
 2022/ 2021الموسم :  تاوقريت   –ثانوية زروقي الشيخ 

المــــــــدة : ساعتـــــــــــان ت إ    03المستوى : 

في مادة التسيير المحاسبي و المالي اختبار الفصل األول 

األول : الجزء

: " استخرجنا ما يلي الهفــــــارلمؤسسة "   31/12/2020في  قبل الجرد  من ميزان المراجعة       

دائنمدينإســـــــــم  الحـســــــاب ر/ح

151

2182

26

2818

296

مؤونـــــــــــــــــــــــة األخطـــــــــــــــــــار

معدات النقل

ة بمساهمات    قمساهمات و ح د ملح 

 اهتالك المعدات و االدوات الصناعية

مساهمات و ح د ملحة بمساهمات     خسائر القيمة عن 

5000000

760000

--

--

82000

--

350000

90000

: 31/12/2020في المعلومات الجردية 

دج  كتعويض للعامل . 82000مؤونة االخطار تتعلق بنزاع مع أحد العمال ،  سددت  و سجلت المؤسسة  مبلغ  -1

:  و تتكون من % 10بمعدل  تهتلك خطيا معدات النقل  -2

 30/09/2020في   تنازلت عنها   المؤسسة  01/07/2017تم اقتناؤها في  دج ،  1400000االصلية    قيمتها : سيارة  -

 على الحســـــــــابدج  985000بمبلغ 

دج  3200000:   31/12/2020المحتمل  هابيعسعر ،    01/03/2020تم اقتناؤها في ،   قيمتها ...؟ .... : شاحنة   -

نوعين :  ة بمساهمات  تتكون من قمساهمات و ح د ملح 26 -3

سعر الشراء العدد النوع

للسهـــــــم

في   خسارة القيمة

31/128/2019 

31/12/2020في   القيمة السوقية

A  500..للسهـــــــمدج  60000645...؟

B400900 دج 340000..؟..دج

:  المطلوب

مــــــدة النفعية  لمعدات النقلأحسب  -1

السيـــــــــــارةسجل عملية التنازل عن  -2

 31/12/2020سجل قيود التسوية في  -3

: الثاني الجزء

 استخرجنا ما يلي :   31/12/2020" في  الونشريسمن الدفاتر المحاسبية لمؤسسة "     

% 19معدل  الرسم ق م                 :                                   الزبائـــــــــــــــــــــــــــن -1
الدين متضمن الزبون

TTCالرسم 

خسارة القيمة 

31/12/2019

التسديد خالل 

2020

31/12/2020الوضعية في 

افالس نهائي35700℅ 7854015يحي

% من الرصيد90احتمـــــــال  تسديد   %25%9758020سمير

األجـــــــلالسندات، قسائم الخزينة و قسائم الصندوق القصيرة   506ح/ -2

31/12/2020القيمة السوقية في  سعر الشراء للسندالعدد

دج للسند 580دج 800550

  للسند بشيك بنكي دج  510سند  بسعر    450عن  12/12/2020تنازلت  في

     : المطلوب

سجل عملية التنازل عن السندات -1

31/12/2020سجل قيود التسوية في  -2

 الجزء الثالث :
لمؤسسة " الفردوس" استخرجنا ما يلي :   31/12/2020من الدفاتر المحاسبية  في  

دج 15000  االوليةللمواد فرق الجرد المبرر   -1

دج 24000لم تستلم المؤسسة  تموينات اخرى قيمتها  -2

30/06/2021الى غاية  1/10/2020دج للفترة الممتدة من  54000دفعت ايجار بمبلغ  -3

دج 32000فاتورة  صيانة  و تصليحات  ب  لم تستلم المؤسسة  -4

دج دون تحرير فاتورتها 175000بمبلغ مصنعة   منتجات باعت  -5

) غير مبرر (  ،  دج  58000دج  و الجرد المادي  63000الجرد المحاسبي  للمنتجات المصنعة   -6

31/12/2020:  سجل قيود التسوية في  المطلوب
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