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  الوثائق الختامية): 4(الوحدة 
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  ) :قبل تحديد النتيجة(رد ميزان المراجعة بعد الج. 1
  
  

ُيعرف ميزان المراجعة بأنه أداة قياس التوازن الحسابي للتأكد من صحة التسجيل في الدفاتر 
و يتم إعداده بصفة . بمعنى احترام مبدأ القيد المزدوج و تفادي األخطاء) اليومية و دفتر األستاذ(المحاسبية 

و في حالة عدم . ذلك حسب حجم عمليات ونشاط المؤسسةو ) كل شهر أو كل ثالثي أو كل سداسي(دورية 
  :توازن ميزان المراجعة يقوم المحاسب بما يلي على سبيل المثال ال الحصر

 .مراجعة عملية الجمع لخانات ميزان المراجعة 

مراجعة عملية نقل المبالغ و األرصدة من دفتر األستاذ إلى ميزان المراجعة و وضع المبالغ و  
 .لجانب الصحيحاألرصدة في ا

 .مراجعة عملية الجمع و الترصيد لحسابات دفتر األستاذ 

 .مراجعة عملية التسجيل في اليومية 

  :يجب دائماً في ميزان المراجعة مراقبة صحة ما يلي
ـ مجموع المبالغ المسجلة في كل الحسابات في الجانب المدين تساوي مجموع المبالغ المسجلة في الحسابات 

  .ئنفي الجانب الدا
  .ـ مجموع األرصدة المدينة لكل الحسابات تساوي مجموع األرصدة الدائنة  لكل الحسابات

يدعى بميزان المراجعة قبل الجرد، ) أعمال نهاية السنة(إن ميزان المراجعة الذي ُيعّد قبل إجراء أعمال الجرد 
ّد بعد إجراء الجرد و مختلف قيود أما ميزان المراجعة بعد الجرد و قبل تحديد النتيجة فهو الميزان الذي ُيع

التسوية التي تعود للدورة مثل االهتالكات و المصاريف اإلعدادية  والمؤونات و حالة التقارب و تسوية حسابات 
الخ، فهو يحتوي على جميع حسابات ميزان المراجعة قبل الجرد سواًء الحسابات التي ...األعباء و النواتج 

أرصدتها الجديدة أو التي لم تتعرض لها باإلضافة إلى الحسابات الجديدة التي تعرضت للتسوية بمبالغها و 
  .ظهرت مع أعمال نهاية السنة ما عدا حسابات النتائج

  
  
  
  
  
  



 
  :شكل ميزان المراجعة  

رقم   األرصدة  المبالغ
  اسم الحسابات  الحساب

  دائن  مدين  دائن  مدين
1  
  
2  
  
3  
  
4  
  
5  
  
6  
  
7  

          

          المجموع  
  
  :ال توضيحي مث

  :كما يلي" الياسمين "  يظهر ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة N/20/12بتاريخ 
رقم  المبالغ

 دائن مدين اســــم الحـســابالحساب
 100.000  جماعيةالموال األ 10
 1.820  المحتملةمؤونات الخسائر  190
  8.000   ع س/ ت الواجب توزيعها  مؤونات  195
   20.000 عداديةاإل مصاريفال 20
 12.000  إطفاء المصاريف اإلعدادية 209



 
   120.000 األراضي 22
   19.000 المعدات و األدوات 243
   12.000 معدات النقل 244
   7.300 تجهيزات المكتب 245

 7.500  اهتالك المعدات و األدوات 2943
 7.200  اهتالك معدات النقل 2944
 4.380   المكتباهتالك تجهيزات 2945
 50.000 98.000 البضائع 30
 78.000 98.000 مشتريات البضائع 380
   20.000 سندات المساهمة 421
 115.000 215.000 الزبائن 470
 500 2.000 أوراق القبض 479
 160.000 198.000 البنك 485
 48.000 90.000 الصندوق 487
 54.600 14.600 القروض البنكية 521
 200.000 159.000 موردونال 530
 3.000 2.800 أوراق الدفع 583

   70.000 البضائع المستهلكة 60

   15.000 إيجار و تكاليف إيجارية 621
    5.000  صيانة و إصالحات  622
   40.000 مصاريف المستخدمين 63
   14000 الضرائب و الرسوم 64
   2.700 المصاريف المتنوعة 66
 345.000  مبيعات البضائع 70
 24.400  أداءات متممة 74
 3.000  النواتج المختلفة األخرى 779

 1.222.400 1.222.400 . . . . .  . . . . .المجموع

  
  :معلومات عن عملية الجرد 

  : تخضع االستثمارات لالهتالك الخطي بالنسب التالية-) 1
  .%10 المعدات و األدوات و تجهيزات المكتب -
   .%20 معدات النقل -

  . المصاريف اإلعدادية تغطى خالل المدة القانونية القصوى-) 2



 
   .DA1.300 عند مراجعة كشف البنك اتضح أنه لم يسجل فيه فوائد دائنة بقيمة -) 3
  . من دينه%60 قدرت الخسارة بـ DA 6.000 زبون مشكوك فيه بقيمة -) 4
   أشهر 6 خالل شهر نوفمبر دفعت المؤسسة ثمن كراء مخزن لمدة -) 5

  .DA15.000بقيمة ) شهر نوفمبر متضمن     ( 
  .DA6.000 قدرت قيمتها السوقية بـ DA 8.000 بضائع تكلفتها -) 6
 لمؤونة DA 2.000بينما تَقّرر تخصيص .  أصبحت بال هدفDA 1.820 مؤونة الخسائر المحتملة تقدر بـ -) 7

  التكاليف الواجب توزيعها على عدة 
  .سنوات

  .DA 2.500 بقيمة (N)هالك الكهرباء و الغاز للثالثي األخير من الدورة  قدر است-) 8
  .DA 19.000 القيمة السوقية لسندات المساهمة -) 9

  .DA 5.500 لكن ستدفع في بداية الدورة القادمة بقيمة (N) فوائد بنكية مستحقة الدفع على الدورة - ) 10
  .ع إلى المؤسسة تبين أن أحد الموردين لم يرسل بعد البضائ-) 11
  

  :العمل المطلوب 
  

  . إعداد ميزان المراجعة قبل الجرد باألرصدة فقط-أ 
  . إجراء قيود التسوية الضرورية و ترحيلها إلى دفتر األستاذ-ب 
  ).باألرصدة فقط( إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد -جـ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 
  :الحل

  :N/20/12أ ـ ميزان المراجعة قبل الجرد باألرصدة بتاريخ 

 اســــم الحـســابرقم الحساب األرصدة
  دائن مدين

 100.000  األموال الجماعية 10
 1.820  مؤونات الخسائر المحتملة 190
  8.000   ع س / مؤونات ت الواجب توزيعها  195
        20.000 المصاريف اإلعدادية 20

 12.000   إطفاء المصاريف اإلعدادية 209

        120.000 األراضي 22

        19.000 المعدات و األدوات 243

        12.000 معدات النقل 244

        7.300 تجهيزات المكتب 245

 7.500   اهتالك المعدات و األدوات 2943

 7.200   اهتالك معدات النقل 2944

 4.380   اهتالك تجهيزات المكتب 2945

        48.000 البضائع 30

        20.000 شتريات البضائعم 380

        20.000 سندات المساهمة 421

        100.000 الزبائن 470

        1.500 أوراق القبض 479

        38.000 البنك 485

        42.000 الصندوق 487

 40.000   القروض البنكية 521

 41.000   الموردون 530

 200   أوراق الدفع 583

        70.000 ائع المستهلكةالبض 60

  15.000 إيجار و مصاريف إيجارية 621

    5.000  صيانة و إصالحات  622



 
        40.000 مصاريف المستخدمين 63

        14.000 الضرائب و الرسوم 64

        2.700 المصاريف المتنوعة 66

 345.000   مبيعات البضائع 70

 24.400   أداءات متممة 74

 3.000   النواتج المختلفة األخرى 779

      594.500       594.500 . . . . . . . . . .المجموع
  . و ترحيلها إلى الحسابات في دفتر األستاذN/31/12ب ـ إجراء قيود التسوية في اليومية بتاريخ 

