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مر الرماضنية الكاليتوس     ثانوية بوعالم أسا                                            وزارة التربية الوطنية
 0202/0202 :السنة الدراسية                                    لمثالثي األول األول الفرض

  ت إ 3المستوى:                                        الشعبة: تسيير واقتصاد
 سا 0 المدة:                                          في مادة التسيير المحاسبي والمالي الفرض األول

 أعمال نهاية السنة : األولالجزء       
 ."النجاح"باألرصدة لمؤسسة  31/12/2020إليك ميزان المراجعة قبل الجرد بتاريخ 

 دائن مدين  اسم الحساب ر/ح
 150000  مؤونات األخطار 151

  1250000 معدات نقل  2182
 234375  تالك معدات النقل اه 28182
 40625  خسائر قيمة عم معدات النقل  29182

  3281111 مواد أولية ولوازم 13
  000111 تموينات أخرى  18
  3011111 منتجات مصنعة 100
 00111  خسائر القيمة عن المواد األولية والموازم 103
 00111  خسائر القيمة عن المنتجات المصنعة 100
  010101 ائن المشكوك فيهمالزب 030
 380011  خسائر القيمة عن حسابات الزبائن 003
  3308111 اإليجارات 031
 :53/34/4242بتاريخ  معمومات حول الجرد

 دج كتعويض120000مؤونات األخطار متعمقة بنزاع مع أحد العمال وتتوقع المؤسسة دفع مبمغ  .1
بمبمغ  11/10/8181التنازل عنها في قامت المؤسسة ب 13/10/8132ا في اقتناؤه معدات النقل عبارة عن شاحنة تم .8

)لم يسجل  .13/38/8130 قيمة فيخسارة سجمت لها تهتمك خطيا و ، عمما أنها عمى الحساب دج 211111
 المحاسب أي قيد(

 ت المعمومات التالية:اية سنة كانفي نه والتموينات األخرى مواد األولية ال طريقة الجرد الدائم لجردتطبق المؤسسة  .3
 لموحدة 53/34/4242القيمة السوقية في  طبيعة الفرق  الجرد المادي  سعر الوحدة الكمية  ر ح
 دج2500 غير مبرر وحدة 720 دج  2600 وحدة  ؟ 31
 دج  1450 مبرر وحدة  320 ؟  وحدة  350 32
أن الجرد المادي لها  31/12/2020بين بتاريخ لجرد المنتجات المصنعة وت طريقة الجرد المتناوبتطبق المؤسسة  .4

 دج.1490000دج والقيمة السوقية 1560000بمغ 
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 في الجدول التالي: المشكوك فيهم تتمخص وضعية الزبائن .5

 4232خسارة القيمة   (TTC)قيمة الدين  الزبائن
 خالل  التسديدات

4242 
 53/34/4242الوضعية في 

 أفمس نهائيا   35700  % من الدين70وتمثل  66500 ؟ عالء
 %15يحتمل عدم تسديد  59500 %15 297500 وسيم

 فقط  29750يحتمل تسديد  7140 ؟ ؟ هارون 
 والتسديدات خالل السنة تم تسجيمها محاسبيا   %32الرسم عمى القيمة المضافة 

 .01/05/2020سنتين ابتداء من تاريخ  2متعمق بدفع مصاريف اإليجار لمدة  613ح/ .6
 وب:المطم

 سجل عممية التنازل عن الشاحنة  .1
 مع إظهار العمميات الحسابية  31/12/2020سجل العمميات الضرورية في يومية المؤسسة بتاريخ  .2

 أعمال نهاية السنةالجزء الثاني: 
 في الجدول التالي  31/12/2020وضعية األصول المالية لممؤسسة بتاريخ  تتمخص

 31/12/2020سعر السوق في  31/12/2019سعر السوق في  2018لية تكمفة االقتناء اإلجما العدد 
 دج لمسهم 1900 دج لمسهم2000 440000 200 262ح/
 دج لمسهم1800 دج لمسهم 1600 540000 360 503ح/

 تم تسجيمها محاسبيا   2019العمميات المتعمقة بسنة  مالحظة:
 دج لمسهم بشيك بنكي1800سهم بقيمة  60التنازل عن تم  01/12/2020بتاريخ  262ح/ 
 دج لمسهم بشيك بنكي1850سهم بقيمة  120التنازل عن تم  01/12/2020بتاريخ  503ح/

  عمميتي التنازللم يسجل المحاسب  
 المطموب: 

 .مع إظهار العمميات الحسابيةسجل عمميتي التنازل عن األصول المالية في يومية المؤسسة  .1
en مع إظهار العمميات الحسابية. 31/12/2020ومية المؤسسة بتاريخ سجل العمميات الضرورية في ي .2
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