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 الفصل الخامس
 الخصم

 مفهوم الخصم
أو ظروف خاصةة اةالالء أ أت تءة    وحدة االقتصادية التجاريةقد تستدعي سياسة البيع لل  

الخصة  ويوةوت  ، تحت مسءىت زي ً أو تخفيضاً لالء ئها عن البضاعة الءباعة للوحدة االقتصادية

لتخفةةيا الةةا  فهةةو قيءةةة ا عةةة هةاا الخصةة  بالبةةاً اصةةورة ئوسةةبة مقويةةةل مةةن قيءةة البضةةاعة الءبا

، من قيءة الصفقة التةي تءةت اي هءةا ويحقةخ الخصة  اه ةواله الءختلفةة أهةداف يء حه التاجر لالءيله

من ثءن البضةاعة  متالددة اال سبة للبائع والءشتر  على حد سواأ  ويء   هاا الت زيل أو التخفيا

علةةى  ةةراأ أكبةةر كءيةةة مةةن اشةةول وسةةبة مقويةةة عةةن امسةةالار الءحةةددة اهةةدف تشةةجياله للءشةةتر  

راكدة الالبضاعة أو تشجياله لتسديد ما اامته من ديوت في أقرب فترة زم ية للتخلص من البضاعة 

 والخص  يووت على عدة أ وال هي:  اوءيات كبيرة الءخزووة لديها أو

 * الخصم التجاري

 سةةبة ا   يء حةةه البةائع  لةى الءشةتر ،الخصة  التجةار  هةو عبةارة عةةن قيءةة الخفةا الةا  

مالي ة من  جءالي الفاتورة ئقوائ  امسالارل، اءال ى أوه تخفةيا علةى السةالر الةوارد فةي الفةاتورة، 

، أو ، وقةد يءة   لتجةار الجءلةةالبضاعة الءقررة من قبةل الء شةهة ويءثل وسبة مقوية ت زل من سالر

الشراأ وقداً أم  ذا كاوت عءلية البيع و عءا، ويء   هاا الخص  اغا ال ظر يء   عن أسالار الءفرد

امسالار، أو لتشجيع الءشتر  علةى زيةادة  اوخفاضعلى الحساب  ويت  م   هاا الخص  بالباً ع د 

أو لجاب عء أ جدد أو   باع بريةزة الءسةاومة لةدع االةا الالءة أ أو لءواجهةة حالةة  مشترياته

أو  بالا الالءة أالوساد أو للتخلص من السلع اطيقة الحركة أو التةي اوتهةت موهةتها أو محااةاة لة

، ويءثل صافي قيءة الفاتورة اال سبة للبائع قيءة مبيالاته واال سبة للءشتر  قيءة مشترياته، الهيقات

 ذ أت الخص  التجار  يطرح من قيءة البضاعة الءباعةة ويءثةل الصةافي ثءةن البيةع اال سةبة للبةائع 

ائع ، وعءليةة الشةراأ مةن قبةل وثءن الشراأ اال سبة للءشةتر  وعليةه فةهت عءليةة البيةع مةن قبةل البة

الءشتر  ، تسجل االقيءة الصافية للفاتورة وليس االقيءة اإلجءاليةة لهةا  وهةال القيءةة الصةافية هةي 

التةةي سةةيت  أثباتهةةا االقيةةد الءحاسةةبي فةةي دفةةاتر الءشةةتر  ودفةةاتر البةةائع أ  أت الخصةة  التجةةار  ال 

فاتر البةائع  ذ ال يالةد راحةاً للءشةتر  وال يظهر في السج ت الءحاسبية ال ادفاتر الءشةتر  وال اةد

فةةي السةةج ت الءحاسةةبية هةةي وتيجةةة الءالادلةةة اةةالت توةةوت القيءةةة الءثبتةة يالةد خسةةارة علةةى البائع و

 اآلتية:

 الخص  التجار  –=كلفة الشراأئالسالر الءاللن في القائءةلالقيد(بصافي القيمة)التي ستسجل 

 أهءها: ويءون أت يهخا الخص  التجار  عدة أ وال  

وسبة مقوية من أجءالي قيءة قائءة البيع ئالفاتورةل ، حيث يقوم البائع ااحتساب قيءةة الخصة  ،  -1

 وحسءها من  جءالي قيءة فاتورة البيع للوصول للقيءة الصافية 

 ، مع اإلاقاأ على القيءة اإلجءالية للفاتورة وحدات مجاوية تسل  للالءيل -2

ذات الءةةردود امعلةةى اال سةةبة لةةه ، وتالةةد الطريقةةة امولةةى  وعةةادة يالتءةةد البةةائع الطريقةةة  

الءتءثلة ا سبة مقوية هي امكثر رواجاً مةن حيةث جةاب الءشةتر ، وفةي الغالة  يقةوم البةائع اءة   

الخصة    خص  تجار   هافي لتجار الجءلة فض ً عةن الخصة  التجةار  الءاللةن للءفةرد ويحتسة

ت  حساب الخص  الءاللن للءفرد واحتساب صافي القيءةة التجار  في هال الحالة على مرحلتين  ذ ي

ى الصافي ليت  االد ذلت احتساب صافي القيءةة ساب الخص  الخاص اتجار الجءلة علومن ث  يت  ح

لتاجر الجءلة اءال ى أوه ال يت  دمج الخصءين واحتسااه  مالةاً و وءةا يةت  احتسةاب الخصة  اصةورة 

 متتالية 
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 اريالمعالجة المحاسبية للخصم التج
 ت الخص  التجار  وكءا ذكر سةااقاً ال يظهةر هةءن القيةد الءحاسةبي فةي دفةاتر البةائع أو   

الءشتر  لاا فإت القيد الءحاسبي الخاص اشراأ وايةع البضةاعة فةي حالةة وجةود الخصة  التجةار  

 فإوه يثبت االصافي االد استبالاد الخص  من القيءة اإلجءالية للبضاعة في قائءة البيع 

 :1مثال 
 :2212فيءا يلي االا الالءليات الءالية التي جرت في مح ت أحءد التجارية خ ل عام   

دي ار وقةداً لتةاجر الجءلةة خالةد علءةاً أت الءحة ت تءة    02222ت  ايع اضاعة اءبلغ  2/3في  -1

 لتجار الجءلة فض ً عن الخص  امول  %5لول الزاائن ، وتء   خص   %12خص  تجار  

 دي ار على الحساب  لى م شهة كري  التجارية  02222يع اضاعة اءبلغ ت  ا 4/3في  -2

 الءطلوب:  ثبات القيود الءحاسبية لءح ت أحءد التجارية ، وللتاجر خالد ، ولء شهة كري   

 الحل:
 تاجر الجملة خالد  محالت أحمد التجارية

 دينار الخصم التجاري 0666=  16%×  06666

 قيمة البضاعة. دينار 00666=  06666-0666

 دينار الخصم التجاري إضافي 0066= 0%×  00666

 دينار القيمة الصافية. 01366=  0066 – 00666

 

   

 من حـ/ المشتريات 01366  من حـ/ الصندوق 01366 -1

 إلى حـ/الصندوق  01366   إلى حـ/ المبيعات  01366  

 %0و %16داً بخصم تجاري شراء بضاعة نق  %0و %16بيع بضاعة نقداً بخصم تجاري  

 دينار الخصم التجاري 0666=  16%× 06666

 دينار صافي القيمة. 00666=  0666 – 06666

 

  

