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 جامعة بنھا                                     –                         كلیة التجارة  جامعة بنھا– كلیة التجارة 
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  :مقدمة
  

بل على العكس تظھر ,     تلعب المحاسبة دورا ھاما في النشاط اإلقتصادي مھما تتنوع  و تتعدد 

كلما تشابك النشاط و تنوع فالمحاسبة ھي الماوى الذي یجب أن یلجأ إلیھ أصحاب أھمیة المحاسبة 

  .أي نشاط حتى یمكنھم مراقبة ھذا النشاط و متابعتھ و اإلطمئنان إلى جدواه

یتسنى لنا القرب من علم المحاسبة و محاولة اإلستفادة منھ سوف یتم تناول ھذا العلم     و حتى 

ببساطة من ناحیة التعامل مع العملیات المالیة للمنشآت التجاریة و كیفیة معالجتھا في الدفاتر و 

  .الخروج بالنتائج و قیاسھا بما یفید إدارة المشروع بل و اإلقتصاد القومي ككل

  

  :تم تناول ذلك التبسیط من خالل عدة فصول ھي    و سوف ی

  .أسس و مفاھیم عامة: الفصل األول
  .المحاسبة و إمساك الدفاتر: المبحث األول

  .الدفاتر التجاریة: المبحث الثاني

  

  .الدفاتر المحاسبیة و القیود و الحسابات: الفصل الثاني
  .دفتر الیومیة و الدفتر األستاذ: المبحث األول

  .طریقة القید المزدوج: انيالمبحث الث

  .أنواع القیود: المبحث الثالث

  .أنواع الحسابات: المبحث الرابع

  

  .المعالجة المحاسبیة للعملیات المالیة و الترحیل إلى الدفتر األستاذ: الفصل الثالث
  .عملیات رأس المال: المبحث األول

  .عملیات الشراء و البیع و حركة البضاعة: المبحث الثاني

  .التأمینات: حث الثالثالمب

  .المعالجة المحاسبیة ألنواع الخصم: المبحث الرابع

  .المعالجة المحاسبیة للدیون المعدومة: المبحث الخامس

  .المصروفات و اإلیرادات: المبحث السادس

  .الترحیل إلى الدفتر األستاذ: المبحث السابع
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  .االوراق التجاریة: الفصل الرابع
  .لة و السند اإلذنيالكمبیا: المبحث األول

  .أوراق القبض: المبحث الثاني

  .أوراق الدفع: المبحث الثالث

  .الشیكات: المبحث الرابع

  

  .میزان المراجعة: الفصل الخامس
  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  الفصـــل األول
  

  أسس و مفاھیم عامة
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  :مقدمة

  
  اھیم و األسس ببساطةحتى نقترب من علم المحاسبة و داللتھ یجب تناول بعض المف         

  :و یتكون ھذا الفصل من مبحثین ھما 

  .المحاسبة و إمساك الدفاتر: المبحث األول 

  .الدفاتر التجاریة: المبحث الثاني 
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  المبحث األول
  

  المحاسبة و إمساك الدفاتر
  

   : مفھوم المحاسبة-١

اعد و مفاھیم و باستخدامھا حسب طبیعة       المحاسبة ھي العمل الذي یعتمد على أسس و قو

النشاط و مقتضیات المال یتم الحصول على معلومات كمیة دقیقة تمكن من قیاس و تقییم أداء 

الوحدات المختلفة بما یمكن من اإلطمئنان إلى جدوى تلك الوحدات و اتخاذ قرارات رشیدة 

  :مناسبة بشأنھا فالمحاسبة تشمل 

یم تستخدم في معالجة العملیات المالیة خالل الفترة مجموعة قواعد و أسس و مفاھ •

  .المالیة

 .التطبیق الفني لتلك القواعد و األسس من خالل إمساك الدفاتر •

 .استخدام المعلومات الناتجة في قرارات االستثمار •

  

  : مفھوم إمساك الدفاتر-٢

إلقتصادیة معبرا من لألسس و القواعد و المفاھیم المحاسبیة في الوحدات ا یأتي التطبیق الفني

  إمساك الدفاتر

     فالمحاسب ھو الذي یصمم و یخطط و یرسم و یبحث أما ماسك الدفاتر ما ھو إال منفذ في 

حدود الدفاتر فقط و تحت إشراف و رقابة الحاسب الذي یوجھ و یصحح و یسیطر على األدء 

  للوصول إلى أعلى مستویات األداء في كل وقت

  

  : و القانونیة الدفاتر التجاریة-٣
بإمساكھا حتى یتحقق الغرض ) الممولون(      تدخل المشرع و حدد الدفاتر التي یلتزم التجار 

و لقد حددت المادة , من الوصول لنتائج موضوعیة و تمكین الدولة من محاسبة التجار ضریبیا 

 الالئحة  من١٩ الخاص بالضریبة على الدخل و ایضا المادة ١٩٨١ لسنة ١٥٧ من القانون ٣٥

  :لنفس القانون الدفاتر و السجالت التي یجب على الممول استخدامھا و ھي التنفیذیة 
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  .دفتر الیومیة األصلي •

 .دفتر األستاذ العام  •

 .دفتر الیومیة المساعدة و دفاتر األستاذ المساعدة حسب طبیعة و حجم و نوع النشاط  •

 .نة من خالل الجرد الفعلي دفتر الجرد و تقید فیھ أصول المنشأة في نھایة الس •

 .دفتر الصنف و یمسك بواسطة الممولین تجار الجملة  •

كما یجب أن تنمر , و یجب أن تخلو الدفاتر من أي كشط أو شطب أو الكتابة في الحواشي 

الصفحات بكل دقة و بالتسلسل و تسجل لدى الموثق الواقع في دائرة اختصاص المحل التجاري 

  .ا بالموثق الشھر العقاريأو المنشأة و مقصود ھن

  

  :تندات المس: أوال 
  :          مقومات تصمیم النظام المحاسبي فیما یخص المستندات

 :تعریف المستند -١

         ھو الدلیل الموضوعي الذي یرجع إلیھ وقت الحاجة سواء كانت خالفات أم أوجھ 

. و أیضا الخارجیةبة الداخلیة اعد على أعمال الرقااستخدام للمستند فھو یحدد المسئولیة و یس

  .كما انھ ھو المصدر الھام في إیصال البیانات من مكان آلخر

  :مستندات خارجیة •

                و ھي لیس لنا علیھا سلطة أو رقابة حیث تأتي إلینا من البیئة الخارجیة مثل 

ھامة تخدم النظام فاتورة الشراء و ال تعد جزءا من النظام المحاسبي إال أنھا تقدم بیانات 

  .المحاسبي و بالتالي نظام المعلومات المحاسبیة

 : مستندات داخلیة •

و ھي من صمیم النظام المحاسبي للمشروع و یتحكم في شكلھا و حجمھا و                

تدفقھا ویجب أن تعبر عن المشروع و عن عملیاتھ بما یتناسب مع ظروف تشغیلھ و تعاملھ 

  .لمنافسةمع اآلخرین و ظروف ا

اإلتصاالت بین أقسام و , مستندات عملیة األجور , و ھي قد تكون في شكل فاتورة مبیعات 

  .إلخ.... الكمبیاالت و السندات اإلذنیة , إیصاالت التحصیل , إدارات المشروع 
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  :الشروط و اإلعتبارات الواجب توافرھا في المستندات -٢

اة عدة قواعد و أسس و مواصفات حتى یحقق عند تصمیم أي مستند یجب مراع           * 

و من الشروط و , المستند المرجو منھ بأقل تكلفة ممكنة مع تحقیق الوظیفة المطلوبة 

  :اإلعتبارات ما یلي 

أن یكون حجم المستند مناسبا للبیانات و المعلومات المذكورة فیھ دون أي تضییق أو  •

  .إنفراج

 واضحو  و بیانات في شكل میسور أن یعبر المستند عما یكنھ من معلومات •

 أن یوضح المستند اسم و نشاط المشروع •

 .أن یستم المستند بالبساطة و الوضوح دون إلغاء أو تعقید •

 .أن یحرر المستند من أقل عدد ممكن من النسخ دون تقیید •

 .أن یراعي المستند مدى قابلیتھ و صالحیتھ لإلستخدام بواسطة الوسائل اآللیة المتقدمة •

 .سھل حفظ المستند و العودة إلیھ و قت الحاجةأن ی •

 .أن ترتب البیانات بالمستند ترتیبا منطقیا •

أن یراعي تصمیم المستند و الترابط بینھ و بین أجزاء و عناصر النظام المحاسبي و أن  •

 .یحقق أھداف الرقابة الداخلیة

فیجب تحلیل و في حالة وجود نظام محاسبي قائم فیما یخص المجموعة المستندیة *   

  :النظام القائم و محاولة تحسینھ في عدة نقاط مثل

 .محاولة إدماج بعض المستندات بما یحقق كفاءة أكبر في عملیة تناولھا و استخدامھا •

 .محاولة تقلیل عدد نسخ المستند بقدر المستطاع مع مراعاة تدفقھا و سریانھا و حفظھا •

ومات داخل المستند مع وضوح البیانات و محاولة تحسین نوعیة و كمیة البیانات و المعل •

 .استبعاد ما ھو غیر ضروري منھا

 :مراعاة تحقیق وظیفة المستند بأقل تكلفة ممكنة و یتحقق ذلك في ضوء  •

   طبیعة النشاط- غرض المستند                    -                 

أھداف و أغراض الستخدام أي عادة ما تتحقق , األھداف التي تتحققباستخدام المستند       * 

و كلما كان ذلك الشىء خاص بمعلومات و بیانات تتعلق بنشاط و حدة معینة فإن , شيء 

  :األھداف و األغراض التي تتحقق من وراء ذلك قد تكون 

نقل و تدوال بیانات و معلومات المستند بین المھتمین بھذه البیانات بشكل سلیم ومطمئن  •

 . دلیلفالمستند مصدر توثیق و
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 :استخدام البیانات في استخالص و إعداد تقاریر تساعد في أغراض •

  التخطیط -

 المتابعة -

 الرقابة و تقییم األداء -

 تصحیح المسارات -

جنب مشاكل الخالفات و أوجھ عدم اإلتفاق و التي تحدث حالة غیاب المستند او وجود ت •

  .قصور في المستند من ناحیة البیانات و غموضھا

سیر العمل مھما كان متكررا و متزایدا و متشابكا لسھولة السیطرة علیھ و االطمئنان إلى  •

تحدید نتیجتھ في أي وقت و بأقل تكلفة خاصة حالة توافر المستندات مراعیة الشروط 

 .السابق ذكرھا
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  المبحث الثاني
  

  الدفاتــــر
  

ایصاالت , وجودة في المستندات من فواتیرمن البیانات و المعلومات المطبوعة الم     حتى یستفاد

یتم تفریغ ھذه البیانات و المعلومات في دفاتر و سجالت و حسابات حتى یسھل تحقیق , أخرى, 

أغراض النظام المحاسبي فبعد عملیة تجمیع البیانات یتم تسجیلھا ثم تبویبھا ثم تلخیصھا و أخیرا 

  .تفسیرھا في شكل قوائم و تقاریر

  

  : الدفاتر عادة في األنظمة الیدویة و یشمل لفظمو یستخد

  :دفاتر القید األولي) أ(

       و یتم فیھا التسجیل و القید حسب التسلسل الزمني فقط و وفقا للطریقة المحاسبیة المستخدمة 

فیكون التسجیل یوما بیوم و أول بأول و تاریخ بتاریخ و عادة ما تسمى ھذه الدفاتر بدفاتر الیومیة 

 و عامة یتم التمییز في ھذه الدفاتر, یومیة مركزیة , یومیات مساعدة , ون یومیة عامة و قد تك

  .بین العناصر المدنیة و األخرى الدائنة و ذلك في كل عملیة أو قید وفقا لنظریة القید المزدوج

  :دفاتر القید النھائي) ب(

 أستاذ مساعد و أحیانا أستاذ  و تتكون من دفاتر أستاذ عام واألستاذ        و ھي تشمل حسابات 

خاص لحسابات تتسم بالخصوصیة مثل حساب رأس المال و المسحوبات و تكون ھي بمثابة 

 للبیانات بحیث یسھل من االطالع علیھا تحدید معلومات معینة بأقصر تبویب موضوعي متجانس

  .و أقل مجھود و بكفاءة أعلى

ولیة أو نھائیة بجانب ما یستلزمھ التشكیل        و عادة ما تشمل السجالت الدفاتر سواء أ

  .اإللكتروني للبیانات من دفاتر و حسابات أخرى و لذا فلفظ السجالت أشمل و أعم

  

  : وظائف الدفاتر و السجالت٢/١
  :تتعدد ھذه الوظائف كما یلي 

  .تسجیل البیانات المتعلقة بنشاط المنشأة أو المنظمة -

 . و الموضوعي لعملیات المنشأةتبویب البیانات وفقا للتسلسل الزمني -

 .تلخیص البیانات الواردة في المستندات بما یزید من صالحیتھا لإلستخدام -
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 تخزین البیانات حتى یمكن استخدامھا فیما بعد في إنتاج المعلومات -

               

 :و قد یتم تجمیع السجالت في          

  :ملفات مساعدة) أ(

ومیة الخاصة بالنشاط من اجور و ساعات عمل و ملف المشتریات و و تشمل البیانات الی         

مثال ,مردوداتھا و المبیعات و مردوداتھا و من الممكن أیضا ملف أوراق القبض و التصرف فیھا 

  :منھا

  .أوراق قبض یتم اإلحتفاظ  بھا حتى یتم استحقاقھا -

  .أوراق قبض ترسل للبنك للتحصیل -

  .أوراق قبض ترسل للبنك للخصم -

  .وراق قبض كأمانة مقابل سلفة أو قرض من البنكأ -

  .أوراق قبض قد یتم تحویلھا للغیر -

و أیضا بخصوص أوراق القبض أو األوراق التجاریة بصفة عامة من كمبیاالت و سندات إذنیة و 

تشمل الملفات موقف المرفوض منھا و الذي یتم تجنیده و معدالت الفائدة و ما یعتبر في شیكات 

  .و یتم التخلص من ھذه الملفات بعد إعداد التقاریر منھا بفترة محدودة عادةدومة حكم دیون مع

  :ملفات رئیسیة) ب(

ملف التكالیف النمطیة و األسعار الفعلیة "           و ھي تشمل بیانات أساسیة بخصوص مثال

  ".للخامات و باقي عناصر التكالیف و یتم اإلحتفاظ بھذه الملفات لفترات أطول

    و مع إتساع النشاط و إزدیاد العملیات تتجھ المنشآت الكبیرة إلى استخدام العدید من      

  :الدفاتر سواء للقید األولي أو القید النھائي حتى یمكن تحقیق عدة أغراض منھا

 .تحقیق السرعة في تجمیع و تبویب البیانات لتكون متوافرة أوال بأول -

 .عمل بین العدید من األفرادتوفیر الرقابة المترتبة على توزیع ال -

أو , إذ یقوم العامل بتسجیل نوع واحد من العملیات , تسھیل القید و الترحیل  -

األمر الذي سیصبح معھ العمل رتیبا , بالترحیل إلى دفتر واحد من فاتر األستاذ 

 .و بذلك تقل األخطاء, و سھال 

احي المختلفة تسھیل إجراء الدراسات و عمل اإلحصاءات و التحلیل عن النو -

لنشاط المنشأة و ذلك نتیجة للتقسیم ذاتھ و عن طریق تزوید الدفاتر بأعمدة 

 .إضافیة تسمح بإجراء ھذه الدراسات
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   و عامة فإن إختیار مجموعة دفتریة ما سواء صغیرة او متعددة یتوقف على عدة إعتبارات 

  :منھا 

 .النشاط و حجمھ و تكرار العملیات فیھ طبیعة  -

 .النواحي القانونیة في شكل الدفاتر و إستخداماتھامراعاة  -

مراعاة ظروف التشكیل اإللكتروني و اآللي للبیانات فتصمم الدفاتر بما یتفق مع  -

 .ذلك

 .مراعاة قدرة و خبرات أفراد الحسابات و القید األولي و النھائي -

و عادة ما تكون و باإلضافة لذلك یستخدم كل مشروع أو نشاط ما یناسبھ من وسائل قید اخرى 

في شكل دفاتر األستاذ حتى یتحقق لھ عملیة التبویب و التلخیص بما یساعد على عملیة التفسیر و 

  .إستخراج النتائج و إستخدامھا في أغراضھا المختلفة

  

  : دورة النشاط المحاسبي٢/٢
  :تتم دورة النشاط المحاسبى فى عدة مراحل منطقیة وھى

  : للبیاناتعملیات التجمیع والتسجیل) أ(

  : قد تأخذ شكل  التي یوم بیوم او حال انتھاء كل عملیة و بعد اتمام عملیات المشروع

 .)شراء جارى او استثمارى(عملیات الشراء  -

 .عملیات البیع -

 .عملیات اإلیرادات -

 .عملیات المصروفات -

ر القید  یتم تجمیع البیانات الخاصة بأي من ھذه العملیات وفق حدوثھا الزمني و تسجل بدفات

  .و ذلك حسب طریقة المحاسبة المستخدمة) الیومیة(األولي 

  :التبویب) ب(

و ذلك بترحیلھ إلى ما یخصھ من یتم تبویب ما تم تسجیلھ من بیانات في دفاتر الیومیة         

حسابات في دفاتر األستاذ و حسب حالتھ مدینة أو دائنة حتى تكون المعلومات المتجانسة في 

ا یسھل من عملیة تحدید موقف ھذا الحساب في اي وقت و حسب الحاجة إلى حساب واحد مم

  .ذلك
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  :        و عادة ما تشمل دفاتر األستاذ

  : دفتر األستاذ المساعد-             

  . أستاذ مساعد الموردین- .                   أستاذ مساعد العمالء -                           

  .تر األستاذ العام دف-             

  . دفتر األستاذ الخاص-             

  :تلخیص البیانات و المعلومات) ج(

         للتاكد من سیر العمل و حسن القید األولي و التبویب یتم عادة اول خطوة ھامة في 

میزان المراجعة و یظھر فیھ أرصدة أو التلخیص للبیانات و المعلومات و التي تاخذ شكل 

  .ت حسابات األستاذ العام و الخاصإجمالیا

 على ما        و حتى یتحدد الموقف بموضوعیة اكثر یتم إجراء بعض التعدیالت و التسویات 

  :و یتعدد أسس إعداد الحسابات الختامیة بین, جاء بمیزان المراجعة وفق األساس المستخدم 

  : أساس اإلستحقاق-١

صاق ما یخص الفترة المالیة من مصروفات وإیرادات األساس المفضل و یتم فیھ إل        و ھو 

  .بصرف النظر عن السداد أو التحصیل

  : األساس النقدي-٢

        و تعد فیھ الحسابات الختامیة على أساس ما تم صرفھ فعال او تحصیلھ فعال و یعاب علیھ 

  .عدم سالمة النتیجة فیما عدا المخصصات فھي تقدیریة

  : األساس المختلط-٣

    و تعد فیھ الحسابات الختامیة على أساس اإلستحقاق بالنسبة للمصروفات و األساس النقدي    

بالنسبة لإلیرادات و ھو مع إنھ سلیم في جانب المصروفات إال أن عیوبھ قد تكون أكبر من 

  .عیوب األساس النقدي فھو خلیط غیر متجانس و غیر سلیم

د الحسابات الختامیة یجب مراعاة ذلك لطبیعة النشاط و و عامة عند إستخدام أي أساس إلعدا      

  .أغراض التحاسب الضریبي
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  الفصل الثاني

  

  ــر المحاسبیـــةالدفاتـ

   و القیود و الحسابات
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  المبحث األول
  

  دفتر الیومیة و الدفتر األستاذ

  
قق        یتم إثبات العملیات المالیة داخل المنشأة بإستخدام دفاتر الیومیة و األستاذ حتى یتح

  .الغرض من وراء عملیة إمساك الدفاتر في إطار المحاسبة

  : دفتر الیومیة :أوال

و لدفتر الیومیة تسطیرة , بدفتر الیومیة حسب الحدوث الزمني لكل عملیة    و یتم التسجیل    

معینة جرى العرف على إتباعھا حسب طریقة المحاسبة المستخدمة و التي من أشھرھا و أكثرھا 

  :  و یأخذ شكل دفتر الیومیة الوضع التالي.  خداما الطریقة اإلیطالیة المطولةستو أیسرھا إ

  

  التاریخ  رقم المستند  رقم صفحة األستاذ  رقم القید  البیان  المبلغ

  لھ  منھ

  جـ  ق  جـ  ق

          

          القید و شرحھ        

  

  :دفتر األستاذ: ثانیا 

سبیةفي حساب واحد حتى یسھل الرجوع إلیھ في أي الدفتر یتم تجمیع القیود المحاو في ھذا      

  .وقت و یحدث ذلك لجمیع الحسابات

    و یتم الترحیل إلیھ من دفتر الیومیة فإذا كان الحساب الذي نحن بصدده في الدفتر األستاذ مدینا 

في قید الیومیة تم ترحیل المبلغ المدین بھ في الجانب المدین من الحساب و یذكر بالبیان اسم 

أما إذا كان دائنا فیتم الترحیل بالمبلغ الدائن بھ , الحساب الدائن و التاریخ و رقم صفحة الیومیة 

و ھكذا یتم ذلك .  و یذكر الحساب المدین لھ و التاریخ و رقم صفحة الیومیةفي الجانب الدائن

  :و یأخذ دفتر األستاذ الشكل التالي.   لكافة القیود لجمیع الحسابات

  لھ/                                                                                              حـمنھ        

رقم صفحة   البیان  المبلغ

  الیومیة

رقم صفحة   البیان  المبلغ  التاریخ

  الیومیة

  التاریخ

        جـ  ق        جـ  ق
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  المبحث الثاني
  

  طریقة القید المزدوج
  

ملي و االستخدام الواسع لطریقة القید المزدوج و التي  تعتمد على أن      من خالل التطبیق الع

لكل عملیة قید یومیة و لكل قید طرفان متساویان في القیمة احدھما مدین و اآلخر دائن یتضح ان 

ھذه الطریقة ھي أسھل و أیسر و أفضل الطرق في التعبیر عن العملیات المالیة التي تتم داخل 

  .المنشآت

  

  :ھوم طریقة القید المزدوجمف: أوال
لكل عملیة طرفین متقابلین متساویین : "       إن مفھوم طریقة القید المزدوج ینصب في أن

أحدھما مدین و اآلخر دائن وبنفس القیمة سواء كانت ھذه العملیات متعلقة بأشیاء ملموسة أو غیر 

  .ملموسة و سواء كانت نقدیة أو آجلة

  :االت التالیةو یكون الطرف مدینا في الح -١

  .أخذ شىء -

 )األصول بكافة أنواعھا(الزیادة في ممتلكات المنشأة  -

 .الحصول على خدمة او منفعة -

 :كما یكون الطرف دائنا في الحاالت العكسیة تماما -٢

  .إعطاء شىء -

 )األصول بكفاة أنواعھا(النقص في ممتلكات المنشآة  -

 .إعطاء خدمة أو منفعة للغیر -

  

  :یةالعملیات التجار: ثانیا 
      إن كافة األعمال التي تقوم بھا المنشآت لمزاولة نشاطھا و تؤثر مالیا على األداء ھي عملیة 

تجاریة و البد من وجود طرفین لكل عملیة جانب مدین یقابلھ جانب دائن بنفس القیمة و في نفس 

  .و تكون النقود ھي و سیلة التعبیر و القیاس عن االحداث بداخل المنشأة, اللحظة 
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  المبحث الثالث
  

  ودـــأنواع القی

  
  :         ھناك نوعان من القیود المحاسبیة

  :القید البسیط: أوال 
  .        و ھو القید الذي یشمل في جانبھ المدین حسابا واحدا و في جانبھ الدائن حسابا واحدا

  :القید المركب: ثانیا
  . الجانبین أكثر من حساب الذي یشمل في احد جانبیھ أو كال        و ھو القید

                      

  : و في حالة القید البسیط یأخذ القید الشكل التالي                    

                             xx  من حــ  ............. /  

                                      xx  إلى حــ   ........... /  

                    الشــــــــرح                   

________________________________________                

  

  :اما القید المركب فیكون آخذا احد االشكال الثالثة التالیة

  :الشكل االول  -

              من مذكورین                                

  ......... ./ ..حـ                                    

  / ........... .حـ                                     

        او اكثر                                      

  / ........... .   إلى حـ                                              

  رحــــــ الش                                  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــ
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  :الشكل الثانى  -

  / .......... .                 من حـ 

                                   الى مذكورین

  / ........... .                             حـ 

  / ............ .                  حـ             

                                   او اكثر

                      الشــــــــرح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الشكل الثالث  -

           من مذكورین                                 

  / ........... .                                   حـ 

  / .......... .                                    حـ 

                                              او اكثر

                                     الى مذكورین

  / ........... .  حـ                              

  / .......... .                                حـ 

                                    او اكثر

                      الشــــــــرح

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         

الجانب المدین او الجانب الدائن اكثر من حساب یتم البدء بكلمة من ویالحظ انھ اذا كان ب 

  .مذكورین او الى مذكورین 

  

  :شأة الصادق االمین ن العملیات التالیة تمت بدفاتر منبافتراض ا ) : ١(مثال 

  . جنیھ على الحساب ١٠٠٠٠ شراء بضاعة من سید بمبلغ – ١      

  . جنیھ تم تحصیل النصف نقدا ٢٥٠٠٠ بیع سیارة الى خالد بمبلغ – ٢      

  . بشیك ٥٠٠٠ جنیھ مع سداد ١٥٠٠٠ شراء بضاعة من انطون بـ – ٣      

  : سداد المصروفات التالیة – ٤      

  . ج نقدا ١٠٠٠ایجار )             أ 
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  . ج نقدا ١٥٠٠مرتبات )           ب 

  . بشیك ٣٠٠مواد مكتبیة )           جـ 

  . ما تقدم بدفاتر منشأة الصادق االمین  اثبات:والمطلوب 

  

  :ل ــــــــــالح

  
  :دفتر یومیة منشأة الصادق االمین 

   لھ    منھ 

   جـ   جـ

    

   البیـــــــــان                 

رقم      

  القید

رقم 

صفحة 

  االستاذ

     التاریخ

١٠٠٠٠  

  

  

  

١٢٥٠٠  

١٢٥٠٠  

  

  

  

  

  

١٠٠٠  

١٥٠٠  

٣٠٠  

  

  

١٠٠٠٠  

  

  

  

  

٢٥٠٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٥٠٠  

٣٠٠  

  )البضاعة(المشتریات / من حـ 

  سید/         الى حـ 

  شراء بضاعة على الحساب من سید

    من مذكورین

  الصندوق/ حـ 

  خالد/ حـ 

  السیارات/          الى حـ 

  بیع سیارة الى خالد وتحصیل النصف نقدا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من مذكورین  

  االیجار/ حـ 

  المرتبات/ حـ 

  مواد مكتبیة/ حـ 

          الى مذكورین

  الصندوق/          حـ 

  البنك/           حـ 

  سداد مصوفات نقدا وأخرى بشیك

  ١  

  

  

  ٢  

  

  

  

  

  

 ٣        

  

   xx  

 

 

 xx 

 

 

 

 

 

   xx 

xx   

 

 

  xx   

 

 

 

 

 

xx     
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  المبحث الرابع
  

  نواع الحساباتأ

  
  : مفھوم الحساب :والأ

     عند اجراء اى عملیة داخل المنشاة تتولد العالقة بین طرفین احدھما مدین واالخر دائن وفى 

) اى اثر ذلك علیھ(ویكون للدائن حساب ) اى اثر ذلك علیھ(نفس اللحظة یكون للمدین حساب 

   :ولذا یتم تجمیع كل العملیات الخاصة باى بند من البنود والذى قد یكون

  .اى بند من االصول او الخصوم ) أ  ( 

  .اى بند من االیرادات او المصروفات ) ب (

     وبتجمیع ھذه العملیات كان البد من وضعھا تحت اسم ممیز لھا مسبوق بكلمة حساب 

  .اى ما لھ وما علیھ ..... " حــ " وتختصر الى كلمة 

  

  : انواع الحسابات :ثانیا
  . الحسابات الخاصة بممتلكات المنشأة  وھى: الحساب الحقیقى – ١

 وھى الحساب الذى ینشأ من التعامل مع الغیر سواء كان شخصا طبیعیا : الحساب الشخصى – ٢

  .او اعتباریا 

 وقد یسمى الحساب الوھمى ولكن یفضل استخدام كلمة اإلسمى إلنھ لیس  : الحساب اإلسمى– ٣

,  الحساب یعبر عن اى بند من بنود االیرادات وھمیا وانما اثر وتأثر بعملیات المنشاة وھذا

  .والخسائر , وكذلك اى بند من بنود المصروفت , والمكاسب , واالرباح 

  

  :مدیونیة ودائنیة الحسابات : ثالثا
  :   یمكن قصور ذلك كما یلى   

  نوع الحساب                         المدیونیة                              الدائنیة

   حقیقى                                  زاد                                   نقص 

    شخصى                                أخذ                                  اعطى

    إسمى                         مصروف او خسارة                    ایراد او ربح
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  : المال  حساب رأس:رابعا
    ھو الحساب الذى یعبر عن حقوق صاحب المنشأة تجاھھا معبرا عن المبلغ الذى رصده من 

  .اجل المشروع وسجلھ باسمھا 

  .     وال یذكر اسم صاحب المشروع فى دفاتره وانما یحل محلھ حساب راس المال 

  

  : مغذى الدائنیة والمدیونیة : خامسا
" حساب كذا"فین االول مدین واالخر دائن ویسمى كل منھما       ان لكل عملیة كما قلنا طر

لیعبر عنھ واذا مان كان احد الحسابات مدینا فى قید یومیة معین فقد یصبح نفس الحساب دائنا 

وھذا امر طبیعى ومنطقى فدوام الحال من المحال فمن اعطى االن قد یأخذ غدا او بعدھا بلحظة 

لھ یتغیر حسب موقفھ فى القید ویتم الترحیل لكل موقف ولكن حا, فیظل اسم الحساب كما ھو 

لكل حساب حسب موقعھ فى القید وذلك فى كافة القیود والعملیات المالیة التى تقوم بھا ) حال(

وفى نھایة تلك الفترة وفى كل لحظة یمكننا الوصول الى الموقف . المنشأة خالل فترة معینة 

معبرا عن ) الرصید ( ینة بحاالتھ الدائنة ویكون الصافى النھائى ألى حساب بمقابلة حاالتھ المد

  .الحالة االكبر قیمة 

  

  :اذا كان لدینا حساب كما یلى  : مثال

  الصنـــــدوق                                         لھ/   منھ                                        حــ 

تواریخ     

  متعدده

تواریخ     

  متعددة

٢٣٠٠٠  ٥٠٠٠٠  

٢٧٠٠٠  

٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  

٢٧٠٠٠  

  حاالت مدینة

  

  

  

  رصید منقول

  

  

  حاالت دائنة

  )مدین(رصید مرحل 
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 جنیھا فھى اكبر من ٥٠٠٠٠  فاذا كان مجموع الحاالت المدینة لھذا الحساب كما ھو واضح 

رق الصافى  جنیھا والمتمم الحسابى ھو الف٢٣٠٠٠مجموع الحاالت الدائنة لنفس الحساب وھى 

والذى بالتأكید كما ھو واضح ناتج من كبر المدین عن الدائن فیكون الرصید مدینا من نفس جنس 

  .الجانب االكبر 

او ) المتمم(    وعند ترصید اى حساب یتم وضع المجموع االكبر فى الجانبین الظھار الفرق 

  .بر الرصید عند الطرف او الجانب االخر ولكنھ من نفس حال الجانب االك
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  الفصل الثالث

  

التطبیق العملي بدفتر الیومیة 

  و الدفتر األستاذ
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  :مقدمة
في دفتر الیومیة و ترحیلھا للدفتر ) المالیة(      من خالل التسجیل المحاسبي للعملیات التجاریة 

دم و و مدى التقاألستاذ تتمكن المنشأة من السیطرة على أعمالھا و معرفة ما لھا و ما علیھا 

 خاصة بعد قیامھا باستكمال الدورة المحاسبیة من تسجیل موال المنشأةاإلستقرار في حركة أ

