
  

  نقطة) 13: ( نظرياجلزء ال 

  أجب عن األسئلة التالية األول: السؤال

 عرف التمويل الذاتي.   .1

   .التقييس ، الجودة ، التكلفة ، ما ھي العالقة الموجودة بين ھذه المصطلحات .2

   ؟ يالصاف واالستثمار (التعويضي) إلحالليأ االستثماربين  الفرق ما .3

    :نيالسؤال الثا

    .المواد و السلع  تخزين و شراءبعدة عمليات من بينھا  االقتصاديةة المؤسستقوم ): 1وثيقة(ال

سواء بالنجاح  المؤسسةمن أھم الوظائف التي يمكن أن تحدد مركز  ..............إن وظيفة ):2وثيقة(ال

للوصول إليه ھو تلبية احتياجات ورغبات المستھلكين  المؤسسةأو الفشل، باعتبار أن أول ھدف تعمل 

وتقديم أحسن الخدمات التي يمكن أن تبرر كفاءة ومھارة عملھا بأقل تكلفة مراعيين في ذلك الھدف 

   .األساسي وھو تحقيق أرباح المؤسسة

  ) و على ما درست أجب عن األسئلة اآلتية: 2) و (1اعتمادا على الوثيقة (المطلوب: 

 ؟  )1في الوثيقة ( تحته سطرما عرف  .1

 )، عرفھا ؟ 2ما نوع الوظيفة التي تتحدث عنھا الوثيقة ( .2

  ؟  كيف يتم دراسة السوق .3

الموردين كيف تختار المؤسسة  الموردين،تمر عملية الشراء بعدة مراحل من أھمھا اختيار  .4

 .) )1(وثيقة(

 .طريق اإلشھار  عنالمؤسسة  مبيعات ةترقيكيف تتم  .5

 .للمستھلكيكون اإلشھار سلبي  من أي ناحية .6

  

  

 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  -بوقــطب -العقيد لطفي  ثانـوية
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   نقاط) 7: (تطبيقياجلزء ال 

                                                          في ما يلي جدول يعبر عن حجم االستھالك و الدخل، و كذا االدخار.

 جزائري دينار مليار :الوحدة                                                                               

  السنوات           
  البيان

2013  2014  2015  

  ؟؟  3000  ؟؟  االستھالك
  ؟؟  ؟؟  ؟؟  الدخل

  0.475  0.5  0.625 الميل المتوسط لالستھالك
  4200  ؟؟  1500  االدخار
  ؟؟  ؟؟  /  الحدي لالستھالكالميل 

  ؟؟  ؟؟  /  الميل الحدي لالدخار
 

  المطلوب: 

 بية.الحسا ليات العم برير ت مع أعاله الجدول أكمل - 1
 ؟   2014و  2013ما نوع العالقة بين الدخل و االستھالك لسنتي  - 2

 

 

  

 " خلف كل إنسان ناجح , سنوات طويلة من المحاوالت واإلخفاقات 

  

  

  

 

  ابلتوفيق للجميع ٔاسـتاذة املادة   
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التنقيط   إالجابة المنوذجية: 
اجلزيئ 

التنقيط 
  اللكي 

  الجزء النظري: 
  الجواب األول: 

ھو استخدام الموارد المالية الذاتية للمؤسسة من أجل تعريف التمويل الذاتي:  - 1
 تمويل مختلف عملياتھا.  

عالقة التقييس،الجودة، التكلفة : الجودة و التكلفة تعتبران من أھداف التقيس  - 2
في المؤسسة / عالقة التقييس باإلنتاج ترتكز على ضمان جودة المنتج و 

 تخفيض التكاليف. 
 الفرق بين االستثمار االحاللي و االستثمار الصافي نجد:     - 3
  زيادة في اإلنتاج  الصافي ھو اإلنفاق على السلع من أجلاالستثمار 
  االستثمار االحاللي يخص االھتالكات التي حدثت على األصول الثابتة من

    أجل المحافظة على نقص الطاقة اإلنتاجية. 
 عرف التمويل الذاتي :  - 4

  : الجواب الثاني
 تعريف ما تحته سطر:  - 1

 بطريقة مثلى و عقالنية  : ھي منظمة تقوم بمزج عوامل االنتاجالمؤسسة
 بھدف تحقيق ربح ممكن. 

