
 
86 

 

 (ASPUجامعة الشام الخاصة )  
 كمية العموم اإلدارية / قسم المحاسبة 

 / السنة األولى 1المحاسبة    
 2020 / 2019 :الثانيالفصل 

 آلية حدوث الخصم النقدي عمى عمميات المتاجرة األساسية :العاشرةالمحاضرة 
 طريقة الجرد النهائي )الدوري( بموجب 

 المكتسب )الحسم النقدي عمى المشتريات اآلجمة(أواًل: بيان آلية حدوث الحسم 
المبمغ  المناغل ع هاغص لحغللم المامغ ق مغل   ب غع  الحسم المكتسب )خصم تعجيل الدفع عمى المشتريات اآلجمة(:. 1

الغغغنانا)ل مالمغغغ، ن)لبل مدلبغغغع دغغغنانتل لمغغغن)ل المن نغغغال هم)اغغغل  بغغغع م،هغغغن اتدغغغن دل  المن غغغ  هم)غغغصل ، غغغ ع  نغغغ ق 
 عممية الشراء اآلجل بخصم نقدي: ،(37ُيبّين الشكل التالي رقم ) الم ننق مل   ب ع النانا)ل.اتدن لنق 

عممية شراء آجمة بخصم نقدي
2/3/2017بتاري  

الشرط اآلجل
(60صافي  10/  4) 

12/3/2107

.فترة االستقادة من الخصم النقدي في حالة السداد

2/5/2017

تاري  سداد الدين 
المتفق عمي 

(4  /10  60)

معدل الخصم 
 4النقدي 

فترة االستفادة من الخصم، 
أيام من تاري  الشراء 10

.الفترة الزمنية لمدين اآلجل
( يوم أو شهرين 60عمر الدين )
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 . المعالجة المحاسبية لممشتريات اآلجمة بخصم نقدي2

 أنالهل الد)،ن الم لدب)ة بالًء همى المكع الدلب ل  ي  للن)ل: للالنلل) لُ)بّ)ل الجن،ت
 ل ،الدنان بنل )خ ادن دل  الن)ل:ق مل ال حم الادني همى الممن )لت للة هنم اتدن لن الحالة األولى:

 تاري  العممية البيان مبمغ دائن مبمغ مدين

××× 
 
 

 
××× 

 

 الممن )لت غ/ مل 
 نانا،ل / غ إلى          

 الممن )لت اآلجمة إثبلت   
2/3/2017 

××× 
 

 
××× 

 نانا،ل غ/ مل 
 الادن)ة / غ إلى          

 الدنان لمنانا)ل   
2/5/2017 

 
  ب غع  ق مل ال دم الادني همى الممن )لتل ،ب  ض أّل همم)ة الدنان نمت مل للة اتدن لن الحالة الثانية:
 :9/3/2017المام ق بنل )خ 

 تاري  العممية البيان مبمغ دائن مبمغ مدين
××× 
 
 

 
××× 

 

 الممن )لت غ/ مل 
 نانا،ل / غ إلى          

 الممن )لت اآلجمة إثبلت   
2/3/2017 

××× 
 

 
 
××× 
××× 

 نانا،ل غ/ مل 
 المذك، )ل           إلى          
 الادن)ة / غ              
 خصم مكتسب /حـ              

 ب حم ادنيالدنان لمنانا)ل  

9/3/2017 

 
 اآلجمة( المبيعات)الحسم النقدي عمى  الممنوح: بيان آلية حدوث الحسم ثانياً 
المبمغ  المناغل ع هاغص لحغللم المغن)ا)ل مغل   ب غع  الحسم الممنوح )خصـم تعجيـل الـدفع عمـى المبيعـات اآلجمـة(:. 1

مالمغغغن)ا)لب لمغغغن)ل المن نغغغال همغغغ)ام  بغغغع م،هغغغن اتدغغغن دل  المن غغغ  هم)غغغصل ، غغغ ع  نغغغ ق  ؛المامغغغ قل مدلبغغغع دغغغنانتم
 عممية البيع اآلجل بخصم نقدي: (،38ُيبّين الشكل رقم ) ب ع المام ق.اتدن لنق الم ننق مل    
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بخصم نقديبيع آجمة عممية 
1/9/2017بتاري  

الشرط اآلجل
(30صافي 7/ 5) 