و تلخیص بمیزان المراجعة و إجراء التسویات المناسبة و تصویر , و ترحیل لألستاذ  , بالیومیة

  و إستخالص النتائج في شكل تقاریر حسبالحسابات الختامیة و إعداد قائمة المركز المالي

  .احتیاجات العمل و نموه

  :      و ینقسم ھذا الفصل إلى عدة مباحث ھي 

  

  . عملیات رأس المال:المبحث األول 

  . عملیات الشراء و البیع و حركة البضاعة:المبحث الثاني

  .و الدفعات المتقدمة) المستردة و غیر المستردة( التأمینات :المبحث الثالث

  . أنواع الخصم:المبحث الرابع

  . الدیون المعدومة و الخسائر و المسحوبات:بحث الخامسالم

  . المصورفات و اإلیرادات:المبحث السادس

  . الترحیل إلى دفتر األستاذ:المبحث السابع
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  المبحث األول
  

  عملیات رأس المال
  

با  المال أشكال عدیدة و متنوعة تبدأ من أبسط  األشكال إلى أكثرھا تركیتتخذ عملیات رأس      

  :و تتعدد ھذه األشكال كما یلي.  و لكن كلھا تتسم بالسھولة و الواقعیة

  

  :تقدیم رأس المال نقدا: أوال
برصد أو إیداع ) خاصة و نحن ندرس في ھذا المجال المنشآت الفردیة(      یقوم صاحب المنشأة 

المنشأة و یكون لھا اسم و و منذ ذلك التاریخ تولد ,  لیبدأ أعمالھ التجاریةمبلغ نقدي بخزینة المنشأة

 و لكنھ شخصیة معنویة اعتباریة فھي لیست حسابات و شخصیة مستقلة عن شخصیة صاحبھا

  .و یجب أال ننسى القید المزدوج و المدین و الدائن) شخص طبیعي( كاإلنساس

  

 جنیھ أودعھا خزینة المنشاة و ١٠٠٫٠٠٠التجاریة برأس مال قدره   بدأ سید أعمالھ):١(مثال 

  "الفرعونیة" و تسمى المنشأة ٢٠١٠لك في أول ینایر ذ

  )قیود الیومیة المناسبة(  إثبات ما تقدم بدفاتر المنشأة :المطلوب

  

  :دفتر یومیة المنشأة الفرعونیة

 و إثباتھا بقید یومیة مناسب أود ان أشیر إلى أھمیة  في تحلیل العملیة السابقةل        قبل الدخو

  .اإلثبات من خالل التحلیل الیسیر لكل عملیةالبساطة و السھولة في 

  

  لھ  منھ

  جـ  جـ

رقم   البیان

  القید

رقم صفحة 

  األستاذ

  التاریخ

١٠٠٠٠٠    

١٠٠٠٠٠  

  الصندوق/ من حـ

  رأس المال/      إلى حـ

  قیمة ما بدانا بھ من اعمال

١/١/٢٠١٠    ١  
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  :نالحظ في القید السابق ما یلي 

 و ھي ضمن ممتلكات المنشأة فھي مدینة أي أن حالھا أن خزینة المنشاة اخذت وزادت -١

  .في القید مدین

ھو صاحب المنشأة و لكننا نذكر الحساب الذ ي یمثلھ في عملیاتھ بالمنشأة أن الذي أعطى  -٢

 .و ھو ھنا رأس المال و حالھ دائن ألنھ اعطى

ساب واحد في و القید السابق ھو قید بسیط ألنھ یتكون من حساب واحد في الطرف المدین و ح

  .الطرف الدائن

  

  :تقدیم رأس المال نقدا و بحساب جاري بالبنك: ثانیا
صاحب المنشأة بإیداع مبلغ بخزینة المشروع و أیضا یفتح حسابا جاریا بالبنك         ھنا یقوم 

بإسم المنشأة حتى یسھل على نفسھ السداد للغیر دون أن یحمل نقودا في جیبھ خاصة في حاالت 

  .الترحال ألغراض التجارة و حتى یكون في مأمن من المخاطرة و السرقات و السطوالسفر و 

  .       و یكون القید بدفتر الیومیة معبرا عن ذلك

  

  :بدأ عبده اعمالھ التجاریة برأس مال كما یلي في منشاة الحریة: )٢(مثال 

  . ج نقدا أودعھا خزینة المنشاة٥٠٠٠٠ -١

 .   البنك بفتح حساب جاري للمنشاة ب٣٠٠٠٠ -٢

  ١/١/٢٠٠٩                         و ذلك في 

  . إثبات القیود المناسبة بدفاتر منشأة الحریة: المطلوب

  

   :تحلیل العملیة

 :الطرف المدین   ) أ(

  . جنیھ٥٠٠٠٠الصندوق و اخذ  •

  . جنیھ٣٠٠٠٠حیث أصبح لھا حساب بالبنك أخذ ) بنك المنشاة( البنك  •

 :الطرف الدائن)  ب(

 .رأس المال/ ة و ھنا یمثلھ كما نعلم حـصاحب المنشأ •
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 ٣١

  :   و یكون القید كما یلي

  

  لھ  منھ

  جـ  جـ

رقم   البیان

  القید

رقم صفحة 

  األستاذ

  التاریخ

  

٥٠٠٠٠  

٣٠٠٠٠  

  

  

  

  

٨٠٠٠٠  

  

  من مذكورین

  الصندوق/ حـ

  البنك الجاري/ حـ

  رأس المال/ إلى حـ 

  قیمة ما بدأنا بھ اعمالنا التجاریة

١/١/٢٠٠٩    ١  

     

یجب مالحظة أننا وضعنا المبلغ اما الحساب المقصود تماما و في الجانب الذي یعبر عن حالتھ 

  :فمثال

الصندوق في الجانب المدین حیث أن حالة الصندوق /  جنیھ أمام حـ٥٠٠٠٠تم وضع  -١

  .مدینة ألنھ أخذ و زاد و ھو من ممتلكات المنشاة

ي الجانب المدین حیث أن حالة البنك البنك الجاري ف/  جنیھ امام حـ٣٠٠٠٠تم وضع  -٢

 .الجاري مدینة ألنھ اخذ و زاد و ھو من ممتلكات المنشاة

رأس / في الجانب الدائن حیث أن حالة حـرأس المال /  جنیھ أمام حـ٨٠٠٠٠تم وضع  -٣

و القید . المال تعبر عن العطاء و لذلك فھو دائن و یمثل حق صاحب المنشأة تجاه المنشأة

 . مركب حیث أن أحد جانبیھ و ھو الجانب المدین أكثر من حسابالسابق ھو قید

  

  :مال بالمنشاة  مختلفة كرأسلتقدیم أصو: ثالثا
 الحالة یقوم صاحب المنشاة بتقدیم عدة اصول یمتلكھا بصفة خاصة ولكنھ یسجلھا فى ھذه     

فھو (باسم المنشاة حیث اصبح لھا شخصیة معنویة اعتباریة تنفصل عن شخصیة صاحبھا 

  ).شخص طبیعى

  :      یقوم صاحب المنشأة بتقدیم ما یلى مثال 

  . حساب بالبنك–.       قطعة اراضى–.        ادوات صغیرة- نقدیة فى الخزینة           -

  . سیارة–.                   اثاث–.                بضاعة–.                          مبنى-

  . اخرى–              .                الة-
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 ٣٢

  : ولكى یتم توضیح ذلك الیك المثال التالى 

  : عملیاتھ التجاریة بمنشاة السالم كما یلى٢٠٠٩ بدأ على فى اول ینایر ):٣(مثال 

  . جنیھ فى خزینة المنشأة٤٠٠٠٠ -

 . جنیھ حساب جارى بالبنك٧٥٠٠٠ -

 . سیارة ٢٣٠٠٠ -

 . اثاث٧٠٠٠  -

 . عقارات٨٠٠٠  -

 . االت وعدد١٨٠٠٠ -

  . االثبات فى دفتر یومیة منشأة السالم:لمطلوبا

* * *                                         

ویمكن اظھار قید . یتضح من المثال السابق تعدد الحسابات التى قدمھا على لمنشأتھ كرأسمال لھ

  :الیومیة كما یلى

  

  لھ  منھ

  جــ  جــ

رقم   بیـــــــــــــــان

  القید

رقم صفحة 

  االستاذ

  التاریخ

  

٤٠٠٠٠  

٧٥٠٠٠  

٢٣٠٠٠  

٧٠٠٠  

٨٠٠٠  

١٨٠٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

٢٣٣٠٠٠  

      من مذكورین

  الصندوق/ حـ

  بنك جارى/ حـ

  السیارات/ حـ

  االثاث/ حـ

  العقارات/ حـ

  االالت والعدد/ حـ

  رأس المال/            الى حـ

  قیمة ما بدأنا بھ اعمالنا التجاریة

  

١/١/٢٠٠٩    ١  
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  :كما یتضح ان الطرف المدین جاء مدینا ألن, لقید السابق ان ھذا القید مركب یتضح من ا

  . جنیھ٤٠٠٠٠الصندوق زاد  •

 . جنیھ٧٥٠٠٠جارى البنك زاد  •

 . جنیھ٢٣٠٠٠السیارات زاد  •

 . جنیھ٧٠٠٠االثاث زاد  •

 . جنیھ٨٠٠٠العقارات زاد  •

 . جنیھ١٨٠٠٠االالت والعدد زاد  •

ال لصاحب المنشأة فھو اعطى كل ما سبق لذلك دائن بإجمالى        كما ان راس المال بصفتھ ممث

  .  جنیھ٢٣٣٠٠٠القیم السابقة وھو مبلغ 

رف الذى بھ اكثر من حساب بكلمة مذكورین فإذا كان حظ اننا فى القید المركب نسبق الطویال

تضح كما سی" الى مذكورین" اما اذا كان دائنا كانت الكلمة " من مذكورین"مدینا كانت الكلمة 

  .االن

  

  :تقدیم رأس المال في صورة أصول و خصوم: رابعا
و في ھذه .         نود ان نوضح ان ممتلكات المنشأة تسمى أصول أما إلتزاماتھا تسمى خصوم

أثاث , بنك , بعض األصو كما رأینا سابقا في شكل صندوق  الحالة یقوم صاحب المشروع بتقدیم

أي أن لصاحب المنشأة دیون على ( قدم ضمن األصول مدینون و ایضا قد ی, إلخ .... , سیارات , 

كما أنھ یسجل بعض الدیون التي علیھ آلخرون باسم ) آخرین فیضعھا ضمن ممتلكات المنشأة

المنشأة و ما ألزمھا أي یلزمھا بھا ویكون الفرق بین ما قدمھ من ممتلكات و دیون لصالح المنشأة 

  .لمنشأةفي ا" رأسمالھ" بھ من التزامات ھو 

  

  :          و حتى یتضح ما سبق إلیك المثال التالي

  : كما یلي بمنشأة أبو الھول ١/٧/٢٠٠٧بدأ یوسف أعمالھ التجاریة في ): ٤(مثال 

               أودعھا خزینة المنشأة٢٥٠٠٠  •

                حساب جاري بالبنك١٠٠٠٠  •

                  أثاث٦٠٠٠  •

   مباني             ٣٥٠٠٠  •

                سیارات٢٨٠٠٠  •

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٤

                مدینون١٢٠٠٠ •

 )كمبیاالت و سندات إذنیة(قبض .               أ٧٥٠٠٠  •

                 دائنون٦٥٠٠  •

 )كمبیاالت و سندات إذنیة(دفع .                 أ١٤٠٠  •

                 قرض١٦٠٠  •

  . منشأة أبو الھول إثبات ما تقدم بدفتر یومیة: المطلوب

  

  : قبل تسجیل قید الیومیة نود ان نوضح ما یلي -

دفع  و سوف یتم تناولھما بالتفصیل في الفصل . قبض و  أ. كلمة أ        ظھر بالمثال السابق 

  .القادم الخاص باألوراق التجاریة

  .دھا تعبر عن اوراق تجاریة لصالح المنشأة و تقوم بتحصیلھا في مواعیقبض. أو كلمة 

  .تعبر عن أوراق تجاریة تلتزم بھا المنشأة و تتابع سدادھا في أوقاتھادفع  . أو كلمة 

أما كلمة مدینون فھي تعبر عن وجود دین على آخرین لصالح المنشأة بدون ضمان مستندي وإنما 

 و األعمال التجاریة تعتمد على ذلك في اإلئتمان و التبادل, ضمانا شخصیا على ھؤالء المدینین

  .اآلجل سواء للسلع أو الخدمات 

أما كلمة دائنون فھي تعبر عن وجود إلتزام على المنشأة و أیضا بدون ضمان مستندي و إنما 

  .ضمانا شخصیا على اإلئتمان و التعامل اآلجل بین التجار

من المثال السبق نجد أن صاحب المنشأة و ھو یوسف قدم ممتلكات كما قدم        و باإلقتراب 

  .اماتإلتز

        و بمقارنة الممتلكات التي قدمھا باإللتزامات یكون الصافي معبرا عن رأسمال المنشأة و 

  .دائما یكون جانب الممتلكات األكبر حتى یكون ھناك فرق موجب و ھو رأسمال

  :       و یأخذ قید الیومیة الشكل التالي

  

  : دفتر یومیة منشأة أبو الھول

  لھ  منھ

  جـ  جـ

رقم   البیان

  دالقی

رقم صفحة 

  األستاذ

  التاریخ

  

٢٥٠٠٠  

  

  

            من مذكورین

  الصندوق/ حـ

١/١/٢٠٠٧    ١  
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١٠٠٠٠  

٦٠٠٠  

٣٥٠٠٠  

٢٨٠٠٠  

١٢٠٠٠  

٧٥٠٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٤٠٠  

٦٥٠٠  

١٦٠٠  

١١٤٠٠  

  

  البنك جاري/ حـ

  األثاث/ حـ

  المباني/ حـ

  السیارات/ حـ

  المدینون/ حـ

  قبض. أ/ حـ

                  إلى مذكورین

  دفع. أ/  حـ       

  دائنون/          حـ

  القروض/         حـ

  رأس المال/           حـ

قیمة ما بدأنا بھ أعمالنا التجاریة 

  متمثال في أصول و إلتزامات

  

و الدائن لنفس , المدین حیث بھ أكثرمن حساب ,       یالحظ أن ھذا القید مركب في جانبیھ 

  .السبب

المتمم أو ( القید ساعدنا في الوصول إلى قیمة رأسمال المنشأة بإیجاد الفرق       كما ان ھذا

  .بین مجموع الممتلكات المقدمة مطروحا منھا مجموع اإللتزامات المقدمة أیضا) الرصید

      و قد ظھر أیضا حساب للقروض و ھو یعبر عن إلتزام كان موجودا على یوسف قبل البدء 

  . لیكون إلتزاما على المنشأةفي النشاط و قام بتحویلھ
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  المبحث الثاني
  

  عملیات الشراء و البیع و حركة البضاعة
  

  :الشراء و البیع: أوال
  :فالشراء یمثل

  .شراء بضاعة •

  .شراء أصول ثابتة •

  :و البیع یمثل

  .بیع بضاعة •

 .بیع أصل ثابت •

  

خرى تتم لغرض اإلستخدام و  تتم لغرض اإلتجار و أ بین عملیات     و یجب التمییز عند الشراء

  .لیس البیع

 أما التي تتم بغرض اإلستخدام  مشتریات بغرض التجارة تسمى    فالعملیات التي تتم في الشراء

  :مثال . و لیس البیع تسمى باسمھا 

لالستخدام ) مثال(    شراء بضاعة أو شراء أي أصل للتجارة یسمى مشتریات أما شراء سیارة 

  .السیارات/ لیست لغرض البیع تسمى حــبواسطة المنشأة و 

    أما إذا كان الشراء لیس لغرض البیع و لیس لغرض االستخدام بواسطة المنشأة فنكون ھنا 

  .مسحوباتبصدد شراء لالستخدام بواسطة صاحب المنشأة نفسھ أو أھلھ و تسمى 

  :المشتریات كما یلي/ فیتم استخدام حـ

  .حالة شراء بضاعة •

 .ىء لكن للتجارةحالة شراء أي ش •

إذا كان الشراء لیس لغرض التجارة و ) عقارات, مثال آالت (الشىء نفسھ /  استخدام حـ    و یتم

  .إنما لغرض اإلستخدام بواسطة المنشأة

المسحوبات إذا تم شراء أي شىء غرض االستخدام الخاص بواسطة /     و یتم استخدام حـ

  .صاحب المشروع أو أھلھ
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 ٣٧

  :أما عند البیع

  

  .مبیعاتإذا تم بیع بضاعة تسمى  •

 .إذا تم بیع أي شىء آخر غیر البضاعة یسمى باسمھ •

بأوراق , آجلة , بشیكات , المشتریات كل المشتریات من البضاعة سواء نقدیة /      و یشمل حـ

  .دفع

بأوراق , آجلة , بشیكات , المبیعات كل المبیعات من البضاعة سواء نقدیة /      كما یشمل حـ

  .ضقب

  .    و تتم المعالجة المحاسبیة لعملیات الشراء و البیع وفقا لما سبق

  :                         و حتى یتضح ذلك إلیك المثال التالي

  

  : كما یلي١/٥/٢٠٠٦بدات منشاة الصبر و اإلیمان أعمالھا التجاریة في ): ٥(مثال 

  

, دفع. أ٤٠٠٠, قبض. أ٣٠٠٠,  أثاث٧٠٠٠,  بضاعة٢٤٠٠٠,  بنك٢٥٠٠٠,  صندوق٣٠٠٠٠

  . قرض١٨٠٠,  ادوات١٥٠٠

  .ج من خالد على الحساب١٥٠٠٠  تم شراء بضاعة بمبلغ ٢/٥في  -

 .ج من احمد نصفھا نقدا١٠٠٠٠ تم شراء بضاعة بمبلغ ٣/٥في  -

 . ج نقدا إلى عباس٦٠٠٠ تم بیع بضاعة بمبلغ ٤/٥في  -

 .بع بشیكمن عصام و تم سداد الرج ١٢٠٠٠ تم شراء سیارة بمبلغ ٥/٥في  -

 . من رجب نقدا ج٩٠٠٠ تم شراء بضاعة بمبلغ ٦/٥في  -

 . ج  نصفھا نقدا١١٠٠٠ تم بیع بضاعة إلى حازم بمبلغ ٨/٥في  -

  . إثبات ما سبق بدفتر یومیة منشـأة الصبر و اإلیمان:المطلوب
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 ٣٨

  :دفتر یومیة منشأة الصبر و اإلیمان

  

  لھ  منھ

  جــ  جــ

رقم   البیان

  القید

رقم 

صفحة 

  األستاذ

  اریخالت

  

٣٠٠٠٠  

٢٥٠٠٠  

٢٤٠٠٠  

٧٠٠٠  

٣٠٠٠  

١٥٠٠  

  

  

  

  
  

١٥٠٠٠  

  

  

  

١٠٠٠٠  

  

  

  

  

  

٦٠٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

٨٤٧٠٠  

٤٠٠٠  

١٨٠٠  

  

  
١٥٠٠٠  

  

  

  

  

٥٠٠٠  

٥٠٠٠  

  

  

  

                 من مذكورین

  الصندوق/ حـ

  البنك /حـ

  البضاعة /حـ

  األثاث/ حـ

  قبض.أ/ حـ

  أدوات/ حـ

              إلى مذكورین

  رأس المال/         حـ

  دفع.أ/         حـ

  القروض/         حـ

  قیمة ما بدأنا بھ من اعمالنا التجاریة

  المشتریات/ من حـ

  خالد/              إلى حـ 

شراء بضاعة على الحساب من 

  ..........خالد بفاتورة رقم 

  المشتریات/ من حـ 

             إلى مذكورین

  أحمد/        حـ

  الصندوق/        حـ

شراء بضاعة من أحمد و تم سداد 

  النصف نقدا و الباقي على الحساب

  الصندوق/ من حـ

١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢  

  

  

  

٣  

  

  

  

  

  

٤  

  ١/٥/٢٠٠٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢/٥  

  

  

  

٣/٥  

  

  

  

  

  

٤/٥  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٩

  

  
١٢٠٠٠  

  

  

  

  
  

  

٩٠٠٠  

  

  

  
٥٥٠٠  

٥٥٠٠  

  

  

٦٠٠٠  

  

  

  

٩٠٠٠  

٣٠٠٠  

  

  

  
  

٩٠٠٠  

  

  

  
  

١١٠٠٠  

  

  

  المبیعات/            إلى حـ

  بیع بضاعة نقدا إلى عباس

  السیارات/ من حـ

               إلى مذكورین

  عصام/        حـ

  البنك/        حـ

شراء سیارة من عصام و تم سداد 

ربع القیمة بشیك على حسابنا 

  ....بالبنك بفاتورة رقم 

  المشتریات/ من حـ

  الصندوق/         إلى حـ

  شراء بضاعة نقدا من رجب

                 من مذكورین

  حازم/ حـ

  الصندوق/ حـ

  المبیعات/          إلى حـ

  م نصفھا نقدابیع بضاعة إلى حاز

  

  

٥  

  

  

  

  

  

  

  

٦  

  

  

٧  

  

  

  

  

  

  

٥/٥  

  

  

  

  

  

  

  

٦/٥  

  

  

٨/٥/٢٠٠٦  

  

  :یالحظ على المثال السابق ما یلى 

المشتریات مدینا فإذا كان على الحساب كان صاحبھا / عند شراء بضاعة كان حـ -

  .ائنا وذلك كما حدث بالقید الثانىالذى اعطاھا للمنشأة د

اما اذا تم شراء بضاعة وتم سداد جزء من قیمتھا فان الصندوق یكون دائنا  -

ویكون صاحبھا دائنا بالجزء الباقى , بالجزء المسدد نقدا الن الصندوق اعطى

 .الذى لم یأخذ منھ شیئا

المبیعات / وفى حالة بیع بضاعة نقدا یكون الصندوق مدینا ألنھ اخد ویكون حـ -

 .دائنا النھ یمثل البضاعة المباعة وھو اعطى
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 ٤٠

/ یكون حـ) اى شراء لالستخدام بواسطة المنشأة(وعند شراء اى اصل ثابت  -

االصل باسمھ مدینا النھ زاد وحساب الذى اعطى دائنا وھو فى القید الخامس 

 .یتكون من حسابین وھما محمود والبنك

لمشتریات مدینا النھ اخذ وھو یمثل ا/ وفى حالة شراء بضاعة نقدا یكون حـ -

الصندوق الذى اعطى دائنا بنفس / البضاعة التى زادت بالمشتریات ویكون حـ

 .القیمة

الصندوق مدینا / وفى حالة بیع بضاعة وتم تحصیل اى جزء منھا نقدا یكون حـ -

العمیل الذى بعنا الیھ / ویكون حـ, )اى اخذ(بما تم تحصیلھ النھ زاد بھذا المقدار 

 .المبیعات دائنا باالجمالى/ مدینا بالباقى الذى اخذه ولم یسدده ویكون كما نعلم حـ

 

  : مردودات المشتریات ومردودات المبیعات:ثانیا
وقد , المشترى بفحص ما قام بشرائھ وقد یجده غیر متفق مع ظروف الشراء       عادة ما یقوم 

  :یكون ھذ االختالف ناتجا مما یلى

  .اختالف االسعار -

 ).كمیات زائدة(اختالف الكمیات  -

 .مخالفة المواصفات -

 .وجود عیوب بالمشتریات او بعضھا -

      وقد یكتشف ذلك بعد استالم اللبضاعة خاصة اذا لم یتم اجراء الفحص علیھا نظرا لوجود 

معامالت كثیرة من قبل مع المورد فیقوم المشترى برد الجزء الذى ال یرضى عنھ الى البائع وفقا 

  .فاقیات مبرمة بینھماالت

     وعندما یقوم المشترى بالرد فانھا تمثل لھ ھو فى دفاتره مردودات مشتریات اى رد مشتریات 

وتسمى ردودات خارجة النھا تخرج وتعود الى البائع فتعود الى انقاص البضاعة مرة اخرى 

  . المشترىفیكون حساب مردودات المشتریات دائنا ویكون البائع مدینا وذلك فى دفاتر

     كما ان البائع فى دفاتره تكون ھذه المردودات بمثابة عودة البضاعة المباعة او جزء منھا 

بواسطة المشترى فتؤدى الى زیادة بضاعة البائع مرة اخرى وتكون مردودات المبیعات مدینة 

  .ویكون المشترى دائنا وذلك فى دفاتر البائع وتسمى مردودات داخلة
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 ٤١

  :تمت العملیات التالیة بدفاتر منشأة االھرام  ) :٦(مثال 

  . جنیھ وتم سداد النصف نقدا٢٠٠٠٠ تم شراء بضاعة من خالد بمبلغ ١/٣فى  -١

 . جنیھ وذلك على الحساب١٥٠٠٠ تم بیع بضاعة الى جمعة بمبلغ ٢/٣فى  -٢

 لمخالفتھا ١/٣ جنیھ الى خالد من مشتریات یوم ١٠٠٠ تم رد بضاعة بمبلغ ٥/٣فى  -٣

 .للمواصفات

 جنیھ بسبب زیادتھا من الكمیة المتفق علیھا ٧٠٠فى نفس الیوم رد الینا جمعة بضاعة بـ  -٤

 .٢/٣فى مبیعات یوم 

  : اثبات ما تقدم فى دفاترالمطلوبو

  .منشأة االھرام -

 .منشأة خالد -

 .منشأة جمعة -

 * * *                                                  

  : دفتر یومیة منشأة االھرام-١

  لھ  منھ

  جـ  جـ

  التاریخ  االستاذصفحةرقم   رقم القید      البیــــــــــان

  المشتریات/ من حـ

           الى مذكورین

  خالد/           حـ

  الصندوق/           حـ

شراء بضاعة من خالد تم سداد 

  .....نقدا بقاتورة رقمالنصف 

  جمعة/ من حـ

  المبیعات/        الى حـ

  .بیع بضاعة على الحساب الى جمعة

٢٠٠٠٠  

  

  

  

  

  

١٥٠٠٠  

  

  

١٠٠٠  

  

  

  

  

١٠٠٠٠  

١٠٠٠٠  

  

  

  

١٥٠٠٠  

  

  

١٠٠٠  

  

  خالد/ من حـ

  مردودات المشتریات/        الى حـ

رد بضاعة الى خالد لمخالفتھا 

  .          للمواصفات

١  

  

  

  

  

  

٢  

  

  

  

٣  

  

  

  ١/٣  

  

  

  

  

  

٢/٣  

  

  

  

٥/٣  
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 ٤٢

  
٧٠٠  

  
  

٧٠٠  

  دات المبیعاتمردو/ من حـ

  جمعة/       الى حـ

رد بضاعة الینا من مبیعاتنا الى 

جمعة لزیادتھا عن الكمیة المتفق 

  .علیھا

  

٤  

  

٥/٣  

  

  

  : دفتر یومیة منشأة خالد– ٢

  

  لھ  منھ

  جـ  جـ

  التاریخ  رقم صفحةاالستاذ  رقم القید      البیــــــــــان

  ورینمن مذك  

  المنشأة/ حـ

  الصندوق/ حـ

  المبیعات/          الى حـ

بیع بضاعة الى منشأة االھرام 

  .نصفھا نقدا

  

١٠٠٠٠  

١٠٠٠٠  

  

  
  

١٠٠٠  

  

  

  

٢٠٠٠٠  

  

  

  

١٠٠٠  

  

  مردودات المبیعات/ من حـ

  منشاة االھرام/        الى حـ

رد بضاعة الینا من منشأة االھرام 

  .لمخالفتھا للمواصفات

١  

  

  

  

  

  

٢  

  ١/٣  

  

  

  

  

  

٥/٣  
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 ٤٣

  :أة جمعة دفتر یومیة منش– ٣

  

  لھ  منھ

  جـ  جـ

رقم       البیــــــــــان

  القید

  التاریخ  رقم صفحةاالستاذ

  المشتریت/ من حـ

  منشأة االھرام/         الى حـ

شراء بضاعة على الحساب بفاتورة 

  .من منشأة االھرام...... رقم

١٥٠٠٠  

  

  

  

٧٠٠  

  

١٥٠٠٠  

  

  

  

٧٠٠  

  ھراممنشأة اال/ من حـ

  مردودات المشتریات/        الى حـ

رد بضاعة الى منشأة االھرام 

  .لزیادتھا عن الكمیة المتفق علیھا

١  

  

  

  

  

٢  

  ٢/٣  

  

  

  

  

  

٥/٣  

  

  

  : مسموحات المشتریات ومسموحات المبیعات:ثالثا
    تأخذ المسموحات نفساتجاه المردودات ویكم الفرق بینھما فى ان المسموحات یمنحھا البائع 

  .د البضاعة المباعة الیھللمشترى حتى ال یقوم بر

  

  :٦/٢٠٠٨ تمت العملیات التالیة بدفاتر منشأة السد العالى خالل شھر ):٧( مثال 

  .٧/٦ جنیھ على الحساب فى ٥٠٠٠٠تم شراء بضاعة من ابو حدید بمبلغ  -١

كما سمح لنا ,  جنیھ٣٠٠٠تم رد بضاعة الى ابو حدید لمخالفتھا االسعار بمبلغ  -٢

 .٩/٦ لعدم رد بضاعة اخرى الیھ وذلك یوم  جنیھ٤٠٠ابو حدید بمبلغ 

  :والمطلوب اثبات ما تقدم فى دفاتر كل من

  .منشأة السد العالى -

 منشأة ابو حدید -
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 ٤٤

  :الحـــــــــــل

  
 :دفتر یومیة منشأة السد العالى -١

  

  لھ  منھ

  جـ  جـ

  التاریخ  رقم صفحةاالستاذ  رقم القید               البیــــــــــان

  المشتریات/ من حـ

  ابو حدید/         الى حـ

شراء بضاعة على الحساب من 

  ......منشأة ابو حدید بفاتورة رقم 

٥٠٠٠٠  

  

  

  

٣٤٠٠  

  

٥٠٠٠٠  

  

  

  

  

٣٠٠٠  

٤٠٠  

  ابو حدید/ من حـ

             الى مذكورین

  مردودات المشتریات/          حـ

  مسموحات المشتریات/           حـ

عة الى ابو حدید رد بضا

لمخالفتھا االسعار والسماح لنا 

بمبلغ مقابل عدم رد بضائع 

  .اخرى

١  

  

  

  

٢  

  ٧/٦  

  

  

  

٩/٦  
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 ٤٥

  :دفتر یومیة منشأة ابو حدید -٢

  

  لھ  منھ

  جـ  جـ

رقم   رقم القید               البیــــــــــان

  صفحةاالستاذ

  التاریخ

  العالىمنشأة السد / من حـ

  المبیعات/         الى حـ

 الى منشأة السد العالى  بضاعةبیع

  ...... بفاتورة رقم على الحساب

٥٠٠٠٠  

  

  

  

  

٣٠٠٠  

٤٠٠  

  

٥٠٠٠٠  

  

  

  

  

  

٣٤٠٠  

      من مذكورین

  مردودات المبیعات/ حـ

  مسموحات المبیعات   / حـ

  منشأة السد العالى/        الى حـ

السماح لمنشأة السد العالى بمبلغ 

ض البضائع مقابل عدم رد بع

كما قامت نفس , لمخالفة االسعار

المنشأة برد بضاعة الینا من 

  .٧/٦مبیعات یوم 

١  

  

  

  

٢  

  ٧/٦  

  

  

  

٩/٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٦

  المبحث الثالث
  

  التأمینات والدفعات المقدمة

  
وھذه التأمینات قد تأخذ , عادة ما تقوم المنشأة بسداد بعض التأمینات اللزمة لسیر النشاط بھا   

  :الشكل التالى

  .ستردةتأمینات م -١

 .تأمینات غیر مستردة -٢

 یتم استرداده عند انتھاء الغرض او االستغناء عن الخدمة     والفرق واضح بین النوعین فاالول

  :مثل تأمینات

  .عداد المیاه والكھرباء والغاز -

 .تأمین الفوارغ -

  :     اما الثانى فھو غیر المسترد مثل

  .تأمین ضد الحریق -

 .تأمین ضد السطو -

 

  :جة المحاسبیة للتأمینات المعال:اوال

  
  :٢٠٠٨ تمت العملیات التالیة بدفاتر منشأة البلد االمین خالل العام  ):٨(مثال

 جنیھ بشیك فى ٧٥٠٠تم التأمین ضد الحریق لدى شركة الشرق للتأمین بمبلغ  -١

١/١/٢٠٠٨.  

