن نظام الصرف الثابت 
بربط قيمة تتدخل السلطة النقديةام الصرف الثابت ظل نظيف 

ا معظم اليت(وطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة العملة ال نعقد 
أو بالقيمة املتوسطة لعدد من العمالت ) صفقات هذا البلد

".العمالتسلة "الرئيسية يف العامل ويطلق عليها مصطلح 

بية يف السوق ام الصرف املرن تتحدد قيمة العملة األجنظل نظيف 
دون تدخل السلطة على هذه العملة الطلبقوى العرض و بتفاعل 
.يف سوق الصرفالنقدية

الصرفاسباب 

سياسة سعر الصرفتعريف الصرف

الصرفسعر او معدل 

سوق الصرفتعريف 

اليت تتخذها السلطات النقدية للبلد يف جمال الصرف بغية حتقيق وسائلالو تدابريالو جراءاتاإلجمموعة هي
أهداف معينة 

األمريكي أو غريه من العمالتمبادلة عملة دولة مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار اجلزائري بالدوالر 

سياسة الصرفاهداف

الصرفأنظمة

ا

احلاجة إىل الصرف األجنيب عندما تنشأ تعامالت تتطلب استعمال العمالت األجنبية مثل التجارة أتنش
ويتم ذلك عن طريق األموال، تبادل رؤوس قدسة البعثات التعليمية باخلارجاملالبقاعاخلارجية زيارة 

.اخل...االستثمارات اخلارجية مثل انشاء فروع، شراء مؤسسات اجنبية 

هو عدد الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة أخرومبعىن األخرالعملتني بداللة إحدىسعر 
.أخرىدولة 

تتم فيه عملية مبادلة العملتان األجنبية املختلفة ويقصد به أيضا شبكة العالقات اليت تربط ذيهو السوق ال
:طراف املشاركة يف جمال الصرف هيخمتلف األ

اخل...السياح ،املستوردون،املصدرون -
البنوك التجارية -
مساسرة الصرف األجنيب -
.البنك املركزي -

انواع سوق الصرف

التحكم يف الواردات - تشجيع الصادرات-تنمية الصناعات احمللية-
حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات- معاجلة التضخم-

سياسة الصرفوسائل

هو رفع أو :تعديل سعر الصرف-
خفض قيمة العملة الوطنية جتاه 

تخفيض الةالعمالت األجنبية ففي حال
وتنخفض تزداد الصادرات حنو اخلارج 

هذا ما يشجع قيام الواردات و 
الصناعات احمللية وتنميتها ويف حالة 

رفع قيمة العملة الوطنية جتاه العمالت 
تصبح أسعار الواردات األجنبية

.زيادة الوارداتإىلمنخفضة مما يؤدي 

بهقصدي: مراقبة الصرف-
يود اليت تضعها قجمموعة ال

السلطات النقدية للبلد على 
بغية األجنيباستخدام الصرف 

األموالاحلد من خروج رؤوس 
ة على استقرار سعر ظاحملافو 

الصرف العملة الوطنية و بالتايل 
حتقيق التوازن يف ميزان عمل على 
.املدفوعات

باحتياطات يقصد:استخدام احتياطات الصرف-
ا جمموعة العمالت  األجنبيةالصرف يف بلد ما بأ

اليت حبوزة السلطة النقدية واليت تقوم باستخدامها 
اخنفاض ةعند التدخل يف سوق الصرف ففي حال

سعر الصرف العملة الوطنية عن املستوى املرغوب 
تتدخل السلطة النقدية يف سوق الصرف طالبة 

شراء العملة الوطنية مقابل التخلي عن العمالت 
ا األجنبية رفع إىلالذي يؤدي األمراملوجودة حبوز

والعكس يف حالة من سعر صرف العملة الوطنية 
.ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية

مراقبة الصرفالصرفاحتياطاتاستخدامتعديل سعر الصرف

وضعية تقويمية

مليار دوالر واألثر السليب 27.54، 2015أدى كل من العجز القياسي يف ميزان املدفوعات املسجل سنة 
جممل احتياطات الصرف بالدوالر الناجم عن اخنفاض قيمة االورو مقابل العملة األمريكية، إىل انكماش حاد يف للتعبري عم 

اية ديسمرب 178.94حيث تراجع مستواها من 2015هذه االحتياطات لسنة  144.13اىل 2014مليار دوالر 
اية ديسمرب  .الر خالل سنة واحدةمليار دو 34.81اي اخنفاض قدره 2015مليار دوالر يف 

: من خالل الوضعية المالية الخارجية للجزائر اجب عن مايلي
كيف نسمي العالقة بني قيمة االورو مقابل العملة األمريكية-1
.ماهو سبب انكماش االحتياطات الرمسية -2
.كيف يتم استخدام حساب االحتياطات الرمسية يف معاجلة ميزان املدفوعات-3
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بطالـــــــــــــــــــــــــــةال):06(دة ــــالوحملخص 

)نسبة اىل الدورة االقتصادية(البطالة الدورية
)قلة االستثمارات،حالة الكساد(هي البطالة النامجة عن الظروف االقتصادية الظرفية كاألزمات االقتصادية 

.)التخلي عن اليد العاملة(ففي حالة الرواج يزداد الطلب على اليد العاملة والعكس يف حالة االنكماش 

االحتكاكيةالبطالة 
تعرب عن الفاصل الزمين بني التوقف عن العمل ومباشرة عمل جديد أي أن العامل عندما يغري وظيفته فانه 

