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احملاضرة التاسعت
املعاجلت احملاسبيت لعملياث األوراق التجاريت
األوراق التجارية :Commercial Papersىي الكمبياالت و سندات السحب والوثائق التي
تثبت الديون الناتجة عن التعامالت التجارية بشكل قانوني في حال حدوث المنازعات بين
المنشأة و األطراف األخرى.
تعرف الكمبيالة :بأنيا أمر بالدفع صادر عن شخص يسمى الساحب (الدائن) إلى شخص أخر
يسمى المسحوب عميو (المدين) بدفع مبمغ معين لو أو ألمر شخص ثالث يسمى (المستفيد)
وذلك في تاريخ معين أو عند االطالع.
و بالتالي الكمبيالة تتضمن أسماء كل من األطراف اآلتية :


الساحب :ىو الشخص الذي تسحب الكمبيالة ألمره و تدفع قيمتيا لو بتاريخ استحقاقيا.



المسحوب عميو :ىو الطرف المدين المكمف بالدفع .



المستفيد :ىو الشخص الذي تسحب الكمبيالة ألمره و تدفع لو قيمة الكمبيالة بتاريخ استحقاقيا.

نموذج كمبيالة

دمشق بتاريخ ----------
إلى حضرة السيد( ---------------- :اسم المسحوب عميو – المدين )
بعد مرور شير من تاريخو أرجو أن تدفعوا ألمر
السيد ( ----------------------------اسم المستفيد)
مبمغا وقدره فقط  -------------------ال غير .
ً
والقيمة لقاء بضاعة /نقدية .

مقبول الدفع بتاريخ / /
اسم المسحوب عميو وتوقيعو

اسم الساحب وتوقيعو
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أما السند اإلذني (سند السحب) :فيو تعيد كتابي يصدر عن الشخص المدين يتعيد بموجبو
لشخص آخر ىو الدائن بأن يدفع في تاريخ الحق مبمغاً معيناً من المال وذلك ألمره أو ألمر
شخص ثالث يسمى المستفيد.
نموذج سند األمر
دمشق بتاريخ ----------
بعد انقضاء  ----------من تاريخو
أتعيد أنا ( ------------------------------اسم المدين)
بأن أدفع ألمر السيد ( --------------------------------اسم الدائن)
مبمغا وقدره  ----------فقط -----------------------------------
ً

ال غير.

نقدا .
والقيمة وصمتنا بضاعةً /

التوقيع
(المدين)

وعمى الرغم من أن الكمبيالة و سند السحب تتم معالجتيما محاسبياً بنفس الطريقة كأوراق قبض
أو أوراق دفع  ,إال أنو يمكن تحديد أوجو الخالف بينيم في النقاط التالية:
 )1الكمبيالة تحرر من قبل الشخص الدائن ,بينما يحرر السند اإلذني من قبل المدين نفسو.
 )2تتضمن الكمبيالة ثالثة أشخاص ىم  :الساحب و المسحوب عميو و المستفيد ,أما السند اإلذني
فيتضمن فقط الشخص المتعيد (المدين ) و الشخص الدائن (المستفيد).

 )3ال بد من توقيع الشخص المدين (المسحوب عميو) بالقبول عمى الكمبيالة أما السند اإلذني فال
داعي لمتوقيع عميو ألنو تعيد من المدين بالدفع ,بمعنى أنو قبول صريح بالدفع.


تمتاز األوراق التجارية إضافة إلى أن ليا تاريخ استحقاق معين أو بمجرد االطالع عمييا بما

يمي:

 )1أنيما أداة ائتمان و ورقة تجارية لذلك يخضع المتعاممون بيما ألحكام القانون التجاري ميما
كانت طبيعة التعامل فيما بينيم.

 )2قابمية التداول بالتحويل ألمر شخص آخر (التظيير) كما في الشيكات.
 )3قابمية الخصم لدى المصارف (البيع لممصارف قبل تاريخ االستحقاق).
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 )4تصمح الكمبياالت والسندات لتكون وسيمة ضمان (أو تأمين) لمحصول عمى قرض من الجيات
المقرضة (المصارف ومؤسسات التمويل أو أشخاص).



