
/ قدمت الیك البیانات التالیة و الخاصة بالتكالیف التشغیلیة لشركة البصرة الصناعیة:١مثال

دینار رصید انتاج تحت التشغیل اول المدة، ٢٥٠٠دینار رصید مواد اولیة اول المدة، ٣٠٠٠
دینار ایجار ١٠٠٠دینار مصاریف الشراء، ٣٠٠دینار مشتریات مواد اولیة، ١٠٠٠٠

دینار اجور ٥٠٠دینار كھرباء المصنع، ٢٠٠٠دینار اجور عمال المصنع، ٨٠٠٠المصنع، 
دینار ١٠٠٠دینار زیوت للمصنع، ٢٠٠دینار وقود للمصنع، ١٥٠٠عمال تنظیف المصنع، 

مصاریف تأمین على المصنع.
دینار، و رصید االنتاج تحت ١٥٠٠و عند الجرد في نھایة العام كان رصید المواد االولیة 

دینار.٢٠٠٠تشغیل ال
المطلوب/ اثبات قیود االقفال في حساب التشغیل و تصویر حساب التشغیل ؟

٣١/١٢/٢٠١٤/ من خالل االرصدة التالیة صور حساب المتاجرة عن السنة المنتھیة في ٢مثال 
مع اجراء قیود الیومیة الالزمة لتصویر الحساب:٣١/١٢/٢٠١٥و السنة المنتھیة في 

٣١/١٢/٢٠١٤٣١/١٢/٢٠١٥البیان
بضاعة اول المدة 

مشتریات 
رسوم كمركیة على البضاعة

مصاریف نقل للداخل
مبیعات

مصاریف تأمین على البضاعة
بضاعة اخر المدة                                  
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:٣١/١٢/٢٠١٣یسان التجاریة بتاریخ االرصدة التالیة من سجالت شركة م/ استخرجت٣مثال

دینار ١٢٥٠٠دینار المدینون، ١٨٠٠دینار اوراق قبض، ١٦٠٠دینار الصندوق، ١٥٠٠
دینار ١٥٠دینار مصاریف نقل للداخل، ٢٥٠دینار مشتریات، ١٤٥٠٠بضاعة اول المدة، 

دینار ١٥٠دینار المبیعات، ١٩٨٠٠تریات، دینار مسموحات مش١٣٠مردودات المشتریات، 
دینار ٦٢٠دینار مصاریف عامة، ٣٥٠دینار خصم مسموح بھ، ١٢٥مسموحات المبیعات، 

رواتب، رأس المال ؟ .١٤٨٥دائنون، ١٦٥٠مصاریف بیع، 

المطلوب/ اجراء قیود االقفال في سجل الیومیة و اعداد حساب المتاجرة و حساب االرباح و 
دینار؟١٣٥٠٠علما ان بضاعة اخر المدة بلغت الخسائر، 

:٣١/١٢/٢٠١٤/ االرصدة التالیة مستخرجة من سجالت شركة البصرة التجاریة في ٤مثال

دینار الصندوق، ١٢٥٠دینار تأمین، ١٨٠دینار اعالن، ٣٢٠دینار بضاعة اول المدة، ٦٥٠٠
دینار المشتریات، ٢١٥٠٠دینار اوراق مالیة قصیرة االجل،٩٥٠دینار المصرف، ٣٥٠٠



دینار مردودات مبیعات، ٢٥٠دینار المبیعات، ٢٥٥٠٠دینار مردودات مشتریات، ٦٥٠
٨٣٠دینار مصاریف نقل للداخل، ٦٢٠دینار رسوم كمركیة (خاصة بالمشتریات)، ١٤٥٠

دینار ٨٣٠دینار المدینون، ٩٧٠دینار اوراق قبض، ٢٥٥٠دینار مسموحات المشتریات، 
دینار االثاث، ٧٥٠دینار اوراق الدفع، ٢٨٥٠دینار الدائنون، ١٩٥٠وبات الشخصیة، المسح
دینار ١٧٥دینار ایراد اوراق مالیة، ١٨٠دینار السیارات، ٢٧٠٠دینار الرواتب، ١٧٨٠

دینار مصاریف عامة، رأس ٩٥٠دینار خصم مسموح بھ، ١٩٠خسائر بیع الموجودات الثابتة، 
المال ؟ .

المطلوب/ 

اثبات قیود االقفال  في دفتر الیومیة بعد اعداد میزان المراجعة..١
علما ان بضاعة اخر ٣١/١٢/٢٠١٤تصویر الحسابات الختامیة عن الفترة المنتھیة في .٢

دینار.٨٥٥٠المدة قدرت بمبلغ 
.٣١/١٢/٢٠١٤تصویر المیزانیة العمومیة كما ھي في .٣

:٣١/١٢/٢٠١٥شركة العراق الصناعیة في / استخرجت االرصدة التالیة من سجالت ٥مثال

دینار اوراق ٥٣٠٠دینار اوراق دفع، ٣٠٠٠دینار الصندوق، ٥٠٠دینار المصرف، ٩٢٠٠
دینار ٧٢٠٠دینار المكائن، ٢٤٠٠٠دینار المدینون، ٢٠٠٠دینار الدائنون، ٢٥٠٠قبض، 