.قبل ان ينتقل إىل وظيفة أخرىيبقي بدون عمل مدة معينة 
الهيكليةالبطالة 

عدم التوافق بني فرص العمل املتاحة تظهر نتيجة للتغريات اهليكلية يف االقتصاد الوطين واليت تؤدي اىل 
.واملؤهالت وخربات األفراد الراغبني يف العمل

)التقنية(الفنية البطالة
تظهر نتيجة لتعطل سري االنتاج بسبب التعطل املفاجئ لآلالت او التذبذب يف التموين باملواد االولية 

الجزئيةالبطالة 
.يض نسبة من األجرفتخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقابل ختب

البطالةاسباب 

اثار البطالةالبطالةتعريف  حسب تعريف املكتب الدويل للعمل فإن البطّال هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه 
ويقبله عند مستوى األجر السائد ولكن دون جدوى

.عدم التوازن بني النمو الدميغرايف والنمو االقتصادي-
.نقص االستثمارات الوطنية واألجنبية-
.تؤدي إىل غلق بعض املصانع وتسريح العمال) من الطلب عليها>املنتجاتعرض (حالة الكساد -
.إعادة هيكلة املؤسسات االقتصادية -
.استخدام التكنولوجيا يف بعض القطاعات ينجم عنه التخلي عن اليد العاملة-
.تفاقم املديونية اخلارجية اليت تؤثر على حجم االستثمارات-

البطالةانواع 

.تشجيع االستثمارات الوطنية واالجنبية-
.نحامللتأمني على البطالة لتقدمي إنشاء صندوق ا-
.ختفيض ساعات العمل وتشجيع التقاعد املسبق-
اجلديدةالشغلملتطلباتليستجيبوإصالحهاملهينالتكوينمنظومةحتسني-
.صغريةمؤسساتإنشاءأجلمنمّصغرةقروًضاالبطالالشبابمنح-

البطالة التخفيف من إجراءات

تسريح عدد من :ضعف االنتاج-
العمال يؤدي اىل اخنفاض يف حجم 

االنتاج
البطالة تؤدي :ضعف االستهالك-

اىل ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالني

:واالمنيالسياسياالستقرار عدم-
بسبب ظهور االحتجاجات واملظاهرات 

للمطالبة بتحسني االوضاع

تكون البطالة :تفشي االفات االجتماعية-
سببا اساسيا لبعض االفات االجتماعية مثل 

.السرقة والتسول
تعزز البطالة ظاهرة اهلجرة :الهجرة-

.وخاصة فئة الشباب

االثار السياسيةاالجتماعيةاالثار االثار االقتصادية

وضعية تقويمية

اء مهام مثانون قرر مدير مؤسسة نوميديا إلنتاج  م على فهم ) 40(األحذية الرياضية بتبسة إ عامال نتيجة عدم قدر
إسرتاجتية املؤسسة اجلديدة يف السوق مما أدي إىل عجزها على منافسة املنتجات األجنبية وخاصة الصينية منها يف األسواق 

.احمللية
:على ضوء ما درست أجب على األسئلة التالية

؟حدد نوع البطالة اليت أصبح العمال املسرحون يعانون منها -1
.كل من املؤسسة والعمال املسرحونماهي احللول اليت ميكن اقرتحها على-2
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صــــــــــــــــــاد وماجنمنت: املــــــــــــــادة ــــــــــــــــــــــــــوىاق ت ق3: املس

مـــــــــــــالتضخ):07(دة ـــــــــالوحملخص 

:لعالجه و الحد من زيادته تتبع الدولة سياسات االقتصادية التالية

اآلثار االجتماعيةاآلثار االقتصادية
اخنفاض القدرة الشرائية للنقود(: انخفاض قيمة العملة(.
من الطلب عليها>ألن عرض النقود يكون :انخفاض معدل الفائدة.
وذلك بسبب فقد النقود : انخفاض االدخار وانخفاض االستهالك

.واخنفاض سعر الفائدة) حمزنا للقيمة(األساسية إلحدى وظائفها 
بسبب ارتفاع أسعار السلع املنتجة حمليا مقارنة بالسلع : انخفاض اإلنتاج

املستوردة حيث يقل الطلب على السلع احمللية األمر الذي يؤدي 
.باملنتجني احملليني إىل ختفيض حجم اإلنتاج

بصفة عامة  واألجور بسبب ارتفاع التكاليف : محدودية االستثمارات
.بصفة خاصة، األمر الذي يدي إىل قلة االستثمارات

بسبب تقليل حجم اإلنتاج يقابله : ارتفاع نسبة البطالة
.تسريح عدد من عمال

األسعاربسبب البطالة وارتفاع أسعار : ارتفاع معدل الفقر.
 الدخل الثابت والمحدودالقدرة الشرائية لفئةانخفاض :
مثل الرشوة و الفساد اإلداري :االجتماعيةظهور اآلفات

.اخل.....والكسب غري املشروع
):الطلیق(التضخم الظاھر

هو الذي يظهر أثره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع األسعار، وينعكس ذلك في ارتفاع األجور وغيرها من النفقات التي تتميز 
.مختلف المداخيل بصفة عامةبالمرونة، األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع 

):خفي ومستتر(التضخم المكبوت 
في هذه الحالة تكون األسعار غير مرتفعة بسبب تدخل الدولة في تحديد أسعار السلع والخدمات بصفة إدارية، األمر الذي يؤدي 

