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  المستخلص
 أدوات التجارة الخارجیة التي تحظى بالقبول من قبل جمیع ىإحدتعد االعتمادات المستندیة 

 األطرافمثل وسیلة دفع مضمونة تحفظ مصلحة ھؤالء  تااألطراف الداخلین في میدانھا كونھ
األول یتمثل في حقیقة تأثر : في جانبینتتحدد مشكلة البحث  .جمیعا من مصدرین ومستوردین

أما الثاني فیتمثل بوجود  ،المعالجات المحاسبیة للعملیات المالیة المختلفة بطبیعة وأھداف المنظمة
قصور في إجراءات المحاسبیة على االعتمادات المستندیة في الوحدات الحكومیة والشركات 

عة وأھداف المنظمة على إجراءات المحاسبة عن یھدف البحث إلى بیان تأثیر طبی. العامة العراقیة
االعتمادات المستندیة من خالل دراسة مقارنة إلجراءات المحاسبة عن االعتماد المستندیة في 

  :اآلتیتین الفرضیتین الىیستند البحث  ،النظم المحاسبیة في العراق
 النظم المحاسبیة على وفق المحاسبة عن االعتمادات المستندیة إجراءاتھناك اختالف في . ١

  .الموحدة في العراق
 االعتماد المستندیة المستخدمة من قبل المنظم ات العراقی ة بع د وأنواع تنفیذھا آلیة اختالف إن .٢

خل ص البح ث .  المحاس بة علیھ اإج راءات ق صور إل ى أدتعما كانت علیھ سابقا  ٢٠٠٣عام 
ن الم صروفات المعتم د ف ي  المحاس بة ع أس اس اخ تالف إن ،أھمھ ا مجموعة اس تنتاجات إلى

 إج  راءات اخ  تالف إل  ى أدىالنظ  ام المحاس  بي الحك  ومي عن  ھ ف  ي النظ  ام المحاس  بي الموح  د 
  .المحاسبة عن االعتمادات المستندیة بین النظامین

  .، نظام محاسبي موحد العراقیةاالعتمادات المستندیة، النظم المحاسبیة: الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

Documentary credits are one of the foreign trade tools that are accepted by all parties 
involved in the fields. The research problem is determined by two aspects: the first is the 
fact that is affected by the accounting treatments of financial operations of different nature 
and objectives of the organization. The second is a lack of accounting control procedures to 
the documentary credits within the government units and public corporations in Iraq. The 
research aims to describe the impact of the nature and objectives of the organization. The 
accounting procedures of documentary credits are proclaimed through a comparative study 
of the accounting procedures of the documentary credits in the accounting systems of Iraq. 
The research hypotheses based on the following hypotheses:  
1. There is a difference in accounting procedures for the documentary credits in accordance 

with the unified accounting systems of Iraq.   
2. The mechanism of implementation and the various types of documentary credits are used 

by the organization in Iraq after 2003. It was previously led to inadequate accounting 
control procedures. Research found that the most important set of conclusions is that 
the difference in the basis of accounting, expenses depended in the government 
accounting system, uniform accounting system led to different accounting procedures 
for documentary credits between the two systems.  
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  مقدمةال
ب ل تعد االعتمادات المستندیة احد أدوات التجارة الخارجیة الت ي تحظ ى ب القبول م ن ق
إذ  .جمیع األطراف ال داخلین ف ي می دانھا كونھ ا تمث ل وس یلة دف ع م ضمونة تحف ظ حق وقھم

ت  ضمن للم  صدر اس  تالم قیم  ة الب  ضائع الت  ي یك  ون ق  د تعاق  د عل  ى ت  صدیرھا  ف  ور تقدیم  ھ 
ت ضمن للم ستورد . لوثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي یكون ق د أش عره ب ورود االعتم اد

د لن یدفع قیمة البضاعة المتعاقد على اس تیرادھا إال بتق دیم الم صدر أن البنك الفاتح االعتما
  .وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في االعتماد المستندي المفتوح لدیھ

والن المحاسبة تتطور تبعا للحاجة لھا فقد ظھرت مع ظھور االعتمادات المستندیة 
 النظم المحاسبیة والتي یمكن تقسیمھا حسب معالجات محاسبیة لھذه العملیات في مختلف

 ونظم األعمالنظم محاسبیة لمنظمات ،طبیعة وأھداف المنظمة إلى نظم محاسبیة حكومیة 
  .محاسبیة للمنظمات المالیة

  
  مشكلة البحث

األول یتمث  ل ف  ي حقیق  ة ت  أثر المعالج  ات المحاس  بیة : تتح  دد م  شكلة البح  ث ف  ي ج  انبین
ة بطبیع  ة وأھ  داف المنظم  ة أم  ا الث  اني فیتمث  ل بوج  ود ق  صور ف  ي للعملی  ات المالی  ة المختلف  



  ]٤٣[جميل وعبداهللا 
 

 المحاسبیة على االعتم ادات الم ستندیة ف ي الوح دات الحكومی ة وال شركات العام ة جراءاتاإل
  .∗العراقیة

  
  ھدف البحث

یھ دف البح ث إل ى بی  ان ت أثیر طبیع ة وأھ داف المنظم  ة عل ى إج راءات المحاس بة ع  ن 
إجراءات المحاسبة عن االعتماد الم ستندیة ف ي ال نظم ل دراسة المستندیة من خالاالعتمادات 
  .العراقیةالمحاسبیة 

  
  فرضیة البحث

  :لى الفرضیتین اآلتیتینیستند البحث ا
 النظم على وفقھناك اختالف في إجراءات المحاسبة عن االعتمادات المستندیة  .١

 المحاسبیة الموحدة في العراق
 ٢٠٠٣العراقیة بعد عام   من قبل المنظماتمستندیة االعتماد الإن اختالف آلیة تنفیذ .٢

 . نھاالمحاسبة ع إجراءات قصور إلى أدتعما كانت علیھ سابقا 
  

  منھج البحث
یعتمد البحث المنھج الوصفي التحلیلي من خالل دراسة ما كتب حول الموضوع في 

 وأنواعنفیذ  تآلیةالكتب والدوریات العلمیة وتحلیل موقف النظم المحاسبیة العراقیة من 
  .االعتماد المستندیة  المستخدمة حالیا من قبل المنظمات العراقیة

  
  خطة البحث

 طبیع  ة االعتم  ادات األولیت  ضمن  ح  اورس  یتم تن  اول موض  وع البح  ث ف  ي اربع  ة م
 االعتم  ادات الم  ستندیة ف  ي النظ  ام المحاس  بي الموح  د المطب  ق ف  ي الم  ستندیة ویت  ضمن الث  اني
  . االعتماداتثریة والوحدات الخدمیة ویتناول الثالالشركات الصناعیة والتجا

موق  ف النظ  ام المحاس  بي   المبح  ث الراب  ع ویتن  اول الم  ستندیة ف  ي القط  اع الم  صرفي
  .الحكومي العراقي من االعتمادات المستندیة

  
  طبیعة االعتمادات المستندیة 

   االعتماد المستنديمفھوم -ً أوال
 ١٩٩٤نة  المستندیة لساالعتمادات الموحدة واألعراف األصولمن ) ٢(حددت المادة 

 وصفھ یجوز بمقتضاه أو ترتیب مھما كان تسمیتھ أي بأنھ لمستندي امفھوم االعتماد
طالب (  بناءا على طلب وتعلیمات احد العمالءإماللمصرف مصدر االعتماد الذي یتصرف 

 یقبل أو) المستفید( طرف ثالث ألمر أو إلى یدفع أن عن نفسھ باألصالة أو) فتح االعتماد
 بالدفع او بقبول ودفع ثمن مثل آخر یفوض مصرفا أوویدفع سحوبات مسحوبة من المستفید 

                                                 
 األم ورم ذكرة : بعن وان ٢٠٠٨أشارت إلى ھ ذا الق صور ش ركة ارن ست ویون غ ف ي تقریرھ ا ال صادر ع ام  ∗

 التقریر أشار إذ ١٣/١٢/٢٠٠٧ تنمیة العراق للسنة المالیة المنتھیة في الظاھرة من تدقیق عملیات صندوق
 Citibank, N,A وبنك JP Morgan Chase وجود تأمینات متعلقة باعتمادات مستندیة مفتوحة في بنك إلى

 لألع وامع ود ت ال وزارات والمؤس سات العراقی ة األمریكیین من خالل المصرف العراقي للتج ارة لع دد م ن
  .  دوالر أمریكي٣٢٠٦٤١٧ تبلغ ٢٠٠٦و ٢٠٠٤,٢٠٠٥
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 أنشریطة ،  بالتداول مقابل مستندات منصوص علیھاآخر یفوض مصرفا أوھذه السحوبات 
  .)٢٨ ،٢٠٠٩ ،دیوان الرقابة المالیة( تكون ھذه المستندات مطابقة تماما لشروط االعتماد

