
  -: ٢٤والقروض المستلمة  ١٤القروض الممنوحة . رابعا
ر نتيجة قيا ى الغي ا القروض الممنوحة ھي الحقوق المالية التي تنشا للوحدة عل مھ

د باقراض ھذا االخير مع توفر  ى الفوائ ل الحصول عل ك وبمقاب دون ذل الضمان او ب
دة  ى الوح ات عل ر التزام ل الغي ن قب تلمة م روض المس ك.وتعتبر الق دون ذل او ب
ل  ة االج يرة وطويل ى قص روض ال م الق د تقس بي الموح ام المحاس ب النظ وبموج

ةففت ا الطويل ل من سنة ام ا الق د فترتھ ر من سنة وبالنسبة والقصيرة تمت رتھا اكث
  للنوعانفتقسم حسب القطاعات.

---------------------------------------------------------  
  المعالجة المحاسبية :

دة وفي ال١ دون فائ عالجة م. قد يمنح القرض بضمان او بدون ضمان او بفائدة او ب
د م تحقاق فعن د االس تخدام قي تم اس رض ال ي بية للق د المحاس ت القي رض نثب نح الق

  االتي:
  ١٤الممنوحة القروض من ح/    

  ١٨٣نقدية لدى المصرف  إلى ح/                           
---------------------------------------------------------------------  

تخدام  تم اس ة ال ي ة او دائن روض مدين د الق تحقاق فوائ د اس ذلك عن اس وك اس
رادات مستحقة  ٢٦٦٣بل يوسط حساب مصاريف مستحقة االستحقاق  وحساب اي

ة  ١٦٦٢ د المدين ة وللفوائ ة  ٣٦١بالنسبة للفوائد الدائن د الدائن د  ٤٦١والفوائ ويع
ل بحساب النشاط  وارد وتقف ھذان الحسابان من ضمن حسابات االستخدامات والم

القروض تع ة ب ة المتعلق امالت المالي ى ان المع دل عل ا ي اري مم ن ضمن الج ر م تب
اري  اط الج امالت النش ة  .مع دتھا دائن ة  ففائ ا مدين ة دائم روض الممنوح وان الق

ا القروض  راد مستحق .ام (ايراد) فعند استحقاقه للفائدة يكون الحساب الوسيط اي
   المستلمة دائما دائنة وفائدتھا مدينة فعند استحقاقھا نوسط المصاريف المستحقة

  تكون كاالتي :لممنوحة االقيود المحاسبية للقروض 
  ١٤الممنوحة القروض من ح/    عند منح القرض: -ا

  ١٨٣نقدية لدى المصرف  إلى ح/                                  
--------------------------------------------------------------------  

  ١٦٦٢ايرادات مستحقة من ح/ ب.استحقاق واستالم الفوائد : 
  ٤٦١الفوائد الدائنة إلى ح/                                                      

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

  ١٨١  في الصندوقنقدية من ح/ وعند استالم الفائدة : 
  ١٦٦٢ات مستحقة ايرادإلى ح/                                                  

----------------------------------------------------------------------------
استرجاع القرض بعد نھاية المدة سيستلم القرض مع فائدة اخر فترة الن الفائدة  -ج

دة الخر  ٣١/١٢تحسب نھاية السنة وعند سحب القرض ب يحسب القرض مع الفائ
  بالفائدة كاالتي:فترة ويثبت قيد استحقاق 



  ١٦٦٢ايرادات مستحقة من ح/                  
  ٤٦١الفوائد الدائنة إلى ح/                                          

----------------------------------------------------------------------------  
  ١٨١صندوق قدية في النوعند االستالم نثبت القيد االتي: من ح/ ال

  الى مذكورين                                                       
  ١٤القروض اللمنوحة ح/                                                         
  ١٦٦٢ايرادات مستحقة ح/                                                         

----------------------------------------------------------------------------
اريخ  ال/ بت رض  ١/١/٢٠١٦مث نح ق م م غ ت نتان  ١٠بمبل دة س ار  لم ون دين ملي

% تدفع نھاية كل نصف سنة اعتبارا من تاريخ منح ٦وبفائدة نصف سنوية قدرھا 
  .طلوب اثبات قيود اليومية الالزمةمالقرض .ال

----------------------------------------------------------------------------  
  القيود المحاسبية للقروض المستلمة تكون كاالتي :

  ١٨١نقدية في الصندوق  من ح/ القرض:    استالمعند  -ا
  ٢٤القروض المستلمة    إلى ح/                                  

--------------------------------------------------------------------  
  ٣٦١الفوائد المدينة من ح/ الفوائد :  دفعاستحقاق وب.

  ٢٦٦٣مصاريف مستحقة إلى ح/                                                      
-------------------------------------------------------------------  

  
  ٢٦٦٣مصاريف مستحقة من ح/ الفائدة :  دفعوعند 

  ١٨٣نقدية لدى المصرف  إلى ح/                                                  
----------------------------------------------------------------------------

  تسديد القرض : اثبات الفائدة -ج
  ٣٦١الفوائد المدينة من ح/                  

  ٢٦٦٣مصاريف مستحقة لى ح/ إ                                          
----------------------------------------------------------------------------  

  مذكورين نثبت القيد االتي: من  الدفعوعند 
  ٢٦٦٣مصاريف مستحقة ح/                                 
  ٢٤القروض المستلمة    ح/                                 

  ١٨٣نقدية لدى المصرف  إلى ح/                                                  
----------------------------------------------------------------------------

اريخ مثال/  غ  ١/١/٢٠١٠بت دة  ٦٠اقترضت شركة مبل ار لم ون دين سنوات  ٥ملي
اق  %١٠من شركة اخرى بفائدة سنوية مقدارھا  م االتف د ت على رصيد القرض وق

ة السنة  داء من نھاي على تسديد القرض خالل الخمس سنوات باقساط متساوية ابت
ة  ة المقرض ن الجھ ل م جالت ك ة بس ة الالزم ود اليومي ات قي وب اثب االولى.المطل

  والمقترضة.


