
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية                                             

  -توسمولين-عليوي جلولالثانوية :                                                       البيضمديرية التربية لوالية 

 2018/  2017السنة الدراسية :                                    المستوى والشعبة :الثانية تسيير وإقتصاد   

 27/02/2018ساعة                                                                    يوم:  02المدة: 

ليالتسيير المحاسبي و المافي مادة  الثانياختبار الثالثي   

)دنيا ليست جنة(نصف الراحة النفسية تكون في تقبل الوضع أيا كان و أن تتصالح مع ظروفك تحت مبدأ   

 

 نقاط( 06الجزء األول:)   

 ما الفرق بين الخدمات الخارجية و الخدمات الخارجية األخرى؟ – 1

  ما الفرق بين السفتجة و السند ألمر؟ – 2

 ما المقصود بالسحب على المكشوف ؟ و تحت أي حساب تسجل؟ – 3

 ماذا تمول كل من القروض قصيرة األجل و القروض طويلة المدى ؟ – 4

 

 نقاط( 06الجزء الثاني:)

 المعلومات التالية استخرجت من سجل األجور لمؤسسة "النور" 

               القتطاع الضمان  الخاضعة التعويضات        دج   2.000.000األجر األساسي:

                   دج  300.000 التعويضات غير الخاضعة لالقتطاع:           دج 500.000: االجتماعي

                           دج  90.000اعتراضات:           دج 580.000ضريبة على الدخل اإلجمالي: 

 دج  250.000شتراك في الخدمات :اال                 دج 120.000تسبيقات: 

 المطلوب:   

 2017تسجيل القيود الالزمة في دفتر اليومية لشهر فيفري 

 

 نقاط( 08الجزء الثالث:)

 خالل شهر مارس قامت مؤسسة "النور" بالعمليات التالية:

دج و  300.000اقترضت المؤسسة من بنك التنمية المحلية قرض بـ  01/03/2018في 

دج ،  2.000بتحويل مبلغ القرض إلى حسابها لديه مع مصاريف إصدار بلغت وصلها اشعار 

 تدفع في نهاية المدة ℅10أشهر ،معدل الفائدة  5مدة القرض 
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شراء مواد و لوازم من المورد مؤسسة "األمل" لتجارة الخشب بقيمة  04/03/2018في 

خصم  ℅03زيل تن ℅05حسم  20وصل دخول  80دج على الحساب فاتورة رقم  400.000

  ℅19الرسم على القيمة المضافة  ℅02تعجيل الدفع 

دج  150.000دج نقدا تكلفة انتاجها  200.000بيع منتجات تامة بقيمة  06/03/2018في 

 ℅05تخفيض  ℅19الرسم على القيمة المضافة  60وصل اخراج  100 رقم فاتورة

األولية المسلمة بها عيوب و أبلغت المورد مؤسسة "األمل" أن المواد  07/03/2018في 

 30فاتورة انقاص  ℅10على أساسها منحها تخفيضا بقيمة 

دج و  20.000دفعت مصاريف صيانة و مصاريف متعلقة بنقل عمالها  09/03/2018في 

 دج على التوالي نقدا 45.000

 المطلوب:

 القيود الالزمة في دفتر يومية مؤسسة "النور"  كل تسجيل -

 اعداد الفواتير الالزمة لكل عملية بالشكل المختصر  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهى بالتوفيق
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