
 
 وزارة التربية الوطنية

 مديرية التربية لوالية غليزان
 2019/2018السنة الدراسية:                                                        س.م بن علي xنوية اwاهد املرحوم عموري حممد 

 11/2018: . ./ التاريخ                     الشعبة: التسيري واإلقتصاد
 ساعة. 02املدة:                                                                                            يةنلسنة الثااملستوى: ا

     نقاط 08 :زء االولاجل 
�  خالل شه� �اع�ة ع
�ر� ال� قام� بها ال
�س�ةال�� الع
ل�ات ال�ي "
 . 2018ن�ف

 .66فات#رة /على ال��ابدج  �40000ق��ة  آللة ص�اع�ة  و�صالحقام� ال�
س�ة ���انة :�03/10

 . 27ال�<علقة �أع(اء ال��انة �7�8 ب�2ي رق&  66س,دت ال�
س�ة ن�ف م(لغ الفات#رة رق&  :�09/10

 .11ق& دج مE اح, الGHائE نق,ا .وصل نق,C ر 30000ق(B م(لغ  :�18/10

 .65دج ت& ص(ه في ح�ابها ال(�2ي.اشعار رق& 60000ح�#ل ال�
س�ة على قLض ب�2ي ق��<ه  :�21/10

.645رق&  دج على ال��اب فات#رة 80000اق<�اء بLم�Rات ل<,ع�& ال��اس(ة االل�ة �ق��ة :�24/10

  .د �ع,ل& ت�,دج �6000ق��ة LXائW ورس#م واج(ة ال,فع مLت(Sة � 12رق&  اس<ل�� فات#رة:�25/10

 .98دج على ال��اب فات#رة رق& 900000اق<�اء اراضي �ق��ة  :�30/10
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 .ب�E انه ت& اح<Lام م(,أ الق�, ال�Hدوج  )2

3(  L�)2ال L>ال�#مي الى ال,ف L>ال,ف Eاس(�ة م�  .ال<Lص�, مع, معرحل ال<��Rالت ال�
 

  :نقاط 04زء الثاين اجل
  -01امللحق -   31/12/2017اليك  ميزان املراجعة ملؤسسة القدس  بتاريخ          

   اس�اء ال��اب

    

 7000000 - ......... - راس مال

  250000  ........... بLاءات االخ<Lاع  

   - 1000000 االراضي

   - 2500000 م�8ات تق��ة مع,ات     

   50000 - م#ردC ال��Hونات والb,مات 

  1692000............... 3600000 ب�#ك ح�ا�ات جارcة     

   2850000 4100000 ال��,وق 

  350000        عم�ارfc نقل الع�ال وال(Xائ

           Eال<ام� g8000 اق�ا    

 �, ال�Hودج مLm Eف م�اسW ال�
س�ة.قابي مE م,\ تk�)S القL ث& ت(�j E 01*ال
ل('م�Hان ال�Lاجعة اك�ال   :ال
&ل�ب

 02من  01صفحة                                                             

 والمالي المحاسبي التسيير لمادة  االول لثالثي الثاني المحروس الفرض
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 واملطلوب منك كمحاسب امتام حساب النتائج 31/12/2017املؤسسات بتاريخ اليك ميزان املراجعة إلحدى   :نقاط 08 : لثاجلزء الثا 
مع تربير العمليات  02مللحق �

 احلسابية 
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 انتهى وفقكم هللا                             االستاد البشري علي              4من  2الصفحة                                    

 2017السنة  البيان
 2820000 املبيعات واملنتجات امللحقة 

 200000 اإلنتاج املخزن او املنتقص من  املخزون 
 12000 اإلنتاج املثبت 

 - عا`ت االستغالل إ
 3032000 إنتاج السنة املالية                                       

 674000 املشرت�ت املستهلكة 
 180500 و اخلدمات اخلارجية االخرىاخلدمات اخلارجية 

 854500 استهالكات السنة املالية                              
........................................... ................ 

