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 احملاضرة اخلامسة
 املعاجلة احملاسبية للعمليات النقدية

هي األموال النقدية السائلة عل شكل نقود قابلة للتداول سواء كانت موجودة بالصندوق أو مودعة لدى  النقدية :

 المصارف

 العمليات النقدية :

)بواسطة  هي العمليات المالية المتعلقة بحركة النقدية من مقبوضات ومدفوعات سواء كانت عن طريق الصندوق 

 )بواسطة الشيكات(  النقد( أو عن طريق المصرف

 العمليات النقدية على الصندوق –أواًل  
 وتستخدمها في نشاطهايطلق تعبير الصندوق على النقدية التي تملكها المنشأة والموجودة في الصندوق 

 مثل :حيث يجعل حساب الصندوق مديناً  هي النقدية الداخلة إلى صندوق المنشأة  المقبوضات النقدية : 

 إيداع رأس المال في الصندوق )عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال( -

×××  

××× 

 من حـ/  الصندوق

 إلى  حـ/  رأس المال  

 .وهي السلع والخدمات التي تقدمها المنشأة للغير بمقابل نقدي المبيعات النقدية : -

×××  

××× 

 من حـ/  الصندوق

 إلى  حـ/  المبيعات  

 المتحصالت النقدية من المدينين : النقدية المستلمة من المدينين أو الزبائن سداداً لديونهم للمنشأة  -

×××  

××× 

 من حـ/  الصندوق

 نون ...(حـ/  الزبائن ... )المديإلى   

 المتحصالت من أوراق القبض )الكمبياالت والسندات المستحقة للمنشأة على الغير( -

×××  

××× 

 الصندوقمن حـ/ 

 أوراق القبض إلى حـ/   

 كالقروض التي تحصل عليها المنشأة نقداً  المقبوضات النقدية من المصارف : -

×××  

××× 

 الصندوق من حـ/

 القروضإلى حـ/   

 الحساب الجاري لدى المصارف وإيداعها في الصندوق سحب نقدية من 

×××  

××× 

 الصندوقمن حـ/ 

 حـ/  المصرفإلى   

 أخرى مثل :         مقبوضات نقدية 

  بيع أصول ثابتة )عقارات ، آالت ، أثاث ..( 

×××  

××× 

 من حـ/  الصندوق

 إلى  حـ/   األصل الثابت ....  
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   تعويضات من شركات  ، إيجارات دائنة ،عموالت  دائنة دائنة ،)أرباح األسهم ، فوائد :  قبض إيرادات نقدا

 تأمين

×××  

××× 

 من حـ/  الصندوق

 إلى  حـ/  إيرادات ....  

 

   في كافة أنواع المقبوضات النقدية يجعل حساب الصندوق مدينا  بها ومصدر النقدية دائنا 

الصندوق في كافة حاالت المدفوعات يكون وهي النقدية الخارجة من صندوق المنشأة  المدفوعات النقدية : -1

 بقيمتها  واألصل أو المصروف مديناً مثل :  دائنا  

 مشتريات بضاعة نقداً :  -

×××  

××× 

 من حـ/ المشتريات 

 إلى  حـ/  الصندوق  

 شراء أصول ثابتة )عقارات ، آالت ، أثاث ،سيارات ...(  -

×××  

××× 

 من حـ/ أصول ثابتة ....

 إلى  حـ/  الصندوق  

 سداد القرض نقداً  -

×××  

××× 

 من حـ/ القرض

 إلى  حـ/  الصندوق  

 للدائنين )الموردين( النقدية المدفوعات -

×××  

××× 

 من حـ/ الموردين

 إلى  حـ/  الصندوق  

 ( تسديد قيمة أوراق دفع )كمبياالت وسندات استحقت على المنشأة -

×××  

××× 

 من حـ/ أوراق دفع 

 إلى  حـ/  الصندوق  

المصروفات والنفقات الدورية : وهي المصروفات الالزمة للنشاط والتي تتسم بالدورية والتكرار كالرواتب  -

)إيجارات مدينة( ، ومصاريف الدعاية واإلعالن ، ومصاريف المياه والكهرباء ،   واألجور ، وإيجار العقار

 عمولة وكالء البيع ...

×××  

××× 

 من حـ/ المصروفات ...

 إلى  حـ/  الصندوق  
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 سحب النقدية من الصندوق وإيداعها في المصرف -

×××  

××× 

 من حـ/ المصرف

 إلى  حـ/  الصندوق  

  ًتخفيض رأس المال نقدا 

×××  

××× 

 س المال أمن حـ/ ر

 إلى  حـ/  الصندوق   

  ًمسحوبات شخصية نقدا 

×××  

××× 

 من حـ/ مسحوبات شخصية

 الصندوقإلى حـ/   

 

 إلى)دائن(                         حـ/ الصندوق                                     من )مدين(  
 البيان المبلغ البيان المبلغ

××× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

 لإلى حـ/ رأس الما

 المبيعات إلى حـ/

 الزبائن إلى حـ/ 

 إلى حـ/ أوراق القبض

 إلى حـ/ القرض

 إلى حـ/ المصرف

 إلى حـ/ األصل الثابت

 إلى حـ/ إيرادات

 

  

  

××× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×× 

×××× 

 رأس المالمن حـ/ 

 مشترياتال من حـ/

 من حـ/ الموردين

 من حـ/ أوراق الدفع

 من حـ/ القرض

 من حـ/ المصرف

 من حـ/ األصل الثابت 

 من حـ/ المصروفات

 من حـ/ مسحوبات شخصية

  مدين رصيد

  ××××   ××××× 

 رصيد الصندوق إما مدين  أو صفر 
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العمليات النقدية على املصرف –ثانيا    