  :التسجيل في اليومية  
            
      )1(       

    5.030  مخصصات االهتالكات    682
  1.900    اهتالك المعدات و األدوات  2943  
  2.400    اهتالك معدات النقل  2944  
  730    اهتالك تجهيزات المكتب  2945  
       )(N)اهتالكات الدورة (    

        
  

)2(  
  

    

    4.000  مخصصات استثنائية    699
  4.000    إطفاء المصاريف اإلعدادية  209  
      )مخصص الدورة(    
            
      

)3(  
      

    1.300  البنك    485
  1.300    النواتج المالية  770  
      ).فوائد لصالح المؤسسة(    
            
      

)4(  
      

    3.600  مخصصات استثنائية    699
  3.600    مؤونة تدني الزبائن  4970  



 

)606000 3600
100

DA(  

    
  

  
  )5(   

    

    10.000  مصاريف مقيدة سلفاً    468
  10.000    ف إيجاريةإيجار و تكالي  621  

  

أعبـــاء تعـــود للـــدورة المقبلـــة (  
415000 10000
6

DA.(  
    

 
         
  
  
  
  
  
  
  

      

      

)6(  

  

    

    2.000  مخصصات استثنائية    699
  2.000    مؤونة تدني البضائع  390  
       )Nمخصص الدورة (    
            
      

)7(  
      

    1.820  مؤونة الخسائر المحتملة    190
  1.820    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      )إلغاء المخصص(    

    
  

  
  

//  
  

    

    2.000  مخصصات المؤونات    685

  
مؤونة التكاليف الواجب توزيعها على عدة   195

  سنوات
  2.000  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     )Nزيادة المخصص للدورة(    
            
      

)8(  
      

    2.500  المواد و اللوازم المستهلكة    61
  2.500    فواتير قيد االستالم  538  
      )الكهرباء و الغاز للثالثي األخير(    

    
  

  
  

)9(  
  

    

    1.000  مخصصات استثنائية    699
  1.000    مؤونة تدني سندات المساهمة  4921  
      )Nمخصص الدورة (    
          

         
    

  
  

  
)10(  

  
    

    5.500  فوائد القروض    650
  5.500    ف الماليةدائنو المصاري  565  
      ).N+1فوائد للتسديد خالل الدورة (    

    
    

  
)11(  

  
    

    20.000  مخزونات موجودة في الخارج    37
  20.000    مشتريات البضائع  380  
      )ترصيد حساب المشتريات(    



 
  : إلى الحسابات الترحيل 

682  2943  2944  
5.030 

  9.400رد    رم5.030
7.500  
  9.600رد   1.900

7.200  
2.400  

      
2945  699  209  

  5.110رد

4.380  
730  

4.000  
3.600  
2.000  
  16.000رد    رم10.600  1.000

12.000  
4.000  

      
485  770  4970  

38.000  
  1.300رد    رم39.300  1.300

1.300  
  3.600رد 

3.600  

      
468  621  390  

10.000  
   رم10.000

15.000  10.000  
  2.000رد    رم5.000

2.000  

      

190  796  685  
1.820  1.820  

  1.820رد 
1.820  2.000  

  رم2.000
  

  

  

  

  



 
 

195  61  538  

  10.000رد

8.000  
2.000  

2.500  

  2.500رد    رم2.500

2.500  

      

4921  650  565  

  1.000رد 

1.000  5.500  

  5.500رد    رم5.500

5.500  

      

37  380    
20.000  

    رم20.000
20.000  20.000  

  
    

  
  :مالحظة 

   عند الترحيل إلى الحسابات يجب األخذ بعين االعتبار األرصدة السابقة للحسابات التي خضعت للتسوية كما 
  .نقوم بفتح الحسابات الجديدة التي ظهرت في أعمال نهاية السنة و ترصيد كل الحسابات بعد ذلك

  
  ) :باألرصدة فقط(جرد جـ ـ إعداد ميزان المراجعة بعد ال

نأخذ كل الحسابات الموجودة في ميزان المراجعة ) قبل تحديد النتيجة(     عند إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد 
قبل الجرد مع االنتباه إلى الحسابات التي تغّير رصيدها و نضيف لها الحسابات الجديدة التي لم تكن موجودة من 

  . قبل



 
  :مثال توضيحي 

  .اد على الحل الوارد في المثال السابق يطلب إعداد ميزان المراجعة  بعد الجرد باألرصدة فقطباالعتم
  :الحل 

رقم  األرصدة
 الحساب

 اســــم الحـســاب
 دائن مدين

 100.000   األموال الجماعية 10
 10.000   ع س/مؤونات التكاليف الواجب توزيعها 195
   20.000 المصاريف اإلعدادية 20
 16.000   إطفاء المصاريف اإلعدادية 209
   120.000 األراضي 22
   19.000 المعدات و األدوات 243
   12.000 معدات النقل 244
   7.300 تجهيزات المكتب 245

 9.400   اهتالك المعدات و األدوات 2943
 9.600   اهتالك معدات النقل 2944
 5.110   اهتالك تجهيزات المكتب 2945
   48.000 البضائع 30
 2000   مؤونات تدني البضائع 390
   20.000 مخزونات موجودة في الخارج 37
   20.000 سندات المساهمة 421

 1000   مؤونة تدني سندات المساهمة 4921
   10.000 مصاريف مقيدة سلفاً 468

 3600   مؤونة تدني الزبائن 4970
   100.000 الزبائن 470
   1.500  القبضأوراق 479
   39.300 البنك 485
   42.000 الصندوق 487
 40.000   القروض البنكية 521
 41.000   الموردون 530
 2.500   فواتير قيد االستالم 538
 5.500   دائنو المصاريف المالية 565
 200   أوراق الدفع 583
   70.000 البضائع المستهلكة 60
   2.500 ستهلكةالمواد و اللوازم الم 61
   5.000 إيجار و تكاليف إيجارية 621



 
   5.000 صيانة و إصالحات 622
   40.000 مصاريف المستخدمين 63
   14.000 الضرائب و الرسوم 64
   5.500 فوائد القروض 650
   2.700 المصاريف المتنوعة 66
   5.030 مخصصات االهتالكات 682
   2.000 مخصصات المؤونات 685
   10.600 مخصصات استثنائية 699
 345.000   مبيعات البضائع 70
 24.400   أداءات متممة 74
 1.300   النواتج المالية 770
 3.000   النواتج المختلفة األخرى 779
 1.820   استرجاع تكاليف السنوات السابقة 796

 621.430 621.430 . . . . . . . . . .المجموع

  
  

  :مالحظة 
سابات الملونة باللون الرمادي في ميزان المراجعة أعاله هي الحسابات التي تغير رصيدها باإلضافة الح

  .إلى الحسابات الجديدة التي ظهرت بعد الجرد
  



 
  

  :جدول حسابات النتائج . 2
  

  :تذكير بجدول حسابات النتائج . 1.2
  

و ُيعد . وسيطية المحسوبة بتسلسل جدول نستخرج بواسطته نتيجة السنة المالية مع الحسابات الهو  
جدول حسابات النتائج انطالقاً من ميزان المراجعة بعد الجرد، كما أن جدول حسابات النتائج ُيعد فقط بالحسابات 

  .الرئيسية للنواتج و األعباء و من أجل ذلك نقوم بتجميع كل الحسابات الفرعية في حساباتها الرئيسية 
  :مثالً

