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 للسداسي األول  التسلسل الزمني للحصص

 : األسبوع األول

 ،مبادئها،..املعاملة املالية ،التعرف على احملاسبة املالية : الهدف من الحصة  

 : السير الزمني للحصة  

 ربع ساعة األولى: تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة              

  01ساعة وربع الباقية: سلسلة رقم             

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

 

 :سبوع الثانياأل

 عه وخصائصه وكيفية تمثيله .التعرف على  التدفق  وانوا: الهدف من الحصة    

 : السير الزمني للحصة  

 : تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة ربع ساعة األولى             

  02: سلسلة رقم ساعة وربع الباقية            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

 : األسبوع الثالث

                   تسجيل به وكيفية الرتصيد . ،كيفيةدفرت األستاذ التعرف على : الهدف من الحصة  

 : ني للحصةسير الزمال  

 : تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة ربع ساعة األولى             

  03: سلسلة رقم ساعة وربع الباقية            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

 

 :الرابع األسبوع



  

 لميزانية االفتتاحية وخصائصها وكيفية تسجيل في اليومية.التعرف على ا :الهدف من الحصة  

 : السير الزمني للحصة  

 : تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة ربع ساعة األولى             

  04: سلسلة رقم ساعة وربع الباقية            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

 

  :األسبوع الخامس

 لى الرتحيل اىل دفرت األستاذ واجناز امليزانية اخلتامية وخصائصها.ع التعرف: الهدف من الحصة  

 : السير الزمني للحصة  

 : تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة ربع ساعة األولى             

  04: سلسلة رقم ساعة وربع الباقية            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

 : األسبوع السادس

 التعرف على معاجلة املخزونات يف املؤسسة التجارية: ف من الحصةالهد    

 : السير الزمني للحصة  

 : تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة ربع ساعة األولى             

  05: سلسلة رقم ساعة وربع الباقية            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

 

 

 :األسبوع السابع

 لجة المخزونات في المؤسسة الصناعيةاالتعرف  على مع من الحصة: الهدف    



  

 : السير الزمني للحصة   

 : تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة ربع ساعة األولى             

  06: سلسلة رقم ساعة وربع الباقية            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

  :األسبوع الثامن

 على كيفية تسجيل التخفيضات التعرف : صةلحالهدف من ا  

  سير الزمني للحصة: ال  

 تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة   :ربع ساعة األولى             

  06 ساعة وربع الباقية: سلسلة رقم            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

  :األسبوع التاسع

  ة املخزونات يف املؤسسة الصناعية .معاجلالتعرف على : الهدف من الحصة    

 : السير الزمني للحصة  

 : تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة ربع ساعة األولى             

  07: سلسلة رقم ساعة وربع الباقية            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

 

 

 

 : ألسبوع العاشرا

 تسجيل الرسم على القيمة المضافة . التعرف على كيفية: الهدف من الحصة    

 الزمني للحصة:  السير



  

 : تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة ربع ساعة األولى             

  07: سلسلة رقم ساعة وربع الباقية            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

  :األسبوع الحادي عشر

 قيمة املضافة.على تسوية للالتعرف : الهدف من الحصة    

 : السير الزمني للحصة

 : تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة ربع ساعة األولى             

  08: سلسلة رقم ساعة وربع الباقية            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

 :األسبوع الثاني عشر

 تسجيل األغلفة  التعرف على: الهدف من الحصة    

 : للحصة السير الزمني  

 : تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة ربع ساعة األولى             

  09: سلسلة رقم ساعة وربع الباقية            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

 

 

 

 :األسبوع الثالث عشر

 التعرف على تسجيل األغلفة : الهدف من الحصة      

 : ر الزمني للحصةسيال  

 : تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة ربع ساعة األولى             



  

  09: سلسلة رقم ساعة وربع الباقية            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

 :األسبوع الرابع عشر

 التعرف على تسجيل األغلفة : الهدف من الحصة    

 : السير الزمني للحصة  

 ستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضرة : تدخل األربع ساعة األولى             

  09: سلسلة رقم ساعة وربع الباقية            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

 

