BM-Publisher

اطار مقترح لمعالجة المجوةجتاا الباةتة المكةتري ةةدر الترالةاا ال ةاامد يالميةالد عةت الجامعةاا ال جمدة
العراقد  -ة ث تطادقت عت امتى يلداا الجامعاا ال جمد
وعد هادي عبد الحساني * ، aعقيل دخيل كريم االعاجيبي
جامعة المثنى /كلية االدارة واالقتصاد

b

معلجماا المقال

الملخص

تاريخ الا ث
االستالم 1088/3/88 :
تاريخ التعديل  :دون تعديل
قبول النشر 1088/4/88 :
متوفر على األنترنيت 1088/81/12 :

يهدف البحث الى التعرف على ماهية الموجودات الثابتة بشككل عكام وماهيكة الموجكودات الثابتكة
في ظل البيئة العراقية  ،تسكلي الوكوع علكى االطكار القكانوني للدراسكات المسكالية بشككل عكام والكى
ايككرادات الدراسككات المسككالية لعينككة البحككث ط ت بيككت االطككار المقتككرد لمعالاككة الموجككودات الثابتككة
المشككتركة لعينككة البحككث مقارنككة مبككالل الصككيانة للموجككودات الثابتككة المحككددة بالقككانون والمنفقككة فعليككا
للدراسككات المسككالية  ،مككل مبلككل االنككدثار الككاي تككم احتسككابا وفككت ال ريقككة المقترحككة  ،لقيككا مككد
المحافظككة علككى الموجككودات الثابتككة  ،ومككا اهككم االسككتنتاجات التككي تو ككل اليهككا الباحثككان هككي ان
التعليمات الخا ة بالدراسات المسالية رقم ( )٥٣١لسنة  ، ٠٢٢٢حددت ان تكون هنكا نسكبة مكا
ايككرادات الدراسككات المسككالية لصككيانة الموجككودات الثابتككة ولككيو السككتبدالها وهككاا ي ك ثر سككلبا علككى
المحافظة على الموجودات الثابتة المشتركة  ،كما ان اغلب الموجودات الثابتة المشتركة المستخدمة
في الدراسات المسالية خاضعة لالندثار الكامل وتت لب استبدال  ،وما اهم التو يات التي تو ل
اليهككا الباحثككان هككي تعككديل التعليمككات الخا ككة بالدراسككات المسككالية علككى ان تكككون هنككا نسككب مككا
ايرادات الدراسات المسالية لالسكتبدال الموجكودات الثابتكة ولكيو لصكيانتها فقك مكا اجكل المحافظكة
على الموجودات الثابتة المشتركة ط وكما ينبغي مكا ادارة الدراسكات المسكالية اسكتغالل المكوارد فكي
استبدال الموجودات الثابتة المستخدمة في الدراسات المسالية والخاضعة لالندثار الكاملط

الكلمات المفتاحية :
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الموجودات المشتركة
البيئة العراقية
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Abstract
The research aims to identifying the fixed assets in general and the fixed assets under the Iraqi environment, shed
light on the legal framework for evening studies in general and the evening studies revenues of the research sample.
Application of the proposed framework for dealing with the common fixed assets of the research sample Comparison
of the maintenance amounts of the fixed assets determined by the law and the actual expenditure of the evening
studies, together with the amount of depreciation calculated according to the proposed method, to measure the extent
of preservation of the fixed assets. The most important conclusions reached by the researchers are that the
instructions for the studies (135) for the year 2000, it was determined that there will be a percentage of the evening
studies revenues for the maintenance of the fixed assets rather than their replacement. This negatively affects the
maintenance of the common fixed assets. The most important recommendations of the researchers are to amend the
instructions for the evening studies, provided that there are percentages of the evening studies' revenues to replace the
fixed assets and not to maintain them only in order to preserve the common fixed assets. The management of evening
studies should also utilize resources to replace fixed assets used in evening studies and subject to complete extinction.

المقتم
ان التمويل المالي للدراسات المسالية في الاامعات العراقية ،
يكون تمويل ذاتي يعتمد على مكا يكتم الحصكول عليكا مكا ايكرادات
تلقاع االجور الدراسية خالل العام ل لبة الدراسات المسالية  ،وان

الحسابات في الدراسات المسالية ت بت النظام المحاسبي الموحد ،
إذ كفلت التعليمات رقكم ( )٥٣١لسكنة  ٠٢٢٢المنظمكة للدراسكات
المسالية تمتعها بشخصية معنوية مسكتقلة اداريكا وماليكا  ،ولتحقيكت
الفاعلية في الدراسات المسالية حددت التعليمات علكى سكد الاك ع
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االكبر ما الكادر التدريسكي باالعتمكاد علكى الككادر التدريسكي فكي
الدراسككات الصككباحية تلقككاع اجككور تحككدد لسككاعة التككدريو  ،وعلككى
استخدام الموجودات الثابتة الخا ة بالدراسكات الصكباحية  ،علكى
ان يكتم اسكتق ان نسكبة )  ( % ٥٢مكا ا كل نسكبة ( )%55مكا
كيانة األبنيكة
اجمكالي ايكرادات الدراسكات المسكالية ألغكرا
والموجكودات الثابتكة األخككر  ،وبالتكالي تكمكا مشككلة فكي ظككل
التسككككااالت االتككككي :هككككل يككككتم اسككككتق ان ( )%80مككككا ايككككرادات
الدراسات المسالية لصيانة الموجودات الثابتة المشتركة طو هل ان
مبككالل الصككيانة التككي تصككرف علككى الموجككودات الثابتككة المشككتركة
تحافظ عليها  ،خا تنا وان اوضان التقشف التي يمر بها البلكد ادة
الى تغيير السياسات المالية  ،إذ ان في السنوات الثالثة االخيرة ال
يوجككد ي تخصككيل مككالي لشككراع الموجككودات الثابتككة ط هككل نسككبة
( )%80كافية لصيانة الموجودات الثابتة مقارنكة مكل نسكب انكدثار
الموجكككودات الثابتكككة فكككي النظكككام المحاسكككبي الموحكككد ط ،ولتحقيكككت
اهككداف البحككث قسككم البحككث الككى اربعككة محككاور (منهايككة البحككث ،
االطار النظري للموجودات الثابتة والمفاهيم ذات العالقكة بالبحكث
 ،الاانكككب العملكككي اطكككار المقتكككرد لمعالاكككة الموجكككودات الثابتكككة
المشتركة لعينة البحث  ،االستنتاجات والتو يات )ط

منهجد الا ث
مك ل الا ث
ان تمويككل الدراسككات المسككالية فككي الاامعككات العراقيككة تمويككل
ذاتكككي  ،يعتمكككد علكككى االجكككور الدراسكككية ل لبكككة  ،وان حسكككابات
الدراسات المسالية ت بت النظكام المحاسكبي الموحكد  ،ولككا تكمكا
مشكلة البحث في ان الموجودات الثابتة المستخدمة فكي الدراسكات
المسككالية هككي الموجككودات الثابتككة الخا ككة بالدراسككات الصككباحية
والتككي يتعامككل معهككا محاسككبيا وفككت النظككام المحاسككبي الحكككومي
الالمرك ي  ،ولكا يتم استق ان نسبة )  ( % ٥٢ما ا ل نسكبة
( )%55مككا اجمككالي ايككرادات الدراسككات المسككالية ألغككرا
كيانة األبنيكة والموجكودات الثابتكة األخكر  ،لكاا تكمكا مشككلة
البحث في ظل التسااالت االتية :
 هككل يككتم اسككتق ان ( )%80مككا ايككرادات الدراسككات المسككالية
لصيانة الموجودات الثابتة المشتركة ط
 هل ان مبالل الصكيانة التكي تصكرف علكى الموجكودات الثابتكة
المشككتركة تحككافظ عليهككا  ،خا ككتنا وان اوضككان التقشككف التككي
يمكككر بهكككا البلكككد ادة الكككى تغييكككر السياسكككات الماليكككة  ،إذ ان فكككي
السككنوات الثالثككة االخيككرة ال يوجككد ي تخصككيل مككالي لشككراع
الموجودات الثابتة ط
 هل نسبة ( )%80كافية لصيانة الموجودات الثابتة مقارنكة مكل
نسب اندثار الموجودات الثابتة في النظام المحاسبي الموحدط