  ب الرئيسيالحسا  الحساب الفرعي
 القيمة الباقية لالستثمارات المتنازل عنها أو 692

  المخربة
   مخصصات استثنائية699

  

   أعباء خارج االستغالل69

   إيجار و تكاليف إيجارية621 
   صيانة و إصالحات622

   خدمات62

   النواتج المالية770
   النواتج المختلفة األخرى779

   نواتج مختلفة77

    
ابات النتائج على الشكل التالي بافتراض أن أرصدة الحسابات الوسيطية كلها أرصدة دائنة يكون جدول حس

  ).الجانب الدائن أكبر من الجانب المدين(
  

  دائن  ينمد  اسم الحساب  رح
  ××××××    لبضائعايعات بم  70
    ×××××  ائع المستهلكةضالب  60
  ××××    هامش اإلجماليلا  80
  ××××    هامش اإلجماليلا  80
  ×××××    تاج مباعنإ  71
  ×××××    تاج مخزوننإ  72
  ×××××    تاج المؤسسة لحاجتها الخاصةنإ  73
  ×××××    أداءات متممة  74



 
  ×××××    ويل تكاليف اإلنتاجحت  75
    ××××  وازم المستهلكةلاد والوالم  61
    ××××  ماتدخ  62
  ××××    قيمة المضافةلا  81
  ××××    قيمة المضافةلا  81
  ×××××    ختلفةاتج الموالن  77
  ×××××    ويل تكاليف االستغاللحت  78
    ××××  اريف المستخدمينصم  63
    ××××  ائب و الرسومرالض  64
    ××××  اريف الماليةصالم  65
    ××××  اريف المتنوعةصالم  66
    ××××  اتنتالكات و المؤوهصصات االخم  68
  ××××    يجة االستغاللتن  83
  ×××××    اتج خارج االستغاللون  79
    ××××  اليف خارج االستغاللكت  69
  ××××    يجة خارج االستغاللتن  84
  ××××    يجة االستغاللتن  83
  ××××    يجة خارج االستغاللتن  84
  ××××    نتيجة اإلجمالية للدورةلا  880
    ×××  رباحألائب على ارض  889
  ××××    )النتيجة الصافية(يجة السنة المالية تن  88



 
  : ج عمليات تحديد النتائ. 2.2

بعد االنتهاء من التسويات و تسجيلها في اليومية نمرُّ إلى التسجيل المحاسبي لعمليات إعادة الترتيـب                  
ثم ننتقـل إلـى     . التي تسمح لنا بترصيد كل الحسابات الجزئية و الفرعية و اإلبقاء فقط على الحسابات الرئيسية              

 مع تسجيل قيد الضريبة على األرباح فـي حالـة           تحديد النتيجة عن طريق استخراج  حسابات النتائج الوسيطية        
  .النتيجة ربحاً

  :قيود تحديد النتائج  
            
      31/12/N       

    ×××××  مبيعات البضائع    70
  ××××    البضائع المستهلكة  60  
  ×××××    الهامش اإلجمالي  80  
      )تحديد الهامش اإلجمالي(    

                  
    ×××××  الهامش اإلجمالي    80
    ×××××  إنتاج مباع    71
    ×××××  إنتاج مخزون    72
    ×××××  إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة    73
    ×××××  أداءات متممة    74
    ×××××  تحويل تكاليف اإلنتاج    75
  ××××    المواد و اللوازم المستهلكة  61  
  ××××    خدمات  62  
  ×××××    القيمة المضافة  81  
      )تحديد القيمة المضافة(    

                 



 
 

        
          

    ×××××  القيمة المضافة    81
    ×××××  نواتج مختلفة    77
    ×××××  تحويل تكاليف االستغالل    78
  ××××    مصاريف المستخدمين  63  
  ××××    الضرائب و الرسوم  64  
  ××××    المصاريف المالية  65  
  ××××    المصاريف المتنوعة  66  
  ××××    ات والمؤوناتمخصصات االهتالك  68  
  ×××××    نتيجة االستغالل  83  
      )تحديد نتيجة االستغالل(    

    
  

  
  

  
  

    

    ×××××  نواتج خارج االستغالل    79
  ××××    تكاليف خارج االستغالل  69  
  ×××××    نتيجة خارج االستغالل  84  
      )تحديد نتيجة خارج االستغالل(    

                  
    ×××××  تغاللنتيجة االس    83
    ×××××  نتيجة خارج االستغالل    84
  ×××××    النتيجة اإلجمالية للدورة  880  
      )تحديد النتيجة اإلجمالية(    

                  
    ×××××  النتيجة اإلجمالية للدورة    880

  ×××    ضرائب على األرباح  889  
  ×××××    نتيجة السنة المالية  88  
      )افيةتحديد نتيجة الدورة الص(    

                  
    ×××  ضرائب على األرباح    889

  ×××    ضرائب االستغالل واجبة األداء  564  
      )تسجيل قيد الضريبة إلى األرباح(    



 
  :مالحظات 

 نتيجة السنة المالية الذي يكون رصيده إما دائناً 88 كل حسابات التسيير والنتائج تصبح مرصدة ماعدا حساب 
  .حاً أو مديناً و هذا يعني خسارةًو هذا يعني رب

  . في حالة الربح يجب تسجيل قيد الضريبة على األرباح
  

  :مثال توضيحي
  ).قبل تحديد النتيجة(السابقة ). 1.2الفقرة (نأخذ  ميزان المراجعة بعد الجرد باألرصدة  الذي ورد في 

  
  :العمل المطلوب 

  .%25بة على األرباح تسجيل قيود تحديد النتائج علماً بأن معدل الضري
  :الحل 

  :أ ـ قيود تحديد النتائج 
   31/12/N   

   345.000 مبيعات البضائع  70
 70.000   البضائع المستهلكة 60 
 275.000   الهامش اإلجمالي 80 

     )تحديد الهامش اإلجمالي(  

           
   275.000 الهامش اإلجمالي  80
   24.400 أداءات متممة  74
 2.500   المواد و اللوازم المستهلكة 61 
 10.000   خدمات 62 

 286.900   القيمة المضافة 81 

     )تحديد القيمة المضافة(  

           



 
 

                 

   286.900 القيمة المضافة  81
   4.300 النواتج المختلفة  77
 40.000   مصاريف المستخدمين 63 
 14.000   ئب و الرسومالضرا 64 

 5.500   المصاريف المالية 65 

 2.700   المصاريف المتنوعة 66 
 7.030   مخصصات االهتالكات والمؤونات 68 

 221.970   نتيجة االستغالل 83 

     )تحديد نتيجة االستغالل(  

  
           

   1.820 نواتج خارج االستغالل  79
   8.780 لنتيجة خارج االستغال  84
 10.600   تكاليف خارج االستغالل 69 

     )تحديد نتيجة خارج االستغالل(  

           
   221.970 نتيجة االستغالل  83
 8.780   نتيجة خارج االستغالل 84 

 213.190   النتيجة اإلجمالية للدورة880 

     )تحديد النتيجة اإلجمالية(  

           
   213.190 جة اإلجمالية للدورةالنتي  880
 53.297,50   ضرائب على األرباح889 
159.892,50   نتيجة السنة المالية 88 

     )تحديد نتيجة الدورة الصافية(  

           

  53.297,50 ضرائب على األرباح  889



 
 53.297,50   ضرائب االستغالل واجبة األداء564 
     ) إلى األرباحتسجيل قيد الضريبة(  

  :التسجيل في الحسابات  

70  60  80  
345.000  345.000  70.000 70.000  275.000 275.000  

      
74  61  62  

24.400 24.400  2.500 2.500  10.000 10.000  

      
81  77  63  

286.900 286.900  4.300 4.300  40.000 40.000  

64  65  66  

14.000 14.000  5.500 5.500  2.700 2.700  

      
68  83  79  

7.030 7.030  221.970 221.970  1.820 1.820  
      

69  84  880  

10.600 10.600  8.780 8.780  213.190 213.190  

889  88  564  
53.297,5 53.297,5  

  

