
 أوراق القبض
 بینا في الفصل الخامس أن البیع قد یكون نقداً وقد یكون باألجل .

وإذا تم البیع باألجل فقد یطلب البائع من المشتري تحریر تعھد (مستند )بالدفع في تاریخ معین أو قبول أم بالدفع 
 في تاریخ معین .

 ویسمى التعھد بالدفع ( بالسند ألمر ) 

 

 

 

 

 

 

 أم قبول الدفع یسمى (كمبیالة ) وتشتمل على :

 -أمر غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود .2-كلمة كمبیالة .                              1

  المشتري ).–-اسم من یلزمھ الوفاء (المسحوب علیة 3

 - تاریخ ومكان إنشاء الكمبیالة .5-میعاد االستحقاق ومكان الوفاء .          4

 - اسم من یجب لھ الوفاء أو ألمره (المستفید ).6

 البائع ).–-توقیع من أنشأ الكمبیالة (الساحب 7

 

 

 

 

 

 

وتسمى ھذه األوراق التجاریة عندما تقع في ید المستفید منھا ب(أوراق القبض ) ألنھا تتضمن وعد لھ بقبض 
 مبلغ من النقود في تاریخ معین .

  :تقیدھا بالسجالتعند استالم الورقة  من قبل المنشأة (عند اإلنشاء) فإنھا 

 .......... من ح/ أوراق القبض             ......... إلى ح/ المبیعات 

  ھـ               المبالغ ..........ھـ       ........ لایر 14الریاض في   /   /     

      .....................................................................  ھـ14في یوم 

.......................................................  أتعھد بأن أدفع ألمر 

..............................................................  مبلغاً وقدرة 

                                                         توقیع المحرر 

  ھـ               المبالغ ..........ھـ       ........ لایر 14الریاض في   /   /     

      .....................................................................  إلى السید  

.......................................................  ادفعوا بموجب ھذه الكمبیالة  ألمر 

..............................  بتاریخ    /     /         ھـ14مبلغ 

                                                         توقیع الساحب 



 

 : فیتم تقییدھا وعند استحقاق ورقة القبض یتقدم من ھي بیده إلى من قبل الكمبیالة لیسدد قیمتھ

 ......... من ح/الصندوق أو البنك            .......... إلى ح/ أوراق القبض .

 حاالت أوراق القبض (الكمبیالة ) :

 لایر وقد قبلت 100000 ھـ  باعت منشأة الحمزة بضاعة باألجل إلى منشأة الھادي قیمتھا 1/1/1438في 
 منشأة الھادي الكمبیالة المسحوبة علیھا  بتاریخ البیع والتي تستحق بعد ثالثة شھور من تاریخھ ...

 إصدار الكمبیالة .... -أ

 

 

 

 

 التصرف بالكمبیالة ...... -ب
 االحتفاظ بالكمبیالة  -۱
 قیام المسحوب علیة (المشتري ) بسداد الكمبیالة : -۱

 

 

 

 

 رفض المسحوب علیة سداد الكمبیالة : -۲

 غالباً عند رفض الكمبیالة یتم دفع مصاریف رفض الكمبیالة من قبل البائع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفاتر البائع (الحمزة )دفاتر المشتري (الھادي)

  من ح/ المشتریات 100000 من ح/ أوراق القبض                                  100000

  إلى ح/أوراق الدفع 100000 إلى ح/المبیعات                                        100000

 دفاتر البائع (الحمزة )دفاتر المشتري (الھادي)

  من ح/ أوراق الدفع  100000 من ح/ البنك                                            100000

  إلى ح/البنك  100000 إلى ح/أوراق القبض                                         100000

 دفاتر البائع (الحمزة )دفاتر المشتري (الھادي)

  من ح/ المدینین                                   من مذكورین  :100200

                                        :   ح/ أوراق الدفع 100000          إلى مذكورین 

  ح/ مصاریف بروتستو200 ح/ أوراق القبض                                   100000

  إلى ح/ الدائنین 100200 ح/ الصندوق                                               200