 النقدية في المصرف : هي النقدية التي تملكها المنشأة والمودعة لدى المصارف 

 أنواع الحسابات لدى المصرف

وهو المستخدم في المعامالت التجارية، فالمصرف يمنن  صناحب الحسناب الجناري شنيكات  الحساب الجاري -1

  :نوعان وهو يستطيع بواسطتها سحب مبالغ نقدية من حسابه ألمره أو ألمر الغير

المودعنة فني الحسناب  : عندما تكنون المسنحوبات منن رصنيد العمينل أقنل منن المبنالغالحساب الجاري المدين -أ

  .)المنشأة( ويظهر ضمن األصول المتداولة الحساب الجاري مديناً في دفاتر العميلالجاري، يكون 

من المتعارف عليه أن المصرف ال يقوم بتنفيذ عملية دفنع  الحساب الجاري الدائن )السحب على المكشوف(: -ب

االتفناق بنين  أي شيك إال إذا توفر رصيد للساحب يكفي لدفع المبلغ إال أنه قد يحدث في بعنض األحينان أن ينتم

المنشأة والمصرف على أن يقنوم األخينر بندفع الشنيكات منن أمنوال المصنرف الخاصنة علنى النر م منن عندم 

توفر الرصيد الالزم  وفي هذه الحالة يندعى هنذا الننوع منن الحسنابات حـنـ/ السنحب علنى المكشنوف  ونتيجنة 

 فنني الميزانيننة         االلتزامااات ويظهاار ضاامن فااان رصاايد حاااار المصاارف فااي هااظه الحالااة ساايظهر دائنااا  لننذلك 

ومن الطبيعي أن يحتسب المصرف فوائد على األمنوال المسنحوبة زينادة عنن الرصنيد يسنجلها علنى الحسناب 

 الجاري للمنشأة إلى أن يقوم العميل بإيداع األموال الالزمة لتغطية الفرق وتمويل عملياته الالحقة .

يحننق للعميننل  يكننون محنندوداً بمبننالغ معينننة )ال و البنناً مننا مصننرفالحسنناب الجنناري النندائن يتطلننب موافقننة ال

 تجاوزها

دون أن يحرك الحساب خاللها )شهر، ثالث  : يخصص إليداع مبالغ نقدية لمدة محددةحساب الودائع ألجل -2

 .، سنة أو أكثر من سنة( ويتزايد معدل الفائدة على الودائع كلما زادت مدة اإليداعستة أشهر ،أشهر

 من حــ/ مصرف اإليداع  ×××                    

 الصندوقإلى حــ/ ×××                             

 وديعة بمبلغ ... لمدة .....سحب نقدية و فت  حساب 

   بالقيد:  سحب الوديعة ووبانتهاء مدة اإليداع واستحقاق فوائد اإليداع المترتبة تثبت عملية قبض الفوائد 

 حساب جاري /ح ج  /المصرفأو    الصندوق   من حــ/×× ×××

 مذكورين إلى                                                         

 دائنة )اإليداع(حــ/ فوائد  ××               

 حـ/ المصرف / ودائع ×× ×         

صاحب الحساب ، ويتقاضى األشخاص بغرض حفظ المال وتوفيره : يستخدم  الباً من قبلحساب التوفير -3

 فائدة لقاء إيداعاته.
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  الحساب الجاري المدينالمعالجة المحاسبية للعمليات على: 

صاحب الحساب الجاري شيكات يستطيع بواسطتها سحب مبالغ نقدية من حسابه ألمره أو ألمر  المصرف يمن 

 .الغير

حوب )المس مصرف)الساحب( يطلب من اليسمىمن شخص  هو أمر كتابي  ير معلق على شرط صادر : الشيك

)المستفيد(.  يسمى لشخص معين أو ألمره االطالععليه( بسداد مبلغ معين موض  بالشيك عند   

خص أداة وفاء تحل محل النقود في الوفاء بااللتزامات)الديون( وهو قابل للتداول بتحويله ألمر ش والشيك

ظهر الشيك عبارة :آخر)التظهير( وذلك بأن يكتب المستفيد منه على   

ويكتب اسمه ويوقع“.  ومنا ألمر السيد ....)المظهر له(”   

:ألحد الشيكات اً وفيما يلي نموذج  

 :انواع الشيكات  

 الشيكات الصادرة: -أ
 ، أو سداد التزام تجاه المنشأةيجة شراء بضاعة بموجب شيكنت وهي الشيكات التي تحررها المنشاة للغير

فننني دفننناتر المنشنننأة فنننوراً دون بجعلاااا دائناااا   يخفنننض حسننناب المصنننرف ،عنننند تحرينننر شنننيك ألمنننر شنننخص منننا

لحنننين صنننرف الشنننيك منننن قبنننل المسنننتفيد والغاينننة هننننا معرفنننة الرصنننيد الحقيقننني للمنشنننأة بعننند كنننل االنتظنننار 

 مثل : .عملية صرف أو تحرير للشيك وتجنب تحرير شيكات بمبالغ تتعدى الرصيد المتاح

، والكمبياالت والسندات المستحقة تجاه المصرف الفوائد والعموالت وأقساط القروض المستحقة على المنشأة)

 (على المنشأة تجاه الغير)أوراق الدفع(، فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وأقساط التأمين المستحقة على المنشأة 

خصم المبلغ أو مجرد وصول أشعار من المصرف يفيد بيجعل حساب المصرف/جاري دائناً بالمبالغ المخصومة  

 .المبالغ

 من حـ/ .....×××                                        

 الى حـ/ المصرف×××                                                  
 (بجعله دائناً ) تعالج مباشرة عن طريق المصرف وإنما: يفضل عدم توسيط حساب الشيكات الصادرة مالحظة

  

 ......................تاريخ .........                المصرف التجاري السوري فرع 

غالمبل ×××××  

  