  159.892,5      53.297,5  
 
 
 
 
 



 
  .564 و 88ـ نالحظ أن كل الحسابات رصدت ماعدا الحسابين 

  
  ) :بعد تحديد النتيجة(ميزان المراجعة بعد الجرد . 3.2

إذا قمنا بإعداد ميزان المراجعة بعد عمليات إعادة الترتيب وتحديد النتائج فإننا سنالحظ أن كلَّ   
 نتيجة السنة 88قد رصدت و يظهر فقط رصيد حساب) 8(والمجموعة ) 7(و المجموعة ) 6(حسابات المجموعة

  . ضرائب االستغالل واجبة األداء مع الديون564لك إدراج حساب و يجب كذ. المالية
 اســــم الحـســاب رح األرصدة

 دائن مدين
 100.000   األموال الجماعية 10

 10.000   مؤونات التكاليف الواجب توزيعها 195
   20.000 المصاريف اإلعدادية 20

 16.000   إطفاء المصاريف اإلعدادية 209
  120.000 ضياألرا 22

   19.000 المعدات و األدوات 243
   12.000 معدات نقل 244
   7.300 تجهيزات المكتب 245
 9.400   اهتالك المعدات و األدوات 2943
 9.600   اهتالك معدات نقل 2944
 5.110   اهتالك تجهيزات مكتب 2945
   48.000 بضائع 30

 2000   مؤونات تدني البضائع 390
   20.000 مخزونات موجود في الخارج 37

 - - مشتريات البضائع 380
   20.000 سندات المساهمة 421
 1000   مؤونة تدني سندات المساهمة 4921
   10.000 مصاريف مقيدة سلفاً 468
 3600   مؤونة تدني الزبائن 4970
  100.000 الزبائن 470
   1.500 أوراق القبض 479
   39.300 البنك 485
   42.000 الصندوق 487
 40.000   قروض بنكية 521
 41.000   موردون 530
 2.500   فواتير قيد االستالم 538



 
  53.297,50    ضرائب االستغالل واجبة األداء  564
 5.500   دائنو المصاريف المالية 565
 200   أوراق الدفع 583
  -  -  البضائع المستهلكة  60
  -  -  مستهلكةالمواد و اللوازم ال  61
  -  -  الخدمات  62
  -  -  مصاريف المستخدمين  63
  -  -  الضرائب و الرسوم  64
  -  -  المصاريف المالية  65
  -  -  المصاريف المتنوعة  66
  -  -  مخصصات االهتالكات و المؤونات  68
  -  -  أعباء خارج االستغالل  69
  -  -  مبيعات البضائع  70
  -  -  أداءات متممة  74
  -  -  تلفةالنواتج المخ  77
  -  -  نواتج خارج االستغالل  79
  -  -  الهامش اإلجمالي  80
  -  -  القيمة المضافة  81
  -  -  نتيجة االستغالل  83
  -  -  نتيجة خارج االستغالل  84

  -  -  النتيجة اإلجمالية للدورة  880
  -  -  الضرائب على األرباح  889

 159.892,50  نتيجة السنة المالية 88
  459.100  459.100 . . . .. . . . . .المجموع

  
  :مالحظة 

  .تركت حسابات الميزانية بدون تجميع ألسباب بيداغوجية من أجل توضيح كيفية إعداد الميزانية الختامية



 
  :إعداد جدول حسابات النتائج . 4.2

  :باالعتماد على ميزان المراجعة السابق َيظهر جدول حسابات النتائج كما يلي
 دائن مدين اسم الحساب رح
 345.000  مبيعات البضائع 70
   70.000 البضائع المستهلكة 60

 275.000   الهامش اإلجمالي 80

 275.000   الهامش اإلجمالي 80
 24.400   أداءات متممة 74
   2.500 المواد و اللوازم المستهلكة 61
   10.000 خدمات 62
 286.900   القيمة المضافة 81
 286.900   القيمة المضافة 81
 4.300   النواتج المختلفة 77
   40.000 مصاريف المستخدمين 63
   14.000 الضرائب و الرسوم 64
   5.500 المصاريف المالية 65
   2.700 المصاريف المتنوعة 66
   7.030 مخصصات االهتالكات و المؤونات 68
 221.970   نتيجة االستغالل 83
 1.820   نواتج خارج االستغالل 79
   10.600 تكاليف خارج االستغالل 69
   8.780 نتيجة خارج االستغالل 84
 221.970   نتيجة االستغالل 83
   8.780 نتيجة خارج االستغالل 84
 213.190   النتيجة اإلجمالية للدورة880
   53.297,50 ضرائب على األرباح889
 159.892,50   )نتيجة الدورة(نتيجة السنة المالية  88

  

  
  
  



 

  :الميزانية الختامية . 3
  

انطالقا من ميزان المراجعة بعد الجرد تُعد الميزانية الختامية التي تُبين ما بحوزة المؤسسة من   
األصول و ما عليها تجاه المالك أو المالك والشركاء و الغير و هي الخصوم و ال بد من أن تتحقق في الميزانية 

  )في حالة الربح(النتيجة + الخصوم = صول   األ:المساواة التالية
  )في حالة الخسارة(النتيجة + األصول =            الخصوم 

  .كما يجب أن تكون النتيجة في الميزانية مساوية للنتيجة في جدول حسابات النتائج
يع كل الحسابات تقدم الميزانية بالحسابات الرئيسية فقط كما يقترح ذلك المخطط المحاسبي الوطني حيث يتم تجم

  .الفرعية في حساباتها الرئيسية المعنية 
  :مثال عن تجميع الحسابات

  الحساب الرئيسي  الحساب الفرعي
   المباني240

   المعدات و األدوات243 
   معدات النقل244

   تجهيزات اإلنتاج24

   البنك485
   الحساب الجاري البريدي486
   الصندوق487

  )النقديات( أموال رهن اإلشارة 48

  



 
  :شكل الميزانية كما ورد في المخطط المحاسبي الوطني



 
  : مثال توضيحي

المطلوب إعـداد الميزانيـة     .) 4.2الفقرة  ( باستعمال ميزان المراجعة بعد الجرد و بعد تحديد النتيجة الوارد في            
  .الختامية
  :الحل



 
  

  أنشطة اإلعالم اآللي. 4
  

و ) قبل تحديد النتيجة  (  السابق يطلب إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد       اعتمادا على المثال التوضيحي     
   .  Excelجدول حسابات النتائج والميزانية الختامية باستعمال المجدول

  
  :مالحظة 

 يمكن االعتماد على كتاب المراسلة التسيير المحاسبي و المالي للسنة الثانية و مراجعة كيفية إعداد ميـزان                 
   ).Excel(ثائق الختامية  باستعمال صيغ المجدول المراجعة و الو



 
  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

  :إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد. 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :إعداد جدول حسابات النتائج . 2



 

  



 

  : الميزانية الختامية. 3



 

   :أسئلة التقويم الذاتي. 5
  

  ) :1(التمرين
في السنة األولى من تأسيسها بتاريخ " عمر " ابات المستخرجة من دفاتر مؤسسة كانت أرصدة الحس

