
 : الجزء األول

 لتكن لديك المعطيات التالية :  ) االوحدة : مليار وحدة نقدية (

 2021 2020 البيـــــــــان

 .... 4000 الدخـــــــــــل

 1974 1800 االدخــــــــــار

 % 34,8الميــــــل الحـــــدي لالدخــــار =      

 :  المطلوب

 أحسب الميل الحدي  لالستـــهالك .1

   2021أحسب  قيمة الدخـــل لسنة  .2

 ماهي أهمية االدخــــار .3

 ؟  2020 نةالفرق بين  الدخل  و االدخار لسماذا يمثل  .4

 أحسبـــــه  ثم بين عالقته باالدخار   -أ

 أنواعـــــــــه  مع مثــــال لكل نوع أذكــــــر  -ب

 

  : الثاني الجزء

و آالت  و  مواد أولية  و لوازم مختلفة     باستخداماألثاث العصري  بجودة  رفيعة   "  األنـــاقة"  شركـــةتنتج      

 زيادة حصص الشركاء  مولت العملية من خالل   فتحت الشركــة فروع  لها  في مناطق مختلفة  ،  تجهيزات متطورة 

 شهريا اشتراكات  الضمان االجتماعي  الى الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية  .تدفع     

 المطلوب :

 أذكـــر االعوان االقتصاديين المشار في الوضعية   مبينا نشاطهــا األساسي .  .1

 تشير الوضعية الى أحد عوامل االنتاج  ، حدده مع التعريف .2

 ا العامل  االنتاجي ؟ هذ ميــــةما أه .3

 حدد شكــــله ) نوعــــه (  مع مثال  .4

 ما نوع االدخــــار المشار اليه ؟  برر اجابتك  .5

 ما نوع  مصدر التمويل الذي لجأت اليه الشركـــة  ؟  برر اجابتك  .6

 

  :  الثالث الجزء

دائمين   خمسة عشر عامال ، توظف  هكتار  30على مساحة قدرها   البطاطاتنتج مـــادة "   السنبلة  الذهبيةمؤسسة "     

 الى معدات و تجهيزات  أخرى   باإلضافةهكتارات أخرى  10 باقتناء قامت  ، ا اموسمي عشرون عامال باإلضافة  الى 

أرباحها السابقة   علىذلك  تمويل و اعتمدت في ، بسبب زيادة الطلب خاصة في فصل الصيف  نظرا لكثرة والئم األفـــراح 

 كما استفادت  من اعفاءات ضريبية  لمــدة ثالث سنوات متتالية .  ، 

 :  المطلوب

 صنف  هذه  المؤسسة  حسب كل المعايير  مع التعليل  .1

 ما  أنواع المحيط المشار اليها ؟ برر اجابتك .2

 كيف تسمى العملية التي قامت بها المؤسسة ؟  عرفها .3

 هذه العملية مع التعليل  صنف .4

 ماهي مصادر التمويل الواردة في السند ؟ برر اجابتك .5

 أذكر وظائف هذه المؤسسة  .6
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 اختبار الفصل الثاني  في مادة  االقتصـــاد و المانجمنت
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