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  :المعالجات القيدية والمحاسبية في النظام المحاسبي الموحد

  
  -أوال. الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ :

ر نقصد بالموجودات   ة أو غي ات منقول الثابتة ھو كل ما تمتلكة الوحدة من ممتلك
ل  ا ھو استخدامھا من قب ر ملموسة والغرض من اقتنائھ منقولة ملموسة أو غي
ع أو  ة وليسة لغرض البي اج سلعة أو خدم دة ألغراضھا الخاصة بھدف إنت الوح

  .التموين أو االستثمار 
  مالحظات مھمة

ام المحاسبي الموحد  أوال. احد االختالفات الجوھرية ة والنظ بين المحاسبة المالي
ا  ة بينم ة اإلنتاجي أن المحاسبة المالية لم تفرق بين مصادر اإلنتاج وعناصر الطاق
ى  ول عل ادر الحص ة لمص ابات خاص ص حس د خص بي الموح ام المحاس النظ

ومصادر الحصول على الطاقة اإلنتاجية أي عند شراء السلع  االستھالك الوسيط 
اج يحمل ٢٦١ات يوسط حساب المجھزين ( والخدم د شراء عناصر اإلنت ) وعن

) وعند البيع المجھزون يقابلھم حساب ٢٦٥نشاط غير جاري(  دائنوعلى حساب 
ر  دائنو) حساب ١٦١العمالء( دينون نشاط غي نشاط غير جاري يقابلھم حساب م
  ) ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل البياني التالي. ١٦٥جاري(

  
  م م ن 

  
  عناصر الطاقة اإلنتاجية ( م ثا )             االستھالك الوسيط ( سلع وخدمات )

  
  الشراء توسط          البيع توسط ح/         الشراء توسط             البيع توسط

  نشاط        مدينون نشاط غير     ح/المجھزون             ح/ العمالء دائنوح/ 
  )١٦١)                 (٢٦١)             (  ١٦٥)    مادي (٢٦٥غير مادي ( 

  
  

د  ة للوحدة االقتصادية يعتم ات المالي ات العملي ثانيا. إتباع مبدأ االستحقاق في إثب
ة بالمصروفات  ة ألي سنة مالي ابات الختامي ل الحس ى تحم أساس االستحقاق عل

ا إذا كانت النفقات دفعت ض النظر عن مبغفعال في السنة  تواإليرادات التي تحقق
أم لم تقبض انه العرف المحاسبي الجاري في تطبيق  تاإليرادات قبضوأم لم تدفع 

ة  ي حال تحقات ف روفات كمس رادات والمص ات اإلي ي بإثب تحقاق يقتض دأ االس مب
ذلك إن ى إتمامھا باألجل فقط إما إذا تمت نقدا فال لزوم إلثبات قيد االستحقاق بمعن

د تطبيق مبدأ اال ستحقاق يتم بصورة جزئية غير انه نظام المحاسبي الموحد اعتم
رادات  ة اإلي االت معالج ع ح ي جمي ة وف وره كامل تحقاق بص دأ االس ق مب تطبي

  لإليرادات يتم معالجتھا محاسبيا على مرحلتين . فبالنسبةوالمصروفات 
  أوال. واقعة االستحقاق .

  التحصيل .واقعة ثانيا. 
  على مرحلتين.إما المصروفات فتعالج 
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  االستحقاق التي تنشأ االلتزام. ةأوال. أثبات واقع
  ثانيا. أثبات واقعية التسديد.  

  
  -ثالثا. يتم اقتناء الطاقة اإلنتاجية للوحدة االقتصادية على مرحلتان:

  أألولى. الشراء أو التھيئة للعمل .
  ثانيا. استغالل أو استعمال ذلك الموجود .

ام المحاس ذلك خصص النظ يلة لحصر ل لعي كوس ويم الس د حساب للتق بي الموح
بعد لالستغالل وحساب الموجودات  يھتكلفة الطاقة اإلنتاجية التي لم تكتمل أو تن

تعمال و أة لالس ة المھي د ذلك بالثابت ق فق ي تتعل ات الت ام المحاسبي البيان ر نظ وف
  .بالحسابات القومية عن طريق استحداث حساب المشروعات تحت التنفيذ 

  
  -:رق الحصول الموجودات الثابتةط

  -:شراء الموجودات الثابتة من السوق المحلية:  اوال
ي  -أ ة من السوق المحل ة واحدة:بشراء الموجودات الثابت ود  -دفع نثبت القي

  .التالية
  قيد استحقاق                    ١٢من ح/ مشروعات تحت التنفيذ        

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

  سدادقيد                          ٢٦٥من ح/ دائنو نشاط غير جاري 
   ١٨٣ نقدية لدى المصرفإلى ح/                        

--------------------------------------------- 
  ١٢  التنفيذ  من ح/ مشروعات تحت  
  ٢٦٥ نشاط غير جاري دائنوإلى ح/           

 قيد المصاريف                        ---------------------------------------
  ٢٦٥نشاط غير جاري  دائنومن ح/   
  ١٨٣نقدية لدى المصرفإلى ح/               

--------------------------------------- 
  قيد استخدام الموجود                              ١١  من ح/ موجودات ثابتة  
  ١٢إلى ح/  مشروعات تحت التنفيذ                 

------------------------------------------------ 
  ٥٠٠٠٠٠دينار بشك ودفع  ٢٠٠٠٠٠٠قطعت أرض بمبلغ  شركة تاشتر /مثال

ع  ك ودف جيل بش اريف تس ار مص ار مص ٣٠٠٠٠٠دين يك : دين وية ش اريف تس
  المطلوب. أثبات القيود اليومية أالزمة.