 .١/٣ جنیھ تأمین فوارغ من منشأة االسالم وذلك فى ١٠٠٠تم الحصول على  -٢

 . جنیھ نقدا٥٠٠ كھرباء وسداد التأمین الخاص بھ خالل شھر ابریل بمبلغ تم تركیب عداد -٣

 .تم رد تأمین الفوارغ الى منشأة االسالم نقدا -٤

 . تم استرداد تأمین عداد الكھرباء نظرا الى ترك المكان٨فى شھر  -٥

 . تم تحصیل التأمین المسدد الى منشأة المحبة بعد قیامنا باالعمال المتفق علیھا٩فى شھر -٦

  .اثبات ما تقدم فى دفاتر منشأة البلد االمین :لمطلوبا
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 ٤٧

  :دفتر یومیة منشأة البلد األمین

  

  التأمین ضد الحریق/ من حـ

  البنك/        إلى حـ

سداد تأمین ضد الحریق بشیك بإیصال 

  .....رقم 

  الصندوق/ من حـ

  تامین فوارغ/      إلى حـ

الحصول على تامین فوارغ من منشاة 

  ....اإلسالم بإیصال رقم 

  تأمین عداد الكھرباء/ من حـ

  الصندوق/       إلى حـ

سداد تأمین عداد الكھرباء بإیصال رقم 

....  

  تأمین الفوارغ/ من حـ

  الصندوق/        إلى حـ

رد تأمین الفوارغ إلى منشأة اإلسالم 

  نقدا.... بإیصال رقم 

  تأمین لدى الغیر/ من حـ

  تأمین عداد الكھرباء/      إلى حـ

باء لترك استرداد تأمین عداد الكھر

  .المكان

٧٥٠٠  

  

  

  

١٠٠٠  

  

  

  

٥٠٠  

  

  

  

١٠٠٠  

  

  

  
٥٠٠  

  

  

  

١٠٠٠  

  

٧٥٠٠  

  

  

  

١٠٠٠  

  

  

  

٥٠٠  

  

  

  

١٠٠٠  

  

  

 
٥٠٠  

  

  

  

١٠٠٠  

  الصندوق/ من حـ

  تأمینات لدى الغیر/        إلى حـ

استرداد التأمین من مشآت المحبة بعد 

  .قیامنا باألعمال المتفق علیھا

  

١  

  

  

  

٢  

  

  

  

٣  

  

  

  

٤  

  

  

  

٥  

  

  

  

٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١/١/٢٠٠٨  

  

  

  

١/٣  

  

  

  

  ٢٠٠٨/ابریل

  

  

  

  ٢٠٠٨/یولیو

  

  

  

  ٢٠٠٨/اغسطس

  

  

  

  ٢٠٠٨/سبتمبر
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 ٤٨

  :الدفعات المقدمة: ثانیا

  
تحت حساب المشتریات ) عربون(مقدمة إلى الموردین     عادة ما تقوم المنشآت بسداد مبالغ 

  .قبلیة بما یثبت جدیة التعاملالمست

  

 جنیھ عربون مقدم نقدا إلى منشأة عالم ١٨٠٠٠قامت منشأة أبو الخیر بسداد مبلغ  ):٩(مثال

   ٢٠٠٥ /٥/٢وذلك في 

  . إثبات ذلك بدفاتر أبو الخیر و أیضا بدفاتر منشأة عالم:المطلوب

  

 :دفتر یومیة منشأة أبو الخیر -١

  

١٨٠٠٠  

          ١٨٠٠٠  

  أة عالممنش/ من حـ

  الصندوق/        إلى حـ

.... سداد عربون مقدم بإیصال رقم 

  .....لحساب شراء 

٥/٢/٢٠٠٥    ١  

 

  :دفتر یومیة منشأة عالم -٢

  

١٨٠٠٠  

         ١٨٠٠٠  

  الصندوق/ من حـ

  منشأة أبو الخیر/       إلى حـ

الحصول على عربون مقدم من منشأة أبو 

بإیصال ...... الخیر تحت حساب مبیعات 

  ......قم ر

    ٥/٢/٢٠٠٥  
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 ٤٩

  المبحث الرابع
  

  أنواع الخصـــم
  

 یقوم البائعون بمنح المشترین خصومات تشجیعا لھم على زیادة و تكرار و تنوع       عادة ما

 معھم و أیضا لتشجیعھم على سداد المستحق علیھم و تتنوع الخصومات حتى تحقق معامالتھم 

  : الخصومات و من ھذه.كافة األغراض من ورائھا

لسداد خالل فترة زمنیة معینة أو وقت الشراء و ھو ما یسمى ما ھو متعلق بسعرة ا -١

 :بالخصم النقدي و یكون

بالنسبة للمشتري خصم مكتسب فالمشتري یسدد نقدا فورا أو حسب الفترة التي یسدد  •

  .خاللھا و یستفید بالخصم

و یعید ل على مستحقاتھ مسموحا بھ من زاویة البائع حیث یحصكما أن الخصم یكون  •

 .إستثمارھا مقابل أن یترك مبلغ للمشتري

 البیع و الشراء فھو خصم یعطى على قائمة الخصم الذي یمنح على مجرد عملیة  -٢

في دفاتر في الفاتورة من القیمة اإلجمالیة و یتم التسجیل األسعار و یظھر مطروحا 

  . مرتبط بالسدادالیومیة بالقیمة الصافیة و یسمى خصم تجاري و ھو غیر

فكلما و یمنح بواسطة البائع للمشتري لتشجیعھ على الشراء بكمیات أكبر  :خصم الكمیة -٣

 و .زادت الكمیات قسمت إلى شرائح و كل شریحة تعطى خصما زي نسبة مئویة أكبر

كما أنھ یصبح خصم كمیة دائن من , یسمى خصم كمیة مدین و ذلك من وجھة نظر البائع

  .وجھة نظر المشتري

  : یتم إحتساب الخصومات كما یليعند تنوع الخصومات على نفس عملیة البیع أو الشراء و 

 .و ال یظھر بالقید,  یحتسب و یستبعد الخصم التجاري •

و یظھر بالقید حالة بلوغ الكمیات , یمنح و یستبعد  الخصم الممنوح على الكمیة •

 .المناسبة

سداد جزء من المطلوب یتم ا تم خالل المدة فإذا م حالة السداد الخصم النقدي •

 .إحتسابھ على الجزء المسدد خالل المدة فقط

لسداد خاللھا لإلستفادة  الممنوحة ل)المھلة(            و یعتبر یوم البیع و الشراء ضمن أیام المدة 

  .من الخصم
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 ٥٠

  : و سیتم تناول انواع الخصم كما یلي     

  

  :الخصم التجاري: أوال
  

  :تسم بما یلي      ھذا الخصم ی

  .یمنحھ البائع للمشتري على قائمة األسعار -١

 .یمنح بصرف النظر عن الكمیة المباعة أو المشتراة -٢

 .یمنح بصرف النظر عن واقعة السداد و التوقیت الخاص بھا -٣

 .ظھر بالفاتورة مطروحای -٤

 . بقید الیومیةال یظھر -٥

 

  ٢٠٠٨ لعام ٤زاوي خالل شھر ی تمت العملیات التالیة بمنشأة الج):١٠(مثال

  %٥الوي بخصم یعا جنیھ من اإلسم٢٠٠٠٠ شراء بضاعة بمبلغ ١/٤/٢٠٠٨في  -١

 %٧ جنیھ بخصم ٣٠٠٠٠بمبلغ   بیع بضاعة إلى القاھري ٢/٤في  -٢

 

  : من إثبات كل ما سبق بدفاتر كال:المطلوب     

  الجیزاوي •

  الويیعااإلسم •

 القاھري •
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 ٥١

  :دفتر یومیة الجیزاوي

  

١٩٠٠٠  

  

  

  

٢٧٩٠٠  

  

١٩٠٠٠  

  

  

  

٢٧٩٠٠  

  المشتریات/ من حـ

  االسمعیالوي/        إلى حـ

ج ٢٠٠٠٠شراء بضاعة بمبلغ 

  %٢بخصم تجاري 

  القاھري/ من حـ

  المبیعات/      إلى حـ

ج ٣٠٠٠٠بیع بضاعة بمبلغ  

  %٧بخصم تجاري 

١  

  

  

  

٢  

  ١/٤/٢٠٠٨  

  

  

  

٢/٤  

  

  

  :دفتر یومیة االسماعیالوي

  

١٩٠٠٠  

  

  

  

١٩٠٠٠  

  الجیزاوي/ من حـ

  المبیعات/   إلى حـ   

بیع بضاعة بمبلغ إلى الجیزاوي 

  %٢بخصم 

١/٤/٢٠٠٨    ١  

  

  

  :دفتر یومیة القاھري

  

٢٧٩٠٠  

  

  

٢٧٩٠٠  

  

  المشتریات/ من حـ

  الجیزاوي/       إلى حـ

شراء بضاعة من الجیزاوي 

  %٧بخصم 

٢/٤/٢٠٠٨    ٢  
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 ٥٢

  :خصم الكمیة: ثانیا
  .یمنحھ البائع للمشتري لشراء كمیات أكبر -١

 .تبط بالسدادال یر -٢

 . بالفاتورةیظھر -٣

 :یظھر بالقید فیكون -٤

  .خصم كمیة مدین:  بالنسبة للبائع •

 .خصم كمیة دائن:  بالنسبة للمشتري •

  

  :قامت منشأة المحالوي بالعملیات التالیة):   ١١(مثال 

  : ببیع بضاعة إلى سعد الدین بالشروط التالیة١/٢/٢٠٠٣  في    

   وحدة بدون خصم١٠٠أول  -

 %٢وحدة بخصم  ٢٠٠ثاني  -

 %٣ وحدة التالیة بخصم ٣٠٠ال  -

 %٤ وحدة التالیة بخصم ٥٠٠ال  -

 %٥ما زاد عن الوحدات السابقة بخصم  -

   جنیھا٣٠ وحدة بسعر الوحدة ١٥٠٠          و قد بلغت الكمیة المباعة إلى سعد الدین عدد 

  . إثبات ما تقدم بدفاتر كل منھما:المطلوب

  

  ):بائع( دفتر یومیة المحالوي 

  

  :        احتساب خصم الكمیة على مبیعات البضاعة إلى سعد الدین 

o   صفر    وحدة=   األولى بدون خصم       ١٠٠ال  

o  وحدة٤% = ٢ وحدة التالیة بخصم ٢٠٠ ال           

o  وحدة٩% = ٣ وحدة التالیة بخصم ٣٠٠ ال           

o  وحدة٢٠% = ٤ وحدة التالیة بخصم ٥٠٠ ال        

o  وحدة     ١٥% = ٥ة التالیة بخصم  وحد٣٠٠ ال   

      _____                             ______  

   وحدة٤٨=  وحدة                       ١٥٠٠= 
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 ٥٣

   جنیھا١٤٤٠ = ٣٠ x  ٤٨=         قیمة الوحدات لخصم الكمیة 

   جنیھ٤٥٠٠٠ = ٣٠ x ١٥٠٠=         اجمالي المبیعات 

  : الیومیة كما یلي              و یكون قید

 

  

٤٣٥٦٠  

١٤٤٠  

  

  

  

٤٥٠٠٠  

  

          من مذكورین

  سعد الدین/ حـ

  خصم كمیة مدین /حـ

  المبیعات/       إلى حـ

  بیع على الحساب بخصم كمیة

١/٢/٢٠٠٣    ١  

  

  

  

  ):المشتري(دفتر یومیة سعد الدین 

  

٤٥٠٠٠  

  

  

  

١٤٤٠  

٤٣٥٦٠  

  

  المشتریات/ من حـ

                إلى مذكورین

  خصم كمیة دائن/        حـ   

  المحالوي/           حـ

  شراء بضاعة بخصم كمیة

    ١/٢/٢٠٠٣  

  

  

  :الخصم النقدي: ثالثا
  .یمنحھ البائع للمشتري للسداد الفوري أو للسداد خالل مھلة محددة -١

 .یحتسب یوم البیع و الشراء ضمن المھلة -٢

 .المبالغ المسددة خالل المدة تحصل على الخصم -٣

 .مسددة بعد المھلة ال تحصل على خصمالمبالغ ال -٤

 .یظھر بقید الیومیة على المبالغ المسددة خالل المھلة -٥

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٤

  : بالعملیات التالیةقامت منشأة القلیوبي): ١٢(مثال 

خالل % ٥ جنیھ بخصم ٤٠٠٠٠ شراء بضاعة من أحمد بمبلغ ١/٣/٢٠٠٦في  -١

  . أیام١٠

 . جنیھ في نفس یوم الشراء نقدا١٠٠٠٠ قام احمد بسداد  -٢

 . قام أحمد بسداد الباقي بشیك٧/٣في  -٣

  . إثبات ما تقدم بدفاتر كل منھما:المطلوب

  

  ):المشتري(دفاتر القلیوبي 

  

٤٠٠٠٠  

  

  

١٠٠٠٠  

  

  

  

  

  

٣٠٠٠٠  

  

  

٤٠٠٠٠  

  

  

  

٥٠٠  

٩٥٠٠  

  

  

  

  

١٥٠٠  

٢٨٥٠٠  

  

  

  

  المشتریات/ من حـ

  أحمد/       إلى حـ

   أیام١٠ خالل %٥بخصم شراء بضاعة 

  أحمد/ من حـ

                 إلى مذكورین        

  الخصم المكتسب/           حـ

  الصندوق/           حـ

سداد مبلغ نقدا خالل المدة و االستفادة من 

  .الخصم الممنوح

  أحمد/ من حـ

                         إلى مذكورین

  الخصم المكتسب/           حـ

  بنكلا/           حـ

ة من سداد باقي المستحق و االستفاد

  .الخصم

١  

  

  

٢  

  

  

  

  

  

٣  

  ١/٣/٢٠٠٦  

  

  

١/٣  

  

  

  

  

  

٧/٣  
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 ٥٥

  :دفتر یومیة أحمد

  

٤٠٠٠٠  

  

  

  

  

٥٠٠  

٩٥٠٠  

  

  

  

  

١٥٠٠  

٢٨٥٠٠  

  

٤٠٠٠٠  

  

  

  

  

  

١٠٠٠٠  

  

  

  

  

  

٣٠٠٠٠  

  

  القلیوبي/ من حـ

  المبیعات/       إلى حـ

 بضاعة على الحساب بخصم نقدي بیع

   أیام١٠خالل 

                  من مذكورین

  م المسموح بھالخص/  حـ

  الصندوق/  حـ

  القلیوبي/        إلى حـ

 االستفادة من الخصم جزء نقدي سداد 

  .الممنوح

  مذكورین                من 

  الخصم السموح بھ/ حـ

  الصندوق/ حـ

  القلیوبي/          إلى حـ

١  

  

  

  

٢  

  

  

  

  

  

٣  

  ١/٣/٢٠٠٦  

  

  

  

١/٣  

  

  

  

  

  

٧/٣  
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 ٥٦

  المبحث الخامس
  

  ة و الخسائر و المسحوباتمالدیون المعدو

  
  :الدیون المعدومة: أوال

  
على السداد للمستحق علیھ و ) المدینین(تظھر الدیون المعدومة بسبب عدم قدرة أحد العمالء      

دون تركة أو الھرب دون الوصول إلى ذلك بتأكد تام من عدم المقدرة سواء باإلفالس أو الموت 

  : یكون القید كالتاليو. أیة أموال لھ یمكن الحجر علیھا

                                       

                                        xx الدیون المعدومة/  من حـ  

                                                  xx فالن/  إلى حـ  

  ى فالن                                  إعالم دین مقداره كذا مستحق عل

   ___________________________                                 

  

ألي سبب قھري _مبلغ و عدم المقدرة أي بعد تحصیل ,      و قد یكون الدین المعدوم دینا جزئیا 

  .على تحصیل الباقي_ و قانوني

  

  :الخسائر: ثانیا

  
  :     تظھر الخسائر في حاالت عدیدة نذكر منھا

  . ثابتة بأقل من تكلفتھا و ایضا عد أخذ مجمع االھالك في االعتباربیع أصول -١

خسائر بسبب عجز بالخزینة و عدم المقدرة على تحدید المسئول و تحمل المنشأة  -٢

 .لھ
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 ٥٧

  :     و یكون القید كما یلي

             

  :بیع أصل ثابت بخسائر: الحالة األولى -

                           من مذكورین

          xx فالن/ أو حـ) البنك( الصندوق / حـ  

           xx مجمع اھالك األصل/ حـ  

          xx الباقي(خسائر رأسمالیة /  حـ(  

                  xx  بالتكلفة( األصل الثابت /  حـ إلى(  

           بیع أصل ثابت و عدم المقدرة على تغطیة التكلفة بعد استخدام 

  ع اإلھالك إن وجد           مجم

   _______________________________________           

  

أو صاحب (عجز الخزینة وابن صاحب المنشأة ھو الصراف : الحالة الثانیة -

  ):المنشأة ھو الصراف

  :و یكون القید

      xx  عجز الصندوق(خسائر متنوعة /   من حـ(  

                  xx الصندوق/   إلى حـ  

     _____________________________       

  

  :المسحوبات: ثالثا
     عادة ما یقوم صاحب المنشأة بالسحب من المنشأة سواء نقدا أو بضاعة سواء لنفسھ أو بیتھ أو 

  .البنھ

  :      و تكون القیود كما یلي

  

  :حالة سحب نقدیة -١

                              xx  المسحوبات/   من حـ  

                                        xx الصندوق/   إلى حـ  

  البنك/                                           أو إلى حـ

 ____________________                                 
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 ٥٨

  

  

  :حالة أخذ بضاعة من المنشأة -٢

/ الحالة الوحیدة التي یكون فیھا حـ          و ھنا یتم اثباتھا بسعر الشراء أي بالتكلفة و ھى 

  .المشتریات دائنا

                               xx  المسحوبات/   من حـ  

                                          xx المشتریات/   إلى حـ  

  ____________________                                   

  

  ):سیارة(نشأة لالستخدام الخاص مثال حالة أخذ أصل ثابت من أصول الم -٣

                              xx  المسحوبات/   من حـ  

                                         xx االصل/   إلى حـ  

  ___________________                                 

  

جود مجمع اھالك حالة أخذ أصل ثابت من أصول المنشأة لالستخدام الخاص مع و -٤

  :متراكم لنفس األصل

                                        من مذكورین

                              xx  المسحوبات/    حـ  

                               xx  مجمع اھالك االصل الثابت/    حـ  

                                         xx صل الثابتاال/   إلى حـ  

 __________________________                                
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 ٥٩

  :٢٠١٠تمت العملیات التالیة بدفاتر منشأة عوض اهللا خالل شھر ینایر ): ١٤(مثال 

  . جنیھ بشیك لمصروفات منزلھ١٠٠٠ قام عوض اهللا بأخذ ٥/١/٢٠١٠في  -١

لالستخدام الخاص لھ  أخذ ابن عوض اهللا سیارة المنشاة ٧/١/٢٠١٠في  -٢

  جنیھ١٠٠٠٠ ج بمجمع اھالك٢٥٠٠٠باستمرار بتكلفة 

 جنیھ و سعر بیع ٥٠٠سحب بضاعة الستھالك منزلھ بتكلفة  ١٠/١/٢٠١٠في  -٣

  جنیھ٦٠٠

  . إثبات قیود الیومیة بدفاتر منشأة عوض اهللا:المطلوب       

  

  

١٠٠٠  

  

  

  

١٠٠٠٠  

١٥٠٠٠  

  

  

  
  

٥٠٠  

  

  

١٠٠٠  

  

  

  

  

٢٥٠٠٠  

  

  

  

  
٥٠٠  

  

  المسحوبات/ ـمن ح

  البنك/       إلى حـ

   للمنزل١٠٠٠بمبلغ ... سحب شیك رقم 

  مذكورین                من 

  مجمع اھالك السیارات/  حـ

  السیارات/  حـ

  السیارات/          إلى حـ

أخذ سیارة بواسطة یوسف ابن صاحب 

المنشأة الستخدامھ الخاص باستمرار و 

  .ھااستبعاد مجمع االھالك المتراكم ل

   المسحوبات/من حـ

  المشتریات/       إلى  حـ

سحب بضاعة الستھالك المنزل بتكلفة 

   جنیھ٦٠٠ جنیھ و سعر بیع ٥٠٠

١  

  

  

٢  

  

  

  

  

  

  

٣  

  ٥/١/٢٠١٠  

  

  

٧/١  

  

  

  

  

  

  

١٠/١  
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 ٦٠

  المبحث السادس
  

  اإلیرادات و المصروفات
  

ت و تحصیل ایرادات           أثناء القیام بمزاولة المشروع البد من سداد بعض المصروفا

  .بخالف تلك الخاصة بالبیع و الشراء

  :         و من أمثلة المصروفات التي یقوم المشروع بسدادھا باستمرار ما یلي

  اعالن •

 ایجار •

 اجور و مرتبات •

 عموالت •

 اكرامیات •

 مواد مكتبیة •

 تأمینات مستردة و غیر مستردة •

 كھرباء و میاه و غاز و صرف صحي. م •

 نظافة. م •

  نقل للداخلمصروفات •

 مصروفات نقل للخارج •

 أي مصروفات أخرى •

  

  :و من أمثلة اإلیرادات

  أرباح و كوبونات أسھم و سندات •

 ایراد عقار •

 ایرادات متنوعة •
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 ٦١

  :         و من الممكن تصور قیود الیومیة كما یلي

  

  :سداد مصروفات نقدا: أوال
    من مذكورین                                 

                        xx االیجار. م/   حـ  

                        xx المرتبات. م/   حـ  

                        xx العموالت. م/   حـ  

                        xx أي مصروف آخر.  م/   حـ  

                                   xx الصندوق/  إلى  حـ  

  البنك/            أو إلى حـ                       

 _____________________                          

  

  :تحصیل ایرادات نقدا: ثانیا
                        xx الصندوق/   من حـ  

                                    إلى مذكورین

                     xx كوبون  أوراق مالیة/   حـ  

                     xx ایراد عقار/    حـ  

                     xx أخرى/    حـ  

 ____________________                      

  

 :تمت العملیات التالیة بدفاتر منشأة القدس الشریف خالل شھر ینایر : مثال عام

  : بدأت رأسمالھا كما یلي ١/١في  -١

.  أ-  ٢٥٠٠٠ سیارات – ٢٠٠٠٠ بضاعة – ٤٠٠٠٠ بنك – جنیھ ٣٠٠٠٠صندوق 

 – ٣٧٠٠ دائنون -  ٤٨٠٠ أثاث – ٤٥٠٠ مدینون – ٦٠٠٠دفع . أ-   ٨٠٠٠قبض 

  . جنیھ٦٠٠٠٠مباني 

  خالل اسبوع% ٢, % ١٠ج بخصم ٢٠٠٠٠ تم شراء بضاعة من خالد بمبلغ ٢/١في  -٢

  ایام٣خالل % ٣, % ٥ج بخصم ٢٨٠٠٠ تم بیع بضاعة إلى سید بمبلغ ٣/١في  -٣

 المستحق على سید نقدا تم تحصیل نصف ٤/١في  -٤
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 ٦٢

 % ٣ بخصم ١٥٠٠٠ تم شراء بضاعة من محمد ب ٥/١في  -٥

 ج ١٢٠٠ تم رد بضاعة إلى محمد ب ٦/١في  -٦

 ج١٣٥نقل للداخل . م, ج ١٤٠٠مرتبات , ج ٥٠٠ تم سداد إیجار ٨/١في  -٧

  ج نقدا٢٠٠٠ تم تحصیل ایراد عقار ب٩/١في  -٨

  . ٣/١ تم تحصیل باقي المستحق على سید من مبیعات ١٠/١في  -٩

 ج على الحساب١٠٠٠٠ بیع بضاعة غلى عید بمبلغ ١١/١ في -١٠    

ج لعدم رد ١٠٠ج و سمحنا لھ بخصم ٢٠٠ تم رد بضاعة إلینا من عید بمبلغ ١٢/١ في -١١    

  .بضاعة أخرى

خالل اسبوع بسعر % ٥, % ١٠خصم تجاري :  تم شراء بضاعة بخصم كمیة كما یلي-١٢    

   من أنس ١٤/١وحدة وذلك في ٢٠٠یة المشتراة  ج و بلغت الكم١٠٠الوحدة 

   وحدات بدون خصم١٠أول         , 

  %٥ وحدة التالیة بخصم ٥٠ال         , 

  %٦ وحدة التالیة بخصم ١٠٠ال         , 

  %١٠ما زاد عن ذلك بخصم           , 

   بشیك نقدا للنصف و اآلخر٢/١ تم سداد المستحق إلى خالد من مشتریات ١٥/١  في -١٣  

و , جنیھ ٢٠٠و نقل للخارج ,  جنیھ ١٠٠ تم سداد مصروفات نقل للداخل ١٦/١ في -١٤  

   جنیھ٤٠٠عموالت 

   جنیھ٦٠٠و تامین ضد الحریق ,  جنیھ ٤٠٠ تم سداد تأمین عداد كھرباء ١٨/١  في -١٥  

   جنیھ إلستھالك الخاص١٥٠ سحب بضاعة بتكلفة ١ /٢٠ في -١٦  

  ج بشیك٥٠٠٠عة مقدمة إلى اسالم لشراء بضاعة ب   سداد دف٢١/١ في -١٧  

  . لعدم الحاجة الیھا إلى راضي٢٢٠٠٠ تم بیع سیارة ب ٢٢/١  في -١٨  

  ج بشیك أودع بالخزینة٢٠٠٠قبض ب .  تحصیل أ٢٣/١ في -١٩  

  .ج نقدا٤٠٠٠دفع ب .  سداد أ٢٤/١ في -٢٠  

  ج بشیك من سید٣٠٠٠ شراء أثاث ب ٢٥/١ في - ٢١   

  : زیادة رأس المال كما یلي٢٦/١ في -٢٢  

  ج في البنك٣٠٠٠٠, ج نقدا ١٥٠٠٠, ج بضاعة ١٠٠٠٠                

  : بیع بضاعة بخصم كمیة إلى عبادة كما یلي٢٧/١ في-٢٣  

  %١ وحدة خصم ١٠٠          أول 

  %٣ التالیة خصم ٢٠٠ال         , 
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 ٦٣

  %٤ التالیة بخصم ٥٠٠ال        , 

  &٧ بخصم ما زاد عن ذلك    , 

  %٥ج و بخصم ٢٠ وحدة بسعر الوحدة ١٠٠٠    و قد تم بیع 

  ج٤٠٠ رد بضاعة إلینا من عبادة لمخالفتھا المواصفات بمبلغ ٢٨/١ في -٢٤ 

 أیام وذلك في ٤خالل % ٣و % ١٠ج بخصم ٤٠٠٠٠ شراء بضاعة من الھرماوي بمبلغ -٢٥  

٢٩/١  

ج لعد رد ٣٠٠ج وسمح لنا بخصم ٣٥٠ تم رد بضاعة إلى الھرماوي بمبلغ ٣١/١ في - ٢٦

  .و قمنا بسداد المستحق علینا بشیك, بضائع أخرى 

  .جنیھ٩٠٠٠٠ أیضا تم بیع بضاعة نقدا ب ٣١/١ في -٢٧  

  . قیود الیومیة بدفاتر منشأة القدس الشریف:المطلوب 
   

 لـــھ منــھ

 جـ جـ

رقم  البیان

 القید

رقم 

صفحة 

 األستاذ

 التاریخ

  

٣٠٠٠٠  

٤٠٠٠٠  

٢٠٠٠٠  

٢٥٠٠٠  

٨٠٠٠  

٤٥٠٠  

٤٨٠٠  

٦٠٠٠  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٦٠٠٠  

٣٧٠٠  

١٨٢٦٠٠  

 

              من مذكورین

  الصندوق/ حـ

  البنك/ حـ

  )أول مدة( البضاعة / حـ

  السیارات/ حـ

  قبض. أ/ حـ

  المدینون/ حـ

  األثاث/  حـ

  المباني/  حـ

             إلى مذكورین

  دفع. أ/        حـ

  الدائنون/        حـ

  رأس المال    /  حـ     

  قیمة ما بدأنا بھ أعمالنا التجاریة

 

١/١  ١ 
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 ٦٤

١٨٠٠٠  

 

  

١٨٠٠٠ 

  المشتریات/  من حـ

  خالد/         إلى حـ

شراء بضاعة من خالد بخصم 

  أیام٧خالل % ٢, %١٠تجاري

 

٢/١  ٢ 

٢٦٦٠٠  

 

  

٢٦٦٠٠ 

  سید/ من حـ

  المبیعات/        إلى حـ

و , % ٥بیع بضاعة إلى سید بخصم 

  . أیام٣خالل % ٣قدي خصم ن

 

٣/١  ٣ 

  

١٢٩٠١  

٣٩٩  

 

  

  

  

١٣٣٠٠ 

           من مذكورین

  الصندوق/ حـ

  خصم مسموح/ حـ

  سید/        إلى حـ

  تحصیل نصف المستحق على سید نقدا

 

٤/١  ٤ 

١٤٥٥٠   

١٤٥٥٠ 

  المشتریات/  من حـ

  محمد/         إلى حـ

شراء بضاعة من محمد بخصم 

  %٣تجاري

 

٥/١  ٥ 

١٢٠٠   

١٢٠٠ 

  محمد /  من حـ

  مردودات المشتریات/         إلى حـ

  رد بضاعة إلى محمد

 

٦/١  ٦ 

  

٥٠٠  

١٤٠٠  

  

  

  

           من مذكورین

  اإلیجار. م/ حـ

  المرتبات. م/ حـ

٨/١  ٧ 
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 ٦٥

١٣٥  

 

  

٢٠٣٥ 

  نقل للداخل. م / حـ

  الصندوق/         إلى حـ

  سداد مصروفات نقدا

 

٢٠٠٠   

٢٠٠٠ 

  الصندوق/ من حـ

  إیراد العقار/ لى حـ      إ

  تحصیل إیراد عقار نقدا

 

٩/١  ٨ 

١٣٣٠٠   

١٣٣٠٠ 

  الصندوق/ من حـ

  سید/       إلى حـ

تحصیل المستحق على سید بدون منحھ 

  الخصم النقدي لعدم السداد خالل المھلة

 

١٠/١  ٩ 

١٠٠٠٠   

١٠٠٠٠ 

  عید/  من حـ

  المبیعات/       إلى حـ

  بیع بضاعة على الحساب إلى عید

 

١١/١  ١٠ 

  

٢٠٠  

١٠٠ 

  

  

  

٣٠٠ 

           من مذكورین

  مردودات المبیعات/ حـ

  مسموحات المبیعات/ حـ

  عید /         إلى حـ

قیام عید برد بضاعة إلینا و سمحنا لھ 

  ج أخرى١٠٠ب

 

١٢/١  ١١ 

١٨٠٠٠   

  

١١٢٥  

١٦٨٧٥ 

  المشتریات/  من حـ

          إلى مذكورین

  خصم كمیة دائن/       حـ

  نسأ/      حـ

١٤/١  ١٢ 
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 ٦٦

, %١٠شراء بضاعة من بخصم تجاري

و خصم كمیة حسب اإلتفاق و خصم 

  خالل اسبوع% ٥

 

١٨٠٠٠   

  

٩٠٠٠  

٩٠٠٠ 

  خالد/  من حـ

          إلى مذكورین

  الصندوق /         حـ

  البنك/         حـ

سداد المستحق إلى خالد من مشتریات 

   النصف نقدا و النصف بشیك٢/١

 

١٤/١  ١٣ 

  

١٠٠  

٢٠٠  

٤٠٠ 

  

  

  

  

٧٠٠ 

           من مذكورین

  نقل للداخل. م/ حـ

  نقل للخارج. م/ حـ

  عموالت/ حـ

  الصندوق/        إلى حـ

  سداد مصروفات نقدا

 

١٦/١  ١٤ 

  

