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 يرالثح انتسٍري ................طهثح انسُح انثانثح إدارج األولاف وصُادٌك انسكاج ــ حماضراخ
 انذكتىر خىجح  ػاليح سفٍاٌ                                    2020-2019ــ انسُح اجلايؼٍح:

 انفصم انراتغ: ادلٍساٍَح انتمذٌرٌح نالستثًار
 ادلىازَح االستثًارٌح:يفهىو  -1

أداج حتٍٍُُح ذغاػذ يف ػٍُّح اٌرخـُؾ ػًٍ ادلذي اٌـىًَ ٌرخظيُض   :"ذؼشف ادلىاصٔح االعرصّاسَح تأهنا   
سأط ادلاي احملذود، وؽلىٓ أْ ذشًّ أراض ِٕرىض ظذَذ أو اٌرىعغ يف أراض ادلٕرىض احملٍٍ أو ششاء أظهيضج  

وّا ذؼشف أَؼا ػًٍ أهنيا:   1."وِؼذاخ ظذَذج أو االعرصّاس يف ِششوػاخ ظذَذج ذرؼٍك تٕشاؽ ادلإعغح
أداج حتٍٍُُح ذغاػذ يف ػٍُّح اٌرخـُؾ اٌـىًَ األظً اخلاص تاخرُاس ادلشاسَغ االعرصّاسَح وختظيُض سأط  "

 2ِاي زلذود تُٕها، حبُس أْ إٌفماخ ادلرؼٍمح هبزٖ ادلشاسَغ ذإشش ػًٍ ادلشوض ادلايل ٌٍّإعغح ٌفرشج ؿىٍَح.
اٌؼٍُّح االعيرصّاسَح،  ؼلض  ٔظاَ ختـُؾ ؿىًَ ادلذيٌالعرصّاس تأهنا  َحرمذَشوتاٌرايل ؽلىٓ إٌظش ٌٍُّضأُح اٌ

وٍ٘ تاألعاط ذؼّيً ػٍيً   ، ائَشاداهت وذمذَش هاذىاٌُفِشدودَح ادلشاسَغ ِٓ خالي حتذَذ  َؼًّ ػًٍ ذمذَش
 اٌيت حتمك أورب ستػ يف ادلغرمثً. ذىظُف األِىاي ذىػُػ اٌشؤَح اٌظؽُؽح يف

 ٌىٍ َمثً ادلششوع االعرصّاسٌ غلة أْ ؽلش ػًٍ ادلشاؼً اِذُح: االستثًاري: يراحم لثىل ادلشروع -2
 سلرٍف ِشاوض ادلغإوٌُح.ؼظش االلرشاؼاخ االعرصّاسَح ادلمذِح ِٓ ؿشف  -
اٌمُاَ تذساعح اٌثذائً وااللرشاؼاخ االعرصّاسَح ادلمذِح وحتذَذ اِشاس ادلرشذثح ػٕها، وِٓ تني ٘زٖ اٌذساعاخ  -

 مُٕح واٌرعاسَح.اٌذساعح اٌر
 اػذاد ِىاصٔح ذثني االَشاداخ واٌرىاٌُف ٌىً تذًَ اخلاطح تىً ِششوع اعرصّاسٌ ورٌه ؿٍُح ِذج ؼُاذٗ. -
ادلفاػٍح تني ادلشاسَغ االعرصّاسَح ادلمرشؼح ِٓ خالي االػرّاد ػًٍ ادلؼاَري اٌزٌ ذرٕاعة وؿثُؼح  -

ٌُرُ يف األخري اػذاد ادلىاصٔح اٌؼاِح ٌالعرصّاس ادلثٍغ ادلخظض ٌالعرصّاس، وخظائض ادلششوع، مث حتذَذ 
  وِىاصٔح اٌرّىًَ.

 يؼاٌري اختٍار االستثًاراخ: -3
ورٌه يف سلرٍف  ادلشاسَغ االعرصّاسَح،َشاس ئىل أٔٗ ذىظذ ػذج أحباز سلظظح ٌذساعح ظذوي   

وُضج أعاعُح يف دساعح اجلىأة، ؼُس  عُرُ اٌرشوُض ػًٍ اٌذساعح ادلاٌُح أو اٌرمُُُ ادلايل، اٌزٌ َشىً س
اجلذوي، و٘ى يف أغٍة األؼُاْ ؽلصً اجلأة األوصش ؼغّا يف االخرُاس، وتاٌرايل فاْ ادلشاسَغ زلً 
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اٌذساعح ذرؼّٓ االعرصّاساخ راخ اٌـاتغ االلرظادٌ، أِا ادلشاسَغ راخ اٌـاتغ االظرّاػٍ وثٕاء 
ُها ػًٍ اِشاس وادلٕافغ االظرّاػُح، ِٓ ِذاسط وظاِؼاخ أو ذشُُذ ؿشَك، ففٍ اٌغاٌة ِا َرُ اٌرشوُض ف

دوْ اغفاي اجلىأة االلرظادَح، وتاٌرايل فّؼاَري االخرُاس يف ِصً ٘زٖ ادلشاسَغ ال َغٍة فُها اٌرمُُُ 
  تني ادلشاسَغ االعرصّاسَح وٍ٘: واالخرُاس ٕ٘ان رلّىػح ِٓ ادلؼاَري ؽلىٓ تىاعـرها ادلفاػٍحوادلايل. 

 Délai de récupérationد رأش ادلال( استردا)يذج االسترداديؼٍار فترج  -1
 :واِيتوَمظذ تٗ ادلذج اٌالصِح العرشظاع ادلثٍغ ادلغرصّش، وػلغة 

ذىٍفح االعرصّاس=ِؼذي فرشج االعرشداد
   االَشاد اٌغٕىٌ ادلرىعؾ

 يثال: 
 دوالس 10000 لذس٘ا يف وً عٕح اذٗ إٌمذَح اٌغٕىَحذذفمودوالس  50000ِششوع اعرصّاسٌ لذسٖ  

 عٕىاخ 5=50000/5000االعرشداد= فرشج 
 عٕىاخ. 5أٌ أْ فرشج اعرشظاع األِىاي ادلغرصّشج اخلاطح تادلششوع ٍ٘ 

إٌمذَح اٌغٕىَح غري ِٕرظّح فاْ فرشج االعرشداد َرُ حتذَذ٘ا تـشَمح اٌرذفماخ  ِا ئرا وأد يف ؼاٌح    
 غاَح اٌىطىي ئىل اٌرىٍفح اإلمجاٌُح ٌٍّششوع.عٕىَا ئىل أْ جتُّؼُح، ؼُس َرُ مجغ اٌرذفك إٌمذٌ 

 يثال:
 : واِيتاٌغٕىَح وأد دوالس وذذفماذٗ إٌمذَح  50000ِششوع اعرصّاسٌ لذسٖ 

 دوالس500دوالس،  11000دوالس،  25000دوالس،  25000دوالس،  15000دوالس،  10000
 عٕىاخ. 3اعرشداد سأط ادلاي ٍ٘ فاْ فرشج 

، فأٗ َرُ اخرُاس ادلششوع ِؼُاس فرشج االعرشداد ني ادلشاسَغ االعرصّاسَح تاعرخذاَويف ئؿاس ادلفاػٍح ت    
 . د سأط ادلايعرشداالِذج اٌزٌ َماتً ألً 

 Taux de rendementيؼذل يتىسط انؼائذ )يؼذل انؼائذ ادلتىسط ػهى انرأمسال ادلستثًر(.   -2

comptable 

 ػًٍ اٌشأط ادلاي ادلغرصّش، وػلغة تاٌـشَمح اِذُح:وَرُ حتذَذٖ ِٓ خالي لغّح ِرىعؾ طايف اٌشتػ 

TMR=
∑    

 
 100 

RNاٌؼائذ اٌظايف أو اٌرذفك إٌمذٌ اٌظايف :  
Cلُّح احلُاصج ألطً االعرصّاس :                                     n: .ػذد اٌغٕىاخ 
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 يثال:
غ ادلإعغح ؿشَمح اٌمغؾ اٌصاتد يف اال٘رالن عٕىاخ، ذرث 5دض وػّشٖ االٔراظٍ  20000ِششوع ذىٍفرٗ 
 ووأد اإلَشاداخ اٌغٕىَح ٌٍّششوع ِثُٕح يف اجلذوي اِيت: %50وِؼذي اٌؼشَثح 

 اجملًىع 5 4 3 2 1 انسُح
  5000 10000 12000 7000 4000  االَشاداخ 

 لغؾ اال٘رالن
 َشاد لثً اٌؼشَثحاإل

 %) 50اٌؼشائة )
 االَشاد اٌظايف
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9000 
ئرا واْ ٌٍّششوع لُّح ِرثمُح ِرىلؼح فاهنا ذؼاف واَشاد. ويف ئؿاس ادلفاػٍح تني ادلشاسَغ االعرصّاسَح    

 .أورب لُّح شوع اٌزٌ َماتًفأٗ َرُ اخرُاس ادلش ِؼذي ِرىعؾ اٌؼائذ ِؼُاس تاعرخذاَ
 indicateur de profitيؤشر انرحبٍح:  -3

ؽلصً إٌغثح تني اٌمُّح احلاٌُح ٌٍرذفماخ إٌمذَح اٌذاخٍح اخلاطح تادلششوع وذىٍفرٗ، فارا واْ ادلؼذي  و٘ى  
احملغىب َغاوٌ اٌىاؼذ أو َضَذ ػٕٗ فادلششوع ِمثىي جتاسَا، و٘زا َؼين أْ االَشاداخ ادلرىلؼح ٌٍّششوع 

