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  1التمرين: 

لتكن لديك فاتورة اإلنقاص المسلمة من طرف مؤسسة األجهزة اإللكترونية لمحاالت العصر الذهبي تتضمن 
ناتج عن نوعية هذه األجهزة والمطلوب منك إكمال هذه الفاتورة مع تسجيل المحاسبي  %10تخفيض بـ

 )األجهزة والمحاالت(للمؤسستين
  

 "  األجهزة اإللكترونيةمؤسسة "  

 A3100002رقم السجل التجاري 

  214543144رقم التعريف الجبائي 

 Clé414 74561ح.ج.ب رقم

 إنقاص ورةـــــفات 
 A12رقم:

 10/12/2011بتاريخ:

 55المرجع: الفاتورة رقم 

  

 " محالت العصر الدهبيإلى: 

 شارع بن دواد بئر الجير 25 

  B 21212114التجاري  سجلالرقم 

 .211545454التعريف الجبائي رقم 

 المبلغ سعر الوحدة خارج الرسم الكمية  البيان المرجع

A-25 8  جهاز كمبيوتر ........ ............ 

 المبلغ الخام خارج الرسم                                                                                 

 ℅5تنزيل بنسبة                                                                                             

........... 

....... 

 الصافي التجاري                                                                                           

 ℅10بنسبة تخفيض                                                                                     

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

.......... 

 380 ℅2تخفيض التعجيل بالدفع بنسبة                                                                               

 الصافي للتخفيض خارج الرسم                                                                              

 ℅%17الرسم على القيمة المضافة                                                                                    

 ( TTCالمبلغ الصافي متضمن الرسم)                                                                          

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

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

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

 ........................ عند مبلغ اإلنقاص هذه أغلقت  فاتورة 

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

 

   

 ختم و توقيع المسير

 

 

  2التمرين: 

تتضمن  07/11/2011أرسلت مؤسسة الهضاب فاتورة األحدية لمؤسسة المحالت الجلد األصيل بتاريخ 

 %20والمطلوب منك إكمال عناصرها مع التسجيل المحاسبي لها علما أن هامش الربح كمايلي:
  

 الهضابمؤسسة  

 G121245544رقم السجل التجاري 

 121114512رقم التعريف الجبائي 

 Clé49 21116ح.ج.ب رقم

 ورةــــــــــــــــــــفات 
 ....699رقم:

 07/11/2011بتاريخ:

  

 إلى: محالت فؤاد" 

 شارع سعال بوزيد بمدينة سطيف20 

  B 19 2356709رقم سجله التجاري 

 .254789 4356 19التعريف الجبائي رقم 

 المبلغ سعر الوحدة خارج الرسم الكمية  البيان المرجع

Q22 500  زوج من احدية الرجال .......... .............  

 المبلغ الخام خارج الرسم                                                                                 

 ℅4تنزيل بنسبة                                                                                             

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

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

 الصافي التجاري                                                                                           

 ℅2تخفيض التعجيل بالدفع                                                                                    

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

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

      الصافي للدفع خارج الرسم                                                                                        

 ℅17الرسم على القيمة المضافة                                                                                

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

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

 .................... ( TTCالمبلغ الصافي متضمن الرسم)                                                                    

 أغلقت هذه الفاتورة عند مبلغ 

 دج 132088.32بشيك بنكي والباقي بمبلغ  %60الدفع 

  كان في يومها تسليم البضاعة 

   

 ختم و توقيع المسير
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  3التمرين: 

 :2011قامت مؤسسة "التاج" بالعمليات المحاسبية التالية خالل شهر مارس 

 TVA :17% 60%،  %5تتضمن البيانات التالية: تنزيل بـ  705: شراء مواد أولية بفاتورة رقم 01/03
دج)على الحساب( مع  8892منه نقدا والرصيد المتبقي قدر بـ %80والباقي  75465سدد بشيك رقم 

 .522استالم المواد بوصل ادخال رقم 

 .321من المواد الى ورشات اإلنتاج بوصل اخراج  %60: اخراج من المخزن  03/03

دج للوحدة ادخلت المخزن بوصل ادخال رقم  150وحدة تامة الصنع بتكلفة  200: تم انتاج 05/03

523. 

 118مع فاتورة رقم  322وحدة تامة الصنع وتسليمها للزبون أمين بوصل اخراج رقم 120: بيع 07/03

التسديد نقدا  TVA 17%، %2من تكلفة اإلنتاج ، تخفيض تعجيل الدفع  %20تتضمن مايلي:هامش الربح 

 .55بوصل رقم 

دج  70000غ :قيام بإزالة تثبيت من مؤسسة مختصة بترميمات احدى مخازن المؤسسة بمبل11/03

 يوم. 11.التسديد بعد TVA 17%خارج الرسم،

 %4تتضمن: محسومات  706التالفة)صناديق غير مسترجعة( بفاتورة رقم  :شراء مواد التعبئة13/03
 دج والباقي على الحساب. 32640بمبلغ  45612بشيك بنكي رقم  %40عملية التسديد 

 119مع فاتورة  323أحمد بوصل اخراج رقم وحدة تامة الصنع للزبون  20:باعت المؤسسة 15/03

 . 75421التسديد بشيك بنكي رقم  TVA17%دج،  72مبلغه  %2تتضمن مايلي:تخفيض تعجيل الدفع 

مع  %25من المنتجات المشتراة واستفاد من تخفيض  %80: إحتج الزبون أحمد على نوعية 16/03

 .754استالم فاتورة اإلنقاص رقم 

 أيام.3دج التسديد بعد  25000فاتورة الكهرباء والغاز للثالثي األول بمبلغ :استلمت المؤسسة 18/03

 المطلوب:
  بصفتك محاسب بمؤسسة "التاج" سجل العمليات الواردة أعاله مع تبرير العمليات الحسابية على

 ورقة اإلجابة.
  4التمرين: 

 :2012قامت مؤسسة إنتاج العصير بالعمليات التالية خالل شهر مارس  

دج للكلغ الواحد  45كلغ من البرتقال من إحدى المؤسسات الفالحية بمبلغ  5000: شراء 02/03

، التسديد نقدا مع تمام التسليم بوصل  % TVA 17،  %5مايلي: تخفيض  116تتضمن الفاتورة رقم 

 .12ادخال رقم 

              %2خفيض تتضمن: ت 215بفاتورة رقم  دج من المواد الملونة 250000: شراء ما قيمة 03/03

TVA 17 %  والباقي بعد أسبوع. 21544بشيك بنكي رقم  %60التسديد  13بوصل ادخال رقم 

مايلي:  216دج للكلغ الواحد. تتضمن فاتورة رقم  85كلغ من السكر بسعر  500: شراء 05/03

ل مع وص 12545التسديد بشيك بنكي رقم  TVA 17%،  %2، تخفيض تعجيل الدفع  %4تخفيض 

  14ادخال رقم 

 : حولت المؤسسة الى ورشات اإلنتاج مايلي:07/03

دج من المواد الملونة وتتبع المؤسسة في تسيير ..........كلغ من السكر،  ...كلغ من البرتقال، ....
 انتاجها البرنامج التالي:

دج من  5 غرام من السكر وماقيمة 50كلغ من البرتقال و 0.2ملل من العصير: تحتاج  250إلنتاج 

 المواد الملونة.

 .15دج للتر الواحد بوصل ادخال رقم  80لتر بتكلفة  100بلغ اإلنتاج الكلي من العصير 

 %2دج خارج الرسم، تخفيض  20من العصير المخزن بهامش ربح يقدر بـ %60: باعت المؤسسة 10/03
 ،TVA 17% 
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 تبرير العمليات الحسابية .المطلوب: سجل العمليات في دفتر اليومية لمؤسسة العصير مع 

  02/05/2011الصناعية في  السالمإليك الميزانية االفتتاحية لمؤسسة 

  5التمرين 

  02/05/2011الميزانية االفتتاحية في 

 مبالغ الخصوم رح مبالغ األصول ر ح

213  

218  

31  

335  

411  

512  

53 

 المباني
 معدات النقل

 المواد واللوازم
 المنتجات التامة

 الزبائن
 بنوك الحسابات الجارية

 الصندوق 

300000 

600000 

550000 

80000 

180000 

1100000 

950000 

101  

167 

  
404  

401 

 رأس المال
إقتراضات لدى 

 مؤسسات القرض
 موردو التثبيتات

 موردو المخزونات

1860000 

400000 

 
600000 

900000 

 3760000 المجموع الخصوم  3760000 مجموع األصول 

 : 2011مايشهر  التي قامت بها المؤسسة خالل عملياتال

/3إخراج  03/05/2011
 0013من المواد واللوازم لتحويلها إذن الخروج رقم  2

    ،50000DAتتضمن البيانات التالية: المبلغ الخام  1456أولية فاتورة رقم شراء مواد  04/05/2011

