املعاجلة احملاسبية لألوراق التجارية
األوراق التجارية  :هي مستندات تعد وفق أشكال معينة وتوقة مةن ق ةل طة فين طة
معين من المال في تا يخ محدد إلى ط

آخ يحمةل هة ا الو قة التجا ية

في تا يخ استحقاقدا وتشمل امو اق التجا ي الكم ياالت وأسناد السحب.

الكمبيالة  :هي أم

مةدين يتعدةد موج دةا ةدف م مة

أو ممة ا و لة

مجة د اإلطةعع لميدةا أو

الدف صاد لن شخص معين يسمى الساحب (الدائن) إلةى شةخص أخة يسةمى المسةحوب لمية

(المدين) دف م م معين ل أو مم شخص ثالث يسةمى (المسةتديد) و لة فةي تةا يخ معةين أو لنةد االطةعع  .وفيمةا
يمي ل ض لشكل الكم يال :
ق .ص ل.ص
حهة ف..... / / : ٙ
......
.....
إنٗ انظٛذ .................:
ادفؼٕا أليز انظٛذ ....................:
تًٕجة ْذِ انكًثٛانح ٔترارٚخ / /
انًثهغ انًزلٕو أػالِ ٔلذرِ  ......فمظ ال غٛز ٔانمًٛح ٔصهرُا تضاػح َ/مذاً.
ذٕلٛغ انظاحة
يمثٕل انذفغ ف/ / ٙ
ذٕلٛغ انًظحٕب ػهّٛ
....................
.....................
أمااا د ا الد ا (الد ا األي ا  :فدةةو تعدةةد كتةةا ي يصةةد لةةن الشةةخص المةةدين يتعدةةد موج ة لشةةخص آخة وهةةو
الدائن أن يدف في تا يخ الحق م مغاً معيناً من المال و ل مم ا أو مم شخص ثالث يسمى المستديد .
ويمكن ل ض سند السحب في الشكل التالي :
حهة ف/ / : ٙ

ق .ص ل.ص
......
.....

أذؼٓذ تأٌ أدفغ إنٗ انظٛذ يحًٕد ف ٙذارٚخ  / /انًثهغغ
انًزلٕو أػالِ ٔلذرِ  .......ل.ص فمظ ال غٛز ٔانمًٛح ٔصهرُا تضاػح.
ذٕلٛغ انًظحٕب ػهّٛ
..................
ولمى ال غم من أن الكم يال وسند السحب تتم معالجتدما محاسة ياً ةند الط يقة كةأو اق قة ض أو أو اق دفة

يمكن تحديد أوج الخع

 .1الكم يال تح
ينما يح

يندما في النقاط التالي :

إال أنة

من ق ل الشخص الدائن وتحتاج إلى توقي الشخص المدين(المسحوب لمي ) الق ول لمى الكم يالة

سند السحب من ق ل المدين ندس ال ي يوق لمي ويتعدد الدف في تا يخ االستحقاق .

 -2تتض ةةمن الكم يالة ة ثعثة ة أش ةةخاص ه ةةم  :الس ةةاحب والمس ةةحوب لمية ة والمس ةةتديد أم ةةا س ةةند الس ةةحب فيتض ةةمن فق ةةط
الشخص المتعدد (المدين) والشخص الدائن(المستديد).
***المعالجة الم ادبية ألوراق القبض :

أوراق القاابض هةةي الكم يةةاالت أو سةةندات السةةحب التةةي تح ة

سةةداداً اللت اامةةات الغي ة تجةةاا المنشةةأة و التةةالي فدةةي

امو اق التي يتم نتيجتدا دخول (قة ض) أمةوال إلةى المنشةأة مةن الغية  .ولنةد اسةتعم المنشةأة مو اق القة ض (كم يالة

أو سند السحب) من المدينين أو نتيج الم يعات يتم إث ات القيد :
××× يٍ حـ /أٔراق انمثض
××× إنٗ حـ /انًثٛؼاخ
أٔ ××× إنٗ حـ /انًذٌُٕٚ
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مثال في  7/11اع التاج سعيد ضال إلى مني

الدف عد شد ين  .المطمو
076666
الحل :

أوجه التصرف بأوراق القبض

قيم  671111ل.

