جاهعت هحود خيضربسكرة
ميٞخ اىعيً٘ اإلقزصبدٝخ ٗاىزجبرٝخ ٗعيً٘ اىزظٞٞز

السنت الجاهعيت () 2018/2017

سلسلت التوارين رقن  01في الوحاسبت حىل :هفهىم الويزانيت
 - 1األسئلة النظرٌة
 - Iأجت ثـ ّ":عٌ" أٗ "ال"
ٍ -1جَ٘ع اىَصبدر ف ٜاىَؤطظخ ٘ٝضع ف ٜأص٘ه اىَٞشاّٞخ.
 - 2د ُ٘ٝاىعَالء ر٘ضع ف ٜأص٘ه اىَٞشاّٞخ.
 - 3د ُ٘ٝاىَ٘رد ِٝر٘ضع ف ٜخصً٘ اىَٞشاّٞخ.
 - 4اىقزٗض ر٘ضع ف ٜخصً٘ اىَٞشاّٞخ.
ٍ - 5عذاد اىْقو ٍِ األص٘ه اىَزذاٗىخ (اىجبرٝخ).
 -IIحذد اإلجبثخ اىصحٞحخ:
ٍ -1خشُٗ اىجضبعخ عْصز ٍِ عْبصز:
أ  -اىخصً٘
ة -اىزضجٞزبد (األص٘ه غٞز اىزجبرٝخ)
جـ األص٘ه اىَزذاٗىخ (اىجبرٝخ)
د -أخزٙ
 -2اىَحو اىزجبر ٛعْصز ٍِ عْبصز:
أ  -األص٘ه اىَزذاٗىخ (اىجبرٝخ)
ة -األٍ٘اه خبصخ
جـ اىذُ٘ٝ
د -أخزٙ
 -3اىخظبرح عْصز ٍِ عْبصز:
أ  -اىذُ٘ٝ
ة -األٍ٘اه اىخبصخ
جـ األص٘ه اىَزذاٗىخ
د -أخزٙ

التوارين:
التورين األول:
ف N /07/01 ٜأطض شخص "ٍب" ٍؤطظخ ىز٘سٝع اىعزبد ثَظبَٕخ شخصٞخ قذرٕب

ٗ 1 200 000قزض قذرٓ

 ٍِ 400 000اىتُك " "CPAحٞش فزح حظبة ثْن ٜىَؤطظزٔ فّ ٜفض اىجْل.
ف ٜاىظْخ " "N-1حصو عي ٚأرض ىيجْبء ثـ 183.000 :ألجو ثْبء عَبرح ىغزض ٍَبرطخ ّشبط اىَؤطظخ ثٖب.
ثيغذ أشغبه اىجْبء ٍجيغ  ، 408.000رٌ رَ٘ٝو أشغبه األرض ٗأشغبه اىجْبء ثقزض عقبر ٛثق ٍْٔ ٜفN /07/01 ٜ
ٍجيغ  216.000ىٌ ٝظذد ثعذ.
قبً ثزٖٞئخ ٍحو اىَؤطظخ (رف٘ف  +طبٗالد ....إىخ ) ثـٗ .172000 :اشززٍ ٙعذاد ٍنزت ثـ ، 95000
ٗشبحْخ ثـ ٗ 86000ثضبعخ ثـ 352000
اىَطي٘ة:
 - 1رحذٝذ رصٞذ اىجْل ( اىحظبة اىجْن )ٜثعذ مو ٕذٓ اىعَيٞبد.
 - 2إعذاد اىَٞشاّٞخ فN /07/01 ٜ
التورين الثاني:
ف N /07/01 ٜقبً اىظٞذ " "Xثفزح رجبرح ىجٞع اىَ٘اد اىغذائٞخ اّطالقب ٍِ اىعْبصز اىزبىٞخ:
 رضجٞزبد عْٞٞخ ٍخزيفخ845000 : ٍخشُٗ ثضبعخ142000 : فزح حظبة ثْن ٜثجْل اىفالحخ ٗاىزَْٞخ اىزٝفٞخ " "BADRثَجيغ 33000ٍ -صبدر رَ٘ٝو ٕذا اىَشزٗع رزنُ٘ ٍِ ٍظبَٕخ شخصٞخ ثـ:

ٗ 800.000اىجبق ٜث٘اططخ قزض ٍِ ثْل

اىفالحخ ٗاىزَْٞخ اىزٝفٞخ
ف N /12/31 ٜثعذ طْخ ً ُ اىْشبط أصجحذ ٍ............خزيف اىعْبصز مَب ٝي:ٜ
 اهرضجٞزبد اىعْٞٞخ ىٌ رزغٞز ٍخشُٗ اىجضبعخ 189000 د ُ٘ٝعي ٚاىعَالء 82000 أٍ٘اه ثبىجْل 47000 أٍ٘اه ثبىصْذٗق 4000 اىقزٗض ثعذ رظذٝذ جشء ٍْٖب أصجحذ 180000 د ُ٘ٝاىَ٘رد114000 ِٝاىَطي٘ة:
 - 1رحذٝذ ٍجيغ اىقزض فN /01/01 ٜ
 - 2إعذاد اىَٞشاّٞخ فN /01/01 ٜ
 - 3إعذاد اىَٞشاّٞخ فN /12/31 ٜ

التورين الثالث:
ف N /01/01 ٜأطض اىظٞذ "ع" ٍنزجخ ٗٗراقخ ثَظبَٕخ شخصٞخ ثَجيغ ٗ 1000.000قزض ط٘ٝو األجو ٍِ ثْل
اىزَْٞخ اىَحيٞخ " "BDLثَجيغ  300.000ىََبرطخ ّشبطٔ قبً ثَب ٝي:ٜ
إقزْبء ٍحو ىيْشبط اىزجبر ٛثـ ٗ 540000قبً ثزٖٞئزٔ حٞش ثيغذ رنيفخ أشغبه اىزٖٞئخ 130.000
-

ٍعذاد ٍنزت 68000
أصبس 29000
ثضبعخ  616000طذد جشء ٍْٖب ٗاىجبق ٜعي ٚاىحظبة.
ثعذ مو ٕذٓ اىعَيٞبد أصجح رصٞذ حظبثٔ اىجْن27000 ٜ

فٗ N /12/31 ٜضعٞخ "اىَنزجخ ٗ اى٘راقخ " أصجحذ مَب ٝي:ٜ
قَٞخ اىزضجٞزبد رذٕ٘رد ثْظجخ  %05ةاهّظجخ ىيَجبّ % 10 ٗ ٜثبىْظجخ ىيزضجٞزبد األخزٙ
 ٍخشُٗ اىجضبعخ ٍْٖ 789000ب  442000ىٌ ٝزٌ رظذٝذٕب ثعذ د ُ٘ٝعي ٚاىعَالء 12500 ط٘ٞىخ ثبىجْل  ٗ 21600ثبىصْذٗق .3200اىَطي٘ة:
 - 1حذد ٍجيغ اىجضبعخ اىذ ٛىٌ ٝظذد فN /01/01 ٜ
 - 2إعذاد اىَٞشاّٞخ فN /01/01 ٜ
 - 3إعذاد اىَٞشاّٞخ فٗ N /12/31 ٜرحذٝذ ّزٞجخ اىذٗرح

التورين الرابع:
اىَعيٍ٘بد اىزبىٞخ رخص ٍٞشاّٞخ اىَؤطظخ ٍخزصزح فٍ ٜنّ٘برٖب األرثعخ اىنجز.ٙ
-

ٍجَ٘ع األص٘ه 2100.000
اىزضجٞزبد رظبٗ ٍِ %40 ٛاألص٘ه اىَزذاٗىخ
اىذ ُ٘ٝرظبٗ ٍِ %80 ٛاألص٘ه اىَزذاٗىخ
اىزثح ٝظبٗ ٍِ %20 ٛرأص اىَبه

اىَطي٘ة:
 - 1إعذاد اىَٞشاّٞخ
 - 2رحذٝذ رأص اىَبه ٗاىزثح.

السنة الجامعٌة2018/2017:

جامعة محمد خٌضر بسكرة
كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر

سلسلة التمارين رقم  02في المحاسبة ( )1للسنة األولى
التمرٌن األول:
تأسست شركة الرٌاض بتارٌخ  N/01/01وكانت وضعٌتها كماٌلً:معدات نقل  ،10.000معدات مكتب ،20.000
مبانً  ،50.000أراضً  ،30.000تجهٌزات اجتماعٌة  ،1000.000بضاعة  ،5000مواد ولوازم ،2000
منتجات تامة الصنع  ،4000بنك  ،300.000صندوق  ،700.000ح ج ب  ،10.000دٌون  ،500.000وخالل
شهر جانفً قامت بالعملٌات التالٌة:
فً  :01/02اشترت سٌارة سٌاحٌة بـ  1000.000سدد النصف نقدا والباقً على الحساب ،فً  01/03اقترضت من
البنك مبلغ  1000.000وضعته فً حسابها البنكً 01/04 ،باعت نصف األرض بمبلغ  20.000وسدد ثمنها بشك
بنكً 01/10 ،سددت كل دٌونها بدخول شرٌك جدٌد(زٌادة رأسمالها) ،فً  01/15حولت كل ما فً الصندوق إلى
ح.ج.ب.
المطلوب:
 - 1فتح الحسابات الضرورٌة وحساب أرصدتها.
 - 2إعداد المٌزانٌة الختامٌة .
التمرٌن الثانً:
تنشط مؤسسة الجواهر فً المجال الصناعً والتجاري ،قدمت لك حساباتها فً بداٌة الدورة المحاسبٌة وكانت
كماٌلً:
معدات مكتب  ،10.000أراضً  ،200.000مبانً اجتماعٌة  ،300.000قٌم معنوٌة  ،1000.000صندوق
 ،40.000بنك  ،2000.000ح.ج.ب  ،1000.000بضاعة  ،1000.000مواد ولوازم  ،200.000عمالء
 ،4000.000رأسمال  ،1800.000دٌون ؟ وخالل الدورة قامت بالعملٌات التالٌة:
 - 1سدد العمالء نصف دٌونهم نقدا.
 - 2سددت المؤسسة  10/1الدٌون عن طرٌق ح.ج.ب (.)CCP
 - 3حولت نصف ما فً الصندوق إلى الحساب البنكً.
 - 4سددت كل دٌونها بـ  2/1ما فً الصندوق 4/1 ،ما فً البنك 3/1 ،ما فً ح.ج.ب والباقً عن طرٌق الزٌادة
فً رأسمالها (دخول شركاء جدد).
 - 5سددت أجور العمال بـ  50.000عن طرٌق البنك
 - 6سددت أتعاب الموثق بـ  10.000عن طرٌق ح.ج.ب
المطلوب :
 - 1إعداد المٌزانٌة االفتتاحٌة
 - 2فتح الحسابات الالزمة و حساب أرصدتها.
 - 3اعداد المٌزانٌة الختامٌة
أساتذة المقٌاس

السنة الجامعٌة2018/2017:

جامعة محمد خٌضر بسكرة
كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر

سلسلة التمارين رقم 03في المحاسبة ( )1للسنة األولى
التمرين األول
في  n/01/01كانت الوضعية المالية للمؤسسة األقتصادية (م) كمايلي:
األصول
األصول غير الجارية
1 000 000
 -213المباني
1 000 000
 -215معدات و أدوات صناعية
 -2183تجهيزات مكتب و اعالم ألي 500 000
األصول الجارية
500 000
 -30البضاعة
500 000
 -411الزبائن
1 200 000
 -512البنك
300 000
 -53الصندوق
5 000 000
المجموع

الخصوم
الخصوم غير الجارية
 -101رأس المال
 -106األحتياطات
 -164قروض بنكية
الخصوم الجارية
 -401موردوا السلع و الخدمات
 -404موردوا التثبيتات

1 000 000
500 000

المجموع

5 000 000

2 000 000
500 000
1 000 000

خالل الدورة  nقامت بالعمليات التالية :
 : n/01/01شراء سيارة بمبلغ  1 000 000سددت نصف المبلغ بشيك و الباقي على الحساب .
 : n/02/01سدد الزبائن ماعليهم من ديون بشيك بنكي.
 : n/03/01سددت نصف ديون موردوا السلع و الخدمات و ما تبقى من ديون السيارة بشيك بنكي.
 : n/04/01سددت مصاريف ايجار ، 60 000و أقساط تامينات  40 000النصف نقدا و الباقي بشيك.
 : n/05/01شراء أرض بمبلغ ، 1 000 000وتم تهيئة و ترتيب األرض بمبلغ  200 000تم تمويل العملية تمويال ثنائيا ℅ 10
بواسطة البنك و  ℅ 90بقرض بنكي.
المطلوب  :اعداد دفتر اليومية  ،دفتر األستاذ  ،ميزان المراجعة  ،الميزانية الختامية ،وتحديدنتيجة الدورة و أسبابها.
التمرين الثاني:
سجل العمليات التالية في دفتر اليومية.

