
 

  

  أعمال نهاية السنة: المجال المفاهيمي األول

 الوثائق الختامية): 4(الوحدة 
  

  

  تصميم الدرس
 

  أعمال نهاية الدورة 

  الوثائق الختامية 

  أنشطة اإلعالم اآللي و حلولها  

 أسئلة التقويم الذاتي 

  أجوبة التقويم الذاتي 
 

 
 
 
 

 :الكفاءات المستهدفة

 ـ ينجز الوثائق الختامية  

  ساعات 08 :المدة الالزمة 

  .الكتب المدرسية المقررة :المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي 

 .تُسجل قيود التسوية و تُعد ميزان المراجعة بعد الجرد 

 .نجز جدول حسابات النتائج و الميزانيةتُ 
 



 

  

  ضرورة الجرد. 1

بية المنجزة من قبـل المؤسسـة والمبـررة    يتم خالل الدورة تسجيل كل العمليات المحاس

بوثائق في دفتر اليومية مع إجراء كل أعمال الترحيل لدفتر األستاذ والمراقبة لمدى صحة 

  .ودقة التسجيل

تُسجل العمليات المحاسبية وفق تسلسل زمني ومنهجي محدد خالل الدورة التي غالبا مـا  

  ).هاية ديسمبرمن بداية جانفي إلى ن(تتوافق مع السنة المدنية 

في نهاية الدورة المحاسبية يتم إعداد ميزان يلخص كل العمليات المسجلة خالل الـدورة  

  .بميزان المراجعة قبل الجرديسمى 

إن االعتماد على أرصدة ميزان المراجعة قبل الجرد في إنجاز الميزانية يؤدي إلى تحديد 

لمعطيات المعتمدة لـم تخضـع   نتيجة مضللة ال تعكس الوضعية الحقيقية للمؤسسة ألن ا

  .للمعالجة المطلوبة

من أجل تقديم وضعية صادقة ومعبرة عن حالة المؤسسة، يجب قبل كل شـيء إحصـاء   

وإجراء ) الجرد غير المحاسبي(ممتلكات وديون المؤسسة والتي يعبر عنها بالجرد المادي 

  .عة بعد الجردميزان المراجومن ثَّم إعداد ) الجرد المحاسبي(التسويات الالزمة 

  مراحل أعمال الجرد. 2

  :تتلخص مراحل أعمال الجرد حسب الترتيب التالي

يتمثل فـي إحصـاء كـل عناصـر أصـول وخصـوم المؤسسـة        : الجرد المادي  1

  .وتقييمها ومراقبتها) االستثمارات، المخزونات، الحقوق، الديون(

الحسابات في نهاية في جميع القيود الضرورية لتسوية  يتمثل :الجرد المحاسبي  2

  :الدورة والتي تتلخص في

  .تسجيل اهتالك االستثمارات -

  .تكوين وتسوية المؤونات -

 .تسوية األعباء والنواتج المتعلقة بالدورة -

  ....). حالة التقارب وتسوية حساب المشتريات وحساب المبيعات(التسويات األخرى  -

  .اتها الرئيسيةإجراء قيود تجميع الحسابات الفرعية في حساب -

تسجيل قيود تحديد النتيجة وتتمثل في ترصيد حسابات األعباء والنواتج تدريجيا إلى  -

  .غاية الوصول لنتيجة الدورة

انطالقًا من ميزان المراجعة بعد الجرد ينجز كال من جدول  :إعداد الوثائق الختامية 3 

  .حسابات النتائج والميزانية الختامية

 : أعمال نهاية الدورة 



 

  

  
التجارية باألرصدة " جرة جر"قُدم ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة  31/12/2005ي ف  

  :كما يلي

 دائن مديناسم الحسابرقم الحساب

 2.740.000   األموال الجماعية 10

 85.000  مؤونات الخسائر واألعباء 19
  140.000 مصاريف إعدادية 20
 84.000  إطفاء المصاريف اإلعدادية 209
  400.000 المتجر 210
  1.200.000 األراضي 22
  1.300.000 المباني 240
  180.000 المعدات واألدوات 243
  2.200.000 معدات النقل 244
  75.000 تجهيزات المكتب 245
 78.000  اهتالك المباني 2940
 54.000  اهتالك المعدات واألدوات 2943
 1.320.000  اهتالك معدات النقل 2944
 22.500  اهتالك تجهيزات المكتب 2945
  150.000 بضائع 30
  35.000 المواد واللوازم 31
 15.000  مشتريات البضائع 380
  3.200 مشتريات المواد واللوازم 381
 22.000  مؤونة تدني مخزون البضائع 390
  60.000 سندات المساهمة 421
  15.000 سندات التوظيف 423
  45.000 الزبائن 470
  12.000 أوراق القبض 479

 



 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ميزان المراجعة قبل الجرد. 1.2

هو آخر ميزان يتم إعداده قبل إجراء الجرد يتضمن جميع حسابات دفتر األستاذ، حيـث  

يبين كل حساب مجموع جانبه المدين ومجموع جانبه الدائن ومن ثم اسـتخراج الرصـيد   

فـي  " جرجـرة  " سسـة  وهو حال ميزان المراجعـة قبـل الجـرد لمؤ   ) مدين أو دائن(

31/12/2005.   

 كيف تُجرى أعمال نهاية السنة ؟ 

  .تابع لميزان المراجعة قبل الجرد
   425.000 البنك  485
   162.800 الحساب الجاري البريدي  486
   149.000 دوقالصن  487

  7.700   مؤونة تدني الزبائن  4970
  1.350.000   قروض بنكية  521
  44.800   الموردون  530
  9.000   دائنو الخدمات  562
    1.568.000 البضائع المستهلكة  60
    51.000 المواد وللوازم المستهلكة  61
    12.000 الخدمات  62
   170.000 مصاريف المستخدمين  63
    14.700 رسومالضرائب وال  64
    2.500 المصاريف المالية  65
    29.800 المصاريف المختلفة  66
  2.512.000   مبيعات البضائع  70
  36.200   النواتج المختلفة  77
  19.800   نواتج خارج االستغالل  79
  8.400.000  8.400.000 المجموع  

 
 
 
 



 

  

  قيود التسوية. 2.2

إجراء القيود المتعلقة باإلهتالكات، المؤونات، وتعديل بعض حسابات األصول والخصوم 

  .واألعباء والنواتج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التجارية لدينا معطيات الجرد " جرجرة "باإلضافة إلى ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة   
  :التالية

