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 2020-2019السنة الدراسية:                                       ربية بوهران    ــــمديرية الت
 ساعة 2المدة:           وية الشهيد طيبي محمد                               ــــثان

 شعبة التسيير واألقتصاد–ثانوي 3عبة: ـــتوى/الشـــالمس

 ﴾التسيير المحاسبي والماليإختبار الثالثي األول في مادة:﴿                               

 ﴾-التسويات –﴿ اعمل نهاية السنة  نقاط 6: األولالجزء 
 استخرجنا الحسابات التالية: 31/12/2018 من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " األطلس"  بتاريخ

 

 :31/12/2018معلومات جردية بتاريخ 
- وسزددت المؤسسزة  28/12/2018مؤونة األخطار تتعلق بنززا  المؤسسزة مزص مةزلحة سونلوازلو ةزلت المحيمزة  زع النززا  بتزاريخ

120000 DA )يتعويض نقدال)لم يسجل المحاسب اي قيد 
-:ل%19القيمة المضا ة المطبق  : الرسم علىمالحظة اليك وضعية الزبائن يمايلع 

خسااااااااااارة القيمااااااااااة  TTCمبلغ الدين  الزبائن
31/12/2017 

 31/12/2018الوضعية في   2018التسديدات 

 افالس نهائي)للترصيد( 71400 ............ ........... محمد

 من الرصيد %75يحتمل تسديد  154700 من الدين %20 297500 سمير

 الرصيد %20يحتمل عدم التسديد  24990 الشيء    107100 خالد

- 02/05/2019و 02/12/2018للفترة الممتدة بين  ايجار مخازنهاسددت المؤسسة 
 01/04/2019الى غاية  01/10/2018من الوير للفترة الممتدة بين  عربة شحنقبضت المؤسسة ايجار -   
 دج 17000لم تستلم بعد  اتورة االنقاص بقيمة -   

-  348000كشااا البناام المرساال للمظسسااة يظهاار رصاايد دائاان بمبلااغ  31/12/2018بتاااريخ DA   وبعااد المراجعااة تبااين  ن سااب
  اإلختالا هو:

 :المؤسسة لم تسجل العمليات التالية 
o  20000شيك بمبلغ DA سلمه الزبون" اتح" للبنك مباشرةل 
o 5000 وائد مدينة  لةالح البنك بـ DA 
o 0002مةاريف مسك الحساب بـ DA 

 :البنك لم يسجل العمليات التالية 
o   40000شيك استلمته المؤسسة من الزبون"محمد" بقيمة DA 
o  55000شيك سلمته المؤسسة للمورد "أيوب" بقيمة DA  

 انجز حالة التقارب البنيع-1المطلو :
 العمليات الحسابية" مص إظهار األطلس" لمؤسسة 31/12/2018أنجز قيود التسوية بتاريخ   -2          

 نقاط( 06الكشوا المالية   ) وتحليل إعداد   : الثالثالجزء 
  " استخرجنا المعلومات التالية : 2018" لسنة األملمن الد اتر المحاسبية لمؤسسة 
 دج        405000ةا ع نتيجة السنة المالية =  -
 %19معدل الضرائب على النتائج العادية:  -

 العادية معدومةلمنتوجات واالعباء غير  -
 دجل 100 000=  عن خسائر القيمة والمؤوناتاسترجاعات  -
 نتيجة العادية قبل الضريبةل %40مخةةات االهتاليات والمؤونات= -

 دائن مدين الحسابات رلح

 120000  مؤونة األخطار 151

  309400 الزبائن 411

  357000 الزبائن المشيوك  يهم 416

 122000  خسائر القيمة عن حسابات الزبائن 491

  320000 بنوك الحسابات الجارية 512
  48000 ايجارات 613

 96000  خدمات أخرى تقديم 706
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 الضرائب على النتائج العادية -حدد: النتيجة العادية قبل الضريبة   -1 المطلو  :
  احسب قدرة التمويل الذاتع انطالقا من النتيجة الةا ية لسنة المالية  علما أن:-2

 دج 30 000 وائض القيمة عن خروج األةول المثبتة غير المالية بقيمة  752حساب  75يتضمن ح/-
 دج 50 000نواقص القيمة عن خروج األةول المثبتة غير المالية بقيمة  652حساب  65يتضمن ح/ -

 دج 10 000 ارق التقييم عن أةول مالية نواقص قيمة بمبلغ  665حساب  كل من : 66ح/يتضمن 
  دج 5000الخسائر الةا ية عن التنازل عن األةول المالية بمبلغ  667حساب                      

   دج15 000 ارق التقييم عن أةول مالية  وائض قيمة بمبلغ  765حساب  : كل من 76يتضمن ح/  
 دج 10 000األرباح الةا ية عن التنازل عن األةول المالية بمبلغ  767حساب                   
 -التسويات-نقاط    عمال نهاية السنة 8الجزء الثالث: 

 قبل الجرد لمؤسسة "نسيم" يما يلع: 31/12/2018ليين ميزان المراجعة  ع 

 دائن مدين الحسا  الرقم

  7000000 معدات و أدوات ةناعية 2151

 2400000  اهتالك معدات و أدوات ةناعية 28151

 600000  خسائر القيمة عن معدات و ادوات ةناعية 2915

  300000 مساهمات و حسابات دائنة ملحقة بمساهمات 26

 6000  المساهمات و الحسابات الدائنة المرتبطة بالمساهماتخسائر القيمة عن  296

  340000 مواد أولية ولوزام 31
  560000 منتجات مةنعة 355

  280000 مواد أولية ولوزام مخزنة 381
 4000  خسائر الفيمة عن المنتجات المةنعة 3955

 معطيات الجرد :
-تهتلك خطيا بنفس المعدل وتتيون من: المعدات و األدوات : 

نوع المعدات 
 و األدوات

تكلفة 
 الحيازة

تاريخ 
 الحيازة

سعر البيع الصافي 
بتاريخ 

31/12/2017 

 31/12/2018الوضعية في 

على الحساب محققة  ائض قيمة  03/11/2018تنازلت عنها بتاريخ  600000 2/5/2011 يحدد Aاأللة 
 دج)لم يسجل المحاسب اي قيد(ل 350000بـ 

 دج 3000000: 31/12/2018سعر البيص الةا ع بـ  / 2/1/2018 يستنتج Bاأللة 

- بقيمة  28/12/2018سند  بتاريخ  200، و قد تم التنازل عن  سند 300عدد السندات =  دائنة ملحقة بمساهمات :مساهمات و حسابات
1200DA   دج للسند)لم يسجل المحاسب  1100بـ 31/12/2018للسند الواحد بشيك بنيع ، وقدر سعر البيص الةا ع لباقع السندات بتاريخ

 قيد( أي
-ة الجرد المتناوب  ع تسيير مخزوناتهالالمخزونات: تتبص المؤسسة طريق 

 31/12/2018  وضعية المخزون 31/12/2018سعر البيع الصافي:  31/12/2018 : الجرد المادي  المخزونات

 دج من المخزونات 120000لم تلم تس 315000 320000 مواد أولية ولوزام

 / 530000 525000 منتجات مةنعة
 مص تبرير العمليات الالزمةل  31/12/2018سجل قيود التسوية الضرورية بتاريخ  : المطلو 

  ة:ـحكمـــه محاسبي

 بـــل اجعـــل مــن نفســك قائمـــة ماليـــة صعبــة التغييــــــر               ـــد محاسبــي سهـــل الترحيـــلال تجعــــــل من نفســـك قي

en بالتوفيق  ستاذة المادة: يوسي قادة                           
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