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 18/19الموسم الدراسي  التسيير المحاسبي والمالي         الفرض األول في         تسيير واقتصاد    03
  نقطة) 12( : الجزء األول

 :  2017الدفاتر المحاسب�ة لمؤسسة " جرجرة " استخرجنا المعلومات التال�ة لدورة 

 ) الم_الغ (  اسم الحساب رقم الحساب
 2160000 المشتر5ات المستهلكة 60

 270000 األع4اء العمل�ات�ة األخر-  65
 135000 األع4اء المال�ة 66

 67500 اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون  72
 72000 المنتوجات العمل�ات�ة األخر-  75

99000المنتوجات المال�ة76

 معلومات إضافYة :
  %19معدل الضرائب على النتائج العاد�ة = -
 من رقم األعمال  %40هامش الر(ح اإلجمالي = -
 من المشتر5ات المستهلكة  %70المواد األول�ة = -

 :جدول ترتيب األع4اء حسب الوظ�فة &ما يلي 

 المبلغ البYان
 الموزع

 وظYفة
 الشراء

 وظYفة
 اإلنتاج

 الوظYفة 
 التجار]ة

 الوظYفة
 اإلدار]ة

 %20 %20 %40 %20 ؟؟ 608ح/ – 602ح/

 %10 %30 %40 %126000020 64إلى ح/ 61ح/
 %10 %20 %60 %10 324000 68ح/

 : المطلوب
 ورقة اإلجا4ة . علىأنجز حساب النتائج حسب الوظ�فة مع تبّر5ر العمل�ات الحساب�ة المطلو4ة )1
 أحسب قدرة التمو5ل الذاتي انطالقا من اجمالي فائض االستغالل علًما أّن :)2
   30000) =  652نواقص الق�مة عن خروج األصول المثبتة غير المال�ة ( ح/ -      
   52000) =  752ن خروج األصول المثبتة غير المال�ة ( ح/فوائض الق�مة ع -      
   15000) =  665نواقص ق�مة ( ح/ –فارق التقي�م عن األصول المال�ة  -      
   19000) =  765فوائض ق�مة ( ح/ –فارق التقي�م عن األصول المال�ة  -      
   20000) =  667( ح/ الخسائر الصاف�ة عن التنازل عن األصول المال�ة -      
  18000) =  767األر(اح الصاف�ة عن التنازل عن األصول المال�ة ( ح/ -      
 .  25000أحسب التمو5ل الذاتي مع العلم أن مبلغ األر(اح الموزعة �سا̂و )3
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لى النتائج العادب على النتائج العاد�ة =
من رقمن رقم األ%%4040لي = 

شتر5اتن المشتر5ات المستهلكة
  :ما يلي 

YفةوظYفةظYفة
اإلنتاجاإلنتاج onononon
40%40%atic 40%40% cccauc 620%0%ucucucduu
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 نقا[)  08الجزء الثاني : (
 : 31/12/2017الميزان�ة الوظ�ف�ة لمؤسسة " الساورة " بتار5خ 

 % الم_الغ الخصوم % الم_الغ األصول
 اإلستخدامات الثابتة

 
 

 األصول المتداولة
 لالستغالل

 خارج االستغالل
 خز5نة األصول

 ؟؟
 
 
 ؟؟
 ؟؟
 ؟؟

40000 

 ؟؟
 
 
 ؟؟
 ؟؟
 ؟؟
8 

 الموارد الثابتة
 الموارد الخاصة
 الديون المال�ة

 الخصوم المتداولة
 لالستغالل

 خارج االستغالل
 خز5نة الخصوم

 ؟؟
 ؟؟
 ؟؟
 ؟؟
 ؟؟
 ؟؟
 ؟؟

 ؟؟
 ؟؟
 ؟؟
 ؟؟
 ؟؟
 ؟؟
 ؟؟

 ؟؟ ؟؟ المجموع ؟؟ ؟؟ المجموع
 : معلومات إضافYة

   66000) = رأس المال العامل الصافي اإلجمالي (-
  1,2نس4ة تمو5ل االستخدامات الثابتة = -
   51000) = احت�اجات رأس المال العامل (-
   39000) = احت�اجات رأس المال العامل لالستغالل (-
 . 2،  8األصول المتداولة لالستغالل ، األصول المتداولة خارج االستغالل تتناسب مع األعداد -
 من الموارد الثابتة . %25،  %75الموارد الخاصة ، الديون المال�ة تمثل على التوالي -

