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  :تعريف الميزانية الوظيفية .1
  

بينما , N/31/12تقدم الميزانية المحاسبية معلومات عن الذمة المالية للمؤسسة بتاريخ معين مثالً 
  . تمويل االستثمارات ودورة االستغالل بالمؤسسةتقديم الميزانية على شكل وظيفي يقدم لنا بياناً و إشارات حول

إعداد الميزانية الوظيفية يكون انطالقا من الميزانية المحاسبية ويتعلق األمر بميزانية يتم إعادة 
معالجتها و إدخال تغييرات عليها، بحيث تصبح مناصب الميزانية الوظيفية مرتبة وفقا لمنطق و أهداف مختلفة 

يزانية المحاسبية و لنا أن نتساءل ما هو الهدف المنشود من وراء إعداد الميزانية عن تلك التي تخص الم
  .الوظيفية ؟ 

و اإلجابة هي أن نعرف من البدء أن الميزانية الوظيفية في حد ذاتها ال تمثل أي فائدة و أن التحليل 
  . الذي يتبع إعدادها هو فقط الذي يعطي أهمية لها

ه الميزانية يشير إلى هدفها، ذلك أن إعادة ترتيب الميزانية الوظيفية إن االسم الذي يطلق على هذ
  .يكون وفقاً لوظيفة الحسابات

  و لكن وفقا ألي  وظائف  يتم هذا الترتيب ؟   
  : من أجل ترتيب الميزانية الوظيفية يكفي طرح السؤال التالي 

   ؟ االستثمار و التمويل أو االستغالل:هل الحساب المعني يتعلق بـ 
  
  

  :عناصر الميزانية الوظيفية  .2
  

و من أجل إعدادها يجب إعادة معالجة الميزانية , تقدم الميزانية الوظيفية عن طريق كتل كبيرة
  .و قبل التطرق إلى ذلك نعّرف الدورات الوظيفية , المحاسبية

  :الدورات الوظيفية  . 1.2
  :التمويل و االستثمار أو الدورة الطويلة . أ

ور وظيفة التمويل في تغطية االحتياجات المالية للمؤسسة سواء كانت متعلقة باالستثمار أو بالوظيفة يتمثل د
  .المالية في حد ذاتها أو بخزينة المؤسسة 

أما وظيفة االستثمار فتتمثل في الوضع تحت تصّرف المؤسسة مختلف تجهيزات االنتاج و باقي االستثمارات 
  .ة الضرورية لممارسة نشاط المؤسس



 
االستخدامات ( تقوم بتمويل وظيفة االستثمار ) موارد ثابتة ( و منطلق الميزانية الوظيفية هو أن وظيفة التمويل 

  ) .الثابتة 
  :دورة استغالل المؤسسة أو الدورة القصيرة . ب

يل و هذه الدورة تتطلب احتياجات للتمو, تمثل دورة االستغالل مجموع العمليات التي تقوم بها المؤسسة
و ذلك ألننا نالحظ في كثير من األحيان فارقاً زمنياً بين التدفقات الحقيقية ) احتياجات لرأس المال العامل(

  ).عمليات القبض و التسديد(و التدفقات المالية المقابلة لها ) عمليات الشراء و البيع ( للمؤسسة 
 الموردين ثم القيام بالبيع على الحساب و يعبر عن دورة االستغاللبشكل مبسط حيث يتم شراء المخزونات من

ثم يأتي قبض المبالغ من الزبائن أي التحصيل و دفع المؤسسة لما عليها أي تسديد ) الشراء والبيع(للزبائن 
  :المبالغ للموردين و هو ما يوضحه الشكل التالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :مالحظة 
  . التجارية و المؤسسة الصناعيةالشكل السابق يختلف في التفاصيل بين المؤسسة        

  :كتل الميزانية الوظيفية . 1.2
  : تتكون الميزانية الوظيفية من قسمي كبيرين كما يلي 