أنواع األوراق التجارية :
تختمف طبيعة ىذه األوراق بالنسبة لممنشأة باختالف موقعيا من العممية فإذا كانت
المنشأة ىي الطرف الدائن أي الساحب فإن ىذه األوراق تكون بالنسبة ليا أوراق قبض.
واذا كانت المنشأة ىي الطرف المدين أي المسحوب عميو فإن ىذه األوراق تكون بالنسبة ليا
أوراق دفع .

 -1أوراق القبض ( Notes Receivableمدينة – أصل متداول) :ىي الكمبياالت أو السندات

اإلذنية التي تحصل عمييا المنشأة من الغير نتيجة عممية بيع بضاعة بموجب كمبيالة أو نتيجة

سداد دين من الزبائن.

عند البيع بموجب كمبيالة يكون القيد:
مدين دائن
××××

البيـ ــان
من حـ /أوراق القبض

××××

إلى حـ /المبيعات

بيع بضاعة بموجب كمبيالة

أو عند سحب كمبيالة عمى الزبون يكون القيد:
مدين دائن
××××

××××

البيـ ــان
من حـ /أوراق القبض

إلى حـ /زبون -فالن

سحب كمبيالة عمى الزبون
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 -2أوراق الدفع( Notes Payableدائنة  -التزامات) :ىي الكمبياالت أو السندات اإلذنية التي

تحررىا المنشأة لمغير نتيجة عممية شراء بضاعة بموجب كمبيالة أو نتيجة سداداً اللتزامات

المنشأة (لمدائنون).

عند الشراء بموجب كمبيالة يكون القيد:
مدين دائن

××××

××××

البيـ ــان
من حـ /المشتريات

إلى حـ /أوراق الدفع

شراء بموجب كمبيالة
أو عند السداد لممورد بموجب كمبيالة يكون القيد:
مدين دائن
××××

××××

البيـ ــان
من حـ /المورد-فالن

إلى حـ /أوراق الدفع

سداد لممورد بتحرير(سحب) كمبيالة
أوالا -المعالجة المحاسبية ألوراق القبض:
إن أولى خطوات المعالجة المحاسبية ألوراق القبض ىي إثبات قبض (حيازة) المنشأة ليذه
األوراق بالقيد:
مدين دائن
××××

××××

البيـ ــان
من حـ /أوراق القبض

إلى حـ /المبيعات

بيع بضاعة بموجب كمبيالة
أوجو أو أشكال التصرف بأوراق القبض :بعد إثبات استالم أوراق القبض المسحوبة عمى الغير,
يمكن لممنشأة التصرف بأوراق القبض التي بحوزتيا وفق أحد األوجو التالية:
 -1االحتفاظ بأوراق القبض و تحصيل قيمتيا بتاريخ االستحقاق مباشرة.
 -2إرسال أوراق القبض إلى المصرف لتحصيميا.
 -3تظيير أوراق القبض لمغير.
 -4حسم أوراق القبض .

 -5تقديم أوراق القبض لممصرف كضمان لمحصول عمى قرض.
47

السنة األولى

مبادئ محاسبة()1

د .اسعد الخميـس

 -1أوالا :االحتفاظ بأوراق القبض حتى تاريخ استحقاقيا وتحصيل قيمتيا من المسحوب عميو
مباشرة:

في ىذه الحالة تحتفظ المنشأة بأوراق القبض التي بحوزتيا لتقوم بعد ذلك بتحصيميا بتاريخ
استحقاقيا من المسحوب عميو بشكل مباشر بالقيد:
مدين دائن
××××

من حـ /الصندوق أو المصرف
××××



البيـ ــان
إلى حـ /أوراق القبض

تحصيل أوراق القبض نقداً أو بشيك

أما إذا امتنع ( رفض ) الزبون سداد قيمة الكمبيالة في موعد استحقاقيا ,في ىذه الحالة يتم

رفض (إلغاء) الكمبيالة واثبات مديونية الزبون بقيمتيا بالقيد:
مدين دائن
××××

البيـ ــان
من حـ /زبون-فالن

××××

إلى حـ /أوراق القبض

اثبات مديونية الزبون واقفال أ.القبض

مثال:1



بتاريخ  2011/5/1باع التاجر عصام بضاعة باألجل لمزبون حسام قيمتيا  500000ل.س.