أو حامله .........................................ادفعوا بموجب هذا الشيك ألمر السيد   

  ير  ال.............................................مبلًغا وقدره فقط 

.................التوقيع   
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 ة بيع بضاعة هي الشيكات التي تحصل عليها المنشأة من الغير إما نتيج :)مدينة( الشيكات الواردة

 .حد الزبائن لحسابه بموجب شيكبموجب شيك، أو سداد أ

الم شيكات من الغير ألمر المنشأة، ونتيجة لوجود فاصل زمني بين تاريخ استالم الشيك وبين كيفية عند است

  بمبلغ الشيك  حيث يجعل مدينا   شيكات واردة حار يسمىحساب وسيط التصرف به ، يتم ت

×××  

××× 

 شيكات واردة من حار

 المبيعات  الى حار             

 بيع بضاعة بموجب شيك         

 

×××  

××× 

 شيكات واردة من حار 

 الزبون ...  الى حار             

  سداد الزبون .... بموجب شيك   

التصرف بالشيكات الواردة للمنشأةأوجه                                            
ية : بالشيكات الواردة اليها من الغير وذلك وفق األوجه التال للتصرفهناك عدة اشكال تتبعها المنشأة    

  بشكل مباشر:صرف تقديم الشيك للالشكل األول :  

الصندوق أو اضافته للحساب الجاري للمنشأة في نقداً  في حال قامت المنشأة بصرف الشيك وإيداع مبلغه إما

 حـ/ الشيكات الواردة دائناً  و حـ/ الصندوق أو المصرف مديناً بقيمة الشيك المحصل. يصب   بالمصرف

 ة دائناً وحساب الصندوق مديناً دحيث يجعل حساب الشيكات الوار  نقدا  : صرف الشيك 

×××  

××× 

 الصندوق من حار 

 شيكات واردة  الى حار             

 صرف الشيك و إيداع مبلغه بالصندوق 

ل.س واستلمت منه بالمبلغ  000005بضاعة للزبون عمار بقيمة  النخيلباعت شركة  1/7/8201بتاريخ  :مثال

.شيكاً مسحوب على المصرف العقاري  

.نقداً استالم المبلغ قامت الشركة بصرف الشيك و 7/7ي ف  

نخيل: تسجيل العمليات السابقة في دفتر يومية شركة الالمطلوب  

 الحل 

   8201منشأة النخيل  يوميةالدفتر 

)ل.س( المبالغ   

 البيـــــــان

 التاريخ

 إلى )دائن( من )مدين(

500000   

500000  

  شيكات واردةمن حـ/ 

 المبيعاتإلى حـ/           

 بيع بضاعة للزبون عمار وقبض الثمن بشيك

1/7  

500000  

500000 

 

 الصندوقحـ/ من        

 شيكات واردةإلى حـ/                 

 صرف شيك عمار نقداً 

5/7  
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 :لحساب الجاري لدى المصرفافي  في حال صرف الشيك وإيداع مبلغا 
حسابها المنشأة يمكن أن يضاف مبلغه على  إذا كان الشيك مسحوباً على نفس المصرف الذي تتعامل معه

     الجاري

ل.س 000000للزبون عصام قيمتها جل بضاعة باأل نشأة السالممت باع 10/10بتاريخ  مثال:    

 .كدفعة تحت الحساب 000000بمبلغ  عصامالزبون  شيكاً منالمنشأة  استلمت  15/10في  -

 صرف الشيك الوارد من عصام وأودع المبلغ بالحساب الجاري.ب قامت المنشأة 10/ 20في  -

  منشأة السالم: تسجيل العمليات السابقة في دفتر يومية المطلوب 

 الحل :

  يوميةالدفتر 

)ل.س( المبالغ   

 البيـــــــان

خالتاري  

 إلى )دائن( من )مدين(

000000   

000000  

  الزبون عصام من حـ/ 

 المبيعاتإلى حـ/           
 بيع بضاعة للزبون عصام باألجل

10/10 

000000  

000000 

 

 شيكات واردةحـ/ من 

  الزبون عصام إلى حـ/                 
 000000 قيمةمن عصام بـ استالم شيك   

15/10  

000000  

000000 

 ح ج/من حـ/ المصرف    

 الى حـ/ الشيكات الواردة            
 المبلغ بالحساب الجاري وإيداعصرف الشيك 

20/10 

  الوارد صرف الشيك املصرف رفضحالة يف أما: 

)وجود خطأ في التوقيع، عدم وجود رصيد  لسبب من األسباب مثالً لمصرف صرف الشيك الوارد إذا رفض ا  

ويحمل بقيمته ساحب الشيك )الزبون الذي  بجعله دائناً الوارد  يلغى الشيكفي هذه الحالة  كاف للزبون .......(

 .حرر الشيك( بجعل حسابه مديناً بالمبلغ

×××  

××× 

 من حار الزبون

 شيكات واردة  الى حار             

 وتحميل المبلغ على حساب الزبونإلغاء الشيك المرفوض  
 

 مثال :  -
ل.س ألمر  300000ل.س فحرر كمال شيكاً بمبلغ  750000باع حسام بضاعة الزبون كمال بقيمة  1/8في  (1

 حسام كدفعة تحت الحساب .

