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 الموحد المحاسبي لنظاما
Unified Accounting System 

 محتويات منهج النظام المحاسبي الموحد:
(مقدمة ، األهداف الدليل، المستحدثات النظام المحاسبي الموحد) -1    

(12وح 11ومشروعات تحت التنفيذ )ح الثابتة لموجوداتاحسابات  -2    
: الثابتة لموجوداتا طرق الحصول على          

        :شراء الموجودات الثابتة  :  

: الشراء من السوق المحلية   . 1               

: الشراء من السوق الخارجية . 2               

         ثانيا  :إنشاء الموجودات الثابتة  :  

: اإلنشاء بواسطة المقاولين )سجالت الجهة اآلمرة بالعمل (.1                

اإلنشاء بواسطة المقاولين )سجالت الجهة المنفذة للعمل (.:  2                

               3 : اإلنشاء بواسطة اللجان.

         ثالثا   :التبرعات والهدايا)سجالت الجهة المتبرعة والجهة المتبرع لها(.

         رابعا  :التصنيع داخل المنشاة.  

        خامسا:التمويل المركزي.

        سادسا:المصروفات االيرادية المؤجلة

        سابعا :شطب وبيع الموجودات الثابتة

  (13حسابات المخزون ح) - 3   
سابات المخزون ،مقدمة عن ح  -1             

 راء مخزون المستلزمات السلعية من السوق المحلية .ش  -2           
 مخزون المخلفات والمستهلكات . -3         

 مخزون البضائع بغرض البيع . -4         
 التنفيذ / بضاعة أخر المدة . مخزون اإلنتاج التام وغير التام وأعمال تحت -5         

 القروض واالستثمارات  -4    
   المستلمةو القروض الممنوحة-  1           
 رات المالية .االستثما-  2           

 المتنوعة لحسابات المدينة والدائنة ا - 5    
 مقدما دفوعة المصاريف المستحقة والم           
 . اإليرادات  المستحقة والمستلمة مقدما           

  النقدية والمخزنية . تطلبات التعويض ، الفرو قا -6     
 السلف والنقود -7     
   رأس المال واالحتياطيات -8     

         وك في تحصيلها .الديون المشكمخصص االندثار المتراكم ، مخصص       9 -  
  حسابات الرواتب واألجور وكل مايتعلق بها .      10- 
 نفيذ / / بضاعة أخر المدة .مخزون اإلنتاج التام وغير التام وأعمال تحت الت      11- 

   ظل النظام المحاسبي الموحد الحسابات الختامية / الميزانية العمومية في      12 - 
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 الموحد المحاسبي املنظا
Unified Accounting System 
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 المفردات النظرية األسبوع
النظام  ، المستحدثات في الدليل المحاسبي ، الموحد المحاسبي لنظاما 1

 المحاسبي الموحد  
 وطرق الحصول عليها الثابتة لموجوداتا حسابات 2

 الشراء من السوق المحلية
 وطرق الحصول عليها الثابتة لموجوداتا تحسابا 3

 الشراء من السوق الخارجية .
 اإلنشاء بواسطة المقاولين )سجالت الجهة اآلمرة بالعمل (. 4
 اإلنشاء بواسطة المقاولين )سجالت الجهة المنفذة للعمل (. 5
 .)سجالت الجهة المتبرعة والجهة المتبرع لها(التبرعات والهدايا 6

 اخل المنشاة ، التمويل المركزي.التصنيع د 7

 بواسطة اللجان.  الثابتة لموجوداتا إنشاء 8

 المصروفات االيرادية المؤجلة . 9

 شطب وبيع الموجودات الثابتة . 10

 حسابات المخزون 11
 مقدمة ، شراء مخزون المستلزمات السلعية من السوق المحلية .  

 لسوق الخارجية .شراء مخزون المستلزمات السلعية من ا 12

 مخزون المخلفات والمستهلكات . 13،14

 مخزون البضائع بغرض البيع . 15

 القروض واالستثمارات ، القروض الممنوحة . 16

 القروض المستلمة . 17

 االستثمارات المالية . 18،19

 تحقةالحسابات المدينة والدائنة المتنوعة ، بضمتها اإليرادات المس 20
 قدما .والمستلمة م

 المصاريف المستحقة والمستلمة مقدما . 21

 النقدية والمخزنية . تطلبات التعويض ، الفرو قا 22

 السلف والنقود . 23

 رأس المال واالحتياطيات ، 24

 مخصص االندثار المتراكم ، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها . 25

 حسابات الرواتب واألجور وكل مايتعلق بها . 26،27

ئع لبضاامخزون اإلنتاج التام وغير التام وأعمال تحت التنفيذ / مخزون  28
 بغرض البيع/ بضاعة أخر المدة .

 لموحدبي االحسابات الختامية / الميزانية العمومية في ظل النظام المحاس 29،30
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 األول األسبوع
 الموحد المحاسبي لنظامأوال: ا 
 الدليل المحاسبيثانيا:  
 ثالثا : المستحدثات في النظام المحاسبي الموحد 

 الموحد المحاسبي لنظامأوال: ا
 

 الضرورة ولد مما،  األعمال لرجل المنفعة زاوية من االهتمام يستأثر ظل المحاسبي الفكر إن  : مقدمة

 العمل تنظيم في هميس الذي كلبالش وتنظيمها واإلجراءات المفاهيم وحدة غايتها محاسبية تشريعات الستحداث

  . االقتصادية لألغراض األساسية األولية بالمستلزمات ويعنى المحاسبي
 النظم متطلباتل ووفقا،  واالشتراكية الرأسمالية الدول لدي الموحد المحاسبي النظام فكرة برزت وبذلك

 :يلي ما اجل من وحاجاتها الدول لهذه االقتصادية
  . والمعلومات البيانات نم قاعدة أوسع توفير 1-

  . ومعانيها للمفاهيم الدقيق التحديد 2- 
  . التحليل في المساعدة 3- 
  . المالي للمركز التقييم في األسس تثبيت 4- 

  . الضريبي التهرب من الحد- 5
  . دقيق بشكل المشاريع وتقييم دراسة في المساهمة 6- 
  . ةوالدول المشروع بين العالقة دقة تحديد 7- 

  . المحاسبي النشاط في لينالعام وانتقال االختيار وحرية العمل فرص توفير في المساهمة-  8
 المحاسبي النظام فان سبق مما  . العمل في وللممارسين التعيين عند التدريب في والجهد الوقت توفير 9- 

 ان يجب لما محاسبيةال النظرية يف وعمليا،  المحاسب به يقوم لما المحاسبي للعمل عمليا تطورا يعد الموحد
  . االقتصادية للوحدة خدمة المحاسب به يقوم

 1954نيا عام ثم ظهر في بريطا 1946ظهور للنظام المحاسبي الموحد كان في فرنسا عام  اول نا         
النشاطات وات لقطاعافة اوفي روسيا حيث ان النظام االشتراكي يعتمد اعتمادا كليا على مبدأ التخطيط الشامل لك

 نظام تطبيق رورةض مع المحاسبية والمعلومات البيانات الستخراج المستخدمة األساليب توحيد، مما يتطلب 
    . موحد في كافة نشاطات القطاع العام محاسبي

،  1950 يها عامومن الدول العربية التي ظهر فيها النظام المحاسبي الموحد مصر حيث طبق النظام ف     
،  1943 لسنة 60 رقم القانون هو يصدر قانون أول كان، أما في العراق ف 1974طبق النظام عام وسوريا 

 الزم 1972 سنةو والنسيج للغزل العامة المؤسسات على الموحد المحاسبي النظام تطبيق تم 1971 سنة وفي
 1977 وسنة ، عةالصنا وزارة مستوى على طبق 1973 سنة وفي،  اإلنتاجية المشاريع كافة على بتطبيقه

  . االقتصادية يعالمشار كافة على أخيرا وعمم،  الزراعي واإلصالح الزراعة وزارة على بتطبيقه قرار صدر

 
 

ها بحيث قات تطورليس فرعا جديدا من فروع المحاسبة بل هو حلقة من حل النظام المحاسبي الموحد إن      
ى طراف اخراتياجات احتياجات الوحدة االقتصادية الى احالتي توفرها تتعدى يجعل من البيانات والمعلومات 

خرج في موحد اليبي الابرزها اجهزة التخطيط والحسابات القومية واالجهزة الضريبية ، ذلك ان النظام المحاس
مليات سجيل العتها في للقواعد واالسس التي يستند الي فرض التوحيدتعريفية عن تعريف المحاسبة اال في مجال 

 ة وتبويبها واعداد الحسابات الختامية والكشوفات المالية.المالي
النشاط  تيجة هذانحديد : يعني التحدث بلغة محاسبية مشتركة للتعبير عن نشاط مالي معين وت التوحيد المحاسبي
 في فترة محددة. 
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 وحيد المحاسبي:تمجاالت ال
من  من مجموعةبات األحداث المالية كمرشد يضفي عملية إثيستخدم هذا الدليل  -توحيد الدليل المحاسبي: -1

 الحسابات ذات الرموز الرقمية.
 
غرض إزالة اثر تعديل البدائل ضمن األسس والقواعد ل -وحيد األسس والقواعد والمبادئ المحاسبية:ت -2

باع في جبة اإلتلواا والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها فقد حدد النظام المحاسبي الموحد األسس والقواعد
  . قيمالعمل المحاسبي لغرض الحصول على بيانات مالية متجانسة صالحة لعمليات المقارنة والت

 
على  ان الحصولالتخطيطية وأسس إعدادها ، لضم وحيد الحسابات الختامية والكشوفات المالية والموازناتت -3

 بيانات موحدة متجانسة.
 
من  ألية تبدلمدة الماالنظام المحاسبي الموحد كافة الوحدات المالية أن تكون ا لزمأ -: توحيد السنة المالية -4
 لغرض القضاء على عدم تجانس الفترات .  31/12وتنتهي في  1/1

 :إلى باإلضافة
 
 الدفترية والمستندية . ةتوحيد المجموع -
 
      تبعة في العتيادية المعن الطريقة ا وجب النظام المحاسبي الموحد يختلفأسلوب القيد المزدوج بم -

 . المالية ، حيث يثبت القيد على عدة مستويات تحليلية ابتداء المحاسبة
 

 النظام المحاسبي الموحد: أهداف
 مالية .لتقارير الالمجموعة المستندية وا ءاستقراواضحة ودقيقة عن طريق وعرض بيانات مالية  إنتاج -1
 ا .المشروع والرقابة عليه أموالحماية  -2
 . تكاليفهيكون العائد من تطبيق النظام اكبر من  أن -3
 تسهيل فاعلية الوحدات االقتصادية المختلفة عن طريق توفير المعلومات لها -4
 

 : سمات النظام المحاسبي الموحد
 المالية . األحداث إثباتاالستحقاق في  أساس إتباع -1
 ( 265،165،261،161) الحسابات لفصل بين النشاط الجاري والنشاط االستثماري ا -2
 لتقسيم القطاعي للمعامالت ) اشتراكي ، خاص ، مختلط ، تعاوني ، خارجي ( .ا -3
 بط حسابات الوحدة االقتصادية بالحسابات على المستوى القومي .ر -4
ئة أي قبل التهيو داداإلعوبين تلك التي في مرحلة  اإلنتاجلتميز بين الموجودات الثابتة المستخدمة فعال في ا -5

  . 12و  11بين حسابي  االستخدام.
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 : الدليل المحاسبيثانيا: 
 جميع يضم لذيا الوعاء بانه الحسابات دليل الموحد المحاسبي النظام عرف :المحاسبي الدليل تعريف-1

 يعبر بهذا وهو و تاميةالخ والحسابات الميزانية تمثل التي الحسابات في إجماليا الواردة المحاسبية المسميات
  للوحدة االقتصادي النشاط احتياجات تلبي التي الحسابات كل يحصر الذي العام الهيكل عن
  : المحاسبي الدليل أهداف-2

 تختلف حيث ياتهامستو بمختلف كافة اإلدارات لخدمة المتعددة األغراض من جملة إلى الدليل يهدف

 التي ألهدافا مجمل ومن،  محاسبية بيانات من الوحدة ةإدار احتياجات حسب وتفصيال نوعا األغراض هذه
  : المحاسبي الدليل يحققا

  . الحاجة عند الحسابات تركيز طريق عن والجهد الوقت اختصار -
  . وترحيلها الحسابات تجميع لغرض العمليات تبويب على يساعد -
  . الداخلي الضبط في القدرة زيادة -
  . الوحدات بين حاسبيةالم التوجيهات توحيد سهولة -
 ألغراض الموحدة لوماتبالمع القومية الحسابات نطاق وعلى العليا اإلدارية المستويات تزويد عملية تسهيل -

  . الدليل أرقام طريق عن المكننة استخدام تمكين -. المقارنة
  . الحسابات وفحص والتدقيق الرقابة مهمة تسهل -
 االقتصاد الهيكل وموازنة طيطالتخ لعملية الدولة أجهزة يمكن -
 

  الحسابات دليل إعداد كيفية-3
 وضع في األساسي ملالعا هي و للقطاعات المختلفة االقتصادية للنشاطات الشاملة والمسوحات الدراسات تعتبر

 وطبيعة حجم نع الدراسات هذه تعبر حيث و التوحيد بعملية المحاسبية نظمه سيدخل لمن الشاملة الصورة
  :المحاسبي الدليل دإعدا عند تتبع ان يمكن التى القواعد ألهم إيجاز يلي وفيما واالقتصادي المالي النشاط

  . فرعية حساباتو عامة وحسابات إجمالية حسابات في الواحدة الطبيعة وذات المتشابهة الحسابات تجميع *
 تتطلبه ما حسب حدالمو المحاسبي الدليل من بها الخاصة المحاسبية األدلة إعداد الوحدات تأخذ الحد هي *

  . األساسي المرجع هو الموحد المحاسبي الدليل اعتبار مع نشاطها طبيعة
 العملية طبيعة عم يتناسب ما االختيار من تمكن بحيث تفصيلية حسابات على بالدليل الحسابات كافة شمول *

  . المحاسبية
 في صفر( 0) الرقم ودوج عدم هو(  العربية الدول جامعةل الموحد المحاسبي الدليل حسب) العامة القواعد من *

  . المستويات من مستوى أي
  . الخاصة األغراض في لتستعمل مسماة غير حسابات أرقام ترك مع الدليل أرقام تثبيت *
  . األدنى الدليل مكونات ان مالحظة توجيه *
 
 
 
 
 
 
 
 
  الموحد المحاسبي للدليل العام اإلطار-4

   :الحسابات أنواع                     لالدلي مستوى
  . اإلجمالية الحسابات                  األول المستوى
  .العامة الحسابات                 الثاني المستوى
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  . المساعدة الحسابات                 الثالث المستوى
  . الفرعية الحسابات                 الرابع المستوى
  . الجزئية الحسابات              امسالخ المستوى
  . التحليلية الحسابات              السادس المستوى
  : الموحد المحاسبي النظام في جاءت كما للحسابات والثاني األول المستويين إلى يلي فيما ونتطرق
  الميزانية حسابات

               الحساب اسم                   الدليل رقم           المستـــــــــوى

 ( الموجودات)األصول
  الى ويحلل(  الموجودات)األصول           1                  األول المستوى
  الثابتة األصول          11             الثاني المستوى

  التنفيذ تحت مشروعات          12                                 
  مخزون                                     13           
 القروض الممنوحة                                     14           
  مالية ستثماراتاال                                     15           

  مدينونال                                              16
  مختلفة مدينة حسابات                                               17

  والبنوك الصندوق في نقدية                                     18          

 المدينةالحسابات المتقابلة          19                             

 ( المطلوبات)الخصوم
  إلى وتحلل(  لوباتالمط)الخصوم            2                األول المستوى
  المال رأس          21               الثاني المستوى

  حتياطاتاال                                     22           
  التخصصات                                     23           

  مةالمستل  ضقروال                                               24
  دائنةال المصارف                                     25            
  دائنونال                                     26            

  مختلفة دائنة حسابات                                               27
   اب العمليات الجاريةحس                                     28            

                                             الحسابات المتقابلة الدائنة          29                                  

 

 

 

 

 
  النتيجة حسابات

  الحســــــــــــــــــاب اسم       الدليل رقم         المستــــــــوى
  إلى وتحلل                   االستخدامات           3              األول المستوى
  وأجور رواتب          31             الثاني المستوى

  سلعية مستلزمات                                 32          
  خدمة مستلزمات                                          33



 7 

 مقاوالت وخدمات                                 34          
  مشتريات بضائع بغرض البيع                                          35
 الفوائد وايجار االراضي                                           36

 االندثار         37                              

 يةالتحويل المصروفات         38                              

 األخرىالمصروفات           39                                 

 الموارد
  إلى ويحلل     الموارد            4              األول المستوى
 اإلنتاج السلعي نشاط إيرادات            41          الثاني المستوى

   التجاري نشاطال إيرادات                                            42
 النشاط الخدمي إيرادات                                 43             
 إيراد التشغيل للغير                                 44             

 كلفة المواد المصنعة داخليا             45                          

 الفوائد وإيجار األراضي  46                          

 اإلعانات                                 47             

                                              تحويليةال اإليرادات                                 48             

 رادات األخرىاإلي                                   49    
  المراكز مراقبة حسابات

  يلي كما الحسابات لهذه األول المستوى الدليل حدد وقد
  اسم الحساب                    الدليــل رقم
  إنتاج مراكز مراقبة                        5
  اإلنتاج خدمات مراكز مراقبة                        6

  السلعية الخدمات مراكز مراقبة 7                           
  والمالية اإلدارية الخدمات مراكز مراقبة                        8

  الرأسمالية العمليات مراكز مراقبة 9                           

 ثالثا : المستحدثات في النظام المحاسبي الموحد:

رقابة غراض الالية إلر متعارف عليها في المحاسبة الممجموعة من الحسابات غي النظام المحاسبي الموحداوجد 
دية خالل االقتصا لوحدةوالتخطيط والحسابات القومية ، والتؤثر هذه الحسابات على النتيجة النهائية إلعمال ا

ت هذه لهذا سميي ، والسنة المالية وذلك بسبب األثر المتعادل لهذه الحسابات على طرفي حساب النشاط الجار
. أي أن لكل حساب  29/ والحسابات المتقابلة الدائنة 19ة من الحسابات بالحسابات المتقابلة المدينة/المجموع

 من هذه الحسابات له حساب أخر يقابله بنفس المبلغ وبرصيد معاكس

 

 

 

 األسبوع الثاني
 

 وطرق الحصول عليها الثابتة اتالموجود حسابات 
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 الشراء من السوق المحلية

 
 حسابات الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ )ح11 وح12(:

بانها تلك الممتلكات  الثابتة لموجوداتا عرف النظام المحاسبي الموحد:  11حساب الموجودات الثابتة /  -1      

ه والمستغلة خالل مد المنشاة لالمنتجة داخ أوالملموسة وغير الملموسة المقتناة من الغير  المنقولة وغير المنقولة

منه حسب الدليل المحاسبي للنظام لتسجيل هذه  ع( وما يتفر11مر المنشأة ، وقد تم تخصيص الحساب رقم )ع

 الموجودات حسب أنواعها تمييزا لها عن غيرها من الموجودات األخرى.

 

ينفق  يتم تسجيل الموجودات الثابتة عند اقتنائها ألول وهلة مع جميع ما:  12حساب مشروعات تحت التنفيذ / -2   

 .12عليها لغرض إعدادها وتهيئتها لالستخدام ضمن حساب الموجود الثابت المعني في مشروعات تحت التنفيذ ح/

:التالية لألغراض 12وعلية يستخدم حساب/  

القيمة  أو، حيث يكون هذا الحساب مدينا بسعر الشراء  اإلجماليةلحصر وقياس كلفة الموجودات الثابتة   -أ    

.وتهيئيتة لالستخدام  الموجود إلعداديا وتبرعات( مع كافة المصاريف )هداالمقدرة   

من حساب  اإلجماليةجاهزا ومعد لالستخدام الفعلي ينقل هذا الموجود بكلفتة يصبح الموجود الثابت  أنبعد  -ب    

11الموجود الثابت / حساب  إلى 21/مشروعات تحت التنفيذ  

لمباشرة بالتشغيل االذي يلي تاريخ  األولابتدأ من الشهر لموجود الثابت ا الندثارسنوي يتم احتساب قسط  –ج       

 

 129استثماري/ إنفاقباستثناء حساب  ات تحت التنفيذن حسابي الموجودات الثابتة ومشروعيوجد تطابق بي     

 وكما موضح في الجدول التالي : 

ات تحت التنفيذعمشرو  الموجودات الثابتة 

دليلرقم ال اسم الحساب  رقم الدليل اسم الحساب 

 11 الموجودات الثابتة 12 مشروعات تحت التنفيذ

 111 أراضي 121 أراضي

 112 مباني وإنشاءات وطرق  122 مباني وإنشاءات وطرق 

 113 اآلالت والمعدات 123 اآلالت والمعدات

 114 وسائط نقل وانتقاالت 124 وسائط نقل وانتقاالت

والبعدد وق 125 عدد وقوالب  115 

 116 أثاث وأجهزة مكاتب 126 أثاث وأجهزة مكاتب

 117 نباتات وحيوانات 127 نباتات وحيوانات

 118 نفقات ايرادية مؤجلة  128 نفقات ايرادية مؤجلة 

استثماري إنفاق  129   

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 طرق الحصول على الموجودات الثابتة :
        شراء الموجودات الثابتة  :  

الشراء من السوق المحلية   . أوال:               

 : الشراء من السوق الخارجية . ثانيا            
 الشراء من السوق المحلية  :أوال: 
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 -توجد حالتين لشراء الموجودات الثابتة من السوق المحلية هما :
 ة استالم الموجود الثابت عند الشراء :حال -1

 المعالجات القيدية : 
 : اريفمصوكل مايتعلق بة من  حقاق وتسديد قيمة الموجود الثابتقيد االست -أ

(  12 الموجود الثابت )المعني ضمن ح/من  ح/ ××    

  265إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري ××                  
                            ------------------------------------ 

652 /من  ح/ دائنو نشاط غير جاري××    

 183نقدية لدى المصارف/ /إلى ××            
                             ---------------------------------------------- 

لغرض إعداد الموجود الثابت المشترى ألغراض اعالة بتكرار عمليات االستحقاق وتسديد المبالغ  يتم تكرار القيدي

 االستخدام .

 ب – قيد غلق حساب مشروعات تحت التنفيذ/12:

) كلفتة اإلجمالية= سعر الشراء + مصاريف اإلعداد  اإلجمالي برصيده 12يتم غلق حساب مشروعات تحت التنفيذ/

11 واالستخدام ( في حساب الموجود الثابت ح/  

(  11من  ح/ الموجود الثابت )المعني ضمن ح/ ××    

(  12ني ضمن ح/ إلى  ح/ الموجود الثابت )المع××                   

 مثال )1 ( محلول:

نار ي(د 4500000بمبلغ ) من شركة دجلة لصناعة األثاث  أثاث اشترت إحدى الشركات 5/1/2009بتاريخ 

. وتم دفع مبلغ 0001254المرقم شيك الالشركة بتسديد المبلغ ب تالشركة وقامفي مكاتب  استخدامهلغرض 

بتاريخ عن نقل األثاث إلى مكاتب الشركة. شركات النقل  إحدى إلى  0001259المرقم  شيكالب دينار 150000

تم استخدام األثاث .6/1/2009  

والترحيل الى حسابات الى االستاذ المختصة .المطلوب القيود المحاسبية الالزمة   

نظيم المستندات المطلوبة والترحيل إلى اليوميات المساعدة واليومية العامة ودفتر االستاذ العام.ت -  

( 14و 11و 10وسندي القيد  35و 25رقم  صرفال يموجب المستندات التالية) سندوب  

 1- قيد استحقاق شراء االثاث

 
126أثاث وأجهزة مكاتب /من  ح  4500000  

                        1261   أثاث ح/                      

  265إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري  4500000                 
 2- قيد تسديد قيمة االثاث

265من  ح/ دائنو نشاط غير جاري/  4500000  

 183إلى / نقدية لدى المصارف/4500000
 

 
 

 

 

 3- قيد استحقاق مصاريف النقل

 
126أثاث وأجهزة مكاتب من  ح/  001500  

                       1261   أثاث ح/                      

  265دائنو نشاط غير جاري  إلى ح/ 150000                 
 4- قيد تسديد قيمة مصاريف النقل



 10 

265من  ح/ دائنو نشاط غير جاري/  150000  

 150000إلى / نقدية لدى المصارف/18                                               

 5- قيد استخدام األثاث

611أثاث وأجهزة مكاتب من  ح/  5000046  

                       6111   أثاث ح/                      

126أثاث وأجهزة مكاتب /إلى ح4650000                   

                                     ح/ أثاث   1261        

 

                                              ح/ أثاث وأجهزة مكاتب1261 

      4500000              265ح/                    6111ح/       0000465

ح             265  150000 

4650000      

 

0000654       

 

 

265ح/ دائنو نشاط غير جاري   

1261ح/ 4500000 ح               183   4500000 

1261ح/   150000 183ح/                  150000        

 

4650000 4650000 

 

 

                                             ح/ أثاث وأجهزة مكاتب1161 

1261ح/    4650000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشراء : ور فترة منبعد مرحالة استالم الموجود الثابت  -2
وفي هذه  قبل استالم الموجود الثابتحلية مات مقدمة على حساب شراء موجودات ثابتة من السوق العيتم دفع دف

ولكن يثبت في حساب الدفعات المقدمة  12في ح/ على حساب الموجود الثابت المعنيد التسديد قي إثباتالحالة اليتم 

عند استالم الموجود الثابت من المجهز ويسدد المبلغ  الحساب في ح/مشروعات تحت التنفيذ ، ثم يغلق هذا1291/

 اإلنتاجيةهذا الموجود في العمليات ثم االستخدام الفعلي للالستخدام  اإلعدادالمتبقي منة ، وبعد ذلك تبدأ مرحلة 

الحالة : لهذهللمشروع وفيما يلي المعالجات القيدية   

                              م (قيد استحقاق وتسديد جزء من مبلغ الشراء ) قيمة الموجود الثابت المشترى قبل االستال -أ
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129استثماري  إنفاقمن  ح/××    

             ح/ دفعات مقدمة  1291

                  ×× إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري 265

 ب- قيد سداد الدفعة المقدمة :

265من  ح/ دائنو نشاط غير جاري/ ××    

   183إلى ح / نقدية لدى المصارف/××                  

 ج- قيد استحقاق وتسديد المبلغ المتبقي من قيمة الشراء للموجود الثابت لغرض استالمه:

- قيد االستحقاق عند استالم الموجود الثابت : - يكون مدين بقيمة الشراء ويثبت على ح/ مشروعات تحت التنفذ 

.وح/ دائنو نشاط غير جاري بالمبلغ المتبقي   ) قفل حساب الدفعات المقدمة ( لدفعات المقدمةاودائن بقيمة   

(  21من  ح/ الموجود الثابت )المعني ضمن ح/ ××    

الى ح/ مذكورين                    ××                    

129ح/انفاق استثماري ××                         

                            ح/ دفعات مقدمة  1291

    265دائنو نشاط غير جاري ح/ ××                       

 - تسديد المبلغ المتبقي من قيمة الشراء للموجود الثابت

265دائنو نشاط غير جاري/  /من  ح××    

183إلى / نقدية لدى المصارف/××              

:الموجود الثابت  بإعدادقيود استحقاق وتسديد المصاريف المتعلقة  -د  

قيد استحقاق المصاريف : -  

(  12من  ح/ الموجود الثابت )المعني ضمن ح/ ××    

265إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري ××                    

قيد تسديد المصاريف : -  

265من  ح/ دائنو نشاط غير جاري/ ××    

 183إلى / نقدية لدى المصارف/××            

لغرض إعداد الموجود الثابت  للمصاريف  يتم تكرار القيدين اعالة بتكرار عمليات االستحقاق وتسديد المبالغ

 المشترى ألغراض االستخدام .

 

 ه  – قيد غلق حساب مشروعات تحت التنفيذ/12:

برصيده اإلجمالي ) كلفتة اإلجمالية= سعر الشراء + مصاريف اإلعداد  12يتم غلق حساب مشروعات تحت التنفيذ/

11واالستخدام ( في حساب الموجود الثابت ح/   

(  11من  ح/ الموجود الثابت )المعني ضمن ح/ ××    

(  12ح/  إلى  ح/ الموجود الثابت )المعني ضمن××                   

 

 

 

 

 

 

 مثال )2 ( محلول:

( 3تعاقدت الشركة العامة لالسواق المركزية مع الشركة العامة لتجارة السيارات على شراء ) 25/5/2009بتاريخ 

من قيمة الشاحنات كدفعة  %25( مليون دينار، يتم تسديد 30) شاحنات لنقل البضائع ، سعر شراء الشاحنة الواحدة

 مقدمة .

. 099199المرقم  شيكالالعامة لالسواق المركزية  الدفعة المقدمة بسددت الشركة   
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استلمت الشركة اشعار من الشركة العامة لتجارة السيارات بوصول الشاحنات وطلبت منها  1/7/2009بتاريخ 

 تسديد المبلغ المتبقي من قيمتها واستالم الشاحنات .

احنات .وارسلت الى احدى الورش االهلية لعمل هياكل بكلفة واستلمت الش 099278 شيكالتم تسيد المبلغ المتبقي ب

.( مالئين دينار للشاحنة الواحدة 6)  

الى الورشة االهلية . 099408المرقم شيكالتم تسديد قيمة عمل الهياكل ب2/7/2009في   

 بتاريخ 2009/7/15  تم استخدام الشاحنات لنقل بضائع الشركة .

زمة والترحيل الى حسابات الى االستاذ المختصة .القيود المحاسبية الال -1:المطلوب  

نظيم المستندات المطلوبة والترحيل إلى اليوميات المساعدة واليومية العامة ودفتر االستاذ العام.ت -  

( 50و 21 و 7و 5القيد  اتوسند 45و40و 33 ةرقمالم فوبموجب المستندات التالية) سندات الصر  

 الحل :

دينار  90000000= 3× 00300000قيمة الشاحنات =   

دينار  22500000=  %25×   90000000قيمة الدفعة المقدمة  =      

 القيود المحاسبية :

 1- قيد استحقاق الدفعة  المقدمة :  

129من  ح/انفاق استثماري   22500000  

                         ح/ دفعات مقدمة  1291

                 22500000إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري 265

 2- قيد تسديد الدفعة  المقدمة :

265من  ح/ دائنو نشاط غير جاري/   22500000  

   183إلى ح / نقدية لدى المصارف/ 22500000                 

 3- قيد استحقاق وتسديد المبلغ المتبقي من قيمة االشاحنات :

  دينار 67500000=  22500000 – 9000000المبلغ المتبقي = 

 - قيد االستحقاق عند استالم االشاحنات : - .

  124من  ح/ وسائط نقل وانتقاالت   90000000

1241ح/ وسائط نقل بالسيارات                             

12412ح/ وسائط نقل البضائع                              

الى ح/ مذكورين                                                

129ح/انفاق استثماري      22500000            

                                ح/ دفعات مقدمة  1291

    265ح/ دائنو نشاط غير جاري      67500000          

 - تسديد المبلغ المتبقي من قيمة الشاحنات 

265من  ح/ دائنو نشاط غير جاري/    67500000  

183إلى / نقدية لدى المصارف/  00067500                    

 

 

 
 

 4-قيد استحقاق وتسديد اجور عمل الهياكل  :

دينار   18000000= 3×6000000اجور عمل الهياكل =   

 - قيد استحقاق اجور عمل الهياكل:

  124من  ح/ وسائط نقل وانتقاالت     18000000

1241ح/ وسائط نقل بالسيارات                             

12412ح/ وسائط نقل البضائع                              

265إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري 18000000                      
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 - قيد تسديد اجور عمل الهياكل :

265من  ح/ دائنو نشاط غير جاري/   18000000  

 183إلى / نقدية لدى المصارف/ 18000000           
 5 – قيد غلق حساب وسائط نقل البضائع 12412/في حساب وسائط نقل البضائع  11412 ) استخدام الشاحنات (:

وسائط نقل حساب  ( في   108000000برصيده اإلجمالي ) 12412وسائط نقل البضائع  يتم غلق حساب 

11412البضائع    

  114      من  ح/ وسائط نقل وانتقاالت  108000000

1141ط نقل بالسيارات ح/ وسائ                            

11412ح/ وسائط نقل البضائع                              

 

   124    ح/ وسائط نقل وانتقاالت    إلى     108000000                       

1241ح/ وسائط نقل بالسيارات                                                         

12412ح/ وسائط نقل البضائع                                                          

 

 ح/ وسائط نقل البضائع  12412

ح/ مذكورين               90000000            21411ح/108000000  

  265ح/                18000000  

108000000 108000000     
 

 

265ح/ دائنو نشاط غير جاري   

1291ح/ 22500000  831 /ح                    22500000 

41212ح/   67500000 183ح/                  67500000        

 

12412ح/   18000000 183ح/                  18000000   

108000000 108000000 

 

                                             ح/ وسائط نقل البضائع  11412

12412ح/    108000000   
 

 

 

 

 

 األسبوع الثالث

 ثانيا : الشراء من السوق الخارجية 
1-يتم شراء الموجودات الثابتة عن طريق االستيراد من السوق الخارجي وذلك بفتح اعتماد مستندي 

 لدى المصارف لصالح المجهز ، ويدفع كامل قيمة االعتماد اوجزء منة عند فتح االعتماد .
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2- جميع المبالغ التي تتعلق بعملية االستيراد تدخل ضمن حساب كلفة الموجود الثابت /12 وتتضمن 

) قيمة االعتماد ومصاريف النقل وفروقات العملة األجنبية  ومصاريف فتح االعتماد ومصاريف 

 التأمين على االعتماد ومصاريف اإلخراج الكمركي والرسوم الكمركية والمصاريف األخرى. ( 

 3-المعالجات القيدية :

وذلك لحصر  1292/موجودات ثابتةلقيمة االعتماد وكافة المصاريف في حساب / اعتمادات مستنديه  إثباتيتم  -أ

.خالل مرحلة االستيراد ولحين استالم مستندات الشحن كلفة الموجود الثابت   

في حساب الموجود الثابت المعني ضمن حساب  1292موجودات ثابتة/ لغلق حساب / اعتمادات مستنديه  -ب

. 12وعات تحت التنفيذ /مشر  

في حساب الموجود الثابت المعني  اإلجماليةعندما يصبح الموجود الثابت جاهزا ومعدا لالستخدام تقفل كلفتة  -ج

. 11ضمن حساب الموجودات ثابتة /  

وانما  265عدم توسيط حساب دائنو نشاط غير جاري /من ضمن المعالجات القيدية للنظام المحاسبي الموحد  -د

.ان االستغناء عن قيد االستحقاق لحساب)دائن( بدال عنة عند التسديد  183خدم حساب نقدية لدى المصارف /يست  

لتخفيف وتبسيط العمل المحاسبي فقط  265دائنو نشاط غير جاري /  

 4-القيود المحاسبية : 
  عند كل عملية صرف :القيد التالي  إثباتمرحلة االستيراد : يتم  -أ

129ق استثماري من  ح/انفا××    

             ح اعتمادات مستنديه لموجودات ثابتة/1292

                  ×× إلى ح/ نقدية لدى المصارف/183

ب- مرحلة استالم الموجود الثابت المستورد :عند استالم مستندات الشحن الخاصة باستيراد الموجود الثابت من قبل 

 في ح/ مشروعات تحت التنفيذ1292ت مستنديه لموجودات ثابتة/ حساب / اعتماداالوحدة االقتصادية يغلق 

القيد التالي : وحسب  المعني تللموجود الثاب  

(  12من  ح/ الموجود الثابت )المعني ضمن ح/ ××    

           129الى  ح/انفاق استثماري ××                          

                                      ح اعتمادات مستنديه لموجودات ثابتة/1292

ج- مرحلة اإلعداد واالستخدام : تسجل جميع المبالغ التي تدفع لغرض اعداد الموجود الثابت لالستخدام في حساب 

حساب دائنو نشاط غير جاري مع عدم توسيط  12الموجود الثابت المعني ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ /

لالستخدام ، ويكرر هذا القيد مع تكرار تسديد اعداد الموجود الثابت  الناشئة عنية عند تسديد االلتزامات المال 265/

  وحسب القيد التالي : المبالغ المختلفة 

(  12من  ح/ الموجود الثابت )المعني ضمن ح/ ××    

183إلى ح/ نقدية لدى المصارف/××                              

عندما يصبح الموجود الثابت جاهزا لالستخدام تنقل كلفتة الى ح/ الموجودات  مرحلة استخدام الموجود الثابت : -د

وحسب القيد التالي :   11الثابتة ح/  

(  11من  ح/ الموجود الثابت )المعني ضمن ح/ ××    

(  12ح/ الموجود الثابت )المعني ضمن ح/   إلى××                        

 

 

 

 مثال )3 ( محلول:

 لجزيرةلدى مصرف الرافدين فرع ا بفتح اعتماد مستندي دجلة للصناعات الخفيفة قامت شركة 7/1/2010بتاريخ 

الشركة المبالغ التالية : ت( دينار لغرض استيراد اآلالت والمعدات ، وقد سدد 800000000) بمبلغ قدرة   

.يمة االعتماد عند فتح االعتمادقمن  25% -1  

اريف فتح االعتماد .دينار مص 10000 -2  

دينار مصاريف تأمين على االعتماد . 00200 -3  
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ت الشحن.المتبقي من قمة االعتماد واستلمت مستنداالمصرف  إلىسددت الشركة  اآلالت والمعداتوعند وصول   

. 0049دينار بالشيك المرقم  من قيمة االعتماد(   5% ) تم دفع رسوم كمركية2/3/2010 بتاريخ  

 األقسام إلى اآلالت والمعداتنقل  أجورعن 0051بالشيك المرقم دينار  00004تم تسديد مبلغ 3/3/2010بتاريخ 

.للشركة  اإلنتاجية  

.معداتاآلالت والتشغيل نصب و أجورعن  0101بالشيك المرقم  دينار 25000تم دفع مبلغ 15/3/2010بتاريخ   

إعدادها .من  ءبعد االنتهااآلالت والمعدات ستخدام تم ا71/3/2010بتاريخ   

لوب :المط  

القيود المحاسبية الالزمة. -1  

للشركة . لعاما األستاذ المعنية في دفتر تتصوير الحسابا -2  

.المساعدة واليومية العامة ودفتر االستاذ العاماليوميات  إلىدات المطلوبة والترحيل تنظيم المستن -3  

(7و 1ندات القيد وس 92 و52و23و 5و4و3و 2وبموجب المستندات التالية) سندات الصرف المرقمة   

 الحل : 

 اوال: القيود المحاسبية
من قيمة االعتماد عند فتح االعتماد. %25 تسديد-1  

دينار  200000000% =  25×  800000000  من قيمة االعتماد = 25%  

129استثماري  إنفاقمن  ح/  200000000  

1292 ح اعتمادات مستنديه لموجودات ثابتة                            

                                   200000000   إلى ح/ نقدية لدى المصارف/183

تسديد  مصاريف فتح االعتماد.-2  

129استثماري  إنفاقمن  ح/  10000  

1292ح اعتمادات مستنديه لموجودات ثابتة                     

                                   10000   إلى ح/ نقدية لدى المصارف/183

.دتأمين على االعتماالتسديد  مصاريف -3  

129استثماري  إنفاقمن  ح/  20000  

1292ح اعتمادات مستنديه لموجودات ثابتة                     

                                   20000   إلى ح/ نقدية لدى المصارف/183

تسديد  المبلغ المتبقي من قيمة االعتماد.-4  

دينار المبلغ المتبقي 600000000= 200000000 – 008000000  

129من  ح/إنفاق استثماري   600000000  

1292ح اعتمادات مستنديه لموجودات ثابتة                             

                                   600000000   إلى ح/ نقدية لدى المصارف/183

.من قيمة االعتماد(   5%كمركية ) الرسوم التسديد  -5  

دينار  40000000=  %5×  80000000مبلغ الرسوم الكمركية =   

123معدات الو اآلالتمن  ح/  40000000  

183إلى ح/ نقدية لدى المصارف/   40000000                              

 

