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اإلاحاضبيتهظزياث القيد وإمطاك الدفاجز   

فت عباسة عً حسجُل العملُت اإلاالُت فى  اللُذ اإلاداظبي هما ظبم حعٍش
مثل الحللت ألاولي في  دفتر الُىمُت، وهى بذاًت الذوسة اإلاداظبُت، ٍو

عملُت حشغُل البُاهاث وهىان كىاعذ علمُت لللُىد اإلاداظبُت وكذ 
اظخلش العشف اإلاداظبي علي اجباع كاعذحي اللُذ اإلافشد واإلاضدوج 

 .لدسجُل العملُاث اإلاالُت بالذفاجش اإلاداظبُت





 قاعدة القيد اإلافزد

وهزه اللاعذة ال مجاٌ فلؽ، الى العملُاث اإلاالُت مً ػشف الغير جىظش 
هظشا لعظم حجم اإلاعلىماث الحجم لخؼبُلها إال في اإلايشأث مدذودة 

  اإلاؼلىبت



 قاعدة القيد اإلاشدوج 

وحعنى ؤن ليل عملُت مالُت ػشفان ؤخذهما مذًً وآلاخش دائً مع 
ت جمثل حىهش ألاداء   .اإلاداظبيحعاوي الؼشفين في اللُمت وهزه الىظٍش

 القيد البطيط

 

  xx   ًاإلاذًًالؼشف / خـ م 

 xx   الؼشف الذائً/ خـإلي 



 على زالزت صىس ًظهش القيد اإلازلب 

 :الثالثت :الثاهيت :ألاولى
 مزوىسًٍ مً
 ... / خـ
 ... / خـ

 ... / خـ الى 

 ... / خـ مً

 مزوىسًٍ الى
 ... / خـ 

 ... / خـ 

 مزوىسًٍ مً
 ... / خـ

 ... / خـ

 مزوىسًٍ الى 
 ... / خـ 

 ... / خـ 



 هظزياث القيد فى اإلاحاضبت

اث  اث جدذ كاعذة اللُذ اإلاضدوج، وجخمثل فى زالزت هظٍش جلع جلً الىظٍش
 : هى

 

 حصخيص الحطاباث، هظزيت •

 جحليل العملياث، وهظزيت •

 .اإلازلش اإلاالي/اإلايزاهيتوهظزيت •

 



 هظزيت حصخيص الحطاباث
ت مع كاعذة اللُذ اإلاضدوج في ان ليل عملُت ػشفين اخذهما  جخفم هزه الىظٍش

 .دائًمذًً وآلاخش 
 :النظزيتجلو عيىب 

ت، فيلمت حصخُص حعنى شخصىت، 1. حعاسطها مع فشض الصخصُت اإلاعىٍى
 .ؤي رهش ؤظماء ؤشخاص دون رهش ؤظم اإلاششوع

ىت " اخمذ مدمىد"فئرا كام صاخب اإلاششوع  بئًذاع مبلغ ملُىن حىُه فى خٍض
الظخخذامها لخدلُم ؤهذاف اإلاششوع، فمً " مششوع الخير وألامل"اإلاششوع 

 هىزاالخؼإ ؤن جىخب 
 وألاملالخير مششوع / خـ مً    1000000

 اخمذ مدمىد/ خـ الى   1000000  
ت كُذا  صحُدا، ولىىه حعاسض مع مع ؤن رلً اللُذ ٌعذ مً الىاخُت الىظٍش

 .فشض مداظبي



 هظزيت جحليل العملياث

ت حصخُص الحعاباث، جلىم  ت علي هى الفىشة اإلاعذلت لىظٍش هزه الىظٍش
جدلُل ول عملُت مالُت الي ؤػشافها اإلاذًً والذائً، مع الاهخمام 

شخصُت بالعملُت راتها وبُان ؤزش هزه العملُت علي اإلايشإة باعخباسها 
ت معخللت وعلي الغير ظىاء صاخب اإلايشإة ؤو   .آلاخشونمعىٍى

