
مراحل 
 الدرس

 المدة الوسائل التلمیذنشاط  نشاط األستاذ ومحتوى الدرس

التقویم 
 التشخیصي

التقویم 
 التكویني

التقویم 
 التحصیلي

 الوضعیة
 االعتماد على وضعیة تحتوي حساب النتائج

لمؤسسة  مقدمة لحساب النتائج حسب الوظیفة-
 تجاریة

 الوظائف في المؤسسة التجاریة-1

 وظیفة الشراء1-1
 الوظیفة التجاریة1-2
 الوظیفة اإلداریة1-3
 جدول إعادة ترتیب األعباء حسب الوظائف-2
 شكلھ2-1
 محتویاتھ2-2
حساب النتائج حسب الوظیفة في المؤسسة -3

 التجاریة
 شكلھ3-1
 محتویاتھ3-2

إعطاء تمرین 

 استدعاء المكتسبات القبلیة

یقوم المتعلم بالتعرف على 
طبیعة األعباء من حیث 

 الوظیفة

مختلف  یقوم بالتعرف على
 الوظائف في المؤسسة التجاریة

یقوم بإعادة ترتیب األعباء 
 حسب الوظیفة

یقوم بإنجاز حساب النتائج 
حسب الوظیفة في المؤسسة 

 التجاریة

 یقوم بحل التمرین

 السبورة -

الكتاب -
 المدرسي
المخطط 

المحاسبي 
 الوطني

مراجع -
 أخرى
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   .----/--/--التاريخ:    01رقم البطاقة:

تسيري حماسيب و مايل المقياس:               -املدية-زروق بوشريط الثانوية:  

.ساعات03 الحجم الساعي:           ثانوي    ثالثة المستوى:  

  داد الكشوفات المالیة و تحلیلھاإع:الثاني المجال المفاھیمي
     تحلیل النتائج حسب الوظیفة:09الوحدة 

         ّ                یحلل الن تائج حسب الوظائف الكفاءة المستھدفة:
 المؤسسة التجاریةحساب النتائج حسب الوظیفة في الدرس:



الوضعیة: من أجل إعداد حساب النتائج حسب الوظیفة لمؤسسة النور قدمت لك حساب النتائج حسب الطبیعة لدورة 
و المعلومات اإلضافیة 2012  

 المبالغ البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 4000000 المبیعات من البضائع

 - 72المخزن او المنتقص من  المخزون حـ/ اإلنتاج
 - 73المثبت حـ/ اإلنتاج
 - 74االستغالل حـ/ إعانات

 4000000السنة المالیة    إنتاج - 1  
 2000000 60المشتریات المستھلكة حـ/

 500000 61الخدمات الخارجیة حـ/
 2500000استھالكات السنة المالیة   -2
 1500000القیمة المضافة لالستغالل  -3

 350000 63المستخدمین حـ/ األعباء
 120000 64الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة حـ/

 1030000فائض االستغالل  إجمالي -4
 70000 75حـ/ األخرىیة یاتالعمل المنتوجات

 80000 65حـ/ األخرى ةتیالعملیا األعباء
 210000 68وخسائر القیمة حـ/ المخصصات لالھتالكات والمؤونات

 - 78استرجاع على خسائر القیمة والمؤونات حـ/
 810000النتیجة العملیاتیة  -5

 170000 76المنتوجات المالیة حـ/
 80000 66المالیة حـ/ األعباء

 90000النتیجة المالیة    -6
 900000النتیجة العادیة قبل الضرائب  -7

 225000النتائج العادیة  ىعل الضرائب الواجب دفعھا
 -الضرائب المؤجلة (تغیرات) على النتائج العادیة 

 675000العادیة   نشطةلألالنتیجة الصافیة  -8
 - 77عناصر غیر عادیة منتوجات حـ/

 - 67حـ/ أعباءعناصر غیر عادیة 
 -نتیجة غیر العادیة  -9

 675000صافي نتیجة السنة المالیة  -10
 معلومات إضافیة:

و الباقي یمثل (من  دج1600000مشتریات البضائع المبیعة بقیمة  600المشتریات المستھلكة: حـ/ 60یتضمن حـ/
وزع على الوظائف مع بقیة الحساباتی)608إلى حـ/ 602حـ/  

.الوظائف جدول إعادة ترتیب األعباء حسب  

 البیان المبلغ الموزع وظیفة الشراء الوظیفة التجاریة وظیفة اإلدارة
 608إلى حـ/ 602حـ/ 400000 30% 40% 30%
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 62و  61حـ/
 63حـ/
 64حـ/
 68حـ/

 المطلوب:

األعباء حسب الوظائفإعداد جدول إعادة توزیع -1  

إعداد حساب النتائج حسب الوظیفة-2  

 الدرس:

 مقدمة لحساب النتائج حسب الوظیفة: 

 من أجل إعداد حساب النتائج حسب الطبیعة 6یصنف (ن م م )األعباء حسب طبیعتھا في الصنف 

النتائج یمكن إعادة ترتیب و من أجل تحدید مدى مساھمة المصالح المختلفة للمؤسسة (الشراء ،اإلنتاج.)في تكوین 
األعباء حسب الوظائف أي وفقا لتقسیم مصالح و أنشطة المؤسسة إلى مجموعة من األجزاء تمارس أنشطة معینة مثل: 

 الشراء، اإلنتاج....الخ

 :الوظائف في المؤسسة التجاریة-1

األخرى ...الخ.و التي تحتاج لھا تشمل مجمل المھام المتعلقة بعملیة شراء البضائع،التموینات  :وظیفة الشراء1-1
 المؤسسة في نشاطھا االستغاللي العادي

 و تشمل كل المھام المتعلقة ببیع البضائع من إعداد فواتیر و تسلیم مبیعات و اإلشھار ...الخ :الوظیفة التجاریة1-2

 وظائفھا . و تشمل كل المھام المتعلقة بتسییر المؤسسة و التنسیق بین مختلف :الوظیفة اإلداریة1-3

 :جدول إعادة ترتیب األعباء حسب الوظائف-2

 یكون شكلھ كمایلي: :شكلھ2-1

 وظیفة اإلدارة الوظیفة التجاریة وظیفة الشراء المبلغ الموزع البیان

 المجموع
 التي یتم إعادة توزیعھا على الوظائف و ھي یحتوي على األعباء حسب طبیعتھا  :محتویاتھ2-2

 603و حـ/ 600إن وجدت ما عدا حـ/ 60الحسابات المتفرعة من حـ/

 68،  64، 63، 62،  61الحسابات 

 تسجل مباشرة في حساب النتائج و ال یتم إعادة توزیعھا 66،  65،  600بالنسبة لحسابات مالحظة:

 بالنسبة لمؤسسة النور یكون جدول توزیع األعباء حسب الوظائف كالتالي: مثال:

اإلدارةوظیفة   البیان المبلغ الموزع وظیفة الشراء الوظیفة التجاریة 
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608إلى حـ/ 602حـ/  
62و  61حـ/  
63حـ/  
64حـ/  
68حـ/  

 المجموع 1580000 568000 475000 573000
 :حساب النتائج حسب الوظیفة في المؤسسة التجاریة-3

