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;Ï÷ë�fiŸ;Ô\áp^;√dÑ^;Ì÷¡;ƒÊîÊ∏\;ÍÊi´;
;Ôá°\;UÿÂˆ\;k]iËemi’\;;;;

1H;ÏË’]i’\;k]Ë�¬∏\;”Ë’\;;~ÁÑ]id31J12J2016;;;Ïâàı∏=ô]ÁÖ’\=;;;;;È÷Á;]⁄—;k]iËemi’\;ó¬d;í†;U;

;ÿÅ¬±;È�|;;‘˜i·ˆ\;ÏŒÁÖö20%;;;
;jËemi’\;;ÏËeà],\;Ï⁄ËŒ’\;;;Ô]fiiÕˆ\;~ÁÑ]h;;;∫;;ÏË¬îÊ’\31JJ12JJ2016;;

J{215;;ÏË¡]fiê;k\Å¬Ÿ;1200000;sÄ;01J04J2014;;;ÏËÕÊâ’\;Ï⁄ËŒ’\495000;sÄ;DPVNC;

J{2182;;◊Œfi’\;k\Å¬Ÿ;680000;sÄ;01J10J2014;;È“fid;”Ëçd;ÿÜ]fih;zd380000;sÄ;
U;gÊ÷�∏\;;ÏÁÑÂÖï’\;ÏËd]â¢\;k]Ë÷⁄¬’\;ÖÁ1h;√Ÿ;;

�J{D;ÏË¡]fië’\;k\Å¬⁄÷’;ÿÅ¬∏\;‘˜i·¸\;ÿÂÅp;Ä\Å¡b215C;;;;Z;

�;◊qà;~ÁÑ]id;ÏË¡]fië’\;k\Å¬⁄÷’;ÏÁÊâi’\;ÄÊËÕ31J12J2016;;;;DPVDF;CAC

�ÅËÕ;ÿÅqà;Í;;;fl¡;ÿÜ]fii’\;◊Œfi’\;k\Å¬Ÿ;;;~ÁÑ]id31J12J2016

2H{D;Ï⁄·]â∏\;k\Åfià;ÏË¬îÂ;ÿÊt;ÏË’]i’\;k]Ë�¬∏\;”Ë’\262;~ÁÑ]id;;ô]ÁÖ’\;ÏâàıŸ;ÓÅ’;C31J12J2016I
;k\Åfiâ’\;;;ÏËeà],\;Ï⁄ËŒ’\;;∫;ÎÑ]â£\2015;;;;;∫;ÏË¬îÊ’\31JJ12JJ2016;;

;ƒÊfi’\A450000;sÄ;25000;sÄ;;Ï⁄ËÕ;íÕ\Ê›;ÏŒŒ•;È“fid;”Ëçd;ÿÜ]fih20000;sÄ;

;ƒÊfi’\B100000;sÄ;40000;sÄ;;ÏËÕÊâ’\;Ï⁄ËŒ’\90000;sÄ;DPVNC;

;gÊ÷�∏\;;~ÁÑ]id;ÏÁÊâi’\;ÄÊËÕ;◊qà;U31J12J2016

;Ôá°\;È›]m’\U;;k]›Âá}∏\;;;∏\;ÏË¬îÂ;Ö‚æh∏;;k]›Âá}Ïâàı;;=ô]ÁÖ’\=;;~ÁÑ]id31J12J2016;Á;]⁄—;È÷;;
‡Âá}∏\;;Ô\Öç’\;Ï�÷“h;;;Ï⁄ËÕ;ÎÑ]â|2015;;∫;∫]ë’\;√Ëe’\;Ö¬à2016;;ÍÄ]∏\;ÄÖ°\;;–Ö�’\;Ï¬Ëeö;;

Ï¡]ïe’\;J{30;17000;sÄ;5000;sÄ;15000;sÄ;H;H;

ÓÖ|^;k]fiÁÊ≤Jw3210000;sÄ;H;H;12000;Ñ1Ÿ;

UgÊ÷�∏\;;~ÁÑ]id;]eà]fiŸ;‰\Öh;]Ÿ;◊qà31J12J2016;

;Ôá°\;n’]m’\;U;;;ÏÁÊâh;U;fl]dá’\;;;∫;fl]dá’\;ÏË¬îÂ;Ö‚æh31J12J2016;UÈ÷Á;]⁄—;
fl]dá’\;;;flÁÅ’\TTC;Ï⁄ËŒ’\;ÎÑ]â|2015;;k\ÅÁÅâi’\2016;;ÏË¬îÊ’\2016;