  : كما يلي25/12/2005
 DA 700.000: أموال االستغالل 

 DA  50.000: المصاريف اإلعدادية  

 DA 40.000: القيم المعنوية 

 DA 85.000: المعدات و األدوات  

 DA 65.000: معدات النقل 

 DA 25.000: تجهيزات المكتب 

 DA 100.000: البضائع 

 DA 70.000: المواد و اللوازم 

 ).مرصد (DA 90.000: مشتريات البضائع 

 ).مرصد (DA 20.000: مشتريات المواد و اللوازم 

 DA 70.000: سندات التوظيف 

 DA 25.000: إقراض للغير 

 DA 95.000: الزبائن 

 DA 125.000: البنك 

 DA 45.000: الصندوق 

 DA 70.200: قروض بنكية  

 DA 25.000: الموردون 

 DA 2.400: أوراق الدفع 

 DA 150.000بضائع مستهلكة  

 DA 10.000: مواد و لوازم مستهلكة 

 DA 2.000: نقل 

 DA 5.000: إيجار 

 DA 6.000: صيانة و إصالحات 

 DA 500: إشهار 

 DA 10.400: مصاريف المستخدمين 



 
 DA 20.000: ضرائب و رسوم 

 DA 200: مصاريف مالية 

 DA 200.000: عمبيعات البضائ 

 DA 1.500: نواتج مالية 

  : تبين لها ما يلي31/12/2005و عند قيام المؤسسة بعملية الجرد بتاريخ 
   .DA 65.000 و DA90.000: القيمة الحقيقية للبضائع و المواد و اللوازم هي على التوالي . 1
   .DA 68.000القيمة السوقية لسندات التوظيف هي . 2
.  من دينهم%80 من إجمالي الزبائن و قد تقرر تخصيص مؤونة بنسبة %5 فيهم يمثلون الزبائن  المشكوك. 3

  . غير ممكن التحصيل بسبب إفالسهDA 13.000كما أصبح دين أحد الزبائن و المقدر بـ 
   .DA 30.000فواتير لم تحرر بعد للزبائن بقيمة . 4
  .دمة  يعود للدورة القاDA 600من بين النواتج المالية مبلغ . 5
  . غير أنه لم يرسل بعد فاتورة التخفيضDA 2.000أحد الموردين وعد المؤسسة بتقديم تخفيض تجاري قدرُه . 6
  .نصف مبلغ اإليجار يعود للسنة القادمة. 7
  .  غير أن فاتورة التخفيض لم تحّرر بعدDA 1.000منح تخفيض ألحد الزبائن بمبلغ . 8
  .2006 ستدفع خالل شهر جانفي DA 4.860بلغ  ت2005فائدة القروض البنكية لسنة . 9

  .مبلغ القروض تم استرجاعه كامالً عن طرق البنك  و لكن العملية لم تسجل بعد. 10
  .المصاريف اإلعدادية يتم تغطيتها  خالل المدة القانونية القصوى. 11
   .%10نسبة االهتالك المعمول بها لجميع االستثمارات الخاضعة لالهتالك هي . 12
  .DA 3.000تقرر تكوين مؤونة لمواجهة خسارة محتملة بقيمة . 13
  

  :العمل المطلوب 
  .إعداد ميزان المراجعة قبل الجرد  .1
  31/12/2005إجراء قيود التسوية بتاريخ  .2

 .فتح الحسابات الضرورية و ترصيدها .3

 ).قبل تحديد النتيجة(إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد  .4

 إعداد جدول حسابات النتائج .5

 إعداد الميزانية الختامية .6
 

  
  
  



 
 ) :2(التمرين

  :معطاة كما يلي" دار األثاث "  لمؤسسة 31/12/2006أرصدة حسابات النواتج و األعباء بتاريخ   
60-  40.700  70-  33.700  
61-  151.135  71-  400.500  
62-  21.250  72-  13.450  
63-  122.700  73-  300  
64-  61.340  74-  4.350  
65-  3.400  75-  9.700  
66-  10.250  77-  4.300  
68-  21.000  78-  2.600  
69-  400  

  

79-  200  
  .%25 ـ معدل الضريبة على األرباح 

  
 :العمل المطلوب 

  تسجيل قيود تحديد النتائج . 1
  .عداد جدول حسابات النتائجإ. 2
  
  ) :3(التمرين
  :كما يلي " كشامي " لمؤسسة  31/12/1998 بتاريخميزان المراجعة قبل الجرد يظهر 

 دائن مدين اســــم الحـســاب رقم الحساب

       980.000   أموال االستغالل 110

       15.000   مؤونات الخسائر و التكاليف 19

         2.600 حقوق الملكية التجارية و الصناعية 212

         19.500 المعدات و األدوات 243

         122.000 معدات النقل 244

         3.450 تجهيزات المكتب 245

         18.750 مواد التعبئة و التغليف القابلة لالسترجاع 246

       8.531,25   اهتالك المعدات و األدوات 2943

       45.480   اهتالك معدات النقل 2944

       776,25   اهتالك تجهيزات المكتب 2945



 

2946 
بئة و التغليف القابلة اهتالك مواد التع

       8.437,50   لالسترجاع

         161.800 البضائع 30

         7.500 الزبائن 470

         40.275 أوراق القبض 479

         1.265.000 البنك 485

         18.640 الصندوق 487

       100.965   ديون االستثمار 52

       12.300   الموردون 530

       16.050   أوراق الدفع 583

         300.000 البضائع المستهلكة 60

         95.775 المواد و اللوازم المستهلكة 61

         7.496 خدمات 62

         10.365 مصاريف المستخدمين 63

         1.250 الضرائب و الرسوم 64

         105 المصاريف المالية 65

         2.156 يف المتنوعةالمصار 66

       865.600   مبيعات البضائع 70

       21.657   النواتج المالية 770

       1.865   النواتج المختلفة األخرى 779

 2.076.662 2.076.662 . . . . .  المجموع
  

  : معطيات الجرد
  : تطبق هذه المؤسسة االهتالك الخطي على استثماراتها.1
   . %12,5، معدل االهتالك 01/07/1994ات و األدوات تاريخ حيازتها  المعد-
   . %10،، معدل االهتالك 01/10/1995 تجهيزات المكتب تاريخ حيازتها -
  .%15 مواد التعبئة و التغليف القابلة لالسترجاع تهتلك بمعدل -
  : معدات النقل متكونة من-
   DA36.200 بـ  03/01/1997مغطاة اشترتها بتاريخ ) 404(سيارة . 
   .DA 38.000 بمبلغ 04/01/1998اشترتها بتاريخ  ) R4(سيارة . 



 
معدل (.  و بقي لها قسط االهتالك األخير كي تصبح مهتلكة تماما02/01/1994ًاشترتها في  ) R19(سيارة . 

  ).االهتالك مشترك بين جميع معدات النقل
 ورصيد البنك بالمؤسسة استخرجنا الفروقات DA 1.262.336 بين كشف البنك الذي يظهر رصيد دائن بـ .2

  :التالية
  .DA 7.150 شيك مرسل من طرف أحد الزبائن إلى البنك مباشرة و غير مسجل في دفاتر المؤسسة بـ -
  . تظهر فقط على كشف البنكDA 76 الفوائد الدائنة بـ -
  .DA2.130 بـ   مسلم إلى أحد الموردين لم يتقدم بعد إلى البنك لسحبه667 شيك رقم-
  . ال يظهران في كشف البنكDA3.170 و كمبيالة بـ DA 7.100 مرسل للتحصيل بـ 816 شيك رقم -
   DA 1.750 ورقة قبض ال تظهر في كشف البنك مبلغ -

1 للزبائن المشكوك فيهم و الذين يمثلون%50 يجب تقدير تدني الزبائن بـ .3
5

  . ي للزبائن  من الرصيد الباق

  .DA 20.000 يجب تكوين مؤونة لغرامة محتملة نتيجة التصريح الضريبي الخاطئ بمبلغ .4
  .DA1.920 هو لسنة كاملة بمبلغ 01/07/1998 التأمين المسّدد في .5
  .%25 معدل الضريبة على األرباح هو .6
  

