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 األسبوع األول

 النظام المحاسبي الحكومي والموحد ومجال تطبيق كل منهما وأهميتهما

 طبيعة التقسيمات المالية واإلدارية للدوائر الحكومية في العراق

 طبيعة عن موجزة فكرة إعطاء من البد العراق في الحكومي المحاسبي النظام بحث في الخوض قبل    

 أساسها على والتي تمويلها وإسلوب نشاطها طبيعة حيث من الحكومية للدوائر والمالية اإلدارية التقسيمات

 أن يمكن الدولة دوائر فإن األساس هذا وعلى. تلك أم المجموعة هذه تعتمده الذي المحاسبي النظام نوع يتحدد

 الى: وهدفها عملها وطبيعة اإلقتصادي للنشاط وفقا   ثالث تقسيمات في نضعها

الحكومي المركزي: وتشمل الوحدات ذات النشاط الخدمي المجاني والتي تمول من الموازنة وحدات القطاع  -أ

العامة للدولة وهي ال تهدف الى الربح من نشاطها وأن هذه الوحدات تشكل بمجموعها الموازنة العامة للدولة 

سية للحكومة والدوائر ومحكوم نشاطها بما يخصص لها في الموازنة وهذه الوحدات تشمل كافة التشكيالت الرئي

 الخدمية االخرى وهي التي تطبق النظام المحاسبي الحكومي والذي سنبحثه في عامنا الدراسي هذا.

وحدات القطاع العام )التي كانت تسمى القطاع اإلشتراكي( وهي وحدات حكومية لكنها تعمل بنشاط  -ب

لها ومواردها وقد تحقق ربح او خسارة إقتصادي تجاري تهدف الى تحقيق الربح وتمول ذاتيا من خالل رأسما

إال انها تهدف الربح وتعمل وتشمل الشركات والمؤسسات العامة في وزارة الصناعة والتجارة والنقل وغيرها، 

وهي خارج الموازنة العامة للدولة بحكم استقاللها المالي )البعض منها حاليا وبسسبب الضروف وتوقف 

لها موارد فأنها تمول من الموازنة العامة للدولة بطريقة المنح أو السلف نشاطها وعدم ممارستها نشاط يحقق 

 وهذه حالة شاذه ال يقاس عليها وتبقى هذه الوحدات مستقله.

النظام المحاسبي الذي يطبق في هذه المجموعة هو النظام المحاسبي الموحد وهو نظام يأخذ بالمبادىء 

كامال ويضمن لها معالجة محاسبية لتصرفاتها بما يظهر لها نتيجة  المحاسبية التجارية ويعتمد اساس اإلستحقاق

 النشاط من ربح او خسارة ويراعى معايير المحاسبة الدولية.

ج. المصارف وشركات التأمين وهي المجموعة الثالثة من الوحدات الحكومية وهذه المجموعة من الوحدات 

ماليا  ومشابهه من حيث طبيعة النشاط وهو النشاط المالي التي تمارس نشاطا  خدميا  وهي تهدف الربح ومستقله 

الذي يختلف بطبيعة الحال عن األنشطة الصناعية والتجارية وغيرها من األنشطة لذلك فقد تم تصميم نظام 

محاسبي خاص لها سمي النظام المحاسبي الموحد للمصارف والتأمين ينسجم وطبيعة النشاط وهدف الربح من 

 سبية وهيكل الحسابات وتقسيمها.حيث االسس المحا

د. النظام المحاسبي الموحد للبلديات نظرا  لخصوصية المؤسسات البلدية وطبيعة عملها النوعي تطلب األمر 

إعداد نظام محاسبي موحد خاص بالبلديات الذي تم اشتقاقه من النظام المحاسبي الموحد من خالل استحداث 

يعة العمل المؤسسات البلدية ويعمل ضمن نفس االسس والمبادىء وتحلل بعض الحسابات التي تتطلبها طب

 والقواعد التي يستند اليها النظام المحاسبي الموحد.
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 الحكومي والنظام المحاسبي الموحد أهمية النظام المحاسبي

فالنظام المحاسبي الحكومي يعتبر اداة تنظيم وتنفيذ ورقابة  يستمد النظام المحاسبي اهميته من اهدافه

الموازنة العامة اإلتحادية للدولة, وحيث ان النشاط الحكومي الخدمي والموازنة العامة اإلتحادية 

للدولة تمثل وظائف الدولة اإلقتصادية واإلجتماعية والتي تمارسها بشتى الطرق واألساليب مما 

إلنفاق الحكومي وتعدد في مجاالت وأنواع اإلنفاق وهذا ينعكس على يترتب عليها زيادة في ا

النظام المالي للدولة وعلى تنوع مصادر التمويل ومن هنا زادت أهمية الموازنة بأعتبارها خطة 

الدولة لفترة زمنية قادمة, وزيادة أهمية الموازنة أدى الى زيادة أهمية مراقبة ومتابعة تنفيذ 

له الى تزايد أهمية االداة التي تضمن ذلك وهي النظام المحاسبي الحكومي الموازنة فأدى ذلك ك

فكافة التصرفات المالية والمحاسبية في الدوائر الحكومية الخدمية تخضع للنظام المحاسبي 

 الحكومي من خالل تعليماته الصادره من جهه مخولة بموجب نص قانوني.

ائل التي تحتاجها اإلدارات المختلفة للتأكد من أما النظام المحاسبي الموحد فهو من اهم الوس

سالمة التصرفات المالية وتحليل نتائج األعمال وتقييم األداء اإلقتصادي وبشكل دوري ومن ثم 

رسم السياسات واتخاذ القرارات لتطوير إقتصاديات المنشأة ومن خالل تسجيل وتبويب وتلخيص 

لعمليات المالية خالل فترة زمنية معينه مع إمكانية العمليات ذات القيمة النقدية لمعرفة نتائج ا

إستخراج التقارير بدقة وسرعة تالئم احتياجات المستخدم مع االحتفاظ بالبيانات لعدة سنوات 

 وسهولة استرجاعها.

  

 اإلسبوع الثاني

 المحاسبة الحكومية, تعريفها ومميزاتها واألسس المحاسبية 

 والمحاسبي الحكومي في العراقنبذة تاريخية عن النظام المالي 

خضع النظام المحاسبي الحكومي في العراق في بداية القرن العشرين ألحكام قانون اصول المحاسبات العثماني 

( م, فضال  عن مجموعة التعليمات التي جاء بها نظام السلطة في األمور المالية ذي العدد 1911الصادر سنة )

( لسنة 28ذا القانون حتى صدر قانون اصول المحاسبات العامة رقم )وإستمر العمل به 1924( لسنة 715)

( لسنة 107، والتعليمات الحسابية الملحقه به, وصدر قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم)1940

( الذي تناول مراحل إعداد الموازنة العامة الموحدة )مرحلة اإلعداد والمناقشة, مرحلة التشريع, مرحلة 1985)

 التنفيذ, ومرحلة المتابعة(.