 

النقل : تسديد أجور -6  

123من  ح/اآلالت والمعدات   40000  

183إلى ح/ نقدية لدى المصارف/   40000                              

 

نصب وتشغيل اآلالت والمعدات: رتسديد أجو -7  

123من  ح/اآلالت والمعدات   25000  
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183إلى ح/ نقدية لدى المصارف/   25000                              

 

ت الشحن : بعد استالم مستندا1292  /يد غلق حساب اعتمادات مستنديه لموجودات ثابتةق -8  

123من  ح/اآلالت والمعدات   800030000  

  129ح/إنفاق استثماري   إلى   800030000                             

1292تة ح اعتمادات مستنديه لموجودات ثاب                                                          

معدات :قيد استخدام اآلالت وال -9  

311ن  ح/اآلالت والمعدات م  800030000  

123ح/اآلالت والمعدات   إلى 800030000                         

 ثانيا :تصوير الحسابات المعنية في دفتر األستاذ العام للشركة:
1292ح اعتمادات مستنديه لموجودات ثابتة   

 

183ح/                200000000          231ح/800030000  

183ح/                        10000  

      183ح/                        20000

183ح/                600000000  

 

800030000 800030000     
 

 

 ح/اآلالت والمعدات 123

  1292ح/              800030000          131ح/         500098400

183ح/               40000000  

183ح/                     40000  

183ح/                     25000  

500098400  000598400      
 

 

                                             ح/اآلالت والمعدات 113

123ح/         500098400   

 

 

 

 

 األسبوع الرابع

)سجالت الجهة اآلمرة بالعمل (اإلنشاء بواسطة المقاولين  
اإلنشاء بواسطة المقاولين : يعتبر احد طرق الحصول على الموجودات الثابتة ، ويتم ذلك باالتفاق بين كل من 

لحسابها. ويعتبر  أخرى إنشاءات أودور سكنية  أومخازن  أو مباني إنشاءالوحدة االقتصادية والمقاول لغرض 

 نشاطهفيدخل هذا العمل ضمن المقاول  أمااستثماري ، إنفاقبالنسبة للوحدة االقتصادية  اإلنشاءاتعلى هذه  اإلنفاق
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القيدية لهذا الموضوع في سجالت كل من الوحدة ، وسوف نتناول المعالجات  جاري إنفاقالجاري وبالتالي يعتبر 

الجهة المنفذة للعمل . باعتبارهوسجالت المقاول  بالعمل اآلمرةاالقتصادية باعتبارها الجهة        

  أوال- اإلنشاء بواسطة المقاولين )سجالت الجهة اآلمرة بالعمل (
على كل مايتعلق  ( و الجهة المنفذة للعمل)المقاول (الوحدة االقتصادية  )الجهة اآلمرة بالعمل يتم االتفاق بين   

،فترة الصيانة ، التأمينات  الدفعات المقدمة على حساب العملبالعمل ) المواصفات ، فترة انجاز العمل ،   

وفاءه  لضمان حقوق الوحدة االقتصادية عند عدم من قبل المقاول ) تقدمالمصرفية  ، الكفالة الغرامات التأخيرية

. بااللتزامات المتفق عليها (   

 المعالجات القيدية المحاسبية في سجالت الجهة اآلمرة بالعمل: 

1- الدفعة المقدمة : يتم االتفاق على دفع مبلغ معين إلى المقاول كدفعة مقدمة على الحساب ، ويتم استقطاع هذا 
  129/استثماري إنفاقالمقاول . ويسجل المبلغ على حساب  ينجزهمتفق عليها من حساب العمل الذي  بإقساطالمبلغ 

وعلية يتم لثبات قيد عند استالم الموجود . إالعلى حساب الموجود المعني  تسجيله، حيث اليتم  1291دفعات مقدمة/

وكما يأتي: دهاوقيد تسدي المقدمةاستحقاق بمبلغ الدفعة   

: دمةالمققيد استحقاق مبلغ الدفعة  --أ  

129استثماري  إنفاقمن  ح/××    

             ح / دفعات مقدمة/1291

                  ×× إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري 265

قيد تسديد مبلغ الدفعة األولى :—ب  

265من  ح/ دائنو نشاط غير جاري/ ××    

183قدية لدى المصارف/إلى / ن××              

2- مراحل انجاز العمل : ينجز العمل من قبل المقاول على عدة مراحل ) الذرعات المنجزة ( او بمرحلة 

وتتم المعالجات المتفق عليها. واألسعارحسب الشروط  تقيمهيتم  أنبعد بالعمل  اآلمرةالجهة  إلىواحدة ويسلم العمل 

وفق األتي : القيدية  

األتي: يتضمن القي رعةقيد استحقاق الذ  

سجل المبلغ على حساب الموجود الثابت المعني ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذي -أ  

ان وجد.  مقدمةيسترجع المبلغ  المدفوع كدفعة  -ب   

.قيد الالمتفق علية ضمن  التأميناتيثبت مبلغ  -ج  

(  12من  ح/ الموجود الثابت )المعني ضمن ح/ ××    

لى ح/ مذكورين ا××                

129إنفاق استثماري  ح/××                       

1291ح / دفعات مقدمة/                            

266/ح/ حسابات دائنة متنوعة××                        

2661ح/تأمينات مستلمة /                              

                    ××   ح/ دائنو نشاط غير جاري 265

 

 

 

 تسديد صافي مبلغ الذرعة :
265من  ح/ دائنو نشاط غير جاري/ ××    

183إلى / نقدية لدى المصارف/××              

.بالعمل من المقاول اآلمرةتستلمها الجهة  ذرعهاعالة عند كل  دمالحظة : تكرر القيو  

 3- الذرعة األخيرة وتصفية حساب المقاول:
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أ- الغرامات التاخيرية :  في حالة  وجود غرامات تاخيرية يتم استقطاعها من استحقاق المقاول ومن الذرعة األخيرة 
يد تحت حساب تعويضات وغرامات قالجانب المدين من ال يبالعمل وتثبت ف اآلمرةلجهة وتعتبر الغرامة إيراد ل

/4832 .  

ب- استقطاعات من غير المنتسبين   لحساب الغير : قبل احتساب وتصفية حساب المقاول يطالب بجلب براءة الذمة 

لعمال ، وفي حالة عدم قيام المقاول بتصفية حسابه مع الجهتين اعالة لمن ضريبة الدخل ودائرة الضمان االجتماعي 

 لحين قيامة بتسيد هذه المبالغ ، ويثبت المبلغ في حساب استقطاعات وإثباتهامن استحقاق المقاول  مبالغ عيتم استقطا

  .   األخيرةفي الجهة الدائنة من قيد استالم الذرعة 2672/لحساب الغير   نغير المنتسبيمن 

 ج- قيد استحقاق الذرعة األخيرة :

(  12من ح/ الموجود الثابت )المعني ضمن ح/ ××    

ح/ مذكورين  إلى××                

266ح/ حسابات دائنة متنوعة/××                        

2661ح/تأمينات مستلمة /                              

483ح/ ايرادات تحويلية متنوعة/××                        

  4832ح/ تعويضات وغرامات /                           

267استقطاعات لحساب الغير/ح/ ××                         

  2672ير/لحساب الغ   ناستقطاعات من غير المنتسبي/ح                             

                     ××   ح/ دائنو نشاط غير جاري 265

 د- قيد تسديد الذرعة األخيرة :

265من  ح/ دائنو نشاط غير جاري/ ××    

183إلى / نقدية لدى المصارف/××              

4- بعد استالم العمل بالكامل من المقاول :يتم غلق حساب الموجود الثابت المعني ح/ مشروعات تحت التنفيذ 
11حساب الموجود الثابت المعني ح/ الموجوات الثابتة/في  12/  

(  11من  ح/ الموجود الثابت )المعني ضمن ح/ ××    

(  12إلى  ح/ الموجود الثابت )المعني ضمن ح/ ××                        

 5- إطالق التأمينات المستلمة والمثبتة ضمن ح/ 2661 :

أ-حالة قيام المقاول بالوفاء بجميع التزاماته تجاه الجهة اآلمرة بالعمل: يتم إعادة مبلغ التأمينات المستلمة إلى المقاول 
 بعد انتهاء فترة الصيانة وحسب شروط العقد بين الطرفين.ويسجل القيد التالي:

266من  ح/ حسابات دائنة متنوعة/××     

2661تأمينات مستلمة /  / ح               

183لى / نقدية لدى المصارف/إ××              

 

 

 

 

 

 

 

 

ب-حالة عدم  قيام المقاول بالوفاء بجميع التزاماته تجاه الجهة اآلمرة بالعمل خالل فترة الصيانة والتي تتعلق بإكمال 
 النواقص التي تظهر في العمل أو التصليحات يتم استقطاع قيمة النواقص أو أجور التصليحات من 

وحسب الحالتين التاليتين: التأمينات المستلمة  ح/  

 -- إذا كان المبلغ المطالب بة في حدود التأمينات أو اقل  يسجل القيد التالي:

 المبلغ المطالب بة في حدود التأمينات
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266من  ح/ حسابات دائنة متنوعة/××     

2661ح / تأمينات مستلمة /                

483ويلية متنوعة/ح/ ايرادات تح××   إلى                           

4832ح/ تعويضات وغرامات /                                       

 المبلغ المطالب بة اقل من مبلغ التأمينات 

266من  ح/ حسابات دائنة متنوعة/××     

2661ح / تأمينات مستلمة /                

إلى ح/ مذكورين ××                

483يرادات تحويلية متنوعة/ح/ ا××                         

4832ح/ تعويضات وغرامات /                              

18/ نقدية لدى المصارف/ ح   ××                       

 

-- إما في حالة عدم كفاية مبلغ التأمينات بالوفاء بالتزاماته القانونية تجاه الجهة اآلمرة بالعمل، ففي هذه الحالة تقوم 

الجهة اآلمرة بالعمل بمطالبة المصرف بتسديد جزء أوكل مبلغ الكفالة المصرفية المقدمة من قبل المقاول عند التعاقد 

 ، ويتم إثبات مبلغ التعويض من المصرف بالقيد التالي :

183ح / نقدية لدى المصارف/أو     181من ح/ نقدية بالصندوق ح/××      

    483ة متنوعة/إلى ح/ ايرادات تحويلي××                  

4832ح/ تعويضات وغرامات /                              

********* 

 مثال رقم )1 ( محلول 
مجموعة من المخازن بعهدة الشركة العامة للمقاوالت  إنشاءالشركة العامة للصناعات الخفيفة مقاولة  أحالت

اق على األتي:، وقد تم االتف( مليون دينار 400اإلنشائية ، بكلفة إجمالية )  

من قيمة المقاولة  ( 15%مبلغ )  الشركة العامة للمقاوالت اإلنشائية إلى تدفع الشركة العامة للصناعات الخفيفة -1

.من صافي الذرعتيين األولى والثانية كدفعة مقدمة تسترد بقسطين متساويين   

، تعاد إلى الشركة ت إلغراض الصيانة ( تأمينا8%مانسبتة ) يستقطع من العمل المنجز ) الذرعة المنجزة (  -2

 العامة للمقاوالت اإلنشائية بعد انتهاء فترة الصيانة .

( دينار لليوم الواحد . 30000حتسب الغرامات التأخيرية بمقار ) ت -3  

للذرعات  ( 100%،  55%،  30%النسب التالية ) فق خالل الفترة المحددة وتم انجاز العمل بثالث ذرعات  -4

بع تطبيق شروط العقد .وعند كل ذرعة يتم تسديد استحقاق المقاول  اإلجماليةمن قيمة العمل  ة على التواليالثالث  

م استخدام المخازن بعد انجازها واستالمها من الشركة العامة للمقاوالت اإلنشائية .ت -5  

. هالتزاماتالمقاول بجميع الصيانة ووفاء التأمينات بعد انتهاء فترة  إطالقتم  -6  

:المطلوب   

     (     الجهة اآلمرة بالعمل الشركة العامة للصناعات الخفيفة )في سجالت  الالزمةاليومية قيود تسجيل جميع  -1

الجهة المنفذة   للعمل( ) تسجيل جميع قيود اليومية الالزمة في سجالت الشركة العامة للمقاوالت اإلنشائية -2  

 

 

 

 حل مثال رقم )1 (

 أوال: استحقاق مبلغ الدفعة المقدمة وقيد تسديدها:

دينار  60000000=  %15 × 400000000مبلغ الدفعة المقدمة =   

. الذرعة وكذلك الذرعة الثانيةدينار قيمة القسط الواحد المسترجع من  30000000=  2÷  60000000  

 أ- قيد استحقاق مبلغ الدفعة المقدمة :

129من  ح/إنفاق استثماري   60000000  
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                         ح / دفعات مقدمة/1291

                  60000000   إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري 265

 ب—قيد تسديد مبلغ الدفعة ا المقدمة :

265من  ح/ دائنو نشاط غير جاري/  60000000  

183إلى / نقدية لدى المصارف/     60000000             

 ثانيا : استحقاق مبلغ الذرعة األولى وقيد تسديد صافي قيمة الذرعة :

 أ- قيد استحقاق مبلغ الذرعة األولى :

نسبة انجاز الذرعة ×  مبلغ الذرعة األولى = قيمة العمل اإلجمالية  

دينار  120000000=  30%×  400000000=                            

لتأمينات نسبة ا× قيمة العمل اإلجمالية =  اإلجمالي مبلغ التأمينات  

دينار  32000000=  8%×  000000040=                                             

نسبة التأمينات ×مبلغ الذرعة األولى مبلغ التأمينات المستقطع من الذرعةاالولى =   

 دينار 9600000=  8% ×120000000 =                                      
مة + مبلغ التأمينات (دقسط الدفعة المق)  –لغ الذرعة صافي قيمة الذرعة = مب  

دينار )يصرف 80400000(=   9600000+  30000000)  – 120000000=                           

122/ مباني وإنشاءات وطرقمن ح/   120000000للمقاول (   

1222/ وسايلوح/ مخازن وخزانات                            

ح/ مذكورين  إلى 120000000                           

129ح/ إنفاق استثماري     30000000                                                 

1291ح / دفعات مقدمة/                                                                    

266ح/ حسابات دائنة متنوعة/     0000096                                                 

6126ح/تأمينات مستلمة /                                                                     

                                                80400000   ح/ دائنو نشاط غير جاري 265

 ب- تسديد صافي مبلغ الذرعة :

265دائنو نشاط غير جاري/ من  ح/  80400000  

183إلى / نقدية لدى المصارف/ 80400000            

 ثالثا : استحقاق مبلغ الذرعة الثانية وقيد تسديد صافي قيمة الذرعة :

األولى قيمة الذرعة –الثانية(  نسبة انجاز الذرعة× ) قيمة العمل اإلجمالية  مبلغ الذرعة الثانية  =  

                         = ( 400000000   ×55 %   )– 120000000  

دينار 100000000 = 200000001 -220000000=                            

نسبة التأمينات× مبلغ التأمينات المستقطع من الذرعة الثانية = مبلغ الذرعة الثانية   

 دينار 8000000=  8%× 100000000=                                       

 
                     دينار 30000000  ةالمسترجع من الذرعة الثانيالدفعة المقدمة قسط قيمة  

قسط الدفعة المقدمة + مبلغ التأمينات ()  –صافي قيمة الذرعة = مبلغ الذرعة   

دينار )يصرف 00006200(=   8000000+  30000000)  – 100000000=                           

 للمقاول

 أ- قيد استحقاق مبلغ الذرعة الثانية :

122مباني وإنشاءات وطرق /من ح/   100000000  

1222ح/ مخازن وخزانات وسايلو /                           

إلى ح/ مذكورين  100000000                           

129ثماري ح/ إنفاق است    30000000                                                 

1291ح / دفعات مقدمة/                                                                    
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266ح/ حسابات دائنة متنوعة/     8000000                                                 

6126ات مستلمة / ح/تأمين                                                                    

                                                62000000   ح/ دائنو نشاط غير جاري 265

 ب- تسديد صافي مبلغ الذرعة :

265من  ح/ دائنو نشاط غير جاري/   62000000  

183إلى / نقدية لدى المصارف/  62000000                 

 رابعا : استحقاق مبلغ الذرعة الثالثة وقيد تسديد صافي قيمة الذرعة :

 استحقاق إجمالي مبلغ الذرعة الثالثة : )من ضمنها الذرعتين األولى والثانية (

لثانية( )قيمة الذرعة األولى + قيمة الذرعة ا –قيمة العمل اإلجمالية   صافي قيمة الذرعة الثالثة  =  

دينار 180000000( = 100000000+  000001200)  400000000=                                    

نسبة التأمينات× مبلغ التأمينات المستقطع من الذرعة الثالثة = مبلغ الذرعة الثالثة   

دينار 00000144=  8%× 000000081=                                         

مبلغ التأمينات  –صافي قيمة الذرعة = مبلغ الذرعة   

دينار  165600000=  14400000 – 180000000=                            

 أ- قيد استحقاق مبلغ الذرعة الثالثة :

122مباني وإنشاءات وطرق /من ح/   180000000  

1222ح/ مخازن وخزانات وسايلو /                           

إلى ح/ مذكورين  180000000                           

266ح/ حسابات دائنة متنوعة/     00000144                                                 

6126ح/تأمينات مستلمة /                                                                     

                                                165600000   ح/ دائنو نشاط غير جاري 265

 ب- تسديد صافي مبلغ الذرعة :

265من  ح/ دائنو نشاط غير جاري/   165600000  

183إلى / نقدية لدى المصارف/165600000                 

 خامسا : استخدام مجموعة المخازن بعد االنتهاء من إنشائها  :

121مباني وإنشاءات وطرق /من ح/   000000040  

2211/ ح/ مخازن وخزانات وسايلو                           

122مباني وإنشاءات وطرق /من ح/  400000000                        

1222ح/ مخازن وخزانات وسايلو /                                                

 
 

 سادسا : قيد إطالق مبلغ التأمينات بعد انتهاء فترة الصيانة ووفاء المقاول بجميع التزاماته :

266بات دائنة متنوعة/من ح/ حسا  00032000  

2661ح/تأمينات مستلمة /                          

                               32000000  إلى / نقدية لدى المصارف/183   

 

 

 

 اختبار: مثال رقم )1 ( من الكتاب المنهجي صفحة 81 ) المبالغ باآلالف الدنانير(: 
 نوع اإلنشاء : دور سكنية 

ينار  500000:  ءاإلنشاكلفة   

.  من الذرعتيين األولى والثانية تسترد بدفعتين متساويتيندينار  100000مبلغ الدفعة المقدمة :   

.% من إجمالي قيمة العمل 8مبلغ تأمينات الصيانة   
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كل يوم تأخير في تسليم العمل ندينار ع 100   تحتسب الغرامات التأخيرية بمقدار  

دينار والثالثة بكامل قيمة  400000بمبلغ ، الثانية دينار  250000ألولى بمبلغ ، ا أنجز العمل بثالث ذرعات

 العمل.

.د  تطبيق شروط العقدبع ذرعهتم تسديد صافي قيمة كل   

األخيرةاستقطع من الذرعة  تأخيرية تدينار غراما  3000تم احتساب مبلغ   

األخيرةلذرعة استقطع من اضريبة الدخل  بدينار لحسا 00053تم استقطاع  مبلغ   

خيرةمؤسسة التقاعد والضمان االجتماعي استقطع من الذرعة األدينار لحساب  40000تم استقطاع  مبلغ   

 تم إطالق مبلغ التأمينات بعد انتهاء فترة الصيانة ووفاء المقاول بجميع التزاماته

 تسجيل جميع قيود اليومية الالزمة في سجالت الشركة العامة للصناعات الخفيفة ) الجهة اآلمرة بالعمل(     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع الخامس
 اإلنشاء بواسطة المقاولين )سجالت الجهة المنفذة(

 

تعتبر البضاعة التي ينجزها المقاول بمثابة البضاعة التي يقدمها إلى عمالئه )الجهة اآلمرة بالعمل( وتعتبر نشاطا 

 جاريا بالنسبة للمقاول.
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 المعالجات القيدية في سجالت المقاول:
: والمقاول الثانوي عملمع الجهة اآلمرة بال االمعالجات القيدية في سجالت المقاول وعالقته      

   أوال:   المعالجات القيدية في سجالت المقاول وعالقتها مع الجهة اآلمرة بالعمل:

1- استالم سلفه مقدمة على الحساب من الجهة اآلمرة بالعمل قبل البدء بالعمل وتستقطع حسب شروط العقد من الذر 

 عات المنجزة ، و ادناة القيود الخاصة باستحقاق واستالم السلفة:

:السلفة استحقاققيد  -أ  

161***  من ح/ العمالء  

ح/ يذكر نوع العمالء                

  264التعهدات  ح/ حسابات إلى***                 

2641ح/ سلف مستلمه مقدما                                

قيد استالم السلفة:      -ب   

181*** من ح/ نقدية في الصندوق   

  161*** إلى ح/ العمالء           

ح/ يذكر نوع العمالء                         

2- انجاز العمل اوجزء منه وتقديمه كذرعةالى الجهة اآلمرة بالعمل واستالم صافي قيمة الذرعة بعد استقطاع 

 السلفة المستلمة مقدما وتأمينات الصيانة و ادناة القيود الخاصة باستحقاق واستالم

 صافي قيمة الذرعة من العمل المنجز :

 ا- قيد استحقاق صافي قيمة الذرعة االولى: 

 ***  من ح/ مذكورين

161ح/ العمالء                 

يذكر نوع العمالءح/                     
166ح حسابات مدينة متنوعة                  

      1661تأمينات لدى الغير /ح                  

  264ح/ حسابات التعهدات                

2641ح/ سلف مستلمه مقدما                     

  264*** إلى ح/ حسابات التعهدات                       

2642ات المنجزة ح/ الذرع                               

 ب- قيد استالم صافي قيمة الذرعة االولى: 

181*** من ح/ نقدية في الصندوق   

  161*** إلى ح/ العمالء           

ح/ يذكر نوع العمالء                         

.بالعمل اآلمرةبتكرار الذرعات المنجزة المقدمة للجهة  أعالهوتكرر القيود   

 

 

 

 

 

 

 

3- يعتبر ح/ 2641 بمثابة الوعاء الذي تحصر فيه قيمة الذرعات المنجزة لحين بلوغ نسبة االنجاز 50% فأكثر من 

 قيمة المقاولة عند ذلك يغلق هذا الحساب في ح/ إيراد الذرعات المنجزة ح/4131 بالقيد التالي

     

  264*** من ح/ حسابات التعهدات        
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2642ح/ الذرعات المنجزة                      

413إلى ح/إيراد نشاط التشييد                        

4131ح/إيراد الذرعات المنجزة                               

 أكثرالعمل المنجز )الذرعة( عندما تكون نسبة االنجاز للذرعات  ققيد استحقافي 2642محل ح/ 4131ويحل ح/

بي ) اليحاسب المقاول ضريبيا على المقاوالت التي هو غرض ضريمن قيمة المقاولة والغرض من ذلك  %50من 

فما دون من قيمة المقاولة اإلجمالية ( %50تكون نسبة االنجاز فيها   

4- الذرعة األخيرة : يتم معالجة المبالغ المستقطعة من حساب المقاولة من قبل الجهة اآلمرة بالعمل وهي مبلغ 

ين االنتهاء حل 1661)تسجل مبلغ الضريبة في ح/يبة الدخلومبلغ ضر (3832)تسجل في ح/ الغرمات التاخيرية

)تسجل في ح/ ومبلغ حصة رب العمل والعمال بالنسبة للضمان االجتماعي للعمال  من التحاسب الضريبة(

، مباشرة عن الضريبة والضمان  التزاماتهفي حالة عدم قيامة بتسديد (2667  

كالتي:  األخيرةللذرعة  االستحقاقوبالتالي يصبح قيد    

***  من ح/ مذكورين           

161ح/ العمالء                 

يذكر نوع العمالءح/                     
166ح حسابات مدينة متنوعة                  

      1661تأمينات لدى الغير /ح                  

  264ح/ حسابات التعهدات                

2641مستلمه مقدما ح/ سلف                     

383ح/ مصروفات تحويلية متنوعة                  

3832ح/تعويضات وغرامات                      

266ح/ حسابات دائنة متنوعة                  

2667ح/ مؤسسة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال                     

413يدإلى ح/إيراد نشاط التشي                        

4131ح/إيراد الذرعات المنجزة                               

 5-قيد غلق حساب 2642 في حساب 4131 بسبب بلوغ العمل اكثر من 50% قيمة المقاولة:   

  264من  ح/ حسابات التعهدات 220000                  

2642ح/ الذرعات المنجزة                                        

413إلى ح/إيراد نشاط التشييد  220000                                           

3141ح/إيراد الذرعات المنجزة                                                                

 6- بعد انتهاء فترة الصيانة يستعيد المقاول تاميناتة من الجهة اآلمرة بالعمل ويسجل القيد التالي:

181*** من ح/ نقدية في الصندوق   

     166إلى/ح حسابات مدينة متنوعة                 

   1661تأمينات لدى الغير /ح                  

 

 

 

 

 

(1مثال)  

الشركة العامة لصناعة  مبنى لحساب إنشاءمقاولة  بعهدتها أحيلتفي القطاع الخاص إحدى شركات المقاوالت 

( دينار بالشوط التالية:500000البطاريات بكلفة )  

 األولىمنا من الذرعة  %60 عتستقط أنفي بداية العمل على  لهمن قيمة المقاولة تسدد  %20يستلم المقاول  -1

.والمتبقي من الذرعة الثانية   
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ترة المقاول بعد انتهاء ف إلىالمنجزة وتعاد  تالذارعامن قيمة  %8الصيانة بنسبة  ألغراض تأميناتتستقطع  -2

 الصيانة والوفاء بالتزامات المقاول.

.( دينار عن كل يوم تأخير بعد انتهاء الفترة المقررة النجاز العمل50مات التأخيرية بمقدار )تحتسب الغرا -3  

 ( دينار220000كانت بمبلغ ) األولىبذرعتين المبنى  وأنجزاستلم المقاول السلفة المقدمة وباشر بالعمل        

بعد تطبيق شروط العقد ، تم  استحقاقهفيها انجاز المبنى بكامل قيمة المقاولة ، وفي كل ذرعة كان يسدد والثانية تم 

ضريبة الدخل والضمان االجتماعي  تجاه بالتزاماته( يوم عمل ، كما كان موفيا 55احتساب غرامات تعويضية عن )

.للعمال  

. التزاماتهلوفاء بكافة بالعمل بسبب قيامة با اآلمرةى الجهة بعد انتهاء فترة الصيانة استعاد المقاول تأميناتةمن لد  

 المطلوب : 

عمل )المقاول(، وتصوير الحسابات المعنية في سجل تسجيل قيود اليومية االزمة في سجالت الجهة المنفذة لل -1

 األستاذ العام.

العام. بات المعنية في سجل األستاذسجيل قيود اليومية االزمة في سجالت الجهة اآلمرة بالعمل، وتصوير الحسات -2  

 

المقاول(:في سجالت الجهة المنفذة للعمل ) أالزمةتسجيل قيود اليومية  - 1 الحل:  

 1- قيد استحقاق السلفة المقدمة للمقاول:

                   

السلفة المستلمة ةدينار قيم 100000=  20%×  500000  

دينار  40000دينارمن الذرعة األولى والمتبقي  60000=%06×100000من االذرعة األولى) %60)يستقطع 

 من الذرعة الثانية (

 

161من ح/ العمالء  100000  

4161خاصح/عمالء قطاع                       

          

  264إلى ح/ حسابات التعهدات  100000               

4126ح/ سلف مستلمه مقدما                                      

ة المقدمة:     قيد استالم السلف -ب   

181من ح/ نقدية في الصندوق  100000  

  161إلى ح/ العمالء 100000           

4161خاصعمالء قطاع ح/                                 

 2- استحقاق صافي قيمة الذرعة األولى: 

 

:دينار يستقطع منها    000022قيمة الذرعة األولى =  

سلفه مستلمة مقدما ينارد 60000  

دينار 17600= %8×220000تأمينات لدى الغير =   

دينار142400( =60000+17600) – 220000صافي المبلغ المستلم عن الذرعة األولى=  

 

 

 

 

 

 أ- قيد استحقاق صافي قيمة الذرعة األولى:   

 

من ح/ مذكورين 220000  
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161ح/ العمالء  142400               

4161خاصعمالء قطاع ح/                                   
166ح حسابات مدينة متنوعة      17600               

      1661تأمينات لدى الغير /ح                                

264ح/ حسابات التعهدات      60000               

   2641ح/ سلف مستلمه مقدما                                 

 

   264إلى ح/ حسابات التعهدات  220000                  

2642ح/ الذرعات المنجزة                                         

-----------------------------------------------------------------  

 ب- قيد استالم صافي قيمة الذرعة األولى: 

181ندوق من ح/ نقدية في الص      142400   

   161إلى ح/ العمالء 142400                     

4161خاصعمالء قطاع ح/                                            

----------------------------------------------------------------------  

رعة الثانية )األخيرة( : استحقاق الذ -3  

دينار 280000=       220000- 000500قيمة الذرعة الثانية =    

دينار 40000= %40× 100000مبلغ السلفة المستلمة مقدما =   

دينار    22400=                    %8× 280000مبلغ التأمينات =    

دينار 2750=              50×55مبلغ التعويضات و الغرامات =    

دينار 214850=  (2750+02240+00004)-280000صافي قيمة الذرعة الثانية =    

 أ- قيد استحقاق صافي قيمة الذرعة الثانية: 

من ح/ مذكورين  280000              

161ح/ العمالء    214850                              

4161خاصعمالء قطاع ح/                                                      
166ح حسابات مدينة متنوعة             02240                              

      1661تأمينات لدى الغير /ح                                                   

  264ح/ حسابات التعهدات              40000                           

2641دما ح/ سلف مستلمه مق                                                     

383ح/ مصروفات تحويلية متنوعة                2750                             

3832ح/تعويضات وغرامات                                                       

  

413إلى ح/إيراد نشاط التشييد  280000                                          

4131ةح/إيراد الذرعات المنجز                                                                   

 

 

 

 

 ب- قيد استالم صافي قيمة الذرعة الثانية: 

181من ح/ نقدية في الصندوق      214850  

   161إلى ح/ العمالء 214850                     

1611قطاع اشتراكيح/ عمالء                                            

----------------------------------------------------------------------  
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 4-قيد غلق حساب 2642 في حساب 4131 بسبب بلوغ العمل اكثر من 50% قيمة المقاولة:   

  264من  ح/ حسابات التعهدات 220000                  

2642ح/ الذرعات المنجزة                                        

413إلى ح/إيراد نشاط التشييد  220000                                           

3141ح/إيراد الذرعات المنجزة                                                                

----------------------------------------------------------------------  

 5- قيد استعادة التأمينات بعد انتهاء فترة الصيانة:

181من ح/ نقدية في الصندوق      40000  

     166إلى ح / حسابات مدينة متنوعة      40000               

1661تأمينات لدى الغير /ح                                  

----------------------------------------------------------  

  ب - تصوير الحسابات المعنية في سجل األستاذ العام. 

               ح/ سلف مستلمة 2641مقدما               

1611من ح/ 100000     2642إلى ح/ 60000  

2642إلى ح/ 40000  

--------------------------------------------------  

100000                     010000                   

-------------------------------------------------  

               ح/  عمالء قطاع اشتراكي1611              

181من ح/ 40000     2642إلى ح/ 17600  

4131إلى ح/ 22400  

---------------------------------------------------  

40000                       40000  

--------------------------------------------------  

                   ح/ الذرعات المنجزة    2642          

 

من ح/مذكورين 220000     4131إلى ح/ 220000  

--------------------------------------------------  

220000                        220000                   

----------------------------------------------------  

              4131ح/إيراد الذرعات المنجزة            

من ح/مذكورين 280000                                   

                2642من ح/  220000                                  

---------------------------------------------------  

500000                     500000  

---------------------------------------------------  

 

 األسبوع السادس

 اإلنشاء بواسطة اللجان
بواسطة اللجان ، حيث يتم تقوم الوحدات االقتصادية في بعض االحيان بعملية اإلنشاء عن طريق التنفيذ المباشر 

شكيل اللجان من بعض موظفي الوحدة االقتصادية من ذوى االختصاص والخبرة ويتم تسليفهم مبلغا معينا من المال ت

اللجنة  لهذه، ويتم تعزيزالسلفة الممنوحة  اإلنشاءات هذهعلى المجاالت التي تتعلق بتكوين  باإلنفاق استخدامهيتم 

من اإلنشاء وعند ذلك يتم إغالق هذا الحساب. يتم االنتهاء أنإلى بحوزتها  الذينفذ المبلغ  اكلم  
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 المعالجات القيدية المحاسبية المتعلقة باإلنشاء بواسطة اللجان

 أوال: التسليف:-
، ويتم انجازهاإلنشاء مبلغا معينا من المال يتناسب وكلفة العمل المطلوب يتم تسليف اللجنة المشكلة لغرض انجاز 

القيد التالي عند التسليف: إثبات  

182من ح/ السلف المستديمة   

183 ح / نقدية لدى المصارف إلى                            

 ثانيا: استالم الذرعات :
االوجة المختلفة لعملية اإلنشاء ، وعندما  يقترب مبلغ  على تقوم اللجنة من خالل األموال التي سلفت بها اإلنفاق    

مبلغ بعد تقديم القوائم والمستندات التي تعزز قيامها بالصرف ،وتثبت السلفة على االنتهاء تطلب اللجنة تعزيز ال

عمال )ذرعة( منجزا من أصل اإلنشاء:كل مرة تقدم اللجنة  القيود المحاسبية التالية في  

  1- قيد استحقاق الذرعة:

   122 من  ح/ مباني وإنشاءات وطرق××  

ح/ يذكر نوع اإلنشاء               

   265إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري ××                  

  2- قيد تعزيز السلفة بمبلغ الذرعة)صرف مبلغ الذرعة(

265من ح/ دائنو نشاط غير جاري ××   

   183إلى ح/  نقدية لدى المصارف ××                  

، عند ذلك تتم تسوية  شاءاإلنن يتم االنتهاء من  إلىالقيود في كل مرة يتم استالم عمل منجز من اللجنة  هذهوتكرر 

  )عند تسوية الذرعة األخيرة من العمل(السلفة ويسترجع المبلغ المبقي منها 

  3- قيد استحقاق الذرعة االخيرة من العمل  :

   122من  ح/ مباني وإنشاءات وطرق ××  

ح/ يذكر نوع اإلنشاء               

652إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري ××                    

  4- قيد تسوية السلفة واستالم المتبقي إن وجد:

من ح / مذكورين  ××   

   265ح/ دائنو نشاط غير جاري   ××         

   118بالصندوقح/  نقدية   ××         

182إلى ح/ السلف المستديمة ××                            

 

 ثالثا:- اكتمال اإلنشاء واستخدامه :

بالقيد التالي: 112اء يغلق في حساب الموجود الثابت  ح/بعد أن يكتمل اإلنش  

   112من  ح/ مباني وإنشاءات وطرق ××  

ح/ يذكر نوع اإلنشاء               

   122إلى  ح/ مباني وإنشاءات وطرق ××                    

     ح/ يذكر نوع اإلنشاء                                

 

 

لزراعية إنشاء مجموعة من الطرق والجسور الصغيرة في المزرعة العائدة لها بكلفة قررت إحدى الشركات ا

دينار وقد كلفت لجنة البناء الداخلي في الشركة بهذه المهمة ، وتم تسليفها مبلغ  45000000تبلغ تقديرية 

دينار لهذا الغرض. 15000000  

 باشرت اللجنة بتنفيذ العمل  وانجزتة بثالث ذرعات :
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( دينار، ، والثالثة بمبلغ  27800000( دينار ، والثانية بمبلغ ) 13000000األولى بمبلغ )الذرعة 

( دينار.42700000)  

والثانية  األولىمن الذرعتين  وقد قدمت اللجنة مصروفاتها معززة بالقوائم والمستندات وقد تم تعزيز السلفة

 هذهدء استخدام بو د المبلغ المتبقي من السلفة نقدا،، وتم تسديوتصفيتها في الذرعة الثالثة بسبب انتهاء العمل

.اإلنشاءات  

إجراء قيود اليومية الالزمة للعمليات اعالة والترحيل إلى سجل األستاذ العام المطلوب:  

 الحل: أوال: قيود اليومية

قيد التسليف: -1  

182من ح/ السلف المستديمة     15000000   

183نقدية لدى المصارف  /إلى ح   15000000                   

 2- قيد استحقاق الذرعة األولى :

   122من  ح/ مباني وإنشاءات وطرق   13000000

1227ح/ طرق وجسور                          

265إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري   13000000                          

 3- قيد صرف مبلغ الذرعة األولى ) تعزيز السلفة (إلى اللجنة:

265من ح/ دائنو نشاط غير جاري 13000000  

183إلى ح/  نقدية لدى المصارف    13000000                   

 4- - قيد استحقاق الذرعة الثانية:

دينار 14800000=    13000000 – 27800000مبلغ الذرعة الثانية =   

   122من  ح/ مباني وإنشاءات وطرق   14800000

1227ح/ طرق وجسور                          

265إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري   14800000                          
 

 5- قيد صرف مبلغ الذرعة األولى ) تعزيز السلفة (الى اللجنة:

265من ح/ دائنو نشاط غير جاري   14800000  

183إلى ح/  نقدية لدى المصارف    14800000                      

 6- - قيد استحقاق الذرعة الثالثة:

دينار 14900000( =   14800000+ 13000000)  – 42700000مبلغ الذرعة الثالثة  =   

 

   122من  ح/ مباني وإنشاءات وطرق   14900000

1227ح/ طرق وجسور                          

265إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري   14900000                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7- قيد صرف مبلغ الذرعة الثالثة وتصفية مبلغ السلفة:

مبلغ الذرعة الثالثة –= مبلغ السلفة  المسدد نقدا المبلغ المتبقي من السلفة  

دينار 100000=  14900000 – 15000000=                                    

من ح/ مذكورين  15000000  
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                                   265 ح/ دائنو نشاط غير جاري    14900000

183بالصندوقح/  نقدية          100000                 

 

182إلى ح/ السلف المستديمة    15000000                        
 

 8- قيد استخدام االنشاءات:

 

   112من  ح/ مباني وإنشاءات وطرق   42700000

1127سورح/ طرق وج                          

   122إلى  ح/ مباني وإنشاءات وطرق  42700000                   

1227ح/ طرق وجسور                                             

 ثانيا:الترحيل إلى سجل األستاذ العام:

                               السلف المستديمة                     182    

(7)خ/مذكورين  15000000          (1)خ/ 183    15000000  

------------                             ------------  

15000000                              15000000  
--------------                                  ---------------                                            

                              ح/ طرق وجسور                       1227

(8)خ/ 1127 42700000(          2)خ/ 265    13000000  

( 4)خ/ 265    14800000  

(6)خ/ 265    14900000  

------------                              ------------  

42700000                              00427000  
--------------                                  ---------------                                          

                              ح/ طرق وجسور                       1127

(8)خ/ 1227 42700000  

 

                  ح/ دائنو نشاط غير جاري                             265

(2)خ/ 1227 13000000(          3)خ/ 183    13000000  

( 4)خ/ 1227  14800000(          5)خ/ 183    14800000  

(6)خ/ 1227  14900000(          7)خ/ 183    14900000  

------------                              ------------  

42700000                              42700000  
--------------                                  ---------------  

 

 

 

 

 

 

 األسبوع السابع
 )) الهدايا والتبرعات ((
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جديدة أو مستعملة من وحدات أخرى داخل القطر اوخارجة بدون  على موجودات ثابتةقد تحصل الوحدة االقتصادية 

.إلى زيادة ملكية الوحدة االقتصادية مقابل كهدايا وتبرعات مما يؤدي   

وقد عالج النظام المحاسبي الموحد هذه الموجودات بإضافة قيمتها المقدرة التي تحصل عليها بدون مقابل إلى  

حساب االحتياطي العام ح/)222(الذي يعتبر جزا من حقوق الملكية في الوحدة االقتصادية . وفيما يلي المعالجات 

 المحاسبية للهدايا والتبرعات :

 

 أوال:سجالت الجهة المتبرع لها:
كان مسجال بها في  تبرع من الغير بغض النظر عن القيمة التي أويتم تثمين الموجود الثابت المستلم كهدية  -1

 سجالت الجهة المتبرعة .