التسديد بعد   BE/0124. إدخال المواد في نفس اليوم %17، معدل الرسم على القيمة المضافة %2تنزيل 

 يوم. 15
للوحدة أدخلت إلى المخازن  200DAوحدة تامة الصنع بتكلفة  400أنتجت المؤسسة  07/05/2011

BE/0126 
، %4من تكلفة اإلنتاج، تخفيض تجاري  %15وحدة مع تحقيق هامش ربح قدره  350بيع  09/05/2011

 .00789. بوصل نقدي رقم %17المضافة الرسم على القيمة  معدل 

استلمت المؤسسة فاتورة متعلقة بالمواد األولية تتضمن المعلومات التالية: المبلغ الخام  12/05/2011

100000DA (، التسديد بعد  2558) فاتورة رقم  %17، معدل الرسم على القيمة المضافة 4%، التنزيل

 أيام.10

  و سلمتها إلى الزبون إذن خروج 09/05ات التامة المباعة بتاريخ أخرجت المؤسسة المنتج 15/05/2011

 .0020رقم 

 .0130و إدخالها إلى المخازن وصل إدخال رقم  12/05استالم المواد األولية المشتراة في  17/05/2011

   1456987بشيك بنكي رقم  5825على الفاتورة رقم  قسددت المؤسسة المبلغ المستح 19/05/2011

، فاتورة إنقاص  1456حول الفاتورة رقم  %2استفادت المؤسسة من تخفيض تعجيل الدفع  21/05/2011

  115رقم

خارج الرسم،  135000DAشراء دراسة متعلقة بـتطوير المنتج من مخبر متخصص بمبلغ  23/05/2011

 يوما. 12.التسديد خالل %17الرسم على القيمة المضافة معدل 

 125897بشيك بنكي رقم  115مبلغ المستحق عن الفاتورة رقم سددت المؤسسة ال 24/05/2011

حول مواد التغليف التالفة تتضمن البيانات التالية:   1586استلمت المؤسسة فاتورة رقم  25/05/2011

بوصل نقدي رقم ، التسديد  %04، تخفيض تعجيل الدفع %06، تخفيض تجاري 75000DAالمبلغ الخام 

 .012، وصل إدخال رقم  001256

 المطلوب:العمل 
  إنجاز فواتير الشراء و البيع. -1
 تسجيل العمليات في دفتر اليومية. -2
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  6التمرين : 

 :2012إليك العمليات التالية التي قامت بها مؤسسة "اإلخوة رومان" لصناعة األلبسة خالل شهر جانفي 

%، 4دج، تنزيل  3.000تتضمن :المبلغ الخام: 17: شراء مواد التنظيف ، فاتورة رقم 02/01/2012
TVA 17  12%التسديد نقدا،أدخلت هذه المواد إلى المخازن، وصل إدخال رقم. 

: وصلت لها فاتورة من مؤسسة " األشغال الفنية" مقابل دراسة هندسية النجاز ممر:مبلغ 05/01/2012
 %، ستسدد بعد شهر. TVA 17معدل دج، 42.500 الخام خارج الرسم

دج، التنزيل 20.000استلمت المؤسسة فاتورة متعلقة بالمواد األولية تتضمن: المبلغ الخام  :07/01/2012
 يوما. 15(، التسديد بعد  1458% ) فاتورة رقم tva 17، معدل %5

 دج 28.600و الغاز مبلغها  :  استلمت المؤسسة الفاتورة الخاصة باستهالك الكهرباء10/01/2012

 .1235:تسديد فاتورة الكهرباء و الغاز نقدا،وصل نقدي 13/01/2012

 .13إلى المخازن، وصل إدخال رقم 07/01:دخول المواد األولية المشتراة بتاريخ 15/01/2012

ج إلى ورشات اإلنتاج وصل إخرا 12/01من المواد األولية المشتراة بتاريخ ¾ : إخراج 17/01/2012

 0020رقم 

دج للوحدة ، أدخلت إلى المخازن، وصل إدخال  5, 70وحدة بتكلفة  240:تحصلت على 19/01/2012

 . 0045رقم 

للزبون "سمير" تتضمن المعلومات التالية: الكمية  1460: حررت المؤسسة فاتورة رقم 21/01/2012

=  TVA، معدل 3لدفع %% ، تخفيض تعجيل ا4، تنزيل 80DAوحدة، سعر بيع الوحدة  200المباعة 

 14يوما، مع تسليم المنتجات في نفس اليوم  وصل إدخال . 14%، التسديد بعد 17

%، حيث استلم 10:احتج الزبون سمير على نوعية السلع المشتراة و استفاد من تخفيض 23/01/2012

 199فاتورة إنقاص رقم 

 اإلخوة رومان":  إعداد الفواتير،التسجيل في دفتر يومية مؤسسة" المطلوب   

 في يومية الزبون سمير. 23/01و  21/01تسجيل عمليتي 

 :7التمرين 

اشترت مؤسسة تجارية كمية من الخزائن و الطاوالت في فاتورة تتضمن  2012جانفي  17 بتاريخ
 العناصر التالية:

 17وهران في                 075فاتورة رقم                           
 2012جانفي 

 وهران -مؤسسة األثاث المنزلي،حي أول نوفمبر 
الزبون التاجر عمراني سمير، عيون                                       

 الترك وهران                                                

المجموع سعر الوحدة   الكمية   التعيين المرجع
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Q PU TOTAL 
A /007 
A/008 

 خزائن
 طاوالت

10 
14 

 ...؟....
4000 

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

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

المبلغ اإلجمالي خارج الرسم                                           
 % 10تخفيض تجاري 

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

                                   الصافي التجاري                                                                           
 %5تخفيض تعجيل الدفع 

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

        HTالصافي للدفع خارج الرسم                                   
 %17الرسم على القيمة المضافة                   

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

 TTC 154.053,90المبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم                       

                                           أقفلت الفاتورة عند مبلغ ......................... 
 م و التسليم فورا اأي 10التسديد بعد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8التمرين: 

 

المضافة أ(   أكمل الفاتورة التالية مع العلم  أن مجموع المبلغ الصافي المتضمن الرسم والرسم على القيمة 

دج.209456.08يساوي   

 الفاتورة 

58/2011رقم   

30/11/2011بتاريخ  

 مؤسسة الجوهرة الزرقاء

شارع الشهداء الجزائر 21  

633ي524235رقم السجل التجاري  

5876749878رقم التعريف الجبائي  

23  14975رقم الحساب البريدي  

434545645رقم السجل التجاري   

544564564التعريف الجبائي ع  

 إلى مكتبة المستقبل
 وسط مدينة المشرية

الفاتورة مع تبرير إنجاز العمل المطلوب:
 العمليات.
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 المرجع التعيين الكمية سعر الوحدة المبلغ

23س ح ساعات حائطية 200 .... ....  

25س ي  ساعات اليد 180 400 ....  

.... 

.... 
 المبلغ الخام

 %4تخفيض بنسبة 

.... 

.... 
 الصافي التجاري

 % 2.5تخفيض تعجيل الدفع 
.... 
.... 

 الصافي للدفع خارج الرسمالمبلغ 

 % 17الرسم على القيمة المضافة 
 المبلغ الصافي للدفع المتضمن الرسم ....

 

 أغلقت الفاتورة بمبلغ:......................................................................................

 يوم 20التسديد بشيك بنكي بعد 

 

البضاعة المشتراة للزبون مكتبة المستقبل وجد أن الساعات الحائطية غير متطابقة مع حينما وصلت    ب( 

المرجع المطلوب اتصل صاحب المكتبة السيد بوشيخي البشير بالمورد لالحتجاج .أعترف المورد بالخطأ 

 من قيمة الساعات الحائطية. % 10ب  Rabaisواتفق الطرفين على تخفيض

 4/12/2011بتاريخ  66/2011اإلنقاص رقم: إعداد فاتورة المطلوب  

 

 

 

  9التمرين : 
 مؤسسة "عبد النور" يتمثل نشاطها في صناعة األحذية و تستعمل الجلد كماّدة أولية.

