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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية                                           

 صاحلي عبد القادر لثانوية :ا                                مديرية الرتبية لوالية الشلف         
 2021/  2020ة الدراسية  السن                           تسيري واقتصاد نيةاملستوى : السنة الثا

   تاناملدة : ساع                      يف التسيري احملاسيب واملايل األولإختبار الفصل 

  (  نقاط 06)    الجزء األول
 تالية : تجارية كمية من الخزائن والطاوالت في فاتورة تتضمن العناصر الأفراح" "إشترت مؤسسة 17/01/2015بتاريخ 

 17/01/2015وهران                         075فاتورة رقم                                                 

 وهران  –مؤسسة األثاث المنزلي حي أول نوفمبر 
 وهران  –ك عيون التر مؤسسة أفراح                                                                           

 TOTALالمجموع  PUسعر الوحدة  Qالكمية  التعيين  المرجع 

A/007 

A/008 
 خزائن 

 طاوالت 

10 
14 

......... 
4000 

......... 

......... 

........................... 
 % 10تخفيض تجاري 

........ 

……… 

....................... 
 % 05 تنزيل

......... 

………. 

....................... 
 % 17الرسم على القيمة المضافة 

......... 

………. 

 TTC 154053.90المبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم 

 ................................................................................اوقفت الفاتورة عند مبلغ: 
 . 25وصل إدخال رقم   أيام والتسليم فورا 10التسديد بعد 

 العمل المطلوب : 
 .لفاتورة مع تبرير العملياتا أتمم (1

 مؤسسة أفراح . يومية في دفتر فاتورةسجل ال (2

 نقاط ( 06)   الجزء الثاني 
 استخرجنا مايلي: 31/12/2015حساب النتائج لمؤسسة "جرجرة" في  من

  دج   2000000مبيعات من البضائع والمنتجات ملحقة 

  = مبيعات من البضائع والمنتجات ملحقة40إنتاج المخزن % 

  على التوالي -120000سالب والفرق بينهما  720000أعباء المستخدمين و الضرائب والرسوم مجموعهما 

 الخدمات الخارجية 6ات المستهلكة = المشتري 

  = إنتاج المخزن 0.25الخدمات الخارجية  

  = 2الخدمات الخارجية/
 الخدمات الخارجية أخرى 1

 = 4المنتوجات العملياتية األخرى/
 من إجمالي فائض االستغالل 1

  العملياتية األخرىمخصصات لالهتالكات و المؤونات = نصف األعباء العملياتية األخرى = المنتوجات 
 = 120000المنتوجات المالية  

 األعباء المالية = نصف المنتوجات المالية 

 : 25معدل الضرائب على النتائج العادية % 

 
 الحسابية العمليات إظهار حساب النتــــائج معجدول أنجز  العمل المطلوب :
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 نقاط (  08)  الجزء الثالث 

و  01/01/2015بدأت نشاطها في  و تستعمل الجلد كماّدة أولية صناعة األحذية مؤسسة "عبد النور" يتمثل نشاطها في

 كانت عناصر الميزانية االفتتاحية كما يلي:

 DA، الصندوقDA 350000، بنوك الحسابات الجاريةDA 80000، معّدات نقلDA500000معّدات و أدوات  

 ، رأس المال؟100000

 سة بالعمليات التالية:المؤس  و خالل شهري جانفي و فيفري قامت

 تنزيل %10تخفيض تجاري  DA60000 من الجلد من عند المورد "أحمد" بقيمة إجمالية m²100شراء  02/01( في 1

ال وصل إدخ، FA/01رقم فاتورةالعملية تمت على الحساب مع تمام االستالم .  %17 رسم على القيمة المضافة ، 2%

  BE/01رقم

 BS/02وصل إخراج  رشات من أجل التصنيعالجلد نحو الو من m²80 إخراج  04/01( في 2

 BE/02،  وصل إدخال رقم DA65000 زوج من األحذية بتكلفة إجمالية 80تّم االنتهاء من إنتاج  10/01( في 3

 2 %تخفيض تجاريللزوج الواحد تتضمن  DA 1100زوج من األحذية للزبون"منير" بقيمة  50بيع  16/01( في 4

  ج،  وصل إخرا  FV/03العملية تمت على الحساب مع تمام التسليم فاتورة  رقم 17% ة المضافةرسم على القيم،

 BS/03رقم

 FS/01 BC/01  و تّم دفع قيمتها في نفس اليوم نقدا DA 2500 وصلت فاتورة الكهرباء البالغة 20/01( في 5

لى زوج الواحد مع تخفيضين تجاريين عفي ال DA 200بيع ما تبقى من أحذية للزبون "مروان" بربح  05/02( في 6

،  FV/05مالعملية تّمت على الحساب مع تمام التسليم. فاتورة رق .17% رسم على القيمة المضافة،  2%و  3%التوالي 

