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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

   وزارة الرتبية الوطنية                                         
ة لشرفا -انوية: العقيد بوقرةالث                         مديرية الرتبية لوالية الشلف         

 2018/  2017 :سيةالسنة الدراتسيري وإقتصاد                           02املستوى : 

يف التسيري احملاسيب واملايل                املدة : ساعتان لثاينللثالثي ا األولالفرض   

 الجزء األول: 

المتخصصة في صناعة المشروبات الغازية وبيعها. نشاطها بتاريخ:  "السالم"بدأت مؤسسة 

دج، وضعت 8000000برأس مال  02/01/2016
𝟏

𝟒
في البنك والباقي نصفه بناءات والنصف الباقي  

 1600000دج، ومواد ولوازم بـ: 1400000عبارة عن منشآت تقنية، المعدات واألدوات الصناعية بــ: 

 لعمليات التالية:دج، وخالل الشهر قامت با

 10/01/2016 :لية: من المورد " مراد" تتضمن البيانات التا 175: شراء مواد أولية فاتورة رقم

أيام  10%، التسديد خالل 17دج، معدل الرسم على القيمة المضافة: 850000المبلغ الخام: 

 أيام. 4واستالم المواد بعد 

 14/01/2016للمخازن، وصل وإدخالها 10/01/2016في:  تالمشترا : تم تسليم المواد األولية 

 .BE/002إدخال رقم: 

 15/01/2016 :دج إلى ورشات اإلنتاج،  100000: تم إخراج مواد أولية من المخازن قيمتها

 .BS/002وصل اخراج رقم: 

 20/01/2016 ل دج للوحدة أدخلت المخازن وصل ادخا55وحدة تامة الصنع بــ:  2000: تم انتاج

 .BE/001رقم: 

 23/01/2016 تم 20/01/2016وحدة تامة الصنع من الوحدات المنتجة بتاريخ  800: تم بيع ،

التي تتضمن  001. مع فاتورة رقم: BS/001تسليمها للزبون "فتحي أسامة" وصل اخراج رقم: 

%، معدل الرسم على القيمة المضافة 2دج، تخفيض تجاري 80سعر بيع الوحدة خارج الرسم 

 .8797بنكي رقم:  %، التسديد بشيك17

 24/01/2016 :من المورد "عامر" تتضمن المبلغ الخام:  515: شراء مواد تنظيف فاتورة رقم

، أدخلت هذه المواد الى المخازن 7898%، التسديد بشيك بنكي رقم: 3دج، محسومات 270000

 %.17، الرسم على القيمة المضافة: 001وصل ادخال رقم: 

 26/01/2016 دج 360000بمبلغ  07516فاتورة تأمين على ممتلكاتها رقم: : استلمت المؤسسة

، شركة 7899%، التسديد بشيك بنكي رقم: 17خارج الرسم، معدل الرسم على القسمة المضافة 

 .SAAالتأمين 

 المطلوب: 
 أنجزالفواتير الالزمة؟ .1
 ؤسسة "السالم" للمشروبات الغازيةسجل العمليات السابقة في دفتر اليومية لم .2

 في دفتر يومية الزبون "فتحي أسامة" 23/01/2016عملية سجل  .3
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 الجزء الثاني:
ر إشترت مؤسسة تجارية كمية من الخزائن والطاوالت في فاتورة تتضمن العناص 17/01/2012بتاريخ 

 التالية : 

 17/01/2012هران و                        075فاتورة رقم                                                 

 وهران  –مؤسسة األثاث المنزلي حي أول نوفمبر 
 هران و –الترك  الزبون عمراني سمير عيون                                                              

 TOTALالمجموع  PUسعر الوحدة  Qالكمية  التعيين  المرجع 

A/007 

A/008 
 خزائن 

 طاوالت 

10 
14 

......... 
4000 

......... 

......... 

 المبلغ اإلجمالي خارج الرسم
 % 10تخفيض تجاري 

........ 

……… 

....................... 
.......................05 % 

......... 

………. 

....................... 
 % 17الرسم على القيمة المضافة 

......... 

………. 

 TTC 154053.90المبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم 

 ....................اوقفت الفاتورة عند مبلغ: ............................................................
 أيام والتسليم فورا  10التسديد بعد 

 :  العمل المطلوب

 لفاتورة مع تبرير العمليات .أنجز ا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوفيق ب                             أستاذ المادة: شرفاوي جياللي                                            
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