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   :المعالجات القيدية والمحاسبية في النظام المحاسبي الموحد

  :١٨سابعا: ح/ النقود 

  :١٨٢ح / السلف المستديمة  -اوال 

وتمثل المبالغ المدفوعة الى اللجان المشكلة بالوحدة الغراض محددة تتصف  
بالديمومة خالل السنة كسلف لجان المشتريات والنثرية ولجان التنفيذ المباشر 

 وتختلف عن بقية السلف اذ انھا تعزز قبل ان تنتھي.

  المعالجة المحاسبية والقيدية :

  تي : عند منح السلفة نثبت القيد اال -١

  ١٨٢السلف المستديمة ح / من 

  ١٨٣نقدية في المصرف  إلى ح/      

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

  تعزز السلفة بالقيد االتي .السلفة :  تعزيز السلفة -٢

  من مذكورين      

  ١٢مشروعات تحت التنفيذ ح/       

  ٣٢ح/ المستلزمات السلعية       

  ٣٣الخدمية ح/ المستلزمات       

  الى مذكورين           

  ٢٦٥ نشاط غير جاريح/ دائنو             

  ٢٦١ح/ المجھزون              

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

  من مذكورين

  ٢٦٥دائنو نشاط غير جاري  ح/      

  ٢٦١ح/ المجھزون        

             ١٨٣الى ح/ نقدية في المصرف                    



 

٢ 

اللجنة او تبديل اللجنة او عمل  انتھاءبعد  : تصفى السلفة  تصفية السلفة -٣
تبديل العمل او نھاية السنة المالية وعند انتھاء عمل اللجنة تطالب اللجنة بقوائم 

  االتي : القيد  ي تؤيد عملية الصرف عندھا نثبتالصرف والمستندات الت

  من مذكورين      

  ١٢مشروعات تحت التنفيذ ح/       

  ٣٢ح/ المستلزمات السلعية       

  ٣٣ح/ المستلزمات الخدمية       

  الى مذكورين           

  ٢٦٥دائنو نشاط غير جاري ح/             

  ٢٦١ح/ المجھزون              

  من مذكورين

  ٢٦٥ي دائنو نشاط غير جارح/       

  ٢٦١ح/ المجھزون        

  ١٨١في الصندوق  ةح/ نقدي      

  ١٨٢الى ح/ سلف مستديمة                    

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

مثال / طلب من لجنة المشتريات تصفية السلفة المستديمة التي بحوزتھا والبالغة 
لقرب انتھاء السنة المالية فقدمت اللجنة المستندات االتية  كمليون دينار وذل ١٠

 ٢٠٠٠٠٠٠ قرطاسية، ٢٥٠٠٠٠٠اثاث،  ٤٥٠٠٠٠٠وسددت المتبقي نقدا 
             .وقود وزيوت . المطلوب: اثبات قيود اليومية الالزمة

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

  :١٨٥دية لدى الخزائن ح / نق -ثانيا 

في بعض االحيان تستلم الوحدات تسديدات من الغير على شكل شيكات مسحوبة 
على فروع المصرف في غير المحافظة المتواجدة فيھا الوحدة ففي ھذه الحالة 
ترسل الوحدة ھذه الشيكات الى المصرف لغرض التحصيل والتجعل بذلك حسابھا 



 

٣ 

استالمھا اشعار من المصرف بفيد بتحصيل الجاري لدى المصرف مدينا االعند 
  قيمة الشيك ويحلل ھذا الحساب الى االتي :

 ١٨٥١ح/ شيكات وحواالت قيد التحصيل  -
 ١٨٥٢ح/ حواالت بالطريق  -
 ١٨٥٣ح/ شيكات وحواالت مرفوضة  -

  المعالجة المحاسبية والقيدية :

  عند ارسال الشيك للتحصيل نثبت القيد االتي : -١

   ١٨٥١وحواالت قيد التحصيل / شيكات من ح  

  ١٨١نقدية في الصندوق إلى ح/                

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

  عند تحصيل قيمة الشيك ثبت القيد االتي : -٢

  مذكورين من   

   ٣٣٦٦ خدمات مصرفية/ ح

  ١٨٣ح/ نقدية في المصرف  

   ١٨٥١شيكات وحواالت قيد التحصيل إلى ح/                

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

  عند رفض الشيك نثبت القيد االتي : -٣

  مذكورين من   

  ١٨٥٣/ شيكات وحواالت مرفوضة ح

  ( بالعمولة )   ١٦١ح/ العمالء   

  مذكورين إلى                

   ١٨٥١شيكات وحواالت قيد التحصيل ح/               

  ١٨٣ح/ نقدية في المصرف                

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



 

٤ 

  قيمة الشيك نثبت القيد االتي: بالعميل  مطالبةوعند  -٤

  ١٦١/ العمالء   من ح

  ١٨٥٣ح/ شيكات وحواالت مرفوضة إلى                

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

  قيمة الشيك نثبت القيد االتي : استالموعند 

  ١٨١/ نقدية في الصندوق  من ح

  (قيمة الشيك المرفوض + العمولة)   ١٦١ح/ العمالء   إلى                

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

قد يحصل في نھاية السنة المالية عدم وصول مبالغ محولة بين المراكز  -٥
وع إلى المصرف الذي تتعامل معه الوحدة إال بعد انتھاء السنة المالية والفر

وإلغراض إعداد الحسابات الختامية في نھاية السنة المالية  والمطابقة بين 
المراكز والفروع يسجل القيد التالي في سجالت الوحدة أو المراكز المرسلة لھا 

  ١٨٥٢المبلغ .                 من ح/ حواالت بالطريق 
  ٢٦٣٢إلى ح/ حسابات جارية داخل المشاة                               

عند استالم المركز إشعار من المصرف بتسجيل المبلغ المحول للوحدة في حسابھا 
  الجاري لدى المصرف ، يتم تسجيل القيد التالي في السجالت.

     ١٨٣من ح / نقدية لدى المصارف               
  ١٨٥٢إلى ح/ حواالت بالطريق                             

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

مليون  ١٢مثال/ استلمت احدى الشركات في البصرة شيك من احد عمالئھا بمبلغ 
ارسلت الشركة  دينار مسحوب على مصرف الرشيد فرع الكاظمية في بغداد وقد

الشيك للمصرف الذي تتعامل معه بالبصرة لغرض تحصيله لحسابھا. المطلوب: 
بافتراض  : ا. استالم اشعار من المصرف يفيد  اثبات قيود اليومية الالزمة

لم دينار . ب. است ٤٥٠٠٠بتحصيل قيمة الشيك علما ان عمولة المصرف بلغت 
وتم  دينار ٤٥٠٠٠ات عملة قدرھا اشعار من المصرف برفض قيمة الشيك وتم اثب

   وسدد قيمة الشيك والعمولة نقدا .ومطالبته بقيمة الشيك االتصال بالعميل 

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

   


