
 المحاضرة الخامسة مباديء محاسبة

 العملٌات االٌرادٌة 

 العملٌات االٌرادٌة االساسٌة -اوالا :

 عملٌة الشراء

 الشراء نقدا والشراء باالجل     

 مردودات المشترٌات    

 مسموحات المشترٌات    

 عملٌة البٌع 

 البٌع نقدا والبٌع باالجل    

 مردودات المبٌعات    

 مسموحات المبٌعات     

 الخصم 

 الخصم التجاري     

 الخصم النقدي     

 خصم الكمٌة    

 العملٌات االٌرادٌة المتعلقة باالدارة  -ثانٌا :

 المصارٌؾ االدارٌة المختلؾ        

 االٌرادات الجانبٌة       

اه او المشروع سواء هً كل العملٌات المتعلقة بتحقٌق االٌرادات للمنش -العملٌات االٌرادٌة :

المتعلقة بالعملٌات االساسٌة اي المتعلقة بالعمل االساسً لتلك المنشاه او المشروع والتً تتمثل 

بشراء وبٌع البضاعة فً المنشات التجارٌة او تلك المتعلقة بشراء مستلزمات االنتاج وبٌع 



المصارٌؾ االخرى التً المنتجات فً المنشات االنتاجٌة او العملٌات المتعلقة باالدارة اي 

تصرفها االدارة وكذلك االٌرادات الثانوٌة وبذلك ٌمكن تقسٌم العملٌات االٌرادٌة الى مجموعتٌن 

 -وهً :

وهً كل ما ٌتعلق بالعمل االساسً للمنشاه او المشروع  -العملٌات االٌرادٌة االساسٌة : -اوال :

ك فً المحالت التجارٌة او مشترٌات او المحالت اي مشترٌات البضاعة وبٌعها وما ٌرتبط بذل

مستلزمات االنتاج التً تستخدم فً العملٌة االنتاجٌة ومبٌعات الشركة من السلعة المنتجة وما 

ٌتعلق بعملٌات تورٌد المستلزمات او تسوٌق المنتجات وان هذه العملٌات ٌمكن تبوٌبها تحت 

 -لٌة البٌع والخصم :ثالثة عناوٌن وهً ما ٌتعلق بعملٌة الشراء وما ٌتعلق بعم

ان العمل التجاري او العمل االنتاجً ٌتطلب شراء السلع التً ٌتاجر  -عملٌة الشراء : -1

بها او المواد التً تستخدم بالعملٌة االنتاجٌة وان هذا الشراء اما ان ٌكون نقدا او باالجل 

 او مزٌج بٌن االثنٌن وٌتطلب اجراء قٌد محاسبً لتثبٌت عملٌة الشراء 

ء نقدا اي عندما ٌتم شراء البضاعة او مستلزمات االنتاج نقدا وفً هذه الحالة الشرا - أ

  -تكون المشترٌات حسابا مدٌنا والصندوق حسابا دائنا وٌسجل القٌد كما ٌاتً :

 ملٌون نقدا  11شراء بضاعة بمبلػ  -مثال :

 

 

 من حـ / المشترٌات       11           

 الى حـ / الصندوق      11                       

 شراء بضاعة نقدا                          

 البضاعة باالجل ٌسجل القٌد كاالتً وفً حالة شراء ب_ 

 

 من حـ / المشترٌات            11                 

 الى حـ / شركة السالم              11                         

 من شركة السالم باالجل 11شراء بضاعة بمبلػ                                   

وقد ٌتم شراء البضاعة وتسدٌد جزء من قٌمتها والباقً باالجل وفً هذه الحالة -جـ 

كذلك تكون المشترٌات هً الحساب الدائن اما الطرؾ المدٌن فٌتكون من الصندوق 

تم الشراء منها بالمبلػ المتبقً من قٌمة الشراء بالمبلػ الذي تم تسدٌده والجهة التً 

 -وكما ٌاتً :