وحدد بموجب هذا القانون وحدات اإلنفاق الحكومية الممولة مركزيا  والتي تخضع ألحكام قانون اصول 

إذ صدر قانون  2004وإستمر العمل بهذين القانونين حتى نهاية سنة  1940( لسنة 28المحاسبات العامة رقم )

والذي جمد العمل بالقانونين المذكوين انفا  في حال تعارضهما  2004ة( لسن95اإلدارة المالية والدين العام رقم )

 .1/1/2005معه وإعتبارا من 
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كما وصدرت عن وزارة المالية العديد من التعليمات المالية عبر هذه السنين فضال  عن كراس شرح دليل 

الذي تضمن  1989ي سنة وكراس تعليمات النظام المحاسبي الالمركز 1981الحسابات للموازنة الجارية سنة 

قواعد محاسبية تنفيذية شاملة لوحدات اإلنفاق المطبقة للنظام المحاسبي الالمركزي فضال  عن المجموعة 

المستندية والدفترية المعتمدة من قبل وحدات اإلنفاق الحكومي كافة ونماذج مخرجات النظام المحاسبي من 

 واإليرادات وحسابات السلف واألمانات. موازين المراجعة والجداول التحليلية للمصروفات

 

 في العراق ة للنظام المحاسبي الحكوميوالمحاسبي ةمكونات االماليال

 ان المكونات األساسية للنظام المالي والمحاسبي الحكومي في العراق هي العناصر األساسية اآلتية:

التخطيط المالي وهو ما تعبر عنه الموازنة العامة اإلتحادية للدولة بشقيها الجاري)النفقات  .أ

 التشغيلية(واإلستثماري)المشاريع اإلستثمارية(.

اإلدارة المالية ممثلة بوزارة المالية وبالتشاور مع وزارة التخطيط التي تتولى إدارة تنفذ الموازنة  .ب

التمويل والمتابعة وكذلك ماتقوم به األجهزة اإلدارية والمالية في دوائر الدولة   واإلشراف عليها والقيام بعمليات

 كافة.

ج.النظام المحاسبي الحكومي : هو النظام الذي يحكم جانب التنظيم المحاسبي لعمليات تنفيذ الموازنة واعداد 

ألنظمة والتعليمات, كما يتضمن البيانات الشهرية والسنوية ويضع القواعد التي تحكم األداء وفقٍا للقواعد وا

 حاالت التسجيل والترحيل وتبويب عمليات الصرف والقبض وفق ما تحدده القواعد المحاسبية الدولية والمحلية.

د. النظام الرقابي ويشمل الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية وأسس القيام بها وأساليبها وأجهزتها وأسلوب 

 عملها وإرتباطها.

 اسبيةاالسس المح

يطبق في النظام المحاسبي الحكومي في العراق أربعة أسس محاسبية وفي مجاالت محددة لكل منهم وواضحة 

المجمد حاليا  وقانون اإلدارة  1940لسنة  28وتستند الى مواد قانونية في قانون اصول المحاسبات العامة رقم 

 وهذه األسس هي : 2004لسنة  95المالية والدين العام رقم 

أوال : األساس النقدي: وهو األساس المطبق بشكل رئيسي في اإليرادات والمصروفات, وجاء التأكيد على ذلك 

الفقرة أ من قانون اصول المحاسبات وكذلك تمت األشارة الية في قانون  12الفقرة أ,  11بموجب المادتين 

السنة المالية باإليرادات والمصروفات وهو يعني أن تحمل  2004لسنة  95اإلدارة المالية والدين العام رقم 

 -: على النقدي االساس تطبيق يتم التي قبضت أو دفعت فعال  بغض النظر عن تاريخ اإلستحقاق

 االيرادات.1

 رسوم او خدمات او سلع تقديم عن كانت سواء االيراد مصادر مختلف ومن موارد من للدولة مايتحقق كل هو

 . آخر مصدر اي او الموجودات بيع او ضرائب او

 : امثلة
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 العامة الشركات بقانون المشمولة العام القطاع شركات ارباح من للدولة العامة الخزينة حصة تسجيل يتم. 1

 .االنفاق وحدات من استالمها بتاريخ المستلمة المعدل 1997 لسنة 22 رقم

 التسجيل فان 2007 شباط 20 في" فعال استلم لكنه 200٦ ايلول 20 في ضريبي ايراد تحقق حالة في. 2

 . االساس هذا وفق ايلول شهر في ايرادات هناك تكون لن اي الفعلي القبض تاريخ وهو شباط شهر في يكون

 المصروفات.2

 سيرد) االستحقاق اساس تطبيق فيها يتم معينة حاالت باستثناء النقدي االساس على المصروفات جميع تسجل

 "(الحقا ذكرها

 : امثلة

 شهر في بالتسديد قامت انها اال صرفياتها عن الدوائر الحدى دينار ------------ بمبلغ كهرباء قائمة استالم تم

 السابقة للسنة تعود الصرفيات ان من الرغم على شباط شهر حسابات على تسجل فانها الالحقة السنة من شباط

. 

 المعدل النقدي األساس: ا  ثاني

 بتطبيق الخاصة االستثناءات بعض مع األكبر الجزء في النقدي األساس على الحكومي المحاسبي النظام يقوم

 مطابقة فلسفة على يعتمد ،(المختلط األساس)المعدل النقدي باألساس ويسمى البنود بعض على االستحقاق أساس

 أن مبدأ من األساس هذا وينطلق النقدية، تدفقاتها زمان عن تام بمعزل المتحققة بالمنافع المصروف مقارنة أو

 ومن الرشيدة، االقتصادية القرارات اتخاذ على تساعدهم التي بالمعلومات القرار متخذي إمداد أساسها المحاسبة

 مطابقة تتم بحيث أهدافها، تحقيق على المحاسبية الوحدة قدرة مدى تحديد المطلوبة المعلومات تلك أهم

 .المصروف دفع أو اإليراد تحصيل عن النظر بغض( اإليرادات) منافع من تحقق ما مع( المصروفات)

 خالل تستلم ولم تتحقق التي اإليرادات مجال في محددة تطبيقات األساس لهذا وتوجد: اإلستحقاق أساس : ثالثا

 الصحيح بالشكل المالي الوضع إظهار لغرض المالية السنة هذه في مستحق كايراد قيدها يتم لذلك المالية السنة

 والعقود واإلستيرادات الرواتب مثل اإلستحقاق أساس عليها طبق المصروفات في حاالت توجد وكذلك

 اإلشارة وردت وقد.  مستحقة كمصروفات تسجيلها يتم اذ بعد مستنداتها تكتمل ولم إستحقت التي والمقاوالت

 وفي 1940 لسنة 28 رقم المحاسبات أصول قانون من ب الفقرة 12 و ب الفقرة 11 المواد في ذلك إلى

 .الموازنة وقوانين اإلستثمارية الخطة تعليمات

 اإللتزام أساس: رابعا  

 ال ولكي بعد تستحق لم لكنها بها اإللتزام تم التي بالمصروفات المالية السنة تتحمل أن هو األساس هذا بموجب

 الحاجة وجود مع الالحقة السنة في المبالغ صرف ويتعذر السنة إنتهاء بسبب الموازنة في التخصيص يلغى

 األمانات حساب في ووضعه المختصة الموازنة على ا  مصّرف المبلغ قيد يجيز نص القانون في ورد فقد واإللتزام

 أصول قانون من 32 المادة في إليها اإلشارة وجاءت ومحددة قليلة حاالت وهذه الالحقة السنة في منه للصرف

 االدارة قانون صدور بعد" حاليا تطبيقه واليتم فيه العمل جمد الذي 1940 لسنة 28 رقم العامة المحاسبات

 .2004 لسنة 95 رقم العام والدين المالية
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 مميزات النظام المحاسبي الحكومي العراقي

 الحكومي يطبق في الوحدات الحكومية الغير هادفة لتحقيق الربح.إن النظام المحاسبي  .1

تطبيق جزئي ألساس اإلستحقاق وأساس اإللتزام إن المحاسبية الحكومية تستخدم األساس النقدي مع  .2

 واألساس النقدي المعدل وأساس اإللتزام.