480000األعباء املستخدمني 
 71400 الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة 

............................................................ ....................
 10000 املنتوجات العملياتية األخرى 

 15000 األعباء العملياتية األخرى 
ت وخسائر القيمة   357000 املخصصات لالهتالكات واملؤ̀و

ت   43000 اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤ̀و
...................................................... ................ 

 35000 املنتوجات املالية 
 حتدد.…… ?  األعباء املالية 

.................................................... ............. 
.................................................... ............. 

 291433 %23الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية 
 0000 الضرائب املؤجلة (تغريات) على النتائج العادية 

 3120000 جمموع منتوجات األنشطة العادية
 .............. موع أعباء األنشطة العاديةجم

.................................................... .......... 
 0000 77عناصر غري عادية منتوجات حـ/

 0000 67عناصر غري عادية أعباء حـ/
...................................................                              .......... 
.................................................. ............ 
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 ................................................................ االسم واللقب

 
    31/12/2017ميزان املراجعة ملؤسسة القدس  بتاريخ   اجلزء الثاين  -01امللحق -�
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 2017السنة  البيان
 2820000 املبيعات واملنتجات امللحقة 

 200000 اإلنتاج املخزن او املنتقص من  املخزون 
 12000 اإلنتاج املثبت 

 - إعا`ت االستغالل 
 3032000 إنتاج السنة املالية                                       

 674000 املشرت�ت املستهلكة 
180500و اخلدمات اخلارجية االخرىارجية اخلدمات اخل

 854500 استهالكات السنة املالية                              
........................................... ................ 

 480000 األعباء املستخدمني 
 71400 الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة 

............................................................ .................... 
 10000 املنتوجات العملياتية األخرى 

 15000 األعباء العملياتية األخرى 
ت وخسائر القيمة   357000 املخصصات لالهتالكات واملؤ̀و

ت   43000 اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤ̀و
...................................................... ................ 

 35000 املنتوجات املالية 
 .……   األعباء املالية 

....................................................  ............. 

.................................................... ............. 
 291433 %23لى النتائج العادية الضرائب الواجب دفعها ع

 0000 الضرائب املؤجلة (تغريات) على النتائج العادية 
 3120000 جمموع منتوجات األنشطة العادية

 .............. جمموع أعباء األنشطة العادية
.................................................... .......... 

 0000 77ـ/عناصر غري عادية منتوجات ح
 0000 67عناصر غري عادية أعباء حـ/

...................................................                              .......... 
.................................................. ............ 
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 وطنيةوزارة التربية ال

 مديرية التربية لوالية غليزان
 2019/2018السنة الدراسية:                                     م بن علي . س xنوية اwاهد املرحوم عموري حممد

  11/2018: . ./التصحيح  �ريخ               الشعبة: التسيري واإلقتصاد
 ادة التسيري احملاسيب واملايل مع سلم التنقيطالتصحيح النمودجي للفرض الثاين لثالثي االول مل

 نقاط 08اجلزء االول 
 التسجيل في دفتر اليومية القيد االفتتاحي وعمليات الشهر             

 حركة املبالغالبيان ارقام احلساpت
 دائنة مدينة دائنة مدينة
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 -66فاتورة اصالح  -
 

 تسديد ديون املورديني بشيك بنكي 
 

 11قبض من الزبون /وصل نقدي                         
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 اقرتاض من البنك                                    
 
 

  645برجميات على احلساب /فاتورة اقتناء 
 
 
 للضرائب 12استالم فاتورة رقم 
 
 

 اقتناء اراضي على احلساب                               

 