8/9/2107

.فترة االستقادة من الخصم النقدي في حالة السداد

1/10/2017

تاري  سداد الدين 
المتفق عمي 

(5 /7  30)

معدل الخصم 
 5النقدي 

فترة االستفادة من الخصم، 
أيام من تاري  البيع7

.الفترة الزمنية لمدين اآلجل
(  يوم أو شهر30عمر الدين )

 
 اآلجمة بخصم نقدي لممبيعاتالمعالجة المحاسبية . 2

 ُ)بّ)ل الجن،تل النلل)لل أنالهل الد)،ن الم لدب)ة بالًء همى المكع الدلب ل  ي  للن)ل:
 :ل ،الدنان بنل )خ ادن دل  الن)ل: للة هنم اتدن لنق مل ال حم الادني همى المب)علت الحالة األولى 

 تاري  العممية البيان مبمغ دائن مبمغ مدين
××× 
 
 

 
××× 

 

 المن)ا،ل غ/ مل 
 المبيعات /حـ إلى          

 اآلجمة المب)علت إثبلت   
1/9/2017 

××× 
 

 
××× 

  الادن)ة غ/ مل 
 المن)ا،ل / غ إلى          

 الدنان مل   ب ع المن))ا)ل   
1/10/2017 
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 :ب غع  للة اتدن لنق مل ال دم الادني همغى المب)عغلتل ،ب غ ض أّل همم)غة الدغنان نمغت مغل  الحالة الثانية  
 :5/9/2017المن)ا)ل بنل )خ 

 تاري  العممية البيان مبمغ دائن مبمغ مدين
××× 

 
 

 
××× 

 

 المن)ا،ل غ/ مل 
 المبيعات /حـ إلى          

 الممن )لت اآلجمة إثبلت   
1/9/2017 

 
××× 
××× 

 

 
 
 
××× 

 المذك، )لمل 
 الادن)ة  غ/    
 حـ/ خصم ممنوح     

 المن)ا،ل / غ إلى          
 ب حم ادني دنان المن)ا،ل 

5/9/2017 

 
 بين منشأة اسماعيل التجارية ومنشأة سديل التجارية: المتاجرةعمميات إليك  :(1رقم ) مثال توضيحي

ل  10ل)غغغ قل ب دغغغم نجغغغل ي  400 000امغغغن ت مامغغغ ق ادغغغمله)ع بغغغغلهة بمبمغغغ   20/2/2020 بنغغغل )خ (1
 ادنًا لمام ق دن)ع النجل )ة.حل ي الد)مة ،دننت 

ل)غغ قل ، غغ  مغغ ،ع الب)غغ  اآلجغغع  300 000امغغن ت مامغغ ق ادغغمله)ع بغغغلهة بمبمغغ   2/3/2020بنغغل )خ  (2
  .(30صافي  4/10)لمام ق دن)ع النجل )ة 

االسـتفادة عدم ) .نال هم)ال ادنًا لمام ق دن)ع النجل )ةدننت مام ق ادمله)ع المن   15/3/2020بنل )خ  (3
 .من خصم تعجيل الدفع(

 قيود اليومية إلثبات ما سبق في يومية منشأة اسماعيل التجارية.( 1المطموب: 
 قيود اليومية إلثبات ما سبق في يومية منشأة سديل التجارية.( 2

 
 يومية منشأة اسماعيل التجارية

رقم  البيان دائن مدين
 العمميات الحسابية التاري  العممية

000 360  
000 360 

 الممن )لت / غمل 
 الحان،  / غإلى           

 إثبلت الممن )لت     
1 20/2/2020 

  لن، ق الم اء   400 000
 %10 حم نجل ي ب  40 000م

 حل ي ال لن، ق   360 000
000 300  

000 300 
 الممن )لت  / غمل 

 النانا،ل / غإلى           
 إثبلت الممن )لت اآلجمة    

2 2/3/2020 
 

000 300  
000 300 

 النانا،ل /مل  غ
 الحان،  /إلى  غ          

 الدنان لمنانا)ل ا ناً     
3 15/3/2020 

 

 



 
010 

 

