
 2021 – 2020 السنة الدراسية:: لوصيف رشيد.                                                                ثـــــــانوية
                                       01الفوج:                      تسيير و اقتصــــاد      االسم و اللقب:              02القسم: 
 المادة: تسيير مالي و محاسبي.                                                                       .ساعة 01 المدة:

 صحح األخطاء الموجودة في العبارات التالية:  الجزء األول:

 مبدأ مصداقية المعلومة يتمثل في تقديم أي عنصر عند الحصول عليه باستخدام قيمته الحقيقية.  �
 تعتبر أجور المستخدمين و و البنوك الحسابات الجارية من حسابات االستخدمات الوسيطية.  �
 تدفق اقتصادي خارجي. عملية ارسال الطلبية من الزبون للمؤسسة تعتبر  �
  أطراف السفتجة اثنان و هما الساحب و المسحوب عليه. �

دج اضافة  2000000برأس مال قدره  " النتاج البسكوتالنخيل "  تأسست مؤسسة 2/1/2020بتاريخ   الجزء الثاني:
. و خالل نفس الشهر للمؤسسة  الحساب البنكيفي ، وضعت هذه المبالغ  دج 1500000قرض من احد البنوك ب الى 

 قامت بالعمليات التالية: 

 من المبلغ الموجود في البنك الى الصندوق.   %10حولت : 5/1/2020 )1
أيام.  10بعد  نقدا و الباقي ½ سدد دج ، 300000بقيمة  من المورد "علي"   اشترت مواد أولية 8/1/2020 )2

  فاتورة رقم.... 
 دج على الحساب.  1800000اقتناء شاحنة بمبلغ  10/1/2020 )3
    منه بشيك بنكي و الباقي على الحساب.¼ دج قبضت  720000باعت منتجات بقيمة  12/1/2020 )4
  :سددت بشيك بنكي ما تبقى عليها اتجاه المورد "علي" 18/1/2020 )5
  رقم.......دج  بشيك بنكي  250000سددت أجور العمال بمبلغ  25/1/2020 )6

  المطلوب:  

 مانوع مؤسسة النخيل؟ )1
 حلل العمليات السابقة الى مصدر و استخدام.   )2
بنوك وفق االسم ثم رصد حسابات: )  T (سجل العمليات في الحسابات الخاصة بها وفق الشكل المبسط  )3

 الحسابات الجارية، الصندوق و موردو المخزونات و الخدمات. 

 الميزانية و النتيجة. الجزء الثالث:

  :31/12/2020لمؤسسة الندى في تقدم اليك األرصدة الخاصة بحسابات التسيير   أوال: 

 المنتوجات األعباء
 2600000المبيعات و المنتجات الملحقة70  1100000المشتريات المستهلكة60
  580000االنتاج المخزن72  250000الخدمات الخارجية61
 120000االنتاج المثبت73 200000الخدمات الخارجية األخرى62
 270000المنتجات العملياتية األخرى75   620000 أعباء المستخدمين63
  80000المنتجات المالية76 430000الضرائب و الرسوم64
 _ 130000األعباء العملياتية األخرى65
 _ 100000األعباء المالية66
 _ 180000مخصصات االهتالكات و المؤونات و خ ق68

 3650000مجموع المنتجات =  3010000األعباء = مجموع
 .% 19معدل الضريبة على النتائج = 

 . المطلوب: أحسب النتيجة الصافية للسنة المالية انطالقا من حسابات التسيير
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 مع اظهار النتيجة علما أن أرصدة حسابات الميزانية كما يلي:  31/12/2020اعداد الميزانية الختامية في  ثانيا:

 دج 40000 =زبائن دائنون دج، 100000 =برمجيات المعلوماتية و ما شابهها،  5000000 =رأسمال الشركة

 دج 1500000 = لدى مؤسسات القرض اقتراضات ، دج325000 = مواد اولية و لوازمدج ، 1600000 = بناءات 

 دج540000 =تموينات أخرى دج. 230000 =الزبائن ، دج 2000000 = أراضيدج ، 740000  =معدات النقل 

 دج ، 300000  =احتياطات  ؟؟؟؟؟ =الصندوق  ؟؟؟؟؟،   =بنوك الحسابات الجارية  دج، 600000 = منشآت تقنية
  دج. 291600، موردو التثبيثات = دج150000 = موردو المخزونات و الخدمات

 مطلوب: ال

 مبلغ الصندوق.  مرات 3= علما أن مبلغ البنك  31/12/2020أنجز الميزانية الختامية في  

 

 

 

 

