
 

  

تحليل االستغالل: المجال المفاهيمي الثالث  

تحليل حسابات النتائج): 7(الوحدة   
  

  

  تصميم الدرس
 

 
  النتائج الوسيطية ودراسة نسب االستغالل 

  قدرة التمويل الذاتي والتمويل الذاتي 

  أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها  

 أسئلة التقويم الذاتي 

  أجوبة التقويم الذاتي 
 
 
 
 

  :الكفاءات المستهدفة

 ـ يحدد نسب االستغالل وقدرة التمويل الذاتي  

  ساعات 05 :المدة الالزمة 

  .الكتب المدرسية المقررة  :المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي

 تُحدد النتائج الوسيطية 

 ستغاللتحسب نسب اال 

 تُحدد قدرة التمويل الذاتي



 

  

 
التجاري، (بت حسابات التسيير حسب خاصيتي االستغالل وخارج االستغالل وحسب النشاط رت

  ).الصناعي والخدمي

الهامش اإلجمالي، (يسمح هذا الترتيب والتنظيم بهيكلة حسابات النتائج المتعلقة منها باالستغالل 

ومن ثم ) االستغاللنتيجة خارج (وغير المتعلقة باالستغالل ) القيمة المضافة، نتيجة االستغالل

  ).نتيجة السنة المالية(ضبط النتيجة اإلجمالية والنتيجة الصافية للدورة 

  

 : النتائج الوسيطية ودراسة نسب االستغالل 

دج متخصصة في إنتاج وبيع مالبس نسائية، كما تقوم  3925000رأس مالها " عمور"مؤسسة  
دون إنتاجها ونشاط آخر ثانوي يتمثل في إيجـار فسـاتين   ) قفازات، جوارب، أحذية(بتوزيع ملحقات 

  . العرائس أثناء الحفالت
  :من دفتر الجرد استخرجنا أرصدة حسابات التسيير التالية

  دج 262.500: بضائع مستهلكة  دج 350.000: عمبيعات البضائ

  دج 1.590.000:مواد ولوازم مستهلكة  دج 2.480.000: إنتاج مباع

  دج 124500: خدمات  دج 320.000: إنتاج مخزون

  إنتاج المؤسسة لحاجاتها 

  دج 60.000: الخاصة

  دج 440.000: مصاريف المستخدمين

  دج 70.000: ضرائب ورسوم

  دج 18.000: مصاريف مالية  دج 240.000: أداءات مقدمة

  دج 65.000: مصاريف مختلفة  دج 55.000: تحويل تكاليف اإلنتاج

  دج 200.000مخصصات االهتالكات   دج 38000: نواتج مختلفة

  دج  80.000: مخصصات المؤونات  دج 32.000: تحويل تكاليف االستغالل

  دج 80.000: اللتكاليف خارج االستغ  دج 140000: نواتج خارج االستغالل
 

 كيف يتم تحليل النتائج وحساب نسب االستغالل ؟ 



 

  

  الهامش اإلجمالي. 1

 هو رصيد النشاط التجاري المتمثل في شراء وبيع البضائع على حالها دون إدخال أي تغييـر 

  .عليها ، يعبر عنه بالفرق بين مبيعات البضائع والبضائع المستهلكة

  عات البضائعمبي

  

  البضائع المستهلكة  الهامش اإلجمالي

  
 
 
  

  " :عمور " بالنسبة لمؤسسة 

350.000:الهامش اإلجمالي  262.500 87.500DA− =  

  : أ ـ تقييم المبيعات

وهو يحسب على أساس سعر البيع  (chiffre d'affaire)نطلق على المبيعات اسم رقم األعمال

  .ت الممنوحة للزبائنخارج الرسم بعد طرح التخفيضا

  ):المستهلكة(ب ـ تقييم البضاعة المباعة 

تحسب تكلفة البضاعة بمجموع ثمن شراء البضاعة مضافاً إليها مختلف المصاريف الملحقة 

و يمكن استخراج تكلفة البضاعة المباعة من المحاسبة العامة مباشرة إذا ) الخ...نقل، تأمين، (