في  5/5سحب عصام كمبيالة عمى حسام بمبمغ الدين تستحق بعد أربعة أشير من تاريخو
وقبميا كمال .



في  9/2تاريخ استحقاق الكمبيالة قام حسام بسداد قيمة الكمبيالة المستحقة عميو نقداً.
مدين

دائن

500000

البيـ ــان

من حـ /زبون حسام
500000

إلى حـ /المبيعات

بيع بضاعة عمى الحساب

عند سحب كمبيالة عمى الزبون حسام يكون القيد:
مدين
500000

دائن
500000

البيـ ــان
من حـ /أوراق القبض

إلى حـ /زبون حسام

سحب كمبيالة عمى الزبون حسام
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عند سداد الكمبيالة يكون القيد:
مدين

دائن

500000

البيـ ــان
من حـ /زبون حسام

500000

إلى حـ /أوراق القبض

سداد الكمبيالة نقداً

 -بفرض أنو في  9/2تاريخ استحقاق الكمبيالة رفض الزبون حسام سداد قيمتيا .

في ىذه الحالة نثبت قيد الغاء الكمبيالة بجعميا دائنة وتحميل الزبون حسام بقيمتيا بالقيد:
مدين

دائن

500000

البيـ ــان
من حـ /زبون حسام

500000

إلى حـ /أوراق القبض

اثبات مديونية الزبون واقفال أ.القبض

-2ثاني ا :إرسال أوراق القبض إلى المصرف لتحصيميا:
قد تفضل المنشأة توسيط المصرف الذي تتعامل معو ليقوم نيابة عنيا بتحصيل
الكمبيالة بتاريخ استحقاقيا من المسحوب عميو ,وذلك مقابل حصول المصرف عمى عمولة معينو
تحسب بنسبة معينة أو بمبمغ مقطوع ,تسمى عمولة التحصيل ,وتسجل في

"حــ /عمولة

التحصيل "ىي بمثابة مصروف بالنسبة لممنشأة.
ويفضل توسيط المصرف في تحصيل أوراق القبض عادة في الحاالت التي يكون فييا مكان
المسحوب عميو في مدينة أخرى غير مدينة الساحب .تتم العممية عمى مرحمتين كما يمي:
 -1عند إرسال أوراق القبض إلى المصرف لتحصيميا تسجل في حـ /أوراق قبض برسم التحصيل
بالقيد:

مدين دائن
××××

××××

البيـ ــان
من حـ /أوراق قبض برسم التحصيل
إلى حـ /أوراق القبض

ارسال الكمبيالة إلى المصرف لمتحصيل
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 -2عند ورود إشعار من المصرف يفيد بتحصيل قيمة الكمبيالة و إيداع صافي القيمة في حساب
المنشأة بالمصرف بعد حسم عمولة التحصيل يتم تسجيل القيد :
مدين

دائن

البيـ ــان
من مذكورين

××××

حـ /المصرف

××××

حـ /عمولة التحصيل
إلى حـ /أوراق القبض برسم التحصيل

××××

تحصيل الكمبيالة عن طريق المصرف
أما في حال ورود إشعار من المصرف يفيد بعدم تحصيل الكمبيالة المرسمة ورفض الزبون سداد
قيمتيا في ىذه الحالة يتم إلغاء الكمبيالة المرسمة بجعميا دائنة وتحميل قيمتيا عمى الزبون بجعمو
مديناً بقيمتيا بالقيد:
مدين دائن
××××

البيـ ــان
من حـ /زبون-فالن

××××

إلى حـ /أوراق قبض برسم التحصيل

اثبات مديونية الزبون واقفال أ .القبض المرسمة

مثال :2


في 2011/3/1باع حسام بضاعة باألجل لمزبون عمار قيمتيا  400000ل.س بحسم



في  4/1سدد عمار  180000ل.س نقداً وقبل بالباقي كمبيالة سحبيا عصام عميو تستحق بعد



في  5/15أرسل عصام كمبيالة عمار إلى المصرف لتحصيميا.