 .سنوات 5إطفاء المصاريف اإلعدادية خالل ) 1(
، معـدات  %10، المعدات واألدوات %2المباني : طبق على كل منمعدل االهتالك الخطي الم) 2(

 %.10، تجهيزات المكتب %20النقل 
 :أثناء الجرد المادي للمخزونات تبين أن ) 3(

 .دج تم استالمها دون فاتورتها 15.000حصة بضائع بقيمة   ).أ 
 .ؤسسة بعددج تتعلق بشراء مواد ولوازم لم تستلمها الم 3.200وجود فاتورة بقيمة  ).ب
دج تعرضت لتلف جزئـي، حيـث قـدرت     8.400حصة من المواد واللوازم تكلفتها  ).ج

 %.25الخسارة المحتملة 
 :من بين ديون الزبائن نجد) 4(

. دج 5.400بـ  31/12/2004دج كونت له مؤونة في  7.500بـ " ناصر " دين الزبون  ).أ
 .تبين بأن الزبون غير قادر على التسديد نهائيا

 2.300بــ   31/12/2004دج شكلت له مؤونة في  11.500بـ " إبراهيم " دين الزبون  .)ب
 .من قيمة الدين% 30اتضح بأن احتمال عدم التسديد . دج

  
 .الفاتورة ستصل في جانفي المقبل. دج 6.300استهالك الكهرباء والغاز للثالثي الرابع بـ ) 5(
 .دج لم تسدد بعد 54.000فوائد القروض بـ ) 6(
دج على حجم مشترياتها غير أّن الفاتورة لم  9.500تخفيضا للمؤسسة بـ " سمير  "منح المورد ) 7(

 .تصل للمؤسسة بعد

كيف يتم التعامل مع معطيات الجرد في إجراء التسويات وإعداد ميزان المراجعة بعد الجرد  

 .والوثائق الختامية



 

  

   :كما يلي  31/12/2005تتلخص قيود التسوية في " جرجرة "بالنسبة لمؤسسة 

  ثماراتاالست 1

  : إطفاء المصاريف اإلعدادية  للدورة  

140.000 28.000
5

DA=  أو

140.000 20% 28.000DA× =  
  :اهتالكات االستثمارات للدورة  

:             المباني  -

1.300.000 0,02 26.000A DA= × = 

:       المعدات واألدوات  -

180.000 0,1 18.000A DA= × = 

 :      معدات النقل  -

2.200.000 0,2 440.000A DA= × = 

 :         تجهيزات المكتب  -

75.000 0,1 7.500A DA= × =  

  

  المخزونات 2

8.400:مؤونة تدني مخزون المواد واللوازم   0,25 2.100DA× = 

  الزبائن 3

 " : إبراهيم" دين الزبون  

  دج 2.300  :..............................31/12/2004المؤونة في 

11500): 31/12/2005مؤونة الواجبة في ال   دج 3.450  ....×(0,3

  دج 1.150  :........31/12/2005في ) زيادة( تكوين مؤونة إضافية

  :31/12/2005تسجيل قيود التسوية في اليومية بتاريخ  4
  

)1( 
      

  
  

        
   28.000  مخصصات استثنائية    699

 28.000    عداديةإطفاء المصاريف اإل  209  

     .إثبات اإلطفاء    



 

  

      
)2( 

      
        

    491.500  مخصصات االهتالكات    682
  26.000    اهتالك المباني  2940  

  18.000    اهتالك المعدات واألدوات  2943  

  440.000    معدات النقل  2944  

  7.500    اهتالك تجهيزات المكتب  2945  

      .2005اهتالكات دورة     
     

 ـ أ)3(
      

        
    15.000  مشتريات البضائع    380

  15.000    فواتير قيد االستالم  538  
      .ترصيد حساب المشتريات    
      للترحيل   

  

  
      مرحل       
       ـ ب)3(      

    3.200 مخزون مواد ولوازم لدى الغير    37
  3.200   مشتريات مواد ولوازم  381  
      .ترصيد حساب المشتريات    
     جـ)3(    

    2.100 مخصصات استثنائية    699
  2.500   مؤونة تدني مخزون المواد واللوازم  391  
      .تكوين مؤونة    
       ـ أ)4(      

    
    7500  ديون معدومة    694

  7500    الزبائن  470  
      ".ناصر " ترصيد حساب الزبون      
      //       

    
    5.400  مؤونة تدني الزبائن    4970



 

  

  5.400    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      ".ناصر " ترصيد مؤونة الزبون     
  ـ ب)4(     

  
  

  
    1.150 مخصصات استثنائية    699

  1.150   مؤونة تدني الزبائن  4970  
      ".إبراهيم " زيادة مؤونة الزبون     
    )5(     

    6.300 مواد و لوازم مستهلكة    61
  6.300   فواتير قيد االستالم  538  

      .أعباء الكهرباء للتسديد    
      للترحيل    
  

  
      مرحل       
      )6(       

    9.500 حسومات ستكتسب    438
  9.500   نواتج أخرى مختلفة  779  
" وعد باالستفادة من تخفيض  من المورد     

  "سمير
    

    )7(     

    54.000 مصاريف مالية    65
  54.000    دائنو المصاريف المالية  565  
      إثبات فوائد القرض    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  :تحديد أرصدة الحسابات المعنية بقيود التسوية  5
699 682 

28.000 
2.100 
1.150 

 

رم 31.250  

491.500 

رم 491.500  

31.250 31.250491.500 491.500 

  

380381 
15.000 15.000 3.200 3.200 

    

  
69461 

7.500 

رم 7.500  

51.000 
63.000 

 

رم 57.300  
7.500 7.50057.300 57.300 

 
390  37 

24.100رد   

22.000 
2.100 

3.200 

رم 3.200  

24.100 24.100 3.200 3.200 

  

65796 
2.500 
54.000 

 

رم 56.500 5.400رد    

5.400 

56.500 56.500
5.400 5.400 

  
2940  209 



 

  

104000رد   

78.000 
26.000 

112.000رد   

84.000 
28.000 

104.000 104.000112.000112.000 

  

779 2945 

9.500رد   

9.500  

30.000رد   

22.500 
7.500 

9.500 9.50030.00030.000 

  
2944 2943 
 

 

1.760.000 رد  

1.320.000 
440.000 

 

72.000رد   

54.000 
18.000 

1.760.000 1.760.00072.00072.000 

4970  470 
5.400 

 

3450رد   

7.700 
1.150 

45.000 7.500 
 

رم 37.500  

8.850 8.850 45.000 45.000 

  

438 538 
9.500 
 

 

