
 

 مثال/ قدمت الٌك البٌانات التالٌة و الخاصة بالتكالٌف التشغٌلٌة لشركة البصرة الصناعٌة:

دٌنار رصٌد انتاج تحت التشغٌل اول المدة,  0033دٌنار رصٌد مواد اولٌة اول المدة,  0333

دٌنار اٌجار  0333دٌنار مصارٌف الشراء,  033دٌنار مشترٌات مواد اولٌة,  03333

دٌنار اجور  033دٌنار كهرباء المصنع,  0333دٌنار اجور عمال المصنع,  0333المصنع, 

دٌنار  0333دٌنار زٌوت للمصنع,  033دٌنار وقود للمصنع,  0033عمال تنظٌف المصنع, 

 مصارٌف تأمٌن على المصنع.

دٌنار, و رصٌد االنتاج تحت  0033و عند الجرد فً نهاٌة العام كان رصٌد المواد االولٌة 

 دٌنار. 0333 التشغٌل

 المطلوب/ اثبات قٌود االقفال فً حساب التشغٌل و تصوٌر حساب التشغٌل ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحل/

 من حـ/ التشغٌل   03333 

 الى مذكورٌن               

 حـ/ مخزون مواد اولٌة )اول المدة(    0333        

 حـ/ مخزون انتاج تحت التشغٌل )اول المدة(    0033        

 حـ/ مشترٌات مواد اولٌة  03333        

 حـ/ مصارٌف شراء      033        

 حـ/ اٌجار المصنع    0333        

 حـ/ اجور عمال المصنع    0333        

 حـ/ كهرباء المصنع    0333        

 حـ/ اجور عمال تنظٌف المصنع      033        

 حـ/ وقود للمصنع    0033        

 حـ/ زٌوت للمصنع      033        

 حـ/ تأمٌن على المصنع    0333        

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

 من مذكورٌن       

 حـ/ مخزون مواد اولٌة )اخر المدة(   0033

 حـ/ مخزون انتاج تحت التشغٌل )اخر المدة(   0333

 الى حـ/ التشغٌل 0033            

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



 

 حـ/ التشغٌل لشركة البصرة الصناعٌة 

 حـ/ مخزون مواد اولٌة )اول المدة(    0333
 حـ/ مخزون انتاج تحت التشغٌل )اول المدة( 0033

 حـ/ مشترٌات مواد اولٌة  03333
 حـ/ مصارٌف شراء      033

 حـ/ اٌجار المصنع    0333
 مال المصنعحـ/ اجور ع    0333
 حـ/ كهرباء المصنع    0333
 حـ/ اجور عمال تنظٌف المصنع      033

 حـ/ وقود للمصنع    0033
 حـ/ زٌوت للمصنع      033

 حـ/ تأمٌن على المصنع    0333

 

 
 حـ/ المتاجرة )كلفة البضاعة المصنعة( 00033

 
 
 
 
 
 

 حـ/ مخزون مواد اولٌة )اخر المدة(   0033
 ن انتاج تحت التشغٌل )اخر المدة(حـ/ مخزو   0333

03333 03333 

 

          

 

 

 

 : 00/00/0300مثال/ استخرجت االرصدة التالٌة من سجالت شركة مٌسان التجارٌة بتارٌخ 

دٌنار  00033دٌنار المدٌنون,  0033دٌنار اوراق قبض,  0033دٌنار الصندوق,  0033

دٌنار  003دٌنار مصارٌف نقل للداخل,  003دٌنار مشترٌات,  00033بضاعة اول المدة, 

دٌنار  003دٌنار المبٌعات,  00033دٌنار مسموحات مشترٌات,  003مردودات المشترٌات, 

دٌنار  003دٌنار مصارٌف عامة,  003دٌنار خصم مسموح به,  000مسموحات المبٌعات, 

 رواتب, رأس المال ؟ . 0000دائنون,  0003مصارٌف بٌع, 

ود االقفال فً سجل الٌومٌة و اعداد حساب المتاجرة و حساب االرباح و المطلوب/ اجراء قٌ