ي فرفض المصرف صرفه لعدم المصرف إلضافته على الحساب الجارأرسل حسام الشيك إلى  5/8في  (2

 فأخبر كمال باألمر . كفاية الرصيد ،

 ل.س  200000ل.س ودفع له نقداً  150000حرر كمال شيكاً جديداً ألمر حسام بمبلغ  8/8في  (3

 .التاجر حسام   تسجيل العمليات السابقة في دفتر اليومية  المطلوب : -
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:الحل   
      للتاجر حساميومية الدفتر                                  

 تاريخ البيـــــــان المبالغ)ل.س(

 دائن مدين

 

300000 

050000 

 

 

 

750000 

 مذكورينمن 

 حـ/ شيكات واردة

 الزبون كمالحـ/ 

 المبيعاتإلى حـ/           

 بيع بضاعة للزبون كمال واستالم شيك كدفعة

 8ر1

300000  

300000 

 الزبون كمالحار  من

 شيكات واردةإلى حار     

  تحميلا على حساباإلغاء شيك كمال المرفوض 

 8ر5

 

150000 

200000 

 

 

 

350000 

 مذكورينمن 

 حـ/ شيكات واردة

 الصندوقحـ/ 

 الزبون كمالإلى حـ/       

 استالم شيك ونقدية من كمال

 8ر8

  : ارسال الشيك للمصرف للتحصيل:الشكل الثاني 

يمكن للساحب توسيط لذلك ، معينة دمات لزبائنها مقابل عموالتخالمصارف في الحياة االقتصادية تؤدي 

الشيك الوارد مسحوب على عندما يكون  مصرفية خاصة،المصرف لتحصيل الشيك نيابة عنه مقابل عمولة 

يقوم المصرف في هذه الحالة  ،الذي تتعامل معه المنشأة المصرف مصرف آخر غيرحسابه في زبون 

ما محددة إ عمولة تحصيل اقتطاعلها مقابل  نيابة عن المنشأة وإيداعه في الحساب الجاري بتحصيل الشيك

 تتم المعالجة على مرحلتين : )عمولة التحصيل تعتبر مصروف(بمبلغ مقطوع بنسبة مئوية من قيمة الشيك أو
 .إرسال الشيك الوارد إلى المصرف وتوسيط حساب يسمى حـ/ شيكات مرسلة للتحصيل -1

×××  

××× 

 من حـ/ شيكات برسم التحصيل

 شيكات واردةالى حـ/              

إيداع صافي واقتطاع عمولة تحصيل و يفيد بتحصيل الشيك المرسلعند ورود إشعار من المصرف  -2

 :المبلغ بالحساب الجاري للمنشأة نثبت القيد التالي

×××  

××× 

 من مذكورين 

 حـ/ المصرف  / ح ج
 حـ/ عمولة التحصيل

 التحصيلشيكات برسم الى حـ/              

 اقتطاع العمولة الشيك المرسل عن طريق المصرف وتحصيل  

 حالة رفض الشيك املرسل للتحصيليف     
  المرسل  الشيك  يتم إلغاء في هذه الحالة لسبب ما ، الشيك المرسل للتحصيلالمصرف صرف إذا رفض

 ويحمل مبلغه على حساب محرر الشيك )المدين( بجعله مديناً  بجعلا دائنا  

×××  

××× 

 من حار الزبون

 شيكات برسم التحصيل الى حار             

 إلغاء الشيك المرفوض وتحميل المبلغ على حساب الزبون 
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واستلم ل.س نقداً  300000منها ، ل.س  800000باع حسام بضاعة للزبون سعيد بقيمة  1/9/2018في   :مثال

 .شيكاً بالمبلغ مسحوب على المصرف العقاري منه بالباقي 

  .لمصرف التجاري لتحصيلهلحسام الشيك  ) أرسل (أودع  5/9في  -

وتسجيل المبلغ في الحساب  المرسل بتحصيل الشيكيفيد أرسل المصرف التجاري إشعاراً لحسام  9/9في  -

 باأللف( اثنانالجاري بعد خصم عمولة تحصيل بمعدل )

  .ليات السابقة في دفتر يومية التاجر حسام: تسجيل العم المطلوب

 الحل :
 للتاجر حساميومية الدفتر 

  )ل.س( المبالغ

 البيـــــــان

التار

 إلى )دائن( من )مدين( يخ

   

300000 

500000 

 

 

 

800000  

 مذكورين من

 حـ/ الصندوق     

 شيكات واردةحـ/        

 المبيعاتإلى حـ/            

 بشيك و نقداً بيع بضاعة للزبون سعيد 

1/9 

500000  

500000 

 

 شيكات برسم التحصيلحـ/ من 

 شيكات واردةإلى حـ/              

 شيك سعيد لدى المصرف التجاري لتحصيله  إرسال

5/9  

 

 

099000 

1000 

 

 

 

 

500000 

 ل.س عمولة تحصيل 1000=   1000÷ 2×  500000

 من مذكورين     

 حـ/ المصرف التجاري     

 ) مصروف( حـ/ عمولة تحصيل     

 شيكات برسم التحصيلحـ/  إلى         

 تحصيل شيك سعيد وخصم عمولة تحصيل    

9/9 

 إليه  المصرف لم يحصل الشيك المرسل أنعلى فرض   

 في هذه الحالة يتم إلغاء الشيك المرسل وتحميل الزبون بقيمته 

 .سعيدمن حـ/ الزبون  500000 

 شيكات برسم التحصيلحـ/  إلى 500000      

 إلغاء الشيك المرفوض وتحميل المبلغ على حساب الزبون 

 

 

9/9 

 

 
 
 



 د. عبد الستار الظاهر                                    (  1)مبادئ المحاسبة                                            ىلواألة نسلا
 

                                                        

 
52 

 تظهري الشيك )حتويل الشيك إىل أمر شخص آخر(الشكل الثالث : 

المستفيد على ظهر ، وذلك عندما يكتب من شخص لشخص أخر تعتبر عملية التظهير نقال لملكية الشيك إلى

 .الشيك آمرا بدفع مبلغ الشيك لشخص آخر

ألمر شخص  اللتداول بتحويله ةقابل يي الوفاء بااللتزامات)الديون( وهأداة وفاء تحل محل النقود ف ات الشيكف

عبارة :ظهر الشيك آخر)التظهير( وذلك بأن يكتب المستفيد منه على   

ويكتب اسمه ويوقع“.  ومنا ألمر السيد ....)المظهر له(”   

 (ألحد الموردين) التزام تتم عملية تظهير الشيك إما بهدف شراء بضاعة بموجب شيك مظهر، أو سداد دين

  و تتم المعالجة المحاسبية لتظهير الشيك بجعله دائنا كما يلي :

    .... شراء بضاعة  بتظهير شيك وارد من الزبون 

 من حـ/ المشتريات ×××                                          

 إلى حـ/ شيكات واردة )مظهرة(×××                                                 

 بتظهير شيك وارد الزبون .... )أ(سداد للمورد ال .... 

