
 : 13/31/1131مثال/ ظهرت االرصدة التالٌة فً سجل االستاذ لشركة البصرة التجارٌة فً 

 011دٌنار, فوائد دائنة  011دٌنار, فوائد مدٌنة  131دٌنار, مصارٌف كهرباء  0111رواتب 

 دٌنار. 0111دٌنار, اٌراد العقار  111دٌنار, اقساط تأمٌن 

 فاذا علمت ما ٌلً:

 دٌنار. 011الشهرٌة  ان مجموع الرواتب  .3

 دٌنار لم تدفع حتى نهاٌة السنة. 01هناك قائمة كهرباء بمبلغ  .1

 دٌنار لم تدفع حتى نهاٌة السنة. 01هناك فوائد مدٌنة بمبلغ  .1

الفوائد الدائنة عن قرض مقدم من الشركة الى احد االشخاص ٌستحق بعد سنة و  .0

 .3/7/1131نصف ابتداء من 

 .1131ثالث سنوات ابتداء من بداٌة سنة  اقساط التأمٌن مدفوعة عن مدة .0

 .3/7/1131اٌراد العقار عن ثالث سنوات ابتداء من  .6

 المطلوب/

 تسجٌل قٌود الٌومٌة الالزمة. .3

 تصوٌر الحسابات. .1

 تسجٌل قٌود االغالق للمصارٌف و االٌرادات. .1

 تصوٌر حـ/ أ.خ الجزئً و المٌزانٌة الجزئٌة. .0

 الحل/

 دٌنار 0011=  31×  011الرواتب السنوٌة =  .3

 دٌنار 611=  0111 – 0011الرواتب المستحقة = 

 من حـ/ الرواتب 611

 الى حـ/ الرواتب المستحقة 611       

          -------------------- 

 من حـ/ مصارٌف الكهرباء  01 .1

 الى حـ/ مصارٌف الكهرباء المستحقة 01       

          -------------------- 

 الفوائد المدٌنةمن حـ/  01 .1

 الى حـ/ الفوائد المدٌنة المستحقة 01       

          ------------------- 

 دٌنار 01)سنة و نصف( =  30÷  011معدل الفائدة الشهرٌة =  .0

 دٌنار 111=  6×  01= 1131الفائدة الخاصة بسنة 

 دٌنار 611=  111 – 011الفوائد المستحقة = 

 نةمن حـ/ اٌراد فوائد دائ 611

 الى حـ/ اٌراد فوائد دائنة مستحقة 611        



                 -------------------- 

 دٌنار 311=  1÷  111مصروفات التأمٌن لسنة واحدة =  .0

 دٌنار 111=  1×  311مصروفات التأمٌن المدفوعة مقدماً= 

 من حـ/ اقساط التأمٌن المدفوعة مقدماً  111

 الى حـ/ اقساط التأمٌن 111          

              -------------------- 

 دٌنار 1111=  1÷  0111االٌراد السنوي للعقار =  .6

 دٌنار 6111=  1×  1111اٌراد العقار المستلم مقدماً = 

 من حـ/ اٌراد العقار 6111

 الى حـ/ اٌراد العقار المستلم مقدماً  6111       

            ----------------------- 

 حـ/ الرواتب

 حـ/ الصندوق 0111
 حـ/ الرواتب المستحقة   611

 حـ/ أ.خ 0011

0011 0011 

 

 حـ/ مصارٌف الكهرباء

 حـ/ الصندوق 131
 حـ/ مصارٌف كهرباء مستحقة    01

 حـ/ أ.خ 161

161 161 

 حـ/ فوائد مدٌنة

 حـ/ الصندوق 011
 حـ/ فوائد مدٌنة مستحقة   01

 حـ/ أ.خ 001

001 001 

 

 حـ/ اٌراد فوائد دائنة

 حـ/ اٌراد فوائد دائنة مستحقة 611
 حـ/ أ.خ 111

 حـ/ الصندوق 011

011 011 

 

 من حـ/ أ.خ 0011

 الى حـ/ الرواتب 0011        

         ------------------- 

 