 دٌنار؟ 00033الخسائر, علما ان بضاعة اخر المدة بلغت 

 الحل/

 اوالً: الستخراج قٌمة راس المال نقوم بإعداد مٌزان المراجعة و كما ٌلً:

 رصٌد دائن رصٌد مدٌن الحساب

  0033 الصندوق

  0033 اوراق القبض

  0033 مدٌنون

  00033 بضاعة )اول المدة(

  00033 مشترٌات

  003 مصارٌف نقل للداخل



 

 003  مردودات مشترٌات

 003  مسموحات مشترٌات

 00033  المبٌعات

  003 مسموحات مبٌعات

  000 خصم مسموح به

  003 مصارٌف عامة

  003 مصارٌف بٌع

 0003  دائنون

  0000 رواتب

 00003  راس المال

 00003 00003 المجموع

 ثانٌاً: اثبات قٌود االقفال لحساب المتاجرة:

 من حـ/ المتاجرة    00033   

 الى مذكورٌن                        

 حـ/ بضاعة )اول المدة( 00033                 

 حـ/ المشترٌات 00033                 

 حـ/ مصارٌف نقل للداخل     003                 

 حـ/ مسموحات مبٌعات     003                 

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

 من مذكورٌن           

 حـ/ المبٌعات 00033

 حـ/ مردودات مشترٌات     003

 حـ/ مسموحات مشترٌات     003

 المدة(حـ/ بضاعة )اخر  00033

 الى حـ/ المتاجرة 00003              

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

 ثالثاً: تصوٌر حساب المتاجرة:

 حـ/ المتاجرة                                          

 حـ/ المبٌعات 00033حـ/ بضاعة )اول المدة(                    00033

 حـ/ مردودات مشترٌات     003المشترٌات                            حـ/   00033

 حـ/ مسموحات المشترٌات     003حـ/ مصارٌف نقل للداخل                      003

 حـ/ مسموحات مبٌعات      003

 حـ/ بضاعة )اخر المدة( 00033                                                        

 حـ/ االرباح و الخسائر  0003

00003                                              00003 

 من حـ/ المتاجرة 0003

 الى حـ/ االرباح و الخسائر 0003            

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



 

 رابعاً: قٌود االقفال لحساب االرباح و الخسائر:

 خسائرمن حـ/ االرباح و ال 0003 

 الى مذكورٌن             

 حـ/ خصم مسموح به   000           

 حـ/ مصارٌف عامة   003           

 حـ/ مصارٌف بٌع   003           

 حـ/ رواتب 0000           

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

 خامساً: تصوٌر حساب االرباح و الخسائر:

 حـ/ االرباح و الخسائر                                        

 حـ/ المتاجرة 0003حـ/ خصم مسموح به                         000

 حـ/ مصارٌف عامة   003

 حـ/ مصارٌف بٌع   003

 حـ/ رواتب 0000

 حـ/ االرباح المحتجزة )صافً ربح( 0033

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

0003                                                0003 

======                                          ====== 

و  00/00/0300مثال/ من خالل االرصدة التالٌة صور حساب المتاجرة عن السنة المنتهٌة فً 

 الالزمة لتصوٌر الحساب:مع اجراء قٌود الٌومٌة  00/00/0300السنة المنتهٌة فً 

 00/00/0300 00/00/0300 البٌان

 بضاعة اول المدة 
 مشترٌات 

 رسوم كمركٌة
 مصارٌف نقل للداخل

 مبٌعات
 مصارٌف بٌع و توزٌع

 بضاعة اخر المدة                                  

0003 
00003 
0003 
0000 
00000 
0003 
0003 

 ؟
00003 
0003 
0003 
00000 
0003 
0003 

  

 : 00/00/0300مثال/ االرصدة التالٌة مستخرجة من سجالت شركة البصرة التجارٌة فً 

دٌنار الصندوق,  0003دٌنار تأمٌن,  003دٌنار اعالن,  003دٌنار بضاعة اول المدة,  0033

