
 

 

 2023-2022    السنة الدراسية                                      ثانوية الشهيد طيبي محمد وهران
 09/10يسترجع  06/10سلم:        في مادة التسيير المحاسبي والمالي 01رقم واجب منزلي 
 ن(6التمرين االول)

 استخرجنا الحسابات التالية: 31/12/2022من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " الباهية "  بتاريخ  

 دائن مدين  الحسابات ر.ح

  500000 برمجيات معلوماتية  204

 320000  اهتالك برمجيات معلوماتية  2804

 سنوات، 5وتهتلك تناقصيا لمدة  02/01/2020معلوماتية تم اقتناءها برمجيات  

 31/12/2022انجز قيود التسوية بتاريخ  -2اعداد مخطط اهتالك  -1المطلوب:   
 ن(6التمرين الثاني)

 استخرجنا الحسابات التالية: 31/12/2022من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " الباهية "  بتاريخ  

 دائن دين م الحسابات ر.ح

  450000 معدات وادوات صناعية  215

 180000  اهتالك معدات وادوات صناعية  2815

 سنوات، 5وتهتلك تزايديا لمدة  02/01/2019معدات وادوات صناعية تم اقتناءها 

 31/12/2022انجز قيود التسوية بتاريخ  -2اعداد مخطط اهتالك معدات صناعية -1المطلوب:   
 ن(8الثالث)التمرين  

 استخرجنا الحسابات التالية: 31/12/2020"  بتاريخ   الباهيةمن ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " 

 دائن مدين  الحسابات ر.ح

  420000 معدات نقل  28182

 105000  اهتالك معدات النقل  28182

 15000  التثبيتاتخسائر القيمة عن  291

 :31/12/2020معلومات جردية بتاريخ  
 :معدات نقل تهتلك خطيا  -

 المالحظات تاريخ الحيازة

بمبلتتتتت   01/07/2020تنازلتتتتتت عنهتتتتتا علتتتتت  الحستتتتتاب بتتتتتتاريخ  02/10/2018
100000DA)العملية لم تسجل بعد( 

 .2019: خسارة القيمة المسجلة تخص دورة  مالحظة
-3اهتالك ال  غاية تاريخ التازل          انجز مخطط -2احسب معدل االهتالك الخطي لمعدات نقل -1-

 ورقة اإلجابة.  " مع إظهار العمليات الحسابية عل الباهيةلمؤسسة"  31/12/2020أنجز قيود التسوية بتاريخ 
 

 

 

 

 

 االستاذ يوسي قادة

معروف الجديدة ســـــــــيدي ثـــــــــا نويــــــــة    



بوهران   الشهيد طيبي محمدثـــــــــا نويــــــــة     

)شهر اكتوبر( التسيير المحاسبي والمالي في مادة  02واجب منزلي رقم   

06/10سلم يوم:  
 يسترجع

13/10  

2023/ 2022الــــــــسنة الدراسية:  شعبة: التســيير واإلقتــــصاد  
 

ثانوي3المـستوى:   

 ن(20التمرين )
 استخرجنا الحسابات التالية:  31/12/2022"  بتاريخ    السالم من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة "  

 دائن  مدين  الحسابات  ر.ح

  100000 برمجيات المعلوماتية وماشابهها 204

  120000 بناءات  213

  270000 معدات وادوات صناعية 215

  140000 معدات النقل 2182

  22600 المساهمة  سندات 262

 60000  اهتالك برمجيات المعلوماتية وماشبهها  2804

 14400  اهتالك بناءات  2813

 170500  اهتالك معدات وادوات صناعية 2815

 56000  اهتالك معدات النقل  28182

 1800  خسائر القيمة عن سندات المساهمة  296

 :31/12/2022معلومات جردية بتاريخ  
 وتهتلك خطيا.  02/01/2016البناءات والبرمجيات المعلوماتية تم اقتناءها بتاريخ  -1

 دج  25000قدر بـ  31/12/2022سعر البيع الصافي لبرمجيات معلوماتية بتاريخ  

 )تهتلك خطيا(تتكون معدات وادوات صناعية من:-2
تـم حيازتهـا   Bالرصـيد يخـا األلـة  أمـا    01/04/2019دج تم حيازتها بتاريخ    150000تكلفة اقتناءها    Aاأللة  

 .01/05/2018بتاريخ  
 دج)لم تسجل العملية بعد(  70000بمبلغ  22بشيك بنكي رقم  Aتنازلت المؤسسة عن االلة    01/10/2022بتاريخ  

ســنوات. تطبــم المؤسســة طريقــة ا هــتالك  5مــدن نفعيتهــا  02/01/2021معــدات نقــل تــم حيازتهــا بتــاريخ -3
 المتناقا.

