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تحليل وتسجيل عمليات البضاعة في المنشآت تحليل وتسجيل عمليات البضاعة في المنشآت 
التجاريةالتجارية

))المحاسبة عن عمليات البضاعةالمحاسبة عن عمليات البضاعة((  

٢٢



تحليل وتسجيل عمليات البضاعة في المنشآت التجارية
)المحاسبة عن عمليات البضاعة( 

Purchasesالمشتريات : أو�ً •
 تشتري عندما لذا .المصروفات حسابات من المشتريات حساب يعد •

 بقيمة مديناً  المشتريات حساب يجعل البيع بغرض بضاعة المنشأة
.المشتراة البضاعة

م/حظة•
 � وا1ثاث، السيارات ا3�ت مثل ثابتة 1صول المنشأة شراء عند •

 باسم يسمى حساب في تسجل وإنما المشتريات، حساب ضمن تدخل
 حيث ا1ثاث، /حـ أو السيارات /حـ أو ا3�ت /حـ مثل الثابت ا1صل

 وليس المنشاة نشاط في ا�ستخدام بغرض تقتنى الثابتة ا1صول أن
.ا1رباح وتحقيق البيع بھدف

٣٣



صور المشتريات

مشتريات على الحساب 
(با1جل)

المشتريات/ حـمن     ×× 

مشتريات بشيك مشتريات نقدية

المشتريات/ حـمن     ×× المشتريات/حـ من    ×× 

الدائنين / حـإلى     ××      

 

إثبات مشتريات على          
   الحساب            

المشتريات/ حـمن      ××

البنك/ إلى حـ  ××   

إثبات مشتريات                
    بشيك               

المشتريات/حـ من    ×× 

الصندوق/ حـإلى       ××    

إثبات مشتريات                  
  نقدية   

٤٤



   Purchases Returnsمردودات المشتريات

  مطابق غير المشتراة البضاعة من جزء أن المنشأة اكتشفت إذا•

 الحالة ھذه فيللبائع، برده وقامت تالف، أو عيوب به أو للمواصفات،

 مردودات /حـ يسمى المردود الجزء لھذا حساب المنشأة تفتح مردودات /حـ يسمى المردود الجزء لھذا حساب المنشأة تفتح

 من يخفض 1نه بطبيعته دائن حساب يعتبر الحساب وھذا المشتريات،

مصروفات كحساب بطبيعتھا مدينة تعتبر التي المشتريات قيمة

 قائمة في الفترة نھاية في المشتريات مردودات حساب يظھر :م/حظة•

.المشتريات حساب رصيد من مطروحاً  الدخل
٥٥



صور مردودات المشتريات

مردودات مشتريات على الحساب 
(با1جل)

 الدائنين/ من حـ         ×× 

مردودات مشتريات بشيك

البنك/ من حـ        ××

مردودات مشتريات نقدية

الصندوق        /من حـ       ×× 
 الدائنين/ من حـ         ×× 

مردودات        / إلى حـ      ××      

المشتريات                         

إثبات مردودات مشتريات                
   على الحساب             

مردودات    / إلى حـ     ××       

المشتريات                         

إثبات مردودات مشتريات            
    بشيك                     

الصندوق        /من حـ       ×× 

مردودات   / إلى حـ      ××      

المشتريات                         

  إثبات مردودات مشتريات  نقدية
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Purchases Allowancesمسموحات المشتريات 

 للمواصفات المطابقة غير أو المعيبة البضاعة رد عدم على المنشاة توافق قد•
.المشتريات قيمة في تخفيض على الحصول مقابل في بھا وا�حتفاظ

 أو المعيبة البضاعة بقيمة المشتريات مسموحات /حـ فتح يتم الحالة ھذه في•

 من يخفض 1نه بطبيعته دائن الحساب ھذا ويعتبر للمواصفات، المطابقة غير من يخفض 1نه بطبيعته دائن الحساب ھذا ويعتبر للمواصفات، المطابقة غير

.بطبيعتھا مدينة تعتبر التي المشتريات قيمة

 نھاية في الدخل قائمة في المشتريات مسموحات حساب يظھر :م/حظة•

.المشتريات /حـ رصيد من مطروحة الفترة

•
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صور مسموحات المشتريات

مسموحات مشتريات على 
الحساب (با1جل)