ملٌون والباقً  4ملٌون من محالت السالم سددنا منها  11شراء بضاعة قٌمتها 

 على الحساب 

 من    حـ / المشترٌات         11                             

 الى مذكورٌن                                                      

 حـ / الصندوق             4                                        

 حـ / محالت السالم              8                                        

 شراء بضاعة وتسدٌد جزء والباقً باالجل                                         

ٌحصل فً كثٌر من االحٌان وبعد  -المشترٌات : مردودات المشترٌات ومسموحات - د

شراء البضاعة ان ٌكتشؾ المشتري بان البضاعة التً تم شرائها لم تكن مطابقة 

للمواصفات المتفق علٌها وفً هذه الحالة سٌتم التفاوض بٌن طرفً العملٌة وفً النهاٌة 

بجزء من  سٌكون االتفاق اما برد البضاعة ؼٌر المطابقة او بالحصول على سماح

 -قٌمتها وفً كال الحالتٌن ٌتطلب االمر تسجٌل قٌد وٌكون كما ٌلً :

 

 من حـ / الصندوق       1          

 الى حـ / مردودات المشترٌات    1                        

تم رد جزء من البضاعة لعدم مطابقتها المواصفات واسترداد                             

 قٌمتها نقدا

 واذا كانت البضاعة اصال مشتراة باالجل او لم تسدد كامل قٌمتها فٌكون القٌد كاالتً 

 من حـ / شركة السالم       1                      

 الى حـ / مردودات المشترٌات        1                              

اصفات وتنزٌل قٌمتها من تم رد جزء من البضاعة لعدم مطابقتها المو                    

 الحساب

اما اذا حصل االتفاق بالحصول على سماحات اي تخفٌض فً قٌمتها تحت اسم 

مسموحات المشترٌات فٌجب ان تثبت بقٌد اٌضا واما ان ٌسترد مبلػ السماح اذا كان 

 الشراء نقدا وٌسجل القٌد كاالتً 

 من حـ / الصندوق       1   

 الى حـ / مسموحات المشترٌات    1                        

الحصول على سماحات لجزء من قٌمة البضاعة لعدم مطابقتها المواصفات             

 واسترداد المبلػ نقدا



او ان ٌكون الشراء باالجل وبذلك فان المسموحات ستخفض من دائنٌة الجهة التً تم 

 الشراء منها وٌكون القٌد كاالتً

 من حـ / شركة السالم  1

 حـ / مسموحات المشترٌات  الى 1

 الحصول على سماح بجزء من قٌمة البضاعة لعدم مطابقتها المواصفات                          

اي المواد والسلع التً تم اقتنائها بهدؾ المتاجرة بها او ان بٌع البضاعة  -عملٌة البٌع : -1

ٌدون تحت اسم المبٌعات مخرجات العملٌة االنتاجٌة للمنشاه فان بٌع تلك السلع والمواد 

اما الطرؾ  المدٌن فً القٌد فٌكون بحسب طبٌعة عملٌة البٌع فاذا وٌكون حسابا دائنا 

كان البٌع نقدا ٌكون الصندوق واذا كان البٌع باالجل ٌكون الطرؾ الذي اشترى 

البضاعة ولم ٌسدد اما اذا تم استالم جزء من قٌمة البضاعة والباقً على الحساب 

المدٌن كل من الصندوق بالمبلػ الذي استلم والجهة التً اخذت البضاعة  ٌكونالطرؾ

 بالمتبقً من قٌمتها على الحساب وتكون القٌود للحاالت الثالث كما فً ادناه 

 من حـ / الصندوق    11           

 الى حـ / المبٌعات  11                    

 بٌع بضاعة نقدا                     

 من حـ/   علً  11     

 الى حـ / المبٌعات  11                   

 بٌع بضاعة الى علً باالجل    

 من مذكورٌن                         

 حـ / الصندوق   15                   

 حـ / علً     5                   

 الى حـ / المبٌعات     11                           

 بٌع بضاعة الى علً واستالم جزء من قٌمتها والباقً على الحساب          

 