 

12من ح/ الموجود الثابت المعني ضمن حساب ××   

222إلى ح/ احتياطي عام ××                 

 

 2-اعدا الموجود الثابت المستلم لالستخدام :

ل لالستخدام :قد تقوم الوحدة التي استلمت الموجود الثابت بإنفاق بعض المبالغ لغرض إعداد وتهيئة هذا األص  

قيد استحقاق المبالغ المصروفة : -أ   

12من ح/ الموجود الثابت المعني ضمن حساب ××   

265جاري إلى ح/ دائنو نشاط غير ××                 

قيد صرف المبالغ المصروفة : -ب   

 

265من ح/ دائنو نشاط غير جاري ××   

  183ة لدى المصارف  يح/نقد إلى         

اجاهزا ومعد األصليصبح هذا  أن إلىالقيود في حالة تكرارالمصاريف  هذهوتكرر   

لالستخدام .   

 

 3-قيد استخدام الموجود الثبت المستلم :

(المقدرة مضافا لها جميع المبالغ) المصاريف  بقيمتهجاهزا لالستخدام ينقل بعد أن يصبح األصل   

لغرض إعداده وتهيئة للعمل: أنفقتالتي   

 

11من ح/ الموجود الثابت المعني ضمن حساب ××   

12إلى ح/ الموجود الثابت المعني ضمن حساب ×××              

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال:حصلت الشركة العراقية التجارية على شاحنة لنقل البضائع كهدية من احد المجهزين األجانب وقد قدرت 
،  ك( مليون دينار بشي12( مليون دينار ، وتم دفع رسوم كمركية عنها والبالغة )30قيمة هذه الشاحنة بمبلغ )

 واستغلت هذه الشاحنة بنقل بضائع الشركة .

 المطلوب : 
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يل إلى سجل األستاذ العام للشركة؟تسجيل قيود اليومية الالزمة للعمليات اعالة والترح  

        1-قيد تسجيل قيمة الشاحنة بعد تقدير قيمتها: 30000000 من ح/ وسائط نقل وانتقال     124

1242ح/وسائط نقل البضائع      30000000  

 

222إلى ح/ احتياطي عام   30000000                             

 

 2-قيد تسجيل قيمة الرسوم الكمركية:

 

124من ح/ وسائط نقل وانتقال      12000000  

1242ح/وسائط نقل البضائع                           

 

265إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري  12000000                             

 3-قيد تسجيل تسديد الرسوم الكمركية:

 

265من ح/ دائنو نشاط غير جاري  12000000  

 

183إلى ح/نقدية لدى المصارف   12000000                     

 

 4-قيد تسجيل استخدام الشاحنة:

 

 

114من ح/ وسائط نقل وانتقال      12000000  

1142ح/وسائط نقل البضائع                           

                           

124من ح/ وسائط نقل وانتقال      42000000  

1242ح/وسائط نقل البضائع     42000000                      

 

                                   ****************  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلوب الثاني: الترحيل إلى سجل األستاذ

                                                     ح/ وسائط نقل البضائع 1242
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222          1142ح/       42000000       30000000                ح

ح               265  12000000 

42000000 42000000      

 

 

265ح/ دائنو نشاط غير جاري   

ح               1242 ح               183 12000000   12000000 

20000001  20000001       

 

 

1142ح/ وسائط نقل البضائع   

          1242ح/       42000000 

 

 ثانيا : سجالت الجهة المتبرعة :
ويثبت بهذه القيمة في حساب تبرعات  تعد القيمة الصافية للموجود المتبرع به مصروف تتحمله الجهة المتبرعة

حاالت: أربعفيختلف باختالف طبيعة الموجود المتبرع به وهو على  الطرف الدائن أما ،مدينا 3831للغير ح/  

مستخدم. موجود ثابت غير الموجود المتبرع به -1  

لموجود المتبرع به موجود ثابت سبق شطبه  . ا -2  

لموجود المتبرع به موجود ثابتا مازال مستخدما في الوحدة .ا -3  

لموجود المتبرع به جزء من البضاعة التي تتاجر بها الوحدةا -4  

 

 1- الموجود المتبرع به موجود ثابت غير مستخدم: 

وعلية يستبعد من هذا الحساب ويحمل على حساب وعات تحت التنفيذ رمشمازال مسجال في حساب الموجود الثابت 

ويسجل بذلك القيد التالي: 3831تبرعات للغير ح/   

 

383من ح/ مصروفات تحويلية متنوعة ××   

3831ح/ حساب تبرعات للغير                    

12إلى ح/ الموجود الثابت المعني ضمن حساب ×××              

 

 

 

 

 

 

 

 

 2- الموجود المتبرع به موجود ثابت سبق شطبه  : 
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وعلية يستبعد من هذا الحساب ويحمل 1354الموجود الثابت مسجال في حساب مخزون المخلفات والمستهلكات ح/

ويسجل بذلك القيد التالي: 3831على حساب تبرعات للغير ح/   

 

383من ح/ مصروفات تحويلية متنوعة ××   

3831لغير       ح/ حساب تبرعات ل             

                   ×××إلى ح/ مخزون المتنوعات 135

1354ح/ مخزون المخلفات والمستهلكات                                 

 

 3- الموجود المتبرع به موجود ثابتا مازال مستخدما في الوحدة :.

 في هذه الحالة يجب األتي :

لحد تاريخ التبرع ويسجل بذلك القيد التالي: فترة احتساب أخراحتساب قسط اندثار من  -أ  

37من ح/ اندثار الموجود الثابت المعني ح/××   

231إلى ح/ مخصص االندثار المتراكم ح/××               

ح/ مخصص االندثار المتراكم للموجود المعني                         

جود المتبرع به: احتساب مبلغ المو -ب  
ابت لحد تاريخ التبرع.رصيد مخصص االندثار المتراكم للموجود الث –لموجود الثابت لرع به = القيمة الدفترية مبلغ الموجود المتب   

 ويسجل بذلك القيد التالي:

من ح/ مذكورين    ××  

   383ح/ مصروفات تحويلية متنوعة ××      

3831ح/ حساب تبرعات للغير                         

    231ثار المتراكم ح/ح/ مخصص االند××      

ح/ مخصص االندثار المتراكم للموجود المعني            

12إلى ح/ الموجود الثابت المعني ضمن حساب  ××                         
 

 4- الموجود المتبرع به جزء من البضاعة التي تتاجر بها الوحدة:

 
لتقدير مبلغ التبرع ويسجل بذلك القيد التالي:في هذه الحالة يعتمد سعر بيع البضاعة المتبرع بها كأساس   

 

   383ح/ مصروفات تحويلية متنوعة ××      

3831ح/ حساب تبرعات للغير                         

421صافي مبيعات بضائع بغرض البيع  /إلى ح××                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال)1(:ادناة العمليات التي جرت في إحدى الشركات الصناعية:
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( دينار من السوق المحلية وتم تسديد المبلغ بشيك .40000طع بقيمة )ق ماكثةتم شراء  8/1/2008بتاريخ  -أ  

تبرعت الشركة بالماكنة المشتراة إلى شركة صناعية أخرى علما بانة لم يتم استخدام  15/1/2008بتاريخ  -ب

 الماكنة.

 المطلوب إجراء قيود اليومية الالزمة للعمليات اعالة في سجالت الشركة   

 

 الحل:

 1- قيد استحقاق الشراء:

   123من ح/االت والمعدات  40000

265إلى ح/ دائنو نشاط غير جاري  40000                 

 

  2-قيد سداد مبلغ الماكنة

265من ح/ دائنو نشاط غير جاري   40000  

318ح/ نقدية لدى المصارف  إلى                       

 

قيد استحقاق التبرع بالماكنة:-3  

383من ح/ مصروفات تحويلية متنوعة  40000  

3831ح/ حساب تبرعات للغير                         

123إلى ح/االت والمعدات    40000                        
 

123والمعدات  آالتح/  

ح               3831 ح  265 40000    40000                      

 

 

265ح/ دائنو نشاط غير جاري   
 

312 ح                ح               265 40000   40000 

40000 40000     

 

   

3831ح/ حساب تبرعات للغير             
 

123ح/    40000                      

 

 

 

 

 

 

 

مثال)2(: تبرعت الشركة العامة للسيارات بسيارة لنقل الركاب من السيارات المخصصة للبيع والتي يبلغ سعرها 

(مليون دينار إلى الشركة العامة لألسواق المركزية .20)  
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 المطلوب إجراء قيود اليومية الالزمة للعمليات اعالة في سجالت الشركة  المتبرعة.

 الحل:

383من ح/ مصروفات تحويلية متنوعة  20000000  

3831    ح/ حساب تبرعات للغير                             

421إلى ح/ صافي مبيعات بضائع بغرض البيع    20000000                        

    

3831ح/ حساب تبرعات للغير               
 

123ح/    200000000                      

 

 
 

421ح/ صافي مبيعات بضائع بغرض البيع   

    

3831ح/   200000000                 

     

 

 

 

 مثال)3(:

اندثاره المتراكم لغاية  ص( دينار ومخص100000اثات مستهلك شطب وادخل المخزن المختص قيمته الدفترية )

( دينار تم التبرع بة إلى إحدى الجمعيات الخيرية .00040تاريخ الشطب )  

 المطلوب إجراء قيود اليومية الالزمة للعمليات اعالة في سجالت الشركة  المتبرعة.

 الحل:

1354ت والمستهلكات مخزون المخلفا /ح إلىالمستهلك  األثاثمبلغ  رصيد مبلغ االندثار وتحويل ةمعالج قيد -أ  

خصص االندثار المتراكمم -الدفترية  القيمةرصيد مبلغ األثاث المستهلك =   

                                      =100000-00004  =60000  

من ح/ مذكورين  100000      

    231ح/ مخصص االندثار المتراكم ح/40000                  

2316ح/ مخصص االندثار المتراكم أثاث وأجهزة مكاتب                                   

                   60000ح/ مخزون المتنوعات 135

1354ح/ مخزون المخلفات والمستهلكات                                     

                                                100000   إلى ح/ أثاث وأجهزة مكاتب116

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب- قيد معالجة مبلغ األثاث المتبرع به : 

383من ح/ مصروفات تحويلية متنوعة  60000  
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3831ح/ حساب تبرعات للغير                         

                       60000إلى ح/ مخزون المتنوعات 135

1354ح/ مخزون المخلفات والمستهلكات                                         

 

2316ح/ مخصص االندثار المتراكم أثاث وأجهزة مكاتب                                   

161ح/    40000                      

 
 

1354ح/ مخزون المخلفات والمستهلكات                                     

3831ح/                 60000 161ح/    60000                      

 
      

116ح/ أثاث وأجهزة مكاتب  

                     100000  ح/مذكورين

 

 

 

3831ح/ حساب تبرعات للغير         

1354ح/    60000                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع الثامن
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االقتصادية الوحدة طرق عن الثابتة للموجودات والتجهيز التصنيع  

 أوال : التصنيع داخل الوحدة االقتصادية :
عندما يتم تصنيع موجود ثابت معين ذاتيا داخل األقسام والورش اإلنتاجية التابعة للوحدة االقتصادية 

وامر العمل الصادرة بشأن التصنيع لهذا الموجود.فان الكلفة الكلية يتم معرفتها من خالل أ  

 المعالجات القيدية :

  :ياإثبات كلفة الموجود الثابت المصنع داخل-1

 
  12من ح/ الموجود الثابت المعني ضمن حساب ××  

  45    اإلى ح/كلفة الموجودات المصنعة داخلي××               

451      المصنعة  ابتةالث ح/كلفة الموجودات                      

يد استخدام الموجود الثابت المصنع داخليا:ق -2   
   

11من ح/ الموجود الثابت المعني ضمن حساب ××   

12إلى ح/ الموجود الثابت المعني ضمن حساب ×××              

 مثال:
صة قامت الشركة العامة للصناعات الميكانيكية بتصنيع عدد من مكائن الخراطة بمواصفات خا

 أوامربموجب  المكائن لهذهللشركة ، وقد بلغت الكلفة الفعلية  اإلنتاجية األقساملغرض استخدامها في 

المكائن بعد اكتمال تصنيعها. هذه( دينار وقد استخدمت 23000العمل الخاصة بها )  

المطلوب : قيود اليومية الالزمة للعمليات اعالة.    

نعة داخليا:بات كلفة مكائن الخراطة المصقيد إث-1  

  
  312من ح/االت والمعدات  23000

  45    اإلى ح/كلفة الموجودات المصنعة داخلي 23000              

451ح/كلفة الموجودات الثابتة المصنعة                                        

يد استخدام الموجود الثابت المصنع داخليا:ق -2   
   

  131من ح/االت والمعدات  23000

     123إلى ح/ االت والمعدات  23000              

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: التجهيز من داخل الوحدة  االقتصادية  :
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موجود ثابت في بعض األحيان تقوم الوحدة االقتصادية بسحب جزء من البضاعة المعدة للبيع لغرض استخدامها ك  

 وتعالج محاسبيا وفق  اآلتي:

ثابت: كموجود   امن المخازن لغرض استخدامهت كلفة البضاعة المسحوبة قيد إثبا-1  
  12من ح/ الموجود الثابت المعني ضمن حساب ××  

  421صافي مبيعات بضائع بغرض البيعإلى ح/××               

:جود الثابت قيد استخدام المو -2  
   

11ح/ الموجود الثابت المعني ضمن حساب من ××   

12إلى ح/ الموجود الثابت المعني ضمن حساب ×××              

 

مثال : قامت الشركة العامة لألسواق المركزية بسحب ماقيمتة ) 3000000 ( دينار من أجهزة التبريد 
واستخدامها وتشغيلها  األجهزة ههذالمخصصة للبيع لغرض استخدامها في األقسام اإلدارية للشركة ، وقد تم نصب   

المطلوب : قيود اليومية الالزمة للعمليات اعالة.    

 الحل :

رية: في األقسام اإلدا  ايد إثبات كلفة أجهزة التبريد المسحوبة من المخازن لغرض استخدامهق-1  
    126من ح/ أثاث وأجهزة مكاتب     ××  

1262ح/ أجهزة تكييف وتبريد                

421إلى ح/صافي مبيعات بضائع بغرض البيع××                 

  

ة التبريد: قيد استخدام أجهز -2  
   116من ح/ أثاث وأجهزة مكاتب    3000000

1162ح/ أجهزة تكييف وتبريد                      

  126إلى ح/ أثاث وأجهزة مكاتب    3000000              

1262ح/ أجهزة تكييف وتبريد                                     

 

 

                                                           ****  
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يتم التمويل المركزي عندما تقرر الدولة تأسيس شركة عامة فتخصص لها مبلغا معينا من المال كرأس مال 

أو عندما تفرر الدولة زيادة رأس المال لبعض الشركات العامة القائمة ، ويتم ذلك بأحد األسلوبين  لهذةالشركة

  -التاليين:
ستالم الوحدة لدفعة تمويلية من الدولة:ا -وال :أ  

:األتيتقوم الدولة بإيداع دفعة تمويلية في حساب الوحدة لدى المصرف ويتم تسجيل القيد   

183ارف من ح/ نقدية لدى المص×××  

211إلى ح/ رأس المال المدفوع                   

وتقوم الوحدة بالتصرف بهذه األموال في اوجة مختلفة منها الحصول على الموجودات الثابتة وبإحدى الطرق التي 

 سبق ذكرها.

الحساب دينار وأودع هذا المبلغ في  500000مثال: قررت الدولة زيادة رأس مال إحدى الشركات العامة بمبلغ 

 الجاري للشركة لدى المصرف . المطلوب تسجيل القيد المحاسبي الخاص بهذه العملية.

 الحل:

183من ح/ نقدية لدى المصارف   500000  

211إلى ح/ رأس المال المدفوع   5000000                

 

ستالم الوحدة لموجودات ثابتة من الدولة:ا -ثانيا :  
ة على مشروع متكامل جاهز لالستخدام سواء جاء هذا المشروع نقال من من وحدة في هذه الحالة تحصل فيها الوحد

اقتصادية أخرى أو منفذ من الدوائر ذات العالقة بمشاريع خطة التنمية . وعند استالم هذا الموجود يجعل بها حساب 

مدينا ويجعل حساب رأس المال المدفوع دائنا 11الموجود الثابت المعني في حساب  

11الموجود الثابت المعني ضمن حساب  /من ح×××  

211إلى ح/ رأس المال المدفوع ×××                       

 

حصلت إحدى الشركات العامة على الموجودات الثابتة اآلتية كمشروعا متكامال مقدما من الدولة لغرض مثال : 

 زيادة رأس مالها: 

( دينار االت ومعدات350000) -2             ( دينار مباني وانشات وطرق               150000) -1  

( دينار عدد وقوالب20000) -4                    نقل وانتقاالت           ائل(  دينار وس50000) -3  

وأجهزة مكاتب ( ديناراثاث100000) -5  

 المطلوب : قيد اليومية في سجالت الوحدة المستلمة لهذه الموجودات.

 الحل :

من ح /مذكورين             670000  

                             112ح/ مباني وانشات وطرق   150000                

   113ح/ االت ومعدات              350000                

                            114ح/ وسائل نقل وانتقاالت      50000                

115ح/ ا عدد وقوالب               20000                  

                             116ح/ أثاث وأجهزة مكاتب     100000                

211إلى ح/ رأس المال المدفوع   670000                                    

       

 

 

 

 

 األسبوع التاسع
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118النفقات االيرادية المؤجلة ح/  
 

ساب صافي المبالغ التي تنفقها الوحدة من اجل الحصول على خدمات تستفيد منها ألكثر من فترة يشمل هذا الح   

 األصلمن  اإلطفاءمالية ، ويتم إطفائها بإقساط سنوية على ضوء الفترة التي تستفيد منها الوحدة ويتم خصم مبلغ 

الحسابات التالية: إلىمباشرة، ويحلل   

نفقات التأسيس 1181  

قبل التشغيلنفقات  1182  

نفقات استكشاف ومسح 1183  

أبحاث وتجارب 1184  

موجدات ثابتة معنوية1185  

ديكورات وتركيبات وقواطع 1186  

  نفقات مؤجلة متنوعة 1187

 المعالجات المحاسبية:
ها اعتبر النظام المحاسبي الموحد هذه النفقات إنفاق استثماري وتعامل معاملة الموجودات الثابتة من حيث معالجت  

مشروعات تحت التنفيذ ثم تنتقل إلى حساب النفقات  حساب ضمن  وهلة ألولالنفقات تسجل  هذهالمحاسبية ، لذا فان 

  وتتحول تدريجيا خالل سنوات االستفادة منا إلى مصروفات ايرادية عن طريق أقساط اإلطفاء.  ةااليرادية المؤجل

 أوال : تحقق النفقة :

من  ألكثرخدمات تستمر االستفادة منا  ىاالقتصادية علدية المؤجلة عندما تحصل الوحدة تتحقق النفقة االيرا       

:اآلتيين األسلوبين بأحدفترة مالية واحدة ويتم الحصول على هذه الخدمات   

 1- الحصول على الخدمة من داخل الوحدة :

يسجل القيد التالي بذلك:ابتة داخل الوحدة وفي هذه الحالة تعالج النفقة محاسبيا بطريقة مماثلة لتصنيع الموجودات الث  

128من ح/ النفقات االيرادية المؤجلة ××   

ح/ تذكر نوع النفقة             

  45إلى ح/كلفة الموجودات المصنعة داخليا    ××               

451ح/كلفة الموجودات الثابتة المصنعة                             

ن خارج الوحدة :الحصول على الخدمة م -2  

في هذه الحالة تعالج النفقة محاسبيا بطريقة مماثلة لشراء الموجودات الثابتة من السوق المحلية وتسجل القيود التالية 

 بذلك:

قيد استحقاق النفقة: -أ  

128من ح/ النفقات االيرادية المؤجلة ××   

ح/ تذكر نوع النفقة             

اط غير جاريإلى ح/دائنو نش××                 

قيد تسديد قيمة النفقة: -ب  

من ح/ دائنو نشاط غير جاري  500000  

183إلى / نقدية لدى المصارف   5000000                

 

 

 

 

 

 

 ثانيا : استخدام الخدمة الناتجة عن النفقة :

الي:عندما تباشر الوحدة االقتصادية باالستفادة من الخدمات الناتجة عن النفقة يسجل القيد الت  
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118من ح/ النفقات االيرادية المؤجلة ××   

ح/ تذكر نوع النفقة             

128إلى ح/ النفقات االيرادية المؤجلة ××                 

ح/ تذكر نوع النفقة                           

 

 ثالثا : إطفاء النفقات االيرادية المؤجلة 118

لسنوية ارأسمالي إلى مصروف إيرادي عن طريق أقساط اإلطفاء  تتحول النفقة االيرادية المؤجلة من مصروف  

ويتم ذلك بإطفائها مباشرة في تكلفة النفقة المؤجلة خارج مجموعة حسابات مخصص االندثار المتراكم، وتوزع 

التكلفة على عدد من السنين بدال من سنة واحدة على أساس أن هذه السنوات قد استفادت من األبواب التي غطتها 

 هذه النفقات.

 وتكون المعالجة القيدية المتعلقة بإطفاء حسابات النفقات االيرادية المؤجلة كاآلتي : 

378النفقات االيرادية المؤجلة  إطفاءمن ح/ ××    

811إلى ح/ النفقات االيرادية المؤجلة ××                 

ح/ تذكر نوع النفقة                           

قة المباشرة في إثبات أقساط اإلطفاء )االندثارات( يعني أن رصيد النفقة االيرادية المؤجلة يظهر ان استخدام الطري 

 سنويا بالقيمة المتبقية منه بعد تنزيل أقساط اإلطفاء.

 

محلول: (1)مثال  

بلغت كلفة األبحاث والتجارب الخاصة بتطوير محرك مبردات الهواء في الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

( سنوات ، علما بان هذه األبحاث والتجارب قد قام 5(دينار وقد تقرر توزيع هذه الكلفة على مدى )800000مبلغ)

 بها منتسبي الشركة ذاتها.

الالزمة وكذلك قيد اإلطفاء في نهاية السنة األولى. ةالمطلوب : قيود اليومي  

 الحل :

 أوال : تحقق النفقة :

 

128ة المؤجلة من ح/ النفقات االيرادي 800000  

1284ح/ نفقات أبحاث وتجارب                        

  45إلى ح/كلفة الموجودات المصنعة داخليا    800000                    

451ح/كلفة الموجودات الثابتة المصنعة                                              

 

 ثانيا :قيد استخدام الخدمة الناتجة عن النفقة :

118من ح/ النفقات االيرادية المؤجلة   800000  

1184ح/ نفقات أبحاث وتجارب                 

128إلى ح/ النفقات االيرادية المؤجلة  800000                

1284ح/ نفقات أبحاث وتجارب                               

 

 

 

 

 

 

 ثالثا :قيد اإلطفاء في نهاية السنة األولى:

 

                                800000  
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دينار 160000 = ----------قسط اإلطفاء السنوي=     

                                    5  

 

    378من ح/ إطفاء النفقات االيرادية المؤجلة     160000

118إلى ح/ النفقات االيرادية المؤجلة    160000                    

1184ح/ نفقات أبحاث وتجارب                                            
 

 

( محلول:2مثال)  

بلغت كلفة االمتياز الذي حصلت علية  شركة الصناعات الخفيفة من إحدى الشركات العالمية لقاء استخدام العالمة 

باستخدام هذه  لمبلغ وباشرت الشركة( دينار، وقد تم تسديد ا750000( سنوات )5التجارية لهذه الشركة  لمدة )

1/1/2005العالمة اعتبارا من   

الالزمة وكذلك قيد اإلطفاء في نهاية السنة األولى وتصوير الحسابات المعنية في سجالت  ةالمطلوب : قيود اليومي

 شركة الصناعات الخفيفة.

  الحل :

 أوال : قيود اليومية الالزمة : 

 

:)تحقق النفقة ( قيد استحقاق النفقة -1  

 

128 ن ح/ النفقات االيرادية المؤجلة م 750000  

   1285موجودات ثابتة معنوية   ح/                   

  265دائنو نشاط غير جاري إلى ح/000075                       

 

قيد تسديد قيمة النفقة: -2  

265من ح/ دائنو نشاط غير جاري  750000  

183 إلى / نقدية لدى المصارف  750000                

 

:ستخدام ال:قيد ا 3  

118    من ح/ النفقات االيرادية المؤجلة 750000  

1185موجودات ثابتة معنوية     ح/                     

  128  إلى ح/ النفقات االيرادية المؤجلة 750000             

1285موجودات ثابتة معنوية   ح/                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 :قيد اإلطفاء في نهاية السنة األولى:
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                                000075  

دينار 000051=  ----------قسط اإلطفاء السنوي=     

                                    5  

 

    378من ح/ إطفاء النفقات االيرادية المؤجلة     000051

118ت االيرادية المؤجلة   إلى ح/ النفقا 000051                    

1185موجودات ثابتة معنوية   ح/                                        

 

 ثانيا : تصوير الحسابات المعنية:

 

   1285ح/ موجودات ثابتة معنوية                       

1185ح/             750000 265ح/    750000                      

 

 

 

265ح/ دائنو نشاط غير جاري                                                              

1285ح/                 750000 183ح/    750000                      

 
      

 

     1185موجودات ثابتة معنوية   ح/                         

378ح/   000015                     

رصيد                      600000   

1285ح/                        750000  

 

 

 

  378ح/ إطفاء النفقات االيرادية المؤجلة                               

1185ح/    150000                      
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 األسبوع العاشر
 المستهلكات من الموجودات الثابتة

ة () شطب وبيع الموجودات الثابت  

 اوال : شطب الموجودات الثابت:
عندما تقرر الوحدة االقتصادية إخراج الموجود الثابت من االستخدام الفعلي بسبب استهالكه وعدم صالحيته للعمل 

أو يكون استخدامه غير اقتصادي بسبب ظهور موجودات ثابتة جديدة ذات كفاءة اقتصادية أفضل . عند ذلك يتم 

ين القيام ببيعة أو إهدائه أو التصرف بة بآي شكل أخر . حالمخزن المختص لني ويدخل شطب الموجود الثابت المع

 وفيما يلي المعالجات القيدية  :

 

:األتي إجراءلغرض شطب الموجودات الثابتة يجب     

 احتساب القيمة المتبقية للموجود الثابت  :
رصيد مخصص االندثار المتراكم  –د القيمة المتبقية للموجود الثابت = القيمة التاريخية للموجو - 

 للموجود

احتساب االندثار : -  
الشطب في بداية الفترة المالية: يمثل  رصيد مخصص االندثار المتراكم للموجود االنخفاض في قيمة الموجود  -أ

من تاريخ وضعة في العمل لحد تاريخ الشطب  استخدامهالثابت نتيجة   

ب احتساب قسط اندثار من أخر تاريخ احتسب فيه االندثار لحد تاريخ الشطب يجالسنة المالية :  أثناءالشطب  -ب

:ويسجل بذلك القيد التالي   

 
37من ح/ اندثار الموجود الثابت المعني ح/××   

231إلى ح/ مخصص االندثار المتراكم ح/××               

ح/ مخصص االندثار المتراكم للموجود المعني                         

 

يضاف قسط االندثار عن هذه الفترة إلى رصيد مخصص االندثار المتراكم ، حيث يمثل إجمالي المبلغ االنخفاض   -

 في قيمة الموجود الثابت نتيجة استخدامه من تاريخ وضعة في العمل لحد تاريخ الشطب وادخالة المخزن المختص

 

ة للموجود الثابت نتوصل إلى القيمة المتبقية التي وعند طرح رصيد مخصص االندثار المتراكم من القيمة التاريخي -

 تستخدم كأساس لتثبيته ضمن مخزون المخلفات والمستهلكات بموجب القيد التالي:

 

من ح/ مذكورين    ×××  

135ح/ مخزون المتنوعات ×××             

1354ح/ مخزون المخلفات والمستهلكات                     

    231ندثار المتراكم ح/ح/ مخصص اال×××           

ح/ مخصص االندثار المتراكم للموجود المعني                    

11إلى ح/ الموجود الثابت المعني ضمن حساب ×××                                
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 ثانيا : بيع الموجود الثابت المشطوب :

 
اإلهداء تم معالجته سابقا( وسوف يتم معالجة )  هدائهابإ أوببيعها  إمايتم التصرف بالموجودات الثابتة المشطوبة 

 حاالت البيع للموجودات الثابتة المشطوبة وفق األتي:

المشتري يعتبر احد مديني نشاط غير جاري. -1  

عالجة الفروقات بين سعر البيع وقيمة الموجود الثابت المستهلك:م -2  

 أ- في حالة البيع بالقيمة المتبقية: )قيمة الموجود الثابت المستهلك( التوجد ايرادات أو خسائر رأسمالية.
 القيد :
165من ح/ مدينو نشاط غير جاري×××   

135ح/ مخزون المتنوعات  إلى×××               

1354ح/ مخزون المخلفات والمستهلكات                            

 

 ب- في حالة البيع بأكثر من القيمة المتبقية:

قق إيرادات رأسمالية ناتجة من البيع بأكثر من القيمة المتبقية:في هذه الحالة تتح  

 القيد:
                        165من ح/ مدينو نشاط غير جاري××× 

/ ح مذكورين إلى×××                      

493 ةح/ إيرادات رأسمالي×××                             

135المتنوعات ح/ مخزون ×××                             

1354ح/ مخزون المخلفات والمستهلكات                                     

 
 

 ج- في حالة البيع بأقل من القيمة المتبقية:

 في هذه الحالة تتحقق خسائر رأسمالية ناتجة من البيع بأقل من القيمة المتبقية:

 القيد:
من / ح/ مذكورين×××          

   165مدينو نشاط غير جاري ح/×××               

393 ةح/ خسائر رأسمالي×××                 

135مخزون المتنوعات  إلى/ ح×××                                     

1354ح/ مخزون المخلفات والمستهلكات                                                   
األتي: استالم المبلغ من المشتري يسجل القيد عند -3  

181من / ح/نقدية بالصندوق ×××          

165إلى ح/ مدينو نشاط غير جاري×××                      
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مثال محلول :في 2005/6/30 تقرر شطب ماكنة لعدم صالحيتها للعمل ، قيمتها التاريخية )100000 (دينار ، 

قسط ثابت، تم بيعها واستالم  %10دثار السنوي (دينار ، نسبة االن80000) 1/1/2005اندثارها المتراكم في 

 قيمتها بعد مرور فترة من شطبها وإدخالها المخزن المختص.

 المطلوب قيود اليومية أالزمة للعمليات أعاله على فرض أنة تم بيعها :

بالقيمة المتبقية. -أ  

( دينار عن قيمتها المتبقية.10000مبلغ يزيد ب )ب-ب  

تبقية.ينار عن قيمتها الم( د5000بمبلغ يقل  ب )-ج  

 الحل:

                                                                                        01          6  

دينار  0005=  ------ × -------  × 100000= 30/6/5200ولغاية  1/1/2005ن ماالندثار  -1  

                                                                                       001       12  

                                         373والمعدات آالتمن ح/ اندثار  5000

231إلى ح/ مخصص االندثار المتراكم ح/ 5000              

2313والمعدات آالتح/ مخصص اندثار                             

 2-قيد شطب الماكنة:

دينار 85000=5000+80000=30/6/2005االندثار المتراكم لغاية   

دينار 15000=50008-100000القيمة المتبقية للماكنة =   

 

من ح/ مذكورين             100000  

135ح/ مخزون المتنوعات    15000               

1354ح/ مخزون المخلفات والمستهلكات                             

    231ح/ مخصص االندثار المتراكم            85000            

2313ح/ مخصص اندثار آالت والمعدات                            

      

113إلى ح/ آالت والمعدات    100000                                

(أبيع الماكنة حسب الفرض) -3  

( دينار15000بيع الماكنة بمبلغ القيمة المتبقية ) -  

165من ح/ مدينو نشاط غير جاري 15000  

135إلى ح/ مخزون المتنوعات 15000               

1354ح/ مخزون المخلفات والمستهلكات                               

استالم مبلغ البيع -  

181من / ح/نقدية بالصندوق   15000        

165نشاط غير جاري إلى ح/ مدينو    15000                      

بيع الماكنة حسب الفرض)ب( -4  

دينار سعر البيع( 25000=15000+10000( دينار عن قيمتها المتبقية ، ) 10000مبلغ يزيد ب )ب -  

                        165من ح/ مدينو نشاط غير جاري 25000

إلى / ح مذكورين  25000                    

493 ةح/ إيرادات رأسمالي 10000                            

135ح/ مخزون المتنوعات  15000                            

1354ح/ مخزون المخلفات والمستهلكات                                        
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استالم مبلغ البيع -  

181من / ح/نقدية بالصندوق   25000        

165ح/ مدينو نشاط غير جاريإلى     25000                      

 

165إلى ح/ مدينو نشاط غير جاري    15000                      

بيع الماكنة حسب الفرض)ج( -5  

دينار سعر البيع( 10000=0005-15000( دينار عن قيمتها المتبقية ، ) 5000غ يقل ب )بمبل -  

من / ح/ مذكورين  15000        

   165اط غير جاريح/ مدينو نش10000             

393 ةح/ خسائر رأسمالي 5000               

135إلى/ ح مخزون المتنوعات   15000                                   

1354ح/ مخزون المخلفات والمستهلكات                                                      
 

استالم مبلغ البيع -  

181بالصندوق  من / ح/نقدية  10000        

165إلى ح/ مدينو نشاط غير جاري    10000                      
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13حسابات المخزون /  
المتداولة التي تقتنيها الوحدة االقتصادية سوءا  ن بأنة كلفة األموال الماديةعرف النظام المحاسبي الموحد المخزو    

تشتمل على  أنهابضاعة منتجة من قبلها ، كما  أومواد مشتراة  أكانت وسوءالدى الغير  أمخازنها خزنت في م

من السوق الخارجية. بأنواعهااالعتمادات المستندية المفتوحة لشراء المستلزمات السلعية   

لحسابات إلى وبإمكان الوحدات التوسع في تحليل هذه االحسابات الفرعية ادناة  إلىويتحلل حساب المخزون 

 مستويات أخرى وحسب حاجتها بهدف تسهيل إجراء المطابقة الدورية. 

 

 

اميعالمج  

 

 اسم الحساب

 المستوى

 ثالثي ثنائي

 

 رباعي

   13 المخزون 
 

 

 

 

 

مجموعة مخزون المستلزمات 

الشراء من السوق  دالسلعية عن

 المحلية

  

 

 

 

 

 

ومجموعة مخزون المخلفات 

 والمستهلكات

لخامات والمواد األوليةمخزون ا   131  

  132  مخزون الوقود والزيوت

  133  مخزون األدوات االحتياطية

  134  مخزون مواد التعبئة والتغليف

 1341   مخزون مواد التعبئة والتغليف المستهلكة

 1342   مخزون مواد التعبئة والتغليف المتداولة

  135  مخزون المتنوعات

وازم والمهماتمخزون الل    1351 

 1352   مخزون القرطاسية 

 1353   مخزون الكتب التعليمية
 1354   مخزون المخلفات والمستهلكات

 1355   مخزون تجهيزات العاملين
 

مجموعة مخزون اإلنتاج التام 

واإلنتاج غير التام واألعمال 

 تحت التنفيذ

  136  مخزون اإلنتاج

 1361   مخزون اإلنتاج التام

مخزون اإلنتاج غير التام واألعمال تحت 

 التنفيذ
  1362 

بغرض البيع البضائعمخزون     137  
 

مجموعة  مخزون 

 دالمستلزمات السلعية عن

خارجيةالشراء من السوق ال  

  138  اعتمادات مستندية لشراء مواد

 1381   اعتمادات مستندية لحساب المنشأة 

اب الغيراعتمادات مستندية لحس    1382 
  139  مخزون المواد األخرى 

 1391   بضائع لدى الغير مجموعة بضائع لدى الغير 
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تبدأ دورة المخزون في الوحدات الصناعية بالشراء ثم بالخزن ثم االستخدام في العملية اإلنتاجية ثم خزن اإلنتاج 

حدات التي تمارس نشاطا تجاريا.التام ثم بيعيه يقابل ذلك الشراء ثم الخزن ثم البيع في الو  

بكافة انواعة سواء كان لغرض استخدامه في اإلنتاج أو البيع من العمليات المتعلقة بالنشاط  ويعتبر اقتناء المخزون

نشاطا عرضيا كما هو الحال بالنسبة للحصول على الموجودات الثابتة . لذلك  الجاري للوحدة االقتصادية وليس

كحساب وسيط يف قيد االستحقاق للحصول على املخزون بدال من حساب دائين نشاط غري جاري الذي يوسط  حساب اجملهزونيستخدم 

. يف قيد االستحقاق عند حصول الوحدة على املوجودات الثابتة  

وقد قسمت حسابات المخزون المختلفة إلغراض المعالجات المحاسبية إلى خمسة مجاميع كل واحد او مجموعة   

تشترك في معالجات قيديه واحدة وهذه المجاميع هي :من الحسابات   
. الشراء من السوق المحلية دمجموعة مخزون المستلزمات السلعية عن  -1  
الشراء من السوق الخارجية . دمجموعة  مخزون المستلزمات السلعية عن  -2  

مجموعة مخزون المخلفات والمستهلكات .  -3  

نتاج غير التام واألعمال تحت التنفيذ .مجموعة مخزون اإلنتاج التام واإل -4  

مجموعة بضائع لدى الغير. -5  

 أوال : مجموعة مخزون المستلزمات السلعية عند الشراء من السوق المحلية :

بشكل  األخرىوالمراكز الخدمية  اإلنتاجبمخزون المستلزمات السلعية مخزون المواد المستخدمة في المقصود 

في  أيضا استخدامهقد يتم  وإنماقتصر استخدام هذا المخزون في القطاع الصناعي فقط غير مباشر ، والي أومباشر 

)خدمات ما بعد البيع (وخزنها لغرض االستفادة منها ورش التصليح االحتياطية  األدواتالقطاع التجاري مثل شراء   

. 135ح/  ......  إلى  131حسابات المخزون من ح/ وتشمل مجموعة مخزون المستلزمات السلعية   

 1- القواعد العامة:

كافة الوحدات االقتصادية المطبقة له بإتباع النظام  ألزمانطالقا من فكرة التوحيد في النظام المحاسبي الموحد فقد      

 القواعد التالية :

 

أ- توسيط حساب المجهزون : عند شراء المستلزمات السلعية باختالف أنواعها يتم توسيط حساب المجهزون في 

وحسب القطاعات الواردة في الدليل . باألجل أوالمعالجات المحاسبية سوا كان الشراء نقدا   

 المجهزون   )261 (  حسب الدليل

ات التالية:يشمل هذا الحساب إجمالي المجهزون للوحدة من السلع والخدمات لتسهيل نشاطها ويحلل إلى الحساب  

طاع اشتراكيمجهزون ق  2611  

ع تعاونيمجهزون قطا  2261  

مجهزون قطاع مختلط  3261  

مجهزون قطاع خاص  4261  

مجهزون عالم خارجي   2615  

 

 ب – كلفة مشتريات المستلزمات السلعية:

إليها جميع المصاريف اإلضافية التي  اتتضمن كلفة المستلزمات السلعية قيمة المشتريات بموجب قوائم الشراء مضاف

لها مخازن الوحدة )مثل مصاريف النقل ، التحميل، التأمين .....الخ(تتحملها الوحدة االقتصادية لحين وصو  

بجميع هذه المصاريف ، أما في حالة نقل المواد المشتراة بوسائط النقل التي تمتلكها ويجعل حساب المخزون مدينا 

مات كلفويا .الوحدة االقتصادية فتعتبر ضمن مراكز الخدمات اإلنتاجية التي تتحمل نصيبها من عناصر االستخدا  
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 ج- إتباع طريقة المعدل الموزون في التسعير : 

 تتسعير المستلزماأقرت اللجنة الرئيسية للنظام المحاسبي الموحد في القطر اعتماد طريقة المعدل الموزون في 

المصروفة من المخزن إلى اإلنتاج . إن إلزام الوحدات االقتصادية.السلعية   

طريقة  :هذه ال مفوائد استخدا   

. الفروقات في نتائج نشاط السنة المالية بسبب االختالف في طرق التسعير المتبعة إلغاء -1   

قييم األداء تقيما موضوعيا يستند في حقيقته إلى كفاءة اإلنتاج فقط. ت -2   

هذه الطريقة  : ممزايا استخدا  

مستلزمات السلعية بشكل حاد نتيجة التضخم تخفيف تقلبات األسعار خاصة في حالة التذبذب في أسعار شراء ال -1

 السائد في األسواق العالمية. 