وق ض القيمة موجةب كم يالة تسةتحق

تسجيل قيد اليومي العام إلث ات العممي السا ق في دفت يومي التاج سعيد .
يٍ حــ /أٔراق لثض
 076666إنٗ حــ /انًثٛؼاخ
ي ضال موجب كم يال

أوالً اال تفاظ بأوراق القابض و ت صايل ييمتااا مال المدا و

مياه مبا ار

تحةتدظ المنشةأة ةأو اق القة ض لتقةوم

تحصيل ه ا امو اق تا يخ استحقاقدا من المدين شكل م اش .

عد ل
مثال:
ف 7/5 ٙتاػد انًُشأج إنٗ انراجز ٔنٛذ تضاػح تمًٛح  756666ل.ص ٔطحثد كًثٛانح ذظرحك انذفغ تؼذ ثالثح أشٓز.
ف 06 / 5 ٙحصّهد انًُشأج لًٛح انكًثٛانح يٍ انًظحٕب ػه ّٛيثاشزج ٔأٔدػرٓا ف ٙانصُذٔق .
انًطهٕب  :إثثاخ لٕٛد انٕٛيٛح انالسيح .
7/5
 756666يٍ حــ /أٔراق لثض
انحم :
 756666إنٗ حــ /انًثٛؼاخ
تٛغ تضاػح إنٗ ٔنٛذ ٔطحة كًثٛانح ػهّٛ
06 / 5
 756666يٍ حــ /انصُذٔق
 756666إنٗ حــ /أٔراق لثض
ذحصٛم كًثٛانح ٔنٛذ يثاشزج ٔاٚذاػٓا ف ٙانصُذٔق
ثا ياً إردال أوراق القبض إلى المصرف لت صيماا يتم تسجيل أو اق الق ض لند إ سالدا إلى المص لتحصيمدا
في حة/أو اق ق ض سم التحصيل القيد :
×××

من حة /أو اق ق ض سم التحصيل
×××

ولند و ود إشعا من المص

إلى حة /أو اق ق ض

يديد تحصيل قيم الكم يال و إيداع الصافي عد حسةم لمولة التحصةيل فةي الحسةاب

الجا ي يتم تسجيل القيد  :يٍ يذكٕرٍٚ
××× حـ /انًصزف
××× حـ /يصارٚف انرحصٛم
××× إنٗ حـ /أٔراق لثض تزطى انرحصٛم
إٚذاع انصاف ٙف ٙانحظاب انجار٘ ٔ إثثاخ ػًٕنح انرحصٛم
مثال

 في  1/1الت المنشأة إلى التاج خالد ضال قيم  511111وسح ت كم يال القيم تستحق في . 2/1 في  1/31أ سمت كم يال خالد إلى المص -فةةي  2/1و د إشةةعا يديةةد ةةأن المص ة

مصا ي
الحل :

لتحصيمدا تا يخ استحقاقدا .
حصةةل كم يال ة خالةةد وأودع الصةةافي فةةي الحسةةاب الجةةا ي عةةد أن اقتط ة
المطمو

تحصيل قد ها  5111ل. 1
 566666يٍ حــ /أٔراق لثض
 566666إنٗ حــ /انًثٛؼاخ
تٛغ تضاػح إنٗ خانذ تًٕجة كًثٛانح
 566666يٍ حــ /أٔراق لثض تزطى انرحصٛم
 566666إنٗ حــ /أٔراق لثض
ارطال كًثٛانح خانذ إنٗ انًصزف نرحصٛهٓا
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إث ات قيود اليومي العام .

يٍ انًذكٕرٍٚ
 055666حــ /انًصزف
حــ /يصارٚف ذحصٛم
5666
 566666إنٗ حــ /أٔراق لثض تزطى انرحصٛم
ذحصٛم كًثٛانح خانذ ٔإثثاخ يصارٚف انرحصٛم
ثالثااً خصا أوراق القابض لا ا المصاارف خصةم (أو حسةم) أو اق القة ض يعنةي إ سةالدا إلةى المصة
ق ل تا يخ استحقاقدا أقل من القيم االسمي لمكم يال

لمى أن يقوم المص

لتحصةةيمدا

تحصيل كامل القيم االسمي لمكم يال

من المسحوب لمي تا يخ استحقاقدا و التالي فةان الدة ق ةين القيمة االسةمي والقيمة المحصةم تةا يخ الخصةم يعت ة