 من حـ/ الدائنون ) المورد  أ (×××                                       

                                  إلى حـ/ شيكات واردة ×××                                                         

  مثال :

 .شيكاً بالمبلغ  هل.س واستلم من 050000باع حسام بضاعة للزبون وائل بقيمة  5/9/2018في  -

لوارد من وائل وسدد ل.س وظهر له الشيك ا 800000 شترى بضاعة من المورد باسل بقيمةا 20/9في  -

 .: تسجيل العمليات السابقة في دفتر يومية التاجر حسام لمطلوب االباقي نقداً. 

:الحل   
للتاجر حساميومية الدفتر   

  المبالغ)ل.س(

 البيـــــــان

 التاريخ

 إلى )دائن( من )مدين(

050000   

050000  

 شيكات واردةحـ/ من 

 المبيعاتإلى حـ/            

 بضاعة للزبون وائل وقبض الثمن بشيكبيع 

5/9 

800000  

 

050000 

350000 

 

 من حـ/ مشتريات

 إلى مذكورين       

 )مظهرة( شيكات واردةحـ/       

 حـ/ الصندوق      

شراء بضاعة من المورد باسل ودفع الثمن بتظهير 

 الشيك الوارد من وائل والباقي نقداً 

20/9 
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 رفض صرف الشيك المظهر -
هذه الحالة يعود المظهر له لسبب من االسباب في له الشيك من صرف الشيك  الطرف المظهر حال عدم تمكنفي 

  )محرر الشيك( ا على الزبونعود بدورهالتي تو)المنشأة( لشيك ا مظهر)المورد( إلى 

الوقت يسجل  )المدين( وبنفس على حساب الزبونالمظهر المرفوض حمل مبلغ الشيك وكما في الحاالت السابقة ي  

  ( وتعالج على مرحلتين:المبلغ لحساب المظهر له )الدائن

 شيكات واردة )مظهرة(حـ/   من×××                                               

 الى حـ/ المورد×××                                                          

 إلغاء الشيك المظهر و إثبات دائنية المورد                                   

 

 من حـ/ الزبون×××                                                 

 شيكات واردة )مظهرة(الى حـ/ ×××                                                          

 إلغاء الشيك المظهر و إثبات مديونية الزبون                                    
 يمكن دمج القيدين السابقين بقيد واحد كما يلي:                        

 

×××  

××× 

 من حار الزبون

 الى حار المورد             

 إثبات مديونية الزبون و دائنية الموردإلغاء الشيك المظهر و

 

 مثال :

 200000ل.س واستلم منه شيكاً بمبلغ  050000حسام بضاعة للزبون فارس بقيمة التاجر باع  1/9في  (1

 ل.س كدفعة تحت الحساب

والباقي على ل.س وظهر له شيك فارس كدفعة  750000بقيمة  عماداشترى بضاعة من المورد  2/9في  (2

 الحساب

  ذلك .فارس ب حسام خبرفأ  ،أن المصرف رفض صرف شيك فارس لخطأ فيهحسام  ب عماد  أخبر 7/9في  (3

 .بمبلغ الشيك المرفوض عمادحرر حسام شيكاً ألمر المورد  9/9في  (0

 ل.س نقداً والباقي بموجب شيك. 350000المستحق مبلغ  فارس سدد الزبون 15/9في  (5

 المطلوب : 

   .يومية التاجر حسامسجيل العمليات السابقة في دفتر ت -

 الحل :

للتاجر حساميومية الدفتر    

  المبالغ)ل.س(

 البيـــــــان

ختاري  

 دائن مدين

 

200000 

050000 

 

 

 

050000 

 مذكورينمن 

 حـ/ شيكات واردة

 الزبون فارسحـ/ 

 المبيعاتإلى حـ/           

 بيع بضاعة للزبون فارس واستالم شيك كدفعة

 

1/9 
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750000  

 

200000 

550000 

 من حـ/ مشتريات

 إلى مذكورين       

 حـ/ شيكات واردة      

 حـ/ المورد عماد       

 شراء بضاعة من عماد وتظهير شيك فارس كدفعة

2/9 

200000  

200000 

 حـ/ الزبون فارسمن 

 المورد عمادإلى حـ/       

تحميل حساب الزبون فارس بالشيك الملغى 

 وتسجيل المبلغ لحساب المورد عماد

7/9 

200000 

 

 

 

200000 

 عمادمن حـ/ المورد 

 إلى حـ/ المصرف         

 تحرير شيك ألمر عماد       

9/9 

300000 

350000 

 

 

 

050000 

 مذكورين من

 حـ/ شيكات واردة  

 حـ/ الصندوق  

 إلى حـ/ الزبون فارس         

 سداد فارس المستحق عليه نقداً وبشيك  

15/9 
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 تمرين حول العمليات النقدية )المصرف(

 : األصول التاليةبدأ عصام عمله التجاري ب 1/1/2018في  (1

ل.س، المصننننننرف/جاري  000000ل.س ، الصننننننندوق   000000، بضنننننناعة   ل.س 1200000عقننننننار 

