
 المحاضرة السابعة مباديء محاسبة

 احتماالت التصرف باوراق القبض 

 االحتفاظ بالورقة لحين استحقاقها      

 ارسال الورقة الى المصرف لغرض تحصيلها      

 قطع الورقة لدى المصرف      

 تظهير الورقة       

ان الورقة التجارٌة سواء كانت سند اذنً او حوالة تكون بحوزة الشخص الذي ٌستحق قٌمتها 

فً تارٌخ االستحقاق . وان هذا الشخص كما اشرنا فً المحاضرة السابقة توجد عدة اوجه او 

 احتماالت للتصرف بالورقة وهً 

الشركة محفظة  فً الغالب ٌكون لدى صاحب -االحتفاظ بالورقة لدٌه لحٌن استحقاقها : -1

ٌحفظ بها االوراق التجارٌة الى تارٌخ استحقاقها للمطالبة بقٌمتها وفً هذه الحالة ٌقٌد 

القٌد االساسً الذي تم اخذ الورقة به وكما اشرنا سابقا تعتبر بالنسبة لمستحقها ورقة 

ملٌون استلم منها  6الى محمود قٌمتها قبض وهو من ٌحتفظ بها . فلو باع سالم بضاعة 

ملٌون والباقً بورقة تجارة تستحق بعد شهر فالتسجٌل بسجالت سالم ومحمود ٌكون  2

 -كما ٌلً :

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.ق.    4    

 حـ/ الصندوق    2    

 الى حـ / المبٌعات    6                

بٌع بضاعة واستالم جزء من قٌمتها    

 قً بورقة تجارٌةنقدا والبا

 من حـ / المشترٌات    6 

 الى  مذكورٌن                

 حـ / أ. د .     4          

 حـ / الصندوق     2          

شراء بضاعة وتسدٌد جزء نقدا والباقً  

 بورقة تجارٌة

 

وفً حالة االحتفاظ بها لدى سالم  بمحفظة االوراق التجارٌة فال ٌتم تسجٌل شًء 

او اما ان ٌقوم محمود بتسدٌدها اضافً الى تارٌخ استحقاقها وفً تارٌخ االستحقاق 

 او االمتناع وعدم التفاوض   بالتفاوض لتاجٌلها



 فً حالة التسدٌد ٌتم تسجٌل القٌود التالٌة فً سجالت الطرفٌن

 سجالت محمود ت سالمسجال

 من حـ / الصندوق    4   

 الى   حـ / أ. ق.    4          

 تم استالم قٌمة ورقة القبض

 من  حـ / أ.د.    4   

 الى  حـ / الصندوق     4             

 تم دفع قٌم ورقة الدفع 

اذ حصل تفاوض وتم االتفاق على اصدار ورقة جدٌدة تستحق بعد شهرٌن بفائدة  اام

 % سنوٌا فٌجب احتساب الفائدة المستحقة 11تاخٌر 

 ( * نسبة الفائدة السنوٌة * مبلغ الورقة  12الفائدة المستحقة = )عدد اشهر التاخٌر /

 الفائدة المستحقة  % تكون11وفً مثالنا اعاله حٌث ان مدة التاخٌر شهرٌن والفائدة 

 * الفائدة المستحقة =
  

   
*
 

  
4  =1.160 

الف دٌنار وٌسجل القٌد فً سجالت الطرفٌن كما  60وبذلك فان قٌمة الفائدة المستحقة 

 ٌاتً

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / أ.ق. الجدٌدة   4.160  

 الى مذكورٌن                         

 حـ / أ.ق        4              

 حـ / فوئد التاخٌر      1.160         

 تم تجدٌد الورقة القدٌمة بفوائد تاخٌر

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.د.      4 

 حـ/ فوائد تاخٌر 1.160

 حـ/ أ.د. الجدٌدة 4.160            

 تم تجدٌد الورقة وتحمل فوائد تاخٌر 

 

 

وفً حالة عدم االتفاق ٌضطر الى اقامة دعوى قضائٌة لدى المحاكم المختصة 

وسٌتحمل مصارٌف احتجاج وفً هذه الحالة تثبت كلها بذمة المدعى علٌه وٌتم اعادته 

الف  251مدٌنا بقٌمة الورقة االصلً مضافا الٌها مصارٌف االحتجاج فلو دفع للمحامً 

 فقط فً سجالت سالم سجٌل دٌنار القامة االحتجاج فهنا ٌتم الت

 

 

 

 



 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / محمود   4.25  

 الى مذكورٌن                   

 حـ /أ.ق.     4          

 حـ / الصندوق 1.25           

تم االحتجاج المتناع محمود دفع الورقة 

 ودفع مصارف احتجاج نقدا

 

 واذا تم تحصٌل المبلغ من المحكمة مع مصارٌف االحتجاج نقدا ٌسجل االتً 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من  حـ / الصندوق   4.251  