 :األسبوع الخامس عشر

 التعرف على تسجيل األغلفة : الهدف من الحصة    

 : السير الزمني للحصة  

 رة : تدخل األستاذة بأسئلة خاصة بالمحاضولىربع ساعة األ             

  09: سلسلة رقم ساعة وربع الباقية            

 : السبورةالوسائل المستخدمة  

 



 

 

 

 

 

 

  1سلسلة رقم 

 عرف المحاسبة المالية ؟ .1
 عرف المعاملة المالية ؟ وما هي خصائصها؟ .2
 واذكر أنواعها ؟ عرف المؤسسة ؟ .3
 اذكر مبادئ المحاسبة  المالية؟ .4

 

 العامة جامعة الحاج لخضر باتنة                                                                          مقياس المحاسبة 

                                                                                              LMDكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير                                           قسم  



 

 

 2سلسلة رقم 

 

 :ات التالٌةقامت خالل شهر فٌفري الماضً بالعملٌ "شركة المساهمة الوصال"بفرض أن  :التمرين األول

 

 222سددت قٌمة الفاتورة بشٌك بنكً رقم بفاتورة رقم....، دج للقنطار  1000قنطار من الدقٌق ب  500اشترت الشركة   5/2فً 

 قنطار لتصنٌعها. 300ات ما قٌمته أرسلت الشركة إلى الورش 8/2فً 

 دج نقدا من شركة نور. 12000قل ب اشترت الشركة سٌارة ن 13/2فً 

 لقاء االشهار عن منتجاتها  60000مؤسسة النشر واالشهار مبلغ سددت الشركة ل 17/2فً 

 . (ة الصنع)منتج تام الدقٌق من أكٌاس 45000ما قٌمته  هااستلمت مخازن الشركة من ورشات 22/2فً 

 .بفاتورة رقم.... على الحسابالدقٌق من أكٌاس  15000باعت الشركة لمؤسسة السالم ما قٌمته  2/ 27فً 

وشروط  أسعارها، ،ممٌزاتها ،تستفسر عن األجهزة المتوفرةالشركة إلى إحدى  المؤسسات بٌع أجهزة االعالم اآللً أرسلت  28/2فً 

 الدفع  والتسلٌم .

 .ااالستخدام فً كل منها ، المصدر وأنواع التدفقات، أطرافها انجز العملٌات  السابقة فً شكل تدفقات تبٌن فٌه  المطلوب:

 

 : ل شهر جانفً  بالعملٌات التالٌةقامت خال "مؤسسة الرحمة"أن  ض: بفر  التمرين الثاني

 .الجزائري الخارجً البنك لدى حسابها فً وأودعته 10111 لغبم  الصندوقب حسابها من المؤسسة سحبت 2/1 فً

 . .... رقم بفاتورة نقدا دج 211111 بقٌمة بضائع المؤسسة اشترت 4/1 فً

 . دج 42111 ب شرائها لفةكت.....  رقم بفاتورة نقدا دج 511111 بقٌمة بضائع المؤسسة باعت 7/1 فً

 .دج 1511 ب نقدا واالشهار الدعاٌة مصارٌف المؤسسة دفعت 11/1 فً

  دج 12111 ب البنك طرٌق عن الموردٌن تجاه دٌونها من جزء المؤسسة سددت 14/1 فً

 . المؤسسة ندوقص فً دج 351111 مبلغ الخاص حسابه من المؤسسة صاحب أودع 27/1 فً

 الشهر أول رصٌد أن علمت إذا. العملٌة وبٌان وتارٌخ والمصدر االستخدام فٌه موضحا جدول فً السابقة العملٌات سجل: المطلوب

 .السابقة العملٌات اجراء بعد رصٌده احسب .دج 1111111 بمبلغ مدٌنا كان للصندوق

  العامة المحاسبة مقياس                                                                  باتنة لخضر الحاج جامعة

                                                                                              LMD  :قسم                                           التسيير وعلوم التجاريةو االقتصادية العلوم كلية



 

 

 

 3سلسلة رقم 

 التمرين األول : 

 بالعمميات التالية: وبيع األثاث المنزليراء التجارية المختصة بش "مؤسسة الشروق "قامت ،2012خالل شير فيفري لسنة 

