
2019/  2018                                                اوقريت   ت –ثانوية زروقي الشيخ 
 لمدة : ساعة ا                                                        ت إ              03:  المستوى

 الفرض المحروس االول في مادة التسيير المحاسبي و المالي
:االولالتمرين 

  ي :استخرجنا مايل 31/12/7201من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " جرجرة " في 
دائنمديناسم الحساب ر / ح
215 

2181 
2815 

28181 
26 

 المنشآت التقنية والمعدات واألدوات الصناعية
   المكتبمعدات 
 يةالمنشآت التقنية والمعدات واألدوات الصناع اهتالك 
   المكتبمعدات  اهتالك 

 المساهمات و الحسابات الدائتة المرتبطة بمساهمات 

500000
240000

 
 

900000

-- 
-- 

320000
60000 

-- 
 المعلومات الجردية :

تهتلك  01/01/2015بتاريخ  المعدات واألدوات الصناعيةو المنشآت التقنية  اقتناء   -1
ج د 208000بسعر  30/12/2017تنازلت المؤسسة عنها بتاريخ  سنوات . 05تناقصيا لمدة 

 بشيك بنكي 
 تهتلك خطيا  01/07/2014في  المكتباقتناء معدات  -2
دج .  875000عر البيع المحتمل لسندات المساهمة  س -3

 :   المطلوب
. المكتب لمعدات  معدل االهتالك أحسب -1
الصناعية  و االدوات عن المعداتسجل عملية التنازل -2
.31/12/2017سجل قيود التسوية في   -3

الثاني : التمرين 
 قدمت لك مؤسسة " االطلس " وضعية مخزوناتها كمايلي :         

القيمة  المحزونات
المحاسبية 
 اإلجمالية

 خسارة القيمة في
 31/12/2015 

سعر البيع الصافي 
 31/12/2016في 

 مخزونات البضائع
و اللوازم  المواد األولية

 المنتجات التامة

180000
150000
300000 

10000
--

40000 

182000
135000
255000 

دج  84000عدم استالم فاتورة بضائع قيمتها -
 

 :   المطلوب
.31/12/2016سجل قيود التسوية في   
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