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املدة  :ساعتان

يتكون الموضوع من جزأين إختر واحدا منهما
الجزء األول :من حساب النتائج لمؤسسة "الشهاب" الصناعية تحصلنا على المعلومات التالية :











الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية=  15390دج و هي بنسبة 19%
النتيجة المالية =  8%النتيجة العملياتية
المنتوجات العملياتية األخرى =  30000دج
هامش الربح اإلجمالي =  150000دج
االسترجاعات عن االهتالكات و المؤونات و خسائر القيمة =  21000دج
األعباء المالية تمثل ( )4/3المنتوجات المالية
المواد األولية المستهلكة ،أعباء الشراء  ،أعباء اإلنتاج تمثل على التوالي 4,2% ، 9,8% ، 66% :من رقم
األعمال
التكاليف التجارية  ،األعباء اإلدارية  ،األعباء العملياتية األخرى تتناسب فيما بينها كاألعداد 3 ، 7 ، 8
اإلنتاج المخزن =  50000دج رصيد دائن .
باقي عناصر المنتوجات و األعباء معدومة

العمــــل المطلــــــــوب:
 .1إعداد حساب النتائج حسب الوظيفة
 .2إذا علمت أن توزيع األعباء حسب الوظائف يكون كالتالي:
البيـــــــان
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أنجز حساب النتائج حسب الطبيعة
إذا علمت أن:
تتضمن المنتوجات العملياتية األخرى حـ 752/بقيمة 10000دج
تتضمن األعباء العملياتية األخرى حـ 652/بقيمة  8000دج
يتضمن حساب المنتوجات المالية  :حـ 765/بقيمة  6000دج و حـ 767/بقيمة  4000دج
يتضمن حساب األعباء المالية  :حـ 665/بقيمة  5000دج و حـ 667/بقيمة  3000دج
احسب قدرة التمويل الذاتي بطريقتين
إذا علمت أن المؤسسة توزع  30%من األرباح احسب التمويل الذاتي
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الجزء الثاني :من حساب النتائج لمؤسسة '' القدس '' إلنتاج الورق لسنة  2016تحصلنا على المعلومات التالية :
 المنتوجات العملياتية األخرى =  267000دج -األعباء المالية =  8000دج

 األعباء العملياتية األخرى =  240000دج -النتيجة المالية =  8500دج

معلومات إضافية أخرى :
 معدل اإلدماج = % 37.25 هامش الربح اإلجمالي =  % 25من رقم األعمال األعباء التجارية = اربع مرات األعباء اإلدارية

 القيمة المضافة لإلستغالل =  447000دج -الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية =  5795دج

العمل المطلوب :
)1
)2
-

إعداد حساب النتائج حسب الوظيفة
إعادة ترتيب األعباء علما أن :
المواد األولية المستهلكة في اإلنتاج =  700000دج
أعباء الشراء ,أعباء اإلنتاج تتناسب مع األعداد  2, 3على الترتيب
اإلنتاج المخزن =  ( 150000رصيد دائن )
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إعداد حساب النتائج حسب الطبيعة إلى غاية النتيجة العملياتية
حساب قدرة التمويل الذاتي بطريقتين إذا علمت أن:
ح 665/فارق التقييم عن األصول المالية – نواقص قيمة =  5615دج
ح 765/فارق التقييم عن األصول المالية – فوائض قيمة =  5500دج
ح 752/فوائض قيمة عن خروج األصول المثبتة غير المالية =  37000دج
ح 652/نواقص قيمة عن خروج األصول المثبتة غير المالية =  40000دج
أحسب التمويل الذاتي علما ان األرباح الموزعة تقدر ب  %20من النتيجة الصافية

أستاذ المادة  :شرفاوي  .ج
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بالتوفيق

