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 كان جدول إعادة توزيع الوظائف كالتالي : 2013النجاح" لسنة من الدفاتر المحاسبية لمؤسسة "        :ألولالتمرين ا

 و/اإلدارة و/التجارية و/اإلنتاج و/الشراء المبلغ الموزع األعباء
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 دج80000إذا علمت مخصصات اإلهتالكات و المؤونات و خ ق =  األعباء أتمم جدول توزيع -1

 علما أن : أنجز حساب النتائج حسب الوظيفة -2

  = دج386370النتيجة الصافية للسنة المالية 

  = 19%معدل الضريبة على النتائج العادية 

 .النتيجة غير العادية معدومة 

  من النتيجة العملياتية 6%النتيجة المالية تمثل. 

  مدين (دج. 251300اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون ( 

  = هامش الربح اإلجمالي  
2

3
 كلفة المبيعات.

  من المنتوجات المالية. 40%األعباء المالية تمثل 

 .المنتوجات العملياتية األخرى ضعف المنتوجات المالية 

 .األعباء العملياتية األخرى للتحديد 

  معدومة. 78 ، 74،  73الحسابات 

 

 31 اإلنتاجيلة دلدمل للل الميزانيلة الوظيفيلة التاليلة لللدو   الرروادمن أجل تحليلل الوعلةية الماليلة لمة سلة    التمرين الثاني:

/12/ 2012: 
 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

 االستخدامات الثابتة

 

 

 األصول المتداولة

 لال تغالل

 خا ج اال تغالل

 خزينة األصول

....... 

 

 

........ 

...... 

.... 

1500000 

...... 

 

 

…… 

27.5% 

3.75% 

...... 

 الموارد الثابتة 

 موا د خاصة

 ديون مالية

 الخصوم المتداولة

 لال تغالل 

 خا ج اال تغالل

  خزينة الخصوم

4800000 

....... 

....... 

...... 

1500000 

...... 

...... 

….. 

…… 

7.5 % 

40% 

....... 

5% 

…. 

 %100 .... المجموع   %100 ..... المجموع  

 

 المطلوب:

 . ) شرح الةمليات غير مطلوب (أكمل الميزانية الوظيفية السابقة  .1

 من خالل حساب ما يلي :  أس المال الةامل با تةمالحلل الميزانية الوظيفية  .2

 رأس المال العامل الصافي اإلجمالي. -أ

 .BFRHEو   BFREاحتياجات رأس المال العامل و تجزئته إلى  -ب

 .TNالخزينة الصافية  -ت

 هل حققت المؤسسة شروط التوازن المالي ؟ برر إجابتك . -ث
 

 

 

 

 االمتيازمدرسة 
AL IMTIAZ SCHOOL 

 
 في مادة التسيير املحاسبي واملالي ثانيالختبار الالتحضير ل

 01رقم 
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 2015حساب النتائج حسب الطبيعة لمؤسسة الفجر االنتاجية لسنة  إليك    :  األولالتمرين 
 2015سنة البيان

 7200000 رقم االعمال

 ؟؟؟؟؟ االنتاج المخزن او المنتقص من المخزون

 ـــــــــــــــــــــــ االنتاج المثبت

 ـــــــــــــــــــــــ اعانات االستغالل

 ؟؟؟؟؟ انتاج السنة المالية  -1

 3000000 المشتريات المستهلكة

 600000 الخدمات الخارجية واالستهالكات االخرى

 ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ -2

 ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟-3

 800000 اعباء المستخدمين

 200000 الضرائب والرسوم و المدفوعات المماثلة

 3100000 اجمالي فائض اال تغالل-4

 440000 المنتوجات العملياتية االخرى

 250000 العملياتية االخرىاالعباء 

 900000 المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة

 ـــــــــــــــــــ استرجاعات عن خسائر القيمة و المؤونات

 ؟؟؟؟ ؟؟؟؟-5

 600000 المنتوجات المالية

 ؟؟؟؟ االعباء المالية

 ؟؟؟؟ النتيجة المالية -6

 ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟-7

 425600 الدفع عن النتائج العاديةالضرائب الواجبة 

  الضرائب المؤجلة)تغيرات( عن النتائج العادية

 8740000 مجموع المنتوجات االنشطة العادية

 6925600 مجموع االعباء االنشطة العادية

 ؟؟؟؟؟؟؟ النتيجة  الصافية الالنشطة الةادية-8

 20000 منتوجات -عناصر غير عادية 

 14400 اعباء -عناصر غير عادية 

 ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟-9

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ صافي نتيجة السنة المالية-10
 

 الميزانية الوظيفية المختصرة لمؤسسة " الكوثر " إليك    :التمرين الثاني

 % المبالغ الخصوم % المبالغ االصول

 الموا د الثابتة ..... .......... اال تخدامات الثابتة

 الموارد الخاصة

 الديون المالية

.............

. 

............. 

............. 

... 

56 

28 

 االصول المتداولة

 لالستغالل               

 حارج االستغالل       

 خزينة االصول        

............ 

.......... 

........... 

400000 

40 

.... 

4 
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 الخصوم المتداولة

 لالستغالل          

 خارج االستغالل  

 خزينة الخصوم   

............. 

............. 

............. 

............. 

.... 
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... 