في  6/1ورد إشعار من المصرف يفيد بتحصيل قيمة الكمبيالة المرسمة وتسجيل صافي المبمغ

تجاري . ٪5

شيرين.

في الحساب الجاري بالمصرف بعد خصم عمولة تحصيل قدرىا  500ل.س.

المطموب :تسجيل ما سبق في دفاتر التاجر حسام .
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 20000 = %5 × 400000حسم تجاري
 380000 = 20000 - 400000صافي المبيعات
من حـ /زبون عمار

380000

3/1

إلى حـ /المبيعات
380000

بيع بضاعة باألجل لمزبون عمار بحسم تجاري ٪5
من مذكورين

180000

حـ /الصندوق

200000

حـ /أوراق القبض ( تستحق )6/1

380000

4/1

إلى حـ /الزبون عمار

استالم دفعة نقديو وسحب كمبيالة بالباقي عمى الزبون عمار
200000

200000

من حـ /أ .ق .برسم التحصيل

إلى حـ /أو ارق القبض

5/15

إرسال كمبيالة عمار لتحصيميا بواسطة المصرف
من مذكورين

199500

حـ /المصرف

500

حـ/عمولة تحصيل

200000

إلى حـ /أ .ق .برسم التحصيل

6/1

تحصيل كمبيالة عمار المرسمة وتسجيل صافي قيمتيا
في الحساب الجاري بعد إقتطاع عمولة التحصيل



عمى فرض أنو في 6/1ورد إشعار لممنشأة من المصرف يفيد بعدم تحصيل الكمبيالة المرسمة
إليو وبرفض الزبون عمار سداد قيمتيا ,في ىذه الحالة يتم تحميل الزبون عمار بقيمتيا بالقيد

التالي :
مدين
200000

دائن
200000

البيـ ــان
من حـ /زبون عمار

إلى حـ /أوراق قبض برسم التحصيل

اثبات مديونية الزبون واقفال أ .القبض المرسمة
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 -3ثالث ا :ىو تظيير أوراق القبض لمغير سداد ا لمدين:

يعتبر التظيير من أىم األسباب التي تشجع التجار عمى التعامل باألوراق التجارية باعتباره أحد

أشكال تسييل التعامل التجاري المتعارف عمييا والمقبولة بين التجار.
ويمكن تعريف التظيير بانو نقل ممكية (حيازة) الكمبيالة من طرف إلى آخر بيدف استخداميا
كسداد لقيمة مشتريات أو سداداً اللتزام الموردين أو ألطراف أخرى  .وذلك بأن يكتب عمى ظير
الكمبيالة أو السند عبارة
” وعنا ادفعوا المبمغ ألمر السيد (.....................................المستفيد الجديد)“
ثم يكتب اسمو ويوقع وبالتالي يقوم المستفيد الجديد بتحصيميا من المدين بتاريخ االستحقاق
عند شراء بضاعة بتظيير كمبيالة يكون القيد:
مدين دائن
××××

××××

البيـ ــان
من حـ /المشتريات

إلى حـ /أوراق قبض (مظيرة)

شراء بضاعة بتظيير كمبيالة الزبون فالن

أو عند سداد المستحق ألحد الموردين بتظيير كمبيالة يكون القيد:
مدين دائن
××××

××××

البيـ ــان
من حـ /مورد-فالن

إلى حـ /أوراق قبض (مظيرة)