 یكون شكلھ وفقا للنظام المحاسبي و المالي كالتالي: :شكلھ3-1

 Nالسنة  البیان
 رقم األعمال

 كلفة المبیعات
 ھامش الربح اإلجمالي

 المنتوجات العملیاتیة األخرى
 التكالیف التجاریة

 اإلداریةاألعباء 
 األعباء العملیاتیة األخرى

 االسترجاعات عن خسائر القیمة و المؤونات
 النتیجة العملیاتیة
 المنتوجات المالیة

 األعباء المالیة
 النتیجة المالیة

 النتیجة المالیة قبل الضریبة
 النتائج العادیة ىعل الضرائب الواجب دفعھا

 النتائج العادیةالضرائب المؤجلة (تغیرات) على 
 العادیة نشطةلألالنتیجة الصافیة 

 عناصر غیر عادیة منتوجات
 أعباءعناصر غیر عادیة 

 نتیجة غیر العادیةال
 صافي نتیجة السنة المالیة

 من أجل تحدید النتیجة العملیاتیة یجب تحدید مایلي: :محتویاتھ3-2

  مجموع أعباء وظیفة الشراءالمخزون من البضاعة)(تغیر  6030حـ± 600كلفة المبیعات=حساب+ 
 التكالیف التجاریة =مجموع أعباء الوظیفة التجاریة 
 األعباء اإلداریة =مجموع أعباء وظیفة اإلدارة 
 .أما الباقي فیؤخذ مباشرة من حساب النتائج حسب الطبیعة 

 بالنسبة لمؤسسة النور یكون حساب النتائج حسب الوظیفة كمایلي: مثال:

 216800=  568000+  1600000لفة المبیعات = ك

 2012السنة  البیان
 4000000 رقم األعمال

 2168000 كلفة المبیعات
 1832000 ھامش الربح اإلجمالي



 المنتوجات العملیاتیة األخرى
 التكالیف التجاریة
 األعباء اإلداریة

 األعباء العملیاتیة األخرى
 المؤوناتاالسترجاعات عن خسائر القیمة و 

70000 
475000 
537000 
80000 

- 
 810000 النتیجة العملیاتیة
 المنتوجات المالیة

 األعباء المالیة
170000 
80000 

 90000 النتیجة المالیة
 900000 النتیجة المالیة قبل الضریبة

 النتائج العادیة ىعل الضرائب الواجب دفعھا
 العادیةالضرائب المؤجلة (تغیرات) على النتائج 

225000 
- 

 675000 العادیة نشطةلألالنتیجة الصافیة 
 - عناصر غیر عادیة منتوجات

 - أعباءعناصر غیر عادیة 
 - نتیجة غیر العادیةال

 675000 صافي نتیجة السنة المالیة
 من الكتاب المدرسي. 163صفحة رقم  1تطبیق: تمرین رقم 

   .----/--/--التاريخ:        01رقم البطاقة:

تسيري حماسيب و مايل المقياس:               -املدية-زروق بوشريط الثانوية:  

.ساعتانالحجم الساعي:           ثانوي               ثالثة المستوى:  



الوضعیة: من أجل إعداد حساب النتائج حسب الوظیفة لمؤسسة"األثیر" اإلنتاجیة قدمت لك حساب النتائج حسب الطبیعة 
و المعلومات اإلضافیة 2012لدورة   

 المبالغ البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 7200000رقم األعمال 

 500000 72المخزن او المنتقص من  المخزون حـ/ اإلنتاج

مراحل 
 الدرس

 المدة الوسائل نشاط التلمیذ نشاط األستاذ ومحتوى الدرس

التقویم 
 التشخیصي

التقویم 
 التكویني

التقویم 
 التحصیلي

 الوضعیة
 االعتماد على وضعیة تحتوي حساب النتائج

 لمؤسسة إنتاجیة 

 الوظائف في المؤسسة اإلنتاجیة-1

 وظیفة الشراء1-1
 وظیفة اإلنتاج1-2
 الوظیفة التجاریة1-3
 الوظیفة اإلداریة1-4
 جدول إعادة ترتیب األعباء حسب الوظائف-2
 شكلھ2-1
 محتویاتھ2-2
 حساب النتائج حسب الوظیفة في المؤسسة-3