٤٠٠  

٦٠٠ 

  

  

  

١٠٠٠ 

           من مذكورین

  تأمین عداد كھرباء. م/ حـ

  تأمین ضد الحریق. م/ حـ

  الصندوق/        إلى حـ

  أمینات نقداسداد مصروفات و ت

 

١٨/١  ١٥ 

١٥٠   

١٥٠ 

  المسحوبات/  من حـ

  المشتریات/       إلى حـ

عائلي سحب بضاعة لإلستھالك ال

 بالتكلفة

٢٠/١  ١٦ 
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 ٦٧

٥٠٠٠   

٥٠٠٠ 

  )دفعات مقدمة(اسالم /  من حـ

  البنك/       إلى حـ

/ سداد دفعة مقمة إلى اسالم تحت حـ

  مشتریات مستقبلیة

 

٢١/١  ١٧ 

  

٢٢٠٠٠  

٣٠٠٠ 

  

  

  

٢٥٠٠٠ 

           من مذكورین

  راضي/ حـ

  خسائر رأسمالیة/ حـ

  السیارات/        إلى حـ

  بیع سیارة على الحساب بخسائر

 

٢٢/١  ١٨ 

٢٠٠٠   

٢٠٠٠ 

  )شیك( الصندوق /  من حـ

  قبض. أ/       إلى حـ

  قبض بشیك أودع بالخزینة. تحصیل أ

 

٢٣/١  ١٩ 

٤٠٠٠   

٤٠٠٠ 

  دفع. أ/  من حـ

  لصندوقا/       إلى حـ

  دفع نقدا. سداد أ

 

٢٤/١  ٢٠ 

٣٠٠٠   

٣٠٠٠ 

  األثاث/  من حـ

  البنك/       إلى حـ

 شراء أثاث من سید بشیك

٢٥/١  ٢١ 

  

١٠٠٠٠  

١٥٠٠٠  

٣٠٠٠٠ 

  

  

  

  

٥٥٠٠٠ 

           من مذكورین

  البضاعة/ حـ

  الصندوق/ حـ

  البنك/ حـ

  رأس المال/        إلى حـ

 زیادة رأس المال

٢٦/١  ٢٢ 
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 ٦٨

  

٧٧٩  

١٨٢٢١ 

  

  

  

١٩٠٠٠ 

           من مذكورین

  خصم كمیة مدین/ حـ

  عبادة/ حـ

  المبیعات/        إلى حـ

بیع بضاعة بخصم كمیة و خصم تجاري 

٥% 

٢٧/١  ٢٣ 

  

٤٠٠ 

  

  

٤٠٠ 

           من مذكورین

  مردودات المبیعات/ حـ

  عبادة/        إلى حـ

رد بضاعة إلینا بواسطة عبادة 

  لمخالفتھا المواصفات

 

٢٨/١  ٢٤ 

  

٣٦٠٠٠ 

  

  

٣٦٠٠٠ 

           من مذكورین

  المشتریات/حـ

  الھرماوي/        إلى حـ

و % ١٠شراء بضاعة بخصم تجاري 

   أیام٤خالل % ٣خصم 

 

٢٩/١  ٢٥ 

٣٦٠٠٠   

  

٣٥٠  

٣٠٠  

١٠٦١  

٣٤٢٨٩ 

  الھرماوي / من حـ

              إلى مذكورین

  مردودات المشتریات/          حـ

  مشتریاتمسموحات ال/          حـ

  خصم مكتسب/         حـ

  البنك /          حـ

سداد المستحق إلى الھرماوي بعد رد 

بضاعة و الحصول على مسموحات و 

االستفادة من الخصم النقدي للسداد 

 خالل المھلة

٣١/١  ٢٦ 
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 ٦٩

٩٠٠٠٠   

٩٠٠٠٠ 

  الصندوق/  من حـ

  المبیعات/       إلى حـ

  بیع بضاعة نقدا بدون خصم

 

٣١/١  ٢٧ 
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 ٧٠

  المبحث السابع
  

  الترحیل إلى الدفتر األستاذ
  

       كما سبق القول فإن الترحیل إلى دفتر األستاذ ھو بمثابة أول خطوة تجاه تلخیص العملیات 

المتشابھة مدینة و دائنة في حسابات متخصصة حیث أن كل حساب یشمل كل العملیات المتعلقة 

  .انیة تحدید موقف كل حساب في أي وقتبھ مما یؤدي إلى إمك

  

  :و یتم الترحیل كما یلي       

 .أوال من اسم الحساب الذي نحن بصدد الترحیل الیھیتم التأكد  -١

یكون الترحیل ألي حساتب بالمرور بقیود الیومیة بالترتیب فإذا وجدنا ذلك الحساب  -٢

 .مدینا أو دائنا رحلنا المبالغ المدین أو الدائن بھا

ن الترحیل بالتسجیل في الجانب المدین إذا كان الجساب في قید الیومیة مدینا و یتم و یكو -٣

وایضا . تسجیل اسم الحساب الدائن لھ في خانة البیان بالجانب المدین و تاریخ القید 

اذا كان الحساب قي قید الیومیة دائنا و یتم یكون الترحیل بالتسجیل في الجانب الدائن 

 .لمدین لھ في خانة البیان بالجانب الدائن و تاریخ القیدتسجیل اسم الحساب ا

  

  :مثال بإفتراض وجود قید الیومیة التالي

  الصندوق/  من حـ١٠٠٠٠                         

  ١١/١/٢٠٠٨            المبیعات/  إلى حـ١٠٠٠٠                                

  ـاعة نقدا                                  بیـع بض
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 ٧١

  :الصندوق كما یلي/ یتم فتح حـ

  

                                                لھالصندوق/ منھ                                     حـ    

  المبیعات/ الى حـ  ١٠٠٠٠

  

١١/١/٢٠٠٨        

    

  

                                         لھ       المبیعات/ منھ                                     حـ    

      

  

  ١١/١/٢٠٠٨  الصندوق/ من حـ  ١٠٠٠٠

  

  

  :و قد تم الترحیل بحساب الصندوق كما یلي

الصندوق / التسجیل في حـالصندوق مدینا فیتم / نرى أن وضع حـ     بالمرور بقید الیومیة 

بحساب الصندق بنفس خانة البیان  جنیھ و في ١٠٠٠٠بالجانب المدین أیضا بالمبلغ المدین بھ 

المبیعات و التاریخ و بذلك یكون الترحیل قد تم / الجانب المدین نذكر الحساب المقابل و ھو حـ

  .بالجانب السلیم لحساب الصندوق

/ المبیعات دائنا فیتم التسجیل في حـ/ حـ    و باستكمال ترحیل قید الیومیة نرى أن وضع 

بحساب  جنیھ و في خانة البیان ١٠٠٠٠یضا بالمبلغ الدائن بھ بالمبیعات بالجانب الدائن ا

الصندوق و التاریخ / المبیعات بنفس الجانب الدائن أمام المبلغ نذكر اسم الحساب المقابل و ھو حـ

  .و بذلك یكون الترحیل قد تم بالجانب السلیم لحساب المبیعات

  .      و بذلك یكون الترحیل قد تم على خیر وجھ

 ھكذا یتم الترحیل بفتح كافة الحسابات بحیث ال یتم تكرار فتح أي حساب و یتم الترحیل      و

  .بنفس الطریقة حتى باقید المركب
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 ٧٢

السابق بتصویر كافة حسابات األستاذ الموجودة بالمثال العام حل المثال  المطلوب :مثال عام

  السابق

  :عات متجانسة متكاملة من الحسابات ھي                 و یتكون الدفتر األستاذ من مجمو

  

  :الدفتر األستاذ المساعد: أوال
خصا       و ھذا الدفتر یخص للمدینین لكل مدین حساب و الدائنین لكل دائن حساب سواء كان ش

  .أم شركة

  :     و بالمرور على قیود الیومیة الخاصة بالمثال العام السابق یمكن تصویر الحسابات التالیة

  

  

  ):المدینین(ستاذ مساعد العمالء ا -١
  سید                                       لـــھ/ حـ       منھ                                        

٣/١المبیعات        / إلى حـ  ٢٦٦٠٠  

  

١٣٣٠٠ 

١٣٣٠٠ 

  

٤/١من مذكورین                 

١٠/١الصندوق        / من حـ  

  

  

  عید                                       لـــھ/ حـ                                       منھ        

١١/١المبیعات        / إلى حـ  ١٠٠٠٠  

  

٣٠٠ 

 

١٢/١من مذكورین                 

 

  

     لـــھ                                   الصندوق/ حـ       منھ                                        

١١/١المبیعات        / إلى حـ  ١٠٠٠٠  

  

  

  

  عبادة                                      لـــھ/ حـ       منھ                                        

٢٧/١المبیعات       / إلى حـ  ١٨٢٢١  

  

٤٠٠ 

 

٢٨/١مردودات المبیعات / من حـ  
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 ٧٣

  :)غیر تجاریین( أستاذ مساعد عمالء -
            لھ                                              راضي/ منھ                                     حـ    

  ٢٢/١  السیارات/ إلى حـ  ٢٢٠٠٠

  

      

  

               لھ                                         خالد/ منھ                                     حـ    

  ١٥/١   مذكورینإلى   ١٨٠٠٠

  

  ٢/١  المشتریات/ من حـ  ١٨٠٠٠

  

  

            لھ                                           محمد/ منھ                                     حـ    

مردودات / إلى  حـ  ١٢٠٠

  المشتریات

٦/١  

  

  ٥/١  المشتریات/ من حـ  ١٤٥٥٠

       

         لھ                                              أنس/                       حـمنھ                   

      ١٦٨٧٥  

  

  ١٤/١  المشتریات/ من حـ

  

           لھ                                            إسالم/ منھ                                     حـ    

        ٢١/١  البنك/ إلى حـ  ٥٠٠٠

  

  

            لھ                                     الھرماوي/ منھ                                     حـ    

  ٣٦٠٠٠  ٣١/١  إلى مذكورین  ٣٦٠٠٠

  

  ٢٩/١  المشتریات/ من حـ
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 ٧٤

  :الدفتر األستاذ العام: ثانیا
  

  ھـ          ل)                     المدینین (إجمالي العمالء/ منھ                                     حـ    

٤٥٠٠  

٢٦٦٠٠  

١٠٠٠٠  

١٨٢٢٥  

  رأس المال/ إلى حـ

  المبیعات/ إلى حـ

  المبیعات/ إلى حـ

  المبیعات/ إلى حـ

١/١  

٣/١  

١١/١  

٢٧/  

  

١٣٣٠٠  

١٣٣٠٠  

٣٠٠  

٤٠٠  

  من مذكورین

  الصندوق/ من حـ

  مردودات المبیعات/من حـ

  مردودات المبیعات/من حـ

  

٤/١  

١٠/١  

١٢/١  

٢٨/١  

  

  

  

  

           لھ                        )غیر التجاریین( العمالء يإجمال/               حـمنھ               

        ٢٢/١  السیارات/ إلى حـ  ٢٢٠٠

  

  

  

           لھ               )            الدائنین(إجمالي الموردین /       حـمنھ                          

١٨٠٠٠  

١٢٠٠  

  

٣٦٠٠٠  

  مذكورینإلى 

مردودات / إلى حـ

  المشتریات

  إلى مذكورین

١٥/١  

٦/١  
  
  

٣١/١  

١٨٠٠٠  

١٤٥٥٠  

١٦٨٧٥  

٣٦٠٠٠  

  

  المشتریات/ من حـ

  المشتریات/ من حـ

  المشتریات/ من حـ

  المشتریات/ من حـ

  

٢/١  

٢/١  

٤/١  

٢٩/١  

  

  

  

           لھ                         )رصید شاذ(إجمالي الموردین /                     حـمنھ             

        ٢١/١  البنك/ إلى حـ  ٥٠٠٠
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 ٧٥

  

           لھ                                 الصندوق       / منھ                                     حـ    

٣٠٠٠٠  

١٢٩٠١  

٢٠٠٠  

١٣٣٠٠  

٢٠٠٠  

١٥٠٠٠  

٩٠٠٠٠  

  

  مذكورینإلى 

  سید/ إلى حـ

  إیراد عقار/ إلى حـ

  سید/ إلى حـ

  قبض. أ/ إلى حـ

  رأس مال/ إلى حـ

  المبیعات/ إلى حـ

١/١  

٤/١  

٩/١  

١٠/١  

٢٣/١  

٢٦/١  

٣١/١  

٢٠٣٥  

٩٠٠٠  

٧٠٠  

١٠٠  

٤٠٠٠  

  من مذكورین 

  خال/ من حـ

  من مذكورین

  من مذكورین

  قبض. أ/ من حـ

٨/١  

١٥/١  

١٦/١  

١٨/١  

٢٣/١  

  

  

  

  

           لھ                البنــــــك                       /        حـ                 منھ                     

٤٠٠٠٠  

٣٠٠٠٠  

  إلى مذكورین

  رأس المال/ إلى حـ

١/١  

٢٦/١  

  

٩٠٠٠  

٥٠٠٠  

٣٠٠٠  

٣٤٢٨٩  

  

  خال/ من حت

  اسالم/ من حـ

  االثاث/ من حـ

  الھرماوي/ من حـ

  

  

  

  

           لھ                         ضاعة أول المدة       ب/ منھ                                     حـ    

٢٠٠٠٠  

١٠٠٠٠  

  

  إلى مذكورین

  رأس المال/ إلى حـ

١/١  

٢٦/١  
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 ٧٦

           لھ                         السیارات               /                              حـمنھ             

  إلى مذكورین  ٢٥٠٠٠

  

١/١  

  

  ٢٢/١  من مذكورین  ٢٥٠٠٠

  

  

           لھ                         قبض           . أ/                                  حـمنھ             

  إلى مذكورین  ٨٠٠٠

  

١/١  

  

  ٢٣/١  شیك/ الصندوق / من حـ  ٢٠٠٠

  

  

  

    لھ                                     األثاث          /                                 حـمنھ             

٤٨٠٠٠  

٣٠٠٠  

  إلى مذكورین

  البنك/ إلى حـ

١/١  

٢٥/١  

      

  

  

  

           لھ                         المبـــــاني            /                              حـمنھ             

  إلى مذكورین  ٦٠٠٠٠

  

١/١  

  

      

  

  

  

           لھ                         دفع                  . أ/                           حـ    منھ             

  إلى مذكورین  ٤٠٠٠

  

٢٤/١  

  

  ١/١  من مذكورین  ٦٠٠٠

  

  

           لھ                                      رأس المال/                       حـ        منھ             

      ١٨٢٦٠٠  

٥٥٠٠٠  

  من مذكورین

  من مذكورین

  

١/١  

٢٦/١  
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 ٧٧

  

           لھ                         المشتریات             /                               حـمنھ             

١٨٠٠٠  

١٤٥٥٠  

١٨٠٠٠  

٣٦٠٠٠  

  

  خالد/ إلى حـ

  محمد/ إلى حـ

  إلى مذكورین

  الھرماوي/ إلى حـ

٢/١  

٥/١  

١٤/١  

٢٩/١  

  

  ٢٠/١  المبیعات/ حـمن   ١٥٠

  

  

  ھـــ         ل                    المبیعات                  /                              حـمنھ             

      ٢٦٦٠٠  

١٠٠٠٠  

١٩٠٠٠  

٩٠٠٠٠  

  

  سید/ من حـ

  سید/ من حـ

  من مذكورین

  الصندوق/ من حـ

٣/١  

١١/١  

٢٧/١  

٣١/١  

  

  

  ھـــ         ل                             خصم مسموح بھ/                   حـ           منھ             

        ٤/١  سید/ إلى حـ  ٣٩٩

  

      

  

  ھـــ         ل                    مردودات المشتریات   /                               حـمنھ         

      ١٢٠٠  

٣٥٠  

  

  محمد/ من حـ

  الھرماوي/ من حـ

٦/١  

٣١/١  

  

  

  ھـــ         ل                    اإلیجار                      /                                حـمنھ             

        ٨/١  الصندوق/ إلى حـ  ٥٠٠
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 ٧٨

  ھـــ ل                                         المرتبات      /                              حـمنھ             

        ٨/١  الصندوق/ إلى حـ  ١٤٠٠

  

  

  

  ھـــ         ل                                 نقل للداخل/                              حـمنھ             

١٣٥  

١٠٠  

  الصندوق/ إلى حت

  الصندوق/ إلى حت

٨/١  

١٦/١  

  

      

  

  

  

  ھـــ         ل                    اد عقار            إیر/                               حـمنھ             

  ٩/١  الصندوق/ من حـ  ٢٠٠٠      

  

  

  

  ھـــ         ل                           مردودات المبیعات/                              حـمنھ             

٢٠٠  

٤٠٠  

  عید/ إلى حـ

  ةعباد/ حـ إلى 

١٢/١  

٢٨/١  

  

      

  

  

  

  ھـــ         ل                        مسموحات المبیعات/                               حـ     منھ        

        ١٢/١  عید/ إلى حـ  ١٠٠
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 ٧٩

  ھـــ         ل                   خصم كمیة مدین           /                              حـمنھ             

  ١٤/١  المشتریات/ من حـ  ١١٢٥      

  

  

  

  ھـــ         ل                    نقل للخارج               . م/                            حـمنھ             

        ١٦/١  الصندوق/ إلى حـ  ٢٠٠

  

  

  

  ھـــ         ل                    عموالت                 /                              حـمنھ             

        ١٦/١  الصندوق/ حـإلى   ٤٠٠

  

  

  

  ھـــ         ل                    تأمین عداد الكھرباء      /                             حـمنھ             

        ١٨/١  الصندوق/ حـإلى   ٤٠٠

  

  

  

  ھـــ         ل                          تأمین ضد الحریق. م/                    حـ         منھ             

        ١٦/١  الصندوق/ حـإلى   ٦٠٠
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 ٨٠

  ھـــ         ل                                     المسحوبات/                              حـمنھ             

        ٢٠/١  مشتریاتال/ حـإلى   ١٥٠

  

  

  

  ھـــ         ل                             ائر رأسمالیةخس/                              حـمنھ             

        ٢٢/١  السیارات/ ـإلى ح  ٣٠٠٠

  

  

  

  ھـــ         ل                                    خصم كمیة /                    حـ         منھ             

        ٢٧/١  مبیعاتال/ إلى حـ  ٧٧٩

  

  

  

  ھـــ         ل                         مسموحات مشتریات /                     حـ         منھ             

  ٣١/١  الھرماوي/ من حـ  ٣٠٠      

  

  

  

  ھـــ         ل                    خصم مكتسب               /                             حـمنھ             

  ٣١/١  الھرماوي/ من حـ  ١٠٦١      
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 ٨١

  

  

  

  

  

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  

  األوراق التجاریة
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 ٨٢

  

  : مقدمة

  
سواء كانوا في شكل منشآت فردیة او تضامن أو تعتمد العملیات المالیة التي تتم بین التجار        

توصیة بسیطة أو خاصة أو شركات اموال مثل شركات المساھمة و الشركات ذات المسئولیة 

كانت شركات قطاع خاص أو عام او قطاع أعمال عام المحدودة وشركات التوصیة لألسھم سواء 

  .ى اإلئتمان بشكل كبیرتعتمد العملیات المالیة عل, أو أي شكل أخر للشركات

      و اإلئتمان یؤدي إلى إتمام الصفقات و التربح و النمو من خالل التسھیالت التي یمنحھا 

ذ أشكال البیع و الشراء و التجار لبعضھم البعض من خالل ضمانات شخصیة أو بمستند تاخ

  .القروض

     و من األشكال اإلئتمانیة لعملیات البیع و الشراء الشكل المستندي و ھو ما نطلق علیھ 

  .األوراق التجاریة

       و األوراق التجاریة ذات أنواع عدیدة وفقا لظروف و شروط التعاقد و التراضي بین 

  .الطرفین من بائعین و مشتریین 

سوف یتم تناول األوراق التجاریة بأنواعھا و بجمیع حاالتھا و اإلحتماالت التي قد تواجھ       و 

  .أي حالة من ھذه الحاالت

  

  :     و تتعدد انواع االوراق التجاریة و تأخذ األشكال التالیة

  .  الكمبیالة-١                

  . السند اإلذني-٢                

  .ات الشیك-٣                

   

  :     كما أن حاالت األوراق التجاریة بصفة عامة تنحصر في الحاالت التالیة

اإلحتفاظ باألوراق بواسطة الدائن لحین استحقاقھا و تحصیلھا أو رفضھا ثم  -١

  .سدادھا أو إعادة تجدیدھا كما سنى فیما بعد

 إرسال ورقة إلى البنك بواسطة الدائن قبل تاریخ اإلستحقاق لیقوم البنك  -٢

بتحصیلھا نیابة عن الدائن و یحصل البنك على عمولة نظیر ھذا الجھد و 

 .لدیھ) الدائن أي الساحب (یضیف الصافي إلى الحساب الجاري للعمیل
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 ٨٣

خصم أو قطع الورقة التجاریة لدى البنك و الحصول على قیمتھا قبل تاریخ  -٣

معدل اإلستحقاق و تصبح ملكا للبنك وبالطبع فإن البنك یحصل على فوائد ب

متفق علیھ في حدود المدة التي سینتظرھا البنك من تاریخ خصمھا لدیھ حتى 

تاریخ استحقاقھا و یظل الساحب ضامنا لسداد ھذه الورقة و بالطبع فالبنك یتخذ 

بعض االجراءات التي تؤكد لھ صدق وجدیة الورقة و سالمة الموقف المالي 

 .المسحوب علیھ

 :تظھیر أو تحویل الورقة للغیر -٤

   فیقوم الساحب بالتنازل عن حقھ في الورقة للغیر بموجب صیغة تظھیر          

معینة یثبت فیھا أنھ موافق على سدادھا للغیر ویوقع على ذلك وبالطبع یحصل 

الساحب على حق في الورقة عادة نظیر عملیات مالیة سواء سلع أو خدمات من 

  .لورقة حین استحقاقھاالمستفید الجدید وأیضا یظل الدائن ضامنا سداد ا

  :الحصول على سلفة بضمان الورقة التجاریة -٥

یقوم الدائن بتقدیم الورقة التجاریة للبنك الذي یفحصھا و لكنھ ال یقوم              

بشرائھا من الدائن و إنما إعطائھ سلفة و یأخذ حقھ زائدا فوائد تحتسب بمعدل متفق 

ق و یضیف الصافي إلى حساب جاري علیھ من تاریخ السلفة إى تاریخ االستحقا

  .العمیل لدیھ  أو یعطیھ ایاه نقدا وفقا لظروف االتفاق

           و في ھذه الحالة األخیرة ال یكون البنك مالكا للورقة و لذا فالبنك یمنح 

من قیمة الورقة أو األوراق % ٨٠السلفة  في حدود نسبة معینة عادة ال تتعدى 

  .المقدمة

أما الشیك االت الخمس السابقة خاصة بالكمبیالة و السند اإلذني و یالحظ ان الح

فطبیعتھ تمیل إلى كونھ نقدیا و تختلف اطرافھ فالمسحوب علیھ في حالة الشیكات 

  .ھو البنك

  .         و سوف یتم تناول ما سبق بالتفصیل
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 ٨٤

  المبحث األول
  

  أنواع األوراق التجاریة و مفھومھا
  

  :ة التجاریةمفھوم الورق: أوال
و ھما الدائن و المدین و یكون الدائن عادة ھو ال ساحب و الم دین ھ و    ھي ورقة ذات طرفین       

المسحوب علیھ و ھي تتعلق بتعامالت تجاریة محدد بالنقود و لھا تاریخ معین و ھ و یمث ل ت اریخ       

تحدید واض ح لمك ان   و یمثل تاریخ سداد القیم أو عند االطالع و بھا ) عادة(التعامل و تاریخ آخر   

  .تحریرھا و ھو عادة مكان السداد

  .   أما الشیك فھو دائما لھ تاریخ واحد و ھو تاریخ االستحقاق  

  

  :األنواع: ثانیا
  :     تتعدد االنواع وفقا لعدة زوایا

  

 :من ناحیة طبیعتھا -١

أن ھ  ویمكن تعری ف ال شیك ب  ,  فإذا تمثلت في نقدیة في ذاتھا فھي تسمى شیك               

 ق د یك ون ف ي نف س الوق ت ھ و الم ستفید لیح صل           مستند محرر بواسطة الدائن و الذي     

و ی  تم قیمت  ھ ف  ي ت  اریخ مح  دد و عمل  ة مح  ددة باألرق  ام و الح  روف و الب  د تطابقھم  ا    

خصمھ على حساب المسحوب علیھ لدى البنك و قد یتم تحریره ألمر صاحبھ او ألمر 

 .ممكن التظھیر أو غیر ممكنكما قد یكون , شخص آخر محدد أو لحاملھ

              أما إذا تمثلت في مبلغ محدد یدفع في تاریخ معین أو عند اإلطالع و عادة  

یكون السداد بعد مضي م دة معین ة ی نص علیھ ا ف ي الورق ة و یك ون الم سحوب علی ھ                  

شخص أو شركة و لیس بنكا كما في حالة الشیك ففي ھذه الحالة تسمى كمبیالة او سند 

  .نيإذ

       و الكمبیالة ھي مستند محرر بواسطة الدائن الذي قد یكون ھو المستفید ي نف س   

الوقت یأمر المدین أو المسحوب علیھ بسداد مبلغ معین بعد مضي وقت محدد أو عند     

بعملة محددة و في ھذه الحالة البد من قبول المدین للكمبیال ة وإال تك ون غ ر     اإلطالع  

  .ذات قیمة
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 ٨٥

  .بیالة تحرر بواسطة الدائن و البد من قبولھا بواسطة المدین      فالكم

     أما السند اإلذني فھو كما واضح من اسمھ فھو مستند یتم تحریره بواسطة الم دین   

 إلى و تحت إذن الدائن سواء بع د م ضي   ذاتھ یتعھد فیھ بسداد مبلغ معین بعملة معینة  

  .مدة محددة أو عند اإلطالع

  .ل المدین مطلوب ألنھ یحرره بیده و یتعھد فیھ ویوقعھ في النھایة    و ال یكون قبو

  

  :من زاویة الشراء و البیع  -٢  

. ففي حالة الشراء تسمى الورقة في ھ ذه الحال ة و رق ة دف ع أو أوراق دف ع                      

و من المعلوم أن نفس الورقة تكون أوراق . أما إذا تعلقت بالبیع فتسمى أوراق قبض     

   . زاویة البائع و اوراق دفع من زاویة المشتري في نفس الوقتقبض من

  

  

  :من زاویة طبیعة العملیات المالیة ذاتھا -٣

كما قد تتعلق بالقروض بین التجار ولكننا ,            فقد تتعلق الورقة بالشراء و البیع 

 بین التجار ھنا معنیون بالحالة األولى و ھو البیع و الشراء و تبادل السلع و الخدمات  

 نوع و كیان الوح دة اإلقت صادیة القائم ة بالعملی ة م ع غیرھ ا م ن الوح دات         مھما كان  

  .األخرى
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 ٨٦

  المبحث الثاني
  

  المعالجات المحاسبیة لألوراق التجاریة

  )الكمبیالة و السند اإلذني(
  

ث الق ادم لل شیكات نظ را    بیالة والسند االذنى فى ھذا المبحث وس یكون المبح             سیتم تناول الكم  

  .لطبیعتھا الخاصة مع العلم انھا ضمن االوراق التجاریة

  كما ذكرنا من قبل فالورقة التجاریة ھى ورقة قبض وورقة دفع فى ذات الوقت وفق ا للب ائع             

  .من الزاویة االولى والمشترى من الزاویة االخرى

  ):اوراق قبض (    وسیتم تناول االوراق التجاریة من زاویة البائع

ف اذا وج دت كلم ة او ألم ره ب دون ش طب       . عادة ما یذكر فى الورقة التجاریة ادفعوا الى أو ألم ره     

كان من الممكن التصرف فى الورقة التجاریة بحریة اكبر فھنا یمكن تحویلھا او تظھیرھا لصالح     

  .طرف اخر ھو المستفید

  

  : اوراق القبض:أوال
  

  :ة القبض حتى تاریخ االستحقاقاالحتفاظ بورق: الحالة االولى

  :    ان االحتماالت التى تواجھ اى ورقة قبض فى تاریخ االستحقاق ھى

  .التحصیل -١

 .الرفض ثم التحصیل -٢

الرفض ثم طلب التجدید لم دة اخ رى س واء بع د س داد مبل غ منھ ا او ب دون اى س داد وھن ا              -٣

 .ة بھایتحمل المدین فائدة بمعدل معین وفقا للمدة المطلوب تجدید الورق

 .الرفض وافالس المدین بشكل قانوانى قاطع -٤
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 ٨٧

 ١/١/٢٠٠٦الم س ال ى من شأة ال    ت ببیع بضائعفتراض ان منشأة المسجد االقصى قامبا: )١(مثال  

 اش  ھر بن  صف المبل  غ ٦االتف  اق عل  ى تحری  ر كمبیال  ة لم  دة    ت  م٥/١وف  ى .  جنی  ھ١٠٠٠٠٠بمبل  غ 

وفى تاریخ االستحقاق . الى منشأة المسجد االقصىوالنصف االخر قامت منشأة السالم بسداده نقدا 

  : امامنا االفتراضات التالیة٥/٧وھو 

  

  . تحصیل قیمة الكمبیالة نقدا:االفتراض االول

  .تحصیل نصف القیمة والباقى فى تاریخ الحق قریب: االفتراض الثانى

 بواس  طة من  شأة  رف  ض س  داد الكمبیال  ة وت  م اتخ  اذ كاف  ة االج  راءات القانونی  ة    : االفت  راض الثال  ث

  . جنیھا٥٠المسجد االقصى وتكلف البروتستو 

  .قامت منشأة السالم بسداد المستحق علیھا نقدا: االحتمال االول

  .ان المدین قام بسداد الستحق علیھ فى شكل بضائع: االحتمال الثانى

  :ان المدین قام بسداد المستحق علیھ كما یلى: االحتمال الثالث

  .والباقى سیارة,  جنیھا١٠٠٠٠اثاث ,  جنیھا٣٠٠٥٠دا                   نق

 ٣ رفض الكمبیالة وطلبت منشأة ال سالم ان ت دفع الن صف فق ط نق دا والب اقى بع د        :االحتمال الرابع 

  .بورقة جدیدة% ١٠أشھر بفوائد بمعدل 

  .لمدة شھرین% ١٠طلب تجدید الكمبیالة بكامل قیمتھا بمعدل فوائد : االحتمال الخامس

  .فقط% ٩٠افالس المدین ولم تستطع منشأة المسجد االقصى اال تحصیل : ل السادساالحتما

  ).منشأة المسجد االقصى(         والمطلوب اثبات ما تقدم بدفاتر البائع 
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 ٨٨

  :الحــــل 
          

  :١/١/٢٠٠٦   فى 

  منشأة السالم/      من حـ١٠٠٠٠٠                    

  المبیعات/      إلى حـ١٠٠٠٠٠                                

  .                                بیع بضائع على الحساب

                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         

  :٥/١/٢٠٠٦   فى 

  من مذكورین                                     

  اوراق القبض/        حـ٥٠٠٠٠                   

  الصندوق/        حـ٥٠٠٠٠                    

  منشأة السالم/      إلى حـ١٠٠٠٠٠                              

  ــــــ                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       

  :٥/٧   فى تاریخ االستحقاق 

  :االفتراض االول

  الصندوق /        من حـ٥٠٠٠٠                  

  اوراق القبض/         إلى حـ٥٠٠٠٠                            

  تحصیل قیمة الكمبیالة نقدا فى تاریخ االستحقاق                   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــ

  

  :االفتراض الثانى

  الصندوق/           من حـ٢٥٠٠٠               

  اوراق القبض  /             إلى حـ٢٥٠٠٠                       

  الحق               تحصیل النصف نقدا حاال والباقى فى وقت قریب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

ففى ھذه الحالة یكون الدائن محتفظا بالكمبیالة ویعطى المدین ایصاال بالمبلغ الذى تم تحصیلھ    

  .من قیمة الكمبیالة
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 ٨٩

  

  :الرفض: االفتراض الثالث

ذ الرفض بعد حدوثھ عدة احتماالت إما السداد او طلب التجدید الكامل او السداد الجزئى        یأخ

