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 ترحيل املعامالت وترصيدها وإعداد ميزان املراجعة

 أنواع الحسابات:

 يمكن تقسيم الحسابات التي تفتح في دفتر ألاستاذ إلى النوعين التاليين: 

تنتقل أرصدتها من فترة مالية إلى أخرى، وتتمثل بعناصر قائمة املركز املالي حسابات حقيقية )دائمة(: وهي تلك الحسابات التي  -1

 )امليزانية العمومية( أي ألاصول وحقوق امللكية والالتزامات.

حسابات اسمية )مؤقتة(: وهي تلك الحسابات التي ال تنتقل أرصدتها من فترة مالية ألخرى، وإنما تقفل في نفس الفترة املالية  -2

ل بعناصر تلك القائمة )الحسابات الختامية( من مصاريف وإيرادات.بقائمة ا
ّ
 لدخل )الحسابات الختامية( وتتمث

 الترحيل إلى حسابات دفتر ألاستاذ:

 
ً
 )تبويبا

ً
( الترحيل هو نقل املبالغ املدينة والدائنة من دفتر اليومية لحساباتها املختصة في دفتر ألاستاذ، وهذا إلاجراء يعتبر تصنيفا

  مليات املالية التي سّجلتللع
ً
في دفتر اليومية. وتتم عملية ترحيل قيد اليومية إلى الحسابات املختصة بدفتر ألاستاذ كاآلتي )وفقا

 (: Tحرف للشكل العادي 

ي ف يوضع املبلغ املدين للقيد في الحساب الخاص بالطرف املدين بدفتر ألاستاذ، ويؤخذ الطرف آلاخر )الثاني( من القيد فيوضع -1

 الجانب املدين من ذلك الحساب بعمود البيان )إلى حـ/ الطرف الدائن أو إلى مذكورين(.

يوضع املبلغ الدائن للقيد في الحساب الخاص بالطرف الدائن بدفتر ألاستاذ، ويؤخذ الطرف آلاخر )ألاول( من القيد فيوضع في  -2

 املدين أو من مذكورين(.الجانب الدائن من ذلك الحساب بعمود البيان )من حـ/ الطرف 

يوضع رقم صفحة اليومية في العمود الخاص بدفتر ألاستاذ، كما تم وضع رقم صفحة ألاستاذ في دفتر اليومية في العمود الخاص،  -3

 وذلك للربط بين الدفترين وسهولة الرجوع إليهما وكشف ألاخطاء والتأكد من صحة الترحيل.

 التاريخ بدفتر ألاستاذ كما ورد في دفتر اليومية.يوضع تاريخ العملية في عمود  -4

 ترصيد الحسابات بدفتر ألاستاذ وموعده:

رت في ذلك الحساب أي هو الفرق بين مجموع املبالغ املدينة للحساب ومجموع املبالغ 
ّ
رصيد الحساب هو خالصة العمليات التي أث

 
ّ
رت في الحساب. ولترصيد حساب ما ننظر إلى مجموع مبالغ طرفيه ونضع الدائنة له، أو أنه الفرق بين الزيادات و التخفيضات التي أث

املجموع ألاكبر في كال جانبي )طرفي( الحساب بعمود )املبلغ( بين ثالثة خطوط اثنان أفقيان من ألاسفل يسبقهما واحد من ألاعلى ثم 

 للمجموع ألاكبر. أي
ً
ه  نضع املتّمم الحسابي ملجموع مبالغ الجانب ألاصغر وصوال

ّ
إن الرصيد يظهر في الجانب ألاصغر من الحساب ولكن

ينسب للجانب ألاكبر وذلك عند الترصيد، ونكتب مقابل الرصيد في عمود البيان رصيد مدين )دائن( مرحل أو من الرصيد )إلى 

د الرصيد فينقل الرصي الرصيد( وكذلك تاريخ الرصيد في عمود )التاريخ(. أما عند إعادة فتح الحساب في اليوم التالي الستخراج

ل طبيعته ألاساسية ويكتب بعمود )البيان( رصيد منقول )إلى الرصيد أو من الرصيد( وبعمود 
ّ
للجهة ألاخرى من الحساب والتي تمث

 عندما يكون مجموع مبالغ الجان
ً
املدين  ب)التاريخ( تاريخ اليوم التالي للترصيد )بداية الفترة التالية(.. وبالتالي فالرصيد يكون مدينا