ت ٌسجل اللُذ العابم هىزا  فبىاء على هزه الىظٍش

 الصىذوق / مً خـ    1000000

 سؤط اإلااٌ/ الى خـ   1000000  

 



اإلازلش اإلاالي/هظزيت اإلايزاهيت  

 جخمثل معادلت اإلايزاهُت فى ؤن 

 (حق اإلاالنين)رأص اإلااى + مجمىع الخصىى =  مجمىع ألاصىى  

 

ت اإلايزاهُتوجلىم  اإلاشهض اإلاالي علي ؤظاط ان ليل عملُت مالُت /هظٍش
ت اللُذ اإلاضدوج ) ػشفان ؤخذهما مذًً وآلاخش دائً  وهزا ًخفم ( هظٍش

ت جدلُل العملُاث، إال ان  ت حصخُص الحعاباث وهظٍش مع ول مً هظٍش
ت اإلايزاهُت جبدث فى ؤزش العملُاث مالُت علي خعابين ؤو ؤهثر مً  هظٍش

 .مخىاصههالحعاباث اإلايىهت إلاعادلت اإلايزاهُت مع بلاء هزه اإلاعادلت 

رأص اإلااى ًخصم منه اإلاسحىباث الصخصيت وصافي الخطائز اإلاخحققت: ملحىظت  



 مثاٌ

ىت  300صاخب اإلاششوع بئًذاع مبلغ فئرا كام  ؤلف حىُه بخٍض
 .الصىذوق 

ت   :والخالى اإلايزاهُت جظهش فئن جلً العملُت وفلا لىظٍش

 الحل

 :بما ؤن

 سؤط اإلااٌ+ مجمىع الخصىم = مجمىع ألاصٌى    

 (حىُت 300000(                   + )صفش( = )هلذًت 300000)



جخصم مً ؤلف حىُه  100فئرا كام اإلاششوع بششاء كؼعت ؤسض بىدى 
 :  فىجذ جشهُب اإلاعادلت ًخخلف واآلحي( ؤلف حىُه 300)سؤط اإلااٌ 

 

( +  صفش)خصىم (= ؤلف حىُه  100)ؤسض ( + ؤلف حىُه  200)هلذًت 
(حىُت 300000)سؤط اإلااٌ   

 



ؤلف حىُه الظخخذامها فى  20فئرا كام صاخب اإلاششوع بسحب مبلغ 
 ؤغشاض شخصُت 

 

 جصبذ اإلاعادلت

 

( +  صفش)خصىم ( = ؤلف حىُه100)ؤسض (+ ؤلف حىُه180)هلذًت 
جم ( *** ؤلف حىُت 280= ؤلف حىُه  20 –ؤلف حىُه  300)سؤط اإلااٌ   

اإلااٌ بدُث جظل اإلاعادلت متزهتاإلاسحىباث الصخصُت مً سؤط خصم   



 العملياث الماليت

هىان عذد ال نهائي مً العملُاث اإلاالُت داخل اإلاششوع الضساعي، 
وفُما ًلي ظىف هىسد بعظا منها وهُفُت حسجُل جلً العملُاث 

.فى دفتر ًىمُت اإلاششوع  



الشزاءعملياث   

مشترواث / من حـ
... 