أهمد الا ث
يسكككتمد البحكككث اهميتكككا مكككا اهميكككة الموجكككودات الثابتكككة فكككي
الاامعات العراقية بعدها عنصر مهكم الكى جانكب عنصكر المكوارد
البشرية في تحقيت كفاعة وفاعلية اداع الاامعكات العراقيكة  ،إذ يكتم
اسككتخدام المبككاني واالثككاط وسككال النقككل وااالت والمعككدات فككي
تفعيل عمل الدراسات الصباحية والمسالية في الاامعكات العراقيكة
 ،لككاا فككلن المحافظككة علككى تلككج الموجككودات يعككد امككرا ضككروريا
للمحافظكككة علكككى المكككوارد العامكككة مكككا الهكككدر والوكككيان وسكككوع
االستخدام  ،فوال عا رفل مستو االداع الاامعي في الاامعكات
العراقية ط
أهتاف الا ث
يهدف البحث الى االتي :
 التعككرف علككى ماهيككة الموجككودات الثابتككة بشكككل عككام وماهيككة
الموجودات الثابتة في ظل البيئة العراقية ط
 تسلي الووع على االطار القانوني للدراسات المسالية بشككل
عام والى ايرادات الدراسات المسالية لعينة البحث ط
 ت بيت االطار المقتكرد لمعالاكة الموجكودات الثابتكة المشكتركة
لعينككة البحككث  ،مككل مقارنككة مبككالل الصككيانة للموجككودات الثابتككة
المحددة بالقانون والمنفقة فعليكا للدراسكات المسكالية  ،مكل مبلكل
االندثار الاي تم احتسابا وفت ال ريقة المقترحة  ،لقيا مكد
المحافظة على الموجودات الثابتة ط
عرضدـ الا ث
يستند البحث على فرضية مفادها (ان تخصكيل مبكالل انكدثار
الموجودات الثابتة المسكتخدمة فكي الدراسكات المسكالية وفكت نسكب
النظكام المحاسكبي الموحككد يحكافظ علكى الموجككودات الثابتكة  ،اكثككر
ما مبالل المحددة وفت التعليمات لصيانة الموجودات الثابتة)ط
ال تيت الم اند يالزماند للا ث
 ال ةةةتيت الم اندةةة حسكككابات الدراسكككات المسكككالية فكككي احكككد
كليات الاامعات الحكومية ط
 ال ةةةةتيت الزماندةةةة البيانككككات والكشككككوفات الماليككككة حسككككابات
الدراسات المسالية في احد كليات الاامعات الحكوميكة للمكدة
ما ()1082 -1085ط
منهج الا ث
تككم االعتمككاد علككى المنها كي  :المككنه االسككتنباطي  ،لغككر
التحككول مككا العككام فككي موضككون البحككث الككى الخككا عبككر معرفككة
ماهيكككة الموجكككودات الثابتكككة بشككككل عكككام فكككي االطكككار النظكككري ،
والتحول الى المكنه العلمكي الت بيقكي الخكا بموجكودات الثابتكة
المشتركة لعينكة البحكث  ،عبكر تعمكيم التو كيات الخا كة بت بيكت
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اسو النظام المحاسبي الموحد على الموجكودات الثابتكة المشكتركة
لعينككة البحككث  ،علككى اسككتخدام الماككودات الثابتككة فككي الدراسككات
المسالية في الاامعات العراقية ط
م اتر ومع الاداناا
لغر

انااز البحث تم االعتماد على المصادر ااتية:

 المصادر رليسة  :الكتب العربية واالجنبية ،القوانيا واالنظمة
والتعليمات المحلية ط
 المصادر الثانوية  :االنترنت  ،الدوريات والرسكالل األكاديميكة
والمهنية ط

االطار النظري

)302ط وفقككا لمعيككار اعككداد التقككارير الماليككة الككدولي رقككم ( )5يبككد
اندثار الموجود الثابت عند االستخدام ويستمر تن يل قيمة االنكدثار
مككا الموجككود الككى تككاريخ الككاي يصككنف فيككا الموجككود الثابككت الككى
موجكككود محكككتفظ برسكككم البيكككل و تكككاريخ الكككاي يلغكككى االعتكككراف
بالموجود ايهما اقر  ( ،الموسوي  ،وال رير )185 : 1084 ،ط
ثاندا خ الص المجوجتاا الباةت
مكككككا اهكككككم الخصكككككالل الرليسكككككة للموجكككككودات الثابتكككككة هكككككي ،
()Peterson, 2002 :4( ، )Kieso,et.al , 2016: 504



للمجوجتاا الباةت يالمفاهدم ذاا العالق ةالا ث
ايال مفهجم المجوجتاا الباةت
تعد الموجودات الثابتة  ،الموجودات التي تحتفظ بها الم سسة
االقتصادية السكتخدامها فكي اإلنتكا و تكوفر السكلل و الخكدمات ،
و لتلجيرهككككا للغيككككر  ،و ألغراضككككها اإلداريككككة علككككى ان يكككككون
استخدامها لمدة ت يد عا فترة محاسبية واحدة  ( ،معيار المحاسبة
المصككري ( )1 : )80ط كمككا يككر (  (RUPPELان الموجككودات
الثابتة هي موجودات طويلة االمد يت لكب وجودهكا اسكتثمار مبكالل
كبيكككرة  ،وغالبكككا مكككا تتمثكككل هكككاال الموجكككودات بكككااالت والمعكككدات
والمبكككككاني واالثكككككاط وغيرهكككككا ، ) RUPPEL ,2010 :187( ،
وتتكون كلفة الموجودات الثابتة ما سعر الشراع الموجود ورسوم
الشككحا والمناولككة  ،والتككلميا علككى المعككدات ثنككاع النقككل ،وتكلفككة
الم سسات الخا ة بتاميل والتركيب الموجود  ،وتككاليف إجكراع
التاككار التاريبيككة  ،اي جميككل النفقككات المتكبككدة فككي الحصككول
على الموجودات وإعدادها لالسكتخدام Kieso,et.al , 2012 ( ،
 ):558ط ويكككتم االفصكككاد عكككا كافكككة الموجكككودات فكككي المي انيكككة
العمومية وان ال يكادة فكي حسكا الموجكودات يسكال فكي الاانكب
المكككديا بينمكككا ي نقكككل فكككي الموجكككودات يسكككال فكككي الاانكككب
الككككدالا ) Mshkoor , 2011: 42(،ط وعلككككى الككككرغم مككككا تقيككككيم
الموجكودات الثابتكة بالكلفككة التاريخيكة واالفصكاد عنهككا فكي القككوالم
المالية المنشورة  ،اال ان الكلفة التاريخية ال تعكو القيمة الااريكة
للموجود  ،إذ تمثل كلفكة الحصكول علكى الموجكود فكي الماضكي ،
( علي  ،وشحاتا )384 : 1004 ،ط ولغر الو ول الى القيمكة
الدفترية للموجكود الثابكت هنكا طرقتكي  ،المباشكرة باعكل حسكا
مصككككروف االنككككدثار مككككديا وحسككككا الموجككككود الثابككككت دالككككا ،
وال ريقككة غيككر مباشككرة وهككو توسككي حسككا مخصككل االنككدثار
المتككراكم واالفصككاد عككا الموجككودات الثابتككة فككي القككوالم الماليككة
بالكلفة التاريخية ومخصل االندثار المتكراكم مكا اجكل الو كول
الكى القيمكة الدفتريكة للموجكود الثابكت  ( ،ادم  ،و ككال : 1000 ،







اسكتخدامها فكي

يتم الحصكول علكى الموجكودات الثابتكة لغكر
العمليات وليو إلعادة البيلط
ن تكون الموجودات الثابتة طويلة األجكل فكي ال بيعكة وعكادة
ما يتم استهال الممتلككات وااالت والمعكدات علكى مكد عكدة
سنواتط
ن تكون الموجودات الثابتة تمتلج الماديكة  ،اي تتسكم بكالوجود
المادي و المادةط وهاا يمي ها عا الموجودات غير الملموسة،
مثل البراعات االختران و الشهرة المحل ط
ان تكون للموجودات الثابتة القدرة على تحقيت منكافل مسكتقبلية
بمفردها او باالشترا مل موجودات ثابتة اخر ط
امكانية الوحدة االقتصادية ما االستفادة ما المنكافل المسكتقبلية
التي تنتاها الموجودات الثابتةط
ناتاككة مككا ككفقات فعليككة يكككون للوحككدة االقتصككادية الحككت فككي
السي رة على منافل الموجودات الثابتةط

ثالبا اهمد المجوجتاا الباةت
تعتبككر الموجككودات الثابتككة مككا اهككم العنا ككر فككي الم سسككات
الحكومية مقارنة مل الموجودات االخر  ،ولعدة اسبا ما اهمكا
 ( :عبدهللا )803 :1080 ،ط



[




ان الموجودات الثابتكة تسكهم فكي انتكا السكلل وتقكديم الخكدمات
لعدة مدد زمنيةط
غالبكككا مكككا تككككون نسكككبة الموجكككودات الثابتكككة فكككي الم سسكككات
الحكومية اعلى ما نسب الموجودات االخر ط
ان التصكرف بكالبيل او االسكتبدال للموجكودات الثابتكة يككون لكا
تلثير مالي على الم سسات الحكوميةط
ان الخ ل في احتسا اندثار الموجودات الثابتة يكون ذو تلثير
سلبي على القوالم المالية

