
  وزارة التربية الوطنية
  مديرية التربية لوالية غليزان

  2017/2018ة: ـــة الدراسيـــالسن                           ثانوية المجاھد المرحوم عموري محمد           

  األوللثالثي ل 02الفرض المحروس                                                   الثانية تسيير واقتصادالسنة 

  ساعتاندة: ــــالم                      .                    المحاسبي والماليالمادة: التسيير 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).قطةن 12  (..... الجزء االول:

  :  01/03/2017لك مؤسسة"االبتسام للخياطة العصرية" حسابات الميزانية بتاريخ  قدمت
 

، مخزون بضائع  دج120000أراضي  ، دج 90000برمجيات معلوماتية  ،دج 80000بناءات 
بنوك  ،دج 122000مواد أولية  ،دج 220000=الزبائن  ،دج 250000،معدات وأدوات صناعيةدج95000

......؟ اقتراضات لدى ..رأس مال المؤسسة  دج 400000، صندوق  دج 600000الحسابات الجارية =
  .        دج 90000المخزونات  وموردو الخدمات  ،دج100000احتياطات ،دج210000مؤسسة القرض 

 ةــــات التاليــــت بالعمليــــر مارس قامــــخالل شھ: 

 03/03/2017 33دج/ على الحساب .فاتورة رقم 60000: اقتناء براءات االختراع مبلغ قدرة fa/33. 

 05/03/2017:  44تسديد نصف ديون مورود المخزونات والخدمات .بوصل نقدي رقم. 

 08/03/2017 55دج من الحساب البنكي الى صندوق المؤسسة .جدول تحويل رقم 45000: تحويل مبلغ. 

 11/03/2017 دج ، تمت العملية النصف نقدا والباقي على الحساب.10000: شراء معدات مكتب بقيمةfa/66. 

 13/03/2017 77دج. بشيك بنكي رقم 20000: قبض من الزبون " شنون " مبلغ. 

 16/03/2017 دج نقدا. 15000: دفع أقساط التأمين بقيمةFa/88 . 

 19/03/2017 99دج بشيك بنكي .فاتورة صيانة رقم 20000بمبلغ : قامت المؤسسة بصيانة أللة صناعية. 

 22/03/2017 111من ديون المؤسسة اتجاه البنك بشيك بنكي رقم  %50: سددت .  

  ي:ـــــــــــــــــــــز مايلـــــــك محاسب في مؤسسة "االبتسام للخياطة العصرية " أنجصفت: بالمطلوب
  

  .سسة"االبتسام" لمؤ  01/03/2017الميزانية اإلفتتاحية بتاريخ   . 1
  2017دفتر اليومي لمؤسسة"االبتسام" عمليات شهر مارس  السجل في   . 2
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  ).قاطن 08   (..... :ثانيالجزء ال

 6201ملتعلق بنشاط مؤسسة "العميد" لسنةجدول حسابات النتائج ا أكمل ما ينقص  
  2016 السنة  البيان

 احملققة واملنتوجات املبيعات  

 املخزون من املنتقص أو املخزن اإلنتاج  

 املثبت اإلنتاج  

   االستغالل إعانات

1864000   
 ‐‐‐‐   
‐‐‐   

450000  

  2314000  المالية السنة إنتاج ‐1

 املستهلكة املشرتيات  

  األخرى اإلستهالكات اخلارجية اخلدمات

416250   
75950+51000  

  543200  المالية السنة استھالك ‐2

  1770800  ) 2‐1( لالستغالل المضافة القيمة ‐3

 املستخدمني أعباء  

  املماثلة واملدفوعات والرسوم الضرائب

389576   
88540  

  ؟..................   االستغالل فائض إجمالي ‐4      

 األخرى العملياتية املنتوجات  

 األخرى العملياتية األعباء  

 القيمة وخسائر واملؤونات لإلهتالكات املخصصات  

   القيمة خسائر على جاعاسرت 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐   

  ؟.................
413658.88   
16000 
  

  ؟..................  العملياتية النتيجة ‐ 5        

 املالية املنتوجات  

  املالية األعباء

36712.208   
15512.208  

  21200  المالية النتيجة ‐6         

  .................؟  )6+5(الضرائب قبل العادية النتيجة ‐7         

 %19 العادية النتائج عن دفعها الواجب الضرائب

  العادية النتائج عن) تغريات(املؤجلة الضرائب

156157.96   
‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐  

 ؟.................  العادية األنشطة منتوجات جمموع  

 ؟..................  العادية األنشطة األعباء جمموع  

  ؟.................  العادية لألنشطة ةالصافي النتيجة ‐8         

 منتوجات ‐عادية غري عناصر  

  أعباء ‐عادية غري عناصر

 ‐‐‐   
 ‐‐‐  

  ‐‐‐   العادية غير النتيجة-9

  ...............؟  المالية السنة نتيجة صافي-10

  وفقكم هللا. 02من 02ة حالصف                  
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