
بي ملاصة الدضُير املداصبي واملالي   العالمت 2017الخصحُذ الىمىطجي الزخبار البيالىرٍا الخجٍر

:ل املوملوع الاول

:ل لتمرينعألاالاوع

 عد دعحدالاوع لتدفقاتع لصافيةعللخسيىةعللعرضعألاالاوع

12345الضىىاث

9900001042500108750011100001080000الىىاجج

450000465000480000502500517500ألاعباء

280000280000280000280000280000كضط الاهخالن

730000745000760000782500797500مجمىع ألاعباء

260000297500327500327500282500الىدُجت كبل الضرائب

6500074375818758187570625الضرائب الىاحب صفعها

195000223125245625245625211875الىدُجت الطافُت

CAF475000503125525625525625491875

 :حسابع لقيمةع لحاليةعللمشرالاعين    01 1
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ل: لعرضعألاالاوع

𝑉𝐴𝑁 = 475000(1 + 0.08)−1 + 503125(1 + 0.08)−2 + 525625(1 + 0.08)−3

+ 525625(1 + 0.08)−4 + 491875(1 + 0.08)−5 + 85000(1 + 0.08)−5

− 1400000 = 667382.97 
ل: لعرضع لثاوي

𝑉𝐴𝑁 = 510000(1 + 0.08)−1 + 538125(1 + 0.08)−2 + 560625(1 + 0.08)−3

+ 560625(1 + 0.08)−4 + 526875(1 + 0.08)−5 − 1200000 = 949278.25 
 هلترح على املؤصضت ازخُار العرض الثاوي الهه ًدلم مرصوصًت أهبر

 لتمرينع لثاويع

مؤالاهةع خطارع

100000 

ت  100000 مؤوهاث أزري زطىم غير حاٍر

مؤوهت الازطار 

اثباث مؤوهت الازطار 

151 

683 

:لبرمجياتع اعلملماثيةع

 An=100000x0.1=10000 كضط اهخالن البرمجُاث اللضًمت 

An=30000x0.1x6/12=1500 كضط اهخالن البرمجُاث الجضًضة 

11500 

ت  11500 مسططاث الهخالواث واملؤوهاث ور ق أضٌى غير حاٍر

اهخالن برمجُاث املعلىماجُت 

حسجُل كضط اهخالن الضىىي 

2804 

681 

سىد تع اساهمةع خرىع

جيلفت الحُازة ال جىحض زضارة كُمت خالُت وبالخالي الخضارة الضابلت حضترحع = اللُمت الضىكُت Aالىىع 

1000 

لزضارة اللُمت صىضاث املضاهمت الازري  1000

ت  اصترحاعاث الاصخغالٌ ر ق واملؤوهاث أضٌى غير حاٍر

اصترحاع زضارة اللُمت 

781 

296 

 500=700((/100x500-)400000)جيلفت خُازة الضىض    Bالىىع 

جيلفت الحُازة – (زضارة اللُمت + صعر البُع )= هدُجت الخىاٌز    : لتىازوع

R=((650x500)+(100x500))- (500x700)=35000

350000 

35000 

325000 

50000 

البىً 

لزضارة اللُمت صىضاث املضاهمت الازري 

صىضاث املضاهمت الازري 

ألارباح الطفُت عن عملُاث الخىاٌز عن أضٌى مالُت 

 Bجىاٌز عن صىضاث الىىعٌا

262 

767 

512 

296 
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الجرص املداصبي – الجرص املاصي = فارق الجرص :  مخسالانع لبضاعة

 مىحب 20000 = 100000-120000= فارق الجرص 

20000 

لاملسسوهاث من البضائع 20000

مىخجاث اصخثىائُت عن عملُاث الدضُير الجاري 

ت فارق الجرص   عن مسسوهاث البضائعحضٍى

757 

30 

 20000 = 100000- 120000=  اللُمت املداصبُت –اللُمت الضىكُت =  ر ق الحالُت  :ل امل دعألاالاليةع

  اصترحاع10000 = - 30000 – 20000=  ر ق الضابلت –ر ق الحالُت =   ، الخلُُم 30000= ر ق الضابلت 