ٍفح ادلششوع، وئرا مل َظً ادلؼذي ئىل اٌىاؼذ فُذي رٌه ػًٍ أْ االَشاداخ اٌظافُح ال ذغـٍ ذغـٍ ذى
اٌرىٍفح وٍ٘ ذىربٖ، وتاٌرايل ال َمثً االعرصّاس، وأؼغٓ اعرصّاس َرُ اخرُاسٖ َىىْ األورب ِإششا ٌٍشحبُح 

 أٌ األورب ِشدودَح ِٓ اِخشَٓ وػلغة ِإشش اٌشحبُح تاٌؼاللح اِذُح: 

IR=
∑   (   )   

      (   )  

 
 

Rtطايف اٌرذفك إٌمذٌ ٌٍغٕح :   C  ذىٍفح االعرصّاس 
VRاٌمُّح اٌثالُح ٌالعرصّاس : n ػذد اٌغٕىاخ 

 يالحظح:
  :ئرا واْ طايف اٌرذفك إٌمذٌ ٌٍغٕح شاتد ؿٍُح فرشج ؼُاج االعرصّاس، فاْ 

   ∑   (   )   
      =    ∑ (   )    

      
وتاٌرايل    (  )وأعاعها 1 وػثاسج ِا تني ِضدوظرني ذشىً رلّىع ِرراٌُح ٕ٘ذعُح ؼذ٘ا األوي

    :                    اٌؼثاسجظثػ ذ
  (   )  

 
   =   ∑ (   )    

    

=IR ويُه: 
  

  (  )  

 
   (   )  
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 :يثال
 ، ؼُس وأد ذىاٌُفها واَشاداهتا ػًٍ إٌؽى اِيت:نيِمرشؼ ِششوػنيذىد ِإعغح ادلفاػٍح تني    

 انمًٍح احلانٍح )انتكهفح( 4 3 2 1 انسُح
 60747 50000- 20000 20000 20000 20000 1ادلشروع
 21615 150000- 70000 70000 70000 70000 2ادلشروع

 %12ُ )ذىٍفح سأط ادلاي(=ِؼذي اخلظ
 احلم:

             خلاسظحا=اٌمُّح احلاٌُح ٌٍرذفماخ إٌمذَح اٌذاخٍح/ اٌمُّح احلاٌُح ٌٍرذفماخ إٌمذَح 1ِإشش سحبُح ادلششوع
=60747/50000=1221 

 1241=21615/15000=2ِإشش سحبُح ادلششوع
 .1أفؼً ِٓ ادلششوع 2وِٕٗ ادلششوع 

   valeur actuelle nette (VAN) صايف انمًٍح احلانٍح -4
ذثُٕٗ  اوّ و٘ى ؽلصً اٌفشق تني اٌمُّح احلاٌُح ٌٍرذفماخ إٌمذَح اٌذاخٍح اخلاطح تادلششوع وذىٍفرٗ،  

 اٌؼاللح اِذُح:
 اٌمُّح احلاٌُح ٌٍرذفماخ إٌمذَح اخلاسظح -اٌمُّح احلاٌُح ٌٍرذفماخ إٌمذَح اٌذاخٍح طايف اٌمُّح احلاٌُح=

VAN=   (   )     (   )      (   )     (   )  _C 

VAN= ∑   (   )   
      (   )  _C 

Rt: طايف اٌرذفك إٌمذٌ ٌٍغٕح  
C: ذىٍفح االعرصّاس 

VR: اٌمُّح اٌثالُح ٌالعرصّاس 
n: ػذد اٌغٕىاخ            

 :ؼاالخ شالز صلذ ادلؼُاس ٘زا يف و
 اٌرىٍفح ِٓ أورب اٌذاخٍح إٌمذَح اٌرذفماخ أْ َؼين ِا فزٌه اٌظفش، ِٓ أورب احلاٌُح اٌمُّح طايف وأد ئرا -

 .ادلششوع َمثً ػٍُٗ و االعرصّاسَح،
 ِٓ أطغش اٌذاخٍح إٌمذَح اٌرذفماخ أْ َؼين ِا فزٌه اٌظفش، ِٓ أطغش احلاٌُح اٌمُّح طايف وأد ئرا -

 .ادلششوع َشفغ ػٍُٗ و االعرصّاسَح، اٌرىٍفح
 اٌرىٍفح ذغاوٌ اٌذاخٍح إٌمذَح اٌرذفماخ أْ َؼين ِا فزٌه اٌظفش، ذغاوٌ احلاٌُح اٌمُّح طايف وأد ئرا -

 .ادلششوع ٌمثىي األدىن احلذ ؽلصً ِا ٘زا ػٍُٗ و االعرصّاسَح،
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 يثال:
أد اٌرذفماخ وْ، وو10000  ِششوػني )أ( و )ب(، لذسخ اٌرىاٌُف االعرصّاسَح ٌىً ِٕهّا َىظذ

 إٌمذَح ِىػؽح يف اجلذوي اٌرايل:
 

، اؼغة طايف اٌمُّح احلاٌُح ٌٍّششوػني تاعرخذاَ اٌـشَمح اجلربَح و ؿشَمح % 7ئرا واْ ِؼذي اخلظُ ٘ى 
 ؟ ٌ اٌثذٍَني أفؼًاجلذاوي ادلشوثح و أ

 احلم:
 حساب صايف انمًٍح احلانٍح

 انثذٌم )ب( انثذٌم )أ( انسُىاخ
 اٌمُُ احلاٌُح اٌرذفماخ إٌمذَح اٌمُُ احلاٌُح اٌرذفماخ إٌمذَح

1 
2 
3 
4 
5 

6000 
5000 
4000 
3000 
2000 

5604 
4365 
3264 
2289 
1426 

1000 
2000 
3000 
7000 
7000 

934 
1746 
2448 
5341 
4991 

 15460 16948 ًىع انمٍى احلانٍحجم
 VAN 1 = 16948          VAN 2 = 15460                          

 .و ِٕٗ فادلششوع )أ( أفؼً ِٓ ادلششوع )ب(
 
: يؼذل انؼائذ انذاخهً  -5   

حلاٌُح وَمظذ تٗ ادلؼذي اٌزٌ ؼلفغ طايف اٌمُّح احلاٌُح ئىل اٌظفش أٌ ٘ى رٌه ادلؼذي اٌزٌ غلؼً اٌمُُ ا    
 ٌٍرذفماخ إٌمذَح اٌذاخٍح ِغاوَح ػًٍ اٌمُّح احلاٌُح ٌالعرصّاس ادلثذئٍ.

:انمًٍح احلانٍح نهتذفماخ انُمذٌح انذاخهح = انمًٍح احلانٍح نالستثًار ادلثذئً :ورٌه وفك اٌؼاللح اٌراٌُح  
 وفُٗ صلذ ؼاٌرني :

ادلششوع َىىْ ِمثىي. ئرا واْ ِؼذي اٌؼائذ أورب ِٓ ِؼذي احلظىي ػًٍ األِىاي فاْ -  
ئرا واْ ِؼذي اٌؼائذ أطغش ِٓ ِؼذي احلظىي ػًٍ األِىاي فاْ ادلششوع َىىْ ِشفىع. -  

 

 

 

 5 4 3 2 1 انسُىاخ 
 2000 3000 4000 5000 6000 ادلششوع )أ(

 7000 7000 3000 2000 1000 ادلششوع )ب(
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 يثال : 

د.ض وواْ ِؼذي ذىٍفح األِىاي  100000 ٌذَٕا ِششوع اعرصّاسٌ لذسخ ذىاٌُفٗ ادلثذئُح 
 ووأد اٌرذفماخ إٌمذَح ِثُٕح يف اجلذوي اٌرايل: % 14َمذسب

 5 4 3 2 1 انسُت

 02222 02222 02222 02222 02222 التدفقاث النقديت

ِا ٘ى ِؼذي اٌؼائذ اٌذاخٍٍ ؟        -  
 احلم:

 ٔفرشع ػذج ِؼذالخ، ؤىػػ رٌه يف اجلذوي اٌرايل:
 حساب صايف انمًٍح احلانٍح

 السنوات
التدفقات 

 النقدية

معدل 

 %01العائد

معدل 

 %01العائد

معدل 

 %01العائد

القيمة الحالية 

 % 01دعن

القيمة الحالية 

 % 01عند

القيمة الحالية 

 % 01عند

1 02222 20020 208.2 20800 18182 1.022 16662 

2 02222 20806 20..6 20600 00202 02002 0..62 

3 02222 206.8 206.8 20..0 00.02 10.02 1.0.2 

4 02222 20680 20..0 20080 0.002 00882 10082 

5 02222 20601 2000. 20020 10002 0002 8202 

 12802 022 0002 صايف انمًٍح احلانٍح

 : وِٕٗ ِؼذي اٌؼائذ اٌذاخٍٍ
                  200 

              % 15.09 ــــــــ = 15+5= 
             200+10890 

مبا أْ ِؼذي اٌؼائذ اٌذاخٍٍ أورب ِٓ ِؼذي ذىٍفح األِىاي فاْ ادلششوع ِمثىي الرظادَا.          
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 متارٌٍ نهحم:
 : 1مترٌٍ