  Ressources et emplois stable)الثابتـة (ويمثل الموارد و االستخدامات المـستقرة  :  أعلى الميزانية 
   . cycle des investissementرة االستثمارات وهذا ما عبرنا عنه بدورة التمويل واالستثمارات أو دو

 وهو ما يعبر عنه باألصول و الخصوم  cycle d’exploitation و يمثل دورة االستغالل : أسفل الميزانية 
  .المتداولة 

  

 المخزونات

 النقديات

 حقوق على الزبائنديون الموردين

 المشتريات المبيعات

 التسديد التحصيل



 
  

  :مستويات  " 3"  تنقسم األصول و الخصوم المتداولة  إلى 
  :غالل األصول و الخصوم المتداولة لالست: ـ المستوى األول 

المتمثلة في المخزونات و الزبائن و موارد       ) االستخدامات(  و تعبر عن احتياجات  دورة االستغالل        
  .التمويل المتمثلة في الموردين والحسابات الملحقة بهم مثل أوراق الدفع

  :األصول و الخصوم المتداولة خارج االستغالل : ـ المستوى الثاني 
و الموارد التي ال ترتبط مباشرة بالنشاط االستغاللي األساسي         ) داماتاالستخ(و تعبر عن االحتياجات     

  .للمؤسسة و كذلك التدفقات المالية التي لها طابع استثنائي 
) 48/ح( و تعبر عن استخدامات الخزينة المتمثلة في األموال رهن اإلشـارة               :الخزينة  : ـ المستوى الثالث    

رد  الخزينة المتمثلة في االعتمادات البنكية الجارية و حـساب البنـك             و كذلك موا  , عندما تكون الخزينة موجبة   
عندما يكون رصيده دائنا في حالة السحب على المكشوف كما رأينا في درس الخزينة في السنة الثانيـة حيـث                    

  . حسابات األصول الدائنة50/ دائناً و يظهر في جانب الخصوم ضمن حـ485/يكون في هذه الحالة رصيد حـ
  :ون شكل الميزانية الوظيفية كما يلي و يك

  الخصوم  األصول
  الموارد الثابتة  االستخدامات الثابتة

  ) بالقيم اإلجمالية( االستغالل استثمارات  
   خارج االستغالل استثمارات 
   ) بالقيم اإلجمالية     ( 

   الخاصة األموال 
   و المؤونات االهتالكات 
   الخسائر و التكاليف مؤونة 
  ورة  الدنتيجة 
   )52/حـ( المالية الثابتة الديون 

  الخصوم المتداولة  األصول المتداولة
 األصول المتداولة لالستغالل  
  :بالقيم االجمالية)   استخدامات االستغالل   ( 

   المخزونات -
   الزبائن و ما يلحق بهم -

استخدامات ( المتداولة خارج االستغالل   األصول 
  : ليةبالقيم اإلجما) خارج االستغالل

 مدينون ال يتعلقون باالستغالل األساسـي       - 
  للمؤسسة 

  ) :استخدامات الخزينة( خزينة األصول  
  )  أموال رهن اإلشارة( ـ النقديات 

  : الخصوم المتداولة  لالستغالل 
   الموردون و ما يلحق بهم -
  
  :الخصوم المتداولة خارج االستغالل  

  ـ ديون أخرى 
  
 خزينة الخصوم  

  البنكية الجارية ـ االعتمادات
( ـ حساب البنك عندما يكـون رصـيده دائنـاً           

  ) 50/حـ
  مجموع الخصوم  بالقيمة اإلجمالية) االستخدامات (مجموع األصول 

   بالقيمة اإلجمالية



 
  :مالحظة 

  . انطالقاً من ميزانية محاسبية قبل توزيع األرباحةإعداد الميزانية الوظيفية يكون بالقيم اإلجمالي
  :كتل الميزانية الوظيفية كما يلي و تظهر 

