
        جامعة حممد بوضياف باملسيلةجامعة حممد بوضياف باملسيلةجامعة حممد بوضياف باملسيلةجامعة حممد بوضياف باملسيلة

        كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيريكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيريكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيريكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري

        قسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيري

        املشاريع    املشاريع    املشاريع    املشاريع        السنة الثالثة إدارة مالية .                                                                                       مقياس تقييمالسنة الثالثة إدارة مالية .                                                                                       مقياس تقييمالسنة الثالثة إدارة مالية .                                                                                       مقياس تقييمالسنة الثالثة إدارة مالية .                                                                                       مقياس تقييم

            ))))    01010101((((    متارين رقم متارين رقم متارين رقم متارين رقم     سلسلةسلسلةسلسلةسلسلة

وقد ،  M1,M2يتاح أمام إحدى املؤسسات إمكانية احلصول على واحدة من اآللتني  )x(بغرض إنتاج املنتوج      التمرين األول:التمرين األول:التمرين األول:التمرين األول:

        :توفرت هلا املعلومات التالية 

  معلومات حول اآلالت :                

  (يطبق االهتالك اخلطي على اآلالت)

        السنة:السنة:السنة:السنة:) يف ) يف ) يف ) يف xxxxاملنتوج (املنتوج (املنتوج (املنتوج (    الكميات املنتجة و املباعة منالكميات املنتجة و املباعة منالكميات املنتجة و املباعة منالكميات املنتجة و املباعة من

 تكلفة  

  الشراء

  معدل

  االهتالك

  معدل

  الضريبة

  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل

M1  70000    

20 %  

  

30 %  

1400  1200  1400  1600  1500  

M2   90000  1600  1600  1400  1200  1200  

( خـارج الضـريبة و    دج للوحـد  90دج بتكلفـة   130) هو x( املنتوج  منالواحدة سعر بيع الوحدة إذا علمت أن  - 

  ،االهتالك)

    مؤشر الرحبية، معدل العائد احملاسيب؟فترة االسترداد، أي اآللتني ستختارها املؤسسة وفقا لطريقة     املطلوب:املطلوب:املطلوب:املطلوب:

        بالبيانات التالية: """"الفاالفاالفاالفا""""بغرض مساعدا يف اختاذ قرار شراء آلة جديدة متدك املؤسسة         الثاين:الثاين:الثاين:الثاين:    التمرينالتمرينالتمرينالتمرين

  دج 1000قيمة االستثمار =  •

  دج  200قسط االهتالك السنوي  •

  السنوي كما يلي: األعمالرقم  •

=  5 ،السنةدج  1331=   4، السنة دج1210=  3، السنة دج 1000= 2، السنة  دج900= 1السنة              

   دج1464

 كما يلي: خارج االهتالك خارج االهتالك خارج االهتالك خارج االهتالك التكاليف السنوية  •

o  = األعمالمن رقم  % 60التكاليف املتغرية  

o  دج 200الثابتة = التكاليف  

  % 30=  األرباحمعدل الضريبة على  •

 دج120القيمة املتبقية يف اية العمر االقتصادي =  •

  %18العائد األدىن املطلوب حتقيقه  على االستثمار  معدل  •

   :املطلوباملطلوباملطلوباملطلوب

    حساب التدفقات النقدية السنوية - 

  إجابتك؟مبا تنصح املؤسسة بشأن قرار االستثمار ؟ برر   - 

  



ليك إحدى املؤسسات البيانات التالية بغرض مساعدا يف اختاذ قـرار املفاضـلة بـني املشـروعني     إتقدم التمرين الثالث: التمرين الثالث: التمرين الثالث: التمرين الثالث: 

        ....        Bو   A االستثماريني  

    ))))132000132000132000132000( ( ( (     BBBBاملشروع  املشروع  املشروع  املشروع          ))))A A A A      ) ) ) )120000120000120000120000املشروع املشروع املشروع املشروع 

االهتالك االهتالك االهتالك االهتالك         العمر االقتصاديالعمر االقتصاديالعمر االقتصاديالعمر االقتصادي        السنويالسنويالسنويالسنوي    التدفق النقديالتدفق النقديالتدفق النقديالتدفق النقدي

        املطبقاملطبقاملطبقاملطبق

االهتالك االهتالك االهتالك االهتالك         العمر االقتصاديالعمر االقتصاديالعمر االقتصاديالعمر االقتصادي        النتيجة احملاسبية الصافيةالنتيجة احملاسبية الصافيةالنتيجة احملاسبية الصافيةالنتيجة احملاسبية الصافية

        املطبقاملطبقاملطبقاملطبق

  خطي  سنوات 08   األوىلللثالثة سنوات     10000100001000010000  خطي  سنوات 08   األوىلللثالثة سنوات      26500265002650026500  

  املتبقية للسنوات  2700270027002700   للسنوات املتبقية  19200192001920019200 

        

  :املطلوباملطلوباملطلوباملطلوب

 معدل العائد احملاسيب ؟أي املشروعني أفضل للمؤسسة باستخدام طريقة فترة االسترداد، مؤشر الرحبية و  .1
 