 التجارية سديليومية منشأة 

رقم  البيان دائن مدين
 العمميات الحسابية التاري  العممية

000 360  
000 360 

 الحان،  / غمل 
 المب)علت  / غإلى           

 إثبلت المب)علت    
1 20/2/2020 

  لن، ق الب)    400 000
 %10 حم نجل ي ب  40 000م

 حل ي ال لن، ق   360 000
000 300  

000 300 
 المن)ا،ل / غمل 

 المب)علت / غإلى           
 إثبلت المب)علت اآلجمة    

2 2/3/2020 
 

000 300  
000 300 

 الحان،  /مل  غ
  المن)ا،ل /إلى  غ          

 دنان المن)ا،ل ا ناً     
3 15/3/2020 

 

 
 إليك عمميات المتاجرة بين منشأة اسماعيل التجارية ومنشأة سديل التجارية: (:2مثال توضيحي رقم )

ل  10ل)غغغ قل ب دغغغم نجغغغل ي  400 000امغغغن ت مامغغغ ق ادغغغمله)ع بغغغغلهة بمبمغغغ   20/2/2020 بنغغغل )خ (1
 ادنًا لمام ق دن)ع النجل )ة.حل ي الد)مة ،دننت 

ل)غغ قل ، غغ  مغغ ،ع الب)غغ  اآلجغغع  300 000امغغن ت مامغغ ق ادغغمله)ع بغغغلهة بمبمغغ   2/3/2020بنغغل )خ  (2
 .(30صافي  4/10)لمام ق دن)ع النجل )ة 

)االســتفادة مــن دغغننت مامغغ ق ادغغمله)ع المن نغغال هم)اغغل ادغغنًا لمامغغ ق دغغن)ع النجل )غغة  8/3/2020بنغغل )خ  (3
 .خصم تعجيل الدفع(

 ( قيود اليومية إلثبات ما سبق في يومية منشأة اسماعيل التجارية.1المطموب: 
 ( قيود اليومية إلثبات ما سبق في يومية منشأة سديل التجارية.2

 يومية منشأة اسماعيل التجارية

رقم  البيان دائن مدين
 العمميات الحسابية التاري  العممية

000 360  
000 360 

 الممن )لت / غمل 
 الحان،  / غإلى           

 إثبلت الممن )لت     
1 20/2/2020 

  لن، ق الم اء   400 000
 %10 حم نجل ي ب  40 000م

 حل ي ال لن، ق   360 000
000 300  

000 300 
 الممن )لت  / غمل 

 النانا،ل / غإلى           
 إثبلت الممن )لت اآلجمة    

2 2/3/2020 
 

000 300  
 

000 288 
000 12 

 النانا،ل /مل  غ
 المذك، )ل إلى          

 الحان،  / غ             
  دم مكندال / غ             

 لمنانا)ل ب حم ادنيالدنان     

3 15/3/2020 

 دائنون )محالت سديل( مدين    300 000
    )مكتسب، دائن(4خصم نقدي    (12 000)

 مدفوع )مصرف، دائن(   288 000
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 التجارية سديليومية منشأة 

رقم  البيان دائن مدين
 العمميات الحسابية التاري  العممية

000 360  
000 360 

 الحان،  / غمل 
 المب)علت  / غإلى           

 إثبلت المب)علت    
1 20/2/2020 

  لن، ق الب)    400 000
 %10 حم نجل ي ب  40 000م

 حل ي ال لن، ق   360 000
000 300  

000 300 
 المن)ا،ل / غمل 

 المب)علت / غإلى           
 إثبلت المب)علت اآلجمة    

2 2/3/2020 
 

 
000 288 
000 12 

 
 
 

000 300 

 المذك، )ل مل
 الحان،  / غ   
  دم مما،ح / غ   

  المن)ا،ل /إلى  غ          
 دنان المن)ا،ل ب حم ادني    

3 15/3/2020 

 دائن( اسماعيل) مدينون    300 000
 (مدين، ممنوح   )4خصم نقدي    (12 000)

 (مدين)مصرف،  مقبوض   288 000

 
 (: إليك عمميات المتاجرة بين منشأة اسماعيل التجارية ومنشأة سديل التجارية:3مثال توضيحي رقم )

ل  10ل)غغغ قل ب دغغغم نجغغغل ي  400 000امغغغن ت مامغغغ ق ادغغغمله)ع بغغغغلهة بمبمغغغ   20/2/2020 بنغغغل )خ (1
 ،دننت حل ي الد)مة ادنًا لمام ق دن)ع النجل )ة.