اولیة اول المدة، دینار مواد ١٦٠٠٠دینار االثاث، ١٢٠٠دینار مباني، ١٥٠٠٠االجھزة، 
دینار بضاعة تامة الصنع اول المدة، ٩٠٠٠دینار انتاج تحت التشغیل اول المدة، ٥٠٠٠
٤٨٠دینار نقل للداخل، ٣٢٠دینار مشتریات مواد اولیة، ٢٨٠٠٠دینار السیارات، ٨٠٠٠

١٣٠٠دینار عمولة وكالء البیع، ٥٠٠دینار نقل للخارج، ٤٠٠دینار عمولة وكالء الشراء، 
دینار ٦٠٠دینار مردودات مبیعات، ٨٠٠دینار مبیعات، ٥٤٠٠٠دینار دعایة و اعالن، 

دینار مردودات مشتریات مواد ٧٠٠دینار الخصم المسموح بھ، ٤٠٠مسموحات مبیعات، 
دینار ٦٠٠٠دینار الخصم المكتسب، ٧٥٠دینار مسموحات مشتریات مواد اولیة، ٦٥٠اولیة، 

دینار الرواتب، ٥٤٠٠دینار ایجار المصنع، ١٨٠٠القرض، دینار فوائد ٤٥٠قروض، 
دینار ماء و ٢٨٠دینار القرطاسیة و المطبوعات، ٣٢٠دینار االجور المباشرة، ١٣٨٠٠

٣٥٠دینار تجھیزات صناعیة، ٥٥٠دینار وقود و زیوت للمصنع، ١٤٠٠كھرباء االدارة، 
دینار ٦٤٠دینار مسحوبات، ٩٠٠، دینار صیانة المصنع٦٥٠دینار ماء و كھرباء المصنع، 

دینار عمولة مكتسبة، ؟ دینار راس المال. ٢٦٠ایراد عقار، 

٦٥٠٠دینار، انتاج تحت التشغیل اخر المدة ١٧٥٠٠و قد قدرت المواد االولیة اخر المدة 
دینار.٨٠٠٠دینار، بضاعة تامة الصنع اخر المدة 

یة العمومیة؟ت الختامیة و المیزانتصویر الحساباالمطلوب/ 



:٣١/١٢/٢٠١٦بتاریخ شركة االتحاد/ فیما یلي میزان المراجعة المستخرج من دفاتر ٦مثال

دینار ١٧٢٠بضاعة (اول المدة)، ٦٥٠٠دینار المشتریات، ٤٥٠٠المبیعات، دینار٨٥٠٠
٧٠دینار اثاث، ١٧٥٠دینار مباني و اراضي، ١٤٣٥٠دینار المصرف،٢٨٣٠الصندوق، 

دینار مصاریف بیع و ١٧٤٠، امةدینار مصاریف ع١٤٥٠مصاریف ماء و كھرباء، دینار
دینار ٢٥٠دینار المدینون، ٤٩٥٠دینار خصم مسموح بھ، ١٨٠دینار رواتب، ١٣٠٠توزیع، 

دینار دائنون، ؟ رأس المال.٥٣٥٠دینار مردودات المشتریات، ٦٧٠مردودات المبیعات، 

زن اال ان التدقیق الذي جرى قبل عمل الحسابات الختامیة اظھر و مع ان میزان المراجعة متوا
وجود االخطاء التالیة:

دینار دفع لترمیم و تصلیح اجزاء من العقار و قد قید في حساب المباني.٥٠مبلغ .١
الستعمالھ الشخصي و قید في شركةدینار سحب نقداً من قبل صاحب ال١٠٠مبلغ .٢

.امةحساب المصروفات الع
دینار و قیدت في حساب المشتریات.١٥٠ل السنة اثاثاً بمبلغ اشترى خال.٣

المطلوب/ 
تصحیح االخطاء..١
اعادة تصویر میزان المراجعة بعد تصحیح االخطاء..٢
اثبات قیود الیومیة الالزمة لقفل الدفاتر..٣
علما ٢٠١٦/ ٣١/١٢عمل الحسابات الختامیة و المیزانیة العمومیة للسنة المنتھیة في .٤

دینار.٢٣٥٠اخر المدة قدرت بمبلغ ان بضاعة

٣١/١٢/٢٠١٧/ ظھرت االرصدة التالیة ضمن میزان المراجعة للسنة المنتھیة في ٧مثال
لشركة البصرة التجاریة:

دینار مصاریف ٣٠٠دینار مدینون، ٤٠٠٠دینار المصرف، ١٧٠٠٠دینار الصندوق، ٥٠٠٠
دینار ١٠٠٠دینار اثاث، ٢٠٠٠دینار مباني، ١٠٠٠٠دینار سیارات، ٦٠٠٠مدفوعة مقدماً، 
دینار ایرادات مستلمة ١٥٠٠دینار اوراق دفع، ٣٠٠٠دینار دائنون، ٥٠٠٠شھرة المحل، 

دینار رأس ٢٥٠٠٠دینار االحتیاطي، ٥٥٠٠دینار قروض طویلة االجل، ٤٠٠٠مقدماً، 
جزة.دینار االرباح المحت١٠٠٠، الشخصیةدینار المسحوبات٢٠٠٠المال، 

 .
علما ان بضاعة اخر ٣١/١٢/٢٠١٧المطلوب/ اعداد قائمة المركز المالي للسنة المنتھیة في 

؟دینار١٧٠٠المدة كانت 


