
 ثامنالفصل ال
 االمانات والحسابات الدائنة

االمانات هي مبالغ تستلمها الوحدات الحكومية مقدما لضمان حقوق الخزينة العامة من الجهات الخارجية  
او الداخلية او عبارة عن مبالغ محجوزة لدى الوحدة لم يراجع اصحابها الستالمها وقد تناولتها العديد من 

باالضافة الى  1940( لسنة 28التشريعات التعليمات حول معالجتها مثل قانون اصول المحاسابات رقم )
 التعليمات الحسابية االخرى.

 :راعى النواحي التالية عند إستخدام حسابات األماناتنيجب ان 
أن يتم تسجيل األمانات وفقًا للحسابات التي حددت لذلك في دليل الحسابات وحسب التعليمات  -1

 الخاصة بكل حساب.
أن يتم تثبيت أسم الجهة التي قامت بتسديد األمانة والجهة التي يعود إليها مبلغها والغرض الذي  -2

أستوفيت من أجله وبشكل تفصيلي وأن تكون الدائرة مخولة بقبض تلك األمانات وبموجب وصوالت 
 آ.37محاسبة /

وبعــــد تقديمهم طلبًا خطيًا أن تعاد األمانات الشخصية إلى أصحابها الحقيقيين وبأسمائهم الصحيحة  -3
 بذلك ويتم الدفع بموجب مستند الصرف المقرر.

من قانون أصول المحاسبات  45أن تالحظ الوحدة المدة القانونية المنصوص عليها في المادة / -4
العامة والتي تتقادم بإنتهائها األمانات هذا مع األخذ بنظر اإلعتبار تاريخ إنتفاء الحاجة من موقوفية 

 بلغها.م
أن تتولى الوحدة مسك مجموعة دفترية محللة وحسب أنواع األمانات المحددة في دليل الحسابات   -5

بحيث يمكن عرض نتائج ذلك ضمن مرفقات موازين المراجعة الشهرية وبالتالي السيطرة على كل نوع 
 منها.

نوع من أنواع األمانات تقديم جداول تحليلية تتضمن مفردات وتفاصيل األرصدة الموقوفة في كل  -6
على  وبشكل متراكم لنهاية كل سنة مالية وذلك ضمانًا للسيطرة على تلك المفردات وليمكن الوقوف

 تفاصيلها من سنة إلى أخرى ولحين موعد إعادتها أو تسويتها النهائية من الحساب.
 فتح حساب جاري خاص باالمانات بعد موافقة دائرة المحاسبة  -7

 
 
 



 المعالجات المحاسبية لمجموعة من حسابات االمانات  
 (1-1-2-4أمانات الضرائب ) -1   

يسجل في هــــذا الحساب االمانات التــي تستلمهـا الهيئـة العامـــــة للضرائـب لغـــرض ضمـــان تحصيل 
 ايرادات الضرائب .

 -مبلغ األمانة لغرض تحقيق إيرادًا نهائيًا يتم إجراء القيد اآلتي: عند إستالم
 من حـ/ بنك األمانات   

 الى حـ/ أمانات الضرائب           
عند إجراء التحاسب الضريبي وظهر أن مبلغ األمانة أكثر من اإليراد النهائي يتم إجراء القيد 

 -اآلتي:
 من حـ/ أمانات الضرائب         

 الى حـ/ اإليراد النهائي )حسب نوع اإليراد(            
 الى حـ/ بنك األمانات              

 -عند تحويل مبلغ اإليراد النهائي إلى بنك اإليراد المغلق يتم إجراء القيد اآلتي:
 من حـ/ بنك اإليراد المغلق     
 إلى حـ/ بنك األمانات            

قل من مبلغ اإليراد النهائي يتم مطالبة الشخص المعني بتسديد المبلغ إلى عندما يكون مبلغ األمانة أ
 -بنك اإليرادات المغلق ويتم إجراء القيد اآلتي:

 من حـ/ بنك اإليرادات المغلق  
 الى حـ/ اإليراد النهائي )حسب نوع اإليراد(              

 
الطاقة الكهربائية في الناصرية مع احدى الشركات  تعاقدت المديرية العامة النتاج 21/9/2015في  مثال /

( ماليين دينار من مبلغ العقد كأمانات 10التجارية على تجهيزها معدات توليد وقد تم استطاع مبلغ )
تم تسجيله كأمانة  2015 /10/11وفي المبلغ الى دائرة ضريبة محافظة ذي قار ضريبية وارسلت 

وبعد اجراء التحاسب النهائي مع الشركة  15/12/2015في التحاسب الضريبي مع الشركة ,  لحين
وتم اعادة المبلغ المتبقي للشركة في  ( دينار6500000)ت الضرائب المستحقة على الشركةكان
17/12. 

 .المطلوب/ تسجيل المعالجات المحاسبية الالزمة في سجالت الهيئة العامة للضرائب /فرع ذي قار     



 الحل //
10/11/2015  
  1-1-3الصندوق من حـ/  10000000  

 1-1-2-4الى حـ/ أمانات الضرائب  10000000             
 عن استالم مبلغ االمانة                 

 
 1-4-2-1-3بنك األمانات  من حـ/  10000000    

 1-1-3الصندوق الى حـ/  10000000                
 عن ايداع المبلغ في بنك االمانات                

  17/12      
 1-1-2-4 من حـ/ أمانات الضرائب 10000000       

 الى مذكورين                     
 1-1-2-1الضريبة على دخل شركات القطاع الخاص الى حـ/  6500000000           
 1-4-2-1-3                         حـ/ بنك األمانات  3500000             
 عن تسوية مبلغ امانات الضرائب واعادة المبلغ المتبقي          

 -اد النهائي إلى بنك اإليراد المغلق يتم إجراء القيد اآلتي:عند تحويل مبلغ اإلير 
 1-3-2-1-3 من حـ/ بنك اإليراد المغلق 6500000    

 1-4-2-1-3 إلى حـ/ بنك األمانات 6500000           
 
 

 (9-1-2-4)أمانات أخرى متنوعة  -2
 -عند إستالم مبلغ األمانات يتم إجراء القيد اآلتي:  

 من حـ / بنك النفقات اإلعتيادية 
 إلى حـ/ امانات متنوعة أخرى        

 
 
 



 -عند صرف مبلغ األمانة الى صاحب العالقة يتم إجراء القيد اآلتي:
 من حـ / األمانات األخرى المتنوعة 

 اإلعتياديةإلى حـ / بنك النفقات            
 -في حالة عدم مراجعة صاحب العالقة إلستالم األمانات خالل المدة القانونية يتم إجراء القيد اآلتي:

 من حـ / أمانات أخرى متنوعة 
 (الى حـ / اإليرادات النهائية )حسب نوع اإليراد       

المالية على االعادة يتم اجراء  في حالة المطالبة بالمبلغ بعد مضي المدة القانونية وإستحصال موافقة وزارة
      -القيد كاآلتي :

 من حـ / االيراد النهائي )حسب نوع اإليراد(                 
  الى حـ / امانات أخرى متنوعة                   

 -عند اعادة مبلغ األمانة يتم اجراء القيد كاآلتي :
 من حـ / امانات أخرى متنوعة       

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                   
( من احد المزايدين عن امانات 1000000مبلغ ) لمت محافظة ذي قارتم است 17/7/2019مثال/ في 

وبعد انتهاء المزايدة التي رست على شخص أخر لم  تأجير احدى البنايات العائدة لها دخول مزايدة
دد من قبله وبعد مرور المدة القانونية للمطالبة باالمانة يطالب صاحب األمانة بالمبلغ المس

قدم طلب لصرف مبلغ  15/11/2015حيث تم تحويلها لحساب االيردات, وفي  17/7/2015في
االمانة باعتباره كان قد سافر الى خارج البلد وقد ارسلت المحافظة طلب الى وزارة المالية لغرض 