راةعا االع اح الم الات عر المجوجتاا الباةت
يعد مفهوم االفصاد المحاسبي بشكل عام الحد االدنى الواجب
نشرال ما معلومكات وبيانكات ماليكة واحكداط ومالحظكات جوهريكة
عكككا انشككك ة الم سسكككة تخلكككت الثقكككة عنكككد جمهكككور المسكككتخدميا
المعلومات المحاسبية  ،إذ يعد االفصاد ذو اهمية بالغة في ايصال
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المعلومات الى جميل الفئات ذات العالقة ما اجل اتخاذ القكرارات
المناسكككبة  ( ،حنكككان  ، ) 448-442: 1003 ،كمكككا يعكككد االفصكككاد
المحاسبي عملية اظهار البيانكات والمعلومكات الماليكة وغيكر ماليكة
،والسياسكككات المحاسكككبية ونشكككرها فكككي الوقكككت المناسكككب ليتسكككنى
لألطراف الخارجية الحصول عليها والتي تهمهم في عمليكة اتخكاذ
القرارات الرشكيدة  ،اي يعكد االفصكاد اداة الو كل بكيا الم سسكة
واالطراف الخارجية  (،الشعباني  ،والنا كر  ) 3 : 1081 ،طامكا
بخصكو االفصككاد عكا الموجككودات الثابتكة  ،فككاما اهكم االمككور
التي يتم االفصاد عنها في البيانات المالية والكشوفات المرفقة بها
 ،هي  ( :معيار المحاسبة الدولي ()82-85 : 8668 ، )82ط







سككو القيككا المسككتخدمة فككي تحديككد قيمككة الموجككود  ،وكككالج
طريقة االندثار المستخدمةط
العمككككر اإلنتككككاجي للموجككككود الثابككككت  ،و معككككدالت االنككككدثار
المستخدمة ،و (اإلضافات ،االستبعادات )ط
وجكود يككة قيككود علككى الملكيككة القانونيككة وقيمتهككا ،والموجككودات
الثابتة المرهونة لومان م لوباتط
السياسككة المحاسككبية لتكككاليف التككرميم والصككيانة المقككدرة لبنككود
الموجودات الثابتةط
النفقات الر سمالية علكى انكوان الموجكودات الثابتكة خكالل فتكرة
اإلنشاع ط
قيمة التعهدات المتال الموجودات الثابتةط

خاميا طرق انتثار المجوجتاا الباةت
ما اهم طرق احتسا اندثار الموجودات الثابتة هي ( :الع ع ي
)30 -13 : 1002 ،
8ط طريقة القس الثابت  :تقوم هاال ال ريقة على احتسكا انكدثار
الموجككود مككا خككالل توزيككل قيمككة الموجككود بعككد اسككتبعاد قيمككة
النفايكككة فكككي نهايكككة عمكككرال االنتكككاجي ويككككون التوزيكككل توزيعكككا
متساوي وفت المعادلة االتية :
تكلفة الموجود الثابت  -قيمة النفاية في نهاية عمرال االنتاجي
العمر االنتاجي للموجود
1ط طريقككككة القسكككك المتنككككاقل  :ان انتاجيككككة الموجككككود وكفاعتككككا
تتناقل تدريايا لاا يكتم تحميكل السكنوات االولكى بنسكبة انكدثار
اعلكككى مكككا السكككنة التكككي تليهكككا ويكككتم احتسكككب طريقكككة القسككك
المتناقل وفت المعادلة االتية :
8

= نسبة %

العمر االنتاجي
3ط طريقككة مامككون ارقككام سككنوات العمككر االنتككاجي  :ويككتم تحديككد
العمر االنتاجي للموجود وبعكدها يكتم اسكتخرا معكدل االنكدثار

السكنوي مكا خكالل كسكر عككادي مقامكا مامكون سكنوات العمككر
االنتكككاجي للموجكككود والبسككك عكككدد سكككنوات العمكككر االنتكككاجي
محسككوبة مككا بدايككة الفتككرة ومككا ثككم ضككر الكسككر فككي تكلفككة
الموجود الثابت  -قيمة النفاية في نهاية عمكرال االنتكاجي وهككاا
لكل سنة ط
لاتلا المجوجتاا الباةت عت ظل الادئ العراقد
ايال طرق اقتناء المجوجتاا الباةت
تعكككد الموجكككودات الثابتكككة الحكوميكككة الموجكككودات المرتب كككة
بلنش ة الم سسات الحكومية ككل مثكل المبكاني والمعكدات والبنكى
التحتيكة التكي تعكود منافعهكا الكى الماتمكل Granof, 2011 : ( ،
 ) 269ط امكككا طكككرق اقتنكككاع الموجكككودات الثابتكككة فكككي الم سسكككات
الحكومية هي ( :سلوم  ،وهشام ) 108-105 : 1085 ،ط
8ط االقتنةةاء عنةةت الكةةراء يكككتم اقتنككاع الموجككودات الثابتككة عبكككر
عمليات الشراع التي تقوم بها لاان المشتريات فكي الم سسكات
الحكومية وفي ضوع االعتمادات المحددة في الموازنة السنوية
والتعليمككات التككي تصككدر معهككا  ،وتكككون عمليككات الشككراع مككا
االسواق المحلية و االسواق الخارجية عبر االستيراد ط
1ط االقتناء عنت التكددت ط يتم اقتناع الموجودات الثابتة عبكر احالكة
عقود انشاع الموجودات الثابتة ما البنى التحتيكة  ،امكا ب ريقكة
التنفيا المباشر  ،و المقاولة  ،وفت ما متكوافر مكا االعتمكادات
المحددة في الموازنة السنوية االستثمارية ط
3ط االقتنةاء عنةت الهاة  :يكتم اقتنككاع الموجكودات الثابتكة مكا خككالل
تبرن جهات خار ن اق الم سسة بالموجودات الثابتكة  ،ويكتم
تقييم تلج الموجودات بعد اعالم وزارة المالية ط
ثاندا االع اح الم الات عر المجوجتاا الباةت
لقكد قكدم مالكو المعكايير المحاسكبية والرقابيكة فكي جمهوريكة
العراق القاعدة المحاسبية المحلية رقكم (  )2ماموعكة مكا االمكور
الواجب االفصاد عنها في البيانات المالية والكشوفات المرفقة بها
حول الموجودات الثابتة وكان ما جملة تلج االمكور هكي ( حرككة
الموجودات الثابتة خكالل السكنة  ،الموجكودات الثابتكة المعكارة الكى
الغير  ،الموجودات الثابتة العاطلة عا العمل  ،تحليل الموجكودات
الثابتكككة الكككى االنكككوان الرليسكككة  ،كشكككف بكلفكككة االنكككدثار المتكككراكم
والقيمكككة الدفتريككككة و وال ريقككككة والنسكككب المتبعككككة فككككي احتسككككا
االندثار)  ( ،القاعدة المحاسبية المحلية رقم ( ) 2 : 1000 ،)2ط
ثالبا متطلااا انجاز المجوجتاا الباةت عت الاداناا المالد
قكدم ديكوان الرقابكة الماليكة االتحكادي ماموعكة مكا المت لبكات
لإلنااز البيانات المالية في ظل النظكام المحاسكبي الموحكد  ،وككان
ما بيا تلكج المت لبكات مت لبكات خا كة بكالموجودات الثابتكة مكا
اهما (:ديوان الرقابة المالية االتحادي )8: 1084 ،
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8ط

1ط

3ط

4ط
5ط
2ط

5ط

اعككداد قككوالم جككرد الموجككودات الثابتككة  ،ونتككال م ابقتهككا مككل
الدفاتر والساالت المحاسبية وتقديم كشكف بالفروقكات وطكرق
معالاتها ط
اجراع القيود التسوية الالزمة لتحويكل كلفكة مشكروعات تحكت
التنفيا الى الموجودات الثابتة بعكد اسكتخدام الموجكودات الثابتكة
وكل حسب النون ط
م ابقكككة الكلكككف الفرديكككة لككككل نكككون مكككا الموجكككودات والتكككي
تظهرهكا الب اقككات السككي رة مكل الكلككف االجماليككة للموجككودات
الثابتة في الساالتط
اثبككات ملكيككة االراضككي والمبككاني وااالت ووسككال النقككل مككا
االطراف ذات العالقةط
اعككداد بيككان بحركككة الموجككودات الثابتككة خككالل السككنة وطككرق
ونسب االندثار المستخدمة وفقا للنظام المحاسبي الموحد ط
اعككككداد بيككككان باإلضككككافات واالسككككتبعادات خككككالل السككككنة فككككي
الموجودات الثابتة موضحا فيها االرقام والتواريخ والمستندات
الثبوتية ط
كشككف الموجككودات الثابتككة الم ك جرة للغيككر مككل توضككي كامككل
للمبلل االياار والاهة المستفيدة والتسويات القيدية ط