 منشأة كريم التجارية

 من حـ/ المشتريات 00666  من حـ/ المدينون )كريم( 00666 -0

 إلى حـ/الدائنون )أحمد(  00666  إلى حـ/ المبيعات  00666  

 %16شراء بضاعة على الحساب بخصم تجاري   %16الحساب بخصم تجاري بيع بضاعة على  

 * الخصم النقدي
قيءةة الخفةا الةا  يء حةه  ئويطلخ عليه أيضاً خص  تالجيل الةدفعل يقصد االخص  ال قد   

الةةدين الءطلةةوب م ةةه، وذلةةت فةةي حةةاالت البيةةع علةةى سةةداد علةةى سةةرعة البةةائع لالءيلةةه، لتشةةجياله 

التسةديد ابائع مع الالءيل على تخفيا قيءةة الةدين الءطلةوب م ةه،  ذا قةام الحساب، حيث قد يتفخ ال

 الالء أ  منسرعة استرداد البائع لديووه هءات ، اهدف خ ل فترة محددة

اصورة كبيرة اين التجار، فالء تج يبيع  لى تةاجر الجءلةة  اآلجلةلقد توسالت عءليات البيع   

لءفةرد قةد يبيةع  لةى رد ااآلجل أيضاً وتاجر اتاجر الءفعلى الحساب وهاا ادورل يبيع البضاعة  لى 

 عء ئه على الحساب 

ع دما يبيع التةاجر  لةى عءيةل اضةاعة ااآلجةل فهةو يحةدد لةه مةدة مالي ةة يجة  سةداد قيءةة   

  قد  وذلت:الها أعلى من سالرالبضاعة في وهايتها ويووت سالر ايع البضاعة على الحساب 

 وتيجة توقف االا الءدي ين عن دفع الءبالغ التي اامته  مت البائع قد يتالرض لخسائر  -1

مت البائع سيستل  قيءة البضاعة في وهاية الءدة الءتفخ عليها واةالت يحةرم مةن اسةتثءار الءبلةغ  -2

   خ ل تلت الءدة

سداد قبل الءةدة الوعليه فقد يء   البائع للءشتر  خصءاً مالي اً من قيءة البضاعة حتى يشجاله على 

 عليها وهاا يسءى الخص  ال قد  وأسبااه: الءتفخ

 يؤد   لى اإلسراع في تحصيل الديوت مءا يزيد من دورات رأس الءال الالامل  -أ

 
  لى: مبراض التحليل الءالي رأس الءال ي قس  مالحظة:

 الءطلواات الءتداولة –رأس الءال الالامل = الءوجودات الءتداولة  -
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 الءطلواات طويلة اممد –الثااتة  رأس الءال الثاات = الءوجودات -

 االا الءدي ين للءبالغ التي عليه   تقليل الخطر ال اتج عن عدم تسديد -ب

وقدياً فالء افسةة البائالين قد تووت سبباً لء   الخص  ال قد  فإذا م   أحده  خصءاً  الء افسة اين -ج

 ترب  البائالين اآلخرين على م   عء ئه  أيضاً 

ماللومات عن الحالة الءالية للءشتر  مت عدم اوتفاع الءشتر  مةن الخصة  ال قةد  يووت البائع  -د

يدل على أت حالة الءشتر  الءالية بير مرهية وعليه فهت البائع يجة  أت يوةوت حةاراً ع ةد البيةع 

ااآلجل لءثل هاا الالءيل وسب  ذلت أت وسبة الخص  ال قد  تالد عالية جداً اال سبة  لى سالر الفائةدة 

و  في السوق ويووت من مصلحة الءشتر  االوتفاع اهةا حيةث أت عةدم اوتفةاع هةو دليةل علةى الس 

 هالفه الءالي وعدم استطاعته االقتراض اسالر مالتدل 

، في أت الخص  التجار  هةو   ال قد  يختلف عن الخص  التجار أت الخص ويتض  االت  

لبيةع وقديةة أو لجلةة، أمةا الخصة  ، سةواأ كاوةت عءليةة ارةخص  من سالر السةلالة الةوارد فةي الفةاتو

