
 : 01التمر�ن رقم 

ا�حيازة  دج و�لغت مصار�ف 2400000بمبلغ  02/01/2015قل �� معدات ن ا�حيازة ع��قامت مؤسسة ب

 ��اية مدة االستعمال سنوات، علما أن القيمة الباقية لها ��    5خالل    خطيا   ��تلكاملعدات  دج،  100000

 . TVA ( 19%، والرسم ع�� القيمة املضافة (منعدمة، وتمت عملية الشراء عن طر�ق شيك بن�ي

 املطلوب:  

 إعداد جدول االهتالك ا�خطي، �عد تحديد قاعدة االهتالك ومعدل االهتالك. -

 .2015للعمليات ال�ي تمت خالل سنة الت�جيل ا�حاس�ي  -

مــدة قــم بإعــداد جــدول االهــتالك ا�خطــي، �ــ� حالــة وجــود قيمــة باقيــة ملعــدات النقــل �ــ� ��ايــة  -

  .دج500.000  بقيمة عمالاالست

 :02ن رقم لتمر�ا

دج الســتخدامها �ــ� نقــل املنتجــات ال�ــي تنتجهــا املؤسســة وذلــك �ــ� 1000000بمبلغ اش��ت مؤسسة سيارة 

مــدة منفع��ــا قــدرت  أن علمــا دج، 16000بمبلــغ  �� ��اية مدة االســتعمالوقد قدرت قيم��ا   02/01/2016

 سنوات. 5 بــــ

 املطلوب: 

  .�عد حساب قسط االهتالك بطر�قة االهتالك املتناقص االهتالك جدول  إعداد -

طر�قــة حســاب قســط االهــتالك مــن غ�ــ�ت املؤسســة ن أعــداد جــدول االهــتالك �ــ� حالــة إقــم ب -

 .املتناقص ا�� امل��ايد

 : 03رقم التمر�ن 

ــم  ــة تـ ــ� آلـــة إنتاجيـ ــراءها �ـ ــاب 4.000.000بــــــــ  01/07/2014شـ ــبة احتسـ ــ�حة ا�حاسـ دج، حيـــث قـــدرت مصـ

أقســاط االهــتالك ع�ــ� أســـاس الوحــدات املنتجــة ال�ـــي �ع�ــ� عــن اســ��الك املنـــافع االقتصــادية لآللــة، وتـــم 

 وحدة موزعة حسب ا�جدول التا��: 200.000تقدير الطاقة اإلنتاجية لآللة بــــــ 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنة

 30.000 60.000 40.000 40.000 20.000 10.000 عدد الوحدات املنتجة

 

 املطلوب: 

 إعداد جدول االهتالك باف��اض أن القيمة املتبقية لآللة اإلنتاجية منعدمة. -

 .2014الت�جيل ا�حاس�ي لقسط سنة  -

 :04التمر�ن رقم 

قامــــت مؤسســــة الهنــــاء بإعــــادة تقــــدير قيمــــة معــــدات إنتاجيــــة ال�ــــي تملكهــــا عنــــد إقفــــال ا�حســــابات خــــالل 

  :�التا��املعلومات  ، ف�انت2018، 2017، 2016، 2015السنوات 

بينمــا بلــغ القيمــة  دج، 3.000.000قدرت القيمة ا�حاسبية الصافية لهذه املعدات   31/12/2015بتار�خ  

  .دج 2.500.000تحصيل لالقابلة ل

 . دج 250.000قدر ارتفاع خسارة قيمة املعدات اإلنتاجية بــــ:  31/12/2016بتار�خ 

تبـــ�ن أن ســعر البيـــع الصـــا�� ملعــدات اإلنتـــاج ارتفــع بحيـــث جـــزء مــن خســـارة القيمـــة  31/12/2017ر�خ بتــا

 . دج 350.000ال�ي طبقت �� السنوات السابقة أصبحت غ�� م��رة بمبلغ 

 .م��رةتب�ن أن خسارة قيمة معدات اإلنتاج قد أصبحت ب�املها غ��  31/12/2018بتار�خ 

  :املطلوب

 .31/12/2015قيمة للمعدات اإلنتاج �� أحسب خسارة ال -

ــاج �ـــــ� الســـــنوات  - ــة معـــــدات اإلنتــ ــة بخســـــارة قيمــ ــبية الضـــــرور�ة ا�خاصــ ــم بالتســـــو�ات ا�حاســ قــ

 الالحقة.