إن المحاسبة الحكومية ال تفرق بين المصروفات اإليرادية والمصروفات الرأسمالية فتفقل جميعها في  .3

 حساب قياس النتيجة للسنة التي تم فيها الصرف.

ات واإليرادات الفعلية مع المخطط لها في الموازنة الحسابات الختامية يبين مدى مطابقة المصروف .4

 وعرض المركز المالي للدولة الذي يبين حقوق الدولة والتزاماتها.

يخضع النظام المحاسبي الحكومي للتشريعات والتعليمات المالية المركزية فهي تحدد االسس العامة  .5

ية وكشوف الحسابات ومواعيدها وإسلوب والقواعد األساسية وحتى السجالت والمستندات والمعالجات القيد

 إعدادها.

 

 اإلسبوع الثالث

المحاسبة الحكومية وقاعدة األموال المخصصة، الموازنة العامة اإلتحادية للدولة والحسابات الختامية 

 والدورة المحاسبية

 المحاسبة الحكومية وقاعدة األموال المخصصة

إن ما تتضمنه هذه الفقرة هو بيان مصدر األموال التي تعتمد عليها الوحدات الحكومية الخدمية الغير        

هادفة لتحقيق الربح في مواجهة تسديد نفقاتها التي تحتاجها في تقديمها للخدمات, إذ تعتمد على قاعدة األموال 

ونوعا  بالمبالغ التي توضع تحت تصرفها خالل فترة  المخصصة اي ان القدرة اإلنفاقية لهذه الوحدات تحدد كما  

زمنية محددة، وهو ما يناسب هذه الوحدات فهي ليس لها رأسمال وال تحقق أرباحا  وليست لها موارد، إذ أن 

عمل هذه الوحدات هو تنفيذ خطة موضوعة ومحددة لها المبالغ الالزمة لتنفيذها وانها ملزمة بالتقيد بالمبالغ 

ا من حيث حجم المبلغ ومن حيث نوع النشاط الذي يصرف عليه المبلغ ومن حيث الفترة الزمنية المخصصة له

 المحددة لها تلك المبالغ، وهذه المبالغ المخصصة لهذه الوحدات مخصصة في الموازنة العامة اإلتحادية للدولة.

 

 الموازنة العامة اإلتحادية للدولة

 الموازنة تقسيماتو للدولة اإلتحادية العامة الموازنة ومراحل مكوناتو للدولة العامة الموازنة

 على يقوم مالي برنامج) بأنها 2004 لسنة( 95) رقم العام والدين المالية اإلدارة قانون في الموازنة عرفت

 (.للحكومة العينية والصفقات وتحويالت ونفقات إليرادات السنوية التخمينات

 الموازنة مكونات للدولة الموحدة العامة الموازنة قانون 1985 لسنة( 107) رقم القانون من( 1) المادة حددتو

 :مجموعتين على وهي للدولة العامة
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 :كاالتي موزعة موازنتين وتضم مركزيا   الممول الحكومي القطاع موازنة:  األولى المجموعة

 الجاريـــــة الموازنة – أ  

 اإلستثمارية الموازنة - ب

 .ذاتيا   الممولة اإلنتاجي اإلقتصادي النشاط ذات العام القطاع لوحدات الموحدة الموازنة:  الثانية المجموعة

 هي مركزيا   الممول الحكومي القطاع موازنة أن( ثالثا   – ثانيا   – أوال   -2) المادة في أعاله القانون أوضح وقد

 جبايتها مسؤولية تقع التي التمويل مصادر من تحصيلها المتوقع الموارد جميع تتضمن تخصيصية تخطيطية

 التخصيصات تتضمن كما بوزارة المرتبطة غير والدوائر بها المرتبطة اإلدارية والتقسيمات الوزارات على

 الموحدة الموازنة بأن( ثالثا   – ثانيا   – أوال   -3) المادة في القانون وأوضح السنة خالل إلستخدامها المعتمدة

 جميع موازنات وتتضمن الموحد المحاسبي النظام وفق وتنفذ تعد تخطيطية موازنة هيام الع القطاع لوحدات

 حساب رصيد تظهر التي الموازنات على وتقتصر ذاتيا   الممولة اإلنتاجي اإلقتصادي النشاط ذات الوحدات

 .قبلها من المعتمدة األسس وفق األرباح توزيع وحساب النتيجة

 :الجاريــــــــــة الموازنة .أ

ذات الصفة المتكررة أي تلك التي تخصص للوحدات  اإلعتيادية والنفقات باإليرادات المتعلقة الموازنة هي

 وزارة تتولى وتساعد على استمرارية عمل أجهزة الدولة  والتيللقيام بأداء المهام المكلفة بها  سنويا  الحكومية 

 .فيذهاتن ومتابعة ومناقشتها تجميعها المالية

 :اإلستثماريةموازنة ال. ب

أي ما يخصص لتنفيذ المشاريع االستثمارية كالطرق  السنوية الرأسمالية بالمشاريع المتعلقة الموازنة هي

 تنفيذ ومتابعة إعدادها  التخطيط وزارة وتتولىوالجسور والمشاريع الصناعية وتنتهي بانشاء المشروع 

 .السنوية اإلستثمارية الموازنة تنفيذ تعليمات وفق الرأسمالية المشاريع

 الجارية) الموازنتين توحيد جرى 2004 لسنة( 95) رقم العام والدين المالية اإلدارة قانون بموجب

 وبالتشاور المالية بوزير تنفيذها صالحية وأنيطت االتحادية العامة الموازنة هي واحدة بموازنة( واإلستثمارية

 الوزارات على التخصيصات وتوزيع اإلستثماري المنهاج بإعداد التخطيط وزارة وتقوم ؛ التخطيط وزير مع

 .التمويل عملية المالية وزارة وتتولى بوزارة المرتبطة غير والجهات

 

 :اإلتحادية العامة الموازنة ومراحل مكونات

 : اإلتحادية الموازنة مكونات. أ

 .الموازنات هذه تغطيه الذي النشاط طبيعة وحسب أساسيين جزئين من العامة الموازنة تتكون    

