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  تطبيقات عملية للنظام احملاسيب األساسي
  ما یلي: علىیمكن تقسیم الحسابات من وجھة نظر تصنیفھا 

اليحسابات  -١ ز الم ةو األصولوھي حسابات  : قائمة المرك وق الملكی ات وحق ي  االلتزام الت
ي  ر ف اليتظھ ز الم ة المرك ة  قائم الي للمؤسس ز الم ور المرك ة و تص ة العام أو المؤسس

وین وتمكن مبوضوح  ى التك الي، والتعرف عل ة للتخطیط الم ات الالزم ن استخراج المعلوم
 المركز المالي والتدفقات النقدیة. و مكوناتھ و مصادر تمویلھ من خالل قائمة  الرأسمالي

ل حسابات االستخدامات  حسابات النتائج : -٢ راداتوھي تمث ة للشركة         أو  واإلی الجاری
ن م ون م ة و تتك ة العام نالمؤسس روفات م ة للمص ات متجانس ب جموع ور              و روات أج

لعیة تلزمات س تلزمات و مس ة ومس ات  خدمی اء االھتالك ع وأعب رض البی تریات بغ ومش
ة  اریف متنوع مالیة ومص ائر رأس ة وخس ة متنوع اریف إداری وم ومص رائب والرس والض

ن النش ة م رادات الناتج ل اإلی رادات تمث ات لإلی ن مجموع غیلط الاأخرى وم ي  يتش األساس
رادات  ي واإلی ر األساس غیلي غی اط التش رادات النش ة وإی ةللمؤسس ل  المتنوع ث یمث بحی

 التفاضل بینھما فائض أو عجز النشاط الجاري للمؤسسة .
 أما ترقیم الحسابات ضمن دلیل الحسابات المالیة فقد تم تقسیمھ بحسب النظام كما یلي: -٣

 
  الدلیل كما یلي : حساباتترقم  -٤

        ) لالستخدامات (النفقات) ،   ٣) لاللتزامات وحقوق الملكیة ، (٢) لألصول ، (١(
  یرادات.) لإل٤(

  یلي: ) منھ على ما٤في المادة ( النظامنص  -٥
 تضاف الحسابات العامة أو المساعدة و تعدل بقرار من وزیر المالیة . - أ

ة  - ب ة اإلداری س اإلدارة و اللجن ن مجل رار م د بق ة وتع ة أو الجزئی تضاف الحسابات الفرعی
 للمؤسسة أو المنشأة بحسب الحال.

تویاتھا -ج ف مس ي مختل ابات ف تح الحس دى  تف ل ل رورة العم ھ ض ى فی ذي یراع كل ال بالش
تح الحسابات  زم یف الجھات المشمولة بأحكام النظام المرافق و طبیعة فعالیتھا على أن تلت

  المناسبة حتى مستوى الحسابات الفرعیة المحددة في دلیل الحسابات .
  موحد.كما ورد في النظام المحاسبي ال الحساباتالعام لدلیل  اإلطاروفیما یلي      

  مثال  اسم الحساب  رقامعدد األ
  األصول  يأساس  ١
  أصول طویلة األجل  عام  ١١
  مباني وإنشاءات ومرافق وطرق  مساعد  ١١٢
  مباني ومرافق سكنیة للعاملین   فرعي  ١١٢٥
  مباني سكنیة  جزئي  ١١٢٥١



 
 

٢

  
  القوائم المالیة  حسابات االستخدامات و اإلیرادات  حسابات قائمة المركز المالي

  األصول
١  

  االلتزامات و حقوق الملكیة
٢  

  االستخدامات
٣  

  اإلیرادات
٤  

  األصول طویلة األجل  ١١
  

  مشروعات تحت التنفیذ  ١٢
  

  استثمارات طویلة األجل ١٣
  

  المخزون ١٤
  

  مدینون ١٥
  

ات ١٦ یرة  توظیف ة قص مالی
  األجل

  
  حسابات مدینة مختلفة ١٧
  

  أموال جاھزة ١٨
  

  حسابات نظامیة مدینة ١٩

  حقوق الملكیة ٢١
  

  االلتزامات٢٢
  

  حسابات دائنة مختلفة  ٢٣
  

  العامة ةحساب المؤسس ٢٤
  

  جاري المؤسسة العامة  ٢٥
  

  حسابات الخطة  ٢٦
  
  

٢٧.........................  
  

٢٨ ........................  
  

  حسابات نظامیة دائنة ٢٩

  رواتب و أجور ٣١
  

  مستلزمات سلعیة  ٣٢
  

  مستلزمات خدمیة  ٣٣
  

  مشتریات بغرض البیع ٣٤
  

  أعباء االھتالكات ٣٥
  

  ضرائب و رسوم  ٣٦
  
  

  مصاریف إداریة متنوعة ٣٧
  

اریف  ٣٨ مالیة ومص ائر رأس خس
    متنوعة أخرى

إیرادات النشاط التشغیلي  ٤١
  األساسي

رادات النشاط التشغیلي إی ٤٢
  غیر األساسي 

ائع  ٤٣ ات البض افي مبیع ص
  بغرض البیع 

  إیرادات متنوعة  ٤٤
  

  إعانات ٤٥
  

اح  ٤٦ ائض المت رادات الف إی
  (حساب المؤسسة العامة)

  
و          أرباح رأسمالیة  ٤٧

  ىیرادات متنوعة أخرإ

  قائمة التشغیل و اإلنتاج
  

  قائمة الدخل
  

  قائمة توزیع األرباح
  

  قائمة التغیر في حقوق الملكیة
  

  قائمة المركز المالي
  

  قائمة التدفقات المالیة
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ة       بیة الخاص ود المحاس ن القی ة م ي أمثل ا یل ین فیم ل ونب ي دلی ة ف ابات المدرج ن الحس ل م بك
  الحسابات المالیة :

 
 ):١١( الحساب    األصول طويلة األجل .١

  وسة:أصول ملم    
اج البضائع و الخدمات ، اتحتفظ بھا الجھة العامة الستخدامھ – ر  في إنت أو لإلیجار للغی

 ألغرض إداریة . وأ
   .من المتوقع استخدامھا ألكثر من فترة مالیة واحدة –

  جل بالتكلفة و یشترط لالعتراف بھ ما یلي :األ طویلیقاس األصل     
 ة لصالح الجھة العامة .احتمال تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلی –
 إمكانیة قیاس تكلفة األصل بموثوقیة . –

ر كون التكلفة من العناصر التالیة و تت      ثمن الشراء و رسوم االستیراد و ضرائب الشراء غی
دة لجعل األصل جاھزا لالستخدام المقصود بشرط  الیف أخرى مباشرة متكب ة تك المستردة و أی

    .یاتطرح الخصومات التجاریة  و الرد
افع       ادة المن ى زی ؤدي إل ت ت ل إذا كان جلة لألص ة المس ى القیم ة إل ات الالحق اف النفق تض

زاء ي أج دیث ف اجي أو تح ر اإلنت ادة العم ل كزی ة لألص ادیة المتوقع ق  لاألص االقتص لتحقی
  تحسینات جوھریة في نوعیة اإلنتاج أو تمكین المنشأة من تخفیض نفقات التشغیل بشكل كبیر .

