
 :ولاألق ـيـبـطـتـال

د.ـــمع تصحيح الخطأ إن وج ( ال( أو )  نعمجب بـ ) أ 

الــعـمــلــيــةالرقم

راء.ـورة الشـاتـط الموجود في فـقـومية المؤسسة الصافي التجاري فـل في يـيسج 1

2
 %3,5ـديدا جدال ـيتم جمعهما ليشكالن معا مع % 1,5و  % 2 نـيـعندما تحتوي الفاتورة على تخفيضين متتالي

 . يضـفـيحسب على أساسه قيمة التخ

. يعبر الرسم على القيمة المضافة المحسوب في فاتورة البيع عن الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع 3

  . تسجل إدخاالت المخزونات المشتراة إلي المخازن بالمبلغ الصافي للدفع المتضمن الرسم 4

 نـقـاط ( 05:)نـياـثـق الـيـبـطـتـال

بالعـمـليات الـتالية:  2015مـؤسسة الـشريـعة " لصنـاعـة األلــبـسـة " خـالل شـهـر/فـيـفـري/ قـامـت

، فـاتورة  %5دج/للمـتـر مـع تـخـفيـض 450مـن القـمـاش بسـعـر  2م 900/ : شـراء 04/02

 والـتـسـديـد خـالل شـهـر . 114، وصـل إدخـال رقـم/ 21رقـم/

، فـاتـورة  %4دج بـشيـك بـنـكي مـع تـنـزيـل  94000مـواّد التـنـظـيـف بـ : /:شـراء09/02

 أيـام .  3، واإلسـتـالم بـعــد  23رقـم/

دج  6000دج ، تـم ســداد  51000/: شـراء دراسـة لتـطـويـر مـنتـجـاتـهـا بـتـكـلـفـة :11/02

 نـقــدا ، والـبـاقـي عـلى الحسـاب .

 . 25/ بـوصـل إدخـال رقـم/09/02م مـواّد التـنـظـيـف المـشـتراة في :/: تـم إسـتـال12/02

التـصـنيـع ، وصـل إخـراج  مـن القـمـاش مـن المـخـزن الى ورشــة 2م 700/ تـم تـحـويـل 17/02

 .  106رقـم/

2015مارس              (2ASGE) تسيري واقتصاد     ثانوي    الثانية:   املستوى 

 التسيري احملاسيب واملايل   اختبار  الفصل الثاني يف مادة  00سا 03الــمدة:  



ـد ، دج للـواح1400سـرواال الى مـخـزن المـؤسســة ، بـتـكـلـفـة إنتـاج:380/: تـم إدخـال 19/02

 . 53وصـل إدخـال رقـم/

 ، فـاتـورة %5دج للـواحـد ، مـع مـحـسـومـات 1700سـرواال بسـعـر  320/: تـم بـيـع 23/02

 نــقـدا ، والـبـاقي عـلى الـحسـاب . %20، والـتـســديـد  24، وصـل إخـراج رقـم/ 107رقـم/

 .بـريـديشـيـك بـ 11/02تـم تـسـديــد بـاقي عـملـيـة /: 24/02

 بـشـيـك بـنــكي . 04/02للـعـمـاـيـة  21مـن قيـمـة الـفـاتـورة رقـم/ %40: ســددت /26/02

.% TVA 17إذا عـلـمـت أّن : ، تـسـجـيـل الـعـمـليـات بـدفـتـر يـومـيـة الـمــؤسسـة الـمـطـلـوب :

 :لــثاـثـق الـيـبـطـتـال

 :مال ـد العـأح رةـاصة بأجـلومات التالية الخـإليك المع 

  وب : ـلــطـالم
 .ل ــامـذا العـرة لهـف األجـشــك أتــمـمــ 
ذا ـله/فــيـفـري رـرة شهـتر اليومي أجـفي الدفســجــّـل ــ 
 N/ 02/04شيك بنكي بتاريخ بـلما أنها سددت ـامل عـالع
 ماعيـتـان االجـاه  الضمـمل تجـباء رب العـب أعـأحســ  

وسـجــلـهــا في الــدفـتـر الــيــومــي .