800000  

 ل.س ودفع ثمنه بشيك.  50000قيمة ب السبيلاشترى أثاث من شركة   2/1في  (2

 ل.س بشيك على المصرف   80000باع بضاعة للزبون سامر وقبض ثمنها  7/1في  (3

 لتحصيله أرسل شيك سامر إلى المصرف  10/1 في (4

 أخبره المصرف أن شيك سامر رفض فأبلغ سامر باألمر واتفقا على تسوية األمر بتحرير شيك  12/1في  (5

 االتفاق بتاريخه. ل.س وسداد الباقي نقداً، وقد نفذ 00000جديد بقيمة         

 أرسل عصام شيك سامر الجديد لتحصيله عن طريق المصرف   13/1في  (6

يفيند اننه حصنل شنيك سنامر وأودع المبلنغ فني الحسناب الجناري بعند  ورد إشعار من المصنرف  15/1في  (7

 عمولة تحصيل   ل.س 1000اقتطاع 

ل.س بشننيك علننى  70000ل.س وقننبض منننه    150000بنناع بضنناعة للزبننون عمننار قيمتهننا  10/1فنني  (8

 .كدفعة تحت الحسابالمصرف 

أرسل عصنام الشنيك النوارد منن عمنار إليداعنه فني الحسناب الجناري لندى المصنرف فتبنين أن  17/1في  (9

 . ير كاف، وأعلم عمار باألمررصيد عمار 

 ل.س . 50000استلم عصام شيكا من الزبون عمار بمبلغ  18/1في  (11

 شيك عمار في الحساب الجاري لدى المصرف.أودع  19/1في  (11

ل.س وقنند حننول وائننل المبلننغ إلننى الحسنناب  00000بنناع عصننام بضنناعة للزبننون وائننل بقيمننة  20/1فنني  (12

 الجاري لعصام  لدى المصرف .

 ل.س كدفعة تحت الحساب 30000استلم  عصام شيكاً من الزبون عمار بمبلغ   23/1في   (13

ل.س وظهر له الشيك الوارد من عمار كدفعة  90000ء بقيمة اشترى بضاعة من المورد عال 20/1في  (14

 .الحسابتحت 

 أخبره عالء أن المصرف رفض صرف شيك عمار، فحرر له عصام شيكاً بالمبلغ . 27/1في  (15

 ل.س   55000قبض من الزبون عمار نقداً   1/ 28في  (16

 ل.س  25000حرر شيكاً لزوجته مسحوب على  الحساب الجاري للمنشأة بمبلغ  29/1في  (17

 دفع المصاريف التالية من أموال المنشأة  :  31/1في  (18

 نقداً  32000رواتب وأجور              

  ل.س للمنزل. 3000منها  ل.س  18000فواتير هاتف                

 .ل.س بشيك 05000مصاريف دعاية وإعالن                   

 .ل.س بشيك 20000مصاريف صيانة العقار               

 ل. نقداً  75000تم شراء بضاعة من المورد خالد بقيمة  5/2في  (19

 .على الحسابالباقي نقداً و 100000منها  للزبون عمارل.س  150000تم بيع بضاعة بقيمة  10/2في  (21

 :المطلوبو ل.س نقداً. 200000قبضت المنشأة ايراد عقارات بقيمة  20/2في  (21

 سجيل العمليات السابقة في دفتر اليومية للتاجر عصام ت -1

 تصوير حساب الصندوق وحساب المصرف /جاري وحساب الشيكات الواردة وحساب الزبون عمار  -2

 20/2/2018في و تصويرها وإعادة فتحها  31/1ترصيد الحسابات المذكورة في  -3
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 التاريخ البيــــــــــــــان المبلغ

 له )دائن( منه )مدين(

 

1200000 

000000 

000000 

800000 

 

 

 

 

 

3000000 

 من مذكورين       

 حـ/ العقار     

 حـ/ البضاعة    

 حـ/ الصندوق    

 حـ/ المصرف /جاري    

 إلى حـ/ رأس المال            

 بدء العمل بالمشروع باألصول المذكورة

1/1 

50000  

50000 

 من حـ/ األثاث 

 إلى حـ/ المصرف/جاري            

 شراء اثاث من شركة السعادة بشيك

2/1 

80000  

80000 

 من حـ/ شيكات واردة 

 إلى حـ/ مبيعات           

 بيع بضاعة للزبون سامر وقبض الثمن بشيك 

7/1 

80000  

80000 

 من حـ/ شيكات برسم التحصيل

 إلى حـ/  شيكات واردة          

 إلى المصرف لتحصيلهإرسال شيك سامر 

10/1 

80000  

80000 

 من حـ/ الزبون سامر

 إلى حـ/ شيكات برسم التحصيل         

 إلغاء الشيك المرفوض وتسجيل المبلغ على حساب سامر 

12/1 

 

00000 

20000 

 

 

 

80000 

 من مذكورين         

 حـ/ شيكات واردة      

 حـ/ الصندوق     

 إلى حـ/ الزبون سامر          

 استالم شيك ونقدية من سامر تسوية للشيك المرفوض              

 

00000  

00000 

 من حـ/ شيكات برسم التحصيل

 إلى حـ/  شيكات واردة          

 إرسال شيك سامر)الجديد( إلى المصرف لتحصيله

13/1 

 

59000 

1000 

 

 

 

00000 

 من مذكورين          

 حـ/ المصرف/جاري      

 حـ/ عمولة التحصيل     

 إلى حـ/ شيكات برسم التحصيل          

تحصيل شيك سامر وتسجيل المبلغ في الحساب الجاري بعد 

 اقتطاع عمولة التحصيل 

15/1 

 

70000 

80000 

 

 

 

