
 ٢٦

   ٢٦٦١من ح/ تأمينات مستلمة   ٣٠٠٠٠٠٠
   ١٨٣ إلى ح/ نقدية لدى المصرف ٣٠٠٠٠٠٠           

----------------------------------------------------------  
  شركة الضحى  -سجالت الجھة المنفذة للعمل  -أ

  ١٦١من ح/ العمالء  ٤٠٠٠٠٠٠
  ٢٦٤١إلى ح/ سلف مستلمة مقدما  ٤٠٠٠٠٠٠           

---------------------------------------- 
             ١٨١من ح/ نقدية في  الصندوق ٤٠٠٠٠٠٠

        ١٦١إلى ح/ العمالء   ٤٠٠٠٠٠٠       
--------------------------------------------  

  من مذكورين     
  ٢٦٤١ح/سلف مستلمة مقدما ٤٠٠٠٠٠٠
  ١٦٦١ح/ تأمينات لدى الغير   ٣٠٠٠٠٠٠
  ٣٨٣٢ح/ تعويضات وغرامات ١٠٠٠٠٠٠
  ١٦١/ العمالء  ح  ٢٢٠٠٠٠٠٠

  ٤١٣١الى ح/ايراد الذرعات المنجزة ٣٠٠٠٠٠٠٠            
-----------------------------------------------------  

               ١٨١من ح/ نقدية في  الصندوق   ٢٢٠٠٠٠٠٠
   ١٦١إلى ح/ العمالء    ٢٢٠٠٠٠٠٠      

------------------------------------------------------  
               ١٨١من ح/ نقدية في  الصندوق    ٣٠٠٠٠٠٠

  ١٦٦١إلى ح/ تأمينات لدى الغير   ٣٠٠٠٠٠٠           
-------------------------------------------------------------  

  .تصنيع وتجھيز الموجودات الثابتة عن طريق الوحدة:  خامسا 
بعض الوحدات بإنشاء موجوداتھا ذاتيا عن طريق  تقومأ. التصنيع داخل الوحدة: 

الج  تصنيعھا في ورشھا الخاصة وتحسب الكلفة حسب أوامر العمل الصادرة وتع
  -محاسبيا كاألتي :

   -عند صرف أي مبلغ نثبت القيد األتي :.١
   ١٢ من ح/ مشروعات تحت التنفيذ 

      ٤٥١كلفة الموجودات الثابتة المصنعة داخليا إلى ح/   
------------------------------------------ 
  عند استخدام الموجود الثابت نثبت القيد التالي ..٢

  ١١من ح/ الموجود الثابت     
  ١٢إلى ح/ مشروعات تحت التنفيذ           

--------------------------------------------- 
ة ارة التابع ة النج ت ورش ال: قام رة مث ط البص ركة نف ن لش اث بتص يع أث

ود  .دينار وبعد إتمام تصنيعة تم استخدامة ١٨٠٠٠٠قيمة وب  تسجيل القي المطل
  اليومية الالزمة



 ٢٧

  ١٢٦من ح/ مشروعات تحت التنفيذ/أثاث  ١٨٠٠٠٠
      ٤٥١كلفة الموجودات الثابتة المصنعة داخليا إلى ح/  ١٨٠٠٠٠

-------------------------------------------- 
   ١١٦  ودات ثابتة / أثاث  من ح/ موج ١٨٠٠٠٠
   ١٢٦ إلى ح/ مشروعات تحت التنفيذ  ١٨٠٠٠٠

-----------------------------------------------  
ا بسحب البضائع ال دات احيان وم بعض الوح دة: تق ل الوح ز داخ دة مب. التجھي ع

ع كاساس  اد سعر البي تم اعتم دھا ي ة عن للبيع لغرض استخدامھا كموجودات ثابت
  -ل قيمة ھذه الموجودات الثابتة  وتعالج محاسبيا كاألتي :لتسجي

   ١٢ من ح/ مشروعات تحت التنفيذ 
    ٤٢١١صافي مبيعات بضائع بغرض البيع إلى ح/   

---------------------------------------------------------    
  ١١من ح/ الموجود الثابت  