كما اشرنا فً حالة المشترٌات فٌحصل من  -مردودات المبٌعات ومسموحات المبٌعات :

جهة المبٌعات ان ٌكتشؾ المشتري التً قمنا ببٌعه اٌاها ؼٌر مطابقة للمواصفات وفً 

م االتفاق على رد البضاعة التً لم تطابق هذه الحالة ٌحصل التفاوض واما ان ٌت

المواصفات او الحصول على سماح بجزء من قٌمتها وفً حالة رد البضاعة تسمى فً 



هذه الحالة مردودات المبٌعات وتكون حسابا مدٌنا بعكس حساب المبٌعات . اما تم 

حت االتفاق على الحصول على سماح بجزء من قٌمتها فكذلك ٌظهر لدٌنا حساب مدٌن ت

اما الطرؾ الدائن فٌكون الصندوق فً حالة ارجاع اسم حساب مسموحات المبٌعات 

قٌمة البضاعة التً تم ردها او مقدار السماح  وٌكون حساب الجهة التً ردت البضاعة 

 فً حالة كون البٌع باالجل وكما فً ادناه 

 

 من حـ / مردودات المبٌعات         

 ندوق الى حـ / الص                  

 رد بضاعة مباعة وارجاع القٌمة نقدا                  

 من حـ / مردودات المبٌعات     

 الى حـ / علً             

 رد علً جزء من البضاعة وتنزٌل قٌمتها من حسابه 

 وفً حالة السماح تكون مسموحات المبٌعات بدال من مردودات المبٌعات

 من حـ / مسموحات المبٌعات 

 الى حـ / الصندوق                   

 تم السماح بجزء من قٌمة بضاعة مباعة وارجاع القٌمة نقدا                  

 من حـ / مسموحات المبٌعات     

 الى حـ / علً             

 تم السماح بجزء من   قٌمة البضاعة وتنزٌل قٌمتها من حسابه 

مشتري مجموعة من المصارٌؾ ومن عند شراء البضاعة ٌتحمل ال -مصارٌؾ الشراء :

اهمها واكثرها انتشارا  مصارٌؾ التحمٌل ومصارٌؾ النقل والمصارٌؾ والرسوم 

ن فً طرٌقة معالجة هذه وكالء الشراء وقد اختلؾ المحاسبٌالكمركٌة وعمولة 

 -المصارٌؾ اال ان النتٌجة واحده وهً كما ٌاتً :

تعتبر جزء من قٌمة المشترٌات كما ٌمكن ان تضاؾ المصارٌؾ الى قٌمة المشترٌات و

ملٌون باالجل ودفعت مصارٌؾ  5مبٌن ادناه . شراء بضاعة من محالت االٌمان بمبلػ 

ملٌون  1.4ملٌون ومصارٌؾ كمركٌة  1.1شراء نقدا متمثلة باجور تحمٌل ونقل 

ملٌون . وٌسجل القٌد كاالتً فً حالة دمجها مع قٌمة  1.1وعمولة وكٌل شراء 

 واعتبارها جزء من قٌمة المشترٌات المشترٌات 

 من حـ / المشترٌات       5.5    



 الى مذكورٌن                      

 حـ / شركة االٌمان     5              

 حـ / الصندوق  1.5              

 شراء بضاعة باالجل ودفع مصارٌؾ شرائها نقدا

 واذا كان الشراء اعاله نقدا ٌكون القٌد كما فً ادناه 

 من حـ / المشترٌات     5.5     

 الى حـ / الصندوق   5.5             

 شراء بضاعة ودفع مصارٌؾ شرائها نقدا          

والحالة الثانٌة ان تجمع مصارٌؾ الشراء تحت عنوان واحد اسمه مصارٌؾ شراء وقد 

لرقابة فً التمٌٌز بٌن توجهات المبلػ المنفذ للشراء وٌكون القٌد فً تنفع هذه الطرٌقة ا