، ويالةد هةاا ال قد  فهو خصة  مةن قيءةة الةدين الءطلةوب مةن الالءيةل فةي حالةة البيةع علةى الحسةاب

 ، هو تسديد الالءيل دي ه خ ل فترة محددة الخص  ماللخ على  رط

 المعالجة المحاسبية للخصم النقدي 

ه عةدم قةبا دي ةه ن الالءيةل سةببيالد الخص  ال قد  من وجهة وظر البائع تخفيضاً لقيءة دي 

في حساب الخص  الءسءوح اه وهو عبارة عن  ، ويالالج هاا الخص  ادفاتر البائعمن الالءيل كام ً 

قيءة التخفيا الا  يء حه الءشروع لالءيله  ذا قام هاا امخير اتسديد قيءة مشترياته اآلجلة خة ل 

  عءليةة التسةديد خة ل تلةت ع، أمةا  ذا لة  تةتفترة محةددة يةت  احتسةااها مةن اليةوم التةالي لالءليةة البية

الد قيءة هاا الخصة  مةن ت، ف  يحصل الالءيل على قيءة الخص  ويسدد قيءة دي ه كام ً  كءا الفترة

وجهة وظر الءشةتر  تخفيضةاً لقيءةة دي ةه علةى الالءيةل سةببه عةدم قيامةه اةدفع دي ةه للءةورد كةام ً 

ب الخصةة  الءوتسةة  وهةةو عبةةارة عةةن قيءةةة ويالةةالج هةةاا الخصةة  فةةي سةةج ت الءشةةتر  فةةي حسةةا

التخفيا الةا  يحصةل عليةه الءشةروع  ذا قةام اتسةديد قيءةة مشةترياته اآلجلةة للءةورد خة ل فتةرة 

من اليوم التالي لالءلية الشراأ أما  ذا ل  تت  عءلية التسديد خ ل تلت الفترة ف   احتسااهامحددة يت  

 ي ه كام ً يحصل الءشروع على قيءة الخص  ويسدد قيءة د

وحسة   لاا ي حظ أت هاا الخص  يووت على  ولين حس  وجهةة وظةر البةائع والءشةتر   

 ظهورل في سج ت كل م هءا في حالة وجودل وكءا يلي:

خص  مسءوح اه : من وجهة وظر البائع ، ويووت كخسارة عليةه، ويظهةر فةي الجاوة  الءةدين  -1

 ذو طبيالة مدي ةل ويووت من قيد االست م كتخفيا من الدين الا  له ئ

خص  موتس : من وجهة وظر الءشتر  ، ويووت كرا  له ، ويظهر في الجاو  الدائن من قيد  -2

   ذو طبيالة دائ ةلويووت التسديد كتخفيا من الدين الا  عليه ئ

علءةاً أت هةاا الخصة  مشةروط ااالحتءةال ، ك  ال وعين هةءن حسةاب الءتةاجرة قفل ويت   

 اآلتي:

  السةةداد فةةي الءةةدة الءحةةددة الءتفةةخ عليهةةا للخصةة ، يحتسةة  الخصةة  ويظهةةر فةةي دفةةاتر  ذا تةة -1

 الءشتر  والبائع 

  ذا ل  يت  السداد في الءوعد الءحدد للخص  ، ف  يحتس  الخص   -2

 أما طرق مالالجة هاا الخص  محاسبياً فه اك طريقتين هءا:  

ءوجةة  هةةال الطريقةةة تسةةجل البضةةاعة وا )اآلجةةل(: ألجمةةاليعر سةةالطريقةةة الولةةى: ةريقةةة ال

الءشةةتراة أو الءباعةةة اءبلغهةةا خةة ل فتةةرة الخصةة  ع دئةةا يسةةجل الخصةة  ال قةةد  ااعتبةةارل راحةةاً 