 .15/12/2015ذلك وتم صرف المبلغ في استرجاع مبلغ االمانة وقد وافقت على 
 .ذي قارمحافظة المطلوب/ تسجيل المعالجات المحاسبية الالزمة في سجالت      

 الحل //
     17/7/2010 

 1-1-2-1-3 من حـ / بنك النفقات اإلعتيادية 1000000 
 9-1-2-4 إلى حـ/ امانات متنوعة أخرى  1000000      

 عن إستالم مبلغ األمانات         
 
 



   17/7/2015  
 9-1-2-4 حـ/ امانات متنوعة أخرى  من 1000000 

 14-10-2-8-1 المتنوعةالى حـ / اإليرادات  1000000      
  عن تسجيل مبلغ االمانات في حساب االيرادات النهائية   

15/12/2015 
 14-10-2-8-1 المتنوعةحـ / اإليرادات  من 1000000           

 9-1-2-4 حـ / امانات متنوعة أخرى الى    1000000        
 تسوية حساب االيرادات في حساب االمانات لمطالبة صاحب االمانة بها

 9-1-2-4 حـ / امانات متنوعة أخرى  من   1000000   
 1-1-2-1-3 من حـ / بنك النفقات اإلعتيادية 1000000        

 اعادة مبلغ األمانة نع                       
 
 (1-3-4)دائنو الرواتب واالجور المعادة   -3

يسجل في هذا الحساب مبالغ الرواتب التي لم يراجع اصحابها الستالمها ويعاد الى الصندوق من قبل     
ويتم اجراء القيود  لبنكوحدة لدى الجنة الراتب بموجب وصل قبض ويتم اياعه في الحساب الجاري ل

 -المحاسبية التالية :
يتم تسجيل صافي الراتب الذي يستحقه الموظف بعد استقطاع التوقيفات واالقساط ان وجدت ويقيد  -1

  -:كاالتي
  نقد في الصندوق من حـ /             

 الى حـ / دائنو الرواتب واالجور المعادة                   
  اعادة راتب شهر بمستند القبض المرقم                          

 يتم ايداع المبلغ في البنك  -2  
 من حـ / بنك النفقات االعتيادية 

 نقد في الصندوق الى حـ /                    
 
 
 



 -عند مراجعة الموظف الستالم الراتب يظهر القيد كاآلتي : -3
 من حـ / دائنو الرواتب واالجور المعادة         

 بنك النفقات االعتيادية  الى حـ /                   
 صرف صافي راتب شهر بمستند الصرف رقـــــم                   

( دينار 600000قامت مديرية ماء ذي قار باعادة راتب الموظف محمد البالغ ) 30/11/2015في  /مثال
وبعد عودة  15/12/2015وفي  , الى امين الصندوق لعدم استالمه كون الموظف يتمتع باجازة خارج البلد

 الموظف من السفر قدم طلب لصرف راتبه تم اجراء الالزم. 
 المطلوب/ تسجيل القيود المحاسبية الالزمة.

 الحل //
            قيد استرجاع الراتب -1
 1-1-3 نقد في الصندوق من حـ /   600000  

 1-3-4  الى حـ / دائنو الرواتب واالجور المعادة     600000    
 اعادة راتب شهر بمستند قبض                           

 ايداع المبلغ في البنك   -2  
 1-1-2-1-3من حـ / بنك النفقات االعتيادية   600000

 1-1-3 نقد في الصندوق الى حـ /     600000            
 قيد صرف الراتب -3

 
 1-3-4من حـ / دائنو الرواتب واالجور المعادة   600000        

 1-1-2-1-3  الى حـ /  بنك النفقات االعتيادية  600000                 
 راتبال مبلغصرف 

 
 
 
 
 

  



 (1-6-3-4حـ / الصكوك غير المسحوبة ) -4
 في حالة قيام الوحدة الحكومية بتنظيم صك بمبلغ االستحقاق للجهات المستفيدة يتم اجراء القيد التالي     
 المصروفات النهائية  من ح/     

 الى ح/ بنك النفقات            
وفي بعض االحيان التقوم تلك الجهات بسحب مبلغ الصك من المصرف فيتم اجراء القيود المحاسبية 