 التال�ة : تر5د المؤسسة استعمال نسب الدوران في تحليل الميزان�ة قدمت لك المعلومات  
 2017دورة  2016دورة  البYان

  260000  200000 الز(ائن والحسا4ات الملحقة

  190000  130000 الموردون والحسا4ات الملحقة
  400000  400000 مخزونات ال4ضائع

 : 42017اإلضافة إلى المعلومات األخر- المستخرجة من الدفاتر المحاسب�ة للمؤسسة لدورة 
   1600000 المشتر5ات السنو�ة = -
   2760000المب�عات السنو�ة = -
   800000تكلفة شراء ال4ضائع المب�عة = -

 : المطلوب
 أتمم الميزان�ة الوظ�ف�ة مع تبّر5ر العمل�ات الحساب�ة المطلو4ة في ورقة اإلجا4ة .)1
 [ على الوضع�ة المال�ة.الموردون ، المخزونات ) ثم علّ  أحسب المدة المتوسطة لكل من ( الز(ائن ،)2
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األصول الاألصول المتداو
لالستغالللالستغالل

االستغاللارج االستغالل
0صول األصول

m/
ms

؟؟ m/m/m/emm/mm
ي اإلجمالي ( الصافي اإلجمالي (

2, 1,2تة = ت الثابتة = 
) = ( = (1000 0 

) =) = غالل (
داولة خارج االس المتداولة خارج االستغال

من%5%25، ، %75%75والي 
التا  لك المعلوماتدمت لك المعلومات

7دوردورة  cccc
du190000 190000 dedy-e20 : 
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 التصحYح النموذجي
  نقا[) 12(النقا[ الموزعة الجزء األول : 

 ]ر العملYات الحسابYة المطلو_ة :) إعداد حساب النتائج حسب الوظYفة مع تبرّ 1
 ن) 02( :   إتمام جدول ترتيب األع_اء حسب الوظYفة -أ 

 المبلغ البYان
 الموزع

 وظYفة
 الشراء

 وظYفة
 نتاجإل ا

 الوظYفة
 التجار]ة

 الوظYفة 
 دار]ةإلا

 129600 129600 259200 129600 648000 608ح/ – 602ح/

 126000 378000 504000 1260000252000 64لى ح/إ 61ح/
 32400 64800 194400 32400 324000 68ح/

 288000 572400 957600 414000 2232400 المجموع
  608ح/ – 602المواد االول�ة  + ح/ 601المشتر5ات المستهلكة = ح/ 60ح/
   1512000=  2160000×  0,7=  60ح/×  0,7المواد االول�ة =  601ح/
   648000=  1512000 – 2160000=  608ح/ – 602ح/
 حساب العناصر التال�ة : –ب 

  ن) h )0,5لفة المبYعات :
  72ح/ –ول�ة + اع4اء الشراء + اع4اء االنتاج ألالمواد ا 601&لفة المب�عات = ح/

  2816100=  67500 – 957600+  414000+  1512000&لفة المب�عات = 
 ن)  0,5( : عمالألرقم ا

 &لفة المب�عات  –عمال ألجمالي = رقم اإلهامش الر(ح ا
  2816100 –عمال ألعمال = رقم األرقم ا×  0,4

  2816100عمال = ألرقم ا) × 0,4 – 1( 
  2816100عمال = ألرقم ا×  0,6
  4693500=  0,6÷  2816100عمال = ألرقم ا

 ن)  0,5( : هامش الرiح اإلجمالي
 1877400=  2816100 – 4693500= &لفة المب�عات  –هامش الر(ح اإلجمالي = رقم األعمال 

