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 تدقيق مالي ومحاسبي: املقياس                                           جامعة دمحم بوضياف املسيلة 

  ماليةالثالثة إدارة السنة                         كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 1029/1010: السنة الجامعية                                          قسم علوم التسيير  

 " 06"رقم  أعمال موجهة
 

 (:ALPHA-SARL)شركةلاستخرجنا املعلومات التالية  12/21/9102من ميزان املراجعة بعد الجرد في   :10تمرينال

 الدائنة ألارصدة ألارصدة املدينة اسم الحساب ح. ر

  2000000 تثبيتات عينية أخرى  122

 120000  اهتالك التثبيتات العينية ألاخرى  1222

  01000 تموينات أخرى  11

 :معلومات إضافية

  سنوات 1وتهتلك تناقصيا على مدى  21/00/1029 فيالتثبيتات العينية ألاخرى تخص سيارة نفعية اشترتها املؤسسة. 

 أوال صادر أوال تطبق الشركة طريقة الوارد(FIFO ) في تقييم مخرجاتها من التموينات ألاخرى بحيث تحصلنا على املعلومات

 : إلاضافية التالية

 (دج)التكلفة الوحدوية (وحدة)الكمية البيان

 1000 10 02/02/1029املخزون في 

 1100 100 1029إلادخاالت خالل سنة 

 ؟ 110 1029إلاخراجات خالل    

 :بصفتك مدقق داخلي للشركة طلب منك تدقيق العمليات السابقة، وذلك بالقيام بما يلي :املطلوبالعمل 

 (. اكتشاف الخطأ، ثم تصحيحه حسابيا ومحاسبيا) التدقيق املحاسبي الهتالك التثبيتات العينية ألاخرى  -1

 (. بيا ومحاسبيااكتشاف الخطأ، ثم تصحيحه حسا) التدقيق املحاسبي ملخزون آخر املدة من التموينات ألاخرى  -2

استنتاج الطريقة املعتمدة من طرف محاسب الشركة في حساب كل من اهتالك التثبيتات العينية ألاخرى وقيمة  -3

 .( تبرير كيفية حساب املبالغ التي ظهرت بها في ميزان املراجعة أعاله)مخزون آخر املدة من التموينات ألاخرى 

 :استخرجنا املعلومات التالية 12/21/2102بتاريخ ( MIGA-SARL)من ميزانية الشركة   :21التمرين

 ق  م ص اسم الحساب ح. ر

 2900000 املخزونات من البضائع 10

 :إليك التفاصيل التالية عن املخزونات من البضائع :معلومات إضافية

 (دج)التكلفة الوحدوية (كغ)الكمية البيان

 110 1000 02/02/1022املخزون في 

 110 11000 1022سنة إلادخاالت خالل 

 ؟ 11000 1022إلاخراجات خالل    

 .في تقييم مخرجاتها من املخزونات من البضائع( FIFO)تطبق املؤسسة طريقة الوارد أوال صادر أوال :امللحق

 :بصفتك مدقق داخلي للشركة طلب منك تدقيق املخزونات، وذلك بالقيام بما يلي :املطلوب

 . املخزونات من البضائعالتدقيق الحسابي ثم املحاسبي ملخزون آخر املدة من  -1
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   .املخزونات من البضائعحاسب في حساب قيمة مخزون آخر املدة من املاستنتاج الطريقة املعتمدة من طرف  -2

 :12/21/9102 في( SPA -ALPHA)إليك املعطيات التالية واملتعلقة بجانب الخصوم من ميزانية الشركة  :31التمرين

المبالغ الخصوم ر ح

: اصة وال اخل رؤوس األم

101   رأس املال   000 000 16

1 050 000 -     
) )خسارة نتيجة السنة املالية 129

: اخلصوم غري اجلارية

500 000         
164     اقرتاضات لدى مؤسسات القرض

: اخلصوم اجلارية

401     موردو املخزونات         000 210

 404     موردو التثبيتات         000 240
بصفتك مدقق اطلعت على الوثائق الداخلية للشركة ووجدت أن قيمة مركز ها املالي الصافي الذي تم  :معلومات إضافية

 .دج 10111111: حسابه هو

 (مع التبرير  بطريقتينيطلب إثبات ذلك ) .تدقيق عملية حساب املركز املالي الصافي للشركة :ملطلوبلعمل اا

 :كالتالي( GES-SARL)كانت ميزانية الشركة   12/21/9102في   :41التمرين
ر ح

 :امللحق

  سنوات،  1تطبق املؤسسة طريقة الاهتالك املتناقص في اهتالك التثبيتات العينية، للعلم أّن مدة حياة هذه ألاخيرة 

 ؛20/21/1021وقد تم اقتناؤها بتاريخ 

 تطبق املؤسسة طريقة الوارد أوال صادر أوال(FIFO )في تقييم مخرجاتها من املخزونات من املواد ألاولية؛ 

  :العمل املطلوب

 :لـ بالتدقيق املحاسبي واملاليبصفتك مدقق طلب منك القيام 

 ؛التثبيتات العينية ألاخرى  -2

 ؛املخزونات من املواد -1

 .املركز املالي الصافي للشركة -3