150000 

 من مذكورين        

 حـ/ شيكات واردة   

 حـ/ الزبون عمار    

 إلى حـ/ المبيعات          

 بيع بضاعة للزبون عمار واستالم  دفعة تحت الحساب بشيك

10/1 
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70000  

70000 

 من حـ/ الزبون عمار 

 إلى  حـ/ شيكات واردة        

 إلغاء الشيك الوارد من عمار لعدم كفاية الرصيد

17/1 

50000  

50000 

 من حـ/ شيكات واردة 

 عمارإلى  حـ/ الزبون         

 ل.س 50000استالم شيك جديد من عمار بمبلغ 

18/1 

50000  

50000 

 من حـ/ المصرف/جاري 

 إلى حـ/ شيكات واردة        

 ايداع شيك عمار في الحساب الجاري

19/1 

00000  

00000 

 من حـ/ المصرف/جاري 

 إلى حـ/ المبيعات         

 بيع بضاعة للزبون وائل وقبض الثمن بحوالة مصرفية  

20/1 

30000  

30000 

 من حـ/ شيكات واردة 

 إلى  حـ/ الزبون عمار        

 ل.س( 30000دفعة من الزبون عمار بموجب شيك )

23/1 

90000  

 

30000 

00000 

 من حـ/ المشتريات 

 إلى مذكورين        

 حـ/ شيكات واردة         

 حـ/ المورد عالء        

 شراء بضاعة من المورد عالء وتظهير شيك عمار كدفعة

20/1 

30000  

30000 

 من حـ/ الزبون عمار

 إلى حـ/ المورد عالء         

تحميل الزبون عمار بقيمة الشيك المرفوض وتسجل المبلغ 

 لحساب المورد عالء )المظهر له (

27/1 

30000  

30000 

 عالءمن حـ/ المورد 

 إلى حـ/ المصرف/جاري         

 تحرير شيك ألمر عالء بدل الشيك المظهرالمرفوض

55000  

55000 

 من حـ/ الصندوق

 إلى حـ/ الزبون عمار         

 ة من الزبون عمارياستالم دفعة نقد

28/1 

25000  

25000 

 من حـ/مسحوبات شخصية

 إلى حـ/ المصرف/جاري         

29/1 

 

32000 

15000 

3000 

05000 

20000 

 

 

 

 

 

 

 

50000 

05000 

 من مذكورين      

 حـ/ رواتب وأجور  

 حـ/ مصاريف هاتف  

 حـ/ مسحوبات شخصية  

 حـ/ مصاريف دعاية وإعالن  

 حـ/ مصاريف صيانة    

 إلى مذكورين        

 حـ/ الصندوق           

 حـ/ المصرف/جاري            

 المسحوبات الشخصية  وتسجيلدفع المصاريف المذكورة 

31/1 
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 إلى )دائن(                                    الصندوقحـ/                             (            من )مدين  

 تاريخ البيان المبالغ تاريخ البيان المبالغ

000000 
20000 
55000 

 

 إلى حـ/ رأس المال
 إلى حـ/ الزبون سامر
 إلى حـ/ الزبون عمار

 
 

 (رصيد منقول )مدور
 إلى حـ/ المبيعات

 إلى حـ/ إيراد العقارات
 
 

 رصيد منقول 

1/1 
11/1 
12/1 

 
 

50000 
 

325111 

 من مذكورين
 

 ()مرحل مدين رصيد
 
 

 من حـ/المشتريات
 

 رصيد مدين )مرحل(

11/1 
 

11/1 

075000 075000 

325000 
100000 
200000 

1/2 
10/2 
20/2 

125000 
 

511111 

5/2 
 
20/2 

025000  025000  

500000    

 

 إلى )دائن(                               المصرف/جاريحـ/                           من )مدين(             

 تاريخ البيان المبالغ تاريخ البيان المبالغ

800000 
59000 
50000 
00000 

 حـ/رأس المالإلى 
 حـ/شيكات برسم التحصيلإلى 
 حـ/شيكات واردةإلى 

 إلى حـ/ مبيعات
 
 

1/1 
5/1 

15/1 
11/1 
12/1 

 األثاثمن حـ/  50000
 من حـ/ المورد عالء

 من حـ/ مسحوبات شخصية
 من مذكورين

 رصيد مدين )مرحل(
 

1/1 
12/1 
11/1 
11/1 

 
 

11/1 

30000 
25000 
05000 
799000 

909000 903000 

  1/2 رصيد منقول )مدور( 799000
 

  

 

   
 

125000  

125000 

 من حـ/ المشتريات 

 إلى حـ/ الصندوق          

 شراء بضاعة نقداً           

5/2 

 

100000 

50000 

 

  

  

150000 

 

 من مذكورين 

 حـ/ الصندوق 

 الزبون عمارحـ/ 

 إلى حـ/ المبيعات    

 على الحساب للزبون عماروبيع بضاعة نقداً 

 

10/2 

200000  

200000 

 من حـ/ الصندوق 

 إلى حـ/ إيراد العقارت    

20/2 
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 إلى )دائن(                                     شيكات واردةحـ/                     من )مدين(                

 تاريخ البيان المبالغ تاريخ البيان المبالغ

80000 
00000 
70000 
50000 
30000 

 مبيعاتالإلى حـ/ 
 حـ/ الزبون سامرإلى 

 المبيعات إلى حـ/
 الزبون عمارإلى حـ/ 
 الزبون عمارإلى حـ/ 

2/1 
11/1 
11/1 
12/1 
11/1 
 

80000 
00000 
70000 
50000 
30000 

 من حـ/شيكات برسم التحصيل
 من حـ/شيكات برسم التحصيل

 من حـ/ الزبون عمار
 من حـ/ المصرف

 من حـ/ المشتريات 

12/1 
11/1 
12/1 
11/1 
12/1 

290000 290000 
 

 إلى )دائن(                                  الزبون عمارحـ/                        من )مدين(               