وْ ووأد  10000ٌذَه ِإعغح ذىد اخرُاس اعرصّاسَٓ، لذسخ اٌرىاٌُف االعرصّاسَح ٌىً ِٕهّا   
 اٌرذفماخ إٌمذَح ِىػؽح واِيت:

 انسُىاخ 1 2 3 4 5
1ادلشروع 6000 5000 4000 3000 2000  
2ادلشروع 1000 2000 3000 7000 7000  

اس األفؼً يف وً ؼاٌح ِٓ احلاالخ اِذُح ػٕذ ذـُك ؿشَمح:ِا ٘ى االعرصّ ادلطهىب:  
 )ادلشدودَح(. ِإشش اٌشحبُح -
 تادلائح. 7 ِؼُاس اٌمُّح احلاٌُح اٌظافُح ػٕذ ِؼذي لُّح ؼاٌُح -
 ِؼذي ِرىعؾ اٌؼائذ  -

 احلم:
 يؤشر انرحبٍح:1-

IR=
∑   (   )   

      (   )  

 
 

IR1=

∑     (    )   
        (    )       (    )       (    )       (    )  

     
 

=16948/10000=1.69   

IR2=

∑     (    )   
        (    )       (    )       (    )       (    )  

     
 

=15460/10000=1.54 

 صاين.ادلششوع األوي أفؼً ِٓ ادلششوع اٌ
 :يؼٍار انمًٍح احلانٍح انصافٍح -2

VAN= ∑   (   )   
      (   )  _C 

VAN1=∑     (    )   
        (    )       (    )       (    )   

    (    )   
-1000=6948. 

VAN2=∑     (    )   
        (    )       (    )       (    )   

    (    )   
-10000=5460. 

 ادلششوع األوي أفؼً ِٓ ادلششوع اٌصاين.
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 يؼذل يتىسط انؼائذ: -3

TMR=
∑    

 
 100 

 TMR1=
∑    

 
 100=

       

     
100=40% 

 TMR2=
∑    

 
 100=

       

     
100=40% 

 

 :  2مترٌٍ
 ىد اخرُاس اعرصّاس ِؼني ِٓ تني االعرصّاساخ اٌصالز اِذُح:ٌذَه ِإعغح ذ

C B A انًعطٍاث 

 تكهفت االستثًار وٌ 444 وٌ 200 وٌ 120

 فترة حٍاة االستثًار 8 8 4:
وٌ سُوٌا باَتظاو  48

 طٍهت انعًر االَتاجً

وٌ فً انسُت األونى وانثاٍَت 44  

وٌ فً انسُت انثانثت وانرابعت 54  

ت انخايست وانسادستوٌ  فً انسُ 64  

وٌ  فً انسُتٍٍ األخٍرتٍٍ 34  

وٌ فً انسُت األونى بزٌادة  84

وٌ  نًذة سُتٍٍ، ثى  24قذرها 

وٌ  باَتظاو نباقً انعًر 154

 االَتاجً

انُقذي انًتوقغاالٌراد   

 تادلائح. 10 ِؼُاس اٌمُّح احلاٌُح اٌظافُح ػٕذ ِؼذي لُّح ؼاٌُح -
 احلم:
 حساب فترج االسترداد نكم يشروع:  -أوال

 0000=62÷(182-022سنواث+ )B :0المشروع    سنت 0066=1.2÷(022-022سنواث+ )A :0المشروع

 سنت

 B0ثم المشروع Aثم المشروع cترتيب المشاريع: المشروع سنتc: 0( +102-06)÷08=00. 0المشروع

 = انمًٍح احلانٍح/ تكهفح االستثًاريؤشر انرحبٍح ثاٍَا:
 :Aادلشروع

 انتذفق انصافً انتذفق انُقذي انًعذل انسُت

1 

2 

3 

4-8 

499491 

498264 

497513 

298481 

84 

144 

124 

154 

729728 

829644 

949156 

4279215 

 انقًٍت انحانٍت

 تكهفت االستثًار

  6729739 

444 

 1968   يؤشر انربحٍت

 

 

(ء اٌفاطٍحأسلاَ وسا3ذإخز ػٕذ ذـُك ؿشَمح:)ِا ٘ى االعرصّاس األفؼً يف وً ؼاٌح ِٓ احلاالخ اِذُح  ادلطهىب:  
 فرشج االعرشداد -
 )ادلشدودَح(. ِإشش اٌشحبُح -
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 :Bانًشروع

 انتذفق انصافً انتذفق انُقذي انًعذل انسُت

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

197355 

194343 

191854 

499797 

44 

54 

64 

34 

699424 

719715 

719124 

299391 

 انقًٍت انحانٍت

 تكهفت االستثًار

  2419654 

244 

 1924   انربحٍت يؤشر

 :cانًشروع

 انتذفق انصافً انتذفق انُقذي انًعذل انسُت

1-4 391698 48 1529154 

 124   تكهفت االستثًار

 1926   انربحٍت يؤشر

 .Bمث ادلشروع cادلشروعمث  Aادلشروعذشذُة ادلشاسَغ ؼغة ِإشش اٌشحبُح: 
 يؼٍار انمًٍح احلانٍح انصافٍح -ثانثا

 تكهفح االستثًار -نهتذفماخ انُمذٌح انذاخهح مًٍح احلانٍحان= ق ح ص 
 32.150ص ق غ= : cادلشروع    32.150ص ق غ= : Bادلشروع    41.650ص ق غ= : Aادلشروع

 

 :3مترٌٍ 
 ِإعغح ذىد اخرُاس اعرصّاس ِؼني ِٓ تني االعرصّاساخ اٌصالز اِذُح:

 المعطياث س ص ع

 تكلفت االستثمار 0.222 0.222 0.222

 االيراد السنوي المتوسط 0.22 222. 6222

 فترة حياة االستثمار 20 10 18

 ايراد إجمالي 0.222 02222 02222

 ادلطهىب:
 ِا ٘ى االعرصّاس األفؼً يف وً ؼاٌح ِٓ احلاالخ اِذُح ػٕذ ذـُك ؿشَمح:

 فرشج اعرشداد سأط ادلاي -1
 ِؼذي ِرىعؾ اٌؼائذ  -2
 ِإشش اٌشحبُح -3
 تادلائح. 10 ُّح احلاٌُح اٌظافُح ػٕذ ِؼذي لُّح ؼاٌُحِؼُاس اٌم -4

 :احلم
 فرشج االعرشداد=ذىٍفح االعرصّاس/االَشاد ادلرىعؾ اٌغٕىٌ -1

     ط=

    
     ص=                      10= 

    
     ع=                       9= 

    
 =7.5 

 فؼً اعرصّاس ٘ى )ع(أ
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 = ِرىعؾ اإلَشاد اٌغٕىٌ/ذىٍفح ااعرصّاسِؼذي ِرىعؾ اٌؼائذ  -2
 

    ط=

     
    ص=                      10%= 

     
    ع=                    11%= 

     
 =13% 

 فؼً اعرصّاس ٘ى )ع(أ

  ِإشش اٌشحبُح: -3

IR=
∑   (   )   

      (   )  

 
 

 ُّح اٌثالُح طفشَحاإلَشاد اٌغٕىٌ ِرغاوٌ واٌم 

IR= 
  (   )  

 

 
 

 IRش= 
  (   )  

 

 
=     

  (   )  

 

     
=25915.5/45000=0.57 

 IR1020=00026/45000=ع      IRص=  0026800 /45000=20.. 

  فؼً اعرصّاس ٘ى )ع(أ

 تادلائح. 10 ِؼُاس اٌمُّح احلاٌُح اٌظافُح ػٕذ ِؼذي لُّح ؼاٌُح -4
VAN=R   (   )  

 
   (   )  -C 

VANش=R   (   )  

 
 -C=4500(5.759)-45000=-19084.5 

VAN10932-=ص                    VAN4208.5=(8.201)6000+45000-=ع 
                  عرصّاس )ع( ٘ى األفؼً.وِٕٗ اإل

وْ ووأد  10000رصّاسَٓ، لذسخ اٌرىاٌُف االعرصّاسَح ٌىً ِٕهّا ٌذَه ِإعغح ذىد اخرُاس اع :4مترٌٍ   
 اٌرذفماخ إٌمذَح ِىػؽح واِيت:

 انسُواث 1 2 3 4 5

1انًشروع 5444 5444 5444 5444 5444  

2انًشروع 1444 2444 3444 7444 7444  

 ِا ٘ى االعرصّاس األفؼً يف وً ؼاٌح ِٓ احلاالخ اِذُح ػٕذ ذـُك ؿشَمح:ادلطهىب: 
 تادلائح. 7 ِؼُاس اٌمُّح احلاٌُح اٌظافُح ػٕذ ِؼذي لُّح ؼاٌُح -ِإشش اٌشحبُح           -ِؼذي ِرىعؾ اٌؼائذ        -

 انحم:

    ∑=TMR يؼذل يتىسط انؼائذ: -1

 
 100     

TMR1=
∑    

 
 100=       

     
100=50%      TMR2=

∑    

 
 

100=       

     
100=40% 

 ادلششوع األوي أفؼً ِٓ ادلششوع اٌصاين.
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∑يؤشر انرحبٍح:          -2   (   )   
      (   )  

 
=RI          

IR1=
∑     (    )   

        (    )       (    )       (    )       (    )  

     
=20

500/10000=2.05   
IR2=

∑     (    )   
        (    )       (    )       (    )       (    )  

     
 

=15460/10000=1.54 
 ادلششوع األوي أفؼً ِٓ ادلششوع اٌصاين.