;‹Ñ]‚fi’\;468000;;sÄ;;15%;flÁÅ’\;flŸ;351000;sÄ;ÅÁÅâh;ÿ]⁄it\;85%flŸ;;ÅËêÖ’\;
;‹äpÖfi’\;418392;;sÄ;;15%;flÁÅ’\;flŸ;;fâ´;ZZZZ;;„fiÁÄ;◊—;ÄÅà

gÊ÷�∏\;U;Õ;◊qà;ÄÊË;;∫;ÏŸÜ˜’\;ÏÁÊâi’\31J12J2016;;Ï…]ï∏\;Ï⁄ËŒ’\;Ì÷¡;€àÖ’\;ÿÅ¬Ÿ;‡^;]⁄÷¡17%;I;

;Ôá°\;√d\Ö’\;U;;U;ÓÖ|¯\;k]ÁÊâi’\;;;ÄÖ°\;~ÁÑ]id31J12J2016;;ÏâàıŸ;]‚d;jŸ]Õ;9’\;k]Ë÷⁄¬’\;”Ë’bô]ÁÖ’\;U

-;01J04J2016;;Ïâàı∏\;kÄÅà;Ñ]™ˆ\;Ô]e¡^;;Ï⁄ËŒd;Ï÷Ÿ]—;Ïfià;ÎÅ∏;◊Œ›;k\Å¬Ÿ;Ì÷¡960000;sÄ;;

-01J10J2016;;;Ô\Ö“d;Ïâàı∏\;jŸ]Õ;ÏË¡]fiê;Ï’`;;;ÎÅ∏;k]—Öç’\;ÓÅt¸6;Ö‚å^;Ug360000;sÄ;

-;Ïeâfid;óË�†;]‚ufi±;Ïâàı∏\;flÁ;ÄÑÊ∏\;Åt\;Å¡Â2%;Uzd;ÎÑÅŒ∏\;ÏÁÊfiâ’\;]‚h]Á2çŸ;ƒÊ⁄§;flŸ1600000;sÄ;„›^;ˆbG

\;ÎÑÊh]…;ÄÖ°\;~ÁÑ]h;ÏÁ]≈;∞b;Ïâàı⁄÷’;◊ëh;%;ì]Œ›¸31J12J2016I;

-;ÄÖ°\;~ÁÑ]id31J12J2016;;Å¬d;ÑÖü;%;Ïâàı∏\;‡^;Øeh;;Ï⁄ËŒd;√]ïd;√Ëd170000;;sÄ;

gÊ÷�∏\;U;;;;;;;∫;Ïeà]fi∏\;ÏÁÊâi’\;ÄÊËÕ;◊Ëqâh31J12J2016I;

…Ó‡v‹€@Äbv‰€aÎ@’ÓœÏn€bi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔëbÓ«@Z@ÒÖbΩa@ábnçcäöÅ˛a@
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È’]∏\;Â;8à],\;3Ëâi’\;ÎÄ]Ÿ;∫;ÿÂ¯\;Ñ]ei|¸\;wËuëh;
حل الجزء األول: 

I. 215المعدل للمعدات و األدوات (ح/اعداد جدول اهتالك(:
 العمليات الحسابية الضرورية :

 دج x 9/12  =180000 1200000/5= 2014القسط لسنة -
 دج45000= 495000-660000-1200000= 2016خسارة القيمة  لسنة -
دج 220000= 495000/2.25= 2017القسط لسنة -

NMAAA∑PVVNC
1020000-180000 180000 1200000 أشهر 9 2014 /

20151200000240000420000-780000
2016120000024000066000045000495000

المخطط بعد التعديل
2017495000220000880000-275000
2018 495000 220000 1100000 - 55000 

 0 - 1155000 55000 495000 أشهر 3/ 2019
II. 31/12/2016التسجيل المحاسبي بتاريخ:

: صناعية ( القسط + خسارة القيمة )معدات �
681 

2815 
2915

 أ.غ.ج –مخصصات االهتالك و خسائر قيمة 
صناعيةاهتالك معدات 

خسائر قيمة عن معدات  صناعية 
+ الخسارةإثبات قسط االهتالك 

285000  
240000 
45000

III  التنازل عن معدات النقل . 
681 

2818
 أ.غ.ج –مخصصات االهتالك و خسائر قيمة 

النقل اهتالك معدات 
 المكمل إثبات قسط االهتالك 

دج 136000= 680000/5

136000  
136000 

512 
28183 

 
 