دٌنار المشترٌات,  00033دٌنار اوراق مالٌة قصٌرة االجل,  003دٌنار المصرف,  0033

دٌنار مردودات مبٌعات,  003دٌنار المبٌعات,  00033مشترٌات, دٌنار مردودات  003

 003دٌنار مصارٌف نقل للداخل,  003دٌنار رسوم كمركٌة )خاصة بالمشترٌات(,  0003

دٌنار  003دٌنار المدٌنون,  003دٌنار اوراق قبض,  0003دٌنار مسموحات المشترٌات, 

دٌنار االثاث,  003نار اوراق الدفع, دٌ 0003دٌنار الدائنون,  0003المسحوبات الشخصٌة, 



 

دٌنار  000دٌنار اٌراد اوراق مالٌة,  003دٌنار السٌارات,  0033دٌنار الرواتب,  0003

دٌنار مصارٌف عامة, رأس  003دٌنار خصم مسموح به,  003خسائر بٌع الموجودات الثابتة, 

 المال ؟ .

 المطلوب/ 

 اعداد مٌزان المراجعة.اثبات قٌود االقفال  فً دفتر الٌومٌة بعد  .0

علما ان بضاعة اخر  00/00/0300تصوٌر الحسابات الختامٌة عن الفترة المنتهٌة فً  .0

 دٌنار. 0003المدة قدرت بمبلغ 

 .00/00/0300تصوٌر المٌزانٌة العمومٌة كما هً فً  .0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحل/

 اوالً: اعداد مٌزان المراجعة:

 رصٌد دائن رصٌد مدٌن البٌان

 )اول المدة(البضاعة 
 اعالن
 تأمٌن

 الصندوق
 المصرف

 اوراق مالٌة )قصٌرة االجل(
 المشترٌات

 مردودات مشترٌات
 المبٌعات

 مردودات مبٌعات
 رسوم كمركٌة )خاصة بالمشترٌات(

 مصارٌف نقل للداخل
 مسموحات المشترٌات

 اوراق قبض
 المدٌنون

 المسحوبات الشخصٌة
 الدائنون

 اوراق الدفع

0033 
003 
003 
0003 
0033 
003 

00033 
 
 
003 
0003 
003 
 

0003 
003 
003 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
003 

00033 
 
 
 
003 
 
 
 

0003 
0003 



 

 االثاث
 الرواتب

 السٌارات
 اٌراد اوراق مالٌة

 خسائر بٌع الموجودات الثابتة
 خصم مسموح به
 مصارٌف عامة

 رأس المال

003 
0003 
0033 
 
000 
003 
003 
 
 

 
 
 
003 
 
 
 

00000 

 00000 00000 االجمالً

 

 قٌود االقفال لحساب المتاجرة: .0

 من حـ/ المتاجرة  03003

 الى مذكورٌن               

 حـ/ بضاعة )اول المدة(   0033         

 حـ/ المشترٌات 00033         

 حـ/ مردودات مبٌعات    003          

 حـ/ رسوم كمركٌة   0003         

 حـ/ مصارٌف نقل للداخل     003         

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

 من مذكورٌن         

 حـ/ مردودات مشترٌات     003

 حـ/ المبٌعات 00033

 حـ/ مسموحات المشترٌات    003

 حـ/ بضاعة )اخر المدة(  0003

 الى حـ/ المتاجرة  00003        

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

 حـ/ المتاجرة: .0

 حـ/ المتاجرة 



 

 حـ/ بضاعة )اول المدة( 0033
 تحـ/ المشترٌا  00033

 مبٌعاتحـ/ مردودات   003  
 حـ/ رسوم كمركٌة 0003 
 حـ/ مصارٌف نقل للداخل  003  

 حـ/ االرباح و الخسائر )مجمل ربح(  0003

 مشترٌاتحـ/ مردودات     003
 حـ/ المبٌعات00033

 مسموحات المشترٌاتحـ/     003
 
 

 حـ/ بضاعة )اخر المدة( 0003
 

00003 00003 

 

