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تتم عملية الشراء الثابتة من السوق الخارجية و وداتجشراء الموا:  ثالثا
  : أربعة مراحل ھيب
ومصاريف ويدفع جزء من االعتماد ومصاريف فتح االعتماد .مرحلة االستيراد :  . أ

  -وبالقيود التأليه:العمولة والتامين . 
  ١٢٩٢من ح/ اعتمادات مستنديه لشراء موجودات ثابتة  

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

ادنغلق حساب عنده استالم مستندات الشحن  -مرحلة االستالم :  . ب  اتحساب اعتم
 نثبت القيد التالي.ومشروعات تحت التنفيذ  بحساب لشراء موجودات  ةمستندي

  ١٢من ح/ مشروعات تحت التنفيذ  
  ١٢٩٢إلى ح/ اعتمادات مستنديه لشراء موجودات ثابتة           

--------------------------------------------------------- 
ى حساب مشروعات تحت  -ج. مرحلة اإلعداد لالستالم : ة المصاريف عل تثبت كاف

  بالقيد االتيالتنفيذ.
  ١٢من ح/ مشروعات تحت التنفيذ  

  ١٨٣نقدية لدى المصرف  إلى ح/           
ت : ود الثاب تخدام الموج اب إذ  يقف-د.اس ذ بحس ت التنفي روعات تح اب مش ل حس

  الموجود الثابت .
  مالحظات :

ل استالمه ١ . في حالة االستيراد ال تسجل المبالغ المدفوعة على الموجود الثابت قب
د و تلم بع م يس ود ل ذ الن الموج ي اي تحت حساب مشروعات تحت التنفي د الفعل عن

  .وجودات ثابتةلشراء م ةمستندي اتصرف أي مبلغ يحمل على حساب اعتماد
ة االستيراد من الخارج بتجاوز اسلوب  .٢ ام المحاسبي الموحد بحال قد سمح النظ

  االستحقاق عند دفع اي مبلغ وذلك لتخفيف وتبسيط العمل المحاسبي.
ة ٣ ة الغراض الرقاب ارج تستخدم بعض الحسابات المتقابل د االستيراد من الخ .عن

  راد نثبت القيد التالي :وفيما يخص الموجودات الثابتة عند االستي
  ١٩٢٢صادرة اعتمادات مستنديه مقابل من ح/ 
  ٢٩٢٢صادرة إلى ح/ اعتمادات مستنديه           

ويبقى ھذا الحساب مفتوحا الى ان يتم استالم مستندات الشحن والتي تثبت استالم 
  المواد ونعكس القيد السابق وكاالتي :

  ٢٩٢٢صادرة من ح/ اعتمادات مستنديه 
  ١٩٢٢صادرة اعتمادات مستنديه مقابل إلى ح/           

تحمثال:  ة  قامت ااحدى الشركات الصناعية بف ائن بقيم اد مستندي لشراء مك اعتم
ة  ١٠٠ اد %٢٥مليون دينار وقد سدد المبالغ التالية بتواريخ الحق من قيمة االعتم

اد  ١٠٠٠٠٠ تح اعتم اريف ف ار مص د  ٥٠٠٠٠دين أمين وعن اريف ت ار مص دين
اد الشركة  تول المكائن واستالم مستندات الشحن سددوص اقي من قيمة االعتم الب

غ  %٥ودفع  ا سدد مبل ة كم اد كمصاريف كمركي أجور  ١٠٠٠٠٠من قيمة االعتم
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اء من  ٢٥٠٠٠٠نقل و  د االنتھ ائن بع ذه المك م استخدام ھ أجور تركيب المكائن وت
  تسجيل قيود اليومية الالزمة.   -إعدادھا.المطلوب:

  
  أنشاء الموجودات الثابتة بواسطة المقاولين.:  ابعار
  المعالجة المحاسبية في سجالت الجھة االمرة بالعمل : -أ
 
  عند دفع سلفة إلى المقاول نثبت القيد التالي :. ١

  ١٢٩١دفعات مقدما  انفاق استثماري من ح/ 
  ٢٦٥نشاط غير جاري  دائنوإلى ح/             

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

---------------------------------------- 
  . قيد الدفعة األولى للمقاول نثبت القيد التالي.٢

  ١٢٢مباني  –من ح/ مشروعات تحت التنفيذ 
  إلى المذكورين          

  ١٢٩١استثماري دفعات مقدما   ح/انفاق                
  ٢٦٦١ح/ تأمينات المستلمة                  
  ٢٦٥ح/ دائنو نشاط غير جاري                 