تظيير أوراق القبض لممورد سداداً لمدين

مثال :3
في  2012 /3/1باعت المنشأة بضاعة لمزبون سامر قيمتيا  250000ل.س وسحبت عميو
كمبيالة بالمبمغ تستحق بتاريخ .2012/6/1
في  3/20اشترت بضاعة من المورد سعيد بقيمة  400000ل.س وظيرت لو كمبيالة سامر
وسددت الباقي نقداً.
في  2012 /6/1سدد الزبون سامر قيمة الكمبيالة المظيرة لممورد سعيد.
المطموب :تسجيل العمميات السابقة في دفاتر المنشأة .
71

مبادئ محاسبة()1

د .اسعد الخميـس

السنة األولى

الحل :
250000

من حـ/أوراق قبض
250000

3/1

إلى حـ /المبيعات
بيع بضاعة لمزبون سامر واستالم كمبيالة بالمبمغ

400000

3/20

من حـ /المشتريات
إلى مذكورين
حـ /أوراق القبض ( مظيرة)

250000

حـ /الصندوق

150000

شراء بضاعة من المورد سعيد بتظيير كمبيالة الزبون سامر
ألمره و سداد الباقي نقداً
-

ال يوجد قيد في دفاتر المنشأة ألن العممية تمت خارج دفاتر 6/1

-

المنشأة بين الزبون و المورد

في حال رفض الزبون سداد قيمة الكمبيالة المظيرة

لممورد ,في ىذه الحالة يعود المورد إلى

المنشأة التي ظيرت لو الكمبيالة ويبمغيا برفض الزبون السداد وبالمقابل تعود المنشاة إلى الزبون
الذي سحبت عميو الكمبيالة.
المثال السابق :عمى فرض أنو في تاريخ  6/1موعد استحقاق الكمبيالة المظيرة ,أبمغ المورد
سعيد المنشأة أن الزبون سامر رفض سداد قيمة الكمبيالة المظيرة لو.
في ىذه الحالة تقوم المنشأة بإلغاء الكمبيالة المظيرة واثبات مديونية الزبون ودائنية المورد
في دفاترىا بالقيدين:
اثبات دائنية المورد بالقيد:
مدين
250000

دائن
250000

البيـ ــان
من حـ /أوراق القبض(مظيرة)
إلى حـ /مورد سعيد

اثبات دائنية المورد والغاء أوراق القبض المظيرة
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اثبات مديونية الزبون بالقيد:
مدين

دائن

250000

البيـ ــان
من حـ /زبون سامر

250000

إلى حـ /أوراق قبض

اثبات مديونية الزبون واقفال أ .القبض المظيرة

يمكن دمج القيدين السابقين بإثبات مديونية الزبون ودائنية المورد كما يمي:
مدين
250000

دائن
250000

البيـ ــان
من حـ /زبون سامر

إلى حـ /مورد سعيد

اثبات مديونية الزبون ودائنية المورد

 -4رابع ا  -حسم أوراق القبض لدى المصرف:

حسم أوراق القبض ىو الحصول عمى قيمة أقل من القيمة االسمية لمكمبيالة وذلك قبل تاريخ

استحقاقيا وتتم العممية عن طريق حسم الكمبيالة لدى المصرف أي (عممية بيع ورقة القبض
لممصرف قبل تاريخ استحقاقيا لمحصول عمى نقدية فورية) عمى أن يقوم المصرف بتحصيل
كامل القيمة االسمية لمكمبيالة من المسحوب عميو بتاريخ استحقاقيا ,وبالتالي فان الفرق بين
القيمة االسمية لورقة القبض والقيمة المحصمة بتاريخ الحسم يعتبر مصروف بالنسبة لممنشأة و
يسجل عمى حساب خاص بو يسمى "حــ /مصاريف الحسم أو اآلجيو"
مصاريف الحسم ( اآلجيو) = مبمغ الفائدة  +عمولة التحصيل المصرفية
الفائدة = القيمة االسمية لورقة القبض × معدل الحسم × الفترة الزمنية من تاريخ الحسم حتى
تاريخ االستحقاق.
المعالجة المحاسبية لحسم أوراق القبض في دفاتر المنشأة:
أوالً  :أرسال ورقة القبض التي بحوزة المنشأة لممصرف ألجل الحسم بالقيد:
مدين دائن
××××

