
 التثبيتات المالية
 :62الحساب 
  دج سددت بشيك، علما أهنا ال 08888ب( ص)من رأمسال%08اشرتت أسهم  08/ 80  :1العملية

 .تنوي بيع هذه املسامهة
  دج بشيك  08888بقيمة ( ص)تقدمي قرض للمؤسسة  80/08  :6العملية 
  دج للسهم  0888وبسعر  ( ك)من رأمسال املؤسسة  % 08سهم متثل  088شراء  08/ 08: 3العملية

 .بشيك املؤسسة نصف القيمة سددتولقد الواحد 
  اليت تربطها هبا على تسامهية مقابل احلصول على ( ن)باعت مواد أولية إىل الشركة / 08/ 00 : 4العملية

 .دج0888888 (املواد األولية)دج للسند الواحد، تكلفة شرائها0888سند ب 088سندات املسامهة 
  دج للسهم الواحد سددت بشيك  08ب ( ل)سهم يف املؤسسة  088اشرتت  08/ 00  :5العملية

وان املؤسسة ( ل)من راس مال املؤسسة  % 00دج ان حصة األسهم املشرتاة متثل  088،مصاريف البنك 
 االم متارس السيطرة على املؤسسة ل

  08بقيمة ( ل)سهم من املؤسسة  088نتيجة لظروف معينة متر هبا املؤسسة مت بيع  00/ 00 :2العملية 
 دج للسهم الواحد حصلت قيمتها بشيك

  00/08أعطت عملية التقييم العادلة اليت قامت هبا املؤسسة لسندات يوم يف هناية السنة  : 7العملية /
 .دج 0088888قيمة حقيقية 

 
 :67الحساب 

 
  بعد مفاوضات طويلة بني شركة صناعة اخلزف وشركة صناعة االمسنت  00/80/0800يف  :1العملية

توصال اىل اتفاق حول اصدار سندات جديدة من شركة صناعة اخلزف لتسديد ديوهنا جتاه شركة صناعة 
، سنوات دون سداد لدرجة انه حول حماسبيا اىل قائمة الزبائن املشكوك فيهم 0االمسنت والذي دام أكثر من 

 دج  08888888قدر مبلغ الدين 
  سند مسامهة يف شركة الصناعات البرتولية قمة السند  0888قامت املؤسسة س بشراء  :6العملية

  %08بشيك بنكي مقابل فائدة سنوية  08888
  للقسيمة  08888شهادة استثمار بسعر  0888قامت شركة س بشراء  0800/ 08/80/:3العملية

 .ذات مردودية عالية وقررت الشركة س االحتفاظ هبذه القسائم بشكل دائميف شركة برتولية أجنبية 
  وقعت الشركة س عقد اجيار متويلي مع شركة صناعة مواد البناء لتاجريها / 80/80/0800يف  :4العملية

دج مبعدل فائدة سنوي يقدر  0888888حممولة على شاحنة سعر شرائها سنوات  0ملدة خالطة امسنت 
 %08:ب 



  قامت الشركة س باالتفاق مع شركة لتجارة اخلضر والفواكه  باالتفاق على  00/80/0800 :5العملية
جلب صناديق بالستيكية قصد استخدامها فطلبت شركة جتارة اخلضر والفواكه مبلغ ضمان على الصناديق 

 دج وبعد شهر قررت الشركة س شراء تلك الصناديق 088888البالستيكية يقدر ب 
 دج مبوجب شهادة اعرتاف بدين  088888اقرضت املؤسسة س مؤسسة أخرى مبلغ قدره : 2 العملية

 .سنوات 0سجلت عند املوثق ملدة 
  شهادة سعر الشهادة  088س شراء  جملس ادراة الشركة وعد  80/0800/ 08ي ف: 7العملية

 (الشهادات مل يتم طبعها بعد)دج  0888
 االهتالك
 التمرين األول : 
 0- دج  008888.88حازت املؤسسة على معدات االعالم االيل بتكلفة  80/80/0800 بتاريخ

