
 (نقطة 02)الثانيالموضوع 
 (ن8)أعمال نهاية السنة: الجزء األول

ل ننتجةق ايي13/31/1131رتنناةا ي"يييلجراهاننا"يمننميماننالميلجمةلقبننايجرننليلجقننة يجم   نناي

ي:لجح اراتيلجتاجاا

ي لئميم اميلجح اراتيح.ة
يي321111يرةمقااتيلجمبلوماتاايوماشارههاي112

يي111111ير اءلتي131
يي101111يمب لتيلج قلي1311

يي30111يلألجةىي   لتيلجم اهماي101
ي01111ييلهتالكيرةمقااتيلجمبلوماتاايوماشرههاي1112

ي11111ييلهتالكير اءلتي1131

ي311111ييلهتالكيمب لتيلج قلي11311

ي31111ييج ائةيلجقامايعميلجتثراتاتي193

ي560ييج ائةيلجقامايعمي   لتيلجم اهمايلألجةىي190

يي305511يلجمشكوكيفاهملجارائمي 230

ي10111ييج ائةيلجقامايعميح اراتيلجارائم 293

يي121111ير وكيلجح اراتيلجقاةااي531

ي:13/30/0231معلومات الجرد بتاريخ 

وتهتلكيي11/13/1111رةمقااتيلجمبلوماتاايوماشرههايولجر اءلتيتميلجت اءهايرتاةا ي-3

ي20111DAرـي13/31/1131جطاا،يج ةي بةيلجراعيلجصافييجلرةمقااتيرتاةا ي

ي(تهتلكيجطاا:)تتكوميمب لتي قليمم-1

يتاةا يلإلجت اءيتكلفايلإلجت اءيمب لتي قل

ي13/10/1131ي111111ي)*( ااةةي ااحاا

ي13/31/1131ي..........ي ااةةي فباا

رشاكييDAي11111رمرلغيي13/31/1131ت ااجتيلجم   ايعميلج ااةةيلج ااحاايرتاةا ي)*(ي

ي(لجبملاايجميت قليرب )53120ر كييةجمي

ج اةةيلجقامايلجم قلايرماالميلجمةلقبايجرليلجقة يتتبلقيراج ااةةيلج ااحااي:يمالحظة

ي.13/31/1131و قلتيرتاةا ي

 :   لتيلجم اهمايلألجةىيتتكوميمم-1

ي
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ع  يي وعيلج   لت

يلج   لت

تكلفايلإلجت اءييتاةا يلإلجت اء

يجل   

 بةيلجراعيفيي

ي13/31/1131

A 100ي55ي60 13/31/1131ي

Bي05ي11 13/12/1131ي140ي

جل   ييDAي55ر بةييA   يمميلج وعيي11عميي13/31/1131ت ااجتيلجم   ايرتاةا ي

ي1352رشاكير كييةجمي

يBتتبلقيج اةةيلجقامايلجم قلايرماالميلجمةلقبايجرليلجقة يراج   لتيلج وعي:يمالحظة

ي:لجارائميلجمشكوكيفاهموضبااي-2

مرلنننننغيلجننننن امييلجارائم
TTC 

ج نننناةةيلجقامننننايفننننيي
ي13/31/1131

لجت  ا لتيجناللي
 TTCي1131

ي13/31/1131لجوضباايفيي

ي/ي112111يمميلج امي%11ي112111يكمال

ي(جلتةصا )لفالسي هائيي01111يمميلج ام%31ي310111يمحم 

يمميلجةصا ي%11احتمليت  ا يي13911يمميلج امي%15ي321211يإرةلهام

ي%71مب ليلجة ميعلىيلجقامايلجمضافاي

،يورب يلجمةلقبايي630000DAكشفيلجر كيلجمة ليجلم   اياظهةيةصا ي لئميرمرلغي-5

ي:تراميأمي ربيلإلجتالفيهو

ي:المؤسسة لم تسجل العمليات التالية

ي. لمهيلجاروميشبراميجلر كيمراشةةيDAي50000شاكيرمرلغي-

ي.يDAي1500فولئ ير كاايجصاجحيلجر كيرقاماي-

ي.يDAي5500ج ماتير كاايرقاماي-

ي:البنك لم يسجل العمليات التالية

ي 60000DAشاكيل تلمتهيلجم   ايمميلجاروميقماليرقاماي-

ي73000DAشاكي لمتهيلجم   ايجلموة يفةا يرقاماي

 :العمل المطلوب

ي.67/71/1076إع ل يحاجايلجتقاةبيلجر كييرتاةا ي-7

ي.67/71/1076ت قاليجاو يلجت واايلجضةوةاايرتاةا ي-1
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 (ن8)حساب وتحليل التكاليف الكلية : الجزء الثاني