 عندما يكون مجموع مبالغ الجانب الدائن أكبر من مجموع مبالغ الجانب 
ً
أكبر من مجموع مبالغ الجانب للحساب نفسه، و يكون دائنا
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املدين للحساب نفسه، وال يكون هناك رصيد للحساب في حال تساوي مجموع مبالغ جانبيه )رصيده صفر(،ويقال في هذه الحالة إن 

 فنن أرصدة حسابات ألاصول واملصروفات تكون مدينة، بسنما الحساب مقفل للدال
ً
لة على أنه لسس له رصيد. وكما مر معنا سابقا

تكون أرصدة حسابات )حقوق امللكية والالتزامات( وإلايرادات دائنة. بعد ترصيد الحسابات في دفتر ألاستاذ بتاريخ معّين تنقل تلك 

 راجعة ".ألارصدة لكشف أو جدول يسّمى " ميزان امل

 ميزان املراجعة باألرصدة ملنشأة ... في ../../...

 ألارصدة )ل.س(
ـــم الحســاب  رقم الحساب اسـ

 إلى من

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 (:1مثال رقم )

 ، والعمليات املالية آلاتية تمت خالل الشهر ألاول من تأسسسها:1/5/2002بدأت منشأة جاسم للمقاوالت أعمالها في    

 / ل.س ووضعه في صندوق املنشأة.1.200.000تقديم رأس املال بمبلغ قدره/ -1

 / ل.س .120.000شراء آالت ومعّدات على الحساب بمبلغ قدره/ -2

 مقابل التأمين على املنشأة ضد الحريق.30.000سداد مبلغ قدره / -3
ً
 مقدما

ً
 / ل.س نقدا

.00.000شراء لوازم ومهمات بمبلغ قدره / -4
ً
 / ل.س نقدا

 والباقي على 150.000/ ل.س دفع من ثمنها مبلغ قدره/050.000شراء سيارة الستخدامها في النشاط بمبلغ قدره / -5
ً
/ ل.س نقدا

 الحساب.

 ـ مبلغ قدره/ -0
ً
. 02.000سداد ـ مقدما

ً
 كنيجار ألحد مباني املنشأة املستأجرة

ً
 / ل.س نقدا

./ ل.س ن10.000سداد فاتورة كهرباء بمبلغ قدره / -0
ً
 قدا

 / ل.س عن خدمات مؤّداة لهم.250.000إرسال فواتير للمدينين بمبلغ قدره/ -2

 (.2/ ل.س من املستحق من ثمن آلاالت واملعدات املشتراة في العملية السابقة رقم )20.000سداد مبلغ قدره / -9

.10.000دفع قيمة فاتورة إعالنات عن أنشطة املنشأة بمبلغ قدره/ -10
ً
 / ل.س نقدا

.125.000دفع رواتب العاملين البالغة / -11
ً
 / ل.س نقدا

 / ل.س من حسابات املدينين.200.000تحصيل مبلغ قدره / -12

 لالستخداما50.000سحب مبلغ قدره / -13
ً
 الشخصية . ت/ ل.س نقدا

 بنهاية الشهر.35.000وجد ما تكلفته / -14
ً
 / ل.س من املهمات واللوازم متبقيا

 في العملية السابقة )التأمين على املنش -15
ً
(. 12( يغطي سنة كاملة )3أة ضد الحريق املدفوع مقدما

ً
 شهرا
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 / ل.س. 10.000يقّدر اهتالك السيارة عن الشهر بمبلغ قدره / -10

 في العملية السابقة ) -10
ً
 ( يغطي ستة أشهر.0إلايجار املدفوع مقدما

 / ل.س .2.000/يقّدر اهتالك آلاالت واملعدات عن الشهر بمبلغ قدره  -12

 واملطلوب:

 تسجيل العمليات السابقة في يومية منشأة جاسم للمقاوالت )قيود اليومية وقيود التسوية(. -1

 .  31/5/2002تنظيم الحسابات بدفتر ألاستاذ واستخراج أرصدتها بتاريخ  -2

 . 31/5/2002تنظيم ميزان املراجعة باألرصدة ملنشأة جاسم للمقاوالت في  -3

 الحل:

 يومية منشأة جاسم للمقاوالت: -1

 إلى)ل.س( من)ل.س(
ــــان ـــ ـــ  التاريخ البيـ

1.200.000 

 

 

 

1.200.000 

 من حـ/ الصندوق 

 إلى حـ/ رأس املال                   

.
ً
 تأسسس املنشأة وتقديم رأس املال نقدا

1/5/2002 

(1) 

120.000 

 

 

120.000 

 من حـ/  آلاالت واملعدات 

 إلى حـ/ الدائنين                  

 شراء آالت ومعدات على الحساب.