 .الجارية النفقات: أوال  

 (.الرأسمالية المشاريع)  اإلستثمارية النفقات: ثانيا  
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 : االتحادية العامة الموازنة إعداد مراحل. ب

 كافة وللوزارات وتشريعية وإدارية وتحضيرية تنظيمية عديدة بمراحل يمر  اإلتحادية العامة الموازنة إعداد

 القادمة السنة في به تقوم لما الدولة خطة عن عبارة هي الموازنة أن ورغم بوزارة المرتبطة غير وللدوائر

 اإللتزام عدم على ويترتب التنفيذ واجب قانونا   تمثل نفسه الوقت في أنها إال وتكاليف وبرامج أهدافا   تمثل والتي

 العامة الموازنة اعداد عن مسؤولة المالية وزارة في الموازنة دائرة) القانونية أو اإلدارية والمحاسبة المسائلة به

 : التالية بالمراحل تمر االعداد عملية وان التخطيط وزارة مع التنسيق او وبالتشاور للدولة

 

 على) التخطيـــط وزارة مع وبالتشــاور المالية وزارة قبل من الموازنة إعـــداد تعليمـــات إصدار: أوال  

 للسنة المقررة الستراتيجية فيها توضح والتي( الوزراء مجلس يقــــــرها التي الستراتيجية ضـــــــــوء

 إعــداد لغـرض كافة الدوائر على وتوزيعها الموازنــة إعـــــداد إستمارات إصدار وكــذلك. القادمــــــة

 .عام كل من مايس شهر من إبتداءا   ويكون تصنيفهــا وإســلوب بنــودها بموجب موازنتهـا

 

 رئيسية دائرة لكل مختصة لجنة بتشكيل أمر بإصدار وذلك الدولة دوائر قبل من الموازنة إعداد مرحلة: ثانيا  

 والمفتش التدقيق ودائرة المالية الدائرة من ممثلين مع الدائرة لتلك التشكيــــــــــالت لكل ممثلون فيها يشارك

 فترة خالل تحقيقها ينوي التي وبرامجه ألهدافه وفقا   القادمة للسنة يحتاجه ما يوضح أن عليه تشكيل وكل العام

 .حزيران شهـــــــر تتعدى ال

 

 لجنة تشكل حيث الفرعية والدوائر التشكيالت من تجميعها بعد المعنية الوزارات قبل من مناقشتها مرحلة: ثالثا  

 من بند كل على لها التابعة الدوائر مناقشة تتولى بوزارة المرتبطة غير الرئيسية الدوائر أو الوزارة مركز فـــي

 يتم النقاشات وبعد له خططت بما علم على الدوائر تكون أن يتطلب ما وهو مبلغ كل وعلى الموازنة بنود

 المالية وزارتي إلى تقدم ثم وتشكيالتها الرئيسية الدائرة أو الوزارة لموازنة نهائية صيغة على االتفـــــاق

 .تموز شهر خالل الموازنة نوع بحسب والتخطـــــــــــيط

 

 الدولة دوائر لمناقشة متخصصة لجان تشكيل المالية وزارة تتولى: المالية وزارة في المناقشة مرحلة: رابعا  

 رئيسية دائرة أو وزارة لكل المناقشة تاريخ يتضمن زمني جدول بإعداد وذلك الموازنة ضمــن موقع لها التي

 يخـص فيما  التخطيط وزارة مع الحال وكذلك محددة، وتواريخ محــــــددة مجاميـــــــــــــــــع شكل وعلــــى

 شهر مطلع الوزراء مجلس إلى بعدها تقدم آب شهر خالل المناقشات تلك تنتهي أن ويجب اإلستثمارية المشاريع

 .ايلول
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 ومهمة خاصة جلسات لها تكون حــيث:  الوزراء مجلس قبل من واإلقـــــــــــــــــرار المناقشة مرحلة: خامسا  

 أن ينبغي والتي القادمة للسنة بكاملها الدولة خطة بإعتبارها الموازنـــــــــة موضــــوع ألهميـــــــة وذلك

 إقـرارها،تقـدم وبعـد الخدمات وتقديـم اإلقتصادي النمو وتحقيـــق اإلحتياجات وسد األهداف تلك تحقيق تتضمن

 .األول تشرين شهر من العاشر قبل وذلك النواب مجلس إلى

 

 إقرار عليها يتوقف حيث واألساسية المهمة المراحل من وهي النواب مجلس في المناقشة مرحلة: سادسا  

 منها عديدة إعتبارات المرحلة هذه وتتخلل تغييرها أو بنودها بعض رفــــــــــض أو تأجيلهــا أو الموازنة

 مجلس إلى ترسل أقرت، إن الموازنة، إقرار وبعد وسياسية وثقافيــــــــــة وإنسانية وإجتماعيـــــة إقتصادية

 .عليها للمصادقة الرئاسة

 

 مع تطابقها من والتأكد المجلس قبل من مراجعتها تتم حيث الرئاسة مجلس قبل من المصادقة مرحلة: سابعا  

 يكون وأن الجهات كافة قبل من به اإللتزام واجب تشريع تصبح وبهذا المصادقة تتم ثم واألولويات  األهداف

 .المالية السنة نهاية قــبل ذلك

 

 يخصهـا ما حـــسـب كـل الدوائــر على وتوزيعهـا  والتخطـيط الماليـة وزارتي قبل من طبعهــــــا مرحلة: ثامنا  

 .التنفيذ مرحلة تبدأ لكي  منها

 

 الفترة المحاسبية والدورة المحاسبية والحسابات الختامية

 الصرف عمليات فيها يتم األول كانون 31 لغاية الثاني كانون 1 من إعتبارا   سنة لكل المحاسبية الفترة تبدأ

 الحسابات فترة ُسميت فترة أضيفت فقد لمعالجتها زمنية فترة إلى تحتاج معلقة حاالت ولوجود والقبض؛

 الماضية السنة لمعامالت محاسبية معالجات فيها تتم الالحقة السنة من الثاني كانون نهاية إلى وهي الختامية

 إلى نتوصل لكي الماضية 12الـ لألشهر الحسابات على يضاف 13 رقم الحساب يعتبر خاص حساب لها ويعد

 وأنما فعلية قبض أو دفع عمليات يتضمن ال 13 رقم الحساب أن علما   حساب 13 بعدد كاملة سنة حسابات

 .الماضية السنة لمعامالت فقط تسويات إجراء

 

 إلى الحاجة تنشأ حيث المحاسبية العملية أو الصرف عملية بها تمر التي المراحل فهي المستندية، الدورة أما

 توفر تأييد إلى وإستنادا   بالصرف المخولة الجهة موافقة إستحصال وبعد الوحدات إحدى في الصرف

 .  النافذة والتعليمات الصالحيات وفق الصرف عملية مراحل تبدأ الموازنة في التخصيص

من قانون اإلدارة المالية والدين العام فترة الحسابات  8من القسم  4أما الحسابات الختامية فقد حدد البند 

على ان  31/3السنة التالية وتنتهي في  الختامية بمدة ثالثة أشهر تبدأ باليوم االول من شهر كانون الثاني من

ايام( من نهاية كل شهر وتقدم  10تقدم الوحدات الحكومية حساباتها الشهرية الى الوزارة المعنية بعد )
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تموز( حيث ان من الضروري للسلطة  15الوزارات حساباتها نصف السنوية الى وزارة المالية بموعد أقصاه )

الختامي ألنه يمثل التنفيذ الفعلي للموازنة للتأكد من أن التخصيصات قد نفذت التشريعية أن تطلع على الحساب 

وحققت األهداف التي حددت لها وبذلك تستطيع السلطة التشريعية عن طريق الحساب الختامي مراقبة الحكومة 

 ومدى تأديتها المهام الموكلة بها.