  BS/05وصل إخراج رقم

 1558682سّدد الزبون "منير" نصف ما عليه بشيك بنكي رقم    10/02( في 7

 251486" كّل ما عليه بشيك بنكي رقم  سّدد الزبون "مروان 20/02( في 8

 المطلوب:

 أحسب رأس المال  (1

 إنجاز فواتير الشراء و البيع  (2

 عبد النور مؤسسةيومية العمليات في دفتر  تسجيل (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 للجميع التوفيقب                                                                       ي.جاو: شرفالمادة  ستاذأ
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 الجزء األول 
 ن 01.5إتمام الفاتورة العادية             

 17/01/2015وهران                         075فاتورة رقم                                                 

 وهران  –مؤسسة األثاث المنزلي حي أول نوفمبر 
 هران و –الزبون عمراني سمير عيون الترك                                                               

 TOTALالمجموع  PUسعر الوحدة  Qالكمية  التعيين  المرجع 

A/007 

A/008 
 خزائن 

 طاوالت 

10 
14 

9800.00 
4000.00 

98000.00 
56000.00 

 البلغ الخام خارج الرسم
 % 10تخفيض تجاري 

154000.00 

15400.00 

 الصافي التجاري
 % 05تنزيل 

138600.00 

6930.00 

 صافي الدفع خارج الرسم
 % 17الرسم على القيمة المضافة 

131670.00 
22383.90 

 TTC 154053.90المبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم 

 وثالثة وخمسون الف وتسعون سنتيمامائة واربعة وخمسون دينارا اوقفت الفاتورة عند مبلغ: 
 أيام والتسليم فورا  10التسديد بعد 

 تبرير العمليات : 

  : ن 0.5                                                           131670 = 154053.90/1.17المبلغ خارج الرسم 

 = ن  0.25                                                                                                  22383.9 الرسم 

  = ن 0.5                                                               138600=  0.95/  131670الصافي التجاري 

 = ن 0.25                                                                                                     6930 التنزيل 

 = ن  0.5                                                                                             154000 المبلغ الخام 

 = ن  0.25                                                                                                 15400 التخفيض 

  = ن  0.25دج للوحدة             9800 = 10/ 98000( =  4000×  14 ) – 154000سعر الوحدة من الخزائن 

 ن  02                                                                         التسجيل المحاسبي لدى مؤسسة األثاث المنزلي :  

 
380 
4456 

 
 
 

401 

....................17/01/2015 ............................... 

 البضائع المخزنة 
 رسم قابل لإلسترجاع 

 موردوا المخزونات والخدمات            
 075شراء بضائع فاتورة رقم 

 
131670 
22383.9 

 
 
 

154053.90 

30  
380 

 

 مخزونات البضائع 
 بضائع مخزنة             

  25إدخال البضائع إلى المخزن وصل إدخال رقم 

131670  
131670 

 الجزء الثاني  
 ن  1انجاز جدول حساب النتائج                                              

 Nالسنة  البيـــــــــــــــان

 2000000 المبيعات و المنتوجات الملحقة

 800000 أو المنتقص من المخزون اإلنتاج المخزن

 -- اإلنتاج المثبت
 -- إعانات االستغالل

 2800000 0.25ــ إنتاج السنة المالية       1

 1200000 المشتريات المستهلكة

 200000/400000 الخدمات الخارجية و االستهالكات األخرى

 1800000 ــ استهالك السنة المالية                    2

 1000000  0.25(            2ــ1ــ القيمة المضافة لالستغالل )3

 300000 أعباء المستخدمين

 420000 الضرائب و الرسوم و المدفوعات المماثلة

 280000  0.25ــ إجمالي فائض االستغالل                  4

 70000 المنتوجات العملياتية األخرى

 140000 األعباء العملياتية األخرى

 70000 المخصصات لإلهتالكات و المؤونات و خسائر القيمة

 -- استرجاع على خسائر القيمة و المؤونات

 140000  0.25ــ النتيجة العملياتية                         5
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200000 × 25 % 

 

 تبرير العمليات 

  = ن  0.25              دج   800000= 0.4×  2000000اإلنتاج المخزن 

  = ن 0.25            دج      200000=  800000×  0.25الخدمات الخارجية 

  = ن 0.25             دج     400000= 0.5/ 200000الخدمات الخارجية األخرى 

  = ن  0.25                   دج         1200000=  200000×  6المشتريات المستهلكة 

 
 1دج ...... 720000أعباء المستخدمين + الضرائب والرسوم = 

 2= الضرائب والرسوم .. 120000ي : أعباء المستخدمين + ا   – 120000لضرائب والرسوم = ا –أعباء المستخدمين 