××××

البيـ ــان
من حـ /أوراق القبض برسم الحسم
إلى حـ /أوراق قبض

ارسال الكمبيالة إلى المصرف لحسميا
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ثانياً :عند ورود إشعار من المصرف يفيد بحسم الكمبيالة المرسمة وايداع الصافي في الحساب
الجاري لممنشأة بعد اقتطاع مصاريف الحسم يتم تسجيل القيد التالي:
مدين

البيـ ــان

دائن

من مذكورين

××××

حـ /المصرف

××××

حـ /مصاريف الحسم(اآلجيو)
إلى حـ /أوراق القبض برسم الحسم

××××

حسم الكمبيالة عن طريق المصرف
مثال:
في  /3/1باعت المنشأة بضاعة لمزبون حاتم بقيمة  300000ل.س وسحب عميو كمبيالة
تستحق في .7/1
في  3 /15أرسمت المنشاة كمبيالة خالد إلى المصرف لخصميا .
في  4/1ورد إشعار من المصرف يفيد بحسم الكمبيالة المرسمة إليو مقابل فائدة  %8و إقتطاع
عمولة تحصيل  1000ل.س وايداع صافي القيمة في الحساب الجاري لممنشأة .
المطموب :تسجيل العمميات السابقة في دفاتر المنشأة
من حـ/أوراق قبض ( تستحق )7/1

300000
300000

3/1

إلى حـ /المبيعات
بيع بضاعة لمزبون حاتم بموجب كمبيالة
من حـ /أوراق قبض برسم الحسم

300000
300000

3/15

إلى حـ /أوراق قبض
أرسال كمبيالة حاتم لممصرف لخصميا
4/1

من مذكورين
293000

حـ /المصرف

7000

حـ /مصاريف الحسم (اآلجيو)
300000

إلى حـ/أوراق قبض برسم الحسم
حسم كمبيالة حاتم مقابل مصاريف الحسم
فترة الحسم من تاريخ الحسم 4/1حتى تاريخ االستحقاق  7/1ثالث شيور
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مبمغ الفائدة = 6000 = 12 /3× ٪8 × 300000
1000 +

عمولة التحصيل

7000مصاريف الحسم

مسألة حول األوراق التجارية:
 )1بتاريخ  2011/3/1باعت منشأة الشام بضاعة لمزبون عمار بقيمة  1200000ل.س وقبضت
من ثمنيا  200000بشيك أودعتو في حسابيا الجاري مباشرة وسحبت عمى عمار بباقي المبمغ
ثالث كمبياالت ىي كما يمي


الكمبيالة األولى بمبمغ  250000ل.س تستحق بتاريخ 2011/5/1



الكمبيالة الثانية بمبمغ  300000ل.س تستحق بتاريخ 2011/8/1



الكمبيالة الثالثة بمبمغ  450000ل.س تستحق بتاريخ 2011/10/1

 )2في  3/5اشترت بضاعة من محالت النور بمبمغ  320000ل.س وظيرت ليا كمبيالة عمار
األولى وسددت ليا الباقي بموجب بشيك.
 )3في  3/25أرسمت المنشأة كمبيالة عمار الثانية إلى المصرف لخصميا .
 )4في  4/1وافق المصرف عمى خصم الكمبيالة المرسمة بمعدل فائدة  %9وعمولة تحصيل 500
ل.س

وسجل المبمغ في الحساب الجاري لممنشأة .

 )5في  5/1تاريخ استحقاق الكمبيالة المظيرة امتنع عمار عن سداد الكمبيالة المظيرة لمحالت
النور
التي أبمغت المنشأة بذلك .
 5/5 )6حررت المنشأة كمبيالة ألمر محالت النور بمبمغ  200000ل.س تستحق الدفع بتاريخ
6/5

وسددت الباقي نقداً .