 / إلى حـ

 (هقدا)الصندوق 

 (شيو)البنو 

أوراق الدفع أو 
 (باألجل)الغير 



البيععملياث   

الصندوق / من حـ
 (هقدا)

البنو / من حـ
  (شيو)

أوراق / من حـ

القبض أو الغير 

  (باألجل)

 ...مبيعاث / الى حـ



اإلاشترواثمزدوداث   

 :مزدوداث اإلاشترواث 

ششهت إلي ػً علف  1.5إرا كام مششوع لدعمين الذواحً بئعادة 
 حىيها وحعلم كمتها هلذا  1200الششق ألاوظؽ للذواحً كُمتها 

1200   
1200 

 الصندوق / من حـ
اث أعالف دواجن/ إلي حـ           مزدوداث مشتًر

طــــــــن علــــــــ  إلــــــــي شـــــــزلت الشــــــــزق ألاوضــــــــط لعــــــــد   1.5إعـــــــادة )       
 ....(.صالحيتها حطب إشعار رقم 

    



اإلابيعاثمزدوداث   

 :مزدوداث اإلابيعاث

ذان ؤخذ اإلاخعاملين مع اإلاششوع بئعادة إرا كام  ؤن بلشة ظبم  15سامي ٍص
ؤلف حىُه  200الششق ألاوظؽ للذواحً كُمتها مً ششهت ؤشتراها 

هلذا، فئن هزه العملُت حسجل فى دفتر ًىمُت ششهت وحعلم كمتها 
 :الششق ألاوظؽ والخالى

200000   
200000 

 مزدوداث مبيعاث أبقار/ من حـ
 الصندوق / حـإلي          
 ....(.حطب إشعار رقم ... بقزة ضبق ان اشتراها  15إعادة )       

    



 مزدوداث اإلابيعاث من وجهت هظز الغير

 :رامى سيدان حسجل مالخالىبينما حسجل فى دفتر ًىميت 

200   
200 

 الصندوق / من حـ
اثمزدوداث / إلي حـ           أبقار مشتًر

حطـــــب  إلازضـــــهاشـــــزلت الشـــــزق ألاوضـــــط بقـــــزة إلـــــي  15إعـــــادة )       
 ... (.إشعار رقم 

    



 مصزوفاث جصاحب عملياث الشزاء

اث، مصشوفاث  اث، وعمىالث الششاء، والخإمين علي اإلاشتًر هلل اإلاشتًر
ًخصص ليل هىع خعاب معخلل ًجعل مذًىا بلُمت ما جدمله ، ...

يىن اللُذ في دفتر الُىمُت علي الىدى الخالي  :اإلاششوع مً مصشوف، ٍو

  
xx    
xx 
Xx 

  
  
  
  

xx 
  

 من مذلىرين
اث/حـ  مصزوفاث هقل اإلاشتًر
 الشزاءعمىالث /حـ
 مصزوفاث جأمين /حـ 

 الصندوق /إلي حـ      
 (ضداد مصزوفاث الشزاء هقدا)

    



 مصزوفاث جصاحب عملياث البيع

وباليعبت لعملُاث البُع فئنها جصاخبها بعع اإلاصشوفاث التي ًخدملها 
اإلاششوع همصشوفاث هلل اإلابُعاث وعمىالث البُع ومصشوفاث لف 

وخضم اإلابُعاث ،وحعخبر هزه اإلاصشوفاث مصشوفاث إًشادًه جدمل علي 
خم كُذها في دفتر الُىمُت  اإلاششوع في ظبُل الحصٌى علي ؤلاًشاداث ، ٍو

 :علي الىدى الخالي

  
xx    
xx 
xx 

  
  

  
  
  
  

xx 
  

 من مذلىرين
 مصزوفاث هقل اإلابيعاث/حـ
 عمىالث بيع/حـ
 مصزوفاث ل  وحش /حـ
 الصندوق /حـإلي     
 (ضداد مصزوفاث البيع هقدا)

    



 عملياث اإلاصزوفاث وؤلاًزاداث

ول ما ٌعشي على الخعائش ٌعشي على اإلاصشوفاث بإن جيىن مذًىت إما 
 للصىذوق ؤو البىً ؤو لؼشف آخش

 

دائىت إما وول ما ٌعشي على ألاسباح ٌعشي على ؤلاًشاداث بإن جيىن 
 للصىذوق ؤو البىً ؤو لؼشف آخش