د الدائم لمخزوناتها و يتمثل في هذه الحالة في حساب كانت المؤسسة تستعمل أسلوب الجر

، أما إذا كانت تستعمل أسلوب الجرد النهائي أي من فترة إلى أخرى تقوم المؤسسة بجرد )60(

  :مخزون البضائع فإننا نستخرجها بالعالقة التالية

  
 
 
 
  

  :ـ معدل الهامش اإلجمالي

الحقيقي ألرباح المؤسسـة التجاريـة وهـو     للهامش اإلجمالي فائدة كبيرة ألنه يعتبر المصدر

مؤشر هام في مراقبة مردودية المؤسسة، بصفة عامة ينسب الهامش اإلجمـالي إلـى رقـم    

  ).مبيعات البضائع(األعمال المتعلق بالنشاط التجاري 

البضائع المستهلكة –مبيعات البضائع = الهامش اإلجمالي   

مخزون  –مشتريات الفترة + مخزون أول المدة = البضائع المستهلكة 
 آخر المدة



 

  

  

  

  

  " :عمور " بالنسبة لمؤسسة 

100 25× =
87.500

الي  امش اإلجم دل اله = مع 350.000  

  .م األعمالمن رق% 25أي أن الهامش اإلجمالي يمثل 

وفي حالة تغير المعـدل،  . يتناسب الهامش اإلجمالي مع رقم األعمال ويكون المعدل ثابتًا  -

على المؤسسة تفسير سبب التغير والذي مرده عدم التوازن بين تغير سعر البيـع وسـعر   

 .الشراء

إن تجزئة الهامش اإلجمالي حسب أنواع البضائع المباعة يسمح بإظهار مسـتوى األداء    -

  .تجاري لكل نوع على حدة ومن ثم إعداد سياسة انتقائية توسعية للمبيعاتال

إن مقارنة  معدلين من نفس فرع النشاط أو لسنتين متتاليتين لنفس المؤسسة يسمح بمعرفة   -

  .مدى نجاح السياسة التجارية وتطورها

  القيمة المضافة. 2

يعبر . قنية والبشرية والمالية للمؤسسةيمثل رصيد القيمة المضافة الثروة الناتجة عن الموارد الت

  :عنها بالعالقة

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  

  

  

  ليالهامش اإلجما                    
  100×ـــــــــــ = معدل الهامش اإلجمالي 
 رقم األعمال                          

تكلفة شراء المواد  –إنتاج الدورة +الهامش اإلجمالي=القيمة المضافة
أعباء الخدمات –واللوازم المستهلكة   

إنتاج + مبيعات البضائع واإلنتاج المباع واألداءات المقدمة = إنتاج الدورة 
 فتحويل تكالي+ إنتاج المؤسسة لحاجاتها الخاصة+ مخزون

.اإلنتاج  



 

  

  :تحسب القيمة المضافة كما يلي" عمور " بالنسبة لمؤسسة 

  المبالغ  العناصر

  87.500  الهامش اإلجمالي

  2.480.000 إنتاج مباع(+) 

  320.000 إنتاج مخزون(+) 

  60.000 إنتاج المؤسسة لحاجاتها الخاصة(+) 

  240.000 ات مقدمةأداء(+) 

  55.000 تحويل تكاليف اإلنتاج(+) 

  - 1.590.000 مواد ولوازم مستهلكة) -(
  - 124.500 خدمات) -(

  = 1.528.000  القيمة المضافة

 
  :ـ نسب القيمة المضافة

تُعد القيمة المضافة مؤشرا هاما في تسيير المؤسسة وتزداد األهمية عند تجزئة القيمة المضافة 

  .ع المنتجات والخدمات اإلنتاجية المقدمةحسب نو

تعتبر القيمة المضافة مقياسا لحجم المؤسسة فإذا كانت مرتفعة في مؤسسة إنتاجية  -

 .في نشاطها تنستنتج أنها تستخدم عددا هاما من العمال والتجهيزا

كما تُعد مقياسا لدرجة التكامل العمودي حيث نستعين بحساب نسبة القيمة المضافة  -

فكلما اقتربت النسبة من واحد فإن المؤسسة .إنتاج الدورة لمعرفة درجة التكاملإلى 

 .أكثر تكامالً

النسبة النموذجية للقيمة المضافة إلى إنتاج الدورة في المؤسسات الصناعية تقترب  -

 %.45أي معدل  0,45من 
 
  

