
:٣١/١٢/٢٠١٣/ ظھرت االرصدة التالیة في سجل االستاذ لشركة البصرة التجاریة في ١مثال

٩٠٠دینار، فوائد دائنة ٨٠٠دینار، فوائد مدینة ٣١٠دینار، مصاریف كھرباء ٤٢٠٠رواتب 
دینار.٩٠٠٠دینار، ایراد العقار ٣٠٠دینار، اقساط تأمین 

فاذا علمت ما یلي:

دینار.٤٠٠الشھریة  ان مجموع الرواتب .١
دینار لم تدفع حتى نھایة السنة.٥٠ھناك قائمة كھرباء بمبلغ .٢
دینار لم تدفع حتى نھایة السنة.٨٠ھناك فوائد مدینة بمبلغ .٣
الفوائد الدائنة عن سنة و نصف فائدة قرض مقدم من الشركة الى احد االشخاص .٤

.١/٧/٢٠١٣یستحق بعد سنة و نصف ابتداء من 
.٢٠١٣ین مدفوعة عن مدة ثالث سنوات ابتداء من بدایة سنة اقساط التأم.٥
.١/٧/٢٠١٣ایراد العقار عن ثالث سنوات ابتداء من .٦

المطلوب/

تسجیل قیود الیومیة الالزمة..١
تصویر الحسابات..٢
تسجیل قیود االغالق للمصاریف و االیرادات..٣
تصویر حـ/ أ.خ الجزئي و المیزانیة الجزئیة..٤

صدة التالیة في میزان المراجعة الحدى المحالت التجاریة في / ظھرت االر٢مثال 
٣١/١٢/٢٠١٤:

٤٥٠٠دینار مصروف ایجار، ٣٠٠٠دینار مصاریف عامة، ٧٠٠٠دینار رواتب، ٦٠٠٠
دینار ایراد عقار.٣٠٠٠دینار ایراد استثمارات في اوراق مالیة، 

تبین مایلي:٣١/١٢/٢٠١٤و عند الجرد في 
٢٥٠مبلغھا ٢٠١٥ھناك رواتب مدفوعة عن الشھر االول لسنة ضمن رصید الرواتب .١

دینار.
دینار.٥٠٠ھناك مصاریف عامة لم تدفع بعد مبلغھا .٢
.١/٧/٢٠١٤شھر تبدأ من ١٥االیجار المدفوع ھو عن .٣
دینار.٤٥٠ھناك ایراد استثمارات في اوراق مالیة لم یستلم بعد مقداره .٤
.١/٢/٢٠١٤تبدأ من شھر٣٠ایراد العقار المحصل عن فترة .٥

المطلوب/ تسجیل قیود الیومیة الالزمة و تصویر الحسابات و حساب االرباح و الخسائر 
الجزئي و المیزانیة الجزئیة؟



:٣١/١٢/٢٠١٤/ فیما یلي ارصدة بعض الحسابات لدى احدى الشركات یوم ٣مثال 
دینار فوائد دائنة ١٦٠٠دینار ایجار مدفوع مقدماً، ١٤٤٠٠دینار اجور مستحقة، ٣٢٠٠

دینار مصاریف ماء و كھرباء مستحقة.١٢٠٠مستحقة، 
:٢٠١٥و قد توفرت لدیك البیانات التالیة عن سنة 

دینار نقداً بضمنھا االجور المستحقة.٥١٢٠٠دفعت الشركة اجور العمال مبلغ .١
دینار عن ایجار البنایة نقداً علما ان ٥٧٦٠٠سددت الشركة مبلغ ١/٤/٢٠١٥في .٢

دینار.٧٢٠٠٠االیجار السنوي بلغ 
دینار نقداً كفوائد مدینة بضمنھا المستحقة.١٤٤٠٠تم استالم مبلغ ١/١/٢٠١٥في .٣
دینار نقداً ١٣٢٠٠سددت الشركة مبالغ قوائم الماء و الكھرباء خالل السنة بقیمة .٤