مسموحات مشتريات بشيك

البنك/ من حـ           ××

مسموحات مشتريات نقدية

الحساب (با1جل)الصندوق/من حـ        ×× 

الدائنين/ من حـ          ×× 

مسموحات     / إلى حـ       ××   
المشتريات                          

إثبات مسموحات مشتريات على 
   الحساب

البنك/ من حـ           ××

مسموحات  / إلى حـ        ××       

المشتريات                            

إثبات مسموحات مشتريات            
    بشيك                   

الصندوق/من حـ        ×× 

مسموحات        / إلى حـ     ××  

المشتريات                      

إثبات مسموحات مشتريات       
 نقدية

٨٨



:مما سبق يتضح أن

Purchase Discountخصم الشراء •
  وخصم ..وله نوعان خصم تجاري.. ھو تخفيض يمنحه البائع للمشتري   

)دفعالتعجيل خصم (نقدي 

Trade Discountالخصم التجاري  -أ• Trade Discountالخصم التجاري  -أ•

كبيرة بكميات الشراء على لتشجيعه للمشتري التجاري الخصم البائع يمنح•

 زادت كلما التجاري الخصم نسبة وتزداد )الكمية بخصم أحياناً  ويعرف(

 وجھة من المشتريات لتكلفة تخفيض يمثل فھو وبالتالي المشتراة، الكمية

.المشتري نظر
٩٩



 عملية تسجل وإنما بالدفاتر، التجاري الخصم يظھر � :م/حظة 
 لمبدأ تطبيقاً  فع/ً  المنشأة تحملتھا التي بالقيمة أي بالصافي، الشراء
.التاريخية التكلفة

  المعلنة ا1سعار قائمة حسب قيمتھا بضاعة التجارية فاضل منشأة اشترت :مثال•
.نقداً  المستحق سداد تم وقد ،%١٠ تجاري بخصم جنيه ٥٠٠٠٠ )الكتالوج(

.التجارية فاضل منشأة يومية دفتر في السابقة العملية إثبات :المطلوب•

٥٠٠٠  =  %١٠  ×  ٥٠٠٠٠ = التجاري الخصم قيمة• ٥٠٠٠  =  %١٠  ×  ٥٠٠٠٠ = التجاري الخصم قيمة•

٤٥٠٠٠  = ٥٠٠٠  -  ٥٠٠٠٠  =       المشتريات قيمة•

المشترياتالمشتريات//من حـمن حـ                                    ٤٥٠٠٠٤٥٠٠٠

إثبات شراء بضاعة نقداً بخصم إثبات شراء بضاعة نقداً بخصم   
%%١٠١٠تجاريتجاري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الصندوقالصندوق/ / إلى حـإلى حـ                                            ٤٥٠٠٠٤٥٠٠٠
في ھذه الحالة يكون في ھذه الحالة يكون 

::القيد كما يليالقيد كما يلي

١٠١٠



Cash  النقديالنقدي  الخصمالخصم Discount

  فيفي  ويسجلويسجل  المبكر،المبكر،  السدادالسداد  علىعلى  لحثهلحثه  للمشتريللمشتري  البائعالبائع  يمنحهيمنحه  تخفيضتخفيض
  دفاتردفاتر  وفيوفي  ..بهبه  مسموحمسموح  خصمخصم  ويسمىويسمى  ))مدينمدين((  كتكلفةكتكلفة  البائعالبائع  دفاتردفاتر

..مكتسبمكتسب  خصمخصم  ويسميويسمي  ))دائندائن((    ربحربح  أوأو  ادادكإيركإير  المشتريالمشتري

  جنيهجنيه  ٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠  قيمتھاقيمتھا  بضاعةبضاعة  التجاريةالتجارية  فاضلفاضل  منشأةمنشأة  اشترتاشترت::  مثالمثال