 يؼٍار انمًٍح احلانٍح انصافٍح:  -3
             VAN= ∑   (   )   

      (   )  _C 
VAN1=∑     (    )   

        (    )       (    )       (    )   

    (    )   -10000=10500. 
VAN2=∑     (    )   

        (    )       (    )       (    )   

    (    )  -10000=5460    
 .ادلششوع األوي أفؼً ِٓ ادلششوع اٌصاين

 :5مترٌٍ
 ذىد ِإعغح ادلفاػٍح تني شالشح اعرصّاسخ ِمرشؼح، ؼُس وأد ذىاٌُفها واَشاداهتا ػًٍ إٌؽى اِيت:   

دض ولُّرٗ اٌثالُح يف هناَح  24000دض، واَشاداذٗ اٌغٕىَح اٌظافُح 84000ذىٍفح ؼُاصذٗ  :1االعرصّاس
 دض. 8000عٕىاخ اعرؼّاٌٗ 

دض عٕىَا،  21200اَشاداذٗ اٌظافُح ٌٍغٕىاخ اٌصالشح األوىل دض، 76000: ذىٍفح ؼُاصذٗ 2االعرصّاس
 دض، واٌمُّح اٌثالُح ٌٗ ِؼذوِح.20000وٌٍغٕرني األخريذني

دض عٕىَا ؼىت هناَح 25320دض، اَشاداذٗ ذثذأ ِٓ هناَح اٌغٕح اٌصأُح تي76000: ذىٍفح ؼُاصذٗ 3االعرصّاس
 اٌغٕح اخلاِغح، لُّرٗ اٌثالُح ِؼذوِح.

  %10ي اٌفائذج ادلغرؼًّ فارا واْ ِؼذ
 ِا ٘ى االعرصّاس األفؼً يف وً ؼاٌح ِٓ احلاالخ اِذُح ػٕذ ذـُك ؿشَمح:

 ِؼذي ِرىعؾ اٌؼائذ  -2               فرشج اعرشداد سأط ادلاي -1
 .تادلائح 10 ِؼُاس اٌمُّح احلاٌُح اٌظافُح ػٕذ ِؼذي لُّح ؼاٌُح -4                         ِإشش اٌشحبُح -3
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   -.......يادج: يرالثح انتسٍري............................نهتًىٌٍادلٍساٍَح انتمذٌرٌح :5انفصم 

 :انتمذٌرٌح نهتًىٌٍ ادلٍساٍَحيفهىو  -1
تشٔاِط وِغرٍضِاخ  األوٌُح ىادادلذىفري  ذغهُ يفأداج حتٍٍُُح تأهنا  ٌٍرّىَٓؽلىٓ إٌظش ٌٍُّضأُح اٌرمذَشَح      

 .، ورٌه تاٌىُّاخ ادلـٍىتح ويف اٌىلد ادلشغىب فُٗ وتألً ذىٍفح شلىٕحاإلٔراض
 ادلىازَح انتمذٌرٌح نهتًىٌٍ:أمهٍح  -2

ذرؼّٓ ػٍُّح اٌرّىَٓ وظُفرني أعاعُرني، األوىل ِشذثـيح تىظُفيح ادلشيرشَاخ وادلرؼٍميح مبراتؼيح           
ادليىاد ادلخضٔيح، وػٍيً أعياط رٌيه      اٌـٍثُاخ، أِا اٌصأُح شلصٍح يف وظُفح اٌرخضَٓ اٌيت ذؼّٓ ذغُري 

ذرعًٍ أعلُح ِىاصٔح اٌرّىَٓ ػًٍ ادلغياػذج يف ئػيذاد تشٔياِط ادلشيرشَاخ وختيضَٓ ادليىاد، وذيىفري        
 اٌىُّاخ ِٓ ادلىاد ادلـٍىتح يف اٌىلد ادلٕاعة. 

:يكىَاخ تكهفح انتًىٌٍ -2  
ذىٍفح اٌرخضَٓ )االؼرفاف ذرىىْ اٌرىٍفح اإلمجاٌُح ٌٍرّىَٓ ِٓ أستؼح أٔىاع ِٓ اٌرىاٌُف وٍ٘:    

 .ذىٍفح اٌششاء ذاد اٌـٍثُح، ذىٍفح ٔفار ادلخضوْ، وتادلخضوْ(، ذىٍفح ئػ
 ودتصً وً اٌرىاٌُف إٌاجتح ػٓ وظىد ادلخضوْ، وؽلىٓ اٌرُُّض تني: تكهفح االحتفاظ تادلخسوٌ:/ 2-1
 .... ذىاٌُف اٌرخضَٓ واٌيت ذرىىْ ِٓ اإلغلاس، األظىس، اٌرأِني -
فاع لُّح ادلخضوْ إٌاجتح ػٓ اٌرٍف، ػُاع اٌثؼاػح...، ووزٌه إٌراظح ػٓ أعثاب ذىٍفح اطل -

 جتاسَح أو ِٕاخُح.
اٌرىاٌُف ادلاٌُح أٌ ذىٍفح جتُّذ األِىاي اٌيت دتصً لُّح ادلخضوْ، وؽلىٓ اٌرُُّض تني اٌرىاٌُف اٌصاترح  -

ارض ذغُري ادلخضوْ وً ذىاٌُف واٌرىاٌُف ادلرغريج ادلرؼٍمح تاؼرفاف ادلخضوْ، وغاٌثا ِا ذفشع ظل
 اٌرخضَٓ ِرغريج.

 وذرىىْ ِٓ: تكهفح إػذاد انطهثٍح:/ 2-2
 اٌرىاٌُف اإلداسَح ٌٍـٍثُح: األوساق، اذلاذف. -
 ذىاٌُف إٌمً وذىاٌُف االعرالَ واٌشلاتح. -

دتصً اجلضء  وذٕمغُ ذىاٌُف اػذاد اٌـٍثُاخ ئىل ذىاٌُف شاترح وذىاٌُف ِرغريج، ومبا أْ اٌرىاٌُف اٌصاترح
اٌىثري ذلزٖ اٌرىاٌُف َفرشع أْ اواٌُف ئػذاد اٌـٍثُح وٍها شاترح، وذرغري اٌرىٍفح اإلمجاٌُح أٌ اٌغٕىَح 

 إلػذاد اٌـٍثُاخ ِغ ٘زٖ اٌـٍثُاخ.
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وَمغ ٔفار ادلخضوْ يف اٌفرشج اٌيت ذفظً تني اعرالَ ؿٍثُرني ِرراٌُني ئر  تكهفح َفار ادلخسوٌ:/ 2-3
اٌـٍة ػٓ ادلخضوْ ادلىظىد أو احلاػش، و٘زا ػٕذ اسذفاع أو ذؼعًُ ِؼذي  اسذفغ االعرهالن أو

 االعرهالن أو ػٕذ ذأخش ادلىسد يف ذغٍُُ اٌثؼاػح أٌ اٌـٍثُح ادلٕرظشج
 .وٍ٘ ذؼُ عؼش اٌششاء واٌرىاٌُف ادلٍؽمح تؼٍُّح اٌششاء تكهفح انشراء:/ 2-4
 نهًخسوٌ، التىجذ فترج اانُتظار( )الٌىجذ َفارنتسٍري ادلخسوٌ: (Wilson) ٌىمنىرج وٌهس -3
ؿاس ادلغرمثً األوُذ، ؼُس أْ اٌىُّح ادلـٍىتح ئظلىرض وٍَغٓ َفرشع أْ ٔشاؽ اٌرّىَٓ َرُ يف    

 3.ِؼشوف، وتاٌرايل الَرـٍة األِش وظىد سلضوْ اِِاْ اٌـٍثُح وولد ذغٍُُ
 فرضٍاخ انًُىرج/ 3-1
 ٍثُح ػًٍ أعاط اٌفشػُاخ اِذُح:َهذف ٘زا إٌّىرض ئىل حتذَذ اٌىُّح ادلصًٍ ٌٍـو 
 ذىٍفح اٌششاء ٌٍىؼذج اٌىاؼذج شاترح. -
 االعرهالن ِٕرظُ ولاتً ٌٍرىلغ.-
 ِهٍح اإلعرالَ ػادَح، أٌ ذغٍُ اٌـٍثُح يف اِظاي احملذدج. -
 مل َمغ ٔفار ادلخضوْ، أٌ ال ذىظذ ذىٍفح ٔفار ادلخضوْ. -
 ادلؼطٍاخ:/ 3-2
 Q :وُّح اٌـٍثُح اٌىاؼذج أو اٌىُّح اٌىاظة أراظها يف ِشؼٍح ِؼُٕح-
 Cl  :ذىٍفح اػذاد اٌـٍثُح اٌىاؼذج أو اػذاد ؿٍثُح االٔراض -
 Cs  :ذىٍفح االؼرفاف يف اٌىؼذج اٌضُِٕح وتإٌغثح ٌٍىؼذج اٌىاؼذج -
 D: االعرهالن أو اٌـٍة ادلىظٗ ٌٍّإعغح ِؼشوف وشاتد -
 :(CT)اخلاصح تانًُىرج تكهفح انتًىٌٍ/ 3-3

