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  نوية أمحد بن حممد حيىي املقري/املسيلة
  2022ديسمرب                                                                                                      اختبار الثالثي األول       

نية تسيري واقتصاد   املستوى: 
  )2الزمن: ساعتان (                       اختبار يف مادة: التسيري احملاسيب واملايل                                                                   
ن مستقلة ار على ثالثة تمار   حتو موضوع اإلخت

ن األول ) 5( التمر   :نقا
اتها.عّرف  )1 ر حسا ة، واذ   الميزان
م المحاسبي دون شرح. )2 ر مراحل التنظ   اذ

ن الثاني ) 7( التمر ة لشهر ما  :نقا ك دفتر اليوم ة"لمؤسسة  2022إل   "القادس
ات ات  أرقام الحسا الغ  أسماء الحسا   الم

  دائنة  مدينة  دائنة  مدينة
ـــ      ــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ 01/05/2022ـــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــ   ـــ

    
  

ي، جدول ل رقم: إيداع رأس المال في الحساب البن   8045تحو
ــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــ ــــ ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ــــــــــــ 02/05/2022ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ   ــــ

  
  
  

ك بن ش ة رقم:شراء مبنى نصف  اقي على الحساب، عقد ملك   5621/22ي وال
ـــ  ــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــ 09/05/2022ـــ ـــ ـــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــ   ـــــ

  
  

  2041/22تحصيل دين الزون نقدا، وصل نقد رقم: 
ـــ  ــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــ 14/05/2022ـــ ـــ ـــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ   ـــــــــــ

  
  

مبلغ  ات  ي32000شراء برمج ك بن ش   دج 
ـــ  ــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ 20/05/2022ـــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــ   ـــ

  
  

ي، سند قرض رقم: 210000اقتراض مبلغ    .120دج وٕايداعه في الحساب البن
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  1000000  ..........  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم  /  /

  المطلوب:
ة. )1 ة في دفتر اليوم ات المحاسب   أكمل الكتا
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ات في الدفتر الكبير (الترحيل). )2  سجل الحسا
ن الثالث ) 8( التمر ك ميزان المراجعة لمؤسسة  :نقا سمبر  "السعادة"إل   :2021لشهر د
  األرصدة  اسم الحساب  رقم الحساب

  دائنة  مدينة
  395000    رأس المال  101
  150000    االقتراضات لد مؤسسات القرض  164
ة وما شابهها  204 ات المعلومات     68000  برمج
    302000  البناءات  213
ة أخر   218     130000  تثبيتات عين
ة واللوازم  31     42500  المواد األول

    96000  المنتجات المصنعة  355
  120000    موردو المخزونات والخدمات  401
    11500  موردون مدينون   409
    36000  زائن  411
    ..........  بنوك ح ج  512
ة الجارة  519   35000    المساهمات البن
    33000  الصندوق   53
    254000  المستهلكةالمشترات   60
ة  61     26500  الخدمات الخارج
اء المستخدمين  63     125500  أع
    18000  الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة  64
مة المخصصات لالهتالكات والمؤونات  68     76000  وخسائر الق
ضائع والمنتجات والخدمات  70 عات من ال   ..........    المب
  51000    المنتقص من المخزون اإلنتاج المخزن أو   72
ة األخر   75 ات   121000    المنتوجات العمل
  ...........  1300000  المجموع  

  المطلوب:
ضائع والمنتجات والخدمات. )1 عات من ال   أوجد رصيد الحسابين: بنوك ح ج، المب
ة لدورة  )2 ة الختام ة. 2021قّدم الميزان   محّددا نتيجة السنة المال
. احسب نتيجة الدورة )3 طرقة أخر  هىـــــــــــــانت                                                            المحققة 
  

منع استعمال اللون األحمر واأللوان المماثلة  مالحظة: 
ل التوفي والنجاح س يتمنى لكم   أستاذ المادة: دحمان إدر
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