
 :01تمر�ن رقم ال

طلبيــة لشــراء بضــاعة وقــدمت لــھ �ســبيق نقــدا بقيمــة  ياســ�ن املــورد  إ�ــ�املؤسسة    أرسلت  11/06/2019��  

 ياســـــ�ن مـــــن املـــــورد  76/019وصـــــلت البضـــــاعة وفـــــاتورة الشـــــراء رقـــــم  20/06/2019دج، و�تـــــار�خ 20.000

ــــــراء (خ ر)  ــــــن الشــ ــــــة: ثمــ ــــــر التاليــ ــــــاتورة العناصــ ــــــمن الفــ ــــــحن، 115.000وتضــ ــــــراء (ال�ــ ــــــار�ف الشــ دج ، مصــ

وقــد اســتلمت البضــاعة �ــ� نفــس ، %5تخفــيض مــا�� ، %3، تنــ�يالت  %4حســيمات دج، 25.000النقــل...) 

 .اليوم

   املطلوب: 

 )TVA =19%(علما أن  الفاتورة  إعداد -

 : 02التمر�ن رقم 

   بالعمليات التالية: األنوارقامت مؤسسة 

املورد احمد طلبية لشراء بضاعة وقدمت لــھ �ســبيق نقــدا بقيمــة  إ��املؤسسة  أرسلت 05/02/2019��   -

 .دج12.000

ــم  15/02/2019 �ــــ� - ــراء رقــ ــاتورة الشــ ــاعة وفــ ــلت البضــ ــن املــــورد  36/019وصــ ــيممــ ــاتورة  رســ وتضــــمن الفــ

دج، وقــد 5.000مصــار�ف الشــراء (ال�ــحن، النقــل...)  دج،85.000العناصــر التاليــة: ثمــن الشــراء (خ ر) 

 .53/019استلمت البضاعة �� نفس اليوم، وصل استالم البضاعة  

ــ�  - ــاعة  ثل�ــــي قامــــت املؤسســــة ببيــــع  20/02/2019�ـ  52/019وتضــــمنت فــــاتورة البيــــع رقــــم  املشــــ��اة،البضـ

تمــت العمليــة نقــدا وســلمت املؤسســة دج، 78.000(خ ر) بقيمــة  اإلجمــا��العناصــر التاليــة: ســعر البيــع 

 .) مع فاتورة البيع �� نفس التار�خ66/019البضاعة (وصل التسليم رقم عمارالز�ون  إ��

ــة املاشـــ��ت  25/02/2019�ـــ�  - ــعر  500ؤسسـ ــم العمليـــةدج للوحـــدة  60وحـــدة مـــن البضـــاعة، �سـ ــ�  تـ ع�ـ

بــان مــا عل، %6املــورد تخفــيض تجــاري بنســبة  تضــمنت مــنح 37/019الشراء رقــم فاتورة  ا�حساب، علما  

 .دج 50ت�لفة شراء الوحدة 

دج بحيــــث  50.000بـــــــ مبلــــغ  20/02قامــــت املؤسســــة ببيــــع بــــا�� البضــــاعة املشــــ��اة �ــــ�  03/03/2019�ــــ�  -

، يقبض نصف املبلغ �شيك %6منح للز�ون تخفيض تجاري بنسبة  53/019تضمنت فاتورة البيع رقم 

 ي.بن�

دفعـــت الثلـــث نقـــدا حـــاال والبـــا�� ع�ـــ�  دج45.000مـــواد أوليـــة بمبلـــغ  ؤسســـةاملاشـــ��ت  10/03/2019�ــ�  -

 .38/19 ا�حساب، فاتورة رقم

ــ�  - ــ ــــاتورة 20/03/2019�ــ ــة فــ ــ ــــ� املؤسســ ــــلت ا�ــ ــــم  وصــ ــراء  39/019رقــ ــ ــــة شــ ــــص عمليــ ــاري تخــ ــ ــــيض تجــ تخفــ

 .دج2.500، بمبلغ 10/03

ــ�  - ـــ ــ�  22/03/2019�ــ ـــ ــــــ��اة �ــ ــاعة املشــ ـــ ــع بضــ ـــ ــــــة ببيــ ـــــت املؤسســ ـــــرؤوف  25/02قامــ ــــــد الــ ـــــل عبــ ــــــغ للعميــ بمبلــ

 . 54/019دج ع�� ا�حساب فاتورة البيع رقم 40.000

 . %5رأت املؤسسة منح تخفيض تجاري للعميل عبد الرؤوف بنسبة  30/03/2019��  -

) املعلومات التالية:  39/19اقتنت املؤسسة بضاعة وتضمنت فاتورة الشراء رقم (  02/04/2019بتار�خ  -

ــا�� 30.000ثمـــن الشـــراء خـــارج الرســـم  ــورا  % 5دج، وتخفـــيض مـ وكتـــب أع�ـــ� الفـــاتورة شـــرط التســـديد فـ

 و�شيك بن�ي.

