
 2022/ 2021:  الموسم                                                الشلف()تاوقريت   –ثانوية زروقي الشيخ 

     لمـــــدة : ســـــاعة  و نصفا                                                      ت إ                     02المستوى : 

 محاسبي و الماليالتسيير الفرض في مادة 

  األول :  الجزء

رة  رقم  كي الفاتوالبهجة "  من مؤسسة  " النور " النتاج االثاث البالستي "إستلمت   مؤسسة   N/15/11في  

 تتضمن المعلومات التالية :   2/20

 كرسي  بسعر  ..؟ .. للوحدة  400دج للوحدة  و  3000طاولة بسعر  100

 %19دج  ، معدل الرسم ق م  17400%  قيمتها 2تنزيالت % على الكراس   ، 5تخفيض  

و تكلفة انتاج الكرسي  دج 2500التسديد  بعد أسبوع  و تسليم فوري  للسلع  ، مع العلم ان تكلفة انتاج الطاولة 

 دج  1150

 نكي بسددت مؤسسة " البهجة "  لمؤسسة " النور" قيمة الفاتورة  السابقة  بشيك    N/22/11في  

 : وبالمطل

 أنجز الفاتورة  مع تبرير العمليات الحسابية  -1

 سجل العمليات  في الدفتر اليومي  لمؤسسة  " النور " فقط  -2

 

 الجزء الثاني :

  :بالعمليات التالية  المتخصصة في تجارة االجهزة االكترو منزلية مؤسسة " الهضاب " قامت 

04/06 N  19معدل الرسم ،  للوحدةا على الحساب دج   80000ثالجات  بسعر  10اشترت  و استلمت  ،  % 

05/06/N   سددت  نقدا  دج  36000بمبلغ الكهرباء و الغاز  فاتورة  استلمت ، 

07/06/N   " 19عدل الرسم مدج  غلى الحساب  ،  30000بالل "  بمبلغ  تأجير  أحد مخازنها لتاجر الجملة % 

15/06/N  قيمة الثالجات  السابقة  النصف نقدا و الباقي بشيك بنكي .  سددت 

20/06/N   نقدا و الباقي هلى الحساب  500، سددت  دج  4500بمبلغ اشترت مجالت  و كتب 

  :المطلوب

 " الهضاب "   لمؤسسة  اليومي الدفتر في  العمليات سجل       

 

 : الثالثالجزء 

 استخرجنا المعلومات التالية :  مــــارس "  لشهر  الوئاممن دفتر االجور لمؤسسة " 

 ،     ...؟...االجر القاعدي : 

 280000منحة المردودية  الفردية : 

   400000تعويض الخبرة المهنية : 

 دج  200000:  السلة تعويض 

 ،  دج  126000:  الضمان االجتماعي  للعمال 

  ..؟..لضريبة على الدخل:  

 دج  1430000االجـــــــــــــــــر الصـــــافي : 

 :  المطلوب

 أنجز كشف االجور  مع تبرير العمليات الحسابية  -1

 مارس .شهر  للمؤسسة أجور سجل في الدفتر اليومي  -2

 أعباء رب العمل   أحسب و سجل  -3

 سددت األجور المستحة للعمال بشيك بنكي  ،  /05/04في  -4

 الدفتر اليوميفي العملية  سجل          
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