راكم      ھ أي اھتالك مت ة مطروحا من الي بالتكلف ة المركز الم ي قائم د ف ن ، ویظھر ھذا البن یمك
واردة  ا لألسس ال ة األصل  وفق ى تكلف إضافة تكالیف االقتراض لتمویل األصول طویلة األجل إل

  في رسملة تكالیف االقتراض و ذلك بعد موافقة وزارة المالیة .
  ي:یل یجب أن یتم اإلفصاح عن ما    

 قیمة كل بند مطروحا منھ مجمع االھتالك . –
 .أسس القیاس المستخدمة –
ذا النظام – ي ھ ة المحددة ف و        طرق االھتالك المستخدمة عندما تختلف عن الطریق

 أسباب االختالف .
 العمر اإلنتاجي للبنود . –
 یلي : التسویة بین أول الفترة و نھایتھا وتضم ما –

 اإلضافات   .  
 االستبعادات .  
 انخفاض القیمة . ائرخس  

 لما یلي : فقاً الثابتة طویلة األجل و األصولتستھلك     
بیا  – ة نس ة ھام دما یكون ذو تكلف ن األصول بشكل منفصل عن یتم استھالك كل جزء م

  الذي ینتمي إلیھ . البندبالنسبة لتكالیف 
اجي لألص – ل یتم احتساب قسط االستھالك السنوي على أساس منتظم خالل العمر اإلنت

  الثابت . القسطبطریقة 
ن العمر  – ر م ع األخی ي الرب ھ ف ة ل ة المتبقی اجي لألصل و القیم یتم مراجعة العمر اإلنت

 .اإلنتاجي األساسي و المقدر
  
  
   

ا       ة األجل وفق ود األصول طویل ن بن ا        یتم إلغاء االعتراف بالمبلغ المسجل ألي بند م لم
  یلي :
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 طریقة أخرى . بالبیع أو بأي بھ عند التصرف –
  عندما ال یتوقع أیة منافع اقتصادیة مستقبلیة منھ . –

  و فیما یلي أمثلة على القیود المحاسبیة المتعلقة بالموجودات الثابتة :    
 شراء أرض  -

  األصول طویلة األجلمن  ١١
  أراضيمن  ١١١ 

  أراضي بناءمن  ١١١٦   
  إلى األموال الجاھزة  ١٨                  
  )حساب جاري( رفإلى المص ١٨٢                   

 شراء سیارة نقل : -
  من األصول طویلة األجل ١١
  من وسائل نقل وانتقال  ١١٤  

  سیارات نقلمن  ١١٤١    
  إلى األموال الجاھزة  ١٨                   
  )حساب جاري(رف إلى المص ١٨٢                    

 شراء أثاث و معدات مكاتب : -
  صول طویلة األجل من األ ١١

  من أثاث و معدات ومكاتب وأجھزة حاسوبیة ١١٦ 
  أثاثمن  ١١٦١   

  إلى األموال الجاھزة  ١٨                            
  إلى المصرف (حساب جاري) ١٨٢                             

 ): ١٢( الحساب    ذالمشروعات تحت التنفي .٢
  یشمل ما یلي :    

أو توسیعات سواء تم من قبل الجھة  فعال إلنشاء مشروعات جدیدة المبالغ المدفوعة  –
  أو من قبل الغیر. العامة نفسھا

     ما تنفقھ الجھة العامة من فائض السیولة (االھتالكات ) لتجدید أصولھا أو استبدالھا  –
 أو تحسینھا .

فعال المبالغ المدفوعة لشراء األصول طویلة األجل بشكل سلف و المبالغ المدفوعة  –
 .األصول طویلة األجل االعتمادات المستندیة بھدف شراء

  
  
 

یمكن إضافة تكالیف االقتراض وفقا لألسس الواردة في ، و المدفوعة فعالً  غتقاس بالمبالو    
یتم تحمیلھا على حسابات و ،موافقة وزارة المالیة شروط تكالیف االقتراض و ذلك بعد
االنتھاء من تنفیذھا واستالمھا من قبل الجھة العامة  األصول طویلة األجل ذات العالقة عند

  . صاحبة المشروع
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  صرف كشف مؤقت ألعمال بناء: -
  من المشروعات تحت التنفیذ  ١٢
  من تكوین استثماري  ١٢١  

  يمن مباني نشاط إنتاج ١٢١١     
  إلى األموال الجاھزة  ١٨                                      

  جاري) حسابالمصرف ( ١٨٢                                         
لدى استالم البناء و انتھاء صرف الكشوفات یجرى القید التالي استنادا إلى محضر االستالم 

:  
  من األصول طویلة األجل ١١
  وإنشاءات ومرافق وطرق من مباني ١١٢  

  من مباني نشاط إنتاجي ١١٢١    
  مشروعات تحت التنفیذ  ١٢                                     

  إلى تكوین استثماري ١٢١                                       
  إلى مباني نشاط إنتاجي       ١٢١١                                          

استبدال مكبس قدیم بمكبس جدید  وتم تمویل العملیة من فائض السیولة فیكون  تم في حال
  یلي: القید كما

  من المشروعات تحت التنفیذ ١٢
  من إنفاق استثماري ١٢٢ 
  من آالت وتجھیزات مراكز اإلنتاج ١٢٢١  

  من األموال الجاھزة ١٨                                              
  )جاري (حسابمصرف  ١٨٢                                               

ً إلى محضر االستالملدى استالم المكبس یجري ال   :قید التالي استنادا
  من األصول طویلة األجل ١١

  من اآلالت والتجھیزات ١١٣ 
  من اآلالت وتجھیزات لمركز اإلنتاج ١١٣١  

  مشروعات تحت التنفیذالإلى ١٢                                              
  يإلى إنفاق استثمار ١٢٢                                                
  اإلنتاج  إلى آالت وتجھیزات مراكز  ١٢٢١                                                 

  
  

  استیراد آالت باعتماد مستندي:  -
  من مشروعات تحت التنفیذ  ١٢
  لشراء األصول طویلة األجل  وسلف من اعتمادات مستندیة ١٢٣  

  اعتمادات رقم ١٢٣١    
  إلى األموال الجاھزة  ١٨                                                 

  إلى مصرف (حساب جاري) ١٨٢                                                  
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  : عند وصول البوالص و تصفیة االعتماد المستندي یجري القید التالي -
  من األصول طویلة األجل ١١
  من اآلالت و التجھیزات  ١١٣  
  كز اإلنتاجامن آالت و تجھیزات مر ١١٣١    

  إلى مشروعات تحت التنفیذ ١٢                                         
إلى اعتمادات مستندیة وسلف لشراء األصول  ١٢٣                                          

  طویلة األجل
  ماعتمادات رقإلى   ١٢٣١                               

 ): ١٣استثمارات طويلة األجل (   .٣
أو              االستثمارات التي تقتنیھا الجھة العامة سواء كانت استثمارات عقاریة تشمل     

استثمارات في أسھم و شركات تابعة أو شقیقة (زمیلة ) أو مشتركة ، كما تشمل إقراض طویل 
استثمار طویل أجل ألكثر من دورة و الذي یمثل القروض الممنوحة لآلخرین على سبیل   األجل
  .و تقاس بالتكلفة  ، واحدة مالیة 

  شراء عقار بغرض البیع:  -
  من استثمارات طویلة األجل ١٣

  یةمن استثمارات عقار ١٣١
  إلى األموال الجاھزة ١٨                         

  )جاري (حسابإلى مصرف  ١٨١                          

 ): ١٤المخزون ( .٤
  أصول :    