  )مستقرة(موارد ثابتة  )مستقرة(استخدامات ثابتة 

  خصوم متداولة لالستغالل  أصول متداولة لالستغالل
  )ديون االستغالل المتداولة(

  خصوم متداولة خارج االستغالل  أصول متداولة خارج االستغالل
  )ديون خارج االستغالل(

  مخزينة الخصو  خزينة األصول
  

  :مالحظة 
يمكن تقسيم االستخدامات الثابتة والموارد الثابتة إلى قسمين حسب العالقة باالستغالل إلى استخدامات ثابتة 

  . لالستغالل واستخدامات ثابتة خارج االستغالل و نفس الشيء بالنسبة للموارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :إعداد الميزانية الوظيفية . 3
  

  :صر األصول و الخصوم انطالقاً من الميزانية المحاسبيةو يتم بإعادة ترتيب عنا
  :إعادة ترتيب حسابات األصول .1.3

  إعادة ترتيبها  الحسابات

االهتالكات و المؤونات المتعلقة بتـدني األصـول        
  .تضاف إلى جانب الخصوم ضمن الموارد الثابتة  ).49، 39، 29(

تغالل أو حقوق خارج االستغالل     تضاف إلى حقوق االس     . مصاريف مقيدة سلفا468ًحساب 
  .حسب معطيات المؤسسة

أوراق القبض المخصومة قبل ولـم يحـن تـاريخ          
  .استحقاقها

تعتبر جزء من حقوق االستغالل في جانب األصـول و          
تضاف إلى خزينة الخصوم في جانب الخصوم في نفس         

  .الوقت

  . سندات المساهمة421حساب 
  . إقراض424حساب 
  .فوعة كفاالت مد426حساب 

وتضاف إلى االستخدامات   ) الحقوق(تنقص من المدينين    
  .الثابتة

و ُيضاف إلى حقوق خارج     ) الحقوق(ُينقص من المدينين      . سندات التوظيف423حساب 
  .االستغالل

  



 
  :إعادة ترتيب حسابات الخصوم .. 2.3

  إعادة ترتيبها  الحسابات

   مؤونات الخسائر المحتملة190
 توزيعها على عدة ب الواج مؤونات التكاليف195

  .سنوات مالية

تعتبر جزء من الموارد ثابتة و تـدرج ضـمن األمـوال            
  .الخاصة

  .يعتبر جزء من الديون خارج االستغالل  . ديون أخرى لالستثمارات529حساب

تطرح من ديون االسـتغالل و تـضاف للـديون خـارج              . ضرائب االستغالل واجبة األداء564حساب 
  .االستغالل

يعاد ترتيبها إما في ديـون االسـتغالل أو ديـون خـارج               . نواتج مقيدة سلفا578ًب حسا
  .االستغالل حسب المعطيات المقدمة

  . تسبيقات بنكية588حساب 
الخـاص بحـساب    ( حسابات األصول الدائنة     50

  ).البنك عندما يكون رصيده دائناً
  .يطرحان من ديون االستغالل ويضافان لخزينة الخصوم

  .تضاف إلى الموارد الثابتة  .ة الدورة نتيج88
  



 
  N/31/12لدينا الميزانية المحاسبية التالية إلحدى المؤسسات بتاريخ   :مثال توضيحي 

 األصولرح
المبالغ 
 اإلجمالية

االهتالكات 
 والمؤونات

المبالغ 
 الصافية

 الخصومرح
المبالغ 
 الصافية

  أموال خاصة 1    االستثمارات  2
 300000 أموال جماعية 10 1500 2250 3750 ديةمصاريف إعدا 20

 27000 االحتياطات 13 195000 - 195000 قيم معنوية 21

  52800  ت. خ. م   19  270000  135000  405000  تجهيزات اإلنتاج  24

  379800  1مجـ     466500  137250  603750  2مجـ   
    الديون  5        المخزونات  3

  49200  االستثمارديون   52  27000  7500  34500  بضائع  30
  36900  ديون المخزونات  53  27000  7500  34500  3مجـ   

