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 : 2014قامت احدى الشركات الصناعية بشراء الموجودات التالية خالل عام / : 1تمرين /

 نقداً.    $450ودفعت أيضا مصاريف نقلها البالغة  بشيك $ 72000شراء مكائن بمبلغ  تم  :      5/2في   

 الشركات ا لتجارية لبيع السياراتاحدى لنقل البضائع من  شاحنتين ء  بشرا شركة ال قامت:        1/3وفي 

  بشيك كدفعة من قيمة الشاحنات   % 40للشاحنة الواحدة  وقد تم تسديد  $  57000بسعر                    

 .مقدمة لحين استالم                    

 $ نقداً وتم استخدام نصفها ألغراض الشركة .750اشترت الشركة عدد بمبلغ :   10/3وفي   

 $  بشيك واستخدمتها الشركة لسكن حراس الشركة  600: تم شراء كرفانة بمبلغ   12/4وفي   

  فقط. نصفها وأستخدمتبشيك ،  $ 2000 بلغت كلفتها  إلدارة الشركة : اشترت الشركة أثاث    5/5وفي   

 .أقيام الشاحنات بشيكالمتبقي من  شركةالعت ستالم الشاحنات ودفتم ا :  18/5وفي   

 $ 1450يف نصبها وتشغيلها  البالغة  بعد دفع مصار 5/2: تمت أستخدام المكائن المشتراة في   20/6وفي   

 .نقدا"                     

 .ت الشركة تسجيل القيود اليومية الالزمة للعمليات اعاله في سجال – 1المطلوب //                        

 ترحيل القيود الى سجل االستاذ العام   -2                                        

 

)  الصناعية بفتح أعتماد مستندى لدى احدى المصارف ارامكو   قامت شركة 13/4/2014في   :2تمرين /.

 :بشيك  لية الى المصرفوقد سددت المبالغ التاللشركة  لغرض أستيراد مكائن  $ 128000بمبلغ  البنوك ( 

 . 13/4مصاريف فتح االعتماد في $  1250 

  . 15/4في  $ مصاريف التأمين  2500و  % من قيمة االعتماد 50

كما قامت الشركة  بشيك، سددت الشركة المتبقي من قيمة االعتماد 15/6/2014بتاريخ  وعند وصول المكائن    

 : نقدا  بدفع المبالغ التالية

 . 16/6في $ اجور النقل  850 م كمركية و$ رسو 4300 

 ، علماً تم استخدامها من قبل الشركة .  25/6في  اجور تركيب وتشغيل المكائنعن  $ 2800 

 .المطلوب // تسجيل القيود اليومية الالزمة في سجالت الشركة            

  : 3تمرين /

منها  1/4دينار تم ايداع   40,000,000ال قدره برأس الم 1/4/2015تم تأسيس شركة تجارية بتاريخ          

في الصندوق والمتبقي  تم ايداعها في حساب جاري لدى البنك ، وكانت  مصاريف تأسيس الشركة يتكون من      

دينار مصاريف التسجيل لدى غرفة تجارة  800,000ديناركلفة دراسة الجدوى االقتصادية ،  1,250,000) 

 عن مصاريف النشر واالعالن( والتي دفعتها الشركة نقداً.دينار 350,000وصناعة ، 

 ــ تسجيل القيود الالزمة في سجالت الشركة .1مطلوب : 

 .31/12/2015ــ تسجيل قيد اطفاء في  2  

 : 4تمرين /

 كانت تفاصيل  نفقات  التشغيل التجريبي المدفوعة  لشركة  ديلمان الصناعية كمايلي  : 25/5/2014في          

 $ رواتب . 2400

 $  مستلزمات سلعية  6850
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 $  مستلزمات خدمية  2750

 ــ تسجيل القيود الالزمة في سجالت الشركة .1مطلوب : 

 .31/12/2015ــ تسجيل قيد اطفاء في  2  

 

 

 :  5تمرين/

  قامت الشركات لصناعة  للمواد االولية باجراء استكشاف إلحدى مقالع الرمل والحصو عن طريق المختصين

 .1/6/2017دينار  ودفعتها  نقداً في   3,500,000وقد بلغت المصاريف  

 المطلوب : تسجيل القيود الالزمة في سجالت الشركة .

