
 2021/ 2020الموسم الدراسي :                                          تاوقريت                               –ثانوية زروقي الشيخ 

 تــــــاناعـــــــــــدة : ســـــــــمـــال                                                                            ت إ          02المستـــوى : 

 في مادة التسيير المحاسبي و المالي الثاني الفصل اختبار 

 الجزء االول :

 في نقل السلع بالعمليات التالية : المتخصصة  " الجنوبمؤسسة "  قامت   :  أوال

   استلمتهاو  %  ، التسديد خالل أسبوع 19%  ، معدل الرسم 4، تخفيض  دج   85000بمبلغ  مواد التنظيف   اشترت  02/01

 في نفس اليوم .

 %  ، التسديد بعد شهر .19دج  ، معدل الرسم  16000بمبلغ إلحدى الشركات االنتاجية  نقلت مواد أولية    05/01

 ،  (  % 9دج  )معدل الرسم  2700بمبلغ  على القيمة المضافة  استلمت فاتورة  تصليح  شاحنة  ، تتضمن الرسم  20/01

 بشيك بنكي التسديد           

 و الباقي على الحساب% نقدا 25دج  ، سددت  120000اعالم آلي خاص بإعداد الوثائق التجارية بمبلغ برنامج  اقتنت  22/01

 ، دج  500000، رسوم جمركية   % 1تخفيض  دج  ،  3000000سيارة نفعية  بسعر  اقتنت   25/01

 بشيك بنكي ، التسديد%   19دج  ، معدل الرسم  200000مصاريف النقل  

 المطلوب

 مؤسسة ؟ و لماذا ؟هذه الما نوع  -1

 .  سيارة النفعية  أحسب تكلفة اقتناء ال -2

 مؤسسةلل اليومي الدفتر في العمليات سجل -3

 :  من دفتر االجور  لشهر جانفي استخرجنا العمليات التالية : ثانيا

 دج  27000: الفردية دج  ،  منحة المردودية  23000تعويض الخبرة :   دج  ،  600000:  القاعدي جر األ

 الضريبة على الدخل = ؟،   دج    886000االجر االجمالي :  دج  ،   764000جر الصافي : األ

 المطلوب

 المنصب  و الضمان االجتماعي للعمال  و الضريبة على الدخلأحسب أجر  -1

 مؤسسةلل اليومي الدفتر في أجرة شهر جانفي سجل -2

 : نيالجزء الثا

I-  01/05تاريخ ب/ N   يوم 270سنويا  لمدة    %2إقترضت مؤسسة  من البنك الوطني مبلغ معين  بمعدل   ، 

 دج . 490245بمبلغ   سددت القرض و فائدته نهاية المدة  في    

 :المطلوب

 أحسب قيمة القرض -1

 الفائدة بطريقتينأحسب  -2

 عملية تسديد القرض و فائدتهثم ،   N /01/05في  سجل في الدفتر اليومي  العملية  -3

II-   أشهر   07و الثاني لمدة   سنة%  سنويا  ، االول لمدة  6إقترضت مؤسسة  مبلغين  متساويين  بمعدل، 

 دج  30875:   فائدة المبلغ االول  و الثاني مجموع  أن اذا علمت       

 أحسب قيمة كل مبلغ:   المطلوب   

   : الثالثالجزء 

 يظهر المعلومات التالية :  2017الجدول التالي لتثبيتين اقتنتهما المؤسسة  في بداية سنة      

 اآللي معدات االعالم آلة انتاجية انــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 115000 ...؟... MA القيمة االصلية للتثبيت   

 23000 ...؟... Aقسط االهتالك السنوي   

 ...؟... سنوات  N 08مــــــدة النفعية   

 ∑3Aاالهتالك المتراكم     

 في نهاية  السنة الثالثة

 ...؟... 60000

 4VNCالقيمة المحاسبية الصافية  

 الرابعة في نهاية  السنة 

 ـــــــــــ ...؟...

 ما المقصود باالهتالك ؟ -1     : المطلوب

 أكمل الجدول مع اظهار العمليات الحسابية لكل تثبيت  -2                  

 معدات االعالم اآلليل بالنسبة  2020انتاجية  و اهتالك سنة  لأللةبالنسبة   2019لسنة االهتالك في الدفتر اليومي سجل  - 3
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