  

  

  

  

  
 

 القيمة المضافة
  ـــــــــــ= معدل القيمة المضافة 

 إنتاج الدورة



 

  

  

  :فإن" عمور " بالنسبة لمؤسسة 

2.480.000 320.000 60.000 240.000
55.000 350.000 3.505.000DA

+ + +
+ + =

دورة  اج ال  = إنت
                       

 
1.528.000 100 43,6
3.505.000

× افة = ة المض دل القيم   = مع

  .من إنتاج الدورة% 43,6أي أن القيمة المضافة تمثل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .إن مقارنة معدالت القيمة المضافة  لسنوات متتالية يسمح بمعرفة مستوى تطور األداء -

تجزأ القيمة المضافة إلى مكوناتها حسب تدخل كل عنصـر   :البنية الداخلية للمؤسسة -

لفة عامل العمل وجزء متغير يتعلق بالنتيجة، وبالنسـبة  فمثالً العمال يحصلون على تك

للدولة تحصل على أعباء الضرائب والرسوم وجزء من النتيجة في شكل ضرائب على 

األرباح وتحصل المؤسسة على المخصصات الصـافية لالسـترجاع والنتيجـة غيـر     

 وتحسب نسبة كل جزء أو عنصر إلى القيمـة المضـافة بواسـطة   ... الموزعة وهكذا

النسب باستخدام العناصر التي تتوزع عليها و هي أساسـاً مصـاريف المسـتخدمين    

 :واالهتالكات، وأهم هذه النسب هي

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مالحظة
 
 
 
 

مضافة إلى رقم األعمال العتبارات حسابية رغم أن في أغلب األحيان تنسب القيمة ال -
 .إنتاج الدورة أكثر داللة

. رقم األعمال هو مجموع مبيعات البضائع واإلنتاج المباع واألداءات المقدمة -
  ).74/حـ+  71/حـ+  70/حـ(

 مصاريف المستخدمين
  ــــــــــــــ

  القيمة المضافة
  

 االهتالكات
 ،   ـــــــــــ
 القيمة المضافة

  



 

  

  " :عمور " بالنسبة لمؤسسة 

 الحساب  النسبة
  مصاريف المستخدمين 

  ــــــــــــــ
  القيمة المضافة     

440.000 0,2879 28,79%
1.528.000

=   أي      

  كاتاالهتال       
  ـــــــــــ    

  القيمة المضافة      

200.000 0,1309 13,09%
1.528.000

=   أي      

 

 

  نتيجة االستغالل. 3

يسمح رصيد نتيجة االستغالل بتقييم المردودية االقتصادية للمؤسسة الناتجة عن النشاط العادي 

  .لها

  :تحدد نتيجة االستغالل كما يلي" عمور " بالنسبة لمؤسسة 

  المبالغ  العناصر

  1.528.000  قيمة المضافةال
  38.000 نواتج مختلفة(+) 
  32.000 تحويل تكاليف االستغالل(+) 

  -  440.000 مصاريف المستخدمين) -(
  - 70.000 ضرائب ورسوم) -(
  - 18.000 مصاريف مالية) -(
  - 65.000 مصاريف مختلفة) -(
  -  280.000 مخصصات االهتالكات والمؤونات) -(

  = 725.000  نتيجة االستغالل

  نتيجة خارج االستغالل. 4

  يعبر عنها . وهو رصيد مستقل يجمع العمليات االستثنائية المنجزة من قبل المؤسسة

  :بالعالقة

  

  

تكاليف خارج االستغالل –نواتج خارج االستغالل = نتيجة خارج االستغالل   



 

  

  " :عمور " بالنسبة لمؤسسة 

  

  المبالغ  العناصر

  140.000  نواتج خارج االستغالل
  -  80.000  تكاليف خارج االستغالل) -(

  = 60.000  نتيجة خارج االستغالل
  

  

