
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة الرتبية الوطنية                                           
ة الشرف -بوقرةالثانوية: العقيد                          مديرية الرتبية لوالية الشلف         

 2019/  2018 :السنة الدراسيةتسيري وإقتصاد                           03املستوى : 

 يف التسيري احملاسيب واملايل                املدة : ساعتان لثاينللثالثي ا األولالفرض 

 من الدفاتر المحاسبية لمؤسسة األنوار التجارية استخرجنا المعلومات التالية   : : الجزء األول
225000DAنتيجة الصافية لألنشطة العادية :-. 500000DAهامش الربح اإلجمالي -

 هامش الربح اإلجمالي 20االعباء المالية % -      .                 النتيجة العملياتية ضعف النتيجة المالية -

 من مشتريات البضائع المبيعة 20أعباء وظيفة الشراء: %  -      من رقم االعمال .             10المنتوجات المالية %  -
 رقم اإلعمال من 4المنتوجات العملياتية األخرى= اإلسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات = %  -

 .           25معدل الضرائب على االرباح العادية %  -
اعباء الوظيفة التجارية = التكاليف اإلدارية + االعباء العملياتية األخرى   -

 مرات أعباء عملياتية األخرى  3التكاليف اإلدارية تمثل  -
 إليك الجدول  توزيع األعباء من الوظيفة إلى الطبيعة :

 68حـ/ 64حـ/ 63حــ/62الى حـ/61حـ/ 608الى حـ/602حــ/المجموع الموزع االعباءالوظائف
 وظيفة الشراء

الوظيفة التجارية
الوظيفة االدارية

....................... 
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 752يمثل حــ/7000DAمن بين المنتوجات العملياتية االخرى مبلغ  -
 يوجد ضمن األعباء المالية و المنتوجات المالية ما يلي  -
 )9000DA=767/, حـ 16000DA= 765, حـ/ 8000DA= 667, حـ/ 12000DA=  665(حـ/ 

 العمل المطلوب:

 .إعداد حساب النتائج حسب الوظيفة مع تبرير العمليات الحسابية المطلوبة )1

 .أكمل جدول توزيع األعباء )2

 الى غاية النتيجة العملياتية .  إعداد حساب النتائج حسب الطبيعة)3
 .احسب قدرة التمويل الذاتي بطريقتين )4

 

 مكانا في القمة ... ففي القـاع ازدحام شديدأوجد لنفسك  

 

 

 أستاذ المادة : شرفاوي . ج                                      بالتوفيق                                                   
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 2019/  2018ت ا ق      33تصحيح الفرض االول للثالثي الثاني في المحاسبة    
  02حل التمرين رقم 

 اعداد حساب النتائج حسب الوظيفة -1
 تحديد رقم االعمال 
 100/75× لدينا : النتيجة العادية قبل الضريبة = النتيجة الصافية  

 دج   300000=  100/75× 225000 النتيجة العادية قبل الضريبة  =   
 1                     300000النتيجة العادية قبل الضريبة = النتيجة العملياتبة + النتيجة المالية =  

  2النتيجة المالية                        2النتبجة العملياتبة =  
 دج        100000النتيجة المالية =                                  300000= النتيجة المالية + النتيجة المالية 2 -نجد :   1في  2بتعويض  
 االعباء المالية  –لدينا :     النتيجة المالية = المنتوجات المالية   
 دج 100000)  = 0.2( 500000% هامش الربح االجمالي = 20االعباء المالية =    

 دج 200000المنتوجات المالية =                                  100000 –= المنتوجات المالية  100000
 % رقم االعمال10لدينا المنتوجات المالية = 

 دج 2000000% رقم االعمال                              رقم االعمال = 10=  200000
 الربح االجمالي هامش  –تحديد كلفة المبيعات  .      لدينا : كلفة المبيعات = رقم االعمال  

 دج 1500000كلفة المبيعات =                              500000 – 2000000كلفة المبيعات =      
 تحديد المنتوجات العملياتية االخرى واالسترجاعات 

 دج 80000) =  0.04(  2000000% رقم االعمال = 4لدينا : المنتوجات العملياتية االخرى =االسترجاعات  = 
 ديد االعباء العملياتية االخرى و التكاليف االدارية وأعباء الوظيفة التجارية تح

االعباء العملياتية  –االعباء االدارية –التكاليف التجارية  –لدينا : هامش الربح االجمالي +المنتوجات العملياتبة االخرى +االسترجاعات 
 1االخرى   = النتيجة العملياتية ......