وبالتالي فان كلفة اإلنتاج تكون منطقية  تكون أسعار المواد المصروفة إلى اإلنتاج قريبة من أسعار السوق نسبيا -2

 بالقياس إلى النتائج المترتبة على طرق التسعير األخرى. 

على الحاسبة االلكترونية إلغراض احتساب السعر  مما يساعد على استخدامها  هذه الطريقة يمكن برمجتها -3

 بسهولة .

 كيفية احتساب سعر الوحدة الواحدة بموجب طريقة المعدل الموزون في التسعير

 

ا إلى المخازن+ قيمة الوارد حديث قيمة الرصيد ألمخزني                   

------------------------------------------------------    =  السعر  

ا إلى المخازنالوارد حديث ألمخزني + كمية دكمية الرصي                   

 

 ثانيا : المعالجات المحاسبية :

 أ-شراء المستلزمات السلعية :
عند شراء المستلزمات السلعية من السوق المحلية تكون المعالجات القيدية كما يأتي:   

 قيد االستحقاق:

13من ح/ المخزون المعني ×××   

261إلى ح / المجهزون ×××                   

ح/ يذكر نوع المجهزون                               

قيد السداد:   

261من ح / المجهزون ×××   

ح/ يذكر نوع المجهزون               

)عند التسديد بشيك( 183ح/ نقدية لدى المصارف  إلى×××                 

 أو

(على التسديد بقرض ق)عندا التفا24ح/ القروض المستلمة إلى×××                 

 أو

على التسديد بورقة دفع( ق)عندا التفا624إلى ح/ أوراق الدفع×××                 

 

مردودات المشتريات : لم يخصص النظام المحاسبي الموحد حسابات مستقلة لمردودات المشتريات وإنما يجري 

قيد عكسي لقيد الشراء أعاله. ذلك بتسجيل  

 

 

 

 

 



 52 

 

 ب- صرف المستلزمات السلعية :

عند صرف المستلزمات السلعية من المخزن المختص إلى اإلنتاج يكون القيد األتي:       

32من ح/ المستلزمات السلعية المعنية ×××   

ح/ يذكر نوع المستلزمات               

13معني إلى ح/ المخزون ال×××                    

  ج- استرجاع المستلزمات السلعية من األقسام اإلنتاجية إلى المخزن :

بعد صرف المستلزمات السلعية إلى اإلنتاج وإجراء القيد لمحاسبي بها تنتفي الحاجة إليها أو لبعضها إما بسبب      

م المعني أو آلي سبب أخر لقسحدوث عطل فني طارئ في مكائن اإلنتاج أو حدوث تغيير في خطة اإلنتاج بالنسبة ل

 يؤدي إلى إرجاع المستلزمات السلعية ثانية إلى المخزون فيكون القيد األتي :

13من ح/ المخزون المعني ×××   

32إلى ح/ المستلزمات السلعية المعنية ×××                

ح/ يذكر نوع المستلزمات                            

 

 د- تحويل المستلزمات السلعية من قسم إنتاجي إلى أخر:

 

وبالتالي يتم مناقلة هذه  أخر إنتاجيفائضة في قسم  أومستلزمات سلعية متوفرة  إلى اإلنتاجية األقسامقد يحتاج احد 

تطلب من المخازن  إنذاتها دون  اإلنتاجية األقسامبين  وغيرهااحتياطية  أدوات أوالمستلزمات سواءا كانت خامات 

ى قيد محاسبي .ال يسجل ا. وعند ذلك   
 ه- مخزون مواد التعبئة والتغليف:

 ينقسم مخزون مواد التعبئة والتغليف إلى نوعين :

1- مخزون مواد التعبئة والتغليف المستهلكة : ويشمل كلفة مخزون المواداالزمة لتعبئة اإلنتاج أو تغليفه والتي 

وغيرها. الورقية واألكياسمعدنية تستخدم مرة واحدة فقط. مثال ذلك العلب الكارتونية والصفائح ال  

إن المعالجة القيدية بالنسبة لمخزون مواد التعبئة والتغليف المستهلكة هي ذاتها بالنسبة لمعالجة المستلزمات           

 السلعية )المذكورة اعالة(

2- مخزون مواد التعبئة والتغليف المتداولة : ويشمل كلفة مخزون مواد التعبئة والتغليف التي يعاد استخدامها ألكثر 

 من مرة ، مثال ذلك مخزون القناني للمشروبات الغازية والصناديق البالستيكية وغيرها.

تيتن :تتم المعالجة القيدية بالنسبة لمخزون مواد التعبئة والتغليف المتداولة بإحدى الطريقتين اال  

 الطريقة األولى :  

ة عند صرفها الول مرة من المخزن كما يلي:تسجل كلفة مواد التعبئة والتغليف المتداول  

      324من ح/ مواد التعبئة والتغليف  ×××

3242ح/مواد التعبئة المتداولة               

134إلى ح/ مخزون مواد التعبئة×××                

1342ح/ مخزون مواد التعبئة والتغليف المتداولة                              

رصيد يمثل تلقائيا لى المخزن ثانية يعكس القيد السابق بكلفة مواد التعبئة والتغليف الراجعة والوعند ارجاعها ا  

3242ح/ مواد التعبئة والتغليف المتداولة  
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 الطريقة الثانية :

عند إجراء لمالية وفي نهاية السنة ا إطالقاابتداء اليسجل قيد  اإلنتاج إلىعند صرف مواد التعبئة والتغليف المتداولة 

الجرد على مخزون مواد التعبئة والتغليف المتداولة فان قيمة النقص الحاصل بسبب االستهالك الطبيعي نتيجة 

الواجب التسجيل. 3242االستخدام هو الذي يمثل ح/ مواد التعبئة والتغليف المتداولة  

 

 و- بيع مخزون المستلزمات السلعية :

ة اليعتبر من عمليات النشاط الجاري والسبب هو ان القصد من شرائها استخدامها بيع مخزون المستلزمات السلعي

ت لسبب او الخر )فائضة وسوف اليتم استخدامها في االنتاج بسبب التوقف عن التصنيع في االنتاج اما اذا بيع

ا في السوق او الي سبب وتتم تسويتها مع المجهز بدال من ارجاعها الية او بيعه (اوكونها مخالفة للمواصفات نسبيا 

 اخر .

 المعالجة القيدية :

وكما يلي : 161بدال من حساب العمالء ح/ 165يتم توسيط حساب مدينو نشاط غير جاري ح/  

قيد االستحقاق في حالة البيع بربح :-ا  

165من/ ح مدينو نشاط غير جاري ح/×××    

/ح مذكورين إلى×××               

493رأسمالية  ح أرباح                             

13ح/المخزون المعني                            

قيد االستحقاق في حالة البيع بخسارة :-ب  

من/ ح مذكورين×××   

165ح/ مدينو نشاط غير جاري ح/                

خسائر رأسماليةح/                

13المخزون المعني /إلى   ×××              

في حالة البيع بالكلفة :قيد االستحقاق  -ج  

165من/ ح مدينو نشاط غير جاري ح/×××     

13إلى / المخزون المعني×××               

: عالهأقيد التحصيل لجميع الحاالت  -د  

181من ح/ نقدية في الصندوق ×××   

165إلى ح/ مدينو نشاط غير جاري ح/×××               
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 مثال محلول:

ات التالية في سجالت إحدى منشات القطاع االشتراكي :تمت العملي  

. وتم نقلة عن طريق  باألجل( دينار 60000تم شراء وقود للمكائن من إحدى منشات القطاع االشتراكي بمبلغ ) -1

( دينار سددت بشيك.5000بمبلغ ) أهليمتعهد   

للطن الواحد من إحدى منشات  (دينار5000( طن من المواد الخام بسعر ) 100شراء) تم 1/2/2004في  -2

( 20( أشهر بدون فائدة ، فضال عن وجود رصيد لهذه المواد في المخزن قدرة )8القطاع االشتراكي بقرض أمده )

( دينار.00082طن بكلفة )  

( طن من المواد الخام إلى القسم اإلنتاجي )ج(.20م صرف )ت -3  

( دينار من القطاع الخاص وسدد المبلغ بشيك .30000ة )كة بقيملتعبئة منتجات الشرتم شراءاغلفة نايلون  -4  

فتم إرجاعها للمجهز واستلم المبلغ نقدا .   ةمن األغلفة المشتراة غير صالح %25أن  ظهر -5  

سابقا إلى القسم اإلنتاجي )ج( إلى المخزن ثانية لعدم الحاجة إليها. ةلمواد الصادراتم إرجاع ربع كمية  -6  

( دينار 200000) (دينار بمبلغ170000تياطية فائضة عن الحاجة واليمكن استخدامه ماقيمتة )اح أدواتتم بيع  -7  

واستلم المبلغ بشيك.      

.أعاله( 2سددت مبلغ القرض المذكور في الفقرة )1/9/2004ي ف -8  

)أ( . جياإلنتاالقسم  إلى)ج(  اإلنتاجي( طن من المواد الخام من القسم 2الحسابات بتحويل ) إشعارتم  -9  

(دينار من إحدى منشات القطاع االشتراكي وسدد 275000) إجمالية( طن بكلفة 50تم شراء مواد خام تبلغ ) -10

( طن منها إلى اإلنتاج.10المبلغ بشيك . وبعد إدخالها مخزنيا تم صرف )  

جراء القيود المحاسبية الالزمة .إ -1المطلوب:  

لمجهزون في سجل األستاذ العام ؟.ت المخزون واتصوير حسابا -2              

 الحل :

 اوال :القيود المحاسبية
قيود المحاسبية:ال-1  

قيد استحقاق مشتريات وقود للمكائن -أ  

133من ح/ مخزون وقود وزيوت 60000   

261ح/ مجهزون  إلى 60000              

2611هزون قطاع اشتراكيح/مج                               

أجور نقل وقود للمكائن قيد استحقاق -ب  

133من ح/ مخزون وقود وزيوت 5000  

261إلى ح/ مجهزون  5000              

2614ح/مجهزون قطاع خاص                               

أجور نقل وقود للمكائن قيد تسديد -ج  

261من ح/ مجهزون  5000   

2614ح/مجهزون قطاع خاص                  

183/ح نقدية لدى المصارف إلى 0005                     
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القيود المحاسبية: -2  

واد الخاممقيد استحقاق مشتريات  -أ  

دينار 500000=5000×100قيمة مشتريات مواد الخام =    

131من ح/ مخزون خامات ومواد اولية 500000    

261إلى ح/ مجهزون  500000              

2611مجهزون قطاع اشتراكي/ح                               

قيد استحقاق القرض -أ  

261من ح/ مجهزون  500000   

2611ح/مجهزون قطاع اشتراكي                     

242إلى ح/ قروض مستلمة قصيرة األجل 500000                     

1242ح/ قروض مستلمة قصيرة األجل قطاع اشتراكي                                        

 

( طن من المواد الخام إلى القسم اإلنتاجي )ج(.20رف )ص -3   

   

ازنقيمة الرصيد ألمخزني + قيمة الوارد حديثا إلى المخ                                         

------------------------------------------------------سعر الوحدة الواحدة  =      

خازن  ألمخزني + كمية الوارد حديثا إلى الم دكمية الرصي                                          

                                       00028  +500000             000258                            

  دينار سعر الوحدة الواحدة 4850 =  ------------=  --------------------------=                                   

لمصروفة حسب المعدل الموزونا                120                     100+       20                                            

 

دينار قيمة المواد الخام المصروفة 97000= دينار 4850×طن 20  

 

 قيد استحقاق قيمة المواد الخام المصروفة

321ح/ خامات ومواد اولية من 97000  

131إلى ح/ مخزون خامات ومواد اولية 97000                      

 

( دينار من القطاع الخاص وسدد المبلغ بشيك .30000راءاغلفة نايلون لتعبئة منتجات الشركة بقيمة )ش --4  

قيد استحقاق مشتريات مواد التعبئة والتغليف المستهلكة –أ   

134مواد تعبئة وتغليف  من ح/ مخزون 30000  

1341ح/ مخزون مواد تعبئة وتغليف مستهلكة                   

261إلى ح/ مجهزون  30000                   

2614ح/مجهزون قطاع خاص                                   

بشيك مشتريات مواد التعبئة والتغليف المستهلكة يدقيد تسد –ب  

261من ح/ مجهزون  30000  

2614ح/مجهزون قطاع خاص                  

183إلى /ح نقدية لدى المصارف 30000                     
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فتم إرجاعها للمجهز واستلم المبلغ نقدا .  ةمن األغلفة المشتراة غير صالح %25أن  ظهر -5  

يد استحقاق مواد التعبئة المرجعة إلى المجهز ق -أ  

مواد التعبئة التي تم إرجاعها إلى المجهز ةدينار قيم 7500=25%×30000  

261من ح/ مجهزون  7500    

261ح/مجهزون قطاع خاص                  

   134إلى ح/ مخزون مواد تعبئة وتغليف   7500                  

1341ح/ مخزون مواد تعبئة وتغليف مستهلكة                                    

نقداز مواد التعبئة المرجعة إلى المجهقيد استالم قيمة  -ب  

  181من ح/ نقدية بالصندوق  7500

261ح/ مجهزون إلى 7500                    

2614ح / مجهزون قطاع خاص                                   

 

اجة إليها.سابقا إلى القسم اإلنتاجي )ج( إلى المخزن ثانية لعدم الح ةلمواد الصادراتم إرجاع ربع كمية  -6  

              1  

دينار قيمة المواد المرجعة من القسم اإلنتاجي )ج( إلى المخزن ثانية  24250 =  ------× 97000  
                 4  

 القيد المحاسبي:   

131من ح/ مخزون خامات ومواد أولية  24250  

321إلى ح/ خامات أولية  24250                  

 

( دينار 200000(دينار بمبلغ )170000ات احتياطية فائضة عن الحاجة قيمتها )قيد بيع أدو --7  

واستلم المبلغ بشيك.      

احتياطية أدواتقيد استحقاق بيع  –أ   

دينار 30000=  170000 – 200000أرباح رأسمالية =   

165من/ ح مدينو نشاط غير جاري  200000  

مذكورين إلى ح/                                      

493ح/ أرباح رأسمالية    30000                              

133ح/مخزون أدوات احتياطية 170000                              

قيد استالم قيمة األدوات االحتياطية المباعة بشيك –ب   

181من ح/ نقدية بالصندوق  200000  

165ي الى ح/ مدينو نشاط غير جار 200000              

 

( أعاله.2سددت مبلغ القرض المذكور في الفقرة )1/9/2004ي ف -8  

242من ح/ قروض مستلمة قصيرة األجل 500000    

2421ح/ قروض مستلمة قصيرة األجل قطاع اشتراكي                      

      183إلى /ح نقدية لدى المصارف   500000                        

اليسجل قيد -9  
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(دينار من إحدى منشات القطاع االشتراكي 275000( طن بكلفة إجمالية )50ام تبلغ )شراء مواد خ -أ -10  

وسدد المبلغ بشيك . -ب        

منها إلى اإلنتاج. ( طن10صرف ) -ج        

 

 الحل:

ق المشتريات من المواد الخامقيد استحقا-أ  

  

131من ح/ مخزون خامات ومواد اولية 275000  

261إلى ح/ مجهزون  275000              

2611ح/مجهزون قطاع اشتراكي                               

خام)بشيك(قيد تسديد قيمة  المشتريات من المواد ال-ب  

261من ح/ مجهزون  275000  

2611ح/مجهزون قطاع اشتراكي                   

183إلى /ح نقدية لدى المصارف 275000                     

.جاإلنتا إلى( طن من الخامات 10صرف ) -ج  

استخراج سعر الصرف حسب طريقة المعدل الموزون -  

دينار 460750=   24250  -70009  -  582000قيمة الرصيد =   

                                                                                     1  

طن 59=   -----× 20 – 20 – 120= تاريخ الشراء ألمخزني عند  دكمية الرصي    

                                                                                     4  

 

 

ازنقيمة الرصيد ألمخزني + قيمة الوارد حديثا إلى المخ                                         

------------------------------------------------------سعر الوحدة الواحدة  =      

خازن  ألمخزني + كمية الوارد حديثا إلى الم دكمية الرصي                                          

                                       460750  +275000           735750                            

  دينار سعر الوحدة الواحدة 5074 =  ------------=  --------------------------=                                   

لمصروفة حسب المعدل الموزونا                145                     50+       95                                            

 

دينار 50740دينار  =  4507× طن  10قيمة المواد المصروفة  =   

استحقاق قيمة المواد الخام المصروفةقيد   

321من ح/ خامات ومواد اولية 50740  

131إلى ح/ مخزون خامات ومواد اولية 50740                      
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 ثانيا : تصوير حسابات المخزون والمجهزون في سجل األستاذ العام

 
133ح/ مخزون وقود وزيوت                                                             

 2611                          60000 

2614                            5000      

                             

 
261ح/ مجهزون                                                                   

133                          60000 

133                            5000      

131                       500000      

134                         30000 

131                        275000 

   

183                            5000      

2421                       500000      

183                         30000 

134                           7500 

183                        275000 

 

 

 

 

 

 
131 أوليةح/ مخزون خامات ومواد                                                         

321                      97000 

321                      50740 

 

 82000                         رصيد

2611                      500000 

321                        24250 

2611                      275000 

 

 

 
134ح/ مخزون مواد تعبئة وتغليف                                                        

181                       7500 2614                        30000 

 
133اطيةح/ مخزون أدوات احتي                                                          

رصيد                             165                   170000 170000 
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 األسبوع الثاني عشر
الشراء من السوق الخارجية  دشراء مخزون  المستلزمات السلعية عن  

 
 ثانيا : مجموعة مخزون المستلزمات السلعية عند الشراء من السوق الخارجية :

 
الوحدة  إنالسلعية والبضائع بغرض البيع من السوق الخارجي عن طريق استيرادها ،  في حالة شراء المستلزمات

لحصر كلفة هذه المواد والبضائع المستوردة 138حساب اعتمادات مستنديه لشراء مواد ح/ االقتصادية تستخدم

( يحمل  138ن ) ح/ فتح االعتماد ألمستندي لغرض االستيراد لحين استالمها في المخازن .أي أ تاريخ اعتبارا من

  االقتصادية .الوحدة  مخازن إلىبجميع المصاريف من تاريخ فتح االعتماد لحين وصول المواد والبضائع المستوردة 

 
إلى الحسابات التالية:  138ويتحلل ح/  

1381اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح/-1  

1382اعتمادات مستنديه لحساب الغير    ح/-2  

 

: 1381ديه لحساب المنشأة ح/ اعتمادات مستن-1  
يستخدم هذا الحساب لحصر كافة المواد والبضائع التي تستوردها الوحدة لحسابها من لحظة فتح االعتماد ألمستندي   

 لحين وصول هذه المواد أو البضائع إلى مخازن الوحدة وفيما يأتي المعالجات القيدية لهذا الحساب:

تماد ألمستندي:ة باالعتثبيت المصاريف المتعلق -أ  

قيمة االعتماد ، مصاريف الفتح ، مصاريف التأمين ، مصاريف تعديل  )تشتمل مصاريف االعتماد ألمستندي على

.... ( وعند تسديد أي مصروف من هذه يالكمر ك اإلخراج، مصاريف  ةالكمر كيوتمديد االعتماد ، الرسوم 

 المصاريف المذكورة يثبت القيد األتي:

 

 

   138تمادات مستنديه لشراء مواد      ح    من ح/ اع××× 

  1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح              

       183إلى /ح نقدية لدى المصارف ح  ×××                    

ر هذه فانه قبل غلق االعتماد تقدكانت هنالك مصاريف تتعلق باالعتماد ولكنه لم تعرف بعد مبالغها  إذا أما     

( من جهة  234المصاريف وتضاف إلى كلفة االعتماد من جهة ويكون بها ) مخصص مصروفات الشراء ح/

. أخرى  

غلق االعتماد :  –ب   
الكلية لهذه المواد أو  الذي يمثل الكلفة 1381بعد أن تصل المواد أو البضائع إلى مخازن الوحدة يتم غلق ح /

لحسابات المعنية . فإذا كانت المواد المستوردة تمثل مستلزمات سلعية فان ح البضائع المشتراة من الخارج في احد ا

سوف يغلق في احد حسابات المخزون المتعلقة بالمستلزمات السلعية حسب نوع المخزون وتكون احد  1381 /

ويتم ذلك بالقيد التالي: 135إلى ح / 131الحسابات من ح/  

(135 - 131من ح/ المخزون )×××   
   138ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح     إلى×××             

  1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح                                 

المستوردة بعد دخولها المخازن نفس المعالجات القيدية بحركة المخزون البضائع  أوتكون المعالجات القيدية للمواد و

.ي موضوع شراء مخزون المستلزمات السلعية من السوق المحلية والتي سبق ذكرها ف  
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العمالء عند ذلك  إلىيمثل بضائع مستورد لغرض البيع  1381كانت الوحدة تمارس نشاطا تجاريا فان ح/  أما إذا

 إلى 311في احد الحسابات من ح/ غلقهبدال من  3521يغلق هذا الحساب في حساب مشتريات لحساب المنشأة ح/

: بة للمستلزمات السلعية . ويسجل بذلك القيد التاليسكما هو الحال بالن 351ح/     

  352من ح/ مشتريات بغرض البيع مستوردة ××× 

  3521ح/ مشتريات لحساب المنشأة                      

   138إلى ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد        ×××                

    1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة                              

في نهاية السنة المالية في الطرف المدين من ح/ النشاط الجاري 3521ويتم غلق ح/  

 

 مثال محلول :

قامت الشركة العامة لألسواق المركزية بفتح اعتماد مستندي بمبلغ مليون دينار الستيراد لعب  22/2/2002بتاريخ 

فع المبالغ أدناه إلى المصرف والمتعلقة باالعتماد :أطفال وقد تم د  

من قيمة االعتماد %40تم دفع  22/2  

دينار مصاريف فتح االعتماد  30000دفع مبلغ  23/2  

تأمين على االعتماد دينار  20000دفع مبلغ  1/3  

الشحن .عت الشركة إلى المصرف المتبقي من قيمة االعتماد واستملت مستندات عند وصول البضاعة دف  

لشركةكما قامت بتسديد المبالغ التالية على حساب البضاعة المستوردة إلى أن استلمت وأدخلت مخازن ا  

 الشركةمصاريف نقل البضاعة إلى مخازن  12000مصاريف إخراج كمركي  10000رسوم كمركية ،  50000) 

 )  

لعمليات أعاله.لالمطلوب : قيود اليومية الالزمة   

 الحل:

دينار   400000=   %40×1000000من قيمة االعتماد =  %04تسديد  -1  

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح      400000

  1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح                     

183إلى /ح نقدية لدى المصارف ح   400000                         

عتمادتسديد مصاريف فتح اال -2  

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح      30000

  1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح                 

183إلى /ح نقدية لدى المصارف ح   30000                         

تسديد مصاريف التأمين -3  

   138  من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح    20000

  1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح                 

183إلى /ح نقدية لدى المصارف ح   20000                         

 

دينار  600000=   000004-1000000سديد المتبقي من قيمة االعتماد = ت -4  

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح     600000

   1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح                     

183إلى /ح نقدية لدى المصارف ح   600000                         
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الرسوم كمركية  تسديد -5  

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح      50000

    1381أة ح   ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنش                

183إلى /ح نقدية لدى المصارف ح   50000                         

 

يكتسديد مصاريف اإلخراج الكمر -6  

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح      10000

  1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح                    

183إلى /ح نقدية لدى المصارف ح   10000                         

 

تسديد مصاريف النقل -7  

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح      12000

    1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح                   

183إلى /ح نقدية لدى المصارف ح   12000                         

ة الكلية غلق االعتماد بكلفت -8  

 1182000= 12000+10000+50000+60000+20000+30000+1000000كلفة االعتماد الكلية = 

 دينار

  352من ح/ مشتريات بغرض البيع مستوردة  1182000 

  3521ح/ مشتريات لحساب المنشأة                             

    138لشراء مواد اعتمادات مستنديه إلى ح/   1182000                         

1381 ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة                                                 

 

  2-اعتمادات مستنديه لحساب الغير ح/ 1382 :
يستخدم هذا الحساب لحصر كلفة البضائع التي تستوردها الوحدة لحساب الغير مقابل حصولها على عمولة معينة 

-المعالجات القيدية :وفيما يأتي   

ستالم مبالغ من العميل على حساب العميل :ا -1  

بعد اتفاق الوحدة مع العميل على قيامها باستيراد مواد وبضائع معينة لحسابه ويقوم العميل بدفع مبلغ معين إلى 

 الوحدة على حساب االعتماد وعند ذلك يسجل القيد التالي:

181م ح/ نقدية في الصندوق ×××   

161إلى ح/ العمالء       ×××                

ح/ يذكر نوع العمالء                       

تثبيت المصاريف المتعلقة باالعتماد : –ب   

حساب العميلتقوم الوحدة بفتح اعتماد مستندي لدى المصرف لغرض استيراد المواد اوالبضاعة المتفق عليها ل   

اريف التأمين ، مصاريف تعديل وتمديد االعتماد ، الرسوم الكمر وتقوم بدفع مصاريف ، )مصاريف الفتح ، مص

: ويتكرر القيد بتعدد حاالت الدفع  1382.... ( ويسجل القيد التالي على ح/ي، مصاريف اإلخراج الكمر ك ةكي  

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد          ××× 

   1382         ح/ اعتمادات مستنديه لحساب الغير             

183    إلى /ح نقدية لدى المصارف ×××                      
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غلق االعتماد : -ج  

بعد تسديد المتبقي من قيمة االعتماد إلى المصرف واستالم مستندات الشحن تقوم الوحدة باحتساب عمولتها المتفق 

خرى المدفوعة  من الوحدة على حساب االعتماد مع المبالغ األ 161عليها ويتم تسجيلها على حساب العمالء ح/

:األتي)كلفة االعتماد ( بالقيد   

161    من ح/ العمالء×××   

ح/ يذكر نوع العمالء                

إلى ح/ مذكورين                  

  423                               ح/عمولة مستلمة ×××                     

   138ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد           ×××                      

1382ح/ اعتمادات مستنديه لحساب الغير                                       

 

تصفية الحساب مع العميل: –د   

بلغ وذلك باستالم الم لحسابهمستندات شحن البضاعة المستوردة  تسليمهتقوم الوحدة بتصفية حسابها مع العميل قبل 

والذي يتمثل بالفرق بين المبالغ التي سددتها الوحدة على حساب االعتماد مع عمولتها  بذمتهالمتبقي لها   

لعميل .اعند االستالم من  األتيما من العميل على حساب االعتماد ويسجل القيد دوبين مجموع مااستلم مق  

181صندوق لامن ح/ نقدية ب×××   

161        ح/ العمالء إلى              

ح/ يذكر نوع العمالء                    

 

 مثال محلول : 

(مليون دينار 40عمالئها من القطاع االشتراكي بمبلغ ) ألحدقامت الشركة العامة للسيارات بفتح اعتماد مستندي -1

 الستيراد سيارات بمواصفات خاصة لهذا العميل 

من قيمة االعتماد من العميل  %50تم استالم -2  

 200000من قيمة االعتماد عند الفتح ،  %30بلغت مصاريف االعتماد التي سددتها الشركة كما يأتي) -3

(مصاريف التأمين  50000مصاريف فتح االعتماد   

فروقات العملة  5000سديد المبلغ المتقي من قيمة االعتماد مضافا إليها ت-4  

مسددة من قبلها ) فيمة ااعتمادوالمصاريف المتعلقة من مجموع المبالغ ال %15تم احتساب عمولة الشركة بنسب -5

 به( وقد قام العمل بتسديد المبلغ المتبقي بذمتة واستلم مستندات الشحن .

ت .المطلوب :  المطلوب : قيود اليومية الالزمة للعمليات أعاله في سجالت الشركة العامة للسيارا  

 الحل:

دينار 20000000=   %50× 40000000المبلغ المستلم من العميل =  -1  

181من ح/ نقدية في الصندوق                   20000000   

161إلى ح/ العمالء                     20000000                

1611ح/ عمالء قطاع اشتراكي                                      

دينار 12000000=  %30× 40000000من قيمة االعتماد إلى المصرف =  %30سديد ت -2  

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد                    12000000

   1382ح/ اعتمادات مستنديه لحساب الغير                                      

183إلى /ح نقدية لدى المصارف      12000000                              
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تماد :تسديد مصاريف فتح االع -3  

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد                    200000

   1382ح/ اعتمادات مستنديه لحساب الغير                                  

183إلى /ح نقدية لدى المصارف      200000                              

تسديد مصاريف التأمين : -3  

   138ات مستنديه لشراء مواد                     من ح/ اعتماد 50000

   1382ح/ اعتمادات مستنديه لحساب الغير                                  

183إلى /ح نقدية لدى المصارف       50000                              

سديد المبلغ المتبقي من قيمة االعتماد مع فروقات العملة:ت -4  

دينار 28000000= 12000000 – 40000000متبقي من قيمة االعتماد=  المبلغ ال  

دينار 28005000=  5000+  28000000المبلغ المتبقي من قيمة االعتماد مع فروقات العملة =   

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد                      28005000

   1382لحساب الغير                  ح/ اعتمادات مستنديه                       

183إلى /ح نقدية لدى المصارف       28005000                              

اد :عمولة الشركة وغلق االعتم -5  

دينار 6038250= %15×  40255000عمولة الشركة =  

قيد الغلق: -أ  

+العمولة            إجمالي كلفة االعتماد = مبلغ االعتماد+        المصاريف        

دينار 46293250=  6038250(+ 200000+50000+5000+ )40000000إجمالي كلفة االعتماد =   

161من ح/ العمالء     62932504  

1611ح/ عمالء قطا اشتراكي                        

إلى ح/ مذكورين                  

  423                            ح/عمولة مستلمة      6038250                     

   138ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد            02550004                     

1382ح/ اعتمادات مستنديه لحساب الغير                                                

استالم المبلغ المتبقي : -ب  
المستلم من العميل  المبلغ –=)إجمالي المبالغ المدفوعة من قبل الشركة+عمولة الشركة(  المبلغ المتبقي بذمة العميل مع العمولة  

                                    ( =40255000 +6038250  )– 20000000   

دينار 26293250=  20000000 – 46293250=                                      

   181         دوق        من ح/ نقدية بالصن 26293250 

161إلى ح/ العمالء                   26293250             

1611ح/ عمالء قطا اشتراكي                                    

1611ح/ عمالء قطا اشتراكي                                                        

20000000                 181                        
26293250                 181  

04629325                        ح/ مذكورين  

3821      ح/ اعتمادات مستنديه لحساب الغير                                                          

40255000                 181                         400000000                              183  

200000                                    183  

50000                                      318  

5000                                        831  
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 األسبوع الثالث عشر والرابع عشر

 مخزون المخلفات والمستهلكات
 لثابتةاوجودات والمستهلكات  القيمة المقدرة لمخلفات النشاط الجاري وكذلك المستهلكات من الميتضمن حساب مخزون المخلفات 

 المستبعدة من االستخدام ، وفيما يلي المعالجات القيدية لحساب مخزون المخلفات والمستهلكات  :   

 أوال : مخلفات النشاط الجاري:

 رض البيع ،ضائع بغايا اإلنتاج ، مخلفات المستلزمات السلعية ، مخلفات البباالتي : ) فضالت وبقتتمثل مخلفات النشاط الجاري 

 وهناك طريقتين لمعالجة المخلفات هما : النماذج والفوارغ التي يتقرر بيعها ، وغيرها (

 .نخفضة أسلوب السيطرة الكمية: يستخدم هذا األسلوب عندما تكون المخلفات كثيرة العدد ومتنوعة وذات أقيام م -1

 امات أقيوب السيطرة الكمية والقيمة : يستخدم هذا األسلوب عندما تكون المخلفات قليلة األنواع والعدد وذأسل -2

 مرتفعة نسبيا .     

  : أسلوب السيطرة الكمية -1

سجيل في ما يتم التبقيمتها. وإنالمخازن وال يتم تسجيل قيد محاسبي  إلىالمخلفات  إدخاليتم   بموجب هذه الطريقة -أ
 الي:هذه المخلفات  حيث يجعل حساب مدينو نشاط غير جار مدينا بسعر البيع وحسب القيد الت حالة بيع

165  مدينو نشاط غير جارمن ح/ ×××                           

ط إنتاجي( )في حالة النشا       417إلى ح/إيراد بيع مخلفات   ×××                                     

أو                                                

ط التجاري()في حالة النشا      425إلى ح/ إيرادات متنوعة    ×××                                      

 

 عند استالم قيمة مبيعات المخلفات يسجل القيد التالي: -ب            

183              من ح/ نقدية في الصندوق      ×××                             

 165   مدينو نشاط غير جار إلى ح/×××                                

 لي :يد التاقلسنة يتم جردها وتسعيرها وينظم بها الوجود مخلفات متبقية في نهاية ا عند -ج             

135مخزون المتنوعات من ح/ ×××                            

   1354مخزون المخلفات والمستهلكات  ح/                                       

 417إلى ح/إيراد بيع مخلفات   ×××                                         

 عالجة التغير في ممخزون المخلفات والمستهلكات بنفس طريقة يعالج التغير في  ةوفي السنة الالحق               

 ون   .                                             المخز               

 : أسلوب السيطرة الكمية والقيمة -2

 إدخال المخلفات إلى المخزن المختص بعد تثمينها وحسب القيد التالي: -أ

135مخزون المتنوعات من ح/ ×××                            

   1354ت والمستهلكات  مخزون المخلفاح/                                       

 417إلى ح/إيراد بيع مخلفات   ×××                                         

 أو                                              

 425ح/ إيرادات متنوعة                                                         
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 ل نفس السنة التي أدخلت فيها إلى المخازن:بيع المخلفات خال -ب

 حاالت البيع:         

 لي:الحالة األولى : البيع بنفس القيمة المقدرة :التوجد فروقات وتسجل بالقيد التا     

165  مدينو نشاط غير جارمن ح/ ×××                           

135لمتنوعات مخزون اإلى ح/ ×××                                     

 1354مخزون المخلفات والمستهلكات  ح/                             

  إيراد بيع ساب الحالة الثانية : البيع بأكثر من القيمة المقدرة : توجد فروقات وتثبت على ح        

                                                 وتسجل بالقيد التالي:مخلفات أو إيرادات متنوعة                            

165  مدينو نشاط غير جارمن ح/ ×××                           

إلى ح/ مذكورين×××                                         

  425ت متنوعة    )أو( إيرادا 417ح/إيراد بيع مخلفات                                                      

135مخزون المتنوعات ح/                                                      

 1354مخزون المخلفات والمستهلكات  ح/                                 

 إيراد بيعاب الحالة الثالثة : البيع بأقل من القيمة المقدرة : توجد فروقات وتثبت على حس        

 وتسجل بالقيد التالي:مخلفات   أو إيرادات متنوعة                           

 من ح/ مذكورين×××                     

165  مدينو نشاط غير جارح/                                                    

تنوعة                          م)أو( إيرادات  417ح/إيراد بيع مخلفات                                                      

135 مخزون المتنوعاتإلى ح/ ×××                                                                

 1354كات  مخزون المخلفات والمستهلح/                                                      

 المخازن:إلى  إلدخالها يع المخلفات خالل السنة المالية  التاليةب -ج

 391يع بأقل من القيمة المقدرة تعالج الفروقات ضمن ح/ مصروفات سنوات سابقة في حالة الب -    

 491يع بأكثر من القيمة المقدرة تعالج الفروقات ضمن ح/ إيرادات سنوات سابقة في حالة الب -    

 القيود المحاسبية   

 يمة المقدرة :التوجد فروقات وتسجل بالقيد التالي:الحالة األولى : البيع بنفس الق    

165  مدينو نشاط غير جارمن ح/ ×××                           

135مخزون المتنوعات إلى ح/ ×××                                     

 1354مخزون المخلفات والمستهلكات  ح/                             

        وات  لبيع بأكثر من القيمة المقدرة : توجد فروقات وتثبت على ح/ إيرادات سنالحالة الثانية : ا   

                                                     وتسجل بالقيد التالي: 491سابقة                            

165  مدينو نشاط غير جارمن ح/ ×××                                         

إلى ح/ مذكورين×××                                                          

491بقة ح/ إيرادات سنوات سا                                                                      

135 تنوعاتمخزون المح/                                                                         

 1354 مخزون المخلفات والمستهلكات ح/                                                  
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 ت    مصروفاالحالة الثالثة : البيع بأقل من القيمة المقدرة : توجد فروقات وتثبت على حساب        

 وتسجل بالقيد التالي 391سنوات سابقة                            

 من ح/ مذكورين×××                     

165  مدينو نشاط غير جارح/                                                    

391ح/ مصروفات سنوات سابقة                                                     

135 مخزون المتنوعاتى ح/ إل×××                                                                

 1354كات  مخزون المخلفات والمستهلح/                                                      

 لمبيعات يسجل القيد التالي:االسابقة عند استالم قيمة  توفي جميع الحاال -د

183من ح/ نقدية في الصندوق               ×××                             

 165   مدينو نشاط غير جار إلى ح/×××                                

    مثال محلول:

قدرت  أدخلت مخلفات إنتاجية إلى المخزن المختص في إحدى الشركات الصناعية بعد ان 25/2/2005بتاريخ 
 دينار وتم إثبات ذلك في السجالت. 600000قيمتها بمبلغ 

 دينار واستلمت قيمتها نقدا . 200000من هذه المخلفات بمبلغ  %30تم بيع  28/4/2008بتاريخ  

 .دينار واستلم المبلغ بشيك  370000تم بيع المتبقي من هذه المخلفات بمبلغ  22/9/2005وبتاريخ 

 المطلوب تسجيل قيود اليومية للعمليات أعاله.