 یحتفظ بھا لغایات البیع في سیاق النشاط العادي . –
 قید التصنیع لغرض البیع  –
 مواد و لوازم تستھلك في العملیة اإلنتاجیة –

و التكالیف األخرى المتكبدة لجلب  تشمل تكالیف المخزون كافة تكالیف الشراء و التحویل
أو صافي القیمة القابلة للتحقق  یقاس بالتكلفة، المخزون ووضعھ في حالتھ و مكانھ الحالیین 

 في إعادة تقییمھ في قائمة الدخل على أن یتم اإلفصاح عن ذلك. تتعالج الفرو قا، وأیھما أقل 
   :طرق تقویم المنصرف من المخزون

 .التكلفة المحددة المعالجة األساسیة: –
  .الوارد أوال صادر أوال المعالجة البدیلة األولى: –
 .المتوسط المرجح یة:المعالجة البدیلة الثان –

   .فیما یلي أمثلة عن القیود المحاسبیة المتعلقة بمعالجة حساب المخازن 
  : شراء مواد أولیة محلیة -

 یجرى القید التالي : مبعد تنظیم مذكرة االستال 
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  من المخزون  ١٤
  المختلفة  تمن مخازن المواد و الموجودا ١٤١

  من مخزن الخامات الرئیسیة  ١٤١١
  ة ***ماد ١٤١١١

  إلى األموال الجاھزة  ١٨
   )جاري (حسابإلى مصرف  ١٨٢

 : استیراد مواد أولیة -
   نمن المخزو ١٤

  اعتمادات لشراء مواد و بضائع من   ١٤٦
  اعتماد رقم *** ١٤٦١

  األموال الجاھزة  إلى ١٨
  )جاري (حسابإلى مصرف  ١٨٢

جب سعر اعتباري وعند وصول البضاعة إلى مخازن الشركة ، یجري تسعیر المواد بمو
  من اجل تنظیم مذكرة االستالم ، و یقفل حساب االعتماد كما یلي :

  من المخزون  ١٤
  من مخازن المواد و الموجودات المختلفة  ١٤١

  من مخزن الخامات الرئیسیة  ١٤١١
  مادة رقم *** ١٤١١١

   نإلى المخزو ١٤
  إلى اعتمادات لشراء مواد و بضائع  ١٤٦

  ***إلى اعتماد رقم  ١٤٦١
ووصول ، اإلشعارات المصرفیة قد  دوبعد استكمال كافة المصاریف الخاصة باالعتما

یظھر فروقات بین السعر العتباري الذي تم إدخال المادة بموجبھ و تسعیر المنصرف منھا 
على مراكز اإلنتاج و تجري معالجة ھذه الفروقات بحساب تسویة مصروفات المواد و 

 الجھةإذا كان في الحدود المقبولة لدى  قائمة الدخلالحساب في البضائع و یقفل رصید ھذا 
  . العامة

كان الفرق كبیرا فیھا فیعاد تقییم المخزون و یحمل نصیب المواد المصروفة إلى  إذاأما 
  .منھ على مراكز اإلنتاج اإلنتاج

  صرف مواد لإلنتاج : -
  من المستلزمات السلعیة  ٣٢

  خامات رئیسیة  ٣٢١
  عدة خامات مسا ٣٢٢
  وقود و زیوت و قوى محركة للتشغیل  ٣٢٣
  قطع غیار و عدد أدوات صغیرة  ٣٢٤
  مواد تعبئة و تغلیف  ٣٢٥
  مستلزمات سلعیة أخرى ٣٢٩

   نإلى المخزو ١٤



 
 

٨

  إلى مخازن المواد و الموجودات المختلفة  ١٤١
  إلى مخزن الخامات الرئیسیة  ١٤١١
  المساعدة  الموادإلى مخزن  ١٤١٢
  ن الوقود و الزیوت إلى مخز ١٤١٣
         إلى مخزن قطع الغیار والعدد ١٤١٤

  واألدوات الصغیرة 
             إلى مخزن المواد والتعبئة ١٤١٥

  والتغلیف 
  مخزن الموجودات المختلفة ١٤١٩

  وعند إعادة مواد من صالة اإلنتاج إلى المخازن یجري قید عكسي للقید المذكور أعاله .
 بیع مواد : -

خامات و مخلفات  بیعم) أرباح ٤٤٣بیع المواد بربح تسجل األرباح لحساب (في حال 
  ) أرباح رأسمالیة .٤٧١وفي حال وجود حاالت أخرى تسجل لحساب (

  ) خسائر رأسمالیة .٣٨١ل الخسارة على الحساب (مأما في حال البیع بخسارة فتح
  من األموال الجاھزة  ١٨

   )جاري (حسابمن المصرف  ١٨٢
  ف متنوعة أخرى یئر رأسمالیة ومصارمن خسا ٣٨

  من خسائر رأسمالیة  ٣٨١
  إلى المخزون  ١٤

  إلى اعتمادات لشراء المواد و البضائع  ١٤٦
  إلى اعتماد رقم *** ١٤٦١

  
  معالجة مخزن المخلفات  -

( عوادم اإلنتاج ) بقیمة تقدیریة ، و في حال  تیجري تقدیر رصید أول المدة من المخلفا
  من المخزن الستعمالھا في اإلنتاج ( إعادة تصنیع) یجري القید التالي :إخراج المخلفات 

  من مستلزمات سلعیة  ٣٢
  من مخلفات معاد استخدامھا ٣٢٦

  المخزون  ١٤
  إلى مخزن المواد و الموجودات المختلفة  ١٤١

  إلى مخزن المخلفات  ١٤١٦
  وفي حال بیع المخلفات یجري القید التالي كما یلي:

  البیع بربح : -
  من األموال الجاھزة  ١٨

   )جاري (حسابمن المصرف  ١٨٢ 
  إلى المذكورین     

  إلى المخزون  ١٤
  إلى مخزن المواد و الموجودات المختلفة  ١٤١



 
 

٩

  مخزن المخلفات إلى  ١٤١٦
  متنوعةالإلى اإلیرادات  ٤٤

   وخامات بیع مخلفاتمأرباح  ٤٤٣
  في حال بیع المخلفات بخسارة :  -

  من المذكورین 
  من األموال الجاھزة  ١٨

  )جاري (حسابمن المصرف  ١٨٢
  یف متنوعة أخرى رخسائر رأسمالیة ومصا ٣٨

  من خسائر رأسمالیة  ٣٨١
   نإلى المخزو ١٤

   ةإلى مخزن المواد و الموجودات المختلف ١٤١
   المخلفات إلى مخزن ١٤١٦

  .اإلنتاجو فتتم في قائمة التشغیلأما معالجة اإلنتاج التام و اإلنتاج غیر التام 

 : )١٥المدينون حساب ( .٥
وأوراق القبض ،  مدینون تجاریون ،أقسام من المدینین ھم  أربعةیشمل ھذا الحساب  

یراعى إبراز كل قسم في حساب  تأمینات قصیرة األجل ، أوراق برسم التحصیلسلف وو
تتعلق مساعد مستقل ، و یتضح من ھذا الشرح أن الحسابات المدرجة تحت الحساب المدینین 