 :05رقم  التمر�ن

ـــة  05/02/2015�ـــــ�  ـــازة ع�ـــــ� معـــــدات  "ملـــــك"قامـــــت مؤسســ ـــةبا�حيــ ــ  إنتاجيــ ــ ـــار  50.000بـــــ ج دج خــ

ــ الرســـــم، اختـــــارت املؤسســـــة تطبيـــــق االهـــــتالك الثابـــــت (ا�خطـــــي)، خـــــالل مـــــدة اســـــتخدامها املقـــــدرة  ــ  05بـــــ

 )، حسب ا�جدول التا��:Vrتحصيل (لبقيمة معدومة، أثناء هذه الف��ة قدرت القيمة القابلة ل  سنوات

 2019 2018 2017 2016 2015 السنة

Vr 42.000 25.500 22.500 10.000 0 

 املطلوب: 

 إعداد جدول االهتالك الثابت �� حالة عدم وجود خسائر للقيمة. -

 ، واس��جاعها خالل ف��ة العمر اإلنتا�� للمعدات.PVحساب خسائر القيمة  -

 الت�جيل ا�حاس�ي. -

 جامعة آك�� امحند أو�حاج البو�رة

التسي��  والتجار�ة وعلوم�لية العلوم االقتصادية،   

ميدان العلوم االقتصادية، التسي�� والعلوم التجار�ةالسنة األو��   

   02ا�حاسبة مقياس 

 1السلسلة رقم 

2020 /2021 



 : 06مر�ن رقم الت

دج مــدة اســتغاللها  600000تحصــلت مؤسســة ع�ــ� رخصــة اســتغالل عالمــة تجار�ــة بــــــــ  02/07/2010�ــ� 

للرخصــة  VC نظــرا لتطــور التكنولــو�� انخفضــت القيمــة الســوقية 31/12/2012�ــ�  ســنوات؛ 10تقــدر بـــــ 

 دج. 412500ذا��ا حيث قدرت بــــ  لألسبابانخفضت  VUالقيمة النفعية  إن دج كما  350000 إ��

 املطلوب: 

 ؛31/12/2016ا�� غاية  جدول االهتالك بدون حساب خسائر القيمة إعداد -

 جدول االهتالك �عد حساب خسائر القيمة؛ إعداد -

وتقنية وقدرت بــ   إدار�ةالقيمة النفعية للرخصة ارتفعت �سبب عوامل  12/2014/ 31��  -

 ؛ دج550.000

 . 31/12/2015��جيل العمليات إ�� غاية  -

  :07التمر�ن رقم 

ــار�خ  ــناعية بمبلـــــغ  01/09/2018بتــ ــة عـــــن تجه�ـــــ�ات صــ ــا أنـــــھ تـــــم  270.000تنازلـــــت مؤسســ دج نقـــــدا، علمــ

ســــنوات، ونتيجــــة 10دج، ��تلــــك خطيــــا ع�ــــ� مــــدى  840.000بت�لفــــة  10/01/2013ا�حيــــازة عل��ــــا بتــــار�خ 

اختبـــــارات  وأظهـــــرتاملؤسســـــة إم�انيـــــة تـــــدهور قيمـــــة التجه�ـــــ�ات، للتطـــــور التكنولـــــو�� الســـــريع، توقعـــــت 

 القيمة ما ي��:

 ؛2015دج �� ��اية  560.000تحصيل بــــ لقدرت القيمة القابلة ل -

 دج. 450.000تحصيل بــــ لقدرت القيمة القابلة ل 2017و�� سنة   -

 املطلوب: 

االهــتالك وخســائر القيمــة �ــ� دف�ــ� اليوميــة،  بأقســاط��ــجيل عمليــات ��ايــة الســنة ا�خاصــة  -1

 .2018 إ�� 2013خالل الف��ة من 

 ��جيل عملية التنازل عن التجه��ات �� دف�� اليومية. -2

 

 

 

 : 08التمر�ن رقم 

  31/12/2017من م��ان املراجعة قبل ا�جرد ملؤسسة جرجرة بتار�خ 

 دائن مدين  اسم ا�حساب ر ح

215 

2815 

 الصناعية  واألدواتمنشآت تقنية املعدات 

 اهتالك املنشآت التقنية املعدات و األدوات الصناعية 

3.000.000  

1.920.000 

املعدات   التقنية  بتار�خ    واألدواتاملنشآت  شراؤها  تم  النفعية   2015/ 03/01الصناعية  مد��ا 

 . االهتالك املتناقصطر�قة ) سنوات علما أن املؤسسة تطبق 05خمس (

بتار�خ  املؤسسة  قامت   التقنية املعدات واألدوات الصناعية    31/12/2017بالتنازل عن هذه املنشآت 

 دج ع�� ا�حساب 700.000بمبلغ 

 املطلوب:  

 ؛الك املتناقصتجدول االه إعداد  -

 2017/ 12/ 31��  العمليات�جل  -

 

 

 

 

 

 

 