 2اعباء عملياتية اخرى ....3الدارية =التكاليف ا    
اعباء عملياتية اخرى + العباء 3اعباء الوظيفة التجارية = العباء االدارية  + العباء العملياتية االخرى    ومنه :  اعباء الوظيفة التجارية =   

 العملياتية االخرى
  3اعباء عملياتية اخرى   ...4اعباء الوظيفة التجارية =  

 نجد  1في  3و 2بتعويض    
المنتوجات العملياتبة االخرى 3  -المنتوجات العملياتبة االخرى  4 -هامش الربح االجمالي + المنتوجات العملياتبة االخرى  + االسترجاعات 

 200000المنتوجات العملياتبة االخرى = -
=  460000/8. ومنه : المنتوجات العملياتبة االخرى المنتوجات العملياتبة االخرى  8=  200000 – 80000+  80000+  500000
 دج 57500

 دج 230000=  57500+  172500دج.        اعباء الوظيفة التجارية =  172500=  57500×  3التكاليف االدارية =  
 Nالسنة  البيان

2000000 رقم األعمال
1500000 كلفة المبيعات

 500000 هامش الربح اإلجمالي
 المنتوجات العملياتية األخرى

 التكاليف التجارية
 األعباء اإلدارية

األعباء العملياتية األخرى
 االسترجاعات عن خسائر القيمة و المؤونات

80000 
230000 
172500 
57500 
80000 

 200000 النتيجة العملياتية
 المنتوجات المالية

 األعباء المالية
200000 
100000 

 100000 النتيجة المالية
 300000 النتيجة العادية قبل الضريبة

 الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية
الضرائب المؤجلة (تغيرات) على النتائج 

 العادية

75000 

 225000 النتيجة الصافية لألنشطة العادية
  عناصر غير عادية منتوجات

  عناصر غير عادية أعباء
  النتيجة غير العادية

 225000 نتيجة السنة المالية صافي

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

النتيج
النتالنتبجة 

2بتعويضبتعويض 
لدينا :    لدينا :     النتيج   

العباء المالياالعباء المالية =    
= المنتوج= المنتوجات1000001000

10منتوجات الماليةينا المنتوجات المالية = 
% رقم االع% رقم االعمال1010= 20

يعات  .      لديناة المبيعات  .      لدينا : كل
00000–20000002000000عات = 

ياتية االخرى و العملياتية االخرى واالستر
رى =االسملياتية االخرى =االسترجاع

ى و التكاليف االالخرى و التكاليف االدارية
وجات العملي+المنتوجات العملياتبة االخ

1
22ى .ية اخرى ....

+ العباء العمليية  + العباء العملياتية االخ

3ى   ...

والمنتو44-ترجاعات + االسترجاعات 

. وم. ومنه : اتبة االخرى عملياتبة االخرى 

+172500500رية =  التجارية = 
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 اعداد جدول توزيع االعباء -22
 1تحديد اعباء وظيفة الشراء.     لدينا : كلفة المبيعات = مشتريات البضائع المبيعة + اعباء وظيفة الشراء ....................  
 2% مشتريات البضائع المبيعة ...... 20اعباء وظيفة الشراء =  

 مشتريات البضائع المبيعة 0.2= مشتريات البضائع المبيعة +  1500000نجد :                               1في  2بتعويض   
 دج  250000= 0.2×  1250000دج .    اعباء وظيفة الشراء =  1250000=  1.2/  1500000مشتريات البضائع المبيعة =   

68حـ/ الى  602حـ 62الى حـ/ 61 63حـ/ 64حــ/ 
 608حـ/

 االعباء المجموع الموزع
 الوظائف

 وظيفة الشراء 250000 62500 37500 50000 50000 50000
 الوظيفة التجارية 230000 43125 43125 57500 57500 28750
 الوظيفة االدارية 172500 34500 17250 34500 51750 34500

113250  المجموع 652500 140125 97875 142000 159250
 .اعداد جدول النتائج حسب  الطبيعة  -3
 دج  1390125=  140125+  250000 – 1500000المشتريات المستهلكة =  

 المبالغ البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 2000000 المبيعات من البضائع

 72اإلنتاج المخزن او المنتقص من  المخزون حـ/

 73/اإلنتاج المثبت حـ

 74إعانات االستغالل حـ/

 2000000 إنتاج السنة المالية                                     - 1  

 1390125 60المشتريات المستهلكة حـ/

 97875 61الخدمات الخارجية حـ/

 1488000 استهالكات السنة المالية                               -2

 512000 القيمة المضافة لالستغالل                              -3

 142000 63األعباء المستخدمين حـ/

 159250 64الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة حـ/

 210750 إجمالي فائض االستغالل                               -4

 80000 75المنتوجات العملياتية األخرى حـ/

 57500 65األعباء العملياتية األخرى حـ/

 68113250المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة حـ/

 80000 78استرجاع على خسائر القيمة والمؤونات حـ/

 200000 النتيجة العملياتية                                      -5

 200000 76المنتوجات المالية حـ/

 100000 66األعباء المالية حـ/

 100000 النتيجة المالية                                         -6

 300000 النتيجة العادية قبل الضرائب                        -7

 75000 الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية 

 الضرائب المؤجلة (تغيرات) على النتائج العادية 

 225000 النتيجة الصافية لألنشطة العادية                  -8

 -77عناصر غير عادية منتوجات حـ/

 - 67عناصر غير عادية أعباء حـ/

 - نتيجة غير العادية                                    -9

 225000صافي نتيجة السنة المالية                       -10
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اعداد جدول الن.اعداد جدول النتائج-3

0ريات المستهلكالمشتريات المستهلكة = 
ex73/e7m/emomلمنتقص من  المخززن او المنتقص من  المخزوxa البضائعت من البضائعaـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
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