  مباشرة بالنشاط الجاري .
  قید الفاتورة بیع نقدا  : مثال ذلك
  من المدینین  ١٥

  ن ین تجارییمن مدین ١٥١
  ن القطاع العام یمن مدین١٥١١

  شركة *** ١٥١١١
  النشاط التشغیلي األساسيإلى إیرادات  ٤١

  اإلنتاج التام  مبیعاتإلى صافي  ٤١١
  اإلنتاج التام  مبیعاتإلى مجمل  ٤١١١

  سحب كمبیالة على الزبون : -
  من المدینین  ١٥

  من أوراق القبض  ١٥٢
  من أوراق قبض من القطاع العام  ١٥٢١

  إلى المدینین  ١٥
   نین تجارییمدینإلى  ١٥١

  القطاع العام  نیمدینإلى  ١٥١١
  إلى شركة *** ١٥١١١

  :صرف سلفة لعامل في الشركة على حساب راتبھ -
  من المدینین  ١٥



 
 

١٠

  أمینات قصیرة األجل من سلف وت ١٥٣
  من سلف العاملین  ١٥٣٢

  من العامل *** ١٥٣٢١
  إلى األموال الجاھزة  ١٨                           
   )جاري (حسابإلى المصرف   ١٨٢                            

 ) :١٦توظيفـات مالية قصيرة األجل الحساب ( .٦
الغ المدفوعة ١٢یظھر التوظیفات المالیة التي ال تزید أجلھا عن ( دینا بالمب ً ، یجعل م ) شھرا

ا و  فعال و یجعل دائنا بالمبالغ المستردة یتم اإلفصاح عن ھذه التوظیفات و طبیعتھا بحسب نوعھ
  .یتم معالجة الفوائد الناجمة عن ھذه التوظیفات في قائمة الدخل، معدل الفائدة المطبق

  شراء أسھم وسندات في جھات أخرى:
  الیة قصیرة األجلمن توظیفات م ١٦

  من أوراق مالیة  ١٦١
  إلى األموال الجاھزة  ١٨

  )الجاري (حسابإلى المصرف  ١٨٢

 ):١٧حسابات مدينة مختلفة الحساب ( .٧
ر التجاریین دینین غی غیلي  یظھر حسابات الم ق بالنشاط التش ات ال تتعل ئة عن عالق و الناش

المدینة األخرى التي لم تدرج تحت  یجمع ھذا الحساب أرصدة الحسابات ،األساسي للجھة العامة
تم معالجة  و تفتح حسابات فرعیة حسب نوعیة ھذه األرصدة ،أي من الحسابات المدینة السابقة ی
  بھذا الحساب: ةو نورد قیما یلي بعض األمثلة  المتعلق ھذه الحسابات بالمبالغ المستردة

 إثبات قید زیادة رأس مال الشركة : -
ال شر ال في حال زیادة رأس م ین رأس الم رق ب ادل الف ا یع الي بم د الت ة یجري القی كة عام

  االسمي بعد الزیادة و رأس المال المدفوع سابقا . 
  من حسابات مدینة مختلفة  ١٧

  من مدیني أقساط رأس المال ١٧٢
  حقوق الملكیةإلى  ٢١

  إلى رأس المال المصرح بھ ٢١١
  إلى رأس المال غیر المدفوع  ٢١١٢

زء من ھذه الزیادة من االعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة العامة و في حال تسدید ج
  للدولة یجري القید التالي :

  من األموال الجاھزة  ١٨
  )حساب جاري(من المصرف   ١٨٢

  إلى حسابات مدینة مختلفة  ١٧
  إلى مدیني أقساط رأس المال  ١٧٢

  كما یجري مباشرة القید التالي لما یقابل الجزء المدفوع .
   حقوق الملكیةمن  ٢١

  المصرح بھ لمن رأس الما ٢١١



 
 

١١

   من رأس المال غیر المدفوع ٢١١٢
   حقوق الملكیةإلى  ٢١

  المصرح بھإلى رأس المال  ٢١١
   رأس المال المدفوع ٢١١١

  قید  إیجار مدفوع مقدما : -
  من حسابات مدینة مختلفة  ١٧

  من مصروفات مدفوعة مقدما  ١٧٤
  دما من إیجارات مدفوعة مق ١٧٤٢

  إلى األموال الجاھزة  ١٨
  )جاري حساب(إلى المصرف  ١٨٢

  
  
  

  :  تسویة قید إیجار مستحق غیر مقبوض -
  من حسابات مدینة مختلفة  ١٧

  غیر مقبوضةمن إیرادات جاریة مستحقة  ١٧٥
  من إیجارات دائنة مستحقة  ١٧٥٤

   إیرادات متنوعةإلى  ٤٤
  إلى إیجارات دائنة ٤٤٢

 ) : ١٨ب (األموال الجاهزة الحسا .٨
و ذلك وقفا  و الحسابات الجاریة في المصارف یظھر حركة النقدیة الجاھزة بالصندوق

مصرف ودائع أو بإخطار  - جاري  حساب رفمص –( صندوق  للحسابات المساعدة التالیة :
   .أوراق برسم التحصیل ) –السلف الدائمة  – سابق

  قید منح مبلغ لمعتمد السلفة الدائمة : مثال ذلك : -
  من األموال الجاھزة  ١٨

  من سلف دائمة  ١٨٤
  من فالن *** ١٨٤١

  إلى األموال الجاھزة  ١٨
  إلى المصرف (حساب جاري) ١٨٢

  

 ) : ١٩الحسابات النظامية المدينة الحساب ( .٩
یسجل في ھذا الحساب الحسابات المتقابلة التي لیس لھا آثار مالیة أو مادیة على الجھة 

  كون الجھة العامة على علم بھا .العامة إنما رؤي على أن ت
 بعد ، و بقي جزء منھ لم ینفذ ٢٠٠٨: جرى التعاقد على شراء مواد أولیة عام  لمثا

عند ذلك یجري القید التالي بتاریخ  ٢٠٠٩حیث سیجري تورید رصید ھذه المواد عام 
٣١/١٢/٢٠٠٨.  



 
 

١٢

  من الحسابات تجاه الموردین لقاء عقود خارجیة  ١٩
  األجانب التزامات الشركة  إلى الموردین  ٢٩

  تجاه العقود المبرمة .                                         
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  : ) ٢١الحساب ( حقوق الملكية - ١

یشمل رأس المال و االحتیاطیات و األرباح المرحلة و استثمارات الجھة العامة تنفیذا 
  .یا و التبرعات العینیة و مجمع االھتالكو قیمة الھدا  للخطة 

  تحویل حساب الخطة في نھایة العام إلى حساب رأس المال : مثال : -
  الخطة حساباتمن  ٢٦

   حقوق الملكیة لىإ ٢١
  إلى استثمارات المؤسسة تنفیذا للخطة  ٢١٤

 -   
تیاطیات و ذلك في حدود النصوص یمثل ھذا الحساب ما یقتطع من الفائض لتشكیل االح

–احتیاطي یستثمر في سندات حكومیة  –القانونیة النافذة و یشمل ( احتیاطي قانوني 
و     احتیاطیات أخرى) –احتیاطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة  –احتیاطي اختیاري 
  یجري القید التالي:

  توزیع األرباح و الخسائر  /من ح ٠٤
  ت إلى االحتیاطیا ٢١٢

  احتیاطي قانوني ٢١٢١
  احتیاطي اختیاري ٢١٢٣

  األرباح المرحلة ٢١٣
 

یمثل ھذا الحساب قیمة مجمع اھتالكات األصول طویلة األجل على أن یتم تمییز اھتالك 
  ، و یجري القید التالي كما یلي:جل في حسابات فرعیةاألصول طویلة األ