  ١٢إلى ح/ مشروعات تحت التنفيذ           
---------------------------------------------------------  

اء  ة النش كيل لجن ا بتش دات احيان وم بعض الوح ان: تق طة اللج اء بواس ج. االنش
ذه  وم ھ ي وتق ر فن الي واخ ن موظف م ادة م ة ع ذه اللجن كل ھ ا وتتش موجوداتھ

  -اللجنة باالشراف على تنفيذ الموجودات  وتعالج محاسبيا كاألتي :
   -عندما تسحب ھذه اللجنة سلفة نثبت القيد األتي :. ١

   ١٨٢ من ح/ سلف مستديمة  
  ١٨٣ إلى ح/ نقدية لدى المصرف  

-----------------------------------------------------------  
لفة٢ ز الس ز لتعزي ل المنج ھادة بالعم ائھا ش دم اعض لفة يق اء الس ل انتھ  . قب

  ثبت القيد التالي:نستالم الشھادة ولالستمرار بالعمل .وعند ا
   ١٢ من ح/ مشروعات تحت التنفيذ  

   ٢٦٥إلى ح / دائنو  نشاط غير جاري     
---------------------------------------------- 

       ٢٦٥  نشاط غير جاري   من ح/ دائنو
       ١٨٣  إلى ح/ نقدية لدى المصرف     

  تويتكرر ھذا القيد ببقية الذرعا
----------------------------------------------  

  . قيد استحقاق الذرعة اخيرة كاالتي:٣
   ١٢ من ح/ مشروعات تحت التنفيذ  

   ٢٦٥إلى ح / دائنو  نشاط غير جاري     
  وھنالك احتماالن بقيد السداد وكاالتي:

  تي:أ. اذا كان مبلغ السلفة مساوي لقوائم اخر ذرعة عندھا نثبت القيد اال
       ٢٦٥  نشاط غير جاري   من ح/ دائنو

  ١٨٢ إلى ح/ سلف مستديمة       



 ٢٨

  قوائم اخر ذرعة عندھا نثبت القيد االتي:ب. اذا كان مبلغ السلفة اكبر من 
  من مذكورين     
       ٢٦٥  نشاط غير جاري   ح/ دائنو   
          ١٨١ح/ نقدية في الصندوق    

  ١٨٢ يمة  الى ح/ سلف مستد         
-----------------------------------------  

  وعند استخدام الموجود الثابت نثبت قيد االستخدام
ار  ٢٠مثال/ قررت شركة انشاء مخازن لھا عن لجنة وقامت بتسليفھا  ون دين ملي

زن  درة للمخ ة المق ا ان الكلف ا  ٦٠علم ة باعمالھ رة اللجن ون دينار.وباش ملي
ة ل بثالث زت العم ت  وانج ى كان ات االول ة  ١٩٦٠٠٠٠٠ذرع ار والثاني  ٢٠دين
ة  ار والثالث ون دين ة  ١٨٤٠٠٠٠٠ملي غ الذرع ة بمبل ز اللجن م تعزي د ت ار وق دين

ازن.  تخدام المخ م اس ة وت ة الثالث لفة بالذرع فية الس م تص ة وت ى والثاني االول
  المطلوب  تسجيل القيود اليومية الالزمة.

   ١٨٢ من ح/ سلف مستديمة  ٢٠٠٠٠٠٠٠
  ١٨٣ إلى ح/ نقدية لدى المصرف٢٠٠٠٠٠٠٠  

-----------------------------------------------------------  
   ١٢ ٢من ح/ مشروعات تحت التنفيذ / مباني  ١٩٦٠٠٠٠٠

   ٢٦٥إلى ح / دائنو  نشاط غير جاري    ١٩٦٠٠٠٠٠  
--------------------------------------------------------------  

       ٢٦٥  نشاط غير جاري   من ح/ دائنو ١٩٦٠٠٠٠٠
       ١٨٣  إلى ح/ نقدية لدى المصرف  ١٩٦٠٠٠٠٠    

