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 )ساعة(  (2222مارس  22) في التحميل المالي امتحان الدورة العادية
 الموضوع

   2222-22-12إليك الميزانية المحاسبية إلحدى المؤسسات في 

المبالغ  األصول
 المبالغ الخصوم ق م ص خ ق إهـ و  اإلجمالية

 721809187 األموال الخاصة 782128222 280778722 087.78722 األصول غير الجارية

 287178722 رأس المال المدفوع    تثبيتات غير ممموسة

 7208272 احتياطات 1.38177 - 1.38177 برامج معموماتية

 178722 جديد من  الترحيل 7228722 - 7228722 براءات إختراع

 12.8772 نتيجة الدورة الصافية    التثبيتات الممموسة

 918772 ثمار إعانات االست 282128272 - 282128272 أراضي

   2822.8772 318772. 282028722 تركيبات تقنية

 287718227 خصوم غير جارية 282228722 7.28272 287918772 معدات النقل

 178722 مؤونة األخطار 1238177 2228222 7138177 تثبيتات مادية أخرى 

 9178722 القروض السندية    التثبيتات المالية

 7228722 قروض بنكية 2278722 228722 2728222 سندات الفروع

سندات أخرى 
 لممساهمة

178722 - 178722 
 قروض أخرى ط أ

078027 

 الخصوم الجارية 2.28272 - 2.28272 إقراضات
380228222 

 389108.77 2038177 782228272 األصول الجارية

  حسابات الغير الدائنة    المخزونات

 218227 ن دائنون زبائ 2228272 - 2228272 بضاعة 

 282278222 المورد والحسابات الممحقة 97.8227 2.8227 9.08272 مواد أولية

 28.198177 - 28.198177 منتجات تامة الصنع
الديون الضريبية 

 واالجتماعية
281728222 

حسابات الغير 
 المدينة

   
 موردو التثبيتات

1.28027 

 178027 ة سمفانواتج مقيد 3.8772 - 3.8772 موردون مدينون 
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الزبائن والحسابات 
 الممحقة

2802.8772 2278222 281.18772 
 الدائنون اآلخرون 

7938177 

حقوق التنازل عن 
 التثبيتات

.38177 - .38177 
 الخزينة السالبة

 

 2128272 الجارية لمبنك اتاالعتماد 2228.77 - 2228.77 أعباء معاينة سمفا

   918772 - 918772 مدينون آخرون 
    خزينة األصول

القيم المنقولة 
 لمتوظيف

2128272 228272 2228222 

 078027 - 078027 البنك 

 2282008.77 المجموع 2282008.77 289228.77 8772..2289 المجموع

 : معمومات إضافية متعمقة بالميزانية إلعداد الميزانية الوظيفية
 32لنشاط العادي لممؤسسة8% فقط من المدينون اآلخرون ال تتعمق با 
  2.8772قسط سيسدد خالل السنة المقبمة بـ:  األخرى  المالية القروض والديون من بين DA 8 
  228722من بين الديون الضريبية واالجتماعية هناك ضرائب عمى النتائج بقيمة DA8 
 8نصف األعباء المعاينة سمفا ال تتعمق بالنشاط العادي لممؤسسة 
 مها مبالغ ال تتعمق بالنشاط العادي لممؤسسة8الدائنون اآلخرون ك 
 72  مبرر و مرتبط بالنشاط العادي لممؤسسة278% من مؤونة األعباء و األخطار غير مبرر، و  % 
  :2.8227هناك أوراق تجارية مخصومة و غير محصمة من طرف البنك بقيمة DA 8 
  8% 29معدل الضريبة عمى األرباح 

 المطموب:
 وظيفية المختصرة بالقيم و بالنسب8إعداد الميزانية ال -2
 حساب: -2

  8رأس المال العامل الصافي اإلجماليFRNG  
 8االحتياج لرأس المال العامل لالستغالل  BFRE  
  8االحتياج لرأس المال العامل خارج االستغاللBFRHE  
  8االحتياج لرأس المال العاملBFR  
  8الخزينة الصافيةTN  

 ممؤسسة انطالقا من المؤشرات المحسوبةالتعميق عمى التوازن المالي ل -3
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1 

 

 نداريتانخصىو ا انًىارد انذائًت                                          انًبانغ  خصىو انًيساَيت انًحاسبيت

