
 

 

 :10تمرين

 :0202مؤسسة النسيج لسنة المعلومات التالية مستخرجة من دفاتر 

 دج 0005222=مجموع منتوجات األنشطة العادية 

  دج 0969622=مجموع أعباء األنشطة العادية 

  09معدل الضريبة% 

 النتيجة العملياتية 0016=إنتاج السنة المالية. 

  النتيجة العملياتية 0106النتيجة العادية قبل الضرائب تمثل. 

  النتيجة العملياتية 0150إجمالي فائض اإلستغالل يمثل. 

  القيمة المضافة لإلستغالل 01605إستهالك السنة المالية يمثل 

  على  0، 7، 01، 92المبيعات واإلنتاج المخزن واإلنتاج المثبت واعانات اإلستغالل تتناسب فيما بينها كاألعداد

 الترتيب

 يطلب تحديده=60بينما ح  65ح6=75ح*

  الخارجية واإلستهالكات األخرىالمشتريات المستهلكة ضعف الخدمات. 
 دج 022222=أعباء المستخدمين 

  دج 55222دج ، 012222المخصصات لإلهتالكات واسترجاع على خسائر القيمة هما على التوالي 

  االعباء المالية 015المنتوجات المالية تمثل. 

 منتوجات واألعباء غير العادية معدومة. 
 :المطلوب

 .تم حدد النتيجة العادية قبل الضرائب. ليةحدد صافي نتيجة السنة الما-0

 .أحسب الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية-0

 .أحسب مختلف عناصر حساب النتائج-0

 .إعداد حساب النتائج-0

 :10التمرين
 .00/00/0200عند تاريخ " لألجهزة الكهرومنزلية بودية" من خالل أرصدة حسابات التسيير الخاصة بمؤسسة 

 DA 022222=المشتريات المستهلكة / حـ

 DA 022222=خدمات خارجية      /حـ

 DA 52222=خدمات خارجية أخرى/حـ

 002222DA=أعباء المستخدمين     /حـ

  (667ح) 25000DAو (665ح) 02222DAمنها 60000=أعباء مالية           /حـ
 80000DA=الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة/حـ
 DA 200000=المخصصات اإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة/حـ

 40000DA(650ح)منها  120000DA=أعباء عملياتية أخرى/حـ
 3000000DA=المبيعات والمنتوجات الملحقة/حـ

 100000DA=اإلنتاج المخزن أو المنتقص المخزون/حـ

 200000DA=اإلنتاج المثبت /حـ

 200000DA= إعانات اإلستغالل/حـ 150000DA=مؤونات استرجاعات على خسائر القيمة وال/حـ

 (750ح)40000DAمنها  100000DA=المنتوجات العملياتية األخرى/حـ

  (767ح) 10000DAو (765ح) 70000DAمنها  120000DA=المنتوجات المالية/حـ
 %25قم بإعداد حساب النتائج علما أن معدل الضرائب على األرباح  -0:المطلوب

 اإلدماج،نسبة تجزئة القيمة المضافة،نسبة تجزئة اجمالي فائض اإلستغاللأحسب معدل -0

والديون طويلة  8000000DAأحسب نسبة المردودية المالية ثم اإلقتصادية اذا كان راس مال المؤسسة يقدر ب-0

 2000000DAاألجل 

 األرباح الموزعةأحسب قدرة التمويل الذاتي بطريقتين تم حدد التمويل الذاتي اذا علمت أن نسبة -0
 :10التمرين 

 : N-2/00/00في " النجوم"المعلومات التالية مستخرجة من دفاتر مؤسسة 

 ثانوية سيدي معروف الجديدة                                   

 في حساب النتائج حسب الطبيعة وحسب الوظيفة تمارين التقويم والتدريب للبكالوريا 
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 دج 002222: مخزون أول المدة من المنتجات المصنعة 

 دج 022222: مخزون أخر المدة للمنتجات المصنعة 

 دج 65222: تخفيضات على المبيعات 

 دج 522: سعر بيع الوحدة المصنعة 

  وحدة 0052: الوحدات المباعةعدد 

 دج 62222:مردودات المبيعات 

 620دج والباقي ح 062222: 621الى ح 620دج منها ح 622222: المشتريات المستهلكة 62ح. 

 جدول اعادة ترتيب األعباء حسب الوظائف كاألتي: 
المبالغ  البيان

 الموزعة
 اإلدارةوظيفة  الوظيفة التجارية وظيفة اإلنتاج وظيفة الشراء

 %10 %30 %30 %02 062222 621الى  620ح

 0.5 5 4 3 052222 60ح+60ح

 4 3 2 1 062222 60ح+60ح

 %25 %30 %25 %20 022222 61ح

 :العمل المطلوب
 .اتمم الجدول أعاله-0

 أحسب رقم األعمال-0

 أحسب كلفة المبيعات-0

 أنجز حسابات النتائج حسب الوظيفة-0

 .60ح=60حسب الطبيعة اذا علمت ان حأنجز حساب النتائح -5

 :10التمرين

 Nقدمت لك المعلومات التالية في نهاية السنة " التاج"مؤسسة 

 دج 0522222:المبيعات من المنتجات التامة الصنع: 720ح 

 دج 52222: التخفيضات والتنزيالت والمحسومات الممنوحة: 729ح 

 دج 022222: اإلنتاج المخزن او المنتقص من المخزون 70ح 

 دج 022222:المنتوجات العملياتية األخرى  75ح 

 باقي المنتوجات األخرى معدومة. 
 620دج والباقي ح 002222بمبلغ  621الى  620دج منها ح 702222:مشتريات مستهلكة 62ح 

 األعباء المالية 662دج ، ح 002222: األعباء العملياتية األخرى 65دج منها ح 622222:  61الى  60ح :

 جد 002222
 :العمل المطلوب

دج ، أعباء الوظيفة  062222اعداد جدول اعادة ترتيب األعباء حسب الوظائف اذا علمت ان األعباء وظيفة الشراء -0

 دج 002222: دج وأعباء وظيفة اإلدارة 12222: التجارية

 أحسب رقم األعمال-0

 أحسب كلفة المبيعات-0

 أنجز حساب النتائج حسب الوظيفة-0

 
 يوسي قادة: أستاذ المادة                                               
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