 من حـ/ أ.خ 161



 الى حـ/ مصارٌف الكهرباء 161        

         ------------------ 

 من حـ/ أ.خ 001

 الى حـ/ فوائد مدٌنة 001           

         ----------------- 

 من حـ/ اٌراد فوائد دائنة 111

 الى حـ/ أ.خ 111          

          -------------- 

 من حـ/ أ.خ 311

 الى حـ/ اقساط التأمٌن 311        

          -------------- 

 من حـ/ اٌراد العقار 1111

 الى حـ/ أ.خ 1111           

           --------------- 

مثال/ ظهرت االرصدة التالٌة فً مٌزان المراجعة الحدى المحالت التجارٌة فً 

13/31/1130 : 

 0011دٌنار مصروف اٌجار,  1111دٌنار مصارٌف عامة,  7111دٌنار رواتب,  6111

 دٌنار اٌراد عقار. 1111استثمارات فً اوراق مالٌة, دٌنار اٌراد 

 تبٌن ماٌلً: 13/31/1130و عند الجرد فً 

 101مبلغها  1130ضمن رصٌد الرواتب هناك رواتب مدفوعة عن الشهر االول لسنة  .3

 دٌنار.

 دٌنار. 011هناك مصارٌف عامة لم تدفع بعد مبلغها  .1

 .3/7/1130شهر تبدأ من  30االٌجار المدفوع هو عن  .1

 دٌنار. 001هناك اٌراد استثمارات فً اوراق مالٌة لم ٌستلم بعد مقداره  .0

 .3/1/1130شهر تبدأ من  11اٌراد العقار المحصل عن فترة  .0

المطلوب/ تسجٌل قٌود الٌومٌة الالزمة و تصوٌر الحسابات و حساب االرباح و الخسائر 

 الجزئً و المٌزانٌة الجزئٌة؟

 الحل/ 

 :اوالً: تسوٌة الرواتب

 من حـ/ رواتب مدفوعة مقدماً  101

 الى حـ/ الرواتب 101           

           ---------------- 

 من حـ/ أ . خ 0701

 الى حـ/ الرواتب 0701           

           ----------------- 

 ثانٌاً: تسوٌة المصارٌف العامة:

 من حـ/ المصارٌف العامة 011



 رٌف عامة مستحقةالى حـ/ مصا 011            

           ----------------- 

 من حـ/ أ . خ 7011

 الى حـ/ المصارٌف العامة 7011            

            ----------------- 

 ثالثاً: تسوٌة االٌجار:

 دٌنار 111=  30÷  1111اٌجار الشهر الواحد = 

 اشهر 6=  13/31و لغاٌة  3/7عدد اشهر الفترة من 

 دٌنار 3111=  111×  6من االٌجار =  1130ما ٌخص سنة  ؞

 دٌنار 3011=  3111 – 1111قٌمة االٌجار المدفوع مقدماً =  ؞

 من حـ/ اٌجار مدفوع مقدماً  3011

 الى حـ/ االٌجار 3011            

           ------------------ 

 من حـ/ أ . خ 3111

 الى حـ/ االٌجار 3111          

           ------------------ 

 رابعاً: تسوٌة اٌراد االستثمار:

 من حـ/ اٌراد استثمار مستحق 001

 الى حـ/ اٌراد استثمار 001            

             ------------------- 

 من حـ/ اٌراد استثمار 0001

 الى حـ/ أ . خ 0001            

             ------------------- 

 اٌراد العقار:خامساً: 

 دٌنار 311=  11÷  1111اٌراد العقار عن شهر واحد = 

 دٌنار 3311=  33×  311=  1130اٌراد العقار الخاص بسنة 

 دٌنار 3011=  3311 – 1111اٌراد العقار المستلم مقدماً = 

 من حـ/ اٌراد العقار  3011

 الى حـ/ اٌراد العقار المستلم مقدماً  3011            

               --------------------- 

 من حـ/ اٌراد العقار 3311

 الى حـ/ أ . خ 3311            

              --------------------- 

 

 

 

