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   مراقبتھا و العمومیة الھیئات حسابات مسك
  ةیقیبطتلا نیرامتلا إصالح

  98 و 97 يتحفصب ةجردملا

 : 1تمرین عدد 

  :القسم األول

زیادة على الوصوالت الستة المقتطعة بعنوان المعلوم التعویضي على النقل بالطرقات یقوم 
 د70بمبلغ  "CGDإیداعات بضمان الحق "المحاسب باقتطاع وصل بعملیات الخزینة بند 

شیكات " عملیات الخزینة المصالح المدینة بندد ب790بل صرف المبلغ الجملي للشیك امق
  ".مقدمة لإلستخالص

  : ثانيال القسم

مقابل التعویضي على النقل بالطرقات  معلومالد بعنوان خالص 120إقتطاع وصل بمبلغ 
بعملیات  المبلغ المودع  د تخص70 ملیة صرف بقیمةنقدا مع القیام بع د50قبض مبلغ 
تثبت بأصل الوصل المسلم للشركة بتاریخ " CGDإیداعات بضمان الحق "الخزینة بند 

5/1/2013.  

  : 2تمرین عدد 

 من المیزانیة  القیام بعملیة صرف :)المرحلة األولى(بتوزر  قابض المجلس الجھويلدى  -
  د350 لغببم "بلة للصرف نقداایا قابق" بند قبض بعملیات الخزینة  مقابل عملیة 

نفقات  بند "القیام بعملیة صرف بعملیات الخزینة  :) المرحلة األولى( طةفبنقابض المالیة  -
للمستفید نقدا ثم یرسل بطاقة الدفع في  د 350بل دفع مبلغ مقا" محاسبین آخرینلفائدة 

  .بتوزر الموعد النصف شھري لقابض المجلس الجھوي

بعملیات صرف بعملیة القیام  :)المرحلة الثانیة( بتوزر قابض المجلس الجھويلدى  -
ابل عملیة قبض بعملیات التسویة مق د350 لغببم "بلة للصرف نقداایا قابق" بند الخزینة 

  .إرسال إعالم بالتسویة للخزینة العامة و

العامة یتولى  وصل التغطیة من الخزینة عند تلقیھ :) المرحلة الثانیة( طةفبنقابض المالیة  -
نفقات لفائدة  بند "بعملیات الخزینة بعملیات التسویة مقابل عملیة قبض صرف  القیام بعملیة 

  .د350مبلغ ب" محاسبین آخرین

  : 3تمرین عدد 
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عملیات الخزینة ب أد  87 اتكالمبلغ الجملي للشی صرفبالقیام :  2013جانفي  16یوم  -
  ."شیكات مقدمة لإلستخالص" المصالح المدینة بند

 عملیات الخزینة المصالح المدینة بندبالقیام بعملیة قبض  - 1 : 2013جانفي  21یوم  -
" أد مقابل عملیة صرف بعملیات السویة ببند  70بمبلغ  "شیكات مقدمة لإلستخالص"

  .  301 100 100رمز " حساب الخزینة بالبنك المركزي

 "شیكات مقدمة لإلستخالص" عملیات الخزینة المصالح المدینة بندبقبض قیام بعملیة ال -2
تسبقات بعنوان " الخزینة المصالح المدینة بند  أد مقابل عملیة صرف بعملیات 17بمبلغ 

 صلوالتثبت بالوصل الخاص بعملیة القبض أعاله و بنسخة من " شیكات غیر مسددة 
  .الصادر عن مصالح البرید

" الخزینة المصالح المدینة بند  بعملیاتالقیام بعملیة قبض :  2013جانفي  25یوم  -
عملیات ب أد مقابل عملیة صرف جدیدة  17بمبلغ  "تسبقات بعنوان شیكات غیر مسددة 

  ."شیكات مقدمة لإلستخالص" الخزینة المصالح المدینة بند

   : 4تمرین عدد 

إیداعات بضمان الحق "بعملیات الخزینة بند القیام بعملیة قبض :  2013جانفي  18یوم  -
CGD"  د نقدا 150مقابل قبض مبلغ.  

  :المرفوض عند تلقي الشیك  -

 "شیكات مقدمة لإلستخالص" عملیات الخزینة المصالح المدینة بندبقبض قیام بعملیة ال  -1 
تسبقات بعنوان " الخزینة المصالح المدینة بند  د مقابل عملیة صرف بعملیات150بمبلغ 

  ."شیكات غیر مسددة 

 2013جانفي  18بتاریخ  المبلغ المودع  د تخص150 ملیة صرف بقیمةالقیام بع -2
الخزینة  بعملیاتعملیة قبض مقابل  "CGDإیداعات بضمان الحق "بعملیات الخزینة بند 
  ."تسبقات بعنوان شیكات غیر مسددة " المصالح المدینة بند 

   : 5تمرین عدد 

 المال ألمین البریدي الجاري الحساب لفائدة أد  55مبلغ  لتنزیل بریدیة حوالة إصدار -1
  .بجندوبة  يالجھو

 المعرف إلیھ یضاف 504200...رمز تحمل التسویة بعملیاتبنفس المیلغ  نفقة تسجیل - 
  .  الصندوق من أموال خروج مقابل ذاتھا للقباضة اإلعالماتي

 الجھوي المال أمین إلى نسختین في إرسالھا و اإلیداعات في مجّمعة بطاقة إعداد -
  .المختص
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أد یتولى المحاسب القیام بعملیة قبض بعملیات التسویة  45لتمویل حسابھ الجاري بمبلغ  -2
 تنزیالت عملیة تسجیل مقابل بجندوبة  الجھوي المال ألمین یسلم بالتسویة إعالم وإصدار
  . البریدي الجاري بالحساب منظرة


