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  المعالجات القيدية والمحاسبية في النظام المحاسبي الموحد:

  
  -: ١٥االستثمارات المالية ح/. خامسا

ام  د قسم النظ دى المصارف واالسھم والسندات وق ة ل ة الثابت ع النقدي ھي الودائ
تثمارات الم د االس بي الموح ل المحاس ة االج ة طويل تثمارات مالي ى اس ة ال الي

ة  تثمارات لطويل م االس ادية . وتقس ات االقتص ب القطاع ل وحس يرة االج وقص
ى اساس الھدف من  ا عل ى اساس عمر االستثمار وانم وقصيرة االجل ليس عل

رة  اس الفت ى اس يس عل تثمار اي ل ركات االس يس الش و تاس دف ھ ان الھ اذا ك ف
ة من االسھم المشتركة والسيطرة عليھا و توحيدھا عن طريق شراء نسبة معين

ان الھدف  والسندات فيھا فان ھذا االستثمار يعد استثمار مالي طويل االجل واذا ك
اح عن  د وارب ھو استغالل سيولة نقدية فائضة لفترة قصيرة نسبيا  لتحقيق عوائ

ر استث طريق ھذه مار الودائع النقدية او عن طريق شراء االسھم والسندات فيعتب
رادات  اب اي د حس بي الموح ام المحاس ص النظ د خص ل. وق ير االج الي قص م

ة ح/ تثمارات المالي تثمارات  ٤٦٣االس ن االس ة م رادات الناتج ة االي ت كاف لتثبي
ذه  د الناتجة عن ھ المالية بغض النظر عن نوع وطبيعة ھذه االستثمارات والفوائ

  .٤٦١الوادائع تثبت على الفوائد الدائنة ح/
------------------------------------------------------------------  

  المعالجة المحاسبية :
  اوال : الودائع النقدية الثابتة :

  عند ايداع السيولة النقدية الفائضة نثبت القيد االتي -١
            ١٥٢استثمارات مالية قصيرة االجل من ح/                 

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

  عند استحقاق فائدة الوديعة نثبت القيد االتي -٢
             ١٦٦٢ايرادات مستحقة من ح/                    

  ٤٦١الفوائد الدائنة لى ح/ إ                              
-----------------------------------------------------------------------                  

  وعند استالم الفائدة نقدا من المصرف نثبت القيد االتي
                  ١٨١من ح/ النقدية في الصندوق               

  ١٦٦٢ايرادات مستحقة ح/ الى                                
 ----------------------------------------------------------------------------  

  وعند ايداعھا بالحساب الجاري نثبت القيد االتي
                  ١٨٣من ح/ النقدية لدى المصرف               

  ١٦٦٢تحقة ايرادات مسح/ الى                                
 ----------------------------------------------------------------------------  
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  او قد تظاف الى مبلغ الوديعة و نثبت القيد االتي
            ١٥٢من ح/ استثمارات مالية قصيرة االجل               

  ١٦٦٢ايرادات مستحقة ح/ الى                                
-- --------------------------------------------------------------------------  

ة السنة  دا بنھاي د نق ة و الفوائ ة باسترجاع الوديع تم المطالب ال ان ي ك احتم وھنال
  وعندھا نثبت القيد االتي :

     ١٨١من ح/ النقدية في الصندوق          
                  ١٨٣او   ح/ النقدية لدى المصرف          

  الى مذكورين                               
            ١٥٢استثمارات مالية قصيرة االجل ح/                                   
  ١٦٦٢ايرادات مستحقة ح/                                  

------------------------------------------------------------- ---------------  
غ  داع مبل ال :قامت شركة باي دى مصرف  ١٠مث ة ) ل ة ثابت ار ( وديع ون دين ملي

درھا  ١/١/٢٠١٢اعتبارا من الرافدين لمدة ثالثة سنوات  دة ق % سنويا ٢٠بفائ
ةبعد انتھاء كل سنة وتم اظافة مبلغ الفائدة الى مبلغ الوديعة   وبنھاية السنة الثالث

وب : اضيف مبلغ الوديعة والفا ئدة للحساب الجاري للشركة في المصرف المطل
   اثبات قيود اليومية الالزمة.

 ----------------------------------------------------------------------------  
ة  ثانيا : ة الطويل االسھم : احد االوراق المالية وتعد من ضمن االستثمارات المالي

يس  االجل الن غرض اقتنائھا ھو تاسيس الشركات او السيطرة على الشركات ول
  بقصد استثمار سيولة نقدية فائضة لفترة مؤقتة :

عند شراء االسھم : القيمة االسمية لالسھم تختلف عن قيمة الشراء وتستخدم  -١
راء ا ن الش اس ثم ى اس دد عل ط وتح رة فق راء الول م د الش مية عن ة االس لقيم

  باالظافة الى مصاريف الشراء ونثبت القيد االتي
            ١٥١استثمارات مالية طويلة االجل من ح/                 

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

  عند استحقاق واستالم عوائد االسھم نثبت القيد االتي -٢
             ١٦٦٢ايرادات مستحقة من ح/                    

  ٤٦٣ايراد استثمارات مالية إلى ح/                               
-----------------------------------------------------------------------                  

  وعند استالم الفائدة نقدا من المصرف نثبت القيد االتي
                  ١٨١من ح/ النقدية في الصندوق               

  ١٦٦٢ايرادات مستحقة ح/ الى                                
------------------- ---------------------------------------------------------  

  عند بيع السھم نواجه ثالث حاالت وكاالتي : -٣
  ١٨٣نقدية لدى المصرف  من ح/  -عند بيع السھم بالكلفة 

            ١٥١استثمارات مالية طويلة االجل إلى ح/                               
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------------------------------------------------------------------------                  
  الشراء كلفةكثر من عند بيع السھم با

  ١٨٣نقدية لدى المصرف  من ح/          
  الى مذكورين                                    
            ١٥١استثمارات مالية طويلة االجل ح/                                    
  ٤٩٣ايرادات راسمالية / ح                                  

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

تثمارات  ندات اس ر الس د تعتب بي الموح ام المحاس ندات : بموجب النظ ا : الس ثالث
ة مالية قصيرة االجل الن غرض اقتنائھا استث رة مؤقت مار سيولة نقدية فائضة لفت

ة  ا قليل اطرة بھ بة المخ بيا الن نس ة نس تقرة ومرتفع د مس ى عوائ ول عل والحص
دھا مستقرة وال تختلف  الي ان عوائ ا مسبقا وبات دة لھ دد الفائ دما تصدر تح وعن

  معالجتھا المحاسبية عن معالجة االسھم.
 