حصل المصرف لنفسو قيمة الكمبيالة المحسومة لديو .
 )7في ّ 8/1

 )8في  10/1قامت المنشأة بتحصيل الكمبيالة الثالثة المسحوبة عمى عمار نقداً .
المطموب  :تسجيل العمميات السابقة في دفتر اليومية لمنشأة الشام التجارية
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الحل :دفاتر منشأة الشام
المبمغ
مدين

تاريخ

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
دائن
من مذكورين

200000

حـ /المصرف

1000000

حـ /أ .قبض
1200000

3/1

إلى حـ /المبيعات
بيع بضاعة لمزبون عمار وقبض جزء من الثمن بشيك وسحب
ثالث كمبياالت عمى عمار بباقي المبمغ

320000

3/5

من حـ /المشتريات
إلى مذكورين
250000
70000

حـ /أ .قبض ( تستحق )5/1
حـ /المصرف
شراء بضاعة من محالت النور بتظيير كمبيالة عمار األولى
ألمرىا وسداد باقي الثمن نقداً

300000

من حـ /أ .قبض برسم الخصم
300000

3/25

إلى حـ /أ .قبض
إرسال كمبيالة عمار الثانية إلى المصرف لخصميا
4/1

من مذكورين
290500

حـ /المصرف

9500

حـ /مصاريف الحسم ( اآلجيو )
300000

إلى حـ /أ .قبض برسم الحسم
مصاريف الحسم = مبمغ الفائدة  +عمولة التحصيل
مبمغ الفائدة = 9000 = 12/4×% 9× 300000
 500 +عمولة تحصيل
 9500مصاريف الحسم
فترة الحسم من تاريخ الحسم 4/1لغاية تاريخ االستحقاق 8/1
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5/1

من حـ /الزبون عمار
إلى حـ /المورد ( محالت النور)
250000

250000

رفض كمبيالة مظيرة واثبات مديونية الزبون عمار ودائنية المورد
5/5

من حـ /المورد (محالت النور)
إلى مذكورين
200000

حـ /أ .دفع ( تستحق )6/5

50000

حـ /الصندوق
تحرير كمبيالة لمحالت النور بمبمغ  200000ودفع الباقي نقداً
ال يوجد قيد في دفاتر المنشأة ألن المصرف حصل

لنفسو 8/1

كمبيالة عمار المحسومة لديو
من حـ /الصندوق

450000
450000

إلى حـ /أوراق القبض

10/1

تحصيل المنشأة الكمبيالة الثالثة نقداً

تجديد أوراق القبض :
حيث يتم تجديد أوراق القبض بإلغاء الورقة المستحقة الدفع واثبات الفوائد ,ثم اصدار ورقة قبض
جديدة تكون قيمتيا مساوية لورقة القبض الممغاة مضافاً إلييا قيمة فوائد التأخير ,أما فوائد
التأخير فيي الفوائد التي تدفع لقاء تجديد األوراق الممغاة بأوراق جديدة تستحق في تاريخ الحق
وتحسب كما يمي:
فوائد التأخير = قيمة األوراق التجارية المؤجمة*نسبة الفائدة*مدة تأجيل الدفع.
مثال :في  4/1باعت المنشأة بضاعة إلى الزبون عصام بموجب كمبيالة تستحق في
.6/1وبمبمغ 100000ل.س.
في موعد استحقاق الكمبيالة اتفقت مع الزبون عصام عمى تجديد الكمبيالة بأخرى تستحق في
 9/1مقابل فائدة تأخير قدرىا .%9
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الحل:
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

المبمغ
مدين

تاريخ

دائن

100000

من حـ /أ .قبض
100000

4/1

إلى حـ /المبيعات
بيع بضاعة لمزبون عصام بموجب كمبيالة

102250

6/1

من حـ /الزبون عصام
إلى مذكورين
100000
2250

حـ /أ .قبض
حـ /فوائد التأخير()2250 =12/3*%9*100000
الغاء الكمبيالة المستحقة عمى الزبون واثبات مديونيتو وتحميمو
الفوائد

