تصحيح اختبار يف مادة االقتصاد واملنامجنت للفصل الثالث 2ASGE
الـجــزء االول :
الســؤال االول  04 ( :نقاط )
أنـواع التخـطيط حسـب المعـيار الـزمني :
التخطيط طويل األجل(اإلستراتيجي):
وهو التخطيط الذي تزيد مدته عن  5سنوات ويسمى باإلستراتيجي بسبب ارتباطه بالسياسات واألهداف الرئيسية
للمنظمة .ويرتبط مضمونه أيضا بوجود طرف آخر يراد التأثير عليه(المنافس ،الزبون ،المورد )....؛هذا النوع من
التخطيط تقوم به اإلدارة العليا .وتقسم الخطة إلى مجموعة من الخطط متوسطة األجل.
التخطيط متوسط األجل:
تكون مدته تتراوح ما بين سنة و 5سنوات وهو ترجمة األهداف الرئيسية للمنظمة إلى برامج عمل عامة وتحديد
اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لتحقيق الهدف وهو من مسؤولية اإلدارة الوسطى .ويقسم بدوره إلى مجموعة من
الخطط قصيرة األجل .
التخطيط قصير األجل:
وتكون مدته أقـل من سنة يتم فيها تحويل الخطط والبرامج العامة إلى برامج عمل تفصيلية وتقوم بتـنـفـيذه اإلدارة
القاعـدية.
الســؤال الـثـاني  04 ( :نقاط )
التنظيم الهيكلي حسب تــدرج المسؤولية  :إن كل تنظيم يجب أن يوضع في قالب هرمي أو تدرجي توزع فيه المسؤوليات
على درجات ( مستويات ) متعددة تربط بين القاعدة والقمة وفي ما يلي أهم خصائص تدرج المسؤولية :
 يكون لكل موظف رئيس واحد يتلقى منه األوامر .وذلك سيسمح بتفادي االزدواج في الرئاسة وفي األوامر. يتم االتصال بين مستويات اإلدارة دون تخطي مستوى معـين. تحدد اختصاصات كل وظيفة ومسؤولياتها وواجباتها. يمنح الموظف السلطة الالزمة إلنجاز واجبات الوظيفة المكلف بها. يسهل عملية ال مركزية صنع القرار. يضمن هيمنة اإلدارة المركزية للمنظمة على باقي اإلدارات الفرعية.الســؤال الـثـالــث  04( :نقاط )
تعـتبر عـملية تـرقـية المبـيـعات مـكـملـة لالشـهـار من خالل التـركـيز على الـعـناصر التالية :
اإلشـهار في أماكـن البـيع .
المشـاركة في المعـارض واألسابيع التجـارية .
تـقـديـم تـخـفـيـضات مـؤقـتـة .
تـقـديـم هـدايا .
إجـراء مسابـقات تمنـح فـيها جـوائـز .
الســؤال الـرابــع  04( :نقاط ) مـراحــل اتـخـاذ الـقــرار هــي :
ــ تــحـديـد المـشـكـلــة ( مــوضــوع القــرار ) .
ــ تـحـديـد المـشـكـلـة وأبـعـادهـا الـمـخـتـلـفــة وتـجـمـيـع الـبيـانـات المـتـعـلـقــة بـهـا .
ــ تــحــديـد الـبـدائــل أي الـبـحــث عـن الحــلـول الـمـمـكـنــة للـمـشـكـلــة الـمـعـنـيــة .
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ــ تــقــييــم كـل بــديــل مـن الـبـدائــل الـمـطــروحــة وذلــك بـإظـهــار مــزايـا وعـيــوب كـل بـديـل .
ــ إخـتـيـار الـبــديـل األفـضــل الــذي يــحـقـق هــدف الـمـنـظــمــة .
ــ تــحــويـل الـبــديـل األفـضــل الـمـخــتـارالـى قــرار .
الـجــزء الـثــانـي  04 ( :نقاط )
 )1ال .التسويق يتمثل في أنـشطة تسمح للمنتج بوضع السلع أو الخـدمات تحت تصرف المستهلك في الوقت
والمكان المناسبين وبالقـدر المتفـق عليه.
 )2نـعـم .
 )3ال .من بين مهام المسير نجـد التخطيط والتنظيم والقـيادة والرقـابة
باإلضافة إلى الوظائف التالية:
 استـقـبال زوار المنظمة. التحدث باسم المنظمة وتمثيلها في الندوات والمؤتمرات. تمثيل المنظمة في إبـرام الصفـقات وتوقـيع العـقـود. )4نـعـم .
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