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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

   وزارة الرتبية الوطنية                                         
 القادر صاحلي عبدوية: الثان                             مديرية الرتبية لوالية الشلف     

 2020/  2019 :السنة الدراسية                         واقتصادتسيري  02املستوى : 

   ةاملدة : ساع                االقتصاد واملاجنمنت     يف  ثاينلللثالثي ا الثاينالفرض 

 نقاط (  06)     الجزء األول: 

 : اجب على األسئلة التالية 

 عرف التقييس وذكر أهدافه  (1

 إشرح تصنيفات االستثمار (2

 عدد العوامل الذاتية المؤثرة على االستهالك   (3

 نقاط ( 06)   الجزء الثاني:  

 وضعية : 

 شركة "عصير البرتقال " تقوم باقتناء البرتقال باإلضافة إلى مواد معّطرة لصناعة العصير

 البطاقة الوصفية لهذه الشركة 

 02/01/2012تاريخ التأسيس  :                            اسم الشركة   :        عصير البرتقال   

 دج 3000000000مساهمين                      رأسمالها      :        04المؤّسسون    :           

 …عامل و مسيّر عام / مراقبي نظافة و أمن 500الموارد البشرية  :     

 و نتيجة لذلك ارتفع حجم الطلب على منتوجها حيث ارتفعتتحترم هذه الشركة معايير الجودة في نشاطها  

 أرباحها  بشكل ملحوظ  والتي ستستعملها الشركة في تعزيز القرارات التالية :

 إضافة عمال جدد واقتناء آالت جديدة أكثر تطّورا و مسايرة التغيّر في أذواق المستهلكين.

 قراراتها . تقّدمت بطلب إلى البنك للحصول على قرض مالي لتمويل

 
 المطلوب :       العمل 

 عّرف العون االقتصادي الذي تنتمي إليه الشركة  (1
 صنّف هذه الشركة حسب المعايير التي درستها  (2

 استخرج دورا اجتماعيا تقوم به هذه الشركة  (3

 استخرج أنواع المحيط المشار اليها  (4
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 نقاط (  08الجزء الثالث :   ) 

ج د 41250دج انفق منه  50000السيد "محمود" موظف لدى مؤسسة "الضحى"، يتقاضى أجر في نهاية الشهر قيمته 

 .BDL على عائلته و الباقي أودعه لدى بنك التنمية المحلية 

ققتها حفي بداية السنة الجديدة نظرا للنتائج الجيدة التي  %10رفع صاحب مؤسسة "الضحى"، أجر العاملين بنسبة 

نفس  لمؤسسة خالل السنة الماضية ؛ فقرر السيد "محمود" عدم سحب هذه الزيادة من حسابه البنكي والحفاظ علىا

 مستوى إنفاقه.

 باالعتماد على مكتسباتك القبلية وعلى السند أجب على ما يلي: العمل المطلوب : 

 استخرج ثم صنف األعوان االقتصاديين المذكورين في السند؟ (1

 للعملية االقتصادية التي قام بها السيد محمود؟قدم مفهوما  (2

 أحسب نسبة االستهالك واستنتج نسبة االدخار من األجر؟ مع التفسير؟ (3

 ماذا تمثل نسبة االستهالك ونسبة االدخار من األجر اقتصاديا؟ (4

 إن للزيادة التي قدمها صاحب المؤسسة في األجور أثر على سلوك العمال من بينهم السيد "محمود" (5

 سيصبح األجر الجديد للسيد محمود؟ كم .أ

 نسبة االستهالك واستنتج نسبة االدخار من األجر الجديد؟أحسب  .ب

ند ونتائج بين أثر هذه الزيادة للدخل على  االدخار واالستهالك بالنسبة للسيد محمود؟ مع التعليل من الس .ت

 .ب(؟5السؤال )
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 2019/2020ت اق       2االقتصاد   تصحيح الفرض االول للثالثي الثاني في 

 الجزء االول 
حيط معين، بأنه نشاط يهدف إلى تحقيق الدرجة المثلى من النظام في م: (ISO) يعرف حسب المنظمة الدولية للتقييس

 من خالل وضع شروط  لالستخدام الشائع والمتكرر. مع األخذ بعين االعتبار لمشاكل فعلية ومحتملة.
  أهداف التقييس: -

 لى المواد و الموارد المحافظة ع  -      تخفيض التكاليف:             -

 لحد من العوائق التقنية للتجارةا -زيادة الكفاءة اإلنتاجية .            -
 ئة و المستهلك حماية البي  -تحسين جودة المنتجات              -

 تصنيف االستثمارات

ع لزيادة في اإلنتاج مستقبال إما بتوسيع المشارياعلى السلع الرأسمالية من أجل االستثمار التوسعي :  هو اإلنفاق  -

 القديمة أو إنشاء مشاريع جديدة.

