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  السلسلة الرابعة 
  

یوم  180تستحق الدفع بعد  دج وأخرى 67000یوم ،قیمتھا االسمیة  90ع بعد مؤسسة علیھا سفتجة تستحق الدف : التمرین األول
  إذا كان الحسم التجاري للورقة األولى یساو الفرق بین الحسمین التجاري والحقیقي للورقة الثانیة، .للورقتین % 8بمعدل فائدة 

 ؟المتوسط للورقتین قاالستحقا تاریخ حساب -2    ؟القیمة االسمیة للورقة الثانیة ب احس -1:   لمطلوبا   
  یوم ، بعد  60یوم ، ثم الورقة التي تسدد بھا دینھا بعد  120القیمة االسمیة لورقة تخلص بھا المؤسسة من مجموع دینھا بعد  حساب -3

 أحسب تاریخ تكافؤ الورقتین ؟  -4     ؟    یوم على التوالي 200     
 دج 20، ومصاریف مختلفة للتحصیل % 0.5وبعمولة  % 8سبة یوم بن 60إذا حسمت الورقة األولى بعد   
  معدل الحسم الحقیقي للورقة؟  -6؟         مبلغ األجیو اإلجمالي للعملیة حساب -5

  دج و سحبت مقابلھا ورقة تجاریة  18840اشترى تاجر سلعا بمبلغ  11/4/2014في   : التمرین الثاني 
  : أوراق تجاریة التالیة  3بعد ذلك طلب تبدیلھا بـ  26/5/2014 تستحق الدفع في                      

   2014./30/6دج تستحق في  6400 -       . 10/6/2014دج تستحق في  4600 -
 .دج عند إصدار ھذه األوراق 2000تسدید مبلغ نقدي للدائن  -  .15/7/2014الورقة الثالثة تستحق في  -
                         ؟%  5ة الثالثة حتى تحقق التكافؤ بمعدل حساب القیمة االسمیة للورق: المطلوب   

دج  بعد  20000سنوات و  6دج  بعد  15000سنوات ، 5دج بعد  10000 :زبون مدین لمؤسسة بالمبلغ التالیة  :  التمرین الثالث
                        سنوات     8

                                           ؟%10الفائدة تقدر بـ  علما أن  الدیونحساب مدة االستحقاق المتوسطة لھذه :      لمطلوبا
  سنوات، كانت ایراداتھا الصافیة حسب 5دج، مدة استعمالھا  370000: إلیك مشروعین تكلفة كل منھا  : التمرین الرابع

   ع للضریبة على االرباح الصناعیة والتجاریةالجدول التالي مع العلم ان ھذه المؤسسة ال تخض                         
  1  2  3  

  
4  5  

A 85000  85000  85000  85000  85000  

B 130000  130000  130000  130000  130000  

  %. 12اذا كان معدل الفائدة المطبق في السوق                       
 :تحدید اي االستثمارات أكثر مردودیة أو قبوال باستخدام   : المطلوب

      طریقة معدل العائد الداخلي - 2                   طریقة فترة االسترداد لرأس المال -1             
  سوف تختاره المؤسسة  حسب كل طریقة ؟ وأي االستثمار           طریقة معدل العائد المتوسط - 3             

  :حت علیھا نوعین من التجھیزات كانت عناصرھامؤسسة تسعى الى تجدید آالتھا، وقد اقتر : التمرین الخامس
 .دج 620000 دج،  450000: ثمن شرائھا على التوالي -                   
 .االیرادات والتكالیف كانت حسب الجدول، وقیمتھا في نھایة االستعمال معدومة -                   

  6  5  4  3  2  1  السنوات

  ايرادات
A 100000  100000  120000  120000  120000  120000  

B  100000  240000  240000  240000  240000  100000  

  أعباء
A  15000  -  -  20000  20000  -  

B  -  -  35000  35000  -  -  

  . ، و ان ھذه المؤسسة ال تخضع للضریبة على االرباح الصناعیة والتجاریة%10اذا كانت نسبة الفائدة المستعملة تساوى 

                                    طریقة صافي القیمة الحالیة؟ :تثمارین تختاره المؤسسة باستخدام تحدید اي االس: لمطلوب ا

مؤسسة ترید شراء آالت لتجدید احدى ورشاتھا عرضت علیھا نوعین من اآلالت، النوع االول ثمن شرائھا  :سادسالتمرین ال
  .دج 38000ادات سنویة تقدر بـــ سنوات وتسمح بتحقیق صافي ایر 4دج، مدة استعمالھا  85000

دج، للسنوات  35000سنوات وتعطي صافي ایرادات سنویة   8دج، تستعمل لمدة  165000أما النوع الثاني من اآلالت فثمن شرائھا 
  .سنویا %12: ، فاذا كان معدل الفائدة المستعمل یقدر بــ دج سنویا 48000الثالثة االولى ولباقي السنوات 

  : لمطلوبا
 دید اي التجھیزات تختار المؤسسة باستخدام طریقة فترة االسترداد لرأس المالتح -1
 طریقة معدل العائد الداخلي  تحدید اي التجھیزات تختار المؤسسة باستخدام -2
 طریقة معدل العائد المتوسط تحدید اي التجھیزات تختار المؤسسة باستخدام -3
 مؤشر الربحیة طریقة تحدید اي التجھیزات تختار المؤسسة باستخدام -4
  .تحدید أي التجھیزین تختاره المؤسسة باستخدام طریقة صافي القیمة الحالیة -5

  سامیة خرخاش   / د                                                                                    


