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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثانية

 التمرين الثالث

 التسجيل وفقا السلوب الجرد الدائم .1

 رقم الحساب
 البيان

 املبالغ

 الدائن المدين الدائن املدين

 90000 تسبيقات-املوردون املدينون   409
 

 90000  البنك 512 

 ارسال تسبيق بشيك  
  

 1200000 مشتريات املواد االولية  381
 

 1200000  موردو املخزونات والخدمات 401 

 استالم فاتورة الشراء  
  

  املواد االولية  31
1200000  

 1200000  مشتريات املواد االولية 381 

 ادخال املشتريات للمخزن   
  

 20000 التموينات املختلفة مشتريات  382
 

 20000  الصندوق  53 

 استالم فاتورة الشراء  
  

 20000  التموينات املختلفة  32
 

 20000  مشتريات التموينات املختلفة 382 

  

 ادخال املشتريات للمخزن 

 

 

  210000 مشتريات البضاعة  380

 120000  البنك 512 

 90000  تسبيقات-املدينون املوردون  409 

   01ستالم البضاعة الخاصة بالعملية ا  

 210000 مخزون بضاعة  30
 

 210000  مشتريات البضاعة 380 

01 

02 

// 

03 

04 

// 

03 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثانية

  
   ادخال املشتريات للمخزن 

 1000000 استهالك  املواد االولية  601
 

 1000000  املواد االولية 31 

  
   للتصنيع والبيعاخراج املواد من املخزن 

 5000  البنك  512

 

 5000  مبيعات  بضاعة 700 

  
   تحرير فاتورة البيع

  15000 استهالك التموينات املختلفة  602

 15000  التموينات املختلفة 32 

   اخراج املواد من املخزن للتصنيع  

  50000  الصندوق   53

 50000  تسبيقات-الزبائن الدائنون  419 

  
 استالم تسبيق

 
 

 240000 أجور املستخدمين  631

 

 240000  البنك 512 

  
   تسديد اجور العمال

  1055000 منتجات تامة  355

 1055000  تغير مخزون املنتجات 724 

  
   ادخال املنتجات للمخزن 

  989062,5 الزبائن  411

 989062,5  املنتجات التامةمبيعات  701 

  

 تحرير فاتورة البيع
 

 

 791250  تغير مخزون املنتجات  724

 

 791250  منتجات تامة 355 

  
   اخراج املنتجات من املخزن 

 50000  تسبيقات-الزبائن الدائنون   419

 

05 

// 

06 

07 

08 

// 

09 

// 

10 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثانية

 

 

 

 

 

 تحديد مخزون اخر الشهر للمخزونات .2

 املبيعات )االخراجات( –مخزون آخر املدة = مخزون أول املدة + املشتريات )االدخاالت( 

 .200000=  1000000 – 1200000+  00مخزون آخر املدة = بالنسبة للمواد االولية:  -

 .5000=  15000 – 20000+  00مخزون آخر املدة = بالنسبة للتموينات االخرى:  -

 .263750= 791250 –1055000+  00مخزون آخر املدة = بالنسبة للمنتجات التامة:  -

 تناوبالتسجيل وفقا السلوب الجرد امل .3

  210000 البنك  512

 260000  مبيعات بضاعة 700 

  
   البيع تحرير فاتورة

  200000 استهالك  بضاعة  600

 200000  مخزون بضاعة 30 

   اخراج البضاعة من املخزن   

 رقم الحساب
 البيان

 املبالغ

 الدائن المدين الدائن املدين

 90000 تسبيقات-املوردون املدينون   409
 

 90000  البنك 512 

 ارسال تسبيق بشيك  
  

 1200000 مشتريات املواد االولية  381
 

 1200000  موردو املخزونات والخدمات 401 

 استالم فاتورة الشراء  
  

   
  

   ال تسجل  

   
  

 20000 التموينات املختلفة مشتريات  382
 

 20000  الصندوق  53 

// 

01 

02 

03 

// 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثانية

 استالم فاتورة الشراء  
  

    
 

