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  للفصل األول    الفرض األول

 مادة في             

   التسيير المحاسبي والمالي   
                                                                                                                                               

 

 

            
 

  :الجزء األول
 

 :  استخرجنا المعلومات التاليــــــة2018-12-31بتاريخ  "  الكفاح" ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة 

ح- ر  دائن مدٌن اسم انحساب 

204 
2804 
503 
512 
591 

 برامج اإلعالم اآللي
 اهتالك برامج اإلعالم اآللي

  الملكية في حقا المخولة السندات أو األسهم األخرى

 البنوك الحسابات الجارية
 خسائر القيمة عن القيم المودعة في البنوك والمؤسسات المالية

2 400 000 
 

800 000 
4 300 000 

 

 
1 462 500 

 
 

200 000 
 : 31/12/2018ٌت فً معهوماث انجردال

  . سنوات4 تهتلك اهتالك متناقص، عمرها اإلنتاجي 01/01/2016برامج اإلعالم اآللي تم حيازتها في  
 

 :يلي كما الملكية في حقا المخولة السندات أو األخرى األسهم وضعية 

 البيان
 31/12/2018التنازل في  01/01/2017االقتناء في 

 سعر السند العدد تكلفة حيازة السند العدد
 1800 280 ؟؟ 500 الملكية في حقا المخولة السندات أو األخرى األسهم

 

  أصبحت غير مبررةخسائر القيمة عن القيم المودعة في البنوك والمؤسسات المالية 

 :  انمطهوب   

 ؟31/12/2018ة انالزمت بتارٌخ ي  سجم قٍود انتسو -1
 

 : الجزء الثاني
 

 دج، 000 71 بينما كان رصيد المؤسسة مدينا بـ    دج700 89 رصيدا دائنا بـ  الوطني الجزائري المرسل من البنك الحسابيبين كشف 
 :إلى  بين الرصيديناالختالف يعود سبب 31/12/2018في تاريخ 
 دج 8000فوائد لصالح المؤسسة بقيمة  
  دج 9000شيك قدمته المؤسسة إلى المورد علي بقيمة  
 دج 1200مصاريف مسك الحساب بقيمة  
  دج4500 بقيمة الزبائن قدم مباشرة إلى البنك من احد شيك 
 دج 1600بقيمة لفائدة أحد الموردين  المؤسسة خصم ورقة تجارية من 

 :انمطهوب

 ؟  جدول انمقاربت انبنكٍتبإعداد قم -1

 ؟31/12/2018سجم قٍود انتسوٌت انالزمت فً  -2

  سً انشرٌف عهً مالح ورقهت:ثانوٌت 

2710201902 

 تسٍٍر واقتصاد 3

 

   نقاط نقاط0606

فقط (مسطرة+ أقالم + آلة حاسبة ): األدوات المسموح بها   

   نقاط نقاط0606

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3as.ency-education.com



Page 2 sur 2 
 

 : الجزء الثالث
 

  : ما يلي استخرجنا2018-12-31بتاريخ  "  الكفاح" ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة من     

ح- ر  دائن مدٌن اسم انحساب 

215 
2815 
2915 

32 
382 
392 
411 
416 
491 

 المعدات واألدوات الصناعية
 اهتالك المعدات واألدوات الصناعية

 خسارة قيمة المعدات واألدوات الصناعية
التموينات األخرى 

مشتريات التموينات األخرى المخزنة  
التموينات األخرى خسارة قيمة 

 الزبائن العاديون
 الزبائن المشكوك فيهم

 الزبائن المشكوك فيهم خسارة قيمة

2 000 000 
 
 

300 000 
1 400 000 

 
154 700 
428 400 

 
880 000 

30 000 
 
 

40 000 
 
 

106 000 
 : 31/12/2018ٌت فً معهوماث انجردال

  A خاصة باآللة 000 30، خسارة القيمة B وAالمعدات واألدوات الصناعية تهتلك خطيا، وتتكون من آلتين  
  :31/12/2017سجلت في 

 31/12/2018المالحظة في  تاريخ الحيازة القيمة األصلية المعدات

 01/01/2016 ...........؟.......... Aاآللة 
 بسعر 01/04/2018تنازلت عنها المؤسسة في 

  دج بشيك بنكي500 672
  دج000 195تقدر القيمة القابلة للتحصيل بـ  B 800 000 01/07/2015اآللة 
 

   دج 000 325 له بــ   فرق جرد مبرر، وتقدر القيمة السوقية  دج000 350لتموينات األخرى لالمخزون النهائي  
 

 (  %19معدل الرسم على القيمة المضافة  ): وضعية الزبائن   

 اسم
  الزبون

مبلغ الدين 
TTC  

خسارة قيمة 
31/12/2017 

المبلغ المسدد في 
2018 

 الوضعية في
 31/12/2018 

  %10يحتمل عدم تسديد  700 35 - 700 154 رابح
  نهائيإفالس 000 119 (…؟…) %30 ……؟…… أيمن

  %40تسديد عدم يحتمل  - 000 34 400 190  إسحاق
 

 :  انمطهوب   

 أوجد انمعدل انمشترك نهمعداث واألدواث انصناعٍت ؟  -1

  إنى غاٌت تارٌخ انتنازل؟Aإعداد جدول االهتالك انمعدل نآلنت  -2

 ؟31/12/2018ة انالزمت بتارٌخ ي سجم قٍود انتسو -3
 

   نقاط نقاط0808
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