ثانوية زروقي الشيخ – تاوقريت

الموسم 2021/ 2020 :

المستوى  03 :ت إ

المــــــــدة  :ساعة و نصف
فرض في مادة التسيير المحاسبي و المالي

التمرين األول :
من ميزان المراجعة قبل الجرد في  2019/12/31لمؤسسة " المستقبل" استخرجنا ما يلي

s

إســـــــــم الحـســــــاب
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مؤونة االخطار
151
م ت و المعدات و االدوات الصناعية
215
اهتالك م ت و المعدات و أ الصناعية
2818
خسائر القيمة عن م ت و م و أ الصناعية
2915
المواد االولية و اللوازم
31
التموينات األخرى المخزنة
382
خسائر قيمة المواد االولية و اللوازم
391
المعلومات الجردية :
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 -1أنجز مخطط االهتالك الى غاية تاريخ التنازل
 -2سجل عملية التنازل عن األلة A
 -3سجل قيود التسوية في 2019/12/31
التمرين الثاني :
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 -1مؤونة االخطار تتعلق بنزاع مع احد العمال  ،و قد ربحت المؤسسة القضية .
 -2م ت و المعدات و االدوات الصناعية تهتلك خطيا بمعدل  %20و تتكون من آلتين :
 األلة  : Aتم اقتناؤها في  2016/01/02بقيمة  450000دج  ،تنازلت عنها المؤسسة في 2019/06/30
بمبلغ  240000دج على الحساب  ،خسارة القيمة المسجلة تخص هذه األلة .
 األلة  : Bتم اقتناؤها في  2017/07/01بقيمة ...؟ ...
 -3القيمة السوقية للمواد األولية  260000 :دج
 -4التموينات األخرى المخزنة  :تتعلق بتموينات أخرى لم تستلم بعد .
المطلوب :

من الدفاتر المحاسبية لمؤسسة " االوراس " في  2019/12/31استخرجنا ما يلي :

 -1سجل عملية التنازل عن االسهم
 -2سجل قيود التسوية في 2019/12/31

3as.ency-education.com
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معدل ر ق م % 19
 -1الزبائـــــــــــن :
الوضعية في 2019/12/31
الدين متضمن خسارة القيمة التسديد خالل
الزبون
2019
الرسم 2018/12/31 TTC
يحتمل تسديد  ℅ 30من الرصيد
47600
℅ 30
77350
كمال
افالس نهائي
35700
--89250
فاروق
 503 -2االسهم االخرى المخولة حقا في الملكية
القيمة السوقية في 2019/12/31
التنازل في 2019/11/20
االقتنـــــاء في
2019/01/10
 800سهم بسعر  655دج  590دج للسهم
 600دج
1000
للسهم بشيك بنكي
للسهم
سهم
المطلوب :