  :العمل المطلوب 
  .واد التعبئة و التغليف القابلة لالسترجاعأحسب معدل اهتالك معدات النقل و تاريخ الحيازة على م .1
 .إعداد حالة التقارب .2

سجل في اليومية قيود التسوية و القيود الجردية بما في ذلك قيود تحديد النتيجة و قيد الضريبة علـى                    .3
 .األرباح

 ).بعد حساب النتيجة(إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد باألرصدة  .4

 .إعداد جدول حسابات النتائج .5

 .الميزانية الختاميةإعداد  .6

  
  : مالحظة 

  :يرجى االنتباه عند الحل إلى ما يلي
  . ألرصدة الحسابات التي تعرضت للتسوية و الحسابات الجديدة التي ظهرت-
  . تجميع الحسابات الفرعية في الحساب الرئيسي بالنسبة لحسابات األعباء و النواتج-
.المراجعة بعد الجرد عند إعداده باألرصدة فقط  الحسابات المرصدة ال داعي إلظهارها في ميزان -



 
  

  :أجوبة التقويم الذاتي . 6
  

  :ميزان المراجعة قبل الجرد. 1): 1(حل التمرين
 اســــم الحـســاب رقم الحساب األرصدة

 دائن مدين
 700000   أموال االستغالل 110

   50000 المصاريف اإلعدادية 20

     يةإطفاء المصاريف اإلعداد 209

   40000 القيم المعنوية 21

   85000 المعدات و األدوات 243

   65000 معدات النقل 244

   25000 تجهيزات مكتب 245

   100000 البضائع 30

   70000 المواد و اللوازم 31

   70000 سندات التوظيف 423

   25000 إقراض للغير 424

   95000 الزبائن 470

   125000 البنك 485

   45000 الصندوق 487

 70200   القروض البنكية 521

 25000   الموردون 530

 2400   أوراق الدفع 583

   150000 البضائع المستهلكة 60

   10000 المواد و اللوازم المستهلكة 61

   2000 نقل 620

   5000 إيجار و تكاليف إيجاريه 621

   6000 صيانة و إصالحات 622

   500 رإشها 626



 
   10400 مصاريف المستخدمين 63

   20000 الضرائب و الرسوم 64

   200 المصاريف المالية 65

 200000   مبيعات البضائع 70

 1500   النواتج المالية 770

 999100 999100 . . . . .  . . . . .المجموع

   :31/12/2005قيود التسوية بتاريخ . 2
    
      )1(   

    
  

  

   15.000  خصصات استثنائيةم    699
 10.000    مؤونة تدني البضائع  390  

  مؤونة تدني المواد و اللوازم  391  
 5.000    )إنشاء المؤونة(

        
      )2(       

    2.000  مخصصات استثنائية    699

  4923  
  مؤونة تدني سندات التوظيف

  2.000    )إنشاء المؤونة(

        
      )3(       

    3.800  ئيةمخصصات استثنا    699
  3.800    مؤونة تدني الزبائن  4970  
      )إنشاء المؤونة (    

          
//  

      

    13.000  ديون معدومة    694
  13.000    الزبائن  470  
      )إفالس أحد الزبائن(    

          
)4(  

      

    30.000  فواتير قيد التحرير    478
  30.000    مبيعات البضائع  70  



 
      )زبائنفواتير سترسل لل(    

          
  

      



 
 

        
  

)5(  
      

    600 النواتج المالية    770
  600   نواتج مقيدة سلفاً  578  
     )نواتج تعود للدورة القادمة(    

          
)6(  

      
    2.000  تخفيضات منتظرة    438
  2.000    نواتج مختلفة أخرى  779  
      )تخفيضات منتظرة من الموردين(    

          
)7(  

      
    2.500  مصاريف مقيدة سلفاًًً    468
  2.500    إيجار و تكاليف إيجاريه  621  
      )مصاريف تعود للدورة القادمة(    

          
)8(  

      
    1.000 مبيعات البضائع    70
  1.000   تخفيضات معدّدة للمنح  577  
     )تخفيضات ستمنح للزبائن(    

       
)9( 

     
    4.860 الماليةالمصاريف     65
  4.860   دائنو المصاريف المالية  565  
      )فوائد تعود للدورة القادمة(    

          
)10(  

      
    25.000  البنك    485
  25.000   إقراض للغير  424  

      )تحصيل مبلغ القروض(    
        
  

)11(  
      

    10.000  مخصصات استثنائية    699
  10.000    إطفاء المصاريف اإلعدادية  209  
  
 



 
50.000قسط اإلطفاء السنوي     

=10.000DA
5

        

  
  
  
  

  
  
  

  //        

        
  

)12(  
  

    

    17.500  مخصصات االهتالكات    682
  8.500    اهتالك المعدات و األدوات  2943  
  6.500    اهتالك معدات النقل  2944  
  2.500    اهتالك تجهيزات المكتب  2945  
      )لعائدة للدورة اتاالهتالكا(    

        
  

)13(  
  

    

    3.000  مخصصات استثنائية    699
  3.000    مؤونات الخسائر المحتملة  190  
      ).إنشاء المؤونة(    

  
  :فتح الحسابات الضرورية و ترصيدها . 3

699  390  391  
15.000  
2.000  
3.800  

10.000  
3.000  

 10.000   رم33.800
 رد

10.000  
5.000 
 رد

5.000  

      
4923  4970  694  

2.000 
 رد

2.000  3.800 
 رد

3.800  13.000  
   رم13.000

      
470  478  70  

95.000  13.000  
  رم 82.000

 

   رم30.000  30.000
    

1.000  
229.000 
 رد

200.000  
3.000  



 
 

770  578  438  
600  

 900رد 
 

1.500  
 600 رد 

600  200  
   رم200

      
779  468  621  

 2.000 رد
2.000  2.500  

   رم2.500
5.000  2.500  

   رم2.500
      

577  65  565  

  200  1.000 1.000رد 
 4.860رد    رم5.060 4.860

4.860  

      
485  424  209  

125.000  
25.000 

150.000   
  رم

25.000  
  10.000رد   25.000

10.000  

      
682  2943  2944  

  6.500  6.500رد   8.500  8.500رد    رم17.500  17.500
      

2945  

  

190    

  2.500رد 
2.500    

  3.000رد 
3.000  

  

  



 
  ) :قبل حساب النتيجة(ميزان المراجعة بعد الجرد . 4
  

 األرصدة
 اســــم الحـســابرقم الحساب

 دائن مدين
 700.000   أموال االستغالل 110

 3.000   مؤونات الخسائر المحتملة 190

   50.000 يف اإلعداديةالمصار 20

 10.000   إطفاء المصاريف اإلعدادية 209

   40.000 القيم المعنوية 21

   85.000 المعدات و األدوات 243

   65.000 معدات النقل 244

   25.000 تجهيزات المكتب 245

 8.500   اهتالك المعدات و األدوات 2943

 6.500   اهتالك معدات النقل 2944

 2.500   تالك تجهيزات المكتباه 2945

   100.000 البضائع 30

 10.000   مؤونات تدني البضائع 390

   70.000 المواد و اللوازم 31

 5.000   مؤونات تدني المواد و اللوازم 391

   70.000 سندات التوظيف 423
 2.000   مؤونات تدني سندات التوظيف 4923

   2.000 تخفيضات منتظرة 438

    2.500 مصاريف مقيدة سلفاً 468

   82.000 الزبائن 470

 3.800   مؤونات تدني الزبائن 4970

   30.000 فواتير قيد التحرير 478

   150.000 البنك 485

   45.000 الصندوق 487

 70.200   القروض البنكية 521



 
 25.000   الموردون 530

 4.860   دائنو المصاريف المالية 565

 1.000   يضات معّدة للمنحتخف 577

 600   نواتج مقيدة سلفاًً 578

 2.400   أوراق الدفع 583

   150.000 البضائع المستهلكة 60

   10.000 المواد و اللوازم المستهلكة 61

   2.000 نقل 620

   2.500 إيجار و تكاليف إيجارية 621

   6.000 صيانة و إصالحات 622

   500 إشهار 626

   10.400 صاريف المستخدمينم 63

   20.000 الضرائب و الرسوم 64

   5.060 المصاريف المالية 65

   17.500 مخصصات االهتالكات 682
   13.000 ديون معدومة 694

   33.800 مخصصات استثنائية 699

 229.000   مبيعات البضائع 70

 900   النواتج المالية 770

 2.000   نواتج مختلفة أخرى 779

  1.087.260 1.087.260. . . . .المجموع

  