    :6تمرين /

احدى شركات النتاج المواد مستلزمات الطبية  بلغت كلفة االبحاث والتجارب في   31/8/2015في 

علما بأن هذه  ،( سنوات  5توزيع هذه الكلفة على مدى  )  وقد تقرر دينار وتم دفعها بشيك ، 6,800,000

            متخصصين من خارج الشركة .االبحاث والتجارب قد قام بها  

 واستخدام  المطلوب // تسجيل القيود الالزمة وكذلك قيود االطفاء في نهاية السنة علما تم استغالل      

 .1/10/2015اعتبارا من  نتائج هذه االبحاث                      

 :             7تمرين /

الصناعية من احدى الشركات العالمية  الهدىبلغت كلفة االمتياز الذى حصلت عليه شركة  5/3/2011في        

وقد تم تسديد المبلغ بشيك   دينار   6,750,000( سنوات   5هذه الشركة لمدة ) للقاء استخدام العالمة التجارية 

  1/7/2011لشركة باستخدام هذه العالمة اعتبارا من  وباشرت ا

 نهاية السنة .  في  الهدىالمطلوب// تسجيل القيود الالزمة وكذلك قيد االطفاء في سجالت شركة          

   

 :            8تمرين /

ع ديكورات و قواط  أتفقت شركة شيروان التجارية مع مع احدى معامل المنيوم لعمل 1/3/2013في  

دينار بشيك كدفعة مقدمة  3,200,000دينار  وسددت الشركة مبلــغ  9,180,000لمعارضها في اربيل بكلفة  

وسددت الشركة المبلغ المتبقي  نقداً تم أفتتاح المعرض   7/4/2013لحين انتهاء العمل  وقد تم انجاز العمل في 

) بنسبة  نوات أى ( س 5ت  على مدى ) وقررت الشركة توزيع كلفة هذه الديكورا 1/8/2013اعتبارا من 

  .% سنويا  ( اعتبارا من تأريخ االفتتاح 20

 ( في سجالت شركة شيروان.31/12المطلوب // تسجيل القيود اليومية الالزمة ) بضمنها قيد االطفاء في   

   

 

ت شركة أستير في سجال 1/1/2016:   كانت ارصدة الموجودات الثابتة ومخصص اندثاراتها في  9تمرين /  

 الصناعية كمايلي:

 الدليل

 المحاسبي

 

 اسم الحساب

 القيمة التأريخية

$ 

 نسبة االندثار

 ) قسط ثابت(

مخصص االندثار 

 المتراكم

 34,160 %4 85,400 مباني وانشاءات وطرق 112

 56,700 %10 94,500 االت ومعدات 113

 28,200 %15 37,600 وسائل نقل وانتقال 114

 7,125 %10 7,500 جهزة ومكاتباثاث وا 116

  

 31/12/2016.  اعداد كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في  1المطلوب : 

                             31/12/2016للموجودات الثابتة في .  تسجيل قيد االندثار 2              
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 :   2016تمت العمليات االتية في سجالت شركة اورال  الصناعية  خالل شهر حزيران /    :10تمرين /

 : تم شراء نقداً المستلزمات التالية وادخالها الى المخزن المختص : 8/6في 

 متبقي متداولة (.دينار مستهلكة  وال 550,000دينار مواد تعبئة وتغليف ) منها   1,850,000

 دينار وقود وزيوت. 450,000

 (. 3دينار الى قسم انتاجي )  220,000دينار ادوات احتياطية ، وتم صرف  منها  720,000

     هو نه رللطن الواحد بشيك من شركة دينار  800,000طن من المواد الخام بسعر  25تم شراء  :  10/6وفي 

 دينار للطن الواحد.  780,000طن بسعر  11لمواد في المخزن  وكانت رصيد لهذه ا                 

 دينا ر من مواد تعبئة وتغليف متداولة  لكونها غير مطابقة للمواصفات   180,000: تم رد ما قيمته  13/6وفي 

 واستالم مبلغها نقدا .                  

