
 
االمديیـن  

 (حساباتت ذذااتت ططبيیعة مديینة)
االداائـن  

 (حساباتت ذذااتت ططبيیعة دداائنة)
 إإلى حـ/ من حـ/

 مصدرر االمالل/ ُمعطي االمالل / االمكتسب منهھ مستخدمم االمالل/ آآخذ االمالل/ االمنفق فيیهھ االمالل
 باعع/ ااقترضض/ أأخذ/ ااكتسب ااشترىى/ أأنفق/ 

 وسس)االداائن (هھھھم يیطلبونن منا فل االمديین (ااحنا نطلب منهھم فلوسس)
ااألصولل: (ااألثاثث وو ااألجهھزةة/ ااآلالتت وو االمعدااتت/  .1

 االخصومم .1 االمبنى)

 ااإليیرااددااتت .2 االمصرووفاتت .2
 حقوقق االملكيیة =(ررأأسس االمالل) .3 االبنك .3
 أأررباحح .4 االصندووقق (االنقديیة) .4
 االداائنونن .5 االمديینونن .5
 االقرضض .6 االبضاعة .6
 االمبيیعاتت .7 االمشتريیاتت .7
 مرددووددااتت وو مسموحاتت االمشتريیاتت  .8 مرددووددااتت وو مسموحاتت االمبيیعاتت .8
 االخصم االمكتسب =(االخصم االنقديي) .9 االخصم االمسموحح بهھ .9
10.  االساحب .10 االمسحوبب عليیهھ 
11.  أأووررااقق االدفع .11 أأووررااقق االقبض  
12.  مخزوونن آآخر االفترةة = (االبضاعة االتي لم تباعع) .12 مخزوونن أأوولل االفترةة =(بضاعة من االسنة االماضيیة) 
13.   االمسحوباتت 
14. مصرووفاتت: (نقل مشتريیاتت/ مبيیعاتت/ شحن  

  / هھھھاتف)مبيیعاتت/ ددعايیة ووإإعالنن/ كهھرباء

15.   ررسومم جمركيیة على االمشتريیاتت 
16.   عمولة مبيیعاتت 

أأووررااقق االقبض برسم االتحصيیل (عند االتصرفف فيیهھا سوااء سداادد  أأووررااقق االقبض برسم االتحصيیل (عند ااإلررسالل من االبنك)
 أأوو ررفض االسداادد)

خصم (عند االتصرفف فيیهھا سوااء سداادد أأووررااقق االقبض برسم اال أأووررااقق االقبض برسم االخصم (عند ااإلررسالل من االبنك)
 أأوو ررفض االسداادد)

 االمصارريیف االقضائيیة (ناتجة عن االتحصيیل من االبنك) مصارريیف االخصم (ناتجة عن االخصم من االبنك)
 

االمديیـن  
 (حساباتت ذذااتت ططبيیعة مديینة)

االداائـن  
 (حساباتت ذذااتت ططبيیعة دداائنة)

ووررااقق االقبض (عند االتصرفف فيیهھا سوااء سداادد أأوو ررفض أأ أأووررااقق االدفع (عند االتصرفف فيیهھا سوااء سداادد أأوو ررفض االسداادد)
 االسداادد)

االمصارريیف االقضائيیة (عند االتصرفف فيیهھا سوااء سداادد أأوو 
  ررفض االسداادد)

  فواائد تجديید أأووررااقق االدفع =(مصارريیف)

إإقفالل االحساباتت ذذااتت ااألررصدةة االداائنة (مثل ااإليیرااددااتت وو االلي 
 )تصبح مديینة( منهھا االمبيیعاتت)

ااألررصدةة االمديینة (مثل االمصرووفاتت وو إإقفالل االحساباتت ذذااتت 
 )تصبح دداائنة( االلي منهھا االمصرووفاتت)



 )دداائن( ملخص االدخل في حالة االخساررةة )مديین( ملخص االدخل في حالة االربح

 
 

  
 
 
 
 

وو عليیهھ فإنن:  −  
 

االداائـن االمديیـن  
 )دداائن( ااألصولل وو االمصرووفف نقص )مديین( ااألصولل وو االمصرووفف ززيیاددةة
 )دداائن( االخصومم وو حقوقق االملكيیة ززيیاددةة )مديین( لكيیةاالخصومم وو حقوقق االم نقص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.. " مستعينة بر$#  

دعواتكم ..  

االداائناالحسابب   
ززاادد  

نقص  

(نفس ططبيیعتهھ) دداائن  

(عكس ططبيیعتهھ) مديین  

االمديیناالحسابب   
ززاادد  

نقص  

(نفس ططبيیعتهھ) مديین  

(عكس ططبيیعتهھ) دداائن  