TVA  00 %   سنوات 0مدة منفعتها 
 0-  سنة قيمتها  08دج مدة منفعتها  08888888.88بناءات مت شرائها ب  00/80/0800يف

 قسط االهتالك ؟ معدل االهتالك؟  8=املتبقية 
 0- 0888.88=دج قيمتها املتبقية  088888.88شراء معدات صناعية بقيمة  مت  00/80/0800يف 

 قسط االهتالك؟  %0دج معدل االهتالك 
 0-  دج وقدرت مدة منفعتها ب  0888888.88بقيمة  80/80/0800مت شراء مع معدات نقل يف

 معدل االهتالك ؟   قسط االهتالك ؟   8=سنوات وقيمتها املتبقية  08
 معدل االهتالك ط االهتالك ،حساب قس: املطلوب. 
 التمرين الثاني: 
  دج 008888.88حازت املؤسسة عن طريق البنك على معدات نقل بتكلفة  80/80/0808بتاريخ

TVA   00 %   08معدل االهتالك %  
 قسط االهتالك بتاريخ التسجيل يف يومية املؤسسة القيود احملاسبية املتعلقة بالشراء و  - المطلوب

00/00/0808 
 اعداد خمطط االهتالك-

 
 :التمرين الثالث

تعرضت شاحنة تابعة لشركة نقل البضائع اىل حادث مرور أفقدها قيمتها كلية مع العلم أن  80/0800/ 80يف 
 دج 0888888بسعر  00/00/0808الشاحنة مت اقتناؤها يف 

قامت شركة الصناعات االلكرتونية بشراء براءة اخرتاع دارة متكاملة ذات خصائص معينة مببلغ  80/80/0800يف 
ظهر اكتشاف جديد قامت الشركة بشرائها  08/00/0800سنوات ويف  80دج عمرها االستغاليل  088888

 وإلغاء العمل بالدارة القدمية 



 088888ية التنازل عن سيارة خاصة حيث اقتنتها املؤسسة مببلغ قررت مؤسسة انتاج االدو  0808 00/00بتاريخ 
قبضته املؤسسة بشيك  088888دج كما بلغ مبلغ التنازل  088888دج وبلغ اهتالكها املرتاكم بتاريخ التنازل 

 بنكي
رتاكم دج وبلغ اهتالكها امل 0088888ويف نفس التاريخ تنازلت املؤسسة عن معدات انتاج كانت قد اقتنتها مببلغ 

 .دج قبضته املؤسسة بشيك بنكي 008888دج بتاريخ التنازل وقدر مبلغ التنازل ب  088888
 .تسجيل العمليات السابقة يف دفرت اليومية: املطلوب 

 (التنازل عن التثبيتات ):التمرين الثالث
تعرضت شاحنة تابعة لشركة نقل البضائع اىل حادث مرور أفقدها قيمتها كلية مع العلم أن  80/0800/ 80يف 

 دج 0888888بسعر  00/00/0808الشاحنة مت اقتناؤها يف 
قامت شركة الصناعات االلكرتونية بشراء براءة اخرتاع دارة متكاملة ذات خصائص معينة مببلغ  80/80/0800يف 

ظهر اكتشاف جديد قامت الشركة بشرائها  08/00/0800سنوات ويف  80دج عمرها االستغاليل  088888
 وإلغاء العمل بالدارة القدمية 

 088888ية التنازل عن سيارة خاصة حيث اقتنتها املؤسسة مببلغ قررت مؤسسة انتاج االدو  0808 00/00بتاريخ 
قبضته املؤسسة بشيك  088888دج كما بلغ مبلغ التنازل  088888دج وبلغ اهتالكها املرتاكم بتاريخ التنازل 

 بنكي
رتاكم دج وبلغ اهتالكها امل 0088888ويف نفس التاريخ تنازلت املؤسسة عن معدات انتاج كانت قد اقتنتها مببلغ 

