
 2من  1صفحة 
 

  2018د�سمبر  1440/02ر��ع األول  24األحد   ثانو�ة أحمد بن دمحم �حيى المقر� 
  10:00ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  08:00: زمنال  ثان�ة تسيير واقتصاد: المستو� 

  والمالياخت&ار الثالثي األول في مادة التسيير المحاسبي 
  

  :استخرجنا ما يلي Nفي نها�ة شهر نوفمبر  "الفرقان"من ميزان المراجعة لمؤسسة : األولالتمر)ن 
  األرصدة  الم&الغ  اسم الحساب  ح. ر 

  دائنة  مدينة  دائنة  مدينة
        2200000  األراضي  211
      25000  80000  مخزونات ال"ضائع  30

    612000  414000    بنوك حسا"ات جار$ة  512
    11500    176000  الصندوق   53
    71000    89000  المشتر$ات المستهلكة  60
    22000    22000  ة�جر اخلا تامدخلا  61
        9500  ( ر خألا ة�جر اخلا تامدخلا  62
    180000      أع"اء المستخدمين  63
        32000  الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة   64
        11000  األع"اء المال�ة  66
        490000  المخصصات لالهتالكات والمؤونات  68
      570000  15000  المب�عات والمنتوجات الملحقة   70
      90000    إعانات االستغالل  74
      23000    المنتوجات المال�ة  76

  :المطلوب
  .أكمل ميزان المراجعة أعاله .1
  .احسب الق�مة المضافة لالستغالل و إجمالي فائض االستغالل .2
  .دج238000العاد�ة علًما أن النتيجة العمل�ات�ة  احسب النتيجة المال�ة والنتيجة الصاف�ة لألنشطة .3

  :إل�ك الفاتورة التال�ة :التمر)ن الثاني
  برج بوعر$ر$ج                                 11/04/2018: التار$خ                               236: الفاتورة رقم

  محالت البهجة: الزQون                                       محالت التغذ�ة العامة                             : المورد
  المبلغ الخام

 %3تخف�ض 
  

 Tالصافي التجار  
 %2تنز$ل 
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 HTالصافي للدفع خارج الرسم 
 %19الرسم على الق�مة المضافة 
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 2من  2صفحة 
 

من ق�مة الفاتورة، قام  %1واستفاد من تخف�ض تعجيل الدفع بنس"ة  236سّدد الزQون ق�مة الفاتورة رقم  20/04/2018في 
  .وسلمها للزQون  71المورد بإعداد فاتورة اإلنقاص رقم 

  :المطلوب
  .أكمل الفاتورة أعاله مبرزا العمل�ات الحساب�ة .1
  .71قم بإعداد فاتورة اإلنقاص رقم  .2

   :التمر)ن الثالث
  :02/01/2017بتار$خ  "النجاح"إل�ك عناصر ميزان�ة مؤسسة  �

، رأس 250000DA، المنشآت التقن�ة، المعدات واألدوات الصناع�ة 200000DA، بناءات DA22000تثبيتات معنو�ة
، 150000DA، االقتراضات لد( مؤسسات القرض 21000DA، الصندوق 92000DAالمال ؟ بنوك، حسا"ات جار$ة 

، 70000DA، الزQائن 15000DA، التمو$نات األخر( 60000DAمخزونات ال"ضائع ، 7500DAزQائن دائنون 
  .100000DAموردو المخزونات والخدمات ، 8000DAموردون مدينون 

  :قامت "العمل�ات التال�ة 2017وخالل شهر جانفي 
  .سددت ثلث "ش�ك بنcي وال"اقي على الحساب 150000DAشراء معدات نقل "مبلغ  03/01 �
 ."ش�ك بنcي 90000DAب�ع "ضائع "مبلغ  05/01 �
  .أودعته في الحساب البنcي 80000DAالحصول على قرض بنcي "ق�مة  07/01 �
  ."ش�ك بنcي) 03/07عمل�ة (تسديد دين موردو التثبيتات  08/01 �
  ."ش�ك بنcي 25000DAتسديد أجور العمال "مبلغ  13/01 �
  .نقدا 65000DAتحصيل دين الزQون المقدر ب  18/01 �

  :المطلوب
  .محّددا مبلغ رأس المال 01/01/2017قدم الميزان�ة االفتتاح�ة في  .1
 . سجل العمل�ات أعاله في اليوم�ة .2
 .رّحل الحسا"ات إلى الدفتر الكبير .3

  
  انتهى نص االخت&ار

 
  

  لكم الحب واالحترام ما دمتم رائعين نُّ Dِ األستاذ دحمان إدر)س �ُ 
 Dل مجتهدأتمنى أن �Dون التوفيI والنجاح حليف 
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لمالالمال ؟ بنوك
AنزQائن دائنوزQائن دائنون

ننننو مدينونن 00DAنننردوموردونن
201717شهر جانفي خالل شهر جانفي 

 شراء معدشراء معدات نقل01 03/01
ع "ضائع "مبلغب�ع "ضائع "مبلغ 01/  DA 

صول على قرضالحصول على قرض بنcي
عمل(موردو التثبيتات دين موردو التثبيتات 
 25000DA0DAمال "مبلغر العمال "مبلغ 

مقدر ب المقدر ب   5000DAنQون

دا مبلغ ردا مبلغ رأس ال 2017/ محدمحدّّ

    خت&ار االخت&ار

  ئعينمتم رائعين

2as.ency-education.com


