
                                         غردایة           مدیریة التربیة
 ﴾ 2012نوفمبر﴿                               تسییر و اقتصاد        -المستوى :الثالثة ثانوي

  ساعات 04 المدة:تمارین للحصص التدعیم في مادة التسیر المالي والمحاسبي                  
 یشتمل الموضوع على ثالثة أجزاء مستقلة

  نقاط): 08: (الجـــزء األول
                           استخرجنا الحسابات التالیة:   9   200 /  12 /  31                                 لمؤسسة " الجوھرة البیضاء"بتاریخ                            من میزان المراجعة قبل الجرد 

 دائن مدین اسم الحساب ر/ح
 - 946000               تجھیزات المكتب   18 2
 144200 -               تجھیزات المكتب     ھتالك  إ   81 2
  177000               سندات المساھمة    261
 7700 -                    تدني سندات المساھمة       خسائر    296
 - 116000         الزبائن     411
 34700 -                          تدني الزبائن المشكوك فیھم       خسائر    491
          تتكون من:   :      مكتب  ال       جھیزات  ت :   ) 1        الملحق (

 القیمة األصلیة تاریخ  االقتناء نوع التجھیزات
 Dell"  02/01/2007 640000                       أجھزة كمبیوتر من نوع "

 Canon "  02/04/2008 216000            آلــة نسـخ "
 ؟؟؟؟؟ HP/Laser "    05/07/2009              طابعات من نوع"

          ، حی�ث س�جل      201            ش�یك بنك�ي رق�م ب        DA   174400    بس�عر   "Canon           آلة النسخ "                      تم التنازل بالبیع عن      2009 /  07 /  01   في   و   * 
                       المحاسب قید البیع فقط.

 العمل المطلوب: 
 تجھیزات المكتب. ھتالك معدل المشترك إلالأحسب  -1
 آلة النسخ أنجز قیود التسویة الالزمة الخاصة بعملیة التنازل بالبیع عن  -2
  .2009دورة  إھتالكاتأحسب و سجل  -3

 : لخصت وضعیة الدیون المشكوك في تحصیلھا في الجدول التالي.الزبـائن):2الملحق (

 القیمة االسمیة الزبائن
 للدین

 المكونة المؤونة
 31/12/2008في

 التسدید خالل
2009 

 مالحظات أثناء
 2009الجرد في 

 جمال
 سفیان
 جودي

37550 
48000 
30420 

 5000 
3000 
6000 

20000 
40980 

- 

 من الرصید 30 %الخسارة المحتملة  -
 من الرصید 40%یتوقع أال یسدد  -
 الزبون في حالة إفالس -

 مع إبراز العملیات الحسابیة الضروریة. 31/12/2009سجل قیود التسویة الالزمة في  :العمل المطلوب
 : لخصت وضعیة السندات في الجدول التالي.سندات المساھمة :)3الملحق (

 طبیعة
 السندات

 عدد
 السندات

 سعر شراء
 السند

 تاریخ
 الشراء

في  الخسارةا
31/12/2008 

 Aسندات المساھمة 
 Bسندات المساھمة 

90 
40 

1300 
1500 

30/04/2008 
03/05/2008 

5000 
3000 

وتنازلت عن    .011للسند بشیك بنكي رقم  DA 1450"بـ: Aتنازلت المؤسسة عن السندات"  11/12/2009* في 
  للسند بشیك بنكي  1400بـ Bسندات 

  العمل المطلوب: 
 ."B"سجل قید التنازل (البیع) عن السندات  -1  

    31/12/2009سجل قیود التسویة الالزمة في  -2                  
 

 رباحي لحســن :تحيات أستاذ الدعم                                                                              
 


