
 ٣٩ 

 : القروض وفوائدھا  -٣
 
 -:عند استالم القروض نثبت القيد االتي  .أ

  البيان  دائن  مدين
    

   
  من ح/ الصندوق
  او   ح /البنك

  القروضالى ح/         
  

  فوائد  نثبت القيد االتي:القرض والعند تسديد  .ب

  البيان  دائن  مدين
     

   
  مذكورين من   
  فوائد القروضح/   

  ح/ القروض   
  الى ح/ الصندوق        

  او   ح /البنك         
  

دينار نقدا على ان يتم تسديد  ١٠٠٠٠اقترضت شركة مبلغ  ١/١/٢٠١٠بتاريخ / مثال
  % على الرصيد. ١٠، علما ان فائدة القرض المبلغ باربع اقساط سنوية نھاية كل سنة

  

رقم   البيان  دائن  مدين
  القيد

  التاريخ

١٠٠٠٠    
١٠٠٠٠  

  من ح/ الصندوق
  القروضالى ح/         

  اقراض مبلغ نقدا

١/١/٢٠١٠  ١  

  
١٠٠٠  
٢٥٠٠  

  
  
  
٣٥٠٠  

  مذكورين من   
  فوائد القروضح/   

  ح/ القروض   
  الى ح/ الصندوق        

  تسديد اول قسط مع الفوائد

٣١/١٢/٢٠١٠  ٢ 

  
٧٥٠  
٢٥٠٠  

  
  
  
٣٢٥٠  

  مذكورين من   
  فوائد القروضح/   

  ح/ القروض   
  الى ح/ الصندوق        

  تسديد ثاني قسط مع الفوائد

٣١/١٢/٢٠١١  ٢ 

١٦٧٥٠  
  

  مجموع ما بعده  ١٦٧٥٠
  

    



 ٤٠ 

١٦٧٥٠  
  

  مجموع ما بعده
  

  
٥٠٠  
٢٥٠٠  

  
  
  
٣٠٠٠  

  مذكورين من   
  فوائد القروضح/   

  ح/ القروض   
  الى ح/ الصندوق        
  قسط مع الفوائد ثالثتسديد 

٣١/١٢/٢٠١٢  ٢ 

  
٢٥٠  
٢٥٠٠  

  
  
  
٢٧٥٠  

  مذكورين من   
  فوائد القروضح/   

  ح/ القروض   
  الى ح/ الصندوق        
  رابع قسط مع الفوائد تسديد

٣١/١٢/٢٠١٢  ٢ 

٢٢٥٠٠  ٢٢٥٠٠        
  

  .التجارية العمليات  –ثانيا 
يقصد بالمشتريات ھي البضاعة التي يتم شرائھا بقصد البيع اي البضاعة :  المشتريات -١

 التي تشترى بقصد المتاجرة وتحقيق الربح.
  ھنالك ثالثة احتماالت وكاالتي ::المعالجة المحاسبية  -٢

  :النقدي وعندھا نثبت القيد االتي الشراء - ا

  البيان  دائن  مدين
    

   
  المشتريات من ح/ 
  الصندوقالى ح/         

  
  :وعندھا نثبت القيد االتيالشراء االجل  - ب

  البيان  دائن  مدين
    

   
  المشتريات من ح/ 
  / محمدالدائنونالى ح/         

  
  :االتي وعندھا نثبت القيدالشراء جزء نقد وجزء باالجل  - ج

  البيان  دائن  مدين
    

   
  المشتريات ح/   من

  مذكورينالى         
  الصندوقح/         
  الدائنون ح/          

  



 ٤١ 

  االتي العمليات التجارية التي حدثت للتاجر احمد/مثال

 دينار من محمد. ١٠٠٠٠اشترى احمد بضاعة باالجل بمبلغ  ١/١/٢٠١٠بتاريخ  -
 دينار من محمد. ١٢٠٠٠٠بمبلغ  نقدا اشترى احمد بضاعة  ٢/١/٢٠١٠بتاريخ  -
 محمد. الىدينار  ١٠٠٠٠مبلغ  سدد نقدا ٣/١/٢٠١٠بتاريخ  -
دفع ثلثلھا  دينار من محمد ٢٤٠٠٠اشترى احمد بضاعة بمبلغ  ٤/١/٢٠١٠بتاريخ  -

 .نقدا والباقي باالجل
  المطلوب اثبات قيود اليومية الالزمة بدفاتر التاجر احمد -

رقم   البيان  دائن  مدين
  القيد

  التاريخ

١٠٠٠٠    
١٠٠٠٠  

  المشتريات من ح/ 
  محمد  - الدائنون الى ح/         

  شراء بضاعة باالجل

١/١/٢٠١٠  ١  

١٢٠٠٠    
١٢٠٠٠  

  المشتريات من ح/ 
  الصندوق الى ح/        

  شراء بضاعة نقدا

٢/١/٢٠١٠  ٢  

١٠٠٠٠    
١٠٠٠٠  

  محمد -الدائنون من ح/ 
  الصندوق الى ح/        

  تسديد جزء من دين محمد

٣/١/٢٠١٠  ٣  

 ٢٤٠٠٠   
  
٨٠٠٠  
١٦٠٠٠  

   

