امستوى :الثانية ثانوي (تسير واقتصاد) )(2ASGE

اختبار الفصل الثاني ي مادة التسير امالي واحاسي

مارس 2014

امدة03 :سا00

التمرين أول
ب اري  20فيفري  2014اشت م سس الكرام ام خصص في صناع أأ ا امن لي كمي من الخش من
ال يم بشي بنكي ر 154
ام ر صالح  120طع خشبي مرجع الخش 60ة BR 3خش أحمر وس
فا ر ر 226
امطل ب :
1ب أ جز الفا ر حس النم ج ام م لي
2ب سجل الفا ر ر  226في فا ر الي مي للم ر (البا ع) والزب (امشت ي)
سلي امشت يا ب اري 22ة2ة 2014ب صل سلي ر  220علما أ كلف شراء امبيعا عن
3ب
ام ر  3000ج لل طع الخشبي ال ح
ـ سجل عملي ال سلي في ي مي ام ر
ـ سجل عملي اس ام في ي مي الزب وصل إ خا ر 254
م سس بببببببببببببببببببببببببببببببب
فا ر ر :ببببببببببببب
لي :م سس  :ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ب اري ببببببببببببببببببببببببببببببب
سعر ال ح خارج الرس
الكمي
البيا
امرجع
بببببببببببببببببببببببببببب
بببببببببببببببب
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ببببببببب
امبلغ إجمالي
ن يل %2
الصافي ال جاري أأو
خفيض عجيل ال فع %5
الصافي امالي HT
الرس علي ال يم امضاف %17
امبلغ لل فع م ضمن ارس TTC
أ فل الفا ر عن مبلغ بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ال س ي بشي بنكي

امبلغ
بببببببببببببببببببب
بببببببببببببببب
بببببببببببببببببب
ببببببببببببببببببب
بببببببببببببببب
ببببببببببببببببببب
ببببببببببببببببببب
52284,96

4ب اح ج م سس أ ا امن لي ب اري 25ة2ة 2014عل عي الخش فعرض عليها ام ر محس م
بنسب  % 10ف اف عل ال أع فا ر إ اص ر  32وسجلها في ي مي ام ر والزب

التمرين الثاني
م سس (أ ا امن لي ) ظ عامل واح ولإع ا أجر لشهر جا في  2014أعطي ل امعل ما ال الي
1ب امعل ما الخاص بالعما
الوظيف
جار

اس واللق
مرا بن علي

الحل العائلي
مت وج

عدد أواد
4

رق الضما اجتماعي
5249

2ب امعل ما الخاص باأجر
عناصر أجر
أجر ال اع ي
الساعا إضافي
الخب امهني
ع يض امس ولي
منح الخطر
أجر امنص
ع يض السل
ع يض الن ل
أجر إجمالي
اقتطاع الضما اجتماعي
الضريب عل ال خل
مجموع اقتطاعا
امنح العائلي
أجر ال حي
أجر الصافي

مراد بن علي
40000
10000
15000
6000
2000
بببببببببب
6000
4000
بببببببب
ببببببب
11000
بببببببب
2400
800
بببببب

امطلوب:
1ب ب ع ا كش أأجر للعامل مرا بن علي ب
 3بسجل محاسبا عناصر أأجر و س ي ه بشي بنكي للعامل ب اري 2ة2ة2014ب
4ب حساب و سجيل أعباء صاح العمل ب
5ب سجيل س ي امبالغ امس ح لصن و الضما اج ماعي والضريب علي ال خل إجمالي ب اري
15ة2ة 2014بشي بنكي ب

