تصحيح إخ ـ ـت ـبــار الفـ ـصــل األول في م ـ ــادة

االقتصاد والمناجمنت

الجزء األول

سلم التنقيط
العالمات

العالمة

الجزئية

الكلية

 5,90ن
() 3 × 5,0

 -1 عوامل اإلنتاج هي  :العامل الطبيعي  ,العمل  ,رأس المال
 -2 أوال  :أهمية اإلنتاج


ـ تلبية مختلف حاجات األعوان من السلع والخدمات



ـ يساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها المتمثلة في الربح



ـ يساعد على زيادة رفاهية المجتمع



ـ يساهم في تنشيط الدورة االقتصادية



ثانيا  :أشكال اإلنتاج

() 4 × 5,0

( ) , × 5,,0

 أ /اإلنتاج السلعي  :هو كل ما يخلق منفعة شكلية كتكرير البترول وإنتاج الورق مثال فهو تحويل المواد األولية من صيغتها الحالية إلى
صيغة أخرى يمكن من خاللها استعمال تلك المواد في إشباع حاجات األفراد
 ب /اإلنتاج غير السلعي  :هو كل مايخلق منفعة زمنية أو مكانية كالنقل والعالج والتدريس وغيرها من الخدمات  ,والخدمات تمثل
إنتاجا غير ملموس لذا تدعى باإلنتاج غير السلعي .
 -3 تعريف المصطلحات :
 تقسيم العمل الفني  :يقصد به أن ينقسم إنتاج السلعة الواحدة إلى عدد من المراحل لكل مرحلة جزئية عامل  ,أي أن تقسيم العمل

5,0

يتم داخل المهنة الواحدة بقصد إنتاج سلعة واحدة أو خدمة واحدة  ,ولقد ارتبط تقسيم العمل بإدخال اآللة في عمليات اإلنتاج
,حيث أن تقسيم العملية اإلنتاجية إلى عمليات جزئية سهل استخدام اآللة لتقوم بها بدال من أن يقوم بها الحرفي .
 الهرم السكاني  :يوضح الهرم السكاني التركيبة العمرية ألي مجتمع غير أنه يختلف في محتواه من مجتمع إلى آخر حسب تركيبة
المجتمع .
 رأس المال المالي  :هو مجموع األموال المستخدمة في السوق المالي بصفة عامة والسوق المالية تشمل سوق األسهم والسندات

5

5

(البورصة ) والعمالت األجنبية والعقارات وغيرها .

 الجزء الثاني :

5

 )1تنتمي مؤسسة شرشال إلى المؤسسات االقتصادية

5

 )2طبيعة نشاط مؤسسة شرشال هو الصناعة
 )3رؤوس األموال المستخدمة في شركة شرشال هي
رأس المال الثابت  :آلة الخلط  ,آلة التقطيع  ,آلة الطهي  ,آلة التعبئة والتغليف  ,اآللة المتطورة الجديدة

() 0 × 5,,0

رأس المال المتداول  :الدقيق ،السكر ،مواد دهنية نباتية ،مسحوق الكاكاو ،الحليب ،الخميرة ،ملح  ،الماء.
رأس المال القانوني  :اسم الشركة "شرشال "
رأس المال المالي  :مبنى الشركة  ,المصنع
رأس المال المحاسبي 022.222.222 :دج
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1590ن

() 8 × 5,,0

 )4التدفق القائم بين الزبون خليل وشركة شرشال
تسديد قيمة البسكويت " تدفق مالي "

شركة شرشال

بيع البسكويت " تدفق حقيقي "

الزبون خليل

5,,0
( ) , × 5,,0

تقديم قرض "تدفق مالي "

البنك

5,,0

شركة شرشال
تسديد قيمة القرض مع الفوائد
" تدفق مالي "

)6حساب القيمة المضافة لشركة شرشال :

القيمة المضافة = ثمن البيع _ ثمن الشراء أو تكلفة اإلنتاج
تكلفة اإلنتاج = ) %0 × 105550555 ( + 2550555 + 106550555

5,0
5,0

تكلفة اإلنتاج = 050555 + 2550555 +106550555
تكلفة اإلنتاج = 100050555دج

5
5
5

القيمة المضافة = 100050555 _ 305550555
القيمة المضافة = 101050555دج
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