رم 9.500 21.300رد    

15000 
6300 

9.500 9.500
21.30021.300 

  
565  562 

54.000رد   

54.000 
9.000رد    

9.000 
 

54.000 54.0009.0009.000 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

بعد االنتهاء من التسويات و تسجيلها في اليومية نمر إلى التسجيل المحاسـبي لعمليـات   

إعادة الترتيب التي تسمح لنا بترصيد كل الحسابات الجزئية والفرعية واإلبقاء فقط علـى  

  .الحسابات الرئيسية
  

 
 
 

      31/12/2005       
    491.500 كات والمؤوناتمخصصات االهتال    68
  491.500   مخصصات االهتالكات  682  
      682ترصيد الحساب     
    

31/12/2005 
    

    38.750 تكاليف خارج االستغالل    69
  7.500    ديون معدومة  694  

  31.250    مخصصات استثنائية  699  
      694،699ترصيد الحسابين     
      

31/12/2005 
      

    
    9.500  نواتج أخرى مختلفة    779

  9.500    نواتج مختلفة  77  
      779ترصيد الحساب     
      

31/12/2005 
      

    
    5.400  استرجاع من تكاليف السنوات السابقة    796

  5.400    نواتج خارج االستغالل  79  
      796ترصيد الحساب     
           

  

  

 
 
 
 

عند فتح الحسابات يجب األخذ بعين االعتبار األرصدة السابقة للحسابات التي خضعت للتسـوية  

كما نقوم بفتح الحسابات الجديدة التي ظهرت في أعمال نهاية السنة وترصيد كل الحسابات بعـد  

  .ذلك
 

 مالحظة



 

  

  

  قيود تحديد النتيجة 2.4

تحديد النتيجة يتم عن طريق استخراج  حسابات النتائج الوسيطية مع تسجيل قيد الضريبة 

ضرائب االسـتغالل واجبـة األداء    564على األرباح في حالة النتيجة ربحاً في حساب 

  .وذلك بغية إظهار النتيجة الصافية للدورة في الميزانية الختامية
      

31/12/N 
      

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

779   77 
9.500  

  
9.500 

  45.700رد   
36.200  

9.500  
9.500  9.500 45.700  45.700  

    

796 
79 

5.400  5.400  

  25.200رد 

19.800  
5.400  

5.400     5.400 25.200  25.200  

    
694 699 

7.500  7.500   31.250  31.250  
  

7.500  7.500 31.250  31.250  

69   68 

7.500  
31.250  

 

  رم 38.750

  491.500    

  رم 491.500

38.750  38.750   491.500  491.500  

682      
491.500  

  
491.500       

491.500  491.500      



 

  

    
  

31/12/N 
  

    
    

    ×××××  الهامش اإلجمالي    80
    ×××××  اج مباعإنت    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(    

    
    

    
    

  

  

  

  

  
    

31/12/N 
  

  
  

    
    ×××××  القيمة المضافة    81
    ×××××  نواتج مختلفة    77
    ×××××  تحويل تكاليف االستغالل    78
  ××××    مصاريف المستخدمين  63  
  ××××    الضرائب و الرسوم  64  
  ××××    المصاريف المالية  65  
  ××××    المصاريف المختلفة  66  
  ××××    والمؤونات مخصصات االهتالكات  68  
  ×××××   نتيجة االستغالل  83  
      )تحديد نتيجة االستغالل(    

  
   

31/12/N 
     

  
    ×××××  نواتج خارج االستغالل    79
  ××××    تكاليف خارج االستغالل  69  
  ×××××   نتيجة خارج االستغالل  84  



 

  

      )تحديد نتيجة خارج االستغالل(    

    
 

31/12/N 
 

    
  

    ×××××  نتيجة االستغالل    83
    ×××××  نتيجة خارج االستغالل    84

  ×××××    النتيجة اإلجمالية للدورة  880  

      )تحديد النتيجة اإلجمالية(    

    
 

31/12/N 
 

    
  

    ×××××  النتيجة اإلجمالية للدورة    880
  ×××    ضرائب على األرباح  889  
  ×××××   نتيجة السنة المالية  88  
      )يد نتيجة الدورة الصافيةتحد(    

    
 

31/12/N 
 

    
  

    ×××  ضرائب على األرباح    889
  ×××    ضرائب االستغالل واجبة األداء  564  
     )تسجيل قيد الضريبة على األرباح(    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تكون قيود تحديد النتيجة كما يلي" جرجرة " بالنسبة لمؤسسة 

النتيجة الصافية للدورة  88كل حسابات التسيير والنتائج تصبح مرصدة ماعدا حساب  -

 .الذي يكون رصيده إما دائناً وهذا يعني ربحاً أو مديناً و هذا يعني خسارةً

  .د تحديد النتيجةيجب االنتباه إلى أرصدة مختلف مستويات النتائج عند إجراء قيو -

  .يجب تسجيل قيد الضريبة على األرباح في حالة الربح فقط -

مالحظة



 

  

      
31/12/2005 

      
            

    2.512.000  مبيعات البضائع    70
  1.568.000    البضائع المستهلكة  60  
  944.000   الهامش اإلجمالي  80  
      )تحديد الهامش اإلجمالي(    

    
  

31/12/2005 
  

    
    

    944.000  الهامش اإلجمالي    80
  57.300    المواد و اللوازم المستهلكة  61  
  12.000    خدمات  62  
  874.700   القيمة المضافة  81  
      )تحديد القيمة المضافة(    

    
    

    
  للترحيل  

            
 

  
 

  
    

31/12/2005 
  

  
  

    
    874.700  القيمة المضافة    81
    45.700  نواتج مختلفة    77
  170.000    مصاريف المستخدمين  63  
  14.700    الضرائب و الرسوم  64  
  56.500    المصاريف المالية  65  
  29.800    المختلفةالمصاريف   66  
  491.500    مخصصات االهتالكات والمؤونات  68  
  157.900   نتيجة االستغالل  83  
      )تحديد نتيجة االستغالل(    

  
   

31/12/2005 
     

  
    25.200  نواتج خارج االستغالل    79
    13.550 نتيجة خارج االستغالل    84
  38.750    تكاليف خارج االستغالل  69  
      )نتيجة خارج االستغالل تحديد(    



 

  

    
 

31/12/2005 
 

    
  

    157.900  نتيجة االستغالل    83
  13.550    نتيجة خارج االستغالل  84  

  144.350    النتيجة اإلجمالية للدورة  880  

      )تحديد النتيجة اإلجمالية(    

    
 

31/12/2005 
 

    
  

    144.350  النتيجة اإلجمالية للدورة    880
  43.305    %)30(ضرائب على األرباح   889  
  101.045   نتيجة السنة المالية  88  
      )تحديد نتيجة الدورة الصافية(    