  1877400=  4693500×  0,4= رقم األعمال ×  0,4هامش الر(ح اإلجمالي = 
 ن)  0,5( : النتيجة العملYاتYة

االسترجاعات عن خسائر الق�مة خر- + ألجمالي + المنتوجات العمل�ات�ة اإلالنتيجة العمل�ات�ة = هامش الر(ح ا
 دار5ة إلع4اء األا –التكاليف التجار5ة  –خر- ألع4اء العمل�ات�ة األا –والمؤونات 

  819000 = 288000 – 572400 – 270000 – 72000+  1877400النتيجة العمل�ات�ة = 
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68680000ح/ xa/e 601ستهلكة = ح/ت المستهلكة = ح/e/e/exm/e/e/e/e/2232400400وع
 = 0,7 0 7= 6060ح/ح/× × 7

216002 – – 5120002000

لشراء + اع4اء االع4اء الشراء + اع4اء اال
95760957 –  – 6750067500

18774001877400
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 ن) 0,5( : النتيجة المالYة
  36000 -=  135000 – 99000= ع4اء المال�ة ألا –النتيجة المال�ة = المنتوجات المال�ة 

 ن) 0,5( : النتيجة العادYة قبل الضرائب
   783000=  36000 – 819000 = النتيجة العمل�ات�ة + النتيجة المال�ة النتيجة العاد�ة قبل الضرائب =
 ن) 0,5( : الضرائب على النتائج العادYة

   148770=  783000×  0,19 =الضرائب  ق عالنتيجة ×  0,19الضرائب على النتائج العاد�ة = 
 ن) 0,5( : نشطة العادYةأل النتيجة الصافYة ل
 الضرائب على النتائج العاد�ة  –نشطة العاد�ة = النتيجة العاد�ة قبل الضرائب ألالنتيجة الصاف�ة ل
   634230=  148770 – 783000نشطة العاد�ة = ألالنتيجة الصاف�ة ل

 ن) 0,5( : صافي نتيجة السنة المالYة
 نشطة العاد�ة + النتيجة غير العاد�ة ألصافي نتيجة السنة المال�ة = النتيجة الصاف�ة ل

 (النتيجة غير العاد�ة معدومة)     643240صافي نتيجة السنة المال�ة =
  05ش&ل جدول حساب النتائج حسب الوظ�فة في الصفحة رقم 

 ن) 02( ) حساب قدرة التمو]ل الذاتي (انطالقا من صافي النتيجة السنة المالYة ) :2
 الم_الغ - + الم_الغ البYان

 صافي نتيجة السنة المال�ة
 المخصصات لالهتالكات والمؤونات و خسائر الق�مة

 صول المثبتة غير المال�ةألنواقص الق�مة عن خروج ا
 نواقص ق�مة –صول المال�ة ألفارق التقي�م عن ا

 صول المال�ةألالخسائر الصاف�ة عن عمل�ات التنازل عن ا
 صول المثبتة غير المال�ةألفوائض الق�مة عن خروج ا

 فوائض ق�مة –صول المال�ة ألفارق التقي�م عن ا
 صول المال�ةألر(اح الصاف�ة عن عمل�ات التنازل عن األا

643240 
324000 
30000 
15000 
20000 

 
 
 
 
 

52000 
19000 
18000 

 943240 قدرة التمو]ل الذاتي
 ن)  0,5( :) حساب التمو]ل الذاتي 3

 الم_الغ البYان
 قدرة التمو5ل الذاتي
 األر(اح الموزعة

943240 
25000 

 918240 التمو]ل الذاتي
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النتيجة الصالنتيجة الصافYة
نشلأليجة الصاف�ةالنتيجة الصاف�ة ل
نشطنشطة الللألألصاف�ة لجة الصاف�ة ل

5( : السنة المالYةيجة السنة المالYة
مال�ة = النتيجسنة المال�ة = النتيجة ال

 40 643240 =لمال�ة =
سب الوظ�فة فيج حسب الوظ�فة في الص

cnطالقا من ص (انطالقا من صافي النت

ed
ca

t

9432409-eee
cy

3as.ency-education.com



55  

   