 ... ............. مجموع الخصوم ... .......... مجموع االصول

 

 معلومات اضافية 

 اوال:

 معلومات اضافية 

دج  ،االفتراضات 16000000رؤوس األموال الخاصة :  -

 دج  2000000والديون المماثلة 

 العمل المطلوب :

 اكمل حساب النتائج حسب الطبيعة -1

 احسب نسب المردودية. -2

 ثانيا:

 انجز حساب النتائج حسب الوظيفة علما بان  -

من  % 10تمثل  608الى  602مجموع الحسابات من

 المشتريات المستهلكة

 جدول توزيع االعباء حسب الطبيعة على الوظائف
وظيفة 

 االدارة

 الوظيفة

 التجارية

وظيفة 

 االنتاج

وظيفة 

 الشراء

المبلغ 

 الموزع

 البيان

 االعباء ؟؟؟ 18.5% 40 % 20 % ؟؟؟
 

 

 االمتيازمدرسة 
AL IMTIAZ SCHOOL 

 في مادة التسيير املحاسبي واملالي ثانيالختبار الالتحضير ل 

 02رقم 

 المطلوب:

إعادة تشكيل الميزانية الوظيفية مبررا  -1

 مختلف العمليات الحسابية.

 يلي:   أحسب ما -2

 رأس المال العامل الصافي اإلجمالي.  -أ

 احتياجات رأس المال العامل.  -ب

 الخزينة الصافية. -ج

كان دوران الزبائن والموردين على  إذا -د

دورة احسب المدة  24،12التوالي 

 المتوسطة لهما علق على نتائج المؤسسة.
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 من الدفاتر المحاسبية لمؤسسة األنوار التجارية استخرجنا المعلومات التالية :    :األولالجزء 

 هامش الربح اإلجماليDA 500000 

 النتيجة الصافية لألنشطة العاديةDA 225000 

 تمثل ضعف النتيجة المالية  النتيجة العملياتية 

  25معدل الضريبة على األرباح % 

 من رقم االعمال  %  10 المنتوجات المالية تمثل 

  من مشتريات البضاعة المبيعة % 20اعباء وظيفة الشراء تمثل 

 /من رقم االعمال %   4 المنتوجات العملياتية األخرى = 75ح 

 / االستغالل عن خسائر القيم و المؤونات = استرجاعات 78حDA 80000 

  مرات األعباء العملياتية األخرى  3األعباء اإلدارية تمثل 

  عادية معدومة الاألعباء و المنتجات غير 

 تتوزع األعباء حسب الوظيفة كما يلي :

 68ح/ 64ح/ 63ح/ 62وح/61ح/ 608_602ح/ المجموع  البيان 

 وظيفة الشراء

 الوظيفة التجارية 

 الوظيفة االدارية 

.......... 

230000 

172500 
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20% 
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 ........... ........... ........... ........... ........... ........... المجموع 

  من بين المنتوجات العملياتية األخرى مبلغDA7000  غير مالية –يمثل فوائض القيمة عن خروج األصول المثبتة

 (752)ح/

 يلي : يوجد ضمن المنتوجات المالية ما

  فوائض القيمة ب –فارق التقييم عن األصول الماليةDA16000/(675)ح 

  األرباح الصافية عن التنازل عن األصول المالية بDA9000 /(767)ح 

 لغ من بين األعباء العملياتية األخرى مبDA4000 /(652يمثل نواقص القيمة عن خروج اصول غير مالية ) ح 

 المالية ما يلي :  األعباءمن بين 

  نواقص القيمة ب–فارق التقييم عن األصول الماليةDA12000/(665)ح 

  الخسائر الصافية عن التنازل عن األصول المالية بDA8000/(667)ح 

 المطلوب : 

 إعداد حساب النتائج حسب الوظيفة  .1

 أكمل جدول توزيع األعباء حسب الوظيفة  .2

 حساب دد   التمويل الذاتي  .3

 .%30حساب التمويل الذاتي للمة سة علما ان نسبة األ باح الموزعة  .4
 

 

 الميزانية الوظيفية التالية : إليك   :نيالجزء الثا

 % المبالغ الخصوم % المبالغ االصول

 اال تخدامات الثابتة

 

 

 االصول المتداولة

 لالستغالل

 خارج االستغالل

 خزينة االصول

............ 

 

 

........... 

319500 

........... 

.......... 

 ؟

 

 

 ؟

 ؟

2.75 

 ؟

 الموا د الثابتة

 الموارد الخاصة

 الديون المالية

 الخصوم المتداولة

 لالستغالل          

 خارج االستغالل   

 خزينة الخصوم   

............ 

........... 

........... 

............. 

95800 

........... 

........... 

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 100 ........... المجموع 100 900000 المجموع
 

 :إعافيةمةلومات 
  1.30نسبة تغطية االستخدامات الثابتة =  -

 اإلجماليالمال العامل الصافي  رأس -

 دج 145500=

 من الموارد الخاصة  %25الديون المالية تمثل  -

 دج 23750= الخزينة الصافية  -
     

الميزانية الوظيفية مع  إعداد  المطلوب :

 تبرير العمليات الحسابية.

 
 

 االمتيازمدرسة 
AL IMTIAZ SCHOOL 

 في مادة التسيير املحاسبي واملالي ثانيالختبار الالتحضير ل
 03رقم 
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 :31/12/2013المعلومات التالية مستخلصة من حساب النتائج لمؤسسة "وسيم " التجارية في   :األولالجزء 

 المنتوجات المالية : -1

 المبالغ  األعباء المبالغ  المنتوجات

 العادية  األنشطةمجموع منتوجات  

 األخرى المنتوجات العملياتية

 المنتوجات المالية 

 االستغالل عن خسائر القيمة   استرجاعات

4360000 

1523000 

352000 

 .........؟.....

