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 سلسلة موجهة لتالميذ السنة الثالثة شعبة تسيير واقتصاد في مادة التسيير المحاسبي والمالي 

 : إذا كاْ اهؿصى جيعوم أكجر تصٌيٌا ؾإُم مل تؿصى ؾعال حلٌة

  شاعة 10يًخٌ ايسَٔ املصتػرم  : األوٍ ايتُرئ

 اإلْتاجية: ايٓجاحيشرنة  13/31/1131احلصابات ايتايية باألرصزة َصتدرجة َٔ َيسإ املراجعة قبٌ اجلرر يف 

 رائٔ َزئ اشِ احلصاب ايرقِ

 115111  َؤوْة األخطار 353

  1011111 ايبٓاءات 131

  3011111 َعزات وأروات صٓاعية 1353

  0111111 َعزات ْكٌ 1301

  011111 َصاُٖات وحصابات رائٓة ًَخكة مبصاُٖات 10

 101111  اٖتالى ايبٓاءات 1031

 101111  اٖتالى َعزات وأروات صٓاعية 10353

 1111111  اٖتالى َعزات ْكٌ 10301

 331511  ايزائٓة املرتبطة باملصاُٖات واحلصاباتاملصاُٖات خصائر ايكيُة عٔ  100

  010111 املوار األويية وايًوازّ 13

 00111  خصائر ايكيُة عٔ املوار األويية وايتوريزات 103

  105011 ايسبائٔ املشهوى فيِٗ 030

 310511  خصارة ايكيُة عٔ حصابات ايسبائٔ 003

  011111 قصرية األجٌايصٓزات قصائِ اخلسيٓة وقصائِ ايصٓزوم  510

  10111 اقصاط ايتأَني  030

 01111  تكزيِ اخلزَات االخرى    010

 َعًوَات جررية :

  DA 305111َؤوْة األخطار َتعًكة بٓساع قطائي يًُؤشصة َع أحز ايعُاٍ وتبني إٔ اخلصارة احملتًُة احلايية   .3

 وتٗتًو خطيا. 1110/ 1/3ايبٓاءات : مت حيازتٗا يف  .1

مببًاؼ   3/0/1131، وقاز تٓازياع عٓٗاا ايشارنة يف      وتٗتًو خطياا   1/3/1133مت حيازتٗا يف املعزات واألروات :  .1

3511111 DA .بشيو بٓهي ومل يصجٌ احملاشب أي قيز إىل غاية تاريذ اجلرر 

اجلارر باا :    وتٗتًو خطيا ، حيح يكزر شعر ايبيع ايصايف هلا يف تاريذ  13/10/1131َعزات ايٓكٌ: مت حيازتٗا يف  .0

3011111 DA . 
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شِٗ يف شارنة صايزاٍ ، وقاز مت ايتٓاازٍ عٓٗاا نًاٗا        05متجٌ  َصاُٖات وحصابات رائٓة ًَخكة مبصاُٖات : .5

ومل يصاجٌ    DA 111بشيو بٓهي ، حيح حككع املؤشصة يف عًُياة ايتٓاازٍ رباا صاايف يًصاِٗ ايواحاز باا :        

 . 13/31/1131احملاشب أي قيز خاص بايعًُية إىل غاية 

 َٔ قيُتٗا احملاشبية . % 05يكزر شعر ايبيع ايصايف  يًُوار وايًوازّ با :  .0

 وضعية ايسبائٔ املشهوى فيِٗ :ايسبائٔ : اجلزوٍ ايتايي يبني  .0

اشِ 

 ايسبوٕ

 3/3/1131ايزئ يف 

(TTC) 

خصارة ايكيُة يف 

13/31/1131 

املبًؼ املصزر خالٍ 

1131 

 13/31/1131ايوضعية يف 

 شيصزر نٌ َا عًي٘ 03015 %40 311051 عًي

 % 01حيتٌُ عزّ تصازيز   11031.5 %11 301115 رضوإ

 َٔ ايرصيز

 يًرتصيز ) أفًض ( ؟؟ ؟؟ 301011 حيزر

 * TVA  =30%مت تصجيًٗا حماشبيا.     * َعزٍ  1131َالحظة :  نٌ املبايؼ املصزرة خالٍ شٓة 

يًصٓز ايواحز عًُا  DA 3011قصائِ اخلسيٓة وقصائِ ايصٓزوم قصرية األجٌ با :  ٓزاتيًصتكزر ايكيُة ايصوقية  .0

 شٓز. 111إٔ عزر ايصٓزات ٖو 

 . 13/10/1131، تػطي فرتة شٓة ابتزاء َٔ  DA 10111أعباء ايتأَني املصجًة مببًؼ  .0

َتعًل بتأجري حمٌ جتااري ألحاز ايسباائٔ ملازة شاتة       3/33/1131قبطت٘ املؤشصة َكزَا  يف  DA 01111َبًؼ  .31

 أشٗر.