 

  ة والحسابات الختاميةالتشابه واألختالف بين الموازنة العامة اإلتحادية للدول

 الحسابات الختامية       الموازنة العامة اإلتحادية للدولة  الموضوع ت

 عرض إنجازات فترة مالية سابقة خطة عمل فترة قادمة الهدف 1

 عرض انجازات فترة مالية سابقة سنه مالية قادمة الفترة الزمنية 2

 نفقات وايرادات نفقات وايرادات العناصر 3

 سياسية، اجتماعية، سلوكية، اقتصادية سياسية، اجتماعية، سلوكية، اقتصادية االبعاد 4

 فعلية تقديرية طبيعة البيانات 5

 

 

 

 اإلسبوع الرابع

 الخزينة الحكومية ودورها في النظام المركزي وتشكيالت الخزينة العامة ادارة النظام المحاسبي الحكومي،

تتألف الدولة من مجموعة من التشكيالت اإلدارية التي تأخذ شكال هرميا حيث هناك وحدات رئيسية        

تسمى الوزارات وترتبط بكل وزارة مجموعة من الوحدات الفرعية تتخصص كل وحدة بتنفيذ جزء من واجبات 

ة بتنفيذ الجزء الوزارة، وكل وحده من هذه الوحدات تنقسم هي األخرى على وحدات أصغر تتخصص كل وحد

من واجبات الوحدة الرئيسية وتكون صالحيات هذه الوحدات متدرجة وارتباطها يأخذ شكال المخصص لها 

 هرميا حيث تحتل الوزارة قمة الهرم ثم تتدرج المديريات العامة ثم الوحدات األصغر.

 عة للمستشفى.األقسام التاب –مستشفى الحلة الجراحي  –رئاسة صحة بابل  –مثال: وزارة الصحة 

وإن هذه التشكيالت وإن تعددت فهي تمثل فروعا  لمؤسسة واحدة رئيسية تتولى اإلشراف عليها وهي      

، وليس ألي من هذه الوحدات ذمة مالية مستقلة بل إنها جميعا  تشكل الذمة المالية للدولة وكل منها الدولة

ت( كما إنها مكلفة بجباية ايرادات الدولة الواقعة مسؤولة عن تنفيذ جزء من الموازنة التي تسمى )التخصيصا

ضمن اختصاص كل فمنها دون أن تكون هناك عالقة بين جباية اإليرادات وما تنفقه من نفقات لممارسة 

نشاطها فكافة اإليرادات تستلم وتسجل ايرادا  للدولة وكافة المبالغ المصروفة تسجل مصرفا على الموازنة العامة 

 للدولة.

ن الجهه التي تتولى مهمة التنظيم لالمور المالية لهذه الوحدات وكذلك التنسيق بين الموارد والنفقات وذلك إ     

على مستوى الدولة ككل هي السلطة المالية التي يبدأ عملها من مرحلة وضع الخطة المالية )الموازنة العامة 
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ر واإليرادات المتوقع تحصيلها من قبل كل دائرة اإلتحادية للدولة ( التي تتضمن النفقات لكل دائرة من الدوائ

وكيفية التنسيق بينها بما يضمن تنفيذ المهام الملقاة على عاتق الدولة بوحداتها المختلفة وكذلك الجانب التنظيمي 

 لتنفيذ الموازنة أي عمليات الصرف والقبض.

اإلدارية في الدولة سنبحث في مفهوم ولتوضيح الجوانب التنظيمية للنظام المحاسبي الحكومي للتشكيالت 

 الخزينة وواجباتها وتشكيالت الخزينة العامة واسلوب تمويل الخزائن.

 

 مفهوم الخزينة :

إن المرحلة األولى من مراحل تنفيذ الموازنة هو انشاء صندوق تودع فيه الوحدات الحكومية كل ما تستلمه من 

لها اإللتزام به من نفقات وفقا لما محدد لها في الموازنة، وأن هذا الصندوق الذي  ايرادات وأن تسحب منه ماتم

وإن  الخزينة العامة للدولةتودع فيه ايرادات الدولة وتسحب منه مصروفاتها هو ما يطلق عليه اصطالح 

ة في مناطق مختلفة الوحدات الحكومية التي تتولى استالم ايرادات الدولة وتسديد نفقاتها كثيرة ومتعددة ومنتشر

من القطر فأنه من غير الممكن إن كافة هذه الوحدات تودع مقبوضاتها في صندوق واحد وتسحب مصروفاتها 

منه ، لذلك فقد تعددت الصناديق التي تودع فيها ايردات الدولة وتسحب مصروفاتها وبهذا فقد وزعت الخزينة 

 م الرئيسية للخزينة تسمى الخزينة.بين عدد من المناطق منتشرة بين دوائر تمارس المها

على الوحدات الحكومية التي  تمارس عمليات القبض والصرف أو هي صندوق  اصطالح يطلق فالخزينة

االدارة العامة للدولة تتجمع فيه إيرادات الدولة وتسحب منه مصروفاتها وإن المهام األساسية التي تقوم بها 

 هي : الخزينة أو الدائرة التي تسمى الخزينة

 عمليات قبض اإليرادات. .1

 عمليات الصرف إلحتياجات الدائرة. .2

 عمليات التسجيل والتنظيم المحاسبي. .3

 إعداد جداول الحسابات الشهرية. .4

 عمليات التدقيق والرقابة. .5

 إعداد الحسابات الختامية. .٦

 تحقيق اإلستخدام الحدي للموجود النقدي. .7

 

 تشكيالت الخزينة العامة

الخزينة ال يقتصر على دائرة واحدة وإنما هو إصطالح يطلق على كل وحدة تمارس الواجبات  إن اصطالح

 واألعمال المذكورة اعاله، وان تشكيالت الخزينة تتمثل بما يلي:

 دائرة المحاسبة / قسم االمور النقدية. .1

 الوحدات المطبقة للنظام المحاسبي الالمركزي. .2

 الخزينة المركزية في بغداد. .3

 لمحافظات.خزائن ا .4
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 الممثليات العراقية في الخارج. .5

 مديريات المال في األقضية. .٦

 صناديق المال في النواحي. .7

هذه الوحدات بمجموعها تمثل الخزينة العامة للدولة وأن مجموع مصروفاتها ومواردها تشكل مصروفات 

للدولة, كما إن الموجود النقدي للخزينة العامة للدولة  الدولة وايراداتها التي تظهرها الموازنة العامة  اإلتحادية

 يمثل مجموع األرصدة النقدية لهذه الوحدات.