١١١١

  جنيهجنيه  ٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠  قيمتھاقيمتھا  بضاعةبضاعة  التجاريةالتجارية  فاضلفاضل  منشأةمنشأة  اشترتاشترت::  مثالمثال
  خصمخصم  فاضلفاضل  منشأةمنشأة  تمنحتمنح  أنأن  علىعلى  ....  يوميوم٢٥٢٥  بعدبعد  السدادالسداد  يتميتم  انان  علىعلى
  المستحقالمستحق  سدادسداد  تمتم  وقدوقد    ....  اسبوعاسبوع  خ/لخ/ل  السدادالسداد  تمتم  اذااذا  ،،%%٤٤  نقدينقدي
    ....  اسبوعاسبوع  خ/لخ/ل

  فاضلفاضل  منشأةمنشأة  يوميةيومية  دفتردفتر  فيفي  السابقةالسابقة  العمليةالعملية  إثباتإثبات  ::المطلوبالمطلوب
..التجاريةالتجارية



�حظ أن منشأة فاضل استفادت بقيمة الخصم النقدي حيث سددت 
خ/ل المھلة المسموح بھا

٢٠٠٠%  =   ٤×    ٥٠٠٠٠=  قيمة الخصم المكتسب  •

٤٨٠٠٠=   ٢٠٠٠  -  ٥٠٠٠٠=  المبلغ المسدد     :  إذاً •

))منشأة التوفيقمنشأة التوفيق((الدائنين الدائنين //من حـمن حـ                ٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠

ومن ثم يكون ومن ثم يكون 
::القيد كما يليالقيد كما يلي

سداد المستحق وا:ستفادة من الخصمسداد المستحق وا:ستفادة من الخصم  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

البنك البنك //حـحـ                                    ٤٨٠٠٠٤٨٠٠٠

إلى مذكورينإلى مذكورين

الخصم المكتسبالخصم المكتسب/ / حـحـ                  ٢٠٠٠٢٠٠٠

١٢١٢



 أيضاً  تعرف والتي – النقدي الخصم شروط تذكر قد :م/حظة
:التالية الصورة على السابق المثال في - ا�ئتمان بشروط

٢٥/٧/٤

فترة ا�ئتمان أي 
أقصى مدة با1يام من 
تاريخ الشراء لسداد 
إجمالي القيمة بدون 

خصم

المھلة من تاريخ 
الشراء با1يام التي 
يمكن ا�ستفادة فيھا 

بالخصم

نسبة الخصم النقدي

١٣١٣



   Freight in Expenses مصروفات نقل المشتريات

 والشحن النقل مصروفات على المشتريات نقل مصروفات تشتمل•
:احتما�ن وھناك ذلك، إلى وما والتفريغ والتأمين

 ھذه وفي المشتري، محل البضاعة تسليم أن أي البائع، يتحملھا أن•
 تسجل � وبالتالي النقل، لمصروفات متضمناً  الشراء مبلغ يكون الحالة تسجل � وبالتالي النقل، لمصروفات متضمناً  الشراء مبلغ يكون الحالة

.مستقل حساب في المشتريات نقل مصروفات

 ھذه وفي البائع، محل البضاعة تسليم أن أي المشتري، يتحملھا أو•
 أو المشتريات نقل مصروفات حساب يسمى حساب يفتح الحالة

 تضاف الفترة نھاية وفي النقل، مصروفات بقيمة للداخل، نقل مصروفات
الدخل قائمة في المشتريات تكلفة على المصروفات تلك

١٤١٤



  Net Purchases تحديد قيمة صافي المشتريات

مبالغ
كليبيــــــــــــــــــــــــــــان جزئي

××× ×××تكلفة المشتريات تكلفة المشتريات

×× مصاريف نقل المشتريات: يضاف

××× ـــــــــــــــــــــ إجمالي تكلفة المشتريات

×× مردودات المشتريات: يخصم

×× مسموحات المشتريات         

)××( ×× الخصم المكتسب         

××× ـــــــــــــــــــــ صافي المشتريات
١٥١٥



 Cost of Goods Sold)تكلفة المبيعات(حساب تكلفة البضاعة المباعة 

 صافي قيمة بتعديل وذلك الدخل، قائمة في المباعة البضاعة تكلفة تظھر•
:يلي كما وذلك الفترة، آخر ومخزون الفترة أول بمخزون المشتريات