 . 360لمكرسي الواحد العممية تمت بشيك بنكي رقم  1500كرسي بقيمة   25تم شراء  20\02\ 01 (1

 بفاتورة رقم، العممية تمت نقدا. دج 20000حد  المدارس بمبم   إلطاولة  60 تم بيع  2012\02\ 03 (2

 البنك وتحويمو إلى الصندوق. دج من50000  مبم تم سحب   2012\02\ 04 (3

 دج. 15250بمبم   631قامت المؤسسة بتسديد مصاريف الكيرباء والغاز بشيك بنكي رقم   2012\02\ 06  (4

 .بفاتورة رقم.... عمى الحساب دج لمخزانة الواحدة 2500خزانة خشبية بمبم    100قامت المؤسسة بشراء  2012\02\ 07 (5

بفاتورة رقم...  دج لمخزانة الواحدة 3000 قامت المؤسسة ببيع الخزائن التي تم شراؤىا في العممية السابقة بمبم   2012\02\ 10 (6
 والعممية تمت عمى الحساب.

 دج نقدا. 14500استممت المؤسسة فاتورة الياتف لشير جانفي وتم تسديدىا بمبم   2012\02\ 12 (7

 . 1632رقم بنكي ذلك بشيك  5رقم  العممية تم تسديد قيمة مشتريات  2012\02\ 14 (8

 نقدا.  6تم تحصيل قيمة مبيعات المؤسسة لمعممية رقم   2012\02\ 28 (9

 المطلوب : 

 المبم . ،المصد ،االستخدام ،تمخيص العمميات السابقة  إلى مصدر واستخدام مبرزا  مايمي: تاريخ العممية .1

 ياية شير فيفري.حديد رصيده في نانجاز حساب الصندوق وت .2

 التمرين الثاني: 

 بالعمميات التالية: 2012خالل شير مارس لسنة قامت مؤسسة "النور" 

 دج. 34570 رصيد حساب الصندوق مدين بمبم   2012\03\01 .1

 دج. 18430بيع بضاعة نقدا بمبم   2012\03\02 .2

 دج. 2000دفع نقدا مصاريف نقل وشحن البضاعة بمبم  2012\03\04 .3

  العامة المحاسبة مقياس                                                                          باتنة لخضر الحاج جامعة

                                                                                              LMD  قسم                                           التسيير لوموع التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية



 دج. 1750شراء مواد تنظيف نقدا بمبم  2012\03\ 05 .4

 دج. 2250تسديد مصاريف الياتف نقدا بمبم   2012\03\ 07 .5

 دج.  9500مكتب نقدا بمبم تنازلت المؤسسة عن أثاث   2012\03\ 08 .6

 .دج من البنك ووضعو في الصندوق  10500سحب مبم  2012\03\ 10 .7

 .دج 1500دا لممورد ابراىيم بمبم دفع تسبيق نق 2012\03\ 11 .8

 .دج1500تحصيل مبم  نقدا من الزبون أحمد بمبم   2012\03\ 13 .9

 .دج  6000تسديد فاتورة كيرباء نقدا بمبم  2012\03\ 15 .10

 . دج  12500تسديد نقدا لرسوم ضريبية بمبم  2012\03\ 18 .11

 .دج  400تحصيل نقدا قيمة كمبيالة 2012\03\ 21 .12

 .دج 3500دفع نقدا مستحقات المورد ابراىيم  2012\03\ 30 .13

 .31/3/2012 فيمع تحديد رصيد الصندوق عمى الشكل الكالسيكي، مثل حساب المؤسسة : المطلوب   

 : " التجارية بالعمميات التاليةمؤسسة البسمة": خالل شير مارس قامت  التمرين  الثالث

 .دج 900000بم رصيد البنك مدين  بم  2012\03\ 01 .1

 .دج 166000م شيك من أحد العمالء بمبم استال 2012\03\ 03 .2

 .دج 200000بمبم  125تزويد الحساب البريدي بشيك رقم  2012\03\ 05 .3

 .دج  45400ب المنتييدفع بشيك المستحق من الرسم عمى القيمة المضافة عمى الشير  2012\03\08 .4