ــــار�خ  - ــــ�  11/04/2019بتــ ــــ��اة �ــ ــــاعة املشــ ــــة البضــ ــــت املؤسســ ــــغ  02/04/2019باعــ ــــد 42.000بمبلــ دج، وقــ

، 20/04/2019مبلــغ نقــدا قبــل تــار�خ ع�ــ� �شــرط أن يــدفع الز�ــون  %5منحــت املؤسســة تخفــيض مــا�� 

 .55/019فاتورة البيع رقم: 

 دفع الز�ون ع�� للمؤسسة املبلغ املستحق عليھ نقدا. 17/04/2019��  -

   لوب: املط

 ��جيل العمليات ال�ي قامت ��ا املؤسسة. -
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 : 03التمر�ن رقم

 : 2019 خالل شهر أفر�ل الر�حان ��ا مؤسسة  تاليك معلومات عن عمليات قام

بضاعة  املاش��ت    2019/ 03/05بتار�خ   - البضاعة  حيث  ؤسسة  ثمن  ي��:  ما  الفاتورة   �� ورد 

 دج.5.000دج، مصار�ف النقل 5.000دج، اغلفة مس��لكة 25.000

 دج دفعت �شيك بن�ي.16.000زوت بقيمة ال�� من امل 1000اش��ت املؤسسة  05/2019/ 05��  -

 دج نقدا لقاء توف�� منتجات تامة الصنع. 1.500دفع الز�ون ع�� �سبيقا بقيمة  05/2019/ 06��  -

للغالف، والبقية  دج900تالف بقيمة  غالف 100م��ا  غالف 150اش��ت املؤسسة  05/2019/ 10 �� -

بقيمة    50( مس��جعة  مصار�  دج1.500غالف)  بلغت  ا�حساب  ع��  دج 10.000نقلها  ف  للغالف 

 نقدا. 

من    60املؤسسة    أخرجت  05/2019/ 18��   - العملي  التالفة  األغلفةغالفا   �� الستعمالها  ة  املش��اة 

 . اإلنتاجية

بـ  امل  تقام  20/05/2019��   - بضاعة  �شراء  قيم��ا  30.000ؤسسة  مس��جعة  غالفات  داخل  دج 

   .دج ع�� ا�حساب10.000

 .2019/ 20/05لغالفات سليمة وا�خاصة بالعملية تم رد �ل ا 2019/ 5/ 25��  -

يوم    2019/ 28/05��   - �سبيق  (دفع  ع��  للز�ون  الصنع  تامة  منتوجات  بقيمة05/ 05باعت   ( 

 دج.1.200دج، مرفقة بأغلفة مس��جعة قيم��ا 25.000دج، ت�لفة انتاجها 28.000

 .%15مهشمة بنسبة  األغلفة�ل   �د الز�ون ع�ااع 05/2019/ 30��  -

 .05/2019/ 10��  ةقررت املؤسسة االحتفاظ ب�ل االغلفة املس��جعة املش��ا 05/2019/ 31��  -

 املطلوب: 

  TVA تطبق، علما بان املؤسسة قامت ��ا املؤسسة�ي القم بالت�جيل ا�حاس�ي للعمليات   -

 =19% 

 

 

 :04التمر�ن رقم 

 : النور لتكن لديك املعلومات التالية عن مخزونات مؤسسة  

القيمة �� بداية  التع�ن ا�حسابات 

 السنة

القيمة �� ��اية  

 السنة

 دج 120.000 دج 150.000 بضائع 30

 دج 110.000 دج60.000 اولية مواد  31

 دج25.000 دج30.000 اغلفة مس��جعة  326

، ع�ـــ� ا�حســـابدج الــدفع  170.000شــراء بضـــاعة بقيمـــة �املؤسســـة  مـــتقا 08/03/2019�ــ� 

قابلـــة لالســ��جاع بمبلـــغ  أغلفــةدج الــدفع �شـــيك بن�ــي، شـــراء 55.000شــراء مـــواد اوليــة بمبلـــغ 

 .نقدادج 75.000

 املطلوب:  

العمليات شراء ا�خزونات والتسو�ات الضرور�ة �� أخر سنة، علما بان املؤسسة  ��جيل  -

 . TVA 19% تطبق طر�قة ا�جرد املتناوب،

 احسب قيمة الت�لفة املباعة من البضائع خالل السنة. -

 

 

 