إن رصيد نتيجة خارج االستغالل ال يقدم فائدة كبيرة للتسيير، لكن معرفته تكتسي أهمية خاصة 

  .في تحديد النتيجة اإلجمالية للدورة

  النتيجة اإلجمالية للدورة. 5

  .وتعبر عن مجموع نتيجة االستغالل ونتيجة خارج االستغالل

  " :عمور " بالنسبة لمؤسسة 

  المبالغ  العناصر

  725.000  نتيجة االستغالل
  60.000 نتيجة خارج االستغالل

  = 785.000 النتيجة اإلجمالية للدورة

  

  )نتيجة السنة المالية(النتيجة الصافية للدورة . 6

وتعبر عن النتيجة المحققة بعد طرح الضرائب على األرباح من النتيجة اإلجمالية للـدورة إذا  

  ).ربحا(كانت موجبة 

  " :عمور " ؤسسة بالنسبة لم

  المبالغ  العناصر

  725.000 النتيجة اإلجمالية للدورة
785.000الضرائب على األرباح) -( 30%× 235.500  -  

  = 549.500 النتيجة الصافية للدورة

 
 



 

  

 
 
 
 
 

  
  
  

  
  

  :ـ نسب النتيجة الصافية للدورة

  

نه إلى رقم األعمال للتعبيـر عـن   تنسب النتيجة الصافية للدورة إلى األموال الخاصة أكثر م

  .المردودية المالية للمؤسسة بعد كل عمليات االستغالل وخارج االستغالل

  

  

  "عمور " مؤسسة   العالقة  النسبة

نســـبة 

هـــامش 

  الربح

( افية   ة الص ح( النتيج رب  
 رقم األعمال

  
5 4 9 .5 0 0

= 0 ,1 7 9 0
3 .0 7 0 .0 0 0
1 7 ,9 % أي  

  

نســـبة 

المردودية 

  المالية

افية  ة الص   النتيج
  األموال الخاصة

  

5 4 9 .5 0 0 0 ,1 4
3 .9 2 5 .0 0 0
1 4 % أي  

=
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .رييخضع معدل الضرائب على األرباح لقانون المالية السا -
  .تظهر النتيجة الصافية للدورة في الميزانية الختامية -

 

 مالحظة



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  قدرة التمويل الذاتي. 1

، تغطية النقص في االستثمارات، زيادة )استثمارات جديدة(من أجل مواجهة احتياجات التمويل 

التي قد يكـون مصـدرها     ةتسعى المؤسسة إلى توفير الموارد الالزم...) املرأس المال الع

خارجي في شكل مساهمات الشركاء، إعانات وقروض أو قد يكون مصدرها داخلي وهو مـا  

يعبر عنه بقدرة التمويل الذاتي والتي تعرف على أساس مورد ممكن للتمويل والنـاتج عـن   

 قدرة التمويل الذاتي والتمويل الذاتي 

استخرجنا المعلومات " عمور " باإلضافة إلى معطيات الجرد السابقة المتعلقة بمؤسسة  

  :التالية
ومن أجل . سسة خمسة عمال دائمين يسهرون على إنتاج وتقديم الخدمات للزبائنـ يشتغل بالمؤ

من النتيجة الصافية في نهاية % 12تحفيزهم على تحسين أدائهم تمنحهم المؤسسة مكافأة بنسبة 
  .الدورة

  :ـ يتفرع حسابي نواتج خارج االستغالل وتكاليف خارج االستغالل كما يلي

  تكاليف خارج االستغالل:69/حـ لنواتج خارج االستغال: 79/حـ
 دج 30.000:  692/حـ دج792:70.000/حـ
 دج 10.000:  693/حـ دج793:15.000/حـ
 دج 20.000:  699/حـ دج796:25.000/حـ

  دج 60.000:المجموع دج140.000:المجموع 
 

 كيف يتم تحديد قدرة التمويل الذاتي والتمويل الذاتي ؟ 



 

  

متبقي ) Cash-flow(عن فائض نقدي أو تدفق نقدي النشاط االقتصادي للمؤسسة، أو عبارة 

والنفقـات  ) Recettes(في الخزينة  فعلـي أو محتمـل، يمثـل الفـرق بـين اإليـرادات       

)Dépenses (الذي أفرزته مجمل عمليات االستغالل في المؤسسة.  

