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 (ASPUجامعة الشام الخاصة )  
 كمية العموم اإلدارية / قسم المحاسبة 

 / السنة األولى 1المحاسبة    
 2020 / 2019 :الثانيالفصل 

 األوراق التجارية )الكمبياالت والسندات( :(12رقم )المحاضرة 
 عمميات منشأة األعمال عمى األوراق التجارية الموضوعة تحت السيطرة

 راق القبض أو  عمى عممياتال
 مقدمة:

ُتعّد األوراق التجارية بنوعيها )الكمبياالت والسندات(، من المستندات القانونية إلثبات االلتزام عمى الغير، وتتصف 
باااالقوا والموياااوعية إلثباااات زااادوق االلتااازام القاااانونر طااار زاااال تاااواطر الواااروك القانونياااة المعماااول بهاااا وطاااق  زكاااام 

 القانون التجاري داخل الدولة.
)كاالتزام  أوراق القببضيزدق االلتزام القانونر إّما بواكل  مباوار  و ريار مباوار، وُنمّياز مزاسابياح عناد زدوثا  باين 

 .)كالتزام قانونر عمى المنوأا لصالح الغير( وأوراق الدفعقانونر لصالح المنوأا عمى الغير(، 
 ال حدوث االلتزام القانوني:، التصنيف المحاسبي لألوراق التجارية في ح(39رقم )ُيبّين الشكل 

األوراق التجارية
(الكمبياالت والسندات)

حدوث االلتزام القانوني

لصال  المنشأة عمى 
(المدينين)ال ير

عمى المنشأة لصال  
(الدا نين)ال ير

أوراق الدفعأوراق القبض

حدوث  ير مباشرحدوث مباشر
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 أواًل: حدوث االلتزام القانوني
 لصال  المنشأة عمى ال ير )المدينين(. حدوث االلتزام القانوني 1

 التوقيبت دورًا حيويبًا فبي التمييبزيزدق االلتزام القانونر لصالح المنوأا نتيجةح لزدوق عممية البيع اآلجل، ويمعا  
 بين الحدوث المباشر و ير المباشر.

طار زااال  يكاون الزادوق مباوااراح لالتازام القاانونر طاار زاال زدوثا  بتاااري  زادوق عممياة البيااع، ويكاون ريار مباوااراح 
 زدوث  بتاري  الزق لزدوق عممية البيع.

 حدوث االلتزام القانوني لصال  المنشأة عمى ال ير )المدينين(: (،40رقم )ُيبّين الشكل 

حببببدوث االلتببببزام القببببانوني، لصببببال  المنشببببأة عمببببى ال يببببر 
.، نتيجًة لحدوث عممية البيع ا جل(المدينين، أو الزبا ن)

حدوث  ير مباشرحدوث مباشر

دين وخصر لصالح المنوأا مبيعات  جمة مبيعات  جمة بموج  ورقة تجارية

دا نية المبيعاتمديونية المدينون مقابل القبض مقابل دا نية المبيعات. مديونية أ

تزويل الدين الوخصر إلى دين قانونر

دا نية المدينونالقبض مقابل . مديونية أ

جدوق االلتزام القانونر 
لصالح المنوأا عمى 

.المدينين
(أوراق القبض)

محاسبياً 

محاسبياً 

بياً 
س
حا
م

 
 
 



 
321 

 

 (: سّجل القيود في يومية منشأة  فران التجارية وفق تسمسل حدوث العمميات التالية:1مثال توضيحي رقم )
 ترتبات عماىبموجا  كمبيالاة  ليبرة، 600 000منواأا رراران بيااعة بقيماة  باعت، 5/5/2019بتاريخ  (1

 .5/6/2019 منوأا العمران التجارية تستزق بتاري 
منواأا الواام عماى الزساا  ل ليرة، 300 000 منوأا ررران بياعة بمبمغ باعت، 25/5/2019بتاريخ  (2

 التجارية.
 ررااارانسااانداح تجاريااااح بالقيماااة المترتباااة عميهاااا لصاااالح منواااأا  الواااامزاااررت منواااأا ، 31/5/2019بتببباريخ  (3

 .25/5/2019 مقابل عممية الوراء اآلجل بتاري ، 1/7/2019التجارية يستزق السداد بتاري 
 .، وُسِدَدت القيمة نقداح ررراناستزقت الكمبيالة المسزوبة لصالح منوأا ، 5/6/2019بتاريخ  (4
 أا ررران، وُسِدَدت القيمة نقداح.استزق السند المزرر لصالح منو، 1/7/2019بتاريخ  (5