وضورة تحصیلھا من ) الدائن(البروتستو التى یدفعھا الساحب . والتجدید بالباقى مع مراعاة م

  .المدین

ن بھا        وعادة عند الرفض یجب اتمام عدة قیود تؤكد حق الدائن فى الكمبیالة وتحمیل المدی

  .ثم اخیرا تحمیل المدیم بمصروفات البروتستو, البروتستو. وایضا سداد م

البروتستو ھى المصروفات القضائیة التى یدفعھا الدائن الثبات حقھ لدى المدین واثبات .       و م

  .رفض المدین للسداد ویتم تحمیلھا على المدین باالضافة الى قیمة الورقة المرفوضة

  :لقیود عند الرفض وسداد البروتستو تتخذ الشكل التالى             فا

  

  : تحمیل المدین بالكمبیالة او السند االذنى المرفوض:القید االول

  منشأة السالم/         من حـ٥٠٠٠٠                

  اوراق القبض/               إلى حـ٥٠٠٠٠                      

  لمدین بالكمبیالة المرفوضة                         تحمیل ا

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

  

  : القیام بسداد مصروفات البروتستو لدى المحكمة:القید الثانى

  ):اى منشأة المسجد االقصى ھنا(        ویكون السداد بواسطة الدائن 

  منشأة السالم/          من حـ٥٠                    

  اوراق القبض/               إلى حـ٥٠                           

  .قضائیة الثبات الرفض نقدا. سداد م                   

                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  : تحمیل المدین بمصروفات البروتستو :لثالقید الثا

  منشأة السالم/          من حـ٥٠                    

  البروتستو. م/               إلى حـ٥٠                           

  .البروتستو. م/ تحمیل المدین بتكلفة البروتستو واقفال حـ               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــ
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 ٩٠

  

  :قیام منشأة السالم بسداد المستحق علیھا نقدا: االحتمال االول

ھنا ومن خالل القیود السابقة یتضح ان منشأة السالم علیھا مبلغ یعادل قیمة الكمبیالة        

  .البروتستو. م+ المرفوضة 

  :  ویكون القید

  الصندوق/         من حـ٥٠٠٥٠                  

  منشأة السالم/               إلى حـ٥٠٠٥٠                           

  تحصیل المستحق على منشأة السالم وھو یعادل قیمة الكمبیالة باالضافة       

                             الى مصروفات البروتستو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ              

  

  :قیام منشأة السالم بسداد المستحق علیھا فى شكل بضائع: االحتمال الثانى

  :ویكون ھنا بصدد مشتریات من منشأة السالم       

  المشتریات/         من حـ٥٠٠٥٠                  

  منشأة السالم/               إلى حـ٥٠٠٥٠                           

  تحصیل القیمة والمصروفات القضائیة المستحقة                   

                     على منشأة السالم فى شكل بضائع مشتراه منھا

               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :سداد المستحق على منشأة السالم فى شكل اصول مختلفة: تمال الثالثاالح

                                   من مذكورین

  الصندوق/      حـ٣٠٠٥٠                  

  االثاث/      حـ١٠٠٠٠                   

  السیارات/       حـ١٠٠٠٠                   

  منشأة السالم/  إلى حـ٥٠٠٥٠                            

  تحصیل المستحق على منشأة السالم فى شكل نقدیة واثاث وسیارة        

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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 ٩١

  :رفض الكمبیالة بواسطة منشأة السالم وقیامھا بما یلى: االحتمال الرابع

  صیل النصف نقداتح -١

 .بالباقى% ١٠ اشھر بمعدل ٣طلب تجدید الورقة لمدة  -٢

مصروفات البروتستو نقدا ویكون تجدید الكمبیالة +         ففى ھذه الحالة یتم تحصیل النصف 

  .بالغائھا بعد ان یقبل المدین الورقة الجدیدة او یحرر سند اذنى وفقا لظروف االتفاق

  :لتأخیر بالمعادلة التالیة        ویتم احتساب فوائد ا

   المدةx المعدل xالمبلغ المستحق ) = او التجدید(        فوائد التأخیر 

 ١٢اما اذا كانت شھورا یتم نسبھا الى . فاذا كانت المدة سنة فاكثر فالمعدل ھو اصال یحسب سنویا

  .  یوما٣٦٠اما اذا اكنت ایاما یتم نسبھا الى . شھرا

  :لفوائد             احتساب ا

   جنیھا٦٢٥ = ١٠/١٠٠ x ٣/١٢  x ٢٥٠٠٠=  فوائد التأخیر 

  ):قیود الیومیة(      المعالجة المحاسبیة 

  :تحصیل النصف نقدا: الخطوة االولى

  الصندوق/         من حـ٢٥٠٥٠            

  منشأة السالم/             إلى حـ٢٥٠٥٠                      

  :الورقة بالباقىتجدید : الخطوة الثانیة

  :        فى ھذه الحالة یتم اثبات فوائد التجدید اوال بتحمیل المدین بھا

  :              ویكون القید

  منشأة السالم/         من حـ٦٢٥                

  )فوائد دائنة(فوائد التجدید /               إلى حـ٦٢٥                       

  تحمیل منشأة السالم بفوائد التجدید على الباقى                     

  .سنویا% ١٠ اشھر بمعدل ٣                           لمدة 

  :ویتم بعد ذلك الحصول على الورقة الجدیدة بالمبلغ الجدید وھو یعادل        

  دفوائد التجدی+                                                       النصف الباقى 

  :              ویكون القید

  اوراق القبض/         من حـ٢٥٦٢٥                   

  منشأة السالم/               إلى حـ٢٥٦٢٥                           

  الحصول على ورقة قبض جدیدة بالمستحق على منشأة السالم           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٩٢

  

تجدید الورقة بكامل قیمتھا لمدة ) منشأة السالم( رفض الورقة وطلب المدین :االحتمال الخامس

  .سنویا% ١٠شھرین بمعدل 

                    :       ویتم احتساب الفوائد بنفس المعادلة لكن على المبلغ بالكامل

  ٨٣٤٫١٧% = ١٠ x ٢/١٢ x ٥٠٠٥٠= لتأخیر   فوائد ا

  :وھو تحمیل المدین بالفوائد:        ویكون القید االول

  منشأة السالم/         من حـ٨٣٤٫١٧                  

  فوائد التجدید/               إلى حـ٨٣٤٫١٧                           

ة جدیدة بكامل المبالغ و التى تشمل المبلغ وھو الحصول على ورق:        ویكون القید الثانى

  الفوائد+ االصلى 

  اوراق القبض/         من حـ٥٠٨٣٤٫١٧                   

  منشأة السالم/               إلى حـ٥٠٨٣٤٫١٧                           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

  

 وفى ھذه الحالھ یرفض المدین وتتخذ ضده االجراءات القانونیة ویشھر :االحتمال السادس

افالسھ وعادة فى حاالت االفالس ال یتم تحصیل المبالغ كلھا وانما یتم تحصیل بعض منھا او ال 

  .یتم تحصیل أیة مبالغ

  .       وعموما فالمبالغ التى التحصل ھى بمثابة خسائر وتسمى لدینا بالدیون المعدومة

  .فقط نقدا والباقى اعتبر دیونا معدومة% ٩٠       وفى حالتنا ھذه تم تحصیل 

  :       ویكون القید كما یلى

                                   من مذكورین

   الصندوق/     حـ٤٥٠٠٠                  

  الدیون المعدومة/        حـ٥٠٥٠                   

  منشأة السالم/       إلى حـ٥٠٠٥٠                          

  تحصیل الباقىنقدا وعدم استطاعة % ٩٠تحصیل                 

                       وابراء ذمة منشأة السالم باشھار افالسھا
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 ٩٣

  .على العملیات المالیة التى نوقشت فیما سبقمثال عام ): ٢(مثال 

  :٢٠٠٩یة تمت فى منشأة غزة الحرة خالل عام تال       بافتراض ان العملیات ال

 كما یلى وان ھذه المنشأة تعمل فى تجارة ١/١/٢٠٠٩بدأت المنشأة اعمالھا فى  -١

  :السیارات

              نقدیة٥٥٠٠٠                  

             بضاعة٩٠٠٠٠                  

             سیارات٧٠٠٠٠                  

             اثاث٣٠٠٠٠                  

             اراضى٤٥٠٠٠                  

           عقارات١٠٥٠٠٠                  

            االت ومعدات١٦٦٠٠٠                 

      ادوات        ١٤٠٠٠                 

              مصروفات تأسیس٢٦٠٠٠                 

               جارى بنك٥٤٠٠٠                

  : سیارات كما یلى٥ تم شراء عدد ٢/١ فى – ٢    

  . جنیھ٥٠٠٠٠             سیارة الستخدامھا فى شئون المنشأة بـ 

  . جنیھ٤٠٠٠٠أة بـ              سیارة اخرى الستخدام عائلة صاحب المنش

  . جنیھ١٣٠٫٠٠٠            و السیارات االخرى للتجارة ب 

  .       و قد تم الشـــراء من منشأة احمد على الحساب  

   جنیھ نقدا١٢٠٫٠٠٠ تم سداد ٣/١في  - ٣   

  . جنیھ تستحق بعد شھرین ألمر منشاة احمد٥٠٫٠٠٠ تم قبول كمبیالة ب ٥/١في  - ٤   

 إلى منشأة خالد بشیك تم تحصیلھ و أضیف الى حساب  جنیھ٢٠٠٫٠٠٠ب  بیع بضائع - ٥   

  ٦/١ج و ذلك في ٣٥المنشاة في البنك و كانت مصروفات البنك 

  ٦/١ تم سداد باقي المستحق إلى منشأة أحمد نقدا في  - ٦   

  ٧/١ جنیھ الى سید في ١٤٠٫٠٠٠ سیارة ب ٢بیع عدد   -٧  

  ٨/١ أشھر تبدأ من ٤ر المنشأة لمدة  تم تقدیم كمبیالة من سید ألم -٨  

  من یوسف% ١٠ جنیھ بخصم ١١٠٫٠٠٠ تم شراء بضائع ب ١٠/١في   -٩  

  خالل اسبوع% ٥و خصم   جنیھ٩٠٫٠٠٠ب تم بیع بضائع إلى عباس  ١٢/١ في  -١٠  

  :  تم سداد المصروفات التالیة١٥/١ في  -١١  
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 ٩٤

  عموالتج ٢٠٠٠                                        * 

  ج ایجار١٥٠٠   *                                      

  ج مرتبات١٥٠٠٠                                        * 

   مصروفات١٧٠                                        * 

   میاه و كھرباء١٠١    *                                     

  .ما تم تحصیل المستحق على عباس نقداك                      , 

   جنیھ على الحساب١٠٠٫٠٠٠ شراء بضاعة من اسالم ١٦/١في   - ١٢   

  ٢٠/١لیوسف نقدا و الربع بشیك یستحق في  تم سداد ربع المستحق ١٧/١ في  - ١٣   

  %٢ تم سداد الباقي المستحق لیوسف مع خصم خاص للدفع نقدا بخصم ١٨/١في   - ١٤   

  جنیھ١١٠٠ جنیھ بخصم كمیة ١٠٠٫٠٠٠ مشتریات بضائع من ناصر بمبلغ ٢٠/١في   – ١٥   

، و % ١٠ج و ٥٠٠٠ جنیھ بخصم كمیة ١٨٠٫٠٠٠ مبیعات بضائع بمبلغ ٢٤/١في   - ١٦   

  . أیام إلى علي١٠ خالل %٣

   تم تحریر سند إذني إلى ناصر یستحق خالل شھرین٢٥/١ في  - ١٧   

  ٢٠/٤ جنیھ یستحق في ٨٠٫٠٠٠ب استالم أوراق قبض من علي   - ١٨   

  ٢٨/١قیام علي بسداد الباقي في   - ١٩   

   أیام٥خالل % ٣و % ٥ج بخم ١٢٠٫٠٠٠ إلى ھاني بمبلغ ٢٩/١مبیعات بضائع في   - ٢٠   

   و ایداع المبلغ في خزینة المنشأة٢٩/١ جنیھ في ٣٥٫٠٠٠ تم بیع سیارة العائلة ب  - ٢١   

  ٣٠/١جنیھ في ١٠٠٫٠٠٠ تحصیل عموالت بمبلغ  - ٢٢   

  : تم مایلي١/٢ في  - ٢٣   

   جنیھ١٠٠ سداد مصاریف نظافة ب-                   

   جنیھ٥٠٠٠ مصروفات اعالن مدفوع ب -                   

  للسداد الفوري وقد تم% ٥ جنیھ ب ٥٠٠٠٠ مشتریات بضائع من اسالم ب -                   

   جنیھ نقدا٢٠٠٫٠٠٠اصر ب  تم بیع بضائع إلى ن١/٢في   -٢٤  

   تم سداد المستحق إلى احمد نقدا٥/٣في   -٢٥  

  جنیھ١٥٠٠٠ تم تحصیل كمبیالة علي نقدا مع سداد مكافئة إلى معتز باهللا بمبلغ ٢٦/٤في   -٢٦  

  :المطلوب

  .اثبات ما سبق بدفاتر منشأة غزة:          اوال

    .تصویر حسابات االستاذ:          ثانیا
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 ٩٥

  :ــــــــــلالحــ
  

  :قیود الیومیة: أوال
  

   :١/١القید الخاص ببدأ النشاط التجاري  -١

  :   من مذكورین                              

  الصندوق/      حـ    ٢٥٥٫٠٠٠        

  )أو المدة( البضائع /         حـ٩٠٫٠٠٠         

   السیارات/         حـ٧٠٫٠٠٠         

  األثاث/      حـ   ٣٠٫٠٠٠         

  األراضي/         حـ٤٥٫٠٠٠         

  العقارات/       حـ١٠٥٫٠٠٠         

  االالت و المعدات/       حـ١٦٦٫٠٠٠         

  المعدات/          حـ١٤٫٠٠٠         

  مصروفات التأسیس/         حـ٢٦٫٠٠٠         

  جاري البنك/         حـ٥٤٫٠٠٠         

  رأس المال/         إلى حـ  ٨٥٥٫٠٠٠             

  اريــــــــاط التجـــبدأ النش            

_             __________________________  

  

  

  : سیارات على الحساب من احمد ٥ شراء عدد ٢/١في  -٢

  :بما أن ھذه السیارات تعددت أغراض شرائھا فیجب مراعاة ما یلي

و التي یكون اغراض استخدامھا في ,  مسحوبات التي تستخدم استخدام خاص تكون

  .و التي تكون ألغراض التجارة تسمى مشتریات, ) سیارات(تكون اصول ثابتة المنشأة 

  :و یكون القید كما یلي

    من مذكورین                           

  المسحوبات/         حـ٤٠٫٠٠٠      
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 ٩٦

  السیارات/        حـ٥٠٫٠٠٠      

  المشتریات/      حـ١٣٠٫٠٠٠      

  أحمد/     إلى حـ٢٢٠٫٠٠٠                

____________________________    

  

  : سداد نقدا ٣/١في  -٣

  أحمد/     من  حـ١٢٠٫٠٠٠      

  الصندوق/     إلى حـ١٢٠٫٠٠٠               

   سداد جزء من المستحق ألحمد نقدا         

__________________________     _  

  

  : جنیھ ألمر احمد تستحق بعد شھرین٥٠٫٠٠٠ قبول كمبیالة ب٥/١في  -٤

  أحمد/ من  حـ     ٥٠٫٠٠٠      

  د. أ/    إلى حـ٥٠٫٠٠٠                

 __________________________      

  

  :بیع بضائع إلى خالد بشیك و تم تحصیھ و أضیف الصافي -٥

  :مذكورین   من                                    

  عمولة بنك. م/            حـ     ٣٥              

  جاري البنك/       حـ   ١٩٩٩٦٥           

  المبیعات/   إلى حـ٢٠٠٫٠٠٠                        

  البیــــــــع و التحصیـــــــل                

 __________________________          
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 ٩٧

  : القید السابق على مرحلتین ھمااثباتو من الممكن      

  :إثبات البیع بشیك وأرسل للتحصیل) أ     (

  ) شیك(الصندوق /     من  حـ٢٠٠٫٠٠٠                  

  المبیعات/     إلى حـ٢٠٠٫٠٠٠                        

 _____________________________               

  

  الشیكات برسم تحصبل/ ن  حـ     م٢٠٠٫٠٠٠                 

  ) شیك(الصندوق /     إلى حـ٢٠٠٫٠٠٠                       

  إرســـال شیـــــــك                            

 ______________________________                   

  :التحصیل) ب(   

         من مذكورین                               

  عمولة بنكیة .م/                     حـ٣٥               

  جاري البنك/             حـ١٩٩٩٦٥               

  شیكات برسم التحصیل/       إلى حـ٢٠٠٫٠٠٠                         

          التحصیل و إضافة الصافي إني حساب المنشأة بالبنك بعد خصم العمولة

_____                       ___________________________  

  

  ٦/١ سداد باقي المستحق إلى منشأة أحمد نقدا في -٦

   جنیھ٢٢٠٫٠٠٠ كان احمد دائنا ب ٢/١           و من المالحظ اننا في 

   جنیھ إلى أحمد نقدا١٢٠٫٠٠٠ تم سداد ٣/١   و في 

   جنیھ٥٠٫٠٠٠ ب ٥/٣ كمبیالة تستحق في  تم قبول٥/١ ي   و ف

   ألحمد طرف المنشأة٥٠٫٠٠٠و معنى ذلك أن مازال ھناك باقي یساوي           

  :٦/١       و قد تم السداد نقدا في 

  أحمد/     من  حـ٥٠٫٠٠٠          

  الصندوق/     إلى حـ٥٠٫٠٠٠                

  _________________________          
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 ٩٨

  : ٧/١ على الحساب في ١٤٠٫٠٠٠ بیع سیارات سید ب -٧

  سید/     من  حـ١٤٠٫٠٠٠         

  المبیعات/     إلى حـ١٤٠٫٠٠٠               

 ____________________________      

  

   : ٨/١ اشھر و ذلك في ٤قبول كمبیالة بواسطة سید لصالح المنشأة تستق بعد  -٨

  أوراق القبض/     من  حـ١٤٠٫٠٠٠                 

  سید/   إلى حـ    ١٤٠٫٠٠٠               

 ____________________________      

  

  %:١٠ شراء بضائع من یوسف بخصم ١٠/١/٢٠٠٩ في -٩

             و الخصم یتضح انھ خصم تجاري

  :    و القید كما یلي

  المشتریات/     من  حـ٩٩٫٠٠٠            

  یوسف /           إلى حـ٩٩٫٠٠٠               

___________     _________________  

  

  :خالل اسبوع% ٥ بیع بضائع لعباس بخصم ١٢/١ في - ١٠

           و یتضح أن الخصم السابق ھو خصم نقدي نظرا الرتباطھ بمدة یتم خاللھا السداد و 

  :لالستفادة بالخصم

  عباس/     من  حـ٩٠٫٠٠٠            

  المبیعات/            إلى حـ٩٠٫٠٠٠               

  ____________________________     

  

  :سداد مصروفات/    حـ١٥/١ في - ١١

  :                                   مذكورین

  العموالت/        حـ٢٠٠٠            

  االیجار/        حـ ١٥٠٠            

  المرتبات/      حـ١٥٠٠٠             
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 ٩٩

  المتنوعةالمصروفات /          حـ١٧٠            

  المیاه و الكھرباء/      حـ١٠١               

  الصندوق/       إلى حـ١٨٧٧١                     

 ____________________________      

  

  :تحصیل المستحق على عباس نقدا) ب (١٥/١ في - ١١

  :                                   مذكورین

   مسموح بھخصم/        حـ٤٥٠٠            

  الصندوق/        حـ ٨٥٥٠٠           

  عباس/       إلى حـ٩٠٫٠٠٠                     

  %٥تحصیل المستحق على عباس ھالل فترة الخصم 

 _______________________________  

  

  : بضائع من اسالم على الحسابء شرا١٦/١ في - ١٢

  المشتریات/     من  حـ١٠٫٠٠٠            

  إسالم/            إلى حـ١٠٫٠٠٠              

 ____________________________      

  

  ١٠/١ سداد نصف المستحق لیوسف من مشتریات ١٧/١ في - ١٣

  یوسف/     من  حـ٤٩٫٥٠٠            

  :                                    إلى مذكورین

  الصندوق/       حـ٢٤٧٥٠                    

  البنك/        حـ٢٤٧٥٠                    

______________________     ______  
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 ١٠٠

  % :٢ مع خصم ١٠/١   سداد باقي المستحق لیوسف من مشتریات ١٨/١في  - ١٤

  

  یوسف/     من  حـ٤٩٫٥٠٠            

  :                                    إلى مذكورین

  خصم مكتسب/        حـ   ٩٩٠                    

  البنك/        حـ٤٨٥١٠                   

 ____________________________      

  

   جنیھ١١٠٠  مشتریات من ناصر بخصم كمیة ٢٠/١في  - ١٥

  المشتریات/     من  حـ١٠٠٫٠٠٠            

  :                                    إلى مذكورین

  خصم كمیة دائن/        حـ١١٠٠                    

  ناصر/       حـ٩٨٩٠٠                    

 ____________________________      

  

خالل % ٣و خصم نقدي % ١٠  مبیعات إلى علیبخصم كمیة و خصم تجاري ٢٤/١ في - ١٦

  : ایام١٠

النقدي فال یظھر         و یتم أوال احتساب الخصم التجاري تم احتساب خصم الكمیة أما الخصم 

  :إال إذا تم التحصیل من المدین خالل المدة المتفق علیھا

   :٢٤/١/٢٠٠٩    و یكون القید كما یلي في 

                                        من مذكورین

  خصم كمیة مدین /            حـ٥٠٠٠               

  علي/      حـ١٥٧٫٠٠٠               

  المبیعات/       إلى حـ١٦٢٫٠٠٠                         

و خصم كمیة % ١٠ جنیھ بخصم تجاري ١٨٠٫٠٠٠        بیع بضائع على الحساب ب 

  . أیام١٠خالل % ٣جنیھ و خصم ٥٠٠٠

 ________________________________                        
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 ١٠١

 بخصوص مشتریاتنا منھ في إلى ناصر یستحق خالل شھرین تم تحریر سند إذني ٢٥/١ في - ١٧

٢٠/١:   

  ناصر/          من  حـ٩٨٫٩٠٠         

  دفع/           إلى حـ٩٨٫٩٠٠                 

 ____________________________      

  

     حتى تتكامل العملیات تم افتراض تحریر سند إذني إلى ناصر مع ان ذلك یدخل في نطاق 

  .ا مع المبحث القادم مباشرةالدفع و التي سیتم تناولھ.أ

  

  

 و ذلك ٢٦/١ و ذلك في ٢٠/١ جنیھ تستحقفي ٨٠٫٠٠٠استالم ورقة تجاریة من علي ب  - ١٨

  ٢٤/١بخصوص مبیعاتنا الیھ في 

  قبض. أ/         من حـ٨٠٫٠٠٠                     

  علي/           إلى حـ٨٠٫٠٠٠                            

____              _________________________  

  

  ٢٤/١ قام علي بسداد باقي المستحق علیھ نقدا من مبیعاتنا الیھ في ٢٨/١في  - ١٩

                                           من مذكورین

  خصم مسموح بھ /            حـ٢٣١٠               

  الصندوق/         حـ٧٤٦٩٠               

  علي/       إلى حـ٧٧٫٠٠٠                         

 ______________________________   

  

  : ایام٥خالل % ٣تجاري و % ٥  إلى ھاني بخصم ٢٩/١ في  بیع بضائع- ٢٠

  ھاني/     من  حـ٣٣٫٠٠٠            

  المبیعات/            إلى حـ١٣٣٫٠٠٠              

  %٥خصم تجاري بیع بضائع على الحساب ب                 

 _______________________________      
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 ١٠٢

  :ج نقدا ٣٥٫٠٠٠ بیع سیارة العائلة ب ٢٩/١ في - ٢١

         تم اثبات ھذه السیارة كمسحوبات عند شرائھا على الحساب و اآلن عند بیعھا و ایداع 

  :مبلغھا بالصندوق تكون المسحوبات قد تم سدادھا

  الصندوق/ ـ    من  ح٣٥٫٠٠٠            

  المسحوبات/          إلى حـ٣٥٫٠٠٠                

 _______________________________      

  

ج عند الشراء و عند البیع ٤٠٫٠٠٠           من الواضح أن السیارة الخاصة بالعائلة كانت بمبلغ 

ستقلة و یظل لكنھا ال تخص المنشأة كوحدة اعتباریة مج ٥٠٠٠یتضح أن ھناك خسائر بمبلغ 

  . جنیھ٥٠٠٠حساب المسحوبات مدینا بالفرق 

  

   :٣٠/١تحصیل عموالت في  - ٢٢

  الصندوق/     من  حـ١٠٫٠٠٠            

  العموالت الدائنة/          إلى حـ١٠٫٠٠٠                

 _______________________________      

  

  :سداد مصروفات ) أ : (١/٢ في - ٢٣

                              من مذكورین             

  نظافة . م/            حـ١٠٠               

  اعالن. م/         حـ٥٠٠٠               

  الصندوق/       إلى حـ٥١٠٠                         

 _________________________________   

  

  %:٥ فوري شراء بضائع من اسالم بخصم نقدي) ب   (١/٢ في - ٢٤

  المشتریات/     من  حـ٥٠٫٠٠٠            

  :                                    إلى مذكورین

  خصم مكتسب/        حـ٢٥٠٠                    

  الصندوق/       حـ٤٧٥٠٠                    

 ____________________________      
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 ١٠٣

  

  :قدا  سداد المستحق إلى أحمد ن٥/٣ في - ٢٥

  . تم قبول كمبیالة ألغراض تستحق بعد شھرین ٥/١           في 

  :        و یكون القید كالتالي

  الدفع. أ/     من  حـ٥٠٫٠٠٠          

  الصندوق/     إلى حـ٥٠٫٠٠٠                

   _________________________          

  

  :كافأة إلى معتز باهللا تحصیل كمبیالة علي نقدا مع سداد م٢٦/١في  - ٢٦

   :٢٦/١           تحصیل كمبیالة علي نقدا و التي تم قبولھا في 

  الصندوق/     من  حـ٨٠٫٠٠٠            

  القبض. أ/          إلى حـ٨٠٫٠٠٠                

 _______________________________      

  

 عمل البروتستو و التي قبلت بواسطتھ  رفض سید سداد الكمبیالة المستحقة علیھ و٨/٥في  - ٢٧

  : أشھر٤ لمدة ٨/٤ألمرنا في 

  

  :إثبات الرفض) أ(      

  سید/     من  حـ١٤٠٫٠٠٠            

  القبض. أ/          إلى حـ١٤٠٫٠٠٠                

  تحمیل سید بالكمبیالة المرفوضة              

 _______________________________      

  

  :اثبات سداد البروتستو) ب  (    

  البروتستو. م/      من  حـ٦٥            

  الصندوق/          إلى حـ٦٥                 

 _______________________________      
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 ١٠٤

  :تحمیل المدین بمصروفات البروتستو) ج      (

  سید/      من  حـ٦٥            

  البروتستو. م/  حـ         إلى٦٥                 

 _______________________________      

  

  :تجدید الكمبیالة و إثبات الفوائد) د      (

  ٦/١٢   x% ١٢   x ١٤٠٠٠٠=            احتساب الفوائد 

 =                               ٨٤٠٠  

  :         و یكون القید

  سید/     من  حـ٨٤٠٠            

  فوائد التجدید/          إلى حـ٨٤٠٠                

 _______________________________      

  

  :الحصول على الكمبیالة الجدیدة) ھـ     (

  :                 یتضح أن اجمالي المبالغ المستحقة على سید ھي 

            قیمة الكمبیالة المرفوضة١٤٠٠٠٠            

 البروتستو. م ٦٥

   اشھر٦           فوائد تجدید لمدة ٨٤٠٠                

 _______________________________             

  :           و یكون القید كما یلي

  القبض. أ/     من  حـ١٤٨٫٤٦٥                    

  سید /          إلى حـ١٤٨٫٤٦٥             

 _______________________________      
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 ١٠٥

  :تصویر حسابات األستاذ المناسبة: یا ثان
  

                                        لـــھالصندوق/ حـ                                            منھ   

٢٥٥٠٠٠  

٨٥٥٠٠  

٧٤٦٩٠  

٣٥٠٠٠  

١٠٠٠٠  

٢٠٠٠٠  

٨٠٠٠٠  

  

  

١/١/٢٠٠٩رأس المال / إلى حـ  

١٥/١ عباس / إلى حـ  

٢٨/١علي / إلى حـ  

٢٩/١المسحوبات / إلى حـ  

٣٠/١العموالت الدائنة / إلى حـ  

١/٢المبیعات / إلى حـ  

٢٦/٤قبض . أ/ إلى حـ  

 

 

  

١٢٠٠٠٠ 

٥٠٠٠٠ 

١٨٧٧١ 

٢٤٧٥٠ 

٤٨٥١٠ 

٥١٠٠ 

٤٧٥٠٠ 

٥٠٠٠٠ 

١٥٠٠٠ 

٦٥ 

  

٣/١أحمد / من حـ  

٦/١أحمد / من حـ  

٥/١مذكورین    

١٧/١یوسف / من حـ  

١٨/١یوسف / من حـ  

١/٢مذكورین    

٢/١ت المشتریا/ من حـ  

٥/٣دفع . أ/ من حـ  

٢٦/٤مكافآت . م/ من حـ  

٢٨/٥البروتستو . م/ من حـ  

  

  

  

  بضاعة أول المدة                               لـــھ/ حـ       منھ                                        

١/١/٢٠٠٩راس المال / إلى حـ  ٩٠٠٠٠  

  

 

  

 

  

  

  

                                        لـــھاترسیاال/ حـ                     منھ                          

٧٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

  

١/١/٢٠٠٩راس المال / إلى حـ  

٢/١/٢٠٠٩احمد         / إلى حـ  
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 ١٠٦

                                 لـــھاالثاث         / حـ       منھ                                        

١/١راس على           / إلى حـ  ٣٠٠٠٠  

  

 

  

 

  

  

  

  االرض                                        لـــھ/ حـ       منھ                                        

١/١راس المال           / إلى حـ  ٤٥٠٠٠  

  

 

  

 

  

  

  

  

  العقارات                                        لـــھ/ حـ                                منھ               

١/١راس على           / إلى حـ  ١٠٥٠٠٠  

  

 

  

 

  

      

  

  االالت والمعدات                               لـــھ/ حـ    منھ                                        

١/١على           راس / إلى حـ  ١٦٦٠٠٠  

  

 

  

 

  

    

   

  االدوات                                       لـــھ/ حـ       منھ                                        

١/١راس على           / إلى حـ  ١٤٠٠٠  
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 ١٠٧

  یس                                        لـــھالتأس/ حـ       منھ                                        

١/١راس على           / إلى حـ  ٢٦٠٠٠  

  

 

  

 

  

  

  

  االثاث                                           لـــھ/ حـ       منھ                                        

٥٤٠٠٠  

١٩٩٩٦٥  

١/١راس على           / إلى حـ  

  ٥/١یعات             المب/ الى حـ

٢٤٧٥٠ 

  

١٧/١یوسف                /  من حـ

  

       

  

  االثاث                                        لـــھ/ حـ       منھ                                        

   ٨٥٥٠٠٠ 

  

 من مذكورین

  

  

  

  

  المسحوبات                                        لـــھ/ حـ       منھ                                        

٢/١احمد                  / إلى حـ  ٤٠٠٠٠  

  

٣٥٠٠٠ 

  

٢/١ ٩الصندوق           / من حـ  

  

    

  

  مشتریات                                     لـــھال/ حـ       منھ                                        

١٣٠٠٠٠  

٩٩٠٠٠  

١٠٠٠٠٠  

١٠٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٢/١احمد                   / إلى حـ  

١٠/١یوسف               / إلى حـ  

١٦/١اسالم                / الى حـ  

٢٠/١المذكورین                      

  ١/٢المذكورین                     
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 ١٠٨

  حمد                                             لـــھا/ حـ       منھ                                        

١٢٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

١٣/١الصندوق           / إلى حـ  

  ٥/١دفع                . أ / الى حـ

٢٢٠٠٠٠ 

  

