
 
 

   بوهران  الشهيد طيبي محمدثـــــــــا نويــــــــة  

   AA    التسيير المحاسبي والماليفي مادة  الثانيالثي ــــبار الثـــتــخإ

سا 2المدة:  2018/2019الـسنة الدراسية:   شعبة:التسيير واإلقتصاد 
 

ثانوي2المـستوى:   

 ن )6الجزء األول (
الوئام" مدينة لمؤسسة" النور" بورقتين تجاريتين حيث: كانت مؤسسة " 02/05/2018بتاريخ 

 يوم 40 بعددج تستحق  15000الورقة األولى قيمتها اإلسمية 
 يوم. 60 بعددج تستحق  25000الورقة الثانية قيمتها اإلسمية 
 يوم. 80 بعددج تستحق  35000الورقة الثانية قيمتها اإلسمية 

 120 بعدلثانية يوم وا 90 بعداألوراق الثالثة بورقتين جديدتين األولى تستحق  استبدالالمؤسستان على  اتفقت
 يوم

 %9،معدل التكافؤ 2VN =1VNأحسب القيمة اإلسمية للورقتين الجديدتين علما-1المطلوب: 
 02/05/2018سجل قيود استبدال األوراق في المؤسستين -2

 ن)6الجزء الثاني(
األجور  قدمت لك مؤسسة "األضواء" أجور مستخدميها لشهر جانفي و من دفتر 31/01/2017في تاريخ أوال:

 استخرجنا المعلومات التالية:
       Σ المنصبأجر- Σ  دج 1044250=  الصافياألجر . 
       Σ  = معدومةالمنح العائلية 
     Σ  دج 540000الضريبة على الدخل اإلجمالي . 
     Σ =دج 250000المنحة القفة والنقل 

 :المطلوبالعمل 
 اقتطاع ضمان االجتماعي للعمال-االجر االجمالي-احسب اجر المنصب-1
بتاريخ  132456علما أنها سددت بشيك بنكي رقم  جانفيشهر  أجرةسجل في الدفتر اليومي -2

04/02/2017 . 
 .أحسب أعباء رب العمل تجاه صندوق الضمان االجتماعي -3
المبالغ الواجب تسديدها من طرف المؤسسة لكل من هيئة الضمان االجتماعي و مصلحة  سجل-4

 06/02/2017بتاريخ الضرائب وذلك 
 :2017 جانفيلصناعة األلبسة خالل شهر  " األضواء "إليك العمليات التي قامت بها مؤسسة :ثانيا

 22بوصل نقدي رقم %70(التسديد  TVA=19%سددت إشتراك سنوي لإلستعمال األنترنيت بمبلغ=؟ ،-1
 دج 5355بمبلغ  12514والباقي بشيك بريدي رقم

 حتياط.دج في حسابها البنكي نتيجة فوائد للمبالغ المودعة في صندوق التوفير واإل 8000قبضت مبلغ -2
 للصناعات النسيجية" الوصللمؤسسة" 10/01/2017: سجل في الدفتر اليومي عمليات المطلوب

 ن)8ث (الجزء الثال
اشهر  7الثالث لمدة اشهر و 8اشهر والثاني لمدة  9مبالغ مالية في البنك االول: لمدة  3اودعت مؤسسة الهضاب 

 %9بمعدل فائدة مشترك 
 DA17893-3)=VA2VA-1(VA                           DA +22002=K1K  :حيث

DA4200 -3=k2K                   
 3K-2K-1Kحسب المبالغ الموظفة:ا
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 ن )6الجزء األول (
األجور  قدمت لك مؤسسة "األضواء" أجور مستخدميها لشهر جانفي و من دفتر 31/01/2017في تاريخ أوال:

 استخرجنا المعلومات التالية:
        Σ  دج 1427000=  الصافياألجر . 
       Σ  = معدومةالمنح العائلية 
     Σ  دج 556500الضريبة على الدخل اإلجمالي . 
     Σ =دج 300000المنحة القفة والنقل 

 :المطلوبالعمل 
 اقتطاع ضمان االجتماعي للعمال-االجر االجمالي-احسب اجر المنصب-1

بتاريخ  132456علما أنها سددت بشيك بنكي رقم  جانفيشهر  أجرةسجل في الدفتر اليومي -2
04/02/2017 . 

 .أحسب أعباء رب العمل تجاه صندوق الضمان االجتماعي -3
سجل المبالغ الواجب تسديدها من طرف المؤسسة لكل من هيئة الضمان االجتماعي و مصلحة -4

 06/02/2017الضرائب وذلك بتاريخ 
 :2017 جانفيلصناعة األلبسة خالل شهر  " األضواء "إليك العمليات التي قامت بها مؤسسة :ثانيا

 22بوصل نقدي رقم %70(التسديد  TVA=19%إشتراك سنوي لإلستعمال األنترنيت بمبلغ=؟ ،سددت -1
 دج 5355بمبلغ  12514والباقي بشيك بريدي رقم

 حتياط.دج في حسابها البنكي نتيجة فوائد للمبالغ المودعة في صندوق التوفير واإل 8000قبضت مبلغ -2
 للصناعات النسيجية" الوصللمؤسسة" 10/01/2017: سجل في الدفتر اليومي عمليات المطلوب

 )ن6( الثانيالجزء 
الشروط  وفق 103استلمت مؤسسة "السهام" كشف خصم من بنك الوطني الجزائري كمبيالة رقم  22/01/2017بتاريخ 
 التالية:

 % t’ 2معدل عمولة المتغيرة -%    t 7معدل الخصم-=؟ دج       VNالقيمة اإلسمية للكمبيالة
 %  19معدل الرسم على القيمة المضافة -يوم      180دج،     مدة الخصم: 100ثابثة عمولة -
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 المطلوب:
 VNورقة التجاريةللحساب القيمة االسمية -1
 المحاسبي اعالهاتمام التسجيل -2

 ن)8الجزء الثالث(
اشهر  3ثالث لمدة اشهر وال 6اشهر والثاني لمدة  9مبالغ مالية في البنك االول: لمدة  3اودعت مؤسسة الهضاب 

 %8بمعدل فائدة مشترك 
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3K-2K-1K enاحسب المبالغ الموظفة:
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s  

      Σ
المطلعملالعمل  m11--احسب

سجلسجل في ا--2
04//0202//20172017.

أحسب أعباءأحسب أعباء رب
ل المبالغ الواجبسجل المبالغ الواجب
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