���
�

 �����	
 : �� ����ٔ�� 

 ن)  03(  : حساب النتائج حسب الوظYفة

 الم_الغ البYان
 رقم األعمال
 &لفة المب�عات

4693500 
2816100 

 1877400 هامش الر(ح اإلجمالي
 المنتوجات العمل�ات�ة األخر- 
 األع4اء العمل�ات�ة األخر- 

 اإلسترجاعات عن خسائر الق�مة والمؤونات
التجار5ة التكاليف  

 األع4اء اإلدار5ة

72000 
270000 

- 
572400 
288000 

 819000 النتيجة العمل�ات�ة

 المنتوجات المال�ة
 األع4اء المال�ة

99000 
135000 

36000 - النتيجة المال�ة  

 783000 النتيجة العاد�ة قبل الضرائب
 الضرائب على النتائج العاد�ة 

 الضرائب المؤجلة
148770 

- 
الصاف�ة لألنشطة العاد�ةالنتيجة   634230 

منتوجات –عناصر غير عاد�ة   
اع4اء–عناصر غير عاد�ة   

- 
- 

 - النتيجة غير العاد�ة

 634230 صافي نتيجة السنة المال�ة

  نقا[) 08(النقا[ الموزعة الجزء الثاني : 
 عداد الميزانYة الوظYفYة مع تبر]ر العملYات الحسابYة المطلو_ة :إ) 1
 5ر العمل�ات الحساب�ة : نحسب ما يلي تبرّ  –أ 

  : االستخدامات الثابتة
   66000س المال العامل الصافي االجمالي = أر 

 ن) 0,25(   ) 01...............(  66000االستخدامات الثابتة =  –الموارد الثابتة 
  1,2نس4ة تمو5ل االستخدامات الثابتة = 

  1,2الثابتة = االستخدامات ÷ الموارد الثابتة 
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 ن) 0,25(     ) 02االستخدامات الثابتة  ...............(×  1,2الموارد الثابتة = 
 ) نجد :01) في المعادلة رقم (02نعوض المعادلة رقم (

  66000االستخدامات الثابتة =  –االستخدامات الثابتة ×  1,2
  66000االستخدامات الثابتة = ) × 1 – 1,2(

  66000مات الثابتة = االستخدا×  0,2
 ن)  0,25(              330000=  0,2÷  66000االستخدامات الثابتة = 

 ن)  0,25(  : الموارد الثابتة
 او    396000=  330000×  1,2الموارد الثابتة = 
   396000=  66000+  330000الموارد الثابتة = 
 ن) 0,25( : صولألالمجموع العام ل

 المجموع العام لألصول÷ خز5نة األصول = خز5نة األصول نس4ة 
 المجموع العام لألصول÷  40000=  0,08

   500000=  0,08÷  40000المجموع العام لألصول = المجموع العام للخصوم =  
 ن) 0,25( : األصول المتداولة

 صول المتداولةألصول = االستخدامات الثابتة + األالمجموع العام ل
 صول المتداولة ألا – 330000=  500000

   170000=  330000 – 500000صول المتداولة = ألا
  : خ االستغاللاألصول المتداولة 

 صول ألصول المتداولة خ االستغالل + خز5نة األصول المتداولة لالستغالل + األصول المتداولة = األا
  40000صول المتداولة خ االستغالل + ألصول المتداولة لالستغالل + األ= ا 170000

 ن) 0,25(  ) 01........... ( 130000صول المتداولة خ االستغالل = ألصول المتداولة لالستغالل + األا
(قاعدة التناسب)2÷ صول المتداولة خ االستغالل أل= ا 8÷ األصول المتداولة لالستغالل 

 ن) 0,25( ) 02( ......األصول المتداولة خ االستغالل ..............×  4األصول المتداولة لالستغالل = 
 ) نجد :01) في المعادلة رقم (02نعوض المعادلة رقم (