.ولكن بأسعار مرتفعةإلى اختفاء بعض السلع وظهور ما يسمى بالسوق السوداء التي تتميز بوجود السلع المفقودة 
: التضخم الكامن

في الدخل الوطني النقدي دون أن تصاحبها زيادة في اإلنفاق ) غير طبيعية(يظهر هذا التضخم عندما تكون هناك زيادة كبيرة 
السلع لكل التي يتم فيها تحديد كمية معينة من ) نظام البطاقات(الكلي، ويحدث هذا عندما تلجأ الدولة إلى نظام توزيع السلع 

.فرد، فال يجوز له ان يشتري أكثر من هذه الكمية، وينتشر هذا النوع من التضخم في حاالت الحرب
:التضخم الجامح

ويتميز بارتفاع معدالته وتصاحبه سرعة في تداول النقود في يعتبر هذا النوع اخطر أنواع التضخم وأكثرها ضررا باالقتصاد الوطني،
فتتزايد األسعار الحالة  يتم طبع األوراق النقدية بكميات كبيرة جدا تفوق متطلبات النشاط االقتصادي للبلد،وفي هذه السوق،

.انخفاض مستمر في  قيمة العملة الوطنيةإلىارتفاعا بصورة مذهلة مما يؤدي 
التضخم الزاحف

.األسعار بمعدالت بطيئةوهو أقل أنواع التضخم خطورة  على االقتصاد الوطني، حيث يتسم بارتفاع 

التضخمأثارالتضخمتعریف 

وھي ناتجة عن فائض الطلب الزائد حركة متصاعدة لألسعار تتمیز باالستمرار الذاتي،:"یعرف التضخم بأنھ
".على قدرة العرض

:العناصر المكونة  لظاھرة التضخم
 لیس مؤقت(لألسعاروجود ارتفاع مستمر(
أن یكون االرتفاع ذاتیا، بمعنى أن ال یكون نتیجة ظروف طارئة.
 عرض السلعة>طلب على السلعةال(وجود فائض في الطلب الكلي على العرض الكلي.(

ة ظاهرة التضخم: مراقبة اإلصدار النقدي :ومنهايقوم البنك املركزي بوضع وتنفيذ السياسة النقدية باعتماد جمموعة من األدوات من أحل جما
دف : رفع سعر إعادة الخصم .التأثري يف القدرة االئتمانية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة املتداولةوهذا 
وذلك يف طريق بيع األوراق املالية وهذا من اجل سحب جزء من السيولة املتداولة يف السوق: سياسة السوق المفتوحة.
التجاريةوهذا من اجل ختفيض القدرة االئتمانية لدى املصارف : رفع نسبة االحتياطي القانوني.
دف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية: رفع سعر الفائدة .وهذا لتشجيع االدخار 

التضخمأنواع

التضخممعالجةوسائل

:سياسة تجميد األجور ومراقبة األسعار
.للحد من هذه الظاهرة تعمل الدولة مع خمتلف النقابات وأرباب العمل على جتميد األجور لفرتة زمنية معينة

دف احلفاظ على ثبات القدرة الشرائية  .لألجراء خالل نفس الفرتةوأيضا تعمل الدولة على مراقبة األسعار 

:يلييف حالة وجود عجز يف امليزانية العامة للدولة تقوم الدولة مبا : تحقيق التوازن في الميزانية العامة
.الدين العاماللجوء إىل،زيادة الضرائب على السلع الكماليةاحلكومي،ختفيض اإلنفاق

سبانيا إالمستوردة بصفة خاصة من "البورسلين"على مادة باالعتماد)بالطال(السيراميكمتخصصة في صناعة "كليوباترا"مؤسسة 
المستوردة الناتج عن تدهور سعر الصرف من جهة وارتفاع الرسوم الجمركية من جهة األوليةونظرا لالرتفاع المستمر في سعر المادة 

.اإلنتاجعمال من قسم 10تسريح ) المدير(اإلدارةتونتيجة لذلك قرر اإلنتاج، قامت المؤسسة بتقليص حجم أخرى
.عرفها؟"البورسلين" كيف تسمي ظاهرة االرتفاع المستمر لسعر المادة األولية- 1
.استخرج األثر االقتصادي واألثر االجتماعي لهذه الظاهرة مع الشرح-3. استخرج السبب المباشر لهذه الظاهرة مع الشرح-2

2-

وهذا ما يؤدي إىل ) األجور(االستغالل يف املؤسسات االقتصادية بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج أو :تكاليفالتضخم ناشئ عن
.واخلدماتارتفاع أسعار السلع 

ع الثبات يف عرض السلع واخلدمات مما يؤدي إىل ارتفاع األسعارمالكلي الطلبزيادة حجم بسبب: الطلبتضخم ناشئ عن.
المصرفيمن طرف الجهازيدالنقاإلصدار زيادةتضخم ناشئ عن.