 
  :جدول حسابات النتائج . 5
  

 دائن مدين اسم الحساب  رح

 229.000   مبيعات البضائع  70
   150.000 البضائع المستهلكة  60
 79.000   الهامش اإلجمالي  80
 79.000   الهامش اإلجمالي  80
   10.000 المواد و اللوازم المستهلكة  61
   11.000 خدمات  62

 58.000   القيمة المضافة  81

 58.000   القيمة المضافة  81
 2.900   النواتج المختلفة  77
   10.400 مصاريف المستخدمين  63
   20.000 الضرائب و الرسوم  64
   5.060 المصاريف المالية  65

   17.500 مخصصات االهتالكات و المؤونات  68

 7.940   نتيجة االستغالل  83
 -    نواتج خارج االستغالل  79
   46.800 تكاليف خارج االستغالل  69
   46.800 نتيجة خارج االستغالل  84
 7.940   نتيجة االستغالل  83
   46.800 نتيجة خارج االستغالل  84

  38.860 النتيجة اإلجمالية للدورة  880

  . نالحظ أن نتيجة هذه المؤسسة خسارة



 
  :الختامية الميزانية . 6
  

 رح الخصوم المبلغ
المبلغ 
الصافي

االهتالكات 
و 

المؤونات
المبلغ 
 اإلجمالي

 رح األصول

   االستثمارات         األموال الخاصة 

40.00 110 أموال االستغالل 700000
0 

10.000 المصاريف  50.000
 اإلعدادية

20 

مؤونات الخسائر و  3000
 ت

19 40.00
0 

 21 ويةالقيم المعن 40.000  

76.50  1المجموع 703000
0 

المعدات و األدوات 85.000 8.500 243 

 
58.50   الديون

0 
 244 معدات النقل 65.000 6.500

22.50 521 قروض بنكية 70.200
0 

 245 تجهيزات المكتب 25.000 2500

237.5 530 الموردون 25.000
00 

27.500    2المجموع 265.000

دائنو المصاريف  4.860
 ليةالما

   المخزونات      565

1.000 

تخفيضات معّدة 
 للمنح

577 90.00
0 

 30 البضائع 100.000 10000

600,00
65.00 578 نواتج مقيدة سلفاًً

0 
 31 المواد و اللوازم  70.000 5000

155.0 583 أوراق الدفع 2400
00 

15.000    3المجموع 170.000

   الحقوق         5المجموع 104.060

    68.00
0 

 423 سندات التوظيف 70.000 2000

   2.000 تخفيضات منتظرة 2.000   438 

     2.500

  

مصاريف مقيدة  2500
 سلفاً

468 

     78.20
0 

 470 الزبائن 82.000 3800



 

      30.00
0 

فواتير قيد التحرير 30.000   478 

     150.0
00 

 485 البنك 150.000  

    45.00
0 

 487 لصندوقا 45.000  

   
  

375.7
00 

   4المجموع 381.500 5.800

   

  

38.86
0 

  النتيجة اإلجمالية 38.860  
 )خسارة(

880 

   المجموع الكلي 807.060
807.0

60 48.300    المجموع الكلي 855.360

 
 

  ) :2(حل التمرين
  :قيود تحديد النتائج . 1
  

         
   33.700 مبيعات البضائع  70
   7.000 امش اإلجمالياله  80
 40.700   البضائع المستهلكة 60 
     )تحديد الهامش اإلجمالي(  
           
   400.500 إنتاج مباع  71
   13.450 إنتاج مخزون  72
   300 إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة  73
   4.350 أداءات متممة  74
   9.700 تحويل تكاليف اإلنتاج  75
 7.000   امش اإلجمالياله 80 
 151.135   المواد و اللوازم المستهلكة 61 
 21.250   خدمات 62 
 248.915   القيمة المضافة 81 
     )تحديد القيمة المضافة(  
           
   248.915 القيمة المضافة  81
   4.300 النواتج المختلفة  77



 
   2.600 تحويل تكاليف االستغالل  78
 122.700   مصاريف المستخدمين 63 
 61.340   الضرائب والرسوم 64 
 3.400   المصاريف المالية 65 
 10.250   المصاريف المتنوعة 66 
 21.000   مخصصات االهتالكات و المؤونات 68 
 37.125   نتيجة االستغالل 83 
     )تحديد نتيجة االستغالل(  
  
 

          



 
 

                  

   200 نواتج خارج االستغالل  79
   200 نتيجة خارج االستغالل  84
 400   تكاليف خارج االستغالل 69 
     )تحديد نتيجة خارج االستغالل(  
  
           

   37.125 نتيجة االستغالل  83
 200   نتيجة خارج االستغالل 84 
 36.925   النتيجة اإلجمالية للدورة880 
     ) النتيجة اإلجماليةتحديد(  
  
           

   36.925 النتيجة اإلجمالية للدورة 880
 9.231   ضرائب على األرباح889 
 27.694   نتيجة السنة المالية 88 
     )تحديد نتيجة الدورة الصافية(  
  
 

          

   9.231 ضرائب على األرباح 889
 9.231   اءضرائب االستغالل واجبة األد564 
     )تسجيل قيد الضريبة إلى األرباح(  

  



 
  :جدول حسابات النتائج . 2

 دائن مدين اسم الحساب رح

 33.700   مبيعات البضائع 70

   40.700 البضائع المستهلكة 60

   7.000 الهامش اإلجمالي 80

   7.000 الهامش اإلجمالي 80

 400.500   إنتاج مباع 71

 13.450   نإنتاج مخزو 72

 300   إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة 73

 4.350   أداءات متممة 74

 9.700   تحويل تكاليف اإلنتاج 75

   151.135 المواد و اللوازم المستهلكة 61

   21.250 خدمات 62

 248.915   القيمة المضافة 81

 248.915   القيمة المضافة 81

 4.300   نواتج مختلفة 77

 2.600   حويل تكاليف االستغاللت 78

   122.700 مصاريف المستخدمين 63

   61.340 الضرائب و الرسوم 64

   3.400 المصاريف المالية 65

   10.250 المصاريف المتنوعة 66

   21.000 مخصصات االهتالكات و المؤونات 68

 37.125   نتيجة االستغالل 83

 200   نواتج خارج االستغالل 79

   400 تكاليف خارج االستغالل 69

   200 نتيجة خارج االستغالل 84

 37.125   نتيجة االستغالل 83

   200 نتيجة خارج االستغالل 84

 36.925   النتيجة اإلجمالية للدورة 880

   9.231 ضرائب على األرباح 889

 27.694   )نتيجة الدورة(نتيجة السنة المالية  88

  ) :3(حل التمرين
  .حساب معدل اهتالك معدات النقل وتاريخ حيازة مواد التعبئة والتغليف القابلة لالسترجاع. 1



 
  :أ ـ معدل االهتالك 

  
فقط و منه مدة استخدام كل سيارة       ) R19(و السيارة   ) 404(يحتوي على قسط اهتالك السيارة      ) 2944(حساب  