 تاريخ البيان المبالغ تاريخ البيان المبالغ

80000 
70000 
30000 

 المبيعات إلى حـ/
 حـ/ شيكات واردةإلى 

 إلى حـ/ المورد عالء
 
 

 منقول )مدور(رصيد 
 إلى حـ/ المبيعات

 

11/1 
12/1 
12/1 

 من حـ/ شيكات واردة 50000
 من حـ/ شيكات واردة

 من ح/ الصندوق
 رصيد مدين 

 
 

 رصيد مدين 

12/1 
11/1 
12/1 
11/1 

 
 

30000 
55000 
05000 

180000 180000 

05000 
50000 

1/2 
10/2 

 
95000 

95000 95000 
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 و فتح الحسابات من جديد لفترة جديدة :في حال وجود أرصدة سابقة    (دورة)مسألة 

 األرصدة التالية في دفاتر منشأة التاجر كمال : بعضظهرت  30/0/8201بتاريخ 

المباني  2000000مسحوبات شخصية ،  100000، )مدين( ح جالمصرف  200000الصندوق ،    500000

 ، رواتب وأجور 150000المورد كرم ،  350000خالد ،  الزبون 200000مشتريات ، ال 700000، 

 مبيعات ال 000000رأس المال،  5000000شيكات واردة )سعد(،    300000 

 الشهر السابعو قد قامت المنشأة بالعمليات التالية خالل 

سعد الزبون ل.س وظهر له الشيك الوارد من  800000بقيمة  عماراشترى بضاعة من المورد  2/7في  (1

 كدفعة تحت الحساب والباقي باألجل 

 نقداً  ل.س  100000أشترى أثاثاً للمنشأة من شركة السالم ودفع ثمنه  5/7في  (2

  الباقي على الحسابس نقداً ول. 200000ل.س للزبون خالد منها  000000تم بيع بضاعة بقيمة  10/7في  (3

 .المستحق عليه نقداً  نصفسدد الزبون خالد  15/7في  (4

قد ووع بأن خصص سيارته الخاصة للعمل بالمشر 150000قرر كمال زيادة رأس ماله بمبلغ  20/7في  (5

 نقداً في الصندوق. أودعه الباقيل.س و 1000000قدرت قيمتها بـ 

 أوعها بحسابه بالمصرف.ل.س من الصندوق و 30000سحب مبلغ  25/7في  (6

 سددت المنشأة المستحق للمورد كرم بموجب شيك. 30/7في   (7

 :المطلوب

 7خالل الشهر  تسجيل قيود اليومية للعمليات السابقة في دفاتر منشأة كمال -1

 31/7/2018الحسابات التالية وترصيدها في إعادة فت   -2

   المورد كرمحساب الزبون خالد ، حساب حـ/ رأس المال و، حساب الصندوق ، حساب المصرف         

 

 تاريخ البيـــــــــــــــــــان له منه 

 ال يوجد قيد ألنها أرصدة سابقة مرحلة للفترة الالحقة  

  

 6ر31

800000  

 

300000 

500000 

 من حـ/ المشتريات

 إلى مذكورين          

 حـ/ الشيكات الواردة      

      عمارحـ/ المورد       

وتظهر شيك  عمارشراء بضاعة باألجل من المورد 

 سعد ألمره كدفعة والباقي باألجل    

2/7 

100000  

100000 

 من حـ/ األثاث

 الصندوقإلى حـ/      

 نقداً شراء أثاث من شركة السالم ودفع القيمة 

5/7 

 

  

200000 

000000 

 

 

 

000000 

 مذكورينمن 

 حـ/ الصندوق

 حـ/ الزبون خالد

 المبيعاتإلى حـ/         

 على الحساب لخالدبضاعة نقداً وبيع 

 

10/7 
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300000  

300000 

 الصندوقمن حـ/

  الزبون خالدإلى حـ/       

 سداد خالد نصف المستحق عليه نقداً 

15/7 

 

1000000 

500000 

 

 

 

1500000 

 من مذكورين

 السيارةحـ/ 

 الصندوقحـ/ 

 رأس المال إلى حـ/      

  زيادة رأس المال

20/7 

000000  

000000 

 

 ح ج/المصرف من حـ/ 

 الصندوقإلى حـ/       

 وإيداع بالمصرفسحب من الصندوق 

25/7 

250000  

250000 

 من حـ/ المورد كرم

 إلى حـ/ المصرف      

 سداد للمورد كرم بموجب شيك

30/7 

 

 منا                                               حارالصندوق                                               لا

500000 

200000 

300000 

500000 

                   1/7               (سابق)رصيد 

 10/7       المبيعات    إلى حـ/ 

 15/7       الزبون خالدإلى حـ/ 

  20/7      إلى حـ/ رأس المال  

 

 

       1/8رصيد منقول 

100000 

000000 

1000000 

 5/7                االثاثمن حـ/

 25/7صرف          من حـ/ الم

 31/7                رصيد مدين

1500000 1500000 

 

1000000 

 

 

 لا                                        ح ج رمنا                                               حار المصرف

200000 

000000 

                   1/7                      سابقرصيد 

 25/7   الصندوق            إلى حـ/ 

    

               

 1/8رصيد منقول    

 250000 

350000 

                30/7من حـ/ المورد كرم             

 31/7                   رصيد مدين   

000000 000000 

 

350000 

 

 

 لا                                             رأس المال منا                                          حار

0500000 

 
 رصيد دائن

 

5000000 

1500000 

 2/7              رصيد سابق

 20/7 مذكورين             من 

 

 

 1/8رصيد منقول             

0500000 0500000 

 

 0500000 

 