مبالغ م بها في   54        المدينون  4
  21600  الحساب

  44400  ديون االستغالل  56  21000  4500  25500  مدينوا االستثمار  42
  11400  تسبيقات تجارية  57  6000  -  6000  مدينوا المخزونات  43
  60000  ديون مالية  58  10200  -  10200  تسبيقات االستغالل  46
  223500  5مجـ     30000  -  30000  ديون على الزبائن  47
    النتائج  8  94800  -  94800  النقديات  48
  52200  نتيجة السنة المالية  88  162000  4500  166500  4مجـ   
  52200  8مجـ             
  655500  مجموع الخصوم    655500  149250  804750  مجموع األصول  
  

  :ومات إضافية إلعادة تصنيف الميزانية ـ معل
  :أ ـ األصول 

 :مدينوا االستثمارات يتفرع إلى  " 42" حساب  
  .DA4500  و المؤونة  DA 13500:  سندات المساهمة 421/حـ 
 . قروض طويلة المدىDA 9000:  إقراض للغير 424/حـ 
 .  طويلة المدى  DA 3000 كفاالت مدفوعة 426/حـ 

 . أمانات مدفوعة فقط435ا المخزونات يحتوي على حساب مدينو " 43" حساب  

 :تسبيقات االستغالل يتضمن  " 46"حساب  



 
 .  تخص استغالل المؤسسةDA 3600 مصاريف مقيدة سلفاً 468/حـ 

 .الرصيد الباقي نصفه يخص الحقوق خارج االستغالل و النصف اآلخر  يمثل الحقوق األخرى لالستغالل 

  :ب ـ الخصوم 
 :ديون االستثمار يتفرع إلى "  52" حساب  

  .DA 45000 قروض بنكية 521/حـ 

  .DA 4200 أمانات للتسديد 526/حـ 

 .ديون المخزونات يتكون من ديون الموردين فقط " 53" حساب  

 و الباقي يعتبر ديوناً %40ديون االستغالل تحتوي على الضرائب على األرباح المقدرة بـ  " 56" حساب  
 .متداولة

 . تخص االستغالل والباقي خارج االستغاللDA 8400: تسبيقات تجارية  " 57" حساب  

  
  إعداد الميزانية الوظيفية : العمل المطلوب 

    :الحل  
 : عمليات تمهيدية إلعداد الميزانية الوظيفية .1

 أ ـ جانب تحضيري لعمليات عناصر األصول

 األصول المتداولة

 األصولرح
األصول 
 اإلجمالية

االستخدامات 
خارج االستغالل الثابتة

 االستغالل

خزينة 
 األصول

    ـ    ـ  ـ  603750 603750 استثمارات إجمالية 2

    ـ   34500   ـ 34500 البضائع 30

    ـ    ـ   13500 13500 سندات المساهمة421

    ـ    ـ    9000 9000 إقراض424

    ـ    ـ    3000 3000 كفاالت مدفوعة426

    ـ     ـ  6000    ـ 6000 أمانات مدفوعة435

    ـ    ـ  3600    ـ 3600 مصاريف مقيدة سلفا 468



 

46 

تسبيقات االستغالل 
)10200-3600(  

6.600
3.300 ( )

2
  

    ـ  3300 3300    ـ 6600

    ـ     ـ30000    ـ  30000 ديون على الزبائن  47

 94800    ـ       ـ  94800 النقديات 48

 94800 774003300 629250 804750 مجموع األصول   

  
  :  جدول تحضيري لعمليات  عناصر الخصوم -ب 

 الخصوم  المتداولة
 المبالغ الخصوم رح

الموارد  
 االستغالل الثابتة

خارج 
 االستغالل

خزينة 
 الخصوم

 ـ ـ ـ 379800 379.800 اصةاألموال الخ 1

 ـ ـ ـ 149250 149.250 االهتالكات والمؤونات 

 ـ ـ ـ 52200 52.200 نتيجة الدورة 88

 ـ ـ ـ 45000 45.000 قروض بنكية 521

 ـ ـ 4200 ـ 4.200 أمانات للتسديد 526

 ـ ـ 36900 ـ 36.900 ديون المخزونات 53

54 
مبالغ محتفظ بها في 

 الحساب
 ـ ـ 21600 ـ 21.600

564 
ضرائب االستغالل واجبة 

 األداء
   17760 ـ  17760

56 
رصيد (ديون االستغالل 

  )الحساب
 ) 44400- 17760( 

 ـ ـ 26640 ـ 26640



 