ل)غغ قل ، غغ  مغغ ،ع الب)غغ  اآلجغغع  300 000امغغن ت مامغغ ق ادغغمله)ع بغغغلهة بمبمغغ   2/3/2020بنغغل )خ  (2
 .(30صافي  4/10)لمام ق دن)ع النجل )ة 

لمامغ ق  ّنت مامغ ق ادغمله)ع  ،2/3/2020ان)جغة   غا البغغلهة الممغن اق بنغل )خ  3/3/2020 بنغل )خ (3
ل) قل لعنم الن،ا   م  منعمبلت الج،نق الم غ،ال  )ال. كمل نال لت مام ق  60 000دن)ع بغلهة نكم نال 

ل)غغغ قل بدغغغبال الم لل غغغة  غغغي بعغغغض الم،احغغغ لت  80 000مغغغل نكم غغغة البغغغغلهة البلل غغغة   20دغغغن)ع هغغغل 
  المعم،بةل مدلبع ا ن لظ مام ق ادمله)ع بنمك البغلهة.

)االســتفادة مــن دغغننت مامغغ ق ادغغمله)ع المن نغغال هم)اغغل ادغغنًا لمامغغ ق دغغن)ع النجل )غغة  8/3/2020 )خ بنغغل (4
 .خصم تعجيل الدفع(

 ( قيود اليومية إلثبات ما سبق في يومية منشأة اسماعيل التجارية.1المطموب: 
 ( قيود اليومية إلثبات ما سبق في يومية منشأة سديل التجارية.2
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 يومية منشأة اسماعيل التجارية

رقم  البيان دائن مدين
 العمميات الحسابية التاري  العممية

000 360  
000 360 

 الممن )لت / غمل 
 الحان،  / غإلى           

 إثبلت الممن )لت     
1 20/2/2020 

  لن، ق الم اء   400 000
 %10 حم نجل ي ب  40 000م

 حل ي ال لن، ق   360 000
000 300  

000 300 
 الممن )لت  / غمل 

 النانا،ل / غإلى           
 إثبلت الممن )لت اآلجمة    

2 2/3/2020 
 

000 76  
 

000 60 
000 16 

 النانا،ل /مل  غ
 المذك، )ل إلى         

 م ن. ممن )لت / غ           
 مدم، لت ممن )لت / غ           

 إثبلت م ن. ،مدم، لت الممن )لت

3 3/3/2020 
 نكم ة الج ء الم لل ف  ي بعض              80 000

 الم،اح لت.          
 معنع النال ع  20%× 

 مدم، لت الممن )لت 16 000
000 224  

 
040 215 
960 8 

 النانا،ل /مل  غ
 المذك، )ل إلى          

 الحان،  / غ             
  دم مكندال / غ             

 الدنان لمنانا)ل ب حم ادني    
4 15/3/2020 

 همى مام ق ادمله)ع الن)ل األحمي 300 000
 ب م ن الممن )لت60 000م
 ب مدم، لت الممن )لت16 000م

 دائنون )محالت سديل( مدين    224 000
    )مكتسب، دائن(4خصم نقدي    (8 960)

 مدفوع )مصرف، دائن(   215 040

 التجارية سديليومية منشأة 

رقم  البيان دائن مدين
 العمميات الحسابية التاري  العممية

000 360  
000 360 

 الحان،  / غمل 
 المب)علت  / غإلى           

 إثبلت المب)علت    
1 20/2/2020 

  لن، ق الب)    400 000
 %10 حم نجل ي ب  40 000م

 حل ي ال لن، ق   360 000
000 300  

000 300 
 المن)ا،ل / غمل 

 المب)علت / غإلى           
 إثبلت المب)علت اآلجمة    

2 2/3/2020 
 

 
000 60 
000 16 

 
 
 

000 76 

 المذك، )ل مل
 م ن. المب)علت / غ   
 مدم، لت المب)علت / غ   

 المن)ا،ل /إلى  غ          
 إثبلت م ن. ،مدم، لت المب)علت

3 3/3/2020 
 نكم ة الج ء الم لل ف  ي بعض              80 000

 الم،اح لت.          
 معنع النال ع  20%× 

 مدم، لت المب)علت 16 000
 

040 215 
960 8 

 
 