 ذىٍفح اٌرّىَٓ خالي اٌذوسج ذرؼّٓ:
  C2الؼرفاف تادلخضوْ ادلرىعؾ ٌ اٌىٍُح رىٍفحاٌ -

 
 

  C1ػذاد اٌـٍثُح: االمجاٌُح إل رىٍفحاٌ -

 
 

 ذىٍفح اٌششاء: َفرشع أهنا ٌُغد ِرغري، وال ذذخً يف ظلىرض ادلصٍىَح. -
 0ذىٍفح ٔفار ادلخضوْ= -

 ؼُس:  Qذوسج، دتصً داٌح ذاتؼح ٌٍّرغرياٌرّىَٓ خاسض ذىٍفح اٌششاء خالي اٌوِٕٗ ذىٍفح 
C(Q)= Cl 

 

 
  +Cs    

 
                                                           
3
 L.Langlois et autres, contrôle de gestion, BERTI Edition, paris, 2006,  p241. 
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 / ادلثهىٌح:3-4
 ػٕذ اٌمُُ اِذُح:يف ؼذ٘ا األدىن  C(Q)تكىٌ تكهفح انتًىٌٍ 

√ىُّح ادلصًٍ ٌٍـٍثُح:  اٌ -
    

  
  Q*=       ِٕٗو  : √

   

   
 = T*=  

 
 )فرشج اٌرّىًَ ادلصًٍ( 

 

√ اٌرىاذش ادلصايل ٌٍرّىَٓ -
   

   
 = N*=  

  
     CT*= √         )أدىن لُّح ٌٍرىٍفح( 

 يثال: 
وؼذج ٔمذَح، وذىٍفح  40ؿٓ، وذىٍفح اٌرخضَٓ 1000ئرا واْ االعرهالن اٌشهشٌ ٌٍّادج األوٌُح ٘ى   
 وْ. 150ػذاد اٌـٍثُح ئ

 طهىب:ادل
 ؟ٌٍرّىَِٓاٍ٘ اٌىُّح ادلصًٍ ٌٍـٍثُح؟ ِاٍ٘ اٌرىٍفح اٌغٕىَح  -
 اٌرىاذش ادلصايل ٌٍرّىَٓ؟ِا ٘ى  -

 احلم:

√ :تاٌرؼىَغ يف اٌؼاللح
    

  
 Q*=     :ْػٍّا أD=1000.12=12000 .)ٌاالعرهالن اٌغٕى( 

Q*=√    

  
= √           

  
=300  

ىٌح نهتًىٌٍ:انتكهفح انسُ  
CT*= Cl 

 

  
  +Cs   

 
 

CT*= 150      

   
  +40    

 
=12000 

          √ =*CT :                    أو تاعرخذاَ اٌؼاللح
 12000=CT*= √               

      =40ؿٍثُح                        انتىاتر ادلثايل نهتًىٌٍ:

   
= N*=  

  
 

 إػذاد يىازَح انتًىٌٍ: -4
صٔح اٌرّىَٕاخ التذ ِٓ:ِىا إلػذاد  

اخرُاس ؿشَمح اٌرّىَٓ أٌ اٌرّىَٓ تىُّاخ شاترح أو تفرشاخ شاترح.-  
اذثاع اٌـشَمح احملاعثُح أو اٌـشَمح اٌثُأُح إلػذاد ادلىاصٔح.    -  
خضوْ، االعرهالواخ.، ادل)اٌرّىَٕاخ(، اٌرغٍُّاخاخ: ِىاصٔح اٌـٍثُِىاصٔاخ 4اٌمُاَ تاػذاد -  
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:اختٍار طرٌمح انتًىٌٍ/ 4-1  
 حانح االستهالن ادلُتظى: -

اٌؼذد األِصً ٌٍـٍثُاخ، وِٓ مث  Nاالعرهالن اٌرمذَشٌ ذغّػ ترصثُد   C الَـشغ ٕ٘ا أٌ ِشىً، ِؼشفح
 ضلذد وُّح اٌـٍة االلرظادَح )ادلصًٍ( 

 
ذج اٌضُِٕح اٌيت اٌيت حترىٌ ػٍُها وً ؿٍثُح، ذظثػ ِؼشوفح وزٌه ادل  

    (آظاي اٌرّىَٓذفظً تني اسعاي ؿٍثُح وأخشي)

 
، و٘زا ئرا أسدٔا أْ ٔؼرب ػٕها تاألشهش، ويف ٘زٖ احلاٌح 
َرُ ؿٍة ادلىاد تفرشاخ ِرغاوَح )ِصال ِشج وً شهشَٓ( وتىُّاخ ِرّاشٍح )أٌ اٌىُّح االلرظادَح 

Q= 

 
.)4 

 االخرُاس تني ؿشَمرني:غلة  ِٕرظُغري اْ ؼعُ االعرهالن ئرا و ادلُتظى: غري  حانح االستهالن -
 : اٌرّىَٓ تىُّاخ شاترح ويف فرشاخ ِرغريج.1ؽ
 : اٌرّىَٓ تفرشاخ شاترح وتىُّاخ ِرغريج.2ؽ
 /انتًىٌٍ تكًٍاخ ثاتتح ويف فتراخ يتغريج.4-1-1
ادلخضوْ ئىل اٌمُّح احلشظح، ويف ٘زٖ اٌـشَمح َرُ حتذَذ اٌىُّح ادلـٍىتح واسعاذلا ئىل ادلىسد ػٕذ وطىي    
ٔظشا ٌؼذَ أرظاَ االعرهالواخ فاْ اٌفرشاخ تني اٌـٍثُاخ ؽلىٓ أْ ذىىْ ِرغريج، وذرـٍة ٘زٖ اٌـشَمح و

 ِشالثح ِغرّشج حلعُ ادلخضوْ، وٌرؽذَذ اٌىُّح ادلـٍىتح ذغرخذَ ؿشَمح وٍَغىْ.
 :انتًىٌٍ تفتراخ ثاتتح وتكًٍاخ يتغريج /4-1-1

ّٕؾ يف اٌرّىَٓ َرُ ِشالثح ادلخضوْ ئال يف فرشاخ شاترح وٕ٘ا ذىىْ ػٍُّح ادلشالثح عهٍح، ٌىٓ ػٕذِا َرثغ ٘زا اٌ
 ؽلىٓ اعرخذاَ اٌؼاللح اِذُح: ادلصًٍ فرشج اٌرّىَٓ وإلغلادخـش ٔفار ادلخضوْ)االٔمـاع( َىىْ وثري ، 

√
   

   
 T*=  أَؼا:     ، وضِٓداٌح اٌرىٍفح اٌىٍُح تإٌغثح ٌٍوٍ٘ ٔاجتح ػٓ اشرماق    T*=  

  
 

 ػذاد ادلىازَح: انطرٌمح احملاسثٍح أو انطرٌمح انثٍاٍَح إل/ 4-2
  ؽلىٓ أْ ذرثغ اؼذي اٌـشَمرني يف اػذاد ادلىاصٔح و٘زا ػًٍ إٌؽى اِيت: -

ٕفار اٌوً احلشواخ اٌيت َؼشفها ادلخضوْ وِٓ مث حتذَذ آظاي ؼُس َرُ ذمُُذ  انطرٌمح احملاسثٍح:
 ؽلىٓ ِؼشفح ذاسَخ ذمذًن اٌـٍثُاخ.ٌرايل وتا

َإخز اٌضِٓ يف زلىس اٌفىاطً، وادلخضوْ واٌرّىَٕاخ ادلرشاوّح ووزا االعرهالن  انطرٌمح انثٍاٍَح:
ادلرشاوُ يف زلىس اٌرشاذُة، ػٕذ االعرهالن ادلإوذ فاْ ٔماؽ ذماؿغ ِٕؽٍُٕ االعرهالن ادلرشاوُ 

، وػٕذ االٔرماي ئىل اٌُغاس 4، 2َ،3َ، 1ََ اسَخ اٌرّىَٕاخواٌرّىَٕاخ وادلخضوْ االترذائٍ ذمذَ ذى

                                                           
 .156ص، 2002ِشالثح اٌرغُري، دَىاْ ادلـثىػاخ اجلاِؼُح، اتشاُُ٘ تشاعلُح،   4
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أـاللا ِٓ ٘زٖ إٌماؽ مبغافح ذؼادي فرشج االٔرظاس فإٔا ضلظً ػًٍ ٔماؽ ذثني ذىاسَخ ذمذًن اٌـٍثُاخ: 
 .4، ؽ3، ؽ2، ؽ1ؽ

 ئراوأد االعرهالواخ وفرشج االٔرظاس وٍراعلا غري ِإوذذني أو اؼذاعلا فمؾ غري ِإوذج فاْ ٔماؽ
ذىاسَخ اعرالَ اٌرّىَٕاخ وذىاسَخ ذمذًن اٌـٍثُاخ عررشاظغ ئىل اجلهح اٌُغشي مبغافح اػافُح ذىىْ 

 5 ِؼادٌح دلخضوْ األِاْ.
 :انتًىٌٍ / إػذاد يىازَاخ4-3

ئْ ِىاصٔح اٌرّىَٓ ِشوثح ِٓ أستغ  ِىاصٔاخ ذرؼٍك تاٌـٍثُاخ واٌرغٍُّاخ)اٌرّىَٕاخ( ومبغرىي     
وذظهش ذمذَشاخ ادلىاصٔاخ تاٌىُّح وتاٌمُّح،  ادلخاصْ )االعرهالواخ(. ادلخضوْ واالخشاظاخ ِٓ