 الى حـ/ محمود 4.251            

 تم استالم ما بذمة محمود نقدا

 من مذكورٌن       

 حـ/ أ.د.  4   

 حـ/ مصارٌف احتجاج 1.25  

 حـ / الصندوق  4.25       

تم دفع قٌمة الورقة ومصارٌف االحتجاج  

 نقدا

 

وقد ٌحصل ان ٌكون محمود قد افلس ولم تجد المحاكم لذٌه القدرة على تسدٌد كل المبلغ 

او جزء منه وفً هذه الحالة قد ٌحكم بالسجن عن المبلغ الذي لم ٌستطٌع تسدٌده وتصفى 

ملٌون من  2. فلو ان المحكمة استطاعت تحصٌل لدٌن امواله وقد ٌسدد فقط جزء من ا

المبلغ وتم الحكم على محمود بالسجن لعدم تمكنه من تسدٌد المبلغ المتبقً والذي ٌسمى 

 من قبل سالم بالدٌون المعدومة  وٌسجل لدٌه كاالتً

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن         

 حـ / الصندوق    2

 ةحـ/ دٌون معدوم 2.25

 حـ / محمود  4.25            

تم تحصٌل جزء من دٌن محمود والباقً 

 اعتبر دٌن معدوم

  

 



ان المصارف تمنح العمالء جملة امتٌازات  -ارسال الورقة الى المصرف لتحصٌلها : -2

 من ضمنها تحصٌل دٌونهم مقابل مصارٌف تحصٌل وفً هذه الحالة ٌقوم سالم بارسال

الورقة المسحوبة على محمود الى المصرف الذي ٌتعامل معه سالم لتحصٌلها فً 

وهنا علٌه ان ٌدفع مصارٌف التحصٌل  تارٌخ استحقاقها واضافتها الى حسابه الجاري

  عند عملٌة البٌع االساسٌة  نقدا وٌسجل القٌد التالً

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.ق.    4    

 حـ/ الصندوق    2    

 الى حـ / المبٌعات    6                

بٌع بضاعة واستالم جزء من قٌمتها    

 نقدا والباقً بورقة تجارٌة

 من حـ / المشترٌات    6 

 الى  مذكورٌن                

 حـ / أ. د .     4          

 حـ / الصندوق     2          

بضاعة وتسدٌد جزء نقدا والباقً شراء  

 بورقة تجارٌة

وعند ارسال الورقة من قبل سالم الى المصرف لتحصٌلها ودفع مصارٌف التحصٌل  

 نقدا ٌسجل القٌد التالً فً سجالت سالم فقط

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن     

 حـ/أ.ق. برسم التحصٌل  4

 حـ/ مصارٌف تحصٌل 1.125

 الى مذكورٌن                

 حـ / أ.ق    4            

 حـ/ الصندوق1.125        

تم ارسال الورقة الى المصرف لتحصٌلها 

 ودفعت مصارٌف التحصٌل نقدا 

 ال ٌسجل شًء  

 

 

ام اذا تم االتفاق مع المصرف ان تقطع مصارٌف التحصٌل بعد تحصٌل قٌمة الورقة 

 ل نقدا ٌسجل القٌد كما ٌاتً اي ال تدفع مصارٌف التحصٌ

 

 



 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / أ.ق. برسم التحصٌل   4  

 الى حـ/ أ.ق.    4           

تم ارسال الورقة الى المصرف لتحصٌلها 

 وقطع مصارٌف التحصٌل عند االستالم

  

 ال ٌسجل شًء

وفً تارٌخ االستحقاق اما ان تسدد قٌمة الورقة الى المصرف فٌحصل على اشعار  

 باضافة قٌمتها الى حسابه الجاري وٌسجل االتً 

 

 فً حالة كون المصارٌف دفعت نقدا - أ

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / المصرف  4      

 الى حـ /أ.ق. برسم التحصٌل   4          

باستالم قٌمة الورقة اشعرنا المصرف 

 المسحوبة على محمود     

 

 من حـ / أ.د.   4    

 الى ح/ المصرف   4             

 تم تسدٌد قٌمة الورقة بشٌك

 ب فً حالة كون مصارٌف التحصٌل تستقطع عند االستالم

 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورين           

 حـ المصرف    579.3    

 مصاريف التحصيلحـ/     070.3

 الى حـ / أ7ق7 برسم التحصيل    6            

بٌع بضاعة واستالم جزء من قٌمتها    

 نقدا والباقً بورقة تجارٌة

 من حـ / أ.د.   4

 الى ح/ المصرف   4             

 تم تسدٌد قٌمة الورقة بشٌك

وقد ٌحصل عدم امكانٌة محمود على التسدٌد وربما ٌتم االتفاق على تجدٌد الورقة مع 

 تحمل فوائد تاخٌر وٌكون التسجٌل كاالتً 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / أ7ق7 الجديدة برسم التحصيل .7706  