 ل قة المعتمدة في هذا المنهجيالطروهي الطريقة امكثر  يوعاً ئللءشتر  وخسارة للبائع 

تقيةد البضةاعة الءشةتراة أو  ل أوجل: اءوجبهةا تسةالطريقة الثانية: ةريقة السةعر الصةافي )النقةدي

تة  السةداد خة ل فتةرة الخصة   توعليةه فةه االد طرح الخص  ال قةد لالءباعة اءبلغها الصافي ئأ  

فسوف ال يظهر حساب للخص ، أما  ذا تة  السةداد االةد هةال الفتةرة فةإت الخصة  سةيءثل الفةرق اةين 

، لغاً أعلى مءا هو مسجل في دفاترلالءبلغ الءدفوع والءبلغ الءسجل ويالد راحاً للبائع الا  أستل  مب
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وخسارة للءشتر  الا  دفع مبلغاً أكبر مءةا هةو مةدين اةه  وهةال الطريقةة بيةر مالتءةدة لةدع أكثةر 

 الءحاسبين لاا لن يت  اعتءادها في هاا الء هج 

 

علةى سةبيل  فيةت فيءا يخةص كيفيةة وهةع  ةروط الخصة  ال قةد  اةين البةائع والءشةتر   مالحظة:

 ل52ت/ ، 4/12ي: ئ الءثال كءا يل

 16، و %4تال ةي  0يةوم ولةيس لهةا خصة  ،  06تال ي الءةدة والتةي هةي فةي الءثةال  نحيث أت : 

 أيام وهواا  12تال ي 

 ذا سةدد الءشةتر  كةل أو جةزأ  %4الت خصة  وقةد  قةدرل  هال الرموز على أت ه تقرئ  

اميةام الالشةرة  ا سةدد االةد، وال يء   هاا الخص   ذأيام 12 البضاعة الءشتراة خ ل مءا اامته عن

 يوم  52 ولغاية اوتهاأ مدة

 

 :0مثال 

 :2212االا الالءليات الءالية التي جرت في مح ت حءيد التجارية خ ل عام يلي فيءا   

واشةروط  %12دي ار على الحسةاب اخصة  تجةار   122222ت  ايع اضاعة اءبلغ  5/4في  -1

 جارية ل  لى مح ت سلي  الت32، ت/ 2/15،  5/12دفع ئ

 دي ار وقداً  42222سدد سلي  مبلغ  7/4في  -2

 دي ار وقداً  22502دفع سلي  مبلغ  4/ 10في  -3

 سدد سلي  الءبلغ الءتبقي عليه وقداً  4/5في  -4

 المطلوب:
  ثبات القيود الءحاسبية في كل من مح ت حءيد ومح ت سلي   أوالً:

هت اةللالءيةل سةلي   يةفضةلمةن حيةث امللالءيل سلي   لغرض ا اأ فورة عن قوة الءركز الءالي ثانياً:

يسدد الءبلغ كام ً خ ل اميام الالشرة امولى واالسةتفادة مةن الخصة  مةن خة ل االقتةراض افائةدة 

يةت  سةداد كامةل الةدين فةي وهايةة الفتةرة وال يسةتفاد مةن الخصة  وال  أممن الءصرف  %12س وية 

 يتحءل ع أ االقتراض من الءصرف 

 

 الً:أو الحل:
 محالت سليم التجارية  د التجاريةحميمحالت 

 دينار الخصم التجاري 16666=  16%×  166666

 دينار قيمة البضاعة. 06666=  166666-16666

 

   

 من حـ/ المشتريات 06666  المدينون )سليم(من حـ/  06666 -1

 الدائنون )حميد(إلى حـ/  06666   إلى حـ/ المبيعات  06666  

 %16شراء بضاعة على الحساب بخصم تجاري   %16ضاعة على الحساب بخصم تجاري بيع ب 

 أي بعد يومين من عملية البيع: 0-0/0

 دينار الخصم المسموح به 0666= 0%×  06666

 دينار المدفوع نقداً. 30666=  0666 – 06666

  