مص و

النس لممنشأة يسجل لمى حساب خاص ة يسةمى ح ةة /مصةا ي

الخصم الدوائد ولمول المص

وتحدد الدوائد وفق المعادل التالي :

الخصةم أو اججيةو  .وتتضةمن مصةا ي

الدائدة = القيم االسمي × معدل الخصم × الدت ة الامني ين تا يخ االستحقاق وتا يخ حسم الكم يال
وتكون القيود الخاص خصم أو اق الق ض كما يمي :
×× يٍ حـ /أٔراق لثض تزطى انخصى
×× إنٗ حـ /أٔراق لثض
إثثاخ إرطال أٔراق انمثض إنٗ انًصزف نخصًٓا
ولند و ود إشعا من المص يديد خصم الكم يال وايداع الصافي في الحساب الجا ي لممنشأة يتم تسجيل القيد:
يٍ انًذكٕرٍٚ
×× حـ /انًصزف
×× حـ /يصارٚف انخصى ( اٜج)ٕٛ
×× إنٗ حـ /أٔراق لثض تزطى انخصى
مثال
في  4/1الت المنشأة ضال إلى مجد قيم  811111ل.
في  4/25أ سمت الكم يال المسحو لمى مجد إلى المص
في  5/1و د إشعا يديد أن المص

موجب كم يال تستحق الدف في . 8/1

لخصمدا .

خصم كم يال مجدي معدل %11وأودع الصافي في الحساب الجا ي لممنشأة.

تسجيل القيود اليومي العام
المطمو
 066666يٍ حـ /أٔراق لثض
الحل :
 066666إ نٗ حـ /انًثٛؼاخ
 066666يٍ حـ /أٔراق لثض تزطى انخصى
 066666إنٗ حـ /أٔراق لثض
إرطال انكًثٛانح انًظحٕتح ػهٗ يجذ نخصًٓا
يٍ يذكٕرٍٚ
 706666حـ /انًصزف
 56666حـ /يصارٚف انخصى
 066666إنٗ حـ /أٔراق لثض تزطى انخصى
خصى كًثٛانح يجذ ٔإثثاخ يصارٚف انخصى 05/3×%06× 06666
رابعاً تظاير ( تجيير أوراق القبض لمغير التظدي هو نقل ممكية الكم يالة مةن طة

0/0
0/55
0/5

إلةى آخة

كسداد لقيمة مشةت يات أو سةداداً اللتةاام وفةي هة ا الحالة يصة ا المالة الجديةد لمكم يالة هةو الطة
صاحب الحق في الدين المسجل في الكم يال

ويتم التظدي

دةد

اسةتخدامدا

المظدة لة وهةو

أن يكتب المظد لمى الكم يال ل ا ة :

ولنا ادفعوا الم م مم ...............................والقيم وصمتنا نقداً (أو ضال ) ويوق لمى الكم يال
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مثال :
في  5/1الت منشأة نو ضال إلى التاج أن

م م  151111ل.

فةةي  5/7اشةةت ت منشةةأة نةةو ضةةال مةةن التةةاج أحمةةد م مة  251111ل.
أن

وال اقي شي لمى المص

عد شد ين .

موجب كم يال تستحق الدف

وسةةددت القيمة ةةأن ظدة ت لة كم يالة

.

المطموب  :تسجيل القيود العام إلث ات العمميات السا ق في دفات منشأة نو التجا ي .
5/0
 056666إنٗ حـ/انًثٛؼاخ
 056666يٍ حـ /أٔراق لثض
انحم :
تٛغ تضاػح تًٕجة كًثٛانح ذظرحك انذفغ تؼذ شٓزٍٚ
5/7
إنٗ يذكٕرٍٚ
يٍ حـ/انًشرزٚاخ
556666
 056666حـ /أٔراق لثض
 066666حـ /انًصزف
شزاء تضاػح ٔطذاد انمًٛح ترظٓٛز كًثٛانح أَض
** التااأخر أو االمت اااع اال د ا ا أوراق القاابض ومصاااريف اال تجااال (البروتدااتو قةةد يتةةأخ المةةدين (المسةةحوب
لمية ) لةةن دفة و قة القة ض فةةي تةةا يخ اسةةتحقاقدا مسة اب لديةةدة لة ل يحةةق لحامةةل الكم يالة فةةي هة ا الحالة إقامة