  المشتريات ح/   من  
  مذكورينالى         
  الصندوقح/         
  الدائنون ح/          

  شراء بضاعة ودفع ثلثھا نقدا والباقي باالجل

٤/١/٢٠١٠  ٢  

٥٦٠٠٠  ٥٦٠٠٠        
 

ان تكلفة المشتريات تشمل ثمن الشراء باالظافة الى كافة  مصاريف الشراء: -٣
الى المخازن ومن امثلتھا مصاريف نقل  البضاعةالمصاريف التي تنفق حتى تصل 

البضاعة  ملتسليالمشتريات وعمولة الشراء والرسوم الكمركية . وھنالك شروط 
 وكاالتي :

بايصال البضاعة لمحل المشتري : وبھذه الحالة البائع ملزم  ريتالتسليم محل المشا. 
 وكل مصاريف الشراء تظاف على قيمة البضاعة.

البائع : وبھذه الحالة البائع ال يلتزم بايصال البضاعة لمحل المشتري التسليم محل ب. 
  اي ان المشتري يتحمل كل مصاريف الشراء من محل البائع.

قيود مصاريف الشراء نتبع احد  : الثبات المعالجة المحاسبية لمصاريف الشراء -٤
 الحاالت االتية :



 ٤٢ 

  ا. اعتبار مصاريف الشراء جزء من تكلفة البضاعة المشترات وعندھا نثبت القيد االتي 

  البيان  دائن  مدين
    

   
  المشتريات من ح/ 
  الصندوقالى ح/         

  

 ١٠٠دينار عمولة شراء ،  ٢٠٠مثال / اشترى احمد بضاعة ودفع المصاريف االتية نقدا : 
  دينار مصاريف نقل.  ٣٠٠دينار مصاريف تغليف ، 

  البيان  دائن  مدين
٦٠٠    

 ٦٠٠  
  المشتريات من ح/ 
  الصندوقالى ح/         

  

ب. فتح حساب واحد لجميع مصاريف الشراء اي يتم فتح حساب واحد لجميع 
  مصاريف المشتريات وعندھا نثبت القيد االتي 

  البيان  دائن  مدين
    

   
  مصاريف المشتريات من ح/ 
  الصندوقالى ح/         

  

 ١٠٠دينار عمولة شراء ،  ٢٠٠مثال / اشترى احمد بضاعة ودفع المصاريف االتية نقدا : 
  دينار مصاريف نقل.  ٣٠٠دينار مصاريف تغليف ، 

  البيان  دائن  مدين
٦٠٠    

٦٠٠   
  مصاريف المشتريات من ح/ 
  الصندوقالى ح/         

  

ب. فتح حساب منفصل لكل مصروف اي يتم فتح حساب مستقل لكل مصروف من 
  مصاريف المشتريات وعندھا نثبت القيد االتي 

  البيان  دائن  مدين
    

   
  مذكورين من 
  عمولة شراءح/ 
  مصاريف تغليفح/ 
  مصاريف نقلح/ 

  الصندوقالى ح/         
  



 ٤٣ 

 ١٠٠دينار عمولة شراء ،  ٢٠٠مثال / اشترى احمد بضاعة ودفع المصاريف االتية نقدا : 
  دينار مصاريف نقل.  ٣٠٠دينار مصاريف تغليف ، 

  البيان  دائن  مدين
  
٢٠٠  
١٠٠  
٣٠٠  

  
  
  
  
٦٠٠   

  مذكورين من 
  عمولة شراءح/ 
  مصاريف تغليفح/ 
  مصاريف نقلح/ 

  الصندوقالى ح/         
  

: قد يجد المشتري ان بعض او جزء من  تايرتشمال المحاسبية لمردوداتالمعالجة  -٥
وھنالك احتماالن للمعالجة المحاسبية للبائع  البضاعة تالف فيقوم برد ذلك الجزء 

 وكاالتي :

  ريات نقدية عندھا نثبت القيد االتي :تاذا كان المش –ا 

  البيان  دائن  مدين
    

   
   الصندوق من ح/
  المشتريات   اتمردودالى ح/         

  

  دينار كان قد اشتراھا نقدا.  ٦٠٠متھا يمثال / قام التاجر احمد بارجاع بضاعة ق

  البيان  دائن  مدين
٦٠٠    

 ٦٠٠  
   الصندوق من ح/
  المشتريات  مردودات الى ح/         

  

  ريات اجلة عندھا نثبت القيد االتي :تاذا كان المش - ب

  البيان  دائن  مدين
    

   
   الدائنون من ح/
  المشتريات  مردودات الى ح/         

  

  دينار كان قد اشتراھا باالجل.  ٨٠٠مثال / قام التاجر احمد بارجاع بضاعة قمتھا 

  البيان  دائن  مدين
٨٠٠    

 ٨٠٠  
  الدائنون من ح/
  المشتريات  مردودات الى ح/         



 ٤٤ 

 

: قد يجد المشتري ان بعض او جزء من  المشتريات سموحاتالمعالجة المحاسبية لم -٦
 يخصم  مبلغ قيمتھا للبائع فبدال من ان يقوم المشتري برد البضاعة البضاعة تالف 