 الى مذكورين                         

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.د.      4 



 رسم تحصيلالقديمة ب حـ / أ7ق    7              

 حـ / فوئد التاخير      .0706         

 تم تجديد الورقة القديمة بفوائد تاخير

 حـ/ فوائد تاخٌر 1.160

 حـ/ أ.د. الجدٌدة 4.160            

 تم تجدٌد الورقة وتحمل فوائد تاخٌر 

 

 

 

او االمتناع عن التسدٌد والعصٌان فٌضطر المصرف الى االحتجاج لدى المحاكم 

 واشعارنا بذلك 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ محمود   4.25  

 الى مذكورٌن                         

 حـ / أ.ق برسم التحصٌل        4          

 حـ المصرف      1.25         

المصرف على تم االحتجاج من قبل 

 محمود المتناعه عن التسدٌد

 ال ٌسجل شًء 

 

واذا تم استحصال المبلغ مع مصارٌف االحتجاج من المحكمة واضٌف الى الحساب 

  الجاري لسالم ٌسجل القٌد كما ٌاتً

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن            

 حـ/ المصرف      3.05   

 اج حـ/ مصارٌف تحصٌل واحتج  1.205

 الى  ح/ محمود 4.25             

دفع محمود قٌمة الورقة مع مصارٌف 

 االحتجاج

 

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.د.      4 

 حـ/ مصارٌف احتجاج 1.25

 الى حـ/ الصندوق 4.25

 دفع قٌمة الورقة مع مصارٌف االحتجاج 

 

قطع الورقة لدى المصرف ان من مزاٌا التعامل مع المصارف هً امكانٌة رهن او  -1

قطع الورقة لدى المصرف واستالم قٌمتها مقابل تحمل مصارٌف قطع وفً هذه الحالة 

ٌتم تحوٌل ملكٌة الورقة للمصرف وٌتم تسجٌل القٌد التالً عند قطع الورقة وهنا فان 



عالقة للمسحوبة الورقة علٌه بعملٌة قطعها لدى االمر ٌتعلق فقط بمالك الورقة وال 

 6قٌمتها المصرف  فلو عدنا للمثال السابق اذا ان محمود اشترى بضاعة من سالم 

ملٌون والباقً بورقة تجارٌة وكما اشرنا سابقا فان القٌد ٌسجل  2ملٌون وسدد منها 

 بالشكل التالً 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.ق.    4    

 حـ/ الصندوق    2    

 الى حـ / المبٌعات    6                

بٌع بضاعة واستالم جزء من قٌمتها    

 نقدا والباقً بورقة تجارٌة

 من حـ / المشترٌات    6 

 الى  مذكورٌن                

 حـ / أ. د .     4          

 حـ / الصندوق     2          

بضاعة وتسدٌد جزء نقدا والباقً  شراء 

 بورقة تجارٌة

وعند قطع الورقة لدى المصرف ٌتم التسجٌل فقط بسجالت سالم مالك الورقة فاذا تم 

  % واضافة المتبقً الى حسابنا الجاري نسجل االت5ًقطع الورقة بمصارٌف قطع 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن           

 لمصرفحـ / ا    3.811    

 حـ/ مصارٌف القطع    1.211    

 الى حـ / أ.ق.    4                

تم قطع الورقة لدى المصرف واضافة    

 قٌمتها للحساب الجاري 

  

 

وعند استحقاق قٌمتها فاما ان ٌتم التسدٌد من قبل محمود فً حٌنه وهنا ال ٌسجل شًء  

 لدى سالم وٌسجل فقط عند محمود 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / أ.د. 4  ال ٌسجل شًء

 الى حـ / الصندوق 4          

 تم تسدٌد قٌمة الورقة نقدا

تحمل فوائد و تجدٌد الورقة وفً حالة عدم التسدٌد فاما ان ٌتفق مع المصرف على

وهنا التسجٌل فقط  %11ولٌكن التاخٌر كما اسلفنا لمدة شهرٌن بفوائد تاخٌر  تاخٌر

 بسجالت محمود اٌضا 



 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن     ال ٌسجل شًء

 حـ/ أ.د. قدٌمة      4

 حـ/ فوائد تاخٌر 1.160 

 الى حـ / أ.د. جدٌدة   4.160         

االتفاق مع المصرف بتاخٌر الدفع وعمل 

 ورقة جدٌدة تستحق بعد شهرٌن

وفً حالة االمتناع عن التسدٌد والعصٌان هنا ٌشعر المصرف سالم بذلك وٌقوم 

باجراءات االحتجاج وٌقتطع قٌمة الورقة ومصارٌف االحتجاج من حساب سالم وهنا 

 ٌقع على سالم تسجٌل ما ٌاتً 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / محمود                 4.251   