 

000 224 

 المذك، )ل مل
 الحان،  / غ   
  دم مما،ح / غ   

  المن)ا،ل /إلى  غ          
 من)ا،ل ب حم ادنيدنان ال    

4 15/3/2020 

 الن)ل األحمي لحللم مام ق دن)ع 300 000
 ب م ن المب)علت60 000م
   المب)علتب مدم، لت 16 000م

 دائن( اسماعيل) مدينون    224 000
 (مدين، ممنوح   )4خصم نقدي    (8 960)

 (مدين)مصرف،  مقبوض   215 040
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 التدريبات العمميةثالثًا: 
 : إليك العمميات التالية، والتي قامت بها منشأة تاج التجارية:التدريب األول

ل ،دغننت حغل ي  3ل)غ قل ب دغم نجغل ي  175 000امن ت مامغ ق نغلب بغغلهة بمبمغ   1/5/2017. بنل )خ 1
 الد)مة ادنًا.

ن ت حغل ي  ل 2ل)غ قل ب حغم نجغل ي  160 000بلهت مام ق نغلب بغغلهة بمبمغ   4/5/2017. بنل )خ 2 ،ُدغن 
 ل) ق ادنًال ،البل ي بم)ك همى المح ف. 56 800 كمل )مي: الد)مة

ل)غغ ق همغغى ال دغغلال مغغل م غغ ت  مغغنيل  200 000امغغن ت مامغغ ق نغغلب بغغغلهة بمبمغغ   5/5/2017. بنغغل )خ 3
 . 5ب دم همى ال لن، ق 

ل) ق همغى ال دغلال لمامغ ق الدغ م النجل )غةل ب دغم  190 000بلهت مام ق نلب بغلهة  6/5/2017. بنل )خ 4
 .  4نجل ي 

ل)غغغ ق همغغغى ال دغغغلال مغغغل م غغغ ت دغغغغن)ع  75 000امغغغن ت مامغغغ ق نغغغلب بغغغغلهة بمبمغغغ   8/5/2017. بنغغغل )خ 5
 إذا نم الدنان   ع أدب،ع مل نل )خ الم اء.  10النجل )ةل ،ب حم ادني 

 دننت مام ق نلب الد)مة المن نبة هم)ال لحللم م  ت  مني بم)ك همى المح ف. 10/5/2017. بنل )خ 6
ادغنًال  82 400 كمل )مي: دننت مام ق الد م الد)مة المن نبة هم)ال لحللم مام ق نلب 12/5/2017. بنل )خ 7

 ،البل ي بم)ك همى المح ف.
 م)ال لحللم م  ت دن)ع بم)ك همى المح ف.دننت مام ق نلب الد)مة المن نبة ه 14/5/2017. بنل )خ 8
ل)غغغ ق همغغغى ال دغغغلال لمامغغغ ق ن)دغغغ)  النجل )غغغةل  250 000بلهغغغت مامغغغ ق نغغغلب بغغغغلهة  2017/ 15/5. بنغغغل )خ 9

 .(30صافي  5/15)بم ،ع الب)  اآلجع 
 دننت مام ق ن)د)  الد)مة المن نبة هم)ال بم)ك همى المح ف. 25/5/2017. بنل )خ 10

 المطموب: قيود اليومية في يومية منشأة تاج التجارية. 
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 المبالغ
 الـبـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

رقم 
تسمسل 
 العممية

 الدائنة المدينة العمميات الحسابية
169 750 

 
 

169 750  
 حـ/ المشترياتمن 

  صندوقحـ/ إلى              
 ممن )لت ادن)ة ب حم نجل ي   

1 
  لن، ق الم اء   175 000

 %3 حم نجل ي  -  ب  5 250م
 حل ي ال لن، ق   169 750

 
800 56 
000 100 

 
 
 