 من حـ/ المتاجرة  0003 

 الى حـ/ االرباح و الخسائر  0003             

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

 قٌود االقفال لحساب االرباح و الخسائر: .0

 من حـ/ االرباح و الخسائر   0000

 الى مذكورٌن             

 حـ/ االعالن      003

 حـ/ تأمٌن      003

 حـ/ الرواتب    0003

 حـ/ خسائر بٌع موجودات ثابتة      000

 حـ/ خصم مسموح به      003

 حـ/ مصارٌف عامة      003

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

 من حـ/ اٌراد اوراق مالٌة   003

 الى حـ/ االرباح و الخسائر 003          

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

 حساب االرباح و الخسائر: .0

 حـ/ االرباح و الخسائر

 حـ/ االعالن      003
 حـ/ تأمٌن      003

 حـ/ الرواتب    0003
حـ/ خسائر بٌع موجودات       000
 ثابتة
 حـ/ خصم مسموح به      003
 مصارٌف عامةحـ/       003

 حـ/ االرباح المحتجزة    0000
 

 حـ/ المتاجرة  0003
 اٌراد اوراق مالٌة 003

0003 0003 

 



 

 من حـ/ االرباح المحتجزة  0000    

 الى حـ/ االرباح و الخسائر 0000              

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

 المٌزانٌة العمومٌة لشركة البصرة التجارٌة

  00/00/0300كما تظهر فً 

 الخصوم االصول

 الموجودات المتداولة:
 0003الصندوق                        
 0033المصرف                       
 003المدٌنون                         
 0003اوراق القبض                   
 0003البضاعة                         

 003                اوراق مالٌة      
 00003مجموع الموجودات المتداولة         

 الموجودات الثابتة:
 003االثاث                            
 0033السٌارات                        

 0003مجموع الموجودات الثابتة            
  

 المطلوبات المتداولة:
 0003الدائنون                      
 0003اوراق دفع                   

 0033مجموع المطلوبات المتداولة         
 حقوق الملكٌة:

 00000رأس المال                   
 0000االرباح المحتجزة           
 (003المسحوبات                 )

 00003مجموع حقوق الملكٌة               

 00003اجمالً الخصوم                       00003    اجمالً االصول                   

 

 :00/00/0300مثال/ استخرجت االرصدة التالٌة من سجالت شركة العراق الصناعٌة فً 

دٌنار اوراق  0033دٌنار اوراق دفع,  0333دٌنار الصندوق,  033دٌنار المصرف,  0033

دٌنار  0033دٌنار المكائن,  00333دٌنار المدٌنون,  0333دٌنار الدائنون,  0033قبض, 

دٌنار مواد اولٌة اول المدة,  00333دٌنار االثاث,  0033دٌنار مبانً,  00333االجهزة, 

دٌنار بضاعة تامة الصنع اول المدة,  0333دٌنار انتاج تحت التشغٌل اول المدة,  0333

 003قل للداخل, دٌنار ن 003دٌنار مشترٌات مواد اولٌة,  00333دٌنار السٌارات,  0333

 0033دٌنار عمولة وكالء البٌع,  033دٌنار نقل للخارج,  033دٌنار عمولة وكالء الشراء, 

دٌنار  033دٌنار مردودات مبٌعات,  033دٌنار مبٌعات,  00333دٌنار دعاٌة و اعالن, 

دٌنار مردودات مشترٌات مواد  033دٌنار الخصم المسموح به,  033مسموحات مبٌعات, 

دٌنار  0333دٌنار الخصم المكتسب,  003دٌنار مسموحات مشترٌات مواد اولٌة,  003اولٌة, 

دٌنار الرواتب,  0033دٌنار اٌجار المصنع,  0033دٌنار فوائد القرض,  003قروض, 

دٌنار ماء و  003دٌنار القرطاسٌة و المطبوعات,  003دٌنار االجور المباشرة,  00033

 003دٌنار تجهٌزات صناعٌة,  003د و زٌوت للمصنع, دٌنار وقو 0033كهرباء االدارة, 

دٌنار  003دٌنار مسحوبات,  033دٌنار صٌانة المصنع,  003دٌنار ماء و كهرباء المصنع, 

دٌنار عمولة مكتسبة, ؟ دٌنار راس المال. و قد قدرت المواد االولٌة اخر  003اٌراد عقار, 