 وھنالك احتماالن للمعالجة المحاسبية وكاالتي : تالفيا لتحمل المصاريف 

  نقدية عندھا نثبت القيد االتي : المشترياتاذا كان  –ا 

  البيان  دائن  مدين
    

   
  من ح/ الصندوق 

  المشتريات  مسموحات الى ح/         
  

  اجلة عندھا نثبت القيد االتي :ريات تالمشاذا كان  - ب

  البيان  دائن  مدين
    

   
  من ح/ الدائنون 

  المشتريات  مسموحات الى ح/         
  

بيعھا بالمبيعات  وان جرة بھا عند ابقصد المت المشتراتتسمى البضاعة  المبيعات : -٧
حساب المبيعات يمثل حساب البضاعة المباعة وھو ال يشمل مبيعات الموجودات 

 .الثابتة وغالبا ما يكون سعر بيع البضاعة اعلى من تكلفتھا وذلك لتحقيق الربح
  ھنالك ثالثة احتماالت وكاالتي ::المعالجة المحاسبية  -٨

  :النقدي وعندھا نثبت القيد االتي البيع - ا

  البيان  دائن  مدين
    

   
  الصندوقمن ح/ 
  المبيعاتالى ح/         

  
  :وعندھا نثبت القيد االتياالجل  البيع - ب

  البيان  دائن  مدين
    

   
  محمد - المدينونمن ح/ 
  المبيعاتالى ح/         

  
  
  :وعندھا نثبت القيد االتيجزء نقد وجزء باالجل  البيع  - ج
  
  



 ٤٥ 

  

  البيان  دائن  مدين
    

   
  مذكورين من   
  الصندوقح/    

  المدينونح/     
  المبيعاتالى ح/         

  

  زيدحدثت للتاجر  التياالتي العمليات التجارية /مثال

 . ١٠٠٠٠حمد باالجل بمبلغ ال تم بيع بضاعة ١/١/٢٠١٠بتاريخ  -
 .دينار  ١٢٠٠٠٠بمبلغ  نقدا حمد ال تم بيع بضاعة ٢/١/٢٠١٠بتاريخ  -
 .احمد الىدينار نقدا  ١٠٠٠٠مبلغ  نقدا استلم ٣/١/٢٠١٠بتاريخ  -
ثلثلھا نقدا  استلمدينار  ٢٤٠٠٠بمبلغ حمد ال تم بيع بضاعة ٤/١/٢٠١٠بتاريخ  -

 .والباقي باالجل
  المطلوب اثبات قيود اليومية الالزمة بدفاتر التاجر احمد -

رقم   البيان  دائن  مدين
  القيد

  التاريخ

١٠٠٠٠    
١٠٠٠٠  

  احمد - المدينونمن ح/ 
  المبيعاتالى ح/         

  بضاعة باالجل بيع

١/١/٢٠١٠  ١  

١٢٠٠٠    
١٢٠٠٠  

  الصندوقمن ح/ 
  المبيعات الى ح/        

  بضاعة نقدابيع 

٢/١/٢٠١٠  ٢  

١٠٠٠٠    
١٠٠٠٠  

  الصندوقمن ح/ 
  احمد -المدينون الى ح/        
  احمدجزء من دين  استالم

٣/١/٢٠١٠  ٣  

   
٨٠٠٠  
١٦٠٠٠  

  
  
  

٢٤٠٠٠  

  مذكورين من   
  الصندوقح/    

  احمد - المدينونح/     
  المبيعات الى ح/         

  بيع بضاعة واستالم ثلثھا نقدا والباقي باالجل

٤/١/٢٠١٠  ٢  

٥٦٠٠٠  ٥٦٠٠٠        
  

يخفض حساب المبيعات بمقدار مردودات : بيعاتمال المحاسبية لمردوداتالمعالجة  -٩
احتماالن للمعالجة  المردودة وھنالكالمبيعات والمبلغ المذكور بمقدار البضاعة 

 المحاسبية وكاالتي :

  نقدية عندھا نثبت القيد االتي : اذا كان المبيعات –ا 



 ٤٦ 

  البيان  دائن  مدين
    

   
   مردودات المبيعات من ح/
  الصندوقالى ح/         

  

  دينار كان قد اشتراھا نقدا.  ٦٠٠التاجر احمد بضاعة قمتھا الينا  ارجعمثال / 

  البيان  دائن  مدين
٦٠٠    

 ٦٠٠  
  مردودات المبيعات  من ح/
  الصندوقالى ح/         

  

  اجلة عندھا نثبت القيد االتي :المبيعات اذا كان  - ب

  البيان  دائن  مدين
    

   
  مردودات المبيعات من ح/
    المدينون الى ح/         

  

  باالجل. دينار كان قد اشتراھا  ٨٠٠ارجع الينا التاجر احمد بضاعة قمتھا مثال / 

  البيان  دائن  مدين
٨٠٠    

 ٨٠٠  
  مردودات المبيعات من ح/
  احمد - المدينون   الى ح/         

 