800 156 

 المذكورينمن 
 صندوقحـ/     
 مصرف حـ/    

  المبيعاتحـ/ إلى             
 مب)علت ادن)ة ب حم نجل ي   

2 

  لن، ق الب)    160 000
 %2 حم نجل ي  -  ب  3 200م

 حل ي ال لن، ق   156 800

190 000 
 

 
000 190 

  المشترياتحـ/ من 
 حمدي(دائنون )محالت  حـ/إلى 

 ب حم نجل ي ممن )لت آجمة   
3 

  لن، ق الم اء   200 000
 %5 حم نجل ي  -  ب  10 000م

 حل ي ال لن، ق   190 000
182 400  

182 400 
 مدينون )منشأة السالم(حـ/ من 

 حـ/ المبيعاتإلى           
 مب)علت آجمة ب حم نجل ي   

4 
  لن، ق الب)    190 000

 %4 حم نجل ي  -  ب  7 600م
 حل ي ال لن، ق   182 400

75 000  
75 000 

 المشترياتحـ/ من 
 دائنون )محالت سديل(حـ/ إلى           

 ب حم ادني ممن )لت آجمة   
5 

 

190 000  
190 000 

 دائنون )محالت حمدي(حـ/ من 
  مصرفحـ/ إلى           

  الدنان لمنانا)ل بم)ك   
6 

 

 
400 82 
000 100 

 
 
 

400 182 

 المذكورين:من 
 صندوق حـ/    
 حـ/ مصرف    

 مدينون )منشأة السالم(حـ/ إلى          
 دنان المن)ا،ل ادنًا ،بم)ك   

7 

 

75 000  
 

500 67 
500 7 

 

  دائنون )محالت سديل(حـ/ من 
           المذكورينإلى           

 حـ/ المصرف              
  حسم مكتسبحـ/               

 الدنان لمنانا)ل ،اتدن لنق مل ال حم

8 

 دائنون )محالت سديل( مدين    75 000
    )مكتسب، دائن(10خصم نقدي    (7 500)

   مدفوع )مصرف، دائن(   67 500

250 000  
250 000 

 مدينون )منشأة تيسير(حـ/ من 
 المبيعاتحـ/ إلى           

 مبيعات آجمة   
9 

 

 
500 12 
500 237 

 
 
 

000 250 

 المذكورينمن 
 حسم ممنوح حـ/    
 مصرف حـ/    

 مدينون )منشأة تيسير( حـ/إلى          
 ،اتدن لنق مل ال حم دنان المن)ا،ل

10 

 دائن( منشأة تيسير) مدينون    250 000
 (مدين، ممنوح   )5خصم نقدي    (12 500)
 

   (مدين)مصرف،  مقبوض   237 500
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التدريب الثاني: 
همغى ب دغم ، ل)غ قل  300 000 نبمغ   )مناغل امجملل)غة لبغغلهة دغن)عامن ت مامغ ق  1/4/2018بنل )خ  (1

،المنبدي همى ال دغلال لحغللم ، ادناً  119 000كمل )مي:  حل ي الد)مة نم ند،)ةل ،  7 ال لن، ق بمعنع
 مام ق  )ملس النجل )ة.

صـافي  5/10)بلهت مام ق دن)ع بغغلهة همغى ال دغلال ، غ  مغ ع الب)غ  اآلجغع  10/4/2018 بنل )خ (2
ل)غغ قل كمغغل ن نغغال  800 000لمامغغ ق المغغلم النجل )غغةل  غغ ذا هممغغت أّل الد)مغغة امجملل)غغة ل غغلن، ق الب)غغ   (30

 %.4همى ال لن،ؤق  حمًل نجل )ًل بمعنع 
دننت مام ق الملم النجل )ة الد)مة المن نبة هم)ال لحغللم مامغ ق دغن)ع بمغ)ك همغى  18/4/2018 بنل )خ (3

 المح ف الن،لي امد ميل ،نم إ)ناع الد)مة بلل دلال الجل ي لمام ق دن)ع النجل )ة.
 نًال الد)مة المن نبة هم)ال لحللم مام ق  )ملس النجل )ة.دننت مام ق دن)ع اد 2/5/2018 بنل )خ (4
ل)غغغ ق لحغغغللم  1 250 000امغغغن ت مامغغغ ق دغغغن)ع بغغغغلهة همغغغى ال دغغغلال بمبمغغغ   15/5/2018بنغغغل )خ  (5

 مام ق األنتم النجل )ة.
نبغغّ)ل هاغغن ادغغن م ،  غغا مامغغ ق دغغن)ع البغغغلهة الممغغن اق مغغل مامغغ ق األنتغغمل أّل  20/5/2018بنغغل )خ  (6