بضمنھا القوائم المستحقة.
المطلوب/ تسجیل قیود الیومیة الالزمة؟

ظھرت االرصدة التالیة في دفاتر شركة ذي قار:١/١/٢٠١٥/ في٤مثال 
دینار ایراد اوراق مالیة ٨٠دینار تأمین مستحق، ١٠٠دینار مصاریف بیع مدفوعة مقدماً، ٥٠

دینار اجور مستحقة.٤٠دینار عمولة مكتسبة مستحقة، ٦٠مستلم مقدماُ، 
تمت العملیات التالیة:٣١/١٢/٢٠١٥و خالل السنة المنتھیة في

دینار ٧٤٠دینار نقداً عن التأمین بضمن ذلك تسدید التأمین المستحق، و ٥٠٠تم دفع .١
دینار بصك عن مصاریف ٢٥٠نقداً عن االجور بضمنھا تسدید االجور المستحقة، و 

البیع.
العمولة المكتسبة دینار نقداً عن ٣٦٠دینار نقداً عن ایراد اوراق مالیة و ١٢٠تم قبض .٢

بضمنھا العمولة المكتسبة المستحقة.
المطلوب/ تسجیل قیود العملیات اعاله و كذلك قیود التسویة و االقفال في دفتر الیومیة و 
ترحیلھا الى حسابات االستاذ و تصویر حـ/ أ.خ الجزئي و المیزانیة الجزئیة بعد اخذ المعلومات 

:٣١/١٢/٢٠١٥لدینا في التالیة بنظر االعتبار و التي توفرت
دینار.١٠٠مصاریف البیع المستحقة لھذه السنة .أ

دینار.٤٠التأمین المدفوع مقدماً عن السنة القادمة .ب
دینار.٣٢٠ایراد اوراق مالیة لھذه السنة .ت
دینار.٢٨٠العمولة المكتسبة لھذه السنة .ث

و العائدة لشركة ٢٠١٥/ فیما یلي بعض االرصدة الظاھرة في میزان المراجعة لسنة٥مثال 
الدیوانیة التجاریة:

دینار فوائد مدینة.٣٦٠٠٠دینار مصاریف اعالن، ٢١٠٠٠دینار ایراد عقار، ١٨٠٠٠٠
و عند الجرد ظھر ما یلي:

.١/٣/٢٠١٥عقد ایجار العقار لمدة ثالث سنوات اعتباراً من .١
.١/١٠/٢٠١٥الحملة االعالنیة تمتد لمدة سنة و تسعة اشھر اعتباراً من .٢



دینار.٤٠٠٠٠تبلغ ٢٠١٥الفوائد المدینة للقرض عن سنة .٣

و تصویر حساب االرباح و الخسائر الجزئي ٣١/١٢/٢٠١٥المطلوب/ اثبات قیود التسویة في 
و المیزانیة العمومیة؟

/ فیما یلي ارصدة بعض الحسابات المستخرجة من سجالت شركة االخالص، و ذلك قبل ٦مثال 
:٣١/١٢/٢٠١٤التسویات في و بعد اجراء 

اسم الحسابالرصید بعد التسویةالرصید قبل التسویة
رواتب و اجور٢٢٥٠٠٠٢٤٠٠٠٠
تأمین مدفوع مقدماً ١٨٦٠٠٠١٢٢٠٠٠
ایراد عقار٣٢٥٠٠٠٣٠٠٠٠٠

فائدة دائنة مستحقة٨٠٠٠-
رواتب و اجور مستحقة١٥٠٠٠-
مصروف تأمین٦٤٠٠٠-

دائنةفائدة١٤٠٠٠٢٢٠٠٠
ایراد عقار مستلم مقدماً ٢٥٠٠٠-

المطلوب/ اجراء قیود التسویة و تصویر حساب االرباح و الخسائر الجزئي و المیزانیة 
الجزئیة؟