 ألعؼاس تإٌغثح ٌٍفرشج حتد اٌذساعح.  وَغرؽغٓ اعرؼّاي اٌغؼش ادلؼُاسٌ ادلّاشً ٌٍرـىس احملرًّ ي

 :1مترٌٍ
دض، 45 وؼذج يف اٌغٕح، وّا ذمذس ذىٍفح اػذاد اٌـٍثُح 360َرُ دتىَٓ اؼذي ادلإعغاخ مبادج أوٌُح مبمذاس 

 دض ٌٍغٕح:4وذىٍفح االؼرفاف تاٌىؼذج ِٓ ادلخضوْ 
 ادلطهىب:

 حتذٌذ احلجى األيثم نهطهثٍح؟
 ٔفرشع أْ اعرهالن ادلادج األوٌُح خالي اٌغٕح ِىصع ػًٍ أشهش اٌغٕح وّاٍٍَ:

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 األشهر
 50 30 30 40 20 20 20 25 25 30 30 40 االستهالن

 ؼُس أْ: 
 وؼذج. 70ْ أوي ادلذج اٌغٕىٌسلضو

 سلضوْ األِاْ: شهش واؼذ ِٓ االعرهالن     فرشج االٔرظاس شهشَٓ 
 اػذاد ِىاصٔح اٌرّىَٕاخ يف احلاٌرني:  ادلطهىب:

اٌرّىَٓ تىُّاخ شاترح يف فرشاخ ِرغريج ِغ افرشاع أْ اٌرّىَٓ َىىْ يف أوي َىَ ٌٍشهش اٌزٌ َظً فُٗ  -
 ألِاْ.االعرهالن ئىل ِغرىي سلضوْ ا

 اٌـٍة يف فرشاخ شاترح وٌىٓ تىُّاخ ِرغريج.-
 
 

                                                           
 . 146شظغ عاتك، صِفشوىط زلّذ، ادلىاصٔاخ اٌرمذَشَح،   5
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 احلم:

Q*=√    

  
= √        

 
=90     N*=  

  
=    

  
4=         T*=  

  
=  

 
3= mois 

 احلانح األوىل: انكًٍاخ ثاتتح

 جذول احلساتاخ:

 االستهالكاخ األشهر
 لثم انتسهٍى 2يخ

 خمسوٌ هناٌح انشهر
 نتًىٌُاخا

 تؼذ انتسهٍى 2يخ )انتسهًٍاخ(
 انطهثٍاخ

 انكًٍاخ  انتارٌخ      
12 - 70  70   
1 40 30  30   
 90 دَغّرب 90 90 0 30 2
3 30 60  60   
4 25 35  35   
 90 ِاسط 100 90 10 25 5
6 20 -10  80   
7 20 60  60   
8 20 40  40   
 90 ظىٍَُح 90 90 0 40 9

10 30 60  60   
 90 عثرّرب 120 90 30 30 11
12 50 -20     

 
 ادلىازاخ األرتغ:

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 األشهر
 50 30 30 40 20 20 20 25 25 30 30 40 - االستهالن
    90  90    90   90 انطهثٍاخ
 70 120 60 90 40 60 80 100 35 60 90 30 70 2ادلخسوٌ

  90  90    90   90   انتًىٌُاخ
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 ثاتتح انفتراخ: انثاٍَحاحلانح 

 لثم انتسهٍى 2يخ االستهالكاخ األشهر
 خمسوٌ هناٌح انشهر

 انتًىٌُاخ
 انطهثٍاخ تؼذ انتسهٍى 2يخ )انتسهًٍاخ(

 انكًٍاخ  انتارٌخ      
12 - 70  70   
1 40 30  30   
 90 دَغّرب 80 80 0 30 2
3 30 50  50   
4 25 25  25   
 60 ِاسط 60 60 0 25 5
6 20 40  40   
7 20 20  20   
 100 ظىاْ 100 100 0 20 8
9 40 60  60   

10 30 30  30   
11 30 0 120 120   
 120 عثرّرب 70  70 50 12

 
 ادلىازاخ األرتغ:

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 األشهر
 50 30 30 40 20 20 20 25 25 30 30 40 - االستهالن
    120   100   60   80 انطهثٍاخ
 70 120 30 60 100 20 40 60 25 50 80 30 70 2ادلخسوٌ

  120   100   60   80   انتًىٌُاخ
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 :2مترٌٍ
وؼذج ِٓ ادلٕرىض ط ولُّح ٔغثح االؼرفاف  10800لذسخ ِإعغح ادلثُؼاخ اٌغٕىَح تؼذد َمذس    

دض ٌىً ؿٍثُح، ذىٍفح ششاء اٌىؼذج اٌىاؼذج  40فح اٌـٍةِٓ لُّح ِرىعؾ ادلخضوْ، وذىٍ %8تادلخضوْ
 دض. 30ِٓ ادلٕرىض ط ذغاوٌ

 ادلطهىب:
 ؼغاب اٌىُّح االلرظادَح ٌٍـٍثُح؟

 ؟ادلصًٍ ؼغاب اٌرىٍفح اإلمجاٌُح ادلصًٍ ووزا فرشاخ اٌرّىَٓ
 احلم:

D=10800 
Cs =t.p=0.08×30=2.4    Cl= 40 

 اٌىُّح ادلصًٍ ٌٍـٍثُح:

    Q*= √    

  
=√          

   
=600  

 اٌرىٍفح اإلمجاٌُح ادلصًٍ:
CT*= √          √               1440 

     =ؿٍثُح= 18

   
 N*=  

  
 

 : فرشج اٌرّىًَ ادلصًٍ
T*=  

 
=    

     
 20َىَ=  عٕح0.055=

  

 :3مترٌٍ
:2017ُه ادلؼـُاخ اخلاطح هبا عٕح وٍفد ِظٍؽح اٌرّىَٓ تذساعح ِادج ِؼُٕح ط، وئٌ  

 
 األشهر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 اٌىُّح ادلغرهٍىح 240 60 100 100 80 100 160 200 160 200 300 300

شهش ِٓ االعرهالن 1سلضوْ اِِاْ:    
وؼذج 400سلضوْ تذاَح ادلذج   

دض 12ذىٍفح اٌىؼذج   
 %8ؼذي االؼرفاف دض               ِ 60ذىٍفح اٌـٍثُح اٌىاؼذج 
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 ادلطهىب:
 )ػذد اٌـٍثُاخ يف اٌغٕح( ادلؼادالخ اِذُح: Nؼذد تذالٌح  -1

 ٌٍرّىَٓاٌىٍُح، ذىٍفح اٌـٍة اٌىٍُح، اٌرىٍفح اٌىٍُح  اٌرخضَٓذىٍفح 
 ادلصًٍ؟  Nأؼغة  -2
 اعرٕرط اٌىُّح االلرظادَح ادلصًٍ ووذريج اٌرّىَٓ ادلصًٍ؟ -3
 احلم:

 تادلخضوْ اٌىٍُح= ذىٍفح االؼرفاف

 
     

Cs =t.p=0.08×12=0.96 
 =Nوٌذَٕا: 

 
 وتاٌرايل:   

 تادلخضوْ اٌىٍُح= ذىٍفح االؼرفاف

  
      =   

 
 

 
  C1ػذاد اٌـٍثُح: اٌىٍُح إلرىٍفح اٌ

 
=   C1=N60 

  وِٕٗ اٌرىٍفح اٌىٍُح ٌٍرّىَٓ:
CT=   

 
   60 

 :ادلصًٍ  Nب اؼغ
 

N*=√   

   
  √

      (   )

 (  )
=4 

 
 ==    

 
 Q*=  

  
 

 : فرشج اٌرّىًَ ادلصًٍ
T*=  

 
=    

    
=  عٕح0.25= أشهش3  
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 جذول احلساتاخ:

 لثم انتسهٍى 2يخ االستهالكاخ األشهر
 خمسوٌ هناٌح انشهر

 انتًىٌُاخ
 )انتسهًٍاخ(

 انطهثٍاخ تؼذ انتسهٍى 2يخ
 انكًٍاخ  انتارٌخ      

12 - 400  400   
1 240 160  160   
2 60 100  100   
 280 ظأفٍ 280 280 0 100 3
4 100 180  180   
5 80 100  100   
 520 أفشًَ 520 520 0 100 6
7 160 360  360   
8 200 160  160   
 800 ظىٍَُح 800 800 0 160 9

10 200 600  600   
11 300 300  300   
12 300 0 x  أورىتش  

 
 ادلىازاخ األرتغ:

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 األشهر
 300 300 200 160 200 160 100 80 100 100 60 240 - االستهالن
   x   800   580   280  انطهثٍاخ
 x 300 600 800 160 360 520 100 180 280 100 160 400 2ادلخسوٌ

 x   800   580   280    انتًىٌُاخ
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 :4مترٌٍ
ذغرؼًّ ششوح ِادج خاَ ط واٌيت ذشغة يف ادخاي اٌـشق اٌؼمالُٔح ػًٍ اٌرّىَٓ فُها، ولذ ذثني ِٓ 

وٍفح ششاء اٌىؼذج  ٌٍمـؼح اٌىاؼذج ويف اٌشهش. 0205خالي اٌغعالخ أْ ذىٍفح االؼرفاف تادلخضوْ=
 .دض 12اٌىاؼذج ِٓ ادلٕرىض ط ذغاوٌ

