
 

١ 

   :المعالجات القيدية والمحاسبية في النظام المحاسبي الموحد

  :٢٦والدائنون  ١٦سادسا: ح/ المدينون 

يبين حساب المدينون الحقوق المالية المختلفة للوحدة االقتصادية المترتبة على 
الغير نتيجة ممارستھا لنشاطھا الجاري والعرضي . ويبين حساب الدائنون 
االلتزامات المختلفة المترتبة على الوحدة تجاه الغير نتيجة ممارسة لنشاطھا 

د تم تقسيم حسابات المدينون الجاري والعرضي. وبموجب النظام المحاسبي الموح
  والدائنون كما يلي : 

  دائنون  ٢٦  مدينون  ١٦
   المجھزون ٢٦١  العمالء ١٦١
  اوراق دفع ٢٦٢  اوراق قبض ١٦٢
  حسابات جارية دائنة ٢٦٣  حسابات جارية مدينة  ١٦٣
  حسابات التعھدات ٢٦٤  سلف تعھدات ثانوية  ١٦٤
  غير جاريدائنو نشاط  ٢٦٥  مدينو نشاط غير جاري ١٦٥
  حسابات دائنة متنوعة ٢٦٦  حسابات مدينة متنوعة ١٦٦
  استقطاعات لحساب الغير  ٢٦٧  حسابات السلف ١٦٧
  دائنو توزيع ارباح ٢٦٨    
  : ١٦٢حساب اوراق القبض  -اوال 

 . اثبات عملية البيع : عند اجراء عملية بيع نثبت القيد االتي :١

   ١٦١ العمالءمن ح/  

   ٤٢١صافي مبيعات بضائع بغرض البيع إلى ح/         

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

  عند استالم ورقة القبض نثبت القيد االتي: -٢

    ١٦٢اوراق القبض من ح/ 

   ١٦١ العمالءإلى ح/         

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

  عند استالم مبلغ ورقة القبض نثبت القيد االتي: -٣

    ١٨١نقدية في الصندق من ح/ 

    ١٦٢اوراق القبض  إلى ح/        



 

٢ 

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

  ارسال ورقة القبض للمصرف للتحصيل نثبت القيد االتي:عند  -٤

    ١٦٢٦اوراق القبض برسم التحصيل من ح/ 

    ١٦٢اوراق القبض  إلى ح/        

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

 عند قيام المصرف بتحصيل قيمة الورقة واضافة الصافي بالحساب الجاري -٥
  نثبت القيد االتي:

  ن مذكورينم   

   ١٨٣نقدية في المصرف ح/  

   ٣٣٦٦خدمات مصرفية متنوعة ح/ 

    ١٦٢٦اوراق القبض برسم التحصيل  إلى ح/        

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

ي بالحساب الجاري عند خصم الورقة التجارية عند المصرف واضافة الصاف -٦
  نثبت القيد االتي:

  ن مذكورينم   

   ١٨٣نقدية لدى المصرف ح/  

   ٣٦١فوائد مدينة     ح/ 

    ١٦٢اوراق القبض  إلى ح/        

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

  : ٢٦٢حساب اوراق الدفع  -ثانيا 

 : عند اجراء عملية الشراء نثبت القيد االتي : . اثبات عملية الشراء١

  ٣٥١مشتريات بضائع بغرض البيع من ح/  

   ٢٦١ المجھزونإلى ح/         

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



 

٣ 

  عند التسديد  بورقة  دفع نثبت القيد االتي: -٢

  ٢٦١ المجھزونمن ح/ 

   ٢٦٢اوراق الدفع / إلى ح        

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

  عند تسديد مبلغ ورقة الدفع نثبت القيد االتي: -٣

   ٢٦٢اوراق الدفع من ح/ 

  ١٨٣نقدية لدى المصرف  إلى ح/        

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

اشترت الشركة العامة لالسواق المركزية بدالت رجالية من  ٢/٥مثال /بتاريخ 
 ٣/٥مليون دينار باالجل. وبتاريخ  ١٥الشركة العامة للخياطة بمبلغ اجمالي قدره 
كمبيالة لصالح الشركة العامة للخياطة حررت الشركة العامة لالسواق المركزية 

ارسلت الشركة العامة للخياطة الكمبيالة  ١/٧. وبتاريخ ٢/٧تستحق بتاريخ 
ورد اشعار من المصرف يفيد بتحصيل قيمة  ٣/٧للمصرف للتحصيل. وبتاريخ 

الكمبيالة واظافة صافي قيمتھا بالحساب الجاري للشركة العامة للخياطة بعد خصم 
دينار. المطلوب / اثبات قيود اليومية الالزمة بسجالت كال  ٤٥٠٠٠عمولة قدرھا 

  الجھتين.