 و كانت عناصر الميزانية االفتتاحية كما يلي: 01/1/2011بدأت نشاطها في 

، DA 350000، بنوك الحسابات الجاريةDA 80000، معّدات نقلDA500000معّدات و أدوات  
 ، رأس المال؟DA 100000الصندوق

 المؤسسة بالعمليات التالية:  و خالل شهري جانفي و فيفري قامت
 
تخفيض تجاري  DA60000 من الجلد من عند المورد "أحمد" بقيمة إجمالية m²100شراء  02/01( في 1

،  FA/01رقملى الحساب مع تمام االستالم . فاتورة ت عالعملية تم %17 ، ر.ق.م%2خصم مالي  10%
 BE/01وصل إدخال رقم

 BS/02وصل إخراج   من الجلد نحو الو رشات من أجل التصنيع m²80 خروج 04/01( في 2

،  وصل إدخال رقم DA65000 زوج من األحذية بتكلفة إجمالية 80تّم االنتهاء من إنتاج  10/01( في 3
BE/02 
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للزوج الواحد تتضمن خصم  DA 1100زوج من األحذية للزبون"منير" بقيمة  50بيع  16/01( في 4
  ،  وصل إخراج  FV/03العملية تمت على الحساب مع تمام التسليم فاتورة   رقم 17%،ر.ق.م  2 %مالي
 BS/03رقم

 FS/01  و تّم دفع قيمتها في نفس اليوم نقدا DA 2500 وصلت فاتورة الكهرباء البالغة 20/01( في 5

BC/01 

في الزوج الواحد مع تخفيضين  DA 200بيع ما تبقى من أحذية للزبون "مروان" بربح  05/02( في 6
العملية تّمت على الحساب مع تمام التسليم. فاتورة  .17%، ر.ق.م  2%و  3%تجاريين على التوالي 

 BS/05،  وصل إخراج رقمFV/05رقم
 1558682سّدد الزبون "منير" نصف ما عليه بشيك بنكي رقم    10/02( في 7
 251486سّدد الزبون "مروان" كّل ما عليه بشيك بنكي رقم   20/02( في 8

 المطلوب:
 01/01/2011إعداد الميزانية االفتتاحية بتاريخ  (1

 إنجاز فواتير الشراء و البيع  (2
 العامة للمؤسسةتسجيل العمليات في دفتر اليومية  (3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10التمرين: 
 

  02/01/2011في  إليك الميزانية االفتتاحية لمؤسسة أنفاسين لخياطة األفرشة والستائر

  2/1/2011الميزانية االفتتاحية في 

 مبالغ األصول ر ح

213  

218  

218  

31  

335  

 المباني

 المعدات واألدوات

 معدات النقل

 واللوازمالمواد 

 المنتجات التامة

240000 

600000 

500000 

30000 

50000 
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411  

512  

53 

 الزبائن

 البنك

 الصندوق 

40000 

35000 

25000 

 ................ مجموع األصول 

 المبالغ الخصوم ر ح

101  

167  

404  

401 

 رأس المال

 إقتراضات لدى مؤسسات القرض

 موردو التثبيتات

 موردو المخزونات

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

60000 

50000 

100000 

 ................ المجموع الخصوم 

 : 2011عمليات شهر يناير

/3إخراج  2/1/2011
 01/07من المواد واللوازم لتحويلها إذن الخروج رقم  2

أيام 10لمدة  2000% لقاء تعجيل الدفع بمقدار5 تعجيل الدفعشراء مواد ولوازم مع خصم  3/1/2011

 % 17رسم على القيمة المضافة   01/07االستالم رقم وإذن 01/07رقم    الفاتورة

 أدخلت المخازن 40000االنتهاء من تحويل المواد واللوازم إلى منتجات تكلفة إنتاجها 5/1/2011

/3بيع  7/1/2007
% بشيك بنكي 20المنتجات التامة مع تحقيق هامش ربح من سعر التكلفة بمقدار  1

 01/07رقمتسليم  وإذن 01/07الفاتورة رقم 

 بشيك بنكي 3/1/02011تسديد مشتريات يوم 8/1/2011

 02/07الخروج رقم إذن المواد واللوازم للتحويل½ إخراج  10/1/2011

مبلغ وصلت لها فاتورة من مؤسسة خفر اآلبار'' مقابل دراسة هندسية النجاز بئر 15/01/2011

 ستسدد بعد شهر %17رسم على القيمة المضافة  4000الصافي خارج الرسم 

 وضعت بالمخازن 100000االنتهاء من إنتاج منتجات تكلفت إنتاجها 18/01/2011

 من أحد الزبائن نقدا 15000قبض  20/01/200711
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خاص بالفاتورة   % 10تحصلت على فاتورة إنقاص تخص خصم تجاري بنسبة  21/01/2011

01/07  

مع  10/07استالم رقم وإذن 10/07رقم شراء مواد ولوازم على الحساب الفاتورة 25/01/2011

 من ثمن الشراء %10نسبته 5000تخفيض تجاري 

مع هامش  02/07استالم وإذن 02/07المنتجات التامة بشيك بنكي الفاتورة رقم ½ بيع  26/01/2011

 % 20ربح من سعر البيع نسبته 

 المطلوب:

 ـ أحسب مقدار رأس المال 1

 ر اليومية سجل جميع القيود الالزمة في دفت -2

 فتح الحسابات مع تحديد األرصدة -3

 إعداد الميزانية الختامية -4

 أحسب النتيجة - 5

 

 

 

 

 

 11لتمرين ا:  

 :2012إليك العمليات التي قامت بها مؤسسة اإلخوة مشتة لصناعة األلبسة خالل شهر فبراير 

 03/02 تتضمن مايلي:  13: شراء مواد أولية  على الحساب من المورد عبد الباسط في فاتورة رقم

،استالم المواد األولية في %17،الرسم على القيمة المضافة % 2دج،تخفيض  50.000المبلغ الخام 

 .51نفس اليوم، وصل إدخال رقم 

 05/02 دج 15.000:.استلمت فاتورة خاصة باستهالك الماء مبلغها 
  06/02 121:سددت المؤسسة مبلغ فاتورة الماء نقدا، وصل نقدي. 
 07/02 نقدا  %40، 03/02: سددت المؤسسة للمورد عبد الباسط مبلغ المواد األولية المشتراة بتاريخ

 384،و الباقي بشيك بنكي رقم  122وصل نقدي 



 ثانوي شعبة التسيير واإلقتصاد  * من اعداد: أ. يوسي قادة 2*مستوى    SCFتمارين متنوعة في مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق 

 

 

10 

 09/02دج،  5.000لمبلغ خارج الرسم : استلمت الفاتورة المتعلقة بإصالح احدى اآلالت في المصنع، ا

 ، التسديد نقدا.%17الرسم على القيمة المضافة 

 11/02 دج من المواد األولية و حولتها إلى ورشات  35.000: أخرجت المؤسسة من المخازن ما قيمته

 .28اإلنتاج، وصل إخراج رقم 

 12/02 أدخلت إلى المخازن دج للوحدة الواحدة،  120وحدة تامة الصنع بتكلفة  400:انتجت المؤسسة

 .74في وصل إدخال رقم 

 13/02 للزبون عبد الغني  في فاتورة رقم  12/02وحدة من الوحدات المنتجة في  250:باعت

،الرسم على القيمة %3،تخفيض تعجيل الدفع %4دج،تنزيل:  140تتضمن ما يلي:سعر بيع الوحدة:33

 (29نفس اليوم )وصل إخراج رقميوم مع تسليم المنتجات في  15.التسديد بعد %17المضافة 

 15/02 حيث استلم % 10:احتج الزبون عبد الغني على نوعية السلع المشتراة و استفاد من تخفيض

 .277فاتورة انقاص رقم 
 17/02 دج ،  6.000: المبلغ خارج الرسم 20:سددت المؤسسة مصاريف الهاتف نقدا، فاتورة رقم

 %17الرسم على القيمة المضافة 
 18/02دج،  10.000متعلقة بإشهار منتوجاتها :المبلغ خارج الرسم 18لمت المؤسسة فاتورة  رقم :است

 .385،التسديد بشيك بنكي رقم %17الرسم على القيمة المضافة 

 المطلوب:

 تسجيل العمليات السابقة في دفتر يومية مؤسسة اإلخوة مشتة . (1

 في دفتر يومية الزبون عبد الغني. 15/02تسجيل عملية  (2

 

 

 

 12لتمرين ا: 

أعّدت مؤسسة "نسيم النصر" أجور مستخدميها المتعلقة بشهر جانفي،ومن دفتر أجورها  30/01/2012في  

 استخرجنا ما يلي:

 دج750.000مجموع أجر المنصب: 

 دج869.000مجموع األجر اإلجمالي: 

 دج52.800مجموع المنح العائلية: 

 %9معدل االشتراك في الضمان االجتماعي: 

 دج135.000الدخل ا إلجمالي:الضريبة على  

 المطلوب:
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 حساب مبلغ اشتراكات العمال في صندوق الضمان االجتماعي و األجر الصافي. (1
 .03/02/2012تسجيل أجرة شهر جانفي في الدفتر اليومي علما أنها سددت بشيك بنكي بتاريخ  (2
 حساب أعباء رب العمل اتجاه صندوق الضمان االجتماعي. (3

  13التمرين: 