 

 

 الدائنون )حميد(من حـ/  06666  الصندوقمن حـ/  30666 

 إلى حـ/ خصم مكتسب 0666   / الخصم المسموح بهمن حـ 0666 

 إلى حـ/ الصندوق  30666   إلى حـ/ المدينون )سليم(  06666  

 مما على المحالت لحميد خالل فترة الخصمجزء سداد   سدد سليم جزء مما عليه خالل فترة الخصم 

 يوم من تاريخ البيع. 10أي بعد  10/0 -3

 مبلغ المدفوع.دينار ال 06006=  %0× س  -س

 دينار المسدد. 01666=  %00÷  06006س = 

 

   

 من حـ/ الدائنون )حميد( 01666  من حـ/ الصندوق 06006 

 إلى حـ/ خصم مكتسب 006   من حـ/ الخصم المسموح به 006 
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 إلى حـ/ الصندوق  06006   إلى حـ/ المدينون )سليم(  01666  

 سداد جزء مما على المحالت لحميد خالل فترة الخصم  الخصمسدد سليم جزء مما عليه خالل فترة  

 يوم ال يستحق خصم 00بعد 0-0/0

 دينار 00666=  01666 – 06666 – 06666

   

 من حـ/ الدائنون )حميد( 00666  من حـ/ الصندوق 00666 

 إلى حـ/ الصندوق 00666   إلى حـ/ المدينون )سليم(  00666  

 سداد المتبقي إلى حميد نقداً    داً سدد سليم المتبقي نق  

: ي حظ أوه يجوز أت يووت أكثةر مةن وةوع للخصة  كءةا هةو ظةاهر فةي الحةل فةيءون أت 1مالحظة

 الالءلية أو أ  ووع أخر كءا سيرد الحقاً  ه اك خص  تجار  ووقد  ل فس يووت

ميام الالشرة وذلت كووه سدد خ ل ا %5ل خص  وقد  اءقدار 2: م   سلي  في الالءلية ئ0مالحظة

كءةا هةو واهة  فةي  ةرط السةداد ، أمةا فةي الالءليةة الثاويةة  15/4و لةى  0/4امولى التي تبدأ مةن 

التةي تلةي اميةام الالشةرة السةااقة التةي تبةدأ مةن  5فقط كووه سدد خ ل اميام  %2ف  حظ أوه م   

 ص  وما االدها ف  يستحخ عليها خ 21/4أما في حالة السداد في  22/4و لى  10/4

يجةة  التفرقةةة مةةا اةةين مصةةطل  سةةداد ومصةةطل  دفةةع فةةي امسةةقلة  ذ يقصةةد اءصةةطل   :3مالحظةةة

ءثةل يضةء ه الخصة   ت وجةد واةالت وامقةدار الءبلةغ الءسةدد مةن الءةدين للبةائع ااإلجءةالي  لسدادئ

حساب الءدي وت أو الدائ وت في القيد ويووت عةادة أكبةر مةن الءبلةغ الءةدفوع فالة ً فةي حالةة وجةود 

، االبارة أخرع هو ما ت  سداد من الةدين الةا  علةى الءةدين للبةائع  أمةا الءقصةود اءصةطل   خص 

أو الءدفوع فهو يءثل الءبلغ الا  ت  دفاله فالة ً ويءثلةه حسةاب الصة دوق فةي القيةد اال سةبة  لالدفعئ

 الءبلغ االد استبالاد الخص   ت وجد، اءال ى:للبائع أو الءشتر  ، فهو يءثل صافي 

 سدد= الءبلغ الءدفوع + الخص  ال قد الءبلغ الء

 ا اًأ على  رط السداد فهت الءشتر  سوف يدفع ما يلي:ثانياً:

 دي ار  4522=  5%× 02222

 دي ار صافي الءبلغ الءدفوع والا  سيقوم سلي  ااقتراهه  05522=  4522 – 02222

  اي ءا سيسةتفاد الفائدة التي سيتحءلها سلي  وتيجة االقتراض 572=  22/302× 12%× 05522

 دي ار  4522من خص  قدرل 

يوم ئأخر مدة للسداد كءا هو فةي الشةرطل  22لءدة  %5واالت سيستفيد من خص  مقدارل   

 صل  لى هال ال سبة من خ ل اآلتي:لتوس وياً وت  ا %02وهال ال سبة تالادل 

 هو س% يوم ئالس ة التجاريةل  302 وسبة الفائدة لـ يوم فهت 22هي عن  %5اءا أت 

5%  ×302\22  =02%  ً  س ويا

الفائةدة السة وية التةي يفرهةها  %12 مةن س وياً هةي االتهكيةد أكبةر %02وهال ال سبة أ    

الءصرف على عء ئه لاا كات من امفضل لسلي  أت يقترض الءبلغ من الءصرف ويسدد مةا عليةه 

 ً لالةدم تءو ةه مةن تحصةيل  خ ل فترة الخص  واالت وست تج أت الءركز الءالي لسةلي  هةاليف وسةبيا

 القرض ل ستفادة من الخص  

 تعجيل الدفع * فائدة
يلجه االا التجار  لى حث عء ئه  على الدفع الالاجل اوسائل مال وية ومادية  هافة  لةى   

الخص  ال قد ، ومن هال الوسائل م حه  فائدة تالجيل الدفع كخصة  وهةي عبةارة عةن فائةدة ا سةبة 

لءشةتر  علةى صةافي الءبلةغ االةد تءتالةه االخصة  ال قةد  عةن الفتةرة مةن مقوية متفخ عليها تءة   ل

وقةد  وفائةدة موتسةبة وتيجةة الةدفع   تاريخ التسديد  لى وهاية فترة الدين  واالت يتءتع الءدين اخصة

ويقفةةل هةةاا ال ةةوع مةةن الخصةة  هةةءن  الالاجةةل ويحتسةة  صةةافي الءبلةةغ االةةد طةةرح الخصةة  ال قةةد 

  حساب امرااح والخسائر

االةةا الالءليةةات الءاليةةة التةةي جةةرت فةةي محةة ت حسةةن التجاريةةة خةة ل عةةام يلةةي فيءةةا   :3مثال 

2220: 

دي ار على الحساب  لى مح ت حامد التجارية اشروط  42222ت  ايع اضاعة اءبلغ  0/2في  -1

  %0ل واخص  فائدة تالجيل الدفع 02، ت/ 2/15،  4/12دفع ئ
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  دي ار وقداً  15222مبلغ سدد حامد  10/2في  -2

 سدد حامد الءبلغ الءتبقي عليه وقداً  0/4في  -3

  ثبات القيود الءحاسبية في كل من مح ت حسن ومح ت حامد  المطلوب:
 محالت حامد التجارية  محالت حسن التجارية

     0/0في -1

 من حـ/ المشتريات 06666  من حـ/ المدينون )حامد( 06666 

 إلى حـ/الدائنون )حسن(  06666   إلى حـ/ المبيعات  06666  

 شراء بضاعة على الحساب بشروة دفع  بيع بضاعة على الحساب بشروة دفع 

 أيام من عملية البيع: 16أي بعد  0-10/0

 دينار الخصم المسموح به 066= 0%×  10666

 دينار الصافي قبل الفائدة. 10066=  066 – 10666

 ن×ع×ف= م

 فائدة.دينار ال 106 =306\06×0%×  10066=  

 دينار المبلغ المدفوع. 10006= 10066-106

  

 

 