 .دج 114000مبم  قدره شراء بضاعة نقدا ب 2012\03\09 .5

 .دج  330000تسديد فاتورة الحيازة عمى معدات صناعية بمبم  2012\03\15 .6

 دج. 120000دفع بشيك تسبيق لمعمال يقدر ب 2012\03\22 .7

 .دج14000وقبض من أحد العمالء بشيك بنكي بمبم   ،دج 19400يك بنكي قيمة كمبيالة ب دفع بش 2012\03\ 27 .8

 . دج 160000إيداعات نقدية لتزويد الحساب البنكي ب 2012\03\ 28 .9

 .دج 18200إشيار ،9150 الياتف ،11400: كيرباء تسديد بشيك المصاريف التالية 2012\03\ 31 .10

( مع تحديد رصيد البنك في  Tعمى شكل حرف ،عمى شكل األعمدة ،عمى الشكل الكالسيكيمثل حساب بنك المؤسسة ) :المطلوب
 س.نياية شير مار 



 

 4سلسلة رقم 

 : األصول والخصوم"عناصر المٌزانٌة   " التالٌة والمتمثلة فً المفرداتلدٌك  :التمرين األول

 مخزون لدى الغٌر   37،معدات وأدوات  215، نموردو 704 ،ةقروض بنكٌ  168، رأس  المال المدفوع  101، أراضً  211

 4;54 ،معدات نقل 0;54 ،البنك  845 فواتٌر قٌد التحرٌر، ;74 فواتٌر قٌد االستالم، ;70 ،احتٌاطات 409أوراق القبض،   413

 .مواد ولوازم 64 ،تجهٌزات مكتب

 الجدٌد.ة تبوٌب عناصر المٌزانٌة وفقا لـلنظام المحاسبً المالً إعاد :المطلوب

حٌث تم استعماله  دج،  4000000برأس المال قدره   "مؤسسة اإلخوة عموري"تقرر إنشاء  >04/05/500: بتارٌخ التمرين الثاني

 :  فً ماٌلً

  دج.  500000اقتناء  معدات وأدوات بقٌمة 

  دج . 500000اقتناء تجهٌزات مكتب بقٌمة 

  دج . 500000شراء بضاعة بقٌمة 

 بالمئة  فً الحساب البنكً للمؤسسة والباقً فً الصندوق .  0:: ًباقً كاالتتم إٌداع الرصٌد ال 

 

 : قامت المؤسسة بالعملٌات التالٌة خالل السنة

 

 07/0;  دج سدد نصف منها نقدا والباقً على الحساب تم استالم الفاتورة  90000شراء بضاعة بقٌمة

 .  fact101/b1 والبضاعة معا 

 0</0;  4580دج بشٌك بنكً رقم  900000بقٌمة اقتناء سٌارة . 

 40/40  واستالم الفاتورة معا  دج على الحساب تم تسلٌم البضاعة. 50000شراء بضاعة FACT23/b5  . 

  0</44  دج على الحساب تم تسلٌم البضاعة والفاتورة معا  68000بٌع بضاعة ب/B1   101 /FACT/، تكلفة 

 دج . 60000البضاعة المباعة  شراء

 60/45  4:50دج بشٌك بنكً  رقم  400000سددت أجور العمال لشهر نوفمبر . 

 المطلوب  :

 انجز المٌزانٌة  االفتتاحٌة. .4

 قم بترحٌل كل الحسابات إلى دفتر األستاذ  . ،سجل العملٌات السابقة بدفتر الٌومٌة .5

 انجز مٌزان المراجعة.  .6

 . >64/45/500 فًانجز المٌزانٌة الختامٌة ،مع تحدٌد نتٌجة النشاط   .7

 جامعة الحاج لخضر باتنة                                                                          مقياس المحاسبة العامة 

                                                                                             LMDكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير                                           قسم  



 ق

 

 

 5سلسلة رقم 

 بالعمليات التالية: 0202نفي لسنة للحليب ومشتقاته في شهر جا "مؤسسة الحضنة "قامت  :10تمرين 