20000 

زضارة اللُمت مىاص أولُت ولىازم  20000

ت   الاصخغالٌ ر ق وإصترحاعاث املؤوهاث أضٌى حاٍر

 مبلغ زضارة اللُمت إهلاص

785 

391 

ل: لسبائنع

 117000X= ¼ 29250مطىف كُمت الضًن 

 1.17x 0.3 = 7500 /29250زضارة اللُمت 

29250 

زبائن مشيىن فيهم  29250

زبائن 

ل السبىن مطىف الى مشيىن فُه  جدٍى

411 

416 

7500 

ت  7500 مسططاث الهخالواث واملؤوهاث ور ق أضٌى حاٍر

زضارة اللُمت عن خضاباث السبائن 

 زضارة اللُمت للسبىن مىطف إثباث

491 

685 

 لسبملنعمىارع

 ًرضض 87750 =29250-117000= كُمت الضًن 

 TVA = 75000 * 0.17 = 12750 ،75000 = 1.17 / 87750الضًن زارج الرصم 

87750 

75000 

12750 

زضائر عن خضاباث صائىت غير كابلت للخدطُل 

ر ق م مدطل 

السبائن 

جرضُض صًن السبىن مىار 

411 

654 

4457 

: الجسء الثالث مداصبت جدلُلُت 

 :إجمام حضٌو جىزَع ألاعباء غير املباشرة

X=17120 + 0.15 y 

Y = 17200 + .01 x

X=20000        y = 19200

العىاضر

 املراهس ألاصاصُت املراهس املضاعضة

ن الطُاهت إلاصارة الخىزَع (2)الىرشت  (1)الىرشت  الخمٍى

171201720023700257604124021830مجمىع الخىزَع الاولي

الخىزَع الثاهىي 

-2000020004000300050006000 إلاصارة

192004800384057601920-2880الطُاهت

0032500326005200029750مجمىع الخىزَع الثاهىي 

طبُعت وخضة العمل 

 (اللُاش)

Kg  ماصة أولُت

---مشتراة

625عضص وخضاث اللاٌط

52جيلفت وخضة اللُاش
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حسابعثكلفةعشر ءع امل دعألاالاليةع

M2املاصة الىلُت   M1املاصة الىلُت 

البُان 
املبالغ 

صعر 

الىخضة 
الىمُت  املبالغ  صعر الىخضة  الىمُت 

75000 250 300 113750 350 325 ثمن الشراء

6000 20 300 6500 20 325 ف الشراء املباشرة مطاٍر

15600 52 300 16900 52 325 ف الشراء غير املباشرة مطاٍر

ل96600  ثكلفةع لشر ء 325 422 137150 300 322

57000 - 180 51850 - 125 1مش 

ل153600 ل لتكلفةع لملسطيةع ارجحة 450 420 189000 480 320

sحسابعثكلفةع هتاجع اىتجع لملسيطع

 Sاملىخج الىصُطي 
 البُان

املبالغ  صعر الىخضة  الىمُت 

159600 420 380 M1الاصخعماالث  املاصة الىلُت 

18200 35 520 ف الاهخاج املباشرة مطاٍر

32600 - ف إلاهخاج  غير املباشرة - مطاٍر

17436 - اهخاج حاري اٌو الفترة -

25336 - اهخاج حاري ازر الفترة -

ل202500 1125 180 ثكلفةعإلاهتاج

23500 - 20 1مش 

ل226000 ل1130   لتكلفةع لملسطيةع ارجحة 200

Aحسابعثكلفةع هتاجع اىتجع لتامع

Aاملىخج الخام 
البُان 

املبالغ  صعر الىخضة  الىمُت 

 Sالاصخعماالث املىخج الىصُط  200 1130 226000

134400 320 420 M2املاصة الىلُت 

27300 35 780 ف الاهخاج املباشرة مطاٍر

52000 - ف إلاهخاج  غير املباشرة - مطاٍر

35460 - اهخاج حاري اٌو الفترة -

ل475160 1697 280 ثكلفةعإلاهتاج

119840 - 70 1مش 

ل595000 ل1700   لتكلفةع لملسطيةع ارجحة 350

حسابعسعرع لتكلفةعالا لىتيجةع لتحليليةع

Aاملىخج الخام 
البُان 

املبالغ  صعر الىخضة  الىمُت 

595000 1700 350 جيلفت الىخاج املباع

5250 15 350 ف الخىزَع املباشرة مطاٍر

ف الخىزَع غير املباشرة 29750 مطاٍر

630000 1800 350 صعر الخىفت

822500 2350 350 ركم الاعماٌ

 الىدُجت الخدلُلُت 350 550 192500

أعباء غير معخبرة – عىاضر إضافُت  + إلاحمالُتالىدُجت الخدلُلُت = الىدُجت الخدلُلُت الطافُت 