ومن المعروف إن دوائر الدولة ليس جميعها بمستوى واحد من حيث تسلسلها اإلداري وطبيعة عملها     

مهام من اجل تحقيق اهدافها، ومسؤولياتها وصالحياتها فمنها مايكون لها كيان إداري ومالي وتقوم بكافة ال

والقسم اآلخر تكون دوائر تابعة الى المجموعة األولى وتتمتع بجزء من الصالحيات وتمارس جزء من 

المسؤوليات واستنادا  لذلك فقد اختلفت في ممارستها للعمل المحاسبي فمنها ما يمارس عمال محاسبيا  متكامال  

ووفقا  لذلك فقد قسمت الى مجموعتين رئيسيتين األولى سميت  ومنها ما يمارس جزءا  من العمل المحاسبي

أما المجموعة الثانية والتي سميت بالخزائن  4-1الخزائن الرئيسية وهي التي تشمل الخزائن من التسلسل 

وسوف نوضح عمل النوعين من الخزائن في الفقرتين  7-5الفرعية وهي التي تشمل الوحدات من تسلسل 

 التاليتين :

 : الخزائن الرئيسية : أوال  

وتطلق تسمية الخزائن الرئيسية على الوحدات التي تمارس الواجبات المذكورة كوظائف للخزينة وبصورة 

 كاملة وتشمل :

 دائرة المحاسبة / قسم االمور النقدية. -1

 الوحدات المطبقة للنظام المحاسبي الالمركزي. -2

 الخزينة المركزية. -3

 خزائن المحافظات. -4

 

من هذه الوحدات يمارس عمليات الصرف والقبض والتنظيم المحاسبي ومسك السجالت والرقابة  فأي         

 والتدقيق واعداد البيانات والحسابات الشهرية والختامية .

كما ان هناك اختالف في اسلوب وحجم العمل بين هذه الوحدات, فقسم األمور النقدية بدائرة المحاسبة يتولى 

حكومية األخرى )الخزائن األخرى( وذلك عن طريق ايداع دفعات شهرية في حساباتها مهمة تمويل الوحدات ال

 الجارية المفتوحة لدى المصارف وضمن المبلغ اإلجمالي المخصص لها في الموازنة.

إضافة الى ذلك يمارس هذا القسم ما يتعلق بالقروض واالستثمارات وصرف التزامات الدولة تجاه الدول 

والمؤسسات الدولية وكذلك المنح واالعاناة التي تقررها الدولة لهذا الطرف أو ذاك, وإن  األخرى والمنظمات

هذه األنشطة تحتاج الى ممارسة كافة واجبات الخزينة من حيث الصرف والتنظيم المحاسبي والتدقيق واعداد 

ئن رئيسية ألنها مسؤولة البيانات, أما بالنسبة للوحدات المطبقة للنظام المحاسبي الالمركزي فهي تعتبر خزا

مسؤولية كاملة عن اعمالها الحسابية سواء كانت عمليات قبض اإليرادات او عمليات الصرف على أوجه 

الصرف المقررة في موازنتها وكذلك مهمة التنظيم المحاسبي ومسك السجالت والتدقيق واعداد الحسابات 

 للخزينة العامة. الشهرية والسنوية لنشاطها فهي بذلك تعد فروعا  رئيسية
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ولو انتقلنا الى الخزينة المركزية ومقرها بغداد فأنها تمثل احد فروع الخزينة العامة وتعد من الخزائن   

الرئيسية النها تمارس العمليات الحسابية والرقابية التي ذكرناها بصورة كاملة وفيما يتعلق بالخزينة المركزية 

ت المرتبطة بها هي الوحدات الرئيسية في بغداد, وان نشاطها مشابه في بغداد فقد اكتسبت اسمها كون الوحدا

 لما هو علية في الخزائن األخرى.

أما عن خزائن المحافظات فهي األخرى تعد من الخزائن الرئيسية ألنها تمارس العمل المحاسبي بصورة         

نة من الخزائن ترتبط بها مجموعة كاملة وذلك فيما يخص اعمال الوحدات الحكومية في المحافظات, فكل خزي

من الدوائر ضمن المحافظة وتتولى هذه الخزينة مهام العمل المحاسبي لها بصورة كاملة أما تلك الوحدات فأنها 

تمارس جزء من األعمال المحاسبية التي تتكامل في الخزينة وهذا األسلوب هو ما معمول به في ظل النظام 

 المحاسبي المركزي.

 

 لخزائن الفرعيةثانيا  : ا

إضافة الى الخزائن الرئيسية فهناك تشكيالت اخرى من الدوائر الحكومية التي تساهم في تنفيذ الموازنة,         

حيث تتولى جباية اإليرادات المتعلقة بنشاطاتها من مصادرها وتمسك لذلك بعض السجالت لتسجيلها, كما 

 ثم تقوم بتسليم المقبوضات للوحدة التي ترتبط بها.  تستخدم المستندات الالزمة لتعزيز تلك العمليات

وفي مجال المصروفات فأن تلك الوحدة تتولى تسديد المبالغ التي تترتب عليها نتيجة لتنفيذها العمالها وتمسك 

مستلزمات الصرف االساسية وتقديمها الى  السجالت الالزمة لتنظيم تلك األعمال إضافة الى انها تقوم بأحظار

الخزينة التي ترتبط بها لتتولى االخيرة تدقيقها  وتنظيمها وتسجيلها وصرف مبالغها  وهو ما يؤدي الى ظاهرة 

االزدواجية في العمل المحاسبي وبهذا فأن اعمال الخزائن الفرعية تبقى نسبية وضمن مرحلة محددة ولي تكتمل 

 لى الخزينة والخزائن الفرعية تشمل :البد لها أن تعرض ع

 

 مديريات المال في االقضية. -1

 صناديق المال في النواحي. -2

 الممثليات العراقية في الخارج. -3

حيث تعتبر مديريات المال وصناديق المال في النواحي من تشكيالت خزينة المحافظة فهي تتولى مهام        

الصرف للمعامالت التي تمت في الوحدات االدارية والتي ال تتكامل اال في خزينة المحافظة دون ان تكون 

 مسؤولية عن عمل محاسبي متكامل.

لخارج فأنها ترتبط بالوزارات التي تتبع لها وتمول من قبلها ويتكامل صرفها اما الممثليات العراقية في ا       

في تلك الوزارات فهي تقوم بالصرف وتجمع المستندات وأرسالها الى وحداتها الرئيسية لتقوم بتدقيقها وتسجيلها 

 حسب االصول وتمول عن طريق اإلعتمادات البسيطة.

طا بين فروع الخزينة حيث إنها تشكل بمجموعها هيكل الخزينة العامة ومن الجدير بالذكر أن هناك ارتبا       

للدولة وان تقسيمات الخزينة الى وحدات جاءت نتيجة وضرورة المكانية تنفيذ الموازنة ولتعدد هذه الوحدات 

 وتوزيعها في اماكن مختلفة ومتباعدة ضمن حدود الدولة.