 بالتعويض : 
  720000=  120000أعباء المستخدمين + أعباء المستخدمين + 

  600000=  120000 – 720000أعباء المستخدمين =  2

  = ن  0.5                    دج         300000=  2/  600000أعباء المستخدمين 

  = ن 0.5             دج       420000=  120000+  300000الضرائب والرسوم 

  = ن  0.25               دج      70000=  280000¼ × المنتوجات العملياتية األخرى 

  = ن  0.25                  األعباء العملياتية      = ½  70000المخصصات = المنتوجات 

  = ن  0.25                       دج     140000=  0.5/  70000األعباء العملياتية  

  = ن  0.25                       دج   60000=  120000½  × األعباء المالية 

 ن  0.25           دج   50000=  0.25×  200000ائب الواجبة = الضر 

 :  الجزء الثالث
 ن  01دج              1030000=  100000+  350000+  80000+ 500000حساب رأس المال = 

 ن  5.5=  11×  0.5                                                                :01/01/2011إعداد الميزانية االفتتاحية في 

381 
4456 

 
 

401 

                  مواد أولية ولوازم مخزنة 
 ر.ق.م قابل لالسترجاع

 موردو المخزونات و الخدمات                            
                                  FA/01 

52920 
8996.4 

 

 

 
61916.4 

31 

 

 

 

381 
 

 مواد أولية و لوازم              
 مواد أولية و لوازم مخزنة                    

                        BE/01 
                          

52920        

 

 

52920 

 

601   
31  

              مستهلكة مواد أولية 
    1 مواد أولية ولوازم                       

                     BS/02 

42336 

 

 

42336 

355   
72  

 منتجات مصنعة 1                
 إنتاج مخزن                                     

                            BE/02 
                        

65000 

 

 

65000 

411 
 

 
701 
4457 

زبائن)منير(                      
 مبيعات المنتجات المصنعة

 ر. ق.م  المحصل                                      
                              FV/03 

                  
 

63063  

53900 
9163 

72  
  355  

    إنتاج مخزن                     
 منتجات مصنعة                           

                              BS/03 

40625  

40625 

 120000 المنتوجات المالية

 60000 األعباء المالية

 60000   0.25ــ النتيجة المالية                  6

 200000  0.25(        6+5ــ النتيجة العادية قبل الضرائب )7

 50000 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 -- الضرائب المؤجلة )تغيرات( عن النتائج العادية

 -- مجموع منتوجات األنشطة العادية

 -- مجموع أعباء األنشطة العادية

 150000  0.25ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية              8

 -- العناصر غير العادية ــ المنتوجات
 -- العناصر غير العادية ــ األعباء

 -- ــ النتيجة غير العادية9

 150000 ــ صافي نتيجة السنة المالية          10
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607  
53 

 مشتريات غير مخزنة من المواد و التوريدات 
 الصندوق                           

                               FS/01 ,BC/03 

2500  

2500 

411  
701 

4457 

 زبائن)مروان(              
 مبيعات المنتجات المصنعة

 ر. ق.م  المحصل                                     
                              FV/05 

 

 

 

 

 

33783.135  
28874.475 
4908.66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 ن  1.5:        إعداد الفواتير

                                                                              
                                                   

                         

                                                                                                                                                                        
                                                                                                     
       

                  

                                                                           

 

 

 

72 

 

 

 

 

355 

 إنتاج مخزن
 منتجات مصنعة                           

                              BS/05 

24375  

 

24375 

512 
 

 

 

 
 

411 

 بنوك الحسابات الجارية
     الزبائن)منير(                   

 1558682شيك رقم  

31531.5  
31531.5 

512  
 

411 

 بنوك الحسابات الجارية
     الزبائن)مروان(                  

 251486شيك رقم  

33783.135  
33783.5 

 1481833.17 1481833.17 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  

 F/01            المبلغ اإلجمالي

 %10التخفيض التجاري 

60000 
6000 

 الصافي التجاري
 %2 تنزيل

54000 
1080 

 الصافي للدفع خارج الرسم
 %17الرسم على القيمة المضافة 

52920 
8996.4 

 TTC 61916.4المبلغ المتضمن الرسم

 F/03                   المبلغ اإلجمالي

 %            2خصم تعجيل الدفع 

 الصافي للدفع خارج الرسم
 %17الرسم على القيمة المضافة 

55000 
1100 
53900 
9163 

 TTC 63063المبلغ المتضمن الرسم

 F/05    المبلغ اإلجمالي          

 %3التخفيض التجاري األول 

30375 
911.25 

 الصافي التجاري 
 %2التخفيض التجاري الثاني 

29463.75 
589.275 

 الصافي للدفع خارج الرسم
 %17الرسم على القيمة المضافة 

28874.475 
4908.66 

TTC 33783.135 enالرسم المبلغ المتضمن
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