مـن جهـة واألعبـاء المسـددة     ) المقبوضـة (وبصفة عامة هو الفرق بين النواتج المحصلة 

 .من جهة أخرى) ةالمدفوع(
 

 
  

  

  

  .من خالل الشكل التخطيطي نستخلص وجود طريقتين لحساب قدرة التمويل الذاتي

  :الطريقة األولى انطالقًا من القيمة المضافة

  

  

  

  

 النواتج األعباء
1        

األعباء التي ينجر عنها تسديد 
  )مدفوعات(نقود 

  االستغالل -

  خارج االستغالل -

لنواتج التي ينجر عنها تحصيل ا
  )مقبوضات(نقود 

  االستغالل -

  خارج االستغالل -

  

  

األعباء المحسوبة والتي ال
  ينجر عنها تسديد نقود

  االستغالل -

  رج االستغاللخا -

  

النواتج المحسوبة والتي ال 
  ينجر عنها تحصيل نقود

  االستغالل -

  خارج االستغالل -

  

    نتيجة الدورة

قدرة التمويل
 الذاتي



 

  

  

  

  

  

  .لقد تم استثناء هذه الحسابات ألنها غير متعلقة بالنشاط العادي للمؤسسة ـ) 1(

  

  

  .نها تعتبر أعباء محسوبة ال ينجر عنها تسديد نقودلقد تم استثناء هذه الحسابات ألـ )2(

   

  العناصر
  مؤسسة

  "عمور " 

  1.528.000  قيمة المضافةال

  + 38.000  نواتج مختلفة+ 

  + 32.000  تحويل تكاليف االستغالل+ 

  + 30.000  )1()796/وحـ793/وحـ792/ماعدا حـ(نواتج خارج االستغالل + 

  -  440.000  مصاريف المستخدمين -

  - 70.000  الضرائب و الرسوم -

  - 18.000  المصاريف المالية -

  - 65.000  لفةالمصاريف المخت -

  - 20.000  )2()699/وحـ 693/وحـ 692/ماعدا حـ(تكاليف خارج االستغالل  -

  -  235.500  الضرائب على األرباح -

  = 779.500 قدرة التمويل الذاتي



 

  

  :الطريقة الثانية انطالقًا من النتيجة الصافية للدورة

  العناصر
  مؤسسة

  "عمور " 
  549.500  النتيجة الصافية

  -  110.000  :النواتج المحسوبة والتي تمثل نواتج خارج االستغالل العادي للمؤسسة -
     70.000لمتنازل عنها            نواتج االستثمارات ا 792/حـ
    15.000نواتج عناصر األصول األخرى المتنازل عنها 793/حـ
    25.000استرجاع تكاليف السنوات السابقة            796/حـ
   110.000      
  + 340.000  األعباء المحسوبة والتي ال ينجر عنها تسديد نقود+ 
    280.000ت             مخصصات االهتالكات والمؤونا 68/حـ
    30.000القيمة الباقية لالستثمارات المتنازل عنها      692/حـ
  10.000قيمة عناصر األصول األخرى المتنازل عنها   693/حـ

  20.000مخصصات استثنائية                          699/حـ  
      340.000  

  = 779.500  قدرة التمويل الذاتي

 
  .التمويل الذاتي عبارة عن المورد الداخلي للمؤسسة إن قدرة -

تشكل قدرة التمويل الذاتي مع الموارد الخارجية مجموع المـوارد الثابتـة الضـرورية     -

لتمويل االستخدامات الثابتة ويعبر عنها بالتدفقات الصافية للخزينة المحققـة مـن قبـل    

 .المؤسسة

صصات االهتالكات المتعلقة باالستغالل يجب أن تكون  قدرة التمويل الذاتي أكبر من مخ -

  .لضمان تجديد رأس المال التقني للمؤسسة

  التمويل الذاتي. 2

أو عبارة عن قدرة التمويل .  لممتلكات الثابتة للمؤسسةعبارة عن األرباح المخصصة لتمويل ا