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

   : ٢٦٦٢و ح/ايرادات مستلمة مقدما   ١٦٦٢ح/ ايرادات مستحقة  –ثالثا 

االيرادات المختلفة التي تستحق للوحدة على الغير خالل السنة  ١٦٦٢يمثل ح/
او فترات مالية الحقة وتم فيمثل االيرادات التي تخص فترة  ٢٦٦٢المالية اما ح/

استالمھا خالل السنة المالية وبذلك فھي تعتبر التزامات على الوحدة تجاه الغير 
بھا والغرض الرئيسي من استحداث ھذه الحسابات ھو  تخالل السنة التي استلم

لتحميل السنة المالية بنصيبھا من االيرادات الفعلية تطبيقا لمبدء االستحقاق بغية 
  ى الربح او الخسارة الفعلية التي تخص السنة المالية . الوصول ال

  عند استحقاق االيراد نسجل القيد االتي :-

  ١٦٦٢ايرادات مستحقة من ح/ 

  االيراد المعنيإلى ح/               



 

٤ 

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

  وعند استالم االيراد المستحق  نقدا نثبت القيد االتي :

  ١٨١نقدية في الصندق ح/ من 

     ١٦٦٢ايرادات مستحقة إلى ح/               

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

  وعند استالم مبلغ اكثر من االيراد المستحق نثبت القيد االتي :

  ١٨١نقدية في الصندق من ح/ 

  مذكورين  إلى               

     ١٦٦٢ايرادات مستحقة ح/              

     ٢٦٦٢ايرادات مستلمة مقدما ح/              

  وفي السنة الالحقة تجري عملية تسوية االيراد المستلم مقدما بالقيد االتي:

     ٢٦٦٢ايرادات مستلمة مقدما من ح/ 

  االيراد المعنيإلى ح/               

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

اجرت شركة اراضي لشركة اخرى ببدل ايجار سنوي  ١/١/٢٠١٦مثال / بتاريخ 
مليون دينار. المطلوب: اثبات قيود اليومية الالزمة بسجالت الشركة  ١٥٠مقداره 

المؤجرة بافتراض انه تم استالم ايجار سنة كاملة وبافتراض تم استالم ايجار 
  سنتين.

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

   :  ٢٦٦٣و ح/مصاريف مستحقة   ١٦٦٣ح/مصاريف مدفوعة مقدما  –رابعا 

  عند استحقاق المصروف نسجل القيد االتي :-

   المصروف المعني من ح/

  ٢٦٦٣مصاريف مستحقة إلى ح/               

  وعند تسديد المصروف المستحق  نثبت القيد االتي :



 

٥ 

  ٢٦٦٣ف مستحقة مصاريمن ح/ 

  ١٨٣نقدية لدى المصرف إلى ح/               

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

  وعند تسديد مبلغ اكثر من المصروف المستحق خالل السنة نثبت القيد االتي :

  من مذكورين     

  ٢٦٦٣مصاريف مستحقة ح/    

   ١٦٦٣ح/مصاريف مدفوعة مقدما    

  ١٨٣نقدية لدى المصرف إلى ح/                                

  وفي السنة الالحقة تجري عملية تسوية مصاريف مدفوعة مقدما بالقيد االتي:

  المصروف المعنيمن ح/ 

    ١٦٦٣مصاريف مدفوعة مقدما إلى ح/               

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

استأجرت شركة اراضي من الدولة ببدل ايجار سنوي  ١/١/٢٠١٦مثال / بتاريخ 
مليون دينار. المطلوب: اثبات قيود اليومية الالزمة بسجالت الشركة  ٤٥مقداره 

مليون دينار. ب. تم تسديد  ٤٥المستأجرة وفق االفتراضات االتية : ا. تم تسديد 
  مليون دينار. ١٣٥مليون دينار. ج. تم تسديد  ٩٠

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

   :  ١٦٦٤ح / طلبات التعويض  –خامسا 

الثبات قيمة االضرار التي تصيب البضاعة او الموجودات او  يستخدم ھذا الحساب
المواد المستوردة لحساب الوحدة االقتصادية ويحدد الضرر بشكل اولي عند 

من قبل لجنة االستالم وممثل شركة التامين وبعدھا يتم تقييم  استالم البضاعة
  الضرر ومطالبة الجھة المعوضة به ( شركة التامين او الشركة الناقلة او المجھز)

  المعالجة المحاسبية والقيدية :

