
 
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   مديرية التربية لوالية البيض             وزارة التــــــــــربية الـــــــــــــوطنيـــــــة              

  28/02/2017يـــــــــــــوم                   بوقــــطب               -ثانــوية:حوباد العربي    

 ســــــا       02المــــــــدة:                            المستوى: ثانية تسيير واقتصاد           

 فــي مــــــــــــادة التسيير المحاسبي والمالي الثانياالختبـــــــــــار 

  
  يتكون الموضوع من ثالث أجزاء مستقلة

  ) نقاط 06 (:لالجزء األو
  ." التي توظف ثالثة عمالالوئامإليك التسجيل المحاسبي لعناصر األجر انطالقا من دفتر األجور لمؤسسة "  
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30/03/2013  
  أجور المستخدمين
  المستخدمون األجور المستحقة           

  (إثبات أجور المستخدمين)
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30/03/2013  
  األجور المستحقةالمستخدمون 

  الضمان االجتماعي  
  الضرائب  والرسوم القابلة للتحصيل من أطراف أخرى

  ( إثبات االشتراكات)                
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  المطلوب:  
  من مجموع األجر اإلجمالي ) وأن العمال %45أحسب عناصر األجر ( علما أن مجموع األجر القاعدي يساوي  

  ال يتلقون المنح العائلية.  
  02/04/2013سجل في الدفتر اليومي أجرة شھر مارس حيث سددت بشيك بنكي في.  
 30/03/2013علما أن تاريخ العملية  لضمان االجتماعي و سجلھا محاسبياأحسب أعباء رب العمل اتجاه ا.  
 علما أنھا  تماعي ومصلحة الضرائبلضمان االجسجل المبالغ الواجب تسديدھا من طرف المؤسسة لكل من ھيئة ا

 سددت منتصف شھر أفريل.
  

  )نقاط06( :الجزء الثاني
على قرض من البنك يستحق التسديد  01/03/2015في أماني لتمويل احد مشاريعھا تحصلت مؤسسة 

في نھاية كل شھر كأعباء  DA  2000و في نص العقد تم االتفاق على صيغة تسديد المبلغ شھرأ 9بعد 
  .فوائد

  %8:إذا علمت أن معدل الفائدة  المطلوب
  حدد مبلغ القرضK  
   سجل محاسبيا الحصول على القرض والتسديد حسب صيغة العقد  
 إذا كانت ھناك صيغة أخرى لعملية التسديد اذكرھا وسجلھا محاسبيا إذا طبقتھا المؤسسة ؟  
  سنويا   %6شھر بمعدل فائدة 11إذا أرادت الحصول على قيمة مكتسبة ضعف القرض بعد 

  أرقام بعد الفاصلة 3تأخذ مالحظة:   ما ھو المبلغ الواجب توظيفه في البنك ؟      
  

  
الصفحة اقلب                                02من  01الصفحة 

2as.ency-education.com



 
  

 )نقاط08( :الثالثالجزء 
قامت خالل شھر  سعيدةمؤسسة صناعية متخصصة في صناعة األثاث المنزلي التقليدي الكائن مقرھا االجتماعي بمدينة 

  بالعمليات التالية: 2017 فيفري
  والتي تضم GT/520في فاتورة رقم 2m/750DAمن الخشب بــ: m 1000 2 اشترت نقدا :02/02

    ،%19، رسم على القيمة المضافة  %5بـ  خصم تعجيل الدفع،  %1ما يلي : المبلغ اإلجمالي خارج الرسم ،تنزيل بــ: 
  من الخشب غير قابل للتخزين. %20مع العلم أن  DE/154تم إدخال الخشب بوصل رقم 

تخفيض تحمل  إنقاصفاتورة واستفادة من غير قابل للتخزين على نوعية الخشب  داحتجت المؤسسة لدى المور :05/02
02%   
من المخزن DA  100000:تطلبت عملية تصنيع الخزائن الخشبية و الكراسي  تحويل كمية من الخشب تكلفتــھا06/02

  .RU/19إلى ورشة التصنيع بوصل إخراج رقم
  استلمت المؤسسة من ورشة التصنيع ما يلي : :07/02

 25 21000بــ:كرسي بتكلفة إجمالية تقدرDA 
 10 :80000خزائن حجم متوسط بتكلفة إجمالية تقدر بــDA  

  .RE/020أدخلت إلى المخزن بوصل رقم:
 خارج الرسم سددت نقدا.    DA 17500من مؤسسة الشروق اليومي بمبلغ  : فاتورة إشھار12/02

للكرسي في فاتورة رقم  1100DAكرسي بــ: 15لمحالت بيع األثاث التقليدي بالجزائر  على الحساب باعت  02/14:
102/ER    485.1خصم تعجيل الدفع ،  %2و التي تضم مايلي المبلغ اإلجمالي خارج الرسم ، حسمDA  رسم على ،

  .BS/12وتم التسليم في نفس اليوم وصل إخراج  %19القيمة المضافة 
 .) TVA=19%(بشيك بنكي DA 40950  TTCفاتورة من فندق الشيراطون متعلقة بمھمة موظف بمبلغ  :16/02

  : المطلوب
  .من العملية األولى والثانية فقط فاتورة كل أنجز -1
  .يومية المؤسسة دفتر في السابقةسجل العمليات  -2

  

و سامح أخاك  إن ظفرت بنقصه   . .  . . " 
 " إثما . و سل رحمة ترحم و ال تكتسب

    
  
  

 

والسداد للجميعبالتوفيق                           02 من 02الصفحة 
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