 العادية األنشطة أعباءمجموع 

 مشتريات البضائع المبيعة

  األخرىالعملياتية  األعباء

3700000 

900000 

699000 

 : إعافيةمةومات  -2

 %25معدل الضرائب على النتائج  -

 %40 اإلدماجمعدل  -

 المالية  األعباءالمنتوجات المالية ضعف  -

 دج 850000القيمة المضافة لالستغالل  -

حسب طبيعتها على مختلف الوظائف تحصلنا على  األعباءبعد توزيع 

 ما يلي: 

 
 

 المعلومات السابقة استخرجنا من الميزانية ما يلي: إلىباإلضافة 

 دج8000000الخاصة  األموالرؤوس  -

 دج 1300000االقترضات و الديون المماثلة  -

 المطلوب:

 الةمليات الحسابية  إظها حساب النتائج حسب الوظيفة مع  إعداد -1

 يلي :  حسب الوظائف وزعل كما األعباء أنحساب النتائج حسب الطبيةة علما  إعداد -2

 68ح/ 64ح/ 63ح/ 62ح/ 61ح/ 608ح/ إلى 602ح/ البيان 

 %48 %12 %12 %4 %12 %12 وظيفة الشراء 

 15 10 4 1,75 1,25 3 الوظيفة التجارية 

 %62,5 %10 %5 %7,5 %5 %10  اإلداريةالوظيفة 

 احسب النسب التالية : -3

 المردودية المالية  -

 المردودية االقتصادية  -

 نسب تجزئة القيمة المضافة  -

 .معدومة  األعباءباقي النتوجات و  : مالحظة
 

 إليك المعطيات المستخرجة من تحليل الميزانية الوظيفية:   :لثانياالجزء 

  1.1نسبة تغطية اإلستخدامات الثابتة 

  0.12نسبة اإلستدانة المالية  

 دج 121000الثابتة بمبلغ  تزيد الموارد الثابتة عن اإلستخدامات 

  دج 156240الخزينة الصافية 

  دج 38760خزينة الخصوم 

  دج 98872إحتياجات رأس مال العامل لإلستغالل 

 تمثل األصول المتداولة خارج اإلستغالل خمس الديون خارج اإلستغالل 

  من مجموع الخصوم. % 6الديون المالية تمثل 
       

 الميزانية الوظيفية مع كل الحسابات المبر  .تقديم . 1: المطلوب 

 ،FRNG ،TN. علق على وعةية المة سة. إنطالدا من 2              

 المبالغ  الوظائف 

 وظيفة الشراء

 الوظيفة التجارية 

  اإلداريةالوظيفة 

525000 

700000 

480000 

 االمتيازمدرسة 
AL IMTIAZ SCHOOL 

 في مادة التسيير املحاسبي واملالي ثانيالختبار الالتحضير ل 
 04رقم 
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  نسبة اإل تدانة المالية.                     

 
 
 
   

 
 

    الجزء األول:أعمال نهاية السنة:

 : 31/12/2012أخذت األرصدة التالية من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة "النجاح" بتاريخ    

 دائن مدين ا م  الحساب        دم الحساب

 15200  مؤونة األخطار 151

  2750000 معدات النقل 2182

 1650000  اهتالك معدات النقل 28182

  360000 المواد األولية و اللوازم 31

 29000  المواد األولية و اللوازم المخزنة 381

  175500 الزبائن المشكوك فيهم 416

 57750  خسائر القيمة عن الزبائن 491

  817000 البنوك و الحسابات الجارية 512

 35000  خسائر القيمة عن القيم المودعة في البنوك  591

  75000 أقساط التأمينات 616
 

 :31/12/2012مةلومات الجرد بتا يخ 

حكمت المحكمة برفض دعوى بحيث  31/12/2012يتعلق بنزاع مع أحد الموردين وقد تم الفصل فيه   151الحساب  – 1

 المورد لعدم وجود أدلة كافية.
 

د ج تم التنازل عنها في  700000اقتنت  المؤسسة معدات النقل بتاريخ إنشاء المؤسسة و من بينها سيارة سياحية تكلفتها  – 2

 دج على الحساب. 450000بقيمة  31/12/2012
 

 دج. 20000الخسارة المتوقعة للقيم المودعة بالبنوك تقدر بـ  -3
 

 : (31المواد األولية)ح/ -4

القيمة السودية للوحد  في   

31/12/2012 

الجرد المحا بي  الجرد المادي بالوحدات 

 بالوحدات

 نوع المخزون

 (31% من رصيد ح/ 25)1Mمادة أولية          500 )غير مبرر( 450 160

 (31)المتبقي من رصيد ح/2Mمادة أولية         600 ) مبرر ( 650 450

 : يتعلق بـ 381حساب  – 

 د ج  21000عدم دخول مواد أولية مشتراة إلى مخازن المؤسسة قيمتها  -     

 استالم مواد أولية دون وصول الفاتورة بمبلغ ؟؟؟  د ج . -     
 

 :حالة الديون المشكوك فيها قبل عملية الجرد -5

التسديدات  31/12/2012الوعةية في 

   2012خالل 

خسا   القيمة في 

31/12/2011 

مبلغ الدين 

TTC 

 ا م الزبون 

 أمين ؟؟ % من الدين( 25؟؟؟) ؟؟ %من الرصيد40يحتمل أن يسدد 

 سعاد 58500 % من الدين 20 لم يسدد تبين انه لن يسدد  

 إسالم  ؟؟ %من الدين (50)27750 6435 سوف  يسدد كل الرصيد 
 

د ج أما الفوائد لصالح المؤسسة فبلغت  1150بلغت مصاريف مسك الحساب الموضحة بالكشف المرسل من طرف البنك  –6