دلةةوة ضةةدا تسةةمى دلةةوة احتجةةاج ضةةد المةةدين تحمةةل مصةةا يددا لمةةى المسةةحوب لمي ة من ة متس ة ب فةةي إندةةاق ه ة ا

المص ةةا ي
المص

ويمك ةةن اإلش ةةا ة إل ةةى أن دل ةةوج االحتج ةةاج يمك ةةن أن تق ةةام م ةةن ق ةةل حام ةةل الكم يالة ة ندسة ة أو م ةةن ق ةةل

ال ي يتعامل مع كممثل ل  .أما المعالج المحاس ي فت دأ إلغاء الكم يال غي المسددة وتحميةل قيمتدةا لمةى

المسحوب لمي

القيد :

×× يٍ حـ /يذ(ٌُٕٚانًظحٕب ػه).... ّٛ
×× إنٗ حـ /أٔراق لثض
إنغاء انكًثٛانح انًظرحمح ترارٚخ ٔ .....إثثاخ يذَٕٛٚح انؼًٛم ....
عةةد لة يةةتم تسةةجيل المصةةا ي التةةي تةةدف لمةةى دلةةوج االحتجةةاج فةةي حسةةاب خةةاص يسةةمى حةة /مصةةا ي

(ال وتستو) و يتم إث ات دف ه ا المصا ي القيد :
×× يٍ حـ /يصارٚف االحرجاج (انثزٔذظرٕ)
×× إنٗ حـ /انصُذٔق
دفغ يصارٚف انذػٕٖ انًمايح ػهٗ ....
ثم يتم تحميل ه ا المصا ي لمى حساب المدين القيد :
×× يٍ حـ /يذ ( ٌُٕٚانؼًٛم ).....
×× إنٗ حـ /يصارٚف احرجاج (انثزٔذظرٕ)
ذحًٛم انؼًٛم .......تًصارٚف االحرجاج
ويمكن دمج قيد اإللغاء وقيود دف وتحميل المصا ي قيد واحد يكون لمى الشكل التالي :
××× يٍ حـ /انًذٌُٕٚ
إنٗ يذكٕرٍٚ
××× حـ /أٔراق انمثض
××× حـ /انصُذٔق
مثال
في  6/1اع التاج أك م ضال قيم  681111ل.

إلى سعد وسحب لمي كم يال تستحق الدف

االحتجةةاج

عد شد

في  7/1لم يسدد سعد الكم يال تا يخ استحقاقدا وأقام أك م لمي دلوج احتجاج مغت مصا يددا 25111ل.
إث ات قيود اليومي العام دفات أك م .

في  7/11سدد سعد كامل المت تب لمي نقداً  .المطمو
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.
.

0/0

 006666يٍ حـ /أٔراق لثض
انحم :
 006666إنٗ حـ /انًثٛؼاخ
تٛغ تضاػح تًٕجة كًثٛانح ذظرحك تؼذ شٓز
7/0
 006666يٍ حـ /انًذ( ٌُٕٚطؼذ)
 006666إنٗ حـ /أٔراق لثض
إنغاء كًثٛانح طؼذ نؼذو طذاد لًٛرٓا ٔيطانثرّ تمًٛرٓا
7/0
 55666يٍ حـ /يصزٔفاخ االحرجاج (انثزٔذظرٕ)
 55666إنٗ حـ /انصُذٔق
دفغ يصزٔفاخ االحرجاج َمذاً
 55666يٍ حـ /انًذ( ٌُٕٚطؼذ)
 55666إنٗ حـ /يصزٔفاخ االحرجاج
ذحًٛم انشتٌٕ طؼذ تًصزٔفاخ االحرجاج
وفي حال دمج قيود الكم يال ومصا ي االحتجاج قيد واحد فيكون لمى الشكل التالي :
7/0
 765666يٍ حـ /يذ(ٌُٕٚطؼذ)
إنٗ يذكٕرٍٚ
 006666حـ /أٔراق انمثض
 55666حـ /انصُذٔق
7/5
 765666يٍ حـ /انصُذٔق
 765666إنٗ حـ /انًذ( ٌُٕٚطؼذ)
ذظذٚذ طؼذ كايم انًرزذة ػهّٛ
أورق القبض الموجو برد الت صيل في حال تأخ المسحوب لمي لن دف قيمة و قة القة ض
ا
التأخر ل د ا
الموجودة سم التحصيل لدج المص
وتةةدف مصةةا ي