 من حـ/ الدائنون )حسن( 10666  من حـ/ الصندوق 10006 

 إلى حـ/ خصم مكتسب 066   من حـ/ الخصم المسموح به 066 

 إلى حـ/ فائدة مكتسبة 106   من حـ/ فائدة ممنوحة 106 

 حـ/ الصندوقإلى   10006   إلى حـ/ المدينون )حامد(  10666  

 خالل فترة الخصم حسنلى مما عسداد جزء   جزء مما عليه خالل فترة الخصم سدد حامد 

3- 0/0    

 (حسنئنون )من حـ/ الدا 00666  من حـ/ الصندوق 00666 

 إلى حـ/ الصندوق  00666   (حامدإلى حـ/ المدينون )  00666  

 نقداً  سنسداد المتبقي إلى ح  المتبقي نقداً  سدد حامد 

 

 

 

 أسئلة الفصل الخامس
الخص  ، الخص  التجار  ، الخص  الءسءوح اه ، الخص  الءوتسة  ، خصة   عرق ما يلي: /1س

 ، فائدة تالجيل الدفع  ةالوءي

 قارت اين : /0س

 خص  تالجيل الدفع وفائدة تالجيل الدفع  -1

 خص  الوءية والخص  التجار   -2

 الخص  ال قد  وخص  الوءية  -3

 أج  اـ ص  أو خطه على كل مءا يهتي مع تصحي  الخطه  ت وجد: /3س

يحتس  الخص  التجار  على عءليات البيع ال قد  فقةط وتثبةت القيءةة االصةافي فةي السةج ت  -1

 الءحاسبية 

 يالد الخص  ال قد  را  للبائع وخسارة للءشتر   -2

 يحتس  خص  الوءية ك سبة على قائءة البيع  -3

 ءية على عءليات البيع ااآلجل فقط يحتس  خص  الو -4

 ع د م   فائدة تالجيل الدفع فهوه ال يءون احتساب خص  تالجيل الدفع  -5

 وه  أسباب م   الخص  ال قد   /0س

 أختر اإلجابة أو اإلجابات الصحيحة: /0س

 :الخص  التجار  اال سبة للبائعيالد  -1

ً  -أ  خسارة -ب  راحا

 ذكر خطهكل ما  -د  ال را  وال خسارة -ج
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 يالد الخص  ال قد  اال سبة للبائع: -2

ً  -أ  خسارة -ب  راحا

 كل ما ذكر خطه -د  ال را  وال خسارة -ج

 

 يالد الخص  ال قد  اال سبة للءشتر : -3

ً  -أ  خسارة -ب  راحا

 كل ما ذكر خطه -د  ال را  وال خسارة -ج

 

 :في حالةحتى يءون م   فائدة تالجيل الدفع  -4

 وجود خص  تجار  -ب    كءيةوجود خص -أ

 كل ما ذكر صحي  -د  وجود خص  وقد  -ج

 

 :يءون أت يووت خص  الوءية -5

 اضاعة -ب  وقد -أ

 كل ما سبخ صحي  -د  وقد واضاعة -ج

فيءا يلي أحدع صفحات سجل امستاذ الخاص اشركة ال جاح التجارية والتي تظهر حساب / 0س 

 :2220يرات للالام الدائ وت ئ ركة أحءدل في  هر حز

 حـ/ الدائنون )شركة أحمد(

 31/0رصيد  0666 0/0مسموحات المشتريات  0666

 0/0المشتريات  06666 0/0الصندوق  16666

 11/0المشتريات  ؟ 0/0خصم مكتسب  ؟

   36/0الرصيد  00066

30666  30666  

 ة النجاح لشهر حزيران.المطلوب: إثبات قيود اليومية المكونة للحساب أعاله في سجالت شرك

 15/4 %0  ل32،ت/ 1/5ئ -- -- 0

 10/4 -- %5 ل32،ت/ 5/15ئ 5% 12% 0

 12/4 %0 %4 ل32،ت/ 5/15ئ 12% 12% 12