الستثمار التعويضي )االحتاللي ( : هو تعويض االهتالكات التي حدثت لألصول الثابتة ) االت ، معدات ...( ا -

 قديمة بأخرى جديدة   للمحافظة على مستوى االنتاج الحالي مثل استبدال آلة

 االستثمار اإلجمالي : -

 العوامل الذاتية :

 .الرغبة في تكوين احتياطي لمجابهة األمور الطارئة 

 .التضحية باالستهالك الحاضر من أجل االستهالك المستقبلي مثل الرغبة في شراء سيارة 

         .المعتقدات الدينية مثل أداء فريضة الحج 

  يث أن هناك بعض األشخاص يقومون باالدخار حبا في االكتناز  .إشباع غريزة البخل ح 

 .تكوين رأس مال للدخول في مشروع اقتصادي 

 

 الجزء الثاني 
البشرية وهي منظمة تقوم بمزج مختلف الوسائل المادية : اإلقتصادية  المؤسسةتعريف العون االقتصادي :  -1

 بهدف تحقيق الربح الممكن.والمالية )عوامل اإلٌنتاج( بطريقة مثلى وعقالنية 
 تصنيفها :  -2

 المعيار القانوني  معيار الحجم  معيار النشاط 

 مؤسسة خاصة  مؤسسة كبيرة حسب عدد العمال  مؤسسة صناعية 

  : مسايرة التغير في اذواق المستهلكينالدور اإلجتماعي  -3
 انواع المحيط  -4

  المحيط التكنولوجي 

  المحيط الثقافي 
 الجزء الثالث 

 األعوان االقتصاديين المذكورين في السند مع التصنيف -1

 العائالت: السيد محمود

 المؤسسات االقتصادية: مؤسسة الضحى

 المؤسسات المالية: بنك التنمية المحلية

 مفهوم العملية االقتصادية التي قام بها السيد محمود: -2

بحيث خصص جزء لالستهالك من أجل اإلنفاق على عائلته والجزء  بتخصيص دخلهقام السيد محمود 

 األخر منه لالدخار أودعه في بنك التنمية المحلية

 حساب نسبة االستهالك واستنتاج نسبة االدخار من الدخل؟ مع التفسير؟ -3

 100× الدخل( ÷ نسبة االستهالك = )االستهالك 

 100( ×  50000÷  41250نسبة االستهالك = )
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 % 82,5 نسبة االستهالك = 

 % 82,5  - %100نسبة االدخار = 

 % 17,5 نسبة االدخار = 

 يخصصه لالدخار% 17,5 من دخله لالستهالك و % 82,5  يخصص السيد محمود  تفسير:

 تمثل نسبة االستهالك ونسبة االدخار من الدخل اقتصاديا -4

 نسبة االستهالك : الميل المتوسط لالستهالك

 االدخار: الميل المتوسط لالدخارنسبة 

 إن الزيادة التي وعد بها صاحب المؤسسة أثر على سلوك العمال من منهم السيد "محمود" -5

 سيصبح أجر السيد محمود .أ

 األجر الجديد = األجر القديم + الزيادة الجديدة

 (50000×  0,1+ ) 50000األجر الجديد = 

 دج 55000األجر الجديد = 

 االستهالك واستنتاج نسبة االدخار من األجر الجديدحساب نسبة  .ب

 100× الدخل( ÷ نسبة االستهالك = )االستهالك 

 100( ×  55000÷  35000نسبة االستهالك = )

 %  75نسبة االستهالك = 

  % 75  - %100نسبة االدخار = 

 % 25نسبة االدخار = 

النسبة .ت( تؤثر هذه الزيادة للدخل على  االدخار واالستهالك ب5من السند وحسب نتائج السؤال )  .ت

 للسيد محمود كالتالي:

 75إلى  % 82,5من  الدخل حيث تغير بالنقصان من   ستنخفض نسبة االستهالك على االستهالك:

 ألن السيد محمود حافظ على نفس االستهالك السابق  %

 % 25إلى  % 17,5سترتفع نسبة االدخار من الدخل حيث حيت تغيرت بالزيادة من  على االدخار:

 ويرجع هذا لقرار السيد محمود المتمثل في عدم سحب المبلغ اإلضافي من حسابه البنكي
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 ج                                بالتوفيق . أستاذ المادة: شرفاوي
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