المبلغ بيــــــــــــــــــــــــــــان

×× مخزون أول الفترة

××× ×××صافي المشتريات+   صافي المشتريات+  

××× تكلفة البضاعة المتاحة للبيع

)××( مخزون آخر الفترة  - 

××× )تكلفة المبيعات(تكلفة البضاعة المباعة 

أي أي 
  أنأن

١٦١٦



المصطلح المحاسبي باللغة ا]نجليزية المصطلح المحاسبي باللغة العربية

Purchases المشتريات

Purchases Returns مردودات المشتريات

Purchases Allowances مسموحات المشتريات

Purchases Discount خصم الشراء

Trade Discount Tradeالخصم التجاري Discount الخصم التجاري

Cash Discount الخصم النقدي

Discount Earned الخصم المكتسب

Freight in Expenses مصروفات نقل المشتريات

Net Purchases صافي المشتريات

Cost of Goods Sold تكلفة البضاعة المباعة



 Salesالمبيعات : ثانياً 
المبيعات ھي المصدر الرئيسي Qيرادات المنشأة التجارية، ويعد حساب  

المبيعات من حسابات اQيرادات لذا فإن طبيعته دائنة 
• 

صور المبيعات

مبيعات بشيك مبيعات نقدية
مبيعات على الحساب (با1جل)

المدينين/ حـمن     ×× 

المبيعات/ حـإلى     ××

إثبات مبيعات على             
   الحساب   

مبيعات بشيك

البنك/ حـمن      ××

المبيعات/ إلى حـ  ×× 

إثبات مبيعات                   
    بشيك                

مبيعات نقدية

الصندوق/حـ من    ×× 

المبيعات/ إلى حـ      ××    

                  مبيعاتإثبات  
  نقديةً 



Sales Returns مردودات المبيعات

 لعدم أو بھا تالف جزء لوجود المباعة البضاعة من جزء العميل يرد قد•

 .للمواصفات مطابقتھا

 مدينة تعتبر لذا البائعة، المنشأة ]يرادات تخفيضاً  المبيعات مردودات تعتبر•

.بطبيعتھا

 إجمالي من مطروحاً  الفترة نھاية في المبيعات مردودات رصيد يظھر•

المبيعات لصافي للوصول الدخل قائمة في المبيعات



صور مردودات المبيعات

مردودات مبيعات على الحساب 
(با1جل)

مردودات مبيعات بشيك مردودات مبيعات نقدية

مردودات المبيعات/حـمن     ×× 
مردودات المبيعات/حـمن       ×× 

المدينين/ حـإلى            ××      

إثبات مردودات مبيعات               
   على الحساب                

مردودات المبيعات/حـمن       ×× 

البنك/ حـإلى            ××   

إثبات مردودات مبيعات               
    بشيك                         

مردودات المبيعات/حـمن     ×× 

الصندوق/ حـإلى          ××     

إثبات مردودات مبيعات               
  نقداً              

٢٠٢٠



 Sales Allowancesمسموحات المبيعات 

 مقابل للمواصفات المطابقة غير بالبضاعة المشتري العميل يحتفظ قد•
.بھا المرتبطة المبيعات قيمة في تخفيض أو سماح على الحصول

 مدينة تعتبر لذا البائعة، المنشأة ]يرادات تخفيضاً  المسموحات تعتبر•
.بطبيعتھا.بطبيعتھا

 إجمالي من مطروحاً  الفترة نھاية في المبيعات مسموحات رصيد يظھر•
المبيعات لصافي للوصول الدخل قائمة في المبيعات

  أي أنأي أن



صور مسموحات المبيعات

مسموحات مبيعات على الحساب 

(با1جل)

مسموحات المبيعات/حـمن     ×× 

مسموحات مبيعات بشيك

مسموحات المبيعات/من حـ     ××

البنك/ إلى حـ       ××      

مسموحات مبيعات نقدية

مسموحات المبيعات/حـمن     ×× 
مسموحات المبيعات/حـمن     ×× 

المدينين/ حـإلى  ××                 

إثبات مسموحات مبيعات             
   على الحساب                

البنك/ إلى حـ       ××      

إثبات مسموحات                     
    مبيعات بشيك                

الصندوق/ إلى حـ       ××     

إثبات مسموحات مبيعات                
 نقدية           

٢٢٢٢



Sales Discount خصم المبيعات

:ينقسم إلى•

Trade Discountالخصم التجاري  -أ•

 وھو المبيعات، لترويج للمشتري التجاري الخصم البائع يمنح• وھو المبيعات، لترويج للمشتري التجاري الخصم البائع يمنح•