  تحميل حساب طلبات التعويض بكلفة الموجود الثابت المتضرر بالقيد االتي: -١

  



 

٦ 

    ١٦٦٤/ طلبات التعويض من ح

  الموجود الثابت المتضرر  إلى ح/               

  و الموجود الثابت المتضرر قد يكون احد الموجدوات الثابتة االتية :

موجود ثابت مستورد من الخارج عندھا نوسط  ح/ اعتمادات مستندية لشراء  -١
  .١٢٩٢موجودات ثابتة 

االقتصادية من الخارج عندھا نوسط  ح/  مواد اولية مستوردة لصالح الوحدة -٢
  .١٣٨١اعتمادات مستندية لصالح المنشاة 

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

مطالبة الجھة المسؤولة عن الضرر بالتعويض : وعند المطالبة بالتعويض قد  -٢
  يكون المبلغ المعوض مساوي او اكبر او اقل من الضرر وكاالتي :

  ا يكون مبلغ  التعويض مساوي للضرر وعندھا نثبت القيد االتي :ا. عندم

    ١٦٥/ مدينو نشاط غير جاري من ح

    ١٦٦٤طلبات التعويض إلى ح/               

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

  ب. عندما يكون مبلغ  التعويض اكبر من  للضرر وعندھا نثبت القيد االتي :

    ١٦٥/ مدينو نشاط غير جاري من ح

  مذكورين إلى               

    ١٦٦٤طلبات التعويض ح/             

    ٤٩٢ايرادات عرضية ح/             

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

  ج. عندما يكون مبلغ  التعويض اقل من  للضرر وعندھا نثبت القيد االتي :

  مذكورين  من           

    ١٦٥/ مدينو نشاط غير جاري ح         

    ٣٩٢مصروفات عرضية ح/          



 

٧ 

    ١٦٦٤طلبات التعويض إلى ح/                 

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

  ي :استالم التعويض : عند استالم مبلغ التعويض نثبت القيد االت -٢

  ١٨١/ نقدية في الصندق من ح

    ١٦٥مدينو نشاط غير جاري إلى ح/               

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

 ٢٠٠٠قامت شركة بفتح اعتماد مستندي الستيراد  ١/٥/٢٠١٦بتاريخ  -مثال / 
  مليون دينار لصالحھا . ٨٠طن مواد اولية بقيمة 

دينار عن مصاريف فتح اعتماد  ٦٠٠٠٠٠تم تسجيل مبلغ  ٣/٥/٢٠١٦بتاريخ  -
  دينار عن مصاريف تامين. ٤٠٠٠٠٠و

  تم استالم مستندات الشحن وتم تسديد قيمة االعتماد. ١/٧/٢٠١٦بتاريخ  -

  دينار عن رسوم كمركية. ١٠٠٠٠٠تم تسديد  ١٠/٧/٢٠١٦بتاريخ  -

% من كمية المواد ١٠وتبين ان  د اوليةتم استالم الموا ١٢/٧/٢٠١٦بتاريخ  -
تالفة وبعد ادخال المواد الصالحة للمخزن تم مطالبة شركة التامين بالتعويض عن 

  قيمة المواد التالفة.

- تم استالم قيمة التعويض نقدا وبافتراض انه كان أ ١/٨/٢٠١٦بتاريخ  -
  دينار  . ٩٨٠٠٠٠٠ -دينار ج ٨١١٠٠٠٠ -دينار ب ٦٥٠٠٠٠٠

  .اثبات قيود اليومية الالزمةالمطلوب: 

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

   :  ١٦٦٥ح / الفروقات النقدية والمخزنية  –سادسا 

الثبات مبالغ الفروقات التي لم تعرف اسبابھا بعد للصندوق  يستخدم ھذا الحساب
الجرد الفعلي للصندوق او المخزون  والمخزون وتظھر ھذه الفروقات عند

  ومقارنة ذلك مع السجالت . 

  المعالجة المحاسبية والقيدية :

في حالة النقص : اذا كان رصيد الجرد الفعلي اقل مما ھو مثبت بالسجالت  -١
  بالنسبة الى المخزون والصندوق فنثبت القيد االتي:



 

٨ 

    ١٦٦٥/ فروقات النقدية والمخزنية من ح

  ١٨١نقدية في الصندوق إلى ح/               

    ١٣او الى ح/ المخزون              

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

في حالة الزيادة : اذا كان رصيد الجرد الفعلي اكبر مما ھو مثبت بالسجالت  -٢
  يد االتي:بالنسبة الى المخزون والصندوق فنثبت الق

    ١٨١/ نقدية في الصندوق من ح

    ١٣او من  ح/ المخزون 

    ١٦٦٥فروقات النقدية والمخزنية إلى ح/               

وفي كال االحوال اي بحالة الزيادة او النقصان يجب البحث عن سبب النقص او 
  الزيادة ويغلق حساب الفروقات بالزيادة او النقصان به.

