
 2023-2022ثانوية الشهيد طيبي محمد                                                                        السنة الدراسية:

 ساعة 2المدة                                                  التسيير واالقتصاد–ثانوي  2المستوى/الشعبة: 

 في مادة التسيير المحاسبي والمالي الفرض األول للثالثي األول

 ن6االول لتمرين ا

 :  "02/01/2021 بتاريخ"إليك عناصر الميزانية االفتتاحية لمؤسسة " النور 

 =ضعف أراضي بناءات                                   برمجيات = نصف أراضي   
 80000DAبضائع =                                  برمجيات      6معدات نقل = 

 = ضعف زبائنالحسابات الجارية كوبن                                140000زبائن = أراضي + 8

 برمجيات 16رأس المال =                                        30000DAصندوق =

 DA 60000=ات والخدماتالمخزون موردون                80000DA= اقتراضات لدى مؤسسات القرض
 مع تبرير  االفتتاحيةالميزانية  إعدادالمطلوب:

 ن6الجزء الثاني 

 يناسبه الجدول التالي بما أملئ: أوال

 المال رأس بناءات التأمينات أقساط مشتريات بضائع مبيعة اسم الحساب

     رقم الحساب

"مجموعة من العمليات التي سددت نقدا خالل شهر سبتمبر الخبرةمحاسب قليل إليك حساب الصندوق التالي الذي سجل فيه "ثانيا: 

2020: 

 دائن مدين البيان التاريخ

  1000000 رصيد أول الشهر 01/09

  80000 60شراء سيارة بفاتورة رقم  05/09

  20000 17تسديد مصاريف نقل العمال بوصل رقم 06/09

 55000  25بيع منتجات تامة بفاتورة رقم 10/09

 35000  18قبض مبلغ من الزبون محمد بوصل رقم 14/09

 10000  30تسديد فاتورة الصيانة بوصل رقم 18/09

  100000 25شراء اراضي بفاتورة رقم  22/09

 1100000  رصيد نهاية الشهر 30/09

 1200000 1200000 المجموع 

 محددا رصيد نهاية الشهر الصندوق الصحيحاألخطاء"التي وقعت من طرف المحاسب أعد تشكيل حساب  اكتشافبعد  المطلوب:
 ن 8الجزء الثالث 

 2020قامت مؤسسة "التاج" بالعمليات التالية خالل شهر نوفمبر 

 دج 250000الزبائن:    دج 800000دج        بنوك الحسابات الجارية:  800000حـ/ الصندوق  األوليالرصيد  2/11

 دج النصف على الحساب والباقي بشيك بنكي 80000استالم فاتورة البضائع بقيمة  5/11

 (22والباقي بوصل نقدي رقم 4235دج)النصف بشيك بنكي رقم 150000قبضت من احد الزبائن مبلغ  8/11

 دج 90000عمالها بشيك بنكي بمبلغ  أجورسددت  10/11

 دج 5000الكهرباء والغاز بمبلغ استلمت فاتورة  12/11

 سددت نقدا فاتورة الكهرباء والغاز 14/11

وضعت النصف في الصندوق والباقي في حسابها  CPAدج من القرض الشعبي الجزائري  200000اقترضت مبلغ  17/11

 البنكي

 على الحسابدج  50000بمبلغ معدات مكتب اقتنت 20/11

 دج نقدا 4000سددت مصاريف الهاتف بمبلغ  25/11

 نقدا موردو المخزونات والخدماتسددت كل ديونها اتجاه  28/11

 األرصدةالمطلوب: سجل العمليات السابقة في حسابات خاصة بها مع تحديد 

 استاذ المادة: يوسي قادة                                                             
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 2023-2022السنة الدراسية:                                                         ثانوية الشهيد طيبي محمد               

 سا 2المدة                                                 التسيير واالقتصاد–ثانوي  2المستوى/الشعبة: 

 الفرض األول للثالثي األول في مادة التسيير المحاسبي والمالي                          

 ن6االول لتمرين ا

 :      02/01/2021إليك عناصر الميزانية االفتتاحية لمؤسسة " النور "  بتاريخ 

 دج 100000بضائع=                              200000-بناءات =اراضي

 دج 200000زبائن =                             50000نقل=بناءات +معدات 

 150000-أراضي  3راس المال =                 50000 –= اراضي وك الحسابات ج بن

 الحسابات ج كو= بن اقتراضات لدى مؤسسات القرض               100000-وك الحسابات ج بنصندوق = 

زبائن 2موردون =   

مع تبرير العمليات االفتتاحيةالميزانية  إعدادالمطلوب:  
 ن6الجزء الثاني 

 يناسبه اوال: املئ الجدول التالي بما

 لدى مؤسسات القرض اقتراضات أراضي وإصالحاتصيانة  مبيعات البضائع اسم الحساب

     رقم الحساب

"مجموعة من العمليات التي سددت نقدا خالل شهر سبتمبر محاسب قليل الخبرةإليك حساب الصندوق التالي الذي سجل فيه "ثانيا: 

2020: 

 دائن مدين البيان التاريخ

 800000  رصيد أول الشهر 01/09

  500000 60شراء سيارة بفاتورة رقم  05/09

  100000 17تسديد مصاريف نقل العمال بوصل رقم 06/09

 300000  25بيع منتجات تامة بفاتورة رقم 10/09

 100000  18قبض مبلغ من الزبون محمد بوصل رقم 14/09

 200000  30تسديد فاتورة الصيانة بوصل رقم 18/09

  300000 25شراء اراضي بفاتورة رقم  22/09

  500000 رصيد نهاية الشهر 30/09

 1400000 1400000 المجموع 

 محددا رصيد نهاية الشهر الصندوق الصحيحبعد إكتشافاألخطاء"التي وقعت من طرف المحاسب أعد تشكيل حساب  المطلوب:
 ن 8الجزء الثالث 

 2020قامت مؤسسة "التاج" بالعمليات التالية خالل شهر نوفمبر 

 دج 900000دج        بنوك الحسابات الجارية:  800000الرصيد االولي حـ/ الصندوق  2/11

 دج النصف على الحساب والباقي بشيك بنكي 80000استالم فاتورة البضائع بقيمة  5/11

 دج النصف نقدا و الباقي على الحساب 300000اقتنت معدات نقل بقيمة  8/11

 دج 90000سددت اجور عمالها بشيك بنكي بمبلغ  10/11

 دج 5000استلمت فاتورة الكهرباء والغاز بمبلغ  12/11

 فاتورة الكهرباء والغازسددت نقدا  14/11

وضعت النصف في الصندوق والباقي في حسابها  CPAدج من القرض الشعبي الجزائري  200000اقترضت مبلغ  17/11

 البنكي

 دج بوصل نقدي 50000اقتنت بضاعة بمبلغ 20/11

 دج نقدا 4000سددت مصاريف الهاتف بمبلغ  25/11

 نقدا المخزونات والخدمات سددت كل ديونها اتجاه الموردين 28/11

 استاذ المادة: يوسي قادة                 المطلوب: سجل العمليات السابقة في حسابات خاصة بها مع تحديد االرصدة
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