 الفائدة حالت السحب من البنو

 ملشطت حهت ؤي ؤو  البىً مً اإلاسحىب اإلااٌ سؤط على الفائذة حعخبر 
 
 
، ًيىن  اإلااٌ وسؤط مذًىت جيىن  بزلً فهى - مصشوفا

 
 ًيىن  وظىف دائىا

 :والخالى اللُذ شيل

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 xx 
 

  
  xx 

 الفائدة على رأص اإلااى/ حـمن 
 رأص اإلااى/ حـإلي 

    



(الحطاب الجاري )الفائدة حالت ؤلاًداع   

ذ  اإلاششوع سصُذ مً (بىً حاسي  خعاب) ؤلاًذاع خالت الفائذة جٍض
ادة نهان ًيىن  ظىف اخشي  هاخُت ومً – دائىت جيىن  لزا بالبىً  فى ٍص

، الجاسي  الحعاب ًيىن  لزا اإلااٌ سؤط فى وهلص اإلاىدعاث
 
 وظىف مذًىا

 :والخالى اللُذ شيل ًيىن 

 بُان مبلغ دائً مبلغ مذًً
  

x 
x 
 

  
   
 

xx 

 مزوىسًٍمً 
 حاسي بىً /خـ
  (بعذ ػشح اإلابالغ اإلاىدعت)اإلااٌ  سؤط/ خـ

 الفائذة على اإلاسحىباث الصخصُت/ خـإلي 

    



 إهالك ألاصىى الثابخه

 خعاسة ًمثل لزا ؤلاظخخذام، هدُجت الاصل كُمت جىاكص هى  ؤلاهالن
خفع  اللُذ شيل ًيىن  وظىف مذًىا، ًيىن  لزا اإلاششوع سصُذ مً ٍو

 :والخالى

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 xx 
 

  
  xx 

 ؤلاهالك/ حـمن 
 ألاصل/ حـإلي 

    



 الدًىن اإلاعدومت

 اظتردادها فى ألامل وفلذ صاخبها ؤفلغ دًىن  هى اإلاعذومت الذًىن 
 اللُذ شيل ًيىن  وظىف مذًىت، جيىن  لزا اإلاششوع على عبء وجمثل
 :والخالى

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 xx 
 

  
  xx 

 اإلاعدومت الدًىن / حـمن 
 اإلادًنىن باألضم/ حـإلي 

    



 الدًىن اإلاعدومت اإلاحصلت

  دًىا اعخباسها جم ان بعذ اظتردادها جم دًىن  هى
 
 لزا الذفاجش  فى معذوما

 :والخالى اللُذ شيل ًيىن  وظىف دائىت، وحعخبر  مىعب جمثل

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 xx 
 

  
  xx 

 الصندوق / حـمن 
 اإلاحصلت الدًىن اإلاعدومت/ حـإلي 

    



 شزاء وبيع ألاصىى الثابخه

 ٌ ٌ  ؤنها على وحعامل مشترواث لِعذ ألاصى  اإلايزاهُت فى وجظهش  ؤصى
ٌ  حاهب فى العمىمُت  اللُذ شيل ًيىن  ظىف الششاء، خالت ففي -ألاصى

 :والخالى

 

 

 البُع خالت وفي

 

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 xx 
 

  
  xx 

 (الاصىى )ألاصل / حـمن 
 الصندوق / حـإلي 

    

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 xx 
 

  
  xx 

 الصندوق / حـمن 
 (الاصىى )ألاصل / حـإلي 

    



 أرباح وخطائز بيع ألاصىى والعقاراث

 هىا اإلاعدبعذ ومً خعاسة، ؤو  سبذ عىه ًيخج كذ علاس  ؤو  ؤصل بُع عىذ
 ظىف الشبذ خالت وفي ألاصل، بلُمت دائىا اإلابُعاث خعاب ًيىن  ؤن