 حالة كون الشراء باالجل 

 من مذكورٌن      

 حـ / المشترٌات    5

 حـ/ مصارٌؾ الشراء 1.5

 الى مذكورٌن           

 حـ / شركة االٌمان    5     

 حـ / الصندوق  1.5      

 ئها نقداشراء بضاعة باالجل ودفع مصارٌؾ شرا

 واذا كان الشراء نقدا فٌصبح القٌد كاالتً 

 من مذكورٌن      

 حـ / المشترٌات    5

 حـ/ مصارٌؾ الشراء 1.5

 الى حـ / الصندوق  5.5             

 شراء بضاعة ودفع مصارٌؾ شرائها نقدا

والحالة الثالثة ان ٌتم تسجٌل كل مصروؾ باسمه اي تفصل مصارٌؾ الشراء بحسب 

ها وربما ٌفضل هذه الطرٌقة الكثٌر من االنظمة المحاسبٌة النها توفر معلومات عناوٌن

 ادق وتساعد االدارة اكثر فً الرقابة وٌكون القٌد كما ٌاتً 

 من مذكورٌن      

 حـ / المشترٌات    5



 حـ/اجور تحمٌل ونقل 1.1

 حـ/ مصارٌؾ كمركٌة 1.4

 عمولة وكالء شراءحـ/  1.1

 الى مذكورٌن           

 حـ / شركة االٌمان    5     

 حـ / الصندوق  1.5      

 شراء بضاعة باالجل ودفع مصارٌؾ شراء نقدا

 من مذكورٌن 

 حـ / المشترٌات    5

 حـ/اجور تحمٌل ونقل 1.1

 حـ/ مصارٌؾ كمركٌة 1.4

 حـ/ عمولة وكالء شراء 1.1

 حـ/ الصندوق الى     5.5            

 شراء بضاعة ودفع مصارٌؾ شرائها نقدا

تعارؾ المحاسبٌن على اعتبار مصارٌؾ البٌع اجتهاد اداري وتقع ضمن  -مالحظة :

المصارٌؾ االدارٌة ومن ضمنها عمولة وكالء البٌع ونقل البضاعة الى مخازن 

 المشتري .

 وتشمل المصارٌؾ واالٌرادات االضافٌة -العملٌات المتعلقة باالدارة:

 

ان العمل التشؽٌلً سواء كان انتاجٌا ام تجارٌا ٌتطلب من االدارة  -المصارٌؾ االدارٌة :-: اوال 

 ان تتحمل الكثٌر من المصارٌؾ االضافٌة والتً ٌمكن عرض بعض منها 

 اجور العمال والرواتب  -1

 اجور الماء والكهرباء -1

 مصارٌؾ االتصاالت  -3

 مصارٌؾ الصٌانة والتصلٌح -4

 مصارٌؾ البٌع -5

 القرطاسٌة  -6

 اطعام عمال -5

 مصارٌؾ سفر -8

 مصارٌؾ عمومٌة -9

 وؼٌر ذلك من المصارٌؾ  -11

وتعارؾ المحاسبٌن على تسجٌل قٌد عند دفع كل مصروؾ من تلك المصارٌؾ 

ٌكون به ذلك المصروؾ حسابا مدٌنا والصندوق عند الدفع نقدا حسابا دائنا كما فً 

 ادناه 



ملٌون اجور ماء وكهرباء  6اجور عمال نقدا تم دفع المصارٌؾ التالٌة  11/ 1فً  

 وٌكون القٌد ملٌون  1.5

 من مذكورٌن               

 حـ/ اجور عمال         6   

 حـ/ اجور ماء وكهرباء       1.5   

 الى حـ/ الصندوق   6.5                 

 دفع اجور العمال والماء والكهرباء نقدا      

قد تحصل االدارة على اٌرادات من خارج عملها  -:االٌرادات االدارٌة  -ثانٌا :