ل) ق. ،ان)جًة لمن،احع م  إنا ق مام ق  250 000ل البغلهة ُم لل  ًل لمم،اح لت نبم   )منص تالك ج ءًا م
 األنتم النجل )ة ب ح،ا الج ء الُم لل ف لمم،اح لتل  دن نم اتن ل  همى مل )مي:

  ل) ق. 150 000ادن نان مام ق األنتم لج ء مل البغلهة الُم لل  ة بد)مة 
  مل الج ء المنبديل مدلبع ا ن لظ مام ق دن)ع بذلك الج ء.  50نال ع مام ق األنتم هل 

مغغل الد)مغغة المن نبغغة هم)اغغل لحغغللم مامغغ ق األنتغغمل   30دغغننت مامغغ ق دغغن)ع ادغغنًا  29/5/2018بنغغل )خ  (7
 .22/6/2018كمل   ب مت كمب)للة بللد)مة المنبد)ةل د بنال مام ق األنتمل ندن   بنل )خ 

ع بمغغغ)ك همغغغى المحغغغ ف الد)مغغغة المن نبغغغة هم)اغغغل لحغغغللم مامغغغ ق دغغغننت مامغغغ ق دغغغن) 22/6/2018بنغغغل )خ  (8
 األنتم.

 المطموب: قيود اليومية بدفتر يومية منشأة سديل التجارية مراعيًا التسمسل التاريخي لحدوث العمميات المالية.
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رقم  البيان دائن مدين
 المالحظات التاري  العممية

000 279  
 

000 119 
000 160 

 ممن )لت  غ/مل 
 المذك، )لإلى           

 حان،   غ/             
 نانا،ل م )ملسب  غ/             

 إثبلت الممن )لت       

1 1/4/2018 
  لن، ق الم اء 300 000

 %ب7×  300 000 دم نجل ي مب 21 000م
 حل ي الد)مة 279 000

000 768  
000 768 

 من)ا،ل مالملمب  غ/مل 
 مب)علت  غ/إلى              

 10/4/2018 2 إثبلت المب)علت       
  لن، ق الب)  800 000

 %ب4×  800 000 دم نجل ي مب 32 000م
 حل ي ال لن، ق 768 000

 
600 729 
400 38 

 
 
 

000 768 

 المذك، )لمل 
 مح ف  غ/   
  دم مما،ح  غ/   

 من)ا،ل مالملمب  غ/ إلى           
 دنان المن)ا،ل ب دم ادني       

3 18/4/2018 
 من)ا،ل مالملمب 768 000

 %ب5×  768 000 دم مما،ح مب 38 400م
 مح ف مالمدب،ضب 729 600

000 160  
000 160 

 نانا،ل م )ملسب  غ/مل 
 حان،   غ/إلى              

 الدنان لمنانا)ل ادناً        
4 2/5/2018 

 

000 250 1  
000 250 
1 

 ممن )لت  غ/مل 
 نانا،ل ماألنتمب  غ/إلى            

 إثبلت الممن )لت       
5 15/5/2018 

 

000 200  
 

000 150 
000 50 

 نانا،ل ماألنتمب  غ/مل 
 المذك، )لإلى          

 م ن. ممن )لت  غ/           
 مدم، لت ممن )لت  غ/           

 إثبلت  دم)لت الم اء اآلجع   

6 20/5/2018 
  15/5انا،ل ماألنتمبل ن 1 250 000

 20/5 دم)لت الم اءل ب 200 000م
 الد)مة المن نبة لمنانا)ل ماألنتمب 1 050 000

 
000 050 1  

 
000 315 
000 735 

 نانا،ل ماألنتمب  غ/مل 
 المذك، )لإلى           

 حان،   غ/             
 أ. ن    غ/             

الدنان لمنانا)ل ، ب،ع كمب)للة 
 لحلل ام

7 29/5/2018 

 20/5نانا،ل ماألنتمبل  1 050 000
 حان،  مالمن ،عبب 531 000م
 ا)لبب أ. ن   مكمب)للة لحللم النان735 000م
 

000 735  
000 735 

 أ. ن   ماألنتمب  غ/مل 
 مح ف   غ/ إلى            

 دنان الكمب)للة لمنانا)ل بم)ك    
8 22/6/2018 

 

 
 


