
 جامعة الشهيد حمه لخضر ـ الىادي

 لية العلىم الاقتصادية والتجارية وعلىم التسييرك

 العلىم املالية واملحاسبية وقسم الاقتصادقسم .

  

 ليسانسثانية  املستىي: علىم مالية ومحاسبية واقتصاد التخصص: 

 اقتصاد مؤسسة  ياس:قمل الاجابة النمىذجية

 . نقطة(6) :شرح المصطلحات التالية  األول: الجواب
  :اقتصاد المؤسسة 
 كنواة الوطين االقتصاد يف كبري دور ذلا االقتصادية ادلؤسسة الوطين االقتصاد يف الناشطة االقتصادية ادلؤسسة بدراسة ادلؤسسة اقتصاد ويعين

 .فيو أساسية
 الشاملة بالتكاليف الهيمنة استراتيجية:   

 حجم على اللعب ادلؤسسة على اإلسرتاتيجية ىذه لتحقيق التكلفة، منخفض عرض بتقدمي السوق على للسيطرة اإلسرتاتيجية ىذه هتدف
 مهمااة، سااوقية حصاة علااى احلصااو  ما  ادلؤسسااة متكاان علاى القاادرة اإلساارتاتيجية ذلاذه فاا   لااذل  اخلاةة باار ر مرتبطااة أرباا  الجناااز اإلنتاا 
 .النمو اسرتاتيجيات أىم م  تعتة وبذل 
 :وظيفة التموين 

 وبرقل ادلطلوبة، والسرعة باجلودة ادلختلفة ادلواد م  ادلؤسسة احتياجات ترمن إىل هتدف اليت وادلهام والعمليات النشاطات مجيع إدارة وىي
  .احلاجة حسب منها التنظيمية الوحدات تزويد وترمن منتجاهتا، وبعض ادلؤسسة مبشرتيات واالحتفاظ التكاليف،
 :ومها قسمن إىل التموي ، وظيفة وتنقسم

 .الشراء وظيفة -
 .  التخزي  وظيفة -

 الثابتة( المعقدة البيئة ( 
 وإ  ادلرتاكمة، غري البيئية العناصر م  كبري عدد لوجود وذل ( باعتدا  منخفض تركد عدم) التركد عدم م  متوسطة درجة ذات برهنا تتميز
 .ومتوقع تدرجيي بشكل تتغري ف هنا تغريت

 نقطة(3) :مايليوتعددها وتطورها  االنتاجيةاالقتصادية وكثرة الحاجات النسبية للموارد من أسباب المشكلة االقتصادي الندرة  الثاني: الجواب
  التواز  حتقيق متك  كيف أي ادلتزايدة احلاجات و احملدودة ادلوارد بن ادلقارنة يف ادلشكلة تكم  -
 . الثروات و ادلداخيل توزيع سوء بسبب تقوم ادلشكلة -
 تلا  جلعل جهد بذ  طريق ع  اإلنسا  تدخل لزم لذل  األوىل ادلشكلة يف يصلح ال غالبا ادلوارد م  األكة اجلزء بسبب ادلشكلة تظهر -

  اإلنتا  ملكية عالقات عنو ينتج ىذا و إلشباع صاحلة ادلوارد
 ماا  كثااري ومتتاااز ادلااورد، ىااذا اسااتغال  لسااوء أو ادلااورد ذلااذا األمثاال االسااتغال  عاادم بساابب نساابيا قلياال ولكاا  موجااود االقتصااادي ادلااورد أ  -

 .اجلائر االستخدام بسبب للنفاذ بقابليتها االقتصادية ادلوارد
 الشااباع كوساايلة ادلسااتخدمة للمااوارد نساابية ناادرة اىل ىااذا يااؤدي ،وبالتاااي االنتااا  حجاام يف الزيااادة ماا  أكااة بنساابة السااكا  عاادد زيااادة -

 .االنسانية احلاجات
 
 
 



قوة التفاوض مع 
 المستهمكين 

قوة التفاوض مع 
 الموردون 

 المحتممونتهديدات الداخمون 

 المنتجات البديمةتهديدات 

 

  

 
 نقطة( 5)   هذا الشكل:يرى االقتصادي " بورتر" أنه هناك خمس قوی تنافسية تحدد مدى قوة التنافس في  الثالث: الجواب 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 القوى الخمس التي تحدد تنافسية القطاع
 نقطة(3): وهيمؤسسة االقتصادية هناك عدة وظائف لل الرابع: الجواب  

  اإلنتا  وظيفة -1
  البشرية ادلوارد إدارة وظيفة - 2
  ادلالية الوظيفة - 3
 التموي  وظيفة - 4
  التسويق وظيفة - 5
 والتطوير البحث وظيفة - 6

 نقطة(3)هي:تصنيف المؤسسات العمومية في الجزائر الى عدة معايير الخامس:  الجواب
 ( العمومية ادلؤسسات اخلاصة، ادلؤسسات: )القانوين ادلعاير حسب -
 ( العمالقة وىي أال جدا الكبرية ادلؤسسة الكبرية، ادلؤسسة ومتوسطة، صغرية ادلؤسسات: )احلجم معيار حسب -
 ...( خدمايت صناعي، فالحي،: )االقتصادي ادلعيار حسب –
 

 
 

  
 
 

                                                                                                                      

 2/2الصفحة

 الداخمون الجدد 
 (المحتممون)

 تنافسية القطاع 

 المنتجات البديمة

 الموردون  المستهمكون 