رقم  البيان دا ن مدين
 التاريخ العممية

000 600  
000 600 

  . القبض /زامن 
 المبيعات /زاإلى           

 إثبات المبيعات     
1 5/5/2019 

000 300  
000 300 

 المدينون /زامن 
 المبيعات /زاإلى           

 إثبات المبيعات     
2 25/5/2019 

000 300  
000 300 

 أ. القبض /من حب
 المدينون /زاإلى           

 تزويل الدين الوخصر إلى    
 ا دين قانونر لصالح المنوأ    

3 31/5/2019 

000 600  
000 600 

 الصندوق /زامن 
  . القبض  /زاإلى           

 قبض قيمة الكمبيالة     
4 5/6/2019 

000 300  
000 300 

 الصندوق /زامن 
  . القبض  /زاإلى           

 قبض قيمة الكمبيالة     
5 1/7/2019 

 (:1وضيحي رقم )أجب عمى األس مة التالية، استنادًا إلى المثال الت
A.  ؟ .....................................5/6/2019من هي الجهة التي سددت قيمة الكمبيالة بتاريخ 
B.  ؟ .....................................5/6/2019من هي الجهة التي قبضت قيمة الكمبيالة بتاريخ 
C.  ؟ ...5/6/2019من هي الجهة التي دفعت قيمة الكمبيالة بتاريخ................................... 
D.  ؟ .........................................1/7/2019من هي الجهة التي سددت قيمة السند تاريخ 
E.  ؟ ......................................... 1/7/2019من هي الجهة التي دفعت قيمة السند تاريخ 
F. ؟ .........................................1/7/2019خ من هي الجهة التي قبضت قيمة السند تاري 
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 . حدوث االلتزام القانوني عمى المنشأة لصال  ال ير )الدا نين(2
ويمعبب التوقيبت دورًا حيويبًا فبي التمييبز يزدق االلتزام القانونر عمى المنوأا نتيجةح لزدوق عممياة الواراء اآلجال، 

 بين الحدوث المباشر و ير المباشر.
كون الزدوق مباوراح لالتزام القانونر طر زاال زدوثا  بتااري  زادوق عممياة الواراء، ويكاون ريار مباواراح طار زاال ي

 زدوث  بتاري  الزق لزدوق عممية الوراء.
 (:الدا نينلصال  ال ير )عمى المنشأة حدوث االلتزام القانوني  (،41رقم )ُيبّين الشكل 

حدوث  ير مباشرحدوث مباشر

دين وخصر عمى المنوأا موتريات  جمة موتريات   جمة بموج  ورقة تجارية

مديونية مشتريات مقابل دا نية دا نوندفع. مديونية مشتريات مقابل دا نية أ

تزويل الدين الوخصر إلى دين قانونر

الدفع. دا نية أمقابل دا نون مديونية 

جدوق االلتزام القانونر 
عمى المنوأا لصالح 

.الدا نين
(أوراق الدفع)

محاسبياً 

محاسبياً 

بياً 
س
حا
م

المنشبببببأة لصبببببال  ال يبببببر حبببببدوث االلتبببببزام القبببببانوني، عمبببببى 
.ا جلالشرا  نتيجًة لحدوث عممية ، (الموردينأو الدا نين، )
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 (: سّجل القيود في يومية منشأة  فران التجارية وفق تسمسل حدوث العمميات التالية:2ثال توضيحي رقم )م
بموجااا  كمبيالاااة لصاااالح  ليبببرة، 600 000اواااترت منواااأا رراااران بيااااعة بقيماااة ، 5/5/2019بتببباريخ  (1

 .5/6/2019 منوأا العمران التجارية تستزق بتاري 
عماااى الزساااا  لصاااالح  ليبببرة، 300 000 ن بيااااعة بمبماااغاواااترت منواااأا ررااارا، 25/5/2019بتببباريخ  (2

 منوأا الوام التجارية.
زاااررت منواااأا رراااران سااانداح تجاريااااح بالقيماااة المترتباااة عميهاااا لصاااالح منواااأا الواااام ، 31/5/2019بتببباريخ  (3

 .25/5/2019 مقابل عممية الوراء اآلجل بتاري ، 1/7/2019التجارية يستزق السداد بتاري 
 .ستزقت الكمبيالة المسزوبة لصالح منوأا العمران، وُسِدَدت القيمة نقداح ا، 5/6/2019بتاريخ  (4
 أا الوام، وُسِدَدت القيمة نقداح.استزق السند المزرر لصالح منو، 1/7/2019بتاريخ  (5

رقم  البيان دا ن مدين
 التاريخ العممية

000 600  
000 600 

 الموتريات /زامن 
  . الدطع /زاإلى           

 الموتريات إثبات     
1 5/5/2019 

000 300  
000 300 

 الموتريات  /زامن 
 الدا نون /زاإلى           

 إثبات الموتريات    
2 25/5/2019 

000 300  
000 300 

 الدا نون /من زا
 الدفعأ.  /إلى حب          

 تزويل الدين الوخصر إلى    
 دين قانونر عمى المنوأا     

3 31/5/2019 

000 600  
000 600 

  . الدطع /زامن 
 الصندوق /زاإلى           

 دطع قيمة الكمبيالة     
4 5/6/2019 

000 300  
000 300 

  . الدطع /زامن 
 الصندوق /زاإلى           

 دطع قيمة الكمبيالة     
5 1/7/2019 

 (:2أجب عمى األس مة التالية، استنادًا إلى المثال التوضيحي رقم )
A. ؟ .....................................5/6/2019لتي سددت قيمة الكمبيالة بتاريخ من هي الجهة ا 
B.  ؟ .....................................5/6/2019من هي الجهة التي قبضت قيمة الكمبيالة بتاريخ 
C.  ؟ ...............................5/6/2019من هي الجهة التي دفعت قيمة الكمبيالة بتاريخ....... 
D.  ؟ .........................................1/7/2019من هي الجهة التي سددت قيمة السند تاريخ 
E.  ؟ .........................................1/7/2019من هي الجهة التي دفعت قيمة السند تاريخ 
F.   ؟ 1/7/2019من هي الجهة التي قبضت قيمة السند تاريخ........................................ 
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 ثانيًا: عمميات منشأة األعمال عمى أوراق القبض
 ُنصّنف عمميات منوأا األعمال عمى  وراق القبض من نازية التوقيت طر صنرين:

 .عمميات بتاري  االستزقاق 
 عمميات قبل موعد االستزقاق 

 :بضتصنيف عمميات منشأة األعمال عمى أوراق الق (،42رقم )ُيبّين الشكل 

عمميات منشأة األعمال عمى أوراق القبض

مبيعات  جمة بموجب كمبيالة
1/5/2018بتاريخ 

1/6/2018 1/9/2018

قبل تاريخ االستحقاق تاريخ استحقاق ورقة القبض  

تحصيل قيمة الورقة من ق ب ل المنشأة. 1

تحصيل قيمة الورقة من ق ب ل  المصرف. 2

المنشأة لصال  الدا نينالورقة من ق ب ل  تجيير. 3

خصم الورقة لد  المصرف. 4

تاريخ سحب الكمبيالة
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 . عمميات منشأة األعمال عمى أوراق القبض بتاريخ االستحقاق1
 عمميات منشأة األعمال عمى أوراق القبض بتاريخ االستحقاق (،43رقم )ُيبّين الشكل 

عمميات منشأة األعمال عمى أوراق القبض بتاريخ االستحقاق

تحصيل قيمة الورقة من ق ب ل  المصرف. 2تحصيل قيمة الورقة من ق ب ل المنشأة. 1

مديونية النقدية 
مقابل 

القبض. دا نية أ

تزصيمها 2.2إرسالها 1.2

قبض . أ/ حب
برسم التحصيل دا نيةمديونية

دا نية  
القبض. أ

مديونية الم كورين 
التحصيلعمولة / حب
المصرف بالصافي/ حب

     

         

 
 :اقهااستحق بتاريخ المنشأة ق ب ل من الورقة قيمة تحصيل (1

 البيان مبمغ دا ن مبمغ مدين
××× 

 
 

 
××× 

 

 زا/ الصندوق من 
 أ. القبض  /حب إلى                    

 الورقةتزصيل قيمة    
 تحصيل قيمة الورقة من ق ب ل المصرف نيابًة عن المنشأة: (2
  إلى المصرف من  جل التزصيل: الورقةإرسال المنوأا 

 البيان مبمغ دا ن مبمغ مدين
××× 

 
 

××× 
 

 حب/ أ. القبض برسم التحصيل من 
       أ. القبببض  /حببب  إلببى                        

 إلى المصرف لمتحصيل الورقةإرسال 
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   وصول إوعار مصرطر ُيريد بتزصيل قيمة الورقة من ِقَبل المصرف، وتسجيم  لصاطر القيمة طر الزسا
 )عمولة التزصيل(:الجاري لممنوأا بعد اقتكاع  )زسم( مصاريف التزصيل 

 معدل العمولة× عمولة التحصيل = القيمة اإلسمية لمورقة                        
 البيان مبمغ دا ن مبمغ مدين

 
××× 
××× 

 
 

 
 
 

××× 
 

 الم كورينمن 
 حب/ المصرف    
 حب/ مصاريف التحصيل     

 أ. القبض برسم التحصيل /حب  إلى               
 ، وتسجيل صافي القيمة الورقةتحصيل قيمة  

 نشأة األعمال عمى أوراق القبض قبل تاريخ االستحقاق. عمميات م2
 :تجيير األوراق التجارية (3

عن كريق  وراق القبض؛ بمعناى لصالح الغير  سداد الديون المترتبة عمى المنوأا  ،ُيقصد بتجيير األوراق التجارية
 وُنمّيز بين التجيير المباور والتجيير رير المباور: ين( بموج   وراق القبض،مدا ن)ل السداد لمموردين

 التجيير المباشر 
 البيان مبمغ دا ن مبمغ مدين

××× 
 

 
××× 

 

  مشترياتحب/ من 
 أ. القبض  /حبإلى                      

 لصال  الدا نين تجيير الورقة   
 التجيير  ير المباشر 

 البيان مبمغ دا ن مبمغ مدين
××× 

 
 

 
××× 

 

  مشترياتحب/ من 
 الدا نين /حبإلى                      

 مشتريات  جمة        
××× 

 
 

××× 
 

 الدا نين /حبمن 
 أ. القبض /حب إلى                   

 تجيير الورقة لصال  الدا نين   
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 ا:عممية تجيير منشأة األعمال ألوراق القبض قبل تاريخ استحقاقه (،44رقم )ُيبّين الشكل 

تجيير  ير مباشرمباشرجيير ت

دين وخصر عمى المنوأا موتريات  جمة بموج  ورقة مجّيرا جمة موتريات 

مديونية مشتريات مقابل دا نية دا نونقبض. مديونية مشتريات مقابل دا نية أ

ورقة مجّيرةالدين الوخصر بموج   سداد

قبض. دا نية أمقابل دا نون مديونية 

السداد بموج  ورقة 
تجارية مجّيرا لصالح 

.الدا نين
(دا نية أوراق القبض)