  من أعباء االھتالك  ٣٥
  اھتالك مباني و إنشاءات  ٣٥٢



 
 

١٣

  اھتالك آالت و معدات  ٣٥٣
  اھتالك و سائل نقل و انتقال  ٣٥٤
  اھتالك عدد و أدوات و قوالب  ٣٥٥
  اھتالك أثاث و معدات مكاتب ٣٥٦
  ومائیة اھتالك ثروة حیوانیة ٣٥٧
   ملموسةاھتالك أصول غیر  ٣٥٨

   مجمع االھتالكإلى  ٢١٦
  اھتالكات مباني و إنشاءات مجمع  ٢١٦٢
  اھتالكات آالت و معدات  مجمع٢١٦٣
  اھتالكات وسائل نقل و انتقال  مجمع ٢١٦٤
  اھتالكات عدد و أدوات و قوالب  مجمع ٢١٦٥
  اھتالكات أثاث و معدات مكاتب مجمع ٢١٦٦
  مجمع اھتالك ثروة حیوانیة ٢١٦٧
  مجمع اھتالك أصول غیر ملموسة  ٢١٦٨

  ):٢٢االلتزامات ( - ٢
 

یجعل ھذا الحساب دائنا بما یشكل من مخصصات لمقابلة األعباء و الخسائر المحتملة كما 
  یجري القید كما یلي :و أو تسویتھ من األعباء و الخسائر  یجعل مدینا بما یتم دفعھ 

  من أعباء المؤونات٣٩
  إلى المخصصات  ٢٢١

  علیھا إلى مخصص الضرائب متنازع  ٢٢١١
  الدیون المشكوك بتحصیلھا  مخصصإلى  ٢٢١٢
  مخصص انخفاض قیمة األصول طویلة األجل ٢٢١٣
  األوراق التجاریة خصم مخصص ٢٢١٤
  مخصصات أخرى ٢٢١٥

 

الخارجیة التي تحصل علیھا المؤسسة من  ضیشمل ھذا الحساب القروض المحلیة و القرو
  الغیر .

  الحصول على قرض من صندوق الدین العام : -
  من األموال الجاھزة  ١٨

   )حساب جاري(من المصرف  ١٨٢
  إلى التزامات طویلة اآلجل  ٢٢٢

  إلى القروض المحلیة  ٢٢٢١
  إلى صندوق الدین العام  ٢٢٢١١

 



 
 

١٤

  شراء مواد نقدا  مثال ذلك : -
   نمن المخزو١٤

  خازن المواد و الموجودات المختلفة من م ١٤١
  من مخزن الخامات الرئیسیة  ١٤١١

  مادة *** ١٤١١١
  حسابات دائنة ٢٢٣

  إلى الموردین ٢٢٣١
  إلى موردي القطاع العام  ٢٢٣١١

  قید قبض تأمینات نھائیة من متعھد ألعمال البناء : -
  من األموال الجاھزة  ١٨

  من مصرف حساب جاري ١٨٢
  حسابات دائنة  ٢٢٣

  إلى تأمینات للغیر  ٢٢٣٣

  :  )٢٣(الحساب  حسابات دائنة مختلفة - ٣
و       و یشمل ھذا الحساب األرصدة الدائنة و الحسابات المتعلقة بالتسویات في نھایة العام 

  .التي ال تتعلق بالنشاط الجاري مباشرة 
  مستحقة غیر مدفوعة : تدریب وتأھیلفاتورة  قید –مثال  -

  من مستلزمات خدمیة  ٣٣ 
   تدریب وتأھیلمن  ٣٣٧

  إلى حسابات دائنة مختلفة  ٢٣
وغیر  مستحقةال تإلى المصروفا ٢٣١

   المدفوعة
  مستحقة  تدریب وتأھیلإلى  ٢٣١٧

  ) : ٢٤( الحساب  حساب المؤسسة العامة - ٤
) و ذلك ١٧٣یجعل ھذا الحساب دائنا بإیرادات الفائض المتاح لقاء مدیونیة الحساب (

  ، ویجري القید التالي:دات الفائض المتاح لدى الشركة أو المنشأةعند إثبات استحقاق إیرا
 من حسابات مدینة مختلفة ١٧

  لدى الشركة أو المنشأة من حسابات المؤسسة العامة  ١٧٣
  من أقساط االھتالك لصالح المؤسسة العامة  ١٧٣١
  من احتیاطي التوسع لصالح المؤسسة العامة  ١٧٣٢
  لصالح المؤسسة العامة من االحتیاطیات المقدرة ١٧٣٤
  من األرباح المقدرة لصالح المؤسسة العامة  ١٧٣٥

  إلى حساب المؤسسة العامة  ٢٤
  إلى أقساط االھتالك  ٢٤١
  إلى احتیاطي التوسع  ٢٤٢
  إلى مبالغ االحتیاطیات  ٢٤٣



 
 

١٥

  مبالغ األرباح  لىا ٢٤٤

  ) :٢٥( الحساب  جاري المؤسسة العامة - ٥
التي  المختلفة و المنشأة أو الفرع لتسجیل كافة العملیاتیفتح ھذا الحساب لدى الشركة أ

  .تتم بین الشركة أو المنشأة و المؤسسة العامة أو بین الفرع و اإلدارة المركزیة
  
  

  ):٢٦( الحساب  حسابات الخطة - ٦
العامة تنفیذا  ةو یجعل دائنا بالمبالغ المحولة من المؤسس ةیفتح ھذا الحساب لدى المؤسس

  نیة حسابات النقدیة .للخطة لقاء مدیو
  من حسابات الخطة ٢٦

   الملكیة حقوق لىإ ٢١
 أو الشركة أو المنشأة إلى استثمارات المؤسسة ٢١٤

  تنفیذا للخطة 

   ) :٢٩(الحساب    الحسابات النظامية الدائنة - ٧
  .ھي الحسابات النظامیة المقابلة للحسابات النظامیة المدینة و    

متقابلة التي لیس لھا آثار مالیة أو مادیة على الجھة یسجل في ھذا الحساب الحسابات ال
  العامة إنما رؤي على أن تكون الجھة العامة على علم بھا .

 بعد ، و بقي جزء منھ لم ینفذ ٢٠٠٨: جرى التعاقد على شراء مواد أولیة عام  لمثا
عند ذلك یجري القید التالي بتاریخ  ٢٠٠٩حیث سیجري تورید رصید ھذه المواد عام 

٣١/١٢/٢٠٠٨.  
  من الحسابات تجاه الموردین لقاء عقود خارجیة  ١٩

  إلى الموردین األجانب التزامات الشركة   ٢٩
  تجاه العقود المبرمة .                                         

  :قيود إثبات الفائض املتاح و متويل اخلطة االستثمارية لدى كل من املؤسسة العامة و الشركة العامة 
 الشركة العامة : القیود 

 قیود الفائض :
 قید إثبات الفائض المقدر من واقع الموازنة التقدیریة  -
 من حسابات مدینة مختلفة ١٧ 

  لدى الشركة أو المنشأة من حسابات المؤسسة العامة  ١٧٣
  من أقساط االھتالك لصالح المؤسسة العامة  ١٧٣١
  العامة من احتیاطي التوسع لصالح المؤسسة  ١٧٣٢
  من االحتیاطیات المقدرة لصالح المؤسسة العامة ١٧٣٤
  من األرباح المقدرة لصالح المؤسسة العامة  ١٧٣٥