: قد يجد المشتري ان بعض او جزء من  يعاتبالمالمعالجة المحاسبية لمسموحات  -١٠
يخصم  مبلغ قيمتھا  للبائع  البضاعة تالف فبدال من ان يقوم المشتري برد البضاعة 

 تالفيا لتحمل المصاريف  وھنالك احتماالن للمعالجة المحاسبية وكاالتي :

  نقدية عندھا نثبت القيد االتي : المبيعاتاذا كان  –ا 

  

  البيان  دائن  مدين
    

   
   المبيعاتمسموحات من ح/ 
  الصندوقالى ح/         

  

  

  



 ٤٧ 

  اجلة عندھا نثبت القيد االتي : المبيعاتاذا كان  - ب

  

  البيان  دائن  مدين
    

   
   المبيعاتمن ح/ مسموحات 

  المدينون   الى ح/         
 

  مثال / االتي بعض العمليات التي جرت للتاجر عبد هللا :

دينار  ٤٥٠٠٠٠اعماله التجارية براس مال قدره  بدء التاجر ١/١/٢٠١٩بتاريخ  -
 دينار بالصندوق والباقي اودعت بالمصرف. ١٠٠٠٠٠ع منھا داو

دينار  ٣٠دينار نقدا ودفع نقدا  ١٠٠٠٠اشترى اثاث بمبلغ  ٢/١/٢٠١٩بتاريخ  -
 مصاريف نقل.

 دينار نقدا. ٣٥٠٠اشترى بضاعة بمبلغ  ٣/١/٢٠١٩بتاريخ  -
دينار نقدا عمولة  ٥٠دينار اجور نقل البضاعة و ١٠٠دفع نقدا  ٤/١/٢٠١٩بتاريخ  -

 شراء.
فقام  ٢٥٠٠وجد ان قسم من البضاعة المشتراة تالف بقيمة  ٥/١/٢٠١٩بتاريخ  -

 .مبلغ نقدا استلم ال بردھا و
 دينار نقدا. ١٢٠٠٠باع  بضاعة بمبلغ  ٦/١/٢٠١٩بتاريخ  -
 ١٥٠٠ردت للتاجر عبد هللا بضاعة مخالفة للمواصفات قيمتھا  ٧/١/٢٠١٩بتاريخ  -

 دينار ودفعت نقدا.
دينار على  ٢٢٠٠٠اشترى بضاعة من التاجر انور بقيمة  ٨/١/٢٠١٩بتاريخ  -

 دينار نقدا اجور نقل البضاعة. ٦٠الحساب ودفع 
من التاجر  راةوجد التاجر عبد هللا ان  جزر من البضاعة المشت ٩/١/٢٠١٩بتاريخ  -

 دينار قام بردھا. ٨٢٠انور مخالفة للمواصفات قيمتھا 
دينار على الحساب الى التاجر  ١٢٠٠٠باع  بضاعة بمبلغ  ١٠/١/٢٠١٩بتاريخ  -

 علي.
دينار كما ووافق  ٩٠٠رد التاجر علي بضاعة متضررة قيمتھا  ١١/١/٢٠١٩بتاريخ  -

 بضاعة مخالفة للمواصفات.دينار مسموحات مقابل  ٢٠٠التاجر عبد هللا على اعتبار 
 ومية وتصوير الحسابات.المطلوب تسجيل قيود الي -

   

  

  

  



 ٤٨ 

  التاريخ رقم القيد  البيان  دائن  مدين
  

١٠٠٠٠٠ 
٣٥٠٠٠٠ 

  
  
  

٤٥٠٠٠٠ 

  مذكورين  من 
  ح/ الصندوق

  ح/ البنك
  الى ح/ راس المال        

  بدء العمل التجاري

١/١/٢٠١٩  ١  

١٠٠٣٠    
١٠٠٣٠  

  من ح/ االثاث
  الى ح/ الصندوق        
  ودفع المصاريف نقدا اثاث نقدا شراء

٢/١/٢٠١٩  ٢  

٣٥٠٠    
٣٥٠٠  

   المشترياتمن ح/ 
  الى ح/ الصندوق       
  نقدا بضاعة شراء

٣/١/٢٠١٩  ٣  

  
١٠٠  
٥٠  

  
  
  
١٥٠  

  مذكورين من 
  اجور نقلح/ 

  ح/ عمولة الشراء
  الى ح/ الصندوق                  

  وعمولة الشراءدفع نقدا اجور نقل 

٤/١/٢٠١٩  ٤  

٢٥٠٠    
٢٥٠٠   

  الصندوقمن ح/ 
  مردودات المشترياتالى ح/                   

  ارجاع بضاعة تالفة واستالم المبلغ نقدا

١٠/٣  ٥  

١٢٠٠٠    
١٢٠٠٠  

  

  الصندوقمن ح/  
  ح/ المبيعات  الى        

  بضاعة نقدا  بيع 

١٥/٣  ٦  

١٥٠٠    
١٥٠٠  

  مردودات المبيعاتمن ح/ 
  الى ح/ الصندوق                  

  ارجاع بضاعة تالفة ودفع ثمنھا نقدا

١٨/٣  ٧  

  
٢٢٠٠٠  
٦٠  

  
  