 د ج . 20500
 

 .01/10/2012أشهر تم تسديده بتاريخ  9دج يتعلق بتأمين ضد الحرائق لمدة  45000من بين مبلغ أقساط التأمينات مبلغ  -7

 :  المطلوب

 بالنسبة لمةدات النقل. % 20تحديد تا يخ إنشاء المة سة ، علما أن المة سة تطبق طريقة االهتالك الخطي بمةدل – 1

 . 31/12/2012تسجيل ديود التسوية الالزمة بيومية مة سة "النجاح" بتا يخ    – 2

 االمتيازمدرسة 
AL IMTIAZ SCHOOL 

 في مادة التسيير املحاسبي واملالي ثانيالختبار الالتحضير ل 
 05رقم 
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 الجزء الثاني:الميزانية الوظيفية:
 31/12/2012لتكن عناصر الميزانية الوظيفية المختصرة لمؤسسة "الفتح" في 

 

 % المبالــغ الخصــــوم % المبالــغ األصـــول

 ثابتةا تخدامات 

 

 

 :األصول المتداولة

 أصول متداولة لالستغالل

 أصول متداولة خارج االستغالل

 خزينة األصول

 ؟؟؟؟؟

 

 

 ؟؟؟؟

 ؟

 ؟

40000 

...... 

 

 

...... 

 

 

8 

 موا د ثابتــة:

 الموارد الخاصة

 الديون المالية

 الخصوم المتداولة:

 خصوم متداولة لالستغالل

 خصوم متداولة خارج االستغالل

 الخصومخزينة 

 ؟؟؟؟

? 

? 

 ؟؟؟؟

 ؟

 ؟

 ؟

....... 

 

 

....... 

 

 ...... ........... المجموع ..... ......... المجموع

 بهدف إتمام الميزانية الوظيفية قدمت لكم المعلومات التالية :

 دج 66000( =  FRNGرأس المال العامل الصافي اإلجمالي)    –1

  1.20 نسبة تمويل االستخدامات الثابتة =    – 2

 دج 51000( = BFRاحتياجات رأس المال العامل)    – 3

 دج 39000( = BFREاحتياجات رأس المال العامل لالستغالل)    – 4

 . 2،  8األصول المتداولة لالستغالل واألصول المتداولة خارج االستغالل تتناسب كاألعداد     – 5

 من الموارد الثابتة. %25و % 75التوالي: الموارد الخاصة و الديون المالية تمثل على      -6

 أعاله )مع تبرير للعمليات الحسابية على ورقة االجابة(. أتمم الميزانية    :الةمل المطلوب

 

 

 :الجزء الثالث:ا تهالك القروض
 انطالقا من المعلومات الموجودة في جدول االستهالك التالي)قرض يسدد على دفعات ثابتة(:

  أس المال المتبقي في نهاية الفتر  aالدفةة Aاال تهالك Iالفوائد المتبقي في بداية الفتر  أس المال  الفترات

1 

2 

3 

. 

. 
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 ................................... 

................................... 

         .................................. 

................................... 

…………………….. 

................................... 

......

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

87444 

....... 

105807.24 

........ 

........ 

170403.64 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

 

 :أحسب ما يلي: المطلوبالةمل 

 (iمةدل الفائد  )( 1

 ( a( مبلغ الدفةة )2

 (.V0(أصل القرض)3

 ( أنجز السطر األول و الثالث و األخير.4
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 : األولالجزء 

 استخرجنا أرصدة الحسابات التالية: 31/12/2012من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة "األضواء " في 

 دائن مدين اسم الحساب ر ح

213  

2182  

26 

296 

2813  

28182  

30  

390  

416  

490  

 البناءات

 معدات النقل

 مساهمات وحسابات دائنة ملحقة بمساهمات 

 القيمة عن المساهمات والحسابات الدائنةخسائر 

 اهتالك البناءات

 اهتالك معدات النقل

 مخزونات بضائع

 خسائر القيمة عن مخزونات بضائع

 زبائن مشكوك فيهم

 خسائر القيمة عن حسابات الزبائن

1500000  

450000  

16000 

 

 ـ

 ـ

510000  

 ـ

448110  

 ـ

 ـ

 ـ

- 

400 

76500  

360000  

 ـ

60000  

 ـ

86380 

 االهتالك الخطيإليك المعلومات عن عملية الجرد: تطبق المؤسسة 

  (:01الملحق )

بقيمررة  01/04/2011سررنويا، تررم اقتنائهررا بترراريخ إنشرراء المؤسسررة ماعرردا عمررارة  مشررتراة فرري  2 %البنرراءات :تهتلررك بمعرردل  -1