  إلى حساب المؤسسة العامة  ٢٤
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  إلى أقساط االھتالك  ٢٤١
  إلى احتیاطي التوسع  ٢٤٢
  إلى مبالغ االحتیاطیات  ٢٤٣
  مبالغ األرباح إلى  ٢٤٤

  
 : ئض إلى المؤسسة العامةقید تحویل قسط شھري من الفا -

  من حساب المؤسسة العامة  ٢٤
  أقساط االھتالك  نم ٢٤١
  من احتیاطي التوسع  ٢٤٢
  من مبالغ االحتیاطیات  ٢٤٣
  من مبالغ األرباح  ٢٤٤

 إلى األموال الجاھزة ١٨
  المصرف حساب جاريإلى  ١٨٢

 قید استعمال جزء من الفائض في تمویل الخطة ( تمویل ذاتي) -
  اب المؤسسة العامة حس من ٢٤

  من أقساط االھتالك ٢٤١
  من احتیاطي التوسع  ٢٤٢
  من مبالغ االحتیاطیات  ٢٤٣
  من مبالغ األرباح  ٢٤٤

  إلى حساب الخطة  ٢٦
 قید تحویل تمویل الخطة إلى حساب رأس المال في نھایة العام : -

 حساب الخطة من ٢٦
  إلى حقوق الملكیة  ٢١

أو       الشركة إلى استثمارات المؤسسة أو  ٢١٤
  المنشأة تنفیذا للخطة 

و     قید رسملة استثمارات المؤسسة تنفیذا للخطة و ذلك في نھایة الخطة الخمسیة  -
 بعد صدور الصك القانوني بزیادة رأس المال .

  من حقوق الملكیة ٢١
  تنفیذا للخطة  أو الشركة أو المنشأة من استثمارات المؤسسة ٢١٤

  حقوق الملكیةإلى  ٢١
  المصرح بھإلى رأس المال  ٢١١

   رأس المال المدفوع ٢١١١
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 : القیود لدى المؤسسة العامة 
  .الفائض بموجب الموازنة التقدیریة الموحدة للمؤسسة و شركاتھا التابعة إثبات -

  من حسابات مدینة مختلفة  ١٧
   ةمن حسابات الشركات التابع  ١٧٦ 
  من حسابات شركة *** ١٧٦١  

  ساط االھتالك أق ١٧٦١١
  مبالغ االحتیاطیات  ١٧٦١٢
  مبالغ األرباح  ١٧٦١٣

  من حساب شركة *** ١٧٦٢
  إلى إیرادات الفائض المتاح  ٤٦

  أقساط اھتالك الشركات التابعة  ٤٦١
  احتیاطیات الشركات التابعة  ٤٦٢
  أرباح الشركات التابعة  ٤٦٣

 من إحدى الشركات التابعة  ضقسط شھري من الفائ وصولقید  -
  من حساب األموال الجاھزة١٨

  من مصرف حساب جاري  ١٨٢ 
  إلى حسابات مدینة مختلفة  ١٧

  إلى حساب الشركات التابعة  ١٧٦
  إلى حساب شركة *** ١٧٦١

  أقساط االھتالك  ١٧٦١١
  مبالغ االحتیاطیات  ١٧٦١٢
  مبالغ األرباح  ١٧٦١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

١٨

 
  :)٣١( الحساب  وأجوررواتب   - ١

یقصد باألجر عائد العمل ویتضمن ما یحصل علیھ العاملون من أجور ورواتب نقدیة 
   ویشمل  ومتمماتھا من تعویضات بمختلف أشكالھا ومن مزایا عینیة ومن تأمینات اجتماعیة.

متممات الرواتب واألجور العمل الفعلي ، أیام ن عنقدیة  رواتب وأجور( أجور نقدیة ، 
 ، تعویض األعمال اإلضافیة ، تعویض التمثیل و المسؤولیة ، تعویض االختصاصنقدیةال

،  یةإنتاج حوافز،  ومختلفة تعویضات أخرى ، مكافآت تشجیعیةرواتب و،  وطبیعة العمل
و           مزایا عینیة ، السكن ، الغذاء ، العالج ، اللباس ، الخدمات الثقافیة و االجتماعیة

   :مثال عن القید المتعلق باألجور يات نقل العاملین ) و فیما یلخدم الریاضیة،
  أجوررواتب ومن ٣١

  من أجور نقدیة  ٣١١
  من أجور نقدیة عن أیام العمل الفعلي ٣١١١
   متممات الرواتب واألجور النقدیة الفعلیةمن  ٣١١٢
  من تعویضات األعمال اإلضافیة  ٣١١٣
   ةمن تعویض التمثیل و المسؤولی ٣١١٤
  العمل وطبیعةمن تعویض االختصاص  ٣١١٥

  في التأمینات االجتماعیة  الجھة العامةمن مساھمة  ٣١٤

  إلى المذكورین
  إلى األموال الجاھزة  ١٨

  إلى الصندوق ١٨١
  إلى الحسابات الدائنة  ٢٢٣

  الدوائر المالیةإلى  ٢٢٣٥
االجتماعي التامین  اتمؤسس إلى ٢٢٣٧

   والتقاعد
ینات إلى مؤسسة التأم ٢٢٣٧١

  االجتماعیة
   حسابات دائنة أخرىإلى  ٢٢٣٩

  المصرف العقاري  ٢٢٣٩١

  :)٣٢الحساب(المستلزمات السلعية    - ٢
تتمثل المستلزمات السلعیة في المواد المستخدمة في العملیات اإلنتاجیة والتي تدخل 

یف مباشرة في تكوین المنتج النھائي أو تساعد في تنظیم وإدارة العملیة اإلنتاجیة وتصر
، و یشمل خامات رئیسیة ، خامات مساعدة ، وقود و زیوت و قوى محركة المنتج النھائي

معاد  وعدد و أدوات صغیرة ، مواد تعبئة و تغلیف، مخلفات  للتشغیل ، قطع الغیار
، أدوات كتابیة و كتب و مطبوعات ، تسویة مصروفات المواد و البضائع ،  استخدامھا

  مستلزمات سلعیة أخرى. 



 
 

١٩

  و یجري القید كما یلي:   
  من المستلزمات السلعیة ٣٢

  من خامات رئیسیة  ٣٢١
  من خامات مساعدة  ٣٢٢
  للتشغیل وقود وزیوت وقوى محركةمن  ٣٢٣
  قطع غیار و عدد و أدوات صغیرة من  ٣٢٤
  مواد تعبئة و تغلیف من  ٣٢٥

  إلى المخزون  ١٤
  إلى مخازن المواد والموجودات المختلفة ١٤١

  خازن الخامات الرئیسیةم لىإ ١٤١١
   ةالمساعد الموادإلى مخزن  ١٤١٢
   و زیوتإلى مخزن وقود  ١٤١٣
دوات األعدد و الإلى مخزن قطع الغیار و  ١٤١٤

  صغیرة ال
  تغلیف التعبئة و المخزن مواد  لىإ ١٤١٥

  :)٣٣الحساب (  مستلزمات خدمية - ٣
و المنشأة مقابل الحصول یقصد بالمستلزمات الخدمیة ما تتحملھ المؤسسة أو الشركة أ