حظ ى ب القبول ت وسائل تموی ل التج ارة الخارجی ة الت ي أھمیعد االعتماد المستندي من و
 فبالن  سبة .م  ستوردینالم  صدرین وال وب  األخصھا  األط  راف ال  داخلین ف  ي می  دانجمی  عم  ن  

بأن ھ س وف یق بض قیم ة الب ضائع ) بواسطة االعتماد المستندى(للمصدر، یكون لدیھ الضمان 
ر تقدیم مستندات شحن الب ضاعة إل ى البن ك ف اتح االعتم اد ال ذي التي تعاقد على تصدیرھا فو

وبالن  سبة للم  ستورد فإن  ھ ی  ضمن ك  ذلك أن البن  ك الف  اتح  .یك  ون ق  د أش  عره ب  ورود االعتم  اد
لالعتم  اد ل  ن ی  دفع قیم  ة الب  ضاعة المتعاق  د عل  ى اس  تیرادھا إال بتق  دیم م  ستندات الت  ي تثب  ت 

وث  ائق (وانتق  ال ملكیتھ  ا إل  ى الم  ستورد ) بق  ةش  ھادات المطا(مطابق  ة الب  ضاعة للمواص  فات 
ف  ضال ع  ن ال  شروط  األخ  رى ) الف  اتورة التجاری  ة(  دفع  ھوص  حة المبل  غ المطل  وب )ال  شحن

  .الواردة في االعتماد المستندى المفتوح لدیھ

  االعتمادات المستندیة أطراف ً-ثانیا
  :)٤٢٢-٤٢٠ ،٢٠٠٣ ،الراوي( یأتي المستندیة بما تاالعتمادا أطرافیمكن تحدید 

  . بینھ وبین البنك فاتح االعتماد عقد من خالل یطلب فتح االعتماد، الذي: ستوردالم .١
 یقوم إذ طلب فتح االعتماد،ستورد یقدم إلیھ المالذيھو البنك : البنك فاتح االعتماد .٢

، یقوم بفتح االعتماد ویرسلھ إما إلى المستفید مباشرة في وبعد الموافقة. الطلببدراسة 
 في  مشاركة بنك ثانالعتماد البسیط، أو إلى أحد مراسلیھ في بلد البائع في حالةحالة ا

  .عملیة االعتماد المستندي
وفي حالة ما .  یقوم بتنفیذ شروط االعتماد في مدة صالحیتھالذيّھو المصدر : المستفید .٣

ون إذا كان تبلیغھ باالعتماد معززا من البنك المراسل في بلده، فإن كتاب التبلیغ یك
    .بمثابة عقد جدید بینھ وبین البنك المراسل

ھو البنك الذي یقوم بإبالغ المستفید بنص خطاب االعتماد الوارد إلیھ : البنك المراسل .٤
من البنك المصدر لالعتماد في الحاالت التي یتدخل فیھا أكثر من بنك في تنفیذ عملیة 

 .االعتماد المستندي كما ھو الغالب
ی  ضیف ھ  ذا البن  ك المراس  ل تعزی  زه إل  ى االعتم  اد، فی  صبح ملتزم  ا  وق  د :البن  ك المع  زز .٥

 ق د یت ولى عملی ة أو.بااللتزام الذي الت زم ب ھ البن ك الم صدر، وھن ا ی سمى بالبن ك المع زز
 .أخرالتعزیز بنك 

المبلغ الذي یوجد للبنك فاتح االعتماد حساب لدیھ لتغطیة وھو البنك الذي : البنك المغطي .٦
الخاصة بالبضاعة المستوردة وقد یكون البنك المبلغ بل المستندات للمستفید مقاسیدفعھ 

  كان للبنك فاتح االعتماد حساب لدیھإذً ا مغطیٍابنك
بنك فاتح االعتماد تبلیغ ل قد یطلب المستورد من ااألحیانفي بعض  :البنك الوسیط .٧

  .مستفیدبناءا على اتفاق مسبق بینھ وبین ال )بنك وسیط( المستفید من خالل بنك محدد
  

   االعتمادات المستندیةأنواع ً-ثالثا
  : یأتيكما تتخذ االعتمادات المستندیة صورا مختلفة، یمكن تصنیفھا 

 إلىتصنف االعتمادات المستندیة من حیث درجة الضمان :من حیث درجة الضمان  .أ 
  :)٢٣٥- ٢٣١ ،٢٠٠٤ ،شكري(



  ]٤٥[جميل وعبداهللا 
 

تعدیل ھ أو إلغ اؤه م ن ال ذي یج وز االعتم اد ھ و و :أو ال نقض لإللغ اءاالعتماد القابل  .١
وھ ذا الن وع ن ادر .  م سبق للم ستفیدإش عار م ن دونالبنك المصدر لھ ف ي أي لحظ ة 

ّاالستعمال حیث لم یجد قبوال في التطبیق العملي من قبل الم صدرین لم ا ی سببھ لھ م 
 یمنح میزات كبیرة للم ستورد لإللغاءمن أضرار ومخاطرة، ذلك أن االعتماد القابل 

سحاب من التزامھ، أو تغییر الشروط أو إدخال شروط جدیدة ف ي أي فیمكنھ من االن
 المستفید، غیر أن التعدیل أو ال نقض ال ی صبح إعالم الحاجة إلى من دونوقت شاء 

 یوجھ ھ إلی ھ البن ك ف اتح االعتم اد الذي اإلشعارالمراسل البنك نافذا إال بعد أن یتلقى 
  .لھذا الغرض

 أو تعدیلھ إلغاؤه ال یمكن الذي االعتماد  ھو:لنقض لاالعتماد القطعي أو غیر القابل  .٢
إال إذا تم االتفاق والتراضي على ذلك من قبل جمیع األطراف ذات العالقة، 
والسیما موافقة المستفید، فیبقى البنك فاتح االعتماد ملتزما بتنفیذ الشروط 

دیة ھو وھذا النوع من االعتمادات المستن. المنصوص عنھا في عقد فتح االعتماد
الغالب في االستعمال ألنھ یوفر ضمانا أكبر للمصدر لقبض قیمة المستندات عند 

 . مطابقتھا لشروط وبنود االعتماد
یضیف بموجب ھذا النوع من االعتمادات ّ المعزز، غیر القابل للنقضاالعتماد  .٣

فیلتزم  قام بفتح االعتماد، الذيالبنك المراسل في بلد المستفید تعھده إلى تعھد البنك 
بدفع القیمة في جمیع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط، وبالتالي 

البنك فاتح االعتماد (یحظى ھذا النوع من االعتمادات بوجود تعھدین من بنكین 
فیتمتع المصدر المستفید بمزید من االطمئنان ) والبنك المراسل في بلد المستفید

 .ن االعتماداتالنوع م قبض بإمكانیةوبضمانات أوفر 
 اآلتیةتمادات ع االإلى االعتمادات حسب طریقة الدفع فتصن: حسب طریقة الدفعب .ب

 :)٢٢٩- ٢٢٧ ،٢٠٠٤ ،عبدهللا(
امل قیم ة الم ستندات المقدم ـة ك، یدفع البنك فاتح االعتماد وبموجبھ :اعتماد االطالع .١

ھ   و أكث   ر  وھ   ذا الن   وع ـق م   ن مطابقتھ   ا لالعتم   ـاد،االط   الع علیھ   ا والتحق    ف   ور
 ً.االعتمادات شیوعا

 بموجب كمبیاالت ی سحبھا  في ھذا النوع من االعتماداتالدفعیكون  :اعتماد القبول  .٢
. معل     ومالح     ق  ویق     دمھا ض     من م     ستندات الشحن،وت     ستحق بتاریخھ     االب     ائع 

 أن تك  ون عل  ى الم  شتري ف  اتح االعتم  اد، وف  ي ھ  ذه م  اوالم  سحوبات الم  شار إلیھ  ا إ
 بم  ا یفی  د التزام  ھ بال  سداد ف  ي ،دات إال بع  د توقی  ع الم  شتريالحال  ة ال ت  سلم الم  ستن

 یت ولى ال ذيوأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح االعتماد . التاریخ المحدد لدفعھا
أو . ھانیابة ع ن الم شتري توقیعھ ا بم ا یفی د التزام ھ بال سداد ف ي األج ل المح دد ل دفع

  . لتصدیق علیھاااالعتماد  یسحبھا على المشتري ویطلب البنك فاتح
ھ  ي اعتم  ادات و :اعتم  ادات ال  دفعات المقدم  ة أو االعتم  ادات ذات ال  شرط األحم  ر .٣