 130000صول المتداولة خ االستغالل = ألصول المتداولة خ االستغالل + األا×  4
  130000صول المتداولة خ االستغالل = ألا×  5
 ن) 0,25(     26000=  5÷  130000صول المتداولة خ االستغالل = ألا
 :صول المتداولة لالستغاللألا
 ن)  0,25(   وأ   104000=  26000×  4صول المتداولة لالستغالل = ألا
   104000=  26000 – 130000صول المتداولة لالستغالل = ألا
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الستخاالستخدامات
: الموارد الثابتالموارد الثابتة

1,2وارد الثابتة =الموارد الثابتة = 
3300000000ثابتة = رد الثابتة = 
,0(  : ألألألصولصوللألألالعام ل )

= خز5نة األصصول = خز5نة األصول
موع العام لألالمجموع العام لألصول

جموع العام للخص المجموع العام للخصوم

ألألألصصول األألبتة + ات الثابتة + ا
ولة 

170000 170000    

لمتداولة خ االصول المتداولة خ االستغال
000الستغالل + خ االستغالل + 

130000130) .....................
عدة التناسب)(قاعدة التناسب)

.......... ) ... )0202 ()25
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 ن) 0,25(  : الموارد الخاصة
   297000=  396000×  0,75الموارد الخاصة = 

 ن) 0,25(  : الديون المالYة
 وأ   99000=  396000×  0,25الديون المال�ة = 
   99000=  297000 – 396000الديون المال�ة = 
 ن) 0,25( : الخصوم المتداولة

 المجموع العام للخصوم = الموارد الثابتة + الخصوم المتداولة 
 المتداولة+ الخصوم  396000=  500000

   104000=  396000 – 500000الخصوم المتداولة = 
 ن) 0,25( : الخصوم المتداولة لالستغالل

 الخصوم المتداولة لالستغالل –صول المتداولة لالستغالل ألس المال العامل لالستغالل = اأاحت�اجات ر 
 لالستغالل الخصوم المتداولة – 104000=  39000

   65000=  39000 – 104000الخصوم المتداولة لالستغالل = 
 ن) 0,25( : س المال العامل خارج االستغاللأاحتYاجات ر 
 س المال العامل خ االستغاللأس المال لالستغالل + احت�اجات ر أس المال العامل = احت�اجات ر أاحت�اجات ر 

 العامل خ االستغاللس المال أ+ احت�اجات ر  39000=  51000
   12000=  39000 – 51000س المال العامل خ االستغالل = أاحت�اجات ر 

 ن) 0,25( : خ االستغالل لةالخصوم المتداو 
 الخصوم المتداولة خ االستغالل –صول المتداولة خ االستغالل ألس المال العامل خ االستغالل = اأاحت�اجات ر 

 الخصوم المتداولة خ االستغالل -  26000=  12000
   14000=  12000 – 26000الخصوم المتداولة خ االستغالل = 

ن) 0,25( : خز]نة الخصوم
 + خز5نة الخصوم  14000+  65000الخصوم المتداولة = 

 + خز5نة الخصوم  79000=  104000
   25000خز5نة الخصوم = 

 ن) 01(  . 08شhل الميزانYة الوظYفYة في الصفحة رقم 
 ) حساب المدة المتوسطة و التعليj على الوضعYة المالYة للمؤسسة :2
 حساب المدة المتوسطة : –أ 

 (مخزونات ال_ضائع) المخزونات :
  2) ÷ 400000+  400000(=  2÷ متوسm المخزون = (مخزون بدا�ة المدة + مخزون نها�ة المدة) 

 ن) 0,25(     400000=  2÷  800000متوسm المخزون = 

نالديون

لخصوالخصوم الم
المجموع العاالمجموع العام للخ

5000005000 ==960000
00000المتداولة = صوم المتداولة = 

(: اولة لالستغالللمتداولة لالستغالل
العامل لالس المال العامل لالستغالل

لخصوم المتدالخصوم المتداولة – 1
00 – 104000104000الل = 

0,25( : ستغاللرج االستغالل
س المال لالس المال لالستغرأرجات ر 

العامل خ االسالعامل خ االستغالللمال 
51005 –   3900039000==

–ة خ االستغاللداولة خ االستغالل 
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 متوسm مخزون ال4ضائع÷ معدل دوران مخزونات ال4ضائع = تكلفة شراء ال4ضائع الم4اعة 
 ن) 0,25(  دورات  3=  400000÷  1200000معدل دوران مخزونات ال4ضائع = 