الكتالوج في المحدد البيع لسعر تخفيض بمثابة

التجاري الخصم استبعاد بعد بالصافي المبيعات تسجل•

اليومية دفتر في يظھر و� البيع فاتورة في يظھر التجاري الخصم•



 ٥٠٠٠٠باعت منشأة فاضل التجارية بضاعة بسعر الكتالوج بمبلغ : مثال
.وحصلت القيمة نقداً % ٥لمنشاة النجاح بخصم تجاري  جنيه

 فاضل منشأة يومية دفتر في السابقة العملية إثبات :المطلوب•
.التجارية

٢٥٠٠  =  %٥  ×  ٥٠٠٠٠ =    التجاري الخصم قيمة•

٤٧٥٠٠  =٢٥٠٠ -  ٥٠٠٠٠  = المحصلة المبيعات قيمة•

الصندوقالصندوق//من حـمن حـ                                    ٤٧٥٠٠٤٧٥٠٠

%%٥٥إثبات مبيعات نقدية بخصم تجاري إثبات مبيعات نقدية بخصم تجاري   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المبيعاتالمبيعات/ / إلى حـإلى حـ                              ٤٧٥٠٠٤٧٥٠٠ في ھذه الحالة يكون في ھذه الحالة يكون 
::القيد كما يليالقيد كما يلي



Cash Discountالخصم النقدي  -ب

 على لتشجيعھم مھلة ا3جل البيع حالة في لعم/ئھا المنشآت تمنح ما عادة•
 الخصم ھذا ويعرف المھلة، ھذه خ/ل نقدي بخصم وا�ستفادة المبكر السداد

Discount به المسموح بالخصم البائع دفاتر في Allowed

 ويظھر مدينة، طبيعته فإن لذا المبيعات، إيرادات به المسموح الخصم يخفض•
 للوصول المبيعات إجمالي من مطروحاً  الدخل قائمة في الفترة نھاية في

المبيعات لصافي

  أي أنأي أن



  في جنيه ٤٠٠٠٠ بمبلغ اQيمان لمنشأة بضاعة التجارية فاضل منشأة باعت :مثال
  في عليھا المستحق اQيمان منشأة سددت وقد ٥٠/١٠/٥ بشروط ٢٠١٧/١/١
٢٠١٧/١/٨

.التجارية فاضل منشأة يومية دفتر في السابقة العملية إثبات :المطلوب
تمھيد حسابي•

=   بهقيمة الخصم المسموح •

٢٠٠٠%  =  ٥×    ٤٠٠٠٠

=  قيمة النقدية المحصلة  •

 ٣٨٠٠٠=   ٢٠٠٠  -   ٤٠٠٠٠  

من مذكورينمن مذكورين

الصندوق الصندوق / / حـحـ                ٣٨٠٠٠٣٨٠٠٠  

في في ٨٨//١١//٢٠١٧٢٠١٧

 ٣٨٠٠٠=   ٢٠٠٠  -   ٤٠٠٠٠  
الخصم المسموح بهالخصم المسموح به/ / حـحـ                  ٢٠٠٠٢٠٠٠  

المدينينالمدينين/ / إلى حـإلى حـ              ٤٠٠٠٠٤٠٠٠٠  

إثبات تحصيل المستحق على منشأة إثبات تحصيل المستحق على منشأة   
ا\يمان بعد حصولھا على خصم نقدي ا\يمان بعد حصولھا على خصم نقدي 

٥٥%%
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في في ١١//١١//٢٠١٧٢٠١٧

المدينين المدينين / / من حـمن حـ            ٤٠٠٠٠٤٠٠٠٠  

المبيعات المبيعات / / إلى حـإلى حـ            ٤٠٠٠٠٤٠٠٠٠  
إثبات مبيعات على الحساب لمنشأة إثبات مبيعات على الحساب لمنشأة   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٥٥//١٠١٠//٥٠٥٠ا\يمان بشروط ا\يمان بشروط 