٢/١مذكورین                         

  

  

  

                             لـــھدفع                 . أ /حـ       منھ                                        

   ٥/٣الصندوق           / إلى حـ  ٥٠٠٠٠

  

٥٠٠٠٠ 

٩٨٩٠٠  

٢/١ ٩احمد                / من حـ  

  ٢٥/١ناصر               / من حـ

  

  

  

  ھوعموالت بنكیة                             لـــ.   م/حـ       منھ                                        

المبیعات / إلى حـ  ٣٥  

  

 

  

 

  

  

   

  

  مبیعات                                         لـــھال/ حـ      منھ                                        

  

  

 

 

  

٢٠٠٠٠ 

١٤٠٠٠٠ 

٩٠٠٠٠ 

١٦٢٠٠٠ 

١٣٣٠٠٠ 

٢٠٠٠٠٠ 

 

٥/١مذكورین                         

٧/١سید                     / من حـ  

١٢/١عباس                 /من حـ  

 ٢٤/١مذكورین                     

  ٢٩/١ھانى                 / من حـ

١/٢الصندوق             / من حـ  
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 ١٠٩

  سید                                              لـــھ/ حـ       منھ                                        

١٤٠٠٠٠  

١٤٠٠٠٠  

٦٥  

٨٤٠٠  

  

١/١المبیعات              / إلى حـ  

 ٨/٥قبض               . أ/ إلى حـ

٨/٥البروتستو        . م / إلى حـ   

٨/٥فوائد التجدید         / إلى حـ  

 

١٤٠٠٠٠ 

١٤٨٤٦٥ 

٨/١قبض                .  أ/من حـ  

٨/١قبض                . أ/ حـمن   

 

  

  

  

  قبض                                            لـــھ.  أ /حـ                                منھ               

١٤٠٠٠  

٨٠٠٠٠  

١٤٨٤٦٥  

٨/١سید                    / إلى حـ  

٢٦/١على                 / إلى حـ  

٨/٥سید                    / إلى حـ   

٨٠٠٠٠ 

١٤٠٠٠٠ 

٨/١الصندوق              / من حـ  

٨/١سید                     / من حـ  

  

  

  

  یوسف                                             لـــھ/ حـ       منھ                                        

٤٩٥٠٠  

٨٩٥٠٠  

  ١٧/١المذكورین                   

  ١٨/١المذكورین                   

٩٩٠٠٠ 

  

١٠/١   المشتریات       / من حـ  

  

  

  

  عباس                                             لـــھ/ حـ      منھ                                        

 ١٢/١المبیعات             /إلى حـ  ٩٠٠٠٠

    

٩٠٠٠٠ 

  

١٥/١مذكورین                       

  

  

  

  العموالت                                        لـــھ/ حـ       منھ                                        

١٦/١الصندوق           / إلى حـ  ٢٠٠٠  
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 ١١٠

  االیجار                                          لـــھ/ حـ       منھ                                        

٥/١الصندوق             / إلى حـ  ١٥٠٠  

  

 

  

 

  

  

  

  المرتبات                                        لـــھ/ حـ       منھ                                        

١٥/١الصندوق           / إلى حـ  ١٥٠٠٠  

  

 

  

 

  

  

  

  المصروفات المتنوعة                         لـــھ/ حـ       منھ                                        

١٥/١الصندوق           / إلى حـ  ١٧٠  

  

 

  

 

  

  

  

  خصم مسموح بھ                               لـــھ/ حـ       منھ                                        

٤٥٠٠  

٢٣١٠  

١٥/١عباس                /إلى حـ  

  ٢٨/١على                 / الى حـ

 

  

 

  

  

  

  یوسف                                           لـــھ/ حـ                            منھ                   

   ١٠٠٠٠٠ 

  

١٦/١المشتریات          / من حـ  

  

  

  

   خصم مكتسب                                    لـــھ/حـ       منھ                                        

   ٩٩٠ 

٢٥٠٠ 

١٨/١           یوسف    / من حـ  

١/٢المشتریات            / من حـ  
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 ١١١

   خصم كمیة دائن                                  لـــھ/حـ       منھ                                        

     

  

  

               لـــھ ناصر                           /حـ       منھ                                              

٢٥/١دفع             . أ / الى حـ  ٩٨٩٠٠  ٢٠/١المشتریات         / من حـ ٩٨٩٠٠ 

        

  

  

  

   خصم كمیة مدین                                 لـــھ/حـ       منھ                                        

٢٤/١المبیعات            / الى حـ  ٥٠٠٠            

  

  

   على                                        لـــھ/حـ       منھ                                              

٢٤/١المبیعات            / الى حـ  ١٥٧٠٠٠  ٩٨٩٠٠ 

٧٧٠٠٠ 

 ٢٦/١قبض             . أ / من حـ

 ٢٨/١مذكورین                     

       

  

  

   ھانى                                              لـــھ/حـ                                          منھ     

٢٩/١المبیعات            / الى حـ  ١٣٣٠٠٠            

  

  

  

  ــھالعمالت الدائنة                                  لـ/ حـ       منھ                                        

    ١٠٠٠٠ 

  

٣٠/١الصندوق            / من حـ  
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 ١١٢

  نظافة                                        لـــھ. م / حـ       منھ                                        

٢/١الصندوق             / إلى حـ  ١٠٠  

  

 

  

 

  

  

  

  

  اعالن                                        لـــھ. م / حـ       منھ                                        

٢/١الصندوق             / إلى حـ  ٥٠٠٠  

  

 

  

 

  

  

  

  

  مكافآت                                        لـــھ. م / حـ       منھ                                        

٢٦/٤الصندوق           / إلى حـ  ١٥٠٠٠  

  

 

  

 

  

  

  

   

  البروتستو                                    لـــھ. م / حـ      منھ                                        

٨/٥الصندوق             / إلى حـ  ٦٥  

  

 

  

 

  

  

  

  

     لـــھفوائد التجدید                                   / حـ       منھ                                        

   ٨٤٠٠ 

  

٨/٦سید                    / من حـ  
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 ١١٣

  :تحصیل اوراق القبض بواسطة البنك: الحالة الثانیة
  

ھذه الحالة یتم ارسال اوراق القبض الى البنك قبل تاریخ االستحقاق لیقوم في مثل    

بتحصیلھا و یضیف الصافي الى الحساب الجاري بعد خصم عمولتھ الخاصة بعملیة 

  .لتحصیل وقت االستحقاقا

أو عن طریق أحد باستدعاء المدین إذا كان في نفس بلد الدائن     و قد یقوم البنك بالتحصیل 

  .فروعھ المنتشرة أو عن طریق بنك آخر داخل البلد

 و في مقابل ھذه الخدمة یحصل البنك على عمولة تحصیل فإذا تم التحصیل عن طریق     

 جزء من عمولتھ لفرعھ أو یدفع جزء من ھذه العمولة إلى البنك أحد فروعھ فإن البنك یدفع

  .اآلخر اذا ما كان التحصیل عن طریق بنك آخر 

 و تكون عمولة الفرع أو البنك اآلخر جزء من العمولة األصلیة فال یتحمل الدائن عمولة    

  .آخرى

ستفید من الخدمة التي     و عادة ما یلجأ الدائن إلى ھذه الحالة حتى یتفرغ ھو للتجارة و ی

  .یقدمھا البنك إلى عمالئھ

    و بقیام البنك بإجراءات التحصیل یصبح من حقھ العمولة سواء تم التحصیل او رفض 

  .الورقة حیث ان البنك قام بالمطلوب منھ

كما أن ,      و في حالة الرفض یتم خصم العمولة من الحساب الجاري للدائن طرف البنك 

فالدائن ھو المستفید من الخدمة و لذا یتحمل عبء الحمولة , وال عن العمولة المدین لیس مسئ

  .على حسابھ

     و في حالة التحصیل یقوم البنك بخصم العمولة وإضافة الصافي للحاسب الجاري للدائن 

  .لدیھ و یرسل البنك إخطار إضافة للدائن یفید إتمام العملیة و المبلغ الذي تم اضافتھ لحسابھ

  : و االحتماالت في حالة الرفض قد تتخذ أحد أو بعض من العملیات التالي      

 .السداد بعد الرفض باالضافة إلى مصروفات البروتستو •

 :سداد جزء و تجدید الثاني بفوائد طبقا لما یلي •

  للمبالغ المطلوب تجدیدھا -١

 المدة المطلوب التاجیل بھا -٢

 )سعر الفائدة( معدل التضخم  -٣

 موافقة الدائن -٤

  م القدرة على السداد و إشھار االفالسعد •
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 ١١٤

  : بإفتراض ان منشأة النصر قامت بالعملیات التالیة):٣(مثال 

   جنیھ٤٠٠٠٠ مبیعات بضائع إلبراھیم بمبلغ ١/١في  -١

  جنیھ نقدا٢٠٠٠٠ قیام ابراھیم بسداد ٥/١في  -٢

  قبول ابراھیم كمبیالة لمدة شھرین بالباقي٦/١في  -٣

 لبنك للتحصیل تم إرسال الكمبیالة ل١٠/٢في  -٤

 جنیھ و أضاف ٥٠ قام البنك بتحصیل الورقة و خصم عمولة ٦/٣في :              االحتمال االول

  الصافي لحساب المنشأة الجاري بالبنك

 تم رفض الورقة و أخذ البنك عمولتھ من الحساب الجاري ٦/٣في :            االحتمال الثاني

  .للمنشاة لدیھ و اعاد الورقة للمنشأة

 تم رفض الورقة و أخذ البنك عمولتھ من الحساب الجاري  ٦/٣في :         االحتمال الثالث

  . جنیھا٢٥للمنشأة لدیھ و طلب من البنك القیام بإجراءات البروتستو و الذي تكلف 

  ٧/٣                           و قد قام ابراھیم بسداد المستحق علیھ في 

لمدة % ١٠أو قیام ابراھیم بسداد النصف نقدا مع طلب تجدید الباقي بمعدل                          , 

  .و قبول كمبیالة جدیدة حسب االتفاق الجدید,  اشھر٤

  

  . إجراء قیود الیومیة المناسبة لدفاتر منشأة النصر:المطلوب
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 ١١٥

  :الحـــــــــل
  

  : جنیھ٤٠٠٠٠ بیع بضائع إلبراھیم بمبلغ ١/١في  -١

  ابراھیم/     من  حـ٤٠٠٠٠            

  المبیعات/          إلى حـ٤٠٠٠٠                

  بیع بضائع على الحساب                   

 _______________________________      

  

  : قیام احمد بسداد النصف نقدا٥/١في  -٢

  الصندوق/     من  حـ٢٠٠٠٠            

  ابراھیم/ إلى حـ         ٢٠٠٠٠                

 _______________________________      

  

  : قبول كمبیالة بواسطة أحمد ألمرنا بالباقي لمدة شھرین٦/١في  -٣

  قبض. أ/     من  حـ٢٠٠٠٠             

  إبراھیم/          إلى حـ٢٠٠٠٠               

 _______________________________      

  

و قي ھذه الحالة یصبح االسم الجدید .  للبنك للتحصیل تم ارسال الورقة١٠/٢في  -٤

و یكون القید . قبض في القید السابق. أ/ قبض برسم التصحیل و یتم اقفال حـ.للورقة أ

  :كما یلي

  قبض برسم التحصیل. أ/     من  حـ٢٠٠٠٠             

  قبض . أ/          إلى حـ٢٠٠٠٠               

  ورقة برسم التحصیل للبنكإرسال ال               

 _______________________________      
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 ١١٦

 جنیھ و إضافة الصافي ٥٠ قیام البنك بالتحصیل و خصم عمولة ٦/٣في : االحتمال األول

  :لحساب منشأة النصر لدى البنك

                               من مذكورین

  عمولة تحصیل/                         حـ

  البنك جاري/                      حـ    

  .قبض برسم التحصیل. أ/                               إلى حـ

____________________________    
  

یالحظ عند إرسال الورقة للبنك برسم التحصیل یكون ذلك قبل تاریخ االستحقاق حتى "

قبض برسم التحصیل . أ/ بجعل حـیتمكن البنك من القیام بالعملیة و كذلك فإن القید یكون 

ألنھا قبض برسم التحصیل دائنا . أ/ و في حالة التحصیل بواسطة البنك یكون حـ, مدینا 

  ".حصلت
  

 رفض الكمبیالة و حصول البنك على عمولتھ من الحساب ٦/٣ في :اإلحتمال الثاني

  .الجاري للمنشاة لدیھ  إعادة الورقة للمنشأة

ابقا فإنھ عند الرفض نكون بصدد إثبات الرفض بتحمل المدین نا س              كما قل

  . فھو لیس مئوال عن ذلكو إثبات عمولة البنك و ال یحمل المدین بالعمولة , بالورقة 

  

  :و تكون القیود كما یلي

  :إثبات الرفض) أ(

  ابراھیم/     من  حـ٢٠٠٠٠             

    برسم التحصیلقبض. أ/          إلى حـ٢٠٠٠٠               

  تحمیل ابراھیم بالكمبیالة المرفوضة و المرسلة للتحصیل             

     _________________________________________  

  :إثبات عمولة البنك) ب(

  عمولة التحصیل/     من  حـ٥٠             

  جاري البنك /          إلى حـ٥٠               

  البنك بالخصم على حساب المنشأة الجاري لدى البنك       إثبات عمولة 

  .البنك الخاص بالمنشأة دائن لسداده عمولة البنك/ أي أن حـ         

 _________________________________________      
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 ١١٧

  

و خصم عمولة البنك على حساب المنشاة لدیھ ,  رفض الورقة ٦/٣ في :اإلحتمال الثالث

 دو تكون القیو) منشاة النصر( ات البروتستو بناءا على طلب الدائن و قیام البنك بإجراء

  :كما یلي بخصوص عملیة الرفض كلھا و البروتستو و العمولة

  

  :   تحمیل المدین بقیمة الكمبیالة المرفوضة: إثبات الرفض - ١        

  ابراھیم/     من  حـ٢٠٠٠٠             

  قبض برسم التحصیل . أ/ ـ         إلى ح٢٠٠٠٠               

               تحمیل ابراھیم بالكمبیالة المرفوضة و المرسلة للتحصیل

 _________________________________________      

  

  : إثبات عمولة البنك -٢

  عمولة التحصیل/     من  حـ٥٠             

  جاري البنك /          إلى حـ٥٠               

          ______________________     

  

  : سداد البروتستو خصما على حساب المنشأة لدى البنك-٣

  البروتستو. م/     من  حـ٢٥             

  جاري البنك /          إلى حـ٢٥               

 ______________________               

  

  :تحمیل المدین بالبروتستو -٤

  ابراھیم/     من  حـ٢٥             

  البروتستو . م/          إلى حـ٢٥               

 ______________________               
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 ١١٨

  : قیام ابراھیم بسداد كافة المستحقات علیھ-٥

  :یالحظ ان ابراھیم مدین بشیئین فقط         

  .    قیمة الكمبیالة المرفوضة  ) أ(

 البروتستو. م  ) ب(

  .العمولة فلیس مسئوال عنھا وإنما تتحملھا منشاة النصر.                   أما بخصوص م

  :بسداد المستحق علیھ یكون القید كما یلي) إبراھیم(                  و لذلك فعندما یقوم المدین 

  الصندوق/     من  حـ٢٠٠٢٥               

  إبراھیم/           إلى حـ٢٠٠٢٥                  

  البروتستو. مبیالة المرفوضة والسابق تحمیل ابراھیم بھا و ایضا م      تحصیل قیمة الك

 ________________________________________      

  

 إفتراض قیام المدین بسداد النصف و طلب تجدید النصف اآلخر بكمبیالة :تابع االحتمال الثالث

  .سنویا% ١٠ أشھر و بمعدل فوائد ٤جدیدة أو بسند إذني لمدة 

  :ب الفوائداحتسا  ) أ(

               =٢٠٠٠ x   ٤/١٢ x   ١٠%   

   جنیھا٦٦٦٫٦٧                 = 

  :قیود الیومیة  ) ب(

  :تحمیل المدین بالفوائد:  قید الفوائد :القید األول                           

  ابراھیم/     من  حـ٦٦٦٫٦٧             

  )التأخیر(التجدید فوائد /          إلى حـ٦٦٦٫٦٧               

 _________________________               

  

  .قبول كمبیالة جدیدة بواسطة ابراھیم ألمر منشاة النصر: القید الثاني               

  قبض. أ/                           من  حـ

  إبراھیم/                                    إلى حـ

      الحصول على ورقة جدیدة بمدة جدیدة من ابراھیم                        

   اشھر٤                                      تستحق بعد مرور 

 ________________________                               
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 ١١٩

  :یالحظ أن قیمة الكمبیالة الجدیدة تعادل

   الكمبیالةةقیم •

 البروتستو. م •

 فوائد التأخیر •

     =       ٦٦٦٫٦٧+ ٢٥ + ٢٠٠٠٠   

   جنیھ٢٠٦٩١٫٦٧          = 
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 ١٢٠

  : عصامالعملیات التالیة استخرجت من دفاتر منشأة): ٤(مثال 

   جنیھ الى عباس٥٠٠٠٠ بیع بضائع بمبلغ ١/٣/٢٠٠٠في     -١

  جنیھ١٠٠٠ مردودات من عباس بمبلغ ٢/٣في     -٢

 و تحریر ١٠/٤ من عباس تستحق في ٢٠٠٠٠غ  كمبیالة مقبولة مبل٣/٣في     -٣

 ٢٠/٥سند إذني بواسطة عباس بالباقي یستحق في 

% ٢خصم , % ١٠ من ھاني بخصم ٩٠٠٠٠ شراء بضائع بمبلغ ٥/٣في     -٤

  ایام٧خالل 

 خالل اسبوع من ھشام % ٢ جنیھ بخصم ٤٠٠٠٠ مشتریات بمبلغ ٧/٣في    -٥

 نیھ ج١٥٠٠ مردودات مشتریات الى ھشام ب ٨/٣في    -٦

خالل % ٥و % ١٠ بخصم ٣٥٠٠٠ مبیعات إلى أحمد نجا بمبلغ ١٠/٣في    -٧

 أیام مع سداد المستحق إلى ھاني نقدا٥

 إلى ھشام نقدا سداد المستحق ١١/٣في    -٨

نقدا وقبول كمبیالة بواسطة أحمد  تحصیل من احمد نجا النصف ١٢/٣في    -٩

 .بالنصف اآلخرنجا ألمر المنشأة لمدة شھرین 

 

 :تریات من محمود كما یلي مش١٥/٣في  - ١٠

  %١ وحدة بخصم كمیة ١٠٠٠   -                      

  %٢ وحدة بخصم كمیة ٢٠٠٠   -                        

  %٣ وحدة بخصم كمیة ٣٠٠٠   -                        

أیام ١٠و ایضا ھناك خصم نقدي للسداد بمعدل ,  جنیھا ١٥            بسعر الوحدة 

  %٣بمعدل 

  جنیھ إلى محمود نقدا٤٠٠٠٠ سداد ١٧/٣في  - ١١

 جنیھ لمدة ٢٠٫٠٠٠ تحریر سند إذني إلى محمود بمبلغ ١٩/٣في  - ١٢

 یوم٧٠

  سداد الباقي إلى محمود نقدا٢١/٣في  - ١٣

  تم تحصیل كمبیالة عباس نقدا١٠/٤في  - ١٤

 جنیھا ١٥ رفض كمبیالة احمد نجا والبروتستو تكلف ١٢/٥في  - ١٥

 الذي تم اخذه من عباس إلى البنك  تم إرسال السند اإلذني١٣/٥في  - ١٦

 للتحصیل
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 ١٢١

 جنیھ بینما تم رفض السند اإلذني ٢٥ بلغت عمولة البنك ٢٠/٥في  - ١٧

 .الخاص بعباس

  جنیھ٥٨ قیام البنك بعمل البروتستو بمبلغ ٢١/٥في  - ١٨

 %١٢ اشھر بمعدل ٣ طلب عباس تجدید الكمبیالة لمدة ٢٢/٥في  - ١٩

 . نقدا تم سداد السند اإلذني الخاص بمحمود٢٨/٥في  - ٢٠

  .قیود الیومیة بدفاتر منشأة عصام: لمطلوبا

  

  :الحـــــــــل
                :قیود الیومیة بدفاتر منشأة عصام    

  

  : بیع بضائع إلى عباس على الحساب١/٣في  -١

  عباس /     من  حـ٥٠٠٠٠             

  المبیعات /          إلى حـ٥٠٠٠٠                    

    بیع بضائع على الحساب               

 ______________________              

  

  : مردودات مبیعات من عباس ٢/٣في  -٢

  مردودات المبیعات/     من  حـ١٠٠٠             

  عباس/           إلى حـ١٠٠٠                    

 ______________________              

  

 و كذلك تحریر سند ١٠/٤جنیھ تستحق في ٢٠٠٠٠ب  قبول كمبیالة من عباس ٣/٣في  -٣

  :٢٠/٥إذني بواسطة عباس ألمرنا بالباقي یستحق في 

  قبض. أ/     من  حـ٤٩٠٠٠             

  عباس/           إلى حـ٤٩٠٠٠                    

 ______________________              
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 ١٢٢

خالل ایام % ٢ و %١٠ني بخصم  جنیھ من ھا٩٠٫٠٠٠ شراء بضائع بمبلغ ٥/٣في  -٤

یتضح أن ھذا الخصم غیر مرتبط بشرط زمني فھو خصم تجاري و یظھر الصافي مباشرة 

  :بالدفاتر

  المشتریات/     من  حـ٨١٠٠٠             

  ھاني/           إلى حـ٨١٠٠٠                    

      _________________________        

  

  : خالل اسبوع من ھشام %٢ جنیھ بخصم ٤٠٠٠٠ بمبلغ  شراء بضائع٧/٣ في-٥

  المشتریات/     من  حـ٤٠٠٠٠             

  ھشام/           إلى حـ٤٠٠٠٠                    

 _________________________              

  

  : جنیھ ١٥٠٠ مردودات مشتریات الى ھشام ب ٨/٣في  -٦

  مھشا/     من  حـ١٥٠٠             

  المشتریات مردودات/          إلى حـ١٥٠٠                  

 _________________________              

  

  :أیام ٥خالل % ٥و % ١٠ و بخصم ٣٥٠٠٠ مبیعات إلى أحمد نجا بمبلغ ١٠/٣  في -٧

  أحمد نجا/     من  حـ٣١٥٠٠             

  عاتالمبی/          إلى حـ٣١٥٠٠                  

 _________________________              

  

خالل % ٢ بخصم ٥/٣سداد السمتحق إلى ھاني نقدا خاص بمشتریات ) : ب (١٠/٣     في 

  :أیام٧

 تم خالل المدة المستحقة علیھ و          من الواضح االستفادة بالخصم النقدي حیث ان السداد

  % ٢ x ٨١٠٠٠= یكون الخصم مساویا مبلغ 

   جنیھ١٦٢٠                            =      

  :        و یكون القید كما یلي 

  ھاني /     من  حـ٨١٠٠٠             
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 ١٢٣

                                    إلى مذكورین

  خصم مكتسب/    إلى حـ       ١٦٢٠                    

  الصندوق/       إلى حـ٧٩٣٨٠                     

    _________________________           

  

 نجد اھا ٧/٣ سداد المستحق إلى ھشام نقدا بالرجوع الى مشتریاتنا من ھشام في ١١/٣في  -٨

 تم رد بضائع إلى ھشام بمبلغ ٨/٣خالال اسبوع و في یوم % ٢جنیھ بخصم ٤٠٠٠٠بمبلغ 

  خالل اسبوع% ٢جنیھ بخصم ٣٨٥٠٠جنیھ أي ان الباقي ھو ١٥٠٠

  %٢ ) ١٥٠٠٠ – ٤٠٠٠٠= (    احتساب الخصم       

   جنیھ٧٧٠                             = 

  :             و یكون القید كما یلي

  ھشام/     من  حـ٣٨٥٠٠             

                                    إلى مذكورین

  خصم مكتسب/           إلى حـ٧٧٠                    

  الصندوق/       إلى حـ٣٦٧٣٠                     

  ٧/٣نظرا للسداد خالل المھلة الممنوحة و ھي اسبوع یبدأ من % ٢االستفادة بخصم 

_________________________             _________  

  

  تحصیل النصف نقدا من احمد نجا و قبول أحمد نجا كمبیالة بالباقي لمدة شھرین١٢/٣ في -٩

  :ألمر المنشأة

  : جنیھ ویكون القید٣١٥٠٠ یتضح أن احمد نجا مدین بمبلغ ١٠/٣          بالرجوع إلى یوم 

                                     من مذكورین

  الصندوق/        حـ١٥٧٥٠                   

  قبض. أ/       حـ ١٥٧٥٠                   

  أحمد نجا/      إلى حـ٣١٥٠٠                        

 ____________________________                 
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 ١٢٤

   جنیھا من محمود ١٢ بسعر الوحدة  مشتریات علیھا خصم كمیة١٥/٣في  - ١٠

  %١ وحدة بخصم كمیة ١٠٠٠   -                      

  %٢ وحدة بخصم كمیة ٢٠٠٠   -                        

  %٣ة بخصم كمیة  وحد٣٠٠٠   -                        

  :            و یكون الخصم الكلي كما یلي 

   وحدات١٠  = % ١   X وحدة ١٠٠٠                   

   وحدات٤٠  = % ٢   X وحدة ٢٠٠٠                   

   وحدات٩٠  = % ٣   X وحدة ٣٠٠٠                   

________                 _________                   

   وحدة١٤٠=              اإلجمـــــــــالي                    

   ١٥  x ١٤٠= قیمة خصم الكمیة 

   جنیھ٢١٠٠                      = 

  :و یكون القید كما یلي

  المشتریات/     من  حـ٩٠٠٠٠             

                                    إلى مذكورین

  خصم كمیة دائن/          إلى حـ ٢١٠٠                    

  محمود/       إلى حـ٨٧٩٠٠                     

 _________________________              

 جنیھ إلى محمود نقدا و بالرجوع الى مشتریات محمود في ٤٠٠٠٠ سداد ١٧/٣في  - ١١

 أیام١٠ خالل %٣ نجد وجود خصم نقدي ١٥/٣

  :احتساب الخصم المكتسب

           =           ٤٠٠٠٠ x   ٣%  

   جنیھ١٢٠٠                     = 

  :یكون القید كما یلي و 

  محمود/          من  حـ٤٠٠٠٠             

                                    إلى مذكورین

  خصم مكتسب/           إلى حـ١٢٠٠                    

  الصندوق/  حـ      إلى٣٨٨٠٠                     

 _________________________              
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 ١٢٥

  

  : یوم و القید كما یلي٧٠ جنیھ لمدة ٢٠٠٠٠ تحریر سند إذني لمحمود بمبلغ ١٩/٣في  - ١٢

  محمود/     من  حـ٢٠٠٠٠             

  دفع. أ/          إلى حـ٢٠٠٠٠                  

 _________________________              

  

   سداد باقي المستحق إلى محمود نقدا ٢١/٣في  - ١٣

   جنیھ٨٧٩٠٠  = ١٥/٣          إجمالي المستحق في قید 

  )مع االستفادة بالخصم (  جنیھ٤٠٠٠٠ = ١٧/٣ثم سداد مبلغ في        , 

 و یكون الباقي ٢٨/٥ جنیھ یستحق في ٢٠٠٠٠=  سند إذني  تحریر١٩/٣       و في 

   جنیھ٢٧٩٠٠= المستحق 

 فإن الخصم ما زال ٣ /٢٦ أیام تنتھي في ١٠خالل % ٣ما أن معدل الخصم النقدي     و ب

  قائما

  %٣    x ٢٧٩٠٠=         الخصم المكتسب 

   جنیھ٨٣٧                     = 

  

  :ا یلي مو یكون القید ك

  محمود/          من  حـ٢٧٩٠٠             

  ین                                  إلى مذكور

  خصم مكتسب/           إلى حـ٨٣٧                    

  الصندوق/       إلى حـ٢٧٠٦٣                     

 _________________________              

  

  :حصیل كمبیالة عباس نقدا  ت١٠/٤في  - ١٤

  الصندوق/     من  حـ٢٠٠٠٠                  

  قبض. أ/  ى حـ        إل٢٠٠٠٠                      

 _________________________              
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 ١٢٦

جنیھ ٥٠٠٠٠بالنسبة للقید السابق و ایضا بالرجوع إلى تاریخ العملیة االصلیة مع عباس بمبلغ    

 ٢٠٫٠٠٠جنیھ و قبل عباس كمبیالة ب ١٠٠٠ ب٢/٣ و تم رد بضائع إلینا من عباس في ١/٣في

 جنیھ و ھذا كل ٢٩٠٠٠ بمبلغ ٢٠/٥ بالباقي یستحق في  و حرر سند إذني١٠/٤ تستحق في جنیھ

                    عباس/ حـ

  

  

ستو  منھ ألمر المنشأة و تكلف البروت رفض احمد نجا الكمبیالة المقبولة١٦/٥في  - ١٥

   لمدة شھرین ١٢/٣ جنیھا في ١٥٧٥٠ وكانت ھذه الكمبیالة بمبلغ جنیھا ١٥

  :و یكون القید كما یلي 

  

  : تحمیل أحمد نجا بالكمبیالة المرفوضةقید) أ      (

  احمد نجا/     من  حـ١٥٧٠٠                  

  قبض. أ/          إلى حـ١٥٧٠٠                      

 _________________________              

  

  :البروتستو . قید سداد م  ) ت(

  البروتستو. م/     من  حـ١٥                  

  الصندوق/          إلى حـ١٥                      

 _________________________              

  

  : قید تحمیل أحمد نجا بمصروفات البروتستو)ج (

  احمد نجا/     من  حـ١٥                  

  البروتستو. م/          إلى حـ١٥                      

 _________________________              

  

. ن خالل القیود السابقة یكون أحمد نجا مدینا بمبلغ یعادل قیمة الكمبیالة مضافا الیھا مو م

   جنیھ١٥٧٦٥ = ١٥ + ١٥٧٥٠= البروتستو 
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 ١٢٧

 ارسل السند اإلذني الذي حرر بواسطة عباس ألمرنا إلى البنك للتحصیل و ١٣/٥في  - ١٦

و  ٢٠/٥في  و یستحق ٢٩٠٠٠ یتضح ان السند اإلذني كان بمبلغ ٣/٣بالرجوع إلى 

 :یكون القید الخاص بارسال السند اإلذني للتصحیل بواسطة البنك كما یلي

  

  قبض برسم التحصیل. أ/     من  حـ٢٩٠٠٠                  

  قبض. أ/          إلى حـ٢٩٠٠٠                      

 _________________________              

  

و تكون : ھا و رفض عباس سداد السند اإلذني جنی٢٥ بلغت عمولة البنك  ٢٠/٥في  - ١٧

 :القیود كما یلي

  

  :إثبات عمولة البنك  ) أ(

  عمولة البنك/     من  حـ٢٥                   

  جاري البنك/          إلى حـ٢٥                      

 _________________________              

  

  :ضإثبات تحمیل المدین بالسند اإلذني المروف) ب(

  عباس/     من  حـ٢٩٠٠٠                  

  قبض برسم التحصیل. أ/          إلى حـ٢٩٠٠٠                      

  تحمیل عباس بالسند اإلذني المرفوض و الذي قد أرسل من قبل للتحصیل بواسطة البنك

 _________________________________              

  

  

  : جنیھا ٥٨بروتستو تكلف  قیام البنك بعمل ٢١/٥في  - ١٨

 :سداد البروتستو  ) أ(

  البروتستو. م/                       من  حـ

  الصندوق/                                إلى حـ

 _________________________              
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 ١٢٨

  :تحمیل عباس بالبروتستو) ب(

  عباس/     من  حـ٨٥                  

  البروتستو. م/          إلى حـ٨٥                      

 _________________________              

  

  % :١٢ اشھر بمعدل ٣ طلب عباس تجدید السند اإلذني بكمبیالة لمدة ٢٢/٥في  - ١٩

  :إحتساب فوائد التأخیر   ) أ(

 =                       ٢٩٠٠٠ x   ١٢ x   ٣   

  ـــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــ

                             ١٠٠ x  ١٢  

   جنیھا ٨٧٠                      =  

  :     و یكون القید كما یلي

 عباس/     من  حـ٨٧٠                  

  فوائد التأخیر/          إلى حـ٨٧٠                      

 _________________________              

  