 

(2) 

30.000  

30.000 

 
ً
 من حـ/ تأمين ضد الحريق مدفوع مقدما

 إلى حـ/ الصندوق                   

.
ً
 سداد تأمين ضد الحريق ملدة عام مقدما

(3) 

 

00.000  

00.000 

 من حـ/ اللوازم واملهمات 

 إلى حـ/ الصندوق                   

.
ً
 شراء لوازم ومهمات نقدا

(4) 

050.000  

 

150.000 

000.000 

 من حـ/ السيارات

 إلى مذكورين:                  

 حـ/ الصندوق                  

 حـ/ الدائنين                  

 وعلى الحساب.
ً
 شراء سيارة الستخدامها في النشاط نقدا

(5) 

02.000  

02.000 

 
ً
 من حـ/ إلايجار املدفوع مقدما

 إلى حـ/ الصندوق                       

.
ً
 مقدما

ً
 سداد إيجار نقدا

(0) 

10.000  

10.000 

 من حـ/ مصروف الكهرباء

 إلى حـ/ الصندوق                       

(0) 
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.
ً
 سداد فاتورة كهرباء نقدا

250.000  

250.000 

 من حـ/  املدينين

 إلى حـ/ إيرادات خدمات للمدينين           

 إرسال فواتير للمدينين عن خدمات مؤداة لهم.

(2) 

20.000  

20.000 

 من حـ/ الدائنين

 إلى حـ/ الصندوق                   

 سداد مبلغ من قيمة آلاالت واملعدات.

(9) 

10.000  

10.000 

 من حـ/ مصروف إلاعالن

 إلى حـ/ الصندوق                   

.
ً
 سداد قيمة فاتورة إعالن نقدا

(10) 

125.000  

125.000 

 من حـ/ مصروف الرواتب

 إلى حـ/ الصندوق                   

.
ً
 سداد رواتب العاملين نقدا

(11) 

200.000  

200.000 

 من حـ/ الصندوق 

 إلى حـ/ املدينين                     

.ما حصل من 
ً
 حسابات املدينين نقدا

(12) 

50.000  

50.000 

 من حـ/ املسحوبات الشخصية 

 إلى حـ/ الصندوق                     

 سحب مبلغ نقدي لالستخدامات الشخصية.

(13) 

25.000  

25.000 

 من حـ/ اللوازم واملهمات املستهلكة

 إلى حـ/ اللوازم واملهمات               

 واملهمات املستهلكة.إثبات مصروف اللوازم 

(14) 

3.000  

3.000 

 من حـ/ مصروف تأمين ضد الحريق

 
ً
 إلى حـ/ تأمين ضد الحريق مدفوع مقدما

 إثبات مصروف التأمين ضد الحريق عن الشهر.

(15) 

10.000  

10.000 

 من حـ/ مصروف اهتالك السيارات

 إلى حـ/ السيارات                     

 السيارة عن الشهر.إثبات مصروف اهتالك 

(10) 

12.000  

12.000 

 من حـ/ مصروف إلايجار

         
ً
 إلى حـ/ إلايجار املدفوع مقدما

 إثبات مصروف إلايجار من الشهر.

(10) 

2.000  

2.000 

 من حـ/ مصروف اهتالك آلاالت واملعدات 

 إلى حـ/ آلاالت واملعدات             

 عن الشهر. إثبات مصروف اهتالك آلاالت واملعدات

(12) 

 تنظيم الحسابات بدفتر ألاستاذ: -2
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 حـ/ الصندوق 