 -التالية:
 -يتم اجراء القيد االتي :( ايام 10( اشهر و)6والبالغة )بعد مضي المدة القانونية الزمني للصكوك      

 من حـ / بنك النفقات االعتيادية              
 الى حـ / صكوك غير مسحوبة )بإسم أصحاب العالقة(                 

 -عند المطالبة بالمبالغ يتم اجراء القيد االتي :    
 من حـ / صكوك غير مسحوبة )بإسم أصحاب العالقة(        

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية               
 -عند عدم المطالبة بالمبالغ وبعد مضي المدة القانونية يتم اجراء القيد االتي :   

 من حـ / صكوك غير مسحوبة)بإسم أصحاب العالقة(        
 الى حـ / االيراد النهائي                      

      االتيالعادة يتم ى افي حالة المطالبة بالمبلغ بعد مضي المدة القانونية وإستحصال موافقة وزارة المالية عل
 من حـ / االيراد النهائي )حسب نوع اإليراد(                 
 الى حـ / امانات صكوك غير مسحوبة )باسم اصحاب العالقة(                

 -عند اعادة مبلغ األمانة يتم اجراء القيد كاآلتي :           
 امانات صكوك غير مسحوبة )باسم اصحاب العالقة( من حـ /            

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                       
 

  مثال /
قامت دائرة صحة ذي قار بتحرير صك الى احد المتعاقدين معها لصيانة مجموعة  2/1/2010في  -1

 ( مليون دينار. 150بمبلغ )من المباني التابعة لها 
ولعدم مراجعة صاحب الصك الستالمه تم  12/7/2010بعد مضي المدة القانونية للصك في  -2

 اجراء قيد تسوية وتسجيل المبلغ في حسابات امانات الصكوك الغير مسحوبة.



بعد انتهاء الفترة القانونية لتسجيل المبلغ في حسابات االمانات تم اجراء قيد  12/7/2015في  -3
 مانة في حساب االيرادات المتنوعة.تسوية وتسجيل مبلغ اال

راجع صاحب االمانة الدائرة وطلب تحرير صك بمستحقاته بعد ان قدم االعذار  19/8/2015وفي  -4
المشروعة والمستندات الثبوتية باالستحقاق وقد وافقت وزارة المالية على صرف المبلغ وتم الصرف 

 . 22/9/2015في 
 ية الالزمة في سجالت دائرة صحة ذي قار.المطلوب/ اجراء المعالجات المحاسب

 الحل //
 قيد الصرف     2/1/2010 -1      

  6-4-1-2صيانة المباني من ح/  150000000        
 1-1-2-1-3االعتيادية الى ح/ بنك النفقات  150000000           

  عن تنظيم صك بمبلغ الصيانة                
 قيد عكس مبلغ الصك  12/7/2010  -2  
 1-1-2-1-3 من حـ / بنك النفقات االعتيادية  150000000                 

 1-6-3-4الى حـ / صكوك غير مسحوبة   150000000               
 عن اجراء قيد تسوية وتحويل المبلغ الى حساب االمانات بعد انتهاء المدة القانونية للصك         

 ساب االيراداتقيد تحويل المبلغ الى ح  12/7/2015 -3
 1-6-3-4 من حـ / صكوك غير مسحوبة 150000000         

 14-10-2-8-1  متنوعةالى حـ / االيراد ال  150000000                 
 قيد اعدة المبلغ الى حساب االمانات 2015 /19/8 -4

          14-10-2-8-1  متنوعةالى حـ / االيراد ال  150000000                
  1-6-3-4الى حـ / صكوك غير مسحوبة   150000000                    

 عن مطالبة صاحب االستحقاق بالمبلغ واجراء تسوية العادته الى حساب االمانات           
 

       5- 22/9/2015  
 1-6-3-4 من حـ / صكوك غير مسحوبة 150000000            

 1-1-2-1-3 بنك النفقات االعتيادية من حـ /  150000000              
 عن تنظيم صك جديد للشخص المستفيد           

 


