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        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

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

            02020202سلسلة متارين رقم سلسلة متارين رقم سلسلة متارين رقم سلسلة متارين رقم 

  تنوي إحدى املؤسسات اقتناء آلة جديدة لتجديد جزئ من عتادها وهلذا الغرض تلقت العرضني التاليني:    ::::    األولاألولاألولاألولالتمرين التمرين التمرين التمرين 

  .سنوات 7من مثن الشراء، مدة استعماله  %5، مصاريف النقل = 160000شراء =المثن  :العرض األولالعرض األولالعرض األولالعرض األول�

  للسنوات الباقية. 52000للسنة األوىل والثانية،  56000قد قدرت التدفقات النقدية الداخلة املنتظرة يف اية السنة كالتايل:     

املنتظرة يف اية كل من السـنة    سنوات ، مصاريف الصيانة 7، مدة استعماله  170000تكلفة شراء العتاد  :العرض الثاينالعرض الثاينالعرض الثاينالعرض الثاين�

وقد قدرت التدفقات النقدية الداخلة املنتظرة يف اية السـنة كالتـايل:    ،على التوايل 10000،12000:الثانية والسادسة 

  للسنة األخرية. 32000للسنوات األربعة املوالية ،  84000،  للسنتني األوىل والثانية 42000

، يدفع نصفها يف بدايـة السـنة    1500إذا كان تشغيل األلة األوىل يتطلب تكوينا إضافيا للعمال تقدر تكلفته ب : ملطلوبملطلوبملطلوبملطلوباااا

أي العرضني تقترحـه علـى   ، سنوياسنوياسنوياسنويا    %6%6%6%6املطبق املطبق املطبق املطبق صم صم صم صم اخلاخلاخلاخلمعدل معدل معدل معدل األوىل القتنائها ،و النصف األخر يف اية السنة الثانية، و كان 

  ؟املؤسسة
  

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

        ....        Bو   A االستثماريني  

    ))))142000142000142000142000( ( ( (     BBBBاملشروع  املشروع  املشروع  املشروع          ))))A A A A      ) ) ) )160000160000160000160000املشروع املشروع املشروع املشروع 

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

        املطبقاملطبقاملطبقاملطبق

    االهتالكاالهتالكاالهتالكاالهتالك        العمر االقتصاديالعمر االقتصاديالعمر االقتصاديالعمر االقتصادي        النتيجة احملاسبية الصافيةالنتيجة احملاسبية الصافيةالنتيجة احملاسبية الصافيةالنتيجة احملاسبية الصافية

        املطبقاملطبقاملطبقاملطبق

  خطي  سنوات 08       6250625062506250ثابتة  مبقدار   ثابتة  مبقدار   ثابتة  مبقدار   ثابتة  مبقدار         خطي  سنوات 08   للثالثة سنوات األوىل     22229999500500500500  

  للسنوات املتبقية  11116060606000000000 
        

  سنويا %%%%    10101010معدل اخلصم املطبق   إذا كان  :املطلوباملطلوباملطلوباملطلوب

  ؟ معدل العائد الداخلي - صايف القيمة احلالية  -  فترة االسترداد   - : أي املشروعني أفضل للمؤسسة باستخدام طريقة

بقاء الطلب عليهـا  وحدة من قطع الغيار لصنع منتجاا ، يتوقع  10000تستعمل احدى املؤسسات سنويا     التمرين الثالث:التمرين الثالث:التمرين الثالث:التمرين الثالث:

            دج خالل نفس الفترة. 20، كما يتوقع ثبات سعر الوحدة الواحدة املقدر ب ) سنوات املقبلة 20العشرين ( ثابتا خالل 

املشتريات للمؤسسة باقتراح صناعة قطع الغيار داخليا بدال من شرائها من مورد خارجي مما يسمكن من تقدمت مديرية         

  دج عن كل وحدة ، و قد دعمت اقتراحها كما يلي: 5توفري مبلغ 

        اإلمجايل ( يف السنة)اإلمجايل ( يف السنة)اإلمجايل ( يف السنة)اإلمجايل ( يف السنة)        تكلفة الوحدةتكلفة الوحدةتكلفة الوحدةتكلفة الوحدة        البيانالبيانالبيانالبيان

        2000000200000020000002000000        - - - -         لصنع قطع الغيارلصنع قطع الغيارلصنع قطع الغيارلصنع قطع الغيارجديدة جديدة جديدة جديدة شراء ألة شراء ألة شراء ألة شراء ألة 

        دجدجدجدج    50000500005000050000        دجدجدجدج    5555        أجور و مواد أوليةأجور و مواد أوليةأجور و مواد أوليةأجور و مواد أولية

        100000100000100000100000        دجدجدجدج    10101010        إهتالكات إهتالكات إهتالكات إهتالكات 

  سنويا  %10صم اخلمعدل    %19معدل الضريبة على األرباح  ،  تلك خطيا سنة 20العمر املتوقع لآللة :  معلومات تكميليةمعلومات تكميليةمعلومات تكميليةمعلومات تكميلية

 راء أم تصنيع قطع الغيار ؟ برر أجابتك؟هل تنصح املؤسسة بش -



    مشروع استثماري يتميز باخلصائص التاليةمشروع استثماري يتميز باخلصائص التاليةمشروع استثماري يتميز باخلصائص التاليةمشروع استثماري يتميز باخلصائص التالية    التمرين الرابع :التمرين الرابع :التمرين الرابع :التمرين الرابع :

        القيمةالقيمةالقيمةالقيمة        البيانالبيانالبيانالبيان

        1600160016001600        التكلفة األولية التكلفة األولية التكلفة األولية التكلفة األولية 

        سنةسنةسنةسنة    02020202            العمر االفتراضي العمر االفتراضي العمر االفتراضي العمر االفتراضي 

        

        التدفقات النقديةالتدفقات النقديةالتدفقات النقديةالتدفقات النقدية

        10000100001000010000            ++++            السنة األوىل السنة األوىل السنة األوىل السنة األوىل 

            10000100001000010000 - - - -         السنة الثانية السنة الثانية السنة الثانية السنة الثانية 

    %%%%10101010            معدل اخلصم معدل اخلصم معدل اخلصم معدل اخلصم 

 أحسب صايف القيمة احلالية للمشروع ؟ علق على النتيجة؟ -

 أحسب معدل العائد الداخلي للمشروع؟ -

 يف اختاذ قرار قبول أو رفض املشروع؟ برر إجابتك ؟ مباشرة هل ميكن االعتماد على هذا املعدل  -

 