 ـ   11400 ـ 11.400 تسبيقات تجارية 57

 60000   ـ ـ 60.000 ديون مالية 58

 60000 17760 100740 626250 804750 مجموع الخصوم 

  
  

  : يزانية الوظيفية المختصرة الم. 4
  

و تمثل بالمجاميع المقابلة لكتل الميزانية و يمكن أن تكون هذه الكتل معّبر عنها بالنسب المئوية بحيث تنسب كل                   
كتلة إلى مجموع األصول بالنسبة لجانب األصول و كل كتلة إلى  مجموع الخصوم بالنسبة لجانب الخـصوم و                   

  : شكلها كما يلي بالنسبة للمثال السابق يكون 
  100الميزانية الوظيفية المختصرة منسوبة إلى 

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

 77,82 626250 الموارد الثابتة 78,19 629250 االستخدامات الثابتة 

 12,52 100740ديون االستغالل المتداولة  9,62 77400 األصول المتداولة لالستغالل

رج األصول المتداولة خا
 االستغالل 

 2,21 17760 ديون خارج االستغالل  0,41 3300

 7,46 60000 خزينة الخصوم  11,78 94800 خزينة األصول 

 100 804750 مجموع الخصوم 100 804750 مجموع األصول

  
  
 



 

  : وحلولها أنشطة اإلعالم اآللي. 5
  

   .Excelدول باالعتماد على معطيات المثال التوضيحي السابق و باستخدام المج
  :العمل المطلوب 

  إعداد الجدول المساعد إلدخال التغيرات الالزمة لجانب األصول .1
 .إعداد الجدول المساعد إلدخال التغيرات الالزمة لجانب الخصوم .2

 .إعداد الميزانية الوظيفية المختصرة .3

 



 
  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

  
  :الزمة لجانب األصول الجدول المساعد إلدخال التغيرات ال. 1

  



 
  :الجدول المساعد إلدخال التغيرات الالزمة لجانب الخصوم . 2
  

 



 
  :الميزانية الوظيفية المختصرة . 3

 يتم إعداد الميزانية الوظيفية باالعتماد على الجدولين السابقين 



 
  

  :أسئلة التقويم الذاتي . 6   
  

  ) :1(التمرين
 :الميزانية المحاسبية التالية" بناي"سة  قدمت لك مؤس31/12/2006بتاريخ 

  

اهتالكات و مبلغ إجمالي أصول
 مبالغ خصوم مبلغ صافي مؤونات

   أموال خاصة       االستثمارات 

 887000 أموال جماعية 30.000   30.000 أراضي 

 190000 م خ و التكاليف 152.000 8.000 160.000 مباني

   الديون      المخزونات

 200000 ديون االستثمار  394.000 6.000 400.000 بضائع

 121400 ديون  المخزونات 340.000 4.000 344.000 مواد ولوازم

 60000 ديون االستغالل      )الحقوق(المدينون 

 100000 ديون مالية 365.400 4.600 370.000 مدينوا االستثمار

 95000 الصافية النتيجة 232.000 28.000 260.000 ديون على الزبائن 

   140.000   140.000 نقديات

         

 1653400 مجموع الخصوم  1.653.400 50.600 1.704.000 مجموع األصول

  



 
  :من أجل إعداد الميزانية الوظيفية قدمت لك المعلومات اإلضافية التالية

 :مدينو االستثمارات يتكون من الحسابات التالية بقيمتها اإلجمالية 

  DA 166000: سندات المساهمة 421/حـ
  DA 150000:  سندات التوظيف423/حـ
  DA  54000: كفاالت مدفوعة426/حـ