على خدمة مباشرة من الغیر تسھل وتساعد على تنظیم العملیة اإلنتاجیة وتصریف المنتج 
و یشمل ھذا ،النھائي باإلضافة إلى مصروفات اإلنارة والمیاه والغاز المدفوعة إلى الغیر 

تشغیل لدى الغیر ، خدمات أبحاث و تجارب،  مصاریفالصیانة ،  مصاریفالحساب 
،  نقل و انتقال ، استئجار آالت و معدات ووسائل النقلمصاریف ،  صاریف بیع وتوزیعم

مصاریف خدمیة  مصاریف خدمیة مختلفة ، مصاریف خدمیة أساسیة،،  تدریب وتأھیل
اشتراكات في الھیئات المحلیة والدولیة ، مصروفات تأمین ( عدا العاملین مختلفة، 

مختلفة ، مساھمة العاملین من خدمات مؤداة، عموالت ومستلزمات اإلنتاج)، مكافآت لغیر 
الجھة العامة بنفقات الجھاز المركزي للرقابة المالیة ، مساھمة الجھة العامة بنفقات المؤسسة 

  المشرفة.
  وفیما یلي مثال على القیود:

  :وانتقال نقل مصاریفقید تسدید  -
  من مستلزمات خدمیة  ٣٣    

  من مصاریف نقل وانتقال ٣٣٥
  إلى األموال الجاھزة ١٨   

  إلى الصندوق ١٨١
 
  على الموجودات الثابتة للمصنع: التأمینقید تسدید قید بولیصة  -

  من المستلزمات الخدمیة ٣٣    
  من مصروفات خدمیة متنوعة ٣٣٩     

  التأمین (عدا العاملین ومستلزمات اإلنتاج) مصروفاتمن  ٣٣٩٢        
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  إلى األموال الجاھزة ١٨                                                   
  إلى المصرف حساب جاري ١٨٢                                                                           

  :بیع وتوزیع مصاریفقید صرف  -
  من المستلزمات الخدمیة ٣٣  
  مصاریف بیع وتوزیعمن  ٣٣٤   

  إلى األموال الجاھزة ١٨                                   
  إلى الصندوق ١٨١                                    

  :)٣٤الحساب (  بغرض البيع  مشتريات - ٤
یقصد بالمشتریات بغرض البیع المشتریات التي یكون الغرض من شرائھا إعادة بیعھا 

مواد التي تتعامل بھا كما ھي، وتحقیق ربح یتمثل في الفرق بین ثمن البیع وتكلفة الشراء كال
المنشآت التجاریة یتفرع عن ھذا الحساب العام حسابان مساعدان من طبیعة محاسبیة مختلفة 

) ومشتریات بغرض البیع       (قیمة تمشتریات بغرض البیع (قیمة المشتریا وھما
  اخراجات المخزن). 

  كما یلي: القیدویكون     
  من مشتریات بغرض البیع ٣٤

  الحسابات الدائنةإلى  ٢٢٣                              
  إلى الموردین ٢٢٣١                               

  × × ×المورد  ٢٢٣١١                                   

  :)٣٥الحساب (  أعباء االهتالك  - 
التي تتحملھا الدورة المالیة الناتجة عن توزیع تكلفة  االھتالك األعباءیقصد بأعباء 

  األصول طویلة األجل القابلة لالھتالك على مدة عمرھا اإلنتاجي.
  و یجري القید التالي كما یلي:    

  من أعباء االھتالك  ٣٥
  اھتالك مباني و إنشاءات  ٣٥٢
  اھتالك آالت و معدات  ٣٥٣
  اھتالك و سائل نقل و انتقال  ٣٥٤
  اھتالك عدد و أدوات و قوالب  ٣٥٥
  مكاتباھتالك أثاث و معدات  ٣٥٦
  ومائیة اھتالك ثروة حیوانیة ٣٥٧
   ملموسةاھتالك أصول غیر  ٣٥٨

   مجمع االھتالكإلى  ٢١٦
  اھتالكات مباني و إنشاءات مجمع  ٢١٦٢
  اھتالكات آالت و معدات  مجمع٢١٦٣
  اھتالكات وسائل نقل و انتقال  مجمع ٢١٦٤
  اھتالكات عدد و أدوات و قوالب  مجمع ٢١٦٥
  اث و معدات مكاتباھتالكات أث مجمع ٢١٦٦
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  مجمع اھتالك ثروة حیوانیة ٢١٦٧
   مجمع اھتالك أصول غیر ملموسة  ٢١٦٨

  :) ٣٦الحساب (  ضرائب ورسوم - ٦
تشمل الضرائب والرسوم التي تدفعھا الجھة العامة إلى المؤسسات والھیئات العامة 

الرسوم، كما الحكومیة سواء كانت رسوم إنتاج أو رسم اإلنفاق االستھالكي أو غیر ذلك من 
 ً قابل دائنیة الدوائر المالیة أو متشمل ضرائب الدخل على األرباح ویجعل ھذا الحساب مدینا

النقدیة حسب الحال ویخصص حساب فرعي مستقل لكل نوع من أنواع ھذه الضرائب 
  والرسوم.

  :قید تسدید ضریبة ربع عقارات
  من ضرائب ورسوم ٣٦

  من ضریبة ریع العقارات ٣٦٣
  إلى األموال الجاھزة ١٨        

  إلى المصرف حساب جاري ١٨٢                                   

  :  ) ٣٧الحساب (  خسائر رأسمالية ومصروفـات إدارية متنوعة  - ٧
المعدومة ومصروفات سنوات سابقة ومصاریف خصم  الدیونیسجل في ھذا الحساب 

صول طویلة األجل بأقل من القیمة الخسائر الرأسمالیة الناتجة عن بیع األأوراق القبض و
أو بیع أوراق مالیة بأقل من تكلفتھا أو في حال كانت القیمة العادلة لألصل أقل   الدفتریة،

ً بقیمة الفرق بین القیمة الدفتریة ، ویمن صافي تكلفتھ الدفتریة جعل ھذا الحساب مدینا
باعة أو االستثمارات المالیة لألصول طویلة األجل وثمن البیع لقاء دائنیة حساب األصول الم

  المباعة.
  ویكون القید كما یلي:

  .إداریة متنوعة مصاریفمن  ٣٧
  فعلیة. إیجاراتمن  ٣٧٣

  من إیجار مباني ٣٧٣٣ 
  الجاھزة األموالإلى  ١٨                                

    حساب جاري فالمصر إلى ١٨٢                                 
  
  

  إعدام دین أحد الزبائن یتم تسجیل القید التالي:في حال  -  
  من خسائر رأسمالیة ومصاریف متنوعة أخرى ٣٨

  من الدیون المعدومة  ٣٨٢
  إلى المدینین ١٥                       
   إلى المدینین التجاریین ١٥١                        
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  :)٤١الحساب (  غيلي األساسيإيرادات النشاط التش - ١
  األساسي الوارد في صك إحداثھا. لنشاطھاالعامة  الجھةإیرادات لقاء مزاولة 

  ویجرى القید كما یلي:
  قید إصدار فاتورة بیع بضاعة: -

  المدینین حسابمن  ١٥
  مدینین تجاریینمن  ١٥١

  القطاع العام مدینینمن  ١٥١١   
  × × × مدین ١٥١١١     

  النشاط التشغیلي األساسيإلى إیرادات  ٤١                                  
  صافي مبیعات اإلنتاج التام ٤١١                                   

  إجمالي مبیعات اإلنتاج التام ٤١١١                                     
  قید مرتجع بضاعة: -

  النشاط التشغیلي األساسيمن إیرادات  ٤١
  من صافي مبیعات اإلنتاج التام ٤١١     
  إلى حساب المدینین ١٥                                      

  مدینین تجاریینإلى  ١٥١                                       
  القطاع العام مدینینإلى  ١٥١١                                        

  × × × مدین ١٥١١١                                          

  :)٤٢الحساب (  إيرادات النشاط التشغيلي غير األساسي  - ٢ 
  ویشمل إیرادات تشغیل للغیر ، خدمات مباعة. 