 ( .  1)  طن من المواد الخام الى القسم االنتاجي 3:  تم صرف    15/6في 

 110,000دينار من مخزون ادوات احتياطية فائضة عن الحاجة بمبلغ  150,000: تم بيع ماقيمته    20/6في 

 دينار نقداً.

 ( . 2( الى القسم االنتاجي )  1طن من المواد الخام من القسم االنتاجي )   1:  تم تحويل   26/6في  

دينار  من االسواق المحلية بشيك وبعد  6,000,000لفة  طن من المواد الخام بك  8:تم شراء    29/6في 

 ( . 3طن  مواد اولية الى القسم االنتاجي )   4ادخالها  الى المخازن تم صرف  

 المطلوب // تسجيل القيود الالزمة في سجالت شركة اورال علماً ان جميع العمليات اعاله تمت مع                 

 جهات في قطاع خاص .                                  

 

 11تمرين /

$ الستيراد  135000قامت شركة كوردستان الصناعية بفتح أعتماد مستندى بمبلغ  14/3/2013في         

 مواد اولية وقد تم دفع المبالغ التالية الى المصرف ) البنك ( : 

 % من قيمة االعتماد عند الفتح .  50$ مصاريف فتح أعتما د +  1250

 . 16/3$ مصاريف التأمين  في  2550

دفعت الشركة الى المصرف المتبقي من قيمة االعتماد بشيك   23/4وعند وصول البضاعة بتاريخ         

 باالضافة 

 الى المبالغ االتية والمدفوعة نقداً  :

 $ رسوم كمركية . 3300

 $ مصاريف نقل البضاعة الى مخزن .  1700

 اليومية الالزمة في سجالت الشركة  . المطلوب// تسجيل القيود   

 

 :  12تمرين /

قامت شركة باكور لتجارة المواد االنشائية  بفتح اعتماد مستندى لحساب تاجر كريم  بمبلغ  11/6/2013في      

$ من قيمة االعتماد من العميل مقدما   50دينار لغرض استيراد المواد  وقد تم استيفاء ) استالم (  42800000

 -:  دفعت الشركة المبالغ التالية عن فتح االعتماد الى البنك  :   15/6وفي 

 % من قيمة االعتماد عند الفتح بشيك . 60دينار مصاريف فتح االعتماد +  1430000

 دينار مصاريف التأمين. 1900000

تم احتساب العمولة  وعند وصول المواد دفعت الشركة المتبقي من مبلغ االعتماد الى البنك نقداً ، كما 18/7وفي

 % على اجمالي كلفة االعتماد ، وتم استالم كافة المستحقات من العميل نقداً.15بنسبة 
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  المطلوب //  تسجيل القيود الالزمة في سجالت شركة باكور لتجارة المواد االنشائية .             

 

 

 

 :12تمرين /

فات االنتاج الى المخزن بعد تقديرها بمبلغ في شركة اردالن الصناعية  تم ادخال مخل 13/4/2014في 

2850.$ 

 $ نقداً. 1350تم بيع  نصف مخلفات موجودة في المخزن بمبلغ   15/5/2014وقي 

 $ نقداً .. 1550تم بيع المتبقي من المخلفات بمبلغ  21/5/2014وفي 

 المطلوب// تسجيل قيود اليومية الالزمة للعمليات اعاله في سجالت الشركة  . 

 

 :13مرين /ت

تم شطب اثاث من السجالت وأدخالها الى المخزن  في شركة هه ولير التجارية  و كانت  30/8/2016في 

% قسط 10$   ونسبة اندثارها   585كانت   2016/ 1/1$  وأندثارها المتراكم في  900قيمتها التأريخية  

 ثابت.