2182 
752

 ب.ح.ج
 اهتالك معدات النقل 

معدات النقل 
فائض قيمة عن عمليات التنازل

 بفوائض قيمة  تنازل
 دج 680000x 0.2x2.25 =306000= 2818ح/

380000 
306000 

 
 

680000 
6000

VI-  : سندات المساهمة 
) حالة تنازل  Aالنوع ( - أ

512 
296 
667

 
 
 
262

 ب ح ج 
 خسائر القيمة عن سندات المساهمة 

 الخسائر الصافية عن التنازل عن اصول مالية 
A سندات المساهمة النوع 

اثبات قسط االهتالك

405000 
25000 
20000 

 
 
 

450000

) حالة تقييم Bالنوع ( - ب
296 

786
 خسار القيمة عن سندات المساهمة 

Bم أ. –خسائر قيمة  عن استرجاعات اإلستغالل 
 انقاص الخسارة 

 دج 40000= 90000-100000خ ق حالية = 
 دج 10000خ ق سابقة = 

دج (انقاص ) 30000-= 10000-40000الفرق = 

30000  
30000

 حل الجزء الثاني : المخزونات 
: 30ح / مخزونات البضائع.1

390 
785

 خسار القيمة عن البضائع 
  ج أ. –خسائر قيمة  استرجاعات اإلستغالل عن 

 دج 2000= 17000-15000خ ق الحالية = 
 دج 5000خ ق السابقة = 

دج (انقاص )3000-= 5000-2000الفرق = 

3000  
3000

( فرق الجرد ) 32التموينات األخري ح /.2
32 

602
 التموينات األخرى

 التموينات األخرى المستهلكة 
دج + (تسوية فرق الجرد )2000= 10000-12000فرق الجرد = 

2000  
2000
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صناعية ( القسط +صناعية ( القسط + خساعدات 
681

28152815
29152915

خصمخص eeexxx
m/m/em/m/ x

ل
صات االهتالك ومخصصات االهتالك و خسائ

إثباتإثبات قسط
680000000/5= ommmm

نقل 

فائفائض ق
بفوائض قيمةبفوائض قيمة لتنازل

680x0.20.2xx2.252.25 = =30600006000
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حل الجزء الثالث : الزبائن المشكوك فيهم
:  الزبون م النهار  .أ 

� TTC = 468000الرصيد  – 351000 = 117000
�

�

� = الفرق  15000 – 60000 = -45000 ( خسارة إنقاص  )
491 

785
 الزبائن خسائر القيمة عن حسابات 

أ.ج –خسائر قيمة  استرجاعات اإلستغالل عن 
خسارة القيمة إنقاص

45000  
45000

:الزبون م النرجس  .ب 
دج 418392=  تسديد لاومنه قيمة   TTC  التسديد = بما أن الزبون سدد كل دينه فإن

491 
785

 الزبائن خسائر القيمة عن حسابات 
أ.ج –خسائر قيمة  استرجاعات اإلستغالل عن 

 خسارة القيمة إلغاء
�

 

53640  
53640

 حل الجزء الرابع التسويات األخرى 
االيجارات: -1

486 
613

 األعباء المعاينة مسبقا
 االيجارات

 486تسوية ح/

486ح/ =

240000  
240000

الخدمات األخرى : -2
706 

487
 تقديم الخدمات األخرى 

منتوجات معاينة مسبقا
 487تسوية ح/

487ح/ =

180000  
180000

:فاتورة اإلنقاص تسويات -3
409 

609
 الموردون المدينون

المتحصل عليها من المشتريات التخفيضات 
 تسوية عدم استالم فاتورة انقاص 

 دج 1600000x 0.02 =32000االنقاص = 

32000 
32000

 عدم تحرير فاتورة -4
418 

700
 الفواتير التي لم تحرر بعد –الزبائن 

 المبيعات من البضائع             
عدم تحرير فاتورةتسوية 

1170000 
1170000
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mmmالزبون..بب
بما أن الزبون سدبما أن الزبون سدد كل دي

491491
5 amam
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ويات األخرى التسويات األخرى 

613
األعباء ااألعباء المعاينة

m/em/em/e
co

m/e
ت األخرى 

487تسوية ح/تسوية ح/

48787ح/ح/ =tio
c

tio
صل عليها من المشلمتحصل عليها من المشتريات

قاص 
دج 32
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