 :والخالى اللُذ شيل ًيىن 

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
xx  

 
 

  
   

Xx 
xx 

 الصندوق / البنو/ حـمن 
 إلي مذلىرين

 العقار/ ألاصل / حـ
 عقاراث/ أرباح بيع أصىى / حـ

    



 أرباح وخطائز بيع ألاصىى والعقاراث

 :والخالى اللُذ شيل ًيىن  ظىف الخعاسة خالت وفي

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 

Xx 
xx  

 
 

  
   
 

xx 

 مذلىرينمن 
 الصندوق / البنو/ حـ
 عقاراث/ خطارة بيع أصىى / حـ 

 العقار/ ألاصل / حـ إلي

    



 فقد البضاعت بالحزيق والحىادث والطزقاث

 عىذ البظائع كُمت مً وجخفع ؤظمُت وخعاباث خعاسة رلً ٌعذ
 اللُذ شيل ًيىن  وظىف اإلاصشوفاث، كُمت مً وجشفع الخيلفت ظعش 

 :والخالى

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
  

xx 
 xx 
 

  
   
 

xx 

 مذلىرينمن 
 الطزقاث/الحىادث/الفقد بالحزيق/ حـ
 جأمين الشزلت/ حـ

 اإلاشترواث/ حـإلي 

    



 ضزيبت الدخل

بت حعخبر    الذخل على الظٍش
 
 اإلااٌ لشؤط مذًىت جيىن  بزلً فهى - مصشوفا

 اإلاششوع خالت فى الصىذوق  لحعاب ودائىت الجاسي، للحعاب ؤو 
بت ان هى  والعبب الفشدي،  خالى شخص ي مصشوف حعخبر  الذخل طٍش
 :والخالى اللُذ شيل ًيىن  وظىف الفشدي، اإلاششوع

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 xx 
 

  
  xx 

 مذلىرينمن 
 رأص اإلااى/ حـ
 جاري بنو/ حـ

 الصندوق / حـإلي 

    



(البننيت)الزضى  اإلاصزفيت   

 رلً ملابل في البىىن وجلىم لعمالئها، عذًذة خذماث البىىن حعؼى
  حعذ فه بها، مذًىا العمالء خعاب مً حضء بجعل

 
 باليعبت مصشوفا

، ًيىن  البىً وخعاب مذًىت جيىن  بزلً فهى - لليشاغ
 
 وظىف دائىا

 :والخالى اللُذ شيل ًيىن 

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 xx 
 

  
  xx 

 رضى  مصزفيت/ حـمن 
 البنو/ حـإلي 

    



 الحطاب الجاري 

 ًلىم فعىذما الفشدي، للمششوع باليعبت شخص ي خعاب هى  ظبم هما
 الظخخذامه اليشاغ مً بظاعت ؤو  هلذًت بسحب ؤعماٌ سحل

 جخصم الصخصُت واإلاسحىباث شخصُت، مسحىباث حعمي الصخص ي
 :والخالى اللُذ شيل ًيىن  وظىف اإلااٌ، سؤط مً

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 xx 
 

  
  xx 

 اإلاسحىباث الصخصيت/  حـمن 
 إلي مذلىرين

 الصندوق / حـ
 اإلاشترواث/ حـ

    



 اإلاصزوفاث الصخصيت حالت اإلاشزوع الفزدي

بت الحُاه على الخإمين فى اإلاصشوفاث جلً جخمثل  وفىاجير  الذخل وطٍش
 جخشج عىذما اإلاصشوفاث جلً ول لألبىاء، الذساظُت والشظىم الخلُفىهً

 جيىن  ؤن ًجب للمششوع البىيي الحعاب مً ؤو  الصىذوق  خعاب مً
 اللُذ شيل ًيىن  وظىف الصخصُت، اإلاسحىباث لحعاب مذًىت
 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن :والخالى

 xx 
 

  
  xx 

 بنو جاري / رأص اإلااى/ حـمن 
 البنو/ الصندوق / حـإلي 

    