 باالعتم اد، أي إخط ارهقطعیة یسمح فیھا للمستفید بسحب مبالغ معینة مقدما بمج رد 
 بھ ذا وس میتوتخ صم ھ ذه المب الغ م ن قیم ة الف اتورة النھائی ة . قبل تقدیم المستندات

األحم ر للف ت   یكت ب ع ادة ب الحبرال ذيلى ھذا الشرط الخاص االسم ألنھا تحتوي ع
ویستخدم ھذا الن وع م ن االعتم ادات لتموی ل التعاق دات الخاص ة بتجھی ز  .النظر إلیھ

، أو التعاق دات الخاص ة بت صنیع ب ضاعة المب انيالمصانع باآلالت والمعدات وإنشاء 
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اج لمب الغ كبی رة م ن بمواصفات خاصة ال تالئم إال مستوردھا وح ده، أو كونھ ا تحت 
 .أجل تصنیعھا

ھ و اعتم اد یف تح بقیم ة مح ددة ولم دة مح ددة غی ر أن : االعتماد ال دائري أو المتج دد .٤
قیمتھ تتجدد تلقائیا إذا م ا ت م تنفی ذه أو اس تعمالھ، بحی ث یمك ن للم ستفید تك رار تق دیم 

د  ح  دود قیم  ة االعتم  اد، وخ  الل فت  رة ص  الحیتھ، وبع  ديم  ستندات لعملی  ة جدی  دة ف  
وق د یك ون تج دد االعتم اد عل ى أس اس الم دة أو عل ى .  االعتم اديالمرات المحددة ف

  . أساس المبلغ
 یقوم طال ب االعتم اد بتغطی ة مبلغ ھ بالكام ل للبن ك، وبموجبھ ً:االعتماد المغطى كلیا .٥

. لیقوم بتسدید ثمن الب ضاعة للب ائع ل دى وص ول الم ستندات الخاص ة بالب ضاعة إلی ھ
وال أمام عمیلھ عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعھ ا للم ستفید مسؤویكون البنك 

إذا لم تك ن ش روط االعتم اد ق د ت وافرت أو إذا ت أخر فیھ ا، كم ا ی سأل ع ن أي خط أ 
 .مھني یرتكبھ البنك المراسل في مھمتھ

 اآلمر بف تح االعتم اد ب دفع ج زء م ن الزبونوبموجبھ یقوم  :االعتماد المغطى جزئیا .٦
ن مالھ الخاص، وھناك حاالت مختلفة لھذه التغطیة الجزئیة مث ل أن ثمن البضاعة م

 بالتغطی  ة بمج  رد ال  دفع للم  ستفید حت  ى قب  ل وص  ول الم  ستندات، أو الزب  ونیلت  زم 
االتفاق على أن تكون التغطیة عند وصول المستندات، أو أن یت أخر ال دفع إل ى ح ین 

الب  اقي م  ن مبل  غ وی  ساھم البن  ك ف  ي تحم  ل مخ  اطر تموی  ل الج  زء .وص  ول ال  سلعة
 .وتقوم البنوك باحتساب فوائد على األجزاء غیر المغطاة. االعتماد

 ف ي للزب ون ھو االعتماد الذي یمنح فی ھ البن ك تم ویال ك امال :االعتماد غیر المغطى .٧
ت سلم الم ستندات، ث م حدود مبلغ االعتماد حیث یقوم البنك ب دفع المبل غ للم ستفید عن د 

د المبالغ المستحقة حسبما یتفق علیھ من آجال وفوائ د ع ن عمالئھا لسداتتابع البنوك 
 .المبالغ غیر المسدد

 ح  ق الم  ستفید ف  ي یت  ضمناالعتم  اد القاب  ل للتحوی  ل ھ  و اعتم  اد غی  ر قاب  ل لل  نقض  .٨
ض بالدفع أن یضع ھذا االعتماد كلیا أو جزئیا تح ت ت صرف  َّ الطلب من البنك المفو

و وكی  ل  ك  ان الم  ستفید األول وس  یط أم  ستفید آخ  ر، وی  ستخدم ھ  ذا الن  وع غالب  ا إذا
 اعتم  اد جدی  د أو أكث  ر بإص  داروت  تم عملی  ة التحوی  ل  للم  ستورد ف  ي بل  د الت  صدیر،

ل  صالح الم  ستفید األول أو الم  ستفیدین الت  الین، وال یعن  ي التحوی  ل تظھی  ر خط  اب 
وی شترط إلمك ان التحوی ل موافق ة . االعتماد األصلي نفسھ أو تسلیمھ للمستفید الث اني

 .مر والبنك المصدر لالعتماد األصلي والمستفید األولاآل
ھ   ذا الن   وع م   ن ی   شبھ و :)أو االعتم   اد مقاب   ل العتم   اد آخ   ر(االعتم   اد الظھی   ر  .٩

 یك  ون فیھ  ا الت  ياالعتم  اد القاب  ل للتحوی  ل حی  ث ی  ستعمل ف  ي الح  االت االعتم  ادات 
 وك یال المستفید من االعتماد األصلي وسیطا ولیس منتجا للب ضاعة ك أن یك ون م ثال

  الم  ستفید بف  تح اعتم  اد جدی  د ل  صالح المن  تج ب  ضمانة االعتم  اد األولاذیق  ومللمن  تج، 
إذا رف ض الم ستورد ف تح اعتم اد قاب ل للتحوی ل أو ویستخدم ھذا األسلوب . المبلغ لھ

في حالة طلب المنتج شروطا ال تتوفر في االعتماد األول، وع ادة م ا تك ون ش روط 
عتم  اد األص  لي باس  تثناء القیم  ة وت  اریخ ال  شحن وتق  دیم االعتم  اد الث  اني م  شابھة لال

ر للم ستفید األول الت يالمستندات  ّ  العملی ة إتم ام تك ون ف ي الغال ب أق ل وأق رب لیتی س
   .وتحقیق الربح من الفرق بینھما



  ]٤٧[جميل وعبداهللا 
 

  
االعتم   ادات الم   ستندیة ف   ي النظ   ام المحاس   بي الموح   د المطب   ق ف   ي ال   شركات ال   صناعیة 

  یةوالتجاریة والوحدات الخدم
 ٣٨٠ قرار مجلس قیادة الثورة المنح ل رق م إلىصدر النظام المحاسبي الموحد استنادا 

 تم ت شكیل لجن ة باس م اللجن ة الرئی سة للنظ ام المحاس بي الموح د ت ضم ف ي إذ ٥/٤/١٩٧٩في 
 ودیوان الرقابة المالی ة اإلداريعضویتھا ممثلین عن المركز القومي لالستثمارات والتطویر 

مدیری  ة المحاس  بات العام  ة ومجموع  ة م  ن الخب  راء المخت  صین ف  ي العم  ل / ة ووزارة المالی  
  .٢٤/٥/١٩٧٩ في ٩٦١ رقم اإلداري األمرالمحاسبي بموجب 

وق  د قام  ت اللجن  ة بعق  د اجتماع  ات م  ع الك  وادر المحاس  بیة الت  ي تعم  ل ف  ي المؤس  سات 
 الخدمی  ة  ع  دم ش  مول المؤس  ساتأوالعام  ة وبح  ضور ممثل  ي وزارة المالی  ة لمناق  شة ش  مول 

بتطبی ق النظ ام المحاس بي الموح د وف ي ) مؤسسات السیاحة وغیرھ ا، المستشفیات الحكومیة(
ضوء تلك المناق شات اتخ ذت اللجن ة ق رارا باس تمرار المؤس سات الخدمی ة الت ي س بق لھ ا ان 

 اللجنة الرئی سة أعدتھ على تطبیق النظام المحاسبي الموحد الذي ًا موحدًا محاسبیًاطبقت نظام
 النظ ام المحاس بي إن ع ن ًعتبار ان كوادر ھذه المؤسسات ق د ت دربت عل ى تطبیقات ھ ف ضالبا

 تط   ورا بالن   سبة لتل   ك المؤس   سات م   ن حی   ث تبوی   ب أكث   رالموح   د یمث   ل نظام   ا محاس   بیا 
 دق  ة ح  ول أكث  ركم  ا ان  ھ ی  وفر بیان  ات ،  وح  سابات ال  ذممالرأس  مالياالس  تخدامات والتك  وین 

 ،دی وان الرقاب ة المالی ة ( اس تخدامات جاری ة واس تثماریةإل ىبھا النفقات العامة من خالل تبوی
١٦-٩، ١٩٨٥(.  