أسباب التضخم

تعریف التضخم

Ensوضعیة تقویمیة
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ســــــة           –الشیخ مطروح العید: ــةـنویـــ ـــــةت راس ة ا 2017/2018: الس
ت: املـــــــــادة صــــــــــــــــــاد وماجنم ــــــــــــــــــــــــــوىاق ت ق3: املس

القيــــــــــادة):08(دة ـــــــــالوحملخص 

: اثنين فقطسنقتصر على : 

:القيادة الفردية

.استشارة مرؤوسيهحيث يقوم باتخاذ قراراته دون وهي تلك التي يحتكر فيها القائد السلطة،
:القيادة الديمقراطية

وذلك عن طريق االستماع إلى أرائهم واقتراحاتهم وتشجيع االتصال ته،ها القائد مرؤوسيه في اتخاذ قرار وتلك التي يشترك في
.وتبادل المعلومات
:القيادة البيروقراطية

األسلوب من القيادة الرغبة الشديدة إلى االلتجاء إلى الطرق ويغلب على هذا وهي تلك التي يحتكر فيها اإلداريون السلطة،
.وكذلك البطء في اتخاذ القراراتمية في اإلدارة من أجل تنفيذ التعليمات،سالر 

:القيادة التكنوقراطية
المعرفة أكثر من ألنه يفترض أن يملك التكنوقراطي ، وهي تلك التي تسند فيها مهمة القيادة إلى الخبراء لالستفادة من خبراتهم

.غيره، والتي تعتبر مفتاح الحلول في كثير من األمور

التضخمأثار

ھي القدرة على تأثیر على المرؤوسین لتوجیھ جھودھم لتحقیق أھداف المنظمة، وحتى تكون ھناك قیادة القیادة
:یجب توفر ثالثة عناصر أساسیة

وجود قائد یتصف بقدرات ومھارات عالیة،- أ
وجود ھدف یسعى القائد لتحقیقھ،- ب
.وجود أفراد مطالبین بتحقیق ھذا الھدف من خالل تأثیر القائد علیھم- ج

أسالیب القیادة

 حيث يلعب كل من إن فاعلية القيادة تتطلب تطابق أسلوبها مع معطيات الحاالت و ظروف المحيطة،:البيئيةعوامل
.المكان والزمان دورا هاما في تحديد طبيعة أسلوب القيادة

فمثال عندما تكون فرق العمل غير متجانسة أو لألفراد تأثير كبير على طبيعة أسلوب المتبع،:عوامل تخص المرؤوسين
أما إذا كانت المجوعة العمل متجانسة ذات خبرة فإن قليلة الخبرة فإن  القيادة الفردية هي التي تحقق أفضل النتائج،

.االفضلالقيادة الديمقراطية هي 

أهداف المنظمة بأقصى درجة من الكفاءة من أجل تحقيق إصرارهم وكسب هي تحفيز األفراد وتشجيعهم لدفعهم للعمل أكثر :تعريف

القیادةتعریف 

وضعیة تقویمیة

)التحفیز(الدافعیة 

العوامل المؤثرة في اختیار أسلوب القائد

وهي تلعب دورا أساسيا في تحديد أسلوب القيادة المتبع:المواصفات الشخصية للقائد.

 بالدقة وتتمثل في أوامر و التوجيهات التي تصدر من طرف القيادة اتجاه المرؤوسين والتي يجب أن تتصف :التنظيميةالعوامل
.بحيث يجب أن تكون هذه األوامر و التوجيهات ضمن منطقة القبول حتى يتم تنفيذها دون اعتراض أو مقاطعة.والوضوح

العوامل المؤثرة في الدافعیة

أو العمل،و المدرسة،و السكنفي بمحيطه االجتماعيإن المرؤوس باعتبار فردا في المجتمع فهو يتأثر :العوامل االجتماعية
.بأي رابطة أخرى تولد اإلحساس باالنتماء إلى الجماعة

لذا على القيادة أن تدرس تلعب دورا هاما في توجيه سلوك األفراد،ن األحاسيس والتوقعات والمخاوفإ:العوامل النفسية
.من أوامر وتعليماتتريد توجيههم له ردود أفعال المرؤوسين المتوقعة اتجاه كل ما 

)التحفیزیة(نظریات الحاجات الدافعیة

أطلق لذا سميت بنظرية ذات العاملين ،حاجات الدافعية إلى عاملين اثنينبتصنيف ال)Herzberg(هرزبرغقام :نظرية ذات العاملين-أ
.التحفيزعلى العامل الثاني عامل و الصحةعلى العامل األول عامل 

 رؤوسين ولكن ال يؤدي إلى فإن ذلك يؤدي إلى رضا الميقصد بعامل الصحة مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية المالئمة
تحفيزهم

 تزيد من دافعيتهم للعمل أكثرالئم تؤدي إلى تحفيز المرؤوسين و مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالشكل المبينما عامل التحفيز هو

حاجات اإلنسان إلى خمسة أصناف بتصنيف(Maslow)قام ماسلو: نظرية تدرج الحاجات-ب
مصنفة إلى خمسة أصناف مرتبة بالتدرج، فكلما :على شكل هرمي كما هو موضح في الشكلقام بوضعها و 

إشباعه يفقد مفعوله  إن الصنف الذي تم حيث .تم إشباع صنف منها برز الصنف الذي يعلوها مباشرة
اأي أنه ال يمكن التأثير في سلوك اإلنسان إال من خالل األصناف التي لم يتم إشباعه،كحافز للسلوك

ميغاواط80تصنيع األلواح الشمسية من المتخصصة في )  First Solar(فيرست سوالر" المستثمر محمد علي مسير مؤسسة 
، فاقترح الفكرة على العمال فرحبوا بها بشروط معينة )متعددة الوصل(اراد توسيع نشاطه من اجل انتاج نوع جديد من الخاليا الشمسية

.اهمها تزويدهم بمنحة اضافية مقابل زيادة ساعات العمل، وبناء على ذلك قبل المسير بشروطهم وقرر تجسيد الفكرة على ارض الواقع