 املطًوب : تصجيٌ نٌ قيور ايتصوية املٓاشبة وايطرورية بتاريذ اجلرر

................................................................................................................................................ 

 

 

 

 ....ايراحة ثِ تابع رقائل َٔ  01اعطي يٓفصو 

 

 

 

 

 

 رقائل واصٌ االٕ 01اْتٗع 
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  رقيكة 01ايسَٔ املصتػرم  : ايجاْي ايتُرئ

 اإلْتاجية:ايتفوم يشرنة  13/31/1131احلصابات ايتايية باألرصزة َصتدرجة َٔ َيسإ املراجعة قبٌ اجلرر يف 

 رائٔ َزئ اشِ احلصاب ايرقِ

  350111 خمسوْات ايبطائع 11

  111111 ايتُويٓات األخرى 11

  001111 املٓتجات املصٓعة 155

 00011  املدسْةاملوار  األويية وايًوازّ  103

 05111  خصائر ايكيُة عٔ املٓتجات املصٓعة 1055

  3101111 ايسبائٔ 033

  051111 األشِٗ األخرى أو ايصٓزات املدوية حكا يف املًهية 511

  1111111 ايبٓوى احلصابات اجلارية 531

 : 13/31/1131َعطيات اجلرر يف 

 .رج001111تكزر ايكيُة ايصوقية يًُٓتجات املصٓعة با :  .3

حيح يعترب فرم اجلرر غري َربر، بيُٓا اجلرر املااري يًبطااعة      رج 301111اجلرر املاري يًتُويٓات األخرى =  .1

 ، حيح يعترب فرم اجلرر َربر.  رج 301111= 

 بعز َراجعة حصاب املوار  األويية وايًوازّ املدسْة تبني َا يًي : .1

  ...... وجور َشرتيات بكيُةDA  .مل يتِ اشتالّ فاتورتٗا بعز 

  33111وجور َوار ويوازّ مت شراؤٖا و يهٓٗا مل تصتًِ بعز بكيُة DA .وَازايع يف خمازٕ املورر 

 . وضعية بعض ايسبائٔ ايعاريني :0

  110111 َٔ ريٓ٘ املكزر با: % 11ايسبوٕ بالٍ يف وضعية َايية  صعبة و حيتٌُ عزّ تصزيز  DA (TTC) 

 101151ر ريٓ٘ با: ايسبوٕ حصني يكز DA  (TTC ) .توقف عٔ ايزفع بشهٌ ْٗائي 

  1001DAشٓز ، و قز مت ايتٓازٍ عٓٗا بصعر  111. عزر األشِٗ األخرى أو ايصٓزات املدوية حكا يف املًهية  5

 يًصٓز ايواحز بشيو بٓهي و مل يصجٌ أي قيز .

، وبعز َراجعة ايعًُيات تبني DA 1011111يظٗر نشف احلصاب املرشٌ َٔ ايبٓو رصيزا رائٓا بكيُة . 0

 إٔ شبب اختالف ايرصيزئ يعور إىل عزّ تصجيٌ ايعًُيات ايتايية َٔ أحز ايطرفني :

  311111حتويٌ َبًؼDA  .طرف ايسبوٕ وييز إىل حصاب املؤشصة روٕ عًُٗا َٔ 

  10111عزّ تصجيٌ املؤشصة يعًُية اقتطاع فوائز يصاحل ايبٓو بكيُة DA . 

 45000صة َصاريف اخلزَات املصرفية بكيُة مل تصجٌ املؤش   DA. 

  60000عزّ تصجيٌ املؤشصة يفوائز بٓهية  بكيُة   DA . يصاحلٗا 

 741000وجور شيو بكيُة  DA  قزّ يًُورر عًاي، ومل يتكازّ املاورر يصاخب٘ َأ      وشجٌ َٔ طرف املؤشصة

 ايبٓو.

       101111شجًع املؤشصة شيو اشاتًُت٘ َأ ايعُياٌ يطفاي بكيُاة DA     و مل تتكازّ يًبٓاو يتخويًا٘ إىل

 حصابٗا .