  .الذاتي مطروحا منها األرباح الموزعة

   :يحسب التمويل الذاتي بالعالقة 

  األرباح الموزعة -قدرة التمويل الذاتي = ذاتي التمويل ال

  

  



 

  

  قدرة التمويل الذاتي

    

  األرباح 

  الموزعة

  

  التمويل 

  الذاتي

  

  

  ":عمور " بالنسبة لمؤسسة 

  المبالغ العناصر

  779.500  قدرة التمويل الذاتي

549.500األرباح الموزعة  - 12%×  65.940 -  

  713.560 التمويل الذاتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

 :أنشطة اإلعالم اآللي
 Excel، وبعد كتابتها على ورقة " عمور " باالعتماد على معلومات الجرد المتعلقة  بمؤسسة 

، يطلب منك إعداد جدول حسابات النتائج وحساب مختلف نسب االستغالل وقـدرة التمويـل   

  :الذاتي والتمويل الذاتي كما يظهر في الصور التالية

  .كتابة معطيات الوضعية على ورقة العمل. 1

 

  
 
 
 

 
  :إعداد جدول حسابات النتائج. 2

 إعادة تسمية أوراق العمل



 

  

  
  



 

  

  :حساب نسب االستغالل وقدرة التمويل الذاتي والتمويل الذاتي. 2
 

  
 : أسئلة التقويم الذاتي

  ):1(التمرين 

   200N./31/12بتاريخ " الشيلية "لتكن أرصدة حسابات التسيير لمؤسسة  

    :ءاألعبا

  1.476.000  مواد ولوازم مستهلكة -

   251.700  خدمات -

  1.325.000  مصاريف المستخدمين -

  83.000  ضرائب ورسوم -



 

  

  24.750  مصاريف مالية -

  20.000  مصاريف مختلفة -

  72.450  مخصصات االهتالكات والمؤونات -

  18.060  تكاليف خارج االستغالل -

    النواتج

  2.875.000  إنتاج مباع -

  240.000  إنتاج مخزون -

  69.600  أداءات مقدمة -

  9.400  تحويل تكاليف اإلنتاج -

  12.500  نواتج مختلفة -

  21.250  تحويل تكاليف االستغالل -

  5.750  نواتج خارج االستغالل -

  :العمل المطلوب

  .أحسب القيمة المضافة ونسبتها إلى رقم األعمال مع التعليق. 1

  .أحسب نتيجة االستغالل ونتيجة خارج االستغالل. 2

  .حدد النتيجة اإلجمالية للسنة المالية. 3

  ):2(التمرين 

  :استخرجنا المعلومات التالية" سرايدي " من ميزان المراجعة بعد الجرد لمؤسسة 

 .دج 448.234نتيجة االستغالل  -

 .دج 96.200مخصصات االهتالكات والمؤونات  -

دج،  24.500منها مخصصات استثنائية بـ( 86.880تكاليف خارج االستغالل  -

دج، قيمة عناصر األصول  18.500القيمة الباقية لالستثمارات المتنازل عنها بـ 

 ).دج 6.000األخرى المتنازل عنها بـ 

منها نواتج االستثمارات المتنازل عنها بـ (دج  73.320نواتج خارج االستغالل  -

دج،  18.600دج، نواتج عناصر األصول األخرى المتنازل عنها بـ  17.200

  ).دج 19.700اع من تكاليف السنوات السابقة بـ استرج

  :العمل المطلوب

أحسب قدرة التمويل الذاتي بطريقة النتيجة الصافية للدورة مع العلم أن معدل  -

  %.25الضريبة على األرباح 



 

  