  :كون أجمالي المستحق على عباس ھو و ی

   جنیھ٢٩٠٠٠= قیمة الكمبیالة                * 

   ج٥٨= البروتستو  . م* 

  ____ ٨٧٠= فوائد التأخیر  * 

   جنیھ٢٩٩٢٨= إجمالي المستحق * 

  :ھو ) كمبیالة(و یكون قید الحصول على ورقة جدیدة ) ب(

  قبض. أ/     من  حـ٢٩٩٢٨                 

  عباس/   إلى حـ       ٢٩٩٢٨                      

 _________________________              
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 ١٢٩

  : سداد السند اإلذني إلى محمود نقدا ٢٨/٥في  - ٢٠

 یتضح أننا حررنا سند إذني إلى محمود بالمستحق و ١٩/٣          بالرجوع إلى العملیة في 

  :یكون القید  الیوم و ٢٨/٥ یوم أي في ٧٠یتم السداد بعد 

  دفع. أ/     من  حـ٢٠٠٠٠                  

  الصندوق /          إلى حـ٢٠٠٠٠                      

 _________________________              
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 ١٣٠

  :أوراق قبض) قطع(خصم : الحالة الثالثة
االستحقاق ة إلى مال وال یستطیع االنتظار حتى تاریخ          في ھذه الحالة یكون الدائن في حاج

  .لذلھ فھو یلجأ إلى البنك لبیع الورقة لھ

و رفض  للورقة أ      و یقوم البنك بفحص الورقة جیدا و التأكد من جدیتھا ثم یتخذ قرار الشراء

  .شرائھا حسب الحال

خ االستخدام فیقوم البن باحتساب فكما قلنا یتم ذلك قبل تاری, و في حالة قبول شراء الورقة     

فوائد مدینة على المنشأة لصالحھ على المدة الواقعة من تاریخ شراء الورقة حتى تاریخ 

  .استحقاقھا

    و بعد الشراء تكون الورقة ملكا للبنك فإذا تم تحصیلھا بواسطة البنك دون مشاكل ال یتم إثبات 

ذكر مالحظة بإتمام ذلك حیث أن الكمبیالة في ھذه  وإنما یتم أیة قیود یومیة في دفاتر المنشأة

  .الحالة أو الورقة التجاریة لیست ملكا للمنشأة و إنما ھي ملكا للبنك

أما اذا تم رفض الورقة المخصوصة فإن البنك یقوم بإجراء البروتستو ألنھ ھو المالك للورقة     

لة التحصیل إذا ما أتفق على وعمو( البروتستو .و یحصل على مستحقاتھ من قیمة الورقة و م

  .من الحساب الجاري لدیھ و الخاص بالمنشأة التي باعت لھ الورقة) ذلك

  .ضامنا لسداد الورقة) الذي قام ببیع الورقة للبنك(      و في جمیع الحاالت یظل الساحب 

ر و یتم إثبات ذلك بالدفات     و بعد سداد المستحق للبنك و الحصول على الورقة مرة أخرى 

تحمیل المدین بالورقة المخصوصة و المرفوضة و أیضا یحمل المدین بالبروتستو و تتخذ 

  .إلخ.... االجراءات المناسبة حسب ظروف االتفاق الجدید من سداد أو تجدید للورقة
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 ١٣١

  :العملیات التالیة تمت بدفاتر منشأة مجدي : )٥(مثال 

   جنیھ٨٠٠٠٠ بیع بضائع إلى علي ب ١/٥/٢٠٠٤في   -١

 : قیام علي بسداد المبالغ المستحقة كما یلي٢/٥في  -٢

  %٢ نقدا بخصم ١/٤  ) أ(

  اشھر٤  قبول كمبیالة تستحق بعد ١/٤  ) ب(

   أشھر٣الباقي تحریر سند إذني ألمر مجدي یستحق بعد )  ج(

  ج٦٠و عمولة % ١٢السند اإلذني لدى البنك بمعدل ) خصم(  تم قطع ٢/٦في   -٣                 

   جنیھا٤٠ تم ارسال الكمبیالة إلى البنك للخصم و العمولة ١٠/٧في  -٤                 

سنویا و تم                   % ١٠ تم موافقة البنك على خصم الكمبیالة بمعدل ١٧/٧  في -٥         

  إضافة الصافي بالحساب الجاري لدى البنك

  د االذني قام البنك بتحصیل السن٢/٨في  -٦                 

 جنیھا ٦٥ أخطرنا البنك أن علي رفض الكمبیالة و تكلف البروتستو ٢/٩في   - ٧                

  .وقامت المنشأة بسداد المسحق للبنك من حسابھا الجاري

   طلبت المنشأة من علي سداد المبالغ المستحقة علیھ٤/٩ في  - ٨                  

% ١٢لي أن یسدد النصف نقدا و الباقي یجدد بھ كمبیالة بمعدل  طلب ع٥/٩ في -٩                 

  . أشھر و قد وافق مجدي على ذلك٦سنویا لمدة 

   إثبات ما سبق بدفاتر منشأة مجدي:المطلوب  

  

  :الحــــــل 

  
  :        قیود الیومیة

  :  بیع بضائع إلى علي على الحساب٢٠٠٤ /١/٥في  -١

  ليع/     من  حـ٨٠٠٠٠                

  المبیعات /          إلى حـ٨٠٠٠٠                      

 _________________________              
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 ١٣٢

  

  : سداد المستحق على علي للمنشأة ٢/٥في -٢

                                     من مذكورین   

  الصندوق/        حـ١٩٦٠٠                   

  خصم مسموح بھ/    حـ        ٤٠٠                   

  قبض. أ/        حـ٦٠٠٠٠                  

   علي/      إلى حـ٨٠٠٠٠                         

  %٢ نقدا بخصم ١/٤                قیام علي بسداد ال 

   أشھر٤ لمدة ١/٤                    و قبول كمبیالة ب

   أشھر٣مدة                 و تحریر سند إذني بالنصف ل

_               __________________________ ____  

  

  

  

  : جنیھا ٦٠و عمولة % ١٢ قطع السند اإلذني لدى البنك بمعدل ٢/٦في  -٣

         احتساب فوائد مدینة لصالح البنك على الفترة من تاریخ القطع حتى تاریخ االستحقاق 

  شھران  = ٢/٨ و حتى ٢/٦من 

 =           ٤٠٠٠٠ x    ٢   x   ١٢  
                               ١٠٠     ١٢         

   جنیھا ٨٠٠            = 

  :و یكون القید كالتالي

                                        من مذكورین

  )أجیو( فوائد . م/            حـ٨٠٠                   

  الصندوق /حـ      ٣٩١٤٠                   

  العمولة/               حـ٦٠                  

  قبض. أ/        إلى حـ٤٠٠٠٠                          

 _______________________________                 
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 ١٣٣

   جنیھا ٤٠ تم ارسال الكمبیالة الى البنك للخصم و العمولة ١٠/٧في  -٤

یوافق البنك حتى اآلن فیتم اثبات الحدث بما ان إرسال الورقة للخصم تم في تاریخ و لم 

و وھو ارسال الورقة للخصم حتى یتم فحصھا و موافقة البنك و ال یتم اثبات العمولة 

  .اآلن

  :  و یكون القید

  قبض برسم الخصم. أ/     من  حـ٢٠٠٠٠                 

  قبض. أ/         إلى حـ٢٠٠٠٠                       

____             _____________________  

  

  :سنویا & ١٠ موافقة البنك على خصم الكمبیالة و المعدل ١٧/٧في  -٥

  ٢/٩ حتى ١٧/٧      و المدة من ):أجیو.م( احتساب الفوائد المدینة ) أ(

 =                ٢٠٠٠٠ x    ١٠   x   ٤٥  
                                    ٣٦٠     ١٠٠         

   جنیھا ٥٠٠   =          

   جنیھا٤٠العمولة متفق علیھا مقدما و ھي ) ب(

  :و یكون القید كما یلي

                                        من مذكورین

  البنك/       حـ   ١٩٤٦٠                   

  عمولةال /حـ           ٤٠                      

  )القطع. م( الفوائد المدینة /  حـ       ٥٠٠                     

   برسم الخصمقبض. أ/     إلى حـ ٢٠٠٠٠                         

 _______________________________                 

  

  : قام البنك بتحصیل السند اإلذني ٢/٨في  -٦

 و ھو ملكا للبنك و لیس في ھذه الحالة ال یذكر أي قید ألن السند اإلذني تم تحصیلھ

و یتم اثبات مالحظة فقط في حافظة اوراق القبض  . ٢/٦لمنشأة حیث تم قطعھ في ل

  .المخصومة
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 ١٣٤

   :١٧/٧ بعد خصمھا لدى البنك في ٢/٩رفض الكمبیالة التي تستحق في  ٢/٩في  -٧

  :         و تكون القیود كما یلي

  

  :البروتستو التي سدد بواسطة البنك. إثبات م) أ          (

  البروتستو. م/      من  حـ٦٥                 

  البنك/          إلى حـ٦٥                      

 _________________________              

  

  : تحمیل المدین بالكمبیالة المرفوضة ) ب        (

  علي/           من  حـ٢٠٠٠٠                          

  البنك/    إلى حـ          ٢٠٠٠٠                      

           تحمیل علي بالكمبیالة المرفوضة و المخصومة لدى البنك

 _________________________              

  

  :البروتستو . تحمیل المدین م) ج         (

  علي/           من  حـ٦٥                          

  البروتستو. م /             إلى حـ٦٥                      

 _________________________              
  

  : قامت المنشاة بإخطار علي بضرورة السداد للكمبیالة المرفوضة٤/٩في  -٨

  .      في ھذه الحالة ال یتم إثبات أیة قیود             

  

 ٦سنویا لمدة % ١٢ طلب علي أن یسدد النصف نقدا و الباقي بكمبیالة بمعدل ٥/٩في  -٩

  . وافق مجدي على ذلك أشھر و قد

  :إثبات السداد النقدي للنصف   ) أ(

  الصندوق/      من  حـ١٠٠٦٥                

  علي  /          إلى حـ١٠٠٦٥                       

  .البروتستو معھا. سداد نصف الكمبیالة المرفوضة نقدا و ایضا یتم سداد م

 _________________________              
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 ١٣٥

  :ساب و اثبات فوائد التجدیداحت) ب(

  :        احتساب الفوائد

 =                                 ٠٠٠٠١ x    ٦   x   ١٢  
                                                ١٠٠     ١٢        

   جنیھا ٦٠٠        =                     

  

  :و القیود ھي

  

  :بالفوائدتحمیل المدین : القید األول 

  علي/           من  حـ٦٠٠                          

  فوائد التأخیر/             إلى حـ٦٠٠                      

 _________________________              

  

  :الحصول على الكمبیالة الجدیدة من علي: القید الثاني 

  القبض. أ/      من  حـ١٠٦٠٠                

  علي  /          إلى حـ١٠٦٠٠                      

 ____________________________           
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 ١٣٦

  :تظھیر أو تحویل الورقة التجاریة: الحالة الرابعة 
  ) خاصة السندات اإلذنیة و الكمبیاالت(                یتم الحصول على االوراق التجاریة 

حتى یتم تحصیلھا أو التصرف فیھا بأي شكل من أشكال التصرفات و في و االنتظار فترة معینة 

ھذه الحالة و بعد أخذ الورقة التجاریة یتكون المنشأة التي حصلت على ھذه الورقة في حاجة إلى 

  .مال لسداد دین علیھا

ادا لھذا        وباستخدام ھذه الورقة یتم تحویلھا لكى تدفع المر الغیر ونقل ملكیتھا الیھ وذلك سد

  .الدین او لجزء منھ وفقا لظروف الحال

       وبحصول الغیر على ھذه الورقة یكون من حقھ نقلھا الى غیره او التصرف فیھا كیفما شاء 

  .الذى قام بالتظھیر للغیر ضامنا لھذه الورقة وسدادھا) الدائن(ویظل الساحب 

الورقة بأن ادفعوا الى امر فالن       والتظھیر یأتى من ان صیغة التحویل تكتب على ظھر 

  .والقیمة وصلتنا كذا ویتم اثبات التاریخ والتوقیع

      وفى حالة ان المدین قام بسداد الورقة الى من یقدمھا الیھ فان االمر قد انتھى حیث انھا 

خرجت واصبحت منذ التظھیر ملكا للغیر وانما یكتفى بذكر ذلك فى حافظة االوراق التجاریة 

اما فى حالة عدم سداد الورقة التجاریة بواسطة . ما حدث عند قطع او بیع الورقة للبنكوذلك ك

وذلك (المدین یرجع المستفید االخیر على من ظھر لھ الورقة حتى یتم الرجوع الى المظھر االول 

  ).الذى یكون مسئوال عن سدادھا) طرف(فى حالة تعدد تحویل وتظھیر نفس الورقة الى كذا 

د سداد المظھر االول لقیمة الورقة للمستفید االخیر یقوم المظھر االول بالجوع على       وبع

او ان المدین یقوم , المدین ویتخذ ضده االجراءات القانونیة المناسبة حتى یتم االتفاق بشأن الورقة

  .بالسداد للمظھر االول بعد مطالبتھ بواسطتھ بعد رفضھ لسداد الورقة
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 ١٣٧

لعملیات المالیة التالیة استخرجت من دفاتر منشأة رمضان كریم خالل شھور فبرایر  ا):٦(مثال 

  :٢٠٠٩الى مایو 

  . جنیھا على الحساب٤٥٠٠٠ بیع بضائع الى احمد بمبلغ ١/٢فى  -١

 . ایام٥خالل % ٣, % ٢ جنیھ بخصم ١٠٠٠٠٠ شراء بضائع من حسان بمبلغ ٢/٢فى  -٢

 .مخالفتھا للمواصفات ل٣٠٠٠ قام احمد برد بضائع بمبلغ ٣/٢فففى  -٣

 . اشھر٣ نقدا وحرر سند اذنى بالباقى یستحق بعد ٣٢٠٠٠ قام احمد بسداد ٤/٢فى  -٤

  

 

 : تم سداد مبالغ الى حسان كما یلى٥/٢فى  -٥

  . جنیھ نقدا٥٠٠٠٠ •

 .١٠/٣ بشیك یستحق فى ٣٥٠٠٠ •

 .تظھیر سند اذنى من احمد المر حسان •

  : بافتراض ان ما یلى حدث٤/٥فى  -٦

  .قیام احمد بالسداد الى حسان فى تاریخ االستحقاق: مال االولاالحت          

رفض احمد السداد لقیمة السند االذنى وقام حسان بعمل بروتستو تكلف : االحتمال الثانى         

سنویا % ١٢ اشھر بمعدل ٤ جنیھا ورغب احمد فى تجدید السند االذنى بكمبیالة تستحق بعد ٥٠

او ان احمد رفض السداد . م رمضان بسداد مستحقات حسان نقداوقد وافق رمضان على ذلك وقا

 جنیھا ثم طلب ٥٠وقام رمضان بالسداد الى حسان وقام رمضان اى بعمل البروتستو الذى تكلف 

  . اشھر لنصف المبلغ وسدد الباقى بشیك٣احمد التجدید لمدة 

  . اثبات قیود الیومیة بمنشأة رمضان كریم:طلوبموال

  

  :ل ـــــالح
  :بیع بضائع الى احمد على الحساب ١/١ فى -١

  أحمد/      من  حـ٤٥٠٠٠                

  المبیعات/         إلى حـ٤٥٠٠٠                      

                             بیع بضائع على الحساب

  ــ                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ١٣٨

  : ایام٥خالل % ٣, % ٢ جنیھ بخصم ١٠٠٠٠٠ شراء بضائع من حسان بمبلغ ٢/٢فى  -٢

  المشتریات/      من  حـ٩٥٠٠٠                 

  حسان/         إلى حـ٩٥٠٠٠                      

   ایام ٥خصم نقدى خالل % ٣و , تجارى% ٢   شراء بضائع بخصم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ــــــــــــــ

  

  : بواسطة احمد٣٠٠٠ مردودات مبیعات بمبلغ ٣/٢فى  -٣

  مردودات المبیعات/      من  حـ٣٠٠٠                

  أحمد/         إلى حـ٣٠٠٠                      

  ــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 : اشھر٣ نقدا وحرر سند اذنى بالباقى یستحق بعد ٣٢٠٠٠ قام احمد بسداد ٤/٢فى  -٤

                                        من مذكورین

  الصندوق/          حـ٣٢٠٠٠                   

  قبض. أ  /حـ         ١٠٠٠٠                   

  أحمد/      إلى حـ٤٢٠٠٠                            

  ١٠٠٠٠ نقدا وتحریر سند اذنى المرنا بالباقى بمبلغ ٣٢٠٠٠                 تحصیل 

                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :ص باحمد سداد مبالغ مختلفة الى حسان بما فیھا تظھیر السند االذنى الخا٥/٢فى  -٥

على % ٣ ولذلك یتم االستفادة من الخصم ٦/٢من المالحظ ان مدة الخصم تنتھى فى 

 ال یتم االستفادة من الخصم ١٠/٣اما الشیك الذى یستحق فى یوم , المبالغ المسددة نقدا

  .الخاص بھ

  :       ویكون احتساب الخصم كما یلى

                     ٥٠٠٠٠ x جنیھا١٥٠٠% = ٣   

  :ون القیدویك

  حسان               /     من حـ٩٥٠٠٠                       

                                                      الى مذكورین

  الخصم المكتسب/        حـ١٥٠٠                                   
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 ١٣٩

  )١٠/٣یستحق فى شیك (البنك  /حـ       ٣٥٠٠٠                                

  الصندوق/        حـ٤٨٥٠٠                                

  )سند اذنى احمد(قبض . أ /          حـ١٠٠٠٠                                

                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :یام احمد بتحصیل شیك من البنك ق١٠/٣فى  -٦

وال یتم ذكر ایة قیود حیث انھ یوم اعطاء حسان الشیك تم اثبات ذلك ولكن یتم كتابة 

  .مالحظة بان الشیك تم سداده

                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :٤/٢ فى – ٧

وفى ھذه الحالة ال یتم ذكر ایة قیود . ام احمد بسداد السند االذنى الى حسانقی: االحتمال االول

  .وانما یذكر ذلك فى حافظة اوراق القبض

رفض السداد بواسطة احد الى حسان وقیام حسان بعمل البروتستو ثم السداد : االحتمال الثانى

ضان وتمت الى حسان بواسطة رمضان وطلب تجدید السند االذنى بواسطة احمد من رم

  .الموافقة وقیام رمضان بسداد المستحق الى حسان نقدا

  :         وتكون القیود كما یلى

  

  :اخطارنا برفض احمد السداد للسند االذنى الى حسان وقیام حسان بعمل بروتستو) أ     ( 

  :سانتحمیل احمد بقیمة السند االذنى والمرفوض والمحول المر ح:     القید االول             

  أحمد/      من  حـ١٠٠٠٠                      

  حسان/         إلى حـ١٠٠٠٠                             

            تحمیل احمد بالسند االذنى المرفوض والمحول الى حسان

  

  :اثبات البروتستو المسدد بواسطة حسان:                    القید الثانى

  البروتستو. م /     من  حـ٥٠                            

  حسان/         إلى حـ٥٠                                   
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 ١٤٠

  :تحمیل احمد بالبروتستو:                  القید الثالت

  أحمد/      من  حـ٥٠                             

  لبروتستوا. م /         إلى حـ٥٠                                   

                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :اشھر٤لمدة % ١٢بـ طلب التجدید ) ب ( 

  :تحمیل احمد بفوائد التأخیر:                 القید االول

  أحمد/      من  حـ٤٠٠                                  

  فوائد التأخیر/         إلى حـ٤٠٠                                      

  

  :قبض جدیدة من احمد. الحصول على أ : القید الثانى                 

  قبض. أ /      من  حـ١٠٤٥٠                             

  احمد/         إلى حـ١٠٤٥٠                                   

  ول على ورقة جدیدة كمبیاالت بدال من السند االذنى             الحص

  ٤٠٠ + ٥٠ + ١٠٠٠٠                      تشمل  

  

  : بالسداد الى حسان المستحق لھ نقدا) رمضان كریم(قیام المنشأة )  جـ (  

   بروتستو٥٠ + ١٠٠٠٠اصبح لحسان عند رمضان                 

  حسان/ ـ    من  ح١٠٠٥٠                      

  الصندوق/         إلى حـ١٠٠٥٠                             

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ثم رفض سداد السند االذنى بواسطة احمد وقیام رمضان بالسداد الى حسان : أو االحتمال الثانى

 اشھر لنصف المبلغ ٣ جنیھا ثم طلب احمد التجدید لمدة ٥٠قیام رمضان بعمل البروتستو بـ 

  .وسدد النصف االخر بشیك% ١٢بمعدل 

  :تحمیل احمد بقیمة السند المرفوض والمحول المر حسان: القید االول) أ      ( 

  أحمد/      من  حـ١٠٠٠٠                                  

  حسان/         إلى حـ١٠٠٠٠                                      

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤١

  :سداد المستحق الى حسان نقدا بواسطتنا: القید الثانى) ب     ( 

  حسان/     من  حـ١٠٠٠٠                            

  الصندوق/         إلى حـ١٠٠٠٠                                   

  

  :عمل البروتستو بواسطتنا: لثالقید الثا) جـ      ( 

  البروتستو. م /     من  حـ٥٠                            

  الصندوق/         إلى حـ٥٠                                   

  

  :بالبروتستو) احمد(تحمیل المدین : القید الرابع) د     ( 

  أحمد/      من  حـ٥٠                             

  البروتستو. م /         إلى حـ٥٠                                   

  

  :طلب التجدید وسداد النصف نقدا: القید الخامس) ھـ     ( 

  :              تحمیل المدین بفوائد التجدید

 =                                            ٥٠٠٠ x ٣/١٢ x ١٢%  

   جنیھا١٥٠             =                                

  أحمد/      من  حـ١٥٠                             

  فوائد التأخیر/         إلى حـ١٥٠                                   

  

  

  

  :اثبات الحصول على مستحقاتنا من احمد بكمبیالة جدیدة والنصف نقدا: والقید االخیر

              من مذكورین                                

  الصندوق/          حـ٥٠٥٠                   

  قبض. أ  /حـ         ٥١٥٠                   

  أحمد/      إلى حـ١٠٢٠٠                            
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 ١٤٢

  :تقدیم االوراق التجاریة برسم التأمین كضمان لقرض من البنك: الحالة الخامسة

  
الة وبعد الحصول على اورقة التجاریة نكون بحاجة الى المال ولم یتم الوصول        فى ھذه الح

كما اننا , للبنك حفاظا على عالقتنا مع المدین) بیعھا(وال نرید خصمھا , الى تاریخ االستحقاق بعد

ولذلك لیس امامنا اال ان نقدمھا , الى الغیر ایضا من نفس المنطق) تظھیرھا( ال نرید تحویلھا 

 للحصول على قرض بضمانھا ومقابل انتظار البنك حتى تحصیل الورقة التجاریة وتسدید للبنك

  .مستحقاتھ یأخذ البنك فوائد تخصم على حسابنا لدیھ عند تحصیل الورقة

         وفى ھذه الحالة فان الورقة ما زالت فى ملكیتنا وانما تقدم للبنك كضمان فقط ونظل 

وفى الحالة , سواء حصلت الكمبیالة او رفضت )  فوائدال+ االصل (ضامنین لحق البنك 

  :التحصیل یقوم البنك بخصم مستحقاتھ والتى تتكون من

  )القرض(اصل الدین  •

الفوائد المستحقة على القرض من تاریخ منحھ الینا حتى تاریخ االستحقاق للورقة المقدمة  •

 .كضامن

 .عمولة التحصیل •

ستحق لنا اما نقدا او باضافتھ بحسابنا الجارى لدیھ وبعد ذلك یقوم البنك بسداد الصافى الم

وانما الیتعدى ھذا % ١٠٠وفى جمیع الحاالت فان البنك ال یقدم قرضا بمعدل . وفقا لالتفاق

فى جمیع االحوال وذلك ایضا بعد دراسة جدیة الورقة وسالمة الموقف المالى % ٨٠المعدل 

  .للمدین

لمستحق للبنك والتى تشمل كما راینا اعاله اما فى حالة الرفض فاننا نقوم بسداد ا

وقد نطلب من البنك القیام بالبروتستو لحسابنا ضد المدین ) عمولة التحصیل+ الفوائد + القرض (

او نقوم نحن بأخذ الورقة التجاریة من البنك بعد سداد مستحقاتھ اما نقدا او بالخصم على حسابنا 

داد بعد الرفض او اذا استمر فى الرفض نقوم بعمل الجارى لدیھ ثم نتصل بالمدین للحضور للس

  .البروتستو للحفاظ على حقوقنا

الفوائد ) عند اعطائھ للمنشأة بضمان االوراق التجاریة(وعادة ما یشمل قرض البنك 

  .اى ان المنشأة تحصل على القرض مطروحا منھ الفوائد المحسوبة علیھا, المحتسبة علیھ

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٣

  :جیزة بالعملیات المالیة التالیة قامت منشأة ال):٧(مثال 

  . ایام١٠خالل % ٤ جنیھ بخصم ١٠٠٠٠٠ بیع بضائع الى سید بمبلغ ٥/٥فى  -١

 . جنیھ١٥٠٠ اعاد سید مردودات بمبلغ ٦/٥فى  -٢

 . ج٥٠٠ تم السماح لسید بمبلغ ٧/٥فى  -٣

 جنیھ نقدا بعد الحصول على خصم نقدى ١٠٠٠٠ سداد بعض المستحقات بمبلغ ٨/٥فى  -٤

 . عباسوذلك الى% ٢

 . اشھر٣ جنیھ یستحق بعد ٤٠٠٠٠ قدم سید الینا سند اذنیا بمبلغ ٩/٥فى  -٥

 . ج٢٠٠٠٠ تم تحصیل من سید بمبلغ ١٠/٥فى  -٦

 تظھیر كمبیالة بواسطة سید المرنا لمدة شھرین تستحق على خالد بالمبلغ ١١/٥فى  -٧

 .المستحق علیھ

 %.٧٠  تم تقدیم السند االذنى الى البنك كضمان لقرض بمعدل٢٠/٥فى  -٨

 : وافق البنك على القرض بعد خصم٢٤/٥فى  -٩

  %١٠فوائد ) أ        ( 

  . ج٣٠٠عمولة ) ب       ( 

  ١٠/٧تم ارسال الكمبیالة للبنك للتحصیل فى  - ١٠

 ج واضافة الصافى الى حسابنا ٤٥ تم تحصیل الكمبیالة بواسطة البنك والعمولة ١١/٧فى  - ١١

 بالبنك

  :٩/٨فى   - ١٢

  :رفضال:          االحتمال االول

             رفض سید سداد السند االذنى وت سداد المستحق للبنك علینا بواسطتنا وتم اجراء 

 اشھر والباقى ٦لمدة % ١٠ ج ثم طلب سید التجدید بنصف المبلغ بمعدل ٧٠البروتستو بمبلغ 

  .سدده نقدا

  :التحصیل:         االحتمال الثانى

ذنى من سید وخصم مستحقاتھ واضاف الصافى الى              قام البنك بتحصیل السند اال

  .رصیدنا الجارى لدیھ

  .اثبات ما تقدم فى دفاتر منشأة الجیزة: والمطلوب
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 ١٤٤

  :الحــــل

  
  . ایام١٠خالل % ٤ بیع بضائع الى سید على الحساب بخصم ٥/٥فى  -١

  سید/      من  حـ١٠٠٠٠٠                

  المبیعات/   إلى حـ      ١٠٠٠٠٠٠                      

  

  : مردودات مبیعات٦/٥فى  -٢

  مردودات المبیعات/     من  حـ١٥٠٠                

  سید/         إلى حـ١٥٠٠                      

  

  : مسموحات مبیعات الى سید٧/٥فى  -٣

  مسموحات  المبیعات/     من  حـ٥٠٠                

  سید/ حـ        إلى ٥٠٠                      

  

  :وذلك الى عباس% ٢ قیامنا بسداد بعض المستحقات علینا نقدا الوتمتع بخصم نقدى ٨/٥فى  -٤

  عباس   /  من حـ١٠٠٠٠                         

                                                الى مذكورین 

  خصم مكتسب/       حـ٢٠٠                               

  الصندوق/          حـ٩٨٠٠                            

  

  : اشھر٣ الحصول على سند اذنى من سید یستحق بعد ٩/٥ فى -٥

  قبض. أ  /حـ         ٤٠٠٠٠                        

  سید/      إلى حـ٤٠٠٠٠                                 
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 ١٤٥

  : من الخصم خالل المھلة تحصیل مبلغ نقدى من سید واستفادتھ١٠/٥  فى -٦

  :               احتساب الخصم المسموح بھ

                         ٢٠٠ x جنیھا٨٠٠% = ٤   

                                        من مذكورین

  الصندوق/          حـ١٩٢٠٠                   

  خصم مسموح بھ /حـ         ٨٠٠                       

  سید/      إلى حـ٢٠٠٠٠                            

  

  

 الحصول على كمبیالة مظھرة من سید المرنا تستحق على خالد بالمستحق ١١/٢فى  -٧

  :علیھ

  :             احتساب المستحق علیھ

                اجمالى المبیعات یطرح منھا المردودات والمسموحات والمبالغ المحصلة نقدا 

  :ذنىوالسند اال

 قیمة ٣٨٠٠٠) = ٢٠٠٠٠ + ٤٠٠٠٠ + ٢٠٠ + ١٥٠٠ (– ١٠٠٠٠٠            = 

  الكمبیالة المظھرة الینا والمستحقة على خالد

  قبض. أ  /حـ         ٣٨٠٠٠       

  سید/      إلى حـ٣٨٠٠٠                                 

  

  

  : تقدیم السند االذنى كضمان لسلفة من البنك٢٠/٥فى  -٨

  قبض برسم التأمین. أ  /حـ         ٤٠٠٠٠       

  قبض. أ /      إلى حـ٤٠٠٠٠                                 

  

 ج بمعدل ٣٠٠وعمولة , % ١٠ موافقة البنك على القرض مع خصم فوائد ٢٤/٥فى  -٩

٧٠:%  

   ج٢٨٠٠٠% = ٧٠ x ٤٠٠٠٠= احتساب قیمة القرض  •

 )٩/٨ حتى ٢٤/٥المدة من  (٧٥/٣٦٠ x% ١٠ x ٢٨٠٠٠= احتساب الفوائد  •

   ج٥٨٣٫٣٣                         = 
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 ١٤٦

                                        من مذكورین

  الصندوق/          حـ٢٧٣٨٦٫٦٧                   

  عمولة تحصیل /           حـ٣٠٠           

  فوائد مدینة/             حـ٥٨٣٫٣٣                      

  قرض البنك/          إلى حـ٢٨٠٠٠                                 

  

  : ارسال الكمبیالة للتحصیل بواسطة البنك١٠/٧ فى - ١٠   

  قبض برسم التحصیل. أ  /حـ         ٣٨٠٠٠                        

  قبض. أ /      إلى حـ٣٨٠٠٠                                 

  

  : ج واضافة الصافى لحسابنا لدیھ٤٥ار البنك لنا بتحصیل الكمبیالة والعمولة  اخط١١/٧ فى - ١١

  سید /حـ         ٧٠                        

  البروتستو. م  /    إلى حـ٧٠                                 

  

 :االحتمال االول ٩/٨فى  -١٣

١٤-   

  :رفض سید سداد السند االذنى) أ (          

  سید /حـ           ٤٠٠٠٠                        

  قبض برسم التأمین. أ /      إلى حـ٤٠٠٠٠                                 

  

  :سداد قرض البنك) ب          ( 

  قرض البنك /حـ         ٢٨٠٠٠                        

  البنك/      إلى حـ٢٨٠٠٠                                 

  :عمل البروتستو) جـ  (         

  البروتستو. م  /حـ         ٧٠                        

  الصندوق/     إلى حـ٧٠                                 

  

  سید /حـ         ٧٠                        

  البروتستو. م  /    إلى حـ٧٠                                 
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 ١٤٧