٢٦٢٦



  Net Sales تحديد قيمة صافي المبيعات

مبالغ
كليبيــــــــــــــــــــــــــــان جزئي

××× إجمالي المبيعات

×× مردودات المبيعات:  يخصم

×× ××            مسموحات المبيعات                       مسموحات المبيعات          

××      بهالخصم المسموح           

)××( ـــــــــــــــــــــ

××× ×× صافي المبيعات

من كل من كل 
ما سبقما سبق

٢٧٢٧



المصطلح المحاسبي باللغة ا]نجليزية المصطلح المحاسبي باللغة العربية

Sales المبيعات

Sales Returns مردودات المبيعات

Sales Allowances مسموحات المبيعات

Sales Discount خصم المبيعات

Discount Allowed الخصم المسموح به

Net Sales صافي المبيعات
٢٨٢٨



المساعدةالمساعدة) ) الدفاترالدفاتر((السج/ت السج/ت 

٢٩٢٩

المساعدةالمساعدة) ) الدفاترالدفاتر((السج/ت السج/ت 
Subsidiaries



:  المساعدة  )السج/ت(التعريف بالدفاتر 
عبارة عن دفاتر يومية مستقلة و يتم تخصيص كل دفتر ]ثبات 
مجموعة من العمليات المتجانسة التي يكثر تكرارھا ويستدعي 

.ذلك تخصيص يومية خاصة بھا 

:مبررات استخدام السج/ت المساعدة:مبررات استخدام السج/ت المساعدة
 ،تعد الطريقة العادية و التي سبق استخدامھا من ابسط و أقدم الطرق 

.و دفتر أستاذ عام،حيث تعتمد على إمساك دفتر يومية واحد
:ناسب المنشآت المتوسطة و الكبيرة الحجم نظرا  لــ يقد � وھذا 

)كثرة عدد العمليات اليومية ( تعدد نشاطھا  •

تنوع عملياتھا وكثرة عدد العم/ء والموردين•

.الحاجة إلى تقسيم العمل و تحقيق الرقابة•



تعتمد طريقة السج/ت المساعدة على إمساك مجموعة من اليوميات  
.المساعدة تسجل بھا العمليات المتكررة و ذات الطبيعة المتشابھة

Credit Sales يومية المبيعات ا3جلة -١ Journal 

المجموعة الدفترية في ظل استخدام السج/ت المساعدة:

:دفاتر اليومية المساعدة: أو�

Sales Returns  Journal ا3جلة يومية مردودات المبيعات -٢

Credit Purchases Journal يومية المشتريات ا3جلة -٣

Purchases Returns  Journal يومية مردودات المشتريات ا3جلة -٤

و يشتمل على يومية (التحليلي  Cash Journalدفتر النقدية  -٥
)المقبوضات و يومية المدفوعات

٣١٣١



يتم الترحيل إليه أول بأول من : أستاذ مساعد المدينين  -١
يومية المبيعات و مردوداتھا 

يتم الترحيل إليه أول بأول من : أستاذ مساعد الدائنين -٢

دفاتر ا1ستاذ المساعد: ثانيا

يتم الترحيل إليه أول بأول من : أستاذ مساعد الدائنين -٢
يومية المشتريات و مردوداتھا



القيود ا]جمالية لليوميات المساعدة في نھاية  :ويثبت بھا 
العمليات التي � توجد لھا يومية وكذلك ..  كل فترة

سداد المرتبات أو ا�يجار أو سداد قيمة  مساعده مثل
وغيرھا... أصل ثابت 

دفتر يومية عامة دفتر يومية عامة : : ثالثا ثالثا 

وغيرھا... أصل ثابت 

)العامة ( ويتم الترحيل له من دفتر اليومية المركزية 

 

دفتر أستاذ عام دفتر أستاذ عام : : رابعا رابعا 



:ا]جراءات المحاسبية

.إثبات العمليات أو� بأول في اليوميات المساعدة•

ترحيل مفردات اليوميات المساعدة أو� بأول و بالتفصيل إلى دفتر •
.ا1ستاذ المساعد

في نھاية كل فترة يتم نقل مجاميع اليوميات المساعدة بقيود إجمالية •في نھاية كل فترة يتم نقل مجاميع اليوميات المساعدة بقيود إجمالية •
.إلى اليومية العامة