    
 

31/12/2005 
 

    
  

    43.305  ضرائب على األرباح    889
  43.305    ضرائب االستغالل واجبة األداء  564  
      )تسجيل قيد الضريبة على األرباح(    

  
 

  )قبل تحديد النتيجة(مراجعة بعد الجرد ميزان ال. 5.2
يتضمن أرصدة حسابات الميزانية وأرصدة حسابات التسيير ومن خالله يتم إعداد جدول 

  .حسابات النتائج والميزانية الختامية
  

  

  

  

  

  

 دائن مدين اسم الحسابرقم الحساب

2.740.000   األموال الجماعية 10
 85.000   عباءمؤونات الخسائر واأل 19

 31/12/2005في " جرجرة " بعد الجرد لمؤسسة  ميزان المراجعة



 

  

   140.000 مصاريف إعدادية 20
 112.000   إطفاء المصاريف اإلعدادية 209
   400.000 المتجر 210

  1.200.000 األراضي 22
  1.300.000 المباني 240
   180.000 المعدات واألدوات 243
  2.200.000 معدات النقل 244
   75.000 تجهيزات المكتب 245

 104.000   المبانياهتالك 2940
 72.000   اهتالك المعدات واألدوات 2943
1.760.000   اهتالك معدات النقل 2944
 30.000   اهتالك تجهيزات المكتب 2945

   150.000 بضائع 30
   35.000 المواد واللوازم 31
   3.200 مخزون مواد ولوازم لدى الغير 37

 24.100   مؤونة تدني مخزون البضائع 390
   60.000 سندات المساهمة 421
   15.000 سندات التوظيف 423
   9.500 حسومات ستكتسب 438
   37.500 الزبائن 470
   12.000 أوراق القبض 479
   425.000 البنك 485
   162.800 الحساب الجاري البريدي 486
   149.000 الصندوق 487

 3.450   مؤونة تدني الزبائن 4970
1.350.000   روض بنكيةق 521
 44.800   الموردون 530
 21.300   فواتير قيد االستالم 538
 9.000   دائنو الخدمات 562
 54.000   دائنو المصاريف المالية 565

  1.568.000 البضائع المستهلكة 60



 

  

   57.300 المواد وللوازم المستهلكة 61
   12.000 الخدمات 62
   170.000 نمصاريف المستخدمي 63
   14.700 الضرائب والرسوم 64
   56.500 المصاريف المالية 65
   29.800 المصاريف المختلفة 66
   491.500 مخصصات االهتالكات والمؤونات 68
   38.750 تكاليف خارج االستغالل 69
2.512.000   مبيعات البضائع 70
 45.700   النواتج المختلفة 77
 25.200   الستغاللنواتج خارج ا 79

8.992.5508.992.550 المجموع  
 

 

 : الوثائق الختامية 
  

ينجز كل من جدول حسابات النتائج والميزانية الختامية انطالقًا من ميزان المراجعة بعـد  

  .الجرد

  

  جدول حسابات النتائج. 1

  .يبين مختلف مستويات النتائج حسب المخطط المحاسبي الوطني
 
 
 
 
 

 
 
 

سم الحسابا رح  دائن مدين 

 2.512.000  مبيعات البضائع 70

 31/12/2005في " جرجرة " جدول حسابات النتائج لمؤسسة 



 

  

   1.568.000 البضائع المستهلكة 60

 944.000   الهامش اإلجمالي 80

 944.000   الهامش اإلجمالي 80

   57.300 المواد واللوازم المستهلكة 61

   12.000 خدمات 62

 874.700   القيمة المضافة 81

 874.700   القيمة المضافة 81

 4.300   النواتج المختلفة 77

   170.000 مصاريف المستخدمين 63

   14.700 الضرائب والرسوم 64

   56.500 المصاريف المالية 65

   29.800 المصاريف المختلفة 66

   491.500 مخصصات االهتالكات و المؤونات 68

 157.900   نتيجة االستغالل 83

 25.200   نواتج خارج االستغالل 79

   38.750 تكاليف خارج االستغالل 69

   13.550 نتيجة خارج االستغالل 84

 157.900   نتيجة االستغالل 83

   13.550 نتيجة خارج االستغالل 84

 144.350   النتيجة اإلجمالية للدورة 880



 

  

   43.305 ضرائب على األرباح 889

)نتيجة الدورة(نتيجة السنة المالية 88    101.045 

  

  الميزانية الختامية. 2

االستثمارات، (عبارة عن جدول يتكون من جانبين، يضم الجانب األيمن عناصر األصول 

  ).األموال الخاصة، الديون(والجانب األيسر عناصر الخصوم ) المخزونات والحقوق

  .تبين الميزانية الوضعية المالية للمؤسسة في تاريخ معين

 31/12/2005في " جرجرة " ميزانية مؤسسة 



 

  

 



 

  

أعد الميزانيـة الختاميـة   " جرجرة " باالعتماد على  ميزان المراجعة بعد الجرد لمؤسسة 

 ..Excelالمجدول  مباستخدا

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي 

  وحجز البيانات فيه كما يظهر   Excelرسم جدول الميزانية الختامية في المجدول . 1

  :في الصورة التالية 
  

    
  

  :غ في الخاليا المناسبة كما يظهر في الشكل التاليكتابة الصي. 2

 : أنشطة اإلعالم اآللي



 

  

 



 

  

  

  ):1(تمرين 

  :استخرجت األرصدة التالية بعد عملية الجرد" الصفاء" من دفاتر مؤسسة 
  14.157  الموردون 1.600.000 أموال االستغالل
  7.300  فواتير قيد االستالم 33.600 )رصيد مدين(حساب المستغل

  2.400  دائنو الخدمات 6.400 صاريف اإلعداديةالم
  1.950  دائنو المصاريف المالية 3.200 إطفاء المصاريف اإلعدادية

  1.183  حسومات ستمنح 400.000  األراضي
  7.800  نواتج مقيدة سلفًا 120.000 المعدات واألدوات
  10.560  أوراق الدفع 115.000 تجهيزات المكتب
  604.760  البضائع المستهلكة 103.000 اهتالك األراضي

  5.370  مواد ولوازم مستهلكة 48.000 اهتالك المعدات واألدوات
  144.300  الخدمات 17.040 اهتالك تجهيزات المكتب

  106.620  مصاريف المستخدمين 512.000  البضائع
  47.125  الضرائب والرسوم 2.880 مؤونة تدني البضائع

