املستوى  :الثانية ثانوي تسيري واقتصاد ()2ASGE
اختبار الفصل الثاني يف مادة التسيري احملاسيب واملايل

مارس2015
الــمدة 03 :سا00

الـتـطـبـيـق األول:
أجب بـ ( نعم ) أو ( ال ) مع تصحيح الخطأ إن وجـــد.
الــعـمــلــيــة
الرقم
 1يسجـل في يـومية المؤسسة الصافي التجاري فـقـط الموجود في فـاتـورة الشـراء.
عندما تحتوي الفاتورة على تخفيضين متتاليـيـن  % 2و  % 1,5يتم جمعهما ليشكالن معا معـدال جـديدا %3,5
2
يحسب على أساسه قيمة التخـفـيض .
 3يعبر الرسم على القيمة المضافة المحسوب في فاتورة البيع عن الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع .
 4تسجل إدخاالت المخزونات المشتراة إلي المخازن بالمبلغ الصافي للدفع المتضمن الرسم .
الـتـطـبـيـق الـثـانـي 05(:نـقـاط )
قـامـت مـؤسسة الـشريـعة " لصنـاعـة األلــبـسـة " خـالل شـهـر/فـيـفـري 2015/بالعـمـليات الـتالية:
 : /02/04شـراء  900م 2مـن القـمـاش بسـعـر 450دج/للمـتـر مـع تـخـفيـض  ، %5فـاتورة
رقـم ، 21/وصـل إدخـال رقـم 114/والـتـسـديـد خـالل شـهـر .
:/02/09شـراء مـوا ّد التـنـظـيـف بـ  94000:دج بـشيـك بـنـكي مـع تـنـزيـل  ، %4فـاتـورة
رقـم ، 23/واإلسـتـالم بـعــد  3أيـام .
 :/02/11شـراء دراسـة لتـطـويـر مـنتـجـاتـهـا بـتـكـلـفـة  51000:دج  ،تـم ســداد  6000دج
نـقــدا  ،والـبـاقـي عـلى الحسـاب .
 :/02/12تـم إسـتـالم مـوا ّد التـنـظـيـف المـشـتراة في  /02/09:بـوصـل إدخـال رقـم. 25/
 /02/17تـم تـحـويـل  700م 2مـن القـمـاش مـن المـخـزن الى ورشــة التـصـنيـع  ،وصـل إخـراج
رقـم. 106/
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 :/02/19تـم إدخـال 380سـرواال الى مـخـزن المـؤسســة  ،بـتـكـلـفـة إنتـاج1400:دج للـواحـد ،
وصـل إدخـال رقـم. 53/
 :/02/23تـم بـيـع  320سـرواال بسـعـر 1700دج للـواحـد  ،مـع مـحـسـومـات  ، %5فـاتـورة
رقـم ، 107/وصـل إخـراج رقـم ، 24/والـتـســديـد  %20نــقـدا  ،والـبـاقي عـلى الـحسـاب .
 :/02/24تـم تـسـديــد بـاقي عـملـيـة  02/11بـشـيـك بـريـدي.
 :/02/26ســددت  %40مـن قيـمـة الـفـاتـورة رقـم 21/للـعـمـاـيـة  02/04بـشـيـك بـنــكي .
الـمـطـلـوب  :تـسـجـيـل الـعـمـليـات بـدفـتـر يـومـيـة الـمــؤسسـة  ،إذا عـلـمـت أنّ .% 17 TVA:
الـتـطـبـيـق الـثـالــث:
إليك المعـلومات التالية الخـاصة بأجـرة أحـد العـمال :
كـشـف الـراتـب لشـهـر/فـيـفـريN /
مـــؤسســة "الـشــّـريـعــة "
اللقـب:عـامـر

االســم:عـبـد المــالـك
المنصب :قـسـم اإلنـتـاج
عـــدد األوالد04 :
االحـالـة العـائلية :مـتـزوج
رقــم الضمان االجـتـماعي.779458 :
25000
األجـر القـاعـدي
2600
منحة الخبرة المهنية
4800
تعـويـض الضرر
5600
منحـة المـردوديـة الفـرديـة
.........
.....................
6000
تعــويض السـلــة
4560
تعــويـض النــقــل
...................
اقـتـطاع الضمان االجـتماعي
الضريبة على الـدخل اإلجمالي
مجموع االقـتـطـاعـات
المنـح العـائـليـة
......................

المـطــلـوب :
ــ أتــمـم كــشـف األجـرة لهـذا العـامــل .
ــ ســجــّـل في الدفـتر اليومي أجـرة شهـر/فــيـفـري لهـذا
العـامل عـلما أنها سددت بـشيك بنكي بتاريخ N /04/02
ــ أحسـب أعـباء رب العـمل تجـاه الضمـان االجـتـماعي
وسـجــلـهــا في الــدفـتـر الــيــومــي .
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