
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 2020/2021املــوسم الـــدراسي:                         املدية أمحد عروة ـــــاثنوية الدكتور 

         ساعة(  1.5 )املدة:                  ثانـــية تسيري و اقتصاد       الاملستوى: السنة 
 التسيري احملاسيب واملايلاألول يف مادة:  فرضال

 أأجب عىل ما ييل نقاط (: 80) :اجلزء الأول
 احملاسبة املاليةعرف  .1
 .استقاللية الدوراتاشرح مبدأ  .2
 245000( موردوا املخزوانت واخلدمات دائنا بــــ:  401كان الرصيد األويل حلساب )   N/01/07بتاريخ  .3

 :قامت املؤسسة ابلعمليات التاليةدج. وخالل الشهر 
  980/4دج نقدا والباقي على احلساب فاتورة رقم  25000دج ,سددت املؤسسة  65000مبيلغ بضائع شراء   N/02/07بتاريخ 
  895/23دج ملوردو املخزوانت واخلدمات بشيك بنكي رقم  120000بلغ تسديد م   N/06/7بتاريخ 
 أايم. 10دج , التسديد بعد  45000تلقي خدمات الصيانة من مؤسسة ميكانيك رضا قيمتها  N/18/07بتاريخ 
 دج على احلساب. 1500000احليازة على شاحنة لنقل خمزوانهتا بقيمة   N/19/7بتاريخ 
  988/23دج ,سددت نقدا فاتورة رقم  12000مبيلغ بضائع شراء   N/20/7بتاريخ 
 دج بشيك بنكي. 85000قبض مبلغ من الزبون عثمان قيمته   N/21/7بتاريخ 
 2َ/456دج نقدا والباقي بشيك رقم  12000دج ملوردو املخزوانت واخلدمات ,  32000تسديد مبلغ   N/23/7بتاريخ 
 بشيك بنكي. ميكانيك رضاقيمة الصيانة اليت تلقتها من مؤسسة  تسديد  N/25/7بتاريخ 
 دج للزبون عثمان. 125000ابعت بضاعة على اجلساب قيمتها   N/29/7بتاريخ 

,   N/29/7( موردوا املخزوانت واخلدمات  مث حدد رصيده بتاريخ  401ساب ) ابحل املتعلقةسجل العمليات املطلوب: 
 يف الدفرت اليومي للمؤسسة.   8و    7و    6و    4و    3   سجل العملية رقم مث 

 كانت وضعية حساابت مؤسسة القدس كما يلي:  31/12/2018بتاريخ  نقاط (: 06:) زء الثايناجل

 املطلوب:  
 معيار طبيعة النشاط مع التربير صنف املؤسسة من  .1
 31/12/2018أجنز ميزانية املؤسسة بتاريخ  .2

  ابلتوفـيق للجميع

 دج 5000000رأس املال :  101 دج 500000:   املعلوماتية برجميات  204
 3125000املنتجات : املبيعات من  701 1850000مواد أولية مستهلكة :   601
 دج 80000املوردون ــ الفواتري اليت مل تصل   408 دج 2400000موردو التثبيتات :  404

 دج 400000موردو املخزوانت واخلدمات :  401 دج 1250000مواد أولية ولوازم :  31
 دج 3200000معدات نقل :  218 دج 650000زابئن :   411
 دج 2000000البنك :  512 دج 1500000القرض : االقرتاضات لدى مؤسسات  164

 دج 120000: زابئن دائنون :  419 دج 420000الصندوق :  53
 دج 2400000معدات صناعية :  215 دج 500000احتياطات  :    106
 دج  125000موردون مدينون    409 دج 120000زابئن مشكوك فيهم   416
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