 العمليات التالية  و التي أثرت في خزينة مؤسسة الشهاب للنقل.إليك 

 دج10.000اقتناء  برمجيات المعلوماتية بمبلغ  (1
 دج من الزبون أحمد.25.000استالم مبلغ  (2
 دج من القرض الممنوح لمؤسسة "المنار"60.000استرجاع مبلغ  (3
 دج للمورد "رامي"36.000تسديد ما قيمته  (4
 دج120.000دفع أجور العمال البالغة  (5
 دج3500استالم كشف بنكي يبين مبالغ الفوائد المحصل عليها من توظيفات المؤسسة و البالغة  (6
 دج لصندوق الضمان االجتماعي.69.000تسديد مبلغ  (7
 دج3.000.000التنازل عن شاحنة بمبلغ  (8

 صنف في جدول عمليات الخزينة حسب طبيعتها )تسديد أو تحصيل( و حسب دورات النشاطالمطلوب:
 )استثمار،تمويل،/استغالل(

 

 

 

 

  14تمرين: 

  2006انجزت المؤسسة التجارية )اسكر( العمليات التالية خالل شهر افريل
دج خارج الرسم. التخفيض  14600شراء بضائع على الحساب من المورد جياللي بمبلغ  04/04

.االستسالم في نفس اليوم FA/118/بالمئة .فاتورة رقم17/بالمئة .الرسم على القيمة المضافة 5التجاري
 . BE/91واالدخال للمخزن بوصل  BR/18بوصل 
/ بالمئة . خصم مالي 3دج . تخفيض تجاري 6200بيع بضاعة للزبون علي نقدا بمبلغ اجمالي 094/04

. تكلفة TC/210. وصل نقدي رقم Fv/152/ بالمئة . فاتورة رقم 17/بالمئة الرسم على القيمة المضافة 2
. رقم وصل االخراج من BL/123دج . تسليم البضائع في نفس اليوم بوصل4200المباعة شراء البضائع

 ا. BS/104المخزن 
دج رقم وصل 3600. تكلفة شرائها BL/ 124توريد بضائع للزبون صالح بوصل تسليم رقم  13/04

 .  BL/ 105االخراج من المخزن 
خارج الرسم. تخفيض تجاري  5800لغ للزبون صالح بمبFV/153تحرير وتسليم الفاتورة رقم  17/04
 .  176315/ بالمئة . التسديد بشك بنكي رقم 17/ بالمئة . الرسم على القيمة المضافة 4

/ 17دج خارج الرسم. الرسم على القيمة المضافة 2500شراء لوازم مكتبية مختلفة نقدا بقيمة  21/04
وصل  BR/19م وصل استالم اللوازم . رقTC/ 71رقم الوصل النقدي  FA/ 45بامئة . فاتورة رقم 
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 .BE/ 82االدخال الى المخزن 
 . Bs/206دج رقم وصل االخراج من المخزن 1200استعمال لوازم مكتبية بقيمة 26/04
 . 63421دج للمورد جياللي بشيك بنكي رقم 3500تسديد مبلغ  28/04

 
 

 العمل المطلوب :

 انجز فواتير الشراء و البيع .
 يومية مؤسسة اسكر سجل القيود في - 2

  15التمرين: 

 :أعدي مؤسسة األشغال الفنية أجور مستخدميها و المتعلقة بشهر أوت و  31/08/2010في تاريخ  أوال

 من دفتر األجور استخرجنا المعلومات التالية:

       Σ  = 10680000أجر المنصبDA . 

       Σ  = 12750000األجر اإلجماليDA . 

       Σ  = 491200المنح العائليةDA . 

 . %9معدل االشتراك في الضمان االجتماعي        

 . 1680000DAالضريبة على الدخل اإلجمالي =       

 المطلوب:العمل 

 أحسب مبلغ االشتراكات العمال في صندوق الضمان االجتماعي و األجر الصافي. -1

بتاريخ  564987بشيك بنكي رقم سجل في الدفتر اليومي راتب شهر أوت علما أنها سددت  -2

04/08/2010 . 

 (. %26أحسب أعباء رب العمل تجاه صندوق الضمان االجتماعي ) معدل  -3

سجل المبالغ الواجب تسديدها من طرف المؤسسة لكل من هيئة الضمان االجتماعي و مصلحة  -4
 الضرائب وذلك 

 . 07/08/2010بتاريخ 

 

 بالعمليات التالية:: كما قامت المؤسسة في نفس الشهر ثانيا 
 . 0123نقدا فاتورة رقم  7000DAدفع مبلغ االشتراك في شبكة االنترنيت بمبلغ  -
 46800DAفي مهمة بقيمة  ثتسديد مصاريف متعلقة بإقامة موظف في فندق الرئيس مبعو -

(TTC ،) 
  %17معدل الرسم على القيمة المضافة 

 . 14200DAلسنة بقيمة استالم بشيك بنكي فوائد القرض للثالثي األول من ا -
 المطلوب:العمل 

 .تسجيل العمليات في دفتر اليومية للمؤسسة 
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  16التمرين: 

 قامت مؤسسة "الهالل" بالعمليات التالية: 01/03/2012بتاريخ 

  بمبلغ  45210نقدا والباقي بشيك رقم  %60تسديد إشتراك في شبكة األنترنت بمبلغ ؟  دج التسديد

 دج 4000

  والباقي بمبلغ  45421بشيك رقم  %40لفائدة مؤسسة "اإلبتسام" بمبلغ ؟ التسديد تأجير مخزن

 دج بعد شهر. 3000

  تتضمن مبلغ  45إصالح شاحنة بفاتورة رقمTTC 11700 .دج 

  دج. 9000تسديد بشيك فوائد قرض لصالح البنك الوطني الجزائري بمبلغ 

  من طوابع الجبائية. نقدا.دج  6000دج من الطوابع البريدية و 5000شراء ماقيمة 

  4578دج بشيك رقم  9000تسديد للمورد مصاريف نقل السلع بمبلغ. 

  دج من مواد التنظيف )جافيل ومعطر( نقدا.8500تسديد ما قيمة 

  دج للشهر فبراير. 600تسديد مصاريف السحب البنكي بقيمة 

  دج. 3200حصول على فوائد لصالح المؤسسة عن طريق توظيف أموالها بقيمة 

  دج نقدا.6000تسديد مصاريف ترميم احدى مباني اإلدارة لدى مؤسسة األشغال بقيمة 

  2154دج بشيك بنكي رقم  5000تسديد مصاريف قام بها خبير محاسبي للمؤسسة بقيمة. 

  دج نقدا.  6000 تسديد فاتورة الغاز لشهر فبراير بقيمة 

  دج. 0600تسديد إشتراك سنوي لتأمين شاحنات المؤسسة بقيمة 

  دج نقدا. 3200تسديد غرامة مالية لدى مصلحة الضرائب بقيمة 

 المطلوب:

 01/03/2012سجل مختلف العمليات التي قامت بها  مؤسسة "الهالل" في 

 17لتمرين ا: 

، معدل الفائدة البسيطة المطبق  01/01/2009في البنك الوطني الجزائري بتاريخ  Kأودع تاجر مبلغ 

( 31/12/2009دج .وفي نهاية السنة سحب المبلغ كله ) 500سحب مبلغ  01/03/2009وبتاريخ    10%

 دج  32500الذي يقدر بـ 

 Kالمطلوب: أحسب المبلغ الموظف 

 

  18التمرين: 

 %10لدى البنك الوطني الجزائري بمعدل فائدة بسيطة  K1  ،K2  ،K3قام أحمد بإيداع ثالثة مبالغ مالية 

 أشهر. مع العلم أن:8أشهر، 8أشهر،  4وكانت مدة اإليداع للمبالغ الثالثة على التوالي : 
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𝐾2 =
1

3
 K1          وK3=2 K2    

 دج 4250وقدر مجموع الفوائد البسيطة بـ 

 . K1  ،K2  ،K3أحسب قيمة المبالغ المودعة الثالثة  -1المطلوب: 

 أحسب الجملة المكتسبة لكل مبلغ مودع من المبالغ الثالثة.-2          

  19التمرين: 

، وأودع  tأشهر بمعدل فائدة  9دج في صندوق التوفير واإلحتياط بتاريخ  لمدة  10000أودع تاجر مبلغ 

ق من طرف عن معدل المطب %1نفس المبلغ في البنك الوطني الجزائري و لنفس المدة بمعل فائدة يزيد بـ 

 الصندوق التوفير واإلحتياط.