  :ید بنصف المبلغالتجد) د          ( 

   ج١٠٠٠%  = ١٠ ٦/١٢x x ٢٠٠٠٠= احتساب الفوائد  •

  :تحمیل المدین بالفوائد

  سید /حـ         ١٠٠٠                        

  فوائد التأخیر /    إلى حـ١٠٠٠                                 

  :      اخذ الكمبیالة الجدیدة والنصف الباقى نقدا

                        من مذكورین                

  الصندوق/          حـ٢٠٠٧٠                   

  قبض. أ  /         حـ٢١٠٠٠    

  سید/          إلى حـ٤١٠٧٠         

  

  

تحصیل السند االذنى بواسطة البنك واضافة الصافى الى حسابنا لدیھ بعد : االحتمال الثانى  

  ):القرض(خصم مستحقاتھ 

                                    من مذكورین    

  قرض البنك/          حـ٢٨٠٠٠                   

  البنك /         حـ١٢٠٠٠    

  قبض برسم التأمین. أ /          إلى حـ٤١٠٧٠         
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 ١٤٨

  المبحث الثالث
  

  اتـــــــــالشیك
  

  :شیك عدة مواصفات منھانواع التجاریة ھو الشیك وللإن أحد أھم األ

  ).شخص او شركة(ورقة تكتب بواسطة الساحب  •

 .ھذا الساحب لھ رصید بالبنك •

 .یأمر الساحب البنك لسداد قیمة الشیك •

 ٦وللشیك  تاریخ واحد محدد وال یجوز تقدیمھ قبل المیعاد كما ال یجوز تقدیمھ بعد مرور  •

 .اشھر

 .المسحوب علیھ ھو البنك •

 .سھ المستفید او ان یكون المستفید طرف اخروالساحب قد یكون ھو نف •

 .الشیك اذا ما كان المره) تظھیر(یمكن تحویل  •

 

  :ومن ھذه االسباب ما یلى,                وتتعدد اسباب رفض سداد الشیك

  .عندما یكون المبلغ بالحروف غیر مطابق المبلغ باالرقام •

 .عندما یكون التاریخ غیر محدد او غیر واضح •

 . توقع الساحب مع فیشة التوقیع الخاصھ بھ فى البنكعدم تطابق •

 .اذا كان رصید الساحب بالبنك غیر كاف •

 .اذا لم یكن للساحب رصید اصال بالبنك •

 .اذا كان اسم المستفید غیر واضح او غیر محدد او الیطابق تحقیق الشخصیة الخاصة بھ •

 . الى عدم المصداقیةاذا كان الشیك ممزق باالضافة الى اى سبب او اسباب اخرى تؤدى •

 

  :الشیكات الداخلة الواردة: أوال
ھى اوراق تجاریة قادمة الى منشأتنا لكى نستخدمھا ونحصل ) القادمة(       والشیكات الداخلة 

او تظھیره الى الغیر اذا كان المره سدادا لمبالغ تستحق ) البنك(على قیمتھا من المسحوب علیھ 

  .علینا

  ))لة طبیعة خاصة فى التعامل حیث انھا تمثل نقدیة فى حد ذاتھاوللشیكات الداخ     (( 
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 ١٤٩

  : ایداع الشیك القادم بخزینة المنشأة لحین استخدامھ- ١
  :         وتكون القیود

  :عند االیداع بالخزینة) أ    ( 

  الصندوق/ من حـ                  * * 

  المبیعات/ الى حـ                         ** 

                 ایداع الشیك بالخزینة         

  :عند ارسال الشیك المودع بالخزینة للبنك للتحصیل) ب    ( 

  شیكات برسم التحصیل/ من حـ                  * *    

  الصندوق/ الى حـ                         **    

  :تحصیل الشیك واضافة الصافى بعد خصم عمولة تحصیل) جـ     ( 

                                من مذكورین        

  البنك جارى/  حـ                   **        

  عمولة تحصیل/ حـ    **         

  شیكات برسم التحصیل/ إلى حـ         **         

  

  : اخذ شیك وارسالھ فورا للبك وتحصیلھ ایضا فى نفس الیوم- ٢
ة ولكن عند ارسال المندوب البد نم قید ذلك بالدفاتر ویكون            ھنا لم یدخل الشیك الخزین

  :القید

  شیكات برسم التحصیل/ من حـ                  * *   

  المبیعات/ الى حـ                         **    

  :           وعند اضافتھ لحسابنا فى البنك

                                        من مذكورین

    الصندوق/ البنك جارى  أو حـ/  حـ              **             

  عمولة البنك/ حـ    **         

  شیكات برسم التحصیل/ إلى حـ           **         
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 ١٥٠

  :وبافتراض بدال من التحصیل تم رفض الشیك

  )المشترى(فالن / من حـ                  * *   

   الى مذكورین                               

  شیكات برسم التحصیل/ حـ     **         

  الصندوق/ حـ     **         

  

  :وبافتراض تظھیر الشیك للغیر بعد ایداعھ بالخزینة

  :        عند ایداعھ بالخزینة

  الصندوق/ من حـ                  * *   

  المبیعات/ الى حـ                         **     

  :             عند التظھیر          

  )المستفید(فالن / من حـ                * *   

  الصندوق/ الى حـ                      **          
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 ١٥١

العملیات التالیة تمت بدفاتر منشأة القدس الشریف والمطلوب اثبات قیود الیومیة ): ٩(مثال 

  :المبیعاتالمناسبة مع تصویر حساب عباس وحساب 

 . ج٩٠٠٠٠ بیع بضائع الى عباس ب ١/١فى  -١

 :وتحصیل الباقى كما یلى,  ج ٢٠٠٠٠ الحصول على شیك من عباس بمبلغ ٢/١فى  -٢

  . ج٥٠٠ سیارة مع اعطاء عبااس خصم نقدى ٥٠٠٠٠,  نقدا٢٠٠٠٠       

  . ج واخذ شیك بالقیمة٢٥٠٠٠       وفى نفس التاریخ بیع بضائع الى مرقص بـ 

  .ارسال شیك عباس وایضا شیك مرقص للتحصیل ٣/١فى  -٣

 . ج٧٠ تم تحصیل شیك مرقص ورفض شیك عباس وعمولة البنك ٤/١فى  -٤

 . ج سدد من حسابنا بالبنك٢٠ تم اتخاذ اجراءات البروتستو وتكلف ذلك ٥/١فى  -٥

 . قیام عباس بسداد المستحق علیھ نقدا٦/١فى  -٦

 

  :الحــــــــــــل

  

  :ر منشأة القدس الشریفقیود الیومیة فى دفات: اوال

  : بیع بضائع الى عباس١/١فى  -١

  عباس/        من حـ٩٠٠٠٠                  

  المبیعات/         الى حـ٩٠٠٠٠                        

                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  : تحصیل المستحق على عباس بشیك واخرى٢/١فى  -٢

                                        من مذكورین

  )نقدیة+ شیك عباس (الصندوق /         حـ٣٩٥٠٠                   

  السیارات/          حـ٥٠٠٠٠    

  خصم مسموح بھ/            حـ٥٠٠       

  سعبا/         إلى حـ٩٠٠٠٠              

  :فى نفس التاریخ بیع بضائع الى مرقص بشیك -

  )شیك(الصندوق /        من حـ٢٥٠٠٠                     

  المبیعات/         الى حـ٢٥٠٠٠                              

                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ١٥٢

  :الشیكات للبنك للتحصیل ارسال ٣/١فى  -٣

  شیكات برسم التحصیل/    من حـ٤٥٠٠٠                        

  الصندوق/     الى حـ٤٥٠٠٠                                  

                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ) ج٤٠یخص شیك مرقص ( ج ٧٠رقص والعمولة تحصیل شیك م) أ  ( ٤/١فى  -٤

                                 من مذكورین

    البنك جارى /          حـ٢٤٩٦٠                   

  عمولة البنك/            حـ٤٠       

  شیكات برسم التحصیل/          إلى حـ٢٥٠٠٠           

  : ج٣٠رفض شیك عباس والعمولة ) ب ( 

  العمولة. م/     من حـ٣٠         

  البنك جارى/  الى حـ٣٠                

  : ثم تحمیل عباس بالشیك المرفوض والمرسل للتحصیل-

  عباس/          حـ٢٠٠٠٠ 

  شیكات برسم التحصیل/          إلى حـ٢٠٠٠٠           

_________________________________                

  

  :٥/١فى  -٥

  البروتستو. م/       حـ   ٢٠

  البنك جارى/          إلى حـ٢٠        

  

  عباس/          حـ٢٠

  البروتستو. م/          إلى حـ٢٠           

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  : تحصیل المستحق على عباس٦/١فى  -٦

  الصندوق /        من حـ٢٠٠٢٠                     

  عباس/         الى حـ٢٠٠٢٠                              
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 ١٥٣

  :دفتر االستاذ: ثانیا 

  
 :حساب عباس -١

  عبـــــــــاس                                لھ/                                     حـمنھ

٩٠٠٠٠  

٢٠٠٠٠  

٢٠  

٩٠٠٠٠ 
٢٠٠٢٠ 
 
 

  

١١٠٠٢٠  

١/١   المبیعات      / الى حـ  
٤/١شیكات برسم التحصیل   / الى حـ  

 
 رصید

١١٠٠٢٠ 

٢/١من مذكورین                     
٦/١الصندوق             / من حـ  

  

  

  

  :حساب المبیعات -٢

   لھالمبیعـــــــــــــات                               /                                     حـمنھ

  

١١٥٠٠٠  

٩٠٠٠٠ 
٢٥٠٠٠ 
 
 

  

١١٥٠٠٠  

 
٦/١رصید فى   

١١٥٠٠٠ 

١/١عباس                   / من حـ  
٢/١الصندوق               / من حـ  
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 ١٥٤

  :ثانیا الشیكات الصادرة
    الشیك الصادر ھو الشیك الذى نحرره على حسابنا لصالح طرف اخر نتیجة معامالت مالیة 

  ).تجارة او بالقروضسواء متعلقة بال(

یقوم البنك الذى نتعامل معھ بارسال كشف حساب موضحا بھ , عادة شھر,      وفى نھایة كل فترة

  :كافة معامالتنا مع البنك والتى قد تشمل

  .الشیكات المسحوبة علینا -١

 .الشیكات المحصلة لصالحنا -٢

 .الفوائد الدائنة لصالحنا على الودائع -٣

 . من البنكالفوائد المدینة على القروض -٤

 .مصروفات بنكیة من عموالت ومقابل اصدار دفاتر شیكات -٥

 .ایة مدفوعات بالنیابة عنا حسب االتفاق مع البنك -٦

 .خصم الودائع المربوطة لصالحنا من حسابنا الجارى -٧

 .اضافة الودائع عند الغائھا -٨

 .ایة معامالت اخرى سواء لنا او علینا -٩

 

  :لتى تمت بدفاتر منشأة ھایدىالتالى ھو محصلة العملیات ا): ١٠(مثال 

  %.١٢ بخصم ٢٥٠٠٠ شراء بضائع من یارا بمبلغ ٢/٨فى  -١

 . ج٤٠٠٠ من ناصر نقدا وشیك بمبلغ ٥٠٠٠ تحصیل ٣/٨فى  -٢

 . ج١٢٠٠٠ بیع بضائع الى كامل بـ ٥/٨فى  -٣

 . من جمال١٥٠٠٠ شراء سیارة للمنشأة بـ ٦/٨فى  -٤

 . سداد حساب یارا بشیك٨/٨فى  -٥

 .صر نقدا تحصیل شیك نا١٠/٨فى  -٦

 . ج١٠٠٠ مردودات من كامل بـ ١٢/٨فى  -٧

 . اضیف لحسابنا بالبنك١١٠٠٠ بیع بضاعة الحمد بشیك بـ ١٥/٨فى  -٨

 .  اخذ شیك من كامل واعطائھ لجمال مقابل مشتریات١٦/٨فى  -٩

  اثبات ما تقدم بمنشأة ھایدى: والمطلوب

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥٥

  :الـــحـــل
  

  : شراء بضائع٢/٨فى  -١

  المشتریات /        من حـ٢٢٠٠٠                    

  یارا/         الى حـ٢٢٠٠٠                  

  

  : تحصیل نقدیة وشیك من ناصر٣/٨فى  -٢

  الصندوق /        من حـ٩٠٠٠                   

  ناصر/         الى حـ٩٠٠٠                  

  

  : بیع بضائع الى كامل٥/٨فى  -٣

  كامل/  من حـ       ١٢٠٠٠                 

  المبیعات/         الى حـ١٢٠٠٠              

  

  : شراء سیارة للمنشأة من جمال ٦/٨في  -٤

   السیارات/        من حـ١٥٠٠٠                    

  جمال/         الى حـ١٥٠٠٠                  

  

  : سداد حساب یارا بشیك٨/٨في  -٥

  یارا /  حـ       من٢٢٠٠٠                    

  البنك/         الى حـ٢٢٠٠٠                  

  

  : تحصیل شیك ناصر نقدا١٠/٨ في -٦

  :اإلرسال) أ(       

  شیكات برسم التحصیل/        من حـ٩٠٠٠                         

  الصندوق/         الى حـ٩٠٠٠                       

  :التحصیل) ب      (

  الصندوق/        من حـ٩٠٠٠                         

  شیكات برسم التحصیل/         الى حـ٩٠٠٠                       
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 ١٥٦

  

   :١٢/٨في  -٧

  مردودات المبیعات/         من حـ١٠٠٠٠                 

  كامل/          الى حـ١٠٠٠٠               

  

  : بیع بضاعة إلى أحمد بشیك اضیف بالبنك١٥/٨في  -٨

  البنك/         من حـ١١٠٠٠                  

  المبیعات /          الى حـ١١٠٠٠               

  : تظھیر شیك كامل ألمر جمال مقابل مشتریات١٦/٨في  -٩

  المشتریات/                                     من حـ

  الصندوق/                                               إلى حـ
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 ١٥٧

  تمارین غیر محلولة

  
  :تمت العملیات التالیة في دفاتر منشاة نھـــال ): ١(تمرین 

  %١٠ جنیھ بخصم ٧٠٠٠٠بیع بضاعة إلى زھرة ب  ١/٣في  -١

% ٣و , % ٥ جنیھ و بخصم ٥٠٠٠٠ شراء بضاعة من رضوى  ب ٢/٣في  -٢

 . أیام٣خالل 

 أشھر و ٣عد  جنیھ تستحق ب٥٠٠٠ قبول كمبیالة بواسطة زھرة ب ٣/٣في  -٣

 .تحصیل الباقي من زھرة بشیك

 . جنیھا٢٣ تم إضافة الشیك لحساب نھـــال بالبنك بعد خصم ٤/٤في  -٤

  .          و في نفس التاریخ قامت نھال بتظھیر كمبیالة زھرة إلیھا

  : إثبات ما تقدم من عملیات بدفاتر كل من:المطلوب               

 .نھـــال -

 .زھرة -

 .رضوى -

  : أن ض  بإفترا

  . زھرة دفعت الكمبیالة المستحقة علیھا في تاریخ االستحقاق نقدا:اإلفتراض األول 

رفضت زھرة دفع الكمبیالة المستحقة علیھا و قامت رضوى بعمل : اإلفتراض الثاني

  . جنیھا٣٥بروتستو تكلف 

  . قیام زھرة بسداد الكمبیالة و مصروفات البروتستو إلى رضوى نقدا-               

أو قیام زھرة بطلب تجدید الكمبیالة و قامت نھال بسداد المستحق علیھا  -               

  .إلى رضوى نقدا

  سنویا % ١٤ أشھر بمعدل ٣ موافقة نھال على تجدید الكمبیالة لمدة -             
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 ١٥٨

  :لیة تمت بدفاتر منشأة ملك  العملیات التا:)٢(تمرین  

   أیام١٠خالل , % ٢, %  ٥ أمجد بمعدل  بیع بضاعة إلى١/١/٢٠٠١في  -١

 . أمجد سدد النصف نقدا و الباقي بكمبیالة تستحق بعد شھر٢/١في  -٢

 :في تاریخ االستحقاق إفترض ما یلي  -٣

  أمجد سدد قیمة الكمبیالة نقدا  ) أ(

 . أمجد سدد قیمة الكمبیالة بشیك أودع خزینة المحل ) ب(

  جنیھا٣٠تو تكلف أمجد رفض سداد الكمبیالة و قامت ملك بعمل بروتس) ج(

   سدد المستحق علیھ نقدا٣/٢أمجد في ) د(

  %١٠أمجد طلب تجدید الكمبیالة لمدة شھرین بمعدل ) ھـ(

  أمجد* ملك             *  قیود الیومیة في دفاتر  :المطلوب          

  .و أیضا تصویر حسابات األستاذ                        , 

  

  :عبد الرحمنتمت بدفاتر  العملیات التالیة ):٣(تمرین 

  %٣ جنیھ بخصم ٤٠٠٠٠ بیع بضاعة إلي عزت ب ٥/٦/٢٠٠٤في  -١

  قبول كمبیالة بواسطة عزت تستحق بعد شھرین٦/٦في  -٢

  أرسل الكمبیالة للبنك للتحصیل١٠/٧في  -٣

 : إفتراض ما یلي٦/٨في  -٤

ج و الباقي أضیف ٣٨قیام البنك بتحصیل الكمبیالة من عزت و العمولة   ) أ(

  .يبالحساب الجار

  رفض عزت سداد الكمبیالة) ب(

  ج١٥٠٠طلب عزت تجدید الكمبیالة بأخرى تستحق بعد شھر بفوائد ) ج(

  .موافقة عبد الرحمن على تجدید الكمبیالة) د(

  . إثبات ما تقدم بدفاتر عبد الرحمن:المطلوب             
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 ١٥٩

  : العملیات التالیة استخرجت من دفاتر حبیبة):٤(تمرین 

  %١٠ج بخصم ٣٥٠٠٠ بمبلغ منى بیع بضاعة إلى ١/١/٢٠٠٦في  -١

ج خالل ٢٠٠٠ج بخصم نقدي ٤٠٠٠ شراء بضاعة من یاسمین بمبلغ ٢/١في  -٢

 أیام٧

  جنیھ١٠٠٠٠ شراء أثاث بشیك بمبلغ ٣/١في  -٣

  جنیھ١٥٠٠٠ بیع بضاعة إلى أحمد بسداد مبلغ ٥/١في  -٤

 . جنیھ بشیك١٥٠٠٠ قیام احمد بسداد مبلغ ٦/١في  -٥

 . شیك أحمد إلى سامي سدادا لمستحقاتھ تم تظھیر٩/١في  -٦

  أشھر٣ق بعد  جنیھ تستح١٧٠٠٠نى كمبیالة بمبلغ  قبول م١١/١في  -٧

  جنیھ١٧ قیام سامي بتحصیل شیك أحمد و العمولة ١٥/١في  -٨

 . إرسال كمبیالة منى للبنك للخصم١٩/١في  -٩

 جنیھ و عمولة ٧٠٠ة بفوائد  موافقة البنك على خصم الكمبیال٢١/١في  - ١٠

  جنیھ١٨

  جنیھ نصفھا نقدا٤٤٠٠٠ بیع بضاعة إلى أمین ب ٢٥/١في  - ١١

 جنیھ١٥٠٠سند إذني بالباقي بعد رد بضائع ب قدم أمین ٢٦/١في  - ١٢

 .  قام البنك بتحصیل الكمبیالة المخصومة لدیھ١١/٣في  - ١٣

  :        المطلوب

  .قیود الیومیة في دفاتر جمیع األطراف •

 :تصویر حسابات األستاذ بدفاتر كل من •

  یاسمین) ب(حبیبة                    ) أ (        
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 ١٦٠

  المبحث الرابع
  

  )الكمبیالة و السند اإلذني(أوراق الدفع 
  

        إن األوراق التجاریة سواء كمبیالة أو سند إذني ھي ورقة قبض من وجھة نظر البائع و 

  .ورقة دفع من وجھة نظر المشتري

, ة ورقة دفع عند قبولھا بواسطتنا ألمر البائع أو المستفید        و نحن كمشتریون تكون الكمبیال

  .كما أن السند اإلذني نقوم بتحریره و نتعھد فیھ بالسداد ألمر أیضا الدائن أو المستفید

  :و تكون عالقتنا بورقة الدفع ھي      

  .عند قبول الكمبیالة أو تحریر السند اإلذني -١

  .ھاعند سداد الورقة أو رفضھا ثم طلب تجدید -٢

  

  : قامت منشاة العرباوي بالعملیات المالیة التالیة):٧(مثال 

  ١/١/٢٠٠٧ جنیھ على الحساب في ٤٠٠٠٠شراء بضائع من السعودي بمبلغ  -١

  :٢/١سداد نصف المستحق إلى السعودي نقدا و الباقي كما یلي و ذلك في  -٢

  )٢/٢أي ( تستحق بعد  شھر ١٠٠٠٠قبول كمبیالة ب   ) أ(

 )٢/٣أي (  جنیھ یستحق بعد شھرین ١٠٠٠٠تحریر سند إذني ب   ) ب(

  ١٥/١عصام مقابل مشتریات بنفس المبلغ في قام السعودي بتظھیر الكمبیالة ألمر  -٣

 : بإفتراض ما یلي٢/٢في  -٤

  .قیام منشأة العرباوي بسداد الكمبیالة إلى المستفید عصام  ) أ(

قیام منشاة العرباوي برفض الكمبیالة المظھرة إلى عصام و تكلف   ) ب(

 جنیھ ثم قامت منشأة العرباوي ٣٠ي قام بھ عصام مبلغ الذالبروتستو 

  .و قام السعودي بالسداد إلى عصام, بالسداد نقدا إلى السعودي 

  : بإفتراض ما یلي٢/٣قي  -٥

  .تم سداد السند اإلذني إلى السعودي نقدا  ) أ(

 جنیھا ثم طلبنا ٢٥رفض السند اإلذني وقیام السعودي ببروتستو تكلف   ) ب(

  . أشھر٤لمدة % ١٢دل التجدید من السعودي بمع

  . قیود الیومیة المناسبة في دفاتر منشأة العرباوي:المطلوب          
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 ١٦١

  :الحـــــــــــــل 

  
  :          قیود الیومیة في دفاتر منشأة العرباوي

  : شراء بضائع على الحساب من السعودي ١/١/٢٠٠٧في  -١

  تالمشتریا/             من حـ٤٠٠٠٠                      

  السعودي/            إلى حـ٤٠٠٠٠                               

__________________________                        

  

   :٢/١سداد نصف المستحق نقدا و الباقي بالتساوي على كمبیالة و سند إذني في  -٢

  :سداد نصف المبلغ نقدا        

  السعودي/ من حـ            ٢٠٠٠٠                      

  الصندوق/            إلى حـ٢٠٠٠٠                               

___________________________                      

  

  :قبول كمبیالة ألمر السعودي بربع المبلغ لمدة شھر          

  السعودي/             من حـ١٠٠٠٠                      

  دفع. أ/            إلى حـ١٠٠٠٠                               

___________________________                      

  

  :        تحریر سند إذني ألمر السعودي بربع المبلغ الباقي لمدة شھرین

  السعودي/             من حـ١٠٠٠٠                      

  دفع. أ/       إلى حـ     ١٠٠٠٠                               

___________________________                      
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   :٢/١و من الممكن أن یتم قید واحد بما سبق في  -

  السعودي/            من حـ٤٠٠٠٠                        

                                                       إلى مذكورین

  الصندوق/               حـ٢٠٠٠٠                               

  دفع. أ/                حـ٢٠٠٠٠                               

  .          كمبیالة ب الربع و تحریر سند إذني بالربع الباقي ألمر السعودي

__________________________                        

  

  :بتظھیر الكمبیالة ألمر عصام قیام السعودي ١٥/١  في - ٣   

و في ھذه الحالة فإن الكمبیالة في ید السعودي و لیست لنا سیطرة علیھا ألننا ھنا بصدد           

و لكن فقط , لذلك ال تتم أیة قیود فالموضوع لم یعد یخص منشأة العرباوي . دفاتر منشاة العرباوي

  .یكون بحوزتھمر المستفید و الذي عند اإلستحقاق یتم سدادھا أل

  

  : عند استحقاق الكمبیالة المظھرة ألمر سید٢/٢ في -٤

  :سداد الكمبیالة نقدا إلى المستفیدین) أ      (

  دفع. أ/             من حـ١٠٠٠٠                      

  الصندوق /            إلى حـ١٠٠٠٠                               

_________                    __________________  

  

 بإفتراض رفض الكمبیالة المقبولة بواسطتنا و المستفید األخیر ھو عصام و لكن ٢/٣في ) ب    (

  :عالقتنا األصلیة مع السعودي

  :            و یكون القید كما یلي

  دفع. أ/             من حـ١٠٠٠٠                      

  السعودي/            إلى حـ١٠٠٠٠                               

  التي رفضناھا و الساحب األصلي السعودي ھو الدائنإثبات قیمة أوراق الدفع         

___________________________                      
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  :ثم إثبات البروتستو         , 

و یكون ذلك حق               قیام عصام بدفع البروتستو و لكن عصام یرجع على السعودي 

  :السعودي على شركتنا

  البروتستو. م/             من حـ٣٠                      

  السعودي/            إلى حـ٣٠                               

___________________________                      

  

  :نقداثم إثبات قیامنا بسداد كافة المستحق علینا للسعودي       , 

  السعودي/             من حـ١٠٠٣٠                      

  الصندوق /            إلى حـ١٠٠٣٠                               

___________________________                      

  

أما بخصوص قیام السعودي بالسداد إلى عصام فلیست منشاة العرباوي طرفا و ال نقوم بإثبات 

  .أیة قیود

  : و عند استحقاق السند اإلذني المحرر بواسطتنا ألمر محمدین ٢/٣في  -٥

  :عند السداد نقدا) أ(

  دفع. أ/             من حـ١٠٠٠٠                      

  الصندوق /            إلى حـ١٠٠٠٠                               

________________________                    ___  

  

  :عند الرفض) ب(

  دفع. أ/             من حـ١٠٠٠٠                      

  السعودي/            إلى حـ١٠٠٠٠                               

___________________________                      

  

  البروتستو. م/             من حـ٣٠                          

  السعودي/            إلى حـ٣٠                               

___________________________                      
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  :إثبات التجدید * 

 احتساب الفوائد المستحقة علینا لقبول السعودي تجدید السند اإلذني بورقة دفع -   

  . أشھر٣لمدة % ١٢جدیدة بمعدل 

 =           ١٠٠٠٠ x    ٣   x   ٢١  
                               ١٠٠     ١٢         

   جنیھا ٣٠٠            = 

  ):فھي علینا و تمثل مصروفي( إثبات تحملنا لفوائد التجدید 

  )التأخیر( فوائد التجدید /             من حـ٣٠٠                           

  السعودي/ ـ           إلى ح٣٠٠                               

___________________________                      

  

  :وأصبح للسعودي طرفنا ثالثة أشیاء -

  فوائد التجدید+ البروتستو + قیمة الكمبیالة 

  . جنیھا١٠٣٣٠          = ٣٠٠+ ٣٠ + ١٠٠٠٠= 

  :و یتم إثبات الورقة الجدیدة التي نقدمھا للسعودي 

  السعودي/           من حـ  ١٠٣٣٠                      

  دفع. أ/            إلى حـ١٠٣٣٠                               

         بعدما أظھرنا كیفیة إثبات المعالجة المحاسبیة ألوراق الدفع سواء عندا سدادھا أو تظھیرھا 

إن (مرفوضة فإنھ في حقیقة األمر عادة ال تثبت المنشأة أوراق الدفع ال. أو رفضھا و تجدیدھا

  .و لكننا نرید إظھــار كیفیة المعاجلة المحاسبیة) رفضت
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  الفصل الخامس

  

  میزان المراجعة
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  : مقدمة

  
تتعدد خطوات دورة النشاط المحاسبي بما یؤدي إلى الوصول لنتیجة المنشأة أو الوحدة        

  .ة تصویر المیزانیة العمومیةسواء ربح أو خسارة وأیضا إمكانیاإلقتصادیة 

قرارات استثماریة أكثر رشدا      كذلك فإن من اھداف المحاسبة توفیر البیانات الدقیقة إلتخاذ 

  .لمستقبل اوحدة اإلقتصادیة

  :     و تأخذ دورة النشاط المحاسبي الشكل التالي

 .لتجمیع البیانات من واقع المستندات و التسجیل في دفتر الیومیة أول بأو -١

التبویب من خالل تصویر حسابات األستاذ المناسبة بما یؤدي إلى تجمیع العملیات  -٢

 .الخاصة بكل حساب سواء كانت مدینة أو دائنة

 .ترصید الحسابات -٣

 .إعداد میزان المراجعة و الذي یعد اول خطوة نحو التأكد من سالمة الخطوات السابقة -٤

بات الختامیة بعد اخذ التسویات الجردیة في          و ھناك خطوات اخرى منھا إعداد الحسا

  .االعتبار ثم تصویر المركز المالي

  .ول میزان المراجعة في ھذا الفصل                و سیتم تنا

______________________________                        
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  :اوال تعریف میزان المراجعة

 سواء بالمجامیع او االرصدة وفقا لحاالتھا المدینة والدائنة       ھو بیان یشمل كافة الحسابات

فى تاریخ محدد بما یمكننا من االستمرار فى الخطوات التالیة والھامة التى تؤدى الى 

  .الوصول الى نتائج المشروع وتصویر مركزه المالى

  

  :ثانیا اغراض میزان المراجعة

  :راجعة     تتحقق عدة اغراض من وراء اعداد میزان الم

خاصة حالة ) میزان المراجعة(التأكد من ان كل الحسابات قد أدرجت فى قائمة واحدة  -١

  .اعداده بالمجامیع

فیتم التركیز على میزان المراجعة الذى یعد باالعتماد على , العبرة دائما باالرصدة -٢

 .االرصدة الستكمال التأكد م جدوى المشروع

یھا بعد ان تم تسجیل العملیات المالیة بدفتر التأكد من ان الحسابات قد تم الوصول ال -٣

الیومیة بطریقة سلیمة وایضا ان الترحیل لدفتر االستاذ لیس بھ خطأ وھذا على االقل من 

حیث ان توازن االرصدة بمیزان المراجعة ال یعنى ان جمیع العملیات , الناحیة الحسابیة

 .قد سجلت وانھا سلیمة

 

  : الحسابات من ناحیة كونا مدینة او دائنةكیفیة التفرقة بین ارصدة: ثالثا

  جمیع الممتلكات او االصول دائنة -١

 .مدینة) قبض. أ , عمالء(الحسابات الشخصیة  -٢

 ائر مدینةسالمصروفات و الخ -٣

 . رأس المال دائن -٤

 جمیع االحتیاطات د ائنة -٥

 جمیع المخصصات دائنة -٦

 دائنة) عدف. أ, موردون(الحسابات الشخصیة  -٧

 القروض دائنة -٨

  سحب على المكشوف دائنالبنك -٩

 االیرادات و االرباح دائنة - ١٠

 المسحوبات مدینة - ١١
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 ١٦٨

 التفرقة بین الحسابات إذا نظرنا إلى الوحدة اإلقتصادیة كشخصیة                  و یمكننا بسھولة

  :فیتم تحدید نوعیة الحسابات كما یلي, اعتباریة مستقلة

 و ایضا جمیع المصروفات ون مدینةتك) أو المنشأة( جمیع الحسابات التي تكون للشركة  -١

 .و الخسائر

وایضا جمیع االیرادات و , جمیع الحسابات التي تمثل التزامات على المنشاة تكون دائنة  -٢

 .األریاح

  

  :حالة الحسابات بدون رصید: عاراب
قد یكون الحساب مجموع الجانب المدین و ىخر في الجانب الدائن فإذا تساویا كان  -١

  .الرصید صفر

 .الحسابات تظھر في میزان المراجعة للمجامیعكافة  -٢

الحسابات التي تتساوى مبالغھا المدینة مع الدائنة ال تظھر بمیزان المراجعة مع  -٣

 .األرصدة

  

  :تقسیم میزان المراجعة: خامسا
 :  من ناحیة الزمن -١

  .میزان مراجعة دوري و میزان مراجعة عام                  

 :من ناحیة المبالغ -٢

میزان مراجعة بالمجامیع و الفروق بینھا تؤدي إلى میزان مراجعھة                  

  .باألرصدة
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