استالم الفاتورة والبضاعة معا .) فاتورة رقم مع  0020دج بشيك رقم  02222اشترت المؤسسة بضاعة بقيمة  20/20 .0

 (. 20وصل رقم  ،02

حيث استلمت الفاتورة والبضاعة معا )فاتورة  ،دج على الحساب 002222اشترت المؤسسة بضاعة بمبلغ  20/20 .0

 (. 20،وصل 00

، نصف المبلغ بشيك بنكي والباقي نقدا ،حيث تم استالم دج 002222شراء بضاعة  بمبلغ قدرهقامت المؤسسة ب 20/20 .0

  (.  00،وصل رقم  00الفاتورة والبضاعة معا )فاتورة رقم 

دج كما دفعت مصاريف نقل والشحن البضاعة  على التوالي :  022222اشترت المؤسسة بضاعة بمبلغ قدره  /20/20 .0

ومصاريف النقل والشحن دفعت نقدا ،حيث   0220دج حيث تم تسديد قيمة البضاعة بشيك رقم  0222دج و 0222

 (. 02،وصل رقم 00استلمت الفاتورة والبضاعة معا )فاتورة رقم 

 (.20)فاتورة رقم ، حيث تم استالم الفاتورة فقطدج نقدا 002222بضاعة بمبلغ قدره / قامت المؤسسة بشراء 20/ 20 .0

 (.20)وصل رقم  حيث تم استالم البضاعة فقط نقدا،دج  000222ضاعة بمبلغ قدره / قامت المؤسسة بشراء ب20/20 .0

 .العمليات السابقة بدفتر اليوميةسجل  :المطلوب

 : بالعمليات التالية 0202سنة شهر مارس من في "السالم" قامت المؤسسة التجارية  :10تمرين 

، 00)فاتورة رقم ة معامع تسليم البضاعة  والفاتور 0020دج بشيك رقم  00222باعت المؤسسة بضاعة بقيمة  20/20 .0

 دج . 02222علما بأن تكلفة البضاعة  بقيمة  (00وصل رقم 

عا .)فاتورة حيث تم تسليم البضاعة والفاتورة م ،دج 002222لى الحساب  بمبلغ قدره باعت المؤسسة بضاعة ع 20/20 .0

 دج .022222مع العلم بأن تكلفة البضاعة  قدرت بـ (، 02،وصل رقم  20رقم

حيث تكلفة  ،المبلغ نقدا والباقي على الحساب دج تم قبض نصف 022222لمؤسسة بضاعة بمبلغ قدره باعت ا 20/20 .0

 .(00،وصل رقم 02دج ، حيث تم تسليم الفاتورة والبضاعة معا)فاتورة رقم  022222البضاعة بقيمة 

 تسليم البضاعة فقط.، كما تم دج 02222دج نقدا ،حيث تكلفتها  02222قامت المؤسسة ببيع بضاعة بقيمة  20/20 .0

 دج حيث تم تسليم الفاتورة  فقط. 00222تكلفتها  00دج بشيك رقم 02222قامت المؤسسة ببيع بضاعة بقيمة  20/20 .0

، ؤصل 20حيث تم استالم الفاتورة والبضاعة معا ) فاتورة رقم  ،دج نقدا 022222ؤسسة بشراء بضاعة قامت الم 20 20 .0

 (.00رقم 

دج حيث تم تسديد نصف البضاعة نقدا والباقي على  002222بمبلغ  20/20لمشتراة بتاريخ بيع نصف البضاعة ا 00/20 .0

 (.00وصل رقم  ،00الحساب مع تسليم الفاتورة والبضاعة معا )فاتورة رقم 

 .السالم" ؤسسة"مسجل العمليات السابقة بدفتر يومية  :المطلوب 
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 6سلسلة رقم  

 : 1تمرين 

بناءات  ،دج 011111ناصر التالٌة: أراضً  تمثل  فً الع 0111111بفرض  مؤسسة نور بدأت أعمالها التجارٌة برأسمال  قدره 

ما هو ½  دج، نقدٌات الصندوق تعادل  001111بضائع  ،دج 01111دج ،تجهٌزات مكتبٌة   91111دج، معدات النقل  001111