محاسبياً 

محاسبياً 
بياً 
اس
مح

المنشأة لصال  الدا نينالورقة من ق ب ل  تجيير. 3

عمميات منشأة األعمال عمى أوراق القبض قبل موعد االستحقاق

 
 

 (: سّجل القيود في يومية منشأة  فران التجارية وفق تسمسل حدوث العمميات التالية:3مثال توضيحي رقم )
 ُمجّيبببرة بموجااا  كمبيالاااة ليبببرة، 600 000اواااترت منواااأا رراااران بيااااعة بقيماااة ، 5/5/2019بتببباريخ  (1

 ت قد ُسِزَبت عمى منوأا تاج التجارية.كان ،5/6/2019 لصالح منوأا العمران التجارية تستزق بتاري 
عماااى الزساااا  لصاااالح  ليبببرة، 300 000 اواااترت منواااأا رراااران بيااااعة بمبماااغ، 25/5/2019بتببباريخ  (2

 منوأا الوام التجارية.
منواااأا رراااران سااانداح تجاريااااح بالقيماااة المترتباااة عميهاااا لصاااالح منواااأا الواااام  جّيبببرت، 31/5/2019بتببباريخ  (3

  مزرر سابقاح من ِقبل منوأا طارس التجارية.، 1/7/2019ق السداد بتاري التجارية يستز
 .لصالح منوأا العمران، وُسِدَدت القيمة نقداح  الُمجّيرةاستزقت الكمبيالة ، 5/6/2019بتاريخ  (4
 أا الوام، وُسِدَدت القيمة نقداح.لصالح منو الُمجّيراستزق السند ، 1/7/2019بتاريخ  (5
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رقم  البيان دا ن مدين
 التاريخ العممية

000 600  
000 600 

 الموتريات /زامن 
 أ. القبض /إلى حب          

 إثبات الموتريات     
1 5/5/2019 

000 300  
000 300 

 الموتريات  /زامن 
 الدا نون /زاإلى           

 إثبات الموتريات    
2 25/5/2019 

000 300  
000 300 

 الدا نون /من زا
 القبضأ.  /إلى حب          

 تزويل الدين الوخصر إلى    
 دين قانونر عمى المنوأا     

3 31/5/2019 

- - - 4 5/6/2019 
- - - 5 1/7/2019 

 (:3أجب عمى األس مة التالية، استنادًا إلى المثال التوضيحي رقم )
A.  ؟ .........................5/6/2019من هي الجهة التي سددت قيمة الكمبيالة بتاريخ............ 
B.  ؟ .....................................5/6/2019من هي الجهة التي قبضت قيمة الكمبيالة بتاريخ 
C.  ؟ ......................................5/6/2019من هي الجهة التي دفعت قيمة الكمبيالة بتاريخ 
D.  ؟ .........1/7/2019من هي الجهة التي سددت قيمة السند تاريخ................................ 
E.  ؟ .........................................1/7/2019من هي الجهة التي دفعت قيمة السند تاريخ 
F.   ؟ 1/7/2019من هي الجهة التي قبضت قيمة السند تاريخ........................................ 

 
 األوراق التجارية:  خصم )قطع( (4

لورقة التجارياة )الكمبيالاة  و الساند( اساتيراء المنواأا لقيمتهاا مان ِقَبال المصارف قبال  ن يزاين موعاد يقصد بخصم ا
لذلك تعتبر عممية خصم الورقة بمثابة نية التر ُيقدمها المصرف لعما  . استزقاقها، وتعتبر من التسهيات اإل تما

 ض ممنوح من ِقَبل المصرف لممنوأا.قر 
 لى المصرف من  جل الخصم:إرسال المنوأا لمورقة إ 

 البيان مبمغ دا ن مبمغ مدين
××× 

 
 

××× 
 

 حب/ أ. القبض برسم الخصم من 
 أ. القبض  /حبإلى                              

 إلى المصرف لمخصم الورقةإرسال  
  طاار وصاول إواعار مصارطر لممنواأا ُيرياد بخصام قيماة الورقاة مان ِقَبال المصارف، وتساجيم  لصااطر القيماة

 :الزسا  الجاري لممنوأا بعد اقتكاع  )زسم( مصاريف اآلجيو
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 + عمولة التحصيل.ا جيو = الفا دة عمى الورقة  مصاريف                     

عدد األوهر× معدل الخصم × الفا دة باألشهر = القيمة االسمية لمورقة                      
  

 
 معدل العمولة.× حصيل = القيمة االسمية لمورقة عمولة الت                     

 البيان مبمغ دا ن مبمغ مدين
 

××× 
××× 

 
 

 
 
 

××× 
 

 الم كورينمن 
 حب/ المصرف    
 حب/ مصاريف ا جيو     

 أ. القبض برسم الخصم /حبإلى                  
 ، وتسجيل صافي القيمة الورقةخصم قيمة  

 قبل تاريخ استحقاقها: لد  المصرف منشأة األعمال ألوراق القبض خصمعممية  (،45رقم )ُيبّين الشكل 