 الحل:

 : تقدير قيمة المخلفات وإدخالها المخازن -1

135مخزون المتنوعات من ح/   600000  

   1354مخزون المخلفات والمستهلكات  ح/                    

 417إلى ح/إيراد بيع مخلفات    600000                            

  من المخلفات %30بيع  -2

 دينار 180000= 30%× 600000

 دينار  20000= 180000- 200000راد بيع مخلفات =إي

165  مدينو نشاط غير جارمن ح/ 200000      

إلى ح/ مذكورين                            

  417   ح/إيراد بيع مخلفات     20000                          

135مخزون المتنوعات ح/   180000                            

 1354مخزون المخلفات والمستهلكات  ح/                                     

 ت نقدااستالم قيمة المخلفا  -3

183من ح/ نقدية في الصندوق               200000                          

 165   مدينو نشاط غير جار إلى ح/ 200000                              
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 مخلفاتبيع  المتبقي من ال -4

 القيمة المقدرة  دينار 420000=  180000 – 600000قيمة المتبقي من المخلفات = 

 

 دينار( 50000= 370000 – 420000مقدارها) البيع بأقل من القيمة المقدرة : توجد فروقات               
 وحسب القيد التالي:إيراد بيع مخلفات وتثبت على حساب 

 ذكورينمن ح/ م                    

165  مدينو نشاط غير جارح/  370000                                  

                       417ح/إيراد بيع مخلفات      50000                                

135مخزون المتنوعات إلى ح/    420000                                                

 1354مخزون المخلفات والمستهلكات  ح/                                               

 ستالم قيمة مبيعات المخلفات بشيكا -5               

18من ح/ نقدية في الصندوق                      370000                          

 165   جارمدينو نشاط غير  إلى ح/ 370000                               

 

 ثانيا :المستهلكات من الموجودات الثابتة )شطب وبيع الموجود الثابت ( 

 تم استعراض الموضوع سابقا 
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 األسبوع الخامس عشر

لبيع/ اغرض مخزون اإلنتاج التام وغير التام وأعمال تحت التنفيذ / مخزون البضائع ب
  :بضاعة أخر المدة 

 ن اإلنتاجملمدة اي النظام المحاسب الموحد بشأن المعالجة القيدية لمخزون أول المدة وأخر إن األسلوب المتبع ف

الجة إلى ذه المع، وتهدف ه )التغير في المخزون(التام وغير التام وبضائع بغرض البيع يتم باستخدام حساب 

زون على المخ عتبر التغير فيتوفير البيانات المحاسبية بالشكل المناسب والمالئم للحسابات القومية ، حيث ي
 إلى يؤدي المستوى القومي احد بنود اإلنتاج واحد عناصر رأس المال اإلجمالي في الحسابات القومية وكذلك

ات هر حسابفحسابات المخزون تعتبر من حسابت الموجودات وتظ حسابات النتيجة عن حسابات الميزانيةاستقالل 
 د .التغير في المخزون ضمن حسابات الموار

نتاج ومخزون اإل1361إن األرصدة التي تظهر في السجالت لحساب مخزون اإلنتاج التام ح/
 هي 137وحساب مخزون البضائع بغرض البيع/  1362غير التام وأعمال تحت التنفيذ /

ن لمخزواارصدة اول المدة حيث يتم غلقها ويحل محلها ارصدة اخر المدة لهذة االنواع من 
 ن خالل الجرد الفعلي في نهاية السنة الماليةبعد التعرف عليها م

 وتتم المعالجة القيدية بالشكل التالي :

زون أول حساب مخ حساب التغير في المخزون يكون مدين و :المدة أولحساب مخزون رصيد غلق  -1

 .وحسب القيود التالية المدة يكون دائن

 )أول المدة(1362/ ير التام وأعمال تحت التنفيذومخزون اإلنتاج غ1361غلق حساب مخزون اإلنتاج التام ح/ -أ

 412نشاط الصناعات التحويلية     إيرادمن ح/××× 

 4122ح/ التغير في مخزون اإلنتاج التام              

 4123وأعمال تحت التنفيذ   مغير التاح/ التغير في مخزون اإلنتاج              

  136تاج         إلى ح/ مخزون اإلن                      

 1361ح/مخزون اإلنتاج التام                             

  1362وأعمال تحت التنفيذ    مح/ مخزون اإلنتاج غير التا                          

  

 )أول المدة(137غلق حساب مخزون البضائع بغرض البيع/  -ب

 

 422/من ح/ التغير في مخزون البضائع بغرض البيع××× 

   137إلى ح/ مخزون البضائع بغرض البيع/ ×××               
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  مخزون أخر المدة :تثبيت رصيد  -2

ر المدة ون أخيتحدد مخزون أخر المدة من خالل الجرد الفعلي ويثبت بقيمة المخزون قيد يكون طرفة المدين مخز
 وحسب القيد التالي.والطرف الدائن حساب التغير في المخزون 

  136ن ح/ مخزون اإلنتاج         م××× 

 1361ح/مخزون اإلنتاج التام              

  1362وأعمال تحت التنفيذ    مح/ مخزون اإلنتاج غير التا            

 412إلى ح/إيراد نشاط الصناعات التحويلية    ×××                      

 4122ن اإلنتاج التام ح/ التغير في مخزو                                 

  4123يذ وأعمال تحت التنف  مح/ التغير في مخزون اإلنتاج غير التا                                 

 حساب التغير في المخزون:وغلق رصيد ت -3

ن الرصيد )الحساب الختامي( عندما يكو 281الجاري/يقفل رصيد حساب التغير في المخزون في حساب النشاط  
لدائن من طرف اتم غلقه في الطرف المدين من الحساب الجاري، أما إذا كان الرصيد دائن فيتم غلقه في المدين ي

 الحساب الجاري .

عني أي أن رصيد أول المدة للمخزون الم: مدينلمخزون عندما يكون رصيد حساب التغير في ا  -أ
 ب القيد التالي:سأكثر من رصيد أخر المدة للمخزون المعني وح

 281من ح/ النشاط الجاري ×××

 412إلى ح/إيراد نشاط الصناعات التحويلية    ×××                      

 4122ح/ التغير في مخزون اإلنتاج التام                                  

  4123يذ وأعمال تحت التنف  مح/ التغير في مخزون اإلنتاج غير التا                                 

                                        ----------------------------- 

 281من ح/ النشاط الجاري××× 

 422/إلى ح/ التغير في مخزون البضائع بغرض البيع                

 مخزون المعنيأي أن رصيد أول المدة للعندما يكون رصيد حساب التغير في المخزون دائن:  -ب
 د أخر المدة للمخزون المعني وحسب القيد التالي:اقل من رصي

 412من ح/إيراد نشاط الصناعات التحويلية    ××× 

 4122ح/ التغير في مخزون اإلنتاج التام             

  4123وأعمال تحت التنفيذ    مح/ التغير في مخزون اإلنتاج غير التا            

  281الجاري إلى ح/ النشاط×××                      

                                  ----------------------------- 

 422/من ح/ التغير في مخزون البضائع بغرض البيع××× 

  281إلى ح/ النشاط الجاري×××                             
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 (1مثال رقم )

 يجغزل والنسمة للام وغير التام في الشركة العاتوفرت لديك البيانات التالية عن األرصدة المخزنية لإلنتاج الت

 التامغيرإلنتاج رصيد مخزون ا                  رصيد مخزون اإلنتاج التام               التاريخ 

 200000                                       260000)أول المدة(                    1/1

 220000                                       150000)آخر المدة(                31/12

 في دفتر األستاذ. 4123وح/ 4112وكذلك تصوير ح/ ةالمطلوب قيود التسوية والغلق الالزم

 الحل:

 )أول المدة(1362ومخزون اإلنتاج غير التام وأعمال تحت التنفيذ /1361ن اإلنتاج التام ح/غلق حساب مخزو-1

 412اط الصناعات التحويلية    من ح/إيراد نش 460000

 4122ح/ التغير في مخزون اإلنتاج التام                               260000            

 4123وأعمال تحت التنفيذ   مح/ التغير في مخزون اإلنتاج غير التا200000            

 

  136إلى ح/ مخزون اإلنتاج    460000                     

 1361  ح/مخزون اإلنتاج التام                               260000                             

 1362وأعمال تحت التنفيذ    مح/ مخزون اإلنتاج غير التا 200000                             

 ر المدة()أخ1362/ ومخزون اإلنتاج غير التام وأعمال تحت التنفيذ1361تثبيت رصيد اإلنتاج التام ح/ -2

  136من ح/ مخزون اإلنتاج          370000

 1361ح/مخزون اإلنتاج التام                                  150000               

 1362وأعمال تحت التنفيذ    مح/ مخزون اإلنتاج غير التا 220000               

  

 412إيراد نشاط الصناعات التحويلية    /إلى ح 370000                            

 4122                 ح/ التغير في مخزون اإلنتاج التام               150000                                  

 4123ت التنفيذ وأعمال تح  مح/ التغير في مخزون اإلنتاج غير التا 220000                                  

 يد وغلق حساب التغير في المخزون:ترص -3

 : اإلنتاج التام مخزونحساب التغير في ترصيد وغلق  -أ

 281من ح/ النشاط الجاري 110000

 412إلى ح/إيراد نشاط الصناعات التحويلية     110000                     

 4122ح/ التغير في مخزون اإلنتاج التام                                  
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 : رصيد وغلق حساب التغير في مخزون اإلنتاج غير التام التامت -ب

                                 

 412من ح/إيراد نشاط الصناعات التحويلية     20000

  4123وأعمال تحت التنفيذ    مح/ التغير في مخزون اإلنتاج غير التا                

  281إلى ح/ النشاط الجاري  20000                                 

 

 

                            1224 ح/ التغير في مخزون اإلنتاج التام                                                       

1631ح/                          000015  

             

000011                         الرصيد          

006002  

281ح/                         000011                         

1631ح/                            600002       

                        

 

600002  

الرصيد                               000011  

 

 

 
 

4122التام    غير ح/ التغير في مخزون اإلنتاج  

2163ح/                          000022  

             

   

000022  

دالرصي                              00002                         

2163ح/                            000002       

                        

      20000                            الرصيد 

000022  

00002  128ح/                              
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 (2مثال)

 كزيةق المرعن األرصدة المخزنية للبضائع بغرض البيع للشركة العامة لألسواتوفرت لديك البيانات التالية 

 دينار رصيد أول المدة 850000

 دينار رصيد أخر المدة 930000

 في دفتر األستاذ. 422وكذلك تصوير ح/ ةالمطلوب قيود التسوية والغلق الالزم

 لحل:ا

 )أول المدة(137لق حساب مخزون البضائع بغرض البيع/ غ - 1

 

 422/من ح/ التغير في مخزون البضائع بغرض البيع 850000

  137إلى ح/ مخزون البضائع بغرض البيع/  850000                 

   

 )أخر المدة(137ثبيت حساب مخزون البضائع بغرض البيع/ ت - 2

   137بضائع بغرض البيع/ من ح/ مخزون ال 930000  

 422/إلى ح/ التغير في مخزون البضائع بغرض البيع 930000                  

 422مخزون البضائع بغرض البيع/  التغير في غلق حساب - 3

 422/من  ح/ التغير في مخزون البضائع بغرض البيع 80000

 281إلى ح/ النشاط الجاري  80000                       

 

 

422ح/ التغير في مخزون البضائع بغرض البيع/  

137ح/                          930000 

             

   

930000 

                        

137ح/                            850000      

                        

      80000                       الرصيد المرحل 

930000 
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 والسابع عشر رعش سادساألسبوع ال

 القروض الممنوحة والقروض المستلمة

 

على  قتصاديةيقصد بالموجودات األخرى الحسابات التي تمثل حقوق مالية للوحدة اال:  الموجودات األخرى

 ر .الغير أما الحسابات الدائنة المقابلة تمثل التزامات مالية على الوحدة االقتصادية تجاه الغي

 التالية : تسم إلى الحساباوتنق

  -:  أوال:القروض الممنوحة  والقروض المستلمة

فر غير مع تواص اليقصد بالقروض الممنوحة الحقوق المالية التي تنشأ للوحدة على الغير نتيجة قيامها بأقر      
لمها تست ة التيالضمان أو بدون ذلك ومقابل الحصول على فوائد أو بدون ذلك . وتعتبر القروض بالنسبة لجه

 )الغير( قروض مستلمة وتمثل التزامات مالية عليها تجاه الجهة المقرضة. 

 أنواع القروض:

نية الزم تم تقسيم القروض بموجب النظام المحاسبي الموحد سواء كانت قروض ممنوحة أو مستلمة حسب فترتها
 إلى نوعين :

 يد فترتها على السنة المالية الواحدة.لنوع األول : القروض طويلة األجل :القروض التي تزا -1

 ي : القروض قصيرة األجل :القروض التي تقل فترتها على السنة المالية الواحدة. النوع الثان -2

ختلط مقطاع وويعاد تقسيم القروض طويلة األجل وقصيرة األجل تقسيما قطاعيا ) قطاع اشتراكي و قطاع تعاوني 
 ورد في دليل حسابات النظام المحاسبي الموحد .وقطاع خاص وقطاع خارجي ( وكما ما

اري لنشاط الجتها للم يشير النظام المحاسبي الموحد إلى طبيعة المعامالت المالية للقروض من حيث عائدي         
 أو النشاط العرضي .

حد اتم توسيط يلم  ةلم يستخدم النظام المحاسبي الموحد أسلوب قيد االستحقاق في المعالجات القيدية وعلي         
 الحسابات الشخصية المدينة أو الدائنة المعلقة بالنشاط الجاري أو العرضي .

لدائنة امدينة أو ية العند استحقاق فوائد القروض )المدينة أو الدائنة( اليتم استخدام احد الحسابات الشخص         
دينة وحساب للفوائد الم 2663ريف مستحقة ح/المتعلقة بالنشاط الجاري أو العرضي وإنما يتم توسيط حساب مصا

سابات ( يتم استخدامها كح1662و ح/ 2663للفوائد الدائنة وهذين الحسابين )ح/ 1662إيرادات مستحقة ح/
عرضي ي والوسيطة لتثبيت المبالغ المستحقة لعدد من حسابات اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالنشاط الجار

( 461لفوائد الدائنة ح/وا 361المعامالت المالية المتعلقة بالقروض )الفوائد المدينة ح/ للوحدة االقتصادية ، وتعتبر
 من ضمن المعامالت الجارية ألنها تظهر في حساب النشاط الجاري /المرحلة األولى 
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 اسم الحساب رقم الدليل على المستوى اسم الحساب رقم الدليل على المستوى
 الرباعي الثالثي الثنائي رباعيال الثالثي الثنائي 

 قروض مستلمة   24 قروض ممنوحة    14

 قروض ممنوحة طويلة  141 

 األجل 

 قروض مستلمة طويلة  241 

 األجل 

 قروض طويلة للقطاع  1411  

 االشتراكي

لقطاع طويلة من اقروض  241    

 االشتراكي

 قروض طويلة للقطاع 1412  

التعاوني   

لقطاعا نلة مطويقروض  242    

التعاوني   

 قروض طويلة للقطاع 1413  

المختلط   

لقطاعا من قروض طويلة 243    

المختلط   

 قروض طويلة للقطاع 1414  

الخاص   

لقطاعمن ا قروض طويلة 244    

الخاص   

 قروض طويلة للقطاع  1415  

 الخارجي

لقطاع من ا قروض طويلة 245    

 الخارجي

  قروض ممنوحة قصيرة  142 

 األجل

 قروض مستلمة قصيرة   242 

 األجل

 قروض قصيرة للقطاع  1421  

 شتراكيالا

 لقطاع من ا قروض قصيرة 2421  

 الشتراكيا

 قروض قصيرة للقطاع 1422  

التعاوني   

لقطاعمن ا قروض قصيرة 2422    

التعاوني   

 قروض قصيرة للقطاع 1423  

المختلط   

لقطاعمن ا قروض قصيرة 2423    

ختلطالم   

 قروض قصيرة للقطاع  1424  

 الخاص

لقطاع من اقروض قصيرة  2424    

 الخاص

 قروض قصيرة للقطاع 1425  

الخارجي   

لقطاعمن ا قروض قصيرة 2425    

الخارجي   
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 :14المعالجات المحاسبية للقروض الممنوحة ح/

 منح القرض: -1

مباشرة  دينا وحساب نقدية لدى المصارف دائنا بصورةم 14عند منح القرض يكون حساب القروض الممنوحة ح/ 
يد لوب قدون توسيط احد الحسابات الشخصية الدائنة المتعارف على توسيطها بقيد االستحقاق)عدم تطبيق أس

 االستحقاق(.

 14القروض الممنوحة ح// من ح××× 

 الممنوح له القرض عيذكر القطا               

 183نقدية لدى المصارف ح/إلى ح/ × ××                        

 استحقاق الفوائد: -2

 :م الفوائداستالعند استحقاق الفوائد على القرض الممنوح يسجل قيدان ويكرر هذان القيدان بعدد مرات استحقاق و

 قيد استحقاق الفوائد: -أ

 166من ح/حسابات مدينة متنوعة ××× 

 1662ح/ إيرادات مستحقة                  

 461إلى ح/الفوائد الدائنة                         

 قيد استالم الفوائد المستحقة: -ب

 183نقدية لدى المصارف ح/ من ح/××× 

 166إلى ح/حسابات مدينة متنوعة ×××                        

 1662ح/ إيرادات مستحقة                                         

 قررة :عد انتهاء مدته الماسترجاع قيمة القرض ب -3

قيد  ليحيث يتم تسج ،بعد انتهاء فترة القرض غالبا ما يتم استالم القرض الممنوح مع القسط األخير من الفائدة     
ستالم قيمة أ( ثم يتم اا-2استحقاق بالفائدة عن الفترة االخيرة من مدة القرض وهو نفس القيد المذكور في الفقرة)

 مستحقة ويسجل القيد التالي :القرض مع الفائدة ال

  183نقدية لدى المصارف ح/ من ح/××× 

    مذكورين ح/ إلى                         

 166ح/حسابات مدينة متنوعة ×××                              

 1662ح/ إيرادات مستحقة                                         

 14ح/ القروض الممنوحة     ×××                              

 يذكر القطاع الممنوح لة القرض                                         
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 الشركة العامة للسيارات  إلىتم منح قرض من الشركة العراقية التجارية  1/1/2006(: في 1مثال)

 ن مفي نهاية كل سنة اعتبارا  تدفع %7( مليون دينار لمدة سنتين وبفائدة سنوية قدرها  50بمبلغ )

 تاريخ منح القرض.

القرض  استرجاع مبلغ قيود اليومية المتعلقة بمنح القرض واستحقاق واستالم الفوائد وكذلك تسجيل -1 : المطلوب
 .الشركة العراقية التجارية() في سجالت  بعد انتهاء الفترة لذلك

 عد انتهاءغ القرض بواستحقاق تسديد الفوائد وكذلك تسديد مبلتسجيل قيود اليومية المتعلقة باستالم  القرض  --2
 الشركة العامة للسيارات(.) في سجالت  الفترة لذلك

 

 الحل:

غ القرض استرجاع مبل تسجيل قيود اليومية المتعلقة بمنح القرض واستحقاق واستالم الفوائد وكذلك -1 : المطلوب
 لعراقية التجارية(.الشركة ا) في سجالت  بعد انتهاء الفترة لذلك

 منح القرض: -1

 14/القروض المنوحة ح/ من ح 5000000

 141ح/ قروض ممنوحة طويلة األجل                    

 1411الشتراكيللقطاع ا طويلةح/قروض                     

 183إلى ح/ نقدية لدى المصارف ح/ 5000000                          

 ئد:قيد استحقاق الفوا -2

 دينار  350000= %7×5000000مبلغ الفائدة = 

 166من ح/حسابات مدينة متنوعة  350000

 1662ح/ إيرادات مستحقة                       

 461إلى ح/الفوائد الدائنة   350000                      

 دة للسنة األولى:قيد استالم الفائ -3

 183نقدية لدى المصارف ح/ من ح/ 350000 

 166إلى ح/حسابات مدينة متنوعة 350000                       

 1662ح/ إيرادات مستحقة                                             

 :31/12/2007الفائدة للسنة الثانية في  قاستحقاقيد  -4

 166من ح/حسابات مدينة متنوعة  350000

 1662ح/ إيرادات مستحقة                       

 461إلى ح/الفوائد الدائنة   350000                      
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 قيد استالم الفائدة األخيرة مع مبلغ القرض الممنوح:

  183نقدية لدى المصارف ح/ من ح/ 5350000

 إلى ح/ مذكورين                            

 166ح/حسابات مدينة متنوعة   350000                            

 1662ح/ إيرادات مستحقة                                               

 14ح/ القروض الممنوحة       5000000                          

 141ح/ قروض ممنوحة طويلة األجل                                          

 1411الشتراكي للقطاع اة طويل ح/قروض                                          

 :24المعالجات المحاسبية للقروض المستلمة ح/

 استالم القرض: -1

 أودة ي للوحالمبلغ في الحساب الجار إيداععند استالم القرض يكون حساب نقدية لدى المصارف مدينا في حالة 
نقدية  دائنا وحساب 24ويكون حساب  القروض المستلمة ح/ غ  القرضمبل استالمحساب نقدية بالصندوق عند 

قيد طها بلدى المصارف دائنا بصورة مباشرة دون توسيط احد الحسابات الشخصية المدينة المتعارف على توسي
 االستحقاق)عدم تطبيق أسلوب قيد االستحقاق(.

  183نقدية لدى المصارف ح/ من ح/من ××× 

 181أو ح/ نقدية بالصندوق              

 24ح/ القروض المستلمة     إلى ×××                         

 الممنوح له القرض عيذكر القطا                                

 :قاق الفوائد على القرض المستلمقيد استح-2 

وائد د هذه الفبتسدي القرض المستلم يسجل قيدان األول باستحقاق الفائدة المدينة والثانيعند استحقاق الفوائد على 
 القيدان بعدد مرات استحقاق الفوائد وتسديدها : ويكرر هذان

 ةقيد استحقاق الفائدة المدين -أ

 361من ح/ الفوائد المدينة ××× 

 266حسابات دائنة متنوعة إلى ح/                  

   2663ح/ مصاريف مستحقة                        

 :ةقيد سداد الفائدة المستحق-ب

 266وعة من ح/حسابات دائنة متن× ××

   2663ح/ مصاريف مستحقة             

 183إلى ح/ نقدية لدى المصارف ×××                
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 لمستحقة عن السنة الثانية:تسديد قيمة القرض مع الفائدة ا -3

ن لمستحقة عاائدة عند انتهاء فترة القرض يتم تسديد قيمة القرض إلى الجهة المانحة للقرض وكذلك يتم تسديد الف 
المذكور  فس القيدنمن مدة القرض وهو  األخيرة، حيث يتم تسجيل قيد استحقاق بالفائدة عن الفترة  األخيرةلفترة ا

 لفائدة المستحقة ويسجل القيد التالي:اقيمة القرض مع استالم أ( ثم يتم -2في الفقرة)

 من ح/ مذكورين××× 

 266ح/حسابات دائنة متنوعة ×××          

 2663مصاريف مستحقة /ح              

 24ح/القروض المستلمة ×××         

 يذكر القطاع المستلم منة القرض                 

 183نقدية لدى المصارف إلى ح/                               

 المطلوب الثاني من المثال السابق:
لفترة انتهاء ا ض بعدد وكذلك تسديد مبلغ القرتسجيل قيود اليومية المتعلقة باستالم القرض واستحقاق تسديد الفوائ 

 الشركة العامة للسيارات( الجهة المستلمة للقرض.) في سجالت  لذلك

 الحل:

 استالم القرض: -1

  181نقدية بالصندوق ح/ ح/من  50000000

 24ح/ القروض المستلمة     إلى  50000000                        

  241ح/ القروض المستلمة طويلة األجل                                                  

 2411ح/ قروض طويلة من القطاع االشتراكي                                                   

 قاق الفوائد على القرض المستلم:قيد استح-2

 (2006قيد استحقاق الفائدة في نهاية السنة األولى ) -أ

 دينار 350000=  %7×     5000000= الفوائد المدينة  

 361من ح/ الفوائد المدينة  350000

 266إلى ح/حسابات دائنة متنوعة    350000               

   2663ح/ مصاريف مستحقة                                    

 :ةقيد سداد الفائدة المستحق-ب

 266من ح/حسابات دائنة متنوعة  350000

   2663ح/ مصاريف مستحقة                   

 183إلى ح/ نقدية لدى المصارف  350000                      
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 (2007يد استحقاق الفائدة في نهاية السنة الثانية )ق -ج

 361من ح/ الفوائد المدينة  350000

 266إلى ح/حسابات دائنة متنوعة    350000               

 2663ح/ مصاريف مستحقة                                    

 

 سديد قيمة القرض مع الفائدة المستحقة عن السنة الثانية:ت -3

 266ح/حسابات دائنة متنوعة  من      350000

 2663ح/مصاريف مستحقة                        

 24ح/القروض المستلمة        50000000

  241ويلة األجل    ح/ القروض المستلمة ط                       

 2411ح/ قروض طويلة من القطاع االشتراكي                           

 

 183نقدية لدى المصارف إلى ح/   50350000                                  

 

 

 

************************* 
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 والتاسع عشر رعش ثامناألسبوع ال

 االستثمارات المالية

ف ة االقتصادية بهدحركة االستثمارات المختلفة التي تقوم بها الوحد هي :15ح/ف االستثمارات المالية تعري

 والسندات مسهشراء األ الودائع النقدية الثابتة لدى المصارف و استغالل فائض السيولة النقدية لديها عن طريق
 . ههاوالتي تشترى بهدف تأسيس الشركات المشتركة والسيطرة عليها وتوجي

 

 أهداف االستثمارات المالية : 

 الستفادة من السيولة النقدية الفائضة بغرض تحقيق األرباح أو العوائد .ا -1

 لسيطرة والتوجيه على الوحدات االقتصادية األخرى من خالل شراء نسبة من أسهمها .ا -2

 

 تقسيم االستثمارات المالية :

وان  قطاعيا ، قسيمات اثم قسم كال منهم المالية إلى طويلة وقصيرة األجلقسم النظام المحاسبي الموحد االستثمارات 
لهدف اايكون من االستثمار ، ففي حالة ماألساس الذي اعتمده النظام المحاسبي الموحد في التقسيم هو الهدف 

االستثمار  هذا كان المساهمة لمدة طويلة ة، والتي تمتد فتر تأسيس الشركات المشتركة والسيطرة عليها وتوجيهها
 .طويل األجل 

 طويلة األجل  استثمارات مالية  151 

طويلة في القطاع االشتراكي استثمارات 1511  
 التعاوني القطاع في طويلة استثمارات 1512

 المختلط القطاع في طويلة استثمارات 1513

 الخاص القطاع في طويلة استثمارات 1514

 الخارج القطاع في طويلة استثمارات 1515

تحقيق  لغرض أما عندما يكون الهدف من االستثمار هو استغالل السيولة النقدية الفائضة لفترة قصيرة نسبيا 

ر االستثما أو عن طريق شراء أسهم وسندات كان هذا عن طريق الودائع النقدية الثابتة األرباح أو العوائد
 قصير األجل .

 قصيرة األجل استثمارات مالية 152  

 االشتراكي القطاع في قصيرةات استثمار 1521

قصيرة في القطاع التعاونياستثمارات  1522  
 المختلط القطاع في استثمارات قصيرة 1523

 الخاص القطاع في استثمارات قصيرة 1524

 الخارجي القطاع في استثمارات قصيرة 1525
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 إيرادات االستثمارات المالية :

 ستثمارات المالية بالشكل التالي :عالج النظام المحاسبي الموحد إيرادات اال

ار في من االستثم الناتجة اإليراداتلتثبيت  463صص دليل النظام حساب إيرادات االستثمارات المالية ح/خ -1
  .  والسندات األسهم

وحدة نتيجة عليها ال)العوائد التي تحصل بأنة   463حساب إيرادات االستثمارات المالية ح/عرف النظام      
 .( ار أموالها في أسهم وسندات محلية وخارجية استثم

 دائع الثابتةمن االستثمار في الو المتحققة لتثبيت اإليرادات  461صص دليل النظام حساب الفوائد الدائنة ح/خ -2
 في المصارف . 

ظهور ويدية تعتبر اإليرادات الناشئة من  االستثمارات المالية من ضمن النشاط العرضي بحسب المعالجات الق
لموارد المرحلة الثانية مع حسابات ا 281في ح/ النشاط الجاري ح/ 463إيرادات االستثمارات المالية ح/

 واالستخدامات التي تتحقق من األنشطة  العرضية .

 

 أوال : الودائع الثابتة :
ة ارف كوديعالمص لدىهي السيولة النقدية الفائضة عن حاجة الوحدة االقتصادية لفترة زمنية معينة يتم استثمارها 

، سواءا  صير األجلاليا قالودائع الثابتة استثمارا مثابتة بنسبة فائدة معينة تحصل عليها الوحدة المستثمرة ، وتعتبر 
 كانت لفترة أكثر أو اقل من سنة .

  المعالجات القيدية :

  إيداع المبالغ الفائضة لدى المصارف كوديعة ثابتة : -أ

     152  األجل              قصيرة ماليةمن ح/ استثمارات ××× 

1521 االشتراكي القطاع فيقصيرة استثمارات  ح/ استثمارات                
  183   إلى ح/ نقدية لدى المصارف ×××                     

 

 استحقاق الفائدة واستالمها: -ب

والجانب الدائن  (  1662ة )ح/ إيرادات مستحقةح/ حسابات مدينة متنوعالجانب المدين  يتم معالجة الفائدة بجعل 
 .  461ح/ فوائد دائنة 

 

 166من ح/ حسابات مدينة متنوعة ××× 

 1662ح/ إيرادات مستحقة                          

  461إلى ح/ فوائد دائنة ×××                       
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 ة :قيد استالم مبلغ الوديعة الثابتة مضافا إليها الفائد -ج

 183لدى المصارف  أو  نقدية  181من ح/ نقدية بالصندوق×××        

 إلى ح/ مذكورين×××                  

 166ح/ حسابات مدينة متنوعة ×××                                

  1662ح/ إيرادات مستحقة                                            

     152  األجل              قصيرة ح/ استثمارات مالية×××                                 

1521 االشتراكي القطاع فيقصيرة استثمارات ح/                                               
 

 مالحظات :

ها ويسجل د استثمارترة الوديعة فان الوحدة االقتصادية تستلم قيمة الوديعة األصلية مع الفائدة المعافعند انتهاء  -1 
 قيد محاسبي مماثل لقيد االستالم السابق ذكره .

ة األصلية ى مبلغ الوديععلى إضافة مبلغ الفائدة إلمن سنة وكان االتفاق مع المصرف  ألكثركانت الوديعة  إذا -2
 لغرض إعادة استثمارها يسجل القيد المحاسبي التالي : 

 

     152               األجل قصيرة من ح/ استثمارات مالية××× 

1521 االشتراكي القطاع فيقصيرة استثمارات ح/                 
 

  461إلى ح/ فوائد دائنة ×××                               

 

د ويسجل قي ثمارهامع الفائدة المعاد است األصليةوعند انتهاء فترة الوديعة فان الوحدة تستلم قيمة الوديعة    
 ل لقيد االستالم السابق ذكره .محاسبي مماث

 حالة تطبيقية :

ف ( دينار لدى مصر1000000أودعت إحدى شركات القطاع الخاص الفائض من السيولة النقدية والبالغ )
جيل مبلغ الوديعة مع سنويا وتم تس %7بفائدة مقدارها واعتبارا من بداية السنة المالية  واحدة الرافدين  لمدة سنة

 هاء المدة المقررة لها في حساب الشركة لدى المصرف . الفائدة بعد انت

 المطلوب تسجيل قيود اليومية أالزمة للعمليات أعاله في سجالت الشركة.

 الحل:

 لمصارف كوديعة ثابتة : اقيد إيداع المبالغ الفائضة لدى  -أ

     152  األجل              قصيرة من ح/ استثمارات مالية 1000000

1521 االشتراكي القطاع فيقصيرة استثمارات ح/                        
  183إلى ح/ نقدية لدى المصارف     1000000                           
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 دينار 70000= %7×1000000مبلغ الفائدة = 

 قيدي استحقاق الفائدة واستالمها: -ب

 قيد استحقاق الفائدة -

 166من ح/ حسابات مدينة متنوعة  70000

 1662    ح/ إيرادات مستحقة                 

  461إلى ح/ فوائد دائنة 70000                         

 قيد استالم مبلغ الوديعة الثابتة مضافا إليها الفائدة : -

 183أو  نقدية لدى المصارف   181من ح/ نقدية بالصندوق 1070000       

 إلى ح/ مذكورين×××                  

 166ح/ حسابات مدينة متنوعة   70000                          

  1662ح/ إيرادات مستحقة                                            

     152  األجل              قصيرة ح/ استثمارات مالية1000000                         

1521 االشتراكي القطاع فيقصيرة استثمارات  ح/                                              

 ثانيا: األسهم:
 تعتبر عملية شراء وبيع االسم من ضمن النشاط العرضي للوحدة االقتصادية . - 1 

ا فان المبالغ هو تأسيس الشركات المشتركة والسيطرة عليها وتوجيهها لذ إن الهدف من شراء األسهم -2 
 .ارات طويلة األجل المستثمرة في األسهم تعتبر استثم

 463/لعوائد المتحققة من االستثمار في األسهم على حساب إيرادات االستثمارات المالية حايتم معالجة  -3 

       من ة متحققال لم يستخدم النظام المحاسبي الموحد أسلوب قيد االستحقاق في المعالجات القيدية للعوائد -4 
ما لعرضي وإنالنشاط ط احد الحسابات الشخصية المدينة أو الدائنة المتعلقة بااألسهم وعلية لم يتم توسيعملية بيع 

 . 393ا وخسائر رأسمالية ح/ 493تتم المعالجة على حسابي إيرادات رأسمالية ح/

 المعالجات القيدية :

  األسهم: قيد شراء-1

     151 االجل طويلةاستثمارات من ح/ ×××  

 ه االستثماريذكر القطاع الذي تم في         

 183إلى ح/ نقدية لدى المصارف    ×××                  

 ستحقاق واستالم العوائد من االستثمارات المالية: ا يقيد -2

 يد استحقاق العوائد من االستثمارات المالية: ق -أ     

 166من ح/ حسابات مدينة متنوعة ××× 

 1662ح/ إيرادات مستحقة                          

 463إيرادات االستثمارات المالية ح/إلى ح/ ×××                       
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 ة: قيد استالم العوائد من االستثمارات المالي -ب

 183أو  نقدية لدى المصارف   181من ح/ نقدية بالصندوق×××        

 إلى ح/ مذكورين×××                  

 166ات مدينة متنوعة ح/ حساب×××                                

  1662ح/ إيرادات مستحقة                                            

 ويكرر القيد في كل مرة تكون هناك عوائد وأرباح مقرر توزيعها على المساهمين 

 قيد  بيع األسهم : -3

 في حالة البيع بالكلفة : القيد  -أ

   181من ح/ نقدية بالصندوق×××        

     151 االجل طويلةاستثمارات إلى ح/ ×××                

 يذكر القطاع الذي تم فيه االستثمار                    

 لة البيع بربح :القيد  في حا -ب

   181من ح/ نقدية بالصندوق×××        

 إلى ح/مذكورين×××                    

     151 االجل ةطويلاستثمارات ح/ ×××                         

 يذكر القطاع الذي تم فيه االستثمار                       

 493ح/ إيرادات رأسمالية     ×××                          

 حالة البيع بخسارة : القيد  في -ب

 من ح/مذكورين×××  

   181ح/ نقدية بالصندوق×××       

    493ح/ خسائر رأسمالية  ×××       

     151 االجل طويلةاستثمارات إلى ح/ ×××                          

 يذكر القطاع الذي تم فيه االستثمار                           

 حالة تطبيقية :

 شركات القطاع الخاص إحدى

نار من شركة الصناعات االلكترونية )قطاع مختلط ( دي 500000قيمتها  أسهماشترت   10/3/2006بتاريخ  -1
 . 2006لم توزع ارباح لعامو

قامت  شركة الصناعات االلكترونية بتوزيع االرباح على حملة االسهم ، حيث بلغ نصيب  2007في عام  -2
 دينار وتم استالم المبلغ بشيك . 100000االسهم التي تمتلكها الشركة الخاصة من االرباح 
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كان جتها الى السيولة النقدية على فرض ان البيع اسهمها لحا خمس باعت الشركة الخاصة 1/1/2008بتاريخ  -3
 ر (دينا 90000 -دينار ، ج 120000 -دينار ، ب 100000 –بسعر  ) أ 

 المطلوب : القيود اليومية االزمة .

 الحل :

 قيد شراء األسهم: -1

     151 االجل طويلةاستثمارات من ح/  500000

1523      المختلط لقطاعا في طويلة  استثماراتح/                       

 183إلى ح/ نقدية لدى المصارف      500000                         

 : 2007يد استحقاق العوائد من االستثمارات المالية لعام ق -2

 166من ح/ حسابات مدينة متنوعة  100000

 1662ح/ إيرادات مستحقة                                

 463إلى ح/ إيرادات االستثمارات المالية ح/   100000              

 يد استالم العوائد من االستثمارات المالية: ق -أ -3

   181من ح/ نقدية بالصندوق100000      

 166إلى ح/ حسابات مدينة متنوعة  100000                               

  1662إيرادات مستحقة     ح/                                                   

 قيد  بيع األسهم : -4

 دينار  100000=  1/5× 500000قيمة االسهم المباعة = 

 بالكلفة : القيد  في حالة البيع -أ

   181من ح/ نقدية بالصندوق 100000       

     151 االجل طويلةاستثمارات إلى ح/  100000               

 1513   المختلط القطاع فيطويلة  ثماراتاستح/                      

 :القيد  في حالة البيع بربح  -ب

 اردين 20000=100000 -120000الربح =  

   181من ح/ نقدية بالصندوق 120000       

 إلى ح/مذكورين     120000              

     151 االجل طويلةاستثمارات ح/ 100000                        

 1513   المختلط القطاع في طويلة استثماراتح/                                     

 493ح/ إيرادات رأسمالية      20000                        
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 حالة البيع بخسارة : القيد  في -ب

 ىدينار  10000=  90000-100000مبلغ الخسارة = 

 من ح/مذكورين     100000

   181ية بالصندوقح/ نقد 90000           

    493ح/ خسائر رأسمالية  10000            

     152 االجلطويلة استثمارات إلى ح/  100000                         

 1513   المختلط القطاع في طويلة استثمارات ح                                           

 

 السندات: 

قاء قتصادية لات في العراق هو استثمار السيولة النقدية الفائضة لدى الوحدة االدالهدف من االستثمار في السن -1
ندات ن السالعوائد من االستثمار في الودائع الثابتة لدى المصارف ال إلىالحصول على عوائد مرتفعة قياسا 

ويل مار طصادرة من وحدات حكومية وعلية فان النظام المحاسبي الموحد صنف هذا االستثمار ضمن االستث
 .  األجل

 المعالجات القيدية :

 شراء السندات : -1

ل زيد أو تقلتي تالمحددة افيما يخص شراء السندات واستحقاق واستالم عوائدها واستالم قيمتها في نهاية فترتها  
استثناء ذكر بة اللسابقة  فان المعالجات القيدية هي نفسها المعالجات التي تم بها معالجة الودائع الثابتة اعن السن

 461ح/بدال من ح/الفوائد الدائنة  463االستثمارات المالية ح/  إيراداتتوسيط ح/

 بيع السندات : -2

قد ولمالية ، السوق اعند حاجة الوحدة االقتصادية إلى سيولة نقدية فانة بإمكانها بيع استثماراتها في السندات في 
جات ها المعالي نفسأو أرباح رأسمالية ( ، والمعالجات القيدية ه تباع بالكلفة أو) بربح أو خسارة وتعالج كخسائر

 التي تم بها معالجة بيع األسهم السابقة الذكر. 