  م  نرغمعل  ى ال  ) م  صارف وش  ركات ت  امین( لطبیع  ة ن  شاط المن  شات المالی  ة ًونظ  را
 عل ى ذل ك س یتم التط رق ًھا من تطبی ق ھ ذا النظ ام وبن اءاكونھا منشآت خدمیة فقد تم استثناؤ
  .في مبحث الحق) مصارف وشركات تامین(ه المنشات لتفاصیل المعالجة المحاسبیة في ھذ

 االعتم   ادات  الح   سابات لمعالج   ة م   نأن   واعاعتم   د النظ   ام المحاس   بي الموح   د ثالث   ة 
  :)١٠٦-٦٩، ١٩٨٥ ،دیوان الرقابة المالیة (ھيوالمستندیة 

ھا اح  د مكون  ات  بوص  ف١٣٨ م  واد وخ  صص لھ  ا الرم  ز اعتم  ادات م  ستندیة ل  شراء -ًأوال
ھ  ذا الح  ساب قیم  ة الم  شتریات ال  سلعیة وب  ضائع بغ  رض البی  ع الت  ي  یت  ضمنالمخ  زون 

تستوردھا الوحدة من الخارج اعتبارا م ن ت اریخ ف تح االعتم اد لح ین دخ ول ھ ذه الم واد 
 جمی ع الم صاریف المترتب ة عل  ى ف تح االعتم ادات وتعدیل  ھ إلیھ  امخ ازن الوح دة م ضافا 

 وأق ساطة وم صاریف ال شحن وتمدیده مع عموالت وفوائ د الم صرف والرس وم الكمركی 
  :إلىھا ویحلل ھذا الحساب التامین وغیر

وی  شمل اعتم  ادات  ،١٣٨١اعتم  ادات م  ستندیة لح  ساب المن  شاة وخ  صص لھ  ا الرم  ز . أ
رى أو إع ادة بیعھ ا استیراد سلع وبضائع لغ رض البی ع الس تخدامھا ف ي إنت اج س لع أخ 

م  واد الم  شتراة م  ن  خ  صص النظ  ام ھ  ذا الح  ساب لح  صر كلف  ة الإذ ،لح  ساب المن  شاة
  :یأتيوتكون المعالجة المحاسبیة لھذا الحساب كما  ،السوق الخارجي

عن  د ورود اإلش  عار الم  دین م  ن الم  صرف ف  اتح االعتم  اد ع  ن ت  سدیده مبل  غ الب  ضاعة 
  :المستوردة وأیة مصاریف أخرى متعلقة بھا یسجل القید اآلتي

  
  ١٣٨١        مدین حساب اعتمادات مستندیة لحساب المنشاة 

  ١٨٣              دائن حساب نقدیة لدى المصارف  
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وعند إدخال المواد المستوردة إلى مخازن الشركة ی تم قف ل ح ساب اعتم ادات م ستندیة 
لحساب المنشاة حسب طبیعة المواد المستوردة فإذا كانت المواد المستوردة مواد أولی ة أو أی ة 

أم  ا إذا كان  ت الم  واد ، زمات س  لعیةم  ستلزمات س  لعیة أخ  رى تقف  ل ف  ي ح  ساب مخ  زون م  ستل
  .المستوردة بضائع بغرض البیع فتقفل في حساب مشتریات لحساب المنشاة

ن ال  سبب ف  ي اخ  تالف المعالج  ة یع  ود إل  ى اعتم  اد النظ  ام المحاس  بي وی  رى الباحث  ان أ
الجرد الدوري في المحاسبة عن مخ زون الب ضائع بغ رض البی ع ویعتم د الج رد الم ستمر ف ي 

  .عن مخزون المستلزمات السلعیة األخرىالمحاسبة 
 وی شمل ھ ذا الح ساب ١٣٨٢اعتمادات مستندیة لحساب الغیر وخصص لھ ا الرم ز . ب 

 .كلفة الطلبیات الخاصة التي تستوردھا المنشاة لحساب الغیر
 تق  وم أن أووغالب  ا م  ا تق  وم المن  شاة بف  تح ھ  ذه االعتم  ادات لق  اء عمول  ة مح  ددة م  سبقا 

 ی  تم مطالبت  ھ بت  سدید أساس  ھاللم  واد الم  ستوردة ل  صالح الغی  ر والت  ي عل  ى بتحدی  د س  عر البی  ع 
المبلغ ویعد الفرق بین كلفة االعتماد وسعر البیع المثبت على الغیر للم واد الم ستوردة وك ذلك 

  :یأتي وتكون المعالجة المحاسبیة كما إیراداالعمولة المستلمة 
ی ر ل دى الم صرف تثب ت المن شاة عند قی ام المن شاة بف تح اعتم اد م ستندي لح ساب الغ

  :اآلتيالقید 
  ١٣٨٢    مدین حساب االعتمادات المستندیة لحساب الغیر 

  ١٨٣حساب نقدیة لدى المصرف           دائن 
  :اآلتي ینظم القید للزبونوعند استالم كامل البضاعة وتحدید المبلغ الواجب تحمیلھ 

  ١٦١٤     مدین حساب عمالء قطاع خاص 
  ١٣٨٢ دائن حساب اعتمادات مستندیة لحساب الغیر           

 ٤٢٣           دائن عمولة مستلمة 
 االعتم  ادات اس  تخداما ف  ي أن  واع أكث  رویع  د ھ  ذا الن  وع م  ن االعتم  ادات الم  ستندیة 

 انھ ینفذ بالیة مختلفة ع ن طبیعت ھ ف ي النظ ام المحاس بي الموح د إال، الشركات العراقیة العامة
 ش راء الم واد م ن الم ستورد ب سعر ش راء إع ادةوع من االعتمادات لغ رض  یتم فتح ھذا النإذ

ھا ل صالح الم  ورد وال  ذي مح دد بموج  ب عق د ش  راء تلت زم بموجب  ھ ال شركة ف  تح اعتم اد باس  م
كم ا ی نص العق د ، ف تح االعتم اد والعم والت الم صرفیةبتحم ل جمی ع م صاریف ًیكون ملزم ا 

 الم واد المتعاق د عل ى ش رائھا مخ ازن إدخ الی تم  أن إلى المورد إلىعلى عدم تسدید أي مبلغ 
  .الوحدة

ویتولى المصرف العراقي للتجارة فتح االعتمادات المستندیة لحساب ال شركات العام ة 
  ).الدوالر(العراقیة بالعملة األجنبیة 

  :إلى یعود لیةاآلویرى الباحثان ان سبب اعتماد ھذه 
می  ة منھ  ا خاص  ة داخ  ل الع  راق ارتف  اع مخ  اطر نق  ل الب  ضائع وال  سلع عام  ة والحكو .١

وم ن ث م ، اآلن ولح د ٩/٤/٢٠٠٣شھا الع راق من ذ ی  الت ي یعاألمنیة األوضاعبسبب 
 . الموردإلى سوف تنقل ھذه المخاطر اآللیةفان ھذه 

 خارج القطر للعاملین في الشركات العامة بموجب قانون اإلیفادارتفاع مخصصات  .٢
 دوالر للی وم ٣٠٠-٢٠٠ذه المخصصات ب ین  تتراوح ھإذ والسفر النافذ حالیا اإلیفاد

 .واإلداريالواحد فضال عن تفشي ظاھرة الفساد المالي 
  :أھمھا خلق مشاكل عدیدة اآللیة ان اعتماد ھذه إال
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المحاسبة عن فروقات صرف العملة العراقیة فعلى الرغم من ان عقد ال شراء یح دد  .١
ر العراق  ي وب  سعر ال  صرف  تكلف  ة الم  واد الم  شتراة ت  سجل بال  دینا أنإالبال  دوالر 

 .  المدیناإلشعار البنك إرسالالسائد بتاریخ 
 م صاریف  التأمین ات الم ستلمة م نھم لتغطیت ھنكول العدید من الموردین وعدم كفایة .٢

 مقاب ل ال دینار األمریك يوخ سائر انخف اض س عر ص رف ال دوالر  .فتح االعتم ادات
 .العراقي

ع  ن م  صاریف توری  د م  ستندات ت  أخر وص  ول إش  عار الم  صرف العراق  ي للتج  ارة  .٣
وبالت الي ، إذ غالبا ما تصل ھذه اإلشعارات بعد إقفال االعتم ادات الم ستندیة ،الشحن

یتم معالجتھا كمصاریف أخرى بینما یجب معالجتھا ضمن مصاریف استیراد السلع 
وھ  ذه م  ن الم  شاكل الكبی  رة الت  ي تواج  ھ ق  سم االعتم  ادات الم  ستندیة ف  ي  ،والب  ضائع

 .كومیةالشركات الح
ض م ن ال وزارات ظھور بع ض األرص دة العتم ادات م ستندیة مفتوح ة لح ساب بع  .٤