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

   ١٨٣ نقدية لدى  نقدية لدى المصرفإلى ح/              
  تتكرر في الدفعة الثانية والثالثة ه ود أعال والقي
  . قيد الدفعة األخيرة.٣

  ١٢٢مباني  –من ح/ مشروعات تحت التنفيذ 
  إلى المذكورين          

  عندما تنتھي السلفة مسبقا ال يذكر      ١٢٩١ح/ انفاق استثماري دفعات مقدما  
  ٢٦٦١ح/ تأمينات مستلمـة 

  اذا لم يقدم براءة ذمة من الضريبة         ٢٦٧٢ح/ استقطاعات لصالح الغير 
  اذا تاخر بانجاز العمل                  ٤٨٣٢ح/ غرامات تأخيرية  

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

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

------------------------------------------ 
  ١١٢من ح/ الموجودات الثابتة  مباني  

  ١٢٢إلى ح/ مشروعات تحت التنفيذ                  
------------------------------------------ 
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اع  تم ارج ت ي الموجود الثاب ب ب ر اي عي م يظھ يانة واذا ل رة الص اء فت د انتھ بع
  : القيد التاليالتامينات ب

   ٢٦٦١من ح/ تأمينات مستلمة   
   ١٨٣ نقدية لدى المصرفإلى ح/            

----------------------------------------- 
ود  ة وج ي حال ال وف ب باكم اول ويطال تدعى المق يانة يس رة الص الل فت ب خ عي

   واذا تبقى له مبلغ من التامينات تصرف بالقيد االتي :  النواقص
   ٢٦٦١لمةمن ح/ تأمينات مست

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

ال  ات مباشرة النجاز االعم نقص فتصرف التامين ال ال اول اكم ا اذا رفض المق ام
  الناقصة وبالقيد االتي:
   ٢٦٦١من ح/ تأمينات مستلمة

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

د  دى المصرفية بالقي ة ل ة نقدي غ الكفال واحيانا ال تكفي التامينات فيتم استخدام مبل
  االتي:

  ١٨٣ نقدية لدى المصرفمن ح/ 
  ٤٨٣  ايرادات تحويلية متنوعةإلى ح/            

---------------------------------------------------- ------------------------  
ة  احالت شركة  -:مثال اوالت بكلف د ألحدى شركات المق مقاولة أنشاء طابق جدي

  -دينار وقد تم االتفاق ما يلي : ٢٠٠٠٠٠٠٠قدرھا 
% من قيمة المقاولة للمقاول ٢٠سبه دفعة مقدمة بن الشركة دفع . ت١

يستقطع من .٠٢بقسطين متساويين من الذرعتين األولى والثانيةتستقطع 
 الصيانة تعاد بعد فترة الصيانة % تأمينات لغرض ١٠قيمة العمل المنجز 

  ٠دينار لليوم/ الواحد ٥٠٠٠٠تحتسب الغرامات التأخيرية بمقدار .٣
  -رعات كاألتي :ذرعات وكانت نسب اإلنجاز لھذه الذوقد أنجز العمل بثالث 

دده ١٠٠%  و ٦٠% و ٣٠ د س ة وق ة اإلجمالي ن القيم والي م ى الت % عل
ام استقطع من  ١٠استحقاق الشركة بعد انتھاء كل ذرعه علما أن مدة التأخير  أي

ازه واطلق ال إنج د أكم د بع د استخدم الطابق الجدي ات  تالذرعا األخيرة وق التأمين
   ٠ومية الالزمة تسجيل قيود الي -المطلوب : ٠بعد انتھاء فترة الصيانة 

ال: درھا  -مث ة ق اوالت بكلف ركات المق دى ش راج ألح اء ك ة بن ركة مقاول ة ش إحال
ار وب ١٥٠ ون دين ةالملي درھا : شروط التالي اورت ق لفة لشركة المق دفع س  ٢٠ت

اوي طين متس تقطع بقس ار تس ون دين ن الذرملي تقطع  هعين م ى والثانية.تس األول
رة الصيانة. من قيمة العمل الم %١٠تأمينات بنسبة  اء فت د انتھ نجز وتطلق بع

ل   زه العم د أنج ابوق ى  تثالث ذر ع ة  ٥٠األول ار والثاني ون دين ون  ٩٠ملي ملي
مليون دينار وقد تم تسديد استحقاق المقاول وفقا لشروط العقد  ١٠دينار والثالثة 

غ او تقطع مبل ن الذر ٦٠٠٠٠٠س ار م ة  هعدين ات تأخيري رة غرام األخي
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ار ل ١٥٠٠٠٠٠و دت دين يانة أعي رة الص اء فت د انتھ دخل وبع ريبة ال الح ض ص
  مة تسجيل قيود اليومية الالز -التأمينات واستخدام  الموجود الثابت . المطلوب :

  المعالجة المحاسبية في سجالت الجھة المنفذة للعمل : -ب
  عند استالم سلفة على حساب العمل نثبت القيد التالي : -١. 

