
  2020/2021السنة الدراسية :                                                                        
 ساعة  2املدة:                                                        القسم: اثنية تسيري واقتصاد                                   

  االختبار األول يف مادة التسيري احملاسيب واملايل                                                
  اجلزء األول:       
 كمايلي:   31/12/2018لتكن عناصر امليزانية  مؤسسة" اجلنوب  " يف        

، اقرتاضات لدى مؤسسات القرض:   DA10000.االحتياطات: DA20000، موردو اخلدمات واحملزوانت : DA50000رأمسال:
DA10000: االراضي،DA10000 معدات وادوات صناعية،DA15000:املواد واللوازم ،DA 15000: املنتجات التامة ،DA 

موردو ،DA 10000،الصندوق : DA20000، البنك:DA10000، بناءات :DA 10000، الزابئن واحلساابت امللحقة :30000
 ؟، النتيجة  10000، املوردون املدينون :DA 30000التثبيتات :

 مالحظة: كتل امليزانية تكون منفصلة مع إجياد النتيجة؟ 31/12/2018:أجنز امليزانية احملاسبية هلذه املؤسسة يف املطلوب العمل
 :يناالثاجلزء 

 الزبون:محالت السعادة FA/05فاتورة واجبة الدفع مؤسسة النور 

 السعادة بسكرة العنوان:شارع

 والية سطيف                                                                                 458795رقم السجل التجاري:

 47854521ح/بنكي:                                                                                    5478547الحساب البنكي:

 

 المبلغ الخام       ...............

 %5تجاري  100000

 الصافي التجاري  ....................

 % 2التخفيض تعجيل الدفع                                        ...................

 الصافي للدفع خارج الرسم                                        ................

 % 19الرسم على القيمة المضافة                                 .................

 الصافي للدفع متضمن الرسم                                   ......................

 ...................................................................................................................أوقفت الفاتورة عند مبلغ:

وعند استالم السلعة من طرف مؤسسة حمالت السعادة تبني أهنا غري مطابقة للمواصفات املوجودة يف الفاتورة واحتجت على ذلك واستفادت من 
 نفس اليوم. يف FA /14من مؤسسة النور،حيث مت اعداد فاتورة هلذا الغرض رقم   %10ختفيض قدره 

 املطلوب:
 ما هي احلالة اليت جيب فيها اعداد فاتورة االنقاص؟  -1 
 ؟  FA/14و   FA/ 05اعداد الفاتورتني  - 2

 :الثالثاجلزء

 كما يلي:  2/1/2019كانت أرصدة احلساابت مؤسسة اهلضاب بتاريخ 

دج ، موردو 300000دج، البناءات:195000البضاعة :  دج، 60000دج ،الصندوق :245000دج ، البنك: 1000000: رأس املال 
 دج.300000دج، معدات النقل:200000الزابئن:دج،  300000املخزوانت واخلدمات :

 وخالل شهر ديسمرب قامت ابلعمليات التالية:
 بشيك بنكي والباقي على احلسابدج سددت نصفها 30000شراء بضاعة بقيمة  2/12/2019 -
 344نقدا والباقي على احلساب وصل نقدي رقم  38000منها (30 )حـ/البضاعةخمزوانت دج من  95000ابعت  5/12/2019 -
 121بشيك بنكي رقم  2/12سددت ديون املوردون للعملية  10/12/2019-
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 3433دج نقداوصل نقدي رقم  57000قبض من الزابئن مبلغ  15/12/2019 -
 125دج بشيك بنكي رقم  200000شراء شاحنة مببلغ  20/12/2019 -

 املطلوب:
 سجل العمليات السابقة يف دفرت مؤسسة اهلضاب؟ -1
 رحل العمليات السابقة اىل الدفرت الكبري مع ترصيدها؟ -2
 ؟31/12/2019أجنز ميزان املراجعة بتاريخ  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 -أنهم قادرون على النجاحإن الناجحين هم من يؤمنون -
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