 

یقصد بإیرادات التشغیل للغیر قیمة التشغیالت التي تتم في الجھة العامة لحساب الغیر على 
  ملكھا الجھة العامة.مواد أو منتجات ال ت

ً بالقیمة التي یطالب بھا الزبائن نظیر عملیات التشغیل التي أجریت  یجعل ھذا الحساب دائنا
  على مواد أو منتجات الزبائن لقاء مدیونیة الزبائن أو النقدیة حسب الحال.

  
  ویجري القید كما یلي:

ة بالتصنیع لحسابھ قید تصنیع نسیج لصالح الغیر (قدم الزبون الغزول وقامت الشرك -
  لقاء أجر تصنیع:

  من حساب المدینین ١٥  
  من مدینین تجاریین ١٥١   

  القطاع العام مدینین ١٥١١     
  × × ×  مدین ١٥١١١         

  إلى إیرادات النشاط التشغیل غیر األساسي ٤٢                               
  تشغیل للغیر تإیراداإلى  ٤٢١                               



 
 

٢٣

 

تتمثل الخدمات المباعة في اإلیرادات التي تحققت من مباشرة النشاط الخدمي مثل إیرادات 
نشاط الفنادق والمطاعم والمسارح ودور العرض والنقل والمواصالت والتخزین والنشر 

  والتوزیع وغیرھا وذلك في الجھة العامة ذات النشاط الخدمي.
ً بقیمة الخدمات المباعة لقاء مدیونیة حساب الزبائن أو النقدیة  ویجعل ھذا الحساب دائنا

  حسب الحال.
یراعى أنھ إذا مارست إحدى الجھات العامة النشاط اإلنتاجي بعض النشاط الخدمي في 
نفس الوقت (كنقل المنتجات على سیارات المؤسسة الخاصة إلى الزبائن ) یجعل حساب 

ً بقالزبائن أو  ً وحساب خدمات مباعة دائنا   ویجري القید كما یلي:مة النقل.یالنقدیة مدینا
  من األموال الجاھزة  ١٨  
  الصندوق ١٨١   

  إلى الخدمات المباعة ٤٢٢                      

  :)٤٣الحساب (  صافي البضائع بغرض البيع - ٣
   .بھا دون ة التي اشتریتالبضائع بغرض البیع البضائع التي تشتریھا بغرض بیعھا بالحال

  إجراء عملیات صناعیة علیھا كسائر السلع التي تتعامل بھا المؤسسات التجاریة .
  عن ھذا الحساب الحسابات التالیة : یتفرع

  دائن  –إجمالي مبیعات  -٤٣١
  مدین  –مردودات المبیعات  -٤٣٢
  مدین  –مرتجعات المبیعات  -٤٣٣
  مدین  –خصم نقدي ممنوح  -٤٣٤
  مدین  – حسم تجاري ممنوح -٤٣٥
  مدین  –نقل مبیعات  -٤٣٦
  مدین  –ھدایا و عینات  -٤٣٧

  
  
  ویجري القید كما یلي: -

  من حساب المدینین ١٥
  تجاریین مدینینمن  ١٥١  

  القطاع العام مدینینمن  ١٥١١    
  × × × مدین ١٥١١١      

  غرض البیعالبضائع ب صافيإلى  ٤٣                                     
  (دائن)مبیعات الإجمالي  ٤٣١                                      

  :)٤٤الحساب (إيرادات متنوعة    - ٤
، اإلیجارات الدائنة، أرباح مبیع مخلفات وخامات، خصم مالیةوتشمل إیرادات أوراق 

نقدي مكتسب، حسومات مكتسبة، دیون سبق إعدامھا، تعویضات وغرامات على الغیر، 
  والت، إعادة مخصصات غیر مستعملة.   عم



 
 

٢٤

  الدائنة: اإلیجاراتمثال قید إثبات  -
  من األموال الجاھزة ١٨
  جاري حسابمن المصرف  ١٨٢  

  متنوعةتت إلى إیرادا٤٤                                         
  دائنةال اإلیجارات ٤٤٢                                           

  :)٤٥الحساب (  اإلعانات  - ٥
یقصد باإلعانات ما تم تمنحھ الدولة لبعض المؤسسات االقتصادیة لمساعدتھا على 

و        ،في مزاولة نشاطھا أو لتمكینھا من المنافسة األجنبیة أو ألي سبب آخر االستمرار 
و       یراعى وجوب تخصیص حساب مستقل لكل من إعانات اإلنتاج و إعانات التصدیر

ا الحساب ما یستحق للجھة العامة من إعانات لقاء الخسائر الناتجة عن بیع سلع یسجل في ھذ
للقرارات الناظمة و المحددة للمواد الداخلة في سیاسة  اً تموینیة بسعر یقل عن التكلفة و فق

  تثبیت األسعار .
  .یجعل ھذا الحساب دائنا بالمبالغ المستحقة لقاء مدیونیة وزارة المالیة 

  .قق اإلعانات التموینیة في نھایة العاممثال: قید تح -
  الجاھزةاألموال من  ١٨   

  حساب جاري المصرفمن  ١٨٢     
  اناتإلى اإلع ٤٥                                       

  إعانة العجز التمویني ٤٥١                                        

  ؤسسة مشرفة):(حساب م )٤٦الحساب (  إيرادات الفـائض المتاح  - ٦
دائنا     العامة بحیث یجعل ةیسجل في ھذا الحساب إیرادات الفائض المتاح لدى المؤسس

و یراعى تخصیص حساب فرعي مستقل لكل نوع ،) ١٧٦بالفائض لقاء مدیونیة الحساب (
  من أنواع إیرادات الفائض المتاح .

  
  ویجرى القید كما یلي:  -

  من حساب مدینة مختلفة ١٧  
  اب الشركات التابعةحس ١٧٦   
  × × ×شركة  ١٧٦١    

  أقساط االھتالك ١٧٦١١       
  مبالغ االحتیاطیات ١٧٦١٢       
  مبالغ األرباح ١٧٦١٣       

(حساب المؤسسة  إلى إیرادات الفائض المتاح ٤٦                                  
  المشرفة)

  اھتالك الشركات التابعةأقساط  ٤٦١                                   
  مبالغ االحتیاطیات ٤٦٢                                    
  مبالغ األرباح ٤٦٣                                    

  



 
 

٢٥

  :)٤٧الحساب (  إيرادات رأسمالية وتمويلية  - ٧
  ، إیرادات سنوات سابقة، الفوائد، مكاسب إعادة التقدیر.رأسمالیةویشمل أرباح 

  قید إثبات الفائدة الدائنة من واقع كشف المصرف:مثال 
  من األموال الجاھزة ١٨

  من المصرف (حساب جاري) ١٨٢
  إلى إیرادات رأسمالیة وتحویلیة ٤٧                           
  إلى الفوائد ٤٧٣                            

 