  ١٦١من ح/ العمالء  
  ٢٦٤١إلى ح/ سلف مستلمة مقدما             

---------------------------------------- 
             ١٨١ نقدية في  الصندوقمن ح/ 
        ١٦١إلى ح/ العمالء          

----------------------------------------  
  مالحظة 

ر ال ريلقد تم تثبيت حساب العمالء وليس حساب مدينو نشاط غير جا. ١ ا تعتب نھ
ر حساب  ابمثابة عمل جاري له اي انھا صناعتھ بينما بدفاتر الشركة االصلية ذك

دائنو نشاط غير جاري النھا سوف تستخدم الموجود فيعتبر موجود ثابت بالنسبة 
  لھا.
عند االستالم نقدية في  الصندوق وليس نقدية لدى نقدية لدى المصرف ذكرنا  .٢

     في الصندوق.صك او نقد سيتم ايداعه اوال  اء كانالن المبلغ المستلم سو
               

 
  . عند صرف ذرعة  للمقاول نثبت القيد التالي.٢
  من مذكورين 

  ٢٦٤١ح/سلف مستلمة مقدما 
  ١٦٦١ح/ تأمينات لدى الغير   

  ١٦١العمالء  ح/   
  ٢٦٤٢الى ح/ الذرعات المنجزة             

---------------------------------------------------- 
             ١٨١ نقدية في  الصندوقمن ح/ 
       ١٦١إلى ح/ العمالء          

----------------------------------------------------   
ذرعات المنجزة والقيود أعال ه تتكرر في الدفعة الثانية والثالثة  .ويعتبر حساب ال

% ٥٠الذرعات المنجزة لحين بلوغ نسبة االنجاز  بمثابة الوعاء الذي تحصر به
  فاكثر من قيمة المقاولة وعند تجاوز ھذه النسبة يغلق بالقيد االتي :

  ٢٦٤٢الذرعات المنجزةمن ح/  
  ٤١٣١الذرعات المنجزة ايرادإلى ح/          

دخل  والغرض من ذلك ضريبي وفق لقانون الضريبة العراقي " ال تؤخذ ضريبة ال
  % من القيمة االنشائية"٥٠ل اال بعد ان تجاوزه من المقاو
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  . قيد الدفعة األخيرة.٣
  من مذكورين

  ٢٦٤١ح/سلف مستلمة مقدما 
  ١٦٦١ح/ تأمينات لدى الغير   
  ٣٨٣٢ح/ تعويضات وغرامات 

  ٢٦٧٢ح/ استقطاعات للغير  
  ١٦١ح/ العمالء    

  ٤١٣١الذرعات المنجزة ايرادالى ح/              
----------------------------------------- 

             ١٨١ نقدية في  الصندوقمن ح/ 
       ١٦١إلى ح/ العمالء          

------------------------------------------ 
             ١٨١ نقدية في  الصندوقمن ح/   

  ١٦٦١إلى ح/ تأمينات لدى الغير           
------------------------------------------  

  مليون دينار بالشروط االتية :٥٠احيلت مقاولة لشركة بقيمة مثال/
غ ١ لفة تبل اول س تلم المق تقطع ٢٠. يس ة تس ة المقاول ن قيم ا ٦٠% م % منھ

  بالذرعة االولى والباقي من الذرعة الثانية علما ان المقاولة تنجز بذرعتان فقط.
  انتھاء فترة الصيانة. % تعاد بعد٨.تستقطع تامينات صيانة بنسبة ٢
  دينار باليوم الواحد. ٥٠٠٠٠. تحتسب غرامات تاخيرية بواقع ٣
غ ٤ م  ٢٢.انجز المقاول العمل بذرعتان االولى كانت بمبل ة ات ار والثاني ون دين ملي

ات  ادة التامين م اع ل ذرعة وت بھا العمل وتم تسديد استحقاق المقاول بعد انجاز ك
ا اخر  بعد انتھاء فترة الصيانة علم ه ت ات  ٥٥ان وم بانجاز العمل.المطلوب : اثب ي

  قيود اليومية الالزمة بسجالت المقاول.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