  3.296  اليةالمصاريف الم 11.280 سندات التوظيف
  8.944 المصاريف المختلفة 1.950 كفاالت مدفوعة
  54.860  م االهتالكات والمؤونات 3.250 أمانات مدفوعة

  40200  تكاليف خارج االستغالل 4.587 مصاريف مقيد سلفًا
  944.004  مبيعات البضائع 383.760  الزبائن

  125.000  أداءات مقدمة 6.240 فواتير قيد التحرير
  34.300 تحويل تكاليف اإلنتاج 618.800  البنك

  127.183  نواتج مختلفة 26.379  الصندوق
  9.100  تحويل تكاليف االستغالل 2.860 مؤونة تدني سندات التوظيف

  58.409  نواتج خارج االستغالل 2.392 مؤونة تدني الزبائن
    136.000 القروض البنكية
  :العمل المطلوب 

  .أنجز جدول حسابات النتائج. 1
 .أنجز الميزانية الختامية. 2

  ) :2(التمرين 

القدس " كان ميزان المراجعة باألرصدة قبل الجرد لمؤسسة  31/12/200Nفي تاريخ 

  .200N-2جانفي  02التي أنشئت بتاريخ " التجارية 

  :كما يلي

 : أسئلة التقويم الذاتي



 

  

 دائن مدين اسم الحساب رقم الحساب

1.816.020   أموال االستغالل 110
   78.000 ديةمصاريف إعدا 20

 31.200   إطفاء المصاريف اإلعدادية 209

   546.000 المعدات واألدوات 243

   468.000 تجهيزات المكتب 245

 109.200   اهتالك المعدات واألدوات 2943
 93.600   اهتالك تجهيزات المكتب 2945

   312.000 بضائع 30

   15.600 مشتريات البضائع 380

 21.580   مخزون البضائعمؤونة تدني 390

  1.815.000 الزبائن 470

   796.000 البنك 485

   272.000 الحساب الجاري البريدي 486

   32.000 الصندوق 487

 35.000   مؤونة تدني الزبائن 4970

1.600.000   الموردون 530
 96.000   أوراق الدفع 583

   936.000 البضائع المستهلكة 60

   144.000 د واللوازم المستهلكةالموا 61

   96.000 الخدمات 62

   288.000 مصاريف المستخدمين 63

   90.000 الضرائب والرسوم 64

   6.640 المصاريف المالية 65

   23.360 المصاريف المختلفة 66

   16.000 تكاليف خارج االستغالل 69

1.857.000   مبيعات البضائع 70
 26.000   أداءات مقدمة 74

 24.000   تحويل تكاليف اإلنتاج 75

 31.600   النواتج المختلفة 77
 193.400   نواتج خارج االستغالل 79

5.934.6005.934.600 المجموع 



 

  

  :معطيات الجرد

  :االستثمارات  1

  .كل التجهيزات تم شراؤها بتاريخ التأسيس  

، سعر 0261بنكي رقم  دج بشيك 182000باعت المؤسسة معدات وأدوات بقيمة   

حيث سجل القيد التالي . 01/07/200Nتاريخ التنازل . دج 208000االقتناء 

  :فقط
  
  
  

    
01/07/200N  

      

            
    182.000  البنك    485

  182.000    نواتج االستثمارات المتنازل عنها  792  
      .0261شيك بنكي رقم     

  :المخزونات  2

  .دج 314.500بلغت القيمة السوقية لمخزون البضائع  

  :مشتريات البضائع بّين 380إن تحليل حساب  

دون  (BE07)دج بوصل إدخال رقم  2.400إدخال بضائع للمخزن بقيمة  -

  .استالم الفاتورة

 .دج دون استالم البضاعة 18.000تسجيل فاتورة بقيمة  -

  

  :الحقوق  3

  :وضعية الزبائن المشكوك فيهم تتلخص فيما يلي

  وندين الزب  الزبائن
المؤونة في 

31/12/200N-1  

  الوضعية في

 31/12/200N 

  .من الدين% 80احتمال التحصيل   28.000  124.800  سالم

  من الدين% 65احتمال التحصيل   7.000  26.000  غانم

  :معلومات متنوعة  4

يغطي الفترة من  01/11/200Nدج سدد في  36.000إيجار بمبلغ  

01/11/200N  30/04/200إلى غايةN+1   



 

  

  .دج سيمنح ألحد الزبائن 2.800تخفيض بـ  

دج على حجم النشاط  3.600إشعار من أحد الموردين يمنح فيه تخفيضات بقيمة  

)200N.(  
  :العمل المطلوب 

  .حّدد مختلف معدالت االهتالكات. 1
  .سجل في اليومية قيود التسوية. 2
 .31/12/200Nأنجز جدول حسابات النتائج والميزانية في . 3
  ) :3(ن التمري

باألرصدة كما يلي " تينهينان " قدم ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة  31/12/2005في 

:  

  

  

  

 دائن مدين اسم الحساب رقم الحساب

2.000.000   األموال الشخصية 11
   60.000 مصاريف إعدادية 20

 30.000   إطفاء المصاريف اإلعدادية 209
   200.000 المتجر 210
   480.000 واألدواتالمعدات 243
  1.820.000 معدات النقل 244
   245.000 تجهيزات المكتب 245

 96.000   اهتالك المعدات واألدوات 2943
 728.000   اهتالك معدات النقل 2944
 49.000   اهتالك تجهيزات المكتب 2945

   290.000 بضائع 30
   10.000 مشتريات البضائع 380
 10.000   مؤونة تدني مخزون البضائع 390
   18.000 سندات المساهمة 421
   50.000 الزبائن 470



 

  

   324.000 البنك 485
   218.000 الحساب الجاري البريدي 486
   35.000 الصندوق 487

 10.300   مؤونة تدني الزبائن 4970
 400.000   قروض بنكية 521
 75.000   الموردون 530

 15.300   زات للغيرمحجو 54
 17.400   أوراق الدفع 583

  3.851.100 البضائع المستهلكة 60
   73.800 المواد واللوازم المستهلكة 61
   120.100 الخدمات 62
   313.000 مصاريف المستخدمين 63
   31.600 الضرائب والرسوم 64
   20.000 المصاريف المالية 65
   19.200 المصاريف المختلفة 66
   6.200 تكاليف خارج االستغالل 69
 4.300.000   مبيعات البضائع 70
 28.000   أداءات مقدمة 74
 14.000   النواتج المختلفة 77
 412.000   نواتج خارج االستغالل 79