ـــان من)ل.س( ـــــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

  30.000 (1) إلى حـ/ رأس املال 1.200.000
ً
 (3) من حـ/ تأمين ضد الحريق مدفوع مقدما

 (4) من حـ/ اللوازم واملهمات 00.000 (12) إلى حـ/ املدينين 200.000

 (5) من حـ/ السيارات 150.000   

   02.000  
ً
 (0) من حـ/ إلايجار املدفوع مقدما

 (0) من حـ/ مصروف الكهرباء 10.000   

 (9) من حـ/ الدائنين 20.000   

 (10) من حـ/ مصروف إلاعالن 10.000   

 (11) من حـ/ مصروف الرواتب 125.000   

 (13) من حـ/ املسحوبات الشخصية 50.000   

 31/5 من الرصيد 094.000   

1.400.000   1.400.000   

 حـ/ رأس املال

ــــان من)ل.س( ــــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

 (1) من حـ/ الصندوق  1.200.000 31/5 إلى الرصيد 1.200.000

      

1.200.000   1.200.000   

 

 حـ/ آلاالت واملعدات

ـــان من)ل.س( ـــــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

 (12) من حـ/ مصروف اهتالك آلاالت واملعدات   2.000 (2) إلى حـ/ الدائنين  120.000

 31/5 من الرصيد   102.000   

120.000   120.000   
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 حـ/ الدائنين

ــــان من)ل.س( ـــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ ـــ  التاريخ البيـ

 (2) من حـ/ آلاالت واملعدات 120.000 (9) إلى حـ/  الصندوق  20.000

 (5) من حـ/ السيارات 000.000 31/5 إلى الرصيد 000.000

020.000   020.000   

 
ً
 حـ/ تأمين ضد الحريق مدفوع مقدما

ـــان من)ل.س( ـــــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

 (15) من حـ/ مصروف تأمين ضد الحريق 3.000 (3) إلى حـ/الصندوق  30.000

 31/5 من الرصيد  33.000   

30.000   30.000   

 حـ/ اللوازم واملهمات

ـــان من)ل.س( ــــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

 (14) واملهمات املستهلكةمن حـ/ اللوازم  25.000 (4) إلى حـ/ الصندوق  00.000

 31/5 من الرصيد  05.000   

00.000   00.000   

 حـ/ السيارات

ـــان من)ل.س( ـــ ـــــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

 إلى مذكورين: 050.000

 حـ/الصندوق  150.000

 حـ/ الدائنين 000.000

 (10) من حـ/ مصروف اهتالك السيارات 10.000 (5)

 31/5 من الرصيد  040.000   

050.000   050.000   
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ً
 حـ/ إلايجار املدفوع مقدما

ـــان من)ل.س( ـــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ ـــ  التاريخ البيـ

 (10) من حـ/ مصروف إلايجار 12.000 (0) إلى حـ/ الصندوق  02.000

 31/5 من الرصيد 00.000   

02.000   02.000   

 

 الكهرباءحـ/ مصروف 

ـــــان من)ل.س( ــــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

 31/5 من الرصيد  10.000 (0) إلى حـ/  الصندوق  10.000

      

10.000   10.000   

 حـ/ املدينين

ــــان من)ل.س( ـــ ـــــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

 (12) من حـ/ الصندوق  200.000 (2) إلى حـ/ إيرادات خدمات  250.000

 31/5 من الرصيد 050.000   

250.000   250.000   

 حـ/ إيرادات خدمات للمدينين

ـــان من)ل.س( ــــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

 (2) من حـ/ املدينين 250.000 31/5 إلى الرصيد 250.000

250.000   250.000   

 حـ/ مصروف إلاعالن

ـــــان من)ل.س( ـــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

 31/5 من الرصيد 10.000 (10) إلى حـ/ الصندوق  10.000

10.000   10.000   
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 حـ/ مصروف الرواتب

ـــــان من)ل.س( ـــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

 31/5 من الرصيد 125.000 (11) إلى حـ/ الصندوق  125.000

125.000   125.000   

 حـ/ املسحوبات الشخصية

ـــــان من)ل.س( ـــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

 31/5 من الرصيد 50.000 (13) إلى حـ/ الصندوق  50.000

5.000   50.000   

 حـ/ اللوازم واملهمات املستهلكة

ـــان من)ل.س( ـــ  التاريخ البيـــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ

 31/5 من الرصيد 25.000 (14) إلى حـ/  اللوازم واملهمات 25.000

25.000   25.000   

 حـ/ مصروف تأمين ضد الحريق                            

ـــــان من)ل.س(  التاريخ البيــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ

3.000  
ً
 31/5 الرصيدمن  3.000 (15) إلى حـ/ تأمين ضد الحريق مدفوع مقدما

3.000   3.000   

 حـ/ مصروف اهتالك السيارات

ـــــان من)ل.س( ــــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

 31/5 من الرصيد  10.000 (10) إلى حـ/  السيارات 10.000

10.000   10.000   
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 حـ/ مصروف إلايجار

ـــان من)ل.س( ـــ ــــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

12.000  
ً
 31/5 من الرصيد  1.2000 (10) إلى حـ/ إلايجار املدفوع مقدما

12.000   12.000   

 حـ/ مصروف اهتالك آلاالت واملعدات

ــــان من)ل.س( ـــان إلى)ل.س( التاريخ البيـ  التاريخ البيـ

 31/5 من الرصيد 2.000 (12) إلى حـ/ آلاالت واملعدات 2.000

2.000   2.000   

 31/5/2002ميزان املراجعة باألرصدة ملنشأة جاسم للمقاوالت في  -3

ـــاب أرصدة دائنة )ل.س( )ل.س ( أرصدة مدينة  اسم الحســ

 الصندوق  - 094.000

 رأس املال 1.200.000 -

 آلاالت واملعدات - 102.000

 الدائنين 000.000 -

 تأمين ضد الحريق مدفوع  - 33.000
ً
 مقدما

 اللوازم واملهمات - 35.000

 السيارات - 040.000

00.000 -  
ً
 إلايجار املدفوع مقدما

 مصروف الكهرباء - 10.000

 املدينين - 050.000

 إيرادات خدمات للمدينين 250.000 -

 مصروف إلاعالن - 10.000

 مصروف الرواتب - 125.000

 املسحوبات الشخصية - 50.000

 اللوازم واملهمات املستهلكة - 25.000

 مصروف التأمين ضد الحريق - 3.000

 مصروف اهتالك  السيارات - 10.000

 مصروف إلايجار - 12.000

 مصروف اهتالك آلاالت واملعدات - 2.000

ــــوع 2.050.000 2.050.000  املجمــ
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 (:2مثال رقم )

 التجارية الفردية خالل الشهر ألاول من تأسسسها )بالليرات السورية(:فيما يلي بعض العمليات التي تمت لدى إحدى املنشآت 

 300.000( أودع منه في صندوق املنشأة )200.000أسس فادي منشأته برأس مال قدره ) 5/1/2020بتاريخ  -1
ً
( وفتح بالباقي حسابا

 لدى املصرف.
ً
 جاريا

. /%00( دفع /50.000/ منه اشترى آالت بمبلغ قدره )2بتاريخ  -2
ً
 من قيمتها نقدا

 بمبلغ قدره )12بتاريخ  -3
ً
 ( سدد قيمته بشيك مسحوب على املصرف.40.000/ منه اشترى أثاثا

 )20بتاريخ  -4
ً
 ودفع إيجاره عن شهرين مسبقا

ً
.10.000/ منه استأجر عقارا

ً
 ( نقدا

 قدره )24بتاريخ  -5
ً
 ( من املصرف وأودعها في الصندوق.100.000/ منه سحب مبلغا

 120.000( من املورد سليم دفع من قيمتها )200.000/ منه اشترى بضاعة بمبلغ قدره )20تاريخ ب -0
ً
، وحرر بباقي القيمة سندا

ً
( نقدا

 ألمره يستحق الدفع بعد شهر من تاريخه.
ً
 إذنيا

 بأن تكلفتها )150.000/ منه باع بضاعة بمبلغ قدره )22بتاريخ  -0
ً
 علما

ً
 (.100.000( نقدا

.50.000/ منه دفع مصاريف تجارية مختلفة بمبلغ قدره )30بتاريخ  -2
ً
 ( نقدا

 قدره )31بتاريخ -9
ً
 ( الستخداماته الشخصية.15.000/ منه سحب من صندوق املنشأة مبلغا

 واملطلوب:

 بأنها تتبع نظام الجرد املستمر في معالجة عمليات الب -1
ً
.  ضاعةتسجيل العمليات السابقة في دفتر يومية منشأة خالد علما

ً
 محاسبيا

  31/1/2020تنظيم حساب الصندوق واملصرف في دفتر ألاستاذ وترصيدها بتاريخ  -2

 . 31/1/2020تنظيم ميزان املراجعة باألرصدة للمنشأة في  -3

 الحـــل:  