ف   ي الم   صارف األمریكی   ة ع   ن طری   ق الم   صرف العراق   ي وال   شركات العراقی   ة 
 .)١٧، ٢٠٠٨ ،ارنست ویونغ( الموردیننتیجة نكول  .لتجارةل

  : یأتيولمعالجة ھذه المشاكل یقترح الباحثان ما
 اح  ساب إقف  القب  ل ض  من تكلف  ة الم  واد الم  ستورة  عراقی  ةالالعمل  ة ص  رف  ف  رق معالج  ة .١

 .االعتماد المستندي
 االعتم اد الم ستندي إقف التحمیل مصاریف تداول مستندات الشحن في حالة ورودھا بع د  .٢

إذا كان  ت الم  واد الم  ستوردة م  واد أولی  ة أو أی  ة مخ  زون م  ستلزمات س  لعیة  ح  ساب عل  ى
 إذا كان  ت الم  واد .لح  ساب المن  شاة م  شتریات  ح  سابوعل  ىم  ستلزمات س  لعیة أخ  رى 

 .المستوردة بضائع بغرض البیع
اعتماد نظام محكم للرقابة الداخلیة على االعتم ادات الم ستندیة م ن خ الل م سك س جالت  .٣

عنھا م ع متابع ة دقیق ة لت اریخ  تقاریر دوریة وإعدادمراقبة لحركة االعتمادات المستندیة 
  .الموردین لكل اعتماد مستندي الكفاالت المصرفیة المقدمة من قبل نفاد

  
  ١٢٩٢لموجودات ثابتة مادات مستندیة اعت ً-ثانیا

الم   ستندیة المفتوح   ة لغ   رض اس   تیراد ی   سجل ف   ي ھ   ذا الح   ساب كلف   ة االعتم   ادات 
والت  امین والعم  والت الم  صرفیة وغیرھ  ا م  ن  تك  الیف ال  شحن إلیھ  اموج ودات الثابت  ة م  ضافا 

ض   من ھ   ذه االعتم   ادات النظ   ام ب ب   ووق   د الم   صاریف المتعلق   ة ب   الموجودات الم   ستوردة 
فرقة بین الموجودات الثابتة الت ي وذلك بھدف الت  االستثمارياإلنفاق(مشروعات تحت التنفیذ 

تكون المعالجة المحاسبیة لھ ذا و. غل بعدتتسم قید االستغالل الفعلي والموجودات الثابتة التي ل
  :یأتيالحساب كما 

 عند ورود اإلشعار المدین من الم صرف ف اتح االعتم اد ع ن ت سدیده مبل غ الموج ودات
  : المستوردة وأیة مصاریف أخرى متعلقة بھا یسجل القید اآلتيالثابتة

  ١٢٩٢شراء موجودات الثابتة         مدین حساب اعتمادات مستندیة ل
  ١٨٣   دائن حساب نقدیة لدى المصارف             

ی تم قف ل ح ساب اعتم ادات وعند وصول الموجودات الثابتة المستوردة مخ ازن الوح دة 
مشروعات تح ت التنفی ذ ح سب ن وع الموج ودات مستندیة لشراء موجودات الثابتة في حساب 

  .ةالثابتة المستورد
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  حسابات االعتمادات المستندیة المتقابلة ً-ثالثا
الناش ئة ع ن االعتم ادات الم ستندیة ة ة لاللتزام ات المدین ة والدائن ب مراقسابات وھي ح 

  :والصادرة وتضمالمستلمة 
 ویقابل ھ ح ساب مقاب ل ح ساب االعتم ادات ١٩٢١حساب االعتمادات المستندیة الم ستلمة   .أ 

التزام ات المن شاة تج اه الغی ر یستخدم ھذان الحسابان لبی ان و .٢٩٢١ المستندیة المستلمة
ا الح  ساب العم  والت ومب  الغ ھ  ذكم  ا ی  سجل ف  ي .تعلق  ة بت  صدیر المنتج  ات والب  ضائعمال

وتك  ون المعالج  ة المحاس  بیة . المتعلق  ة باالعتم  اداألخ  رىالت  امین والرس  وم والم  صاریف 
 :یأتيكما 

  :اآلتيحھا یسجل القید ل المنشاة بفتح اعتماد مستندي لصاإشعارعند 
   ١٩٢١یة المستلمة         مدین حساب االعتمادات المستند

  ٢٩٢١              دائن حساب مقابل االعتمادات المستندیة المستلمة 
وعن  د قی  ام المن  شاة ب  شحن الب  ضاعة وت  سدید ثمنھ  ا م  ن قب  ل الم  ستورد ی  تم عك  س القی  د 

  .أعاله
 ویقابل ھ ح ساب مقاب ل ح ساب االعتم ادات ٢٩٢٢حساب االعتمادات المستندیة الصادرة   .ب 

ع   ن وی   ستخدم ھ   ذان الح   سابان لبی   ان التزام   ات المن   شاة  .١٩٢١الم   ستندیة ال   صادرة 
 یسجل ف ي وال ،االعتمادات المستندیة المفتوحة بتوسط احد المصارف لغرض االستیراد

 المتعلق   ة األخ   رىا الح   ساب العم   والت ومب   الغ الت   امین والرس   وم والم   صاریف ھ   ذ
 :یأتيوتكون المعالجة المحاسبیة كما  .باالعتماد

  :اآلتي یسجل القید منشاة بفتح اعتماد مستندي لصالح الموردل اقیامعند 
   ٢٩٢٢ صادرة االعتمادات المستندیة ال مقابل        مدین حساب

  ١٩٢٢ لصادرة              دائن حساب االعتمادات المستندیة ا
  .أعاله ورد یتم عكس القیداستالم المنشاة البضاعة وتسدید ثمنھا من للموعند 

  
   المستندیة في القطاع المصرفياالعتمادات

إن لقط  اع الم  صارف خ  صوصیة تمی  زه ع  ن ب  اقي القطاع  ات ف  ي الع  راق ول  ذلك ف  ان 
الم صارف وش ركات الت  امین یقوم ان بتطبی  ق النظ ام المحاس بي الموح  د الخ اص بالم  صارف 

 االعتم  اد الم  ستندي بأن  ھ عق  د یتعھ  د ھ  ذا النظ  ام المحاس  بيوش  ركات الت  امین وق  د ع  رف 
 ف  تح اعتم  اد ل  صالح الم  ستفید بن  اءا عل  ى طل  ب األخ  ر بف  تح االعتم  اد ب  ضمان الم  صرف ب  ھ

  .)٦٨، ٢٠٠٢، الغبان ( مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل
 االعتم  ادات الم  ستندیة إل  ى اعتم  ادات الم  ستندیة أن  واعوب  شكل ع  ام یمك  ن ت  صنیف 

  .صادرة لالستیراد واعتمادات المستندیة الواردة للتصدیر
 

  دات المستندیة الصادرة لالستیراداالعتما .١
وھي االعتمادات التي تفتح لغرض اس تیراد ب ضائع بموج ب م ستندات وترتیب ات یق وم 

ف اتح االعتم اد كم ا أش ارت ) ستوردالم (الزبونبھا المصرف الفاتح لالعتماد بناءا على طلب 
ن غرف  ة التج  ارة ذل  ك األص  ول واألع  راف الموح  دة لالعتم  ادات الم  ستندیة ال  صادرة م  ال  ى 

  .)١٦١-١٦٠، ١٩٨٩ ،عزیز ،سلمان ،الجزراوي( ١٩٨٢ لسنة ٤٠٠دولیة بالكراس رقم ال



  ]٥١[جميل وعبداهللا 
 
وم  ن الج  دیر بال  ذكر إن االعتم  ادات الم  ستندیة الت  ي تتعام  ل بھ  ا الم  صارف العراقی  ة 

  .)غیر قابلة للنقض(قابلة لإللغاء جمیعھا تكون غیر 
ا الم صرف لھ ذا الن وع م ن االعتم ادات  المعالجات المحاسبیة الت ي یق وم بھ وفیما یأتي

 ،الغب ان(والتي ن ص علیھ ا النظ ام المحاس بي الموح د الخ اص بالم صارف وش ركات الت امین 
٧٢-٦٩، ٢٠٠٢(.  