دٌنار, بضاعة تامة الصنع اخر  0033ة دٌنار, انتاج تحت التشغٌل اخر المد 00033المدة 

 دٌنار. 0333المدة 



 

   ت الختامٌة و المٌزانٌة العمومٌة؟تصوٌر الحساباالمطلوب/ 

 الحل/

 مٌزان المراجعة

 رصٌد دائن رصٌد مدٌن البٌان
 المصرف
 الصندوق
 اوراق دفع
 اوراق قبض

 الدائنون
 المدٌنون
 المكائن
 االجهزة
 المبانً
 االثاث

 )اول المدة(مواد اولٌة 
 انتاج تحت التشغٌل )اول المدة(

 بضاعة تامة )اول المدة(
 السٌارات

 مشترٌات )مواد اولٌة(
 مصارٌف نقل للداخل
 عمولة وكالء الشراء
 مصارٌف نقل للخارج

 عمولة وكالء البٌع
 دعاٌة و اعالن

 مبٌعات
 مردودات مبٌعات
 مسموحات مبٌعات
 خصم مسموح به

 اولٌة(مردودات مشترٌات )مواد 
 مسموحات مشترٌات )مواد اولٌة(

 خصم مكتسب
 قروض

 فوائد قروض
 اٌجار المصنع

 الرواتب
 االجور المباشرة

 القرطاسٌة و المطبوعات
 ماء و كهرباء االدارة

 للمصنع وقود و زٌوت
 تجهٌزات صناعٌة

 ماء و كهرباء المصنع
 صٌانة المصنع

 مسحوبات
 اٌراد عقار

 عمولة مكتسبة
 رأس المال

0033 
033 
 

0033 
 

0333 
00333 
0033 
00333 
0033 
00333 
0333 
0333 
0333 
00333 
003 
003 
033 
033 
0033 
 
033 
033 
033 
 
 
 
 
003 
0033 
0033 
00033 
003 
003 
0033 
003 
003 
003 
033 
 
 

 

 
 

0333 
 

0033 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00333 
 
 
 
033 
003 
003 
0333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003 
003 

00033 

 000033 000033 المجموع



 

 

 من حـ/ التشغٌل  00003

 الى مذكورٌن           

 حـ/ مواد اولٌة )اول المدة(   00333         

 حـ/ انتاج تحت التشغٌل )اول المدة(    0333

 حـ/ مشترٌات )مواد اولٌة( 00333

 حـ/ مصارٌف نقل للداخل     003

 حـ/ عمولة وكالء الشراء     003

 حـ/ االجور 00033

 اٌجار المصنعحـ/    0033

 حـ/ وقود و زٌوت   0033

 حـ/ تجهٌزات صناعٌة     003

 حـ/ ماء و كهرباء     003

 حـ/ صٌانة المصنع     003

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

 من مذكورٌن    

 حـ/ مردودات مشترٌات مواد اولٌة  033

 حـ/ مسموحات مشترٌات مواد اولٌة  003

 )اخر المدة(حـ/ مواد اولٌة  00033

 حـ/ انتاج تحت التشغٌل )اخر المدة(  0033

 الى حـ/ التشغٌل 00003             

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

 

 

 

 حـ/ التشغٌل

 حـ/ مواد اولٌة )اول المدة(   00333
 حـ/ انتاج تحت التشغٌل )اول المدة(    0333

 حـ/ مشترٌات )مواد اولٌة( 00333
 مصارٌف نقل للداخل حـ/     003
 حـ/ عمولة وكالء الشراء     003

 حـ/ االجور 00033
 حـ/ اٌجار المصنع   0033
 حـ/ وقود و زٌوت   0033
 حـ/ تجهٌزات صناعٌة     003
 حـ/ ماء و كهرباء     003
 حـ/ صٌانة المصنع     003