  
  

٢٢٠٠٠  
٦٠  

  مذكورين من 
   المشترياتح/ 

  ح/ اجور نقل
  مذكورين الى                   
  دائنون / انورح/                  
  ح/ الصندوق                 

  ودفع نقدا اجور نقل  شراء بضاعة باالجل

٢١/٣  ٨  

٨٢٠    
٨٢٠   

  دائنون / انورمن ح/ 
  مردودات المشترياتالى ح/                   

  ارجاع بضاعة تالفة 

٢٤/٣  ٩  

١٤٠٠٠    
١٤٠٠٠  

  

  المدينون / عليمن ح/  
  ح/ المبيعات  الى        

   باالجلبضاعة  بيع 

٢٦/٣  ١٠  

  مجموع ما بعده ٥١٦٥٦٠ ٥١٦٥٦٠
  

    



 ٤٩ 

  قبلهمجموع ما  ٥١٦٥٦٠ ٥١٦٥٦٠
  

    

  
٩٠٠  
٢٠٠  

  
  
  
١١٠٠  

  

  مذكورين من 
  مردودات المبيعاتح/ 

  ح/ مسموحات المبيعات
  المدينون / علي ح/   الى                  

ارجاع قسم من البضاعة ومنح مسموحات للمشتري عن 
  البضاعة المتضررة. 

    

٥١٧٦٦٠ ٦٦٠٥١٧       
 

 

  

  ح/ الصندوق

  التاريخ  البيان  المبلغ  التاريخ  البيان  المبلغ
  ٢/١  االثاثح/من   ١٠٠٣٠  ١/١  الى ح/ راس المال  ١٠٠٠٠٠
  ٣/١  ح/المشترياتمن   ٣٥٠٠  ٥/١  مردودات المشترياتالى ح/    ٢٥٠٠
  ٤/١  من مذكورين  ١٥٠  ٦/١  المبيعاتالى ح/    ١٢٠٠٠

  ٧/١  من ح/ مردودات المبيعات  ١٥٠٠      
  ٨/١  ح/اجور نقلمن   ٦٠      
  ٣١/١  مرحلرصيد   ٩٩٢٦٠      

١١٤٥٠٠     ١١٤٥٠٠     
            

        ١/٢  رصيد منقول  ٩٩٢٦٠
  

  

  البنكح/ 

  التاريخ  البيان  المبلغ  التاريخ  البيان  المبلغ
  ٣١/١  رصيد مرحل ٣٥٠٠٠٠  ١/١  الى ح/ راس المال  ٣٥٠٠٠٠

            
٣٥٠٠٠٠     ٣٥٠٠٠٠     
        ١/٢  رصيد منقول ٣٥٠٠٠٠

            
  



 ٥٠ 

  ح/ راس المال

  التاريخ  البيان  المبلغ  التاريخ  البيان  المبلغ
  ١/١  مذكورينمن    ٤٥٠٠٠٠  ٣١/١  رصيد مرحل ٤٥٠٠٠٠
٤٥٠٠٠٠     ٤٥٠٠٠٠      

  ١/٢  رصيد منقول  ٤٥٠٠٠٠      
  

  

  

  ح/ االثاث

  التاريخ  البيان  المبلغ  التاريخ  البيان  المبلغ
  ٣١/١  رصيد مرحل ١٠٠٣٠  ٢/١  الى ح/ الصندوق  ١٠٠٣٠
١٠٠٣٠      ١٠٠٣٠     
        ١/٢  رصيد منقول  ١٠٠٣٠

  
  المشترياتح/ 

  التاريخ  البيان  المبلغ  التاريخ  البيان  المبلغ
  ٣١/١  رصيد مرحل ٢٥٥٠٠  ٣/١  الى ح/ الصندوق  ٣٥٠٠
       ٨/١  انور -الدائنون الى ح/   ٢٢٠٠٠
٢٥٥٠٠      ٢٥٥٠٠      
        ١/٢  رصيد منقول  ٢٥٥٠٠

  
  
  

  اجور النقلح/ 

  التاريخ  البيان  المبلغ  التاريخ  البيان  المبلغ
  ٣١/١  رصيد مرحل ١٦٠  ٤/١  الى ح/ الصندوق  ١٠٠
       ٨/١  الى ح/ الصندوق  ٦٠
١٦٠      ١٦٠      
        ١/٢  رصيد منقول  ١٦٠

  
  

  



 ٥١ 

  عمولة الشراءح/ 

  التاريخ  البيان  المبلغ  التاريخ  البيان  المبلغ
  ٣١/١  رصيد مرحل ٥٠  ٤/١  الى ح/ الصندوق  ٥٠
٥٠      ٥٠     
        ١/٢  رصيد منقول  ٥٠

  
  مردودات المشترياتح/ 

  التاريخ  البيان  المبلغ  التاريخ  البيان  المبلغ
  ٥/١  ح/ الصندوق من ٢٥٠٠  ٣١/١  رصيد مرحل  ٣٣٢٠