 $ نقداً . 275تم بيعها بمبلغ   2016 18/11وفي 

 :.المطلوب // تسجيل القيود الالزمة للعمليات أعاله               

  

 

 : 14تمرين / 

 2014كانت بيانات عن ارصدة مخزون االنتاج التام وغير التام في شركة شيركو الصناعية خالل عام   

   -كمايلي : 

                                      

 االنتاج غير التامرصيد مخزون  رصيد مخزون االنتاج التام التأريخ

1/1 23450  $ 17500  $ 

31/12 18900  $ 21870  $ 

           

 في دفتر االستاذ  4123و ح/  4122المطلوب // تسجيل قيود التسوية والغلق الالزمة وكذلك تصوير ح/         

  لشركة شيركو الصناعية .                        

نات اآلتية عن االرصدة المخزنية للبضائع بغرض البيع لشركة  قنديل التجارية :   توفرت لديك البيا 15تمرين /

 :   31/12/2015للسنة المالية المنتهية في 

 $ رصيد أول المدة . 14800                     

 $  رصيد أخر المدة . 12150                     

 42المطلوب// تسجيل قيود التسوية والغلق الالزمة وكذلك تصوير ح/              
 

                                

 16تمرين /
لتجارة  سالم المحدودة الى شركة  للصيرفة وتبادل العمالت  تم منح قرض من شركة  سيما  2014/ 1/4في  

عند انتهاء مدة في  %  تدفع 10حدة وبفائدة سنوية قدرها  لمدة سنة وا نقداً و  $36000السيارات بمبلغ  

 القرض 

، علماً تم اعادة  المطلوب// تسجيل قيود اليومية المتعلقة بالقرض في سجالت الشركة  المقرضة والمقترضة     

  .القرض مع الفائدة من قبل شركة سالم نقداً 
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$  بشيك كوديعة  40000قامت أحدى شركات  القطاع الخاص بأيداع مبلغ   1/7/2017 في : 17تمرين : 

%   9ا ثابتة لدى أحدى المصارف التجارية ) االهلية (  لمدة سنة واحدة  أعتبارا من تأريخ االيداع وبفائدة قدره

 .سنويا 

اى اعادة الوديعة ( في سجالت الشركة  ----المطلوب // تسجيل القيود الالزمة ) ايداع ، الفوائد ، استالم        

 علماً تم استالم الفائدة ومبلغ االيداع نقدا  .

 

حدى $ من أسهم  ا 70000قامت شركة سفين ) القطاع الخاص ( بشراء ماقيمته   2/2/2018في   18تمرين /

     .شركات المساهمة ) القطاع المختلط ( بشيك  

أستلمت شركة سفين حصتها ) نصيبها ( من توزيع االباح الشركة المســاهمة  والبالغة  20/1/2019وفي   

          $ ديناروقد تم أستالم هذا المبلغ بشيك .                                                                      8000

 باعت الشركة نصف االسهم نقداً . 22/1/2019وفي 

 المطلوب // تسجيل قيود اليومية الالزمة للعمليات اعاله في سجالت شركة سفين على فرض       

 .$  35000بمبلغ   -أن البيع كان  أ                         

 .$  29000بمبلغ   -ب                                        

 $ .  40000بمبلغ  -جـ                                        

     

  

 

من سندات احدى المصارف  $ 90000قامت احدى الشركات بشراء ماقيمته  2/1/2015في  :  19تمرين /

 االهلية 

                                                                                                                    .% سنويا  9سنوات  وتحمل فائدة  5بشيك وكانت فترة هذه السندات  

 $ 102000باعت الشركة هذه السندات بمبلغ   3/1/2016وبعد استحقاق واستالم العوائد السنة االولى في 

 بشيك اودعتها في الحساب الجارى لدى  المصرف .     

     .تسجيل القيود الالزمة في سجالت الشركة المطوب//              

  

تمرين /20: في 2017/2/5 باعت أحدى الشركات التجارية الى احد عمالئها في القطاع الخاص بضاعة بمبلغ 

             نقدا .                                                                                                      $  10000 

من البضاعة التي أشترتها من الشركة $  500اعاد ) رد ( العميل الى الشركة  ماقيمته   8/2/2017وفي    

 لعدم

 مطابقتها للمواصفات وسددت الشركة للعميل مبلغ المردودات نقداً. 