المطلوب : أحسب معدل الفائدة المطبق من طرف البنكين اذا علمت أن جملة المكتسبة من طرف البنك 

 دج عن الجملة المكتسبة من  طرف الصندوق التوفير واإلحتياط 75الوطني الجزائري تزيد بـ 

 

 

 

 

  20التمرين : 

 دج 75000في البنك الوطني الجزائري علما أن المبلغ المودع يقدر  أودع األب ألبناءه الثالثة مبالغ

دج، معدل الفائدة البسيطة  5000تشكل فيما بينها متتالية حسابية أساسها يقدر بـ K1  ،K2  ،K3حيث 

 أشهر 9أشهر ، 6أشهر ،  4مدة التوظيف هي على التوالي:  tالمطبق 

 دج 5950وظيف تقدر بـ الفائدة اإلجمالية للمبالغ الثالثة بعد الت

  K1  ،K2  ،K3أحسب المبالغ المودعة من -1المطلوب: 

  tأحسب معدل الفائدة البسيطة المطبق -2          

 21التمرين: 

أعدت مؤسسة "الهالل" أجور مستخدميها المتعلقة بشهر أفريل ومن دفتر األجور  30/04/2012في 

 إستخرجنا المعلومات التالية:

 (. %9دج )محسوب بمعدل  40500في الضمان اإلجتماعي: مبلغ اإلشتراك 

 دج. IRG=68000الضريبة على الدخل اإلجمالي 
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 دج 4200المنح العائلية:

 دج. 4500التعويضات )السلة،النقل(=

 المطلوب:

 أحسب أجر المنصب ثم حدد األجر اإلجمالي-1

ان المؤسسة سددتها بشيك بنكي  أحسب األجر الصافي ثم سجل في دفتر اليومي أجرة شهر أفريل علما-2

 .01245رقم 

 أحسب أعباء رب العمل إتجاه صندوق الضمان اإلجتماعي-3

سجل محاسبيا المبالغ الواجب تسديدها من طرف المؤسسة لكل من الضمان اإلجتماعي ومصلحة -4

 الضرائب.

 

 

 

 

 22التمرين: 

 كانت مؤسسة "اإلبتسام" مدينة لمؤسسة" الهضاب" بثالثة أوراق تجارية حيث:  02/05/2011بتاريخ 

 يوم30دج تاريخ تستحق لمدة  20000الورقة األولى قيمتها اإلسمية 

 يوم. 45دج تستحق لمدة  25000الورقة الثانية قيمتها اإلسمية 

 يوم. 60 دج تستحق لمدة 30000الورقة الثالثة قيمتها اإلسمية 

يوم والثانية  75إتفقت المؤسستان على إستبدال األوراق الثالثة بورقتين تجاريتين األولى تستحق لمدة 

 يوم. حيت القيمة اإلسمية للورقة األولى تساوي ضعف القيمة اإلسمية للورقة الثانية. 90لمدة 

 %7.5لتكافؤ أحسب القيمة اإلسمية للورقتين التجاريتين علما أن معدل ا-1المطلوب: 

 02/05/2011سجل في الدفتر اليومي لكل مؤسسة عملية اإلستبدال بتاريخ -2           

  23التمرين:  

دج، المبلغ  18.000فبلغ الفرق بينهما  k2و  k1 مبلغين (BDL)وظف التاجر حمزة في بنك التنمية المحلية 

 % 4,5أشهر و بمعدل  08، و المبلغ األكبر وظف لمدة % 4أشهر و بمعدل  04األصغر وظف لمدة 

 دج.1.450فبلغت فوائدهما 
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 المطلوب:

 أحسب قيمة المبلغين الموظفين. (1
 أحسب مقدار فائدة المبلغ األول و الثاني. (2

  24التمرين : 

دج 200.000باعت مؤسسة "حضري" بضائع على الحساب لمؤسسة "األصيل" بقيمة  02/09بتاريخ 

دج لدى  180.000، التسليم في نفس اليوم ) تكلفة شرائها % 17خارج الرسم، الرسم على القيمة المضافة 

 مؤسسة "حضري"(

األصيل" بقيمة  على مؤسسة " 121و  120، 119كمبياالت  3سحبت مؤسسة "حضري"  05/09بتاريخ 

 الدين حيث :

  30/09دج  تاريخ استحقاقها  50.000هي  119القيمة االسمية للورقة  
   30/10دج  تاريخ استحقاقها  100000هي  120القيمة االسمية للورقة  
  05/12ما تبقى من الدين تاريخ استحقاقها  121القيمة االسمية للورقة. 

 .59نقدا، وصل نقدي  119الكمبيالة  استلمت مؤسسة "حضري" قيمة 30/09بتاريخ

المسحوبة على مؤسسة " األصيل" للخصم لدى  120أرسلت مؤسسة حضري كمبيالة رقم  10/10بتاريخ

 البنك.

وفق الشروط التالية: معدل  120استلمت مؤسسة "حضري" كشف خصم كمبيالة رقم  13/10بتاريخ 

 %17ج، معدل الرسم على القيمة المضافة د 80،عمولة ثابثة %2، معدل عمولة المتغيرة %7الخصم 

و نظرا لصعوبات مالية لمؤسسة " األصيل" اتفقت مع مؤسسة "حضري" على استبدال  20/10بتاريخ 

 30/12تستحق بتاريخ  312بأخرى  121الكمبيالة رقم 

 المطلوب:

 120إعداد كشف الخصم الكمبيالة رقم  (1
 % 8تكافؤ بمعدل  312حساب القيمة اإلسمية للكمبيالة رقم  (2
 تسجيل العمليات السابقة في دفتر يومية مؤسسة "حضري" (3

 

  25تمرين : 

 :2010إليك الجدول التالي لمؤسسة "النصر" في بداية سنة 

تاريخ  الرقم
بداية 
 القرض

قيمة 
 Kالقرض 

معدل 
الفائدة 
السنوي 

فائدة 
 Iالقرض 

 

القيمة 
المكتسبة 
 للقرض

تاريخ نهاية 
 القرض

مدة القرض 
 باأليام
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t% 
01 17 

 مارس

 80 ؟ ؟ ؟ 6% 180.000

 40 ؟ ؟ 2800 ؟ 360.000 جوان 04 02

03 08 

 جويلية

 ؟ ؟ ؟ 1440 8% 90.000

 144 ديسمبر 20 ؟ 18720 %6.5 ؟ ؟ 04

 ؟ ديسمبر 31 292.320 ؟ %7.5 288.000 ؟ 05

 

 المطلوب:

 أكمل الجدول أعاله مع تبرير العمليات الحسابية. (1

و في نهاية المدة عند تسديد  2010مارس  17المحاسبية التي يسجلها المحاسب في ما هي القيود  (2

 .01قيمة القرض و فوائدة بالنسبة للعملية 

 

 

 26 التمريــن 

الشركاء في شكل مساهمات  مليون دينار ، ساهم به 20أنشأت مؤسسة برأس مال قدره  05/01

عينية متمثلة في : قطعة أرض  مساهمات% أودع في خزينة المؤسسة و الباقي  5نقدية بنسبة 

دج ، معدات  1760000أدوات د ج ، معدات و 4300000دج ، مباني  34000000

 . منشأة مركبة دج و الباقي عبارة عن 114000دج ، تجهيزات مكتب  3500000نقل

 .دج فتح به حساب لدى البنك 1200000كما اقترضت مبلغ 

 :ـات التـاليـةالفترة قامت المؤسسة بالعملي و خالل

 : شراء البضائع التالية 06/01

 النوع الكمية سعر الوحدة

 دج 100وحدة  3000أ 

 دج 120وحدة  7000ب 

% ، معدل الرسم  1دج للوحدة و تخفيض مالي ) تخفيض تعجيل الدفع(  5تخفيض تجاري  مع

 . ، دفع نصف المبلغ بشيك و الباقي باألجل % 17

 .إحدى المحالت بشيك هار فيدج لقاء إش 11000دفعت  08/01

 تستحق بعد شهر 06/01سحبت عليها كمبيالة من موردها مقابل عملية يوم  12/01

دج  140 وحدة من البضاعة ب بسعر 5000وحدة من البضاعة أ و  2500بيع  14/01

تخفيض مالي  دج لكل وحدة من النوعين 4دج للوحدة على التوالي ، مع تخفيض تجاري  160و

 % نقدا و الباقي باألجل60% ، حيث قبضت  17الرسم  ، معدل%4 

 .دج نقدا 18000استأجرت سيارة بمبلغ  15/01
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 . مقابل البضاعة المباعة استفادت من ورق تجارية من زبونها 17/01

