
اندًهورية اندزائرية انذيًمراطية انشؼبية 

وزارة انتربية انوطُية                                     

أوالد سالية – دمحم لوريٍ :                                                  ثاَوية انبهيذة  يذيرية انتربية نوالية 

 2017/2018:                         انسُة انذراسية        تسيير والتصاد              سُة ثاَية :انمسى

  سا2:  نهفصم األول في يادة انتسيير انًاني وانًحاسبي                                       انًذة انثاَي      انفرض 

 ( ن 10) : 01التمريه 

 : َشاطه انتداري بانؼُاصر انتانية 2016 اوت  نسُة 01بذأ انتاخر يحًود واخواَه بتاريخ 

  دج 20000: انًؼذات واألدوات انصُاػية :  215/ دج ،       ذ150000: يحم تداري  : 208/ ذ

  دج، 80000: يخزوَات انبضائغ :  30/ دج،        ذ100000: يؼذات انُمم : 2182/ ذ

  دج70000انحساب انداري بريذي : 5170/ دج ،                        ذ50000انبُك : 512/ذ

  دج، 130000انصُذوق :53ذ

  :  بالعمليات التالية" محمىد واخىاوه " أوت قام التاجر  وخالل شهر

 . دج ػهى انحساب يٍ انًورد يصطفى 6000اشترى يؼذات يكتب ب : 04/08

 / CE 62 دج ػهى انحساب فاتورة رلى 15000باع بضائغ ب : 05/08

 . دج يمابم تمذيى خذية تاخير سيارته 1600 يٍ يؤسسة انُهضة ب 7564استهى شيك بُكي رلى : 07/08

 .CA/04 دج ػهى انحساب يٍ انًورد ػبذ انحي فاتورة رلى 10000اشترى بضائغ ب : 08/08

 . 04/08 نهًورد يصطفى ػٍ انؼًهية 56304سذد بوصم َمذي رلى : 10/08

 . َمذا 3000 فاتورة انهاتف و يصاريف االشهار ب 75 دج بشيك بريذي رلى 2000سذد  : 15/08

 CF/52 ػهى انحساب فاتورة رلى 3500ب  ( صابوٌ ، ايزيس، خافيم  (اشترى يواد انتُظيف : 20/08

 . دج يٍ انبُك انوطُي اندزائري 9000الترضت يبهغ : 24/08

 . دج 2500 ب 457893سذدت يصاريف ايدار يحم تداري بشيك بُكي رلى : 25/08

 . انى راس انًانه واودػه في انحساب انداري انبريذي 8000اضاف انتاخر يبهغ : 27/08

 : المطلىب 

  يغ تحذيذ راس انًال  ؟01/08/2015 في "محمىد واخىاوه" اػذاد انًيزاَية االفتتاحية نتاخر -1

 .سدم انؼًهيات في دفتر انيويية انتي لاو بها انتاخر  -2

 .رحم انؼًهيات انًسدهة في دفتر انيويية انى انذفتر انكبير  -3

  ( ن 10: ) 2التمريه 

  : 2016انتدارية وانتي تتؼهك بانذورة  " االطلس "تى استخراج ارصذة انتانية يٍ  يؤسسة 

 .  دج125.000: انًشتريات انًستههكة (60)

 .دج 30.000: انخذيات انخارخية (61)

 . دج 45.000:  أػباء انًستخذييٍ (63)

 . دج15.000:  ضرائب ورسوو وانًذفوػات انًًاثهة (64)

  دج 6000:األػباء انؼًهياتية االخرى   (65)

 .   دج 9.000: األػباء انًانية  (66)

 . دج 42.000يخصصات االهتالكات وانًؤوَات خسائر انميًة  (68)

 . دج 240000:انًبيؼات وانًُتوخات انًهحمة  (70)

  دج30.000:  اػاَات االستغالل (74)

 . دج5000:انًُتوخات انؼًهياتية األخرى  (75)

 . دج 24.000: انًُتدات انًانية (76)

 .%25اػذاد حساب انُتائح ؟ يغ انؼهى اٌ يؼذل انضريبة ػهى األرباذ  : المطلىب
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