 املطًوب : تصجيٌ نٌ قيور ايتصوية املٓاشبة بتاريذ اجلرر 

 رقائل  بعز ايتأنز ميهٓو تكزيِ ايورقة 01راجع ورقة االَتخإ بٗزوء ملزة 

 بايتوفيل وايٓجاح يهِ مجيعا

  اخونِ عياشي االخطر
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 احلى اهٌِوذجي هصوصوة اخترب ُؿصم هالًتخاْ االوي 

 

 اهتٌريّ األوي 

 ًؤوُة االخطار  -3

353   

001  

 ًؤوُة االخطارحـ/

 اشرتجاعات االشتػالي عّ خ ؽ جحـ/                            

 دج51111=115111-305111اهؿرق= 

51111    

51111    

 اهتجبيتات :-1

 اهبِاءات  - أ

 دج00111=101111/5االقصاط املرتاكٌة / عدد اهصِوات اهصابقة =اهقصط = دلٌوع 

003   

1031  

 أؽ ج -واملؤوُات وخصائر اهقيٌة اإلٓتالكاتحـ/رلصصات 

 اهبِاءاتحـ/آتالن                                     

 اهقصط اهصِوي

00111    

00111   

 املعدات واالدوات  - ب

 اهتِازي 

 دج301111= 101111/1اهقصط اهصِوي = ًج االقصاط/ عدد اهصِوات اهصابقة =

 دج 301111x0/31=01111= 31عدد االشٔر /xاهقصط امللٌى = اهقصط اهصِوي 

003   

1035  

أؽ  -واملؤوُات وخصائر اهقيٌة اإلٓتالكاتحـ/رلصصات 

 ج

 ًعدات واالدوات حـ/آتالن                                     

 اهقصط امللٌى

01111    

01111   

531 

1035 

 

 

  

 

 

135  

051  

 اهبِم = مثّ اهبيع 

 01111+101111ًعدات وادوات =حـ/آتالن 

 وادوات = اهقيٌة االصوية حـ/ ًعدات       

 حـ/ؾوائض اهقيٌة عّ خروج األصوي املجبتة غري املاهية    

 املديّ اكرب ًّ اهدائّ

 اهتِازيقيد 

3511111 

051111  

 

 

3011111 

351111   

 تقييٍ ًعدات اهِقى  -ج

 دج3111111= 1111111/1.5= دلٌوع االٓتالكات / عدد اهصِوات اهصابقة = 1131قصط 

 (1131) دلٌوع االٓتالكات اهصابقة + قصط –=  املبوؼ اهقابى هالٓتالن 1131اهقيٌة اهصاؾية احملاشبية 

  =0111111-(1111111+3111111) 

 دج 3011111=  

 1131شعر اهبيع اهصايف  -1131حصاب خصارة اهقيٌة = اهقيٌة اهصاؾية احملاشبية 

 دج 111111=       30111111-3011111= 

003   

10301 

10301  

 أؽ ج -واملؤوُات وخصائر اهقيٌة اإلٓتالكاتحـ/رلصصات 

 ًعدات اهِقى حـ/آتالن                                     

 حـ/خصارة قيٌة ًعدات اهِقى                                     

 اهقصط اهصِوي+ اثبات خصارة اهقيٌة 

1400000  

3111111 

111111   

 

 شِدات املصآٌة -1
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 خصارة اهقيٌة + ًبوؼ اهبيع = اهقيٌة احملاشبية + اهربح اهصايف 

 دج 031111= 331511-011511(= ًبوؼ اهبيع = 111x05+)011111= +ًبوؼ اهبيع331511

531 

100  

 

 

10 

000  

 حـ/اهبِم

 حـ/خصائر اهقيٌة عّ املصآٌات   

 حـ/شِدات املصآٌة                                     

 حـ/االرباح اهصاؾية عّ أصوي ًاهية                               

 ًصآٌةاهتِازي عّ شِدات 

031111 

331511  

 

 

011111 

11511  

 املواد واهووازَ -0

 351011 101011-010111اخلصارة احلاهية = 

 00111 اخلصارة اهصابقة : ًّ ًيساْ املراجعة ق.ج

 + زيادة يف اخلصارة05011 00111-315011اهصابقة = –اهؿرق = احلاهية 

 