كل استقاللية لكل وحدة دون ارتباط مع الوحدات االخرى بل اال ان تعدد وحدات الخزينة العامة لم يش      

هناك حلقات وصل فيما بينها وان كافة الوحدات )الخزائن( تمول من قبل دائرة المحاسبة وتخضع لرقابتها 
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واشرافها وجميعها تقدم خالصة حساباتها الشهرية على شكل موازين مراجعة وجداول تحليلية الى دائرة 

 دقيقها وتوحيدها معا بهدف الوصول الى حسابات موحدة على مستوى الدولة.المحاسبة لغرض ت

 

 

  األسبوع الخامس

  النظام المحاسبي الحكومي المركزي والالمركزي

ان تم التعرف على مفهوم المحاسبة الحكومية وطبيعتها ومجال تطبيقها، وبعد التعرف على مفهوم  بعد       

لوب تمويل الوحدات الحكومية نتعرف االن على اسلوب العمل المحاسبي في الخزينة العامة وتشكيالتها واس

الوحدات الحكومية والمسؤوليات التي تتحملها تلك الوحدات في تمشية امورها المالية والمحاسبية، فهناك 

اختالف في طبيعة عمل الوحدات الحكومية الخدمية الخاضعة للمحاسبة الحكومية حيث اعتمد البعض منها 

نظام المركزي واستمرت عليه واعتمد البعض االخر النظام الالمركزي أو إنها تحولت اليه بعد اعتمدت ال

 النظام المركزي لفترة من الزمن, وسوف نوضح طبيعة كل من النظامين ومتطلبات العمل وإجراءاته .

 المركزي النظام: أوالا 

 دوائر بها ترتبط المحافظة مركز في( حسابية دائرة) خزينة ويقصد به وجود ماذا يقصد بالنظام المركزي 

 المعاملة تدقيق من كامل بشكل الوحدات لتلك المحاسبي العمل مهام تتولى التي هي الخزينة وهذه المحافظة

 فأن الدائرة في الحسابية الوحدة أما( الديون) الموقوفة الحسابات ومتابعة البيانات وإعداد وتسجيلها وصرفها

 .الخزينة إلى وتقديمها الصرف مستلزمات تهيئة ماعليها وكل ثانوي دورها

 والسبب الماضي القرن من العشرينات بداية منذ أي الوطني الحكم بداية منذ العراق في طبق النظام هذا     

 النظام هذا تقلص وقد حسابية وحدة فيها يكون لكي الدوائر على توزيعهم يمكن حسابات موظفي وجود عدم كان

 . الالمركزي النظام إعتمد أن بعد الماضي القرن من الثمانينات بداية منذ

 والشرطة المرور دوائر الصحة، دوائر العقاري، التسجيل دوائر المثال، سبيل علىالدوائر المطبقة لهذا النظام 

 . المحافظات في

تتولى الوحدات المحاسبية في الدوائر التي تخضع  حيث مسؤوليات الوحدة المحاسبية في النظام المركزي

للنظام المركزي جزءا من مسؤوليات العمل المحاسبي وتنحصر تلك المسؤوليات بتهيأة مستلزمات الصرف 

األولية وتنظيم المعاملة )مذكرة اذن الدفع أو مذكرة التسوية( وتعزيزها بالوصوالت والمستمسكات األصولية 

التي ترتبط بها الدائرة وذلك بعد توقيعها من قبل الجهاز الحسابي للدائرة واآلمربالصرف  وإرسالها الى الخزينة

 )رئيس الدائرة(.

ثم تبدأ المرحلة الثانية في الخزينة حيث تدقق المعاملة من كافة جوانبها الشكلية والتنظيمية والصالحيات ومن 

خطأ فيها واصالح ذلك تسجل بالسجالت ثم يصرف وما يتعلق بالموازنة، وبعد التأكد من عدم وجود نقص أو 

 مبلغها الى صاحب العالقة وتسجل لدى الدائرة ايضا .
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وتتولى الخزينة بعد ذلك ونهاية كل شهر إعداد كشوف الحسابات وعلى مستوى الوحدات المرتبطة بها وتقديمها 

 الى دائرة المحاسبة إلغراض الرقابة والتوحيد.

ظل النظام المحاسبي المركزي ال تتولى  في إن الوحدات الحومية النظام المركزيإسلوب تمويل الوحدات في 

مسؤولية العمل المحاسبي بصورة كاملة فهي ال تتولى تسديد المبالغ إنما التسديد يتم من قبل الخزينة، ولذلك يتم 

 الدوائر.تمويل الخزينة التي ترتبط بها الوحدات وبحدود المبالغ المخصصة ولكل دائرة من تلك 

ين يتم تمويل الدوائر لمالفاة مصروفاتها النقدية والمستعجلة وبمبلغ محدد وحسب التعليمات النافذة في ح      

 كسلفة مستديمة تسحب من الخزينة وتوضع تحت تصرف الدائرة.

داخلية تخضع حسابات الوحدات الحكومية الى أنواع من الرقابة منها  إسلوب الرقابة في ظل النظام المركزي

ومنها خارجية, وسابقة للصرف والحقه له, فكل معاملة تنظم من قبل الدائرة ال تصرف مالم تدقق من الخزينة 

فالتدقيق السابق تم من قبل الخزينة اذا ويشمل كافة جوانب المعاملة, وتخضع تلك الحسابات الى تدقيق الحق 

كما يتولى ديوان الرقابة المالية ممارسة الرقابة من قبل أجهزة التدقيق في الوزارات والدوائر الرئيسية, 

 الخارجية والالحقة على حسابات تلك الوحدات.

إن لكل اسلوب مزايا وعيوبا وهي امور نسبية قد تبرز في نظام دون آخر تبعا مزايا وعيوب النظام المركزي 

 لحجم العمل الحسابي فمن مزايا هذا النظام:

دائرة مالية ومحاسبية متخصصة ومستقلة وهي الخزينة تتولى مهام  النظام المركزي يعتمد على وجود -1

بعيدا عن الضغط اإلداري للوحدات المنفذة فأن مستوى عملها ورقابتها تكون العمل المحاسبي والرقابي 

 اكثر إحكاما بسبب تخصصها واستقاللها.

 حاجة الوحدات المحاسبية. يعتبر النظام المركزي هو البديل في حالة عدم توفر كادر حسابي يكفي لسد -2

إن المركزية في العمل تجعل من السهولة إبالغ التعليمات والقرارات الى الجهات المنفذة وذلك بأبالغها الى  -3

 الخزائن التي تتولى تطبيقها وأعالم الوحدات بها الن الصرف يتم عن طريق تلك الخزائن.

نفيذ التعليمات المالية والمحاسبية ولتقديم المشورة يساهم هذا النظام في جعل الخزائن مراكز للمعلومات وت -4

 الى الوحدات المرتبطة.

رغم وجود المزايا المذكورة إال ان لهذا النظام عيوبا وخاصة في حالة تجاوز عدد الوحدات الحكومية وتزايد 

 معامالتها المالية والمحاسبية ومن تلك العيوب :

الصرف وتأخير في انجاز المعامالت وذلك نتيجة لنشوء  إن النظام المركزي يسبب إطالة في إجراءات -1

المعاملة في دائرة واكمالها في دائرة اخرى وما يحتاجه ذلك من وقت وإجراءات تنعكس على نشاط الدائرة 

 بآثار سلبية وتسبب الى عرقلة في تنفيذ برامجها.