 دج 300000

 ـ اقتنت معدات النقل عند تاريخ إنشاء المؤسسة  2

دج وسجل  210000دج علما أن قيمتها األصلية  150000عن شاحنة لنقل للبضائع ب  01/05/2012فيتنازلت المؤسسة  

 المحاسب القيد التالي

512   

2182  

 حـ/البنوك حسابات جارية

 حـ/معدات النقل                   

 تنازل عن معدات نقل بشيك بنكي

150000  

 

 

150000  

 (: وعةية المخزونات 2الملحق  دم )

31/12/2012سعر بيع محتمل في  31/12/2011خسارة القيمة في  مبلغ إجمالي المخزونات  

Aالبضاعة   110000  15000  90000  

Bالبضاعة   130000  25000  110000  

Cالبضاعة   190000  10000  190000   
Dالبضاعة   80000   10000  70000  

 حالة الديون المشكوك فيها و خسائر القيمة (:3الملحق  دم )

خسارة القيمة في  الرسم دين متضمن الزبائن

31/12/2011 

  31/12/2012الوضعية في   2012التسديد خالل 

 محمد

 سارة

 سمير

 آية

198900     

163800  

117000  

187200  

34000   

16380  

20000  

 .........؟........ 

35100  

37440  

117000  

29250   

 % من الرصيد 30يحتمل عدم تسديد 

 % من الرصيد 95يحتمل تسديد 

 ـــــ

 إفالس نهائي

 (: 4الملحق  دم )

حول أعباء النقل للسلع وتتوقع المؤسسة خسارة القضية  12/09/2012ـ للمؤسسة نزاع قضائي مع احد الموردين نشأ بتاريخ 

  70000ودفع تعويض قيمته 

 االمتيازمدرسة 
AL IMTIAZ SCHOOL 

 في مادة التسيير املحاسبي واملالي ثانيالختبار الالتحضير ل
 06رقم 
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 دج 140000ـ سوف تقوم المؤسسة بتأهيل موقع صناعي وقدرت المبلغ المخصص لذلك بقيمة 

 سندات المساهمة : سندات المؤسسة نوعين من(: يوجد في حافظة 5الملحق  دم )

السعر في البورصة  2011-12-31السعر في البورصة  سعر شراء السند النوع تاريخ الشراء العدد

31-12-2012 

80 01-08-2011 A 100 95 95 

50 15-04-2012 B 160 160 ــــــــــ 

ولم يسجل  117دج بشيك بنكي رقم  4900بمبلغ اجمالي قدره  Aسلد من نوع  50على  2012-12-18تنازلت المؤسسة بتاريخ 

 المحاسب اي قيد .

 يلي: ا في الملكية كماقالسندات المخولة ح أو األخرى األسهمتتلخص وضعية  -

-12-31السعر في البورصة  سعر شراء السند العدد النوع

2011 

السعر في البورصة 

31-12-2012 

U 100 80 75 64 

T 200 100 90 96 

 وسجل المحاسب القيد التالي في تاريخ التنازل : Uعلى كل السندات من النوع  2012-12-12تنازلت المؤسسة بتاريخ 

 

512 

 

 

503 

                       12-12-2012 

 حسابات البنوك الجارية

 المخولة حقا في الملكية  األخرى األسهم

 

7000 

 

 

 

7000 

 :المطلوب 

 ( 1انطالقا من الملحق رقم )   أوالً(

 اوجد تاريخ إنشاء هذه المؤسسة )بداية النشاط( .1

 أحسب معدل اهتالك معدات النقل .2

 معدات النقلسجل قيود التسوية الالزمة لعملية التنازل عن  .3

 معدات النقل( –) البناءات   2012أحسب و سجل إهتالكات دورة  .4

  31/12/2012أنجز قيود تسوية المخزونات والزبائن المشكوك فيهم في     ثانياً(

  4للملحق رقم  31/12/2012أنجز قيد التسوية الالزمة في    ثالثا:

  قيود التسوية الالزمة لسندات المؤسسة    ابةا :

 31/12/2012الميزانية الوظيفية لمؤسسة أفراح في  إليك  :انيالجزء الث

 % المبالغ الخصوم % المبالغ  األصول

 اال تخدامات الثابتة

 

 

 أصول متداولة

 لالستغالل

 خارج االستغالل

 خزينة األصول

................ 

 

 

................ 

250000 

........... 

........... 

40 

 

 

..... 

..... 

25 

... 

 الموا د الثابتة

 الموارد الخاصة

 الديون المالية

 الخصوم المتداولة

 لالستغالل

 خارج االستغالل

 خزينة الخصوم

................... 

............... 

150000 

.................. 

.............. 

200000 

............ 

...... 

....... 

....... 

...... 

15 

....... 

5 

 ....... ............. المجموع ....... ............ المجموع

 :إعافيةمةلومات 

 خزينة الخصوم 2خزينة األصول =               

 المطلوب:

 الةمليات الحسابية إظها الميزانية الوظيفية المختصر  مع  إتمام        
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 تحصلنا على المعلومات التالية 2013من تحليل استغالل مؤسسة "شرشال" لسنة     الجزء األول:

 ( جدول حساب النتائج حسب الوظيفة لدى مة سة "شرشال"1الملحق )

 البيان 2013 نة 

........... 

.......... 

 رقم األعمال

 كلفة المبيعات

 هامش الربح 1400000

300000 

625000 

.......... 

.......... 