 حالة تطبيقية :

اصدارها  بالقيمة االسمية عنددينار من سندات المصرف العقاري  20000قامت احدى الشركات بشراء ماقيمتة 
عوائد السنة  وبعد استحقاق واستالم 1/1ابتدا من  %9فائدة قدرها  ( سنوات وتمل 8وكانت فترة هذه السندات )

، بمبلغ  21500مبلغ ب -، ب 20000بمبلغ  -االولى  قررت الوحدة بيع هذه السندات وتم بيعها نقدا على فرض )أ
19750  .) 

 المطلوب : القيود اليومية االزمة .

 ب المقرر .في الكتا 178-177الحل : صفحة 
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 رونعشالع األسبو

 26والدائنون ح/ 16المدينون ح/

 ري  اطها الجاها لنشالحقوق المالية المختلفة للوحدة االقتصادية المترتبة على الغير نتيجة ممارست المدينون :

 والعرضي .                    

 اري     شاطها الجها لنستااللتزامات المختلفة المترتبة على الوحدة االقتصادية تجاه الغير نتيجة ممار الدائنون :

 والعرضي .             

 

 المحاسبي الموحد إلى الحسابات اآلتية :  لدليلقسمت  الحسابات المدينة والدائنة وفق ا

 

رقم الدليل على 
 المستوى

رقم الدليل على  اسم الحساب
 المستوى

 اسم الحساب

  الثالثي الثنائي  الثالثي الثنائي

 ائنونالد  26 المدينون  16

 المجهزون 261  العمالء 161 

قبض أوراق 162  دفع أوراق 262    

 حسابات جارية دائنة 263  حسابات جارية مدينة 163 

 حسابات التعهدات 264  سلف التعهدات الثانوية 164 

 دائنو نشاط غير جاري 265  مدينون نشاط غير جاري 165 

نة متنوعةحسابات دائ 266  حسابات مدينة متنوعة 166   

 استقطاعات لحساب الغير  267  السلف 167 

 األرباحدائنو توزيع  268    
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 266ح/ متنوعة دائنة حسابات و 166ح/ متنوعة مدينة حسابات

 ة :والدائنة وفق الدليل المحاسبي الموحد إلى الحسابات اآلتي  متنوعةال قسمت  الحسابات المدينة

رقم الدليل على 
 المستوى

رقم الدليل على  الحساب اسم
 المستوى

 اسم الحساب

  الرباعي الثالثي  الرباعي الثالثي

 حسابات دائنة متنوعة  266 حسابات مدينة متنوعة  166

 تأمينات مستلمة 2661  تأمينات لدى الغير 1661 

 إيرادات مستلمة مقدما 2662  إيرادات مستحقة 1662 

 مصاريف مستحقة 2663  مصاريف مدفوعة مقدما 1663 

 رواتب وأجور مستحقة 2664  طلبات التعويض 1664 

 رواتب واجو معادة 2665  فروقات نقدية ومخزنيه 1665 

 مديرية التقاعد العامة 2666    

مؤسسة التقاعد والضمان  2667    
 االجتماعي للعمال

 

 2662مقدما ح مستلمة إيرادات و 1662مستحقة ح/ إيرادات

  

 االيرادات المختلفة التي تستحق على الغير خالل1662مستحقة / راداتيمثل ح/إي

 السنة المالية .

ل م استالمها خالاإليرادات التي تخص فترة أو فترات مالية الحقة واتي يت 2662مقدما / مستلمة أما ح/ إيرادات 
 يها  .تلمت فالسنة التي اسالسنة المالية وبذلك تكون بمثابة التزامات مالية على الوحدة تجاه الغير خالل 

لفعلية تطبيقا بنصيبها من اإليرادات اهو تحميل السنة المالية  2662و 1662والغرض من استخدام حسابي        
 ية .ات الختاملحساباألساس االستحقاق للوصول الى الربح او الخسارة الفعلية التي تخص السنة المالية المعدة عنها 
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 :المعالجات القيدية 

 استحقاق اإليراد : -أ

ي محاسبيطبق مبدأ االستحقاق من تاريخ اإليراد أو المصروف ومن خالل استخدام أسلوب قيد االستحقاق ال
 بنصيب السنة المالية من اإليراد دون انتظار استالمه ، وكما يلي:

  166من ح/ حسابات مدينة متنوعة /×××  

  1662مستحقة    / ح/ إيرادات              

 إلى ح/ اإليراد المعني×××                   

 المستحق بالكامل : اإليراداستالم  -ب

 لتالي:جل القيد ايس حقةأالالمستحق خالل السنة المالية التي استحق فيها اوخالل الفترات المالية  اإليرادعند استالم 

 181من ح/ الصندوق ××× 

  166تنوعة /إلى ح/ حسابات مدينة م×××                 

  1662مستحقة    / ح/ إيرادات                            

 ستالم إيراد أكثر من اإليراد المستحق خالل السنة :ا -ج

غ دة عن مبلم زياعند استالم مبلغ يفوق مبلغ اإليراد المستحق خالل السنة ففي هذه الحالة يعتبر المبلغ المستل
 د مستلم مقدما عن الفترات أالحقة ، ويسجل القيد التالي :اإليراد المستحق فعال بمثابة إيرا

  181نقدية بالصندوق  /من ح/ ×××  

 إلى ح/ مذكورين                      

  166ح/ حسابات مدينة متنوعة /×××                    

     1662مستحقة    / ح/ إيرادات                            

  266ح/ حسابات دائنة  متنوعة /×× ×                   

   2662مستلمة مقدما/ ح/ إيرادات                            

يراد إتحول إلى تالحساب  فان طبيعة هذاالمستلم مقدما  اإليرادالسنة المالية الجديدة التي يعود لها  إلىوعند الدخول 
السابقة  و الفتراتأفترة من اإليراد الذي استلم مقدما من ال فعلي ، ويسجل القيد التالي بنصيب السنة المالية الجديدة

 . 

   266من ح/ حسابات دائنة  متنوعة / ××× 

  2662مستلمة مقدما/ ح/ إيرادات            

 إلى ح/ اإليراد المعني×××                   
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 مثال محلول : 

نار . دي 80000ائدة لها ببدل إيجار سنوي قدره قامت إحدى الشركات بتأجير أراضي فضاء ع 1/1/2006في 
 المطلوب قيود اليومية أالزمة في سجالت الشركة المؤجرة على فرض :

 .تم استالم إيجار سنة كاملة  -أ

 تم استالم إيجار سنتين . -ب

  الحل :

 الفرض األول ) استالم إيجار سنة كاملة ( :

 اإليراد :استحقاق  قيد -1

  166مدينة متنوعة / من ح/ حسابات 80000

  1662مستحقة    / ح/ إيرادات                

  462إلى ح/ إيجارات األراضي  80000                  

 :اإليرادقيد استالم  -2

 181من ح/ / نقدية بالصندوق  80000  

  166إلى ح/ حسابات مدينة متنوعة /80000               

  1662مستحقة    / ح/ إيرادات                              

         الفرض الثاني  ) استالم إيجار سنتين ( :

 :اإليرادقيد استالم  -3

  181من ح/ / نقدية بالصندوق  160000

 إلى ح/ مذكورين                      

  166ح/ حسابات مدينة متنوعة / 80000                  

     1662مستحقة    / إيراداتح/                              

  266ح/ حسابات دائنة  متنوعة / 80000                  

     2662مستلمة مقدما/ ح/ إيرادات                             

 يعكس االيراد المستلم مقدما الى االيراد الفعلي وحسب القيدالتالي: 2007في بداية سنة  

  266متنوعة /من ح/ حسابات دائنة   80000   

     2662مستلمة مقدما/ ح/ إيرادات                   

  462إلى ح/ إيجارات األراضي  80000                     

                 

 

 



 91 

 

 رونعشالحادي الاألسبوع 

 2663ومصاريف مستحقة ح/ 1663مصاريف مدفوعة مقدما ح/
 

 ختلفةمالغير عن مصاريف  إلىالمدفوعة من قبل الوحدة  المبالغ1663يمثل حساب مصاريف مدفوعة مقدما ح/
تي السنة ال لر خالبمثابة حقوق مالية للوحدة على الغي بتعود لفترة أو فترات مالية الحقة  لذا يعتبر هذا الحسا

 مقدما لحين الدخول إلى الفترة المالية التي تخصها .دفعت فيها هذه المصاريف  

ر بذلك تعتبويمثل المصاريف التي تخص سنة النشاط والتي لم يتم تسديدها بعد . ف 2663أما مصاريف مستحقة ح/
 الغير لحين تسديدها .  تجاهالتزامات مالية على الوحدة االقتصادية 

 المعالجات المحاسبية :

  : يسجل قيد استحقاق بنصيب السنة المالية عن هذا المصروف استحقاق المصروف -1

 3  ي من ح/ المصروف المعن××× 

  266ح/ حسابات دائنة متنوعة / إلى ×××                   

    2663مستحقة    / ح/ مصاريف                               

  المستحق بالكامل : المصروف تسديد -2

 حقة   مست فعند تسديد المصروف المستحق بالكامل يعني وفاء الوحدة بالتزاماتها ، وبالتالي يغلق ح/ مصاري
 بالقيد التالي:   2662/

  266من ح/ حسابات دائنة متنوعة /××× 

    2663مستحقة    / ح/ مصاريف            

 183ح/ نقدية لدى المصارف  إلى×××                  

  : تسديد مبلغ اكبر من المصروف المستحق -3

غ دد والمبلالمس ت قيد بالفرق بين المبلغعند تسديد مبلغ اكبر من المبلغ المستحق المثبت في السجالت يتم تثبي
لى ويعتبر هذا الحساب بمثابة حقوق مالية للوحدة ع1663المستحق ضمن حساب مصاريف مدفوعة مقدما ح/

 :يد التاليب القالغير خالل السنة التي اعتبر فيها مصروفا مدفوعا مقدما عن فترة أو فترات مالية الحقة ، وحس

 من ح/ مذكورين××× 

  266ح/ حسابات دائنة متنوعة /×××           

       2663مستحقة    / ح/ مصاريف                 

  166ح/ حسابات مدينة  متنوعة /×××           

       1663مدفوعة مقدما    / ح/ مصاريف                 

   183إلى ح/ نقدية لدى المصارف ×××                  
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وف فعلي لى مصراالمصروف المدفوع مقدما يتحول طبيعة هذا الحساب  إليهالية الجديدة التي يعود وفي السنة الما

 ويسجل قيد محاسبي بنصيب السنة الجديدة من المصروف المدفوع مقدما

 3من ح/ المصروف المعني   ××× 

  166الى ح/ حسابات مدينة  متنوعة / ×××          

 1663مدفوعة مقدما    / يفح/ مصار                      

       

 : مثال

 دينار  ( 500000استأجرت إحدى الشركات المساهمة الزراعية أراضي زراعية من الدولة ببدل ايجار سنوي )

 .1/1/2007من  واعتبارا

-ب     ر،دينا 500000 -أ في سجالت الشركة المستأجرة على فرض تسديد  أالزمةالمطلوب : قيود اليومية 
 دينار ( 1500000دينار ،    1000000

 الحل :

 قيد استحقاق اإليجار : -1

 362من ح/ إيجارات األراضي  500000

  266إلى ح/ حسابات دائنة متنوعة /×××                    

    2663مستحقة    / ح/ مصاريف                               

 دينار 500000ألول : تسديد مبلغ الفرض ا -2

  266من ح/ حسابات دائنة متنوعة / 500000

    2663مستحقة    / ح/ مصاريف                  

 183إلى ح/ نقدية لدى المصارف  500000                     

 دينار 1000000رض الثاني : تسديد مبلغ الف -3

 من ح/ مذكورين      1000000

  266ح/ حسابات دائنة متنوعة / 500000          

       2663مستحقة    / ح/ مصاريف                        

  166ح/ حسابات مدينة  متنوعة / 500000          

       1663مدفوعة مقدما    / ح/ مصاريف                       

 1إلى ح/ نقدية لدى المصارف  1000000                     
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 دفوع مقدما  ويتحول إلى مصروف فعلي .يعكس المصروف الم 2008وفي بداية عام 

 362من ح/ إيجارات األراضي  500000

  166إلى ح/ حسابات مدينة  متنوعة / 500000           

 1663مدفوعة مقدما    / ح/ مصاريف                             
 دينار 1500000رض الثالث : تسديد مبلغ الف -4

 من ح/ مذكورين      1500000

  266ح/ حسابات دائنة متنوعة /   500000          

       2663مستحقة    / ح/ مصاريف                         

  166ح/ حسابات مدينة  متنوعة / 1000000          

       1663مدفوعة مقدما    / ح/ مصاريف                         

 1لدى المصارف إلى ح/ نقدية  1500000                       
ي يعكس المصروف المدفوع مقدما  ويتحول إلى مصروف فعلي بنصيب عام  والمتبق 2008وفي بداية عام 

دما ويسجل قيد عكسي لرصيد المصروف المدفوع مق 2009من المصروف المدفوع مقدما يدور إلى عام  2008
 ويتول إلى مصروف فعلي  .
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 ونرعشال ثانيالاألسبوع 

 1665ح / النقدية والمخزنية توالفرو قا 1664طلبات التعويض ح/ 

 1664طلبات التعويض ح/ 

بضائع ) داتها التي تصيب بعض موجو األضراريمثل هذا الحساب الحقوق المالية التي تنشأ للوحدة على الغير عن 
 ض . التعويبالجهة التي تقوم موجودات ثابتة ،...( والتي لم يتم تحديد مبلغها بعد ومستوردة ، المخزون ، 

 التلف أو ان أووحاالت األضرار داخلية بسبب الحريق أو السرقة وغيرها ، أو خالل استيراد البضاعة بسبب الفقد
ردة بعد لمستوااستالم مواد مخالفة للمواصفات المتفق عليها مع المجهز أو النقص . ويتحدد الضرر في البضاعة 

حضر مينظم والستالم وبحضور ممثل عن شركة التأمين ومقارنتها مع قوائم المجهز الكشف عليها من قبل لجان ا
ة أو الشرك تأميننفاض بالمواد المستلمة ويثبت نوع الضرر وتقييمه واسبابة ومطالبة الجهة المعوضة بة )شركة ال

 (   الناقلة أو المجهز

 :1664المعالجات المحاسبية لحساب طلبات التعويض ح/ 

 ةقدير قيمتكلفة الموجودات المتضررة على حساب طلبات التعويض ، بعد أن يتم تحميل  -1

 : األضرار بشكل أولي وحسب القيد األتي

  166من ح/ حسابات مدينة  متنوعة /×××          

 1664/ طلبات التعويضح/                      

 إلى ح/ الموجود المتضرر المعن×× ×                      

 تحديد المسؤولية ومبلغ التعويض: -2

 )شركة التأمين أو الشركة الناقلة أو المجهز  (  ضيتم تحديد مبلغ التعويض والجهة التي سوف تقوم بالتعوي

 هي:الجهة المعوضة وتظهر ثالث احتماالت  ترسلهشعار الذي وبموج اال

 االحتمال األول: المبلغ المعوض مساوي لمبلغ حسابات التعويض

 ال الثاني: المبلغ المعوض أكثر من مبلغ حسابات التعويضاالحتم

 االحتمال الثالث: المبلغ المعوض اقل من مبلغ حسابات التعويض

 وتعالج هذه االحتماالت محاسبيا كاألتي:

 (:1664االحتمال األول: المبلغ المعوض مساوي لمبلغ حسابات التعويض )ح

 165من ح/ مدينو نشاط غير جاري

  166إلى ح/ حسابات مدينة  متنوعة ×××            

  1664 طلبات التعويض ح/                         
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 (1664االحتمال الثاني: المبلغ المعوض أكثر من مبلغ حسابات التعويض)ح

 165من ح/ مدينو نشاط غير جاري

 إلى / ح/ مذكورين×××                   

  166حسابات مدينة  متنوعة  ح/  ×××                       

  1664     طلبات التعويض ح/                                 

 492ح/ إيرادات عرضية             ×××                        

 ( 1664االحتمال الثالث: المبلغ المعوض اقل من مبلغ حسابات التعويض)ح

 من ح /مذكورين ××× 

 165شاط غير جاريح/ مدينو ن×××           

 392ح/ مصروفات عرضية ×××            

 166إلى ح/ حسابات مدينة  متنوعة /×××                     

 1664/طلبات التعويضح/                                  

 استالم المبلغ المعوض: -3

 181من ح/ نقدية بالصندوق ××× 

      165اط غير جاريإلى ح/ مدينو نش×××                    

 مثال :

طن مواد  20قامت إحدى الشركات الصناعية /قطاع اشتراكي بفتح اعتماد مستندي الستيراد  4/1/2007بتاريخ 
 دينار ، وسددت المبالغ لتالية : 400000أولية بقيمة 

 دينار مصاريف فتح االعتماد .50000تم تسديد مبلغ  6/1/2007

 دينار مصاريف التأمين على االعتماد .20000تم تسديد مبلغ  15/1/2007

 .قيمة مستندات الشحن لتم تسديد كام 2/3/2007

 دينار رسوم كمركية . 10000تم تسديد مبلغ  10/3/2007

حضور واد وبعند استالم المواد األولية من قبل لجنة االستالم في الشركة وتنظيم محضر نفاض للم 11/3/2007
ى اد الصالحة إلمن كمية المواد المستلمة كانت تالفة كليا ، وبعد إدخال المو %10ممثل شركة التأمين تبين أن 

 المخزن تم مطالبة شركة التأمين بمبلغ التعويض عن قيمة المواد التالفة . 

 رض :( في سجالت األستاذ العام على ف 1664و 1381المطلوب : إجراء القيود الالزمة وتصوير حسابي ) 

 دينار تم استالمها نقدا .50000كانت  1/4/2007في قيمة التعويض أن  -أ

 

 دينار تم استالمها نقدا . 48000كانت  1/4/2007قيمة التعويض فيأن  -ب
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 : الحل

 إثبات قيد مصاريف فتح االعتماد : 6/1/2007

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح      50000

    1381يه لحساب المنشأة ح   ح/ اعتمادات مستند                

183إلى /ح نقدية لدى المصارف ح   50000                         

 

 اثبات مصاريف التأمين 15/1/2007

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح      20000

 1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح                   

 183إلى /ح نقدية لدى المصارف ح   20000                      

  

 ( دينار400000)اثبات قيد تسديد قيمة مستندات االعتماد  2/3/2007

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح      400000

 1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح                   

 183ح نقدية لدى المصارف ح  إلى / 400000                     

 اثبات قيد تسديد الرسوم الكمركية 10/3/2007

   138من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح      10000

 1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح                   

  183إلى /ح نقدية لدى المصارف ح   10000                      

 دينار  480000=10000+400000+20000+ 50000د األولية المستورد = كلفة الموا

 دينار كلفة المواد التالفة  48000=  10%× 480000

 المواد الصالحة  ةدينار كلف 432000=  48000 – 480000

 

 قيد غلق االعتماد بقيمة المواد الصالحة  إثبات 11/3/2007

 131 ةاألوليمن ح/ مخزون الخامات والمواد  432000

   138ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح     إلى  432000                   

 1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح                                      

 إثبات قيد كلفة المواد التالفة 11/3/2007 

  166من ح/ حسابات مدينة  متنوعة / 48000 

 1664/طلبات التعويضح/                      

   138ح/ اعتمادات مستنديه لشراء مواد      ح      إلى  48000                      

  1381ح/ اعتمادات مستنديه لحساب المنشأة ح                                        
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 ( دينار50000اثبات مبلغ التعويض حسب الفرض االول )  

 دينار ايرادات عرضية 2000= 48000- 50000

 165من ح/ مدينو نشاط غير جاري 50000

 إلى / ح/ مذكورين  50000                  

  166ح/ حسابات مدينة  متنوعة 48000                     

  1664     طلبات التعويض ح/                                 

 492ت عرضية           ح/ إيرادا   2000                     

 اثبات قيد استالم مبلغ التعويض

 181من ح/ نقدية بالصندوق  50000

      165إلى ح/ مدينو نشاط غير جاري 50000                   

 ( دينار 48000اثبات مبلغ التعويض حسب الفرض الثاني )

 165من ح/ مدينو نشاط غير جاري 48000

  166ابات مدينة  متنوعة إلى ح/ حس48000             

 1664     طلبات التعويض ح/                         

 اثبات قيد استالم مبلغ التعويض                             

 181من ح/ نقدية بالصندوق  48000

      165إلى ح/ مدينو نشاط غير جاري 48000                   

 

 

 

 1665ح / النقدية والمخزنية تالفرو قا
 

 : 1665/سابحل المعالجات القيدية

 3/مخزونالح/و 181/نقدية في الصندوقحسابي )ح/لبعد بالنسبة  ثبيت مبالغ الفروقات التي لم تعرف أسبابهات -1
. 

 فتكون إما مع ما هو مثبت في السجالت كظهر هذه الفروقات عند الجرد الفعلي للنقدية اوالمخزون ومقارنة ذلت -2
 .قصزيادة أو ن

 حالة الزيادة : -أ 

 وجب فيللحسابات المعنية يجري تثبيت الفرق المالجرد الفعلي اكبر من رصيد السجالت  إذا كانت أرصدة 
 عديل أرصدةوعلية يتم ت وهذا يعني وجود زيادة في النقدية أواحد حسابات المخزون 1665الطرف الدائن من ح/

 يسجل القيد التالي .السجالت بحيث تطابق أرصدة الجرد الفعلي ، و
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  أو ح/ المخزون المعني   181من ح/ نقدية في الصندوق ××× 

  166إلى ح/ حسابات مدينة  متنوعة /×××           

 1665ح / نقدية ومخزنيه تح/ فرو قا                      

لطرف امدينا وجعل بجعله  1665وبعد التحري عن أسباب الزيادة وتحديد المسؤولية ومعرفة السبب يغلق ح/
 الدائن الحساب المعني بهذه الزيادة  . 

 

 حالة النقص : -ب

لطرف اب في إذا كانت أرصدة الجرد الفعلي اقل من رصيد السجالت للحسابات المعنية يجري تثبيت الفرق السال
 رصدةأ ، وهذا يعني وجود نقص في النقدية أواحد حسابات المخزون وعلية يتم تعديل 1665المدين  من ح/

 . الجرد الفعلي ، ويسجل القيد التالي أرصدةالسجالت بحيث تطابق 

 

  166من ح/ حسابات مدينة  متنوعة /×××          

 1665ح / نقدية ومخزنيه تح/ فرو قا                     

 ح/ المخزون المعني أو   181إلى ح/ نقدية في الصندوق ×××                       

لطرف بجعله دائنا وجعل ا 1665النقص وتحديد المسؤولية ومعرفة السبب يغلق ح/أسباب  ي عنالتحربعد و
 المدين الحساب المعني بهذا النقص . 

 

 مثال محلول:

بعد ودينار عماهو مثبت في السجالت ،  5000جود الفعلي في الصندوق ووجد هناك نقص بمبلغ تم جرد المو -1
ت في لم يثبوسدد إلى احد المجهزين من القطاع الخاص من قبل أمين الصندوق التحري عن السبب وجد أن المبلغ 

 السجالت .

سجالت ، دينار عماهو مثبت في ال 10000ن الخامات والمواد األولية ووجد هناك زيادة  بمبلغ تم جرد مخزو -2
ة اإلنتاجي قسامازن من األوبعد التحري عن السبب وجد أن الزيادة تمثل كمية من المواد األولية أعيدت إلى المخ

 لكونها فائضة عن الحاجة  ولم يثبت في السجالت في حينها  .

 المطلوب : تسجيل قيود اليومية الالزمة .  

 الحل :

 النقص في الصندوق: -1

 قيد إثبات النقص في الصندوق -أ

  166من ح/ حسابات مدينة  متنوعة /5000

 1665/ ح نقدية ومخزنيه تح/ فرو قا             

  181إلى ح/ نقدية في الصندوق  5000                     
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 السبب: بعد معرفة 1665تسوية ح/ -ب

  261من ح/ مجهزون 5000

  2164ح/مجهزون قطاع خاص             

  166إلى ح/ حسابات مدينة  متنوعة / 5000          

 1665/ح  نقدية ومخزنيه تح/ فرو قا                        

 لزيادة في مخزون الخامات والمواد األولية:ا -2

 يد إثبات الزيادة في مخزون الخامات والمواد األولية:ق -أ

  131من ح/ مخزون الخامات والمواد األولية 10000

  166إلى ح/ حسابات مدينة  متنوعة / 10000               

 1665ح / مخزنيهنقدية و تح/ فرو قا                               

 السبب: بعد معرفة 1665تسوية ح/ -ب

  166من ح/ حسابات مدينة  متنوعة /10000

 1665ح / نقدية ومخزنيه تح/ فرو قا             

 321إلى ح/ خامات ومواد أولية 10000                     
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 رونعشالثالث الاألسبوع 

  18والنقود ح/ 167السلف ح/ 

 

 : 167اوال السلف ح/ 

وجة المبالغ المدفوعة من الوحدة إلى بعض منتسبيها بغرض اإلنفاق على بعض ا167ويمثل حساب السلف /
 النشاط المتعلقة بها ،

 وهي : أنواع ةثالث إلى 167تحليل ح/ السلف /وقد تم 

 :  1671النشاط ح/ إلغراضسلف  -اوال

لنشاط اعلى بعض اوجة  اإلنفاقبعض منتسبيها بغرض  إلىحدة ويمثل هذا الحساب المبالغ المدفوعة من الو
ذي الغرض ال نتهاءاالمتعلقة بها ، وتتصف هذه السلف بكونها مؤقتة وذات مبلغ قليلة نسبيا ، وواجبة التصفية بعد 

 تي:ما يأتمت من أجلة  ، ومثال لهذه السلف )سلف السفر واإليفاد و سلف االحتفاالت ( وتعالج محاسبيا ك

 عند التسليف :القيد المحاسبي  -1

  167من ح/ السلف ×××          

 : 1671ح/ سلف إلغراض النشاط                      

    183إلى ح/ نقدية في المصارف ×××                       

كلف لمهام المن ادات التي تعزز عملية الصرف عيقوم المستلف بتقديم القوائم والمستن قيد تسوية مبلغ السلفة : -2
ويستلم ، 3ات/بها وعندها تتم تسوية السلفة الممنوحة له ، ويحمل المبلغ المصروف على احد حسابات االستخدام

 من الموظف المبلغ المتبقي من السلفة إذا كان المبلغ المصروف اقل من مبلغ السلفة ،

 .  السلفة من مبلغ ثرأكإذا كان المبلغ المصروف الموظف  إلىتسديد الفرق  أو

 مصروف اقل من مبلغ السلفة:القيد المحاسبي في حالة كون ال -أ

 من مذكورين      

 3ح / المصروف المعني×××  

 181ح/ نقدية ف الصندوق ×××  

  167ح/ السلف إلى ×××               

      1671ح/ سلف إلغراض النشاط                           

 من مبلغ السلفة: أكثرة كون المصروف القيد المحاسبي في حال -ب

 3من ح / المصروف المعني×××  

 إلى مذكورين                       

           181ح/ نقدية ف الصندوق ×××                     

  167ح/ السلف ×××                    

   1671ح/ سلف إلغراض النشاط                           
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 اإلعداد اإلنفاق على ضدينار لغر 300000بتسليف محاسب لجنة االحتفاالت مبلغ  العهد التقني امق مثال :

 انت :رف وكلالحتفال  بيوم الهيئة ، وبعد االنتهاء من االحتفالية قدم المحاسب المستندات التي تعزز الص

 دينار . 320000الفرض األول: 

 دينار.  290000الفرض الثاني :

 اليومية الالزمة للتسليف وتسوية السلفة .المطلوب قيود 

 الحل : 

 القيد المحاسبي عند التسليف : -1

  167من ح/ السلف  300000           

 : 1671ح/ سلف إلغراض النشاط                              

    183إلى ح/ نقدية في المصارف  300000                     

 (دينار  20000)بمبلغ من مبلغ السلفة أكثرالمصروف  ولاألرض تسوية السلفة بموجب الف -2

 333دعاية وطبع وضيافة من ح /   300000

 3335ح/ احتفاالت                    

 إلى مذكورين                       

           181ح/ نقدية ف الصندوق     20000                   

  167السلف  ح/   300000                   

   1671ح/ سلف إلغراض النشاط                                   

 (دينار 10000بمبلغ) من مبلغ السلفةاقل المصروف لفة بموجب الفرض الثاني تسوية الس -3

 333من ح / دعاية وطبع وضيافة    290000

 3335ح/ احتفاالت                     

 181ح/ نقدية ف الصندوق   10000

  167ح/ السلف إلى  300000              

      1671ح/ سلف إلغراض النشاط                                 
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 1672ثانيا : سلف المنتسبين ح/

مباشر  يهم بشكلوقد تدفع إلبصفتهم الشخصية من الوحدة إلى بعض منتسبيها التي تمنح ويمثل هذا الحساب المبالغ 
 تسجل وفذة ، ويتم استعادة السلفة من المنتسبين حسب التعليمات النا ،ى جهات معينة نيابة عنهم أو تدفع إل

لك اق وكذوالمخصصات دون استحق واألجورضمن هذا لنوع من السلف المبالغ المصروفة للمنتسبين عن الرواتب 
 دها ،كانت بعهدتهم تسديوالتي يطالب من  أسبابهاالفروقات النقدية والمخزنية السالبة التي التعرف 

 ويسجل القيد التالي عند التسليف :

  167من ح/ السلف ×××

  1672 المنتسبينح/ سلف            

    183إلى ح/ نقدية في المصارف ×××                   

طرف وتسترد هذه السلف بأقساط شهرية من الرواتب واألجور ، ويالحظ ظهور حساب سلف المنتسبين في ال
 سب.المنت للوصول إلى صافي الراتب الذي يسدد إلىدائن من قيد الرواتب الشهري كاستقطاع من المنتسبين ال

 : استرداد السلفة من المنسبويسجل القيد التالي عند 

    181 صندوقح/ نقدية في ال من××× 

  167ح/ السلف  إلى×××                     

  1672 المنتسبينسلف ح/                                 

 مثال:

 ألحدة خدمة تقاعدي إضافةمديرية التقاعد وذلك عن  إلىدينار  300000الشركات العامة مبلغ  إحدىسددت 
هري ، وقد سدد الش راتبهمتساوية من  أقساط( 10بذمة المنتسب ، تستقطع ب) كسلفهمنتسبيها ، وقد اعتبر المبلغ 

 . األولالمنتسب القسط 

 .األولاليومية الالزمة للتسليف وتسديد القسط  قيودالمطلوب 

 الحل:

 بذمة المنتسب ( سلفه واعتبارهيد التسليف ) دفع  المبلغ مديرية التقاعد ق -1

  167من ح/ السلف 300000

  1672 المنتسبينح/ سلف                  

    183إلى ح/ نقدية في المصارف   300000                   

 م القسط األول من المنسب:قيد استال -2

    181 صندوقح/ نقدية في ال من 300000

  167ح/ السلف  إلى300000                           

 1672 المنتسبينح/ سلف                                             
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 تمنح سلف الزواج وفق اإلجراءات التالية : : 1673 ثالثا : سلف الزواج

 النافذة . نح المنتسب المتزوج حديثا سلفه زواج يحدد مبلغها بموجب القوانين والتعليماتيم -1

حين لالسلفة بأقساط متساوية بعد مدة معينة من تاريخ التسليف من رواتب وأجور المنتسب  يستقطع مبلغ -2
 تسديدها .

ة في حالة لضمان استرداد مبلغ السلف قوم الوحدة بالتأمين على سلف الزواج عند التسليف لدى شركة التأمينت -3
 السلفة  ستقطع من مبلغالشركة المذكورة وي إلىسدد يين كعمولة معوذلك مقابل مبلغ ،  أواخرسبب لعدم قيام الموظف بالتسديد 

ألقساط ايان استقطاع ) في حالة إنجاب األطفال خالل فترة سر من ضمن التعليمات النافذةإطفاء سلف الزواج: -4
 جتماعية ،اغايات يتم إطفاء جزء من السلفة واعتباره مصروفا ايراديا تتحمله الوحدة ألهداف و ية للسلفة (الشهر

 3835/واج، إطفاء سلف الز 383/مصروفات تحويلية متنوعةويسمى المبلغ بقسط االطفاء وعالج محاسبيا على حساب 

 :  المعالجات القيدية لسلف الزواج

 بلغ السلفة مع مبلغ العمولة (:) مالقيد عند التسليف  -1

  167من ح/ السلف ××× 

  1673 الزواجح/ سلف            

 إلى مذكورين                       

 267استقطاعات لحساب الغير ح/ ×××                 

 2671استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير ح/                         

    183ة في المصارف ح/ نقدي×××             

  شركة التأمين : إلىتسديد مبلغ العمولة  -2

 267استقطاعات لحساب الغير من ح/ ×××

 2671استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير ح/            

    183إلى ح/ نقدية في المصارف ×××                       

 :  استرجاع مبلغ السلفة -3

السلفة  بلغ قسطشهرية متساوية تحدد بموجب التعليمات النافذة ونالحظ ظهور مة بأقساط مبلغ السلفيتم استرداد 
 لغرض المسترد في الجانب الدائن من قيد الرواتب واألجور الشهرية لمنتسبي الوحدة وضمن االستقطاعات

 التوصل إلى صافي رواتب واجورالمنتسبين .

 قيد إطفاء سلف الزواج : -4

  383تحويلية متنوعة/من ح/ مصروفات ××× 

 3835ح/ إطفاء سلف الزواج/            

  167ح/ السلف  إلى×××                     

 1673الزواجح/ سلف                                 
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 مثال :

ي يك والباقدينار بش (980000)دينار( وقد سدد له مبلغ  1000000زواج بمبلغ ) سلفهف احد المنتسبين يسلتم ت
الموظف  طاع رزق. وقبل البدء باالستقتأمين على مبلغ السلفة لشركة التأمين عن عمولتها لقاء ا إلىتم تسديدة 

نافذة . ( دينار حسب التعليمات ال200000وطلب إطفاء جزء من مبلغ السلفه ، وقد تم إطفاء مبلغ  ) طفال
 المطلوب قيود اليومية الالزمة للتسليف واإلطفاء . 

 الحل :

 القيد عند التسلف : -1

  167من ح/ السلف 1000000

  1673 الزواجح/ سلف                    

 إلى مذكورين                       

 267استقطاعات لحساب الغير ح/  20000                

 2671استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير ح/                            

    183ح/ نقدية في المصارف  980000            

 تسديد مبلغ العمولة إلى شركة التأمين :  -

 267استقطاعات لحساب الغير من ح/ 20000

 2671استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير ح/            

    183إلى ح/ نقدية في المصارف  20000                      

 

 قيد إطفاء جزء من سلفه الزواج : -3

  383من ح/ مصروفات تحويلية متنوعة/ 200000

 3835ح/ إطفاء سلف الزواج/                  

  167ح/ السلف  إلى200000                          

 1673الزواجح/ سلف                                            
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 18النقود ح/ثانيا : 

لى ن أو عئود للوحدة سواء كانت في الصندوق أو في المصارف أو في الخزاالنقدية التي تعالحساب  يمثل هذا
 .شكل سلف مستديمة 

 الموحد الحسابات التالية: يالمحاسب للنظام  النقود بموجب الدليل حساب ويتفرع من

    181ح/   صندوقنقدية في ال

   182سلف مستديمة       ح/ 

 183نقدية في المصارف ح /

 184ن   ح/نقدية لدى الخزائ

      185شيكات وحواالت     ح/

 ( في المحاضرات السابقة ،وسنستعرض الحقا حسابي  184 183، 181تم استعراض الحسابات ) 

 (182 ،185 ) 

 182مستديمة       ح/ السلف ال

البناء  ولجان المشتريات والنثرية هي السلف المدفوعة إلى اللجان المشكلة في الوحدة الغراض محددة مثل لجان
 ، وتعتبر هذه اللجان لجان دائمية خالل السنة . والتنفيذ المباشر

  المعالجات القيدية :

 قيد التسليف:-1

  182 المستديمة  من ح/ السلف ×××

    183المصارف  لدىإلى ح/ نقدية ×××                     

 تعزيز السلفة: يقيد -2

 نة:من قبل اللجبالغ المصروفة مال إثبات قيد -أ

 من مذكورين                        

  12ح/ الموجود الثابت المعني ضمن ح/×××       

  13ح/ المخزون المعني               

  32ح/ المستلزمات السلعية                

 33ح/ المستلزمات الخدمية                

 إلى مذكورين                                  

  265دائنو نشاط غيرجاري ح/                                  

 261ح/ المجهزون                                   
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 روفة إلى اللجنة:قيد المبالغ المص -ب

 مذكورين من              

                    265دائنو نشاط غيرجاري ح/×××               

 261ن ح/ المجهزو×××               

    183المصارف  لدىنقدية  /ح إلى   ×××                                

نهاية  لجنة أو فيا بسبب انتهاء أعمال الغالقهايثبت القيد التالي عند تسوية مبلغ السلفة او : قيد تسوية السلفة -3
 ، وكذلك يتم استالم المبالغ النقدية المتبقية من اللجنة . السنة المالية

 مذكورين من              

                    265دائنو نشاط غيرجاري ح/×××               

 261ح/ المجهزون ×××               

    181 بالصندوقنقدية  /ح ×××              

     182 المستديمة  السلف /إلى ح ×××                                  

 دينار  200000طلب من لجنة المشتريات تصفية السلفة الممنوحة لها والبالغة  31/12/2008بتاريخ  مثال :

 .ينار نقدا د 40000قدمت اللجنة المستندات والقوائم التي تعزز المبالغ المصروفة وكذلك سددت اللجنة مبلغ 

 30000،  جهزت بة وسائط النقل مباشرة شراء وقود 20000قرطاسيه ،  10000شراء أثاث ،  100000) 
 . (. المطلوب القيود الالزمة للعمليات اعالةشراء أدوات احتياطية 

 الحل : 

 قيدي تعزيز السلفة: -

 يد إثبات المبالغ المصروفة من قبل اللجنة:ق -أ

 من مذكورين                        

  126أثاث وأجهزة مكاتب/ح   100000      

 1261ح/ أثاث                      

  133األدوات االحتياطية مخزون ح/      30000       

 133المتنوعات مخزون ح/      10000       

 القرطاسيةمخزون ح/                        

   322الوقود والزيوت ح/       20000       

 إلى مذكورين                                          

  265دائنو نشاط غيرجاري ح/100000                                  

 261ح/ المجهزون  60000                                  
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 روفة إلى اللجنة:قيد المبالغ المص -ب

 مذكورين من              

                    265دائنو نشاط غيرجاري ح/100000             

 261ح/ المجهزون  60000             

    183المصارف  لدىنقدية  /إلى ح ×××                                  

 .في نهاية السنة  السلفة صفيةقيد ت -3

 مذكورين من              

                    265دائنو نشاط غيرجاري ح/ 100000              

 261ح/ المجهزون    60000              

    181 بالصندوقنقدية  /ح    40000              

   182 المستديمة  السلف /إلى ح   200000                                

   

 185شيكات وحواالت     ح/

يها فاجدة يستخدم هذا الحساب عندما تستلم الوحدة شيكات مسحوبة على فروع المصرف في غير المحافظة المتو
 الوحدة لعال تجاع هذه الشيكات في الحساب الجاري لغرض تحصيلها ، والوحدة ، في هذه الحالة تقوم الوحدة بإيد

حاسبي م المحسابها الجاري مدينا إال عند استالم اإلشعار من المصرف بتحصيل قيمة الشيك ، وقد قسم  النظا
 التالية : األنواع إلى 185 حساب الموحد 

  1851ح/ شيكات وحواالت قيد التحصيل  -1

 1852ح/ حواالت بالطريق  -2

 1853شيكات وحواالت مرفوضة ح/ -3

 : 185القيدية لحساب  المعالجات

 إرسال الشيكات : -أ

 :مسحوبة على مصارف خارج المحافظة لغرض تحصيلها يسجل القيد التاليشيكات  عند إرسال

 185شيكات وحواالت     ح/من ح/ ××× 

 1851شيكات وحواالت قيد التحصيل     ح/ح/             

    118 بالصندوقنقدية  /إلى ح ×××                        

 تحصيل قيمة الشيك : -ب

 .3366 عند استالم إشعار المصرف بتحصيل المبلغ ، وتتحمل الوحدة عمولة التحصيل وتسجل في ح/ خدمات مصرفية

 

 

 



 108 

 يسجل القيد التالي:و

 مذكورين من              

                    336ة متنوعة مصروفات خدمي ح/×××               

 3366خدمات مصرفية ح/                       

    183 لدى المصارفنقدية  /ح ×××                

 185شيكات وحواالت     ح/إلى ح/ ×××                               

 1851يل     ح/شيكات وحواالت قيد التحصح/                                           

 استالم إشعار الرفض :  -ج

د دم وجوقيد التحصيل بسبب وجود خطأ في إعداد الشيك أو ع شيك المرسلال برفضعند استالم إشعار المصرف 
 1853شيكات وحواالت مرفوضة ح/رصيد للساحب ، ففي هذه الحالة يسجل قيد يكون الجانب المدين فيه ح/ 

  1851ت قيد التحصيل     ح/شيكات وحواالح/ والجانب الدائن 

 مذكورين من                      

 185شيكات وحواالت     ح/ح/ ×××               

  1853شيكات وحواالت مرفوضة ح/ح/                      

  165مدينو نشاط غير جاري  أو 161ح/ العمالء ×××               

 مذكورين إلى                                         

    183 لدى المصارفنقدية  /ح ×××                                     

 185شيكات وحواالت     ح/ح/ ×××                                     

 1851شيكات وحواالت قيد التحصيل     ح/ح/                                            

 حواالت بالطريق : -د

مل معه ي تتعاد يحصل في نهاية السنة المالية عدم وصول مبالغ محولة بين المراكز والفروع إلى المصرف الذق 
ن المطابقة بيولية  إلغراض إعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة الماوالوحدة إال بعد انتهاء السنة المالية 

 كز المرسلة لها المبلغ .االمر أوالمراكز والفروع يسجل القيد التالي في سجالت الوحدة 

 185ح/  من ح/ شيكات وحواالت ×××               

 1852حواالت بالطريق ح/ح/                           

 263إلى ح/ حسابات جارية دائنة ×××                                  

  2632اخل المشاة ح/ حسابات جارية د                                             

م رف ، يتبتسجيل المبلغ المحول للوحدة في حسابها الجاري لدى المص المصرفمن إشعار  المركز عند استالم
 تسجيل القيد التالي في السجالت.