 :ديون الزبائن  

  . خصمت لدى البنك و تاريخ استحقاقها لم يحن بعدDA 30000هناك أوراق قبض بمبلغ 
  ).529/حـ( يخص الديون األخرى لالستثمار DA 70000من بين ديون االستثمار مبلغ  
  .DA 17500ئب االستغالل واجبة األداء بلغت ضرا 
 .  و الباقي أوراق الدفعDA 34000 يتضمن تسبيقات بنكية بـ 58حساب  

  
  :العمل المطلوب 

  . الوظيفية لهذه المؤسسةةإعداد الميزاني



 
  ) :2(التمرين

  :كما يلي" آلب "  كانت الميزانية  المحاسبية لمؤسسة N/31/12بتاريخ 

  



 
  : التالية تلميزانية الوظيفية قدمت لك المعلومامن أجل إعداد ا

  : يتفرع إلى الحسابات التالية مأخوذة بالمبالغ اإلجمالية 42/ حـ
    DA 80000 سندات المساهمة 421/حـ
  DA 70000 سندات التوظيف 423/حـ
  DA 17000 إقراض للغير 424/حـ
  DA 19000 كفاالت مدفوعة 426/حـ

  . خارج االستغاللDA 3000يوجد مبلغ  على الحساب ت من بين سلفا
ـ         DA 2000 منهـا  DA 6000 مصاريف مقيدة سلفا بمبلـغ     468/ من بين تسبيقات االستغالل يوجد حساب ح

 .خارج االستغالل

 .DA 80000 ديون االستثمار األخـرى بمبلـغ 529/ ديون االستثمار تتضمن حـ

 : ديون االستغالل يتضمن ما يلي56 حساب 

  .DA 25000 و باقي ديون االستغالل DA 15000رائب االستغالل واجبة األداء  ض564/حـ
  :من بين الحسابات التي يتضمنها يوجد :  تجاريةت سلفا57 

  . خارج االستغالل DA 1500 منها DA 5000 نواتج مقيدة سلفا بمبلغ 578/حـ
  .يمثل هذا الحساب سلفيات بنكية بكامل مبلغه:  ديون مالية 58/حـ 

 . يخص حساب البنك الذي كان رصيده دائنا50/ حـ

  :العمل المطلوب 
 .إجراء التعديالت من أجل إعداد الميزانية الوظيفية )1

 .100إعداد الميزانية الوظيفية المختصرة منسوبة إلى  )2



 
  