------------------------------------------------------------  
   ١٢ ٢من ح/ مشروعات تحت التنفيذ / مباني ٢٠٠٠٠٠٠٠

   ٢٦٥إلى ح / دائنو  نشاط غير جاري   ٢٠٠٠٠٠٠٠  
--------------------------------------------------------------  

       ٢٦٥  نشاط غير جاري   من ح/ دائنو٢٠٠٠٠٠٠٠
       ١٨٣  إلى ح/ نقدية لدى المصرف٢٠٠٠٠٠٠٠    

----------------------------------------------------------  
   ١٢ ٢من ح/ مشروعات تحت التنفيذ / مباني ١٨٤٠٠٠٠٠ 

   ٢٦٥إلى ح / دائنو  نشاط غير جاري   ١٨٤٠٠٠٠٠  
----------------------------------------------------------  

  من مذكورين     
       ٢٦٥  نشاط غير جاري   ح/ دائنو١٨٤٠٠٠٠٠

          ١٨١ح/ نقدية في الصندوق ١٦٠٠٠٠٠   
  ١٨٢ الى ح/ سلف مستديمة  ٢٠٠٠٠٠٠٠         

--------------------------------------------------------  
  ١١١من ح/ موجودات ثابتة / مباني   ٥٨٠٠٠٠٠٠

  ١٢ ٢إلى ح / مشروعات تحت التنفيذ / مباني  ٥٨٠٠٠٠٠٠  



 ٢٩

-----------------------------------------------------------------  
  ابتة.: التمويل المركزي النشاء الموجودات الث سادسا

  احيانا تقرر الدولة تأسيس شركة عامة ويتم ذلك باتباع احد االساليب االتية:
تم تسجيل  أ. تقوم الدولة بايداع دفعة تمويلية في حساب الوحدة لدى المصرف وي

  القيد االتي :
       ١٨٣  من ح/ نقدية لدى المصرف  

       ٢١١  إلى ح/ راس المال المدفوع             
--------------------------------------------------------  

  سجيل القيد االتي :تب. تستلم الوحدة موجودات ثابتة من الدولة ويتم 
       ١١  الموجودات الثابتةمن ح/   

       ٢١١  إلى ح/ راس المال المدفوع             
---------------------------------------------------------------  

  : شطب وبيع الموجودات الثابتة. سابعا
ة او  ر انتاجي ودات اكث ور موج ا ظھ ودات منھ ن الموج ي ع باب للتخل ك اس ھنال

ا تقادمھا مما يؤدي  ذه الموجودات ام ك الموجودات، والتصرف بھ للتخلي عن تل
ا او ان  ات لحين بيعھ اان توضع بمخزون المخلف ل لحين بيعھ ع العم ى بموق  تبق

  وكاالتي:
  خزين الموجودات الثابتة بمخزون المخلفات ثم بيعھا: أ.ت

ةمثال/  ة  ماكن ا التاريخي ار  ٦٠٠٠٠كلفتھ ررت االدارة استبعادھا ووضعھا دين ق
  بمخزون المخلفات لحين بيعھا.

. قيد ادخال الموجود الثابت للمخزن : يجب احتساب اندثار من اخر يوم احتسب ١
د ا زن وبع ه للمخ وم ادخال دثار لي ه ان ال ب د االدخ ات قي تم اثب دثار ي د االن ات قي ثب

افتراض ا زن. ب ة للمخ راكم للماكن دثار المت ار وان  ٤٠٠٠٠ن مخصص االن دين
وم ا اريخ ي ة ت ا لغاي رة احتسب بھ ة خال داالندثار من اخر فت للمخازن ھو للماكن

  دينار. ١٠٠٠٠
       ٣٧٣  من ح/ اندثار االالت ومعدات ١٠٠٠٠
       ٢٣١٣ح/ مخصص اندثار متراكم االالت ومعدات إلى  ١٠٠٠٠٠           