راةعا المجوجتاا الباةت عت ظل النظام الم الات المجمت
تتمثل الموجودات الثابتة فكي ظكل النظكام المحاسكبي الموحكد ،
بما تملكا الم سسة االقتصادية ما موجودات منقولة وغير منقولة
ملموسة وغير ملموسة  ،مقتناة و منتاة مكا قبكل الم سسكة سكواع
كككان فككي داخككل العككراق و خارجككا  ،إذ ان الغككر الككرليو هككو
اسككتخدامها مككا قبككل الم سسككة االقتصككادية ألغراضككها الخا ككة ط
ويتم توسي حسا مشكروعات تحكت التنفيكا لتحميكل كافكة المبكالل
الماليكككة المتعلقككككة بالحصككككول علككككى الموجككككودات الثابتككككة  ،وبعككككد
اسكككتخدامها يكككتم غلكككت حسكككا مشكككروعات تحكككت التنفيكككا بحسكككا
الموجودات الثابتة  ،ويتم احتسا االندثار الاي يمثل قيمة النقل
الحا ل في القوة االنتاجية للموجكودات الثابتكة بسكبب االسكتخدام،
إذ وضل النظام المحاسبي الموحد ماموعكة مكا االسكو فكي تقيكيم
الموجكككودات الثابتكككة وتحديكككد القيمكككة الخاضكككعة النكككدثار وطكككرق
احتسككابها ومككا اهككم هككاال االسككو هككي ( :ديككوان الرقابككة الماليككة
االتحادي )868-882: 1088،
8ط تخوككككل كافككككة الموجككككودات الثابتككككة النككككدثار عككككد موجككككود
االراضيط
1ط تكون القيمة الخاضعة الندثار الموجود الثابت هي كلفة الشراع
مواف اليها مصاريف التي ت دي الى زيادة ال اقة االنتاجيةط
3ط االنكككدثار هكككو نكككات اسكككتخدام الموجكككودات الثابتكككة فكككي نشكككاط
الم سسة االقتصادية ط

4ط القيمكككة الدفتريكككة لكككبعا الموجكككودات الثابتكككة التكككي تهلكككج قبكككل
عمرها االنتاجي تعد خسارة تحمل على حسا النتياةط
5ط في حالة اندثار كامل القيمة التاريخية للموجود الثابت مل بقالكا
في العمليكة االنتاجيكة للم سسكة االقتصكادية  ،يحتسكب االنكدثار
ويقسككك سكككنويا بمكككا يعكككادل ( )%50مكككا مامكككون االنكككدثارات
المحتسبة خالل العمر االنتاجي ط
خاميا القجاعت الم الاد الخاص ةمعالج المجوجتاا الباةت
عت النظام الم الات المجمت
ما اهم القواعد المحاسبية في معالاة الموجودات الثابتة في ضكل
النظام المحاسبي الموحد هي  ( :مشكور )36-38 : 1083 ،
8ط تحديككد عنا ككر تكلفككة الموجككودات الثابتككة  :ويككتم تحديككدها مككا
جميكككككل النفقكككككات الر سكككككمالية ذات العالقكككككة بشكككككراع وانتكككككا
الموجكودات الثابتككة الكى ان تصككب جكاه ة لالسككتخدام للغككر
الككاي اشككترت ألجلككا وتتحككدد بككاالتي ( تكلفككة الشككراع  ،تكلفككة
التصنيل الداخلي  ،جميل المصاريف المدفوعكة لغكر اقتنكاع
الموجككودات الثابتككة  ،جميككل المصككاريف الر سككمالية  ،تكككاليف
يانة الموجودات )
1ط توسككي حسككا مشككروعات تحككت التنفيككا (د : )81/ويككتم وفككت
ثالثة مراحل مرحلة التعاقد التي تتوما سداد دفعة مقدمة فكي
حالة الشراع المحلي  ،فت اعتماد مستندي في حالة الشراع ما
الخككار  ،تسككايل علككى حسككا انفككاق اسككتثماري (د)816 /ط
مرحلككة اسككتالم الموجككود الثابككت  :يكككون حسككا مشككروعات
تحت التنفيكا مكدينا وحسكا انفكاق اسكتثماري (د )816 /دالنكاط
مرحلككة اسكككتخدام الموجكككود الثابكككت  :ياعكككل حسكككا الموجكككود
الثابت مدينا ويكون حسا مشروعات تحت التنفيا دالناط
3ط تخصككيل حسككابات ألثبككات عمليككة شككراع وبيككل الموجككودات
الثابتكككة  :وتكككتم بتوسكككي حسكككا دالنكككون نشكككاط غيكككر جكككاري
(د )125/عنككد شككراع الموجككود الثابككت باألجككلط وتككتم بتوسككي
حسا مدينون نشاط غير جاري (د )825/عنكد بيكل الموجكود
الثابت باألجلط
4ط التميكك بككيا الموجككودات الثابتككة القديمككة والاديككدة :ويككتم ذلككج
التمي نتياة اختالف معدالت االندثار على الموجودات الثابتكة
القديمة والموجودات الثابتة الاديدةط
5ط عكككد النفقكككات االيراديكككة الم جلكككة مكككا الموجكككودات الثابتككككة :
وتتوككما ككافي المبككالل التككي انفقككت للحصككول علككى خدمككة
تسككتفيد منهككا الوحككدة االقتصككادية ألكثككر مككا فتككرة ماليككة ولقككد
اعتبارها النظام المحاسبي الموحد ج ع ما الموجودات الثابتة
وذلككج لكونهككا تسككاهم فككي خلككت طاقككة انتاجيككة بينمككا المحاسككبة
التقليدية تعالاها على انها ج ع ما االر دة المدينة االخر ط
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لاتلا انتثار المجوجتاا الباةت عت النظام الم الات المجمت
قكككدم النظكككام المحاسكككبي الموحكككد احكككد عشكككر جكككدول بنسكككب
احتسكككا االنكككدثار للموجكككودات الثابتكككة وحسكككب االنشككك ة االتكككي
( نشاط الموجودات الثابتة المشتركة  ،نشاط الوحدات االقتصكادية
المتخصصككككة بال راعكككككة والكككككري والبكككك ل  ،نشكككككاط الوحكككككدات
االقتصكككككادية المتخصصكككككة بكككككالنف والغكككككاز  ،نشكككككاط الوحكككككدات
االقتصككككادية المتخصصككككة بالصككككناعات االسككككتخراجية  ،نشككككاط
الوحككدات االقتصككادية المتخصصككة الصككناعات التحويليككة وتشككمل
(الصككككناعات الغااليككككة والمشككككروبات والتبككككل  ،ككككناعة النسككككي
وااللبسة  ،ناعة الخشب  ،كناعة الكورق  ،كناعة المنتاكات

الكيماويككككة  ،ككككناعة ال جككككا )  ،نشككككاط الوحككككدات االقتصككككادية
المتخصصة بالكهرباع  ،نشاط الوحكدات االقتصكادية المتخصصكة
في التشييد والسكان  ،نشاط الوحدات االقتصادية المتخصصة فكي
النقككل والموا ككالت  ،نشككاط الوحككدات االقتصككادية المتخصصككة
بالسككياحة  ،نشككاط الوحككدات االقتصككادية المتخصصككة فككي المككاع
والماككاري  ،نشككاط الوحككدات االقتصككادية المتخصصككة بالق ككان
المككالي) ط وبمككا ان موجككودات الثابتككة لم سسككات التعلككيم العككالي لككم
تككاكر  ،إذن نسككتخدم جككدول نسككب االنككدثار الخا ككة بموجككودات
الثابتة المشركة والادول ( )8ادناال يوضك نسكب االنكدثار واطفكاع
الموجودات الثابتة المشتركة ط