   ال تسجل  

  

 

 

 

  210000 مشتريات البضاعة  380

 120000  البنك 512 

 90000  تسبيقات-املوردون املدينون  409 

   01بالعملية استالم البضاعة الخاصة   

    
 

   ال تسجل  

  
   

    
 

   ال تسجل  

  
   

 5000  البنك  512

 

 5000  مبيعات  بضاعة 700 

  
   تحرير فاتورة البيع

     

   ال تسجل  

     

  50000  الصندوق   53

 50000  تسبيقات-الزبائن الدائنون  419 

  
 استالم تسبيق

 
 

 240000 أجور املستخدمين  631

 

 240000  البنك 512 

  
   تسديد اجور العمال

// 

07 

08 

// 

04 

// 

05 

06 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفي آخر الشهر نقوم بعملية الجرد ونسجل القيود الثالثة التالية: 

وبما انه في التمرين املخزون اول املدة معدوم فالنسجل ، القيد االول خاص بالغاء مخزون اول مدة .1

 القيد يكون بهذه الكيفية.لكن  اي شيئ.

 

 

 

 

 

 

     

 ال تسجل  
  

  989062,5 الزبائن  411

 989062,5  مبيعات املنتجات التامة 701 

  

 تحرير فاتورة البيع
 

 

    
 

   ال تسجل  

 50000  تسبيقات-الزبائن الدائنون   419

 

  210000 البنك  512

 260000  مبيعات بضاعة 700 

  
   تحرير فاتورة البيع

     

   ال تسجل  

     

 رقم الحساب
 البيان

 املبالغ

 الدائن المدين الدائن املدين

 0000  استهالك  بضاعة  600
 

  0000 استهالك  املواد االولية  601

  0000 استهالك التموينات املختلفة  602

  0000 املنتجاتتغير مخزون   724

 30   0000 

 0000  املواد االولية 31 

 0000  التموينات االخرى  32 

   املنتجات التامة 35 

  الغاء مخزون اول املدة  
 

09 

10 

// 

// 

// 

31/12/2019 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثانية

 .38القيد الثاني خاص بترصيد حساب املشتريات ح/ .2

 

 

 

 

 

 

 

 

باثبات مخزون آخر املدة وهنا املؤسسة تقوم بعملية الجرد املادي للمخزونات القيد الثالث خاص  .3

 وتسجل املخزونات املوجودة .

كغ، واشترت املؤسسة الكيلوغرام الواحد بـ:  3600: مخزون آخر املدة من املواد االولية: حيث -

 دج. 180000دج/كغ، اذن قيمة مخزون آخر مدة للمواد االولية = 50

دج/كغ، اذن 10كغ، واشترت املؤسسة الكيلوغرام الواحد بـ:  480دة من التموينات = مخزون آخر امل -

 دج. 4800قيمة مخزون آخر مدة للتموينات= 

 500دج / 1055000وحدة وكانت تكلفة انتاج الوحدة ) 260مخزون آخر املدة من املنتجات التامة =  -

 دج.548600للمنتجات التامة = دج/للوحدة(، قيمة مخزون آخر مدة  2110وحدة = 

 

 رقم الحساب
 البيان

 املبالغ

 الدائن المدين الدائن املدين

 210000 استهالك البضاعة  600
 

  1200000 استهالك  املواد االولية  601

  20000 استهالك التموينات املختلفة  602

 210000  مشتريات البضاعة 380 

 1200000  مشتريات املواد االولية 381 

 20000  مشتريات التموينات 382 

   38ترصيد ح/  

 رقم الحساب
 البيان

 املبالغ

 الدائن المدين الدائن املدين

 180000  املواد االولية  31
 

  4800 التموينات االخرى   32

  548600 املنتجات التامة  35

 180000  استهالك املواد االولية 601 

 4800  استهالك التموينات املختلفة 602 

 548600  تغير مخزون املنتجات 724 

   اثبات مخزون آخر املدة  

31/12/2019 

31/12/2019 
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