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 امتحان اقتصاد المؤسسةيح تصح

 عتبر من المحيط العام العناصر التالية:ي .1

   ةطبيعة وكمية الموارد الطبيعي   قوانين انشاء المؤسسات    مستوى التعلم لدى السكان    الموردون 
 المنافسون    الدستور   العمالء 

 :تواجه المؤسسة المحيط الديناميكي والمعقد بـ  .2

استراتيجية شاملة أو اعتماد     والنظم النمطيةللقواعد  االستخدام الكبير     والمركزي  راطيبيروقالعمل ال
  المعلومات والتنقيب عليها ومعالجتهالجمع  إحداث وظائف     متعددة الوجوه

 أي الوظائف التالية ال يدخل ضمن وظائف إدارة الموارد البشرية: .3

 التخطيط     االستقطاب     دراسة السوق     وتحليل الوظائف تصميم   التقنية تسيير المعطيات 

 يدخل ضمن مهام تدريب االفراد ما يلي: .4

 تحسين معارفهم ومهاراتهم   في المؤسسة ترغيب الموظفين    التنبؤ باحتياجات المؤسسة   تقييم األداء
 تحويل وظيفة بعض العمال    التكيف مع مستجدات محيط النشاط    وسيلة للترقية في المؤسسة 

 أوامر التصنيع في المؤسسة هي: .5

معلومات حول ما يجب إنتاجه، أين، متى، تضم     تعتبر تكليف بمهمة     عملية التصنيع اعالن عن بدأ  
  وسالسل العمليات عرفة مدونة المنتوجاتم      وبأي وسيلة

 ها لتصل إلى تكاليف دنيا؟  تخفيض علىتسيير المخزون ماهي التكاليف التي تعمل وظيفة  .6

   تكلفة تجميد المنتوج    كراء المخازن    أجور العاملين في المخزن    التأمين    سعر المنتجات 
     تكاليف التدريب  تكاليف االشهار   االستالم ورقابة البضاعة المطلوبة    النقل    ضياع البضاعة 

 



IIسنة  هاعلى األكثر( عن التحول الذي قامت به شركة جازي في مجال توظيف موظفيأسطر  4في ) . تكلم
 .Big Data Analytics. واذكر ثالثة وظائف جديدة تطلبها الشركة مع شرح مبسط لـ 2017

 الجواب 

الرقمية في عملية  اإلجراءاتهو اعتماد  هاشركة جازي في مجال توظيف موظفيقامت به ي ذالتحول ال
. 2017ة ني وظفت س، التي تمثل ثلث المهن التمية الجديدةقوالتركيز على توظيف كفاءات في المهن الر التوظيف 
 ط التالية:فتمثلت في النقاالرقمية  اإلجراءاتأما عن 

 ،(ظفينو الحركة الداخلية للم) ظفي جازي قمي عبر الواب والذي ال يستثني مو ء جديد للتوظيف الر افض -

 ،2015 سنة المؤسسة منذرقمنة سياسة  إطاررقمنة عملية التوظيف والتي تدخل في  -

 ،LinkedIn االجتماعي المهنية كـ وشبكات التواصل Emploitic موقعالالتعاون مع  -

 تماما،التي تتم بطريقة رقمية   psychotechniquesتقنية-االختبارات النفس -

والمشاركة في  ،ANEMجازي على التعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل ومع كل هذا حافظت مؤسسة 
فئة الدياسبورة الجزائرية القاطنة الموظفين المحتملين للشركة حتى من ومقابلة للوصول الصالونات الوطنية والدولية 

 .بالخارج

 هي:الوظائف الجديدة التي تطلبها الشركة 
Big Data Analytics ،Data scientist ،UX Designer ،Cyber Security ،Mobile Finances 

Services ،Social Media. 

 Big Data Analyticsمعالجة البيانات الضخمة 

مجموعة من البيانات التي هي بحجم يفوق قدرة أدوات قواعد البيانات التقليدية من هي لضخمة البيانات ا
وتتألف البيانات الضخمة من كل من المعلومات المنظمة والتي تشكل  .البيانات وتحليل تلك، تخزين، إدارة التقاط

والمعلومات غير المنظمة هي ما  .الباقيوالتي تشكل  مقارنة بالمعلومات غير المنظمة %10جزء ضئيل يصل إلى 
بوك، رسائل الدردشة على يساينتجه البشر، كرسائل البريد اإللكتروني، مقاطع الفيديو، التغريدات، منشورات ف

 .الواتساب، النقرات على المواقع وغيرها
 مرين حول تسيير المخزون ت

 السنة بـ:ة خالل دورات قانون تكلفة التخزين االجمالييعطى 

Tc= +  



  Q.حجم الطلبية : 
  F :الكلية إلصدار الطلبيةتكلفة ال. 
1C وحدة واحدة من المخزون لمدة سنة.ب: تكلفة االحتفاظ 
  D.)معدل الطلب السنوي بالوحدات )حجم المبيعات السنوية : 

 إن هدف المؤسسة هو تدنية التكاليف، أوجد كميات الطلب التي تجعل التكاليف في أدنى قيمة لها.
 حل تمرين

 لدينا قانون تكلفة التخزين االجمالية:

Tc= +  

الهدف هو تدنية مجموع التكاليف، ويمكن فعل ذلك رياضيا من خالل المشتقة األولى لمجموع التكاليف ومساواتها 
 للصفر.

  TC= 

=-  +  

 

 

 

Q=  

 تمرين حول الشبكات 
 البيانات التالية خاصة بتنفيذ مشروع وتظهر في الجدول مختلف األنشطة التي يتكون منها باألشهر.  

 مدة النشاط باألشهر األنشطة السابقة مدلول النشاط رمز النشاط
A 6 - الحصول على مخطط المشروع 
B 16 - تحضير األرضية 
C حفر االساسات A 13 
D وضع االساسات B 5 
E وضع الجدران واالسقف C,D 4 



F تركيب األبواب والنوافذ والتشطيب B 16 
 المطلوب:

 كون شبكة المشروع. -1
 حدد رزنامة األنشطة. -2
  حدد األنشطة الحرجة والمسار الحرج.  -3
 

 حل تمرين الشبكات
 شبكة المشروع  .1

 
 رزنامة األنشطة  .2

 



 B,Fاألنشطة الحرجة هي:  .3
 B,Fالحرج:  والمسار

16+16=32 
 وهو أطول مسار.