    183 لدى المصارفنقدية  /من ح ×××                

 185ح/  ح/ شيكات وحواالت  إلى×××                               

 1852حواالت بالطريق ح/ح/                                           
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 مثال محلول :

 دينار 500000بمبلغ استلمت إحدى الشركات المساهمة في الموصل شيكا من احد عمالء القطاع الخاص 
في  همعالمصرف الذي تتعامل  إلىالشركة الشيك  أرسلتمسحوب على مصرف الرافدين في بغداد ، وقد 

ت سجال الموصل لغرض تحصيل الشيك المسحوب على المصرف في بغداد لحسابها ، المطلوب القيود الالزمة في
 : الشركة على فرض

 دينار . 1000ستالم إشعار من المصرف بتحصيل قيمة الشيك وتسجيل عمولة على الشركة قدرها ا -1

 جود رصيد في حساب العميل لدى المصرف ستالم إشعار من المصرف برفض قيمة الشيك وذلك لعدم وا -2

ى مولة نقدا إلدينار، وقد تم االتصال بالعميل وسدد قيمة الشيك مع الع 0010وتسجيل عمولة على الشركة قدرها 
 الشركة . 

 الحل :

 ن العميل:قيد استالم الشيك م -1

    181 بالصندوقنقدية  /من ح   500000              

 161ح/  إلى ح/ العمالء  500000                             

 1614ح/ العمالء قطاع خاص                                           

 إرسال الشيك إلى المصرف للتحصيل: قيد -2

 185شيكات وحواالت     ح/من ح/  500000

 1851شيكات وحواالت قيد التحصيل     ح/ح/                   

  181 بالصندوقنقدية  /إلى ح  500000                                 

 ألول باستالم إشعار بالتحصيل:االفرض -3

 مذكورين من              

                    336مصروفات خدمية متنوعة  ح/       1000              

 3366خدمات مصرفية ح/                              

    183 لدى المصارفنقدية  /ح    499000              

 185شيكات وحواالت     ح/إلى ح/   500000                                     

  1851/ح  شيكات وحواالت قيد التحصيل   ح/                                                         
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 ثاني باستالم إشعار بالرفض:الفرض ال-4

 :على ح/ العمالء مبلغ العمولة تسجيلرفض الشيك و قيد -أ

 مذكورين من                      

 185شيكات وحواالت     ح/ح/   500000              

  1853شيكات وحواالت مرفوضة ح/ح/                             

  161ح/ العمالء      1000               

 1614ح/ العمالء قطاع خاص                             

 مذكورين إلى                                         

    183 لدى المصارفنقدية  /ح       1000                                   

 185شيكات وحواالت     ح/ / ح  500000                                   

 1851شيكات وحواالت قيد التحصيل     ح/ / ح                                                 

 يد تحميل قيمة الشيك المرفوض على حساب العميل:ق -ب

  161من ح/ العمالء      500000   

 1614ح/ العمالء قطاع خاص                         

 185شيكات وحواالت     ح/إلى ح/   500000                           

 1853شيكات وحواالت مرفوضة ح/ح/                                               

 :نقدا  العميلمن يد استالم  قيمة الشيك المرفوض مع العمولة المصرفية ق -ج

    181 بالصندوقنقدية  /من ح   501000              

 161ح/  إلى ح/ العمالء  501000                             

 1614ح/ العمالء قطاع خاص                                                
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 رونعشالرابع والاألسبوع 

 22ح / حتياطاتاالو  21رأس المال  ح/ 

 حسابات المطلوبات )الخصوم( 

  إلى وتحلل(  المطلوبات)الخصوم            2                األول المستوى
  المال رأس          21               نيالثا المستوى

  حتياطاتاال                                     22           
  التخصصات                                     23           

  المستلمة  ضقروال                                               24
  دائنةال المصارف                                     25            
  دائنونال                                     26            

  مختلفة دائنة حسابات                                               27
   حساب العمليات الجارية                                     28            

 الحسابات المتقابلة الدائنة                                     29            

 21رأس المال  ح/ :  -1

ثناء أ أود تأسيسها األموال المقدمة من مالكي الوحدة )الدولة أو المساهمين( عن 21يقصد برأس المال المدفوع  ح/ 
عينا  وأنقدا  إما األموالأجله ، وتكون هذه  ممارستها لنشاطها لغرض تمكينها من مزاولة النشاط الذي كونت من

ء إلنشا مختلفة . وتم استعراض موضوع رأس المال عند دراستنا لموضوع التمويل المركزيعلى شكل موجودات 
 الموجودات الثابتة . 

 ويمثل رأس المال المستلم فعال من الوحدة االقتصادية . : 211رأس المال المدفوع  ح/ 

 : 22ح / حتياطاتاال -2

د لمواريقصد باالحتياطيات المبالغ المحتجزة من الفائض الذي يظهره حساب النشاط الجاري بعد مقابلة ا
الوحدة  اجههاباالستخدامات ، وذلك لتحقيق أهداف معينة ، ومن هذه األهداف تجاوز المخاطر والخسائر التي تو

 لخاصة .اموالها بتمويل استثماراتها المختلفة بأالمالي للوحدة وذلك بقيامها مستقبال وكذلك تعزيز االستقالل 

سنة ل 56 وتقوم وحدات القطاع االشتراكي بتوزيع أرباحها حسب قانون أرباح  وحدات القطاع االشتراكي رقم
وحصص الجهات الحكومية   22ح /حيث إن حصة الوحدة من األرباح تسجل في حساب االحتياطيات 1982

 لحين تسديدها .  268زيع األرباح ح/األخرى تسجل في حساب دائنو تو

لمختلفة اطيات وحدات القطاع المختلط والخاص فان أرباحها تقسم إلى حصتين األولى ترحل إلى حساب االحتيا أما
وبعض  إليهم لحين تسديدها 268تسجل في حساب دائنو توزيع األرباح ح/ والمساهمين وحصة المالك   22ح /

لى السنة إدور ي مقوم بتوزيع أرباحها على المالكين وإنما تحتفظ بها كفائض متراكالوحدات في القطاع الخاص الت
 أالحقة .

 لي:كما يوتم تبويب هذا الحساب بموجب النظام المحاسبي الموحد تبويبا يستند إلى الهدف من االحتياطي و

  221ح/  مالية   احتياطيات رأس  -أ

 222 /ح    االحتياطي العام      -ب

 223اطيات متنوعة      ح/ احتي -ج

 224 /ح       الفائض المتراكم    -د

 225ح/        العجز المتراكم     - ه



 112 

 

 

 

 : 221مالية   ح/احتياطيات رأس  -أ

رض استثمارها بأنة المبالغ المحتجزة من الفائض لغ 221/ماليةاحتياطيات رأس عرف النظام المحاسبي الموحد ح/
لثابتة ، اودات بلية لتجديد الموجودات أو استبدلها أو لمواجهة ارتفاع أسعار الموجفي توسعات المنشأة المستق

 ويتفرع هذا الحساب إلى حسابين هما :

  2211احتياطي التوسعات ح/ -

 2212ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة  احتياطي -

 مستمرة فيبتة الالموجودات الثا لىويشمل هذا الحساب المبالغ المحتسبة نتيجة االستمرار في احتساب االندثار ع
    .الثابتة  جوداتاإلنتاج بعد بلوغ قيمتها الدفترية صفرا . وذلك لتوفير المبالغ الالزمة لتغطية استبدال المو

 المعالجات القيدية :

  2211المعالجات القيدية لحساب احتياطي التوسعات ح/ -

الجانب الدائن وفي حالة إظهاره اربحا قابلة للتوزيع  281ي/يكون القيد: الجانب المدين هو حساب النشاط الجار
 2211حساب احتياطي التوسعات ح/

 281النشاط الجاري من ح/××× 

   221مالية  احتياطيات رأس /إلى ح/ ×××                      

 2211    احتياطي التوسعاتح/                                   

 2212احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة ساب المعالجات القيدية لح -

 37من ح / اندثار الموجود الثابت المعني ××× 

   221مالية  احتياطيات رأس /إلى ح/ ×××                      

 2212ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة  ح/ احتياطي                                  

 

 :  222االحتياطي العام  ح/  -ب

ذا لنافذة بهمات ايتضمن هذا الحساب المبالغ المحتجزة من الفائض القابل للتوزيع وفق النصوص القانونية والتعلي
 الخصوص ، ويكون القيد المحاسبي كما يلي:

 281النشاط الجاري من ح/××× 

   222االحتياطي العام  إلى ح/ ×××                      

 : 223ح/  احتياطيات متنوعة      -ج

لنصوص اسبق ذكرها والتي يحق للوحدة تكوينها وفق  يغير التمن  األخرىاالحتياطيات  يتضمن هذا الحساب
 ، ويكون القيد المحاسبي كما يلي: ة والتعليمات النافذة القانوني

 281النشاط الجاري من ح/××× 

 223إلى ح/ احتياطيات متنوعة      ح/ ×××                      
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 224تراكم         ح/ الفائض الم  -د

ي حتياطاال و احتياطي التوسعاتبعد احتساب  األرباحيمثل هذا الحساب الرصيد المتبقي من حصة الوحدة من 
 : ، ويكون القيد المحاسبي كما يلي االحتياطيات المتنوعة و العام

 281النشاط الجاري من ح/××× 

 224الفائض المتراكم ح/  /إلى ح×××                      

 ويمكن تسجيل القيد اإلجمالي التالي ألنواع التخصيصات :

 281النشاط الجاري من ح/××× 

 إلى مذكورين                                          

   221مالية  احتياطيات رأس ح/                                   

 2211           احتياطي التوسعات /ح                                  

   222       ح/االحتياطي العام                                    

 223ح/ احتياطيات متنوعة                                       

 224    الفائض المتراكم ح/ /ح                                   

  225ح/  العجز المتراكم     - ه

  الثانية  مرحلته، أي أن رصيد حساب النشاط الجاري بتتكون االحتياطيات عندما يكون هناك أرباح قابلة للتوزيع 

 الجاري ، لنشاطادائنا ، أما إذا حدث العكس فان هذا يعني أن هناك خسائر متحققة خالل السنة المعد عنها حساب 

ط الجاري ب النشاوإطفائها في حساالسنوات المالية القادمة وتقوم الوحدات االقتصادية بتدوير هذه الخسائر إلى 
خالل السنة  من األرباح المتحققة %50عند تحقق األرباح شرط أن اليتجاوز مبلغ اإلطفاء السنوي لهذا العجز 

 التي تم فيها عملية اإلطفاء . 

 225المعالجة القيدية لتكوين وإطفاء حساب العجز المتراكم    ح/ 

 في حالة وجود خسائر متحققة : 225 تكوين ح/ -1

 225 العجز المتراكم   من ح/××× 

      281النشاط الجاري إلى  ح/×××                            

 في السنوات الالحقة : أرباحتحقق في حالة  225ح/  إطفاء -2

      281النشاط الجاري من ح/×××  

  225 م  العجز المتراك إلى ح/×××                   
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 محلول : (1رقم ) مثال

 دينار  800000بمبلغ )دائن( 31/12/2006رصيد حساب النشاط الجاري في إحدى الشركات العامة في 

دينار تقرر توزيعها على حساب احتياطي  200000وعلى فرض أن حصة الشركة من هذه األرباح كانت 
يرحل إلى  متبقيلعلى التوالي وا %20:  %25:  %30بة التوسعات واحتياطي العام واالحتياطيات المتنوعة بنس

 د اليومية الالزمة للعمليات أعاله المطلوب : قيحساب الفائض المتراكم .

 الحل :

 60000=  %30× 200000=         احتياطي التوسعات

 50000=  %25× 200000=             حتياطي العامالا

 40000=  %20× 200000=     واالحتياطيات المتنوعة

 دينار 50000( = 40000+  50000+  60000)  – 200000 الفائض المتراكم            =

 دينار  600000=  200000 – 800000دائنو توزيع األرباح        = 

 القيد المحاسبي:

 281النشاط الجاري من ح/     800000

 إلى مذكورين                                          

   221  مالية احتياطيات رأس ح/    60000                                 

 2211     احتياطي التوسعاتح/                                               

   222       ح/االحتياطي العام      50000                                 

 223  ح/ احتياطيات متنوعة       40000                                 

 224    الفائض المتراكم ح/ /ح    50000                                 

 268ح/ دائنو توزيع األرباح      600000                                 

 ( محلول :2مثال رقم )

تقرر فدينار،  400000بمبلغ (مدين) 31/12/2007رصيد حساب النشاط الجاري في إحدى الشركات العامة في 
 السنة القادمة ،  قيد اليومية الالزمة للعمليات أعاله . إلىتدوير الخسارة 

 225 العجز المتراكم   من ح/  400000

  النشاط الجاري إلى  ح/ 400000                            

 ( محلول :3مثال رقم )

  1/7/1982نمدينار ، احتسب االندثار ابتداء"  100000دات بمبلغ قامت بشراء آالت ومعالشركة العامة للسكر 

 قسط ثابت . %12.5، نسبة االندثار 

 .31/12/1989،1990،1991المطلوب تسجيل قيود االندثار السنوي في 

 دينار 12500=  %12.5×  100000الحل : قسط االندثار السنوي = 

 ( كامل)القسط  31/12/1989قيد االندثار في 
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 373من ح / اندثار آالت ومعدات  12500

   231مخصص االندثار المتراكم  /إلى ح/  12500                     

   2313ح/ مخصص اندثار آالت ومعدات                                    

 ( 1/7/1990نصف سنوي لغاية )القسط  31/12/1990االندثار في قيد 

 373عدات من ح / اندثار آالت وم 12500

 إلى مذكورين                                      

   231مخصص االندثار المتراكم  /ح/     6250                        

   2313ح/ مخصص اندثار آالت ومعدات                                     

   221مالية  احتياطيات رأس /ح/     6250                        

 2212ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة  ح/ احتياطي                                    

 31/12/1991قيد االندثار في 

 373من ح / اندثار آالت ومعدات  12500

   221مالية  احتياطيات رأس /إلى  ح/  12500                         

 2212 ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة  ح/ احتياطي                                          

2313ح/ مخصص اندثار آالت ومعدات   

1982/12/31                        6250      

1983/12/31                       12500      

1984/12/31                       12500      

1985/12/31                       12500      

1986/12/31                       12500      

1987/12/31                       12500      

1988/12/31                       12500      

1989/12/31                       12500      

1990/12/31                         6250      

                                                  

المجموع                    000010    

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجموع             100000          

 

 

 
373آالت ومعدات ح/                                                           

 

 100000    31/12/1982رصيد             
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 رونعشالخامس والاألسبوع 

 23التخصيصات ح/ 

تي يجب ة والعرف النظام المحاسبي الموحد التخصيصات بأنها األعباء التي يصعب تحديد مبالغها على وجه الدق
رة يف مقدالمختصة ، وبمعنى أخر أن التخصيصات هي أعباء أو مصارأن تتحملها نتائج أعمال السنة المالية 

افية خسائر الصال أوالصافية  األرباح إلىول صلغرض الو اإليرادباعتبارها تكلفة من تكاليف  باحاألرتحمل على 
 للوحدة االقتصادية .

أو  حققت قدإن تكوين المخصصات اليتوقف على نتيجة أعمال الوحدة من ربح أو خسارة فسواء كانت الوحدة    
 لك .وين هذه المخصصات إذا كان هناك حاجة لذلم تحقق أرباح خالل الفترة المالية فأنة باإلمكان تك

 بموجب النظام المحاسبي الموحد إلى الحسابات التالية :  23وتم تقسيم حساب / 

 231ح/  مخصص االندثار المتراكم -1

 232مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ح/  -2

 234مخصص مصروفات الشراء ح/  -3

 235تخصيصات متنوعة ح/  -4

 معالجات القيدية لهذه الحسابات :ال يوفيما يل

 231مخصص االندثار المتراكم ح/  -1

يخ البدء ي تاريمثل هذا الحساب مجموع األقساط الندثارات الموجودات الثابتة ابتداء من الشهر األول الذي يل
بسبب  بتلثاباستخدامها في الوحدة . حيث يحتسب في نهاية كل سنة مالية مقدار االنخفاض في قيمة الموجود ا

جاري لنشاط اليرحل إلى الطرف المدين من حساب امايسمى باالندثار ويسجل مصروفا ايراديا استخدامه وهو 
 باتها ضمنتم إثبغض النظر عن نتيجة أعمال الوحدة من ربح أو خسارة . والمبالغ المستقطعة )أقساط االندثار( ي

لموجودات إعادة تجديد ا لغرض استخدامها في، ئن في الجانب الدا  231مخصص االندثار المتراكم ح/  حساب 
 الثابتة عند اندثارها بالكامل ، وهذا يعني المحافظة على رأسمال الوحدة من االستهالك .

في  بنفس الطريقة التي استخدمت  231وحساب مخصص االندثار المتراكم ح/  37ويحلل حساب االندثار ح/
 .دثار ومخصص االندثار وارتباطهما بالموجودات الثابتة حساب الموجودات الثابتة بسب عالقة االن

لمعمول ظمة اويحتسب االندثار على الموجودات الثابتة وفق االسس والقواعد المنصوص علها في القوانين واالن
 بها لهذا الغرض . 

 المعالجات القيدية لالندثار ومخصصة المتراكم : يوفيما يل

 :متراكم تكوين مخصص االندثار ال -1

 يحتسب قسط االندثار في نهاية السنة المالية ويسجل بذلك القيد التالي :

   37من  ح / اندثار الموجود الثابت المعني ×××    

   231ح/  مخصص االندثار المتراكم إلى      ×××                        

   ابت المعنيللموجود الثندثار الح/ مخصص ا                                        
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 غلق ح/ االندثار : -2

الجديد  هبرصيد  231في حساب النشاط الجاري ويظهر ح/  مخصص االندثار المتراكم  37/ االندثاريم غلق ح/ 
 امه .    دء باستخدذ البفي قيمة الموجود الثابت من في الكشوفات التحليلية الملحقة بالميزانية ليبين مقدار االنخفاض

 281النشاط الجاريمن ح/ ××× 

   37إلى ح / اندثار الموجود الثابت المعني ×××                       

الثابت دائنا  مدينا وجعل حساب الموجود بجعله غلقهللموجود الثابت فيتم   231مخصص االندثار المتراكم  أما
ة لتصرف بانتظارا ل المختص ادخالة المخزن أودائة ها أووذلك في الحاالت ) شطب الموجود الثابت أو بيعة 

 .(  والتبرع بهااخركما شرحنا في موضوع شطب الموجودات الثابتة  أو لبشك

   231من  ح/  مخصص االندثار المتراكم ×××    

 ح/ مخصص االندثار للموجود الثابت المعني                 

 إلى ح / الموجود الثابت المعني  ×××                       

دينار ونسبة  500000 1/1/2005دينار واندثارها المتراكم في 750000قيمتها  حاسبة الكترونيةمحلول :  مثال
ار وتصوير حساب مخصص االندث 1/1/2005قسط ثابت . المطلوب قيد االندثار الالزم في  %10االندثار 

 المتراكم لهذا الموجود . 

 دينار  75000=  %10×  750000قسط االندثار السنوي للحاسبة  = 

   376من  ح / اندثار أثاث وأجهزة مكاتب   75000

   231إلى  ح/  مخصص االندثار المتراكم     75000                        

 2316ح/ مخصص اندثار أثاث وأجهزة مكاتب                                          

 

 

2316خصص اندثار أثاث وأجهزة مكاتبم                                               

 

       1/1/2005رصيد                  500000

75000                            376  

-------------- 

31/12/2005رصيد                   575000  

------------- 
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 232حصيلها ح/ تمخصص الديون المشكوك في  -2

حصيل ة بعمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك احتمال عدم تتقوم الوحدة االقتصادي
إلى صول ت للوبعض حقوقها على المدينين مستقبال ، لتتحمل الفترة المالية بما يخصها من المصاريف واإليرادا

وقوع ة التملنتيجة النشاط من ربح آو خسارة ، ولما كانت الخسارة عن مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها مح
، عال ف حدوثها عند مقابلتهامستقبال وغير معروفة على وجه الدقة لذا فانه يتم االحتياط لها بعمل المخصص الالزم ل

صيل هذه ية تحوعلية يجب عدم استبعاد أي من أرصدة المدينين في السجالت إال بعد التأكد قطعيا من عدم إمكان
 الديون .

 روف لمشكوك في تحصيلها من خالل فحص المراكز المالية للمدينين والظيتم تقدير مبلغ مخصص الديون ا

كل شص على تقدير المخص إلىالمحيطة بهم ،وفي الوحدات االقتصادية التي تتعامل مع عدد كبير من المدينين 
 نسبة مئوية من أرصدة المدينين استنادا إلى الخبرات السابقة .

 : 232ديون المشكوك في تحصيلها ح/ المعالجات القيدية لمخصص ال يوفيما يل

 تكوين المخصص : -أ

حقة بعمل الية الالة المتقوم الوحدة في نهاية السنة المالية بتقدير قيمة الديون التي يحتمل عدم تحصيلها خالل الفتر
 المخصص الالزم بمبلغ هذه الديون ، وحسب القيد التالي :

 383من ح / مصروفات تحويلية متنوعة ××× 

 3833ح/ ديون مشطوبة              

 232إلى ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ح/ ×××                         

 الدخل  في حساب النشاط الجاري باعتبارها كلفة من تكاليف الحصول على 3833ويقفل ح/ الديون المشطوبة 

ح/  ئنة من الميزانية العمومية ضمنويظهر رصيد ح/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في الجهة الدا
 لتي يحتملالديون ، ويتم تدوره مع حسابات الميزانية األخرى إلى السنة المالية الالحقة لمواجه ا 23التخصيصات 

 أن يتم شطبها بشكل فعلي .

 حميل الديون المعدومة الفعلية على حساب المخصص :ت -ب

لى حساب يلها عتلي سنة تكوين المخصص فانة اليجري تحمفي حالة شطب ديون بشكل فعلي خالل السنة التي 
 لي :، وحسب القيد التاالديون المشطوبة بل على حساب المخصص الذي سبق وان كون لهذا الغرض

  232من ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ح/ ××× 

 / وحسب القطاع 161إلى ح/ العمالء                     

 أو                                   

 162ح/ أوراق القبض                         

 أو                                   

 165ح/ مدينو نشاط غير جاري                         

 

ن ان كووويتكرر هذا القيد عند تعدد حاالت شطب الديون خالل السنة شرط ان يكون رصيد المخصص الذي سبق 
 ض في العام السابق كافيا لتغطية هذه الديون المشطوبة .لهذا الغر
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يون دساب الفي حالة عدم كفاية رصيد المخصص لتغطية الديون المشطوبة الفعلية فان الفرق يحمل على ح أما  
 ، وحسب القيد التالي : 3833المشطوبة ح/ 

 383من ح / مصروفات تحويلية متنوعة ××× 

 3833ح/ ديون مشطوبة            

 165اري ح/ مدينو نشاط غير ج /أو 162ح/ أوراق القبض  أو /161إلى ح/ العمالء  ×××                  

 عديل رصيد حساب المخصص في نهاية السنة :ت -ج

قديرات على ضوء التفي نهاية السنة المالية  232يجرى تعديل حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ح/ 
صيد جيدة مع رات الحتمل عدم تحصيلها خالل السنة المالية الجديدة ، ويتم مقارنة هذه التقديرالجديدة للديون الم

 صانحساب المخصص المتبقي ، وعلية يتم إجراء التعديالت على رصيد المخصص القديم بالزيادة أو النق

 : بالقيد التالييتم ذلك بحيث يصبح رصيده مساويا للرصيد الجديد المراد عمله و

 لة األولى : زيادة رصيد المخصص :الحا

لمخصص ل لمتبقيمن الرصيد اأكثر  عندما يكون المبلغ المقدر الجديد للديون المحتمل شطبها خالل العام الالحق
 دلغ الجديالفرق إلى رصيد المخصص القديم  بحيث يصبح رصيده مساويا للمب يضاف، ففي هذه الحالة السابق 

بالقيد  ، ويتم ذلك دائنا 232ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ح/   للديون المحتمل شطبها ويكون 
 : التالي

 383من ح / مصروفات تحويلية متنوعة ××× 

 3833ح/ ديون مشطوبة            

 232إلى ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ح/ ×××                         

 :الحالة الثانية  : تخفيض رصيد المخصص 

لمخصص لمتبقي من الرصيد الأقل  عندما يكون المبلغ المقدر الجديد للديون المحتمل شطبها خالل العام الالحق
 دغ الجديالفرق من رصيد المخصص القديم  بحيث يصبح رصيده مساويا للمبل يطرحالسابق ، ففي هذه الحالة 

لفرق اويسجل ،  مدينا 232يلها ح/   ويكون ح / مخصص الديون المشكوك في تحص ، للديون المحتمل شطبها
 : لي، ويتم ذلك بالقيد التا )ويمثل الجانب الدائن من القيد ( 491على حساب إيرادات سنوات سابقة 

 232من ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ح/ ××× 

 491إلى ح/ إيرادات سنوات سابقة ×××                     

ص من المخص لمتبقيللرصيد ا مساويا الجديد للديون المحتمل شطبها خالل العام الالحقكان المبلغ المقدر  إذا أما
 صيد الجديد مع الرصيد القديم .رتسويات بسبب تساوي ال أيةالقديم فال تجري 

 

أو ح/  ، العمالء  ح/يحدث أحيانا شطب دين من احد المدينين )الة شطب دين وتحصيله في سنوات الحقة : ح -د
لغ   زء من مبج( وفي السنة أو السنوات الالحقة يتم تحصيل كل أو مدينو نشاط غير جاري  حأو/  ،قبض أوراق ال

في نهاية   الن هذا الحساب قد تم غلقه 3833الدين المشطوب ، ففي هذه الحالة اليمكن عكس ح/ ديون مشطوبة 
سجل ايرادا يلمبلغ الذي تم تحصيله الذا فان  281السنة السابقة ) سنة الشطب ( في حساب النشاط الجاري ح/

 سنةالية في . وتكون المعالجة القيد 4833ضمن حساب تم استحداثه لهذا الغرض هو ح/ ديون سبق شطبها 
 المالية الالحقة لسنة الشطب ، وكما يلي :
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 181من ح/ نقدية بالصندوق ××× 

 483متنوعة  ةإلى ح/ إيرادات تحويلي×××             

    4833ديون سبق شطبها  /ح                        

 ( محلول :1مثال )

 1/1/2005كان رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في إحدى الشركات المساهمة في أوال : 

 حصيلها.تدينار ، وخالل هذا العام  تم شطب الديون التالية لتأكد الشركة من عدم إمكانية  500000مبلغ 

 . خاص عمن عمالء القطا دلواح 03/02/2005طبها في دينار تم ش 125000 -1

 من مدينو نشاط غير جاري . دلواح 29/06/2005دينار تم شطبها في  200000 -2

 اع الخاص . طعن ورقة قبض مستلمة من احد عمالء الق 09/10/2005دينار تم شطبها في    75000 -3

      :لمشكوك في تحصيها وحسب النسب التالية قررت الشركة عمل مخصص للديون ا 31/12/2005ثانيا : في 
 دينار . 1500000من رصيد حساب العمالء البالغ  %  1.5(   1)

 دينار . 3000000%  من رصيد حساب مدينو نشاط غير جاري البالغ  1(     2) 

 دينار . 500000%  من رصيد حساب أوراق قبض البالغ  0.5(   3)

 الالزمة للعمليات أعالهالمطلوب قيود اليومية        

 الحل : 

 :  أوال

 خاص . عمن عمالء القطا دلواح دينار   125000مبلغ  شطب -1

  232من ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ح/  125000

 161إلى ح/ العمالء    125000                        

 1614خاص ح/ عمالء قطاع                                            

 من مدينو نشاط غير جاري . دلواح دينار 200000مبلغ  شطب --2

  232من ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ح/  200000

 165إلى ح/ مدينو نشاط غير جاري    200000                        

 ورقة قبض مستلمة من احد عمالء القطاع الخاص . عن  دينار 75000غمبل شطب -3

  232من ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ح/  75000

 162إلى ح/ أوراق قبض   75000                        

 1624ح/ أوراق قبض  قطاع الخاص                                         

 : 31/12/2005في ثانيا :احتساب رصيد المخصص الجديد 

 لحساب العمالءدينار مخصص  %22500   =  1.5×1500000

 دينار مخصص لحساب مدينو نشاط غير جاري   %30000     =  1×  3000000

 دينار  مخصص لحساب أوراق قبض 2500=     0.5%×    500000
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                    دينار  55000( =  2500+  30000+  22500رصيد المخصص الجديد = )

 دينار   100000( =  75000+  000020+  125000) – 500000رصيد المخصص القديم =  

 دينار ما يجب تنزيله من رصيد حساب المخصص القديم ليصبح 45000=  55000 – 100000الفرق = 
   مساويا لمبلغ المخصص الجديد .

 232مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ح/  ح /من  45000

 491إلى ح/ إيرادات سنوات سابقة  45000                    

 ( محلول :2ثال )م

دينار ،  400000الشركات  إحدىمخصص الديون المشكوك في تحصيلها في   / حرصيد  1/1/2007في 
 : شطبت الديون التالية 2008وخالل عام 

 عمالء القطاع الخاص .من  دلواح 40/4/2007دينار تم شطبها بتاريخ  150000 --

 .مديني نشاط غير جاري  من  دلواح 6/11/2007دينار تم شطبها بتاريخ  300000 --

%  من رصيد حساب  2قررت الشركة عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيها وبنسبة  31/12/2007في 
 دينار . 18000000المدينين البالغ 

 المطلوب قيود اليومية الالزمة للعمليات أعاله

 الحل : 

 االشتراكي عدينار لواحد من عمالء القطا 150000شطب مبلغ  -1

  232من ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ح/  150000

 161إلى ح/ العمالء    150000                        

 1614ح/ عمالء قطاع خاص                                            

 

   دينار لواحد من مديني نشاط غير جاري 300000شطب مبلغ  -2

  دينار 250000=  150000 – 040000المخصص =  المتبقي من رصيد

  دينار 50000=  250000 – 300000الديون المشطوبة = 

 

 من مذكورين                         

  232ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ح/  250000

 383ح /  مصروفات تحويلية متنوعة    50000

  3833ح/ ديون مشطوبة              

 165إلى ح/ مدينو نشاط غير جاري    300000                        
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  المخصص القديم = صفر -3

  دينار 360000=  %2×  18000000المخصص الجديد =     

 383من ح /  مصروفات تحويلية متنوعة   360000

  3833ح/ ديون مشطوبة                   

  232المشكوك في تحصيلها ح/  إلى ح / مخصص الديون  360000                        
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 رون والسابع والعشرونعشالسادس والاألسبوع 

 31رواتب وأجور  ح/
رواتب  ها منكل ماتدفعة الوحدة نقدا إلى العاملين لدير:عرف النظام المحاسبي الموحد حساب الرواتب واالجو

 عاملين تماعية للات اجا كل ماتساهم بة من تأمينهنتاجية ، مضافا إليمساهمتهم في العملية اإل ءوأجور وملحقاتها لقا

 ر في الدليل الحسابات الفرعية التالية:حساب الرواتب واالجوويتضمن 

 اسم الحساب رقم الدليل

 الرواتب واالجور النقدية 311

 األجور النقدية للعمال 312

 رواتب وأجور ومخصصات غير العراقيين 313

 للموظفين ياهمة في الضمان االجتماعالمس 314

 المساهمة في الضمان االجتماعي للعمال 315

 المساهمة في الضمان االجتماعي لغير العراقيين 316

 

 واألجور ومعالجة األخطاء :المعالجات القيدية لحساب الرواتب 

 أوال :قيد استحقاق الرواتب واالجور:

 جوررواتب واالاللى مستوى الوحدة االقتصادية يتم تثبيت قيد استحقاق توحيد قوائم الرواتب واالجور عبعد     
جور وقيد ب واالويمثل هذا القيد في حقيقته دمج قيدين في قيد واحد هما قيد استحقاق الروات في نهاية كل شهر،

 حدةلوحصة المنشأة في التقاعد والضمان. ويشمل القيد كافة أنواع المخصصات لمختلف فئات المنتسبين ل
 االقتصادية ، ويتكون القيد من :

صة اإلضافية ، وح النقدية والمخصصات بأنواعها وأجور األعمال واألجورالرواتب  يتضمن الجانب المدين -1
 .والعمال وغير العراقيين  الضمان االجتماعي للموظفينفي  المنشأةالمنشأة في التقاعد للموظفين وحصة 

 :التالية  لدائنةالوسيطة ا الحساباتواألجور ب الدائن من قيد الرواتب الجان يتضمن : الجانب الدائن -2

 267              استقطاعات لحساب الغير حساب 

 2671استقطاعات من المنتسبين لحساب الغيرحساب 

 167السلف             حساب 

 1672 سلف المنتسبينحساب 

  1673 سلف الزواج  حساب 

                      266حسابات دائنة متنوعة حساب 

مثل حصة الوحدة يحمل هذا الحساب بإجمالي المبلغ الواجب تسديدة إلى دائرة التقاعد وي : 2666مديرية التقاعد العامة حساب 

 من مبلغ التقاعد (. ضعف مايتحملة الموظفوتتحمل الدائرة ، ) وحصة الموظفين

ة التقاعد مل هذا الحساب بإجمالي المبالغ الواجب تسديدها إلى مؤسسيح:  2667سة التقاعد والضمان االجتماعي مؤسحساب 
          أجور العمال (            3121من مبلغ ) ح/ %17والضمان االجتماعي ويمثل حصة الوحدة وحصة العمال وتساوي 

 . منتسبينللالرواتب واألجور المستحقة الدفع إلى  : يمثل صافي مبلغ 2664 ستحقة رواتب وأجور محساب 
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 من مذكورين  

                        311        ح/ الرواتب النقدية للموظفين  ××× 

                       3111       رواتب الموظفين           ح/×××  

                      3112       مخصصات عائلية           ح/××× 

                       3113        ح/ أجور أعمال إضافية       ××× 

                       3114       مكافآت تشجعيه              ح/××× 

                                                                                                               3315       ح/ مخصصات مهنية وفنية    ××× 

                       3316        خصصات تعويضية      ح/ م××× 

                                                                                                                           3119         ح/ مخصصات أخرى         ××× 

                        312        ح/ االجور النقدية للعمال        ××× 

                       3121      ح/ اجور العمال                  ××× 

                       3122       ح/ مخصصات عائلية           ××× 

                       3123        ح/ أجور أعمال إضافية        ××× 

     3114                    ح/ مكافآت تشجعيه  ××× 

 3115        ح/ مخصصات مهنية وفنية     ××× 

 3116       ح/ مخصصات تعويضية        ××× 

 3119               ح/ مخصصات أخرى    ××× 

                   313ومخصصات غير العراقيين   رواتب وأجورح/ ××× 

      314  موظفينالمساهمة في الضمان االجتماعي للح/ ××× 

                 3141                 ح/ حصة المنشأة في التقاعد    ××× 

              315     المساهمة في الضمان االجتماعي للعمالح/ ××× 

 3151                   ح/ حصة المنشأة في الضمان ××× 

 316المساهمة في الضمان االجتماعي لغير العراقيين ح/ ××× 

 إلى مذكورين                                     

   267                           استقطاعات لحساب الغيرح/ ×× ×                                    

                  2671 من المنتسبين لحساب الغير         استقطاعات ح/ ×××                                     

 167                                    السلف              ح/×××                                     

 1672            بين                         سلف المنتسح/ ×××                                     

 1673                                       ج سلف الزواح/ ×××                                     

              266                      ابات دائنة متنوعة          حسح/ ×××                                     

 2666                    ة التقاعد العامة           مديريح/ ×××                                     

 2667           سسة التقاعد والضمان االجتماعي   مؤح/ ×××                                     

 2664               أجور مستحقة             ح/ رواتب و×××                                
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 مستحقة جور الرفة صافي الرواتب واألبعد تثبيت قيد االستحقاق ومع : ثانيا قيد صرف صافي استحقاق الرواتب واالجور