 تتكون سندات المساهمة من:-4

ســــــــعر البيــــــــع المحتمــــــــل  عدد السندات تكلفة ا قتناء نوع السندات 
 31/12/2021في

ســــــعر البيــــــع المحتمــــــل 
 31/12/2022في

A1 130 100  125 ؟ 

A2 120  105 110 ؟ 

 .124دج للسند بشيك بنكي رقم  106بسعر    A2سند من النوع    50  بـ  30/12/2022تنازلت المؤسسة بتاريخ  
 معدات صناعية(-برمجيات معلوماتية-حدد معدالت اهتالك الخطي )بناءات-1-المطلوب:  
 وسجلها.  31/12/2022اختبر خسارن القيمة لبرمجيات معلوماتية بتاريخ  -2             
 الى غاية تاريخ التنازل Aانجز مخطط اهتالك معدات وادوات صناعية لأللة  -3             
 .Aسجل قيد التنازل عن ألة  -4             
 معدات صناعية.-رمجيات معلوماتيةب-سجل قيد التسوية )االهتالك( لـ بناءات-5             
 (.A2انجز قيد التنازل عن سندات المساهمة )نوع -6             
 (A1- A2عالج السندات المساهمة المتبقية)-8             

 أستاذ المادة: يوسي قادة



 2023-2022السنة الدراسية:                                                                    طيبي محمد ثانوية 

 ثانوي تسيير وإقتصاد  3المستوى/الشعبة: 

 16/10/2022يسترجع يوم  10/10/2022سلم يوم:

 في مادة التسيير المحاسبي والمالي 03واجب منزلي رقم                                

 تمرين: 
 استخرجنا الحسابات التالية: 31/12/2022"  بتاريخ التاجمن ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " 

 دائن  مدين  الحسابات  ر.ح 

  تحدد  برمجيات المعلوماتية وماشابهها  204

  680000 معدات النقل 2182

 75000  اهتالك برمجيات المعلوماتية وماشابهها  2804

 267000  اهتالك معدات النقل  28182

 31/12/2022معلومات جردية بتاريخ 
 وتهلك خطيا ماعدا حافلة تهتلك تزايدا معلومات عن معدات النقل : تتكونمن-1

 مالحظة  تاريخ الحيازة  القيمة األصلية  العناصر

 ( 12/2022/ 31) دج 40000القيمة القابلة للتحصيل: 01/2019/ 02 ............  سيارة نفعية  
 /  10/2019/ 01 300000 الشاحنة  

 سنوات  5تهتلك تزايدا لمدة   01/2022/ 04 300000 حافلة

 دج بشيك بنكي.وسجل المحاسب القيد التالي: 140000تم التنازل عن الشاحنة بمبلغ  01/10/2022بتاريخ 

 
512 

 
 

2182 

-----01/10/2022----- 
 حسابات البنوك الجارية

 معدات نقل)شاحنة(
 شيك رقم.....

 
140000 

 
 

140000 

 سنوات  10لمدة  وتهتلك تناقصيا 02/01/2021تم حيازة برمجيات المعلوامتية بتاريخ -2
 المطلوب:

 .)سيارة والشاحنة(لمعدات نقل الخطي المشترك  حساب معدل اإلهتالك-1  
 مع تحديد القيمة االصلية لها. 31/12/2022حتى  طط اهتالك برمجيات معلوماتية خانجز م-2           

 انجز مخطط اهتالك الحافلة.-3
 لمؤسسة"التاج" مع إظهار العمليات الحسابية على ورقة اإلجابة 31/12/2022التسوية بتاريخ  أنجز قيود -4
 31/12/2022في الميزانية الختامية بتاريخ  2182ظهر ح-5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أستاذ المادة: يوسي قادة 
 
 
 
 
 
 