البائع والمشتري (  المطلوب// تسجيل القيود الالزمة في سجالت الشركة التجارية والعميل )                 

 

 

 

 

تمرين /21: في 7/1/ 2014 أجرت شركة هيمن التجارية أراضي فضاء ) أراضي فارغة( عائدة لها الى  

$ . 2400شركة بارزان  ببدل ايجار سنوى قدره   

المطلوب//   تسجيل القيود الالزمة في سجالت الشركة المؤجرة على فرض تم استالم ايجار لسنة              

احدة.و  

 

 

 تمرين /22: في 2015/1/1أستأجرت احدى الشركات المساهمة أراضي زراعية من الدولة ببدل ايجارشهرى

$ . 3000قدره               
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المطلوب // تسجيل القيود الالزمة في سجالت الشركة المستأجرة على فرض تم تسديد:                     

$ بشيك .  3000  –أ                                        

$ بشيك.   3600 -ب                                        

 

        

تمرين /23 : في 2014/2/28 في احدى الشركات الصناعة  تم جرد الموجود الفعلي في الصندوق ومخزون 

 150000ة دينار في الصندوق وزيادة بالغ 750000الخامات والمواد االولية ووجدت هنالك نقص بمبلغ 

مخزون خامات ومواد اولية قياسا لما هو مثبت في السجالت . رفيدينا  

وجد ان المبلغ النقص في الصندوق قد سدد الى احد المجهزين من قبل امين الصندوق في  2014/ 10/3وفي   

ولم يثبت في السجالت . 25/2/2014  

أعيدت الى المخازن من االقسام االنتاجية ولم تبين  ان الزيادة في المخزون تمثل كمية المواد 12/3/2014وفي   

 يثبت ذلك في السجالت أنذاك .

المطلوب // تسجيل قيود اليومية الالزمة في السجالت .           

               

    

دينار  300000في احدى الشركات التجارية تم تسليف احد الموظفين مبلغ  21/3/2019في : 24تمرين /    

 لغرض 

 ق ) الصرف( على االعداد لالحتفال بأحدى المناسبات الوطنية .االنفا

-المطلوب // تسجيل القيود الالزمة على فرض ان الموظف قدم المستندات بالمبالغ التالية:          

دينار . 320000 -أ                             

دينار . 290000 -ب                           

 

تمرين / 25 :في 2016/5/2 سددت شركة كاروان التجارية سلفة الحد منتسبيها بناء على طلبه الشخصي 

( اقساط متساوية  من راتبه الشهرى . 5ديناربشيك وتستقطع بـ )  500000   والبالغ  

سدد المنتسب القسط االول من راتبه نقدا .  31/5/2006وفي            

مة في سجالت الشركة .المطلوب / تسجيل القيود الالز                 

 

تمرين /26 : في 2017/1/2 تم تشكيل لجنة المشتريات في شركة أسيا للتجارة العامة وتم تسليف اللجنة 

ديناربشيك . 3000000مبلـــــــــغ     

ديناروعززت لها السلفة وكانت  2900000قدمت اللجنة قوائم ومستندات بمبلغ  30/1/2017وفي            

بالغ المصروفة كاآلتي : الم           

دينار شراء اجهزة التبريد للشركة . 1200000            

دينار الوقود والزيوت .  250000            

دينار أدوات أحتياطية .  450000            

دينار مستهلكة والباقي متداولة (. 150000دينار مواد تعبئة وتغليف )    600000            

دينار لوازم ومهمات والباقي قرطاسية (. 180000دينار المتنوعات )   400000            

المطلوب// تسجيل قيود اليومية الزمة للعمليات اعاله .                          