االساسً وهذه االٌرادات تمثل نشاطا ادارٌا ولذلك سمٌت باالٌرادات االدارٌة ومنها 

قد تؤجر االدارة احد العقارات الفائضة عن الحاجة وتحصل منه على اٌراد او 

وكل  تقرض جزء من الفائض النقدي لدٌها لجهة اخرى وتحصل على فوائد دائنة

اٌراد من تلك االٌرادات سٌكون باسمه وٌكون حسابا دائنا فً وقت قبض قٌمة 

 االٌراد وٌكون الصندوق حسابا مدٌنا وٌكون القٌد كما فً المثال ادناه 

 ملٌون نقدا  1قبض اٌجار احد العقارات التً تم تاجٌرها لشركة الحٌاة والبالؽة 

 من حـ/ الصندوق      1

 الى حـ / اٌراد العقار            1       

 قبض اٌجار العقار المؤجر لشركة الحٌاة نقدا

 

 

وهو اقتطاع او تنزٌل جزء من قٌمة البضاعة المباعة وذلك   Discount -الخصم :

بهدؾ تحقٌق ؼاٌات معٌنة للبائع وٌسمى الخصم من جهة البائع بخصم مسموح به بٌنما 

انواع الخصم بحسب االؼراض التً ٌعتبر من جانب المشتري بانه خصم مكتسب وتقع 

 تعطى من اجلها وتقع فً ثالثة انواع وهً 

حٌث ٌعلن البائع عن تخفٌض نسبً فً قٌمة بضاعة معٌنة  -الخصم التجاري : -1

  1لتحقٌق واحد او اكثر من االؼراض التالٌة :

 تمشٌة بضاعة راكدة والتخلص منها  - أ

 تخفٌض االسعار لكً تتماشى مع ظروؾ السوق - ب

 عمالء اكثر فً السوقكسب  - ت

وتعارؾ المحاسبٌن على عدم ظهر هذا النوع من الخصم فً السجالت المحاسبٌة 

 بل ٌتم ازالة قٌمته والتسجٌل بالقٌمة الصافٌة فلو حصل االتً 

 % الى التاجر محمود باالجل 11ملٌون بخصم تجاري  11باع علً بضاعة قٌمتها 

 محمود التسجٌل فً سجالت التسجٌل فً سجالت علً 

 من حـ/ محمود   9  
 الى حـ/ المبٌعات  9         

 بٌع بضاعة بخصم تجاري وباالجل 

 من حـ/ المشترٌات   9  
 الى حـ/ علً   9       

 شراء بضاعة بخصم تجاري وباالجل



 اي تم تنزٌل قٌمة الخصم والتسجٌل بالقٌمة الصافٌة

 

