اإلجابة النموذجية للبكالوريا التجريبي الثاني
الموضوع األول
الجزء األول:
الجواب األول :
-1تعريف النظام المصرفي :يقصد بالنظام ( الجهاز ) المصرفي مجموعة المؤسسات التي تتعامل
باالئتمان في بلد ما  ،و يختلف النظام المصرفي من بلد إلى أخر و هذا عائد الختالف األنظمة و
يشتمل على  :المصارف التجارية  ،المصارف المتخصصة  ،المصرف المركزي (هو قمة النظام
المصرفي)
 -2أنواع البنوك :
* بنك الجزائر ( البنك المركزي)  :هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي
تمتلك الدولة كل رأس ماله  ،يعد تاجرا في عالقته مع الغير  ،يتولى أمره  :مجلس اإلدارة و مجلس
النقد و القرض .
*البنوك التجارية (بنوك الودائع ) :تعتبر أقدم المصارف نشأة  ،و هي أساس أي نظام مصرفي و
تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع من األفراد و الهيئات  ،و تلتزم بدفعها عند طلبها أو في موعدها كما
تقوم بعمليات القرض .
*البنوك المتخصصة ( بنوك األعمال ) :هي بنوك حديثة النشأة نسبيا ،حيث ظهرت لتلبية حاجات
التطور االقتصادي في مجاالت مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن  ،و هذه االستثمارات
تحتاج إلى استثمارات طويلة األجل .
*المؤسسات المالية  :هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية القيام باألعمال
المصرفية ما عدا تلتقي األموال من الجمهور  ،و هي تعتمد على رأس مالها و على المدخرات
الطويلة األجل .
الجواب الثاني :
* المنظمة العالمية للتجارة :هي المنظمة الوحيدة العالمية التي تعنى بتنظيم التجارة ما بين الدول
األعضاء و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية  ،تأسست بتاريخ  ، 1995 1-1و قد حلت
محل االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية .
*دور المنظمة العالمية للتجارة  :لها مهام متعددة نذكر منها :
 -تحرير التجارة الدولية :إذ تعمل على انسياب التجارة بأكبر قدر من السالمة و اليسر و الحرية .
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 مراقبة مدى تنفيذ االتفاقيات التجارية بين الدول و يتم ذلك عن طريق إدارة االتفاقيات الدولية ذاتالصلة  ،و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية .
* الفصل في النزاعات الدولية و هذا في حالة حدوث نزاع تجاري بين الطرفين إذ يتم حل النزاع
في بداية األمر عن طريق المشاورات و مساعي الوساطة ثم اتخاذ إجراءات أخرى إذ يتم التوصل
إلى حل .
الجواب الثالث :
-1تعريف القيادة :القيادة هي القدرة على التأثير على المرؤوسين لتوجيه جهودهم لتحقيق أهداف
المنظمة و حتى تكون هناك قيادة يجب توفر ثالثة عناصر أساسية وهي:
*وجود قائد يتصف بقدرات و مهارات عالية.
*وجود هدف يتصف يسعى القائد لتحقيقه.
*وجود أفراد مطالبين بتحقيق هدا الهدف من خالل تأثير المرؤوسين عليهم.
-2أساليب القيادة:
*القيادة الفردية :هي تلك التي يحتكر فيها القائد السلطة و يقوم باتخاذ قراراته دون استشارة
مرؤوسيه.
*القيادة الديمقراطية :هي تلك التي يشترك فيها القائد مرؤوسيه في اتخاذ قراراته و دلك عن طريق
االستماع إلى أرائهم و اقتراحاتهم و تشجيع االتصال و تبادل المعلومات و في جميع األحوال يحتفظ
القائد بالسلطة النهائية في اتخاذ القرارات.
*القيادة البيروقراطية :هي تلك التي يحتكر فيها اإلداريون السلطة كاللجوء إلى الطرق الرسمية في
اإلدارة و البطء في اتخاذ القرارات .
*القيادة التكنوقراطية :هي تلك التي تسند فيها مهمة القيادة إلى الخبراء لالستفادة من خبراتهم ألنه
يفترض أن يملك التكنوقراطي المعرفة أكثر من غيره .
الجزء الثاني:
حل التطبيق:
-1تعريف السعر :يعرف سعر السلعة أو الخدمة بأنه التعبير النقدي عن قيمة هدة السلعة أو الخدمة.
-2أنواع مرونات الطلب:
*مرونة الطلب السعرية.
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*مرونة الطلب التقاطعية.
*مرونة الطلب الدخلية.
-3حساب مرونة الطلب السعرية عندما يتغير السعر من 30الى :40
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