 .خصمها أرسلت الورقة التجارية للبنك لغرض 19/01

شهرين و  % لمدة 6م وصل إشعار من البنك يفيد بخصم الورقة التجارية بمعدل خص 22/01

 .لديه % ، الصافي أضيف لحسابها 2دج و عمولة متناسبة  50عمولة ثابتة 

 .دج نقدا 4000شراء كتب بمبلغ  24/01

 . بشيك 12/01بـ  دفعت قيمة الكمبيالة الخاصة 16/02

 باألجل 17معدل الرسم % 10دج تخفيض مالي % 250000شراء مواد بمبلغ  18/02

 ل كل المواد فتحصلت على منتجات تامة مصاريف الصنع بلغتأرسلت للتحوي 25/02

 . دج 45000

 باألجل 17دج معدل الرسم % 500000بيع كل المنتجات بـ  28/02

 : المطلوب

 . تسجيل العمليات السابقة في اليومية -

 كل من البنك، الصندوق، الزبائن و الموردين استخراج أرصدة -

 

  27التمرين: 

 .31/12/2011تتعلق بوضعية األصول الثابثة لمؤسسة "الظهرة" بتاريخ  المعلومات التالية

 . 01/03/2011كل التثبيتات تم اقتناءها بتاريخ انشاء المؤسسة بإستثناء أثاث مكتب اقتنتها بتاريخ -

  %17الرسم على القيمة المضافة المطبق -

 .ثمعدات وادوات صناعية  واثاث مكتب تهتلك بطريقة اإلهتالك الثاب-

 حدد تاريخ انشاء مؤسسة الظهرة-1

 أكمل الجدول التالي مع تبرير العمليات الحسابية-2

المبلغ القابل  التثبيتات العينية
 MAلإلهتالك 

معدل او مدة 
 المنفعة

اإلهتالكات 
 المتراكمة

VNC 

 / / / 920000 أراضي

معدات وادوات 
 صناعية

 65000 ؟ سنوات 8 160000

 § ؟ %10 30000 أثاث مكتب

  28التمرين: 

 لمؤسسة النخيل ظهر مايلي: 31/12/2010من ميزان المراجعة قبل الجرد في 

 دج 6000000التثبيتات العينية األخرى مدين : 218ح

 دج 3750000اهتالك التثبيتات العينية األخرى دائن: 2818ح
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  %25وعند الجرد تبين ان معدل اإلهتالك الخطي لتثبيت هو 

 المطلوب:

 قسط اإلهتالك.أحسب -1

 حدد تاريخ اقتناء التثبيت.-2

 .31/12/2010سجل قيد اإلهتالك في -3

 

 

  29التمرين: 

 تبين مايلي: 31/12/2011من بين األرصدة لميزان المراجعة قبل الجرد في 

 دائن مدين اسم الحساب ر.ح
  120000 برمجيات المعلوماتية وماشبهها 204
  800000 البناءات 213
  760000 تثبيتات عينية أخرى 218

 84000  اهتالك البناءات 2813

 190875  اهتالك التثبيتات العينية األخرى 2818

 وعند الجرد تبين مايلي:

 سنوات. 5وتهتلك لمدة  2011مارس  30برمجيات المعلوماتية تم شراءها يوم -1

 . %2البناءات تهتلك بمعدل -2

 من: التثبيتات العينية األخرى تتكون-3

 دج تتكون من: 146875معدات النقل اهتالكها -أ

  30/09/2009دج تم شراؤها يوم  140000سيارة قيمتها األصلية. 

  01/07/2008دج تم شراؤها يوم  400000شاحنة قيمتها األصلية . 

  01/01/2009أثاث مكتب تم شراؤها يوم -ب  

 مالحظة: جميع التثبيتات تهتلك خطيا.

 العمل المطلوب:

 تحديد تاريخ بداية اإلستعمال للبناءات.-1

 تحديد المعدل المشترك لمعدات النقل-2
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 تحديد معدل اهتالك أثاث مكتب-3

 انجاز جدول اهتالك أثاث مكتب-4

 31/12/2011سوية الضرورية بتاريخ سجل قيود الت-5

 

 

 

  30التمرين : 

 ليكن لديك الجدول التالي المتعلق بحساب التثبيتات:

برمجيات  التثبيت
المعلوماتية 

 وماشبهها

معدات وأدوات  أثاث مكتب معدات نقل
 صناعية

القيمة المحاسبية 
 VCاألصلية 

 ؟ 210000 250000 ؟

 VR 90000 50000 10000 25000القيمة المتبقية 

المبلغ القابل 
 MAلإلهتالك

 400000 ؟ ؟ ؟

المدة النفعية 
 بالسنوت

 ؟ 5 ؟ ؟

 ؟ ؟ ؟ 20000 قسط اإلهتالك
 ؟ ؟ %20 ؟ %معدل اإلهتالك

القيمة المحاسبية 
الصافية في نهاية 

 السنة الثانية

 240000 ؟ ؟ 160000

 المطلوب:

 أكمل الجدول أعاله مع تبرير العمليات الحسابية على ورقة اإلجابة.

 :31التمرين 

 قامت مؤسسة "الهناء" بالعمليات التالية: 2012خالل شهر ماي 

تحتوي على تنزيالت  13دج على الحساب بفاتورة رقم 58000كمبيوتر و لواحقه ب : شراء جهاز 03/05

 %2بنسبة 

تحتوي على البيانات  29في فاتورة رقم  124بشيك بنكي رقم  clio campus:شراء سيارة نفعية 06/05

 التالية:
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 دج1250000سعر السيارة:

 %15تنزيالت:

 %10خصم تعجيل الدفع:

 %17 الرسم على القيمة المضافة

 .782دج بشيك بنكي 15000: شراء تصميم منتوج بقيمة 09/05

 المطلوب:

 أنجز فواتير شراء جهاز الكمبيوتر و السيارة. (1
 التسجيل المحاسبي للعمليات في دفتر يومية مؤسسة "الهناء" (2
  32التمرين: 

 تنتج مؤسسة األخوة عبد السالم وتبيع نوعين من السراويل :

  P.Hسراويل للرجال -

  P.Eسراويل لألطفال -

 أعطيت لكم المعلومات التالية: 2006خالل شهر ماي 

 1- 01/05/2006مخزونات في 

 للمتر. 58DAمتر بـ  2000قماش :-

 . 140000DAسروال بقيمة إجمالية  P.H :500سراويل تامة للرجال -

 . DA 56200سروال بقيمة إجمالية  P.E :300سراويل تامة لألطفال -

 2- :مشتريات الشهر 

 للمتر الواحد. 80DAمتر من القماش بــ  12000-

 . 45000DAلوازم مختلفة )أزرار ، سحابات.....الخ( -

 3-:إنتاج الشهر 

  P.Hسروال للرجال  5000-أنتجت: 

  P.Eسروال لألطفال  3200-       

 يتطلب صناعة السروال الواحد:

 P.Eسروال لألطفال  P.Hسروال للرجال 
 متر 0.75قماش :- متر 1.75قماش : -
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-3DA .لوازم مختلفة 

 30DAدقيقة من اليد العاملة المباشرة بأجرة  45-

 للساعة الواحدة

-3DA .لوازم مختلفة 

 30DAدقيقة من اليد العاملة المباشرة بأجرة  30-

 للساعة الواحدة.

 4-: مبيعات شهر ماي: باعت المؤسسة 

 للسروال الواحد. 300DAبـ  P.Hسروال للرجال  3500-

 للسروال الواحد.   DA 145بـ  P.Eسروال لألطفال  2000-

 5- :جدول األعباء غير المباشرة 

لخصت األعباء غير المباشرة عن شهر ماي في الجدول الوارد أدناه مع األخذ بعين اإلعتبار أعباء غير 

 . 12000DAوعناصر إضافية بـ  5500DAمعتبر 

 

 التوزيع اإلنتاج التموين البيان

 67000 549400 72000 2مجموع التوزيع

 طبيعة وحدة القياس
 عدد وحدات القياس

 متر قماش مشترى
................ 

 ( PEو  P.Hوحدات منتجة)

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

1DA من المبيعات 

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

 ................ ...................... ............... تكلفة وحدة القياس

            
 *تقيم اإلخراجات بطريقة التكلفة الوسطية المرجحة للوحدة مع المخزون األولي.

 العمل المطلوب:

 1-أتمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة 

 2-.أحسب تكلفة شراء القماش 

 3- أحسب تكلفة اإلنتاج ،سعر التكلفة ،النتيجة التحليلية للمنتوجاتPH وPE 
 4- 2006أحسب النتيجة التحليلية الصافية لشهر ماي. 