  ):3(التمرين 

  :استخرجنا المعلومات التالية" عنتر " من ميزان المراجعة بعد الجرد لمؤسسة 

 .دج 604.760كة البضائع المستهل -

 .دج 8.718المواد واللوازم المستهلكة  -

 .دج 144.300الخدمات  -

 .دج 85.293مصاريف المستخدمين  -

 .دج 47.125الضرائب والرسوم  -

 .دج 5.356المصاريف المالية  -

 .دج 8.944المصاريف المختلفة  -

 %).70االهتالكات تمثل (دج  54.860مخصصات االهتالكات والمؤونات  -

منها القيمة الباقية لالستثمارات المتنازل (دج  59.083الستغالل تكاليف خارج ا -

دج،  5.200دج، قيمة عناصر األصول األخرى المتنازل عنها  22.750عنها بـ 

 ).دج 15.652مخصصات استثنائية بـ 

 .دج 947.635مبيعات البضائع  -

 .دج 14.300تحويل تكاليف اإلنتاج  -

 .دج 27.183نواتج مختلفة  -

 .دج 9.100االستغالل  تحويل تكاليف -

منها نواتج االستثمارات المتنازل عنها بـ (دج  44.939نواتج خارج االستغالل  -

دج،  6.396دج، نواتج عناصر األصول األخرى المتنازل عنها بـ  20.800

  ).دج 9.334استرجاع من تكاليف السنوات السابقة 

  :العمل المطلوب

  %.25لضرائب على األرباح أنجز جدول حسابات النتائج علما بأن ا. 1

  .أحسب معدل الهامش اإلجمالي. 2

  .ما هي نسبة كل من مصاريف المستخدمين ومخصصات االهتالكات من القيمة المضافة. 3

  .أحسب قدرة التمويل الذاتي بطريقتين، وعلق على النتيجة. 3
 

  
 



 

  

 
  ):1(حل التمرين 

  :بتها إلى رقم األعمال مع التعليقحساب القيمة المضافة ونس. 1

 المبالغ العناصر

 2.875.000 إنتاج مباع(+) 

 240.000 إنتاج مخزون(+) 

 69.600 أداءات مقدمة(+) 

 9.400 تحويل تكاليف اإلنتاج(+) 

 - 1.476.000 مواد ولوازم مستهلكة) -(

 - 251.700 خدمات) -(

 1.528.000 القيمة المضافة

  مضافة إلى رقم األعمالنسبة القيمة ال

  74/حـ+  71/حـ= رقم األعمال 

 1.528.000 1.528.000
×100 = ×100 = 52

2.875.000 + 69.600 2.944.600
  

من رقم األعمال وهي نسبة جيدة حيث المعدل في المؤسسات  52%أي القيمة المضافة تمثل 

  .45%الصناعية هو 

 : أجوبة التقويم الذاتي



 

  

  .أحسب نتيجة االستغالل ونتيجة خارج االستغالل. 2

 1.528.000 القيمة المضافة

 12.500 مختلفةنواتج  

 21.250 تحويل تكاليف االستغالل 

 1.325.000- مصاريف المستخدمين 

 83.000- ضرائب ورسوم 

 24.750- مصاريف مالية
 20.000- مصاريف مختلفة 

 72.450- مخصصات االهتالكات والمؤونات
 36.550 نتيجة االستغالل

 
 5.750  نواتج خارج االستغالل
 - 18.060  لتكاليف خارج االستغال

  - 12.310  نتيجة خارج االستغالل

  .حدد النتيجة اإلجمالية للسنة المالية. 3

 36.550 نتيجة االستغالل
  - 12.310  النتيجة خارج االستغالل

  24.240  النتيجة اإلجمالية للدورة
  ):2(حل التمرين 

  حساب  النتيجة الصافية. 1

 73.320  نواتج خارج االستغالل
 - 86.880  االستغالل تكاليف خارج

  - 13.560  نتيجة خارج االستغالل

 



 

  

 448.234 نتيجة االستغالل
  - 13.560  النتيجة خارج االستغالل

  434.674  النتيجة اإلجمالية للدورة

  - 108.668,5  )25(%الضرائب على األرباح

  326.005,5  النتيجة الصافية

  :جة الصافيةحساب قدرة التمويل الذاتي انطالقًا من النتي. 2

 المبالغ العناصر رح

 326.005,50 النتيجة الصافية 88

    96.200 مخصصات االهتالكات والمؤونات+  68

    18.500 القيمة الباقية لالستثمارات المتنازل عنها +  692

    6.000 قيمة عناصر األصول األخرى المتنازل عنها أو المخربة+  693

    24.500 مخصصات استثنائية+  699

   - 17.200 نواتج االستثمارات المتنازل عنها - 792

  - 18.600 نواتج عناصر األصول األخرى المتنازل عنها - 793

   - 9.700 استرجاع من تكاليف السنوات المالية السابقة - 796

    415.706  قدرة التمويل الذاتي=   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  ):3(حل التمرين 