 : 13/31/1130مثال/ فٌما ٌلً ارصدة بعض الحسابات لدى احدى الشركات ٌوم 



دٌنار فوائد دائنة  3611دٌنار اٌجار مدفوع مقدماً,  30011دٌنار اجور مستحقة,  1111

 دٌنار مصارٌف ماء و كهرباء مستحقة. 3111مستحقة, 

 :1130و قد توفرت لدٌك البٌانات التالٌة عن سنة 

 دٌنار نقداً بضمنها االجور المستحقة. 03111دفعت الشركة اجور العمال مبلغ  .3

دٌنار عن اٌجار البناٌة نقداً علما ان  71111سددت الشركة مبلغ  3/3/1130فً  .1

 دٌنار. 71111ٌجار السنوي ٌبلغ اال

 دٌنار نقداً كفوائد دائنة بضمنها المستحقة. 30011تم استالم مبلغ  3/3/1130فً  .1

دٌنار نقداً  31111سددت الشركة مبالغ قوائم الماء و الكهرباء خالل السنة بقٌمة  .0

 بضمنها القوائم المستحقة.

 المطلوب/ تسجٌل قٌود الٌومٌة الالزمة؟

 الحل/

 ورٌنمن مذك

 حـ/ اجور مستحقة   1111

 حـ/ اجور 00111

 الى حـ/ الصندوق 03111         

           ----------------- 

 من حـ/ أ.خ 00111

 الى حـ/ اجور 00111        

           ---------------- 

 من حـ/ اٌجار المحل 00011

 الى مذكورٌن            

 حـ/ الصندوق 71111          

 حـ/ اٌجار مدفوع مقدماً  30011          

           ----------------- 

 من مذكورٌن        

 حـ/ اٌجار مدفوع مقدماً   31011

 حـ/ أ.خ 71111

 الى حـ/ اٌجار المحل 00011         

           ------------------ 

 من حـ/ الصندوق 30011

 الى مذكورٌن            

 حـ/ فوائد دائنة مستحقة   3611         

 حـ/ فوائد دائنة 31011         

           ------------------ 

 من حـ/ فوائد دائنة 31011

 الى حـ/ أ.خ 31011        

           ------------------- 



 من مذكورٌن      

 حـ/ مصارٌف ماء و كهرباء مستحقة   3111

 ء و كهرباءحـ/ مصارٌف ما 31111

 حـ/ الصندوق 31111           

          ----------------- 

 من حـ/ أ.خ 31111

 الى حـ/ مصارٌف ماء و كهرباء 31111       

         --------------------- 

 

 

 ظهرت االرصدة التالٌة فً دفاتر شركة ذي قار: 3/3/1130مثال/ فً 

دٌنار اٌراد اوراق مالٌة  01دٌنار تأمٌن مستحق,  311دٌنار مصارٌف بٌع مدفوعة مقدماً,  01

 دٌنار اجور مستحقة. 01دٌنار عمولة مكتسبة مستحقة,  61مستلم مقدماُ, 

 تمت العملٌات التالٌة: 13/31/1130و خالل السنة المنتهٌة فً 

دٌنار  701دٌنار نقداً عن التأمٌن بضمن ذلك تسدٌد التأمٌن المستحق, و  011تم دفع  .3

دٌنار بصك عن مصارٌف  101عن االجور بضمنها تسدٌد االجور المستحقة, و  نقداً 

 البٌع.

دٌنار نقداً عن العمولة المكتسبة  161دٌنار نقداً عن اٌراد اوراق مالٌة و  311تم قبض  .1

 بضمنها العمولة المكتسبة المستحقة.

ً دفتر الٌومٌة و المطلوب/ تسجٌل قٌود العملٌات اعاله و كذلك قٌود التسوٌة و االقفال ف

ترحٌلها الى حسابات االستاذ و تصوٌر حـ/ أ.خ الجزئً و المٌزانٌة الجزئٌة بعد اخذ المعلومات 

 :13/31/1130التالٌة بنظر االعتبار و التً توفرت لدٌنا فً 

 دٌنار. 311مصارٌف البٌع المستحقة لهذه السنة  . أ

 دٌنار. 01التأمٌن المدفوع مقدماً عن السنة القادمة  . ب

 دٌنار. 111اٌراد اوراق مالٌة لهذه السنة  . ت

 دٌنار. 101العمولة المكتسبة لهذه السنة  . ث

 

