
 9201/   8201السنة الدراسية :                                                            .القصبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتثانوية/ 
السنة الثالثة تسيير و اقتصاد                                مادة التسيير المحاسبي و المالي 

ساعة02المدة للثالثي االولاألول    الفرض
 التمرين االول : 

 : استخرجنا أرصدة الحسابات التالية 31/12/2017بتاريخ  "الرجـــاء"من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة 

 دائن مدين اسم الحساب ر.ح
  205.000 تموينات أخرى 32
  200010 البنوك الحسابات الجارية 512

 معلومات جردية :
 دج . 200.000قدر سعر البيع الصافي للتموينات األخرى بقيمة  *
بين الكشف دج وعند المقارنة  222050،رصيدا دائن بمبلغ 2017يظهر كشف الحساب المرسل من البنك إلى المؤسسة في نهاية سنة * 

 يلي: ماوحساب البنك تبين أن االختالف ناتج عن
 دج كمصاريف مسك الحساب. 200البنك سحب �
دج.14840فوائد بنكية لصالح المؤسسة بمبلغ �
دج  13400سجل محاسب المؤسسة شيكا بقيمة  �

لحساب احد الموردين لم يصرف بعد.
 

دج ،مازال في 12000قيمته  256سدد زبون دينه بشيك رقم �
حوزة المؤسسة.

دج و البنك لم يشعر بها  13500تحويل نقدي الحد الزبائن بقيمة �
المؤسسة.

 دج،.7500فوائد مدينة قدرها �
 

 المطلوب :
.أنجز التقارب البنكي �

 31/12/2017سجل قيود التسوية في �
  : الثانيالتمرين 
الدفاتر المحاسبية لمؤسسة "الشرق الكبير " المعلومات التالية مستخرجة من          

ات:التثبيت) 01الملحق (�
 : العناصر التالية تتكون منمعدات النقل 

 

 ، ولم يسجل المحاسبدج  260.000بقيمة   152بشيك بنكي رقم  05/10/2017في  السيارة السياحةتم التنازل عن  *
 أي قيد . 

: المساهمات و الحسابات الملحقة بمساهمات) 02الملحق ( �
 31/12/2017ال�ضع�ة في  31/12/2016سع� ال
�� في ال��رصة في  ث�� ش�اء ال
�� الع�د ال��ع

دج  45بـ  25/12/2017في  ال���ات �لت� ال��ازل ع�  دج 40  دج 26160050حـ/

 لل��� '&�% ب�$ي (ال�#اس! ل� ���ل الع�ل�ة)

يتكون الزبائن من::)03(الملحق 
 13/12/2017في  المالحظات 2017 تحصيالت 2016 في  خسائر القيمة الدين الزبائن

 دين غير قابل للتحصيل 2380من الدين%25نستها  8000 ...... مؤسسة التاج
 من الدين %35يحتمل عدم تسديد  /         / 148750 محالت النور للجملة

 :   المطلوب
 . اهتالك الشاحنةانجز مخطط  .1
 . و سندات المساهمة لسيارة السياحيةلأحسب نتيجة التنازل ،ثم  31/12/2014في  للسيارة السياحية أحسب خسارة القيمة .2
 . 31/12/2017الضروية في لكل ملحق  جل قيود التسوية س.3

 االستاذ : بلحواس/ف 
  اللهم وفق طلبتنا في تحصيل العلم و المعرفة*********************************************************** 

مالحظات في  المدة النفعية تاريخ الحيازة  القيمة األصلية  العناصر

اهتالك متزايد  سنوات 04 01/01/2016 400.000 شاحنة

 31/12/2014في  قدر سعر البيع الصافي
دج  337.500 

سنوات  05   01/07/2014 380.000   ةسيار
(*)سياحية 

TVA = 19 %  مالحظة  :
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قدر سعر اقدر سعر البيع ال**
ر كشف الحسايظهر كشف الحساب الم*

لبنك تبين أن االساب البنك تبين أن االختالف
دج ك20000لبنك سحب البنك سحب �

كية لصالح المؤسسفوائد بنكية لصالح المؤسس
حاسب المؤسسة شل محاسب المؤسسة شيكا

 الموردين لم يصر احد الموردين لم يصرف

xa
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بية لمؤسسة " المحاسبية لمؤسسة "الشرق

ولم يسجل، ولم يسجل المدجدج 260.0

122/2017//3131 في �ضع�ة في  e
5بـ 20177//1212//25في ات

�ل الع�ل�ة) ل� ���ل الع�ل�ة)y-ecy1/12//20172017nce eeneee الدينeeneصيل

مالحظات فمالحظات في  1في ر البيع الصافير سعر البيع الصافيtiooooatنفعية
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