  :عند فتح االعتماد المستندي بناءا على طلب المستورد یتم إثبات القید اآلتي
   ٢٥٥١تامینات لقاء االعتمادات الصادرة /حـ ++ 

   ٤٤٤١االعتمادات الصادرة وحواالتھا عمولة /حـ ++   
   ٤٤٨٢مصاریف اتصال مستردة / حـ ++   
  :اآلتي) قید نظامي(یقوم المصرف باثبات قید المراقبة  ھنفسوفي الوقت 

   ١٩٣١التزامات العمالء لقاء االعتمادات المستندیة /حـ ++ 
   ٢٩٣١التزامات المصرف لقاء االعتمادات المستندیة الصادرة /حـ ++ 

  . یشكل القید المتقابل أعاله أساسا للتعرف على التزامات المصرف تجاه الغیرذإ
وق د اعت ادت الم صارف تبلی غ مراس لیھا ف ي الخ ارج باالعتم ادات ال صادرة لالس تیراد 

كم ا إن ) المجھ ز( یكون المراسل اح د األط راف المعنی ة أم ام الم ستفید إذ المفتوحة بتوسطھم
لم ستورد والمجھ ز بتنفی ذ التزام اتھم س واء فیم ا یتعل ق ب شحن شروط االعتماد تلزم ك ل م ن ا

  .البضاعة وكیفیة تجھیزھا وتسدید ثمنھا عند وصول مستندات الشحن
ل م  ستندات ش  حن الب  ضاعة المرس  لة م  ن قب  ل المراس  ل إل  ى الم  صرف ووعن  د وص  

  :العراقي یتم إثبات القید اآلتي
  ١٤٥مستندات شحن استیراد بحوزة المصرف /حـ ++ 

   ٢٦٦٧١حسابات االعتمادات /حـ + +  
  :ثم یجري عكس القید النظامي السابق ألذي نظم عند فتح االعتماد وكاالتي

   ٢٩٣١التزامات المصرف لقاء االعتمادات المستندیة الصادرة /حـ ++ 
   ١٩٣١التزامات العمالء لقاء االعتمادات المستندیة /حـ ++ 

جنب ي الخ اص بقی د المبل غ الخ اص بقیم ة وعند ورود اإلشعار الم دین م ن المراس ل األ
  :يتمستندات الشحن على حساب المصرف یتم إجراء القید اال

   ٢٦٦٧١حسابات االعتمادات /حـ ++ 
   ٢٥٤١حسابات مصارف خارجیة مع المصرف /حـ ++   

  :وعند تخلیص مستندات الشحن من قبل المستورد یثبت القید اآلتي
  حسابات جاریة حسب القطاع /حـ ++ 

   ٢٥٥١تأمینات لقاء االعتمادات الصادرة /حـ ++   
   ١٤٥مستندات شحن استیراد بحوزة المصرف /حـ ++   
  ٤٤٤١عمولة االعتمادات المستندیة الصادرة وحواالتھا /حـ ++   

 مادات المستندیة الواردة للتصدیراالعت. ٢
دیر صھي تلك االعتمادات التي ترد للمصرف من قبل مراسلیھ ف ي الخ ارج لغ رض ت 

وعن  د اس  تالم الم  صرف لكت  اب االعتم  اد المفت  وح م  ن ، ب  ضاعة إل  ى م  ستوردین خ  ارجیین
  :المراسل وبعد التأكد من صحتھ یثبت القید النظامي اآلتي

   ١٩٥التزامات المراسلین لقاء االعتمادات المستندیة الواردة /حـ ++ 
   ٢٩٥المستفیدین من االعتمادات المستندیة الواردة /حـ ++   
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 استالم المصرف المستندات الخاصة بشحن البضاعة والم ستندات المطلوب ة یق وم وبعد
ب  دفع قیمتھ  ا للم  صدر العراق  ي بال  دینار العراق  ي ب  سعر ال  شراء أو بال  سعر ال  ذي یق  رره البن  ك 

  :اآلتيالمركزي العراقي بعد استیفاء العموالت واألجور المطلوبة منھ یجري القید 
   ١٤٦التصدیر / عتمادات واردة مستندات الشحن لقاء ا/حـ ++ 

   ٤٤٤٣عمولة االعتمادات الواردة وحواالتھا /حـ ++   
   ٢٥١ أو ١٤٣حسابات جاریة حسب القطاع /حـ ++   
 من قبل المراس ل والخ اص بقی د المبل غ ل صالح الم صرف یج ري اإلشعاروعند ورود 

  :القید اآلتي
   ١٨٧نقد لدى المصارف الخارجیة /حـ ++ 

  ١٤٦تصدیر /ت الشحن لقاء اعتمادات واردة مستندا/حـ ++   
  :ث     م یعك     س القی     د المتقاب     ل ال     ذي ت     م ت     سجیلھ عن     د ف     تح االعتم     اد وك     االتي

   ٢٩٥ من االعتمادات الواردة من دونالمستفی/حـ ++ 
   ١٩٥التزامات المراسلین لقاء االعتمادات الواردة /حـ ++   

  
  ندیةموقف النظام المحاسبي الحكومي من االعتمادات المست

 عتمادات على طلب فتح اإقدامھالزمة عند م ٢٠٠٣قبل عام كانت الوحدات الحكومیة 
قسم الصیرفة توسیط  موجودات ثابتة من خارج القطر أومستلزمات سلعیة لشراء مستندیة 

مصرف الرافدین  أولوحدات النظام المحاسبي المركزي في البنك المركزي العراقي بالنسبة 
  .وحدات النظام المحاسبي الالمركزيل الرشید بالنسبة أو

 خطاب ات إلص دار وزارة المالیة المصرف العراقي للتج ارة ت اعتمد٢٠٠٤م عاوبعد 
ح  ساب  الخطاب  ات م  ندف  ع مب  الغ ھ  ذه  ی  تم إذ ،رات والمؤس  سات العراقی  ةاالعتم  ادات لل  وزا

  الم  صرفح  ساب إل  ىی  ورك ف  ي نیوتی  اطي الف  درالي دوق تنمی  ة الع  راق ل  دى بن  ك االحص  ن
ی تم تحمی ل قیم ة ھ ذه  ،Citibank ,N,Aوبن ك,JP Morgan Chase   العراق ي للتج ارة ل دى بن ك

الخاص  ة  العق  ود إدارة الوح  دات الحكومی  ة الت  ي تت  ولى أوعل  ى موازن  ة ال  وزارات الخطاب  ات 
 JP Morgan Chase(ف  اتح االعتم  اد البن  ك  ویق  وم .باالعتم  ادات م  ستندیة الت  ي ت  م فتحھ  ا

 أون ال  وزارة م   تأیی  دا حت  ى یت  سلم كتأمین  اتباالحتف  اظ بالمب  الغ المحول  ة  )Citibank ,N,Aأو
ارن ست ( ا ل شروط خطاب ات االعتم ادعل ى وفق باستالم البضاعة الوحدة الحكومیة المستوردة 

  .)١٤، ٢٠٠٨ ،ویونغ
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   النظام المحاسبي الحكومي العراقيعلى وفقالمعالجة المحاسبیة لالعتمادات المستندیة 
ف ي )  االلت زامأس اس (* النق دي المع دلاألساسون اإلدارة المالیة والدین العام اعتمد قان

المحاسبة عن المصروفات في النظام المحاسبي الحكومي ومنھا المصروفات المتعلقة ب شراء 
ن  صت الفق  رة األول  ى م  ن الق  سم  إذ موج  ودات ثابت  ة م  ن خ  ارج القط  ر أوم  ستلزمات س  لعیة 

 .)١١٣، ٢٠٠٤ ،سلطة االئتالف ( علىأعالهمن القانون  الرابع
التخصی صات  .تقر الموازنة لسنة مالیة ویسري مفعولھا خالل ال سنة الت ي أق رت بھ ا"

م  ا ع  دا الح  د ال  ذي تك  ون فی  ھ الب  ضائع  ،غی  ر المنفق  ة والمواف  ق علیھ  ا س  وف ت  سقط بالنھای  ة
 ."والخدمات كانت قد طلبت واستلمت بصورة صحیحة

للمحاس  بة ع  ن  اآلتی  ةبالح  سابات لنظ  ام المحاس  بي الحك  ومي  ال  دلیل المحاس  بي لج  اءكم  ا    
 .)٢١، ١١ ،٢٠٠٦ ،دائرة المحاسبة( االعتمادات المستندیة

  ٣٢٠١٠٨٠٤٠١ المستندیةسلف االعتمادات   .أ 
  ٩٩٠١٢٦٠٣تخصیصات لقاء مستندات شحن غیر مستلمة   .ب 
    ٩٩٠١٢٦٠٤تخصیصات لقاء مستندات شحن مدفوعة   .ج 

 المدفوعة للبنك فاتح التأمیناتمبلغ  المستندیةتمادات  سلف االعحساب یسجل في إذ
 والتي یدفعھا المتعلقة بھا األخرى المبالغالموجودات المستوردة وأو قیمة السلع االعتماد عن 

 مخازن الوحدة الموجودات المستوردةأو البنك نیابة عن الوحدة الحكومیة لغایة دخول السلع 
  :وتشمل