   يومية منشأة خالد 

ــــان إلى)ل.س( من)ل.س( ـــ ــ ـــ ـــ  التاريخ البيـ

 من مذكورين:  

5/1/2020 

 حـ/الصندوق     300.000

 حـ/املصرف    500.000

 إلى حـ/ رأس املال           200.000 

  .
ً
 تأسسس املنشأة وتقديم رأس املال نقدا

 من حـ/ آلاالت  50.000

 / منه2

 إلى مذكورين:          

 حـ/ الصندوق            30.000 

 حـ/ الدائنين          20.000 

  
 وعلى الحساب.شراء 

ً
 آالت نقدا

 من حـ/ ألاثاث  40.000

 إلى حـ/ املصرف            40.000  / منه12

 شراء أثاث وسداد قيمته بشيك.  

 من حـ/ إلايجار  10.000

 إلى حـ/ الصندوق             10.000  منه 20

  .
ً
 نقدا

ً
 دفع إيجار العقار عن شهرين مسبقا
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 الصندوق من حـ/   100.000

 إلى حـ/ املصرف                    100.000  منه 24

 سحب من املصرف وإيداع في الصندوق.  

 من حـ/ البضاعة  200.000

 منه 20

 إلى مذكورين:                 

 حـ/ الصندوق                 120.000 

 حـ/ أوراق الدفع              20.000 

 وبورقة تجارية.شراء بضاعة   
ً
 نقدا

 من حـ/ الصندوق   150.000

 منه 22

 إلى مذكورين:         

 حـ/ البضاعة        100.000 

 حـ/ ربح بيع البضاعة               50.000 

 و بربح.  
ً
 بيع بضاعة نقدا

 من حـ/ مصاريف تجارية مختلفة  50.000

 إلى حـ/ الصندوق                        50.000  منه 30

  .
ً
 دفع مصاريف تجارية مختلفة نقدا

 من حـ/ املسحوبات الشخصية  15.000

 إلى حـ/ الصندوق                         15.000  منه 31

  .
ً
 إثبات املسحوبات الشخصية نقدا

 - املجمـوع 1.415.000 1.415.000

   :تنظيم الحسابات بدفتر ألاستاذ 

 حـ/ الصندوق 

 التاريخ البيــان إلى)ل.س( التاريخ البيــان من)ل.س(

 2/1/2020 من حـ/آلاالت 30.000 5/1/2020 إلى حـ/رأس املال 300.000

 / منه20 من حـ/إلايجار 10.000 / منه24 إلى حـ/املصرف 100.000

 / منه20 من حـ/البضاعة 120.000 / منه22 إلى مذكورين 150.000

 / منه30 من حـ/ م.تجارية مختلفة 50.000  حـ/البضاعة100.000 

 / منه31 من حـ/مسحوبات شخصية 15.000  حـ/ربح بيع البضاعة50.000  

    225.000   

 / منه31 رصيد مدين مرحل 325.000   

  املجموع 550.000  املجموع 550.000

    1/2/2020 رصيد منقول  325.000
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 حـ/ املصرف

 التاريخ البيــان إلى)ل.س( التاريخ البيــان من)ل.س(

 12/1/2020 من حـ/ألاثاث 40.000 5/1/2020 إلى حـ/رأس املال 500.000

 / منه24 من حـ/الصندوق  100.000   

   140.000   

 / منه31 رصيد مدين مرحل 300.000   

  املجموع 500.000  املجموع 500.000

    1/2/2020 رصيد منقول  300.000

                                  

    ملنشأة فادي التجارية 31/1/2020ميزان املراجعة الكامل بتاريخ 

 ألارصدة )ل.س(
 اسم الحســاب

 إلى من

 الصندوق  -- 325.000

 املصرف -- 300.000

 رأس املال 200.000 --

 آلاالت -- 50.000

 الدائنين 20.000 --

 ألاثاث -- 40.000

 إلايجار -- 10.000

 البضاعة -- 100.000

 أوراق الدفع 20.000 --

 ربح بيع البضاعة 50.000 .--

 مصاريف تجارية مختلفة -- 50.000

 املسحوبات الشخصية -- 15.000

950.000 950.000 
 املجموع

 أسئلة وتمارين
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