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الجزء األول
 إن العملية اإلنتاجية في املؤسسة االقتصادية ال تتم إال بت ـوفر عوامل معينة  .أذكرها بدون شرح ؟
 وضح بالشرح  :أهمية اإلنتاج و أشكاله .
 عرف مايلي  :تقسيم العمل الفني ،الهرم السكاني  ،رأس املال املالي .

الجزء الثاني
 شركة " شرشال" هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست برأس مال قدره  , DA000.000 000 :تمتلك
شركة ومصنع مخـ ـت ـصة في صناعة البسكويت بأن ـواع مخ ـتلف ـة  ،تستعمل لذلك املواد األولية التالية :
الدقيق  ،السكر  ،م ـواد دهـنية نباتية  ،مسحوق الكاكاو  ،الحليب  ،الخميرة  ،ملح  ،املاء .
 يقوم بعملية اإلنتاج عمال مؤهلين ف ـنيا في استخدام آالت اإلنتاج مت ـع ـددة الوظائف  ،وك ـل مجموعة من
العمال متخصصة في تسيير آلة من اآلالت التالية :آلة الخلط  ،آلة التقطيع  ،آلة الطهي  ،آلة التعبئة
والتغليف  .باإلضافة إلى ذلك اشترت الشركة آلة جديدة مت ـط ـ ـورة  ،بقرض حصلت عليه من البنك قـ ـدرت
قيمته ب ــ.DA0.000.000 :
 ق ـ ـدر اإلنتاج املباع للزبون " خليل " صاحب مح ـالت السالم خالل السنة األولى  .DA0.000.000بينما
قدرت قيمة املواد األولية املست ــعملة في اإلنت ــاج املباع بـ ـ  .DA0.000.000 :كما سددت  DA000.000من
قيمة ال ـقرض مع دفع ف ـائدة سن ـوية بنسبة  % 5من قيمة القرض .

املطلوب:
باالعتماد على معطيات شركة " شرشال " ،و بناءا على ما درست أجب عما يلي:
 )0إلى أي عون اقتصادي تنتمي شركة" شرشال".
 )0حدد طبيعة النشاط االقتصادي لشركة " شرشال ".
.
 )0بين مختلف رأس املال املستخدم في شركة " شرشال ".
 )4بين نوع التدفقات القائمة بين الزبون " خليل " و شركة " شرشال " من جهة " ،و شركة " شرشال " و البنك من
جهة أخرى .
 )5أحسب القيمة املضافة التي حققتها شركة " شرشال " ؟
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