  ٩/١  انور -ح/  الدائنون  من ٨٢٠      
٣٣٢٠      ٣٣٢٠      

  ١/٢  رصيد منقول  ٣٣٢٠      
  
  

  المبيعاتح/ 

  التاريخ  البيان  المبلغ  التاريخ  البيان  المبلغ
  ٦/١  ح/ الصندوق من ١٢٠٠٠  ٣١/١  رصيد مرحل  ٢٦٠٠٠

  ١٠/١  علي - المدينونح/  من ١٤٠٠٠      
٢٦٠٠٠      ٢٦٠٠٠      

  ١/٢  رصيد منقول  ٢٦٠٠٠      
  
  
  
  

  مردودات المبيعاتح/ 

  التاريخ  البيان  المبلغ  التاريخ  البيان  المبلغ
  ٣١/١  رصيد مرحل ٢٤٠٠  ٧/١  الى ح/ الصندوق  ١٥٠٠
       ١١/١  علي - المدينونالى ح/   ٩٠٠
٢٤٠٠      ٢٤٠٠      
        ١/٢  رصيد منقول  ٢٤٠٠

  

  
  
  



 ٥٢ 

  انور -الدائنون ح/  

  التاريخ  البيان  المبلغ  التاريخ  البيان  المبلغ
  ٨/١  المشترياتح/  من ٢٢٠٠٠  ٩/١ مردودات المشترياتالى ح/   ٨٢٠
       ٣١/١      رصيد مرحل  ٢١١٨٠
٢٢٠٠٠      ٢٢٠٠٠      

  ٣١/١  منقولرصيد   ٢١١٨٠      
  

  علي - المدينون/ ح

  التاريخ  البيان  المبلغ  التاريخ  البيان  المبلغ
  ١١/١  مذكورينالى  ١١٠٠  ١٠/١  المبيعاتالى ح/   ١٤٠٠٠

  ٣١/١  رصيد مرحل ١٢٩٠٠      
١٤٠٠٠      ١٤٠٠٠      
        ٣١/١  رصيد منقول  ١٢٩٠٠

  
  

  مسموحات المبيعاتح/ 

  التاريخ  البيان  المبلغ  التاريخ  البيان  المبلغ
  ٣١/١  رصيد مرحل ٢٠٠  ١١/١  علي - المدينونالى ح/   ٢٠٠
٢٠٠      ٢٠٠     
        ٣١/١  رصيد منقول  ٢٠٠

  
  
  
وھنالك  وھو تنزيل او تخفيض من قيمة الشي المباع يمنحه البائع للمشتري:  الخصم  -١١

 انواع للخصم وھي كاالتي :
الخصم التجاري : ھو تخفيض مبلغ معين وغالبا ما يكون على شكل نسبة   -  أ

مئوية من السعر المحدد بقوائم االسعار ويمنح الغراض تشجيع عمليات البيع 
ولتخفيض اسعار البضاعة الى اسعار السوق، وللتخلص من البضاعة 

. يمنح  الراكدة.وللخصم التجاري مجموعة من الخصائص وھي كاالتي :
التجاري بغض النظر عن كون عمليات البيع او الشراء تمت نقدا او  الخصم
  باالجل

%او قد يكون ١٠. يكون الخصم التجاري على شكل نسبة مئوية مفردة مثل 
  متسلسل.

  . عدم اثبات الخصم التجاري بالدفاتر اذ تسجل العمليات بالقيمة الصافية.



 ٥٣ 

  ربح للمشتري.. والخصم التجاري ال يمثل خسارة الى البائع و ال 
  مثال / 

اشترى التاجر علي بضاعة من شركة االنوار بمبلغ  ٢٠١٩/ ١/١بتاريخ  -
  %.١٠دينار نقدا وبخصم تجاري  ٦٠٠٠٠

اشترى التاجر علي بضاعة من شركة االنوار بمبلغ  ٢٠١٩/ ٣/١بتاريخ  -
  %.٥% و ١٠دينار نقدا وبخصم تجاري  ٨٠٠٠٠

  كل التاجر علي وشركة االنوار.المطلوب اثبات قيود اليومية بدفاتر 
  التاجر علي : المشتري /التسجيل بدفاتر 

 دينار ٥٤٠٠٠% = ٩٠ ×  ٦٠٠٠٠  

   المشترياتمن ح/   ٥٤٠٠٠                  

  الى ح/ الصندوق   ٥٤٠٠٠                           

  %١٠وبخصم تجاري  نقدا بضاعة شراء
 ----------------------------------------------------------  

 دينار ٦٨٤٠٠%  = ٩٥ ×%  ٩٠ ×  ٨٠٠٠٠  

   المشترياتمن ح/  ٦٨٤٠٠                  

  الى ح/ الصندوق ٦٨٤٠٠                           

  %.٥%، ١٠وبخصم تجاري متسلسل  نقدا بضاعة شراء
--------------------------- -----------------------------  

  التسجيل بدفاتر البائع / شركة االنوار:
 دينار ٥٤٠٠٠% = ٩٠ ×  ٦٠٠٠٠  

  من ح/ الصندوق  ٥٤٠٠٠                  

  المبيعاتالى ح/    ٥٤٠٠٠                           

  %١٠وبخصم تجاري  نقدا بضاعة بيع
 ----------------------------------------------------------  