ي:حاثيتظهةيلجرطاجايلجف اايجلبملاايلإل تاقاايأ هيP2وييP1لجم تقامي"يلإلرت ام"ت تجيم   اي

فيييLولجلولاميلجمجتلفاييM2وييM1تباججيلجما تاميلألوجاتامييP1جلحصوليعلىيلجم تجي-

ي.1وي3لجوةشتامي

فيييLولجلولاميلجمجتلفاييM2وييM1تباججيلجما تاميلألوجاتامييP2جلحصوليعلىيلجم تجي-

ي.1وي1لجوةشتامي

ي:أعطاتيجكميلجمبلوماتيلجتاجاا–1131شهةيمايي-وجلفتةةيلجمبترةة

 :23/25/0231في  الشهرمخزون أول -3

ي.جإلقماجييDAي320011رـ1511kg:يM1لجما ةيلألوجااي

ي.جإلقماجييDAي20021رـ3111kg:ييM2لجما ةيلألوجااي

يL:49680DAلجلولاميلجمجتلفاي

ي00111DAوح ةيرمرلغيلقماجييي111:يP1لجم تجي

ي51111DAوح ةيرمرلغيلقماجييي311:يP2لجم تجي

ي31111DAرـي1،يلجوةشا35111DAرـي3فييلجوةشاي:يتكلفايلإل تاجيلجقاةي

 :الشهرمشتريات -0

ي.kgجـي11DAرـي1511kg:يM1لجما ةيلألوجااي

ي.kgجـي11DAرـي5111kg:ييM2لجما ةيلألوجااي

يDAيL:11111لجلولاميلجمجتلفاي

 :األعباء المباشرة-1

ي30:يP2 جاقايومميلجم تجيي20:يP1تتطلبيعملاايل تاجيلجوح ةيمميلجم تجي:يعلى اإلنتاج-

ي.150DA: جاقايوتكلفايلج اعايلجولح ة

ي(.يL،ييM2،ييM1)مميثمميشةلءيكليما ةيي%31:الشراءعلى -

ي.تواعيراجت ا بيعلىيلجم تقاميح بيلجكمااتيلجمراعاي16000DA:على التوزيع-

 :األعباء غير المباشرة-4
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أعراءيغاةيمبترةةيوفائ ةي ظةاايي9900DA:يمواعايح بيلجق وليلجتاجييمعيلعتراةيمرلغ