خصم قيمة الورقة لد  المصرف. 4

خصمها 2.4إرسالها 1.4

قبض برسم . أ/ حب
الخصم دا نيةمديونية

دا نية  
القبض. أ

مديونية الم كورين 
مصروف ا جيو/ حب
المصرف بالصافي/ حب

     

         

عمميات منشأة األعمال عمى أوراق القبض قبل موعد االستحقاق
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 التجارية وفق تسمسل حدوث العمميات التالية: جبران(: سّجل القيود في يومية منشأة 4مثال توضيحي رقم )
 .الخميلمنوأا مى الزسا  لع ليرة، 252 000 بياعة بمبمغ جبرانمنوأا  باعت، 1/1/2020بتاريخ  (1
 جباارانلصااالح منوااأا  مساازوبةح  بالقيمااة المترتبااة عميهااا كمبيالااة الخمياالمنوااأا  َقِبماات، 5/1/2020بتبباريخ  (2

 .1/1/2020 مقابل عممية الوراء اآلجل بتاري ، بعد ثاثة  وهرستزق السداد ت
 إلى المصرف لمخصم. خميلالكمبيالة المسزوبة عمى منوأا ال جبران رسمت منوأا ، 4/2/2020بتاريخ  (3
ياداا صااطر القيماة طار الزساا  الجااري لمنواأا  ،5/2/2020بتاريخ  (4 ورد إوعار ُيريد بخصام الكمبيالاة واد

 %.8 وطا دا بمعدل%، 0.6 التجارية، بعد  ن اقتكع عمولة خصم بمعدل جبران
  وُسِدَدت القيمة نقداح. استزقت الكمبيالة المخصومة،، 5/4/2020بتاريخ  (5

رقم  البيان ا ند مدين
 التاريخ العممية

000 252  
000 252 

 المدينون /زامن 
 المبيعات /زاإلى           

 إثبات المبيعات     
1 1/1/2020 

000 252  
000 252 

 أ. القبض /من حب
 المدينون /زاإلى           

 تزويل الدين الوخصر إلى   
 دين قانونر لصالح المنوأا   

2 5/1/2020 

000 252  
000 252 

 برسم الخصم أ. القبض /من حب
  . القبض /زاإلى           

 إرسال الكمبيالة لمخصم   
3 4/2/2020 

 
872 4 
128 247 

 
 
 

000 252 

 من المذكورين
 م. اآلجيو /زا   
 المصرف /زا   

 أ. القبض برسم الخصم /إلى حب          
 خصم الكمبيالة      

4 5/2/2020 

- - - 5 5/4/2020 
 (:4أجب عمى األس مة التالية، استنادًا إلى المثال التوضيحي رقم )

A. ....................................................................... ما هو تاريخ خصم الكمبيالة؟ 
B. ................................................................... ما هو تاريخ استحقاق الكمبيالة؟ 
C. ....................................... من هي الجهة التي سددت قيمة الكمبيالة بتاريخ االستحقاق؟ 
D. ....... من هي الجهة التي دفعت قيمة الكمبيالة بتاريخ االستحقاق؟................................ 
E. ....................................... من هي الجهة التي قبضت قيمة الكمبيالة بتاريخ االستحقاق؟ 
F. ؟من ق بل المصرف ما هو الفرق بين عممية تحصيل األوراق التجارية وخصمها 

.....................................................................................................
..................................................................................................... 
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 ثالثًا: التدريبات العممية
 ة:قيود في يومية منشأة  فران التجارية وفق تسمسل حدوث العمميات التاليالسّجل : األولالتدريب 
وبحسم عمى الفباتورة  ليرة، 625 000 إجمالية منوأا ررران بياعة بقيمة باعت، 5/5/2019بتاريخ  (1

 منواأا العمااران التجارياة تساتزق بتاااري  ترتباات عماى الرااتورا، ةبصااطر قيما كمبيالااة وسازبت %،2بمعبدل 
5/6/2019. 

الواام منواأا الزساا  لعماى  ليرة، 300 000 منوأا ررران بياعة بمبمغ باعت، 25/5/2019بتاريخ  (2
 [.30، صافي 7/10]التجارية، بموج  وروك البيع األجل لمنوأا ررران 

البياااعة المباعااة لهاام  جاارت منوااأا ررااران تسااوية مااع منوااأا الوااام بخصااو  ، 27/5/2019بتبباريخ  (3
 ، وطق اآلتر:25/5/2019بتاري  
A.  ابال ازترااا األخيارا باالجزء مق ليبرة، 25 000تبمغ قيمة الجزء المتنازل عن  لصاالح منواأا الواام

 المخالف لممواصرات المكموبة.
B.  بساب  عياو  جويرياة طار  ليرة، 50 000تبمغ قيمة الجزء المردود )المعاد( من ِقَبل منوأا الوام

 وعدم تواطر إمكانية التسويق والبيع. البياعة
C.  لصااالح منوااأا وزااررت بااالمبمغ المتبقاار ساانداح تجارياااح  ليببرة، 125 000سااددت منوااأا الوااام مبمااغ

 ررران يستزق السداد بعد وهر من تاريخ .
الكمبيالااااة المسااااتزقة لصااااالزها إلااااى المصاااارف ماااان  جاااال  منوااااأا ررااااران رساااامت ، 5/6/2019بتبببباريخ  (4