  :هي
 سنة1=31/12/97                             03/01/97

 سنوات 4 =31/12/97                             02/01/94
  ):R19( قيمة السيارة -

)DA 47.800 = 38.000 - 36.200 - 122.000(  

36.200 1 47.800 4 45.480
100 100

362. 1912. 45480
2274. 45480

45480 20
2274

% 20%

t t

t t
t

t

t

  

  
  :ب ـ تاريخ شراء مواد التعبئة و التغليف القابلة لالسترجاع 

1518.750:  قسط االهتالك السنوي- 2.812.5
100

Am DA  

 و منه يمكن DA 8.437,50:  هي 31/12/97من تاريخ الحيازة إلى غاية ) المتجمعة(االهتالكات المتراكمة 
  حساب مدة االستخدام من تاريخ الحيازة 

8437,5: بالعالقة التالية31/12/97إلى غاية  3
2812,5

n  

 
01/01/95  31/12/95  31/12/96  31/12/97  
  
  
  
  

  .01/01/1995: ة هوإذن تاريخ الحياز

  سنوات3



 
  .1998حساب االهتالكات لسنة  

19.500: المعدات و األدوات *  12,5% 2.437,5Am DA  
  :معدات النقل* 

36200) :404(ـ السيارة  20% 7.240Am DA   
R4: (38000(ـ السيارة  20% 7.600Am DA   
R19: (47800(ـ السيارة  20% 9.560Am DA )هتالك األخيرقسط اال(  

3450: المكتب تتجهيزا*  10% 345Am DA   
18.750:مواد التعبئة والتغليف القابلة لالسترجاع *  15% 2.812.5Am DA  
  :حالة التقارب. 2

 لدى البنك" كشامي " حساب مؤسسة  "كشامي " حساب البنك بدفاتر مؤسسة 

 دائن مدين البيان دائن مدين البيان

1.262.336    31/12/97رصيد   1.265.000  31/12/97رصيد 

   2.130 165شيك رقم   7.150 667شيك رقم 

   76 فوائد دائنة
 + 816شيك رقم     

 10.270  كمبيالة

  1.750   ورقة قبض     
الرصيد الُمصحح 

  1.272.226 )دائن(الرصيد الُمصحح 1.272.226   )مدين(



 
  :نتائج قيود التسوية و تحديد ال. 3

    
      )1(   

    
  

  

   29.995  مخصصات االهتالكات    682
 2.437,5    اهتالك المعدات و األدوات  2943  
 24.400    اهتالك معدات النقل  2944  
  345    اهتالك تجهيزات المكتب  2945  
  2.812,5    اهتالك مواد التعبئة و التغليف القابلة لالسترجاع  2946  
      )اهتالكات الدورة(    
        
      //       

    47.800  اهتالك معدات النقل    2944
  47.800    معدات النقل  244  
      ) كليةR19ًترصيد الحسابات ، اهتالك السيارة (    
        
      )2(       

    7.226  البنك    485
  7.150    الزبائن  470  
  76    النواتج المالية  770  
      )حسب حالة التقارب (    

          
)3(  

      

    35  مخصصات استثنائية    699
  35    مؤونات تدني الزبائن  4970  

    1 50(7500 7150) 35
5 100

      
          

)4(  
      

    20.000  مخصصات استثنائية    699
  20.000    مؤونات الخسائر و التكاليف  19  

      )مؤونة لمواجه غرامة ضريبية(    
          

  
      



 
  

          
)5(  

      

    320  صاريف مقيدة سلفاًم    468
  320   المصاريف المتنوعة  66  
      )مصاريف التأمين تعود للدورة القادمة(    
      )6(        
  865.600 مبيعات البضائع  70

 565.600  الهامش اإلجمالي  80

 300.000  البضائع المستهلكة 60 

   )تحديد الهامش اإلجمالي(  

         

  565.600 الهامش اإلجمالي  80

 95.775  المواد و اللوازم المستهلكة 61 

 7.496  خدمات 62 

 462.329  القيمة المضافة 81 

   )تحديد القيمة المضافة(  

         

  462.329 القيمة المضافة  81

  23.598 النواتج المختلفة  77

 10.365  مصاريف المستخدمين 63 

 1.250  الضرائب و الرسوم 64 

 105  المصاريف المالية 65 

 1.836  المصاريف المتنوعة 66 

 29.995   مخصصات االهتالكات والمؤونات 68 

 442.376   نتيجة االستغالل 83 

   )تحديد نتيجة االستغالل(  

    
   

      
    



 

   20.035 نتيجة خارج االستغالل  84

 20.035   تكاليف خارج االستغالل 69 

     )ة خارج االستغاللتحديد نتيج(  

           

   442.376 نتيجة االستغالل  83

 20.035   نتيجة خارج االستغالل 84 

 422.341   النتيجة اإلجمالية للدورة 880 

     )تحديد النتيجة اإلجمالية(  

           

   422.341 النتيجة اإلجمالية للدورة  880

 105.585,25   الضرائب على األرباح 889 

 316.755,75   نتيجة السنة المالية 88 

     )تحديد نتيجة الدورة الصافية(  

           

   105.585,25 الضرائب على األرباح  889

 105.585,25   ضرائب االستغالل واجبة األداء 564 

     )تسجيل قيد الضريبة إلى األرباح(  

 
 
  



 
  ) :بعد حساب النتيجة(األرصدة ميزان المراجعة بعد الجرد ب. 4
  

 اســــم الحـســاب رقم الحساب األرصدة
 دائن مدين

       980.000   أموال االستغالل 110
       35.000   مؤونات الخسائر و التكاليف 19

         2.600 حقوق الملكية التجارية و الصناعية 212
         19.500 المعدات و األدوات 243
         74.200 معدات النقل 244
         3.450 تجهيزات المكتب 245
         18.750 مواد التعبئة و التغليف المسترجعة 246

       10.968,75   اهتالك المعدات و األدوات 2943
       22.080   اهتالك معدات النقل 2944
       1.121,25   اهتالك تجهيزات المكتب 2945
       11.250   هتالك مواد التعبئة والتغليف المسترجعةا 2946

         161.800 البضائع 30
         350 الزبائن 470
         320 مصاريف مقيدة سلفاً 468

       35   مؤونات تدني الزبائن 4970
         40.275 أوراق القبض 479
         1.272.226 البنك 485
         18.640 الصندوق 487
       100.965   ديون االستثمار 52

       12.300   الموردون 530
 105.585,25   ضرائب االستغالل واجبة األداء 564
       16.050   أوراق الدفع 583
 316.755,75   نتيجة السنة المالية 88

 1.612.111 1.612.111. . . . .  . . . . .المجموع

  



 
  :ات النتائج جدول حساب. 5
  

 دائن مدين اسم الحساب رح

70 
 865.600   مبيعات البضائع

   300.000 البضائع المستهلكة 60

 565.600   الهامش اإلجمالي 80

 565.600   الهامش اإلجمالي 80
   95.775 المواد و اللوازم المستهلكة 61
   7.496 خدمات 62

 462.329   القيمة المضافة 81

 462.329    المضافةالقيمة 81
 23.598   النواتج المختلفة 77
   10.365 مصاريف المستخدمين 63
   1.250 الضرائب و الرسوم 64
   105 المصاريف المالية 65
   1.836 المصاريف المتنوعة 66
   29.995 مخصصات االهتالكات و المؤونات 68

 442.376   نتيجة االستغالل 83

     ستغاللنواتج خارج اال 79
   20.035 تكاليف خارج االستغالل 69

   20.035 نتيجة خارج االستغالل 84

 442.376   نتيجة االستغالل 83
   20.035 نتيجة خارج االستغالل 84

 422.341   النتيجة اإلجمالية للدورة 880

   105.585,25 الضرائب على األرباح 889

 316.755,75   )لصافيةالنتيجة ا(نتيجة السنة المالية  88
 


