
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التربية الوطنية

                    2021-2020السنة الدراسة                                                                                  مديرية التربية لوالية تبسة    

          ت إ ق 2المستوى                                                                                              ثانوية حردي محمد   

 22/04/2021التاريخ                    التوقيت ساعة ونصف                                                                        

 فرض الفصل الثاني  لمادة التسيير المحاسبي والمالي 

 األستاذة لعور المايسة   

 
 الجزء األول : 

 استخرجنا من دفتر األجور لمؤسسة األطلس مايلي :  30/11/2020في 

 دج  169000=  %26دج ، أعباء رب العمل  150000=  والسلة  النقل تعويض  -

  %9 االجتماعي الضماندج مع العلم أن 588000األجر الصافي =  -

 المطلوب : 
 أحسب أجر المنصب والجر اإلجمالي والضريبة على الدخل اإلجمالي .   -1
 .  05/12/2020والتسديد بتاريخ  30/11/2020بتاريخ كشف الراتب في دفتر اليومية سجل  -2

 (، الضريبة على الدخل اإلجمالي ، أعباء ربي العمل  سجل في دفتر اليومية تسديد  مجموع اإلقتطاعات ) الضمان اإلجتماعي -3
 05/12/2020بتاريخ 

 الجزء الثاني : 
 : 2020البسيطة التي قامت بها مؤسسة النجاح خالل السداسي األول من السنة المالية لسنة  القروضأكمل الجدول  -1

 

 تاريخ تسديد القرض  القيمة المكتسبة VA الفائدة  tالمعدل   nالمدة  Kرأس المال  تاريخ استالم القرض القرض

1 18/04/2020 300000 ......... 6% …….. ................. 07/07/2020  

 .......................... ................. 3500 5% أشهر  7 .............. 01/03/2020 2

 ........................... 255150 ........ ........ يوم  75 252000 01/08/2020 3

 02/09/2020 364000 4000 %4 يوم 100 .......... 25/05/2020 4

  3رقم ل في دفاتر المحاسبية للمؤسسة حصولها على القرض وتسديد القرض سج -2

 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التربية الوطنية

                    2021-2020السنة الدراسة                                                                                    مديرية التربية لوالية تبسة    

          ت إ ق 2المستوى                                                                                                ثانوية حردي محمد   

 22/04/2021التاريخ                         التوقيت ساعة ونصف                                                                   

 فرض الفصل الثاني  لمادة التسيير المحاسبي والمالي 

 األستاذة لعور المايسة   

 
 الجزء األول : 

 استخرجنا من دفتر األجور لمؤسسة األطلس مايلي :  30/11/2020في 

 دج  169000=  %26دج ، أعباء رب العمل  150000تعويض النقل والسلة  =   -

  %9دج مع العلم أن الضمان االجتماعي 588000األجر الصافي =  -

 المطلوب : 
 جر اإلجمالي والضريبة على الدخل اإلجمالي . أحسب أجر المنصب واأل  -4
 .  05/12/2020والتسديد بتاريخ  30/11/2020سجل في دفتر اليومية كشف الراتب بتاريخ  -5

 سجل في دفتر اليومية تسديد  مجموع اإلقتطاعات ) الضمان اإلجتماعي ، الضريبة على الدخل اإلجمالي ، أعباء ربي العمل ( -6
 05/12/2020بتاريخ 

 ء الثاني : الجز
 : 2021أكمل الجدول القروض البسيطة التي قامت بها مؤسسة النجاح خالل السداسي األول من السنة المالية لسنة  -3

 

 تاريخ تسديد القرض  القيمة المكتسبة VA الفائدة  tالمعدل   nالمدة  Kرأس المال  تاريخ استالم القرض القرض

1 18/04/2020 300000 ......... 6% …….. ................. 07/07/2020  

 .......................... ................. 3500 ....... أشهر  7 .............. 01/03/2020 2

 ........................... 255150 ........ ........ يوم  75 252000 01/08/2020 3

4 25/05/2020 .......... ........   4% ........ 364000 02/09/2020 

  3سجل في دفاتر المحاسبية للمؤسسة حصولها على القرض وتسديد القرض رقم  -4
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