225000 

 المنتوجات العملياتية األخرى 

 التكاليف التجارية

 األعباء االدارية

 األعباء العملياتية األخرى

 المؤوناتاالسترجاعات عن خسائر القيمة و 

 النتيجة الةملياتية ...........

........... 

........... 

 المنتوجات المالية 

 األعباء المالية

 النتيجة المالية 150000

 النتيجة الةادية دبل الضرائب ...........

 الضرائب عن النتيجة العادية ...........

 النتيجة الصافية لألنشطة الةادية ............

- 

- 

 منتوجات  –عناصر غير عادية 

 أعباء –عناصر غير عادية 

 النتيجة غير العادية -

 النتيجة الصافية للسنة المالية ..........

 ( مةطيات من تحليل ا تغالل مة سة "شرشال" :2الملحق )

  = كلفة المبيعات
17

24 
 رقم األعمال . 

  = النتيجة العملياتية    43.75% األعباء اإلدارية 

    = النتيجة العملياتية. % 18.75األعباء العملياتية األخرى 

  = األعباء المالية. 2المنتجات المالية 

  = 19معدل الضرائب على األرباح العادية%  

 ( 3الملحق )

  على  12,  8, 20تناسب المواد األولية المستهلكة و أعباء وظيفة الشراء و أعباء وظيفة اإلنتاج من األعداد

 .الترتيب 

  = دج . 250000مخزون أول المدة من المنتجات التامة 

  مخزون أول المدة من المنتجات التامة. %40مخزون أخر المدة من المنتجات التامة 

  المواد األولية المستهلكة و الباقي يمثل مجموع  601المشتريات المستهلكة : الحساب  60يتضمن الحساب

 ( .  608 الى 602 الحسابات من ) 
 

 

 

 

 االمتيازمدرسة 
AL IMTIAZ SCHOOL 

 في مادة التسيير املحاسبي واملالي ثانيالختبار الالتحضير ل 
 07رقم 
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 ( 4الملحق )

 جدول إعادة توزيع األعباء حسب الطبيعة بالنسبة لمؤسسة"شرشال" كما يلي :

 602حـ/  المبلغ الموزع البيان

 608الى 

و حـ  61حـ/ 

/62 

 68حـ/ 64حـ/ 63حـ/ 

 وظيفة الشراء 

 وظيفة اإلنتاج

 الوظيفة التجارية

 وظيفة اإلدارة

......... 

......... 

......... 

......... 

15% 

20% 

20% 

15% 

15% 

20% 

250000 

10% 

195000 

20% 

125000 

15% 

- 

97500 

10% 

20% 

260000 

292500 

10% 

40% 

 755000 ………… 567500 577000 470000 260000 المجموع

 

 ( أنجز ما يلي : 4( و )3( و )2( و )1باالعتماد على الملحق )     : المطلوب

 مبر ا مختلف الةمليات الحسابية. حساب النتائج حسب الوظيفة لمة سة "شرشال" .1

 جدول إعاد  توزيع األعباء حسب الوظائف لمة سة "شرشال"  .2

 احسب كل من :  .3

 القيمة المضافة لالستغالل . .أ

 إجمالي فائض االستغالل. .ب

 النتيجة العملياتية. .ج

 

 كما يلي: 31/12/2012لتكن لديك الميزانية الوظيفية لمؤسسة إنتاجية في  :الجزء الثاني

 % المبالغ الموا د % المبالغ اإل تخدمات

 ....... ............ اإل تخدامات الثابتة

 ....... ....... الموا د الثابتة

 التميل الخاص

 الديون الثابنة

....... 

....... 
40 

....... 

 ....... ....... الخصوم المتداولة ....... ....... األصول المتداولة

 لإلستغالل

 اإلستغاللخارج 

 خزينة األصول

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

1,75 

 لإلستغالل

 خارج اإلستغالل

 خزينة الخصوم

....... 

....... 

152500 

....... 

19 

....... 

 ....... ....... الخصوممجموع  ....... ....... االصولمجموع 

 مةلومات إعافية:

  BFRHE=BFRE= 67500 DA 

  0,9اإلستدانة المالية =نسبة 

  = 1نسبة تمويل اإلستخدمات الثابتة 

 

 المطلوب:

 إتمام الميزانية الوظيفية اعاله. .1

 علق على وعةية المة سة و ما هي الحلول المقترحة؟ .2
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 الجزء االول:
 : 2014من أجل تحليل استغالل مؤسسة "اإلبتسام" قدمت لك المعلومات التالية في نهاية دورة 

 رقم األعمال %10 ( = رصيد دائن)حيث إنتاج مخزن  دج         3300000=  إنتاج السنة المالية. 

 .%19حيث معدل الضرائب على النتائج العادية دج            810000= للسنة الماليةنتيجة الصافية 

 أعباء مالية 3 = منتوجات مالية. 

 دج  380000=  منتوجات عملياتية أخرى 

 دج  125000= أعباء عملياتية أخرى 

 دج  285000= إسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات 

 باقي المنتوجات واألعباء معدومة. 