--------------------------------------------------------------  
  من مذكورين    

       ١٣٥٤  ح/ مخزون المخلفات والمستھلكات  ١٠٠٠٠
       ٢٣١٣ح/ مخصص اندثار متراكم االالت ومعدات٥٠٠٠٠

  ١١٣   الى ح/ االالت ومعدات٦٠٠٠٠         
--------------------------------------------------------------   

  . قيد بيع الموجود الماكنة بالمخزن :وھنالك ثالثة احتماالت وكاالتي٢
  دينار. وعندھا نثبت القيود االتية ١٠٠٠٠* ان تباع بقيمة 

       ١٦٥  من ح/ مدينو نشاط غير جاري ١٠٠٠٠
       ١٣٥٤  ح/ مخزون المخلفات والمستھلكات  إلى  ١٠٠٠٠٠           

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



 ٣٠

          ١٨١من ح/ نقدية في الصندوق ١٠٠٠٠
       ١٦٥  إلى ح/ مدينو نشاط غير جاري   ١٠٠٠٠٠           

-------------------------------------------------------  
  دينار. وعندھا نثبت القيود االتية ١٢٠٠٠ن تباع بقيمة ا *

       ١٦٥  من ح/ مدينو نشاط غير جاري ١٢٠٠٠
  الى مذكورين                        

    ١٣٥٤  ح/ مخزون المخلفات والمستھلكات   ١٠٠٠٠           
    ٤٩٣  ح/ ايرادات راسمالية   ٢٠٠٠             

--------------------------------------------------------  
          ١٨١من ح/ نقدية في الصندوق ١٢٠٠٠
       ١٦٥  إلى ح/ مدينو نشاط غير جاري   ١٢٠٠٠           

-------------------------------------------------------  
  دينار. وعندھا نثبت القيود االتية ٨٠٠٠* ان تباع بقيمة 

  من مذكورين   
       ١٦٥  ح/ مدينو نشاط غير جاري   ٨٠٠٠
                    ٣٩٣  ح/ خسائر راسمالية   ٢٠٠٠

    ١٣٥٤  ح/ مخزون المخلفات والمستھلكات   ١٠٠٠٠٠           
-------------------------------------------------------          

           ١٨١من ح/ نقدية في الصندوق ٨٠٠٠
       ١٦٥  إلى ح/ مدينو نشاط غير جاري   ٨٠٠٠           

-------------------------------------------------------  
  ب.بقاء الموجودات الثابتة بموقع العمل لحين بيعھا: 

ة  ا التاريخي ة كلفتھ ال/ ماكن غ  ١٢٠٠٠٠مث ا بمبل ررت االدارة بيعھ ار ق دين
ار ٩٠٠٠٠ دثاين افتراض ان مخصص االن راكم لل. ب ةر المت ار  ٤٠٠٠٠ ماكن دين

للمخازن ھو  الماكنةخال دوان االندثار من اخر فترة احتسب بھا لغاية تاريخ يوم ا
  دينار.المطللوب/ اثبات قيود اليومية الالزمة ١٠٠٠٠
       ٣٧٣  من ح/ اندثار االالت ومعدات ١٠٠٠٠
       ٢٣١٣تإلى ح/ مخصص اندثار متراكم االالت ومعدا  ١٠٠٠٠٠           

-------------------------------------------------------------------------  
  من مذكورين     

       ١٦٥  ح/ مدينو نشاط غير جاري  ٩٠٠٠٠
       ٢٣١٣إلى ح/ مخصص اندثار متراكم االالت ومعدات  ٥٠٠٠٠

  الى مذكورين                        
  ١١٣  الالت ومعدات ح/ ا  ١٢٠٠٠٠           

    ٤٩٣  ح/ ايرادات راسمالية   ٢٠٠٠٠             
----------------------------------------------------------  

           ١٨١من ح/ نقدية في الصندوق  ٩٠٠٠٠
       ١٦٥  إلى ح/ مدينو نشاط غير جاري  ٩٠٠٠٠           