 ألامىاى اإلادفىعت هيابت عن العمالء

 خعني كذامي عمالء عً هُابت ؤمىاٌ بذفع اإلاششوع ًلىم عىذما
 هزه فى فالًجب الخم، وكذ ختى الىلل مصشوفاث مثل العمعت،

 ألن الىلل مصشوفاث خعاب على اإلاصشوفاث هزه جدمُل الحالت
جب البائع، جخص ال  الحالت هزه فى الىلل مصشوفاث  مذًىت جيىن  ان ٍو

 :والخالى اللُذ شيل ًيىن  وظىف الصخص ي، العمُل لحعاب

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 xx 
 

  
  xx 

 اإلادًنىن / العمالء / حـمن 
 البنو/ الصندوق / حـإلي 

    



 ألامىاى اإلادفىعت هيابت عن الدائنين

 هُابت زالث لؼشف ؤمىاٌ بذفع اإلاششوع الذائىىن  ؤو  اإلاىسدون  ًإمش  عىذما
 لحعاب مذًىت اإلاذفىعاث هزه جيىن  الحالت هزه فى فئهه عنهم،

 ًيىن  وظىف ،بالخبعُت اإلاششوع دًىن  خفع الى جؤدي وظىف الذائىىن 
 :والخالى اللُذ شيل

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 xx 
 

  
  xx 

 الدائنىن /  اإلاىردًن/ حـمن 
 البنو/ الصندوق / حـإلي 

    



 ألامىاى اإلاطخلمت هيابت عن العمالء

لىم العىغ، ًدذر وعىذما  عمالء عً هُابت ؤمىاٌ باظخالم اإلاششوع ٍو
 :والخالى اللُذ شيل ًيىن  فعىف العمعت، خعني كذامي

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 xx 
 

  
  xx 

 البنو / الصندوق / حـمن 
 العمالء / حـإلي 

    



النقدي والخصم الخجاري الخصم   

 الخصم الخجاري  الخصم النقدي

ٌ ًمثل ظماخا   قيمت العمليتقدر من ن جناسى ع ؤو

خ معين جىاٌص عىه ؤو ظمذ به الؼشف في  اإلااليت جاٍس

آلاخش ملابل ظذاد الؼشف ألاٌو إلاا ٌعخدم علُه 

 فىسا ؤو في خذود فترة الخصم اإلاخفم عليها

اإلاشزوع علي أضعار ًجزيه  خصم

ؤو البظائع، وعادة ما ًخم  منخجاجه

ت معُىت مً ألاظعاس  بخدذًذ وعبت مئٍى

 اإلاذسحت بلىائم ألاظعاس

 ًؤثز على قيد العملياث بالدفاجز

  

ال ًؤثز علي قيد إحشاء هزا الخصم 

عمليت الشزاء أو البيع اإلازجبطت به في 

 الدفاجز

وال ًظهش إال همزهشة ، اليىميت دفترفي ًقيد 

 .البُعإًظاخُت فى فاجىسة 

ًظهش ، وال البيعجظهز قيمخت في فاجىرة 

 إال همزهشة إًظاخُت في دفتر الُىمُت



النقديالخصم   

 الخصم اإلاىدعب الخصم اإلاعمىح به

ؤدي الى اهخفاض سصُذ 
الصىذوق بملذاس الخصم 
 بلُمت 

 
لزلً ٌعخبر مذًىا
 الخصم

ادة سصُذ  ؤدي الى ٍص
الصىذوق بملذاس الخصم 
 بلُمت 

 
لزلً ٌعخبر دائىا
 الخصم



 الخصم المسموح به

 الذفع حعجُل خالت للغير  به ٌعمذ هلذي خصم هى  به اإلاعمىح الخصم
للل الىلذًت اإلابُعاث خالت في اإلادذد اإلاىعذ عً  الصىذوق  سصُذ مً ٍو