لمصرف بها من اتوزيع الرواتب واألجور بعد سحب التي تقوم، والصرف يكون بشيك إلى لجنة توزيع الرواتب  يتم تثبيت قيد صرف
 لتالي :اعلى المنتسبين في الوحدة االقتصادية وحسب القيد 

                                            266من ح/ حسابات دائنة متنوعة  ××× 

                             2664ح/ رواتب وأجور مستحقة                

 183إلى ح/ نقدية لدى المصارف ×××                   

ن كو بها)بسببمن أصحا بعد مضي المدة القانونية لبقاء الرواتب واألجور وعدم استالمها : الرواتب واألجور إعادةقيد  ثالثا:

قبض بها،  نظيم وصلتإلى صندوق الوحدة بعد يتم إعادتها  الموظف موفدا أو متمتعا بإجازة اعتيادية أو مرضية أو ألي سبب أخر ( 
 ويثبت القيد لتالي :

 من ح/ نقدية في الصندوق××× 

                                            266إلى ح/ حسابات دائنة متنوعة  ×××                          

                             2665ح/ رواتب وأجور معادة                                       

لموظف ا إلىلمبلغ امقر عملة يقوم المحاسب بتنظيم مستند صرف بمبلغ صافي االستحقاق وتسديد  إلىوعند عودة المنتسب ثانية     
 وكما يلي:، واألجورالرواتب  إعادة ،ويكون القيد المحاسبي عكس قيد

                                            266من ح/ حسابات دائنة متنوعة  ××× 

                             2665ح/ رواتب وأجور معادة              

 إلى ح/ نقدية لدى المصارف×××                   

 م به الوحدة في الضمان االجتماعي للموظفين والعمال :رابعا : قيد إثبات مقدار ماتساه

 من مذكورين

      314  المساهمة في الضمان االجتماعي للموظفينح/ ××× 

                 3143    الضمان الصحي للموظفينح/        

              315     المساهمة في الضمان االجتماعي للعمالح/ ××× 

 3153حي للعمال الضمان الص ح       

 265 دائنو نشاط غير جاريح/ إلى ×××                                   

 ن على شكلالتأمي يتم عادة  تسديد مبلغ : العاملين على : قيد إثبات مقدار ماتساهم به الوحدة في التأمينخامسا
 ، ويثبت القيد لتالي :سنوية   أقساط

 من مذكورين

      314  مان االجتماعي للموظفينالمساهمة في الضح/ ××× 

                 3142ح/ التأمين على الموظفين           

              315     المساهمة في الضمان االجتماعي للعمالح/ ××× 

 3152ح التأمين على العمال        

              316  المساهمة في الضمان االجتماعي لغير العراقيينح/ ××× 

 183إلى ح/ نقدية لدى المصارف×××                               
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اب ن لحساستقطاعات من المنتسبيسادسا: قيد صرف مبالغ االستقطاعات من رواتب المنتسبين لصالح الجهات )
بات لحسااة هذه مديرية التقاعد العامة   ،   مؤسسة التقاعد والضمان االجتماعي  ( وذك باستخراج أرصد الغير،

لمنتسبين اسماء أوتنظيم قوائم بأسماء المنتسبين الذين تم حسم مبلغ االستقطاعات من رواتبهم وأجورهم ، وكذلك 
 المشمولين بالتقاعد والضمان االجتماعي والصحي، ثم يثبت القيد التالي :    

 

 من مذكورين

 267ح/ استقطاعات لحساب الغير                  ××× 

 2671طاعات من المنتسبين لحساب الغي ح/ استق        

                                            266ح/ حسابات دائنة متنوعة             ××× 

                           2666ح/ مديرية التقاعد العامة                             

              2667ح/ مؤسسة التقاعد والضمان االجتماعي            

  265دائنو نشاط غير جاري                  ح/ ×××   

 183إلى ح/ نقدية لدى المصارف×××                               

 في الحاالت االستثنائية: وأجورسابعا : قيد صرف رواتب 

ذمته ثم بلفه ستسب وتثبت في حالة إيفاد المنتسب أو تمتعه بإجازة الحج أو العمرة يتم صرف صافي استحقاق المن
 لي:يتم تسوية هذه السلفه عند تثبيت قيد استحقاق الراتب الشهري في نهاية الشهر وحسب القيد التا

                                             167من ح/السلف               ××× 

                                                                 1672ح/ سلف المنتسبين              

 183إلى ح/ نقدية لدى المصارف×××                 

 : 281في حساب النشاط الجاري  31ح/ الرواتب ةاالجور  لثامنا : قيد قف

 القيد التالي:ب 281في حساب النشاط الجاري  31في نهاية السنة المالية يتم قفل رصيد حساب الرواتب ةاالجور 

 281ح/ النشاط الجاري  من××× 

 31إلى ح/ رواتب وأجور ×××                  

 ح/ تذكر أنواع الحسابات التحليلية                             

 تاسعا : معالجة أخطاء الرواتب واألجور :

 )بعد استالم الرواتب(خالل السنة المالية  األخطاءاكتشاف  -1

جب يعلية وساب الرواتب واألجور تكتشف بعد استالم الرواتب واألجور ، يحدث في بعض األحيان أخطاء في احت
 أو نقص . مصروفلا المبلغ زيادة عن فإما وتعديل المبالغ المصروفةإجراء المعالجات القيدية خالل السنة المالية 

لتصحيح  النقص فان المعالجة القيدية الالزمةبفي حالة صرف الراتب اوالمخصصات   : الصرف بالنقص -أ  
 :يالخطأ تكون كما يأت
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 قيد االستحقاق :

 31من ح/ رواتب وأجور ××× 

 3119               ح/ مخصصات أخرى    ×××            

                                            266إلى ح/ حسابات دائنة متنوعة      ×××                          

                             2664ح/ رواتب وأجور مستحقة                                         

 : قيد السداد

                                            266من ح/ حسابات دائنة متنوعة       ××× 

                             2664ح/ رواتب وأجور مستحقة                

 183إلى ح/ نقدية لدى المصارف×××                        

 : الصرف بالزيادة  -ب  

مبلغ  تسجيلفي حالة صرف الراتب اوالمخصصات بالزيادة فان المعالجة القيدية الالزمة لتصحيح الخطأ تكون ب
و أ ، لالحقة( على أن يتم استقطاعها منه في األشهر ا1672الزيادة بذمة المنتسب على حساب )سلف المنتسبين 

 :ينالتالي ين. وكما موضح بالقيديسدد المنتسب مابذمتة نقدا

                                             167من ح/السلف               ××× 

                                                                 1672ح/ سلف المنتسبين              

 31لى ح/ رواتب وأجور إ×××                  

 ح/ تذكر أنواع الحسابات التحليلية                             

 القيد التالي : تنقدا يثبد المنتسب مابذمتة يسدت عند

 118من ح/ نقدية بالصندوق  ××× 

                                             167        إلى  ح/السلف      ×××                       

                                                                 1672ح/ سلف المنتسبين                                     

 عنبة وبشكل مباشر على المبالغ المحتس أيضاينعكس  واألجورفي احتساب الرواتب  األخطاءحدوث  إن    
 لضمانعلية يجب تعديل هذه الحصص لصالح مديرية التقاعد ومؤسسة احصص التقاعد والضمان االجتماعي ، و

 االجتماعي بقيد محاسبي .

                         :  المختصة السنة المالية  بعد غلق حساباتاكتشاف األخطاء  -2

 ء قيود التسويةرا، تعقبها فترة حددها القانون بثالث أشهر كحد أقصى إلج 31/12تنتهي السنة المالية في        
أ ذا حدث خطإعدها بالمختلفة وغلق حسابات السنة المالية السابقة وإعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية ، 

 : لتاليشكل ابالرواتب واألجور يعود لتلك السنة أو لسنوات سابقة فان المعالجات القيدية الالزمة تكون بال

 

 :   الصرف بالنقص -أ  

 ن حساببدال م 391ويسجل على حساب مصروفات سنوات سابقة التي يستحقها المنتسب  تفرو قااليتم احتساب 
 :ويسجل القيدين التاليين  31الرواتب واألجور 
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 قيد االستحقاق:

 391مصروفات سنوات سابقة من ح/ ××× 

                                            266إلى ح/ حسابات دائنة متنوعة      ×××                          

     2661           تأمينات مستلمة ح/                                      

 :                         قيد السداد

 266ح/ حسابات دائنة متنوعة       من××× 

 2661           تأمينات مستلمة ح/             

 183ح/ نقدية لدى المصارفإلى ×××                        

 : الصرف بالزيادة  -ب  

اجورة  أو تبهروامن  عتستقطعلية  سلفهسجل وتالمنتسب  المبالغ المصروفة بصورة زائدة  إلىيتم احتساب       
 491ت سابقة ويكون الجانب الدائن من القيد ح/ إيرادات سنوا ، الصندوق إلىبتسديدها نقدا  اويقومالحقا ، 

 حقاق:قيد االست

 167        من   ح/السلف       ×××

 1672ح/ سلف المنتسبين               

 491إيرادات سنوات سابقة إلى ح/ ×××                        

 القيد التالي : تعند تسديد المنتسب مابذمتة نقدا يثب

 118من ح/ نقدية بالصندوق  ××× 

                                             167           إلى  ح/السلف   ×××                       

                                                                 1672ح/ سلف المنتسبين                                     

  مالحظة :

 ( 491إيرادات سنوات سابقة  ح/و  391مصروفات سنوات سابقة ح/ على ) تمعالجة الفرو قا السبب في إن

ذا اليمكن لسبق وان تم غلقها في حساب النشاط الجاري ،  31يعود إلى أن الحسابات الفرعية المختصة لحساب 
 تصحيحها ثانية . 

 

 ( محلول 1مثال )

  2009ادناة أرصدة الحسابات التالية المتعلقة برواتب إحدى شركات القطاع االشتراكي لشهر آب/

 لموظفين :رواتب ا -1

،  مخصصات  50000، مكافآت تشجعيه  100000،  أجور أعمال إضافية  200000مخصصات عائلية  ،  3000000 رواتب) 

                (                            25000،  مخصصات موقع جغرافي   18500مهنية وفنية 

الجمعية  ،75000، المصرف العقاري  50000،سلف المنتسبين  25000االستقطاعات:) التوقيفات التقاعدية من الموظفين -2 
          ( 25000نقابة المحاسبين ، 25000التعاونية االستهالكية 

 دينار 100000بلغت  ةعد سحب الرواتب وتوزيعها على المنتسبين ظهر أن هناك رواتب غير مستلمب -3

 لشركة .جميع قيود االستحقاق والسداد في سجالت ا إثباتالمطلوب 
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 الحل : 

 أوال قيد استحقاق الراتب : 

 دينار3500000=25000+125000+50000+100000+200000+3000000= 311رواتب الموظفين ح/

 دينار 50000=  2×25000= ضعف مايتحملة الموظف =  3141التقاعد/حصة المنشأة في  

 دينار  75000=50000+25000=  =  حصة الموظف+ حصة المنشأة   2666ح/ مديرية التقاعد العامة ح/ 

           دينار 125000=25000+25000+75000= 2671ح/استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير 

  ( حساب الغير + ح/السلف +  ح/ حسابات دائنة متنوعةل) استقطاعات -حصة المنشأة في التقاعد( رواتب الموظفين+=)  2664ح/ رواتب وأجور مستحقة 

                                          ( =3500000+50000 )– (125000+50000+75000) 

 دينار 3300000= 250000- 3550000=                                      

 من مذكورين  

                        311ح/ الرواتب النقدية للموظفين           3500000

                       3111             ح/ رواتب الموظفين     3000000

                      3112ح/ مخصصات عائلية                   200000

                       3113ح/ أجور أعمال إضافية                 100000

                       3114ح/ مكافآت تشجعيه                        50000

                                                                                                                                     3315ح/ مخصصات مهنية وفنية             125000

                                                                                                                                         3119ح/ مخصصات أخرى                      25000

      314    المساهمة في الضمان االجتماعي للموظفينح/     50000

                 3141ح/ حصة المنشأة في التقاعد                                     

 إلى مذكورين                                     

  267      ح/ استقطاعات لحساب الغير                        125000                                    

                                   2671        ح/استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير                                                     

 167               ح/السلف                                       50000                                    

              6711    ح/سلف المنتسبين                                                                                    

               266      تنوعة                        ح/ حسابات دائنة م  3375000                                    

                          6662            لتقاعد العامة                  ح/ مديرية ا     75000                                    

         2664ح/ رواتب وأجور مستحقة                             330000                                    

 : ثانيا قيد صرف صافي استحقاق الرواتب واألجور

         2664     وأجور مستحقة      ح/ رواتبمن  330000

 183إلى ح/ نقدية لدى المصارف 330000                       

 : رواتب واألجورقيد إعادة ال ثالثا:

 من ح/ نقدية في الصندوق 100000

                                            266إلى ح/ حسابات دائنة متنوعة  100000                         

                             2665ح/ رواتب وأجور معادة                                            
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  :( محلول 2مثال )

 لتالية : ، تم اكتشاف األخطاء ا2009بعد تسديد الرواتب في إحدى منشات القطاع االشتراكي خالل شهر نيسان /

قرر أمين الصندوق صرف المبلغ إلى   ومنذ شهرين ، يا شهر دينار 5000ترفيع الحد الموظفين بمبلغ لم يتم احتساب  -1
 عد .لى مديرية التقاإار عن الزيادة في حصة الموظف في التقاعد ، وسدد المبلغ دين 1000الموظف بشيك بعد استقطاع مبلغ 

دينار لشهر واحد ، قرر المحاسب  5000زيادة عن االستحقاق بمبلغ  تم صرف مخصصات سكن الحد الموظفين االجانب  -2
 مطالبة الموظف بالمبلغ ، وتم استحصالها منة نقدا .

دينار ، قام المحاسب بإجراء  270000مبلغ بدينار تم تسجيله خطأ  720000راتب احد الموظفين ضمن الرواتب المعادة  -3
التقاعد وسدد المبلغ  دينار عن زيادة حصة الموظف في 3000مبلغ  الزم وسدد الراتب الصحيح إلى الموظف  ، بعد استقطاعلأ

 إلى مديرية التقاعد .

ار صرفت للموظف بدون دين 10000بعد تدقيق رواتب السنة الماضية تبين وجود اجور اعمال اضافية الحد الموظفين بمقدار  4
 وظف نقدالغ ، واسترد المبلغ من الماشهر في السنة الماضية، قرر المحاسب مطالبتة بالمب (3استحقاق لمدة )

 المطلوب : تسجيل قيود اليومية الالزمة . الحل:

ندوق صرف المبلغ إلى قرر أمين الص  دينار شهريا  ومنذ شهرين ، 5000أوال : لم يتم احتساب ترفيع الحد الموظفين بمبلغ 
 عد .لى مديرية التقاإي التقاعد ، وسدد المبلغ دينار عن الزيادة في حصة الموظف ف 1000الموظف بشيك بعد استقطاع مبلغ 

 دينار (   10000=    2× 5000يد استحقاق النقص في راتب الموظف عن ترفيعة لمدة شهرين )  ق -1

 دينار 2000=  2×1000=  المساهمة في الضمان االجتماعي للموظفين

                             دينار    3000=  2000+  1000= مديرية التقاعد العامة    حصة

 من مذكورين  

                        311ح/ الرواتب النقدية للموظفين           10000

                       3111ح/ رواتب الموظفين                            

 314    المساهمة في الضمان االجتماعي للموظفينح/    2000

              266          ح/ حسابات دائنة متنوعة                       إلى  12000                                   

 6662            ح/ مديرية التقاعد العامة                            3000                                  

 6642       ر مستحقة                       ح/ رواتب وأجو        9000                              

 :قيد السداد-2

 إلى الموظف غقيد تسديدا لمبل -أ

                                            266من ح/ حسابات دائنة متنوعة         9000

                             2664ح/ رواتب وأجور مستحقة                

       183إلى ح/ نقدية لدى المصارف  9000                       

 مديرية التقاعد العامة إلى  غقيد تسديدا لمبل -ب

                                            266من ح/ حسابات دائنة متنوعة         0003

                             2666       ة التقاعد العامة      ح/ مديري            

    183إلى ح/ نقدية لدى المصارف  3000                       
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 قرر المحاسب دينار لشهر واحد ، 5000زيادة عن االستحقاق بمبلغ  م صرف مخصصات سكن الحد الموظفين االجانب ت - ثانيا:
 استحصالها منة نقدا مطالبة الموظف بالمبلغ ، وتم

 دينار (  5000يد استحقاق الزيادة في راتب الموظف عن مخصصات سكن لمدة شهر واحد )  ق -1

                                             167من ح/السلف                5000

                                                                 1672ح/ سلف المنتسبين               

                   313ومخصصات غير العراقيين   رواتب وأجورح/ إلى  5000                     

 :داستالم المبلغ من الموظف قيد -2

 181من ح/ نقدية بالصندوق  5000

 167 ح/السلف    إلى   5000                       

 1672ح/ سلف المنتسبين                                         

دينار ، قام المحاسب  270000دينار تم تسجيله خطأ بمبلغ  720000 بمبلغ راتب احد الموظفينضمن الرواتب المعادة ثالثا : 
موظف في التقاعد وسدد دينار عن زيادة حصة ال 3000بإجراء ألالزم وسدد الراتب الصحيح إلى الموظف  ، بعد استقطاع مبلغ 

 المبلغ إلى مديرية التقاعد .

 يد استحقاق الزيادة في راتب الموظف عن الخطأ في تسجيل المبلغ:  ق -1

 دينار  450000=  270000 – 720000الفرق = 

 دينار  447000= 3000 – 450000صافي المبلغ المستحق للموظف =

 دينار 6000=  2×3000=  المساهمة في الضمان االجتماعي للموظفين

                             دينار    9000=  6000+  3000= ديرية التقاعد العامة   م حصة

                        311ح/ الرواتب النقدية للموظفين           450000

                       3111ح/ رواتب الموظفين                            

 314    جتماعي للموظفينالمساهمة في الضمان االح/    6000

              266          ح/ حسابات دائنة متنوعة                       إلى  456000                                  

 6662            ح/ مديرية التقاعد العامة                            0009                                  

 6642      ح/ رواتب وأجور مستحقة                              000744                             

 :قيد السداد-2

 إلى الموظف غقيد تسديدا لمبل -أ

                                            266من ح/ حسابات دائنة متنوعة        717000

   2664قة    ح/ رواتب وأجور مستح 447000           

                             2665ح/ رواتب وأجور معادة       270000           

       183إلى ح/ نقدية لدى المصارف 717000                          

 مديرية التقاعد العامةإلى  غقيد تسديدا لمبل -ب

                                            266من ح/ حسابات دائنة متنوعة         0009

                             2666       ة التقاعد العامة      ح/ مديري            

                                                   183إلى ح/ نقدية لدى المصارف  9000                       
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 10000ار ظفين بمقدماضية تبين وجود أجور أعمال إضافية الحد الموبعد تدقيق رواتب السنة ال - رابعا :
بته بالمبلغ ، ( أشهر في السنة الماضية، قرر المحاسب مطال3دينار صرفت للموظف بدون استحقاق لمدة )

 واسترد المبلغ من الموظف نقدا

 دينار  30000=  3× 10000أجور األعمال اإلضافية المصروفة زيادة = 

 حقاق المبلغ المصروف زيادة قيد است -1

 167        من   ح/السلف       30000

 1672ح/ سلف المنتسبين                    

 491إيرادات سنوات سابقة إلى ح/  30000                       

 نقدا: المبلغ من الموظف استالم قيد -2

 118من ح/ نقدية بالصندوق   30000

                                             167        إلى  ح/السلف       30000                     

                                                                 1672ح/ سلف المنتسبين                                        

 

 

******************** 

 

 والعشرون الثامناالسبوع 

 

 ن اإلنتاج التام وغير التام وأعمال تحت التنفيذ مخزو

 مخزون البضائع بغرض البيع

 بضاعة أخر المدة  

 الخامس عشرتم استعراض المادة ضمن االسبوع 
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 االسبوع التاسع والعشرون والثالثون

 الحسابات الختامية والقوائم المالية

سابات داد الحفي نهاية كل سنة مالية بإعلمحاسبي الموحد ( ) التي تطبق النظام اتقوم الوحدات االقتصادية  
 لغرض:الختامية والقوائم المالية 

 نشاطها من ربح اوخسارة . إظهار نتائج -1

 لمركز المالي للوحدة االقتصادية .ابيان  -2

 مساعدة اإلدارة في عملية التخطيط والرقابة والمتابعة. -3

   ات الوحدة االقتصادية والحسابات القومية . ف بين حسابتحقيق الترابط والتكي -4

      الحسابات الختامية  أوال :

 28جارية /يتم إعداد الحسابات الختامية في ظل النظام المحاسبي الموحد من خالل حساب العمليات ال      
اب الختامي الحسحساب النشاط الجاري . ويعتبر 281والمستوى الثالثي لهذا الحساب هو حساب النشاط الجاري / 

 .صادية  ة االقتالذي يبن رصيده نتيجة النشاط الجاري خالل السنة المالية  للوحد األساسي للوحدة االقتصادية 

 لجارية(ابصيغة كشف يسمى) كشف العمليات  في نهاية السنة المالية 281ويعد حساب النشاط الجاري /      

 خطوات إعداد الحسابات الختامية: يوفيما يل 

 قيود غلق الحسابات:  -1

 بقيد تغلق (يرالمستوى األخ ةعلى كافة مستوياتها ولغاي )كافة حسابات االستخدامات وحسابات الموارد        
 . في حساب النشاط الجاري إجمالي

 : قيد غلق االستخدامات  األولالقيد 

 281من ح/ النشاط الجاري ××× 

 نإلى مذكوري                            

 31                   ح/ رواتب وأجور×××                             

 32               سلعية مستلزماتح/ ×××                             

 33                خدمة مستلزماتح/ ×××                             

  34               ح/ مقاوالت وخدمات×××                             

 35ح/ مشتريات بضائع بغرض البيع  ×××                            

 36        األراضي وإيجارح/ الفوائد ×××                             

 37                           ح/ االندثار×××                             
 38          يةالتحويل لمصروفاتح/ ا×××                             

   39           المصروفات األخرى   ح×××                             

    194ح/حسابات النتيجة المدينة      ×××                              
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 القيد الثاني: قيد غلق الموارد:
 من مذكورين

 41  اإلنتاج السلعي نشاط إيرادات ح/×××

 42        التجاري نشاطال إيرادات ح/×××
 43النشاط الخدمي          إيرادات ح/×××

 44إيراد التشغيل للغير              ح/×××
 45كلفة المواد المصنعة داخليا     ح/×××

 46الفوائد وإيجار األراضي         ح/×××

                               47                          اإلعانات ح/×××

 48              تحويليةال اإليرادات ح/×××

 49اإليرادات األخرى                 ح/×××

      294ح/ حسابات النتيجة الدائنة      ××× 
 281إلى ح/ النشاط الجاري ×××                             

 حساب النشاط الجاريالموارد إلى حسابات االستخدامات و عد ترحيل ب ترصيد حساب النشاط الجاري : -2

 الرصيد : ترصيد حساب النشاط الجاري فيكون يتم

( ،  ارة ) صافي عجزأن نشاط الوحدة االقتصادية في نهاية السنة المالية قد حقق خسمدينا وهذا يعني  إما         
 وكما يلي  225يغلق الرصيد المدين في حساب العجز ألمتركم

 225كمالعجز ألمترمن ح/ ××× 

 281إلى ح/ النشاط الجاري ×××                             

 األرباح ذههحا ، وتمثل دائنا  وهذا يعني أن نشاط الوحدة االقتصادية في نهاية السنة المالية قد حقق أربا أو       
سابات ي الحف ائنالقوانين النافذة .و يغلق الرصيد الد أحكامالفائض القابل للتوزيع ، ويوزع الفائض بحسب 

 المختصة وكما موضح في القيد التالي : 

 281من ح/ النشاط الجاري××× 

 إلى مذكورين                                 

   211ح/  رأس المال المدفوع   ×××                                 

   221ح/  احتياطيات رأسمالية  ×××                                  

   222ح/االحتياطي العام         ×××                                  

 223ح/ احتياطيات متنوعة      ×××                                 

 224ح/ الفائض المتراكم       ×××                                  

 236دخل                    ح/ مخصص ضريبة ال×××                                   

 237ح/ مخصص التقاعد والضمان االجتماعي     ×××                                  

 268ح/ دائنو توزيع األرباح                         ×××                                  
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 :281النشاط الجاري مراحل إعداد حساب  -3

 على مرحلتين : 281النشاط الجاري ساب يتم إعداد ح         

لمضافة لقيمة اعجز العمليات الجارية الذي يعبر عن فائض ا أو: يمثل رصيد هذه المرحلة فائض  األولىالمرحلة 
 .(  اإلنتاجي، وذلك بمقابلة حسابات الموارد مع حسابات االستخدامات )التي تتعلق بالنشاط 

 وكما موضح في الكشف التالي :  

 النشاط الجاري  المرحلة األولى حساب

رقم الدليل 
 المحاسبي

 رقم الدليل المبلغ المصروفات الجارية

 المحاسبي 

 المبلغ إيرادات جارية

 ×××   اإلنتاج السلعي نشاط إيرادات 41 ×××     رواتب وأجور                31

مقابل فرق تقويم التغير في  2943 ××× سلعية مستلزمات 32
 نتاج التاممخزون اإل

××× 

مقابل فرق تقويم التغير في  2944 ×××                 ةيخدم مستلزمات 33
 مخزون البضائع بغرض البيع

××× 

 ×××         التجاري نشاطال إيرادات 42 ××× فرق اإليجار المحتسب 1941

 ××× النشاط الخدمي          إيرادات 43 ××× فرق الفوائد المحتسبة 1942

 ××× إيراد التشغيل للغير              44 ×××    مقاوالت وخدمات             34

مشتريات بضائع  35
 بغرض البيع  

 ××× كلفة المواد المصنعة داخليا     45 ×××

الفوائد وإيجار  36
 األراضي        

 ××× إيجارات األراضي 462 ×××

 ××× اإلعانات 47  االندثارات 37

    ××× الرسومالضرائب و 384

فائض العمليات  
 الجارية 

 ××× عجز العمليات الجارية  ×××

 المرحلة الثانية :

ألولى ارحلة يمثل رصيد هذه المرحلة صافي األرباح المعدة للتوزيع أو صافي العجز  ، وذلك بترحيل رصيد الم
نفاقها ادها أو إم إيراإلنتاجي وإنما يت مع مقابلة  حسابات الموارد مع حسابات االستخدامات )التي التتعلق بالنشاط

 38لية /وفق القوانين والتعليمات أو قررات إدارية  ( ، حيث يظهر في الجانب المدين المصروفات التحوي
تغير في وح/ فرق تقويم ال 1943وح/ فرق تقويم التغير في مخزون اإلنتاج التام/  39والمصروفات األخرى/

 اداتواإلير 463االستثمارات المالية / إيرادات، والجانب الدائن ح/ 1944مخزون البضائع بغرض البيع/
 ائد المحتسبةوح/ مقابل فرق اإليجار المحتسب وح/ مقابل فرق الفو 49/ األخرى اإليراداتوح/  48التحويلية /

 مع األخذ بالرصيد المرحل من المرحلة األولى ) فائض اوعجز ( وكما موضح في الكشف التالي:
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 النشاط الجاري  المرحلة الثانية ب حسا

رقم الدليل 
 المحاسبي

 رقم الدليل المبلغ المصروفات الجارية

 المحاسبي 

 المبلغ إيرادات جارية

عجز العمليات الجارية  
 (ل)رصيد مرح

 فائض العمليات الجارية  ×××

 (ل)رصيد مرح

××× 

 ××× ارات الماليةإيرادات االستثم 463 ×××  ية         التحويل المصروفات 38

 ××× ية          التحويل اإليرادات 48 ×××  المصروفات األخرى            39

فرق تقويم التغير في  1943
 مخزون اإلنتاج التام

 ××× خرى          اال اإليرادات 49 ×××

فرق تقويم التغير في  1944
مخزون البضائع 

 بغرض البيع

 ××× حتسبمقابل فرق اإليجار الم 2941 ×××

 ××× مقابل فرق الفوائد المحتسبة 2942   

 ××× صافي العجز  ××× الفائض القابل للتوزيع 

 :توزيع الفائض القابل للتوزيع -3

نة لس 56ي رقم تقوم وحدات القطاع االشتراكي بتوزيع أرباحها حسب قانون أرباح  وحدات القطاع االشتراك      
وحصص الجهات الحكومية   22ح /باح تسجل في حساب االحتياطيات حيث إن حصة الوحدة من األر1982

 لحين تسديدها .  268األخرى تسجل في حساب دائنو توزيع األرباح ح/

لمختلفة اطيات أما وحدات القطاع المختلط والخاص فان أرباحها تقسم إلى حصتين األولى ترحل إلى حساب االحتيا
م وبعض لحين تسديدها إليه 268في حساب دائنو توزيع األرباح ح/وحصة المالك والمساهمين  تسجل   22ح /

لى السنة إدور ي مالوحدات في القطاع الخاص التقوم بتوزيع أرباحها على المالكين وإنما تحتفظ بها كفائض متراك
 أالحقة .

 281من ح/ النشاط الجاري×××     

 إلى مذكورين                                          

   221ح/  احتياطيات رأسمالية   ×××                                    

   222ح/االحتياطي العام         ×××                                     

 223ح/ احتياطيات متنوعة     ×××                                    

 224ض المتراكم ح/    ح/ الفائ×××                                     

 268ح/ دائنو توزيع األرباح   ×××                                    
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8200-12-31الميزانية العامة كما في   

 رقم
 الكشف

 رقم الدليل
 المحاسبي

 السنة السابقة السنة الحالية اسم الحساب

 دينار دينار  

   الموجودات 1 

ة(قائمة بالقيمة الدفتري)الالموجدات الثابتة 11 1   ×××× ×××× 

 ×××× ×××× النفقات االيرادية المؤجلة 118 2

 ×××× ×××× مشروعات تحت التنفيذ 12 3

 ×××× ×××× قروض ممنوحة طويلة اآلجل  141 4

 ×××× ×××× استثمارات مالية طويلة األجل 151 5

 ×××× ×××× مجموع الموجودات الثابتة  

اولةالموجودات المتد    
  

 ×××× ×××× المخزون بالكلفة  13 6

 ×××× ×××× اعتمادات مستنديه لشراء مواد 138 6

 ×××× ×××× قروض ممنوحة قصيرة اآلجل  142 4

 ×××× ×××× استثمارات مالية قصيرة األجل 152 5

 ×××× ×××× المدينون 16 7

 ×××× ×××× النقود 18 8

×××× ×××× مجموع الموجودات المتداولة    

 ×××× ××××  إجمالي الموجودات  
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      200   -21-31الميزانية العامة كما في  تابع            

 رقم
 الكشف

 رقم الدليل
 المحاسبي

 السنة السابقة السنة الحالية اسم الحساب

 دينار دينار  

 مصادر التمويل  2 
  

   مصادر التمويل طويلة االجل  

المدفوعلمال راس ا 21   ×××× ×××× 

 ×××× ×××× االحتياطيات 22 9

 ×××× ×××× تخصيصات طويلة االجل 23 10

 ×××× ×××× قروض مستلمة طويلة االجل 241 4

 ×××× ×××× مجموع مصادر التمويل طويلة االجل  

   مصادر التمويل قصيرة االجل  

 ×××× ×××× تخصيصات قصيرة االجل  23 10

 ×××× ×××× قروض مستلمة قصيرة االجل 242 4

 ×××× ×××× المصلرف الدائنة 25 

 ×××× ×××× الدائنون 26 11

 ×××× ×××× مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل  

 ×××× ×××× الحسابات المتقابلة 19 

 ×××× ×××× اجمالي مصادر التمويل  
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 هيئة التعليم التقني

 المعهد التقني نينوى

اسبةقسم المح  

 
 

 

 

 الحقيبة الدراسية

 

 لمادة

 

 الموحد المحاسبي لنظاما
 

Unified Accounting System 
 

 

 إعداد

 مدرس المادة

 حسين محمد هاشم
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 261والمجهزون ح/161ح/  العمالءأوال : 

لتها ير نتيجة مزاوحدة على الغيقصد بالعمالء الحقوق المالية التي تنشأ لو: 161ح/ العمالء -أ
تشغيل اد اللنشاطها الجاري ، المتمثل في مبيعات اإلنتاج التام والبضائع بغرض البيع وإير

مالء ي ، عللغير ، ويقسم حساب العمالء قطاعيا ) عمالء قطاع اشتراكي ، عمالء قطاع تعاون
 قطاع مختلط، عمالء قطاع خاص، عمالء قطاع خارجي (.

قدما لمة معمالء مدينا بقيمة المبيعات وأوراق القبض المرفوضة والسلف المستيكون حساب ال
 وأي مصاريف أخرى تترتب على العمالء .

ا مقدم كما يكون حساب العمالء دائنا بالمقوضات النقدية عن المبيعات والسلف المستلمة
 وبأوراق القبض المستلمة منهم و بمردودات ال

 

 

 

 

 . مبيعات والديون المعدومة

 المجهزون : -ب

 

 182-180أمثلة محلولة صفحة 

 

  للحسابات القيدية المعالجات
  مقدمـــــــة

 نتيجة إظهارو المحاسبية البيانات وتبويب تسجيل في األساس الدفترية او القيدية المعالجة تعتبر
 المبادئ سيعك الدفتري التسجيل أسلوب ان كما،  واالقتصادي التجاري ونشاطها المالية العمليات

  . المحاسبي النظام في المتبعة المحاسبية واألسس
 التى األهداف مع منسجما القيدية والمعالجة التسجيل بعملية الموحد المحاسبي النظام اهتم فقد لذا

 األساليب االعتبار بعين أخذت مبادئ ضمن( األهداف) حددت والتى التوحيد من يتوخاها
 راضألغ خدمة الوحدة نشاط نتيجة وإظهار والرقابة الضبط أسس على تحافظ التى واإلجراءات

  . القومية والحسابات اإلدارة

  :الموحد المحاسبي النظام أوردها التي العامة األسس

  :الموحد المحاسبي النظام أوردها التى العامة األسس لبعض توضيحا يلي فيما
 حقوق إثبات حيث من الغير مع معامالته لجميع بالنسبة االستحقاق مبدءا بإبراز الموحد المحاسبي النظام تميز -1

 من التحصيل قيود قبل باالستحقاق الخاصة القيود توسيط وكذلك السداد عملية تثبيت ثم أوال السجالت في الغير
  . الفترة خالل فعال المتحققة والحقوق االلتزامات يظهر وبهذا المدينين
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 يثبت ثم مستحقة تسجل المحاسبية العمليات جميع ان اعتبر حيث ذلك نم ابعد الموحد المحاسبي النظام ذهب وقد
،  القبض او والدفع االستحقاق فترة بين معدوما الزمني البعد كان وان حتى القبض او الصرف قيد ذلك بعد

  . التعامل وحجم التصرفات كافة طبيعة إظهار ذلك من والهدف
  . الوحدة تمارسه الذي التعامل حجم يظهر فلن التجارية حاسبةالم حسب االستحقاق مبدءا أسلوب اتبع لو حيث
 وذلك الثالث للحساب التالية بالحسابات متبوعا الثالث المستوى على القيود إثبات يكون ان النظام استوجب -2

  . حساب لكل الخاصة الطبيعة إلظهار
  . الحسابات تلك له تعود الذي للمستوى مساوية مجموعة ولكل معين مستوى في الحسابات جميع تكون -3
  الحسابات الى الرجوع لسهولة القيود في الحسابات أرقام إظهار النظام استوجب -4

 اإلخالل دون وتطبيقها معها التعامل يمكن بحيث بمكان المرونة من األسس هذه ان الى اإلشارة من البد وأخيرا
  . النظام اليه يدعو الذى التوحيد بجوهر

 للحسابات لقيديةا المعالجات

  التنفيذ تحت ومشروعات الثابتة األصول لحسابات القيدية المعالجة: أوال
 األصول جميع ان هي،  الثابتة األصول اقتناء بخصوص الموحد المحاسبي النظام اليها يشير التى النقاط اهم من

 اهزةج تكن لم ما(  11 رقم حساب) الثابتة األصول ضمن الخاصة حساباتها في تسجيلها و تحميلها اليتم
 التنفيذ تتح مشروعات حساب على تسجيلها يتم الثابتة األصول جميع فان وعليه،  النشاط ومزاولة لالستخدام

  . جاهزا األصل يصبح حتى النفقات بكافة يحمل حيث( 12 رقم حساب)
  المخزون لحساب القيدية المعالجة: ثانيا
 تسحب مث أوال المخازن الى والمستلزمات المواد جميع إدخال فترضوي النفقات كافة المخزون حساب في يثبت

، لتنفيذا تحت مشروعات حساب على تحمل سحبها وعند،  المخزون حساب على تحمل انها أي،  للعمليات تدريجيا
 من روجهخ لحين المستودعات حساب على تحميله يتم حيث التام وغير التام اإلنتاج معالجة يتم أيضا وهكذا

 . سلوباأل بنفس البيع بغرض المشتراة والسلع البضائع محاسبيا وتعالج،  البيع او لإلنتاج اما خزنالم
((8))  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  المالية واالستثمارات اإلقراض لحساب القيدية المعالجة: ثالثا

  14 رقم حساب اإلقراض
 النظام ميز فقد،  وآجالها استردادها شروط حسب بينها بالتمييز وذلك للغير الوحدة تمنحها التى القروض تعالج

 األجل وطويل (142/ح) األجل متوسط وإقراض( 141/ح) األجل قصير إقراض بين الموحد المحاسبي
  .(143/ح)

 و دائنا الثابتة األصول او البنك وحساب،  الممنوح الثابت األصل او بالمبلغ مدينا بجعله اإلقراض معالجة ويتم
  . دائنا التسديد عند اإلقراض حساب ويكون

  15 رقم حساب المالية االستثمارات
( 152/ح) مالية أوراق استثمارات( 151/ح) حكومية سندات استثمارات الى المالية االستثمارات قسمت

 . نوع لكل دائنين حساب توسيط الدائن الجانب وفي( .154/ح) االستثمار وصندوق( 153/ح) أجنبية واستثمارات
 

  المختلفة المدينة والحسابات المدينون لحسابات لقيديةا المعالجة: رابعا
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 توسيط يتطلب للوحدة المالية التصرفات جميع تثبيت في االستحقاق مبدءا على الموحد المحاسبي النظام اعتماد ان
  .الموحد المحاسبي الدليل في المدينين حسابات احد

  كوالبنو بالصندوق النقدية لحساب القيدية المعالجة :خامسا
 النظام ميز وقد ممكن حد الكبر بالشيكات االلتزامات تسوية على مقتصرا اليوم اصبح الغير مع التعامل ان

 األغراض الى السلف حساب حلل وقد به للتعامل حالة كأكبر المستديمة بالسلفة الصندوق حالة الموحد المحاسبي
  .المختلفة السلف اجلها من أنشأت التى

  الخصوم لحسابات قيديةال المعالجات: سادسا
  . معنوي بشكل او عينا او نقدا كان ان التمويل وطبيعة المال راس حسابات في تتلخص

 
 
 

 