جدول ( )8نسب االندثار واطفاع الموجودات الثابتة المشتركة
رقم الحسا

اسم الموجود الثابت

881

مباني وانشاعات وطرق

8818

مباني

8813

مباني

%3

مباني جاه ة الصنل والتركيب

%5

منشلت سكنية
مباني ووحدات سكنية ثابتة

8815

نسبة االندثار السنوي

%3

طرق وجسور
طرق

%5

883

االالت ومعدات

%80

884

وسال نقل وانتقال
وسال نقل الركا

882

%80

اثاط واجه ة ومكاتب
اثاط

%80

اجه ة تكييف وتبريد

%80

حاسبات االكترونية

%85

االت حاسبة واستنساخ وتصوير

%10

ادوات واجه ة مكتب

%80

ستالر ومفروشات

%15

كتب ومراجل علمية

%800

800
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الخا كة بال لبكة الدارسكيا فيهكا ( .ثانيكا) يحكدد مقكدار جكور
الدراسات المسالية بقكرار مكا الكوزير بنكاع علكى مقترحكات مالكو
الاامعة و مالو هيئة المعاهد الفنية بعد عرضا وتقديما الى هيئة
الكر ي فكي الكوزارة ولكا تخفيوكها و زيادتهكا بال ريقكة التكي يراهكا
مناسبة ط
ط المادة ( )81تومنت ثالثة فقرات هي ( :اوال) :انشاع وحدة حسابية
مسكتقلة للدراسكات المسكالية فكي ككل جامعكة وهيئكة المعاهكد الفنيكة
والكلية  ،ويحت لها فت حسا خا في حد المصارف الحكومية)
.ثانيكا) :ت بكت حسكابات الدراسكات المسكالية فكي الكليكات والمعاهكد
النظكام المحاسكبي الموحكد( .ثالثكا):ط تخوكل حسكابات الدراسكات
المسالية لرقابة وتدقيت ديوان الرقابة المالية االتحادي و دنكاال جكدول
( )8يوضك نسككب انفككاق ايككرادات الدراسككات المسككالية فككي الكليككة و
المعهدط

لاةعا االطةار القةانجنت ل يةاةاا الترالةاا الميةالد عةت الجامعةاا
العراقد
وفقككا لتعليمككات رقككم ( )٥٣١لسككنة  ، ٠٢٢٢والخا ككة بالدراسككات
المسككالية فككي الكليككات والمعاهككد التابعككة لككوزارة التعلككيم العككالي والبحككث
العلمكي  ،تككم اسككتحداط الدراسكات المسككالية وحسككب مكا توككمنتا المككواد
االتي ما التعليمات اعالال :
ط المكادة ( :)8بإمككان الكليكات والمعاهكد اسكتحداط دراسكات مسكالية
بشككرط تككوافر اإلمكانككات الالزمككة و الوككرورية لإلنشككاع الدراسككة
المسالية  ،بعد قرار ما وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ،وبناع
على مقترحات مالو الاامعكة المعنيكة و هيئكة المعاهكد الفنيكة بعكد
عرضا وتقديما الى هيئة الكر ي فكي وزارة التعلكيم العكالي والبحكث
العلميط
ط المكادة ( )88وتوكمنت فقكرتيا (اوال ) :يككون تمويكل الدراسكات
المسالية تمويال ذاتيا مستندا الى ما تم استيفالا ما األجكور السكنوية

جدول ( )1نسب انفاق ايرادات الدراسات المسالية في الكلية و المعهد
ت

النسبة

البيان

8

%5

الى

ندوق التعليم العالي في مرك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

1

%80

الى

ندوق التعليم العالي في مرك رلاسة الاامعة

3

%20

ألغرا

جور رواتب العامليا و جور المحاضرات والمستل مات الخدمية

4

%85

ألغرا

حواف العامليا في الكلية و المعهد

5

%80

ألغرا

المامون

%800

يانة األبنية والموجودات الثابتة األخر حصرا في الكلية و المعهد

يككتم تن يككل نسككبة ( )%80مككا ايككرادات الدراسككات المسككالية كحصككة الككى
ندوق االقسام الداخلية في الاامعكة قبكل النسكب الموضكحة فكي جكدول
( )8اعالالط

االطار العملت

ايالا الترالاا الميالد لعدن الا ث
سككيتم تسككلي الوككوع علككى مبككالل ايككرادات الدراسككات المسككالية لعينككة
البحث كما سيتم توضي مبالل يانة الموجودات الثابتة المشتركة لعينة
عبر جدول (  )5 ، 4 ،3ادناال:

اطار المقترح لمعالج المجوجتاا الباةت المكتري لعدن الا ث
جدول ()3
السنة

االيرادات
االجمالية ()8

(دينار)

افي ايرادات الدراسات المسالية قبل تن يل نسب الكلية
التن يالت ()1

حصة االقسام
الداخلية
()%80
(دينار)

حصة
الوزارة
()%5

حصة رلاسة
الاامعة
()%80

المامون

(دينار)
(دينار)

افي
االيرادات
الدراسات ()3
المسالية (-8
)1

اعتراضات
ال لبة ()4

افي
االيرادات
الدراسات
المسالية بعد
اعتراضات
ال لبة ()4+3
(دينار)

(دينار)
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(دينار)

(دينار)
1085

256138225

586285580 856218085 28838480 30525540 25613825

8080000

510215580

1082

245820500

464083181 858555188 58815445 16023513 24582050

200000

464283181

يلحظ ما الادول ( )3االتي :
8ط انخفا االيرادات االجمالية للدراسات المسالية لعينكة البحكث للعكام
( ) 1082مقارنة مل االيرادات االجماليكة للدراسكات المسكالية لعينكة
البحث للعام ( ، )1085إذ تبلل االيرادات االجمالية (256138225
 )245820500 ،دينككككار  ،وبفككككارق بلككككل ( ) 33358825دينككككار ،
ثالثة وثالثون مليون وثالثمالة وثمانية وسبعون الكف ومالكة وسكبعة
وستون دينار ط
1ط انخفا االيرادات الصكافية للدراسكات المسكالية لعينكة البحكث للعكام
( ) 1082مقارنكة مكل االيكرادات الصكافية للدراسكات المسكالية لعينكة
البحث للعام ( ، )1085إذ تبلل االيرادات االجمالية (510215580
 )464283181 ،دينككككار  ،وبفككككارق بلككككل ( ) 15644168دينككككار ،
خمسككة وعشككرون مليككون وتسككعمالة واربعككة واربعككون الككف ومئتككان
وثمانية وتسعون دينار ط
جدول ()4

السنة

3ط يتوككك مكككا الفقكككرتيا اعكككالال (  ، )1 ،8ان الفكككرق فكككي االيكككرادات
االجمالية لعينة وسنوات البحث  ،كان مبلل ( ) 33358825دينار ،
ثالثة وثالثون مليون وثالثمالة وثمانية وسبعون الكف ومالكة وسكبعة
وسككتون دينككار ط وان الفككرق فككي االيككرادات الصككافية لعينككة وسككنوات
البحث  ،كان مبلل ( ) 15644168دينار  ،خمسة وعشكرون مليكون
وتسكعمالة واربعككة واربعكون الككف ومئتككان وثمانيكة وتسككعون دينككار ط
وبالتالي نسكتنت اثكر ذلكج علكى مبلكل كيانة الموجكودات الثابتكة فكي
العكككام ( ) 1082عكككا مبلكككل كككيانة الموجكككودات الثابتكككة فكككي العكككام
( )1085هككككو مبلككككل ( ) 1564430دينككككار  ،مليونككككان وخمسككككمالة
واربعة وتسعون الف واربعمالكة وثالثكون دينكار  ،نكات مكا ضكر
نسككككبة  ، %80بمبلككككل ( ) 15644168دينككككار الفككككرق فككككي ككككافي
االيرادات الدراسات المسالية ط

افي ايرادات الدراسات المسالية بعد تن يل نسب الكلية

تن يالت حسب النسب

ككككافي االيككككرادات
الدراسكككات المسكككالية
جور رواتب العكامليا حكككواف العكككامليا فكككي مبلكل ألغكرا
ألغرا
بعككككككد اعتراضككككككات
الكلية و المعهد
الثابتككة األخككر
و جكككككور المحاضكككككرات
ال لبة
افي االيراد )
والمستل مات الخدميكة (*85/20
( *85/85كككككككككككككككككافي
افي االيراد )
االيراد )

1085

510215580

1ط325508818

16ط68855455

28150303

1082

464283181

8ط346888866

52ط85165046

58868033

يل ظ مر الجتيل ( )4االتت
8ط ان مبلككل ككيانة األبنيككة والموجككودات الثابتككة فككي عينككة البحككث
( )28150303دينار  ،واحد وستون مليون ومئتكان وخمسكون الكف
وثالثمالة وثالثة دينار لعام ( ، ) 1085ومبلل ( )58868033دينار

كيانة األبنيكة والموجكودات
فككي عينككة البحككث (*85/80

 ،ثمانيككة وخمسكككون مليككون ومالكككة وثمانيكككة وتسككعون الكككف وثالثكككة
وثالثون دينار للعام ( ) 1082ط
1ط كما يلحظ في جكدول ( )5ادنكاال  ،انخفكا نسكبة المبكالل المصكروفة
فعال لصيانة األبنية والموجودات الثابتة األخكر فكي عينكة البحكث ،
ما اجمالي مبالل المحددة حسب نسبة ( *85/80كافي االيكراد ) ،
لصكيانة األبنيكة والموجكودات الثابتكة األخكر فكي عينكة البحكث  ،إذ
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وبالتالي

