
 2020/  2019الموسم الدراسي :                                  تاوقريت                                  –ثانوية زروقي الشيخ 
 اعتـــان   ــــــــــــــــــالمـــــــدة : سـ                       ت إ                                                                02القسم : 

 اختبار الفصل الثاني في مادة التسيير المحاسبي والمالي
 نقاط( 08) الجزء األول : 

 :بالعمليات التالية مختصة في انتاج زيت الزيتون '' جرجرة ''  مؤسسةقامت 

%، 4دج للكيلو غرام الواحد  ، تخفيض  50بسعر من الفالح " طارق "  قنطار من الزيتون  10إشترت  03/11/2018
 %  ، التسديد بعد شهر ،  تمت عملية االدخال  في نفس اليوم  . 19معدل الرسم  

 للفالح طارق بالمبلغ خارج الرسم . 18/ 22رقم  ألمرسند حررت  05/11/2018
 ها إلى المخزن . أدخلت دج للتر الواحد ،  600بتكلفة  لتر من زيت الزيتون  250أنتجت  10/11/2018
 دج  25000 البنكبلغت الفوائد المحصلة لمؤسسة جرجرة من  15/11/2018
 التسديد،  %  19دج بمعدل  2280بحيث مبلغ الرسم على القيمة المضافة استأجرت جرار لنقل الزيتون  20/11/2018

 .  بنكيبشيك 
االنتاج  % من تكلفة 25مع تحقيق هامش ربح قدره لتاجر الجملة " صالح " من الزيت لتر  200باعت  22/11/2018

 ، لم يتم تسليمها بعد . بريدي% التسديد بشيك  19معدل الرسم على القيمة المضافة السابقة  ، 
 دج . 120000للتاجر صالح بمبلغ   18/ 33حررت كمبيالة رقم  23/11/2018
  %19معدل الرسم  دج ،  1400مصاريف التحصيل ،  33/18بتحصيل الكمبيالة رقم استلمت اشعار من البنك  25/12/2018

 المطلوب:
 سجل العمليات في دفتر اليومية  -1

 سجل العمليات في حساب البنك محددا الرصيد  -2

 ماذا يمثل الرصيد الدائن بالنسبة للبنك ؟ وضح اجابتك 
 نقاط ( 06: )  الجزء الثاني

 لمؤسسة الهضاب استخرجنا المعلومات التالية :   2018 ديسمبرمن دفتر األجور لشهر 
 % من أجر المنصب  05تعويض السلة : و    200000تعويض النقل :  -

 دج  598000أعباء رب العمل :  -

  دج  550000مجموع االقتطاعات :   -

 :    المطلوب
 و الضريبة على الدخل اإلجمالي،  و الصافي  األجر اإلجمالي ،أحسب أجر المنصب  -1

 مايلي : للمؤسسة  سجل في الدفتر اليومي -2

 .  ديسمبر شهر  نهاية المتعلقة بعمليات ال - أ

 بريدي في و إشتراكات  الضمان االجتماعي بشيك ،  03/01/2019أجور شهر ديسمبر بشيك بنكي في   تسديد - ب
20/12/2019. 

 نقاط( 06)الثالث:  الجزء
 قرضين من البنك  ، اليك المعلومات التالية :  على  " الونشريستحصلت مؤسسة " 2018 /02/01بتاريخ 

 دج  40000القرض االول أكبر من القرض الثاني بـ  
 .سـنـويـا %6أشهر بمعدل فائدة بسيطة  09القرض األول لمدة 

 سـنـويـا. %4يوم بمعدل فائدة بسيطة  216القرض الثاني لمدة 
 دج  5475القرض االول  و القرض الثاني :  ئتي الــفــرق بـيـن فـائــد

 : الـمـطـلـوب

 كل قرض أحسب قيمة .1
 )القيمة المكتسبة ( للقرض الثاني و  أحسب فائدة القرض االول  .2

 عملية تسديد القمة المكتسبة للقرض الثاني و 02/01/2018اليومية العملية بتاريخ دفترسجل في .3
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