 حـ/ مردودات مشترٌات مواد اولٌة  033
 اولٌة حـ/ مسموحات مشترٌات مواد  003

 
 
 
 
 
 

 حـ/ المتاجرة 00333
 حـ/ مواد اولٌة )اخر المدة( 00033
 حـ/ انتاج تحت التشغٌل )اخر المدة(  0033



 

00003 00003 

 

 من حـ/ المتاجرة  00333

 الى حـ/ التشغٌل 00333            

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

 من حـ/ المتاجرة 00033

 الى مذكورٌن           

 حـ/ بضاعة تامة )اول المدة( 0333        

 حـ/ مردودات مبٌعات     033

 حـ/ مسموحات مبٌعات     033

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

 من مذكورٌن      

 حـ/ المبٌعات 00333

 حـ/ بضاعة تامة )اخر المدة(   0333

 الى حـ/ المتاجرة 00333          

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

 حـ/ المتاجرة

 حـ/ بضاعة تامة )اول المدة( 0333
 حـ/ التشغٌل  00333

 حـ/ مردودات مبٌعات     033
 حـ/ مسموحات مبٌعات     033

 حـ/ أ.خ ) مجمل ربح(   0033

 حـ/ المبٌعات 00333
 
 

 حـ/ بضاعة تامة )اخر المدة(  0333

00333 00333 

 

 

 حـ/ المتاجرةمن  0033

 الى حـ/ أ.خ 0033          

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

 من حـ/ أ . خ 0303

 الى مذكورٌن         

 حـ/ مصارٌف نقل للخارج 033    

 حـ/ عمولة وكالء البٌع 033

 حـ/ دعاٌة و اعالن 0033

 حـ/ خصم مسموح به  033

 حـ/ فوائد القروض  003

 حـ/ الرواتب 0033

 القرطاسٌة و المطبوعاتحـ/   003



 

 حـ/ ماء و كهرباء االدارة 003

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

 

 من مذكورٌن     

 حـ/ اٌراد عقار    003

 حـ/ عمولة مكتسبة    003

 حـ/ خصم مكتسب   003

 الى حـ/ أ . خ 0003        

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

 حـ/ أ.خ

 حـ/ مصارٌف نقل للخارج 033
 حـ/ عمولة وكالء البٌع 033

 حـ/ دعاٌة و اعالن 0033
 حـ/ خصم مسموح به  033
 حـ/ فوائد القروض  003

 حـ/ الرواتب 0033
 حـ/ القرطاسٌة و المطبوعات  003
 حـ/ ماء و كهرباء االدارة 003

 حـ/ االرباح المحتجزة )صافً ربح( 0033

 حـ/ المتاجرة  0033
 حـ/ اٌراد عقار    003
 ـ/ عمولة مكتسبةح    003
 حـ/ خصم مكتسب   003

 

03003 03003 

  

 من حـ/ أ . خ 0033

 الى حـ/ االرباح المحتجزة 0033        

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

 

 

 المٌزانٌة العمومٌة لشركة العراق التجارٌة 

 00/00/0300كما هً فً 

 الموجودات المتداولة:
 033        الصندوق                    

 0033المصرف                            
 0333المدٌنون                             
 0033اوراق قبض                         
 00033مخزون مواد اولٌة                  
 0033مخزون انتاج تحت التشغٌل        
 0333مخزون انتاج تام                   

 00333وجودات المتداولة      مجموع الم
 الموجودات الثابتة:

 0033االثاث                               

 المطلوبات المتداولة:
 0033الدائنون                          
 0333اوراق دفع                       
 0033مجموع المطلوبات المتداولة    

 المطلوبات طوٌلة االجل:
 0333القروض                         

 حقوق الملكٌة:
 00033                      راس المال

 (033مسحوبات                       )
 0033االرباح المحتجزة              
 00033مجموع حقوق الملكٌة          



 

 0033االجهزة                              
 0333السٌارات                            
 00333المكائن                              
 00333المبانً                              
 00033مجموع الموجودات الثابتة        

                                     030033                                   030033 

 