بلغكككككت النسكككككبة ( ، ) %88 ، % 8008للسكككككنوات 1082 ، 1085ط
جدول ( )5مقارنة بيا مبالل
السنة

يانة األبنية والموجودات الثابتة األخر حسب نسبة مل الفعلي

مبالل يانة األبنية والموجودات الثابتة األخر في عينة البحكث المبالل المصروفة فعال لصكيانة األبنيكة والموجكودات
الثابتة األخر في عينة البحث ()1
حسب نسبة ( *85/80افي االيراد ) ()8

النسكككككككككبة
8/1

28150304 1085

2222500

8ط%80

58868033 1082

2428500

%88

ثاندةةا ا اطةةار المقتةةرح لمعالج ة المجوةةجتاا الباةت ة المكةةتري لعدن ة
الا ث
سيتم تحديد اجمالي كلف الموجودات الثابتكة المشكتركة لعينكة البحكث
فكككي جكككدول ( ، ) 5 ،2كمكككا سكككيتم احتسكككا انكككدثار الموجكككودات الثابتكككة
المشككتركة و المسكككتخدمة فككي الدراسكككات المسككالية وفكككت النسككب النظكككام
المحاسبي الموحد في جدول ( ، )80 ، 6 ، 8فوال عا مقارنة مامكون

مبككالل االنكككدثار السكككنوي لموجكككودات الثابتككة المشكككتركة فكككي الدراسكككات
المسالية مل مبالل يانة المحددة فكي نسكب والفعليكة فكي جكدول (، )88
وكمككا سككيتم تحديككد العمككر المتبقككي مككا الموجككودات الثابتككة المشككتركة فككي
جدول ( )81فوال عا االفصكاد فكي كشكف العمليكات الااريكة المقتكرد
عا مبالل اندثار الموجودات الثابتة المشتركة المسكتخدمة فكي الدراسكات
المسالية في جدول ( )83ادناالط

جدول ( )2كلفة التاريخية للموجودات الثابتة المشتركة في الموازنة التشغيلية حسب ا نافها ما تاريخ التلسيو ()1082-1080

البيان

1080

1088

الموجككككككككككككككودات
الثابتة

381600000

31015500 844501550 842538545

مباني غير سكنية -

1081

1083

1084

5150000

108
5

108
2

المامون

-

-

243106665

-

-

3500000

-

-

115000

-

-

46208000

-

-

832130222

-

-

55688222

-

33410000
154308222

-

-

3500000

-

-

-

-

-

-

-

-

االثاط الخشبي

51568000

34055222

35035000

84340000

االثاط المعدني

11035000

83665482

85042150

4605000

-

االثاط االخر

84380000

8355000

6035000

8250000

-

-

االجه ة

833436000

28536222

26300500

1856500

850000

-

-

اجه ة استنساخ

5400000

8800000

-

-

-

-

-

83835000

االالت اتصال

315000

8408333

-

3600000

-

-

-

5233333

82082000

4358000

425000

-

-

53625222

ابار ومناجم

115000

سكككككككككككككككككككككككيارات 46208000
الصالون

الحاسكككككككككككككككككككبات 34260000
االكترونية

88355222
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يلحظ ما الادول ( )2االتي :
8ط بلككل مامككون مبككالل الكلفككة التاريخيككة للموجككودات الثابتككة مككا تككاريخ
التلسيو ولغاية عام ( ، ) 1082مبلل قدرال ( ) 243106665دينكار
 ،سككتمالة وثالثككة واربعككون مليككون ومئتككان وتسككعة الككف وتسككعمالة
وسبعة وتسعون دينار  ،كانت سكنوات ( ) 1081 ، 1088 ، 1080
اعال مبالل الموجودات الثابتة  ،إذ بلل حاكم المبكالل (381600000
 ) 844501550 ، 842538545 ،دينككار علككى التككوالي  ،والسككبب
يعود الى ان تاريخ تلسيو هو عام ( ، ) 1080وفكي بدايكة التلسكيو
تحتا الكلية الى موجودات ثابتة كبير ما اجل القيكام بلعمالهكا  ،امكا

بالنسككبة الككى اعككوام ( ، ) 1082 ، 1085فلككم تكككا هنككا اي مبككالل
تككاكر بسككبب التقشككف واالزمككة الماليككة التككي مككرت بالبلككد فوككال عككا
سياسة البلد المالية ط
1ط كما بلغت االجهك ة  ،واالثكاط الخشكبي  ،و الحاسكبات اإللكترونيكة ،
اعال مبالل الموجودات الثابتة ما تاريخ التلسيو ولغاية عكام 1082
 ،إذ بلكككككل مامكككككون الكلفكككككة التاريخيكككككة لتلكككككج الموجكككككودات اعكككككالال
( ) 53625222 ، 832130222 ، 154308222دينكككككككار علكككككككى
التكككوالي  ،والسكككبب يعكككود الكككى حاجكككة الكليكككة الكككى فكككت المختبكككرات
والقاعات الدراسية  ،التي تت لب وجود هكاا موجودات ثابتة ط

جدول (  )5الكلفة التاريخية للموجودات الثابتة المشتركة في الموازنة االستثمارية ما تاريخ التلسيو ()1084-1080
البيان

الكلفة التاريخية (دينار)

مباني ( العمادة وقسم العلوم المالية والمصرفية )

5511558000

مباني ( قسم المحاسبة  ،وقسم ادارة االعمال )

4605383150

المامون

80418024150

يلحككظ مككا جككدول ( )5االتككي  :ان مامككون الكلفككة التاريخيككة لمبككاني
الكلية هو ( ) 80418024150دينار  ،عشرة مليار واربعمالكة وثمانيكة
وعشرون مليون واربعة وستون الف ومئتان وخمسون دينار  ،موزعكة

علكككى مبكككاني ( العمكككادة وقسكككم العلكككوم الماليكككة والمصكككرفية )  ،بمبلكككل
( ) 5511558000دينكككار  ،و مبكككاني ( قسكككم المحاسكككبة  ،وقسكككم ادارة
االعمال ) بمبلل ( ) 4605383150دينار ط

جدول ( )8احتسا االندثار السنوي لموجودات الموازنة التشغيلية للسنوات البحث ( ) 1082 – 1085
نسبة االندثار

مبلل االندثار السنوي

البيان

1085

نسبة االندثار

3500000

%3

805000

46208000

%80

االثاط الخشبي

832130222

%80

83213025

832130222

%80

83213025

االثاط المعدني

55688222

%80

5568825

55688222

%80

5568825

االثاط االخر

33410000

%80

3341000

33410000

%80

3341000

االجه ة

154308222

%80

15430825

154308222

%80

15430825

اجه ة استنساخ

83835000

%10

1525000

83835000

%10

1525000

االالت اتصال

5233333

%80

3ط523333

5233333

%80

3ط523333

53625222

%85

مباني غير سكنية 3500000

%3

سكككككككككككككككككككككككيارات 46208000
الصالون

%80

الحاسكككككككككككككككككككبات 53625222
االكترونية
المامون

242484665

%85

مبلكككككل االنكككككدثار 1082
السنوي
805000
4620800

88065850
26485383

242484665

4620800

88065850
26485383
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يلحكككظ مكككا جكككدول (  )8االتكككي  :بلكككل مامكككون االنكككدثار السكككنوي
للموجودات الثابتة ما الموازنة التشكغيلية مبلكل ( ) 26485383دينكار ،
تسعة وستون مليون واربعمالة وخمسكة وثمكانون الكف وثالثمالكة وثالثكة
وثمانون دينار  ،لكل سنة ما سنوات (  ) 1082 ، 1085على التوالي ،

وذلج كون سنة  ، 1082 ، 1085لم تكا فيها شراع موجودات ثابتة ما
الموازنة التشغيلية بسبب التقشف واالزمة الماليكة  ،لكالج لكم يتغيكر مبلكل
االندثار السنوي ط

جدول ( )6احتسا االندثار السنوي لموجودات الثابتة ما الموازنة االستثمارية
الكلفة التاريخية للمباني

البيان

نسبة االندثار

مبككاني ( العمككادة وقسككم العلككوم الماليككة 5511558000
والمصرفية )

%3

مبككاني ( قسككم المحاسككبة  ،وقسككم ادارة 4605383150
االعمال )