 .0101/ 10/10زائري وذلك بتارٌخ  موجه لفتح حساب لدى البنك  الوطنً الج

 :  قامت المؤسسة  بالعملٌات التالٌةوخالل السنة  

 ب.سادج على الح 011111ة بضائع بمبلغ اشترت المؤسس 00/0

 من ثمن بٌعها. %01نقدا ،تكلفة شرائها   011111باعت المؤسسة بضائع بمبلغ  02/3

 .00دج بشٌك بنكً رقم 01111مبلغ اشترت المؤسسة جهاز كمبوتر ب 10/2

 دج نقدا. 01111سدد أحد عمالئها المؤسسة مبلغ  03/0

 .03قم دج أجور للعاملٌن بشٌك بنكً ر 311111دفعت المؤسسة مبلغ  00/0

 .02دج بشٌك رقم  011111ئع بمبلغ باعت المؤسسة بضا 01/0

 دج نقدا. 011111سددت المؤسسة ألحد موردٌها مبلغ  00/0

 : المطلوب

 ؟10/10/0101ٌة االفتتاحٌة بتارٌخ انجز المٌزان .0

 ؟السابقة فً دفتر ٌومٌة مؤسسة نورسجل العملٌات  .0

 وانجز مٌزان المراجعة بالمجامٌع  واألرصدة ؟ ،رحل العملٌات السابقة إلى دفتر األستاذ .3

 %01علما أن تكلفة شراء البضاعة  ؟30/00/0101ز المٌزانٌة الختامٌة انج .2

 : 2تمرين 

رأس المال  0101/ 10/10ماٌلً: فً ب 0101الصناعٌة التجارٌة تباشر نشاطها خالل الدورة المالٌة  "مؤسسة الوصال"بفرض أن 

،تجهٌزات مكتبٌة دج 011111دج،معدات  وأدوات  011111دج، معدات نقل  011111دج، بناءات  0111111المدفوع ،أراضً 

دج، البنك  11 001دج ،فضالت ومهمالت  201111دج ،منتجات تامة  011111دج ،مواد أولٌة  901111بضائع دج ، 311111

 دج. 001111عمالء  ،دج 311111موردوا السلع والخدمات ، دج 011111ق ، الصندودج 0011111

 وخالل السنة  قامت المؤسسة  بالعملٌات التالٌة :  

 الواحات.دج على الحساب من مصانع  00111اشترت المؤسسة مواد أولٌة ب  13/0

 أدخلت المؤسسة إلى ورشات التصنٌع نصف مخزونها من المواد األولٌة لتصنٌعها . 01/0
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 دج فضالت ومهمالت. 01111دج منتجات تامة الصنع  و 211111استلمت المخازن من الورشات  ما قٌمته  10/3 

ونصف مخزونها من الفضالت والمهمالت    %01دج من المنتجات التامة بهامش  ربح  001111باعت المؤسسة ما ٌعادل  00/2

 من تكلفة انتاجها . % 031بسعر بٌع ٌعادل 

 لقٌمة نقدا والباقً على الحساب.النور ،سددت ربع ا دج من مؤسسة  011111اشترت المؤسسة بضائع  00/0

 .00سددت المؤسسة مؤسسة نور  ما علٌها من دٌون بشٌك بنكً رقم  01/0

 سددت المؤسسة مصانع الواحات ما علٌها من دٌون بشٌك برٌدي. 00/0

 . 03نقدا والباقً بشٌك بنكً رقم   %01سدد العمٌل ما علٌه من دٌون اتجاه المؤسسة  00/0

 : المطلوب 

 ؟10/10/0101نٌة االفتتاحٌة بتارٌخالمٌزاانجز  .0

 ؟بقة فً دفتر ٌومٌة مؤسسة  الوصالسجل العملٌات السا .0

 : خالل شهر مارس بالعملٌات التالٌة: قامت مؤسسة البركة 3تمرين 

، سددت ربع من ثمن الشراء %01دج مع مصارٌف شراء تقدر   ب  031111اشترت المؤسسة مواد أولٌة ولوازم بمبلغ  13/3

 والباقً على الحساب. 9 لقٌمة بشٌك بنكً  رقما

 من مخزونها من المواد األولٌة  واللوازم لتصنٌعها. ¾ أرسلت المؤسسة  إلى ورشات التصنٌع  0/3

منتجات متبقٌة  00111 دج منتجات وسٌطٌة، 311111دج منتجات تامة ، 011111استلمت المخازن من الورشات ماٌلً:  00/3

 ومواد مسترجعة.