 

 - تظھیر الكمبیالة :2

  لایر .50000 ھـ باعت منشأة األفق بضاعة باألجل إلى منشأة النھضة قیمتھا 30/12/1437في 

  :عند البیع -۱

 

 

 

 

  :عند قبول المشتري الكمبیالة -۲

 

 

 

 

  :عند تظھیر الكمبیالة (إعطائھا دائن لمنشأة األفق ) بمثابة تسدید دین لھا -۳

 

 

 

 

  : عند سداد المسحوب علیة الكمبیالة  للمظھر -٤

 

 

 

 

  :عند رفض المسحوب علیة ( منشأة النھضة )سداد الكمبیالة -٥

 

 

 

 دفاتر البائع (األفق )دفاتر المشتري (النھضة )

  من ح/ المشتریات 50000 من ح/ المدینین                                                  50000

  إلى ح/الدائنین  50000 إلى ح/المبیعات                                                  50000

 دفاتر البائع (األفق )دفاتر المشتري (النھضة )

  من ح/ الدائنین 50000 من ح/ أوراق القبض                                         50000

  إلى ح/أوراق الدفع   50000 إلى ح/المدینین                                                  50000

 دفاتر البائع (األفق )دفاتر المشتري (النھضة )دفاتر السحیباني (المظھر لھ)

  من ح/أوراق القبض 50000 من ح/ الدائنین                              ال یوجد قید                                        50000

  إلى ح/المدینین    50000 إلى ح/أوراق القبض                                                                         50000

 دفاتر البائع (األفق )دفاتر المشتري (النھضة )دفاتر السحیباني (المظھر لھ)

  من ح/البنك 50000 من ح/ أوراق الدفع50000ال یوجد قید   

  إلى ح/أوراق القبض                                                                                                                                                                                 50000 إلى ح/البنك                                 50000                                                  

 دفاتر البائع (األفق )دفاتر المشتري (النھضة )دفاتر السحیباني (المظھر لھ)

  من ح/ المدینین 50200 من ح/ المدینین                           من مذكورین                                      50200

  ح/ أوراق الدفع                         إلى مذكورین                                   50000 إلى ح/الدائنین                          50200 

  إلى ح/أوراق القبض   50000  ح/مصاریف بروتستو                           200                                                  

  ح/ الصندوق 200 إلى ح/ الدائنین                               50200                                                   



 

 - خصم الكمبیالة لدى البنك :3

 لایر وقد قبلت 8000 ھـ باعت منشأة السلمان بضاعة  باألجل إلى منشأة السلطان قیمتھا 1/5/1438في 
 الكمبیالة المستحقة بعد ثالث شھور .

وفي نفس التاریخ قامت منشأة السلمان بخصم الكمبیالة لدى البنك وقد قام البنك بإضافة قیمة الكمبیالة إلى رصید 
  لایر .1000السلمان بالبنك بعد خصم مصاریف قطع قیمتھا 

 عند البیع وقبول الكمبیالة : -۱

 

 

 

 

 عند خصمھا لدى البنك : -۲

  

 

 

 

 

 

 عند قیام المشتري بسداد الكمبیالة : -۳

 

 

 

 

 عندرفض المسحوب علیة سداد الكمبیالة :  -٤

 

 

 

 

 دفاتر البائع (السلمان )دفاتر المشتري (السلطان)

  من ح/ المشتریات 80000  من ح/ أوراق القبض                                  80000

  إلى ح/أوراق الدفع 80000 إلى ح/المبیعات                                        80000

 دفاتر البائع (السلمان )دفاتر المشتري (السلطان)

:                                                         ال یوجد قید   من مذكورین 

  ح/ البنك79000

  ح/ مصاریف قطع 1000

  إلى ح/ أوراق القبض 80000      

 دفاتر البائع (السلمان )دفاتر المشتري (السلطان)

  من ح/ أوراق الدفع 80000ال یوجد قید                                                          

  إلى ح/ البنك  80000                                                                       

 دفاتر البائع (السلمان )دفاتر المشتري (السلطان)

  من ح المدینین                                                           من مذكورین :80200

  ح/ أوراق الدفع 80000 إلى ح/ البنك                                                      80200

  ح/مصاریف بروتستو200                                                                               

  إلى ح/ الدائنین  80200                                                                                    



 

 المدینون 
 سبب وجود المدینین ھو البیع باألجل والذي من شأنھ ترویج المبیعات ..

