♠ التاريخ2016 /12/06 :
♠المدّة 3 :ساعات

♠المستوى :السنة الثالثة تسيير واقتصاد
♠المادّة :التسيير المحاسبي والمالي
♠ ثانوية :أحمد بن بلة وادي رهيو

األجزاء الثالثة مستقلة عن بعضها :
الجزء األول 06( :نقاط)
من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة "السالم" بتاريخ  2015/12/31استخرجنا المعلومات التالية:
اسم الحســــــــــــــــاب

رح
 151مؤونات األخطار
............
 218معدات النقل
276000
 26المساهمات و حسابات دائنة مرتبطة بمساهمات
192750
 2815اهتالك معدات النقل
10200
 296خسائر قيمة المساهمات و حسابات دائنة مرتبطة بمساهمات
معلومات متعلقة بالجرد في 2015/12/31
-1تتعلق مؤونة األخطار بنزاع قضائي مع أحد عمالها قامت بطرده من العمل وفصلت المحكمة في القضية بتاريخ
 2015/10/10بدفع تعويض للعامل بـ 30000 :دج
-2تتكون معدات النقل مما يلي :مع العلم أن المؤسسة تطبق االهتالك الخطي على معدات النقل.
القيمة السوقية في 2016/12/31
المدة النفعية
تاريخ االقتناء
نوع المعدات تكلفة االقتناء
----- 05سنوات
2012/04/01
185000
سيارة تجارية
230000
 05سنوات
2013/10/01
............
سيارة سياحية
تنازلت المؤسسة بتاريخ  2015/07/01عن السيارة التجارية بشيك بنكي بمبلغ  75000دج وسجل المحاسب القيد
التالي
ـــــــــــــــــــ2015/7/1ـــــــــــــــــــــــ
بنوك وحسابات جارية
512
معدات النقل
218
(بيع سيارة بشيك رقم )...

مديــــــــن

دائــــــــن
30000

75000
75000

-3يتألف حساب  26من:
السعر في  2015/12/31السعر في 2016/12/31
تاريخ الشراء
ثمن شراء السند
العدد
النوع
80
76
2013/03/01
80
1200
A
95
97
2014/04/15
100
1800
B
تنازلت بتاريخ  2015/12/10عن  500سند من النوع  Aبـ  75دج للسند بشيك ولم يسجل المحاسب أي قيد للعملية.
المطلوب :تسجيل قيود التسوية بتاريخ  2015/12/31لمؤسسة السالم.
الجزء الثاني 06( :نقاط)
بتاريخ  2015/12/31قبل الجرد لدى مؤسسة " النجاح" كانت المعلومات التالية:
 الجدول التالي يوضح وضعية مخزوناتها مع العلم أنها تطبق الجرد المتناوب
التموينات األخرى
البضائع
البيان
400000
3000000
مخزون أول المدة (مخ)1
90000
1200000
المخزون المادّي ألخر المدة (مخ)2
260000
4000000
مشتريات السنة
10000
30000
خسارة القيمة لسنة 2014
100000
1180000
سعر السوق بتاريخ 2015/12/31
المطلوب :سجل قيود التسوية في يومية مؤسسة النجاح في .2015 /12/31

 قدمت مؤسسة "النجاح " المعلومات التالية لمحاسب معتمد لديها من أجل أن ينجر لها جدول إهتالك تثبيت
عيني  :القيمة األصلية للتثبيت  4000000دج مدة نفعيته  5سنوات تاريخ اكتسابه  2015/10/10أما تاريخ
استعماله فهو  2016/1/2حيث تنوي المؤسسة تطبيق طريقة االهتالك المتناقص.
المحاسب المعتمد كلف أحد المتربصين لديه وأنجز الجدول التالي.
قسط االهتالك االهتالكات
المبلغ القابل
المدة
المتراكمة
لالهتالك
1200000
1200000
4000000
2016
2040000
840000
2800000
2017
2628000
588000
1960000
2018
3314000
686000
1372000
2019
4000000
686000
686000
2020

القيمة المحاسبية
الصافية
2800000
1960000
1372000
686000
0

باالعتماد على مكتسباتك ومهاراتك أجب على ما يلي:
 )1لماذا لم يبدأ المحاسب المتربص بسنة 2015؟
 )2تحقق من المعامل الضريبي المستخدم في الجدول.
 )3بعد مراجعة المحاسب المعتمد لعمل المتربص قدم له الئحة المعامالت الضريبة فوجد أن المعامل المناسب 2
 ساعد المتربص في إنجاز جدول االهتالك الجديد
الجزء الثالث 08(:نقاط)
المعلومات التالية مأخوذة من دفاتر مؤسسة "الفتح" بتاريخ 2015/12/31
 -1تتلخص وضعية الزبائن المشكوك فيهم في الجدول التالي :مع العلم أن رصيدهم قبل الجرد  142740دج.
التسديدات في
2016
؟
35100
--

العميل مبلغ الدين خسارة القيمة في
2015/12/31
الخسارة المحتملة  60%من الرصيد
% 50
صابرينة 81900
للترصيد
32500
؟
علي
احتمال تسديد %15
؟
70200
العيد
82500
؟
المجموع
-2ظهرت حاالت تتعلق بالزبائن العاديين:
الزبون أحمد الذي دينه  57330دج متضمن الرسم يحتمل عدم استرجاع  30%من الدين .الزبونة سهام مدينة للمؤسسة بـ 25740 :دج متضمن الرسم أفلست نهائيا.-3القيم المنقولة للتوظيف التي تملكها المؤسسة كما يلي:
العدد

اسم الحساب
األسهم األخرى أو السندات المخولة حقا في الملكية
السندات ،قسائم الخزينة وقسائم الصندوق القصيرة األجل

400
312

نسبة
التسديدات
% 40
% 60
--

تكلفة االقتناء
2014/11/08
 1450DAللسند
 1650DAللسند

المالحظة

القيمة السوقية
2014/12/31
 1470DAللسند
 1620DAللسند

المطلوب:
 )1سجل قيود التسوية الخاصة بالزبائن والحسابات الملحقة بتاريخ 2015/12/31
 )2عالج محاسبيا القيم المنقولة للتوظيف بتاريخ  2014/12/31و .2015/12/31

تحيات أستاذة المادة :ديــــــــدي

ثمن التنازل عنها
2015/12/31
 1460DAللسند
 1630DAللسند

