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ا إلجابة النموذجية للبكالوريا التجريبي الول /دورة افريل 2015
أ
الموضوع الول
الجزء الول:
أ
الجواب الول:
-1انواع السواق:
ا-سوق السلع و الخدمات:يقصد به مكان التقاء عارضو السلع و الخدمات مع طاليبيها و لكل سلعة اوخدمة سوق خاص بها.
ب-سوق العمل :يقصد به مكان التقاء عارضو العمل(الفراد) مع طاليبيها(المؤسسات و اإلدارات) ولكلنوع من العمل سوق خاص به.
ج-سوق الوراق المالية:هو مكان التقاء البائعون و المشترون لنوع معين من الوراق المالية (اسهم وسندات)و تتم عن طريق السماسرة او المؤسسات الخاصة في هدا المجال.
-2اشكال السوق:
سوق المنافسة الكاملة(التامة).سوق المنافسة الغير كاملة و تتكون من:*سوق المنافسة الحتكارية.
*سوق احتكار القلة.
*سوق الحتكار.
سوق المنافسة الكاملة(التامة):وجود عدد كبير من البائعين لنفس السلعة. وجود عدد كبير من المشترين لنفس السلعة.صغر حجم عرض كل بائع.صغر طلب كل مشتري.المعرفة التامة بظروف السوق.السلع متجانسة.سعر موحد للسلعة الواحدة.حرية الدخول و الخروج من السوق.الجواب الثاني:
-1تعريف البنك التجاري(:بنوك الودائع)
تعتبر من اقدم البنوك نشاة و هي اساس اي نظام مصرفي و تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من الفراد و
الهيائت و تلتزم بدفعها عند طلبها او في الموعد كما تقوم بعمليات القرض مقابل فوائد.
-2كيفية توظيف الموال من قبل البنك التجاري:
- Tel-Fax : 021.87.10.51 :
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ا-الئتمان:يعتبر من اهم المعامالت التي تقوم بها البنوك و يشمل:
*اعتمادات الصندوق وهي تعني التمويل المستمر للحساب الجاري مقابل فوائد.
*القرض بضمان اوراق مالية او تجارية مقابل فوائد.
*خطابات الضمان و هو تعهد البنك بك فالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث مقابل عمولة.
*العتماد المستندي و هو تعهد البنك بسداد السلع المستوردة للمصدر بعد تجهيزها.
الخصم و هو سداد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها.
ب-التوظيف في الستثمار :و هو توظيف الموال في استثمارات طويلة الجل و من صوره :
*السندات الحكومية.
*شراء اوراق مالية.
*ادونات الخزينة العمومية.
ج-التوظيف في اطارالجهاز المصرفي :وهي توظيف الموال داخل الجهاز المصرفي نفسه و تكون على
شكل ودائع مقابل فائدة و كدا شراء السندات.
الجواب الثالث:
-1تعريف التصال الرسمي:
هو الذي يتم عبر القنوات و المسارات الرسمية التي تحددها القواعد التي تحكم المنظمة.
*اتجاهاته:
التصال العمودي و يتكون من:*التصال النازل.
*التصال الصاعد.
التصال الفقي.-2شرح معوقات التصال:
*معوقات متعلقة بالمرسل:
آ
آ
تتمثل في الخطاء التي يقع فيها المرسل عند اتصاله بالخرين ومنها اعتقاده ان الخرين يفهمون
المعلومة كما يفهمها هو.
*معوقات متعلقة بالمستقبل و بالمرسل إليه:
هي نفس الخطاء التي يقع فيها المرسل.
*معوقات متعلقة بعملية التصال:
هي الخطاء التي تقع فيها الرسالة او قناة اإلرسال و من بينها الغموض الناتج عن الخطاء اللغوية او
الترجمة او فقدان لفقرة من محتويات الرسالة او الخطا في اختيار وسيلة التصال و زمن التصال و زمن
التصال.
الجزء الثاني:
- Tel-Fax : 021.87.10.51 :
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:التطبيق
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40 :سعر التوازن هو-2
470 :كمية التوازن هي
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- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