التزصاايل. وباانرس التاااري  ورد إوااعار ماان المصاارف ُيريااد بتزصاايل الكمبيالااة ماان منوااأا العمااران وتسااجيل 
ماان القيمااة  %10ررااران بغااد اقتكاااا عمولااة تزصاايل بمعاادل صاااطر القيمااة طاار الزسااا  الجاااري لمنوااأا 

 االسمية. 
، وُساِدَدت القيماة أا ررارانلصاالح منوا من ِقَبل منوأا الواام استزق السند المزرر، 27/6/2019بتاريخ  (5

 بموج  ويك مصرطر.
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رقم  البيان دا ن مدين
 مالحظات التاريخ العممية

   
 
 

1  
 

   
 
 

2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

3  

 

   
 
 

4 

 

 

   
 
 
 
 
 

4 

   
 
 

5  
 

 
.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

............................................................................................................. 
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 قيود في يومية منشأة  فران التجارية وفق تسمسل حدوث العمميات التالية:الالتدريب الثاني: سّجل 
وبمغ الزسام التجااري ليرة،  600 000 إجمالية اوترت منوأا ررران بياعة بقيمة، 5/5/2019بتاريخ  (1

ها، قبمتهاا منواأا منوأا العمران التجارية كمبيالة لصاالز عمى القيمة اإلجمالية لمراتورا، وبذلك سزبت% 5
 .5/6/2019 تستزق بتاري  ررران

وروك البيع اآلجل موج  ب ليرة، 300 000 اوترت منوأا ررران بياعة بمبمغ، 25/5/2019بتاريخ  (2
 [.40، صافي 5/7] ريةلمنوأا الوام التجا

 ّن ينااك  ،مان ِقبال لجاان االساتام لادأ منواأا ررارانتبّين عناد طزا  البيااعة  ،27/5/2019بتاريخ  (3
رااح لممواصارات المكموباة، تبماغ مخال ،25/5/2019 بتااري مان الادا نين جزءاح مان البيااعة التار اواتريت 

لاذلك تام  ليبرة. 60 000 تبماغ تكمرتهاا ،تجنبهااإيااطةح إلاى وجاود عياو  ال يمكان  ليبرة. 90 000تكمرت  
 التواصل مع إدارا منوأا الوام التجارية، واالتراق عمى إجراء التسوية وطق اآلتر:

A. .إعادا الجزء الذي يزتوي عمى عيو  جويرية ال يمكن تجنبها 
B.  من قيمة البياعة المخالرة لممواصرات مقابل االزتراا بتمك البياعة. %40التنازل عن 
C. ن القيمة المترتبة عمى منوأا ررران بموج  ويك مصرطرم %70 سداد.  

زاااررت منواااأا رراااران سااانداح تجاريااااح بالقيماااة المترتباااة عميهاااا لصاااالح منواااأا الواااام ، 31/5/2019بتببباريخ  (4
 .27/6/2019 التجارية يستزق السداد بتاري 

لمنوااأا ررااران مااا  ولاام يتااواطر اسااتزقت الكمبيالااة المساازوبة لصااالح منوااأا العمااران،، 5/6/2019بتبباريخ  (5
يكراار ماان النقديااة لسااداد قيمااة الكمبيالااة المترتبااة عميهااا. لااذلك زرصاااح منهااا عمااى ساامعتها، وتجنباااح لخسااارا 

 ليبرة 270 000َعَريت عمى منواأا العماران تساوية القيماة المترتباة عميهاا بساداد مبماغ ، زصتها السوقية
 .25/6/2019غ المتبقر، تستزق السداد بتاري  نقداح، وتجيير كمبيالة مسزوبة عمى منوأا جبران بالمبم

 استزقت الكمبيالة المجّيرا، وُسِدَدت القيمة نقداح.، 25/6/2019بتاريخ  (6
 أا الوام، وُسِدَدت القيمة نقداح.لصالح منو الكمبيالة المسزوبة تاستزق، 27/6/2019بتاريخ  (7
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رقم  البيان دا ن مدين
 مالحظات التاريخ العممية
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ظهببر رصببيد أوراق القببض فببي دفباتر منشببأة تبباج التجاريبة مببدينًا بمبمببغ ، 1/1/2017بتباريخ :الثالببثالتبدريب 
ليك العمميات التالية:ليرة، مكونًا من خ 200 000 مس كمبياالت بقيم متساوية، وا 

 التجارية. تاج( استزقت الكمبيالة األولى، وُسِدَدت القيمة نقداح لمنوأا 1
 رد اسماعيل.و الكمبيالة الثانية لصالح الم تاج( جّيرت منوأا 2
ريااااد بتزصاااايل قيمااااة   الكمبيالااااة الثالثااااة إلااااى المصاااارف لمتزصاااايل، وورد إوااااعار مصاااارطر يُ  تاااااج(  رساااامت منوااااأا 3

الكمبيالة وتسجيل صاطر القيمة طر الزسا  الجااري لممنواأا بعاد  ن اقتكاع المصارف عمولاة تزصايل بمعادل 
 من القيمة االسمية لمكمبيالة. 2%

الكمبيالاة الرابعاة إلاى المصارف لمخصام، وورد إواعار مصارطر ُيرياد بخصام الكمبيالاة بمعادل  تااج(  رسمت منوأا 4
، وساااّجل المصااارف صااااطر القيماااة طااار %0.5ثاثاااة  واااهر، كماااا بمغااات عمولاااة التزصااايل سااانوياح لمااادا  8%