  :   ........ من ح/ المدینین             ........ إلى ح/ المبیعات ویتم القید

 عند تحصیل الدیون :

  ........ من ح/ البنك     ...... إلى ح/المدینین القید یكون 

لكن المدینون قد یحصلون على خصم عند السداد قبل األجل ، أو یعیدون بعض البضائع ، أو تسمح المنشأة 
 للمدینین بشيء من التخفیض نتیجة عدم رضاھم عن البضاعة .

 في كل الحاالت سوف یؤدي إلى تخفیض مدیونیتھم (المدینین) 

 ویكون القید :

 ......... من ح/ الخصم المسموح بھ                                   ........ إلى ح/المدینیین

 ........ من ح/ مردودات ومسموحات المبیعات                      ......... إلى ح/المدینین 

 الدیون الجیدة والدیون المعدومة والدیون المشكوك في تحصیلھا :

  : ھي الدیون التي ینتظم أصحابھا بالسداد ویتوقع تحصیلھا بالكامل .الدیون الجیدة

  : الدیون الذي تأكد عدم تحصیلھا .الدیون المعدومة

  :ھي الدیون التي یحتمل تحصیلھا أو عدم تحصیلھا .الدیون المشكوك في تحصیلھا

 أما سبب عدم تحصیل الدیون من المدینین ینحصر في :

 -وفاة المدین .2-إفالس المدین .                   1

 فإن الدین الذي اتضحت استحالة تحصیلھ یعتبر دین معدوم وبالتالي (خسارة ) .

وھذا الشيء وارد في مجال التجارة لذلك تقوم الشركات بتكوین مخصص یخصم من إیراد السنة التي حدثت 
 فیھا الخسارة .

 ......... من ح/ مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا            ........ إلى ح/ المدینین قید إعدام الدیون :

 مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا :

تقوم المنشأة نھایة كل سنھ مالیھ بدراسة دقیقھ لوضع دیونھا القائمة لمعرفة الجید والرديء ومعرفة ماقد تواجھ 
 منھا أھمھا :فیھ من صعوبة في تحصیلھ وذلك بطرق 

 -تحدید نسبة من رصید المدینین .1

 -تحدید نسبة من رصید المبیعات اآلجلة .2

 -دراسة فردیة لكل حساب وتقدیر المبالغ التي ال تحصل بناء على التقدیر الشخصي لمن قام بالدراسة .3



-دراسة تاریخیة للدیون وذلك بوضع جدول یقسم الدیون إلى دیون مستحقة ودیون غیر مستحقة ثم تقسم الدیون 4
 المستحقة حسب المدد الماضیة على تاریخ استحقاقھا .

 قید التسویة لمخصص الدیون :

 ............ من ح/ مصروفات الدیون المشكوك في تحصیلھا 

                                            ................. إلى ح/ مخصص  الدیون المشكوك في تحصیلھا 

 خطوات حساب مصروف مخصص الدیون :

 -رصید أول المدة                       نعمل قید تسویة للمخصص1

 -دیون معدومة                           نعمل قید إعدام الدیون 2

-رصید آخر المدة                      الرصید الواجب الوصول إلیة (كم الرقم الواجب صرفھ للوصول إلى 3
 ھذا الرقم )

 

 358 ھـ وھذه المعلومات المتوفرة :  صــــــــــ 1437 : لو فرضنا أن السنھ المالیة مثال