عخبر  ، َو
 
 :والخالى اللُذ شيل ًيىن  وظىف مذًىا

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
  

Xx 
xx 

 

  
   
 

xx 

 مذلىرينمن 
 مشترواث /حـ
 الخصم اإلاطمىح به/ حـ

 الصندوق / حـإلي 

    



 الخصم المكتسب

 حعجُل خالت للمششوع الغير  به ٌعمذ هلذي خصم هى اإلاىدعب الخصم
ذ الىلذًت اإلاشترواث خالت في اإلادذد اإلاىعذ عً للذفع اإلاششوع ٍض  مً ٍو

عخبر الصىذوق  سصُذ ، َو
 
 :والخالى اللُذ شيل ًيىن  وظىف دائىا

 بيان مبلغ دائن مبلغ مدًن
 xx 
 

  
  xx 

 الصندوق / حـمن 
 إلي مذلىرين

 اإلابيعاث/ حـ
 الخصم اإلاندطب/ حـ

    



 أهىاع الحطاباث

 حطاب شخص ي حطاب حقيقي حطاب أضمي

مل اإلاصزوفاث 
 والخطائز

مل ؤلاًزاداث 
 وألارباح

مل ما ًدخل من 
أصىى وممخلهاث 

 ومنخجاث

مل ما ًخزج من 
أصىى وممخلهاث 

 ومنخجاث

آلاخذ / اإلاطخلم 
 للقيمت

اإلاعطى / اإلااهح 
 للقيمت

 مدًن

 دائن

القاعدة 
الذهبيه 
 للدسجيل



 خلل العملُاث اإلاالُه الخالُه خعب اللاعذه الزهبُت للدسجُل

 .بذؤ سامض مششوعه بشؤط ماٌ ؤودع بالصىذوق  --1

 .ؤظخلف هلىد مً الىخُلي –2

 .ؤشتري ؤظاط –3

 

 
 مدين/ دائن  كيفية التأثير نوع الحساب أسم الحساب رقم

1 
 الصندوق

 رأس المال

 حقيقي

 شخصي

 نقود دخلت الصندوق

 رامز طرف عاطى

 مدين

 دائن

2 
 الصندوق

 النخيلي

 حقيقي

 شخصي

 نقود دخلت الصندوق

 النخيلي طرف عاطى

 مدين

 دائن

3 
 أساس

 الصندوق

 حقيقي

 حقيقي

 األساس دخل المشروع

 النقود خرجت من الصندوق

 مدين

 دائن

 واجب منزلي



 .ؤشتري ؤظاط مً مهاب باألحل –4

 .ؤشتري بظاعه هلذا –5

 .ؤشتري بظاعه مً سامى باألحل –6

 .مبُعاث بظاعه هلذًت –7

 .باع بظاعه لهُثم باألحل –8

 .ؤظخلم هلىد مً هُثم –9

 .دفع هلذًت لشامى –10

 .ؤودع هلذًت بالبىً –11

 .مسحىباث شخصُت –12

 .مسحىباث بىىُت لغشض اإلاششوع –13

 .مسحىباث بىىُت لالظخخذام الصخص ي –14

 

 



 .اظخالم هلذًت مً العمُله شُماء –15

 .دفع مشجباث بشًُ –16

 .ؤظخلم جبرع هلذي –17

 .دفع لشامى معخدلاجه بشًُ –18

 .دفع مشجباث هلذا –19

 .دفع اًجاس بشًُ –20

 .مسحىباث بظاعه لالظخخذام الصخص ي –21

 .دفع ملذما إلاىسي معخلضماث الاهخاج –22

 .ؤظخلم ملذما مً العمالء –23

 .دفع فىائذ على اللشوض –24

 .دفع كعؽ اللشض –25

 .الفائذه اإلاعمىح بها مً كبل البىً –26

 

 

 

 

 