 الزسا  الجاري لممنوأا.
 ( بتاري  استزقاق الكمبيالة الثانية، سدد المدين القيمة المترتبة عمي  لصالح المورد اسماعيل.5
  ( بتاري  استزقاق الكمبيالة الرابعة، زّصل المصرف قيمة الكمبيالة المخصومة.6

، أوراق أوراق القبض اتوتصوير حساب في يومية منشأة تاج التجارية. ما سبقالمطموب: قيود اليومية إلثبات 
 التجارية. تاج دفتر أستا  منشأةظهر في القبض برسم التحصيل، وأوراق القبض برسم الخصم، كما ت

رقم  البيان دا ن مدين
 مالحظات التاريخ العممية

   
 
 

1  
 

   
 
 

2  
 

   
 
 

3 
 

 

   
 
 

3 

   
 
 

4 
 

 

   
 
 

4 

   5   
   6   
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 أوراق القبضحب/ 
 البيان -الدا ن  البيان المدين +

    
    
    
    
 رصيد مدين )ميزانية(   

 المجموع  المجموع 
 

 أوراق القبض برسم التحصيلحب/ 
 البيان -الدا ن  البيان المدين +

  
  

  
 وعالمجم  المجموع 

 
 أوراق القبض برسم الخصمحب/ 

 البيان -الدا ن  البيان المدين +
  

  
  

 المجموع  المجموع 
 

 التدريب الرابع: اختبر معموماتك
 الفقرة األولى: أجب بعبارة ص  أو خطأ عمى كل مما يمي:

 ُتحدد حسابات العممية المالية بحسابين عمى األكثر. )............((1 
 نشأة التزام في حال المشتريات ا جمة. )............(يترتب عمى الم(2 
 يترتب عمى المنشأة التزام في حال المشتريات بموجب ورقة تجارية مجّيرة. )............((3 
 اإليرادات + المصاريف. )............( –نتيجة األعمال = نتيجة المتاجرة (4 
قفالهببا دا نببة فببي نهايببة ُتعببالا المببردودات الداخمببة باثباتهببا مدينببة عنببد حببدوثها  (5 خببالل الببدورة الماليببة، وا 

الدورة المالية. )............( 
 



 
313 

 

 :                                              يمي مما ُكل   عمى لإلجابة=(  ،> ،)< المقارنة ُمعامالت استخدم: ةالثاني الفقرة
 أّن: عمى المتاجرة؛ لحساب المدين الرصيد يدُّل(1 

 .لمحساب المدين المجموع)    (  لمحساب دا نال المجموع
 أّن: المالية؛ عمى الدورة نهاية في المدينين لحساب المقفل الرصيد يدُّل(2 

 .لمحساب الدا ن مجموع)    (  المدين لمحساب المجموع
  :أنّ  عمى المالية، الدورة نهاية في الدا نة الطبيعة  و لمحساب الدا ن الرصيد يدُّل(3 

 .لمحساب المدين المجموع)    (  لمحساب الدا ن المجموع
  :أنّ  عمى المالية، الدورة نهاية في المدينة الطبيعة  و لمحساب المدين الرصيد يدُّل(4 

 .لمحساب المدين المجموع)    (  لمحساب الدا ن المجموع                     
 ّن:رصيد المصرف سحب عمى المكشوف في نهاية الدورة المالية، عمى أ يدُّل(5 
.لمحساب المدين المجموع)    (  لمحساب الدا ن المجموع                              

 
 :األرباح والخسا ر ، المتاجرة،دا ن ،كممة مدينالأكمل الفرا ات التالية ب: ةالثالث الفقرة

 ُتثبت المبيعات .......... مقابل .......... المصرف، في حال حدوث مبيعات البضاعة بشيكات.(1 
ثب  خبالل الجانب .......... من حساب البدا نين فبي حبال حدو في شتريات ُيثبت الحسم النقدي عمى الم(2 

 .في نهاية الدورة المالية .......... الجانب .......... من حسابفي الدورة المالية، وُيقفل 
 لدا نون.ا مقابل .......... .......... شترياتُيثبت الحسم النقدي عمى الم(3 
 .ألجلالبضاعة  مشتريات، في حال حدوث الدا نون.......... مقابل ..........  المشترياتُتثبت (4 
خبالل  فبي حبال حدوثب  المبدينينالجانبب .......... مبن حسباب فبي  المبيعاتُيثبت الحسم النقدي عمى (5 

 .في نهاية الدورة المالية ..........الجانب .......... من حساب في وُيقفل الدورة المالية، 
 المدينون.المبيعات .......... مقابل .......... مرد. ُتثبت (6 
 ...........من حساب ..........  في الجانبالمبيعات  مسموحاتُتقفل (7 
 .الدا نون.......... مقابل ..........  شترياتالم مسموحاتُتثبت (8 
 ...........من حساب ..........  في الجانب المشتريات مسموحاتُتقفل (9 
 وثها خالل الدورة المالية. دعند ح ..........ُتثب ت المسحوبات الشخصية ( 10
         حساب رأس المال. .......... مقابل .......... المسحوبات الشخصية ُتقفل( 11
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 :2020: إليك عمميات منشأة جبل التجارية خالل الربع األول من عام الخامسالتدريب 
نقاداح،  %25، وتم تسوية القيماة ليرة 200 000 اوترت منوأا جبل بياعة بمبمغ، 1/1/2020بتاريخ  (1