  صج200000 = 192500+17500-10000
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ل: املوملوع لثاوي

ل: لتمرينع لثاوي

M1عحدالاوع لجردع لد ئمعللمادةعألاالاليةعإثمام

QP-UMQP-UM

6004527000إصتهالواث13004914700مش

اث 29004540500مش12004452800املشتًر

15004567500ث و م 15004567500ث و م

لM2عحدالاوع لجردع لد ئمعللمادةعألاالاليةإثمام

QP-UMQP-UM

4005823200إصتهالواث12006613200مش

اث 26005834800مش8005644800املشتًر

10005858000ث و م10005858000ث و م

ن    :M1+M2ألاعباء غير املباشرة لـ = مجمىع الخىزَع الثاهىي للضم الخمٍى

 أعباء املباشرة للشراء- ثمن الشراء - جيلفت الشراء = الاعباء غير املباشرة للشراء 

 M1 =52800 - 36000  -9600 =  7200الاعباء غير املباشرة للشراء 

 M2 =44800 – 32000 – 6400 = 6400الاعباء غير املباشرة للشراء

ن   13600 = 6400 + 7200= مجمىع الخىزَع الثاهىي للضم الخمٍى

ل: ثمامعحدالاوعثملزيععألاعباءعغيرع اباشرةع

ن البُان الخىزَع إلاهخاج الخمٍى

 38500 57000 13600 مج الخىزَع الثاهىي 

صج من ركم ألاعما100ٌ -  صج من ثمن الشراء100 طبُعت وخضة اللُاش

6802750عضص وخضاث العمل

2014جيلفت وخضة العمل

لل:Aحسابعثكلفةعإهتاجع اىتجع لتامع

البُــــــــــــــــــــــان

P1املىخج 

Q P-U املبلغ

6004527000 املضخعملتM1جيلفت املاصة 

4005823200 املضخعملتM2جيلفت املاصة 

16021033600ألاعباء املباشرة لإلهخاج

ألاعباء غير املباشرة لإلهخاج

57000-- 1ورشت 

400352140800جيلفت إلاهخاج

 - - - 1مش

 140800 352 400م. و . ث 

لحسابعسعرع لتكلفةعالا لىتيجةع لتحليلية

البُــــــــــــــــــــــان
P2املىخج P1املىخج 

Q P-U املبلغ Q P-U املبلغ 

 87900 293.00 300 123200 352.00 350جيلفت إهخاج املىخجاث املباعت

 6600 7700أعباء الخىزَع املباشرة

 18900 14 1350 19600 14 1400أعباء الخىزَع غير املباشرة

 113400 150500صعر الخيلفت

 135000 450 300 140000 400 350ركم الاعماٌ

 21600 10500-ن الخدلُلُت

 +10500 – 21600= الىدُجت الخدلُلُت الطافُت 
1200000 ×10×1

1200
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ل: لتمرينع لثاوي

 جيىن بالشيل الخالي   xمعاصلت الىدُجت بضاللت ركم الاعماٌ 

Y=0.4x-180000  0.4 = 0.6- 1= ث م / ث م خُث وضبت  هـ/ معضٌ الهامش  

: من املعاصلت هجض : حضٌو خضاب الىخائج الخفاضلي 

صج 180000= الخيالُف الثابخت = الىدُجت 

ركم الاعماٌ 

 صج 900000 = 0.4÷ 360000=  ومىه ركم الاعماٌ 180000–  ركم الاعماٌ 0.4 = 180000

  وخضة1500 = 600 / 900000= الىمُت املباعت 

 صج 540000= =0.60*900000= جيالُف املخغيرة 

 360000 = 540000-900000 او  360000 =0.40× 900000= ث م / هـ

: اهجاز حضٌو خضاب الىخائج الخفاضلي 

%مبالغ بُان الركم 

1 

2 

ركم ألاعماٌ الطافي 

الخيلفت املخغيرة 

900000 

540000 

100 

60 

3 

4 

ث املخغيرة / هـ 

الخيالُف الثابخت 

360000 

180000 

40 

20 

 20 180000الىدُجت  5

 صج 450000 = 0.40÷ 180000= وضبت الهامش على الخيلفت املخغيرة / ث ثا = خضاب ركم الاعماٌ  عخبت املرصوصًت