:انطالقا من السند وعلى ضوء مادرست اجب على ما يلي
؟ماهو اسلوب القيادة الذي يتبعه املسري- 1
؟كيف استطاع هذا املسري اقناع العمال مبينا العوامل اليت اثرت فيهم- 2
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ســــــة           –الشیخ مطروح العید: ــةـنویـــ ـــــةت راس ة ا 2019/2020: الس
ت: املـــــــــادة صــــــــــــــــــاد وماجنم ــــــــــــــــــــــــــوىاق ت ق3: املس

االتــــــصال):09(دة ــــالوحملخص 

المرسل
.إعادة توجيه المعلومات واألفكارالمسؤول عن وهو أخرطريق إلىإرسالهايريد األفكارشخص له المعلومات و 

المستقبل
.األفكاروهو الشخص الذي يتلقى الرسالة المتضمنة للمعلومات و 

الرسالة
.عبارة عن تحويل أفكار ومعلومات إلى مجموعة من الرموز ذات معاني مشتركة بين المرسل والمستقبل لتحقيق هدف معينوهي

االتصال قناة
الرسالة سواء شفويا او كتابيانقل التي تستعمل في وسيلة االتصال أو األداةوهي

(الرد) االستجابة
.األخرىللرسالة أخرمرسل إلىبعد تلقي المستقبل للرسالة الموجهة يقوم بالرد عليه و هنا يتحول المستقبل 

االتصالشكالأ

من خالل وسيلة مكتوبة تنقلرسالة شفوية أو إلىومعلومات معينة أفكاربتحويل األطرافقيام احدتتضمن مستمرةعملية هو 
.وهي مختلفة عن عملية اإلعالم التي تقتصر على نقل المعلومات من جهة واحدةاألخرالطرف إلىاتصال 

)اتجاهات3له (المؤسسةالقواعد التي تحكمهو الذي يتم عبر قنوات اتصال رسمية التي تحدده:  الرسمياالتصال
وخطط العملمثل األوامر والقراراتيهمرؤوسمالى )المسيرين(راءهو الذي يتجه من المد: االتصاالت النازلة.
واإلجاباتوالرد واالقتراحاتبالتقاريرمثال  تتعلقئهم رؤساإلىيتجه من المرؤوسين : االتصاالت  الصاعدة.
وحل المشكالت وتبادل المعلوماتتنسيق األنشطةمثلي الواحدنفس المستوى اإلدار ي وظفميكون بين :االتصاالت األفقية

االتصالمكونات عملية

.بعملية اإلرسال ذاتهاأوالمستقبل أويجب أن تخلو من كل معوقات عملية االتصال سواء تتعلق بالمرسل حتى تكون ناجحة 

الوضعية الحالية يقدم له تقريرا مكتوبا حول أناالنتاجمن رئيس مصلحة اقتصادية مؤسسةمحمد مدير طلب السيد 
المؤسسة الجل بلوغ الهدف عماللكل ) PRC(والمستقبلية لتجهيزات االنتاج، كما وعد برفع منحة المردودية الجماعية 

وبعد فترة قدم رئيس مصلحة االنتاج تقرير مكتوبا حول ذلك الى مدير المؤسسة، )للمؤسسةالقدرة االنتاجيةزيادة(المسطر 
.وبعد استشارة رئيس مصلحة المالية امر المدير بانطالق مشروع رفع القدرة االنتاجية

. وبين الغرض منهاشرحه؟االنتاجمصلحةما شكل االتصال الذي قام به رئيس - 1:المطلوب
.االنتاجة االتصال التي قام رئيس مصلحة ــــبين مكونات عملي- 2

االتصالنجاح عملية

.اإلشاعاتيكون احد معوقات العمل داخل المنظمة مثل إنويمكن هو الذي يتم عبر قنوات غير رسمية،: رسميغيرتصالاال

من خالل اتصال المسير بالمرؤوسينواألوامرالتعليمات إصدار.
في الوقت المناسبو السليمبالشكلللمعنيينالتعليمات وصولضمان.
التقويمعملية و التعليماتتنفيذمتابعة.

االتصال معوقات عملية
 يعتقد األحيانففي بعض باآلخرينعندها يريد االتصال أخطاءقد يقع المرسل في عدة :المعوقات المتعلقة بالمرسل

حالته االنفعالية وميوله وقيمه ومعتقداته ال أنيفهمون المعلومات كما يفهمها هو ويعتقد كذلك اآلخرينأنالمرسل 
.التي لديه األفكارتؤثر في شكل المعلومات و 

التي يقع فيها المرسلاألخطاءيقع المستقبل في نفس :المعوقات المتعلقة بالمستقبل.
ويتعلق األمر هنا باألخطاء التي تقع في الرسالة ذاتها أو في قناة االتصال: المعوقات المتعلقة بعملية اإلرسال.
ترجمة أو فقد جزء من محتويتهاالفي مثل الغموض الناتج عن أخطاء لغوية أو أخطاء :األخطاء المتعلقة بالرسالة.
الخطاء في اختيار وسيلة االتصال المناسبة أن تكون مالئمة لمحتوى الرسالة ولطبيعة :األخطاء المتعلقة بقناة االتصال

.الشخص المستقبل لها ولزمن االتصال
".الرد"أن ما قيل عن المعوقات السابقة تنطبق على معوقات االستجابة إلىوتجدر اإلشارة : مالحظة

. رسمي صاعد: االنتاجشكل االتصال الذي قام به رئيس مصلحة - 1
والرد واإلجاباتتويتضمن عادة التقارير واالقتراحارؤسائهم إلىيتجه من المرؤوسين هو الذي :تعريفه .
من اجل اصدار تعليمات للعمال بهدف اجراء عملية التقويم قسم االنتاجفي بوجود انحرافإبالغ المدير : الغرض منه