  :إنجاز جدول حسابات النتائج. 1

  

 دائن مدين اسم الحساب رح
 947.635   مبيعات البضائع 70
   604.760 بضائع مستهلكة 60
 342.875  الهامش اإلجمالي 80
 342.875   الهامش اإلجمالي 80
 14.300   تحويل تكاليف اإلنتاج 75
   8.718 مواد و لوازم مستهلكة 61
   144.300 خدمات 62
 204.157  القيمة المضافة 81
 204.157   القيمة المضافة 81
 27.183   نواتج مختلفة 77
 9.100   تحويل تكاليف االستغالل 78
   85.293 مصاريف المستخدمين 63
   47.125 ضرائب و رسوم 64
   5.356 مصاريف مالية 65
   8.944 مصاريف مختلفة 66
   54.860 مخصصات االهتالكات و المؤونات 68
 38.862  غاللنتيجة االست 83
 44.939   نواتج خارج االستغالل 79
   59.083 تكاليف خارج االستغالل 69
   14.144 نتيجة خارج االستغالل 84
 38.862   نتيجة االستغالل 83
   14.144 نتيجة خارج االستغالل 84

 24.718  النتيجة اإلجمالية للدورة 880
   6.179,50 الضرائب على األرباح 889
 18.538,50  النتيجة الصافية للدورة 88

  

  

  



 

  

  حساب معدل الهامش اإلجمالي. 2

342.875 100
947.635

36,18× =  

  .من رقم األعمال 36,18%أي أن الهامش اإلجمالي يمثل 

  :حساب نسبة كل من مصاريف المستخدمين ومخصصات االهتالكات من القيمة المضافة. 3

: أ ـ نسبة مصاريف المستخدمين
85.293 0,4178
204157

  . 41,87%أي  =

: ب ـ نسبة مخصصات االهتالكات
54.860 0,2687
204157

  . 26,87%أي =

  

  

  :حساب قدرة التمويل الذاتي. 4

  

  :أ ـ الطريقة األولى انطالقًا من القيمة المضافة

  
 المبالغ العناصر

 204.157 القيمة المضافة
 27.183 نواتج مختلفة+
 9.100 ليف االستغاللتحويل تكا+
 8409)796/وحـ793/وحـ792/ماعدا حـ(نواتج خارج االستغالل+
 85.293- مصاريف المستخدمين-
 47.125- الضرائب و الرسوم-
 5.356- المصاريف المالية-
 8.944- المصاريف المختلفة-
 15481-)699/وحـ693/وحـ692/ماعدا حـ(تكاليف خارج االستغالل-
6.179,50- الضرائب على األرباح-

80.470,50 قدرة التمويل الذاتي=
  

  



 

  

  

  

  :ب ـ الطريقة الثانية انطالقا من النتيجة الصافية

  

  

 المبالغ العناصر رح

 18.538,50 النتيجة الصافية 88

 54.860,00 مخصصات االهتالكات والمؤونات+  68

 22.750,00 القيمة الباقية لالستثمارات المتنازل عنها +  692

 5.200,00 قيمة عناصر األصول األخرى المتنازل عنها أو المخربة+  693

 15.652,00 مخصصات استثنائية+  699

 -20.800,00 نواتج االستثمارات المتنازل عنها - 792

 - 6.396,00 نواتج عناصر األصول األخرى المتنازل عنها - 793

 - 9.334,00 ة السابقةاسترجاع من تكاليف السنوات المالي - 796

 80.470,50 قدرة التمويل الذاتي=  

  .لهذه المؤسسة قدرة تمويل موجبة وبالتالي باستطاعتها تمويل االستثمارات
 
  
 

  

  
  