ي.  وااي%6رمب ليي2400000DA:علىيةلسيماليج ةهي

يلجتوااعي1لجوةشاي1لجوةشاي3لجوةشايلجتمواميلجصاا ايلإل لةةيلجراام

ي11011ي22511ي25221ي10311ي31111ي10111ي11111يمقموعيتيلوجي

ي%40ي%5ي%20ي%15ي%10ي%10 %100-يل لةة:يييييي1ت

ي%15ي%10ي%25ي%20ي%10ي%100- %20يصاا اييييييييي

طرابايوح ةي

يلجبمل

 جيي311 /ي/

ثممي

 لجشةلء

Kgما ةيي

يم تبملا

Kgما ةيي

 م تبملا

وح لتي

 م تقا

يوح لت

 مراعا

 :اإلستعماالت-5

ي:مميجالليلجتحلاليلجف ييجإل تاجيتراميأم

ممي21DAويM2مميلجما ةيي1.1kgوييM1مميلجما ةيي3kg:يتتطلبيP1كليوح ةيم تقايممي

ي.Lلجلولاميلجمجتلفاي

مميي51DAوM2مميلجما ةي3.1kgوييM1مميلجما ةيي1kg:يتتطلبيP2كليوح ةيم تقايممي

ي.Lلجلولاميلجمجتلفاي

ي:المبيعات الشهر-6

ي.جلوح ةي511DAوح ةيرـي251:ييP1لجم تجي

ي.جلوح ةي031DAوح ةيرـيي151:ييP2لجم تجي

 :في نهاية الشهر مخزون -7

M1:؟ييييييييM2:؟يييييييL:؟يييييييP1:151وح ةيييييييييP2:351يوح ةي

ي.P2:0021DA،يجـP1:0111DAجـ:ي1فييلجوةشايإ تاجيقاةيي

 CMUPتقاميلإلجةلقاتيرتكلفايلجو طاايلجمةقحايجلوح ةيمعيلجمجاوميلألوجيي:مالحظة

 :العمل المطلوب

 P2وييP1تح ا يلجكمااتيلجم تقايممي-3

 P2وييP1فييكليم تجيممييM2وييM1تح ا يلجكمااتيلجم تبملايممي-1
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 .توااعيلألعراءيغاةيلجمراشةةلتمميق ولي-1

تميلع ل يلجقة ي.يLولجلولاميلجمجتلفاييM2وييM1تكلفايشةلءيكليمميلجما تاميأح بي–ي2

يM2وييM1لج لئميجلما تامي

ي.يP2وييP1و بةيلجتكلفايولج تاقايلجتحلالاايجـتكلفايل تاجيأح بي-5

ي1131جشهةيمايييلج تاقايلجصافاايجلمحا رايلجتحلالااأح بي-0

 (:نقاط 4)إعداد الكشوف المالية وتحليلهاالثالثالجزء 

يج متيجكيلجماال اايلجوظافاايلجتاجاا"يلإلرت ام"مميلقليتحلاليلجوضباايلجماجاايجم   اي

ي:13/31/1131رتاةا 

 %يلجمراجغيلججصوم %يلجمراجغيلألصول

ي...ي.......... الموارد الثابتةي...ي.............. اإلستخدمات الثابتة

يلجمولة يلججاصا

يلج اوميلجماجاا

ي1111111

ي.........

ي...

ي...

 األصول المتدولة

يجإل تغالليييييييي

يجاةجيلإل تغالل

يجاا ايلألصول

ي.............

ي.............

ي............

ي............

46 

ي31

ي...

ي...

 الخصوم المتدولة

يجإل تغالل

يجاةجيلإل تغالل

يجاا ايلججصوم

ي.........

ي.........

ي.......

ي.......

ي...

ي...

ي...

ي...

ي311ي.......يلجمقموعي311ي...............يمقموع

ي:معلومات مكملة

يDAيFRNG=111111ةلسيلجماليلجبامليلجصافييلإلقماجيي

=ي  رايتغطاايلإل تج ماتيلجثارثا
  

 
ي

يDAيBFRE=51111لحتااجيةلسيلجماليلجبامليجإل تغاللي

ي.جاا ايلججصومي3.1=،يحاثيجاا ايلألصوليDAيTN=311111لججاا ايلجصافااي

 1111111DA(=CA)ةجميلألعماليلج  وي-

ي1000000DA=يلجمشتةااتيلج  واا-

ي1200000DA=تكلفايشةلءيلجرضائعيلجمراعا-
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ي:ل تجةق ايلجمبلوماتيلجتاجااي2013وي2012مميلجماال اايلجمحا راايج  اي

ي13/31/1131ي13/31/1131يلجب اصة

يمجاو اتيلجرضائع

يلجارائميولجح اراتيلجملحقا

يلجموة وميولجح اراتيلجملحقا

ي250000

ي300000

ي90000

ي150000

ي200000

ي110000

 :العمل المطلوب

ي.لجماال اايلجوظافاايمعيترةاةيلجبملااتيلجح اراايلتمام-3

ي.أح بي  رايلجتحةةيلجماجي-1

ي(لجمجاو ات،لجموة ام،لجارائم)لج وةلمأح بي  بي-1

ي.علقيرإجتصاةيعلىيلجوضباايلجماجاايجلم   ايراإل تبا ايراجم شةلتيلجماجاايلج ارقا-2

ي

ي

 

 

 

 

 راجتوفاقيجلقماعيفييلجركاجوةاا 
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