.لالنحراف الموجود في االنتاج
:  مكونات عملية االتصال التي قام رئيس مصلحة المبيعات- 2

.المؤسسةفي تجهيزات االنتاجعبارة عن تقرير حول :الرسالة.المدير: المستقبل.                رئيس المصلحة: المرسل
.رانطالق المشروع من قبل المدي): الرد(االستجابةاتصال مكتوب: قناة االتصال

تعريف االتصال

االتصالأغراض

وضعية تقويمية

حل وضعية
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ســــــة           –الشیخ مطروح العید: ــةـنویـــ ـــــةت راس ة ا 2019/2020: الس
ت: املـــــــــادة صــــــــــــــــــاد وماجنم ــــــــــــــــــــــــــوىاق ت ق3: املس

الرقابـــــــــــــــة):10(دة ــــالوحملخص 

الرقابةمراحل

خصائص عملیة الرقابة
:الفعالة

ھي عبارة عن عملیة تقویم للنشاط الفعلي للمنظمة ومقارنتھ بالنشاط المخطط، لتحدید االنحرافات بھدف اتخاذ 
.ما یلزم لمعالجة االنحرافات

مقیاس للجودة أو لمستوى األداء تستخدمھصود بالمعیار الرقابي ھو رقم أو المق: تحدید المعاییر الرقابیة-1
.قد یكون في شكل كمي أو وصفي ویكون محددا مسبقا،المنظمة لقیاس النتائج المحققة

فیھا یتم قیاس األداء الفعلي أي األداء المنجز من طرف المنظمة : قیاس األداء -2
المقارنة بین األداء المنجز فعال من المعاییر المحددة مسبقا وھنا نكون : قارنة بین األداء الفعلي والمخططالم-3

.أمام ثالث حاالت
عدم وجود انحرافات أي توافق بین األداء الفعلي والمعیاري:األولىالحالة.
وجود انحرفات موجبة أي ان األداء المنجز یفوق المخطط وھذا یدل أن األداء جید: لحالة الثانیةا.
وجود انحرافات سالبة أي أن األداء المنجز أقل من المخطط وھذا یدل ان األداء سیئ: الحالة الثالثة.

فیھا یتم تحلیل أسباب وجود االنحرافات سواء كانت موجبة :زمةإلنحرافات واتخاذ القرارت الالتحلیل أسباب ا-4
.أو سالبة التخاذ القرار المناسب لكل حالة

أن تكون المعلومات المقدمة خالیة من األخطاء.
 التخاذ القرار في أسرع وقت ممكنأن تكون المعلومات المقدمة واضحة ودقیقة
یجب أن تقدم المعلومات في الوقت المناسب.
السرعة في تداول المعلومات و انتقالھا بین مختلف المستویات.
أن تكون عملیة الرقابة مرنة بحیث یمكن تعدیلھا إذا تغیرت بعض الظروف.
أن یتصف نظام الرقابة باالقتصاد في التكالیف.

وضعية تقويمية

بحوث العملیات مثل یقصد بھا تلك الرقابة التي تعتمد في أسالیبھا على استخدام طرق: الرقابة المتخصصة
)pertبیرت( طریقة 

إلىوتنقسم :الرقابة التقلیدیة
:المالحظة الشخصیة.أ

حتى تكون التقاریر أكثر فاعلیة یجب أن تكتب بدقة ووضوح ،ویقوم بكتابتھا موظفون : التقاریر.ب
.متخصصون في الرقابة

ھي تعبیر رقمي أو كمي عن األھداف والنتائج المتوقعة للمؤسسة وبھذه الصفة : المیزانیة التقدیریة.ج
فإنھا تعبر من یبن األدوات كثیرة االستعمال في عملیة الرقابة حیث تتم عملیة الرقابة عن طریق 

.المقارنة بین ما تم انجازه فعال وبین ما ھو مسجل في المیزانیة التقدیریة
فعند .المبیعات الذي تكون عنده اإلیرادات الكلیة مساویة للتكالیف الكلیة تعبر عن حجم: نقطة التعادل.د

مستوى أقل لحجم المبیعات تحقق المؤسسة خسارة، وعند مستوى أكبر لحجم المبیعات تحقق المؤسسة 
.ربحا ومن ھنا تظھر أھمیة نقطة التعادل كأداة فعالة في عملیة الرقابة 

األداء والمراقبة في المؤسسة ومن أھم ھذه النسب النسب الھیكلیة تستخدم في قیاس : النسب المالیة.ه
.ونسب السیولة والنشاط ونسب المردودیة

الرقابةأسالیب 

الرقابةأنواع 

:خلص إلى ما یلي2016نتاج شھر مارس إل" النجاح" نتاج لمؤسسة إلبعد متابعة من رئیس مصلحة ا
الفرقنتاج الفعليإلانتاج المخططإلا

وحدة200-وحدة1800وحدة2000
تقریرا إلى مدیر المؤسسة من أجل اإلنتاجنتاج المخطط، رفع رئیس مصلحة إلولمعرفة أسباب عدم بلوغ ا

نتاج إلرصد مكافأة للعمال في حالة بلوغ ااإلدارةجتماع قررت الالدراسة ھذه الوضعیة، بعد التشاور وخال
.المخطط