  :أجوبة التقويم الذاتي . 7
  

  ) :1(حل التمرين
  :ول جدول مساعد إلدخال التغيرات الالزمة على جانب األص. 1

 كتل الميزانية

االستخدامات المبالغ اإلجمالية األصول
 الثابتة

أصول متداولة 
 لالستغالل

أصول متداولة 
 خزينة األصولخارج االستغالل

       190.000 190.000 استثمارات إجمالية

     744.000   744.000 المخزونات

         166.000 مدينو االستثمارات

       166.000 150.000 سندات المساهمة

         54.000 سندات التوظيف

   150.000   54.000 260.000 كفاالت مدفوعة

         30.000 ديون على الزبائن

     260.000   140.000 زبائن

أوراق القبض 
 المخصومة

    30.000     

 140.000         النقديات

 140.000 150.000 1.034.000 410.000 1.734.000 مجموع األصول



 
  :جدول مساعد إلدخال التغيرات الالزمة على جانب الخصوم . 2
  

 كتل الميزانية

المبالغ اإلجمالية الخصوم
 موارد ثابتة

خصوم متداولة 
 االستغالل  

خصوم متداولة
خارج 
 االستغالل

خزينة الخصوم

األموال الخاصة 
 )19حـ+10/حـ(

1.077.000 1.077.000       

       50.600 50.600 االهتالكات و المؤونات

       95.000 95.000 النتيجة

   70.000     70.000 ديون االستثمار األخرى

  باقي الديون 
)200000-70000( 

130.000 130.000       

     121.400   121.400 ديون المخزونات

   17.500     17.500 ضرائب االستغالل واجبة األداء

-60000(قي ديون االستغالل با
17500( 

42.500   42.500     

 34.000       34.000 تسبيقات  بنكية

     66.000   66.000 )583/حـ(باقي الديون المالية

 30.000       30.000 أوراق القبض المخصومة

 64.000 87.500 229.900 1.352.600 1.734.000 مجموع األصول



 
  :ية الميزانية الوظيف. 3
  

 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

 1.352.600 الموارد الثابتة 410.000 االستخدامات الثابتة

 229.900الخصوم المتداولة لالستغالل 1.034.000 األصول المتداولة لالستغالل

 150.000األصول المتداولة خارج االستغالل
الخصوم المتداولة خارج 

 االستغالل
87.500 

 64.000 خزينة الخصوم 140.000 لخزينة األصو

 1.734.000 مجموع الخصوم 1.734.000 مجموع األصول



 
  ) :2(حل التمرين

  :جدول مساعد إلدخال التغيرات الالزمة على جانب األصول . 1

 كتل الميزانية

المبالغ اإلجمالية األصول
االستخدامات 

 الثابتة
أصول متداولة
 لالستغالل

أصول 
متداولة خارج

 ستغاللاال

خزينة 
 األصول

    2.968.000 2.968.000 استثمارات إجمالية

   782.000  782.000 المخزونات

    80.000 80.000 سندات المساهمة

  70.000   70.000 سندات التوظيف

    17.000 17.000 إقراض للغير

    19.000 19.000 كفاالت مدفوعة

   18.000  18.000 مدينو المخزونات

  3.000 5.000  8.000 لفات على الحسابس

  2.000 4.000  6.000 مصاريف مقيدة سلفاً

  باقي تسبيقات االستغالل
)12.000 -6.000(  

6.000  6.000   

   230.000  230.000 ديون على الزبائن

196.000    196.000 أموال رهن اإلشارة

196.000 1.045.00075.000 3.084.000 4.400.000 مجموع األصول

  
  



 
  :جدول مساعد إلدخال التغيرات الالزمة على جانب الخصوم . 2

 كتل الميزانية

المبالغ اإلجمالية األصول
 موارد ثابتة

خصوم 
متداولة 
 االستغالل

خصوم متداولة 
خارج االستغالل

خزينة 
 الخصوم

أموال خاصة 
       2.605.140 2.605.140 )19حـ+10/حـ(

       852.060 852.060 وناتاالهتالكات و المؤ

       170.000 170.000 النتيجة
   80.000     80.000 ديون االستثمار األخرى

باقي ديون االستثمار 
  األخرى

) 380.000 - 80.000( 
300.000 300.000       

     200.000   200.000 ديون المخزونات
ضرائب االستغالل واجبة 

   15.000     15.000 األداء

باقي ديون االستغالل 
)60000-17500( 25.000   25.000     

   1.500 3.500   5.000 نواتج مقيدة سلفاً

  باقي السلفات التجارية
)7800-5000( 2.800   2.800     

 130.000       130.000 ديون مالية
 15.000       15.000 حسابات األصول الدائنة

 145.000 96.500 231.300 3.927.200 4.400.000 مجموع األصول



 
   :100الميزانية الوظيفية المنسوبة إلى . 3
  

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

 89,25 3.927.200 الموارد الثابتة 70,09 3.084.000  االستخدامات الثابتة

األصول المتداولة 
 لالستغالل

1.045.000 23,75 
الخصوم المتداولة 

 5,26 231.300  لالستغالل

األصول المتداولة 
 خارج االستغالل

75.000 1,70 
الخصوم المتداولة 
 خارج االستغالل

96.500 2,19 

 3,30 145.000 خزينة الخصوم 4,45 196.000 خزينة األصول

 100 4.400.000 مجموع الخصوم 100 4.400.000 مجموع األصول

 