 . المستندياالعتمادفتح  مراسالت أجور •
 .المبالغ المدفوعة عن قیمة السلع  المشتراة •
 .الرسوم الكمركیة •
 . التامین على السلع المستوردةأجور •
 .نفقات الشحن والنقل لغایة دخول السلع مخازن الوحدة •
 .العموالت المصرفیة •
 األجنبی  ة كان  ت ل  صالح العمل  ة إذا (واألجنبی  ةفروق  ات ال  صرف للعمل  ة المحلی  ة  •

 ). لصالح العملة المحلیة تطرحكانت إذاتضاف 
ف  اتح االعتم  اد ی  سجل قی  د  البن  ك إل  ى التأمین  اتح االعتم  اد الم  ستندي ودف  ع  ف  تفعن  د

عن  د  م  دینا وح  ساب البن  ك دائن  ا وك  ذلك الم  ستندیةع  ل ح  ساب س  لف االعتم  ادات محاس  بي بج
وعن د ، أع اله الم صروفات أن واععن تسدیده اح د نك فاتح االعتماد  مدین من البإشعارورود 

الم  ردودات م  ن ال  سلع الم  ستوردة غی  ر  دائ  ن نتیج  ة اس  ترداده لقیم  ة إش  عار البن  ك إرس  ال
 أو  ل  صالح العمل  ة المحلی  ةاألجنبی  ة ف  ي ك  ون ف  رق ص  رف العمل  ة أوالمطابق  ة للمواص  فات 

قی د   ی سجل الت امینأو تخفیض في مصاریف ال شحن أوحصول الوحدة الحكومیة على خصم 
وعن د وص ول .م دینا وح ساب س لف االعتم ادات الم ستندیة دائن امحاسبي بجعل حساب البنك 

 الموج   ودات الم   ستوردة مخ   ازن الوح   دة ی   سجل قی   د محاس   بي بجع   ل ح   ساب أوال   سلع 
-٢٥٢، ٢٠٠٢ ،س لوم(  دائن االم ستندیةسلف االعتم ادات المستلزمات السلعیة مدینا وحساب 

٢٥٣(.  

                                                 
ف اعتراالیتم وبغض النظر عن تاریخ تحققھا  باإلیرادات النقدیة على وفق ھذا األساس یتم االعتراف  *

 استنادا إلى نصوص قانونیة كما في حالة  بعد فترةدفعھابالمصروفات النقدیة والمصروفات المتوقع 
  ).٣٥ ،٢٠٠٤ ،السندي( انظر فيالرواتب أو التزامات تعاقدیة للمزید 
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 م  ستندات ال  شحن ة الم  ستوردةل  م ت  ستلم الوح  دة الحكومی  وعن  د انتھ  اء ال  سنة المالی  ة و
 أوال سلعة أي عملی ة التعاق د عل ى اس تیراد  ، الم ستوردة الثابت ة الموجوداتأوالخاصة بالسلع 

 البن ك ف اتح االعتم اد ل م یرس ل إن إالالموجود الثابت قد تمت بین الوحدة الحكومی ة والم ورد 
 ،بتة التي س یتم اس تیرادھا الموجودات الثاأوبالسلع  باستالمھ مستندات الشحن الخاصة إشعار

عل  ى  ال  سنة القادم  ة إل  ى الموج  ودات الثابت  ة أوال  سلع الس  تیراد ی  تم ت  دویر المبل  غ المخ  صص 
وذل  ك بجع  ل ح  ساب  االلت  زام وی  سجل قی  د محاس  بي ف  ي فت  رة الح  سابات الختامی  ة مب  دأ وف  ق

اس تیراد ف ي حال ة ( رأس مالیةنفق ات  ح ساب أو )في حال ة اس تیراد س لع( المستلزمات السلعیة
وف  ي  . دائن اتخصی صات لق اء م ستندات ش حن غی ر م ستلمة م دینا وح ساب )موج ودات ثابت ة
 المدین  ة اإلش  عاراتالغ ب  تمر تحمی  ل ح  ساب س لف االعتم  ادات الم  ستندیة بمی  سال سنة القادم  ة 

 الموج  ودات الثابت  ة الم  ستوردة أو ال  سلع إدخ  الحت  ى ی  تم الت  ي یرس  ھا البن  ك ف  اتح االعتم  اد 
تخصی صات لق  اء م ستندات ش  حن ة عن  دھا ی سجل قی  د محاس بي بجع ل ح  ساب مخ ازن الوح د

  . مدینا وحساب سلف االعتمادات المستندیة دائناغیر مستلمة
 إل  ى  الموج  ودات الثابت  ة الم  ستوردةأووعن  د انتھ  اء ال  سنة المالی  ة ول  م ت  صل ال  سلع 

 أوص ة بال سلع م ستندات ال شحن الخامخازن الوحدة الحكومی ة بع د اس تالم الوح دة الحكومی ة 
 الموج ودات أوی تم ت دویر المبل غ المخ صص الس تیراد بال سلع  الم ستوردة الموجودات الثابت ة

 االلت زام وی  سجل قی د محاس  بي ف ي فت  رة الح  سابات مب  دأ عل ى وف  ق ال سنة القادم  ة إل  ىالثابت ة 
 ح ساب نفق ات أو )ف ي حال ة اس تیراد س لع(الختامیة وذلك بجعل حساب المستلزمات ال سلعیة 

تخصیصات لقاء م ستندات ش حن  مدینا وحساب )في حالة استیراد موجودات ثابتة( أسمالیةر
 وف ي ال سنة القادم ة ی ستمر تحمی ل ح ساب س لف االعتم ادات الم ستندیة بمب الغ . دائنامدفوعة

 الموج ودات أو ال سلع إدخ الھا البن ك ف اتح االعتم اد حت ى ی تم ل المدین ة الت ي یرس اإلشعارات
تخصی صات لق اء دة مخازن الوحدة عندھا ی سجل قی د محاس بي بجع ل ح ساب الثابتة المستور
  .مدفوعة مدینا وحساب سلف االعتمادات المستندیة دائنامستندات شحن 

 ح ساب أو تخصیصات لقاء مستندات شحن غی ر م ستلمةفي حالة كون رصید حساب 
لم ستندیة اكبر من رصید حساب سلف االعتمادات ا  مدفوعةتخصیصات لقاء مستندات شحن

 أم ا .نفق ات م ستردة م ن م صروفات س نوات س ابقة/ یقفل الفرق في حساب ایرادات متنوعة 
تخصی صات في حالة كون رصید حساب سلف االعتمادات المستندیة اكبر من رصید حساب 

  مدفوع ة ف انتخصی صات لق اء م ستندات ش حن ح ساب أو لقاء مستندات ش حن غی ر م ستلمة
 الموازن ة وف ي ح صول موافق ة عل ى ھ ذا التج اوز ی تم قف ل ذلك یعد تجاوز على تخصیصات

 ح   سب ن   وع الم   ادة رأس   مالیة ح   ساب نفق   ات أوالف   رق ف   ي ح   ساب الم   ستلزمات ال   سلعیة 
  .المستوردة

 ح سابات المخ زون والموج ودات الثابت ة ھا فيتأثیرعدم بیان یؤخذ على ھذه المعالجة 
 ان الم واد الت ي ی  تم إذ، بي الحك ومي المحاس ات النظامی ة الت ي اعتم دھا النظ  امض من الح ساب

 الم ستورد بمج رد ت سلیم إل ىمخاطرھ ا ل ن طری ق ف تح اعتم ادات م ستندیة تنتق استیرادھا ع 
اتر وس جالت  ف ي دف إثباتھ ال ذلك یج ب  . البن ك ف اتح االعتم ادإل ىالمصدر م ستندات ال شحن 

 .توردةحسب نوع المواد المسجودات الثابتة و ضمن المأو المستورد ضمن المخزون
    :یأتيما یقترح الباحثان وعلى ذلك 



  ]٥٥[جميل وعبداهللا 
 

ویعط    ى الرم    ز  ،اعتم    ادات م    ستندیة ل    شراء م    ستلزمات س    لعیة  ح    ساباس    تحداث .١
 ویعط ى ، وحساب مقابل اعتم ادات م ستندیة ل شراء م ستلزمات س لعیة٩٨٠١١٨٠٤٠٧

 . للمخزون النظامیة المتقابلةضمن الحسابات ٩٨٠١٢٨٠٥٠٧الرمز 
ویعط    ى الرم    ز  ،موج    ودات ثابت    ةتندیة ل    شراء اس    تحداث ح    ساب اعتم    ادات م    س .٢

ویعط  ى  ،موج  ودات ثابت  ة وح  ساب مقاب  ل اعتم  ادات م  ستندیة ل  شراء ٩٨٠١١٨٠٤٠٩
   .سابات النظامیة المتقابلة للموجودات الثابتةضمن الح ٩٨٠١٢٨٠٤٠٩الرمز 