 :00/00/0300المستخرج من دفاتر محالت علً بتارٌخ فٌما ٌلً مٌزان المراجعة  مثال/ 

دٌنار  0003بضاعة )اول المدة(,  0033دٌنار المشترٌات,  0033المبٌعات,  دٌنار 0033

 03دٌنار اثاث,  0003دٌنار مبانً و اراضً,  00003دٌنار المصرف, 0003الصندوق, 

دٌنار مصارٌف بٌع و  0003دٌنار مصارٌف عمومٌة,  0003دٌنار مصارٌف ماء و كهرباء, 

دٌنار  003دٌنار المدٌنون,  0003دٌنار خصم مسموح به,  003دٌنار رواتب,  0033توزٌع, 

 دٌنار دائنون, ؟ رأس المال. 0003دٌنار مردودات المشترٌات,  003مردودات المبٌعات, 

ٌة اظهر و مع ان مٌزان المراجعة متوازن اال ان التدقٌق الذي جرى قبل عمل الحسابات الختام

 وجود االخطاء التالٌة:

 دٌنار دفع لترمٌم و تصلٌح اجزاء من العقار و قد قٌد فً حساب المبانً. 03مبلغ  .0

دٌنار سحب نقداً من قبل صاحب المحل الستعماله الشخصً و قٌد فً  033مبلغ  .0

 حساب المصروفات العمومٌة.

 مشترٌات.دٌنار و قٌدت فً حساب ال 003اشترى خالل السنة اثاثاً بمبلغ  .0

 المطلوب/ 

 تصحٌح االخطاء. .0

 اعادة تصوٌر مٌزان المراجعة بعد تصحٌح االخطاء. .0

 اثبات قٌود الٌومٌة الالزمة لقفل الدفاتر. .0

علما  0300/ 00/00عمل الحسابات الختامٌة و المٌزانٌة العمومٌة للسنة المنتهٌة فً  .0

 دٌنار. 0003ان بضاعة اخر المدة قدرت بمبلغ 

 

من دفاتر احمد, و  0300/ 00/00المٌزانٌة و قٌود االقفال المستخرجة بتارٌخ  مثال/ فٌما ٌلً

المطلوب تنظٌم مٌزان المراجعة قبل غلق و استخراج المٌزانٌة للسنة المذكورة علما بان 

 دٌنار. 033المسحوبات الشخصٌة كانت قد بلغت 



 

 المٌزانٌة العمومٌة لمحالت احمد

 00/00/0300كما تظهر بتارٌخ 

 الموجودات المتداولة:                                 المطلوبات المتداولة:

 033الدائنون                                      0003الصندوق                  

 0033اوراق الدفع                                  0033المصرف                  

 0003 البضاعة                  

 0003اوراق القبض             

 0333مجموع المطلوبات المتداولة                 0303مجموع الموجودات المتداولة         

 00333الموجودات الثابتة:                                    راس المال                            

 0003االثاث                     

 00003ت                  السٌارا

 0003مكائن                      

 0003مجموع الموجودات الثابتة            

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

                                         00333                                             00333 

 

 قٌود االقفال:

 من حـ/ المتاجرة  00003

 الى مذكورٌن           

 حـ/ المشترٌات 00033         

 حـ/ اجور نقل للداخل    003         

 عاتحـ/ مردودات المبٌ   003          

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

 من حـ/ المبٌعات   00033

 الى حـ/ المتاجرة 00033          

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

 من حـ/ المتاجرة  0003

 الى حـ/ االرباح و الخسائر 0003         

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

 

 من حـ/ االرباح و الخسائر  0303

 الى مذكورٌن            

 حـ/ الرواتب 003         

 حـ/ االٌجار 003         

 حـ/ المصروفات العامة 003         

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

 من حـ/ االرباح و الخسائر 033



 

 الى حـ/ االرباح المحتجزة 033          

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

 دٌنار. 0003دٌنار, و رصٌد اخر المدة  0033ول المدة للبضاعة علما ان رصٌد ا

 

 