 دينار ٦٨٤٠٠%  = ٩٥ ×%  ٩٠ ×  ٨٠٠٠٠  

  من ح/ الصندوق ٦٨٤٠٠                  

  المبيعاتالى ح/  ٦٨٤٠٠                           

  %.٥%، ١٠وبخصم تجاري متسلسل  نقدا بضاعة بيع
 --------------------------------------------------------------- 

الخصم النقدي :ھو الخصم الذي يمنحه البائع للمشتري لتشجيعه على سداد   -  ب
حسابه من المبيعات االجلة. ويمنح الخصم بنسبة معينة اذا قام المشتري 



 ٥٤ 

) اي ان  ٢/١٥، ٣/١٠( بالدفع خالل مدة معينة. ويستخدم االصطالح التالي 
% ١٥ايام ويمنح خصم  ١٠% اذا سدد خالل ٢المشتري سوف يمنح خصم 

 يوم. وتثبت القيود االتية بدفاتر المشتري والبائع ١٥اذا سدد خالل 
  دفاتر البائع  دفاتر المشتري
  من ح/ المشتريات

  البائع- الى ح/ الدائنون
 ٣/١٠شراء بضاعة باالجل وبشروط دفع 

  ٣٠،ن/ ٢/١٥،
  

  المشتري- المدينونمن ح/ 
  الى ح/ المبيعات

 ٣/١٠بيع بضاعة باالجل وبشروط دفع 
  ٣٠،ن/ ٢/١٥،

  البائع-من ح/ الدائنون
  الى مذكورين

  ح/ خصم مكتسب
  ح/ الصندوق

   ٣/١٠تسديد للتاجر وبخصم مكتسب 

  من مذكورين
  ح/ خصم مسموح به 

  ح/ الصندوق
  المشتري- الى ح/ المدينون

  ٣/١٠سدد التاجر وبخصم مكتسب 
دينار  ٦٠٠٠٠بضاعة الى التاجر عبد هللا بمبلغ باعت شركة الھدى  ١/١مثال / بتاريخ 

  .٣٠،ن/ ٢/١٥، ٣/١٠باالجل وبشروط دفع 

 دينار نقدا. ٢٥٠٠٠سدد عبد هللا  ٨/١وبتاريخ  -
 دينار نقدا. ٢٠٠٠٠سدد عبد هللا  ١٥/١وبتاريخ  -
 سدد عبد هللا باقي حسابه نقدا. ٢٠/١وبتاريخ  -
  تسجيل قيود اليومية بدفاتر البائع والمشتري. - بالمطلو -

  :شركة الھدىدفاتر البائع

  عبد هللا  - المدينونمن ح/  ٦٠٠٠٠

  المبيعاتالى ح/  ٦٠٠٠٠                           

  ٣٠،ن/ ٢/١٥، ٣/١٠بيع بضاعة باالجل وبشروط دفع 

 -------------------------------------------------------------  

  %٣ايام اذا التسديد ضمن فترة الخصم االولى ٧=  ٨/١←١/١ - ٨/١ 

  دينار ٧٥٠% = ٣ × ٢٥٠٠٠

  من مذكورين            
  ح/ خصم مسموح به ٧٥٠      

  ح/ الصندوق ٢٤٢٥٠  
  عبد هللا -الى ح/ المدينون٢٥٠٠٠             

  ٣/١٠سدد التاجر وبخصم مكتسب 



 ٥٥ 

  %٢الثانية ايام اذا التسديد ضمن فترة الخصم  ١٤=  ١٥/١←١/١ -١٥/١

  دينار ٤٠٠% = ٢ × ٢٠٠٠٠

  من مذكورين            
  ح/ خصم مسموح به ٤٠٠      

  ح/ الصندوق ١٩٦٠٠  
  عبد هللا -الى ح/ المدينون٢٠٠٠٠             

  ٢/١٥سدد التاجر وبخصم مكتسب 

 -----------------------------------------------------------  

  من ح/ الصندوق ١٥٠٠٠            
  عبد هللا -الى ح/ المدينون١٥٠٠٠                 

  اقي حسابه نقدابسدد التاجر 

 -----------------------------------------------------------  

  المشتري :التاجر عبد هللا دفاتر 

  المشتريات من ح/  ٦٠٠٠٠

  شركة الھدى - الدائنونالى ح/  ٦٠٠٠٠                           

  ٣٠،ن/ ٢/١٥، ٣/١٠شراء بضاعة باالجل وبشروط دفع 

 -------------------------------------------------------------  

  %٣فترة الخصم االولى ايام اذا التسديد ضمن ٧=  ٨/١←١/١ - ٨/١ 

  دينار ٧٥٠% = ٣ × ٢٥٠٠٠

  شركة الھدى -من ح/ الدائنون    ٢٥٠٠٠         
  مذكورين الى                         
  ح/ الصندوق ٢٤٢٥٠                        
  ح/ الخصم المكتسب  ٧٥٠                        

