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 حيتوي املوضوع عىل أ ربع أ جزاء منفصةل

التثبيتات:الجزء األول   

:تخص بعض التثبيتات كما يمي " الرياض" لمؤسسة 31/12/2016اليك المعطيات التالية بتاريخ . 1  
%20طريقة اإلهتالك خطي بمعدل   

31/12/2016الوضعية في   التثبيت القيمة المحاسبية تاريخ اإلقتناء 
 (PVN)  495000القيمة السوقية 

 دج 
01/04/2014   معدات صناعية215/ح  دج1200000 

01/10/2014  دج380000تنازل بشيك بنكي بـ    معدات النقل2182/ح  دج680000 

مع تبرير العمميات الحسابية الضرورية: المطموب   

 (A)+(PV)   *  31/12/2016سجل قيود التسوية لممعدات الصناعية بتاريخ 
 31/12/2016سجل قيدي التنازل عن معدات النقل بتاريخ * 
 31/12/2016لدى مؤسسة الرياض بتاريخ  (262/ح)اليك المعطيات التالية حول وضعية سندات المساهمة . 2

31/12/2016الوضعية في  2015الخسارة في    السندات  القيمة المحاسبية 
تنازل بشيك بنكي محققة نواقص قيمة 

  دج20000
 النوع A    دج450000  دج25000

(PVN)  النوع B   دج100000  دج40000  دج 90000القيمة السوقية 

31/12/2016سجل قيود التسوية بتاريخ : المطموب   

 

 2019ديسمرب       3ASGE (تس يري واكتصاد)امثامثة اثهوي : املس توى

 ل ال ول يف مادة امتس يري واحملاس يب واملايلصاختبار امف 00سا03: املدة

1/2الصفحة   
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  كما يمي 31/12/2016بتاريخ " الرياض" تظهر وضعية المخزونات لمؤسسة المخزونات:الجزء الثاني
2016 في التسديد الجرد المادي طبيعة الفرق خسارة قيمة  

2015 
 المخزون  تكمفة الشراء 

30/البضاعة ح  دج17000  دج5000  دج15000 - -  
تموينات أخرى   دج10000 - - 12000 مبرر

32/ح  

 31/12/2016سجل ما تراه مناسبا بتاريخ : المطموب 

  كما يمي31/12/2016تظهر وضعية الزبائن في : تسوية الزبائن: الجزء الثالث
سعر البيع الصافي  2016الوضعية 

2016في   
خسارة قيمة 

2015 
 TTC  الزبائن الدين 

 % 85احتمال تسديد 
 من الرصيد

من  % 15  دج351000
 الدين

 م النهار  دج468000

من  % 15 ؟؟؟؟؟ يحسب سدد كل دينه
 الدين

 م النرجس  دج418392

%.17 عمما أن معدل الرسم عمى القيمة المضافة 31/12/2016سجل قيود التسوية الالزمة في : المطموب  

:  إليك العمميات التي قامت بها مؤسسة الرياض31/12/2016 بتاريخ الجرد التسويات األخرى: الجزء الرابع  
  دج960000 سددت المؤسسة أعباء اإليجار عمى معدات نقل لمدة سنة كاممة بقيمة 01/04/2016-
  دج360000 أشهر بـ 6 قامت المؤسسة بكراء آلة صناعية إلحدى الشركات لمدة 01/10/2016- 
,  دج1600000من مجموع مشترياتها السنوية المقدرة بـ % 2وعد احد الموردين المؤسسة بمنحها تخفيض بنسبة - 

 31/12/2016إال أنه فاتورة اإلنقاص لم تصل لممؤسسة عمى غاية تاريخ الجرد 
  دج 70000 تبين ان المؤسسة لم تحرر بعد بيع بضائع بقيمة 31/12/2016بتاريخ الجرد - 

 31/12/2016تسجيل قيود التسوية المناسبة في : المطموب
 

 ابمتوفيػػػػػػػػق و امنجاح نوجميػػػػػع 
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يف مادة امتس يري احملاس يب و املايلتصحيح الإختبار ال ول   

:اجلزء ال ول  

 I. :31/12/2016 امتسجيل احملاس يب بتارخي 

:(خسارة املمية + املسط  )معدات صناعية *   

 

240000 

45000 

ج.غ.أ  –خمصصات الإهتالكو خسائر املمية  285000  

هتالك معدات صناعية   اإ

 خسائر كمية عن معدات صناعية 

ثبات كسط الإهتالك  اخلسارة                   + اإ  

 