فإن المص

يقوم نيا لن المنشةأة فة دلةوج احتجةاج ضةد العميةل المةدين

االحتجةةاج فةةي ه ة ا الحال ة مةةن الحسةةاب الجةةا ي لممنشةةأة ولنةةدما ال يسةةتطي المص ة

تحصةةيل و ق ة

الق ض فإن يعمم المنشأة ل حيث تقوم امخي ة إلغاء و ق الق ض سم التحصةيل واث ةات مديونية المةدين مة ة أخة ج
القيد:
××

××

يٍ حـ /انًذ)....( ٌُٕٚ
إنٗ حـ /أٔراق لثض تزطى انرحصٛم
××
ذحًٛم لًٛح انكًثٛانح ػهٗ حظاب انًذ....ٍٚ
×× يٍ حـ/يصارٚف االحرجاج
إنٗ حـ /انًصزف
××
إثثاخ دفغ يصارٚف االحرجاج يٍ حظاتُا انجار٘
يٍ حـ /انًذ)....( ٌُٕٚ
إنٗ حـ /يصارٚف االحرجاج
××
ذحًٛم انًذ ٍٚتًصارٚف االحرجاج
االحتجاج قيد واحد لمى الشكل التالي :

ويمكن اختصا القيود السا ق المتعمق إث ات فض المدين الدف ومصا ي
إنٗ يذكٕرٍٚ
×× يٍ حـ /انًذٌُٕٚ
×× حـ /أٔراق لثض تزطى انرحصٛم
×× حـ /انًصزف (يصزٔفاخ االحرجاج)
ذحًٛم لًٛح انكًثٛانح انًهغاج ٔيصارٚف االحرجاج إنٗ حـ /انًذ........ٍٚ
التااأخر اال د ا ا وريااة القاابض المخصااومة فةةي حةةال تةةأخ المسةةحوب لمي ة لةةن سةةداد الكم يال ة المخصةةوم لةةدج
المص

يعود المص

قيم الكم يال لمى المنشةأة الت ا هةا الجدة التةي خصةمت الكم يالة
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و التةالي تقةوم المنشةأة

تحميل المسحوب لمي قيم الكم يال التي است دها المص

من حساب المنشأة الجا ي إضاف إلى مصا ي

االحتجاج في حال إقام دلوج لمى المسحوب لمي و ل
يٍ حـ /انًذٌُٕٚ
××
إنٗ حـ /انًصزف
××
إثثاخ يذَٕٛٚح انًظحٕب ػه ّٛتمًٛح انكًثٛانح ٔ تًصارٚف االحرجاج
التأخر ل د ا أوراق القبض المظار إن تأخ المسحوب لمي (المدين) لن السداد يعني نشةوء لعقة ةين ثةعث
ظد ل
هما المسحوب لمي والساحب والم َ

أط ا

القيد التالي :

دلةوج

ظدة لة المنشةأة سةداد قيمة الكم يالة
وفي ه ا الحال سيطالب الم َ

وتقوم المنشأة دو ها مطال المسحوب لمي السداد لقيم الكم يالة و كةل المصةا ي

لمي لن السداد  .ويكون القيد في دفات المنشأة في ه ا الحال لمى الشكل التالي :
××× يٍ حـ/انًذٌُٕٚ
××× إنٗ حـ /انذائٌُٕ
إثثاخ يذَٕٛٚح انًذٔ ٍٚدائُٛح انًظٓز نّ
ومن ثم يتم تحميل المدين مص وفات االحتجاج

التةي تنشةأ لةن تةأخ المسةحوب

تج ي أوراق القبض و فوائ التأخير

ج ت العادة في حال التأخ لن الدف أن يتصل المسحوب لمية حامةل الكم يالة وأن يحةاول التوصةل معة إلةى اتدةاق
تجن اً إليصال امم إلى المحاكم المختص لما ل ل من أث سم ي لمى سمعت ومكان التاج المسحوب لمية