 ھي عملية تحديد االحتياجات من مختلف السلع و المواد و من عملية الشراء :
  و اختيارھم و تقديم الطلبيات  و استالمھا.  تم البحث عن موردين

 .............................................التسويقالوظيفة ھي وظيفة  - 2
|: يتمثل في أنشطة تسمح للمنتج بوضع السلع و الخدمات تحت تعريفه -

 تصرف المستھلك في الوقت و المكان الناسب. 
معرفة يتم دراسة السوق من خالل : معرفة القدرة الشرائية للمستھلك ،  - 3

و كذلك رغبات و  الجديدة ،الحالية و جاتاحتياجات الزبائن من المنت
من ناحية المنافسين و احتكار  أذواق المستھلكين ، العرض و الطلب

 السوق.
تتم ترقية المبيعات في المؤسسة عن طريق اإلشھار في منح تخفيضات و  - 4

تقديم ھدايا و عينات مجانية ، المشاركة في المعارض و طريقة التعبئة و 
 التغليف. 

 سلبيات اإلشھار تكون من ناحية: - 5
 إلشھارجات بسبب ارتفاع تكلفة اارتفاع أسعار السلع و المنت  -
          التأثير على سلوك المستھلك بشراءه لسلع غير ضرورية. -

  الجزء التطبيقي: 
 إتمام الجدول و تبرير العمليات  - 1
  : 2013سنة 

  حساب الدخل عن طريق حساب الميل المتوسط لالدخار= االدخار / الدخل  
  الميل المتوسط لالستھالك  - 1الميل المتوسط لالدخار= يتم حساب  

   0.375=  0.625 -1الميل المتوسط لالدخار= 
  الدخل  /1500= 0.375الميل المتوسط لالدخار= االدخار / الدخل .... 

 دج 4000=  1500/0.375= الدخل   
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  دج2500= 1500-4000= االستھالك....  االدخار –االستھالك= الدخل   
  

  :  2014سنة 
 6000= 3000/0.5..... = االستھالك / الميل المتوسط لالستھالك .الدخل  
  =3000-6000االستھالك ......... االدخار=  –الدخل االدخار =

   دج3000
  الميل الحدي لالستھالك = تغير في االستھالك / تغير في الدخل

  
 0.25)= 4000- 6000)/(2500-3000= (الميل الحدي لالستھالك   
 0.75= 0.25-1الميل الحدي لالستھالك .... =  -1= الميل الحدي لالدخار  
  

    : 2015سنة 
    حساب الدخل عن طريق حساب الميل المتوسط لالدخار ويتم حسابه:       

  الميل المتوسط لالستھالك  -1الميل المتوسط لالدخار= 
  0.525= 0.475 -1الميل المتوسط لالدخار= 

  
  /دج  8000 =4200/0.525. .. لالدخارميل المتوسط الالدخل= االدخار  
 دج 3800=4200-8000االدخار ........  -االستھالك= الدخل      

 0.40) = 6000- 8000)/(3000-3800= (الميل الحدي لالستھالك   
 0.40-1الميل الحدي لالستھالك .... =  -1= الميل الحدي لالدخار  =

0.60   
بوحدة زاد االستھالك  عالقة طردية أي كلما زاد الدخلنوع العالقة :  - 2

 بوحدة
دج أي 6000أصبح  2014و في  4000الدخل =  2013بالنسبة لسنة   -

 دج  2000زيادة ب 
أصبح  2014و في سنة  2500كان  2013بالنسلة لالستھالك في سنة  -

  دج .   500أي زيادة ب  3000
  السنوات            

  البيان
2013  2014  2015  

  3800  3000  2500  االستھالك
  8000  6000  4000  الدخل

  0.475  0.5  0.625 الميل المتوسط لالستھالك
  4200  3000  1500  االدخار

  0.4  0.25  /  الميل الحدي لالستھالك
  0.6  0.75  /  الميل الحدي لالدخار
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