املستوى :الثانية ثانوي تسيري واقتصاد ()2ASGE

ديسمرب 505,

اختيار الفصل األول يف مادة التسيري احملاسيب واملايل

املدة01 :سا00

الــتـمــريــن األول  5,41 ( :نقاط )

مينع منعا باتا استعمال اهلاتف النقال وأي وثيقة حماسيية

م ـؤسسة " امل ـعــرفــة "
مخـتـص ـة في إنـتاج األجهـزة اإللكترونية قـدمت لك امللحقات الثالث إلعـداد مخـتلف الـوثـائـق املحاسبية
لشهرماي. 4102

امللحق ( : )5مستـخرج من م ـدونة الحسابات
 56,اإلقتراضات لدى مؤسسات القرض
 50,برمجيات املعلوماتية وماشابهها
 15املواد األولية واللوازم
 ,05موردو املخزونات
 50رأس املال

 551املنشآة التقنية  ،املعدات واألدوات الصناعية
 ,0,موردو التثبيتات
 552تثبيتات عينية أخري – معـدات نـقـل
 50,برمجيات االعالم االلي

امللحق ( : )5األرصـدة األولية لشهر ماي  505,الخـاصـة بعـناصر األصـول والخـصـوم حسب طبيعـتها
بـرمجـيات املعـلومـاتـية  500000 :دج
املواد األولية واللوازم  ,20000 :دج
 5520000 :دج
راس امل ـال
موردو املخزونات والخدمات 150000 :دج

البنوك الحسابات الجارية  000000:دج
الصـندوق
 610000:دج
 520000:دج
ال ـزبـائـن

امللحق ( : )1العمليات الخاصة بشهر ماي . 505,

 : 10/12ش ـراء بـرمـجيـات معـلـوماتية بمبلغ  400111دج بشيك بنكي رقم . 1040/
 :10/10سحـب مبـلغ  001111دج من حسابها البـنكي ووضع ـه في صنـدوق املؤسسة.
 :10/01شـراء معـدات وأدوات صناعية بقيمة  570000 :دج  ،دفعـت
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املبلغ بشيـك بنكي رقم 1040/والباقي على الحساب.
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 :10/00قـبـضت شيـك بنكي مـن الـزبون كمال مبلغه  001111 :دج .
 :10/41شـراء شـاحـنة لـنـقـل املنتجـات بمبلغ  001111 :دج على الحساب .
 :10/42تحصلت على ق ـرض بنكي لشراء آلـة جـديـدة قـيمته  201111 :دج وتـم إي ـداع ـه في حسابها البنكي .
 :10/40دفـعـت للمـورد رضوان مبلغ  401111 :دج نـقـدا تسـديـدا لـقـيمـة بضـاعـة مـشـت ـراة .

امل ـطلـوب :بـاالعـتـماد على امللحق ( )5و( )5و( )1أنـجـز م ـا ي ـلي:
-5
-5
-1
-,

تسجـيل العـمليات السـابـقـة بـال ـدفـتـر اليـومي ملـؤسس ـة " امل ـعــرفــة ".
ت ـرحيل العـمـليات املسجـلة في الـدفـتر الي ـومي إلي الحسابات في الدفـتر الكبير وتـرصيـدها.
إع ـداد ميـزان املراجعة ملؤسسة " امل ـعــرفــة " بتاريخ . 4102/10/00
أنـج ـز امليـزانـية الخـتـامـية ملؤسسة " امل ـعــرفــة " بتاريخ . 4102/10/00

الـتـمــريــن 141 ( : 5/نقاط )
إليــك أرصدة حسابات األعـباء واملنتوجات ملؤسسة " امل ـعــرفــة " في 4102/01/00
ر/ح

اسـ ـم الحـسـ ـاب
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املشتـريات املستـهـلكـة
الخدمات الخـارجية
الخـدمات الخارجية األخـرى
أعـباء املستخ ـدمين
الضرائب والرسوم واملـدفـوعات املماثـلة
األعـباء العـملياتية األخـرى
األعـباء املالية
عـناصر غـير عادية  -أعباء
مخصصات اإلهتالك واملـؤونات وخسائـر القـيمة
املبيعات واملنتوجات امللحقة
اإلنتاج املخـزن أواملنتقص من املخـزون
إعـانـات االستغـالل
املنت ـوجات العـمـليـاتية األخرى
املنتوجات املالية
عـناصر غـير عـادية – منتـوجات

الـرصيد املـديـن الـرصيد الـدائـن
021111
001111
00111
200111
400111
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00111
02011
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01111
041111
21111
01111

الـم ـطــلوب - :إع ـداد حسـاب النت ـائج مل ـؤسسة " امل ـعــرفــة " في 4102/01/00
عـلمـا أن معـدل الضرائب على األرباح .% 40
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