ٌمنح البائع هذا النوع من الخصم للمشتري بؽٌة تشجٌعه على  -الخصم النقدي : - ب

االسراع بعملٌة تسدٌد قٌمة البضاعة وفً الؽالب ٌكون هذا الخصم بشروط تسمى 

شروط الدفع اي كلما عجل بتسدٌد قٌمة مشترٌاته اسرع منحه نسبة خصم اعلى 

ا سدد خالل الخمسة اٌام االولى كان تباع بضاعة وٌتفق البائع مع المشتري بانه اذ

% من قٌمة البضاعة واذا تجاوز الخمسة اٌام ولؽاٌة 5من عملٌة البٌع ٌمنحه خصم 

% وقد ٌحدد موعد نهائً لعملٌة التسدٌد وٌسمى هذا 1الـ عشرة اٌام ٌستحق خصم 

,  5/15,  11/5البٌع بشروط دفع وتصاغ بالشكل االتً بٌع بضاعة بشروط دفع 

% اذا سدد خالل الخمسة اٌام االولى وله 11ء كما ٌلً بان له خصم وتقرا 31ن /

% اذا تجاوز الخمسة اٌام االولى وسدد قب انتهاء العشرة اٌام من تارٌخ 5خصم 

ٌوم من تارٌخ الشراء وان تلك المواعٌد  31الشراء وان اخر موعد للتسدٌد هو 

 والنسب تكون محددة من قبل البائع 

على ظهور هذا الخصم فً السجالت تحت اسم خصم  وقد تعارؾ المحاسبٌن

اما مسموح به بالنسبة للبائع وخصم مكتسب بالنسبة للمشتري وذلك عند التسدٌد 

 عند اشراء فٌشار بالشرح الى شروط الدفع كما فً المثال التالً 

بخصم تجاري  ملٌون من علً 11اشترى محمود بضاعة  قٌمتها  11/3فً  

  31, ن / 11//1,  5/11و بشروط دفع  11%

 ملٌون نقدا 4سدد علً ما قٌمته  13/3فً 

 ملٌون لتسدٌد جزء من حسابه  5دفع محمود  18/3فً 

 التسجٌل فً سجالت علً التسجٌل فً سجالت محمود

 من حـ / المشترٌات   11.8   

 الى حـ / علً 11.8          

 دفع شراء بضاعة بخصم تجاري وبشروط

 من حـ / علً   4 

 الى مذكورٌن          

 حـ/ الصندوق 3.8         

 حـ/ الخصم المكتسب 1.1         

 ملٌون نقدا 4تسدٌد ما قٌمته 

 من حـ / علً   5.111

 من حـ/ محمود  11.8 

 الى حـ/ المبٌعات 11.8      

 دفع بٌع بضاعة بخصم تجاري وبشروط

 من مذكورٌن            

 حـ/ الصندوق     3.8   

 حـ/ الخصم المسموح به 1.1    

 الى حـ/ محمود 4             

 ملٌون نقد 4سدد محمود ما قٌمته 

 من مذكورٌن            



 الى مذكورٌن          

 حـ/ الصندوق 5         

 حـ/ الخصم المكتسب 1.111         

 ملٌون نقدا لتسدٌد جزء من حسابه 5دفع 

 حـ/ الصندوق     5   

 حـ/ الخصم المسموح به   1.111    

 الى حـ/ محمود      5.111            

 ملٌون لتسدٌد جزء من حسابة 5دفع محمود 

 

وهو اٌضا خصم جزء من قٌمة البضاعة التً تزٌد عن حدود  -خصم الكمٌة : -جـ 

والهدؾ من هذا النوع من معٌنه بؽض النظر عن التسدٌد من عدمه  وٌتفق علٌها مسبقا 

انواع الخصم هو لتشجٌع العمالء على زٌادة مشترٌاتهم خالل المدة التً تحدد الحتساب 

الخصم . وهنا ٌتم االتفاق على ان ٌعطى المشتري خصما من قٌمة البضاعة التً تجعل 

مشترٌاته خالل المدة المتفق علٌها تزٌد عن حد معٌن وهنا قد ٌكون الخصم تصاعدي 

 ٌزداد كلما تجاوزت مشترٌات العمٌل حدود معٌنه .اي 

% على 3اتفقت شركة النور مع التاجر علً على خصم كمٌة قدره  -مثال :   