 متت العملية على احلسابدج  008888دج بتاريخ التنازل وقدر مبلغ التنازل ب  088888
 .تسجيل العمليات السابقة في دفتر اليومية: المطلوب 

 
 

 :تطبيقات حول المجموعة الثالثة
 :4التطبيق

 سجل العمليات لدى البائع والمشتري -1
مع العلم أن مثن املشرتيات قدر  %0:استلمت املؤسسة يف فاتورة مستقلة ختفيض جتاري قدر ب :1العملية 

 دج 08888:ب 
 % 0ختفيض تعجيل الدفع   % 0دج ختفيض جتاري  08888املؤسسة بضاعة بقيمة  اشرتت:6العملية 
  %00الرسم 

 دج على عملية شراء بضاعة   08888بدفع تسبيق قدر ب قامت املؤسسة :3العملية 
  %00دج رسم على القيمة املضافة  00888مببلغ ( 0العملية) استلمت املؤسسة البضاعة: 4العملية 

 
 z.dzالعمليات في يومية المؤسسة  سجل -6

 z.dzقامت املؤسسة 



دج رسم على القيمة املضافة  00888قامت املؤسسة بشراء اغلفة غري قابلة لالسرتجاع بثمن :1العملية 
00 % 

 %00رسم على القيمة املضافة  دج  00888اشرتت املؤسسة أغلفة قابلة لالسرتجاع مببلغ  :6العملية 
والذي   %00دج رسم على القيمة املضافة  08888مببلغ   xباعت املؤسسة بضائع للزبون  :3العملية 

 دج  0888حتصل على اغلفة مسرتجعة بقيمة 
 %088ارجاع االغلفة مباشرة بعد االنتهاء من استعماهلا وقد ارجعها سليمة  xقرر الزبون  :4العملية 
 عد االنتهاء من استعماهلا وقد ارجعها بقيمة تقدر بارجاع االغلفة مباشرة ب xقرر الزبون  :5العملية 
 دج  0088

 سجل في اليومية -3
دج رسم على القيمة املضافة   00888اشرتت املؤسسة بضاعة بقيمة  00/00/0800يف  :1العملية 

 .استلمت املؤسسة البضاعة فقط   00%
رسم على القيمة  %0دج ختفيض جتاري  00888اشرتت بضاعة بقيمة  00/00/0800يف :6العملية 
 استلمت املؤسسة الفاتورة فقط  %00املضافة 

كما مل   0مل تستلم املؤسسة فاتورة العملية  0800/ 00/ 00سجل العمليتني مع العلم أنه يف : المطلوب 
  0تستلم البضاعة املشرتاة يف العملية 

 سجل في اليومية  -4
متت عملية جرد السلع مبصنع الياس لصناعة مواد البناء فلوحظ وجود   0800 00/ 00يف : 1العملية 

 : كميات من السلع بلغت نسبة إجنازها 
 008888قدرت تكلفتها  62%
 008888قدرت تكلفتها  22%
 088888قدرت تكلفتها  02%

 
تكلفة تقدر ب  xباالنرتنت للزبون بلغت نسبة اجناز خدمات التوصيل  0800 00/00يف  :6العملية 

 دج  000888
 :5التطبيق 

 :بالعمليات التالية  0800خالل سنة    TMقامت املؤسسة التجارية   
 
 قدمت الشركة أن العلم مع TVA   00 %دج   300.000 بقيمة بنكي بشيك بضاعة  شراء -0

  دج 50.000 تسبيق للمورد
 سدد   TVA % 19 ،  %00هامش الربح  دج 75.000كلفتها  بضائع زبائنها ألحد باعت -0

  2 %الدفع تعجيل خصم من واستفاد نقدا الزبون



 TVA  % 08ربح  هبامش البضاعة  من  خمزوهنا ½مبيعات  تتضمن فاتورة زبائنها ألحد أرسلت -0
% 19 

 شيك البضاعة مبوجب قيمة بتسديد (0العملية ) الزبون قام -0
حقوق  TVA % 19دج مثن البضاعة  088888.88شراء بضاعة على احلساب كلفت املؤسسة  -0