 الجدول التالي يوضح توزيع األعباء حسب الوظائف                            

 و/اإلدا   و/التجا ية و/اإلنتاج و/الشراء المبلغ الموزع األعباء

 608الى حـ/  602حـ/ 

يمثل 
39

239
 60من حـ/  

390000 %10 %40 %10 %40 

 3 3 3 2 110000 62+ حـ/ 61حـ/

 10% 10% 40% 40% 350000 64+ حـ/ 63حـ/

 10000 5000 124000 ...... ...؟ 68حـ/

 ...... ...... ...... ...... 1040000 المجموع

  :المطلوب

 .أتمم جدول توزيع األعباء حسب الوظائف .1

 .أنجز حساب النتائج حسب الوظيفة مع تبرير الةمليات الضرو ية .2

 .حدد القيمة المظافة لإل تغالل و إجمالي فائض اإل تغالل .3

 .أحسب مةدل اإلدماج .4

 

 اليك الميزانية الوظيفية التالية : الجزء الثاني :
 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

 االستخدامات الثابتة

 

 

 األصول المتداولة

 لال تغالل

 خا ج اال تغالل

 خزينة األصول

600000 

 

 

........... 

...... 

......... 

........... 

...... 

 

 

…… 

28 % 

...... 

...... 

 الموارد الثابتة 

 موا د خاصة

 ديون مالية

 الخصوم المتداولة

 لال تغالل 

 خا ج اال تغالل

  خزينة الخصوم

............ 

....... 

....... 

...... 

......... 

...... 

...... 

….. 

40% 

..... 

....... 

....... 

....... 

…. 

  %100 .... المجموع   %100 ..... المجموع  
 اعافية : مةلومات
FRNG   =320000 دج 

 الديون المالية  2.875الموارد الثابتة = 

BFR  =120000 دج 

BFRHE   =80000 دج 

 خزينة االصول = خصوم متداولة خارج االستغالل 

 . :  اكمل الميزانية الوظيفية المطلوب
 

 

 االمتيازمدرسة 
AL IMTIAZ SCHOOL 

 في مادة التسيير املحاسبي واملالي ثانيالختبار الالتحضير ل
 08رقم 
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 لمؤسسة االوراس ظهر ما يلي : 31/12/2012من ميزان المراجعة قبل الجرد بتاريخ  الجزء االول :

 دائن مدين ا م الحساب  دم الحساب

 30000  مؤونة االخطار 151

  30000 برمجيات المعلوماتية 204

  60000 العينية االخرىالتثبيتات  218

  400000 مساهمات وحسابات دائنة ملحقة 26

  90000 مخزون البضائع 30

 20000  خسارة القيمة عن مخزون البضائع 390

  936000 الزبائن 411

 المةلومات الجردية :

 دج ، 20000مؤونة االخطار تتعلق بنزاع مع احد الموردين تتوقع المؤسسة تسديد مبلغ  .1

 ، % 20و تهتلك خطيا بمعدل  31/04/2012برمجيات المعلوماتية وما شابهها تم شراؤها بتاريخ  .2

 سنوات، 05وتهتلك تزايديا ، مدتها النفعية  03/01/2012التثبيتات العينية االخرى تم اقتناؤها بتاريخ  .3

 دج للسند الواحد، 99تنازلت عليها المؤسسة بـ  سند ، 4000المساهمات والحسابات الملحقة بالمساهمات تتكون من  .4

 دج ، 80000القيمة السوقية للبضائع تقدر بـ  .5

 .% 17، مع العلم ان معدل الرسم على القيمة المضافة من قيمة الدين  % 20الزبائن العاديين يحتمل ان ال يدفعوا  .6

 مع اظهار العمليات الحسابية الضرورية . 31/12/2012: تسجيل قيود التسوية في  المطلوب

 

 كالتالي : 2014: اليك حساب النتائج حسب الوظيفة لمؤسسة االوراس لسنة  الجزء الثاني

 Nالسنة  البيان

 ...... 70 دم األعمال ح/ 

 924000 كلفة المبيةات

 ...... هامش الربح اإلجمالي

 ..... 75الةملياتية األخرى ح/ المنتوجات

 196000 *التكاليف التجا ية

 204000 *األعباء اإلدا ية

 118600 65األعباء الةملياتية األخرى ح/

 ــــ 78األ ترجاعات عن خ ق والمةونات ح/

 ..... النتيجة الةملياتية

 ..... 76المنتوجات المالية ح/

 43600 66األعباء المالية ح/

 29200 النتيجة المالية 

 ..... النتيجة الةادية دبل الضرائب

 90300 الضرائب الواجبة دفةها عن النتائج الةادية

 ــــ الضرائب المةجلة عن النتائج الةادية

 ..... النتيجة الصافية لألنشطة الةادية

 ــــ النتيجة غير الةادية

  .... صافي نتيجة السنة المالية

 االعافية :المةلومات 

 

  25معدل الضرائب على النتائج %  

  = من رقم االعمال % 45هامش الربح االجمالي 

 

اعاد  تشكيل حساب النتائج حسب  : المطلوب

 الوظيفة .