 بالتوفيق

N /فـيـفـري/رـهـب لشـراتـف الـشـك

"الـشــّـريـعــة ة "ــؤسســـم

 رـامـب:عـاللق          عـبـد المــالـك م:ــاالس
 اإلنـتـاج م ـسـالمنصب: ق

 04 دد األوالد:ـــعزوج              ـتـ:مة ائليـالعالحـالـة ا
 .779458 ماعي:ـتـم الضمان االجــرق

 ديـاعـر القـاألج
 منحة الخبرة المهنية

 ض الضررـويـتع
ةـرديـة الفـدوديرـة المـمنح

25000
2600
4800
5600

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

 ةــلـويض الســتع
لــقــض النـويــتع

6000
4560

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

 تماعي ـطاع الضمان االجـتـاق
اإلجماليدخل ـالضريبة على ال

........
9226,40

........اتـاعـطـتـمجموع االق

1200ةـليـائـح العـالمن

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

2/2الصفحة 



 نـقـاط ( 04)األول:التطبيق 
د:ــم ( أو ) ال ( مع تصحيح الخطأ إن وجـأجب بـ ) نع.1

الــعـمــلــيــة

اليسجل في يومية المؤسسة الصافي التجاري فقط الموجود في فاتورة الشراء. 1

ج
للدفع والمبلغ الصافي  المبلغ الصافي خارج الرسم والرسم على القيمة المضافةيسجل في يومية المؤسسة 

 الموجود في فاتورة الشراء. المتضمن الرسم

2
 % 3,5يتم جمعهما ليشكالن معا معدال جديد  % 1,5و  % 2عندما تحتوي الفاتورة على تخفيضين متتاليين

 يحسب على أساسه قيمة التخفيض.
 ال

ج
بل يتم تحديد المبلغ الصافي ال يتم الجمع بينهما   % 1,5و  % 2عندما تحتوي الفاتورة على تخفيضين متتاليين

 . لى حدىعلكل تخفيض 

 ال .يعبر الرسم على القيمة المضافة المحسوب في فاتورة البيع عن الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع 3

 الرسم على القيمة المضافة المحصل.يعبر الرسم على القيمة المضافة المحسوب في فاتورة البيع عن  ج

 ال .تسجل إدخاالت المخزونات المشتراة إلي المخازن بالمبلغ الصافي للدفع المتضمن الرسم 4

 . بالمبلغ الصافي خارج الرسمتسجل إدخاالت المخزونات المشتراة إلي المخازن  ج

 نـقـاط ( 07,25)التطبيق الثاني:
( ـةطـنق 3,75=  15× 0,25)  إعــداد الـفــواتــيـر:

  2ASGEالتسيري احملاسيب واملايل   اختبار  الفصل الثاني يف مادة تصحيح 

 N/04/02 في:  21/الفاتورة رقم

 405000 450×900 امـالمبلغ الخ

 20250 %5  يض األولـفـالتخ

 HT  384750المبلغ الصافي للدفع 

TVA  %17 65407,50

450157,50 المبلغ المتضمن الرسم 

الل شــهــر التـســديــد خــ

N/09/02 في:  23/الفاتورة رقم

 94000 امـالمبلغ الخ

 3760 %4  األوليض ـفـالتخ

 HT 90240المبلغ الصافي للدفع 

TVA  %17 15340,80 

 105580,80 المبلغ المتضمن الرسم 

بـشـيك بـنـكـي التـســديــد 

N/23/02 في:  107/الفاتورة رقم

  544000  1700×320 امـالمبلغ الخ

  27200 %5  مـحـسـومـات

  HT  516800المبلغ الصافي للدفع 

TVA  %17 87856 

  604656 المبلغ المتضمن الرسم 

نـقـدا والبـاقي على الحـسـاب  %20التـســديــد 



نـقـطـة ( 3,5) ":الشـّريـعـة السابقة في الدفتر اليومي لمؤسسة " الـعـمـلـيـات تسجيل ــ 
التنقيطدائن مدين الــبــيــان دائـن مـديـن

381 

4456

401 

04/02  
 حـ/مشـتـريات مـواد أولـيــة

 قابل لالسترجاع TVAحـ/
حـ/مـوردو المـخــزونـات والخــدمـات 

  21رقـم/فاتورة 

384750

65407,50

450157,50 

0,125 

0,125 

0,125 

31 

381 

04/02  
 حـ/ مـخــزون المــواد األولـيــة 

حـ/مشـتـريات مـواد أولـيــة 
 114وصــل إدخــال رقـم/

384750 

384750 

0,125  

0,125 

382 

4456

512 

09/02  
حـ/مـشتـريات التـمـويـنـات األخــرى

 قابل لالسترجاع TVAحـ/
 ـبـنــكالحـ/

  23رقـم/فاتورة 

90240

15340,80 

105580,80 

0,125 

0,125 

0,125 

604 

4456

53 

401 

11/02  
 حـ/مـشتـريـات الـدراسـات 

  قابل لالسترجاع TVAحـ/
 حـ/الــصــنــدوق       
حـ/مـوردو المـخــزونـات والخــدمـات      