8.185.0008.185.000 المجموع 

  :معطيات الجرد

  .02/01/2003أنشئت المؤسسة بتاريخ  

  .سنوات 4يف اإلعدادية خالل يتم إطفاء المصار 

  .تم اقتناء تجهيزات اإلنتاج عند تأسيس المؤسسة 

  :تتكون معدات النقل من 

  .دج 1.000.000شاحنة تكلفة اقتنائها  -

دج حيث تم التنازل عنها في  820.000سيارة نفعية تكلفة اقتنائها  -

 :دج خارج الرسم وسجل القيد التالي فقط 412.000بـ  01/10/2005



 

  

  

  

  
 

  
  
  

    
01/10/2005  

      

            
    481.904  البنك    485

  412.000    نواتج االستثمارات المتنازل عنها  792  
  69.904    الرسم على القيمة المضافة المحصل  547  
      ....فاتورة رقم     

  :إن تحليل حساب مشتريات البضائع بين 

  .دج دون استالم البضائع 14.000وجود فاتورة مسجلة محاسبيا بـ   -

). BE15(دج ودخولها للمخزن بوصل إدخال رقم  4.000تالم بضائع بـ اس  -

 .بينما الفاتورة لم تصل بعد

  .دج 290.000بّين الجرد المادي للمخزون أن قيمة البضائع تساوي   -

 :من بين ديون الزبائن نجد 

  

  

  الدين  الزبون
المؤونة في 

31/12/2004  
 31/12/2005الوضعية في 

  .من الدين% 80ال التسديد احتم  3.900  10.400  سليمان

  من الدين% 60احتمال التسديد   6.400  22.000  علي
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
دج غير أن الفاتورة لم  2.500قامت المؤسسة بتصليح الشاحنة عند الميكانيكي بـ  

 .31/12/2005تستلم بعد إلى غاية 

 .دج طوابع جبائية 750دج طوابع بريدية و 200بقي لدى المؤسسة ما قيمته  

بالثالثي األخير قدرتا على التوالي بقيمة  ناء الهاتف والكهرباء الخاصتيتبّين أن أعب 

 .2006دج وأن فواتيرهما ستصل في جانفي  3.200دج و 1.600

غير أن  27/12/2005دج في  9.400بقيمة " رامي " تم تسليم بضائع للزبون  

 .2006الفاتورة ستنجز في جانفي 

قضية رفعها أحد الزبائن لدى  دج عن 25.000تتوقع المؤسسة خسارة مبلغ  

  .الحكم سيصدر في األشهر القادمة. المحكمة بسبب خالف
  :العمل المطلوب

  .سجل قيود التسوية. 1

  .أنجز ميزان المراجعة بعد الجرد. 2

  .أنجز جدول حسابات النتائج والميزانية الختامية. 3



 

  

 
  ) :1(حل التمرين 

  :ابات النتائج إعداد جدول حس. 1
 دائن مديناسم الحساب رح
 944.004  مبيعات البضائع 70
   604.760بضائع مستهلكة 60
 339.244  الهامش اإلجمالي 80
 339.244  الهامش اإلجمالي 80
 125.000  أداءات مقدمة 74
 34.300  تحويل تكاليف اإلنتاج 75
   5.370مواد ولوازم مستهلكة 61
   144.300اتخدم 62
 348.874  القيمة المضافة 81
 348.874  القيمة المضافة 81
 127.183  نواتج مختلفة 77
 9.100  تحويل تكاليف االستغالل 78
   106.620مصاريف المستخدمين 63
  47.125ضرائب ورسوم 64
   3.296مصاريف مالية 65
   8.944مصاريف مختلفة 66
  54.860تالآات والمؤوناتمخصصات االه 68
 264.312  نتيجة االستغالل 83
 58.409  نواتج خارج االستغالل 79
  40.200تكاليف خارج االستغالل 69
 18.209  نتيجة خارج االستغالل 84
 264.312  نتيجة االستغالل 83
 18.209  نتيجة خارج االستغالل 84

 282.521  النتيجة اإلجمالية للدورة 880
  
  
  :31/12/200Nإعداد الميزانية الختامية بتاريخ . 2

 : أجوبة التقويم الذاتي



 

  

  



 

  

  ) :2(حل التمرين 
  :تحديد مختلف معدالت االهتالآات . 1

% :من أجل حساب معدل االهتالك نستخدم العالقة التالية
.
A

t
VO m

= ∑  

تمثل  mة األصلية وتمثل القيم VOتمثل االهتالك المتراآم و ∑Aحيث 
  .مدة االستعمال

  :أ ـ المعدات واألدوات 
109.200 109.2000% 0,1 10%

546.000 2 1.092.000
t t= = = ⇔ =

×
  

  :ب ـ تجهيزات المكتب 
93.600 93.600% 0,1 10%

468.000 2 936.000
t t= = = ⇔ =

×
  

  .معدل إطفاء المصاريف اإلعدادية يحسب بنفس الطريقة: مالحظة
31.200 31.200% 0,2 20%

78.000 2 156.000
t t= = = ⇔ =

×
  

  :تسجيل قيود التسوية في اليومية . 2
    

31/12/200N 
     

         

    10.400  مخصصات االهتالكات    682
اهتالك المعدات  2943  

  واألدوات
  10.400  

      أشهر 6اهتالك المعدات لمدة     
     

//  
      

           

    52.000  اهتالك المعدات واألدوات   2943
القيمة الباقية لالستثمارات     692

  المتنازل عنها
156.000    

  208.000    معدات وأدوات 243  
ترصيد حساب المعدات     

  .المتنازل عنها
    

          



 

  

  
     

31/12/200N
     

          

    15.600  مخصصات استثنائية    699
  15.600    إطفاء المصاريف اإلعدادية 209  
      قسط اإلطفاء السنوي    

              

      

31/12/200N 
      

            

   80.600  مخصصات االهتالكات    682
 33.800    ك المعدات واألدواتاهتال 2943  
 46.800    اهتالك تجهيزات المكتب 2945  
      تسجيل اهتالكات الدورة    

      

31/12/200N 
      

            

   21.580  مؤونة تدني البضائع    390
استرجاع من تكاليف  796  

  السنوات السابقة
  21.580 

      إلغاء المؤونة    
              

      

31/12/200N 
      

            

    2.400  مشتريات البضائع    380
  2.400    فواتير قيد االستالم 538  
      تسوية حساب المشتريات    

              
              
      

31/12/200N 
      

            

    18.000  مخزون لدى الغير    37
  18.000    مشتريات البضائع 380  
      تسوية حساب المشتريات    

              

      

31/12/200N
      

سالم " الزبون مؤونة تدني    49700
"  

