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اٌجّهورية اٌجزائرية اٌذيّمراطية اٌشعبية 

وزارة اٌتربية اٌوطٕية                                     

أوالد سالِة – دمحم لوريٓ :                                                  ثأوية اٌبٍيذة  ِذيرية اٌتربية ٌوالية 

 2017/2018:                         اٌسٕة اٌذراسية        تسيير والتصاد              سٕة ثأية :اٌمسُ

  ساعتاْ :                     اٌّذة    ٌفصً األوي في ِادة اٌتسيير اٌّاٌي واٌّحاسبي                   ا إختبار      

 ٌحخىي انًىضىع عهى رالد اجشاء يسخقهت

 

 : اٌتجارية "انساحم " اٌيه حسابات إٌتائج  ٌّؤسسة  ( ٌ 06: ) األولانجشء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ِبررا ِختٍف اٌعٍّيات اٌتي لّت بهاأوًّ جذوي حسابات إٌتائج :انًطهىب 

 ( ٌ 08) : انزاًَ انجشء

ٔشاطها اٌتجاري براس ِاي " األطهس"   أسس رِضاْ وشروائه  ِؤسسة 2017 فيفري 01بتاريخ 

 . دج2000000 دج، و اٌصٕذوق 4000000 دج  ووضع في اٌبٕه 6000000

  :  بانعًهٍاث انخانٍت" االطهس  " وخالل شهز فٍفزي قاو انخاجزٌٍ 

 .212 فاتورة رلُنطفً  اٌّورد ِٓ اٌحساب دج ٌٍوحذة عٍى1500ب  وحذة بضاعة2000شراء : 04/02

 

 اٌبياْ اٌسٕة

 اٌّبيعات و إٌّتجات اٌٍّحمة 000 700 2

 إعأات االستغالي  …………

 أتاج اٌسٕة اٌّاٌية .1 …………

 اٌّشتريات اٌّستهٍىة  000 000 1

 اٌخذِات اٌخارجية و االستهٍىات األخرى  …………

 استهالن اٌسٕة اٌّاٌية  .2 000 600 1

 اٌميّة اٌّضافة  .3 ...………

 أعباء اٌّستخذِيٓ  000 460

 اٌضرائب و اٌرسوَ و اٌّذفوعات اٌّّاثٍة  000 290

 إجّاٌي فائض االستغالي .4 ..………

 إٌّتوجات اٌعٍّياتية األخرى 000 300

 األعباء اٌعٍّياتية األخرى  000 135

 اٌّخصصات ٌالهتالوات و اٌّؤؤات و خسائراٌميّة  000 250

 استرجاع عٍى خسائر اٌميّة و اٌّؤؤات  500 67

 إٌتيجة اٌعّاٌياتية  .5 500 632

 إٌّتوجات اٌّاٌية  500 74

 األعباء اٌّاٌية  .......…

 إٌتيجة اٌّاٌية  .6 ...……

 إٌتيجة اٌعادية لبً اٌضرائب  .7 ………

 اٌضرائب اٌواجب دفعها عٓ إٌتائج اٌعادية 750 158

 اٌضرائب اٌّؤجٍة عٓ إٌتائج اٌعادية  000 30

 إٌتيجة اٌصافية ٌالٔشطة اٌعادية .8 ………

 ِٕتوجات– عٕاصر غير عادية  000 83

 أعباء– عٕاصر غير عادية  500 12

  إٌتيجة غير اٌعادية  .9 ………

 صافي ٔتيجة اٌسٕة اٌّاٌية  .10 516750
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 . واٌبالي عٍى اٌحساب 3563بشيه بٕىي رلُ ½  دج، سذدت 1500000التٕت ِعذات ٔمً ب : 05/02

  ووضعته في حسابها بٕىي 1000000تحصٍت ِٓ بٕه اٌتّٕية عٍى لرض بميّة  : 07/02

 . 164450 ِٓ حسابها اٌبٕىي اٌى اٌصٕذوق ، شيه رلُ  150000حوٌت ِبٍغ : 08/02

 .  بشيه بٕىي12000 ٔمذا، وِصاريف االشهار ب 3000سذدت فاتورة اٌهاتف ب: 10/02

 .2110 بشيه بريذي رلُ 200000سذدت أجور عّاي بميّة  : 15/02

 .1234 دج، فاتورة رلُ 70000 بّبٍغ جًالباعت بضاعة عٍى اٌحساب ٌٍزبوْ : 20/02

 .320 ،وصً ٔمذي رلُ 240000اجرت اٌّؤسسة ِحالتها ٌٍغير ٔمذا بّبٍغ : 24/02

 .2111  ليّة اٌبضاعة  بشيه  بريذي رلُ جًالسذد اٌزبوْ :25/02

 .3697رلُ  بٕىي بشيه 05/02ِعذات ٔمً عٓ عٍّية  حيازة ِٓ اٌّتبمي اٌذيٓ سذدت: 27/02

  (235رلُ  ٔمذي وصً ) ٔمذا اٌّشتارة اٌبضاعة ليّة اٌّؤسسة سذدت :28/02

 .سجً اٌعٍّيات في دفتر اٌيوِية اٌتي لاِت بها ِؤسسة :   انًطهىب 

 

  ( َقاط 06 :  ) انجشء انزانذ

 طٓ 5ٌزبؤها  صاٌح نًىاد انغذائٍت   باعت ِؤسسة  تجارية ِتخصصة في بيع ا2017ِارس 20بتاريخ 

  :، فاتورة تتضّٓ اٌعٕاصر اٌتاٌية 300645  سذدت بشيه بٕىي رلُ األرسِٓ 

 

  :انعًم انًطهىب

 أحسب عٕاصر اٌفاتورة  -1

 BS/320أجز اٌفاتورة  رلُ   -2

                                                                             

                                                                                 

                                                                                         عٓ اساتذة اٌّادة     باٌتوفيك 

 BS/320فاحىرة رقى 

 20/03/2017: روٌبت فً 

 يؤسست ٌعقىب وشزكائه                                                            انشبىٌ صانح  نخىسٌع األرس

 شهف-                                                                                   انجشائز –روٌبت 

 

 انًبهغ  سعز انىحدة  انكًٍت  انخعٍٍٍ  انًزجع 

CE/001 5 05      طٍ يٍ األرس ........... ........... 

 انًبهغ االجًانً خارس انزسى 

  %1.5تخفيض 
........... 

........... 

 انصافً انخجاري 

 %02خصُ تعجيً اٌذفع 

 HTانصافً انًانً خارس انزسى 

   %17اٌرسُ عٍى اٌميّة اٌّضافة 

  TTCصافً اندفع يخضًٍ انزسى

 ........... 

4432.5 

........... 

........... 

……... 

       

................................................................................................ أوقفج انفاحىرة عُد يبهغ 

................................................................................................................................. 
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