 

و العائدة لشركة  1130مثال/ فٌما ٌلً بعض االرصدة الظاهرة فً مٌزان المراجعة لسنة 

 الدٌوانٌة التجارٌة:

 دٌنار فوائد مدٌنة. 16111دٌنار مصارٌف اعالن,  13111دٌنار اٌراد عقار,  301111

 و عند الجرد ظهر ما ٌلً:
 .3/1/1130عقد اٌجار العقار لمدة ثالث سنوات اعتباراً من  .3
 .3/31/1130الحملة االعالنٌة تمتد لمدة سنة و تسعة اشهر اعتباراً من  .1
 دٌنار. 01111تبلغ  1130الفوائد المدٌنة للقرض عن سنة  .1

باح و الخسائر الجزئً و تصوٌر حساب االر 13/31/1130المطلوب/ اثبات قٌود التسوٌة فً 
 و المٌزانٌة العمومٌة؟



 

مثال/ االرصدة التالٌة ظهرت ضمن سجالت االستاذ لمحالت حسن فً نهاٌة السنة المنتهٌة فً 
13/31/1130: 

دٌنار عمولة دائنة, و عند الجرد  311دٌنار اٌراد اوراق مالٌة,  111دٌنار اٌراد عقار,  711
 تبٌن ما ٌلً:

 دٌنار علما ان العقار ظل مؤجراً طٌلة اٌام السنة. 01الشهري اٌراد العقار  .3
دٌنار علما بان االوراق ظلت بحوزتنا طٌلة اٌام  61اٌراد االوراق المالٌة الربع سنوي  .1

 السنة.
 دٌنار. 11هناك عمولة دائنة مستلمة عن التوسط لشراء بضاعة للسنة القادمة قدرها  .1

ر حساب االرباح و الخسائر الجزئً و المٌزانٌة المطلوب/ اجراء قٌود التسوٌة و تصوٌ
 الجزئٌة؟

 

 

 :13/31/1130مثال/ االتً ارصدة مستخرجة من سجالت االستاذ فً 

دٌنار اٌراد اوراق  1611دٌنار اٌراد عقار,  0611دٌنار رواتب,  0611دٌنار اجور,  0011
 دٌنار مصارٌف اعالن, و عند الجرد ظهر ما ٌلً: 1011مالٌة , 

دٌنار لكونه مجاز عند  111و قدره  1130/  31لعمال لم ٌستلم اجره لشهر احد ا .3
 توزٌع االجور.

 دٌنار. 111بمناسبة زواجه و قدره  3/1136احد الموظفٌن استلم راتبه لشهر  .1
 دٌنار علما ان العقار كان مؤجرا طٌلة اٌام السنة. 711اٌراد العقار الشهري  .1
دٌنار علما ان االوراق المالٌة ظلت فً  1111اٌراد االوراق المالٌة نصف السنوي  .0

 حوزتنا طٌلة اٌام السنة.
 . 3/7/1130مصارٌف االعالن مدفوعة عن سنة ابتداًء من  .0

المطلوب/ اجراء قٌود التسوٌة و االقفال و تصوٌر حساب االرباح و الخسائر الجزئً و 
 المٌزانٌة الجزئٌة؟

 

ة من سجالت شركة االخالص, و ذلك قبل و مثال/ فٌما ٌلً ارصدة بعض الحسابات المستخرج
 :13/31/1130بعد اجراء التسوٌات فً 

 اسم الحساب الرصٌد بعد التسوٌة الرصٌد قبل التسوٌة

 رواتب و اجور 101111 110111

 تأمٌن مدفوع مقدماً  311111 306111

 اٌراد عقار 111111 110111

 فائدة دائنة مستحقة 0111 -

 مستحقة رواتب و اجور 30111 -

 مصروف تأمٌن 60111 -

 فائدة دائنة 11111 30111



 اٌراد عقار مستلم مقدماً  10111 -

 

المطلوب/ اجراء قٌود التسوٌة و تصوٌر حساب االرباح و الخسائر الجزئً و المٌزانٌة 
 الجزئٌة؟

 