 ادلطهىب:
لـؼح )تغؼش دَٕاس واؼذ ٌٍمـؼح(  96000ئرا ػٍّد أْ االعرهالن اٌغٕىٌ ِٓ ادلادج اخلاَ ط َظً 

 :Nوأْ ػذد اٌـٍثُاخ ادلشعٍح عٕىَا ٔشِض ذلا تي
 ِؼادٌح ذىٍفح اٌـٍة اٌىٍُح - Nػغ تذالٌح  -1

 ِؼادٌح ذىٍفح االؼرفاف تادلخضوْ -                     
 ِؼادٌح اٌرىٍفح اإلمجاٌُح. -                     

 اٌىُّح ادلصًٍ ٌٍـٍثُح وفرشج اٌرّىَٓ ادلصًٍ. -2
 احلم:

 تادلخضوْ اٌىٍُح= ذىٍفح االؼرفاف

 
     

Cs =t.p=0.05×12=0.6 
 =Nوٌذَٕا: 

 
 وتاٌرايل:   

 تادلخضوْ اٌىٍُح= ذىٍفح االؼرفاف

  
      =     

 
 

 
  C1ػذاد اٌـٍثُح: اٌىٍُح إلرىٍفح اٌ

 
=   C1=  800  

  وِٕٗ اٌرىٍفح اٌىٍُح ٌٍرّىَٓ:
CT=     

 
     N 

 

Q*= √    

  
=√           

   
=16000 

 : فرشج اٌرّىًَ ادلصًٍ
T*=  

 
=      

     
=  عٕح0.166= أشهش2  
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 د.خىجح سفٍاٌ  -يرالثح انتسٍري .....طهثح انسُح ثانثح إدارج األولاف وصُادٌك انسكاج    حماضراخ

 تسٍري اخلسٌُح: انساتغانفصم 
ضأُح اٌرمذَشَح ٌٍخضَٕح ٘ى زلاوٌح ذىُُف ادلذخالخ إٌمذَح ِغ ئْ اذلذف األعاعٍ ِٓ اػذاد ادلُ    

ٌذَىْ، ووزا اؼرّاي اٌفائغ إٌمذٌ اٌزٌ اادلخشظاخ، تغُح االورشاف ادلغثك حلاٌح خـش اٌؼعض يف ذغذَذ 
وِٓ ٘زا ادلٕـٍك فاْ اٌرغُري ادلايل اٌفؼاي ٌٍخضَٕح َرـٍة ذىفري دلإعغح. طاحل ا غري يف ؽلىٓ أْ َىىْ 

ىٌح ِٓ خالي اغلاد وعائً اٌذفغ دلىاظهح اٌرضاِاخ ادلإعغح ِٓ ظهح، ِغ حتمُك اٌشحبُح اٌيت ذمرؼٍ اٌغُ
 اعرؼّاي ادلىاسد ادلراؼح تىفاءج مبا ػلمك أورب ٘اِش ستػ ِٓ ظهح أخشي. 

 تؼرٌف ادلٍساٍَح انتمذٌرٌح نهخسٌُح: -1
ٌٍّإعغيح، َؼّيً ػٍيً ذميذَش      إٌمذٌ  ُؾرخـٌٍٔظاَ  :تأهنا ٌٍخضَٕحؽلىٓ إٌظش ٌٍُّضأُح اٌرمذَشَح    

وٍ٘ تاألعاط ذؼًّ ػًٍ  ِؼُٕح.خالي فرشج صُِٕح  ِٓ خالي حتذَذ ِثاٌغها وآظاذلا اٌرؽظُالخ وادلذفىػاخ
مبا َؼّٓ اٌغُىٌح وػلمك أورب  اٌرذفماخ إٌمذَح اٌذاخٍح ِغ اخلاسظح ِٕهاذىػُػ اٌشؤَح اٌظؽُؽح يف ذىُُف 

 ستػ يف ادلغرمثً.
 يٍساٍَح اخلسٌُح:يكىَاخ  -2

 ظذاوي: 3ِٓ  ُِضأُح اخلضَٕح ذرىىْ
وٍ٘ ذشًّ ادلثاٌغ ادلغرؽمح ػًٍ ادلذَٕني يف تذاَح فرشج ادلُضأُح ِٓ ظهح  جذول ادلمثىضاخ انُمذٌح:/ 2-1

 .د اٌذساعح وَرُ حتظٍُها يف ٔفظ اٌفرشج ِٓ ظهح أخشيومبثاٌغ ٔاجتح ػٓ ػٍُّاخ ولؼد خالي اٌفرشج حت
 ِٓ ادلىاسد اِذُح:وذشد إٌمذَح 

 تُغ لُُ االعرصّاس )أطىي شاترح، أوساق ِاٌُح(. -
 حتظًُ ادلثُؼاخ -
 ،..اٌفىائذ وأستاغ األعهُ، اٌضَادج يف سأمساي ادلإعغح، ادلغاػذاخ ادلاٌُح -
خالي فرشج صُِٕح ِؼُٕح، وٍ٘ ذشًّ ادلثاٌغ ادلرؼٍمح تاٌرضاِاخ ِغرؽمح  انُمذٌح: ادلذفىػاخجذول  / 2-2

 خذَ يف األغشاع اِذُح:وذغر
 ششاء لُُ االعرصّاس-
 ذىاٌُف اإلٔراض: ِىاد أوٌُح، أظىس... -
 اٌفىائذ واحلظض ادلمذِح )ذغذَذ اٌمشوع، ششاء اٌغٕذاخ، ذغذَذ اٌؼشائة، ذىصَغ األستاغ...-
 جذول وضؼٍح اخلسٌُح:/ 2-3

 و٘ى ػلذد اٌفشق تني اٌرؽظُالخ وادلذفىػاخ.
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 وضؼٍح اخلسٌُح: -3
 ؼٍح اخلسٌُح تتغري ػرب انسيٍ وميكٍ أٌ تكىٌ يىجثح أو سانثح أو صفرٌح.إٌ وض

ويف ٘زٖ اٌىػؼُح ذمىَ ادلإعغح ترؽىًَ تؼغ احلمىق ئىل عُىٌح لثً آظاي حانح اخلسٌُح سانثح:  -
اعرؽمالها ِصً: خظُ األوساق اٌرعاسَح، ؿٍة ذأظًُ اٌذفغ ٌثؼغ ادلشدَٓ، ؿٍة اٌغؽة ػًٍ ادلىشىف، 

 ِٓ تؼغ اٌضتائٓ، وّا ؽلىٓ أْ ذمىَ تضَادج سأمساذلا اٌؼاًِ. ؿٍة ذغثُماخ
التذ ِٓ ذىظُف ظضء ِٓ األِىاي ِٓ أظً ذفادٌ  ويف ٘زٖ اٌىػؼُححانح اخلسٌُح يىجثح)مبثهغ كثري(:  -

جتُّذ األِىاي تاػرثاسٖ ػُاع ٌفشطح اٌشتػ، ؼُس ؽلىٓ ٌٍّإعغح يف ٘زٖ احلاٌح أْ ذمىَ تاالعرصّاس ادلايل، 
 فُغ ِٓ اٌشأمساي اٌؼاًِ.أو اٌرخ

وٍ٘ ؼاٌح اٌرىاصْ حبُس ذىىْ ادلمثىػاخ ذغاوٌ ادلذفىػاخ، وذؼررب احلاٌح األفؼً  احلانح انصفرٌح: -
  تإٌغثح ٌٍّإعغح. 

 يثال:

 ؼذي ادلإعغاخ وّا ٍٍَ:ٌذَه ِثُؼاخ إلٌرىٓ 

 6 5 4 3 2 1 األشهر
 1600 1800 2400 2000 2500 2000 ادلثُؼاخ تاٌىؼذج

 دض 100اٌثُغ= عؼش -
 وؼذج n-1 =300/ اٌغٕح12-31سلضوْ اٌثؼائغ وّاٍٍَ:  -
 وؼذج n =500/ اٌغٕح31-3 
 وؼذج n =600/ اٌغٕح30-6 
 ٔظف ادلثُؼاخ ادلرىلؼح َرُ دفؼها ٔمذا واٌثالٍ ػًٍ احلغاب َغرؽك ػًٍ شهش ِٓ ذاسَخ اٌثُغ. -
 ذَذ َرُ تؼذ شهش ؤظف ِٓ ذاسَخ االعرالَ.واٌرغ شالشٍادلشرشَاخ ادلمذسج َرُ اعرالِها يف تذاَح وً  -
 دَٕاس. 60ذىٍفح ششاء اٌىؼذج  -
 ِٓ لُّح ادلثُؼاخ ِغرؽمح اٌذفغ ػٕذ ادتاَ ػٍُّح اٌثُغ. %10ػّىٌح ووالء اٌثُغ  -
 ِٓ لُّح ادلثُؼاخ ذذفغ آخش وً شالشٍ. %1ِظاسَف اٌرأِني ػًٍ ادلثُؼاخ -
 nولذسخ اٌضَادج يف اٌغٕح n-1 =140000ٕح ذذفغ سواذة يف آخش وً شهش ؼُس وأد يف اٌغ-
 أٌف وؼذج 24ب
 َذفغ تاٌرمغُؾ يف آخش وً شالشٍ. 19200اإلغلاس اٌغٕىٌ -
 دَٕاس n-1 =30000/ اٌغٕح12-31اٌشطُذ إٌمذٌ ٌٍّإعغح يف  -
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 ادلطهىب:
 ؟nاػذاد ادلُضأُح اٌرمذَشَح ٌٍّثُؼاخ ٌٍغذاعٍ األوي ِٓ اٌغٕح  -1
 ؟nمذَشَح ٌٍّشرشَاخ ٌٍغذاعٍ األوي ِٓ اٌغٕح اػذاد ادلُضأُح اٌر -2
 ؟nاػذاد ادلُضأُح اٌرمذَشَح ٌٍخضَٕح ٌٍغذاعٍ األوي ِٓ اٌغٕح  -3

