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خلفا حملاسب املؤسسة الذي يعاجل يف  املالبس الرياضية لصناعة" الفنك "  مبؤسسةمؤقت  كمحاسب تعيينكمت 

وتسجيل كل عمليات التنازل اليت مل اجناز عمليات اجلرد  منك طلب. املستشفى من فريوس كورونا منذ أسبوعني

 :املعلومات التالية باالعتماد على يتم تقييدها بعد وذلك

 (نقاط 60: )االهتالكات ونقص قيمة التثبيتات : اجلزء األول

  :املعلومات التالية استخرجنا اجلردقبل    13/31/1212 املراجعة بتاريخمن ميزان 

 رصيد دائن رصيد مدين اسم احلساب رقم حساب

  0222222 بناءات 131

  0222222 املنشآت التقنية 132

  3222222 معدات النقل  -التثبيتات العينية األخرى  1301

 3022222  اهتالك   البناءات 1031

 1022222  اهتالك  املنشآت التقنية 1032

 022222  .معدات النقل–الك التثبيتات العينية األخرى ـاهت 10301

 122222  خسائر القيمة عن  املنشآت التقنية 1132

   :13/31/1212معلومات اجلرد يف 

 على كل تثبيتاتها العينية  اخلطي طريقة االهتالكاملؤسسة تطبق  :هام

 . سنة 12تهتلك على مدار ها بتاريخ انشاء املؤسسة وؤمت اقتنا البناءات-ا

 : تتلخص وضعية املنشآت التقنية ومعدات النقل يف اجلدول التالي -ب

 التثبيت
 تاريخ االقتناء

مدة 

 النفعية

خسارة القيمة يف 

13/31/1231 
 13/31/1212يف مالحظات 

املنشآت 

 التقنية

 122222 سنوات 32 21/23/1230

 12/31/1212بتاريخ مت التنازل عنها 

مل دج بشيك بنكي و 1222222بقيمة 

 تسجل العملية

معدات 

 النقل

 دج 222222سعر السوق  / سنوات 2 22/23/1230

 :املعلومات السابقة أجب على ما يلي على باالعتماد :املطلوب

 .حّدد تاريخ انشاء املؤسسة .3

 .13/31/1212املباني وسجل قيده بدفرت اليومية بتاريخ  أحسب قسط إهتالك .1

 .التنازلهتالك املنشآت التقنية إىل غاية تاريخ إجدول أجنز  .1

 .ة عملية التنازلاحسب نتيجة التنازل ثم سجل يف الدفرت اليومي .4

 .ا حماسبيامسجلهو 13/31/1212مة ملعدات النقل يف قيخسارة ال خترباأحسب قسط االهتالك و .2

 

 

 ديــــــدي: أستاذة املادة                                                        وادي رهيو –أمحد بن بلة  ثانوية 

 تسيري و اقتصاد                                          3:  الشعبة                                                 0200 – 0202:  السنة الدراسية

 اتساع 23: املّدة املاليالتسيري احملاسيب و: يف ماّدةاألول  ختباراال
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 (نقاط 60: )التثبيتات املالية والقيم املنقولة للتوظيف :اجلزء الثاني

 :قبل اجلرد على معلومات 13/31/1212حتصلنا بتاريخ " الفنك " ميزان املراجعة ملؤسسة من 

 رقم حساب
 رصيد دائن رصيد مدين اسم احلساب

101 

  1032222 ندات املساهمة األخرىس

1101 

 14222  املساهمة األخرىخسائر القيمة عن سندات 

221 

  3022222 األسهم والسندات األخرى املخولة حقا يف امللكية

220 

  3022222 قسائم الصندوق قصرية األمد السندات قسائم  ا خلزينة و

 :اجلردية التاليةاملعلومات 

 على النحو التالي 13/31/1212عند اجلرد بتاريخ  (األخرى سندات املساهمة) 101/ وضعية ح : 

باحلافظة العدد النوع 13/31/1231يف سعر السند  مثن شراء السند  13/31/1212يف  سعر السند   

X 122 122 062 102 

Y 1100 3222 902 902 

 .التالي قيدسجل و Xسند من النوع  222عن  31/31/1212تنازلت املؤسسة بتاريخ 

 

231 

 

 

 

101 

 

------------------31/31/1212---------------- 

 احلسابات اجلارية البنوك و

 سندات املساهمة األخرى            

 (132120شيك بنكي رقم )            

