
 

 

 ساعة 2املدة:    )A(    نويالسنة: الثانية �    تسيري املايل واحملاسيباليف مادة: الفرض األخري 

 
 2010سنة ـ إليك المعلومات التالية المتعلقة بمجموعة تثبيتات ل إهتالك التثبيتات)(  التمرين األول:

 
 البيان         

 
 التثبيتات

المبلغ القابل 
 لالهتالك

معدل  تاريخ الحيازة
 اإلهتالك

اإلهتالكات 
 المتراكمة

31/12/2015

القيمة المحاسبية 
 الصافية

31/12/2015 
 10.000 90.000 ...........01/01/2010 ............. برمجيات 204
 716000 84000 %2 ............ .......... مباني 213
 147000........... %10 ............ 840.000 معدات 215

وسائل   2182
نقل

760.000 01/07/2012.......... ............... 228.000 

 
 تمم الجدول السابق مع تبرير العمليات؟أ -1 المطلوب:

 2182 /ـ، ح204 /ـللسنة األولى من تاريخ الحيازة لكل من:  ح قسط اإلهتالك أحسب و سجل -2             
 215 /ـ، ح 213 /حـلكل من  2011 حسب و سجل قسط اإلهتالك لسنةأ -3             

 

   التمرين الثاني:

 مها.قدمت مؤسسة "الوئام" للبنك الجزائري الخارجي  ثالثة كمبياالت بغرض خص 2012سبتمبر  30بتاريخ 
يوم .90تستحق الدفع  بعد  DA 18000قيمتها االسمية 30األولى رقم الكمبيالة �
يوم.60تستحق الدفع  بعد  DA 27000قيمتها االسمية 31الكمبيالة الثانية رقم �
يوم.30تستحق الدفع  بعد  DA 31500قيمتها االسمية 32الكمبيالة الثالثة رقم �

  –لكل ورقة تجارية عمولة متغيرة - %9معدل  الخصم  إذا علمت أن :
%19لرسم على القيمة المضافة ا –لكل ورقة تجارية  DA 50عمولة ثابتة 

 العمل المطلوب:
 - لكل ورقة تجارية -  A، ثم أحسب اآلجيو   Eاحسب الخصم التجاري -1

 

   التمرين الثالث:

عالم اآللي العداد برامج االمن مؤسسة االندلس  2013سبتمبر  01ـ اشترت مؤسسة بني عمران الصناعية بتاريخ 
ة بتثبيته دج قامت مباشر 36000ب  SCFبرنامج محاسبي جد متطور يتماشى مع النظام المحاسبي المالي الجديد 

مة.%، القيمة المتبقية للبرنامج المحاسبي معدو12,5في قسم المحاسبة والمالية يهتلك خطيا وبمعدل 
 2016المحاسبي الى غاية سنة  ـ اعداد مخطط اهتالك البرنامج1  المطلوب:

 في دفتر اليومية  2015و  2013ـ سجل اهتالك سنة 2
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 ساعة ونصف 1املدة:   )B(   يالسنة: الثانية �نو   يف مادة: التسيري املايل واحملاسيبالفرض األخري 

 ":ونق"الر ؤسسةتثبيتات لمـ إليك المعلومات التالية المتعلقة بمجموعة  إهتالك التثبيتات)(  التمرين األول:

 البيان         
 

 التثبيتات

المبلغ القابل 
 لالهتالك

 معدل اإلهتالك تاريخ الحيازة

 ....؟....... 02/01/2012 1400000 معدات نقل
 %10 .......؟..... 800000معدات وأدوات صناعية 

 %12,5 30/08/2016 300000 معدات مكتب
280000لـ: ـ معدات نقل  31/12/2015ـ اذا علمت أن القيمة المحاسبية الصافية بتاريخ 

 500000ـ معدات وأدوات صناعية 

 ـ تحديد معدل اهتالك معدات النقل؟1المطلوب: 

 ـ تحديد تاريخ حيازة المعدات واألدوات صناعية 2

 31/12/2016ـ إثبات قيود اهتالك التثبيتات في  3

تها المتبقية تمت الحيازة على المعدات واألدوات الصناعية ب ...؟ قيم 1/8/2014ـ بتاريخ  ني:التمرين الثا
 % سنويا.20معدومة تهتلك بمعدل 

 دج 30000هو  2014ـ إذا علمت أن قسط اهتالك سنة 

 ـ أحسب المبلغ القابل لالهتالك 1المطلوب: 

 ـ أحسب قسط االهتالك السنوي 2

 2017و  2014ي لقسط اهتالك سنة ـ قم بالتسجيل المحاسب 3

 التمرين الثالث: 

ها، قيمتها لخصم 75أرسلت مؤسسة "النصر" الى البنك الجزائري الخارجي الكمبيالة رقم  2016أوت  7ـ بتاريخ 
 بشروط الخصم التالية: 2016نوفمبر  05دج وتاريخ استحقاقها  90000االسمية 

ي يظهر أرسل البنك الوطني الجزائري لمؤسسة النصر كشف الخصم الخاص بالكمبيالة الذ 2016أوت  9بتاريخ 
 دج 48786,125القيمة الصافية للورقة التجارية 

 اآلجيو    ـ أحسب مختلف عناصر  2ـ أحسب معدل الخصم        1 المطلوب:
 ـ إعداد كشف الخصم         3           

 معدل الخصم
 معدل العمولة المتغيرة

 التحصيل الثابتة  عمولة
 معدل الرسم ق م 

 ؟ %
2% 

 دج 80
19% 
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