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ثانوي 3المـستوى:   

 ن): تسوية حسابات المخزونات6الجزء األول (
 استحرجنا مايلي: 31/12/2016من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة"السالم" بتاريخ -أ

 دائن مدين اسم الحساب ر ح
  150000 مخزون البضائع 30
  80000 بضائع مخزنة 380
 3000 خسائر القيمة عن مخزون البضائع  390

 تسيير مخزوناتهامالحظة: تتبع المؤسسة طريقة الجرد الدائم في  معلومات جردية:
 دج  145000القيمة السوقية لمخزون البضائع -1

 دج(غير مبرر)  140000تبين ان الجرد المادي لمخزون البضائع -2

 بضائع مخزنة تبين أن: 380بعد تحليل ح -3

 دج لم تستلم المؤسسة بعد فاتورته. 40000هناك مبلغ قيمته -

 المؤسسة مخزونه  بعد.هناك مبلغ قيمته ......... دج لم تستلم -

 31/12/2016المطلوب: انجز قيود التسوية الضرورية بتاريخ 
 استخرجنا مايلي: 31/12/2016من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة"الهالل" بتاريخ  -ب

 دائن مدين اسم الحساب ر ح
  90000 مواد اولية ولوازم 31
  180000 منتجات مصنعة 355
  45000 ولوازم مخزنةمواد اولية  381

 مالحظة: تتبع المؤسسة طريقة الجرد المتناوب في تسيير مخزوناتها معلومات جردية:
 : 31/12/2016الجرد المادي(خارج المحاسبة) بتاريخ -1

   دج 150000دج ،منتجات مصنعة:  65000مواد اولية ولوازم:
  بعد دج لم تستلم مخزونها 11000من المواد االولية واللوازم تقدر بـ جزءيوجد -2

     31/12/2016المطلوب: انجز قيود التسوية الضرورية بتاريخ 
 ن) تسوية حسابات الزبائن6الجزء الثاني: (

 لمؤسسة" االفاق" استخرجا مايلي: 31/12/2017من ميزان المراجعة قبل الجرد بتاريخ 
  321300 الزبائن 411
  273700 الزبائن المشكوك فيهم416
 64500  خسائر القيمة عن حسابات الزبائن491

TVA=19%اليك وضعية الزبائن المشكوك فيهم كمايلي:- معلومات جردية:

خسارة القيمة ف;ي TTCمبلغ الدين  الزبائن

31/12/2016 

التس;;;;ديدات خ;;;;الل 

2017 TTC

 31/12/2017الوضعية في 

 من الرصيد %20الخسارة المطلوبة  17850 من الدين %20 ؟ خالد

 افالس نهائي 47600 من الدين%10 71400 علي

 من الرصيد %80يحتمل تسديد  41650 من الدين %25 154700 محمد

من;;ه %20دج يحتم;;ل ع;;دم تس;ديد 142800" يق;;در دين;ه فري;;دباإلظاف;ة ال;;ى الزب;ائن المش;;كوك ف;;يهم هن;اك الزب;;ون الع;ادي" 

 " تبين انه اليستطيع التسديد(افالس نهائي).سميروالرصيد المتبقي يخص الزبون العادي"
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الحظةمالحظة: تتردية:ات جردية:
ة لمخزون البضسوقية لمخزون البضائع

ي لمخزوند المادي لمخزون البض

 مخزنة تبينبضائع مخزنة تبين أن:

 تستلم المؤسسدج لم تستلم المؤسسة بع

المؤسسة مخالمؤسسة مخزون تستلم 

3131/12/16ريخ رية بتاريخ 
31الهالل" بتاريخسة"الهالل" بتاريخ 
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 " مع إظهار العمليات الحسابية على ورقة اإلجابة.االفاق"لمؤسسة 31/12/2017أنجز قيود التسوية بتاريخ -المطلوب:  

 ن): االهتالكات ونقص قيمة التثبيتات8الجزء الثالث(
 استخرجنا الحسابات التالية: 31/12/2016"  بتاريخ  السالممن ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " 

 دائن مدين الحسابات ر.ح
  270000 معدات وادوات صناعية 215
  140000 معدات النقل 2182
  22600 سندات المساهمة 262
 106500  اهتالك معدات وادوات صناعية 2815
 56000  معدات النقلاهتالك  28182
 1800  خسائر القيمة عن سندات المساهمة 296

 :31/12/2016معلومات جردية بتاريخ 
 (تهتلك خطيا)تتكون معدات وادوات صناعية من:-1

ت;;;م حيازته;;;ا بت;;;اريخ  Bيخ;;;ص األل;;;ة  الب;;;اقيأم;;;ا  01/04/2014دج ت;;;م حيازته;;;ا بت;;;اريخ  150000تكلف;;;ة اقتناءه;;;ا  Aاألل;;;ة 

03/10/2013. 

 دج(لم تسجل العملية بعد) 70000بمبلغ 22بشيك بنكي رقم Aتنازلت المؤسسة عن االلة  01/10/2016بتاريخ 

 سنوات. تطبق المؤسسة طريقة اإلهتالك المتناقص. 5مدة نفعيتها  02/01/2015معدات نقل تم حيازتها بتاريخ -2

 تتكون سندات المساهمة من:-3

س;;;;;;;;;;;عر البي;;;;;;;;;;;ع المحتم;;;;;;;;;;;ل  السنداتعدد  تكلفة اإلقتناء نوع السندات

 31/12/2015في

س;;;;;;;;;عر البي;;;;;;;;;ع المحتم;;;;;;;;;ل 

 31/12/2016في

A1130 100 125؟ 

A2 120 105 110 ؟ 

 .124دج للسند بشيك بنكي رقم 106بسعر  A2سند من النوع  50عن 30/12/2016تنازلت المؤسسة بتاريخ 

 " مع إظهار العمليات الحسابية على ورقة اإلجابة.السالم"لمؤسسة 31/12/2016أنجز قيود التسوية بتاريخ -المطلوب:  

 

 بالتوفيق أستاذ المادة(يوسي قادة) 
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1ت جردية بتاريخومات جردية بتاريخ 

ت وادوات صمعدات وادوات صناعي

دج150000150000ءه;;;ا اقتناءه;;;ا 

مؤسسة عنلت المؤسسة عن االلة

مدة نفع201520//010//02

س;;;;;;;;;;;عر اس;;;;;;;;;;;عر البي;;;;;;ندات

2015015//1212//3131في n ccc.c
tioaticccca دجدج للسند ب10606ربسعر
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