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 الفرض الثاني للثالثي الثاني في مادة االقتصاد و المانجمنت 
 الجزء االول :

إقتنت مؤسسة " الصحراء " المتخصصة في النقل العمومي حافلتين خصصتهما لخطين جديدين ، الخط االول باتجاه 
 تمنراست و الخط الثاني باتجاه تلمسان ، مولت المشروع من أرباحها للسنوات الماضية .

 : بناءا على الوضعية أجب على مايلي :  المطلوب

 ما هو العامل االنتاجي المشار اليه ؟ عرفه  -1
 ماهي أهميته ؟  -2
 حدد شكله مع التعريف -3
 ما نوع هذا االستثمار حسب الغرض ؟ و لماذا ؟ -4
 ما مصدر التمويل الذي اعتمدته المؤسسة ؟ عرفه  -5

 الجزء الثاني :

لبنك لتلبية دج في ا 45000مبلغ منه  بإيداعقام دج ،  100000من عمل تجاري قيمته تحصل السيد عبد الحكيم على دخل 
 اجاته المستقبلية   .ح

 : بناءا على الوضعية أجب على مايلي :  المطلوب

 ماهي العملية التي قام بها السيد عبد الحكيم ؟ عرفها -1
 حدد نوعها مع التعريف  -2
 أذكر العوامل الذاتية المؤثرة على هذه العملية  -3
 ماهو المؤشر الذي يقيس هذه العملية بالنسبة للدخل ؟ عرفه ثم أحسبه -4
 ماذا يمثل الفرق بين الدخل و هذه العملية ؟  -5

 استنتج نسبته و ماذا تمثل هذه النسبة ؟
 االجابة

 الجزء االول :

 العامل االنتاجي : رأس المال -1

 غير متجانسة من اآلالت والمعدات واألجهزة و غيرها التى تساهم في انتاج السلع والخدمات. مجموعةتعريفه : 

 أهمية رأس المال:. 2
 و االنتاجية  زيادة اإلنتاج  -
 ز ثرواتهمرفاهية المجتمع يؤدي إلى زيادة   -
 س المال الحالي و تجديدهالمحافظة على رأ -

 شكله : راس المال التقني -3
 المستخدمة في العملية االنتاجية  و ينقسم الى ثابت و متداولاالموال 

 االستثمار حسب الغرض : االستثمار التوسيعي  النه توسيع للمشروع من اجل زيادة الطاقة االنتاجيةنوع  -4

 * التمويل الذاتي: ويل الذي اعتمدته المؤسسة : ا  مصدر التم -5
 للمؤسسة  مثل االرباح  هو استخدام الموارد المالية الذاتية )الداخلية(

 الجزء الثاني :

 العملية التي قام بها السيد عبد الحكيم : االدخار -1
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هو ذلك الجزء من الدخل غير الموجه  لالستهالك النهائي ، وعادة ما يودع  لدى المؤسسات المالية بغرض المشاركة في  
 الدورة االقتصادية . 

 االدخار اإلختياري:نوعه :  -2
 الذي يكون بإرادة العون االقتصادي .هو االدخار 

 العوامل الذاتية )الشخصية(: - 3
 االدخار لتكوين احتياطي لمواجهة االمور الطارئة -
 لمعتقدات الدينية و العادات و التقاليد  -
 االدخار لتكوين راس مال لمشروع استثماري أو إنفاقه في شراء سلع و خدمات . -
 اشباع غريزة البخل -

 الميل المتوسط لالدخار ية بالنسبة للدخل : المؤشر الذي يقيس هذه العمل ماهو -4

 هو النسبة التي يمثلها االدخار من الدخل .     : تعريفه
 % 45=  0.45=  100000/ 45000الميل المتوسط  لالدخار= االدخار/ الدخل =    :  حسابه    

 الفرق بين الدخل و  االدخار : االستهالك يمثل  -5
 %  تمثل الميل المتوسط لالستهالك 55= -  0.55=   0.45 -1نسبته  =   -6
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