%3

80418024150

المامون

يلحظ ما جكدول ( )6االتكي  :بلكل مامكون االنكدثار السكنوي لمبكاني
عينة البحث مبلل ( ) 381848615دينار  ،ثالثمالة واثنى عشر مليكون
وثمان مالة وواحكد واربعكون الكف وتسكعمالة وسكبعة وعشكرون دينكار ،
موزعة على اندثار مبكاني ( العمكادة وقسكم العلكوم الماليكة والمصكرفية )

مبلل االندثار السنوي
825281530
845856365
381848615

%3

بمبلككل انككدثار سككنوي ( ) 825281530دينككار  ،وانككدثار مبككاني ( قسككم
المحاسبة  ،وقسم ادارة االعمال ) بمبلل اندثار سنوي () 845856365
دينار ط

جدول ( )80مامون االندثار السنوي للموجودات الثابتة ما الموازنتيا التشغيلية واالستثمارية للدراسات المسالية في عينة البحث
السنة

مامون مبالل االندثار السنوي
انككككدثار موجككككودات انككدثار موجككودات الموازنككة مامكككككككككون مبكككككككككالل مامون مبالل االندثار السنوية ÷ 1
االندثار السنوية
الموازنة التشغيلية االستثمارية

1085

26485383

381848615

381315380

868823255

1082

26485383

381848615

381315380

868823255

يلحكككظ مكككا جكككدول ( ) 80االتكككي  :بلكككل مامكككون االنكككدثار السكككنوي
لموجككودات الثابتككة فككي عينككة البحككث مبلككل قككدرال (، ) 381315380
ثالثمالكككة واثنكككان وثمكككانون مليكككون وثالثمالكككة وسكككبعة وعشكككرون الكككف
وثالثمالكككة وعشكككرة دينكككار  ،لككككل سكككنة مكككا سكككنوات البحكككث ( ، 1085
 ، ) 1082وككككان مامكككون االنكككدثار السكككنوي للموجكككودات الثابتكككة فكككي
الدراسككات المسككالية مبلككل قككدرال ( ) 868823255دينككار مالككة وواحككد

وتسعون مليون ومالة وثالثكة وسكتون الكف وسكتمالة وخمسكة وخمسكون
دينككار  ،لكككل سككنة مككا سككنوات البحككث (  ، ) 1082 ، 1085وان سككبب
تقسكككيم المامككككون الكلككككي لالنككككدثار السككككنوي علككككى ( ، )1هككككو ان هككككاال
الموجودات تستخدم في الدراسكات الصكباحية والمسكالية  ،وبالتكالي فكلن
حصة الدراسات المسكالية مكا االنكدثار السكنوي للموجكودات الثابتكة هكو
حا ل تقسيم مبلل االندثار السنوي على ( )1ط
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جدول ( )88مقارنة مامون مبالل االندثار السنوي لموجودات الثابتة المشتركة في الدراسات المسالية مل مبالل

السنة

يانة المحددة في نسب والفعلية

المبككككككالل المصككككككروفة فعككككككال مامككككون مبككككالل االنككككدثار النسبة %
مبككككالل ككككيانة األبنيككككة
لصيانة األبنيكة والموجكودات السنوي لموجودات الثابتكة
والموجودات الثابتة األخكر
فكي عينكة البحكث حسكب نسكبة الثابتكككة األخكككر فكككي عينكككة فككككي الدراسككككات المسككككالية
()3
( *85/80ككككافي االيككككراد ) البحث ()1
()8

1085

28150304

2222500

1082

58868033

2428500

868823255

868823255

يلحظ ما الادول ( )88االتي :

3/8

3/1

34

304

30

303

فعال منخفوة جدا قياسا مل المبكالل المحكددة فكي انكدثار الموجكودات
الثابتة في النظام المحاسبي الموحد  ،وهاا يعكود فكي االتاكاال السكلبي
للمحافظة على الموجودات الثابتة واستبدالها بموجودات ثابتة جديدة
 ،خا ة وان اغلكب موجكودات الثابتكة فكي عينكة البحكث علكى وشكج
االنككدثار وجككدول ( )81يبككيا الموجككودات الثابتككة التككي علككى وشككج
االندثار وتحتا الكى اسكتبدال و كيانة بمبلكل كبيكرة لغكر زيكادة
عمرهككا االنتككاجي ط إذ يبلككل عككدد الموجككودات الثابتككة ذات االنككدثار
الكامككل  )1( ،موجككود ثابككت مككا ا ككل ( )80موجككود ثابككت  ،وهمككا
(الحاسكككبات اإللكترونيكككة  ،اجهككك ة استنسككككاخ ) ط كمكككا يبلكككل عككككدد
الموجودات الثابتة المتبقي مكا عمرهكا االنتكاجي ( )3سكنوات )2( ،
موجود ثابت  ،وهما (سيارات الصالون  ،االثكاط الخشكبي  ،االثكاط
المعدني  ،االثاط االخر  ،االجه ة  ،ااالت االتصال ) ط

8ط بلغككت نسككبة مبككالل ككيانة األبنيككة والموجككودات الثابتككة األخككر
المحددة في التعليمكات نسكبة (، )% 30 ، %34مكا مامكون مبكالل
االنككدثار السككنوي لموجككودات الثابتككة فككي الدراسككات المسككالية وفقككا
النظككككام المحاسككككبي الموحككككد  ،للسككككنوات ( ) 1082 ، 1085علككككى
التواليط
1ط بلغت نسبة مبالل يانة األبنية والموجودات الثابتة األخكر الفعليكة
نسكككبة (4ط3 ، %3ط، )% 3مكككا مامكككون مبكككالل االنكككدثار السكككنوي
لموجككودات الثابتككة فككي الدراسككات المسككالية وفقككا النظككام المحاسككبي
الموحد  ،للسكنوات ( ) 1082 ، 1085علكى التكوالي  ،وبالتكالي فكلن
مبالل يانة الموجودات الثابتة المحددة فكي التعليمكات والمصكروفة

جدول ( )81احتسا العمر المتبقي للموجود الثابت في عينة البحث

البيان

نسبة االندثار ()8

عمكككر الموجكككود الثابكككت حسكككب العمككر المتبقككي للموجككود الثابتككة
(سنة) ()3
النسب ( سنة) ()1

المباني (مباني االقسام العلمية )

%3

33

12

مباني غير سكنية

%3

33

12

سيارات الصالون

%80

80

3

االثاط الخشبي

%80

80

3

االثاط المعدني

%80

80

3

االثاط االخر

%80

80

3
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االجه ة

%80

80

3

اجه ة استنساخ

%10

5

اندثار كامل

ااالت اتصال

%80

80

3

الحاسبات اإللكترونية

%85

2ط2

اندثار كامل

تم احتسا العمكر المتبقكي للموجكود الثابكت بعكد تن يكل المكدة مكا تكاريخ
التلسيو ولغايكة عكام  ، 1082مكا مكدة الموجكود الثابكت المحكددة حسكب
النسب في النظام المحاسبي الموحد ط
3ط ومككا خككالل الفقككرتيا ( )8،1اعككالال  ،يتو ك وجككود م شككر سككلبي
يتمثل في اندثار الموجكودات الثابتكة وتلثيرهكا علكى اقامكة الدراسكات
المسالية والصباحية في عينة البحث  ،نظرا ألهمية تلج الموجودات
الثابتككة فككي العمليككة الدراسككية  ،ممككا يت لككب االمككر اعككادة النظككر فككي
التعليمككات الخا ككة ف كي انفككاق اجككور الدراسككات المسككالية  ،ولككتكا
عملية االنفاق علكى الموجكودات الثابتكة لكيو كيانة فقك بكل عمليكة
استبدل ايوا وفت نسب معينة تحدد بتعليمات  ،مكا اجكل المحافظكة
على الموجودات الثابتة ط

ثالبةةةا االع ةةةاح عةةةر ماةةةالا انةةةتثار المجوةةةجتاا الباةتةةة المكةةةتري
الميتختم عت الترالاا الميالد
8ط يكتم احتسكا مبكالل االنكدثار السكنوي للموجكودات الثابتكة المسكتخدمة
فككي الدراسككات المسككالية مقسككمة علككى اثنككان (÷  ، )1بسككبب ان هككاال
الموجودات تستخدم في الدراسات الصباحية والمسالية فيكون المبلل
االندثار السنوي التي تتحملا ايرادات الدراسات المسالية هو نصكف
مبلل االندثار السنوي للموجود الثابت  ،ويكون االحتسا بكشكوفات
خارجي  ،كما هو مبيا في جداول (  )6 ، 8اعالال ط
1ط االفصككاد فككي البيانككات الماليككة يككتم االفصككاد عككا المبلككل االجمككالي
لالندثار الموجودات الثابتكة الخا كة بالدراسكات المسكالية  ،وحسكب
االتي :