ولةادة

يتم االتداق ين الط فين لمى أن يدف المسحوب لمي جاءاً مةن قيمة الكم يالة وأن يق ةل ال ةاقي كم يالة جديةدة تةا يخ
نس ة معين ة مةةن قيم ة الم م ة المت قةةي لمي ة ولمةةى ه ة ا فةةإن فوائةةد

اسةةتحقاق جديةةد و ل ة مقا ةةل تحمم ة لدوائةةد تةةأخي

التأخي تكون مدين النس لممسحوب لمي ودائن النس لحامل الكم يال (السند).
مثال

 في  3/5الت منشأة الد يد ضال إلى أسام م م  311111ل.
 في  4/2أ سمت المنشأة كم يال ف يد إلى المص
 فةةي  4/7أخ ة المصة

احتجاج مغت  2511ل.

المنشةةأة ةةأن التةاج أسةةام
سجمدا المص

موجب كم يال تستحق الدف

لمتحصيل.

فةةض دفة قيمة الكم يالة المسةةتحق لمية وأنة قةةام ةةإج اءات

لمى حساب المنشأة.

 في  4/11اتدق أسام م المنشةأة ةأن دفة م مة  117511ل.
عد شد ين و ل مقا ل فوائد تأخي قد ها  15111ل.

.

نقةداً وق ةل ال ةاقي كم يالة جديةدة تسةتحق الةدف

 في  6/11دف أسام قيم الكم يال المت ت لمي .

المطمو
انحم :

عد شد .

تسجيل قيود اليومي العام إلث ات العمميات السا ق في دفت يومي منشأة الد يد.
3 /5

 366666يٍ حـ /أٔراق انمثض
 366666إنٗ حـ /انًثٛؼاخ
تٛغ تضاػح إنٗ أطايح تًٕجة كًثٛانح ذظرحك انذفغ تؼذ شٓز
0/5
 366666يٍ حـ /أٔراق انمثض تزطى انرحصٛم
 366666إنٗ حـ /أٔراق لثض
إرطال كًثٛانح أطايح إنٗ انًصزف نرحصٛهٓا
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0/7

 365566يٍ حـ /انًذ (ٌُٕٚأطايح)

إنٗ يذكٕرٍٚ
 366666حـ /أٔراق لثض تزطى انرحصٛم
 5566حـ /انًصزف
إثثاخ إنغاء كًثٛانح أطايح ٔ ذحًٛهّ تمًٛرٓا يغ يصارٚف االحرجاج
0/06
يٍ يذكٕرٍٚ
 007566حـ/انصُذٔق
إنٗ يذكٕرٍٚ
 566666حـ /أٔراق لثض
 365566حـ /يذ( ٌُٕٚأطايح)
 05666حـ /فٕائذ ذأخٛز
طذاد أطايح نجشء يٍ لًٛح انكًثٛانح انًهغاج َمذاً ٔطحة كًثٛانح جذٚذج يماتم فٕائذ ذأخٛز
0/ 06
 566666يٍ حـ/انصُذٔق
 566666إنٗ حـ /أٔراق لثض
ذحصٛم كًثٛانح أطايح َمذاً

***المعالجااة الم اداابية ألوراق ال ا ف

أو اق الةةدف

هةةي الكم يةةاالت أو سةةندات السةةحب التةةي تح ة

سةةداداً

اللتاامات المنشأة تجاا الغي في تا يخ معين و التالي فدي امو اق التي يتم نتيجتدا خة وج (دفة ) أمةوال مةن المنشةأة

إلى الغي

غض النظ لما إ ا كان ه ا الحامل هو الساحب ندس أو أن الكم يال وصمت إلية لةن ط يةق التظدية

و ل فإن تداول أو اق الدف ال يظد في دفات المنشأة عك

تداول أو اق الق ض ال ي يظد في دفات المنشأة .