 ن) 0,25(    يوم  120=  3÷  360المدة المتوسطة لتصر5ف مخزونات ال4ضائع = 
 و تصر5ف مخزونات ال4ضائع الخاصة 4المؤسسة .أيوم من الدورة يتم تجديد  120في &ل 
 : الزiائن

 2÷ متوسm ديون الز(ائن = (الز(ائن والحسا4ات م في بدا�ة الدورة + الز(ائن و الحسا4ات م في نها�ة الدورة) 
 )ن 0,25(  DA 230000=  2÷  460000=  2) ÷ 260000+  200000(متوسm ديون الز(ائن = 

 ن) 0,25(دورة  12=  230000÷  2000000الز(ائن =  د م÷ الز(ائن = المب�عات السنو�ة  د معدل دوران
 ن) 0,25( يوم  30=  12÷  360المدة المتوسطة لتحصيل ديون الز(ائن = 

 يوم من الدورة يتم تحصيل ديون الز(ائن . 30في &ل 
 : الموردون 

m2÷ ديون الموردين =(الموردون والحسا4ات م في ب الدورة + الموردون و الحسا4ات م في ن الدورة)  متوس  
 ن) 0,25(  DA 160000=  2÷  320000=  2) ÷ 190000+  130000(متوسm ديون الموردين = 

 ن) 0,25( دورات  10=  160000÷  1600000معدل دوران ديون الموردين = 
 ن) 0,25(     يوم  36=  10÷  360المدة المتوسطة لتسديد ديون الموردين = 

 يوم من الدورة يتم تسديد ديون الموردين . 36في &ل 
 ن) 0,5(  : التعليj على الوضعYة المالYة للمؤسسة –ب 

       رأس المال العامل الصافي اإلجمالي موجب : هامش أمان
 الواحد : توازن ه�&لي نس4ة تمو5ل االستخدامات الثابتة أكبر من 

 الخز5نة الصاف�ة موج4ة : توازن مالي 
 المدة المتوسطة لتسديد ديون الموردين أكبر من المدة المتوسطة لتحصيل ديون الز(ائن : هامش الزمن 

 % الم_الغ الخصوم %الم_الغ األصول
اإلستخدامات الثابتة

 
 

 األصول المتداولة
 لالستغالل

 خارج االستغالل
األصولخز5نة   

330000
 
 

170000 
104000 
26000 
40000 

66
 
 

34 
20,8 
5,2 
8 

الموارد الثابتة
 الموارد الخاصة
 الديون المال�ة

 الخصوم المتداولة
 لالستغالل

 خارج االستغالل
 خز5نة الخصوم

396000
297000 
99000 
104000 
65000 
14000 
25000 

79,2
59,4 
19,8 
20,8 
13 
2,8 
5 

 100 500000 المجموع 100 500000 المجموع
 انتهى التصحYح النموذجي                                   
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9,4
19,89,8
20,820,8
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sائنiالز
توسmمتوسm ديو

نننمتوسm ديومتوسm ديونن الز(

الالز(ائن د ل دوران د معدل دوران
توسطة لتحصية المتوسطة لتحصيل دي

 من الدورة يتيوم من الدورة يتم تح3

نننلموردون =(الموردونن والح والحسا4ات

)130000300 + +900000
1600000600 ÷÷60000
6= 1010÷ ÷ 36036ن = 

ردين . الموردين .
   ن)ن),0 0,5(  

           أمان
ه�&لي 

نننديوصيل ديونن الز(ائن : الز(ائن : هام

الم_الغالم_الغ dudududu39600096000
29700029
9909

eddd
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