من واقع القيود في اليومية العامة يتم الترحيل إلى الحسابات •
.المختصة بدفتر ا1ستاذ العام

تتم المطابقة بين ا�ستاذ المساعد وا�ستاذ العام•

.من دفتر ا1ستاذ العام يتم إعداد ميزان المراجعة•



الدورة المحاسبية في ظل السجTت المساعدة

مستندات القيد

أو: بأول أو: بأول 

أو: بأول  أو: بأول  
اليوميات المساعده

اليومية العامة 
)المركزية(

ا\ستاذ العام

دفتر أستاذ مساعد 
المدينين والدائنين

ميزان  
المراجعة

قيد إجمالي في نھاية كل فترة قيد إجمالي في نھاية كل فترة 

أو: بأول  أو: بأول  

مطابقة مطابقة 



:دفتر يومية المبيعات ا3جلة: أو�•

أما عمليات البيع النقدي فيتم إثباتھا أما عمليات البيع النقدي فيتم إثباتھا . . إثبات عمليات البيع اaجل فقطإثبات عمليات البيع اaجل فقطيستخدم في يستخدم في   --
..))المقبوضاتالمقبوضات((مباشرة في دفتر النقدية مباشرة في دفتر النقدية 

دفتر أستاذ دفتر أستاذ يتم الترحيل من ھذا الدفتر أول بأول إلى الحسابات الشخصيه للمدينين في يتم الترحيل من ھذا الدفتر أول بأول إلى الحسابات الشخصيه للمدينين في   --
..مساعد المدينينمساعد المدينين

بقيد إجمالى فى بقيد إجمالى فى المجموع المجموع في نھاية كل فترة يتم جمع يومية المبيعات اaجلة ويثبتفي نھاية كل فترة يتم جمع يومية المبيعات اaجلة ويثبت  --
::دفتر اليومية العامة كما يلىدفتر اليومية العامة كما يلى::دفتر اليومية العامة كما يلىدفتر اليومية العامة كما يلى

ثم يتم ترحيل ھذا القيد إلى الحسابات المختصة بدفتر ا\ستاذ العامثم يتم ترحيل ھذا القيد إلى الحسابات المختصة بدفتر ا\ستاذ العام..



:سؤال

فى حالة امساك سجTت مساعدة فان بيع بضاعة با\جل تسجل 
:فى 

.دفتر يومية مردودات المبيعاتأ-

.دفتر يومية المشتريات - ب .دفتر يومية المشتريات - ب

دفتر يومية المبيعات اaجلة -ج

.دفتر اليومية العامة - د

٣٧٣٧



وفاء خ/ل فبراير ال"فيما يلى بيان بالمبيعات ا3جلة التى تمت فى دفاتر مح/ت : مثال
٢٠١٦

.على الحساب 1نس ٧٥٠٠باعت بضاعة بمبلغ  ٢/١فى  -  ١

١٠٠٠٠باعت بضاعة أجلة 1مجد بمبلغ  ٢/٥فى  -  ٢

١٥٠٠٠باعت بضاعة على الحساب 1حمد بمبلغ  ٢/١٢فى –٣

.يحصل بعد ث/ثة أشھر ٢٠٠٠٠يوب بمبلغ باعت أصل ثابت 1 ٢/١٥فى  -  ٤

 ١٢٠٠٠باعت بضاعة على الحساب 1يمن بمبلغ  ٢/١٨فى  -  ٥ ١٢٠٠٠باعت بضاعة على الحساب 1يمن بمبلغ  ٢/١٨فى  -  ٥

١١٠٠٠باعت بضاعة لعلى با1جل قيمتھا  ٢/٢٥فى  -  ٦

:المطلوب

تسجيل العمليات السابقة فى يومية المبيعات ا3جلة.

تصوير حسابات ا1ستاذ بدفتر أستاذ مساعد المدينين.

إجراء قيد اليومية المركزى فى اليومية العامة والترحيل إلى دفتر ا1ستاذ العام.