دينار في حين ان  ١٥٠٠٠٠الصندوق وتبين ان الرصيد الفعلي كان مثال/ تم جرد 
  .المطلوب: اثبات قيود اليومية الالزمة دينار.١٨٠٠٠٠الرصيد في السجالت كان 

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

   :  ١٦٧ح / السلف  –سابعا

للمبالغ المدفوعة من قبل الوحدة الى بعض منتسبيھا كسلف  يستخدم ھذا الحساب
  ويحلل ھذا الحساب الى االتي : 

: ھي المبالغ المدفوعة من قبل الوحدة الى  ١٦٧١ح / سلف الغراض النشاط  -أ
  بعض المنتسبين لغرض انجاز بعض االعمال.  

  المعالجة المحاسبية والقيدية :

  ي : عند منح السلفة نثبت القيد االت -١

  ١٦٧١ح / سلف الغراض النشاط 

  ١٨٣نقدية في المصرف  إلى ح/      

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



 

٩ 

تصفية السلفة : عند تصفية السلفة بعد انجاز العمل المطلوب يقوم الموظف  -٢
المسؤول عن السلفة بتقديم المستندات التي تؤيد عملية الصرف عندھا نثبت احد 

  تية : القيود اال

  اذا كان المبلغ المصروف مساوي لمبلغ السلفة فقيد التسوية كاالتي : -ا

  ٣من ح / المصروف   

  ١٦٧١سلف الغراض النشاط إلى ح/      

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

  اذا كان المبلغ المصروف اقل من مبلغ السلفة فقيد التسوية كاالتي : -ب

  من مذكورين                  

  ٣ح / المصروف            

  ١٨١ح/ تقدية في الصندوق           

  ١٦٧١سلف الغراض النشاط إلى ح/                         

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

  اذا كان المبلغ المصروف اكبر من مبلغ السلفة فقيد التسوية كاالتي : -ج

  ٣من ح / المصروف          

  مذكورين إلى                

  ١٦٧١سلف الغراض النشاط ح/                 

  ١٨١ح/ تقدية في الصندوق                  

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

مثال / تم منح سلفة الحد الموظفين لغرض حفلة غذاء للموظفين بمبلغ 
دينار.  ٣٥٠٠٠٠٠دينار وقد انجز العمل وقدم مستندات بمبلغ  ٤٥٠٠٠٠٠

  .المطلوب: اثبات قيود اليومية الالزمة

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

: ھي المبالغ المدفوعة من قبل الوحدة الى  ١٦٧٢ح / سلف المنتسبون  -ب
بعض المنتسبين ويتم اعادتھا حسب التعليمات كما يستخدم ھذا الحساب الثبات 



 

١٠ 

المبالغ المصروفة الى المنتسبين عن الرواتب واالجور والمخصصات دون 
ال تعرف اسبابھا والتي الفروقات النقدية والمخزنية السالبة التي استحقاق وكذلك 

يطالب بھا من كانت بعدتھم وغالبا ما يتم استرجاع ھذه السلف باقساط شھرية من 
  .  الرواتب 

 ٤٥٠٠٠٠مثال / تم جرد الموجود الفعلي للصندوق ووجد ان ھنالك نقص مقداره 
 دينار وبعد التحري عن السبب حمل امين الصندوق بھذا المبلغ على ان يستقطع

المطلوب: اثبات قيود  وقد سدد القسط االول نقدا.متساوية اط شھرية قسا بثالثة
  .اليومية الالزمة

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

   :  ٢٦٨ح / دائنو توزيع ارباح  –سابعا

يمثل ھذا الحساب الحصص التي يقرر تخصيصھا من الفائض القابل للتوزيع 
نتاج والمتاجرة واالرباح والخسائر واستنادا الى القوانين االبموجب حساب 

والقرارات والتعليمات الصادرة بشان تحديد نسبة واسلوب توزيع الفائض ويجعل 
ھذا الحساب دائنا بالحصص الموزعة للجھات المحددة بالقوانين الخاصة بالتوزيع 

  ومدينا بما يجري سداده بالحصص وبالقيد االتي :

  ٢٨١/ النشاط الجاري من ح     

   ٢٦٨دائنو توزيع ارباح إلى ح/                

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

  

  

  

  

  

  

  

  