ما درستخاللعلى ضوء ما سبق ومن : العمل المطلوب
المتخذ من طرف المدیر؟ القرارحل التي مر بھا رئیس المصلحة إلى غایة الوصول إلى ارما ھي الم-1
.بین الكمیتین؟ عرفھا)االختالف(كیف تسمى العملیة التي مكنت رئیس المصلحة من معرفة التباین -2

:نتاج ھيإلمراحل التي قام بھا رئیس مصلحة ا-1
وحدة2000نتاج، والمقد بـ إلفیھا المعیار الرقابي والذي یمثل كمیة اوھي المرحلة التي یحدد : مرحلة تحدید المعاییر-أ

.وحدة1800والبالغ )كمیة اإلنتاج الفعلي(داء الفعلي  ألفیھا یتم قیاس ا: مرحلة تحدید مقاییس المردودیة-ب
والتي االنحرافاتداء المخطط ثم تحدید داء الفعلي واألألوفیھا یتم المقارنة بین ا: مرحلة المقارنة النتائج- ج

).وحدة200(كانت سالبة 
یرة من أجل عملیة الرقابة وفیھا یتم تحلیل أسباب خألوھي المرحلة ا: اإلجراءاتمرحلة تقویم الفوارق واتخاذ - د

)المخططاإلنتاجرصد مكافأة للعمال لبلوغ (تخاذ القرار المناسب ال)سالب (نحرافات وجود اال
"البعدیة" حقة الالرقابة ال: ھذه العملیةتسمى-2

االجابة على الوضعية

الرقابة المسبقة
یتم ھذا النوع من الرقابة قبل الشروع في انجاز أي نشاط یتعلق بالمؤسسة والغرض من ذلك ھو العمل على تفادي 

وقوع المشاكل والعراقیل قبل حدوثھا 
)المتابعة(الرقابة أثناء التنفيذ 

ھذا النوع من الرقابة یتم أثناء مرحلة التنفیذ، أي انجاز مختلف أنشطة المؤسسة والھدف من وراء ذلك ھو متابعة 
حسن التنفیذ لألنشطة والقیام باإلجراءات التصحیحیة في وقتھا المناسب في حالة حدوث خطأ أي خلل

الرقابة الالحقة
مرحلة التنفیذ ویتم ذلك عن طریق جمع المعلومات التي تتعلق باألداء یتم ھذا النوع من الرقابة بعد اإلنتھاء من 

الفعلي لمختلف أنشطة المؤسسة ومقارنتھا بما كان مخطط لھا، والھدف من ذلك ھو التأكد من حسن سیر األداء

تعریف الرقابة
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التمويــــــــــــل):11(دة ــــالوحملخص 

التمويل الذاتي 
وهذه الموارد تعود ملكيتها للمؤسسة . للمؤسسة من أجل تمويل مختلف عملياتها) الداخلية(يقصد به استخدام الموارد المالية الذاتية 

:وهي تتكون من
) اإللزامية(الموزعة ، وهي تشمل االحتياطات القانونية هي عبارة عن جزء تقتطعه المؤسسة من األرباح غير :االحتياطات- أ

.واحتياطات أخرى تختلف باختالف المؤسسة
.هي عبارة عن مبالغ تضعها المؤسسة في حساب بهدف مجابهة األعباء والخسائر المحتملة الوقوع في المستقبل:المؤونات-ب
مؤسسة وتضعها في حساب خاص بهدف تعويض ما أهتلك من سنوية تخصصها ال) أقساط(وهي عبارة عن مبالغ :االهتالكات- ج

.أصول ثابتة، وذلك من أجل المحافظة على نفس الطاقة اإلنتاجية الحالية
التمويل الخارجي

:يقصد به كل المبالغ التي تأتي من خارج المؤسسة بهدف تمويل مختلف عمليات المؤسسة، والتمويل الخارجي يشمل
به زيادة رأس مال المؤسسة عن طريق طرح أسهم جديدة للبيع في حالة شركات األموال، أما حالة يقصد : زيادة رأس المال

.شركات األشخاص فتكون زيادة رأس مال المؤسسة عن طريق زيادة حصص الشركاء أو إدخال شركاء جدد
القصيرة، المتوسطة، الطويلة" بمختلف آجالها : القروض"
الهدف منها هو تشجيع المؤسسات على إنتاج منتج معينسسة من الدولة وال تقوم بإرجاعهاؤ هي مبالغ تتلقاها الم: اإلعانات ،.

:األموالتحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس
االقتصادية إلى عمليات تتعلق باالستغالل وأخرى باالستثمار فعمليات االستغالل بها المؤسسةيمكن تقسيم العمليات التي تقوم 

) اآلالت والمباني(المادية احتياجات المؤسسة من المواد واللوازم أما عمليات االستثمار فتشمل االستثماراتتتضمن
كل هذه ) أسهم وسندات(واالستثمارات في األموال المالية )والتأليفبراءات اختراع وحقوق النشر(واالستثمارات غير المادية 

من رؤوس األموال لتمويلها ومن هنا يأتي وظيفة التمويل في تحديد االحتياجات كل عملية من هذه العملياتتتطلب رؤوس أموال
.الالزمة والعمل على تأمينها

يجب أن يتضمن العناصر التالية:التمويلإعداد برنامج
المبالغ الالزمة لتمويل كل عمليةتحديد
العمليةتحديد تاريخ الشروع في انجاز
تحديد مدة انجاز العملية
مصادر التمويل المناسب لكل عمليةتحديد
:خزينةتنظيم ال