 اإلنتاجیة
 شكلھ3-1
 محتویاتھ3-2

إعطاء تمرین 

 استدعاء المكتسبات القبلیة

یقوم بالتعرف على مختلف 
الوظائف في المؤسسة 

 اإلنتاجیة

یقوم بإعادة ترتیب األعباء 
 حسب الوظیفة

یقوم بإنجاز حساب النتائج 
حسب الوظیفة في المؤسسة 

 اإلنتاجیة

 یقوم بحل التمرین

 السبورة -

الكتاب -
 المدرسي
المخطط 

المحاسبي 
 الوطني

مراجع -
 أخرى

15' 

25' 

20' 

40' 

20' 

 داد الكشوفات المالیة و تحلیلھاإع:الثاني المجال المفاھیمي
     تحلیل النتائج حسب الوظیفة:09الوحدة 

 الوظائف        ّ         یحلل الن تائج حسب  الكفاءة المستھدفة:
 حساب النتائج حسب الوظیفة في المؤسسة اإلنتاجالدرس:



 - 73المثبت حـ/ اإلنتاج
 - 74االستغالل حـ/ إعانات

 7700000السنة المالیة    إنتاج - 1  
 3000000 60المشتریات المستھلكة حـ/

 600000 61الخدمات الخارجیة حـ/
 3600000استھالكات السنة المالیة   -2
 4100000القیمة المضافة لالستغالل  -3

 800000 63المستخدمین حـ/ األعباء
 200000 64والمدفوعات المماثلة حـ/الضرائب والرسوم 

 3100000فائض االستغالل  إجمالي -4
 440000 75حـ/ األخرىیة یاتالعمل المنتوجات

 250000 65حـ/ األخرى ةتیالعملیا األعباء
 900000 68وخسائر القیمة حـ/ المخصصات لالھتالكات والمؤونات

 - 78القیمة والمؤونات حـ/استرجاع على خسائر 
 2390000النتیجة العملیاتیة  -5

 600000 76المنتوجات المالیة حـ/
 750000 66المالیة حـ/ األعباء

 )150000(النتیجة المالیة    -6
 2240000النتیجة العادیة قبل الضرائب  -7

 425600النتائج العادیة  ىعل الضرائب الواجب دفعھا
 -الضرائب المؤجلة (تغیرات) على النتائج العادیة 

 1814400العادیة   نشطةلألالنتیجة الصافیة  -8
 - 77عناصر غیر عادیة منتوجات حـ/

 - 67حـ/ أعباءعناصر غیر عادیة 
 -نتیجة غیر العادیة  -9

 18141400صافي نتیجة السنة المالیة  -10
 معلومات إضافیة:

 602دج و الباقي یمثل (من حـ/2700000المواد األولیة المستھلكة بقیمة  601المشتریات المستھلكة: حـ/ 60یتضمن حـ/
)یوزع على الوظائف مع بقیة الحسابات608حـ/إلى   

.جدول إعادة ترتیب األعباء حسب الوظائف  



 البیان المبلغ الموزع وظیفة الشراء وظیفة اإلنتاج الوظیفة التجاریة وظیفة اإلدارة
20% 
30% 
10% 
40% 
30% 

20% 
30% 
30% 
25% 
10% 

40% 
15% 
40% 
10% 
50% 

20% 
25% 
20% 
25% 
10% 

300000 
300000 
800000 
200000 
900000 

 608إلى حـ/ 602حـ/
 62و  61حـ/
 63حـ/
 64حـ/
 68حـ/

 المطلوب:

إعداد جدول إعادة توزیع األعباء حسب الوظائف-1  

إعداد حساب النتائج حسب الوظیفة-2  

 الدرس:

 :الوظائف في المؤسسة اإلنتاجیة-1

األولیة،التموینات األخرى ...الخ.و التي تحتاج لھا  تشمل مجمل المھام المتعلقة بعملیة شراء المواد :وظیفة الشراء1-1
 المؤسسة في نشاطھا االستغاللي العادي و المتمثل في عملیة اإلنتاج.