 

422222 

 

 

422222 

  قبل اجلرد  13/31/1212اجلدول التالي يلخص حسابات القيم املنقولة للتوظيف بتاريخ 

 13/31/1212مالحظات يف   السند مثن شراء العدد ح.ر

 للسند دج 1222 022 221

 بنكي   بشيك 11/31/1212 بتاريخ كل السندات عن املؤسسة تنازلت

 .العملية بعدمل تسجل دج للسند الواحد و 1322بسعر بيع 

 دج للسند الواحد 3122سعر السوق  للسند دج 1222 022 220

 :املطلوبالعمل 

 . Xالسندات سند من  222نتيجة التنازل عن  احسب (3

 .املباعة Xالسندات  سند من 222عملية التنازل عن ل القيد املتمميف دفرت اليومية  سجل (1

 .الباقية Yو Xللسندات  13/31/1212قيود التسوية بتاريخ  سجل (1

 .عن السندات املخولة حقا للملكية بدفرت اليومية سجل عملية التنازل (4

بتاريخ  قسائم الصندوقوزينة قسائم اخل للسنداتللمؤسسة قيود التسوية  ةسجل يف الدفرت اليومي (2

13/31/1212. 
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 (نقاط 60: )املخزونات والزبائن واحلسابات امللحقةاجلزء الثالث 

 :حتصنا على مايلي قبل اجلرد 13/31/1616بتاريخ " الفنك " ميزان املراجعة ملؤسسة 

 رصيد دائن رصيد مدين اسم احلساب رقم حساب

  3222222 لوازملا و املواد األولية  13

  1222222 املنتجات املصنعة 122

  122222 املشرتيات املخزنة من املواد األولية  103

 22222  اللوازمخسائر القيمة عن املواد األولية و 113

 322222  املنتجات املصنعة عن القيمة خسائر 112

  123222 الزبائن 433

  132022 املشكوك فيهمالزبائن  430

 322222  خسائر القيمة عن حسابات الزبائن 413

 :13/31/1212معلومات اجلرد يف 

 ما يلي مع العلم أن املؤسسة تطبق طريقة اجلرد الدائم يف تقييم خمزوناتها وضعية املخزونات تتلخص يف . 

 النوع

عدد وحدات 

 اجلرد املادي

عدد وحدات اجلرد 

 احملاسيب

تكلفة 

 الوحدة

طبيعة فرق 

 اجلرد

 1231خ ق 

يف  الوحدة السعر

13/31/1212 

 دج 3322 22222 مربر دج M1 3232 3222 3222املادة األولية 

 دج 112 ⧸ غري مربر دج 1M 412 222 3222املادة األولية 

 دج 3012 322222 مربر دج 3022 1222 3122 املنتجات املصنعة 

  (%19:معدل الرسم على القيمة املضافة املطبق ):  ما يليتتلخص فيوضعية الزبائن املشكوك فيهم 

 13/31/1212الوضعية بتاريخ 
خالل  حصيالتالت

1212 
 1231خسارة قيمة 

الدين  مبلغ

TTC 
 اسم الزبون

 مؤسسة الواحة 110222 12222 21222 من الرصيد % 22 صيلحيتمل عدم حت 

 مؤسسة األطلس 341022 14222 331022 كل ما عليه  سنحصل

 مؤسسة السنابل 312422 حتدد 341022 حالة افالس نهائي

  منه %02 حتصيلحيتمل دج  331222رصيدها  "مؤسسة الريان" من بني الزبائن الزبون. 
 :املطلوب

 .بهسجل عملية التسوية اخلاصة مدين ثم برصيد  103فسر سبب ظهور حساب  - أ

 .للمخزوناتواخترب خسارة القيمة احسب فوارق اجلرد  - ب

 .د التسوية اخلاصة بفوارق اجلرد وخسارة القيمةسجل حماسبيا قيو - ج

 .تسويتهأحسب خسارة القيمة احملتملة ثم سجل عملية  ؟ " انالري"  كيف سيصبح الزبون مؤسسة - ح

 .1231د خسارة القيمة ملؤسسة السنابل لسنة حّد - خ

 .13/31/1212يف  للزبائن املشكوك فيهم بدفرت اليوميةيود التسوية سجل ق  - د

 "بالتوفيق والفالح"
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