 . دج 0888.88مجركية مببلغ 
  بقيمة منها جزء برد الشركة قامت(  1العملية )البضاعة املشرتاة  يف عيوب إلكتشاف نتيجة -0

يف فاتورة  األصلي ورد املبلغ من % 1.5 جتاري ختفيض من نتيجة لذلك دج واستفادت 30.000
 .مستقلة 

 لذلك نتيجة واستفادت شيك، مبوجب عليها ما الشركة سددت( 0العملية ) الدفع آجال حلول قبل -0
 %0مايل  ختفيض من

 :املطلوب 

 .تسجيل العمليات يف يومية الشركة علما ان املؤسسة تعتمد على طريقة اجلرد املتناوب يف تسيري خمزوهنا  -0
 904450.00قامت املؤسسة بأعمال اجلرد وتبني أن خمازهنا حتتوي  على   0800/ 00/ 00يف   -0

علما أن خمزون بداية املدة يساوي .دج  من البضاعة  بني كيفية تسجيل املخزون يف هناية الدورة
 دج 00888.88

 

 
 
 
 
 
 
 

 :مثال
 على احلساب %  tva 00دج  08888اشرتت املؤسسة بضاعة مببلغ -
 على احلساب %  tva 00دج  08888باعت املؤسسة نصف البضاعة املشرتاة ب -

دج  5222مخزون أول الفترة قدر ب سجل القيود الالزمة علما أن املؤسسة تتبع طريقة اجلرد املتناوب وعلما أن 
 دج 65222ومخزون أخر الفترة قدر ب 

 
 :تطبيقات حول المجموعة الثالثة

 : 1التطبيق 



 
 % 00دج من املورد على احلساب رسم على القيمة املضافة  08888شراء بضائع بقيمة  :1العملية -
 بشيك %00الرسم   %0ختفيض تعجيل الدفع  088888شراء بضائع  :6العملية  -
   %00الرسم    %0على احلساب ختفيض جتاري  008888شراء مواد أولية ب  :3العملية  -
  0من  املواد األولية املشرتاة يف العملية ½ استعمال   :4العملية  -
 دج للوحدة الواحدة وادخلت اىل املخزن 00وحدة تامة الصنع بتكلفة  008مت انتاج : 5العملية  -
بقيمة  00/000رقم بشيك بنكي  0يف العملية قامت مؤسسة ببيع كل البضائع املشرتاة  :2العملية  -

معدل الرسم على  %0ختفيض جتاري  008/80دج فاتورة رقم  08888دج كانت قد كلفتها  00888
 %00القيمة املضافة 

  %0الدفع دج ختفيض تعجيل  08وحدة تامة الصنع سعر بيع الوحدة الواحدة  088مت بيع  :7العملية -
علما ان تكلفة اإلنتاج للوحدة الواحدة . سدد الزبون بشيك بنكي %00معدل الرسم على القيمة املضافة 

 دج 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :6التطبيق 
 :ملطلوب اكماهلا وتسجيلها حماسبيا لدرى البائع واملشرتيالتالية وا(0)تقدم لك الفاتورة  -0
 

 00888 مثن البضاعة
 %0ختفيضات 

 0الصايف التجاري 
 %0تنزيالت 

 0الصايف التجاري 
 %0حسومات 

 0الصايف التجاري 
 (HT أخر صايف هو مبلغ خارج الرسم (



  TVA الرسم على القيمة املضافة
 TTC املبلغ متضمن الرسم

 
 %0بنفس املعطيات مع حصول املؤسسسة على ختفيض تعجيل الدفع بقيمة  0تقدم لك الفاتورة رقم  -0
 

 :3تطبيق 
 088888إلنقاص حيث بلغ مثن البضاعة املشرتاة فاتورة ا يف %0مؤسسة على ختفيض تعجيل الدفع بقيمة صلت حت

 دج 
 

 
 