2815 

2915 

 

681  

  II. امتنازل عن معدات امنلل

 

136000 

ج.غ.أ  –خمصصات الإهتالكو خسائر املمية  136000  

هتالك معدات امنلل   اإ

ثبات كسط الإهتالاكملمكل                     اإ

  دج36000= 680000/5

 

2818 

681  

 

 

680000 

6000 

380000 

306000 

ج.ح.ب  

 اهتالك معدات امنلل

 معدات امنلل

 فائض كمية عن معويات امتنازل

 تنازل بفوائض كمية

  دج306000=2.25*0.2*680000=2818/ح

 

 

2182 

752 

512 

28183 

 

 

 

: س ندات املسامهة .III 

حاةل تنازل  ( A . أ  امنوع)  

 

 

 

450000 

405000 

25000 

20000 

ج.ح.ب  

 خسائر املمية عن س ندات املسامهة

 اخلسائر امصافية عن امتنازل عن أ صول مامية

A  امنوعس ندات املسامهة  

ثبات كسط الإهتالك  اإ

 

 

 

262 

512 

269 

667 

حاةل تليمي  ( B .بامنوع)  

 

30000 

 خسائر املمية عن س ندات املسامهة 30000

 B  م . أ  –اسرتجاعااتلإس تغالل عن خسائر كمية  

 اهلاص اخلسارة

  دج40000=90000-100000= خ ق حامية 

  دج10000خ ق سابلة 

(اهلاص) دج 30000-= 10000-40000= امفرق   

 

786 

296 

اخملزوانت : اجلزء امثاين   

:30/خمزوانت امبضائع ح. 1  

 

30000 

 خسائر املمية عن امبضائع 30000

ج.أ  –اسرتجاعااتلإس تغالل عن خسائر كمية    

  دج2000=17000-15000= خ ق حامية 

  دج5000خ ق امسابلة 

(اهلاص) دج 30000-= 5000-2000= امفرق   

 

785 

390 

(فرق اجلرد) 32/اهمتوينات ال خرى ح.2  
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2000 

 اهمتوينات ال خرى 2000

 اهمتوينات ال خرى املس هتوكة

(تسوية فرق اجلرد) +  دج 2000= 10000-12000= فرق اجلرد   

 

602 

32 

امزابئن املشكوك فهيم : اجلزء امثاث   

:امزبون م اههنار. أ    

  امرصيد TTC = 468000 – 351000 = 117000 

 PV 2016 = 
117000

1.17
. 0,15 = 15000 

 PV 2015 = 
468000

1.17
. 0,15 = 60000 

 (اهلاص خسارة) امفرق= 15000 – 60000- =45000  

 

45000 

 خسائر املمية عن حساابت امزابئن 45000

ج.أ  –اسرتجاعااتلإس تغالل عن خسائر كمية    

 اهلاص خسارة املمية

 

785 

491 

:امزبون م امرنجس. ب  

  دج418392= مبا أ ن امزبون سدد لك دينه فاإن امتسديد 

 

53640 

 خسائر املمية عن حساابت امزابئن 53640

ج.أ  –اسرتجاعااتلإس تغالل عن خسائر كمية    

 امغاء خسارة املمية

 PV 2015 = 418392
1.17

. 0,15 = 53640 

 

785 

491 

امتسوايت ال خرى : اجلزء امرابع   

: الإجيارات. 1  

 

53640 

 ال عباء املعاينة مس بلا 53640

 الإجيارات

486/تسوية ح  

486/ح  = 960000
12

. 3 = 240000 

 

613 

486 

:اخلدمات ال خرى . 2  

 

180000 

 تلدمي اخلدمات ال خرى 180000

 منتوجات معاينة مس بلا

487/تسوية ح  

487/ح  = 360000
6

. 3 = 180000 

 

487 

706 

هلاص. 3 :تسوايت فاتورة الإ  

 

53640 

 ال عباء املعاينة مس بلا 53640

 الإجيارات

486/تسوية ح  

486/ح  = 
960000

12
. 3 = 240000 

 

609 

409 

عدم حترير فاتورة. 4  

 

1170000 

  امفواتري مل حترر بعد –امزابئن  1170000

 املبيعات من امبضائع 

 تسوية عدم حترير فاتورة

 

700 

418 

 


