
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 الشعبيــــــــــة

 2019/2020الموسم الدراسي:             السنة الثانية تسيير واقتصاد         المدية -أحمد عروة    ثانوية  
 ساعـــة         2المـــدة:                  والمناجمنت   االقتصاد اختبار الثالثي الثاني فـي مــادة  

 اجب على األسئلة التالية:  نقاط ( 60)  لجزء األول :ا
 المحيط االقتصادي  -    الذاتي التمويل -   االدخار -    :عرف ما يلي .1

ـ اشرح ذالك مبينا المكافأة نجد مكافأة عوامل اإلنتاج   الدور االقتصادي للمؤسسة االقتصادية من بين .2
 الخاصة بكل عامل

 : كل خانة من الخانات المرقمة في الشكل التاليفي  المصطلح المناسب اسم ضع .3
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 اليك السند التالي  نقاط ( 60) : الجزء الثاني
دج ويستهلكه كليا وال يدخر منه شيء وبسبب غالء المعيشة قرر هذا الشخص  40000يتقاضى رب عائلة دخل قيمته 

دج فأصبح الميل الحدي لالدخار  8000ساعات إضافية فوجد عمال إضافيا يتقاضى من خالله على أجر قدره: العمل ل
 0.375لهذا الشخص يقدر بـ: 

 المطلوب: 
 أحسب كل من الميل المتوسط لالستهالك والميل المتوسط لالدخار قبل الزيادة وبعدها. .1
 خار, أذكرها مع شرح مختصر.تضمن السند مجموعة من العوامل التي أثرت على االد .2

 وضعية إدماجيةط (:انق 08)  الجزء الثالث:

ـ مقرها في بلدية الشفة والية البليدة ,مؤسسة "الرفاهية" لصناعية  األثاث, شركة تعود ملكتها إلى "بالل"   ــ ــ يقدر رأس مالها ب
ـة:اـلخشب ، الحديد  ، مستلزمات أخرى .....الخ, تمتلك المؤسسة يد  3000000 ـي ـال ـت ــ ـة ال ـي ـمـواد األوـل ــك اـل ـذل ـمـل ـل ـع ــسـت دج  ت

 عامل. 14, حيث يبلغ عدد عمالها عاملة مؤهلة 
ـة جـديـدة مــتطـورة تتماشى ـقررت المؤسسة توسيع نشاطها وزيادة حجم المبيعات من أجل التوجه ن .1 حوى التصدير فقررت شــراء آـل

ــكهـا ـقرض ـل ــبت ـمن بـن ـتمويـل مع بيئة العمل ، ولكن المبالغ المتاحة بحوزتها من احتياطات ومؤونات  ال تكفي لشراء اآللة الجديدة  فطـل
ــنك عــلي طــلب المؤسسة، بشرط ـب ــويــة بــمعدل  الجزء الباقي لشراء اآللة. وافــق ال ـن ـد سـ ـواـئ ـه فــ ـدـفع ـل  %.6أن ـت

  .سنوات 3كما استفادت المؤسسة من تشجيع حكومي متمثل في إعفاءات ضريبية لمدة  .2
تلقت المؤسسة معلومة تفيد بدخول منافس جديد للسوق يمتلك تكنولوجيا عالية هذا ما أثار قلقها بسبب عدم توفرها على أموال  .3

 ) عسر مالي ( 
ـات مؤسسة  لمطلوب:ا  :ييل ما لىعـ درست أجـب وعــلي ما"الرفاهية" باالعـتمـاد عـلي مـعطـي

 مبررا  إجابتك من خالل الوضعية. الذي درسته حسب تصنيف المؤسسات"  الرفاهية"  مؤسسة  صنف .1

 " ضمن الدخل الوطني ؟ ولماذا ؟ ت المحققة من طرف مؤسسة " الرفاهيةهل يمكن إدراج  اإليرادا .2

 ذالك  علل من حيث الغرض فقط ( " ؟ ا هو نوع استهالك مؤسسة " الرفاهيةم .3

 , تهديد , نقاط القوة , نقاط الضعف. فرصة  : استخرج من الوضعية مثال عن .4

 حدد نوعه بدقة. ,توسيع نشاطها () الذي قررت المؤسسة القيام به نشاطال ماذا نسميمن المنظور االقتصادي  1الفقرة رقم  لمن خال .5

 مبررا بدقة ه ونوعهمبينا طبيعت نشاطال اذهبين مصادر التمويل التي اعتمدت عليها المؤسسة للقيام ب :2و  1رقم  الفقرتين لمن خال .6
 إجابتك من خالل الوضعية.

 

 

 انتهى ....................................بالتوفيق والنجاح للجميع  

 لعائالتا

 المؤسسات المالية

 قتصادية اال المؤسسات

سوق السلع 
 التجهيزية
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