البنك أي صافي مجموع المبالغ السائلة الموجودة في االستغالل،هي مجموع المبالغ التي يمكن التصرف فيها خالل دورة
المحتملة وتوقع ويتمثل تنظيم الخزينة في توقع النفقات أي مدفوعات المؤسسة.الديون قصيرة األجلوالصندوق بعد طرح

.أساس سنوي بل على أساس شهري أو أسبوعياإليرادات أي مقبوضات المؤسسة المحتملة هذه التوقعات ال تكون على
:المتاحةتسير رؤوس األموال

فاالحتفاظ بمبالغ مالية سائلة ،رؤوس األموال المتاحة وبين استخدامهاتحقيق التوازن الدائم بينإلى تسعى المؤسسة االقتصادية 
أما .تحقيق ربح إضافياألموال المتاحة للمؤسسة مما يحرمها من إمكانيةرؤوسمطلوب يؤدي إلى تجميد جزء من أكبر مما هو

يؤدي إلى عرقلة أو توقف بعض أنشطة المؤسسة مما يعرضها الية سائلة أقل مما هو مطلوب فان ذلكفي حالة االحتفاظ بمبالغ م
.الغيرإلى اإلخالل بالتزاماتها تجاه

المھام األساسیة لوظیفة التمویل

تعریف التمویل

عملیات تمویل المؤسسة االقتصادیة 

قادرة على مقابلة التزاماتها عند حلول المواعيد أي تعمل وظيفة التمويل على احتفاظ المؤسسة بشكل دائم بأموال كافية تجعلها
.مقترضةوهذه المصادر قد تكون دائمة أو مؤقتة كما قد تكون مملوكة أومختلف المصادر الحصول على االحتياجات المالية من

مصادر تمویل المؤسسة

، " عمليات االستغالل" األجل من أجل تمويل العمليات التجارية تلجأ المؤسسة للتمويل قصير ):األجل(التمويل قصير المدى 
:يمكن التمييز بين صنفين من التمويل قصير األجل

يعتبر أهم مصدر للتمويل قصير األجل، وهو عبارة عن قروض قصيرة األجل تقترض من المصارف التجارية : االئتمان المصرفي
.مقابل فائدة

الدفع المؤجل"ينشأ عندما تقوم المؤسسة بشراء مواد ولوازم أو بضائع على الحساب وهو ائتمان : االئتمان التجاري."
تلجأ المؤسسة للتمويل المتوسط وطويل األمد من أجل تمويل مختلف ):عمليات االستثمار(التمويل المتوسط وطويل المدى 

يمكن لهذا النوع من التمويل أن يتم عن طريق ... عمليات االستثمار التي تقوم بها المؤسسة مثل اقتناء اآلالت   والتجهيزات 
. السندات والقروض متوسطة وطويلة األجل

وضعیة تقویمیة

.وظيفة التمويلد المالية من خاللتسهر المؤسسة االقتصادية على تسيير مواردها بالشكل الذي يسمح بتحقيق افضل النتائج، ومن بين اهم الموارد الواجب تسييرها نجد الموار 
.عرف وظيفة التمويل- 1
.اذكر مهام هذه الوظيفة في المؤسسة االقتصادية- 2
.عرف التمويل الذاتي واذكر مكوناته- 3
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.......واحـــــــــــــــــــــــــالنج

في احد األيام كان رجل من الصين يسال كيف يمكنه النجاح فقصد شيخا 
فقال له هذا األخير اتبعني حتى أخده لخزان ماء-
قال له انظر فيه وقل لي ماذا تالحظ فقال له انا ال أرى سوى وجهي و -
دم التنفس حتى تركه الشيخ فسأله لماذا فعلت بي هذا فقال له اقترب أكثر من الماء لتالحظ شئ ما فعندما اقترب الرجل باغته الشيخ وغطس له وجهه في الماء فبقي الرجل يصارع الموت من شدة ع-
.ماءفقال له إذا أردت النجاح فعليك أن تصارع كما كنت تصارعني من اجل أن تخرج راسك من ال-

هل تعرف أن األسد ال ينجح في الصيد
%75إال في ربع محاوالته أي أنه يفشل في 

..منها فقط% 25ينجح في من محاوالته و 
...الصيدد أن ييأس من محاوالت المطاردة و ورغم هذه النسبة الضئيلة التي تشاركه فيها معظم الضواري إال أنه يستحيل على األس

، ذلك ليس الجوع كما قد يظن البعضوالسبب الرئيسي في'
...وهو القانون الذي تعمل به الطبيعة كلها) الجهود المهدورة(إنما هو استيعاب الحيوانات لقانون

..فنصف بيوض األسماك يتم التهامها''
...ونصف مواليد الدببة تموت قبل البلوغ''
...ومعظم أمطار العالم تهطل في المحيطات''
...م بذور األشجار تأكلها العصافيرومعظ''
...وحده اإلنسان من يرفض هذا القانون الطبيعي الكوني ويعتبر أن عدم نجاحه في بضع محاوالت يجعل منه إنساناً فاشالً ''
..لكن الحقيقة هي أن الفشل الوحيد''
"التوقف عن المحاولة"هو 
...العثرات والسقطاتوالنجاح ليس أن يكون لديك سيرة حياة خالية من ''
...بل النجاح هو أن تمشي فوق أخطائك وتتخطى كل مرحلة ذهبت جهودك فيها هدراً وتتطلع الى المرحلة المقبلة''
''استمر'' ولو كان هناك من كلمة تلخص هذه الدنيا فستكون بكل بساطة ''
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