  ھـ1/1/1437 رصید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا في 15000

  ماتم إعدامھ من دیون (أقل من رصید المخصص )11500

  ھـ 1438 الرصید المطلوب للسنھ القادمة 8650

                                 ح / مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھ 

  رصید أول المدة1500 دیون معدومة                                      11500

    مصروف دیون مشكوك فیھا5150 الرصید المطلوب تكوینھ                     8650

2015020150 

 لایر في قائمة الدخل ومن ثم یقفل في 5150ویتم إظھار مصروف الدیون المشكوك في تحصیلھا والبالغ 
 حساب المتاجرة واألرباح والخسائر 

 لایر فیظھر في قائمة المركزالمالي مخصوماً من بند 8650أما مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھ  
 المدینین 

  359مثال آلخر :صـــــــــــــ

  رصید أول المدة 15000

  دیون معدومة (أكثر من رصید المخصص )17000

  الرصید المطلوب للعام القادم 8650

 



                                 ح / مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھ 

  رصید أول المدة15000 دیون معدومة          17000         

  مصاریف الدیون 10650

  الرصید المطلوب تكوینھ (رصید آخر المدة )8650

25650                                         25650 

  من ح/ مصروفات الدیون المشكوك في تحصیلھا 10650

  إلى ح  / مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 10650                         

 إعدام الدیون مع وجود المخصص :

 عندما تتأكد المنشأة من استحالة قیام المدین بالسداد تقرر اعتبار الدین دیناً معدوماً (تخفیض حساب المدینین )

 ھـ توفي عبدهللا العربي ولم تستطع المنشأة أن تحصل من تركتھ سداداً لدینھا البالغ 1437: في عام مثال 
  لایر فقط .25000 لایر إال 30000

  لایر تعتبر دین معدوم ویكون القید كالتالي  :5000 إذن

 من مذكورین :

  ح/البنك 25000

  ح/مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 5000

  إلى ح/ المدینین 30000                                            

 إعدام  الدیون مع عدم وجود المخصص : 

عادة یكون تكوین المخصص اتفاق مع مفھوم مقابلة اإلیراد بالمصروف إال أنھ أحیاناً والعتبارات عملیة كصغر 
 حجم المنشأة وقلة الدیون وفقاً لمفھوم األھمیة النسبیة قد الیكون ھناك مخصص .

فعندما تقرر المنشأة إعدام دین الستحالة تحصیلھا فأنھ یخصم مباشرة من حساب المدینین ویضاف لحساب 
 مصروف الدیون المشكوك في تحصیلھا .

 مثال : 

 لایر وتستخدم المنشأة طریقة الخصم المباشر لمعالجة الدیون ، وبفرض 45000رصید المدینین لمنشأة اإلیمان 
  لایر 12000وجود مایؤكد عدم تحصیل دین وقدرة 

  من ح/ مصروفات الدیون المشكوك في تحصیلھا 12000

  إلى ح/ المدینین 12000                              

 ثم یقفل حساب المصروفات في حساب المتاجرة واألرباح والخسائر 

 



 إظھار رصید المدینین ومخصص الدیون في قائمة المركز المالي ......

 

 أصول متداولة

       المدینین 

 (-) مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 

               صافي المدینین 

 استعادة ماسبق إعدامھ من دیون :

قد تتمكن المنشأة من استعادة كل أو بعض ماسبق إعدامھ من دیون ألن إعدام الدیون إجراء محاسبي الیتضمن 
 إطالقاً تنازالً من المنشأة عن دیونھا المتأخرة .

 المعالجة المحاسبیة :

 قید إثبات الدیون المعدومة والتي تم استعادتھا :

 ............. من ح/ المدینین                            .......... إلى ح/ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 

 قید التحصیل : 

 ........... من ح/البنك                                      ............ إلى ح/ المدینین 

 ویمكننا عمل القید التالي اختصاراً :

 ............ من ح/ البنك                     ........ إلى ح/ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 

 