51000

8670 

6000 

53670 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

32   

382  

12/02  

 أخــرى مـخــزنــة  حـ/تـمـويـنات 

حـ/مـشتـريات التـمـويـنـات األخــرى      

  215وصــل إدخــال رقـم/

90240 

90240 

0,125 

0,125

601  

31  

17/02  

مشـتريات المـواد األولــيـة المـستـهـلـكـة   حـ/

 حـ/ مـخــزون المــواد األولـيــة      
 106وصـل إخــراج رقـم/

315000 

315000 

0,125 

0,125 

35 

72 

19/02  

 حـ/مــنتــجات تــامــة 

 حـ/إنـتـاج مـخــزون       

 53وصــل إدخــال رقـم/

532000

532000 

0,125 

0,125 

53 

411 

701 

4457 

23/02 

 حـ/ الصــنــدوق

 حـ/ الــزبــائـــن 

حـ/ مـبـيـعـات المـنـتـجـات 

 المـحـصــل  TVAحـ/ 

  107فــاتــورة رقـم/

120931.2

483724.8 

516800

87856 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

72 

35 

23/02 

 حـ/إنـتـاج مـخــزون 

 حـ/مــنتــجات تــامــة

 244وصـل إخــراج رقـم/

448000 

448000 

0,125 

0,125 

24/02 



401 

517 

حـ/مـوردو المـخــزونـات والخــدمـات 

 حـ/جـاري بــريــدي 

53670  

53670 

0,125 

0,125 

401 

512 

26/02  

حـ/مـوردو المـخــزونـات والخــدمـات 

 حـ/ الـبــنــك 

180063 

180063 

0,125 

0,125 

 ( ــةطنـقـ 08,75)التطبيق الثالث:

نـقـطـة ( 05.5)"الــمــالــك بد ـعامل  السيد "ـللع األجـرشف ــ إنجاز ك 1

. 0,09× ر المنصب ـتماعي = أجــالضمان االجــ 
3420   =38000   ×0,09 . (0,5 ) 

 ـمان اإلجـتـماعي:ضأعــبـاء رّب الـعـمـل تجـاه ال ــ
 %26× أعـبـاء رب الـعـمـل = أجـر المـنــصـب ــ 

      =38000  ×26%  
 ( 0,5)دج .  9880=      

نـقـطـة ( 02,25) :رـاألجر ـناصـومي لعـتر اليــ التسجيل في الدف 

631
421

 نــدميـــأجور المستخحـ/
األجور المستحقة ــ دمونـالمستخحـ/

 إثبات أجور المستخدم

48560  
48560  

0,25 
0,25 

421
431
442

 ة ـقـاألجور المستحــ  دمون ـالمستخحـ/
 الضمان االجتماعيحـ/ 

أخري مستحقة من أطرافر. ض وحـ/      
 اتـــإثبات االشتراك

12646,40  
3420  

9226,40  

0,25 
0,25 
0,25 

421
512

 المستخدمون ـ األجور المستحقة
البنوك الحسابات الجارية

37113.60
37113.60

0,25 
0,25 

N /فـيـفـري/رـهـب لشـراتـف الـشـك

"الـشــّـريـعــة ة "ــؤسســـم

 رـامـب:عـاللق          عـبـد المـالـك م:ــاالس
 اإلنـتـاج م ـسـالمنصب:  ق

 04 دد األوالد:ـــع              زوجـتـ:مة ائليـالعالحـالـة ا
 .779458 ماعي:ـتـم الضمان االجــرق

 ديـاعـر القـاألج
 منحة الخبرة المهنية

 ض الضررـويـتع
ةـرديـة الفـدوديرـة المـمنح

25000
2600
4800
5600

38000أجــر المـنـصــب

 ةــلـويض الســتع
لــقــض النـويــتع

6000
4560

 48560األجـــر اإلجــمــالـي 

 تماعي ـطاع الضمان االجـتـاق
دخل اإلجماليـالضريبة على ال

3420
9226,40

  12646,40اتـاعـطـتـمجموع االق

1200ةـليـائـح العـالمن

 37113,60األجـــر الصـــافـي 



بـشـيـك بـنـكـي دمـدفع أجور المستخ

635 
431 

اإلجـتمـاعيـةمـدفـوعــة للـهـيئــات  ـتـراكاتحـ/إش
 حـ/الضــمــان اإلجـتـمـاعي      

 إثــبـات أعــبــاء رب الـعــمـل 

9880 
9880 

0,25 
0,25 