  نثبت القيود التالية. -دفعات:.شراء الموجودات الثابتة من السوق المحلي وبب
  ١٢٩١من ح/ أنفاق استثماري دفعات مقدمه   

  االستحقاق         ٢٦٥نشاط غير جاري  دائنوإلى ح/             
---------------------------------------------- 
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  ٢٦٥نشاط غير جاري دائنومن ح/   
  السداد                   ١٨٣نقدية لدى المصرفإلى ح/        

----------------------------------------------- 
  كاالتيقيود الدفعة األخيرة و ويتكرر ھذه القيود أكثر من مره في حالة التكرار

  ١٢من ح/ مشروعات تحت التنفيذ      
  إلى مذكوريــــــــــــن               
  ١٢٩١استثماري دفعات مقدمة  أنفاق ح/               

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

  ٢٦٥نشاط غير جاري  دائنومن ح/          
  ١٨٣نقدية لدى المصرفإلى ح/                           

------------------------------------------- 
    -المصاريف تكون القيود كاألتي :

  ١٢من ح/  مشروعات تحت التنفيذ      
  ٢٦٥نشاط غير جاري  دائنوإلى ح /               

------------------------------------------- 
  ٢٦٥نشاط غير جاري  دائنومن ح/       
  ١٨٣نقدية لدى المصرفإلى ح/               

------------------------------------------- 
  بالقيد االتي :  الثابتدام الموجود استخ    

  ١١من ح/ الموجودات الثابتة          
  ١٢إلى ح/ مشروعات تحت التنفيذ       

---------------------------------------------------  
ال : غ  شركة تاشتر -مث دين سيارات بمبل ار وكانت شروط  ١٠الراف ون دين ملي

ع %١٠دفعه ثانية  %٥٠دفعه أولى   %٤٠  -الدفع كاألتي :  عند االستالم ودف
دى   ة ل رفنقدي دى المص ة ل غ  ١٥٠٠٠٠نقدي ع مبل ل ودف ور نق ار أج دين

جيل٥٠٠٠٠ اريف تس ار مص يارات . دين تخدام الس م اس وبوت جيل  -: المطل تس
  القيود اليومية أالزمة. 

 الحصول على الموجودات الثابتة عن طريق الھدايا أو التبرعات.: ثانيا
ة دون  لھا : المعالجة المحاسبية في سجالت الجھة المتبرعا. تقييم الموجودات الثابت

ة بھا و تالنظر إلى قيمتھا لدى الجھة التي تبرع عند الحصول على الموجودات الثابت
 نثبت القيود التالية.

   ١٢ من ح/ مشروعات تحت التنفيذ 
   ٢٢٢  إلى ح/ االحتياطي العام          

---------------------------------------  
  وعند دفع المصاريف نثبت القيد التالي.

   ١٢  من ح/ مشروعات تحت التنفيذ   
  ٢٦٥نشاط غير جاري  دائنوإلى ح/          
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------------------------------------------- 
  ٢٦٥ نشاط غير جاري   دائنومن ح/ 

  ١٨٣نقدية لدى المصرفإلى ح /        
--------------------------------------------  

  م يثبت القيد التالي .خداوعند االست
  ١١من ح/ الموجودات الثابتة

  ١٢روعات تحت التنفيذ إلى ح/ مش           
--------------------------------------------------  

ة شركة الاستلمت  -مثال: ة للصناعات الكھربائي ة سيارة من  العام من الشركة العام
ة  ا  للصناعات الميكانيكي دره قيمتھ ل  ٤٠٠٠٠٠٠ق ع أجور نق م دف ار وت  ٤٠٠٠٠دين
  إثبات قيود اليومية . -المطلوب:. ةالسيارة مباشر تستخدمادينار سدده بشيك و

  سجالت الجھة المتبرعةب.
ه مسجل تحت حساب  .١ تم استخدامه أي ان م ي ه ل رع ب إذا كان الموجود الثابت المتب

  مشروعات تحت التنفيذ نثبت القيد التالي.
  ٣٨٣١ت لــــــــــلغير  من ح/ تبرعا

  ١٢إلى ح/ مشروعات تحت التنفيذ      
----------------------------------------- 

افترا ال السابق وب د  ضوبالرجوع إلى المث تم استخدامھا نثبت القي م ي أن السيارة ل
  التالي.