 الى حـ / المصرف 4.251              

اشعرنا المصرف بتنزٌل قٌمة الورقة 

 ومصارٌف االحتجاج من حسابنا 

 

 

 

ان من مزاٌا االوراق التجارٌة هو امكانٌة تداولها اي  -تظهٌر الورقة للغٌر :  -4

اصدار الورقة من استخدامها لتسدٌد دٌون للغٌر على مالكها فلو عدنا على اصل 

  قبل محمود

 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن           

 حـ / أ.ق.    4    

 حـ/ الصندوق    2    

 الى حـ / المبٌعات    6                

بٌع بضاعة واستالم جزء من قٌمتها    

 نقدا والباقً بورقة تجارٌة

 من حـ / المشترٌات    6 

 الى  مذكورٌن                

 حـ / أ. د .     4          

 حـ / الصندوق     2          

شراء بضاعة وتسدٌد جزء نقدا والباقً  

 بورقة تجارٌة



ملٌون سدد  11ولو جرت عملٌة شراء بضاعة من قبل سالم من شركة النور قٌمتها    

ملٌون نقدا والباقً بتظهٌر الورقة المسحوبة على محمود فالتسجٌل ٌكون  6منها 

 جالت سالم وال ٌتم التسجٌل بسجالت محمود وٌكون القٌد فً سجالت سالم كاالتً بس

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / المشترٌات    11  

 الى مذكورٌن               

 حـ / الصندوق     6           

 حـ / أ.ق.    4           

بضاعة وتسدٌد جزء نقدا والباقً  شراء

 بتظهٌر الورقة المسحوبة على محمود

 ال ٌسجل شًء

وعند تارٌخ االستحقاق اذا تم تسدٌد قٌمة الورقة نقدا هنا سالم ال ٌسجل شًء الن       

الورقة قد حول ملكٌتها الى شركة النور بٌنما فً سجالت محمود ٌتم تسجٌل هذا الحدث 

قٌمة ورقة الدفع بالنسبة له وٌتم استردادها وتكون المعالجة كما سٌدفع الصندوق   حٌث

 ٌلً 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / أ.د.    4   ال ٌسجل شًء

 الى حـ / الصندوق   4       

 تم دفع قٌمة الورقة نقدا 

 

التسدٌد لثالثة اشهر مثال بفائدة  اما اذا تفاوض محمود مع شركة النور على تاخٌر

% واصدار ورقة جدٌدة بفوائد التاخٌر وقٌمة القدٌمة ٌسجل لدى شركة النور 11سنوٌة 

 ومحود وال ٌسجل لدى سالم 

 

 

 

 



 سجالت محمود سجالت سالم

 من مذكورٌن        ال ٌسجل شًء

 من حـ / أ.د.    4  

 حـ / فوائد تاخٌر    1.1

 أ.د. جدٌدةالى حـ /   4       

تم اصدار ورقة جدٌدة بقٌمة القدٌمة 

مضافا الٌها فوائد تاخٌر لثالثة اشهر بفائدة 

 % سنوٌا11

 تم دفع قٌمة الورقة نقدا 

 

االساس وهو  وفً حالة امتناع محمود عن التسدٌد فان شركة النور تعود الى معمٌله   

سالم وتبلغه بان الورقة التً ظهرها لهم امتنع الشخص المسحوبة علٌه من التسدٌد او 

ة النور كالتفاوض ولذلك فً الغٌة وتعاد الى سالم الذي بدوره سٌعٌد محمود مدٌنا وشر

 وٌعمل احتجاج لدى المحاكم المختصة دائنة 

 

 سجالت محمود سجالت سالم

 

 من حـ / محمود    4.25

 الى مذكورٌن                

 حـ / شركة النور   4              

 حـ/ الصندوق 1.25           

تسدٌد قٌمة الورقة التً  امتنع محمود عن

وعمل علٌه ها لشركة النورتم تظهٌر

 احتجاج

 ال ٌسجل شًء   

 

 واذا تمك استحصال المبلغ من محمود بالمحكمة ٌسجل التالً     

 

 



 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / الصندوق      4.251

 الى حـ / محمود  4.25            

تم استالم قٌمة الورقة ومصارٌف 

 االحتجاج نقدا

 من مذكورٌن        

 حـ / أ.د.      4

 حـ/ مصارٌف احتجاج 1.25

 الى حـ/ الصندوق  4.25           

تم دفع قٌمة الورقة ومصارٌف االحتجاج  

 نقدا
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 بالسجن لعدم تمكنه من دفع ما بذمته 

 سجالت محمود سجالت سالم

 من حـ / الدٌون المعدومة 4.25

 الى حـ / محمود  4.25             

 ثبت افالس محمود واعتبر دٌن معدوم 
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