 احلم:
 اػذاد ادلٍساٍَح انتمذٌرٌح نهًثٍؼاخ: -1

 6 5 4 3 2 1 األشهر
 160000 180000 240000 200000 250000 200000 ادلمذسجادلثُؼاخ 

 :نهًشترٌاخرٌح اػذاد ادلٍساٍَح انتمذٌ -2
 ادلثٍؼاخ-+ادلشترٌاخ1=ادلخسو2ٌادلخسوٌ 

 .1ادلخسوٌ-+ادلثٍؼاخ2ادلشترٌاخ=ادلخسوٌ
 300-(2000+2500+2000+)500= 1ِشرشَاخ اٌصالشٍ

 40200=6×6700وؼذج   وِٕٗ لُّح ادلشرشَاخ= 6700=
 500-(1600+1800+2400+)600=2اٌصالشٍ ِشرشَاخ

 دض 35400=6×5900وؼذج   وِٕٗ لُّح ادلشرشَاخ= 5900=
 ادلٍساٍَح انتمذٌرٌح نهخسٌُح: -3

 6 5 4 3 2 1 األشهر
 ادلمثىضاخ

 ادلثٍؼاخ َمذا
 يثٍؼاخ ػهى احلساب

 
100000 

- 

 
125000 
100000 

 
100000 
125000 

 
120000 
100000 

 
90000 
120000 

 
80000 
90000 

 160000 180000 240000 200000 250000 100000 جمًىع ادلمثىضاخ
 ىػاخادلذف

 ادلشترٌاخ
 ػًىنح انىكالء

 يصارٌف انتأيني
 رواتة انؼًال

 اإلجيار

 
- 

20000 
- 

164000 

 
402000 
25000 

- 
164000 

 
- 

20000 
6500 

164000 
4800 

 
- 

24000 
- 

164000 

 
354000 
18000 

- 
164000 

 
- 

16000 
5800 

164000 
4800 

 190600 536000 188000 195300 591000 184000 جمًىع ادلذفىػاخ
 -20600 -326000 32000 29700 -366000 -84000 رصٍذ اخلسٌُح انشهري
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 :1مترٌٍ

 :2016ٌذَه ادلُضأُح اِذُح وٍ٘ ذاتؼح دلإعغح ِا يف عٕح 

 ادلثانغ اخلصىو ادلثانغ األصىل
 أصول ثابتت

 مواد أوليت

 منتجاث تامت

 عمالء وأ0 قبض

 نقديت

..02 

1.62 

108. 

0.8. 

802 

 احتياطي

 تثمارديون اس

 موردون وأ0دفع

 نتيجت صافيت

8.82 

1802 

0062 

002 

 14694 انًجًوع 14694 انًجًوع

 وّا أػـُد ادلإعغح ادلؼٍىِاخ االػافُح اِذُح ِغرخٍظح ِٓ ادلُضأُاخ األخشي:

دَٕاس ِٕها  170770ِغاوَح ٌي: 2005ُِضأُح اٌرّىَٓ: ذمشس ادلإعغح احلظىي ػًٍ ِشرشَاخ ٌغٕح-
 .2017غذد٘ا ادلإعغح يف عٕح اٌرمذَشذ ال َٕاس د770

ِٕها  10230، ذىاٌُف االٔراض115550د، واٌُذ اٌؼاٍِح  16665ُِضأُح االٔراض: ذمذس ادلىاد ادلغرخذِح 
 دَٕاس ٌٓ ذذفغ يف عٕح اٌرمذَش. 230

ٌٓ ذذفغ يف عٕح اٌرمذَش، وّا  9500دَٕاس ِٕها  49500تٕؽى 2017ُِضأُح ادلثُؼاخ: ذمذس ِثُؼاخ 
 دَٕاس.50000ً ادلإعغح ػًٍ اَشاداخ اػافُح ِثٍغها عرؽظ

دَٕاس ٌٓ ذذفغ يف  600دَٕاس ِٕها  6600مبثٍغ  2017ُِضأُح ٔفماخ اٌرىصَغ: ذمذس ٔفماخ اٌرىصَغ ٌغٕح-
 عٕح اٌرمذَش.

ٌٓ ذذفغ يف عٕح اٌرمذَش، وّا ذغعً  550ِٕها  30550ادلُضأُح اإلداسَح: ذمذس ٔفماخ اإلداسج تمُّح 
 دَٕاس. 53465غُري أخشي تمُّح ٔفماخ ذ

دَٕاس وّا عرذفغ اغلاساخ زلالخ  1320: ذمذس ادلإعغح ششاء أطىي شاترح تيُِضأُح االعرصّاس واٌرّىًَ
دَٕاس، وعرؽظً ػًٍ دَىْ ؿىٍَح ادلذي  33000دَٕاس، وعررٕاصي ػٓ أطىي شاترح لذؽلح مبثٍغ  2000مبثٍغ 
 دَٕاس. 8250مبثٍغ 

 .2017ُٔح اٌرمذَشَح إٌمذَح ٌغٕحاػذاد ادلُضا ادلطهىب:
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 م:ــاحل

   الميزانية العادية

   (1المقبوضات )

 44444 9544-49544 المبيعات

 4785 4785 العمالء

 54444 54444 ايرادات اضافية

 94785  المجموع

   (2المدفوعات )

 المشتريات
 الموردون
 يد عاملة

 نفقات االنتاج
 نفقات التوزيع
 نفقات إدارية

 فقات اضافيةن

174774-774 
3964 

11554 
14234-234 
6644-644 

34554 
53465 

174444 
3964 

11554 
14444 
6444 

34444 
53465 

 284975  المجموع

 (194194)  1-2(=3التغير )

   الميزانية اإلستثنائية

   (4المقبوضات )

 الديون
 التنازل عن األصول

8254 
33444 

8254 
33444 

 41254  المجموع

   (5المدفوعات )

 شراء أصول
 دفع ايجار محالت

 المجموع

1324 
2444 

1324 
2444 

 3324 

 37934  4-5(=6) التغير

 (152264)  3+6=7تغير المجموع 

 (8النقدية في نهاية الفترة)
 +النقدية في بداية الفترة7=

834(+152264) (151434) 
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 مترٌٍ:

 .2016َح خالي اٌغذاعٍ األوي ِٓ عٕحمت احلظىي ػًٍ ِؼٍىِاخ ِٓ ِإعغح جتاس

 ادلثٍؼاخ انتمذٌرٌح=انىحذاخ -1
 اجملًىع جىاٌ ياي أفرٌم يارش فٍفري 2016جاَفً 2015دٌسًرب

50000 40000 20000 30000 50000 35000 45000 220000 
 دج/ونكم شهر100سؼر انثٍغ

 غاب، َغرؽك اٌذفغ يف اٌشهش ادلىايل.ػٕذ االعرالَ واٌثالٍ ػًٍ احل %10وَرُ احلظىي ػًٍ لُّح ادلثُؼاخ 

 دج80ادلشترٌاخ ادلمذرج: تكهفح انشراء -2
 جىاٌ ياي أفرٌم يارش فٍفري 2016جاَفً 2015دٌسًرب

 وؼذج ذضداد  20000
 %10وً شهش ب

22000 24200 26620    

 .2016ذذفغ ٔمذا يف هناَح ظىاْ %3دفغ ِظاسَف اٌرّىًَ ػًٍ ادلثُؼاخ اٌىٍُح  -3

دض عٕىَا َذفغ تألغاؽ 240000والذس ذىٍفح اإلغلاس  %2ػّىٌح ػًٍ ِثُؼاخ وً شهش ذذفغ  -4
 شهشَح.

 دض5000000َغاوٌ 2015-12-31وواْ اٌشطُذ إٌمذٌ يف  -5

  ادلطهىب:

ِغ ؼغاب اٌشطُذ إٌمذٌ يف تذاَح وهناَح  2016خالي اٌغذاعٍ األوي ِٓ  اٌرمذَشَح اػذاد ادلىاصٔح إٌمذَح -
 وً شهش.
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 دلىازَح انُمذٌح:ا

 جىاٌ ياي أفرٌم يارش فٍفري جاَفً 
     8040 5000 سطُذ أوي ِذج

       :ادلمثىضاخ
     200 400 ادلثُؼاخ ٔمذا

     3600 4500 ادلثُؼاخ اِظٍح
     3800 4900 جمًىع ادلمثىضاخ

       ادلذفىػاخ
     1930 1760 ادلشرشَاخ

 - - - - - - ِظاسَف اٌرّىًَ
     40 80 ػّىٌح
     20 20 اإلغلاس

     1990 1860 جمًىع ادلذفىػاخ
     9850 8040 سطُذ آخش ادلذج

 يالحظح:
 103األسلاَ ِؼشوتح يف  -

 .أوًّ ادلىاصٔح إٌمذَح -
 