 01111 بـ المنتجات المتبقٌة والمسترجعة¼  ،  من تكلفة اإلنتاج %01منتجاتها التامة بهامش ربح ½  باعت للعمٌل أكرم  00/3

 استلمت نصف قٌمة  الفاتورة نقدا والباقً على الحساب . ،دج

  .سدد العمٌل أكرم ما علٌه من دٌون تجاه المؤسسة بشٌك بنكً 00/3

 فً دفتر ٌومٌة المؤسسة البركة ؟ السابقة سجل العملٌات :المطلوب

 : بالعملٌات التالٌة 0101لثالثً األخٌر من سنة فً ا الكرم" مؤسسة": قامت 4تمرين 

والباقً على الحساب ،لم ٌتم إلى  01بشٌك بنكً رقم ½ دج من مصانع  النور سددت  001111اشترت المؤسسة بضائع  01/01

 م المشترٌات .غاٌة نهاٌة الدورة الحالٌة استال

 ة المالٌة استالم فاتورة الشراء من مصانع الهضاب لم ٌتم بعد إلى غاٌة نهاٌة الدور 301111اشترت المؤسسة بضائع بمبلغ  00/01

،لم ٌتم بعد ارسال  03دج سدد العمٌل ربع القٌمة نقدا والباقً بشٌك بنكً رقم  001111باعت المؤسسة بضائع بمبلغ  00/00

 دج . 021111ٌل عبد الحكٌم  تكلفة شراء البضاعة المباعة المبٌعات للعم

والباقً على الحساب .لم ٌتم بعد تسلٌم الفاتورة للعمٌل ساجد تكلفة ½ دج سدد العمٌل  001111باعت الشركة بضائع بمبلغ  00/00

 من ثمن البٌع .  %01الشراء 

 :المطلوب 

 تسجٌل العملٌات السابقة بدفتر ٌومٌة  المؤسسة. .0

 .30/00/0101تسجٌل قٌود التسوٌة فً دفتر ٌومٌة المؤسسة فً  .0



 

 

 

 

 

 9سلة رقم سل

 

 بالعمليات التالية:  « مؤسسة النور »قامت  3122خالل شهر مارس  تمرين:

 .%8مع رسم على القيمة المضافة بـ  ،99فاتورة رقم ، دج 711111احنة على الحساب بقيمة ش اقتناء 2/4

  TVA%، 2تخفيض مالي  ،%6ت ت ، 91111على الحساب حسب الفاتورة التالية: ثمن الشراء خارج الرسم شراء بضاعة  6/4

  .be 34و  FACT  23دج للغالف   61غالف ب  51أغلفة برسم الضمان  %،17

 .be 4و    FACT 3دج نقدا 3111شراء أغلفة تالفة ب  9/4

 71غالف ب  61الضمان: أغلفة برسم  ، % TVA  17%، 2.6% ،تخفيض مالي 5دج، ت ت  211111باعت بضاعة ب  21/4

 .دج 96111وتكلفة البضاعة  العملية تمت على الحساب،، :ووصل للخروج رقم  :: اتورة رقمف ،دج للغالف

أغلفة معطوبة نسبيا وقبلها المورد بسعر  21غالف بحالة جيدة و  41كمايلي:  6/4أعادت المؤسسة األغلفة إلى المورد عملية  26/4

 للغالف. 51 دج

 كليا. غالف في حالة جيدة والباقي معطوب 47كمايلي:  21/4استرجعت  المؤسسة األغلفة عملية  31/4

 المطلوب: 

 تسجيل العمليات السابقة بدفتر اليومية. .2

 .42/23/3122بتاريخ  TVAتسوية   .3

 

 جامعة الحاج لخضر باتنة                                                                          مقياس المحاسبة العامة 

                                                                                              LMDعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير                                           قسم  كلية ال