 استخرجت االرصدة التالٌة من دفاتر شركة ذي قار التجارٌة: 00/00/0300مثال/ فً 

دٌنار اوراق مالٌة طوٌلة  0003دٌنار المصرف,  0000دٌنار بضاعة اول المدة,  0003

دٌنار  0000دٌنار تأمٌن ضد الحرٌق,  00دٌنار الرواتب,  000دٌنار مدٌنون,  0003االجل, 

 00دٌنار دٌون معدومة,  00دٌنار مبٌعات,  0000دٌنار مردودات مشترٌات,  00مشترٌات, 

دٌنار خصم  000دٌنار فوائد اوراق مالٌة,  00دٌنار عمولة بٌع,  000دٌنار خصم مكتسب, 

دٌنار  00ار المكائن, دٌن 000دٌنار اٌجار,  000دٌنار مردودات مبٌعات,  000مسموح به, 

 00دٌنار اجور عمال,  0000دٌنار اجور نقل,  0000دٌنار مصروفات متنوعه,  00صٌانة, 

دٌنار اجور  00دٌنار دائنون,  0000دٌنار اجور نقل للداخل,  000دٌنار تأمٌن على العمال, 

 ماء و كهرباء, ؟؟ راس المال.

 المطلوب/ 

 . 00/00/0300تصوٌر مٌزان المراجعة فً  .0

اعداد حسابً المتاجرة و االرباح و الخسائر عن السنة المنتهٌة فً ذلك التارٌخ و كذلك  .0

 دٌنار. 0033المٌزانٌة, علما بان بضاعة اخر المدة قدرت بمبلغ 

 

لشركة  00/00/0300مثال/ ظهرت االرصدة التالٌة ضمن مٌزان المراجعة للسنة المنتهٌة فً 

 البصرة التجارٌة:

دٌنار مصارٌف  033دٌنار مدٌنون,  0333دٌنار المصرف,  00333دوق, دٌنار الصن 0333

دٌنار  0333دٌنار اثاث,  0333دٌنار مبانً,  03333دٌنار سٌارات,  0333مدفوعة مقدماً, 

دٌنار اٌرادات مستلمة  0033دٌنار اوراق دفع,  0333دٌنار دائنون,  0333شهرة المحل, 

دٌنار  0033دٌنار سندات مصدرة,  0333, دٌنار قروض طوٌلة االجل 0333مقدماً, 

دٌنار االرباح  0333دٌنار المسحوبات,  0333دٌنار رأس المال,  00333االحتٌاطً, 

 المحتجزة.

 . 

علما ان بضاعة اخر  00/00/0300المطلوب/ اعداد قائمة المركز المالً للسنة المنتهٌة فً 

 دٌنار؟ 0033المدة كانت 

 الحل/

 

 لشركة البصرة التجارٌةالمٌزانٌة العمومٌة 

 00/00/0300كما هً فً 

 الخصوم االصول



 

 الموجودات المتداولة:
 0333الصندوق                           
 00333المصرف                           
 0333المدٌنون                            
 0033بضاعة                             

 00033المتداولة                 مجموع الموجودات 
 الموجودات الثابتة:

 0333اثاث                                
 0333سٌارات                            
 03333مبانً                               

 00333مجموع الموجودات الثابتة                    
 الموجودات االخرى:
 033مقدماً          مصارٌف مدفوعة 

 0333شهرة المحل                       
 0033مجموع الموجودات االخرى                   

 المطلوبات المتداولة:
 0333دائنون                           
 0333اوراق دفع                      

 0333مجموع المطلوبات المتداولة                 
 طوٌلة االجل:المطلوبات 

 0333قروض طوٌلة االجل           
 0333سندات                           

 0333مجموع المطلوبات طوٌلة االجل             
 مطلوبات اخرى:

 0033اٌرادات مستلمة مقدماً                        
 حقوق الملكٌة:

 00333رأس المال                      
 0033                 االحتٌاطٌات   

 0333االرباح المحتجزة              
 (0333مسحوبات شخصٌة             )

 03033مجموع حقوق الملكٌة                       

 00333مجموع الخصوم                              00333مجموع االصول                              
 

 