 األستاذة: صليلع آسيا.                                              موفقون ان شاء هللا.                              
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 2021 – 2020 السنة الدراسية:لوصيف رشيد.                                                                : ثـــــــانوية
                                        02الفوج:                     تسيير و اقتصــــاد      االسم و اللقب:              02القسم: 
 المادة: تسيير مالي و محاسبي.                                                                       .ساعة 01 المدة:

 صحح األخطاء الموجودة في العبارات التالية:  الجزء األول:

 . في تسجيل الخسائر المحتملة قبل وقوعهايتمثل  عدم المقاصة مبدأ  �
 الوسيطية.  من حسابات االستخدمات  الصندوقو و  الضرائب و الرسوم تعتبر  �
 . داخلي معلومات تعتبر تدفق  المؤسسة للزبون من  الفاتورة عملية ارسال  �
 . و السفتجة (الكمبيالة) من وسائل الدفع الفوري يعتبر الشيك �

دج  1000000برأس مال قدره لبيع و شراء األلبسة "  االناقةتأسست مؤسسة "  2/1/2020بتاريخ   الجزء الثاني:
للمؤسسة . و خالل نفس  الحساب البنكي، وضعت هذه المبالغ في  دج 1000000قرض من احد البنوك ب اضافة الى 
 بالعمليات التالية:  الشهر قامت

 من المبلغ الموجود في البنك الى الصندوق.   %10: حولت 5/1/2020 )7
أيام. فاتورة  10نقدا و الباقي  بعد ½ دج ،سدد  500000" بقيمة كريممن المورد " ألبسة اشترت  8/1/2020 )8

 رقم....  
 دج على الحساب.  1650000بمبلغ  سيارة اقتناء  10/1/2020 )9

 منه بشيك بنكي و الباقي على الحساب.   ¼ دج قبضت  600000بقيمة  ألبسة ت باع 12/1/2020 )10
 شيك بنكي رقم....." كريم:سددت بشيك بنكي ما تبقى عليها اتجاه المورد " 18/1/2020 )11
 دج  بشيك بنكي رقم.......  190000سددت أجور العمال بمبلغ  25/1/2020 )12

  المطلوب:  

 ؟األناقةمانوع مؤسسة  )4
 حلل العمليات السابقة الى مصدر و استخدام.   )5
بنوك وفق االسم ثم رصد حسابات: )  T (سجل العمليات في الحسابات الخاصة بها وفق الشكل المبسط  )6

 الحسابات الجارية، الصندوق و موردو المخزونات و الخدمات. 

 الجزء الثالث: الميزانية و النتيجة.

 : 31/12/2020الميزانية لمؤسسة" جمانة" في  أرصدة حساباتاليك أرصدة : والأ

         ، دج 200000 = مخزونات بضاعة دج ، 1800000 = بناءات ،   دج 2200000 =رأسمال الشركة
،  دج 50000معدات مكتب =دج ، 700000  =معدات النقل ، دج  220000 = لدى مؤسسات القرض اقتراضات 

     دج،  535000+ الصندوق = بنوك الحسابات الجارية  ،دج5000 =. تموينات أخرى 180000 =الزبائن 
دج.  45000=  المدينون نموردوال ، دج  250000 = موردو المخزونات و الخدمات دج ،  85000  =احتياطات 

 النتيجة الصافية للسنة المالية=؟؟؟؟؟؟؟دج ،  280000موردو التثبيثات دج ،  30000مساهمات بنكية جارية = 

  المطلوب: 

 انطالقا من حسابات الميزانية: أحسب النتيجة الصافية للسنة المالية )1
 . مبلغ البنك  %25=  الصنوقعلما أن مبلغ  31/12/2020أنجز الميزانية الختامية في   )2
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  :31/12/2020في  "جمانة  "تقدم اليك األرصدة الخاصة بحسابات التسيير لمؤسسة  ثانيا : 

 المنتوجات األعباء
 3130000المبيعات و المنتجات الملحقة70  1100000المشتريات المستهلكة60
 _  250000الخدمات الخارجية61
 120000اعانات االستغالل   74 200000الخدمات الخارجية األخرى62
 270000المنتجات العملياتية األخرى75   620000 أعباء المستخدمين63
  80000المنتجات المالية76 430000الضرائب و الرسوم64
 _ 130000األعباء العملياتية األخرى65
 _ 100000األعباء المالية66
 _ 170000مخصصات االهتالكات و المؤونات و خ ق68

 3600000مجموع المنتجات =  3000000مجموع األعباء =
 .% 25معدل الضريبة على النتائج = 

 المطلوب: أحسب النتيجة الصافية للسنة المالية انطالقا من حسابات التسيير .

 

 

 

 

 

 األستاذة: صليلع آسيا.                                              موفقون ان شاء هللا.                              
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