  33التمرين: 

أطفال( وتستعمل نوعين من المواد األولية -مؤسسة " بشير وشركائه" تنتج نوعين من األحذية )رجال
-اتمام-)الجلد والبالتسيك( مع إضافة لوازم أخرى ،تتم عملية اإلنتاج عبر ثالث ورشات )تحضير

شة األخيرة تقوم بوضع زوج من األحدية في علبة واحدة ثم يوجه للبيع واليك تعليب( في حين أن الور
 :2008المعلومات التالية الخاصة بشهر اكتوبر 

 :01/10/08المخزون  في -1

 دج .3800متر مربع من الجلد بتكلفة اجمالية 100
 دج1300كلغ بتكلفة  10صناديق من البالستيك في كل صندوق 5

 دج لوازم مختلفة 3600
 دج6671علبة من أحذية الرجال بتكلفة  50
 دج 5152.65علبة من أحذية األطفال بتكلفة  45
 مشتريات الشهر:-2

كلغ ب  10صندوق من البالستيك بكل واحد  15دج /متر المربع و  40متر مربع من الجلد ب  200

 دج13875دج /كلغ، أما اللوازم األخرى فبلغت  25
 اإلنتاج واإلستعماالت:-3

 علبة من صنف األطفال 275علبة من صنف ارجال و 310نتاج تم إ
غ بالستيك مع  200متر مربع من الجلد و 0.25إلنتاج حذاء واحد من الصنف األول  استعملت 

 دج لوازم اخرى لكل األحدية.8000
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 6000غ بالستيك مع  100متر مربع من الجلد و 0.2إلنتاج حذاء واحد من الصنف الثاني استعملت 

 ازم اخرى لكل األحذيةدج لو
 ساعة لصنف الرجال 70دج /ساعة وزعت منها  15ساعة ب 120:  1اليد العاملة المباشرة: الورشة-4

 ساعة لصنف األطفال. 40دج /ساعة وزعت منها  12ساعة ب90: 2الورشة
 دج /ساعة وزعت بينهما بالتساوي. 7ساعة ب  30: 3الورشة 

 مبيعات الشهر:-5
دج /علبة 150رجال ب علبة من صنف ال 300  
دج /علبة 200علبة من صنف األطفال ب  260  
 األعباء غير المباشرة: ملخصة في الجدول التالي :-6

البيان   2 التموين التحضير اإلتمام التعليب التوزيع  

1مج ت 10250 18550 12753 6727.5 10136  
علبة 
 مباعة

علبة 
 منتجة

 حداء
 منتج

متر 
 مربع

 مستعمل

دج100  

 مشتريات

 ط. القياس

 المطلوب: اتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة
 حساب مختلف التكاليف وسعر التكلفة والنتيجة التحليلية الصافية .-2

 .مالحظة: تستخدم الشركة طريقة التكلفة الوسطية المرجحة في تسيير مخرجاتها 
 

 
 34لتمرين ا: 

 كما يلي: 2010قدمت مصلحة التموين لمؤسسة " تيمقاد "  المعلومات التالية الخاصة بشهر أكتوبر  (أ

 . شراء المواد األولية :1
 . Kg /DA 800بـ      Kg 500( : M1ـ المادة األولية )
 . Kg /DA 500بـ      Kg 700( : M2ـ المادة األولية )

 . األعباء المباشرة للشراء:2
 ، توزع على أساس ثمن الشراء اإلجمالي. DA 90000بلغت 

 . األعباء غير المباشرة للشراء:3
 يطلب حساب المبلغ و يوزع على أساس الكمية المشتراة.

 

أخطأ مسير المخزونـات يـي طريقـة توزيـع األعبـاء بسـبب قلـة خبرتـع حيـا وزع أعبـاء الشـراء المباشـرة  
غيـــر المباشـــرة علـــى أســـاس ثمـــن الشـــراء اإلجمـــالي، و أنجـــز   علـــى أســـاس الكميـــات المشـــتراة و أعبـــاء الشـــراء

حســــابات المخزونــــات )الجــــرد الــــداكا( انطلقــــال مــــن تكــــاليً الشــــراء المتحصــــ  عليهــــا مطبقــــال طريقــــة التكل ــــة 
 (.4( و )3المتوسطة المرجحة مع مخزون أو  مدة لإلدخاالت حسب ما هو موضح يي الملحقين )

 

 (M1األولية )المادة (: 3الملحق رقا)
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الكمية  العناصر
Q 

سعر 
الوحدة 
P.U 

المبالغ 
M 

الكمية  العناصر
Q 

سعر الوحدة 
P.U 

المبالغ 
M 

 ........ ...... 560 اإلخراجات 288500 1154 250 مخزون أو  المدة
 ........ ...... ... مخزون آخر المدة 581500 1163 500 اإلدخاالت

 ....... ...... ... المجموع 870000 1160 750 المجموع
 

 (M2المادة األولية )(: 4الملحق رقا)

الكمية  العناصر
Q 

سعر 
الوحدة 
P.U 

المبالغ 
M 

الكمية  العناصر
Q 

سعر الوحدة 
P.U 

المبالغ 
M 

 ........ ...... 740 اإلخراجات 223500 745 300 مخزون أو  المدة
 ........ ...... ... مخزون آخر المدة 528500 755 700 اإلدخاالت

 ....... ...... ... المجموع 870000 1160 750 المجموع
 

 العم  المطلوب:
 أحسب تكل ة الشراء الحقيقية )الصحيحة(. .1
 أنجز حسابات  المخزون )الجرد الداكا( للمادتين األوليتين بعد التعديلت )التصحيح(. .2

( M1( خـل  شـهر أكتـوبر باسـتخداا المـادتين األوليتـين ) P2( و )  P1ب( تنتج مؤسسة " تيمقـاد " منتجـين )
 ( يي ثلا ورشات : الصنع ، التركيب و اإلنهاء.M2و)

  01/10/2005( المخزونات يي 1
 . Kg /DA 1154بـ     Kg 250( : M1ـ المادة األولية )
 . Kg /DA 745بـ     Kg 300( : M2ـ المادة األولية )

  DA 342700وحدة بمبلغ إجمالي  160( : P1ـ المنتج )
  DA 444660وحدة بمبلغ إجمالي  240( : P2ـ المنتج )

( ثمـــن الشـــراء و أعبـــاء الشـــراء المباشـــرة و غيـــر المباشـــرة معطـــاة يـــي الجـــزء الثـــاني )أ( أعـــل  . أمـــا التكل ـــة 2
 Kg  /DA 1132  :M1  ،Kg /DA 773  :M2المتوسطة المرجحة الحقيقية )الصحيحة( للمادتين 

 

( حقيقيـة وتتعلـق 4( و )3( الـواردة يـي الملحقـين )M2( و)M1): كمية اإلخراجات مـن المـواد األوليـة ملحظة
 (. P2( و)  P1بإنتاج المنتجين )

 
 

 ستهلكات:( اإلنتاج و اال3
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" مـــن  Kg  "X( و M1مــن المـــادة األوليــة ) Kg 260( تــا اســـتعما  P1وحـــدة مــن المنـــتج ) 400ـــ إلنتــاج 
 ( .M2المادة األولية )

مـن  Kg 380(  و M1" مـن المـادة األوليـة ) Kg  "Y( تـا اسـتعما  P2وحدة من المنتج ) 560ـ و إلنتاج 
 ( .M2المادة األولية )

 ( األعباء المباشرة :4
 للساعة توزع على أساس عدد الوحدات المنتجة. DA 750ساعة بـ  480ـ اليد العاملة المباشرة 

 توزع على أساس عدد الوحدات المباعة. DA 81600ء المباشرة للتوزيع ـ األعبا
 ( األعباء غير المباشرة:5

أعبــاء )عناصــر( إضــايية  DA 50000غيــر محملــة و  ءأعبــا DA 32640تــوزع كمــا يلــي مــع األخــب يــي الحســابان 
 محملة.

 المراكز
 البيان

 التوزيع اإلنهاء التركيب الصنع

 174960 134400 84000 123500 مجموع التوزيع الثانوي
 من رع DA 100 وحدة منتجة ساعة يد عم  مباشرة مادة أولية مستعملة Kg طبيعة وحدات القياس

 ( مبيعات الشهر :6
 للوحدة. DA 3200( بـ P1وحدة من المنتج ) 440
 للوحدة. DA 2900( بـ P2وحدة من المنتج ) 520

 العم  المطلوب:
 غير المباشرة.أنجز جدو  توزيع األعباء  .1
 أحسب تكل ة اإلنتاج و سعر التكل ة و النتيجة التحليلية و النتيجة الصايية للمحاسبة التحليلية. .2

 35التمرين:
( 1في الورشة )  Aمنتجين المنتج  " Mتنتج مؤسسة صناعية " الفتح " انطالقا من مادة أولية وحيدة"

 (.2في الورشة ) B،و المنتج 
 كما يلي: 2008بالثالثي األول من سنة  لخصت المعلومات الخاصة

 : 01/01/2008المخزون في  -1

 "المادة األوليةM  : "Kg  5000  :بـDA/ Kg   11,70 . 

 " المنتجA  : "1400  وحدة بمبلغ إجماليDA 35800. 