3.040    

استرجاع من تكاليف  796  
  السنوات السابقة

  3.040  

    تخفيض المؤونة     



 

  

)124.800×20%-
28.000.(  

           
          

    

31/12/200N
     

         

   2.100 مخصصات استثنائية    699
  2.100    "غانم"مؤونة تدني الزبون 49701  
زيادة المؤونة    

)26.000×%35–7000.(  
    

          

    

31/12/200N
     

         

   24.000 مصاريف مقيدة سلًفا    468
 24.000   خدمات  62  
تسوية مصاريف اإليجار    

)36.000 ×4
6

(  
    

         
    

31/12/200N
     

         

   2.800 مبيعات البضائع    70
  2.800   حسومات ستمنح 577  
     .بونتخفيض سيمنح للز    

          

    

31/12/200N
     

         

   3.600 حسومات ستكتسب    438
  3.600   نواتج مختلفة  77  
     .تخفيض من المورد    

          
          
         
         



 

  

  

  :تحديد أرصدة الحسابات المعنية بالتسوية
699  682 

15.600  10.400 
 80.600 رم 17.700 2.100 رم 91.000 

 17.700  17.700  91.000 91.000 

380 

 

37 
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 رم 156.000    33800 101.400رد
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243  209 
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4970   468  
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  رم 24.000  2.100  34.060رد
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96.000  24.000  

  رم 72.000
2.800  

  1.854.200رد 
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96.000  96.000 1.857.000  1.857.000  

    
577  438 
  3.600  2.800  2.800رد 

  رم 3.600
2.800  2.800 3.600 3.600  

77  
   

  31.600  35.200رد 
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  :تجميع حسابات النواتج واألعباء في حساباتها الرئيسية
      31/12/200N       
            

    173.700  تكاليف خارج االستغالل    69
  17.700    مخصصات استثنائية  699  
  156.000    زل عنهاالقيمة الباقية لالستثمارات المتنا  692  
              
      31/12/200N       
            

    91.000  مخصصات االهتالكات والمؤونات    68
  91.000    مخصصات االهتالكات  682  
      31/12/200N       
            

    24.620  استرجاع من تكاليف السنوات السابقة    796
  24.620    نواتج خارج االستغالل  79  
            

69    68 
16.000  

173.700  
   91.000  رم  189.700

  رم 91.000     
189.700  189.700 91.000  91.000  

699  79 
  193.400  218.020رد  17.700  17.700

24.620  

17.700  17.700 218.020  218.020  

692   
156.000  156.000    

 
156.000  156.000    



 

  

  

  

  

  : 31/12/200Nفي جدول حسابات النتائج والميزانية الختامية . 3

  :أ ـ جدول حسابات النتائج 

 دائن مدين اسم الحساب رح
 1.854.200   مبيعات البضائع 70
   936.000 بضائع مستهلكة 60

 918.200   الهامش اإلجمالي 80
 918.200   الهامش اإلجمالي 80
 26.000   أداءات مقدمة 74
 24.000   تحويل تكاليف اإلنتاج 75
   144.000 وازم مستهلكةمواد ول 61
   72.000 خدمات 62

 752.200   القيمة المضافة 81
 752.200   القيمة المضافة 81
 35.200   نواتج مختلفة 77
   288.000 مصاريف المستخدمين 63
   90.000 ضرائب ورسوم 64
   6.640 مصاريف مالية 65
   23.360 مصاريف مختلفة 66
   91.000 والمؤونات مخصصات االهتالكات 68

 288.400   نتيجة االستغالل 83
 218.020   نواتج خارج االستغالل 79
   189.700 تكاليف خارج االستغالل 69

 28.320   نتيجة خارج االستغالل 84
 288.400   نتيجة االستغالل 83
 28.320   نتيجة خارج االستغالل 84

 316.720   النتيجة اإلجمالية للدورة 880
  

  ب ـ الميزانية الختامية



 

  

  



 

  

  

  

  ):3(حل التمرين 

  :تسجيل قيود التسوية . 1

  :المصاريف اإلعدادية 

:معدل إطفاء المصاريف اإلعدادية
100 25

4
t = ،  قسط اإلطفاء =

60.000:للدورة 25% 15.000A DA= × =    

  :2005اهتالكات الدورة : االستثمارات 

480.000: المعدات واألدوات   - 10% 48.000A DA= × =  

245.000: تجهيزات المكتب   - 10% 24.500A DA= × =  

  :معدات النقل  -

1.000.000: الشاحنة  20% 200.000 DA× =  

: السيارة

9820.000 20% 123.000
12

DA× × =  

  :الزبائن 

  : ـ الزبون سليمان

10.400: 31/12/2005المؤونة المحتملة في  20% 2.080DA× =  

  3.900:  31/12/2004نة المكونة في المؤو

 دج 1.820تخفيض المؤونة بـ 

  :ـ الزبون علي

22.000: 31/12/2005المؤونة المحتملة في  40% 8.800DA× =  

  6.400:  31/12/2004المؤونة المكونة في 

  دج 2.400زيادة المؤونة بـ 

  

  

  



 

  

  
 

  
    

31/12/2005 
  

  
  

    
    15.000  مخصصات استثنائية    699

  15.000    إطفاء المصاريف اإلعدادية  209  
      إثبات إطفاء الدورة    
      

// 
      

            
    272.500  مخصصات االهتالكات    682

  48.000    اهتالك المعدات واألدوات  2943  
  200.000    اهتالك معدات النقل  2944  
  24.500    اهتالك تجهيزات المكتب  2945  
      إثبات اهتالكات الدورة    

  
   

// 
     

  
    123.000  مخصصات االهتالكات    682

  123.000    اهتالك معدات النقل  2944  
      إثبات اهتالك السيارة المتنازل عنها    

    
 

// 
 

    
  

    451.000  اهتالك معدات النقل    2944

692    
القيمة الباقية لالستثمارات 

    369.000  المتنازل عنها

  820.000    )السيارة(معدات النقل   244  

      ترصيد حساب السيارة المتنازل عنها    

    
 

// 
 

    
  

    14.000  مخزون لدى الغير    37
  14.000    مشتريات البضائع  380  
      .بضائع لالستالم    

    
 

// 
 

    
  

    4.000  مشتريات البضائع    380
  4.000    فواتير قيد االستالم  538  



 

  

     .عدم استالم الفاتورة    

  

  
    

31/12/2005 
  

  
  