كشف العمليات الاارية المقترد للسنة المنتهية في ( 1082/81/38الدراسات المسالية)
الدليل المحاسبي

اسم الدليل المحاسبي

 ( 1082دينار)

 ( 1085دينار )

االيرادات الاارية
اجمالي ايرادات الدراسات المسالية

245820500

256138225

تن ل حصة االقسام الداخلية ()%80

()24582050

()25613825

تن ل حصة

ندوق تعليم الوزارة ()%5

()16023513

()30525540

تن ل حصة

ندوق تعليم الاامعة ()%80

()58815445

()28838480

تن ك ل حصككة ككيانة واسككتبدل الموجككودات الثابتككة وفككت ()868823255
نسب النظام المحاسبي الموحد

()868823255

اعتراضات ال لبة

200000

8080000

مامون االيرادات بعد تن يل الحصل اعالال

303586215

316423615

المصروفات
تن ل الرواتب واالجور

355310268

305243421

مامون المصروفات

355310268

305243421
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فالا العمليات الاارية

راةعا اثااا عرضد الا ث
بعككد توضككي نسككبة الفككرق بككيا احتسككا انككدثار الموجككودات الثابتككة
المشتركة وفت النسب النظام المحاسبي الموحد  ،ومبالل الصيانة الفعليكة
للموجودات الثابتة المشكتركة فكي تعليمكات الدراسكات المسكالية  ،والبكالل
نسكككبة (3ط4،% 3ط ) %3للسكككنوات  1082 ، 1085علكككى التكككوالي مكككا
نسب االندثار المقترحة على الموجودات الثابتكة المشكتركة يمككا اثبكات
فرضككية البحككث التككي مفادهككا ( :ان تخصككيل مبككالل انككدثار الموجككودات
الثابتة المسكتخدمة فكي الدراسكات المسكالية وفكت نسكب النظكام المحاسكبي
الموحد يحكافظ علكى الموجكودات الثابتكة  ،اكثكر مكا مبكالل المحكددة وفكت
التعليمات لصيانة الموجودات الثابتة ) ط

االلتنتاواا يالتجصداا
االلتنتاواا
8ط انخفا المبالل المصروفة فعال لصيانة األبنية والموجودات الثابتكة
األخر مقارنة مكل المحكدد فكي النسكب بالتعليمكات  ،ممكا يك ثر ذلكج
سلبا على المحافظة على الموجودات الثابتةط
1ط انخفكا نسكبة مبكالل كيانة األبنيكة والموجكودات الثابتكة األخكر
المحكككدد بالتعليمكككات مقارنكككة مكككل مامكككون مبكككالل االنكككدثار السكككنوي
لموجككودات الثابتككة فككي الدراسككات المسككالية وفقككا النظككام المحاسككبي
الموحد ،
3ط حككدد التعليمككات الخا ككة بالدراسككات المسككالية رقككم ( )٥٣١لسككنة
 ٠٢٢٢ان تكون هنا نسبة ما ايرادات الدراسات المسالية لصكيانة
الموجودات الثابتة المشتركة وليو الستبدالها وهاا يك ثر سكلبا علكى
المحافظة على الموجودات الثابتةط
4ط امكانية احتسا مبالل االندثار السنوي للموجودات الثابتة المشكتركة
المسككتخدمة فككي الدراسككات المسككالية وفككت نسككب النظككام المحاسككبي
الموحد ويكون االحتسا بكشوفات خارجيط
5ط امكانية االفصاد في البيانات الماليكة للدراسكات المسكالية عكا المبلكل
االجمالي لالندثار الموجودات الثابتة الخا ة بالدراسات المساليةط
2ط اغلكككب الموجكككودات الثابتكككة المسككككتخدمة فكككي الدراسكككات المسككككالية
خاضعة لالندثار الكامل وتت لب استبدال ط

التجصداا
8ط ينبغي على ادارة الدراسات المسكالية اسكتغالل كافكة المبكالل المحكددة
فعككال لصككيانة األبنيككة والموجككودات الثابتككة األخككر وفككت لنسككب
بالتعليمات  ،ما اجل المحافظة على الموجودات الثابتةط

18810423

()53808058

1ط تعديل التعليمات الخا كة بالدراسكات المسكالية علكى ان تككون هنكا
نسب ما ايرادات الدراسات المسكالية لالسكتبدال الموجكودات الثابتكة
وليو لصيانتها فق ما اجل المحافظة على الموجودات الثابتةط
3ط علكككى ادارة الدراسكككات المسكككالية احتسكككا مبكككالل االنكككدثار السكككنوي
للموجككودات الثابتككة المسككتخدمة فككي الدراسككات المسككالية وفككت نسككب
النظام المحاسبي الموحد ويكون االحتسا بكشوفات خارجيط
4ط امكانية ادارة الدراسكات المسكالية مكا اإلفصكاد فكي البيانكات الماليكة
عا المبلل االجمالي لالندثار الموجودات الثابتة الخا ة بالدراسكات
المساليةط
5ط ينبغككي مككا ادارة الدراسككات المسككالية اسككتغالل المككوارد فككي اسككتبدال
الموجكودات الثابتكة المسكتخدمة فككي الدراسكات المسكالية والخاضككعة
لالندثار الكامل ط

الم اتر
ايال الم اتر العرةد
 .1الجثالق يالتقارير الرلمد
تعليمككات اسككتحداط الدراسككات المسككالية فككي الكليككات والمعاهككد التابعككة
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (  ) ٥٣١لسنة 1000ط
ديككوان الرقابككة الماليككة االتحككادي  ،النظككام المحاسككبي الموحككد  ،ال بعككة
الثانية 1088 ،ط
ديككوان الرقابككة الماليككة االتحككادي  ،مت لبككات اناككاز البيانككات الماليككة فككي
الدوالر الم بقة للنظام المحاسبي الموحد والبلديات  1084 ،ط
مالكو المعكايير المحاسكبية والرقابيكة فكي جمهوريكة العكراق  ،القاعكدة
المحاسبية المحلية ،رقم (1000 ، )2ط
معيار المحاسبة المصري رقم ( )80األ ول الثابتة واهالكاتها ط
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )82ط
 .2ال تب يالرلالل ياالطاريح
ادم  ،يوحنكا و كال  ،رزق ط()1000ط المحاسكبة الماليكة  ،ا كول
وخصوم وقوالم ط عمان  :دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيل ط
الشكككعباني  ،كككال ابكككراهيم يكككونو والنا كككر  ،خكككالل حسكككا يوسكككف
ط()1081ط دور االفصكككاد البيئكككي فكككي دعكككم التنميكككة المسكككتدامة ط بحكككث
منشور في مالة االدارة واالقتصاد  ،العدد ثالثة وتسعون ط
الع عكككك ي  ،عبككككد الع يكككك علككككوان ط()1002ط المحاسككككبة الماليككككة فككككي
المشروعات الفردية الارد والتسويات الارديةط
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الحساني واالعاجيبي ط مالة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ط المالد ( )8العدد (806-65 )1088( – )4
الموسككوي  ،حسككا يوسككف وال ريككر  ،رانيككا ط()1084ط مككد الت ك ام
المحاسبيا في سورية ولبنكان بمعكايير المحاسكبة الدوليكة عنكد االعتكراف
بالموجودات الثابتة المادية وقياسها ط بحث منشور ط مالة جامعة دمشكت
للعلوم االقتصادية والقانونية  ،المالد ( ، )30العدد ()1ط
حنككان  ،رضككوان حلككو ط()1003ط النمككوذ المحاسككبي المعا ككر مككا
المبادئ الى المعايير  ،ال بعة االولى ط عمان  :دار والل للنشر ط
سككلوم  ،حسككا عبككد الكككريم وهاشككم  ،حسككام حسككا ط()1085ط المعالاككة
المحاسبية للموجودات الثابتة في الوحدات الحكومية واثرها على القوالم
المالية  ،دراسكة ت بيقيكة فكي جامعكة المستنصكرية ط بحكث منشكور مالكة
االدارة واالقتصاد  ،العدد ()840ط
عبككدهللا  ،خالككد امككيا ط()1080ط محاسككبة المنش ك ت غيككر هادفككة للككرب ،
لل بعة االولى عمان  :زم م للنشر والتوزيل  1080 ،ط
علي  ،عبد الوهكا نصكر وشكحاتة  ،السكيد شكحاتة ط()1004ط مراجعكة
الحسككابات فككي بيئككة الخصخصككة واسككواق المككال والتاككارة اإللكتروني كة ط
االسكندرية  :دار التعليم الاامعي ط
مشكور  ،سعود جايد ط()1083ط النظام المحاسبي الموحد  -اطر نظرية
وت بيقات عملية  ،ال بعة االولى ط العراق  :المي انط
ثاندا الم اتر االن لدزي
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