
  المعالجات القيدية والمحاسبية في النظام المحاسبي الموحد:
  

ا ة. ثاني ة المؤجل ات االيرادي دة  -: النفق ل الوح ن قب ق م ي تنف الغ الت ي المب وھ
ة  رة مالي ر من فت ا الكث تم االستفادة منھ ى خدمات ي ل الحصول عل االقتصادية مقاب

ة  ة الموجودات الثابت ذه واحدة وھي بمثابة انفاق استثماري تعامل معامل ان ھ ذا ف ل
اب  ى حس ى ال ل ال م تنتق ذ ث روعات تحت التنفي ة ضمن مش جل بالبداي ات تس النفق

  وتصنف الى:قات االيرادية المؤجلة النف
  رقم الدليل  اسم الحساب
  ١١٨١  نفقات التاسيس
  ١١٨٢  نفقات قبل التشغيل

  ١١٨٣  نفقات استكشاف ومسح
  ١١٨٤  نفقات ابحاث وتجارب
  ١١٨٥  موجودات ثابتة معنوية

  ١١٨٦  ديكورات وتركيبات وقواقع
  ١١٨٧  نفقات مؤجلة متنوعة

  
  المعالجة المحاسبية : 
  تحقق النفقة :  -١

  ا.عند  الحصول على الخدمة من داخل الوحدة  نثبت القيد التالي :
  
           ١٢٨ نفقات ايرادية مؤجلةمن ح/  

 ٤٥١  كلفة الموجودات المصنعة داخليا إلى ح/               
-----------------------------------------------------------  

  لخدمة من خارج  الوحدة  نثبت القيد التالي :ب.عند  الحصول على ا
           ١٢٨ نفقات ايرادية مؤجلةمن ح/ 

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

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

-------------------------------------------------------  
  وعند استغالل الخدمة ( النفقة ) نثبت القيد االتي

           ١١٨ نفقات ايرادية مؤجلةمن ح/ 
           ١٢٨ نفقات االيرادية المؤجلةإلى ح/               

------------------------------------------------------  
اطفاء نفقات االيرادية المؤجلة: تتحول النفقة المؤجلة الى مصروف ايرادي  -٢

عن طريق االقساط السنوية ويتم اطفائھا مباشرة في تكلفة النفقة المؤجلة. والنفقة 
نشاط للوحدة االقتصادية المؤجلة ال تخضع الى االندثار وانما توزع على نتائج ال



بالغرض الذي انفقت من اجله  للفترة المقبلة باالستناد الى فاعلية ھذه النفقة 
  االتي :القيد وتستخدم الطريقة المباشرة  باالطفاء وب

           ٣٧٨ اطفاء نفقات مؤجلةمن ح/ 
           ١١٨ نفقات ايرادية مؤجلةإلى ح/               

دينار  ٥٠٠٠٠٠البحاث والتجارب التي قامت بھا احدى الشركات مثال/ بلغت كلفة ا
ود  ات قي وب : اثب نوات . المطل دار خمسة س ى م ة عل ذه التكلف ع ھ رر توزي د تق وق

  اليومية الالزمة وقيد االطفاء للسنة االولى. 
---------------------------------------------------------------------- 

داتفقت مثال/  ةاح رة  ى الشركة التجاري ام االخي ى قي وم عل ة لاللمني مع شركة دجل
د. وقد  ١٦٠٠٠٠٠بعمل ديكورات وتركيبات وقواطع الحد معارضھا الجديدة بكلفة 

ة  ركة التجاري ددت الش تالم  ١١٠٠٠٠٠س ل اس اب قب ى الحس ة عل ة مقدم د. كدفع
اح المعرض  رر العمل وقد انجزت العمل وسدد المتبقي لشركة دجلة وتم افتت د تق وق

ة  ود اليومي ات قي وب : اثب نوات . المطل ة س دار خمس ى م ة عل ذه التكلف ع ھ توزي
  الالزمة وقيد االطفاء للسنة االولى.

 