 .15/2/2020وقبمت كمبيالة مسزوبة لصالح منوأا الزسن التجارية تستزق السداد بتاري  
نصااارها بموجااا  وااايكات،  ليبببرة، 300 000 باعااات منواااأا جبااال بيااااعة بمبماااغ ،5/1/2020بتببباريخ  (2

 والمتبقر عل زسا  منوأا الريم التجارية.
 منوأا الريم كمبيالة مسزوبةح عميها لصالح منواأا جبال تساتزق الساداد بتااري  َقِبمت، 8/1/2020بتاريخ  (3

 .5/1/2020بالقيمة المترتبة عميها نتيجةح لعممية الوراء المؤرخة بتاري  ، 5/2/2020
وتم تسوية القيمة بسداد ثماق ليرة،  450 000 اوترت منوأا جبل بياعة بمبمغ، 12/1/2020بتاريخ  (4

رطر، وتجيير الكمبيالة المسزوبة عمى منوأا الريم لصالح منواأا ساديل التجارياة، المبمغ بموج  ويك مص
 .20/2/2020وُزِرَر بالمبمغ المتبقر سنداح يستزق السداد بتاري  

  المجّيرا لصالح منوأا سديل، وُسِدَدت القيمة نقداح. استزقت الكمبيالة، 5/2/2020بتاريخ  (5
 .َدت القيمة بويكلمسزوبة لصالح منوأا الزسن، وُسدِ استزقت الكمبيالة ا ،15/2/2020بتاريخ  (6
وتاام تسااوية القيمااة بسااز  ليببرة،  450 000 باعاات منوااأا جباال بياااعة بمبمااغ، 18/2/2020بتبباريخ  (7

، 25/3، 5/3 ثاااااق كمبياااااالت بقااااايم متساااااوية، قبمتهااااا منواااااأا الخمياااال، وتسااااتزق عماااااى التااااوالر بتااااااري 
18/5/2020. 

ل، وُسِدَدت القيمة لصالح منوأا جبل يالة المسزوبة عمى منوأا الخميمباستزقت الك، 5/3/2020بتاريخ  (8
 بموج  ويك مصرطر.

بموجا  واروك البياع اآلجال ليرة  200 000 اوترت منوأا جبران بياعة بمبمغ، 10/3/2020بتاريخ  (9
 [،30، ص10/7] لمنوأا جبل التجارية

، نقاداح  تباة عميهاا لصاالح منواأا جبالمان القيماة المتر % 75 سددت منوأا جبران، 14/3/2020 بتاريخ( 10
 .30/3/2020 بتاري السداد  قوزررت بالمبمغ المتبقر سنداح يستز

 رسمت منوأا جبل الكمبيالة المسزوبة عمى منوأا الخميل، والتر تستزق بتاري  ، 18/3/2020( بتاريخ 11
إواعار ُيرياد إلى المصرف من  جل خصمها. واطق المصرف عمى عممياة الخصام، وورد ، 18/5/2020

ياداا صااطر القيماة طار الزساا  الجااري لمنواأا جبال ، بعاد  ن اقتكاع عمولاة التجارياة بخصم الكمبيالاة واد
 .%9 وطا دا بمعدل%، 0.5 خصم بمعدل

 رساامت منوااأا جباال الكمبيالااة المساازوبة عمااى منوااأا الخمياال إلااى المصاارف ماان  ،25/3/2020( بتبباريخ 12
إوعار من المصرف ُيريد بتزصيل الكمبيالة وتسجيل صاطر القيمة   جل تزصيمها. وطر ذلك التاري  ورد

 من القيمة االسمية.% 3، بعد اقتكاا عمولة تزصيل بمعدل طر الزسا  الجاري لمنوأا جبل
 استزق السند المزرر لصالح منوأا جبل، وُسِدَدت القيمة نقداح. ،30/3/2020( بتاريخ 13
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 المطموب:
 حدوثها.في يومية منشأة جبل التجارية إلثبات ما سبق من عمميات وفق تسمسل قيود ال (1
 ؟ .....................................5/2/2020قيمة الكمبيالة بتاريخ  دفعتمن هي الجهة التي  (2
 ؟ .....................................5/2/2020قيمة الكمبيالة بتاريخ  قبضتمن هي الجهة التي  (3
هبو قيبد ا مب ترتباة عماى منواأا الخميال، وُساِدَدت القيماة نقاداح.ستزقت الكمبيالاة الما، 18/5/2020بتاريخ  (4

 في يومية منشأة جبل التجارية؟ اليومية
 البيان دا ن مدين

   
 
 

 عمى ما ورد في الطمب الرابع؟بناً   التجارية الخميلفي يومية منشأة  هو قيد اليوميةا م (5
 البيان دا ن مدين

   
 
 

 
 في يومية منشأة جبل التجاريةقيود الاألول: الطمب 

رقم  البيان دا ن مدين
 مالحظات التاريخ العممية
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