
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 تمارین للتقویم في الحصص التدعمیــــــــــــة
                                                                تسییر و اقتصاد          3: المستوى

  :األول التمرین
  :                               استخرجنا أرصدة الحسابات التالیة   7   200 /  12 /  31         " بتاریخ        السالم                                    من میزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة "
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                               الیك المعلومات عن عملیة الجرد:
              فص�ل ف�ي القض�یة     ت�م      2007 /  11 /  20           الض�رائب وف�ي               نزاع مع مصلحة     بسبب       2006               شكلت خالل نھایة               مؤونة األخطار . 1

  .       دج نقدا    000. 0 4 1                                غرامة مالیة لمصلحة الضرائب بقیمة                       وحكم على المؤسسة بدفع
   دج        15.000     درھا                                                مؤونة األخرى لألعباء بإزالة الثلوت ویحتمل خسارة ق    تخص  . 2
  :                  .معدات النقل تتكون 3
    دج.   000 .   362      بقیمة         2006 /  01 / 3 0                  :تم شراؤھا بتاریخ      سیارة  -
    دج.   000 . 0  38      بقیمة       2007 / 1 0 / 4 0                  :تم شراؤھا بتاریخ      شاحنة  -
    دج.           ...........      بقیمة    3   200 /  04 / 5 0                        حافلة: تم شراؤھا بتاریخ     -
         یتعلق ب:     380  ح/   . 4
    دج.    000.  50               المخازن قیمتھا      إلى                      عدم دخول بضاعة مشتراة   -
    دج.    000.  21                                    استالم بضاعة دون وصول الفاتورة بمبلغ   -
                                  :مؤونة تدني قیم المخزونات ما یلي:  39      یضم ح/   . 5

                                  للبضاعة والباقي للمواد و اللوازم.%  70
    دج.      32.000                      دج،وللمواد و اللوازم ب      12.000                              :قدرت القیمة السوقیة للبضاعة ب    2007 /  12 /  31        وبتاریخ 

 العمالء على ما یلي: یشتمل حساب .6
 مالحظات 2007تحصیالت  31/12/2006 خسار TTCقیمة الدین الزبائن
 .إفالسھأشھر  10.245 2000 12.000 مراد
 .%45الخسارة المحتملة  10.640 2000 20000 كمال

                 :سندات المساھمة:   421  ح/- 7
    س��ند     50              ت��م التن��ازل ع��ن       2007 /  10 /  21         ،وبت��اریخ     2006 /  10 /  21                  سند،اش��تریت بت��اریخ     80                        تتك��ون س��ندات المس��اھمة م��ن 

     2654                           للسند الواحد،بشیك بنكي رقم    دج    105  ب:
     2008 /  04 /  30     إلى      2007 / 7 0 /  01                 تتعلق بالفترة من         اإلیجار       مصاریف - 8
                       الفاتورة لم تستلم بعد.    أن     إلى   دج      5.600                                          بلغ استھالك الكھرباء و الغاز للثالثي الثالث - 9

 اقلب الصفحة ½الصفحة    



                          مخازنھ���ا للفت���رة الممت���دة م���ن       إلح���دى        كإیج���ار   دج       24.000         عل���ى مبل���غ       2007 /  12 /  01                     تحص���لت المؤسس���ة بت���اریخ -  10
  .    2008 /  03 /  01     إلى      2007 /  12 /  01
                         أن الفاتورة لم تحرر بعد.    إال                                    دج للزبون فوزي سلمت لھ في نفس الیوم       47.000                          باعت المؤسسة منتجات تامة ب-  11
      اال أن     دج       350.000                                   مش�تریاتھا م�ن أح�د موردیھ�ا المق�درة ب:        إجمالي   من   % 5                              ستتحصل المؤسسة على تخفیض قدره -  12

                 الف�اتورة ل�م تح�رر     أن    إال   دج      2.500                                                    كما وعدت المؤسسة اح�د زبائنھ�ا بمنح�ھ تخف�یض تج�اري ق�دره                     الفاتورة لم تصل بعد،
     بعد.
                                                دج غیر أن الفاتورة لم تسدد بعد حتى تاریخ الجرد.    9800                            سیارة عند المیكانیكي سلیم ب:                    قامت المؤسسة بتصلیح -  13

         المطلوب:
                             أحسب معدل اھتالك معدات النقل. -
  .    2007 /  12 /  31                        سجل قیود التسویة بتاریخ  -

                التمرین الثاني:
                 ال�وطني الجزائ�ري                                 أظھ�ر كش�ف الحس�اب المرس�ل م�ن البن�ك      2007 /  12 /  31                            عملی�ات الج�رد بالمؤسس�ة بت�اریخ       إجراء      أثناء 

    دج.       132.000                                                   دج،كما ظھر رصید حساب البنك الوطني بالمؤسسة مدینا ب:       138.200  ب:             رصیدا دائنا
                          ناتج من العملیات التالیة:        األرصدة          االختالف في     أن                   و بعد التحقیق لوحظ 

 -          المحاسبیة:                                                                               العملیات الواردة في الكشف و غیر المسجلة لدى المؤسسة النعدام الوثائق و المستندات - أ
    دج.      15.800                          فوائد لصالح المؤسسة بقیمة  -
    دج.     6.300                        مصاریف مسك الحساب بقیمة  -
    دج.     9.200                                البنك من أحد عمالء المؤسسة بقیمة      إلى              صك قدم مباشرة  -
    دج.      10.700                    موردي المؤسسة بقیمة      ألحد   صك  -

                                                               العملیات المسجلة في دفاتر المؤسسة و غیر الواردة على كشف البنك:- ب
                      دج لم یدفع الى البنك.      11.300         ید بقیمة             صك للمورد سع -
                                             دج من العمیل ناصر للمؤسسة قدم للبنك للتحصیل.      13.100         صك بقیمة  -

         المطلوب:
                     جدول التقارب البنكي.       إعداد -
  .    2007 /  12 /  31                                القیام بمختلف التسویات في تاریخ  -

 
 
 
 
 

 ــنلحســ -ربــاحي : متحيــات أستاذ الدعـ
 

 بالتوفیق 2/2الصفحة    انتھى
 


