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 2020مارس  1441/01رجب  6األحد                      ثانوية أحمد بن محمد يحيى المقري             
 ساعة 2الزمن:                       المستوى: ثانية تسيير واقتصاد                 

 مادة: التسيير المحاسبي والمالي
 
 
 

 نقاط 8التمرين األول: 
 النشاط اإلنتاجي بالعمليات التالية: ذات "الوفاء"قامت مؤسسة 

، التسديد ثلث بشيك بنكي ونصف TVA 19%دج متضمن الرسم، 599760: شراء مواد أولية بمبلغ 05/04/2019
 .BE 414، استلمت في نفس اليوم نقداالباقي 

 حقا.، التسديد الTVA 09%دج خارج الرسم، 165000استلمت فاتورة الكهرباء والغاز بمبلغ  07/04/2019
 .BS 812حولت نصف المواد األولية المشتراة إلى ورشات اإلنتاج،  10/04/2019
سدّدت فاتورة صيانة إحدى آالتها نقدا، حيث أن مبلغ الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع  12/04/2019

 .TVA 19%دج، 9120
 .BE 707دج، قامت بتخزينها 650000وحدة تامة الصنع بتكلفة إجمالية  250تحصلت على  18/04/2019
، %5دج للوحدة الواحدة، تضمنت الفاتورة ما يلي: تخفيض 3600وحدة تامة الصنع بسعر  180باعت  25/04/2019

TVA 19%( بشيك بنكي والباقي على الحساب، التسليم فوري 3/4، التسديد )BS 300. 
 المطلوب:

 ."الوفاء"سجل العمليات أعاله في يومية مؤسسة  .1
 ( في دفتر اليومية للزبون.25/04العملية األخيرة )سّجل  .2

 التمرين الثاني:
 بالعمليات التالية: "األندلس"قامت مؤسسة 

، 14/09/2019دج من بنك التنمية المحلية يتم إرجاعه مع الفوائد في 360000استلمت قرضا قيمته  06/06/2019
 من قيمة القرض. %0.5، مصاريف اإلصدار %4علما أن معدل الفائدة البسيطة 

 .TVA 19%دج متضمن الرسم، 23800سدّدت فاتورة إشهار نقدا مبلغها  12/06/2019
 TVAدج، 60000تضمنت ما يلي: المبلغ الخام  190أّجرت إحدى آالتها لمؤسسة أخرى، فاتورة رقم:  25/06/2019

 ، التسديد بشيك بنكي.19%
دج، 920000ألجور استخرجنا ما يلي: أجر المنصب قامت بحساب أجرة شهر جوان ومن دفتر ا 30/06/2019

 دج.37200دج، الضريبة على األجر 17500دج، تعويض النقل 62500تعويض السلة 
تّم تسديد أجرة شهر جوان واشتراكات صندوق الّضمان االجتماعي وكذا الضريبة على األجر بشيك  02/07/2019

 بنكي.
 المطلوب:

 جتماعي، األجر اإلجمالي، األجر الصافي، أعباء رب العمل.احسب كاّل من: اقتطاع الضمان اال .1
 احسب: مدة القرض، مبلغ الفائدة البسيطة، المبلغ اإلجمالي الذي تسدده المؤسسة لبنك التنمية المحلية. .2
 سّجل العمليات التي قامت بها مؤسسة "األندلس" في دفتر اليومية. .3
 .14/09/2019سّجل القيد الضروري في  .4

 الث:التمرين الث
 إليك الجدول التالي:

 VAالجملة  Iمبلغ الفائدة  tمعدل الفائدة  nالمدة  Kرأس المال  الحالة

 اختبار الفصل الثاني
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 192850 ........ %6 ..... شهر 190000 1
 ....... 617.5 %4.5 يوم 76 ........... 2
 ......... 3500 ......... أشهر 7 120000 3
 364000 ......... %4 يوم 100 ............ 4

 المطلوب:
 أكمل الجدول مع بيان العمليات الضرورية. .1

 
 
 
 

 بالتوفيق لكل من اجتهد
 إما أن تكون مثل النحلة تصنع ما ينفع الناس، أو أن تكون ذبابة تأكل من كل قذارة

 أستاذ المادة: دحمان إدريس
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