 
 

 

 

تمرين /27 : في 2008/6/25 تم تأسيس شركة هندرين التجارية المحدودة برأس المال قدره 50000000 

ي البنك . دينار وتم  ايداعه ف  
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183من حـ / نقدية لدى المصارف /  50000000الحل :           

211الى حـ / رأس المال المدفوع /  50000000                                      

 

تمرين /28 : في 2004/2/10 حصلت احدى الشــركات العامة على الموجودات الثابتــــة اآلتية كمشروعا" 

 متكامال" 

مقدما" لها من الدولة  لغرض زيادة رأسمالها :              

دينار مباني ومنشآت وطرق . 15000000              

دينار اآلت ومعدات . 35000000              

دينار وسائط نقل وانتقال . 25000000              

دينار عدد وقوالب .   2000000              

اث وأجهزة مكاتب .   دينار أث 10000000              

المطلوب : تسجيل القيد الالزم في سجالت الوحدة المستلمة لهذه الموجودات الثابتة .       

                                           

                                                   

تمرين / 29 :قامت احدى الشركات بشراء االت معدات بلغت كلفتها  االجماليـــة 20000 $ وأحتسبت 

تمرين   عليــــها  

%( قسط ثابت .12.5ونسبة اندثارها السنوى  )  1/7/1992االندثار ابتداء من           

( . 31/12/2001و  31/12/2000و  31/12/1999المطلوب / تسجيل قيد االندثار السنوية في )           

 الحل / 

 

تمرين /31: أظهرحساب النشاط الجارى في احدى الشركات في 2003/12/31 رصيدا دائنا بمبلغ 

دينار وتم توزيعها من قبل الشركة   6,400,000دينار وكانت حصة الشركة من هذه االرباح   16,000,000

-كما يلي :  

 توزعهـــــا الشركة على حساب احتياطي   التوسعات واالحتياطي العام  واالحتياطيات المتنوعة بنسبة   30

% على التوالى والمتبقي يرحل الى حساب الفائض المتراكم .%20 : %25 : 30  

المطلوب / تسجيل القيود الالزمة للعمليات المذكورة اعاله في سجالت الشركة           

 

 

تمرين 32: في شركة أسيا ) قطاع مختلط( كان رصيد حســـاب العجز المتراكم في 2002/1/1 ،  200000 

 دينار 

أظهر حســـــــاب النشاط الجارى رصيدا دائنا بمبلــــــغ  31/12/2002مدور من العام السابق . وفي              

% من االرباح ألطفـــاء جزء من الخسائر المدورة ، أما المبلــــغ 50دينار فتقرر أستخدام   350000             

تي :المتبقي من االرباح بعد االطفاء فتوزع كاال             

دينار ضريبة الدخل لهذا العام  15000             

دينار حصة مؤسسة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال 35000             

دينار توزع على المساهمين  80000             

ام  ودينار يتم احتجازها داخل الشـــركة وتوزع بين احتياطـي التوســعات واالحتياطي الع 45000             

االحتياطيات المتنوعة بالتساوى .                                

 

المطلوب / تسجيل قيوداليومية الالزمة للعمليات اعاله .           

 

تمرين /33 : كان رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في احدى الشركات المحدودة في 2005/1/1 

 بمبلغ 

عام تم شطب الديون ادناه لتأكد الشركة من عدم امكانية تحصيلها:دينار ، وخالل هذا ال 1000000  
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الحد العمالء القطاع الخاص . 5/2دينار تم شطبها في  125000  

الحد مدينو نشاط غير جارى . 16/7دينار تم شطبها في  400000  

عن ورقة قبض مستلمة من احد عمالء القطاع الخاص . 2/10دينار تم شطبها في  350000  

قررت الشركة عمل مخصص جديد للديون المشكوك في تحصيلها حسب النسب  31/12/2005وفي        

 االتية:

دينار . 1500000% من رصيد حساب العمالء البالغ 1.5  

دينار . 3000000%  من رصيد حساب مديني نشاط غير جارى البالغ  1  

دينار . 8000000% من رصيد حساب اوراق القبض البالغ 0.5  

المطلوب / تسجيل قيود اليومية الالزمة للعمليات اعاله ؟             

 