وتكون خطوات المعالج المحاس ي كما يمي :
×× يٍ حـ/انًشرزٚاخ
×× إنٗ حـ /انذائٌُٕ
شزاء تضاػح ػهٗ انحظاب
×× يٍ حـ /دائٌُٕ
×× إنٗ حـ /أٔراق دفغ
طحة طُذ ػهٗ انًُشأج ذجاِ انذائٍ
التااأخر اال د ا ا أوراق ال ا ف و تج ي ا ا تةةا يخ االسةةتحقاق قةةد تتةةأخ المنشةةأة (أو تعجةةا)لن سةةداد القيم ة كامم ة
وتطمب من الساحب (أو الحامل) تجديد الكم يال مقا ل فوائد تأخي .
مثال:

في  3/1اشت ت المنشأة ضال من التاج لم
امولى في  4/1والثاني في .5/1

قيمة 1111111ل.

وق مةت القيمة كم يةالتين متسةاويتين تسةتحق

في  4/1سددت المنشأة إلى لم الكم يال المستحق لميدا لن ط يق المص

.

في  5/1لم تتمكن من سداد الكم يال المستحق لميدا وأقام التاج لم دلوج احتجاج مغةت مصةا يددا 2511ل.

دفعدا من حسا وأخ

المنشأة ل .

في  5/3اتدقت المنشأة م لم
عد شد

المطمو
الحل :

أن دفعت ل نقداً م م  217511ل.

و ل مقا ل فوائد تأخي قد ها  15111ل. .

وق مت ال اقي كم يالة جديةدة تسةتحق الةدف

تسجيل القيود العام إلث ات العممي السا ق في دفت يومي المنشأة.
 0666666يٍ حـ /انًشرزٚاخ
 0666666إنٗ حـ /أٔراق انذفغ
شزاء تضاػح تًٕجة كًثٛانرٍٛ
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 566666يٍ حـ /أٔراق انذفغ
 566666إنٗ حـ /انًصزف
دفغ انكًثٛانح األٔنٗ ػٍ طزٚك انًصزف
يٍ يذكٕرٍٚ
 566666حـ /أٔراق دفغ
 5566حـ /يصارٚف احرجاج
 565566إنٗ حـ /دائٌُٕ (ػًز)
إنغاء ٔرلح انذفغ تجؼم ٔذحًٛهُا تمًٛرٓا يغ يصارٚف االحرجاج
يٍ يذكٕرٍٚ
 565566حـ /دائٌُٕ(ػًز)
إنٗ يذكٕرٍٚ
 05666حـ /فٕائذ انرأخٛز
 507566حـ /انصُذٔق
 366666حـ /أٔراق انذفغ
االذفاق ػهٗ دفغ جشء يٍ انًظرحك ٔلثٕل كًثٛانح جذٚذج يغ فٕائذ انرأخٛز

ف ةةي  6/1ةةاع الت ةةاج هي ةةثم ض ةةال إل ةةى الت ةةاج لم ةةي قيمة ة  811111ل.
 411111ل.

تستحق امولى في  7/1والثاني في . 8/1

فةةي  6/3اشةةت ج ضةةال مةةن سةةام

قيمة  651111ل.

وظدة لة

ودف ال اقي نقداً.

في  6/11سحب هيثم كم يال لمى المدين لؤي م م  731111ل.
في  6/31أ سل كم يال لمي امولى إلى المص
في  7/1و د إشعا يديد أن المص
لمول تحصيل قد ها  1111ل.

5/3

.

لتحصيمدا .

موج ةةب كم ي ةةالتين قيمة ة ك ةةل مندم ةةا

كم يالة لمةةي الثانية كسةةداد لجةةاء مةةن القيمة
تستحق الدف

عد  /3/أشد .

حصل كم يال لمي امولةى وأودع الصةافي فةي الحسةاب الجةا ي عةد أن اقتطة

في  7/11خصم كم يال لؤي وأودع الصافي في الصندوق و مغت مصا ي
تمريل(2

5/0

متارين غري حملولة

تمريل (1

المطمو

0/0

الخصم  14111ل.

تسجيل القيود اليومي العام إلث ات العمميات السا ق في دفت يومي التاج هيثم .

فةةي  1/1ةةدأ مش ة وع السةةعادة نشةةاط التجةةا ي ةةأن أودع المال ة فةةي الصةةندوق م م ة
الجا ي لدج المص

م م  5111111ل.

في  1/5اشت ج أثاث م م  411111ل.

و ل ك أسمال .

شي ودف مصا ي

فةةي  1/11اشةةت ج مةةن سةةميم ضةةال قيم ة  1211111ل.
المسددة خعل لش ة أيام .

