
 

 

 ساعة ونصف  1تق                              المدة:  2ثانوية: مخانشة نافع ـ بني مزلين ـ                            

 الفرض الثاني للفصل الثاني في مادة التسيير المالي والمحاسبي 

 :2016مختصة في إنتاج العصائر وبيعها، حيث قامت بالعمليات التالية لشهر ماي  "النورس"مؤسسة ـ  :األولالتمرين 

 88فاتورة رقم  67( نـقـدا، وصل نقدي رقم HTدج )خارج الرسم  18000سددت فاتورة الغاز بمبلغ : 08/05ـ في 
دج خارج  12000مصاريف تامين سيارتها التجارية لمدة ثالثة اشهر بـ  90سددت بشيك بنكي رقم : 12/05ـ في 

 الرسم للشهر 
 دج    20000استلمت المؤسسة فاتورة استهالك الكهرباء والغاز للثالثي  مبلغها  :13/05ـ في 
تخفيض  % 2خارج الرسم محسومات  دج 16000بمبلغ  "التنظيف من مؤسسة " هنكلشراء مواد  :17/05ـ في 

  77تم استالم المواد في نفس اليوم وصل إدخال رقم  58فاتورة رقم  12التسديد بشيك بنكي ، % 5تعجيل الدفع 
وصل إخراج  23فاتورة رقم  ،7دج بشيك بنكي رقم  80000باعت المؤسسة منتجات مصنعة بقيمة : 23/05ـ في 
 دج  55000تكلفة الشراء البضاعة BS / 45رقم 

 كالتالي: 24/06/2017ـ أنجزت مؤسسة "النورس" كشف أجر ألحد عمالها بتاريخ  التمرين الثاني:
 2017مؤسسة "النورس"                كشف األجر لشهر جوان 

رئيس المنصب:              دهامشيةاللقب:         نادر الشريف             االسم: 
 ورشة

 00عدد االوالد:                                        الوضع العائلي: أعزب
 األجر القاعدي
 الخبرة المهنية

 المنطقة الجغرافية
 منحة المردودية الفردية

180000 
 ضعف المنطقة الجغرافية

 % أجر المنصب 12,5
 % أجر المنصب 6,25

 ؟؟ أجر المنصب
 تعويض السلة
 تعويض النقل

 منحة المردودية الفردية 3,175
32200 

 ؟؟ األجر االجمالي
 اقتطاع الضمان االجتماعي

 الضريبة على الدخل االجمالي
28800 

 ؟؟
 ؟؟ مجموع االشتراكات

 189750 األجر الصافي
 مم كشف أجر العامل مع تبرير العمليات الحسابية ؟تأـ 1  المطلوب:

 أحسب أعباء رب العمل ومجموع االشتراكات وسجلها محاسبيا ؟ـ 2
 سجل محاسبيا القيود الخاصة بأجر العامل ؟ـ 3

 الذي يمثل مجموعة من القروض التي أخذتها المؤسسة من البنوك المتعامل معها: التالي اليك الجدولـ  ن الثالث:التمري

 VAالقيمة المكتسبة  Tمعدل الفائدة  nالمدة  Iالفائدة  Kرأس المال  الرقم

 ؟؟ % 07 يوم 45 ؟؟ 840000 
 152125 %7,5 ؟؟ ؟؟ 150000 02
 ؟؟ ؟؟ سنة 01 25200 360000 03
 ؟؟ %06 اشهر  04 8500 ؟؟ 04

 مع تبرير عملية كل قرض ؟جدول الـ أتمم 1  المطلوب: 

لحصول على المحاسبي لقيد اقم بالتسجيل ـ   01/03/2018اذا علمت أن المؤسسة سددت القرض الثالث في  ـ2
 ؟ 33بنكي رقم  اشعار، مع الفائدة لقرضاالقرض. وقيد تسديد 

 استاذة المادة: دهامشية كلثوم                          الناجح ال يستسلم والمستسلم ال ينجح فأيهما أنت ناجح أم مستسلم
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