ث ثا = ث م / عخبت املرصوصًت بُاهُا اهطالكا من هـ

 y2=180000 معاصلت الخيالُف الثابخت y1=0.40xمعاصلت الهامش 

Xل0ل450000ل900000

لY1ل0ل180000ل360000

لY2ل180000ل180000ل180000

2012جىكعاث صىت  %مبالغ بُان الركم 

1 

2 

ركم ألاعماٌ الطافي 

الخيلفت املخغيرة 

900000 

540000 

100 

60 

900000*1.1*0.94 = 930600

540000*1.1 =594000 

100 

63.83 

3 

4 

ث املخغيرة / هـ 

الخيالُف الثابخت 

360000 

180000 

40 

20 

336600 

180000*1.12=201600

36.17 

 14.5 135000 20 180000الىدُجت  5

 . ألنها جدلم هدُجت أهبر2011هلترح على املؤصضت إلابلاء على شروط اصخغالٌ صىت 

ل: لتمرينع لثالث

ل:حسابعقيمةع لقرض

𝑉0 = 200365.1636
1 − (1 + 0.08)−5

0.08
= 800000 

ل:قيملدع لتسملية

245000:لزيادةعمؤالاهةعألاعباءعبـع -1

683

151

ت  مؤوهاث أزري زطىم غير حاٍر

 مؤوهت ألازطار

اصة مؤوهت ألازطار ٍز

245000

245000
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:حسابع ستهالكع لثالثعالا لفائدةع لثالثةع -2

𝐼3 = 𝑉2 × 𝑖 = 516360.4597 × 0.08 = 41308.83 
𝐴3 = 𝑎 − 𝐼3 = 200365.1636 − 41308.83 = 159056.32 

164

661

512

 اكتراضاث لضي مؤصضاث اللرض

 أعباء الفىائض

البىً

حضضًض الضفعت الثالثت

159056.32 

41308.83
200365.16

لحسابع هتالكع اعد تع لصىاعية -3

𝐴𝑛 =  
𝑀𝐴

𝑛
=

800000

8
= 100000 

ل:حسابعخسارةع لقيمةعللمعد تع لصىاعية -4

𝑃𝑣 = 𝑉𝑁𝐶 − 𝑃𝑉𝑁 
𝑉𝑁𝐶 = 𝑀𝐴 − 𝛴𝐴𝑛 = 800000 −  100000 × 3 = 500000 

𝑃𝑣 = 𝑉𝑁𝐶 − 𝑃𝑉𝑁 = 500000 − 500000 = 0 
 .ال جىحض زضارة كُمت

681

2815

 ٌ ت مسططاث الاهخالواث و زضائر اللُمت لالضى  غير حاٍر

 اهخالن املعضاث الطىاعُت

كضط اهخالن املعضاث الطىاعُت

100000

100000

ل:أعباءعمعايىةعمسبقا

 (عضص ألاشهر اليلُت/ عضص أشهر الضىت املىالُت )* كُمت العبئ = ألاعباء املعاًىت مضبلا 

  صج40000( = 2/12 * ) 240000= ألاعباء املعاًىت مضبلا 

486

616

 أعباء معاًىت مضبلا

 أكضاط الخأمُىاث

ت أعباء معاًىت مضبلا حضٍى

40000

40000

ل:مىتملحاتعمعايىةعمسبقاع

 (عضص ألاشهر اليلُت/ عضص أشهر الضىت املىالُت )* كُمت املىخىج = مىخىحاث معاًىت مضبلا

  صج50000( = 8 /4 * ) 100000=مىخىحاث معاًىت مضبلا

706

487

 أصاء الخضماث

 معاًىت مضبلامىخىحاث 

ت مىخىحاث معاًىت مضبلا حضٍى

50000

50000
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