 1136000 1136000 المجموع
 

2as.ency-education.com

en
cy900000000 y-e

du
c

6000000

90000

uc
ati

on
.co

m/ex
am

sاجلزءاجلزء االو
الت                   

msssارقام احلساpتارقام احلساpت
دائنةدائنةمدينة mmmaam4014

تسديدتسديد ديون امل

من الزبونقبض من الزبون /وصل نقد

aaaaxaa

eeen
y

uc

113eeee

/e
om

n
tio

uc



.الرتصيدعدم  ع م " قدسمؤسسة "اللدى  2018خالل سبتمرب  الرتحيل اىل الدفرت الكبري )4
 

 د      موردو التثبيتات  404م       ح/ د        الصندوق  53م            ح/د     بنوك حساpت جارية512ح/ م  
60000 20000 30000   80000 

900000 

 
 نقاط 04 اجلزء الثاين

 31/12/2018اكمال اعداد  ميزان املراجعة ملؤسسة القدس بتاريخ )5
 االرصدة املبالغ البيان

 دائنة مدينة دائنة مدينة
 7000000  7000000  راس مال

  250000  250000 براءات االخرتاع  
  1000000  1000000 االراضي

  2500000  2500000 منشات تقنية معدات     
 50000  50000  موردي احملزو�ت واخلدمات 

  1692000 1908000 3600000 بنوك حسا�ت جارية     
  1250000 2850000 4100000 الصندوق

  350000  350000 مصاريف نقل العمال والبضائغ     
  8000  8000 اقساط التامني           

 7050000 7050000 11808000 11808000 اwموع

 التتحقق و¢كد من تطبيق القيد املزدوج من خالل ميزان املراجعة 
 دج...يدل على التسجيل الصحيح يف دفرت اليومية .1180800مج حركة املبالغ املدينة = مج حركة املبالغ الدائنة = �
  رت اليومي اىل الدفرت الكبريدج ...يدل على الرتحيل الصحيح من الدف7050000مج االرصدة املدينة = مج االرصدة الدائنة = �

 

ت واخلدمات موردي  401 ح/  م  د االراضي         211     ح/  م      د                     205 ح/م        د  املخز̀و

900000 2000040000 
6000 

80000 

  ضرائب ورسوم          د 64   ح/  م
60000 

 د           615ح/      م    د       اقرتضات لدى مؤسسات القرض  164ح/ مد            الز�ئن 411م           ح/
30000  60000 40000  
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     نقاط 08 : اجلزء الثالث  

إلحدى اكمال ميزان املراجعة 
ؤسسات بتاريخ امل

31/12/2017 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االستاد البشري علي

 2017السنة  البيان
 2820000 املبيعات واملنتجات امللحقة 

 200000 اإلنتاج املخزن او املنتقص من  املخزون 
 12000 اإلنتاج املثبت 

 - إعا`ت االستغالل 
 3032000 إنتاج السنة املالية                                       

 674000 ملستهلكة املشرت�ت ا
 180500 و اخلدمات اخلارجية االخرىاخلدمات اخلارجية 

854500استهالكات السنة املالية                              
 2177500 القيمة املضافة لالستغالل 

 480000األعباء املستخدمني 
 71400 الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة 

 1626100. اللامجايل فائض االستغ
 10000 املنتوجات العملياتية األخرى 

 15000 األعباء العملياتية األخرى 
ت وخسائر القيمة   357000 املخصصات لالهتالكات واملؤ̀و

ت   43000 اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤ̀و
 1307100 النتيجة العملياتية 
 35000 املنتوجات املالية 

 75000 األعباء املالية 
 40000-  النتيجة املالية 

 1267100 النتيجة العادية قبل الضرائب
 291433 %23الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية 

 0000 الضرائب املؤجلة (تغريات) على النتائج العادية 
 3120000 جمموع منتوجات األنشطة العادية

 2144333 جمموع أعباء األنشطة العادية
 975667 لصافية لالنشطة العادية النتيجة ا

 0000 77عناصر غري عادية منتوجات حـ/
 0000 67عناصر غري عادية أعباء حـ/

 00000                                  النتيجة الغري عادية 
 975667 صايف نتيجة السنة املالية
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