% على المشترٌات 5ملٌون خالل الشهر وخصم مقداره  31مشترٌاته التً تزٌد عن 

 ملٌون وحصل ما ٌلً خالل الشهر . 41التً تزٌد على 

 مٌات المشتراة خالل المدة المحددة وهً شهروهنا نضع الخصم بفئات للك

 مبلػ الشراء  نسبة الخصم المستحقة  فئة مبلػ الشراء المتراكم 

  بدون خصم ملٌون  31  -

31    -  41 3 %  

  %5 فما فوق 41

 وتسقط المشترٌات التركمٌة ضمن الفئات فلو اردنا تسقٌط المثال التالً

 % وتم التسدٌد نقدا 6ملٌون بخصم تجاري  15بضاعة قٌمتها  علً تم بٌع  3/4فً  -1

 ملٌون باالجل  11علً بضاعة قٌمتها  تم بٌع 11/4فً  -1

 ملٌون نقدا  31تم بٌع  علً بضاعة قٌمتها  11/4فً  -3

 مبلػ الشراء بحسب صفقات الشراء نسبة الخصم المستحقة  فئة مبلػ الشراء المتراكم 

 لصفقة االولى ال تستحقا   15 بدون خصم ملٌون  31  -

 من الصفقة الثانٌة ال تستحق 15

 %3من الصفقة الثانٌة  تستحق  5 % 3 41  -    31

 %3من الصفقة الثالثة  تستحق   5

 %5من الصفقة الثالثة تستحق  15 %5 فما فوق 41

 



 وتسجل القٌود كما ٌاتً

 التارٌخ التسجٌل فً سجالت علً التسجٌل فً سجالت شركة النور

 من حـ / الصندوق   14.1   

 الى حـ / المبٌعات 14.1           

 بٌع بضاعة نقدا وبخصم تجاري    

 من حـ / المشترٌات     14.1  

 / الى حـ / الصندوق  14.1         

 شراء بضاعة نقدا وبخصم تجاري

3/4 

 من مذكورٌن              

 حـ/ علً  19.851   

 ح بهحـ/ خصم مسمو   1.15     

 الى حـ/ المبٌعات   11                 

 خصم الكمٌةبٌع بضاعة باالجل وب

 من حـ / المشترٌات    11 

 الى مذكورٌن                      

 حـ / شركة النور 19.851            

 حـم خصم مكتسب 1.15                

 شراء بضاعة باالجل واالستفادة من خصم الكمٌة

11/4 

 من مذكورٌن           

 حـ/ الصندوق  18.6

 حـ / خصم مسموح به    1.4

 حـ / المبٌعات  31            

 بٌع بضاعة نقدا وبخصم كمٌة

 من حـ / المشترٌات  31  

 الى مذكورٌن                      

 حـ / الصندوق   18.6           

 حـ / خصم مكتسب      1.4          

 قدا وبخصم كمٌةشراء بضاعة ن

1/4 

 

 المطلوب تسجٌل العملٌات التالٌة فً سجالت كل من ماجد وشركةالمناٌا  -مثال :

ملٌون  من شركة االسالم  151المناٌا بضاعة قٌمتها اشترت شركة  11/1/1111فً 

ملٌون واجور  3 والباقً على الحساب ودفعت مصارٌؾ كمركٌة 51سددت منها 

 ملٌون  1.5تحمٌل ونقل البضاعة 

 % 3ملٌون باالجل وبخصم تجاري  11بٌع بضاعة الى ماجد قٌمتها  1/ 15فً 

 15, ن / 3/11, 5/11ملٌون وبشروط دفع  15بٌع بضاعة الى ماجد قٌمتها  1/3فً 

 ملٌون لتسدٌد جزء من حسابه 15سدد ماجد مبلػ   8/3فً 

 سدد علً ما تبقى بذمته نقدا 15/3 فً

  1.5ملٌون وجور كهرباء  5دفعت الشركة اجور عمال  11/3فً 

 ملٌون نقدا  1حصلت الشركة على اٌراد عقار مؤجر الى ماجد قٌمتها  15/3فً 

واتفقا  %5بخصم تجاري  ملٌون 11اشترى ماجد  بضاعة من الشركة قٌمتها  1/4فً 

 41% والتً تزٌد عن 1قدره  11التً تزٌد عن شهر  على خصم كمٌة للمبٌعات خالل

 %5قدره 

  ملٌون وتم التسدٌد نقدا 31اشترى ماجد بضاعة من الشركة قٌمتها  11/4فً 
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