005  

103 

 أ ج -و خصائر اهقيٌة  واملؤوُات اإلٓتالكاتحـ/رلصصات 

 املواد واهووازَحـ/ خصائر اهقيٌة عّ                                 

05011  

05011 

 حاهة اهديوْ املصلون ؾئا و خصائر اهقيٌة-5

                                                           عوياهسبوْ -

  دج311051/3.30x1.0 =42000اهصابقة = خصارة اهقيٌة 

 دج 03015= 03015-311051اهرصيد  ًتضٌّ اهرشٍ = 

003    

005  

 خصائر اهقيٌة عّ حصابات اهسبائّحـ/

 أ ج –إشرتجاعات اإلشتػالي عّ خصائر اهقيٌة و املؤوُات  حـ/  

 اهػاء خصارة اهقيٌة 

42000   

01111 

 

033    

030  

 اهسبائّحـ/

  املصلون ؾئٍ  اهسبائّ حـ/  

 باهرصيد عادياىل  ًصلون ؾيٕحتويى اهسبوْ ًّ 

03015  

03015   

 اهسبوْ رضواْ 

 3.30x 1.0 50051(/01031.5-301115اخلصارة احلاهية =) 

 301115/3.30x 1.1 10511اخلصارة اهصابقة : 

 + زيادة يف اخلصارة11151 10511-50051اهصابقة = –اهؿرق = احلاهية 

005   

003  

 أ ج –اإلٓتالكات واملؤوُات وخصائر اهقيٌة رلصصات حـ/ 

 خصائر اهقيٌة عّ حصابات اهسبائّحـ/                                 

 زيادة خصارة قيٌة اهسبوْ

11151   

11151  

 اهديّ = اهرصيد + اهتصديدحصاب اهتصديد ًّ اهعالقة      اهسبوْ حيدر 

  حيدر تصديد+ 11031.5 + 105011+03015=311051+301115+301011 

 دج92137.5 حيدر=  تصديدوًِٕ  

 TTC =301011-01310.5 03001.5اهرصيد

 03151 اخلصارة احلقيقية  HT =03001.5/3.30اهرصيد 

TVA =03151X1.30 31031.5 

 01111 خصارة رضواْ –خصارة عوي -003اخلصارة اهصابقة =ح

 005شاهب يظٔر ح/ -0051 01001-03151اهصابقة = –اهؿرق = خ حقيقية  
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 003  

0050  

 

 

 

030  

005 

 خصائر اهقيٌة عّ حصابات اهسبائّ حـ/

 حـ/رشٍ عوى ق َ ذلصى

 حـ/زبائّ ًصلون ؾئٍ                                      

 حـ/ اشرتجاعات االشتػالي عّ االصوي اجلارية 

 اهسبوْ حيدرترصيد حصاب 

01001 

31031.5  

 

 

03001.5  

0051 

 اهتصويات االخرى-0

 دج3011X111 =100111حصاب اهقيٌة اهصوقية =   510ح/-

 دج 011111اهقيٌة احملاشبية ًّ ًيساْ املراجعة ق ج=

  دج10111= 011111-100111اهقيٌة احملاشبية =  –ؾرق شاهب = اهقيٌة اهصوقية 

 

005  

510 

 حـ/ؾارق اهتقييٍ ُواقص قيٌة 

 حـ/ اهصِدات قصائٍ اخلسيِة     

 تصجيى ُواقص قيٌة

10111 

 

 

10111 

 

 31عدد االشٔر املتبقية /X= اقصاط اهتأًني 000ح/-

         =10111X0/31 =10111دج  

 

000  

030 

 حـ/االعباء املعايِة ًصبقا 

 حـ/ تأًيِات    

 تصجيى عبء ًعايّ ًصبقا

10111 

 

 

10111 

 31عدد االشٔر املتبقية /X= تقديٍ اخلدًات االخرى 000ح/-

         =01111X0/10 =01111 دج 

 

010  

000 

 حـ/تقديٍ اخلدًات األخرى 

 حـ/ املِتوجات املعايِة ًصبقا    

 تصجيى ًِتوج ًعايّ ًصبقا

01111 

 

 

01111 
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 اهتٌريّ اهجاُي :

 املِتجات املصِعة  - 

 1 001111-001111احلاهية = اخلصارة 

 05111 اخلصارة اهصابقة : ًّ ًيساْ املراجعة ق.ج

 اهػاء اخلصارة -05111 00111-315011اهصابقة = –اهؿرق = احلاهية 

 