    
    10.000  مؤونة تدني مخزون البضائع    390

  
796  

استرجاع من تكاليف السنوات 
  السابقة

  10.000  

      .إلغاء المؤونة    
      

// 
      

            
    1.820  مؤونة تدني الزبائن    4970

  
استرجاع من تكاليف السنوات   796

  السابقة
  1.820  

      .تخفيض مؤونة الزبون سليمان    

  
   

// 
     

  
    123.000  مخصصات االهتالكات    682

  123.000    اهتالك معدات النقل  2944  
      إثبات اهتالك السيارة المتنازل عنها    

    
 

// 
 

    
  

    2.400  مخصصات استثنائية    699
  2.400    مؤونة تدني الزبائن  4970  
      .زيادة مؤونة الزبون علي    

    
 

// 
 

    
  

    2.500  الخدمات    62
  2.500    دائنو الخدمات  562  
      .إثبات عبء الميكانيكي    

    
 

// 
 

    
  

    950  مصاريف مقيدة سلفًا    468
  200    الخدمات  62  
  750    الضرائب والرسوم  64  
      طوابع غير مستعملة    
  



 

  

  
  
  

    
31/12/2005 

  
  

  
    

    3.200  المواد واللوازم المستهلكة    61
    1.600  الخدمات    62
  4.800    فواتير قيد االستالم  538  
      استهالك الكهرباء والهاتف    
      

// 
      

            
    9.400  فواتير قيد التحرير    478

  9.400    مبيعات البضائع  70  
      .فاتورة للتحرير للزبون رامي    

  
   

// 
     

  
    25.000  مخصصات استثنائية    699

  25.000    الخسائر المحتملة مؤونة  190  
      .تكوين مؤونة    

    
 

  
 

    
  

  

  

  :ـ تحديد أرصدة الحسابات المعنية بالتسوية



 

  



 

  



 

  

  
  :ـ تجميع النواتج واألعباء في حساباتها الرئيسية 

      31/12/2005       
            

    411.400  تكاليف خارج االستغالل    69
  42.400    مخصصات استثنائية  699  
  369.000    قيمة الباقية لالستثمارات المتنازل عنهاال  692  
      ترصيد الحسابين الدائنين    
              
      //       
            

    395.500  مخصصات االهتالكات والمؤونات    68
  395.500    مخصصات االهتالكات  682  
      .ترصيد الحساب الدائن    
      //      
            

    11.820  سابقةاسترجاع من تكاليف السنوات ال    796
  11.820    نواتج خارج االستغالل  79  
      .ترصيد الحساب المدين    
            



 

  

  
  

  

  

    

  :قيود تحديد النتيجة     
      

31/12/2005 
      

            
    4.309.400  مبيعات البضائع    70
  3.851.100    البضائع المستهلكة  60  
  458.300  الهامش اإلجمالي  80  
      )تحديد الهامش اإلجمالي(    

    
  

// 
  

    
    

    458.300  الهامش اإلجمالي    80
    28.000  أداءات مقدمة    74
  77.000    المواد و اللوازم المستهلكة  61  
  124.000    خدمات  62  
  285.300   القيمة المضافة  81  
      )تحديد القيمة المضافة(    
      //        



 

  

            
    285.300  القيمة المضافة    81
    14.000  نواتج مختلفة    77
    479.250 نتيجة االستغالل    83
  313.000    مصاريف المستخدمين  63  
  30.580    الضرائب و الرسوم  64  
  20.000    المصاريف المالية  65  
  19.200    المصاريف المختلفة  66  
  395.500    مخصصات االهتالكات والمؤونات  68  
      )تحديد نتيجة االستغالل(    

  
   

// 
     

  
    423.820  اتج خارج االستغاللنو    79
  417.600    تكاليف خارج االستغالل  69  
  6.220   نتيجة خارج االستغالل  84  
      )تحديد نتيجة خارج االستغالل(    
      

  
      

            
    6.220  نتيجة خارج االستغالل    84

    473.030 النتيجة اإلجمالية للدورة   880
  479.250    نتيجة خارج االستغالل  83  
      )تحديد النتيجة اإلجمالية(    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  :ميزان المراجعة بعد الجرد . 2

  رقم
الحساب

 دائن مدين اسم الحساب

 2.000.000  األموال الشخصية 11
 25.000  مؤونة الخسائر المحتملة 190

  60.000 مصاريف إعدادية 20
 45.000  إطفاء المصاريف اإلعدادية 209
  200.000 المتجر 210
  480.000 المعدات واألدوات 243
  1.000.000 معدات النقل 244
  245.000 تجهيزات المكتب 245

 144.000  اهتالك المعدات واألدوات 2943
 600.000  اهتالك معدات النقل 2944
 73.500  اهتالك تجهيزات المكتب 2945

  290.000 بضائع 30
  14.000 مخزون لدى الغير 37

  18.000 ت المساهمةسندا 421
  950 مصاريف مقيدة سلفًا 468
  50.000 الزبائن 470
  9.400 فواتير قيد التحرير 478
  324.000 البنك 485
  218.000 الحساب الجاري البريدي 486
  35.000 الصندوق 487

 10.880  مؤونة تدني الزبائن 4970
 400.000  قروض بنكية 521
 75.000  نالموردو 530
 8.800  فواتير قيد االستالم 538

 15.300  محجوزات للغير 54
 2.500  تدائنو الخدما 562
 17.400  أوراق الدفع 583
  473.030 النتيجة اإلجمالية للدورة 880

 3.417.380 3.417.380 المجموع 



 

  

 
  جدول حسابات النتائج. 3

 دائن مدين اسم الحساب رح
 4.309.400   البضائعمبيعات  70
   3.851.100 بضائع مستهلكة 60
 458.300   الهامش اإلجمالي 80
 458.300   الهامش اإلجمالي 80
 28.000   أداءات مقدمة 74
   77.000 مواد ولوازم مستهلكة 61
   124.000 الخدمات 62
 285.300   القيمة المضافة 81
 285.300   القيمة المضافة 81
 14.000   تج مختلفةنوا 77
   313.000 مصاريف المستخدمين 63
   30.850 ضرائب ورسوم 64
   20.000 مصاريف مالية 65
   19.200 مصاريف متنوعة 66
   395.500 مخصصات االهتالكات و المؤونات 68

   479.250 نتيجة االستغالل 83
 423.820   نواتج خارج االستغالل 79
   417.600 ستغاللتكاليف خارج اال 69
 6.220   نتيجة خارج االستغالل 84
   479.250 نتيجة االستغالل 83
 6.220   نتيجة خارج االستغالل 84

   473.030 النتيجة اإلجمالية للدورة 880
  

  : 31/12/2005بتاريخ " تينهينان " الميزانية الختامية لمؤسسة 



 

  

  