  ٣٨٣١للغير من ح/ تبرعات  ٤٠٠٠٠٠٠
  ١٢٤رات / سياإلى ح/ مشروعات تحت التنفيذ  ٤٠٠٠٠٠٠

------------------------------------------ 
اريخ .٢ دثار من ت تم احتساب ان دى الوحدة في إما إذا كان الموجود الثابت مستخدم ل

  . ةد التاليوأخر فتره احتسب بھا إلى تاريخ التبرع به ونثبت القي
  ٣٧من ح/ اندثار 

   ٢٣١إلى ح/ مخصص اندثار متراكم          
-------------------------------------------------- 

  من مذكورين  
  ٣٨٣١ح/ تبرعات للغير 

  ٢٣١٤ح / مخصص االندثار المتراكم/ سيارات  
  ١١٤إلى ح/ موجودات ثابتة / سيارات                    

 ٤٠٠٠٠أن مخصص االندثار المتراكم ھو  ضوبالرجوع إلى المثال السابق وبافترا
دثا ا ھو دينار وأن االن رع بھ اريخ التب ة ت ره احتساب لغاي ار  ٢٠٠٠٠ر ألخر فت دين
  يثبت القيد التالي.

  ٣٧٤  / سياراتمن ح/ اندثار وسائل  نقل ٢٠٠٠٠
  ٢٣١٤إلى ح/ مخصص اندثار متراكم / سيارات  ٢٠٠٠٠

-------------------------------------------------- 
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  من مذكورين
  ٣٨٣١ح/ تبرعات للغير  ٣٩٤٠٠٠٠
  ٢٣١٤ح / مخصص االندثار المتراكم/ سيارات    ٦٠٠٠٠

  ١١٤سيارات إلى ح/ موجودات ثابتة /  ٤٠٠٠٠٠٠
-------------------------------------------------------  

اليالمواد التالية من  كلية االدارة واالقتصاد تاستلم -مثال : وھي  وزارة التعليم الع
تعملة ر مس دة غي بات جدي ره حاس دة  عش بة الواح ة الحاس ار  ١٥٠٠٠٠٠قيم دين

 ٣٠٠٠٠٠دينار ومخصص االندثار المتراكم   ٣٠٠٠٠٠٠وسيارة مستعملة قيمتھا 
  دينار. ١٥٠٠٠٠دينار وأن االندثار من أخر فترة احتسب بھا إلى تاريخ التبرع 

اتر الجھة -المطلوب: ا ودف رع بھ تسجيل قيود اليومية الالزمة في دفاتر الجھة المتب
رالمس واد استخدمت مباش م أن الم ع العل رع م ع   ةتلمة للتب م دف ار  ٨٠٠٠٠وت دين

  دينار تسجيل سيارة دفعه المبالغ بشيكات. ١٥٠٠٠٠أجور نقل الحاسبات و 
  : . جامعة البصرةسجالت الجھة المستلمة للتبرع

ان ال.٣ ات موجود الثابت إما إذا ك ه مسجل بحساب مخزون المخلف م شطبه اي ان ت
  والمستھلكات لذلك يستبعد من ھذا الحساب بالقيد االتي :

  ٣٨٣١من ح/ تبرعات للغير 
  ١٣٥٤مخزون المخلفات والمستھلكاتإلى ح/           

-------------------------------------------------------  
ع اذا كان الموجود ال .٤ ا او تبي اجر بھ ثابت المتبرع به جزء من البضاعة التي تت

رع  ع البضاعة المتب اد سعر بي تم اعتم ة ي ذه الحال منھا الوحدة االقتصادية ففي ھ
  بھا كاساس في تقدير مبلغ البضاعة المتبرع بھا ويسجل القيد االتي :

  ٣٨٣١من ح/ تبرعات للغير 
  ٤١٢١صافي المبيعات إلى ح/           

----------------------------------------------------  
 حساب الموجودات الثابتة وحساب مشروعات تحت التنفيذ كاالتي

 
م رق
 الدليل

م  اسم الحساب رق
 الدليل

  اسم الحساب

  مشروعات تحت التنفيذ  ١٢  الموجودات الثابتة  ١١
  اراضي ١٢١  اراضي ١١١
  نشات وطرقمباني وم ١٢٢  مباني ومنشات وطرق ١١٢
  االت ومعدات ١٢٣  االت ومعدات ١١٣
  وسائل نقل وانتقال ١٢٤  وسائل نقل وانتقال ١١٤
  عدد وقوالب ١٢٥  عدد وقوالب ١١٥
  اثاث واجھزة مكتب ١٢٦  اثاث واجھزة مكتب ١١٦
  نباتات وحيوانات ١٢٧  نباتات وحيوانات ١١٧
  نفقات ايرادية مؤجلة ١٢٨  نفقات ايرادية مؤجلة ١١٨

  انفاق استثماري ١٢٩    


