
 

 

 ربية الوطنيةوزارة الت  

 -شميني  -ثــــانوية أوداك أعراب                                                      بجايةربية لوالية مديرية الت     

 المدة: ساعة ونصف 03/05/2021الت اريخ:  تسيير واقتصاد 2القسم: 

ة الت سيير المحاسبي والمالي  الس داسي الث اني فرض  في ماد 

  نقاط( 06الجزء األّول: ) 
استخرجنا  31/01/2021بتاريخ دفتر األجور لمؤّسسة اإليمان التي توظف عامل واحد )راصدي إلياس( من  

 :)بالمجاميع( المعلومات التّالية
 دج.    000 3منحة المردوديـة:  -  دج.  400 3تعويض الخبرة المهنية:  -دج.   000 40األجر القــــاعدي:  -     
          . ؟؟دج اقتطاع الّضمان االجتماعي: -دج.  640 2تعــــــــــــــــــــــويض الّنقل:  -ج. د 600 6تعـــــــــــــويض الّسـلـة:  -     
 دج.     938 8اإلجمالي: اقتطــاع الّضريبة على الّدخل  -                                        

        المطلوب:
 إظهار العمليات الحسابّية على ورقة اإلجابةمع  31/01/2021الّضرورية بتاريخ  سّجل قيود الّتسوية. 

 نقاط( 06: )ثّانيالجزء ال 
 22/02/2020بتاريخ:  (BDL)إليك المعلومات المتعلِّقة بالقرض الذي تحّصلت عليه مؤّسسة الّنور من البنك  

   سنوًيا. %(؟؟؟tل الفائدة )دّ مع -       06/07/2020: (VA)تسديد القيمة المكتسبة  )نهاية مّدة القرض( تاريخ -   
    على الّتوالي.  0,21و 8مبلغ القرض والفائدة يتناسب مع العددين  -                      

 دج.821 000(: VAالقيمة المكتسبة في نهاية المّدة ) -                            
  المطلوب:   

  المط بق. (t)، مد ة القرض ومعد ل الفائدة (K)مبلغ القرض  ،(I)اُحسب مبلغ الفائدة .1

ل 2  الفوائد.مع تسديد القرض عمليتي الحصول على القرض وا محاسبي  . سج 

   نقاط( 08:)الجزء الث الث
 :2020التِّجارية'' خالل شهر نوفمبر من سنة اإلسالم ''فيما يلي بعض العمليات التي قامت بها مؤس سة  

 ةالمؤس س ،93فاتورة رقم: ، % 03 بنسبة خفيض تجاريتدج  MB: 000 80)): شراء بضاعة على الحساب 03/11

  .93رقم:  إدخال بوصلاستلمت البضاعة وأدخلتها إلى المخازن 

افي:مج) 3515531شهر أكتوبر بشيك بنكي رقم: ل: تسديد أجور المستخدمين 05/11  دج. 000 400 موع األجر الص 

 .(لشهر أكتوبر اإلسالم أجور مؤس سةمستخرج من دفتر 

 .222:نقدي نقد ا وصلدت د  الفاتورة سُ  257رقم: فاتورة (TTC)دج  800 23 شاحنة نقل البضائع بمبلغإصالح : 13/11

بون  2020 /03/11البضائع المشتراة في ربع  على الحساب باعت :14/11  ورة ـــــــفات % 30بهامش ربح  ''يوبا''للز 

بون بوصل تسليم رقم: ،FV /240رقم:   .BS/240وصل اإلخراج رقم:  BL /240تسليم البضاعة للز 

سم دج 900 11 بمبلغنقد ا تسديد مصاريف تنقل محاسب المؤس سة في مهمة  :11/ 25   .364فاتورة رقم: متضمن الر 

سم على القيمة المضافة   %. 19 المط بق في العمليات الس ابقة هو (TVA)مالحظة: معد ل الر 

  المطلوب:   

 ل ال  .ةمع ضرورة تبرير العمليات الحسابيّ  في دفتر يومية المؤّسسة عملياتسجِّ
 أستاذ الماد ة ماسينيسا لعالم  نع .والن جاحبالت وفيق 
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