 " المنتجB :  "800  :وحدة بـDA  28,25 .للوحدة 

 : 2008مشتريات الثالثي األول من سنة  -2

  Kg  10000 مادة األولية "من الM :بـ "DA /Kg   9,9  . 

  اليد العاملة المباشرة: -3
  600 ساعة يد عمل بسعرDA 70  ساعة للمنتج  200للساعة الواحدة منهاB. 

 : استهالكات المواد األولية -4
 ( 1في الورشة:)  8800 Kg  ( 2، و في الورشة:) Kg3000  . 
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 : 2008اإلنتاج  خالل الثالثي األول سنة  -5

 8600 من المنتج " وحدةA        " 

 2200 " وحدة من المنتجB " 

 : 2008مبيعات الثالثي األول من سنة  -6

 " المنتجA  : "9500   :وحدة بـDA 50 . للوحدة 

 " المنتجB :  "2600  :وحدة بـDA  56 .للوحدة 
 األعباء غير المباشرة: -7

   لخصت في الجدول التالي مع األخذ بعين االعتبار مبلغDA 12697 اء غير كأعب
 كعناصر )أعباء( إضافية. DA  22000محملة و مبلغ 

 األقسام                 
 البيان

 األقسام الرئيسية األقسام الثانوية

 التوزيع (2الورشة ) (1الورشة ) التموين الصيانة الطاقة المحركة

 مجموع التوزيع
  األولي

 :توزيع ثانوي
 الطاقة المحركة 

 الصيانة 

12920 
 

% 100- 
%12  

6200 
 

%20 
%100

- 

11300 
 

%20 
%10 

49900 
 

%40 
%50 

8980 
 

%10 
%18 

31833 
 

%10 
%10 

 العملطبيعة وحدة 
Kg  مادة

 أولية مشترى
ساعة يد عمل 

 مباشرة

ساعة يد 
 عمل مباشرة

DA 100 
 .عمن ر

 
 :العمل المطلوب

 إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة . -1
 " ، وإعداد حساب الجرد الدائم لها. M" حساب تكلفة شراء المادة األولية -2

 " .B" و "Aالمنتجات المصنعة " جحساب تكلفة إنتا -3

 ".B " و" A "تحديد سعر التكلفة و النتيجة التحليلية للمنتجين  -4
 تحديد النتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية. -5

 المدةمالحظة: تقيم اإلخراجات بالتكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة مع مخزون أول 
  36التمرين: 

  تقوم مؤسسة خليس بإنتاج نوع من الخل الصناعي بواسطة تحويل مواد كيمائية خ وأخرى
قوارير وص في ورشة أولى، تم تقوم بتعبئة في ورشة أخرى داخل نوعين من األوعية 

 .لتر5ـ لتر وأخرى ل 0.8ذات سعة 

حسب التالي: 2010هذه المؤسسة لشهر أكتوبر  ءوقد كانت أعبا  

مخزون أول الشهر:-1  

دج لإلجمالي.15300لتر ب50به  ءوعا 60:خمواد كيميائية -   
دج لإلجمالي105000كلغ ب 20كيس به  150:  ص مواد كيميائية-  

دج لإلجمالي9564لتر من الخل تنتظر التعبئة ب  6000مواد تامة الصنع -  

دج لإلجمالي.48000ب ءوعا 12000لتر : 5أوعية فارغة ذات سعة -  

شتريات الشهر:م-2  

الواحد ءدج للوعا 300لتر ب  60به  ءوعا 250:خمواد كيميائية -  

دج للوحدة 0.5قارورة ب  80000لتر : 0.8أوعية للتعبئة من سعة -  

المنتجات واإلستعماالت:-3  

لكل لتر من  صغرام من المادة  15و خل من المادة  20لتر من الخل بإستعمال  115800أنتجت -

لتر 0.8ب  ءوعا 78000لتر و 5ب  ءوعا 11000الخل ، وقد قامت بتعبئة   
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المصاريف  المباشرة:-4  

دج للساعة 20ساعة ب  1750بلغت عدد الساعات في الورشة األولى -  

لتر 0.8دج لألوعية بسعة  1323كما بلغت مصاريف التوزيع المباشرة -  

الجدول التاليالمصاريف غير المباشرة ملخصة في  - 5  

2ورشة توزيع 1ورشة   البيان إدارة تموين 

مج  18000 7400 4699 16800 6525
1ت  

20 30 40 10 -100 توزي 
 ع اإلدارة

لتر 
 مباع من الخل

أوعية 
(1معبئة)  

لتر 
 منتج من الخل

د100

 ج مشتريات
نوع  -

 وحدة القياس

لتر في هذه  0.8من سعة  ءلتر يتحمل ثالثة أضعاف ما يتحمله وعا 5من سعة  ء( كل وعا1)

 الورشة.
 10500الواحد و ءدج للوعا 3ب  ءوعا 75000لتر: 0.8المبيعات: بلغت المبيعات من أوعية -6

الواحد. ءدج للوعا 20لتر ب 5من سعة  ءوعا  

 العمل المطلوب:
غير المباشرة ءإتمام جدول األعبا-1  

حساب مختلف التكاليف وسعر التكلفة-2  

 ةالتحليلية الصافيحساب النتيجة -3

  37التمرين 
" و   M1" باستعمال مادتين أوليتين "P2 " و " P1 "تصنع مؤسسة " التواصل الصناعية و تبيع منتوجين   
"M2  في ثالث ورشات هي : التصنيع ،التركيب  ، التشطيب " 
 استخرجت من دفاترها المحاسبية المعلومات التالية للفترة المعتبرة  : 

 (:2( و )01حالة المواد األولية و اإلنتاج في نهاية المدة ملخصة في الملحقين التاليين )ظهرت  -(1
 (: المواد األولية:01الملحق )

  
 البيـــــــــان 

 "  M2المادتين األولية " "  M1المادتين األولية "

 المبالغ (kg )كمية المبالغ ( kgكمية )

 مخزون أول المدة
 المشتريات

 "  P1 "االستعماالت إلنتاج 
 "P2 " االستعماالت إلنتاج
 مخزون آخر المدة

400 
2600 
960 
..... 
540 

32600 
192400 

..... 

..... 

..... 

500 
3500 
.... 

1040 
560 

45000 
455000 

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

 (: اإلنتاج.02الملحق )

 

 
 البيـــــــــان 

 P2 المنتوج  " " P1 "المنتوج 

 المبالغ الكمية )وحدة( المبالغ )الكمية)وحدة 

 زون أول المدةــمخ
 اإلنتـــــاج

 المبيــــعات
 زون آخر المدةـــمخ

320 
800 
.... 
370 

236800 
...... 
..... 
.... 

350 
1200 
..... 
410 

141900 
..... 
..... 
.... 

 : األعباء المباشرة -(2
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"  P1"للساعة توزع على أساس الكميات المنتجة من   DA240 ساعة بـ  960اليد العاملة المباشرة إلنتاج:
 ".P2و "

 األعباء غير المباشرة: -(3
 أعباء غير معتبرة و  DA 8814لخصت األعباء غير المباشرة بجدول التوزيع التالي مع اعتبار مبلغ 

 عناصر إضافية. DA  17500مبلغ               

 األقسام             
 البيان

 التوزيع: التشطيب التركيب التصنيع

 مجموع التوزيع الثانوي
 طبيعة وحدة القياس

 
 عدد وحدات القياس
 تكلفة وحدة القياس

94400 
Kg   مادة أولية

 مستعملة
....... 
..... 

43200 
ساعة يد عمل 

 مباشرة
...... 
..... 

72000 
 وحدة منتجة

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

128016 
DA 100 من 

 رقم األعمال
16002 
..... 

 العمل المطلوب:
محددا التكلفة الوسطية  "  M2"" و   M1"إعداد حسابي الجرد الدائم لكل من المادتين األوليتين  .1

 المرجحة للوحدة.

 إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة. .2
ثم حدد متوسط تكلفة إنتاج الوحدة المرجحة مع المخزون  ".P2" و " P1"حساب تكلفة إنتاج المنتجين  .3

 األولي.
 " P2 "لـ   40   %و " P1 "لـ   35 %إذا علمت أن: الهامش على تكلفة إنتاج الوحدة المباعة هو:  .4

حيث أن الهامش على تكلفة إنتاج الوحدة المباعة يساوي الفرق بين ثمن بيع الوحدة ومتوسط تكلفة 
 إنتاج الوحدة المرجحة.

 أحسب :   
 ."P2 " و " P1 "ـ  سعر بيع الوحدة من المنتجين 

ـ تحقق من صحة عدد وحدات القياس المعطاة بقسم التوزيع ضمن جدول توزيع األعباء غير 
 المباشرة.

 استخرج سعر التكلفة و النتيجة التحليلية . .5

 حدد النتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية

 

 

 

 