..يومية المبيعات اaجلةيومية المبيعات اaجلة

٣٩٣٩



..حسابات ا1ستاذ بدفتر أستاذ مساعد المدينينحسابات ا1ستاذ بدفتر أستاذ مساعد المدينينترحيل وترصيد 

٤٠٤٠



٤١٤١



التسجيل في دفتر اليوميه العامه -٢

٤٢٤٢

ثم يتم ترحيل ھذا القيد إلى الحسابات المختصة بدفتر ا\ستاذ العامثم يتم ترحيل ھذا القيد إلى الحسابات المختصة بدفتر ا\ستاذ العام



-::الترحيل والترصيد في دفتر ا�ستاذ العام -٤

٤٣٤٣



:المبيعات ا3جلةمردودات دفتر يومية : ثانيا•

  ....مساعدة مساعدة   إذا كانت عمليات مردودات المبيعات كثيرة التكرار فإنه يخصص لھا يوميةإذا كانت عمليات مردودات المبيعات كثيرة التكرار فإنه يخصص لھا يومية••

..عن دفتر يومية المبيعات اaجلةعن دفتر يومية المبيعات اaجلة  w يختلفw يختلف  تصميم ھذا الدفترتصميم ھذا الدفتر••

مساعد مساعد   وترحل قيود اليومية أوw بأول إلى الحسابات الشخصية للمدينين بدفتر أستاذوترحل قيود اليومية أوw بأول إلى الحسابات الشخصية للمدينين بدفتر أستاذ••
.  .  المدينينالمدينين

لمجموع فى دفتر لمجموع فى دفتر اا  وفى نھاية كل فترة يتم تجميع يومية مردودات المبيعات ويثبتوفى نھاية كل فترة يتم تجميع يومية مردودات المبيعات ويثبت  •• لمجموع فى دفتر لمجموع فى دفتر اا  وفى نھاية كل فترة يتم تجميع يومية مردودات المبيعات ويثبتوفى نھاية كل فترة يتم تجميع يومية مردودات المبيعات ويثبت  ••
:  :  اليومية المركزية بالقيد التالىاليومية المركزية بالقيد التالى

.فتر ا1ستاذ العامد ثم يتم ترحيل ھذا القيد إلى حسابى مردودات المبيعات وإجمالى المدينين فى



::مثالمثال

::بافتراض أنه فى المثال السابق تمت المردودات التاليةبافتراض أنه فى المثال السابق تمت المردودات التالية

..لعدم مطابقتھا للمواصفاتلعدم مطابقتھا للمواصفات    ٣٠٠٠٣٠٠٠رد أنس بضاعة قيمتھا رد أنس بضاعة قيمتھا   ٢٢//٦٦فى فى   - -   ١١

..لوجود تلفيات بھا لوجود تلفيات بھا     ٣٥٠٠٣٥٠٠رد أمجد بضاعة قيمتھا رد أمجد بضاعة قيمتھا   ٢٢//١١١١فى فى   - -   ٢٢

لمخالفتھا للعينة المرسلة إليه والمتفق لمخالفتھا للعينة المرسلة إليه والمتفق     ١٠٠٠١٠٠٠رد أحمد بضاعة قيمتھا رد أحمد بضاعة قيمتھا   ٢٢//١٥١٥فى فى - -   ٣٣
عليھاعليھاعليھاعليھا

لمطلوبلمطلوبا::

تسجيل العمليات السابقة فى يومية مردودات المبيعاتتسجيل العمليات السابقة فى يومية مردودات المبيعات..

تصوير حسابات ا1ستاذ بدفتر أستاذ مساعد المدينينتصوير حسابات ا1ستاذ بدفتر أستاذ مساعد المدينين..

إثبات قيد اليومية المركزى فى دفتر اليومية العامة وترحيله إلى دفتر ا1ستاذ العامإثبات قيد اليومية المركزى فى دفتر اليومية العامة وترحيله إلى دفتر ا1ستاذ العام..



:يوميه مردودات المبيعات ا�جله -١

٤٦٤٦



-: الترحيل والترصيد في دفتر استاذ مساعد المدينين -٢

٤٧٤٧



٤٨٤٨



-:التسجيل في دفتر اليوميه

ثم يتم ترحيل ھذا القيد إلى الحسابات المختصة بدفتر ا\ستاذ العامثم يتم ترحيل ھذا القيد إلى الحسابات المختصة بدفتر ا\ستاذ العام. . 