 :n/01/01دفع تسبيقات لشراء بضاعة بمبلغ  500 000خارج الرسم  ℅ 17 AVT،بشيك بنكي.
 :n/02/01فاتورة شراء تموينات أخرى نقدا،ثمن الشراء خارج الرسم ℅ 17 AVT ، 100 000
رسم الطابع . 3 000
 :n/03/01فاتورة شراء البضاعة المطلوبة في  :n/01/01ثمن الشراء خارج الرسم 2 000 000

 ، ℅ 17 AVTتم التسديد بشيك بنكي.
 :n/04/01فاتورة شراء مواد أولية ولوازم على الحساب ثمن الشراء خارج الرسم 200 000
معفية من الرسم على القيمة المضافة .AVT
 :n/05/01فاتورة شراء بضاعة  :ثمن الشراء خارج الرسم ، ℅ 17 AVT ، 500 000مع العلم
أن المؤسسة قدمت تسبيق بمبلغ  100 000خارج الرسم عن هذه البضاعة بتاريخ
.n-1/12/01
(مالحظة :يجب اعداد الفاتورة قبل تسجيلها )

جامعة محمد خٌضر بسكرة

السنة الجامعٌة2018/2017:

كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر
سلسلة التمارين رقم 04في المحاسبة ( )1للسنة األولى
التمرٌن األول
فً ما ٌلً أرصدة حسابات المخزونات و المشترٌات المستهلكة فً بداٌة و نهاٌة الدورة المحاسبٌة .2013
رقم
الحساب
30
31
32
380
381
382
600
601
602

اسم الحساب
البضاعة
المواد األولٌة و اللوازم
تموٌنات اخرى
مشترٌات البضاعة
مشترٌات المواد األولٌة و الوازم
مشتربات تموٌنات اخرى
بضاعة مستهلكة
مواد اولٌة ولوازم مستهلكة
تموٌنات اخرى مستهلكة

الرصٌد فً
2013/01/01
800 000
500 000
200 000

الرصٌد
فً2013/12/31

2 000 000
1 000 000
500 000
2 300 000
1 100 000
600 000

المطلوب  – 1 :أحسب أرصدة الحسابات  31 ،30و  32فً نهاٌة الدورة . 2013
 - 2سجل القٌود المحاسبٌة الالزمة لتسوٌة المخزونات فً نهاٌة الدورة  2013حسب طرٌقة الجرد المتناوب
التمرٌن الثانً:
فً  n/07/01أسس ثالثة أشخاص شركة ذات مسوؤلٌة محدودة برأسمال  5 000 000و أقترضت  2 000 000من البنك و
لممارسة نشاطها قامت بشراء معدات وأدوات بـ  1 000 000و تجهٌزات مكتب بـ  500 000ووضعت بالصندوق  500 000و
فتحت بالباقً حساب جاري بالبنك  .خالل الدورة  nقامت بالعملٌات التالٌة :
  : n/08/01طلب شراء بضاعة مع تسبٌق بـ  100 000خارج الرسم ℅ 17 AVT ،بشٌك .  : n/09/01شراء تموٌنات اخرى نقدا بـ  100 000خارج الرسم ، ℅ 17 AVT ،رسم الطابع  3 000مع العلم أن AVTغٌر مسترجعة دخلت التموٌنات الى المخازن فً نفس الٌوم .
  : n/09/01وصلت البضاعة المطلوبة فً  n/08/01فاتورتها كما ٌلً  :ثمن الشراء خارج الرسم ℅ 17 AVT، 500 000 ،مصارٌف النقل . ℅ 17 AVT ، 20 000
  : n/10/01تسدٌد فاتورة شراء البضاعة بشٌك .  : n/11/01فاتورة تامٌن نقل البضاعة  :مصارٌف التأمٌن خارج الرسم ، ℅ 17 AVT، 10 000رسم الطابع  300تمالتسدٌد فورا و نقدا.
االمطلوب -1 :تسجٌل القٌود الالزمة فً دفتر الٌومٌة مع العلم أن الشركة تتبع طرٌقة الجرد الدائم.
 -2اذا كانت الشركة تتبع طرٌقة الجرد المتناوب ما هً قٌود التسوٌة الالزمة للمحزونات فً  n/12/31مع العلم
أن الجرد المحاسبً ٌطابق الجرد المادي(الجرد خارج المحاسبة) للمخزونات.