102250

من حـ /أ .قبض
102250

6/1

إلى حـ /الزبون عصام
سحب كمبيالة جديدة عمى الزبون عصام متضمنة فوائد التأخير

المعالجة المحاسبية ألوراق الدفع :
أوراق الدفع ىي تمك األوراق التي يمتزم التاجر أو المنشأة بدفع قيمتيا في تاريخ االستحقاق سداداً
اللتزام معين.
فأوراق الدفع (دائنة  -التزامات) :ىي الكمبياالت أو السندات اإلذنية التي تحررىا المنشأة لمغير
نتيجة عممية شراء بضاعة بموجب كمبيالة أو نتيجة سداداً اللتزامات المنشأة (لمدائنون).
مدين دائن
××××

××××

البيـ ــان
من حـ /المشتريات

إلى حـ /أوراق الدفع

شراء بموجب كمبيالة
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أو عند السداد لمموردين بموجب كمبيالة يكون القيد:
مدين دائن
××××

البيـ ــان
من حـ /مورد-فالن

××××

إلى حـ /أوراق الدفع

سداد لممورد بموجب كمبيالة

في حال عدم تسديد أوراق الدفع وتجديدىا بأخرى :في ىذه الحالة تقوم المنشأة بأثبات دائنية
المورد وتحمميا لفوائد التأخير لصالح المورد ,ثم اصدار أوراق دفع جديدة قيمتيا مساوية لمقديمة
إضافة إلى فوائد التأخير
مثال :في  3/1اشترت المنشأة بضاعة من المورد سامر بقيمة  .90000لقاء كمبيالة تستحق
الدفع بعد شير.
في  4/1تاريخ استحقاق الكمبيالة لم تتمكن المنشأة من سدادىا فاتفقت مع المورد سامر عمى
تجديدىا بأخرى تستحق بعد في  6/1لقاء فوائد تأخير قدرىا .%9
الحل:
90000

من حـ /المشتريات
90000

3/1

إلى حـ /أوراق الدفع
شراء بضاعة بموجب كمبيالة من المورد سامر
4/1

من مذكورين
90000

حـ /أوراق الدفع

1350

حـ /فوائد التأخير()1350 =12/2*%9*90000
91350

إلى حـ /المورد سامر
الغاء الكمبيالة واثبات فوائد التأخير لصالح المورد

91350

من حـ /المورد سامر
91350

4/1

إلى حـ /أوراق الدفع
اصدار كمبيالة جديدة تستحق بعد شيرين

77

السنة األولى

مبادئ محاسبة()1

د .اسعد الخميـس

في حال عدم تسديد أوراق الدفع بتاريخ استحقاقيا:
عند استحقاق الكمبيالة وتوقف المنشأة عن دفعيا لسبب ما ,في ىذه الحالة يقوم المورد بإجراء
احتجاج قانوني ضد المنشأة ,حيث يعتبر بمثابة مصروف عمى المنشأة ,ففي ىذه الحالة تقوم
المنشأة بإلغاء الكمبيالة واثبات دائنية المورد وتحمميا بمصاريف االحتجاج.
عمى فرض في المثال السابق في  4/1رفضت المنشأة سداد الكمبيالة ورفع المورد احتجاج
وتكمف 1000ل.س.
وفي  4/5قامت المنشأة بسداد الكمبيالة مع مصاريف االحتجاج نقداً.
الحل.
4/1

من مذكورين
90000

حـ /أوراق الدفع

1000

حـ /مصروفات االحتجاج
91000

إلى حـ /المورد سامر
الغاء الكمبيالة واثبات مصروفات االحتجاج لصالح المورد

91000

من حـ /المورد سامر
91000

4/5

إلى حـ /الصندوق
سداد قيمة الكمبيالة نقداً
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