
 

 2023-2022دراسية:نة المديرية التــــربية بوهران                                                الس

 ساعة 1 دة:ــــثانوية الشهيد طيبي محمد                                                الم

                            التسيير واالقتصاد–ثانوي  3الشعبة/المستوى: 

 ماليبي والللثالثي األول في مادة التسيير المحاس الثانيالفرض                            

 اختياري :ن(6الجزء االول )
 استخرجنا الحسابات التالية: 31/12/2021"  بتاريخ  البدرمن ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " 

 دائن مدين الحسابات ر.ح
  61000 بنوك ح ج 512

 جعتهمرا وبعد، ، دج 82400 بقيمة دائنا"البدر" لمؤسسة البنك طرف من المرسل الجاري الحساب كشف ظهر-

 سبب االختالف هو: للمحاسب تبين
 دج1200خدمات مصرفية بقيمة  - 

 . دج3500 بقيمة المؤسسة لصالحدائنة  فوائد -

 دج 12700بـمن زبون محمد حول مباشرة  125شيك رقم   -

 . دج 6400 بقيمة بعد للتحصيل يقدم لم مورديها ألحد لمؤسسة حررتها 1042 رقم شيك -

 : المطلوب
 أنجز جدول التقارب البنكي. -1
 31/12/2021سجل قيود التسوية الضرورية بتاريخ   -2

 
 اختياري: ن06الجزء الثاني 

 31/12/2021"  في التاج من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة "

 دائن مدين اسم الحساب ر ح

  28000 سندات المخولة حقا الملكية 503

 معلومات جردية:

عدد  نوع السندات
 السندات

ثمن 
 الشراء

سعرالبيع في 
31/12/2021 

 اسهم اخرى او سندات المخولة حقا في الملكية

 503ح
200 140 145 

 دج للسندج 150سند بشيك بنكي بسعر  100تم التنازل عن  25/11/2021بتاريخ 

 

 سجل قيد التنازل عن اسهم اخرى او سندات المخولة-1العمل المطلوب:

 مع تبرير العمليات 31/12/2021قدم قيود التسوية بتاريخ  -2                

 اختياري:ن(6) الجزء الثالث

 التالية:استخرجنا الحسابات  31/12/2021من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " األفاق "  بتاريخ 

 دائن مدين الحسابات ر.ح
  119000 زبائن 411
  232050 زبائن المشكوك فيهم 416
 44500  خسائر القيمة عن حسابات الزبائن 491

 
 
 

 %19افة ضوضعية الزبائن كالتالي: رسم على القيمة الم  - 1
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خسارة القيمة في  TTCمبلغ الدين  الزبائن
31/12/2020 

التسديد خالل 
2021TTC 

 31/12/2021الوضعية في 

 من الرصيد%70يحتمل عدم تسديد  17850     %20 166600 محمد
 حالة إفالس 47600 .…… .……… سمير

 من الدين  %80يحتمل التسديد  / ال يوجد 119000 خالد
 صنف حسابات الزبائن-1المطلوب: 

 احسب مبلغ الدين لزبون سمير-2          

 سجل قيود التسوية الضرورية-3        

 اجبارين(8الجزء الرابع )

 استخرجنا الحسابات التالية: 31/12/2021من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " األفاق "  بتاريخ 

 دائن مدين الحسابات ر.ح
  1200000 معدات صناعية 215
 420000  اهتالك معدات صناعية 2815

 32500  معدات صناعية خسائر القيمة عن 291

 :31/12/2021معلومات الجرد بتاريخ 
 معدات صناعية تهتلك خطيا وتتكون من:-

 المالحظات تاريخ االقتناء

لم  دج)العملية 500000على الحساب بمبلغ  02/07/2021تم تنازل عنها بتاريخ  01/04/2019
 تسجل بعد(

 2020: خسارة القيمة المسجلة بميزان المراجعة وتخص الدورة مالحظة

 احسب معدل االهتالك الخطي -1المطلوب: 

 إعداد مخطط االهتالك إلى غاية تاريخ التنازل-2

 مع تيرير العمليات 31/12/2021سجل قيود التسوية بتاريخ - 3

 

 

 ن8ن والجزء االجباري 6ن+6مالحظة: يجب اختيار جزئين 

 

 

 

 تاذ المادة: يوسي قادةــــــــــــــأس
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