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هلذا الغـرض قامـت   ، و حتسني أرباحهاشراء آلة جديدة لزيادة طاقتها اإلنتاجية بإحدى املؤسسات : ترغب  األولاألولاألولاألول    التمرينالتمرينالتمرينالتمرين

        بدراسة حالة املنافسني يف السوق و مدى تأثريهم على أرباح  املؤسسة، و كانت النتائج ملخصة يف اجلدول التايل: 

        حالة املنافسني يف السوقحالة املنافسني يف السوقحالة املنافسني يف السوقحالة املنافسني يف السوق
        دجدجدجدج    200000200000200000200000تكلفة االستثمار تكلفة االستثمار تكلفة االستثمار تكلفة االستثمار 

        االحتمالاالحتمالاالحتمالاالحتمال        التدفق النقدي السنويالتدفق النقدي السنويالتدفق النقدي السنويالتدفق النقدي السنوي

  0.72  82000  جديدين  (02)دخول منافسني

  0.28  57500  منافسني جدد(03)دخول ثالثة 

خصـم  القادمة و حتت معـدل      ) 05اخلمسة سنوات ( أن التدفقات النقدية السابقة ستبقى ثابتة خالل     باعتبار    املطلوب:املطلوب:املطلوب:املطلوب:

        ؟، هل تنصح املؤسسة باقتناء اآللة اجلديةسنويا   10%

،حيث مكنـت الدراسـات   دج  25000بقيمة  جديداملؤسسات االستثمار يف مشروع  إحدىتنوي  ::::الثاين الثاين الثاين الثاين     التمرينالتمرينالتمرينالتمرين

  :السابقة من تقدير التدفقات النقدية املتولدة من تشغيله خالل عمره االقتصادي و اليت كانت كما يلي 

        السنة الثانيةالسنة الثانيةالسنة الثانيةالسنة الثانية        السنة األوىلالسنة األوىلالسنة األوىلالسنة األوىل

        االحتمالاالحتمالاالحتمالاالحتمال        التدفق النقديالتدفق النقديالتدفق النقديالتدفق النقدي        االحتمالاالحتمالاالحتمالاالحتمال        التدفق النقديالتدفق النقديالتدفق النقديالتدفق النقدي

15000  0.55  17000  0.45  

16500  0.45  15000  0.35  

  12000  0.20  

 Evan  ،∂vanاحسب كال من  %10و كان معدل اخلصم  إذا كانت التدفقات النقدية مستقلة فيما بينها، :املطلوباملطلوباملطلوباملطلوب

        ؟؟؟؟باالستثمار يف املشروعتنصح املؤسسة هل ؟ 

عرض عليها إمكانية اقتناء آلة وهلذا الغرض  ،Pاملنتوج  تسويقو  يف إنتاجاملؤسسات  إحدى :ترغب الثالثالثالثالثالثالثالث    التمرينالتمرينالتمرينالتمرين
    :التالية باملواصفاتجديدة تتميز 

        سعر بيع الوحدة سعر بيع الوحدة سعر بيع الوحدة سعر بيع الوحدة         الطاقة اإلنتاجية القصوىالطاقة اإلنتاجية القصوىالطاقة اإلنتاجية القصوىالطاقة اإلنتاجية القصوى        طبيعة االهتالكطبيعة االهتالكطبيعة االهتالكطبيعة االهتالك        العمر االقتصاديالعمر االقتصاديالعمر االقتصاديالعمر االقتصادي        تكلفة الشراءتكلفة الشراءتكلفة الشراءتكلفة الشراء

  دج 20  وحدة سنويا 700  خطي  سنوات 10  دج 15000

 كما مت تقدير التكاليف كما يلي :

 .% 20=  األرباحاألرباحاألرباحاألرباحمعدل الضريبة على معدل الضريبة على معدل الضريبة على معدل الضريبة على     ،دج 300=  السنويةالسنويةالسنويةالسنوية التكاليف الثابتةالتكاليف الثابتةالتكاليف الثابتةالتكاليف الثابتة        دج / الوحدة. ، 15=  التكاليف املتغريةالتكاليف املتغريةالتكاليف املتغريةالتكاليف املتغرية  �

حصلت املؤسسة على معلومات جديدة خبصوص مستويات الطاقة اإلنتاجية املتوقعة لآللة  باإلضافة إىل املعلومات السابقة،

  خالل عمرها االقتصادي واليت كانت كما يلي: 

        االحتمالاالحتمالاالحتمالاالحتمال        البيانالبيانالبيانالبيان

  0.55  وحدة)  700و بيع  إنتاجالقصوى (اإلنتاجية االشتغال بالطاقة 

  0.30  وحدة) 560و بيع  إنتاجالقصوى  ( اإلنتاجية  فقط من الطاقة % 80االشتغال مبعدل 

  0.15  وحدة) 420 إنتاج وبيع القصوى  ( اإلنتاجية  فقط من الطاقة % 60االشتغال مبعدل 

 هل تنصح باقتنائها ؟ % 8معدل خصم  تباعتبار ثبات هذه املعطيات على مدى العمر االنتاجي لآللة ، و حت املطلوب:املطلوب:املطلوب:املطلوب:

        



        كما يلي:النقدية  هسنوات، مكنت دراسة السوق من تقدير تدفقات 3و عمره  18000مشروع استثماري تكلفته     ::::الرابع الرابع الرابع الرابع التمرين التمرين التمرين التمرين 

 االحتمال التدفقات النقدية        السنواتالسنواتالسنواتالسنوات

        CF1CF1CF1CF1األوىل األوىل األوىل األوىل     السنةالسنةالسنةالسنة
20000 0.4 

25000 0.6 

        CF2CF2CF2CF2السنة الثانية السنة الثانية السنة الثانية السنة الثانية 

 cf1= 20000اذ كان 
24000 0.7 

27000 0.3 

 cf1 =25000اذ كان 
28000 0.6 

29000 0.4 

    CF3CF3CF3CF3السنة الثالثة السنة الثالثة السنة الثالثة السنة الثالثة 

 cf2= 24000 اذ كان
22000 0.2 

19000 0.8 

 cf2 =27000اذ كان 
25000 0.4 

20000 0.6 

 cf2 =28000اذ كان 
27000 0.4 

28000 0.6 

 cf2  =29000اذ كان 
26000 0.3 

22000 0.7 

        سنويا).سنويا).سنويا).سنويا).     % % % %10101010باستخدام أسلوب شجرة القرار ، هل تنصح باالستثمار يف هذا املشروع (معدل اخلصم باستخدام أسلوب شجرة القرار ، هل تنصح باالستثمار يف هذا املشروع (معدل اخلصم باستخدام أسلوب شجرة القرار ، هل تنصح باالستثمار يف هذا املشروع (معدل اخلصم باستخدام أسلوب شجرة القرار ، هل تنصح باالستثمار يف هذا املشروع (معدل اخلصم  ----

        