105  

005 

 املِتجات املصِعة حـ/ خصائر اهقيٌة عّ 

 حـ/ اشرتجاعات االشتػالي هالصوي اجلارية

05111  

05111 

 اهتٌويِات االخرى-

 301111 المخزون المادي 

 111111 املدسوْ احملاشيب : ًّ ًيساْ املراجعة ق.ج

  -30111 050احملاشيب يظٔر ح/–اهؿرق = املادي 

 

050  

11 

 االعباء االشتجِائية هوتصيري اجلاري حـ/ 

 حـ/ اهتٌويِات االخرى 

30111  

30111 

 

 اهبضاعة-

 301111 املدسوْ املادي = 

 350111 املدسوْ احملاشيب : ًّ ًيساْ املراجعة ق.ج

  30111 011احملاشيب يظٔر ح/–اهؿرق = املادي 

 

11  

011 

 رلسوْ اهبضائع  حـ/ 

 حـ/ املصرتيات املصتٔولة  

30111  

30111 

 

 01111= 33111+00011= 103ترصيد ح/-

 103ح/

01111 00011 

33111 

01111 01111 

 

103  

010 

 ًصرتيات ًواد أوهية  حـ/ 

 حـ/ًوردو  اهؿواتري اهيت مل تصتوٍ بعد

01111  

01111 

 

103  

103 

   رلسوُات يف اخلارج ًّ املواد االوهية حـ/ 

 ًصرتيات املواد االوهية حـ/

33111  

33111 
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 اهسبائّ اهعاديني 

 اهسبوْ بالي

030   

033  

 اهسبائّ املصلون ؾئٍحـ/ 

 اهسبائّحـ/                                 

 ًّ عادي اىل ًصلون ؾيٕ  اهسبوْ ويى حت

110111   

110111  

005   

003  

 أ ج –رلصصات اإلٓتالكات واملؤوُات وخصائر اهقيٌة حـ/ 

 خصائر اهقيٌة عّ حصابات اهسبائّحـ/                                 

110111/3.30X 1.1 =01111 

 خصارة قيٌة اهسبوْ اثبات

01111   

01111  

 اهسبوْ حصني : حاهة اؾالس 

 

 TTC = 101151اهرصيد

 115111 اخلصارة احلقيقية  HT =101151/3.30اهرصيد 

TVA =115111X1.30 55151 

 1  003اخلصارة اهصابقة =ح

 050ًوجب يظٔر ح/ 115111 1-115111اهصابقة = –اهؿرق = خ حقيقية  

 

 050 

0050  

 

 

 

033  

 

 حـ/ خصائر عّ حصابات دائِة غري قابوة هوتخصيى 

 حـ/رشٍ عوى ق َ ذلصى

 حـ/زبائّ                                       

 اهسبوْ حصنيترصيد حصاب 

115111 

55151 

 

 

101151 

 511ح/-

 قيد اهتِازي 

531 

 

 

 

 

511 

000 

 

 =111X1001حـ/ اهبِم  

 

االشٍٔ االخرى او اهصِدات املدوهة حقا يف حـ/            

  املولية 

 حـ/ االرباح اهصاؾية عّ اهتِازي عّ اصوي ًاهية 

 511تِازي عّ ح/

013111 

 

 

 

051111 

53111 

 اهتقارب اهبِلي 

 دائّ ًديّ  حصاب املؤشصة هدى اهبِم دائّ  ًديّ       531ح 

 1011111  رصيد دائّ   1111111 رصيد ًديّ 

  003111 شيم هوٌورد عوي  311111 وهيد اهسبوْ

ؾوائد بِلية  

 هوٌؤشصة 

 101111  اهسبوْ هطؿي   01111

    10111  ؾوائد بِلية هوبِم

    05111  خدًات  ًص 

  رد 1100111 اهرصيد  ر َ 1100111  اهرصيد 

 1001111 1001111 اجلٌوع 1301111 1301111 اجملٌوع 
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531  

033 

000 

 حـ/ اهبِم

 حـ/اهسبائّ

 حـ/ ُواتج ًاهية

 ترصيد حصاب اهبِم

301111  

311111 

01111 

003 

010 

 

 

 

531 

 

 حـ/ اعباء ًاهية  

 خدًات ًصرؾية حـ/

  اهبِمحـ/                                      

 اهبِمترصيد حصاب 

10111 

05111 

 

 

03111 

 

  3AYCHIاخوكٍ يف اهلل عياشي االخضر 

 يتٌِى هلٍ اهِجاح واهتوؾيق  
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