تشمل مجمل المھام المتعلقة بإنتاج المنتجات بدایة من استعمال المواد األولیة و اللوازم و انتھائھا  :وظیفة اإلنتاج1-2
 بتصنیع المنتجات التامة

 ال تختلف عن المؤسسة التجاریة :ظیفة التجاریةالو1-3

 ال تختلف عن المؤسسة التجاریة :الوظیفة اإلداریة1-4

 :جدول إعادة ترتیب األعباء حسب الوظائف-2

 یكون شكلھ كمایلي: :شكلھ2-1

 وظیفة اإلدارة الوظیفة التجاریة وظیفة اإلنتاج وظیفة الشراء المبلغ الموزع البیان

 المجموع
 یحتوي على نفس الحسابات التي یتم إعادة توزیعھا و التي سبق أن رأیناھا في المؤسسة التجاریة. :محتویاتھ2-2

 66، حـ/ 65، حـ/ 601:حـ/أما بالنسبة للحسابات التي تسجل مباشرة فھي 

 مثال:یتم توزیع األعباء حسب الوظیفة بالنسبة لمؤسسة األثیر كمایلي:

 البیان المبلغ الموزع وظیفة الشراء وظیفة اإلنتاج الوظیفة التجاریة وظیفة اإلدارة
60000 

180000 
80000 
80000 

270000 

60000 
180000 
240000 
50000 
90000 

120000 
90000 

320000 
20000 

450000 

60000 
150000 
160000 
50000 
90000 

300000 
300000 
800000 
200000 
900000 

 608إلى حـ/ 602حـ/
 62و  61حـ/
 63حـ/
 64حـ/
 68حـ/

 المجموع 2800000 510000 1000000 620000 670000
 :حساب النتائج حسب الوظیفة في المؤسسة اإلنتاجیة-3



 ھو نفس الشكل في المؤسسة التجاریة. :شكلھ3-1

 من أجل تحدید النتیجة العملیاتیة یجب تحدید مایلي: :محتویاتھ3-2

 ــ تكلفة اإلنتاج المخزن كلفة المبیعات = تكلفة إنتاج الفترة

+ مجموع أعباء وظیفة الشراء + مجموع أعباء  (تغیر مخزون المواد األولیة) 603حـ/± 601كلفة المبیعات = حـ/
 وظیفة اإلنتاج ــ تكلفة اإلنتاج المخزون

 التكالیف التجاریة = مجموع أعباء الوظیفة التجاریة

 التكالیف اإلداریة = مجموع أعباء وظیفة اإلدارة 

 أما باقي المحتویات فتؤخذ مباشرة من حساب النتائج حسب الطبیعة.

 مثال: بالنسبة لمؤسسة األثیر یتم إعداد النتائج حسب الوظیفة كالتالي:

 دج. 3710000=  500000ــ  1000000+  510000+  2700000كلفة المبیعات = 

 2012السنة  البیان
 7200000 رقم األعمال

 3710000 كلفة المبیعات
 3490000 ھامش الربح اإلجمالي

 المنتوجات العملیاتیة األخرى
 التكالیف التجاریة
 األعباء اإلداریة

 األعباء العملیاتیة األخرى
 االسترجاعات عن خسائر القیمة و المؤونات

440000 
620000 
670000 
250000 

- 
 2390000 النتیجة العملیاتیة
 المنتوجات المالیة

 األعباء المالیة
600000 
750000 

 (150000) النتیجة المالیة
 2240000 النتیجة المالیة قبل الضریبة

 النتائج العادیة ىعل الضرائب الواجب دفعھا
 الضرائب المؤجلة (تغیرات) على النتائج العادیة

425600 
- 

 1814400 العادیة نشطةلألالنتیجة الصافیة 
 - عناصر غیر عادیة منتوجات

 - أعباءعناصر غیر عادیة 
 - نتیجة غیر العادیةال

 1814400 صافي نتیجة السنة المالیة
 من الكتاب المدرسي 163صفحة رقم  2تمرین رقم تطبیق:

 من الكتاب المدرسي 164صفحة رقم  3تمرین رقم        