يىارد خارج  يىارد استغالل ديىٌ يانيت أيىال خاصت

 االستغالل

 يىارد انخسيُت 

       رؤوش األيىال انخاصت

     037.73722 037.73722 رأش انًال انًذفىع

     7223072 7223072 احتياطاث

     73722. 73722. يٍ خذيذ  انترحيم

     173772. 173772. َتيدت انذورة انصافيت

     0.3772 0.3772 إعاَاث االستثًار 

     130013777 130013777 اهتالكاث، خسائر قيًت و يؤوَاث

       انخصىو غير انداريت 

  3.562,5 9.375 9.375 15.187,5 73722. يؤوَت األخطار

    0.73722  0.73722 انقروض انسُذيت

    7103722  7103722 قروض بُكيت

  18.750  46.875  273207 أقروض أخري ط 

       انخصىو انداريت

   1.3107   1.3107 زبائٍ دائُىٌ 

   031173222   031173222 انًىرد وانحساباث انًهحقت

  22.500 1.327.500   13.723222 انذيىٌ انضريبيت واالختًاعيت

  723207.    723207. يىردو انتثبيتاث

   73207.   73207. َىاتح يقيذة سهفا

 

  

 

   

  237773722 237773722    

      

   0013072  0013072 بضاعت 

   0723072  0723072 يىاد أونيت

   137.03.77  137.03.77 يُتداث تايت انصُع

920  973772  97 772   

 132273772  132273772   

 

073107  073107   

  793.77   793.77 حقىق انتُازل عٍ انتثبيتاث

  60.937,5 60.937,5  1013777 أعباء يعايُت سهفا

  73722. 723072  0.3772 يذيُىٌ آخروٌ 

  1.13072   1.13072 انقيى انًُقىنت نهتىظيف

 273207    273207 انبُك 

 12.016.875 237773722 4.849.687,5 314.062,5 273207 
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  7093.77    7093.77 انذائُىٌ اآلخروٌ

خسيُت انخصىو )انًساهًاث أو 

 انتسبيقاث انبُكيت(

1.13072     1.13072 

أوراق يخصىيت نى يصم أخهها 

)تضاف، غير يىخىدة في 

 انًيساَيت(

073107     073107 

 159.375 1.019.812,50 3.500.625 1.706.250 5.630.812.5 12.016.875 انًداييع

 الميزانية الوظيفية المختصرة

 حساب التوازنات المالية-2
FRNG = 7337062,5 – 6787500 = 549562,5 
BFR = (4849687,5+314062,5) – (3500625+1019812,50) = 643312,5 
BFRE = 4849687,5 - 3500625= 1349062,50 
BFRHE = 314062,5 – 1019812,50 = - 705750 سالب 
TN = 07027 – 159375 = - 93750  سالبة 

 التعميق عمى التوازن المالي لممؤسسة انطالقا من المؤشرات المحسوبة-1
FRNG الموارد الثابتة تمول كل االستخدامات الثابتة و جزء من األصول المتدوالة، التوازني الوظيفي محقق : موجب 

BFR ر من و أكب موجب< FRNG : 8رأس المال العامل ال يغطي احتياجات التمويل 
TN لتغطية الديون الجارية ما يؤدي إلى االستعانة بالتسبيقات البنكية لتمويل الخزينة فورا8تنقص السيولة النقدية  : سالبة 

  8في األجل القصير، التوازن المالي لممؤسسة غير مقبول

 % مجاميع  كمية مجاميع  جزئية الخصوم % مجاميع  كمية مجاميع جزئية األصول
االستخدامات 

 المستقرة
الموارد  56,48 087.78722 087.78722

 الدائمة
 7.337.062,5 61,06 

األموال  43.52 5.229.375  األصول الجارية
 الخاصة

5.630.812.5  46,86 

استخدامات 
 االستغالل

الديون  40,35  4.849.687,5
 المالية

1.706.250  14,2 

استخدامات 
 خارج االستغالل

الخصوم  2.61  314.062,5
 الجارية

 4.679.812,5 38,94 
 

استخدامات 
 الخزينة

موارد  0,56  078027
 االستغالل

3.500.625  29,13 

موارد خارج     
 االستغالل

1.019.812,50  8,49 

موارد     
 الخزينة

159.375  1,32 

 222 12.016.875 المجموع 222 12.016.875 المجموع