  ٣/١٠سداد للتاجر وبخصم مكتسب 

 ---------------------------------------------------------------------  

  %٢ايام اذا التسديد ضمن فترة الخصم الثانية  ١٤=  ١٥/١←١/١ -١٥/١

  دينار ٤٠٠% = ٢ × ٢٠٠٠٠



 ٥٦ 

  شركة الھدى -من ح/ الدائنون    ٢٠٠٠٠
  مذكورين الى                         
  ح/ الصندوق ١٩٦٠٠                        
  ح/ الخصم المكتسب  ٤٠٠                        

  ٣/١٠سداد للتاجر وبخصم مكتسب 

 ---------------------------------------------------------------------  

  شركة الھدى - من ح/ الدائنون ١٥٠٠٠            
  الى ح/ الصندوق١٥٠٠٠                 

  ياقي حسابه نقداسداد للتاجر 

 -------------------------------------------------------------------  

وبشروط دفع   ٣٢٠٠٠باعت شركة السعدي بضاعة الى احمد بمبلغ  ١/٣بتاريخ  مثال /
  وسدد احمد المبلغ فورا. ٣٠،ن/ ٣/١٠

دينار   ٦٨٠٠٠اشترت شركة السعدي بضاعة من شركة السندباد بمبلغ  ٣/٣بتاريخ  -
 .٦٠،ن/ ١/٣٠،  ٢/٢٠،  ٣/١٠وبشروط دفع  

 دينار. ١٢٠٠٠سددت شركة السعدي الى شركة السندباد ما قيمته  ١٣/٣بتاريخ  -
دينار  ١٨٣٠٠شركة السعدي بضاعة من شركة النور بمبلغ  باع ١٥/٣بتاريخ  -

 المبلغ فورا. واستلم.٣٠، ن/  ٢/١٠وبشروط دفع 
 دينار. ٣٣٠٠٠شركة السندباد ما قيمته  سددت شركة السعدي الى ١٩/٣بتاريخ  -
 دينار. ١٥٠٠٠سددت شركة السعدي الى شركة السندباد ما قيمته  ١/٤بتاريخ  -
 .نقداشركة السندباد  حسابسددت شركة السعدي  ١٢/٤بتاريخ  -
 اثبات قيود اليومية بدفاتر شركة السعدي –المطلوب  -

  الخصم النقدي كحكم الخصم التجاري .مالحظة/ اذا تمت عملية الدفع بيوم الشراء يكون حكم 

 دينار ٣١٠٤٠% = ٩٧ ×  ٣٢٠٠٠

  من ح/ الصندوق ٣١٠٤٠                  

  المبيعاتالى ح/  ٣١٠٤٠                           

  %٣وبخصم تجاري  نقدا بضاعة بيغ
 ----------------------------------------------------------  

  المشترياتمن ح/    ٦٨٠٠٠

  السندباد –الدائنون الى ح/    ٦٨٠٠٠                           

 .٦،ن/ ١/٣٠،  ٢/٢٠،  ٣/١٠وبشروط دفع   شراء بضاعة 



 ٥٧ 

  %٣ايام اذا التسديد ضمن فترة الخصم االولى  ١٠=  ١٣/٣←٣/٣ -١٣/٣

  دينار ٣٦٠% = ٣ × ١٢٠٠٠

  شركة السندباد -من ح/ الدائنون    ١٢٠٠٠
  مذكورين الى                         
  ح/ الصندوق ١١٦٤٠                        
  ح/ الخصم المكتسب  ٣٦٠                        

  ٣/١٠سداد لشركة السندباد وبخصم مكتسب 

 --------------------------------------------------------------------------  

 دينار ١٧٩٣٤% = ٩٨ ×  ١٨٣٠٠

  من ح/ الصندوق ١٧٩٣٤                  

  المبيعاتالى ح/  ١٧٩٣٤                           

  %٣وبخصم تجاري  نقدا بضاعة عبي

 ----------------------------------------------------------------------------  

  %٢الثانية يوم اذا التسديد ضمن فترة الخصم  ١٦=  ١٩/٣←٣/٣ -١٩/٣

  دينار ٦٦٠% = ٢ × ٣٣٠٠٠

  شركة السندباد -من ح/ الدائنون ٣٣٠٠٠
  مذكورين الى                         
  ح/ الصندوق ٣٢٣٤٠                        
  ح/ الخصم المكتسب  ٦٦٠                        

  ٢/١٠سداد لشركة السندباد وبخصم مكتسب 

 ---------------------------------------------------------------------------  

  %١يوم اذا التسديد ضمن فترة الخصم الثالثة  ١٦=  ١/٤←٣/٣ -١/٤

  دينار ١٥٠% = ١ × ١٥٠٠٠

  شركة السندباد -من ح/ الدائنون ١٥٠٠٠
  مذكورين الى                         
  ح/ الصندوق ١٤٨٥٠                        
  ح/ الخصم المكتسب  ١٥٠                        

  ١/٣٠سداد لشركة السندباد وبخصم مكتسب 



 ٥٨ 

  شركة السندباد - الدائنونمن ح/  ٨٠٠٠

  الصندوقالى ح/  ٨٠٠٠                           

  تسديد باقي الحساب نقدا.
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