 

 

 االمتيازمدرسة 
AL IMTIAZ SCHOOL 

 في مادة التسيير املحاسبي واملالي ثانيالختبار الالتحضير ل 
 09رقم 
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 رصدة التالية:األ 31/12/2014 بـ" استخرجنا االوراسمن ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة اإلنتاجية ": الجزء األول 

 دائن مدين ا م الحساب    ح

151 

218 

2818 

381 

355 

416 

491 

512 

 مؤونة األخطار  

 معدات نقل 

 إهتالك معدات نقل 

 مشتريات مواد األولية 

 منتجات تامة 

 الزبائن المشكوك  فيهم 

 خسارة قيمة الزبائن 

 البنوك الحسابات الجارية 

 

6000000 

 

 

300000 

80730 

 

520000 

150000 

 

3400000 

50000 

 

 

32500 

 مةلومات متةلقة بالجرد:

ع فبد 12/12/2014فصلت فيه المحكمة  نهائيا  لصالح العامل بتاريخ   احد العمالمؤونة األخطار  تخص  نزاع  مع  .1

 دج  وقد تم تسديد المبلغ بشيك  بنكي  ولم يسجل المحاسب القيد. 150000تعويض للعامل قدره 
 

 تتكون مةدات النقل من : .2

  02/01/2011تم اقتناءها بتاريخ  4000000شاحنة قيمتها 

مع تحقيق   30/12/2014و تم التنازل عنها  بتاريخ  30/06/2011ناءها  بتاريخ الباقي يمثل سيارة سياحية تم اقت

 .دج 400000بـ فائض قيمة 

 

 290000قدرت القيمة السوقية  للمنتجات التامة   ب  :    المخزونات  .3

 

 ( %17الرسم على القيمة المضافة )    كانت وضعية الزبائن  المشكوك فيهم كما يلي :   الزبائن : .4

خسا   القيمة  في  ttcمبلغ  الدين   الزبائن 

31/12/2013 

التسديدات  خالل 

2014 

 31/12/2014الوعةية في 

 %من الرصيد  50يحتمل عدم تسديد   23400 %20 58500  ةيد 

 حالة إفالس  42120 %30 87750 وليد  

 

وبعد المراجعة تبين أن   سبب االختالف  يعود إلى أن  دج 450000رصيد دائنا بقيمة  أظهر  كشف البنل المر ل .5

 المؤسسة لم تسجل ما يلي :

  دج 95000فوائد لصالح البنك  بقيمة 

   دج 3000خدمات مصرفية بقيمة 

  دج 28000شيك من زبون جمال  بقيمة 

 

 المطلوب:

 الثابل ((احسب مةدل إهتالك مةدات  النقل  علما أن المة سة تتبع أ لوب االهتالك  الخطي  .1

 إعداد حالة التقا ب البنكي  .2

 .31/12/2014 جل ديود التسوية الالزمة في  .3

 

 

 

 

 االمتيازمدرسة 
AL IMTIAZ SCHOOL 

 في مادة التسيير املحاسبي واملالي ثانيالختبار الالتحضير ل 
 10رقم 
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من اجل تحليل الوضعية المالية لمؤسسة االبتسام قدمت لك الميزانية الوظيفية التالية بتاريخ الجزء الثاني : 

31/12/2013. 

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

 .......... ............... المواد الثابتة ........ ............. اال تخدامات الثابتة

 المواد الخاصة

 الديون المالية

2000000 

............ 

....... 

.......... 

  األصول المتداولة

 لالستغالل           

 خارج االستغالل    

 خزينة األصول    

........... 

........... 

........... 

........... 

46 
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....... 

....... 

 الخصوم المتداولة

 لالستغالل

 خارج االستغالل

 خزينة الخصوم

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.......... 

......... 

......... 

.......... 

 100  المجموع 100 ............ مجموع

 مةلومات مكلمة : 

  FRNG =300000DAرأس المال العامل الصافي اإلجمالي 

نسبة تغطية االستخدامات الثابتة = 
𝟏𝟎

𝟗
 

  BFRE  =50000 DAاحتياج رأس المال العامل االستغالل 

 خزينة الخصوم. 1.2حيث خزينة األصول =   TN =100000 DAالخزينة الصافية 

  2000000 DA( = CAرقم األعمال السنوي )

  1000000DAالمشتريات السنوية = 

  DA 1200000تكلفة شراء البضائع المباعة = 

 استخرجنا المعلومات التالية :  2013و  2012من الميزانية المحاسبية لسنة 

 31/12/2013 31/12/2012 الةناصر

 مخزونات البضائع

 الزبائن و الحسابات الملحقة

 الموردون و الحسابات الملحقة

250000 

300000 

900000 

150000 

200000 

110000 

 المطلوب : 

 إتمام الميزانية الوظيفية مع تبرير الةمليات الحسابية . .1

 احسب نسبة التحر  المالي . .2

 احسب نسب الدو ان ) المحزونات , المو دين , الزبائن ( . .3

 السابقة.علق باالختصا  على الوعةية المالية للمة سة باال تغاثة بالمةشرات المالية  .4

 

 الجزء الثالث:

سنوات سحب رصيده و اقتطع  5سنويا. و بعد مرور  %8وظف تاجر في البنك مبلغا معينا بمعدل فائدة مركبة  .1

سنوات أشعره البنك  3سنويا. و بعد  %10دج و الباقي أودعه في بنك يتعامل بمعدل فائدة  60000منه مبلغ 

 ما هو المبلغ الموظف؟            دج. 213491.5بأن رصيده أصبح 

 

 أراد تاجر شراء تجهيزات فعرض عليه البائع طريقتين للدفع: .2

 دج بعد سنتين. 125235دج عند التعاقد و مبلغ  145000يدفع  -

سنوات. إذا علمت أن  4دج بعد  72510دج بعد سنتين ، و مبلغ  112500دج عند التعاقد ،  90000يدفع  -

 الطريقتين أحسن للمشتري؟ أي         .سنويا % 10معدل الخصم السائد هو 

 

 

  

 

 