في  1/12سدد المش وع ما قيمت  511111ل.

في  1/15اع إلى ناد

2511111ل.

نقل امثاث م م 11111ل.

نقداً .

خصةةم تجةةا ي  %5وخصةةم نقةةدي  %6لمةةى الم ةةال

شي إلى سميم وق ل ال اقي كم ي ال تستحق الدف

ضال قيم  611111ل.

وفةةي الحسةةاب

عد/3/أشد .

خصم تجا ي  %5وخصم نقدي  %8في حةال السةداد خةعل

أس وع من تا يخ .
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في  1/21سدد ناد القيم موجب كم يال تستحق الدف
في  1/31حصل لمى قة ض مةن المصة
وقد حول المص

عد شد .

لمةدة  6أشةد

التجةا ي م مة  811111ل.

الصافي إلى حساب المش وع الجا ي عد أن اقتط الدوائد م اش ة .

في  2/2دف إيجا العقا م م  61111ل.
في  2/7اع ضال م م  511111ل.

معةدل فائةدة  %5سةنوياً

وايجا المنال ال ي يسكن المال وال ال  51111ل.

وق ض القيم شي و مغت مصا ي

نقداً.

نقل الم يعات  7511ل.

نقداً.

في  2/21لم يسدد ناد الكم يال المستحق لمي وأقام المش وع ضدا دلوج احتجاج مغت مصا يددا1511ل. .

فةةي  3/1دف ة نةةاد م م ة  242511نقةةداً وق ةةل ال ةةاقي كم يال ة جديةةدة تسةةتحق الةةدف
تأخي  41111ل.

.

في  3/31دف فاتو ة الدات

المطمو

ال الغ  25111ل.

عةةد شةةد ين و ل ة مقا ةةل فوائةةد

وفاتو ة الكد اء ال الغ  31111ل.

نقداً .

 -1تسجيل القيود اليومي العام إلث ات العمميات السا ق في دفت يومي المش وع .
 -2تصوي وت صيد الحسا ات التالي في : 3/31حة /الصندوق حة /المص
حة /المشت يات حة /الم يعات حة /أو اق الدف .

تمريل (3

ظد ت ام صدة التالي في دفات محعت ج
 4111111مص

جا ي

في : 2121/1/1

 3111111صندوق

وفيما يمي العمميات التي قامت دا محعت ج
 -فةةي  /1/1اشةةت ت محةةعت ج ة

 2511111أو اق ق ض

خعل شد كانون الثاني : 2121

ضةةال مةةن محةةعت ف يةةد قيمة  1111111ل.

نقدي  %5إ ا تم السداد خعل لش ة أيام .

 فةةي  1/5سةةددت محةةعت ج ة لمحةةعت ف يةةد مةةا قيمتة  611111ل .شد ين .

 -في  1/15الت ضال قيم  851111ل.

خصةةم تجةةا ي  %11وخصةةم

نقةةداً وق مةةت ال ةةاقي كم يالة تسةةتحق عةةد

لمحعت أسام لمى الحساب .

 ف ةةي  1/21دت مح ةةعت أس ةةام ض ةةال قيمة ة  151111ل.وقامت سداد ال اقي شي مسحوب لمى المص

 1511111أو اق دف

لمح ةةعت ج ة ة لمخالدتد ةةا المواص ةةدات المطمو ة ة

.

 ف ةةي  1/25س ةةددت مح ةةعت اممة ة اء كم يالة ة مس ةةتحق لميد ةةا لمح ةةعت ج ة ة قيمتد ةةا  751111ل.مسحوب لمى المص

.

 -ف ةةي  1/31دفع ةةت مح ةةعت ج ة ة

وات ةةب قيمة ة  111111ل.

لمحعت الص اح قيمتدا  1211111ل.

المطموب :

نقداً .

و لة ة

ش ةةي

نق ةةداً وقام ةةت تا يخة ة س ةةداد كم يالة ة مس ةةتحق

 -1إث ات قيود اليومي لمعمميات السا ق في دفت يومي محعت ج

.

 -2تصوي الحسا ات التالي فةي  : 2121/12/31ح ة  /المصة

حةة /الصةندوق حةة /أو اق قة ض حةة/أو اق

دف

حة/امثاث حة /م دودات م يعات حة /الخصم المكتسب .
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