
 2021/ 2020: الدراسيالموسم                                       تاوقريت                                –ثانوية زروقي الشيخ 

   و نصف ـاعة ــــــالمـــــــــدة : سـ                                    ت إ                                                  02المستوى : 

 

 التسيير المحاسبي و الماليفرض في مادة 

 األول :  الجزء

 عمليات التالية : الحليب و مشتقاته خالل شهر جوان بال إلنتاجقامت مؤسسة " الهضاب " 

01/06 N للعلبةدج  30بسعر  علبة 100في كل صندوق  الياوورت صندوق  من  200 الى تاجر الجملة " فيصل "  باعت  

 دج  . 22%  ،  التسديد في نهاية الشهر  ، تكلفة انتاج العلبة : 19، معدل الرسم % 2بـ مع تخفيض 

03/06/N  دج . 25كيس حليب لورشة االنتاج سعر الكيس  150رت ـــأخ 

05/06/N   دج  18000نقدا بمبلغ المـــــــاء سددت فاتورة 

07/06/N   دج يتعلق بأرباح االسهم  135000تحصلت على شيك بنكي قيمته 

10/06/N   ( 19معدل الرسم دج متضمن الرسم ، التسديد على الحساب ) 14280االشتراك في شبكة االنترنت بمبلغ % 

30/06/N    01/06الياوورت المباع سابقا في  تاجر الجملة " فيصل "  للمؤسسة  قيمة سدد/N   نقدا و الباقي ، النصف

 بشيك بنكي .

 :  المطلوب

 المؤسسة  و تاجر الجملة " فيصل " كل من  لدى   N/30/06و   N/01/06سجل العمليتين   -1

 . سجل باقي العمليات في الدفتر اليومي للمؤسسة   -2

 

 الجزء الثاني :

 استخرجنا المعلومات التالية : لشهر أكتوبر  من دفتر االجور لمؤسسة " الصومام " :  أوال

 دج 680000االجر القاعدي :  -

 تعويض الخبرة المهنية : ...؟ ... -

 دج  195000أعباء رب العمل :  -

 دج  250000تعويض النقل :  -

 دج  23500الضريبة على الدخل االجمالي :  -

 :  المطلوب

 و تعويض الخبرة المهنيةأحسب أجر المنصب و االجر االجمالي   -1

 جر الصافيأحسب اال  -2

 سجل في الدفتر اليومي أجرة شهر أكتوبر و أعباء رب العمل   -3

 سجل المبالغ الواجب تسديدها عن طريق البنك لهيئة الضمان االجتماعي و مصلحة الضرائب .  -4

 

 دج  27300يوم  بفائدة قيمتها  20( شهور و 08دج لمدة )  630000المؤسسة مبلغ  اقترضت:  ثانيا

 ما نوع هذا القرض ؟ و لماذا ؟   -1

 أحسب معدل الفائدة   -2

 القرض الثاني  ثلث% ، بحيث القرض االول 5دج  لمدة سنة بمعدل  1200000 اقترضت المؤسسة مبلغين قيمتهما   -3

 .أحسب قيمة كل قرض  و فائدة القرض االول  -
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