 ة ف ي الح سابات النظامی اآلتيقید ال نظمیتماد فاتح االع مدین من البنك إشعار ورود دعن  .٣
 ) عن القیود السابقةًفضال(

  في حالة استیراد مواد مخزنیة 
  اعتمادات مستندیة لشراء مستلزمات سلعیة/       من حـ

  مقابل اعتمادات مستندیة لشراء مستلزمات سلعیة/ حـإلى                 
   في حالة استیراد موجودات ثابتة  

  ةاعتمادات مستندیة لشراء موجودات ثابت/      من حـ
  مقابل اعتمادات مستندیة لشراء موجودات ثابتة/ حـإلى                 

      :اآلتي قیدالمخازن الوحدة ینظم  إلى  المواد المستوردةإدخالعند  .٤
    من مذكورین            
  مقابل اعتمادات مستندیة لشراء مستلزمات سلعیة/          حـ
  )المستوردةحسب نوع المادة ب(المخزون /          حـ 
   مذكورینإلى                     

  اعتمادات مستندیة لشراء مستلزمات سلعیة/  حـ               
  )حسب نوع المادة المستوردةب(مقابل المخزون /  حـ                

  :  اآلتي مخازن الوحدة ینظم القید إلى  الثابتة المستوردةجودات الموإدخالعند . ٥
    من مذكورین                        

  مقابل اعتمادات مستندیة لشراء موجودات ثابتة/          حـ
  )الموجود الثابتحسب نوع ب(الموجودات الثابتة /          حـ 

   مذكورینإلى                     
  اعتمادات مستندیة لشراء موجودات ثابتة/              حـ

  )وجود الثابتحسب نوع المب(ن مقابل المخزو/               حـ 
  

  االستنتاجات
  :اآلتیة االستنتاجات إلىخلص البحث 

النظام المحاسبي الموحد والنظام المحاس بي الحك ومي االعتم ادات الم ستندیة كل من یعد  .١
 یختلف   ان ق   ي تبویبھ   ا ض   من عناص   ر إنھم   ا إال ، بن   ود الموج   وداتإح   دى إنھ   اعل   ى 

 دباس تیراي الموح د االعتم ادات الم ستندیة الخاص ة  یبوب النظام المحاسبإذ ،الموجودات
 دباس  تیراض  من المخ  زون ویب  وب االعتم  ادات الم  ستندیة الخاص  ة م  ستلزمات س  لعیة 

 یب وب المحاس بي الحك ومي ك ال ف ي ح ین،موجودات ثابتة ضمن مشروعات تحت التنفیذ
 .ضمن حسابات السلف النوعین من االعتمادات المستندیة
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 إذ الخاص بالمصارف االعتمادات الم ستندیة اح د بن ود االلتزام ات یعد النظام المحاسبي .٢

 إح دى كم ا تع د  من ھالتأمینات المستلمة على البنك تجاه المستورد لقاء مبالغ ًاتمثل التزام
  .اإلیراداتمصادر 

 الموج ودات الم ستوردة أویعترف النظام المحاسبي الموحد بحقیقة انتقال مخاطر الم واد  .٣
 المنشاة بمج رد اس تالم البن ك ف اتح االعتم اد م ستندات إلى ات المستندیةبموجب االعتماد

 األم رعت رف النظ ام المحاس بي الحك ومي بھ ذه الحقیق ة  ی الفي ح ین ،الشحن من المورد
 ف ي النظ ام  المحاس بة ع ن االعتم اد الم ستنديإج راءات وجود قصور ف ي إلى أدىالذي 

 .المحاسبي الحكومي العراقي
ب ین النظ امین  المحاسبة عن االعتمادات الم ستندیة إجراءاتس الختالف  السبب الرئیإن .٤

 إذ،م صروفات  المحاس بة ع ن الأس اس اخ تالف إل ىالمحاسبین الموحد والحكومي یعود 
 االستحقاق بینما یعتمد النظ ام المحاس بي الحك ومي أساسیعتمد النظام المحاسبي الموحد 

 . النقدي المعدلاألساس
عتم ادات الم ستندة ال صادرة والمعتم د م ن قب ل الوح دات المطبق ة للنظ ام  تنفیذ االلیةآ إن .٥

  االعتم ادات الم ستندیة ف ي المعالج ة المحاس بیةأرباك حدوث إلى أدتالمحاسبي الموحد 
 ھ  ي ف  ي ح  یناعتم  ادات م  ستندیة لح  ساب المن  شاة  أنھ  ا تع  الج عل  ى إذل  دى المحاس  بین 

خ اطر الم واد الم ستوردة لح ین وص ولھا الذي یتحم ل ماعتمادات مستندیة لحساب الغیر 
 . مخازن المنشاةإلى
  

  التوصیات
  :یأتي على االستنتاجات یوصي الباحثان بما ًبناء

 واس تحداث الح سابات الت ي اقترحھ ا الباحث ان ف ي المبح ث المحاسبیة المعالجاتاعتماد  .١
لتالف ي   في المحاسبة ع ن االعتم ادات الم ستندیة ف ي النظ ام المحاس بي الحك وميالرابع
تتع  ارض م  ع  ن ھ  ذه المعالج  ات الأ الس  یما ھ  ایلإ اإلش  ارة ت الق  صور الت  ي تم  أوج  ھ

ل   ك حاس   بي الحك   ومي العراق   ي وذس   اس النق   دي المع   دل والمعتم   د ف   ي النظ   ام الماأل
 .العتمادھا الحسابات المتقابلة

  االعتم ادات الم ستندة ال صادرة والمعتم د م ن قب ل الوح دات تنفی ذآلی ة النظ ر ف ي إع ادة .٢
 التعلیم ات الخاص ة بمعالج ة الم شاكل الت ي وإص دار المطبقة للنظ ام المحاس بي الموح د

 .نتجت عنھا
 استرش ادي ع داد دلی لإ أو قیاسیة لالعتمادات المستندیة ومعاییر تدقیق وضع إجراءات .٣

 أو شراء خدم ة  تورید سلعة أو تنفیذ عملعملیات او عقود  ورقابة تدقیقیستدل بھ عند
 . یتطلب فتح اعتمادات مستندیةبیة بالعملة األجن

  
  المراجع

تقری  ر المرجع  ة لبی  ان المقبوض  ات والم  دفوعات ل  صندوق التنمی  ة ، ٢٠٠٨ارن  ست، ویون  غ،  .١
 .العراق–المجلس الدولي للرقابة والمشورة المالیة، ٣١/١٢/٢٠٠٧للعراق للسنة المنتھیة في 
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المحاسبة في "، ١٩٨٩، عزیز، محمد علي،سلمان، مجید قاسم، الجزراوي، إبراھیم محمد علي .٢

 .العراق، بغداد، ، مطبعة الزمان"النشاط المصرفي 
 . الدلیل المحاسبي لحسابات الدولة، مطبعة الرسالة، بغداد،٢٠٠٠ ،دائرة المحاسبة .٣
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 .ھیكل الحسابات المتوافقة مع إحصائیات مالیة الحكومة ،٢٠٠٧ ،دائرة المحاسبة .٤
                                                               http://www.mof.gov.iq/ar/index     

، بغ  داد، ال  دار العربی  ة للطباع  ة، "النظ  ام المحاس  بي الموح  د"، ١٩٨٥دی  وان الرقاب  ة المالی  ة،  .٥
 .العراق

المرش د  "٢٠٠٩ق سم ال شؤون الفنی ة والدراس ات / دیوان الرقابة المالیة، قسم ال شؤون القانونی ة .٦
  ".الى المنقصات

، دار المن  اھج للن  شر والتوزی  ع، "إدارة العملی  ات الم  صرفیة"، ٢٠٠٣ال  راوي، خال  د وھی  ب،  .٧
 .عمان األردن

 .٣٩٨٤الوقائع العراقیة العدد " قانون اإلدارة المالیة والدین العام"، ٢٠٠٤سلطة االئتالف،  .٨
 األصول النظریة والعملیة للمحاسبة الحكومی ة م ع التطبیق ات ،٢٠٠٣ ،الكریم عبد حسن، سلوم .٩

 .، كلیة اإلدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصریةلجمھوریة العراق
ت   صمیم نظ   ام معلوم   ات محاس   بي حك   ومي لم   شروع ري "، ٢٠٠٤عل   ي م   ال هللا، ، ال   سندي .١٠

 .كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة"الجزیرة الشمالي
عم  ان ، للن شر والتوزی  ع دار الحام  د ،"العملی ات الم  صرفیة الخارجی ة"، ٢٠٠٤ش كري، م  اھر  .١١

 .األردن
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