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 ن) 6(: 2التمرين 
"مجموعة من العمليات التي سددت نقدا خالل شهر محاسب قليل الخبرةإليك حساب الصندوق التالي الذي سجل فيه "

 :2015سبتمبر 
 دائن مدين البيان التاريخ

 300000  رصيد أول الشهر 01/09
 10000  60بفاتورة رقم  بضائعشراء  05/09
  20000 17تسديد مصاريف نقل العمال بوصل رقم 06/09
  100000 25بفاتورة رقم بضائعبيع  10/09
  50000 18بوصل رقم فريدقبض مبلغ من الزبون  14/09
  20000 19بوصل رقم  الماءتسديد فاتورة  18/09
  80000 25بفاتورة رقم  سيارةشراء  22/09
 40000رصيد نهاية الشهر 30/09

 310000 310000 المجموع 
محددا رصيد  الصندوق الصحيحبعد إكتشاف األخطاء"التي وقعت من طرف المحاسب أعد تشكيل حساب  المطلوب:

 نهاية الشهر
 ن) 6(: 3التمرين 

 لمؤسسة "االمل" 02/01/2018اليك عناصر الميزانية بتاريخ 
 اراضي 3زبائن=                      دج 10000-اراضيبناءات= 

 بناءات 2موردو المخزونات=                           دج 80000معدات نقل=
 اقتراضات بنكية=اراضي             دج 20000اراضي+ 2مخزون بضائع=

 مخزون بضائع 5اراضي                                 راس المال= 2صندوق=
 مخزون بضائع 1.5بنوك ح ج=

 مع تبرير العمليات 02/01/2018المطلوب: اعداد الميزانية بتاريخ 

 ن) 8(:1التمرين 
 .2018من سنة  سبتمبر" خالل شهر التاجإليك العمليات التي قامت بها مؤسسة"

 دج 1000000الرصيد األولي في حساب الصندوق المؤسسة قدر   01/09/2018
 دج 250000تحويل مبلغ من الصندوق ووضعه في حساب البنك بقيمة  05/09/2018
 .(النصف نقدا والباقي على الحساب)دج  150000شراء بضائع بمبلغ   10/09/2018
 دج 20000نقدا بقيمة  الصيانةتسديد مصاريف  14/09/2018
 دج نقدا. 90000تسديد أجور العمال بمبلغ  20/09/2018
 دج نقدا 50000قبضت من عند احد الزبائن مبلغ  23/09/2018
 دج 80000تكلفتها دج على الحساب. 140000باعت بضاعة بمبلغ  25/09/2018
 دج نقدا 20000بمبلغ  ايجارسددت مؤسسة "التاج"  28/09/2018
 دج نقدا اليجار شاحنة للغير. 10000قبض مبلغ  28/09/2018
 بشيك بنكي 10/09/2018البضاعة المشتراة في تاريخ  سددت للمورد قيمة  29/09/2018
 دج بشيك بنكي. 40000شراء بضاعة بمبلغ  30/09/2018

 العمليات السابقة في كل حساب خاص بها تم استخرج ارصدة كل حسابسجل   المطلوب:
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000ض مبلغ 

 للمورد قيمة
000عة بمبلغ 
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