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مادة :التسيير المحاسبي والمالي

التمر ن اﻷول 14 :نقطة ) أعمال نها ة السنة (

المدة :ساعتان

حتو اﻻمتحان على تمر نين مستقلين

 من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " المدينة المنورة " و تارخ  2016/12/31استخرجنا ما يلي:

ر.ح

اسم الحساب

215

المنشآت التقن ة  ،المعدات واﻷدوات الصناع ة

158
213

2182
2813
2815

مدين

المؤونات اﻷخر لﻸع اء – خ غ ج

400000

البناءات

252000

معدات النقل

اهتﻼك البناءات

اهتﻼك المنشآت التقن ة  ،المعدات واﻷدوات الصناع ة

 28182اهتﻼك معدات النقل

30

380
416
491

مخزونات ال ضائع
ضاعة مخزنة

320000

120000
570000

زائن مش وك فيهم

114660

خسارة الق مة عن حسا ات الزائن

 عد الجرد تبين ما يلي:

دائن

130000

15000
42000

129000

38400

 .1تتعل المؤونات اﻷخر لﻸع اء بتهيئة موقع وتم ذلك فعﻼ في  2016/09/16وسددت المؤسسة مبلغ 130000دج لمؤسسة
اﻷشغال العموم ة ش ك بن ي ) قيد التسديد سجل (.

 .2التثبيتات:

 تهتلك البناءات خط ا معدل  ، % 2.5قدر سعر ب عها الصافي في نها ة  2016بـ  360000دج.
 تهتلك المنشآت التقن ة معدل متزايد لمدة  8سنوات تم اقتناؤها في .2013/01/01

 تهتلك معدات النقل خط ا وتتكون من س ارة نفع ة ق متها  150000دج تم اقتناؤها في  ،2014/04/01وشاحنة تم اقتناؤها
في  2013/10/01تم التنازل عنها في  2016/04/01مبلغ  90000دج على الحساب.

 .3تت ع المؤسسة طرقة الجرد المتناوب في تقي م مخزوناتها حيث قدر الجرد الماد لمخزونات ال ضائع بـ  60000دج.
 .4تتلخص وضع ة الزائن المش وك فيهم في الجدول التالي:

الب ان

رمز

محﻼت هناء

الدين TTC
84240

112320

التسديد خﻼل 2016

الخسارة في 2015
14400
........

53820

التسديدات سجلت محاسب ا والرسم على الق مة المضافة .% 17

28080

 .5لم تستلم فاتورة ص انة مبلغ  12000دج ،وفاتورة إنقاص مبلغها  6900دج.

الوضع ة في نها ة 2016

قد سدد  % 40من الرصيد

س سدد ل ما عل ه

المطلوب:

 .1احسب معدل اهتﻼك معدات النقل.
 .2سجل عمل ة التنازل عن الشاحنة.

 .3سجل التسو ات الضرورة في  2016/12/31مع ب ان العمل ات الضرورة.
صفحة  1من 2
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التمر ن الثاني 6 :نقا ) إعداد وتحليل الكشوف المال ة (









المطلوب:

من تحليل استغﻼل مؤسسة " فرح " في  2016/12/31استخرجنا ما يلي:

رقم اﻷعمال =  1500000دج.

معدل اﻹدماج = 0.3

نس ة تجزئة الق مة المضافة النس ة للضرائب والرسوم ٕ % 10واجمالي فائض اﻻستغﻼل .%35
رأس المال =  5000000دج.
النتيجة العاد ة قبل الضرائب تمثل  % 10من رقم اﻷعمال.

اﻻقتراضات لد مؤسسات القرض =  250000دج.

 .1احسب الق مة المضافة لﻼستغﻼل.

 .2احسب ﻼً من :أع اء المستخدمين ،الضرائب والرسوم ٕواجمالي فائض اﻻستغﻼل.
 .3احسب ﻼً من :المردود ة المال ة والمردود ة اﻻقتصاد ة.

أستاذ المادة يتمنى لكم التوفي والنجاح

صفحة  2من 2
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