عكس على مستوى التدقيق إن إرتباط عدد كبير من الوحدات بكل خزينة يسبب ضغطا في العمل مما ين -2

 التفصيلي للمعاملة وقد يكون سببا في مرور بعض حاالت الخطأ.

عدم فسح المجال امام الموظف لممارسة العمل المحاسبي بصورة كاملة مما يحول دون تطوره ورفع  -3

 مستواه.

 رفع مستواه.إن اإلتكال على الخزينة يحول دون تحمل الموظف لمسؤولياته المحاسبية فال مجال لتطويره و -4

ا    الالمركزي النظام: ثانيا
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 كل أن يعني وهو الدولة دوائر أغلب في تدريجي وبشكل 1980 من إليه اإلنتقال تم الذي النظام وهو      

 حيث ومتدرب مؤهل وتدقيقي حسابي كادر لها توفر أن بعد كامال   المحاسبي العمل تمارس خزينة تصبح دائرة

 في المعتمد النظام اآلن وهو قبلها من والمتابعة البيانات وإعداد والتدقيق والتسجيل والتنظيم الصرف عملية تتم

 .الدوائر أغلب

محاسبيا  أن يمنح للوحدة المحاسبية إستقالال يقصد به ماالمقصود بالنظام المحاسبي الحكومي الالمركزي

يجعلها تتحمل مسؤولية العمل المحاسبي بصورة كاملة وبكافة مراحله من حيث تهيأة المستلزمات وتنظيم 

المعامالت والتدقيق والصرف والتسجيل وإعداد الكشوفات والمتابعة دون اللجوء الى الخزينة اي إن الدائرة 

 ي بصورة كاملة.التي تطبقه تصبح بمثابة خزينة تتحمل مسؤولية العمل المحاسب

بما ان النظام الالمركزي يعمل على استقاللية الوحدات المحاسبية ورفع مقومات النظام المحاسبي الالمركزي 

العبىء المحاسبي عن الخزائن وإلقائه على الوحدات المختصة فال بد أن تتوفر في هذه الوحدات المقومات 

 خزينة وأهم تلك المقومات مايلي:األساسية التي تجعلها قادرة على أن تكون كل منها 

 وجود كادر حسابي متمكن ومؤهل علميا ومدرب عمليا . -1

وجود جهاز تدقيق لديه من التأهيل العلمي والخبرة العملية ما يمكنه من تحمل المسؤولية للعمل المحاسبي  -2

 وأن تضمن له اإلستقاللية الكاملة من حيث الحماية اإلدارية.

 الذي يتضمن: النظام بكل جوانبهتهيأة  -3

 المبادىء األساسية للنظام. -أ

 الدليل المحاسبي المتكامل مع شرح للدليل.  -ب

 المعالجات القيدية ألنواع الحسابات. -ت

 المستندات المستخدمة في النظام. -ث

 السجالت التي يتطلبها النظام وكيفية استخدامها . -ج

 كشوف الحسابات الشهرية والمطلوب إعدادها . -ح

والتدقيقية على النظام وبكل جوانبه, مع ضرورة استقرار الكادر لضمان السيطرة  تدريب الكوادر الحسابية -4

 على العمل.

 وجود فروع للمصارف بالقرب من الوحدة. -5

وعي مالي ومحاسبي لدى القيادات اإلدارية والحسابية بما يضمن حسن سير العمل واإللتزام بالقواعد  -٦

 والتعليمات المالية والمحاسبية.

 

إن النظام الالمركزي يعني أن تقطع عالقة الدائرة عن  حدة المحاسبية في النظام الالمركزيمسؤوليات الو

الخزينة وتصبح هي بمثابة خزينة تتحمل مسؤولية العمل المحاسبي بصورة كاملة وبناء على ذلك ستكون 

 مسؤولية الوحدة المحاسبية ما يلي :

 لها.القيام بعمليات قبض اإليرادات والتنظيم المحاسبي  -1

 القيام بعمليات الصرف والتنظيم المحاسبي للمعامالت والتسجيل في السجالت. -2

 القيام بأعمال الرقابة والتدقيق. -3

 اعداد كشوف الحسابات الشهرية والحسابات الختامية. -4
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 القيام بأعمال المتابعة. -5

 كل ما يتطلبه العمل المحاسبي من إجراءات في الدائرة التي نشأ لديها ذلك. -٦

في ظل النظام الالمركزي جهاز التدقيق الذي يشكل  يتولى أعمال الرقابة الرقابة في النظام الالمركزي إسلوب

مع تطبيق النظام وهذا الجهاز يرتبط إداريا بالرئيس األعلى للدائرة ويرتبط فنيا بمدير عام دائرة المحاسبة 

 ه.ويقوم بأعمال التدقيق السابق للصرف إضافة الى التدقيق الالحق ل

ع حسابات الدائرة الى الرقابة الخارجية من قبل أجهزة الرقابة الخارجية ) ديوان الرقابة المالية وتخض     

 وهيئة النزاهة(.

من مزايا هذا النظام مقارنة مع النظام المحاسبي الحكومي  مزايا النظام المحاسبي الحكومي الالمركزي

 المركزي :

ة المحاسبية في إجراءات الصرف وذلك عن طريق فتح حساب جاري يوفر درجة عالية من المرونة للوحد -1

 في المصرف وتشغيله من قبلها دون العالقة مع الخزينة بما يضمن لها سرعة اإلنجاز.

الدقة في العمل نتيجة لكون العمل يخص الدائرة المختصة خالف ما هو عليه في النظام المركزي حيث  -2

 كبير من الوحدات.تتولى الخزينة مهام العمل لعدد 

يحقق النظام المركزي مستوى أفضل من الرقابة بصورة عامة وبمتابعة األرصدة الموقوفة في حسابي  -3

 السلف واألمانات.

يوفر الفرصة أمام الموظفين الحسابين لممارسة العمل المحاسبي بكل مراحله إبتداء من نشوء المعاملة  -4

امية وحساب قياس النتيجة والمركز المالي وهو ما يساهم مرورا بكل المراحل حتى إعداد الحسابات الخت

 في رفع مستوى الكادر الحسابي.

يضمن السرعة في الحصول على البيانات سواء ما يخص المصروفات أو اإليرادات أو الموقوفات وعلى  -5

 مستوى كل دائرة.

 مجال األمور المالية. التخفيف عن الخزائن ودائرة المحاسبة للتفرغ للمهام اإلشرافية والرقابية في -٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسبوع السادس
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 التحليل اإلداري والنوعي لحسابات النفقات واإليرادات

 تقسيمات الموازنة

وضع النفقات والموارد في مجاميع أو أصناف  إن المقصود بتقسيمات الموازنة )أو تصنيف الموازنة (هو

رئيسية أو فرعية متجانسة ووفقا  لمعايير معينة مع إعطاء كل مجموعة أرقاما  متسلسلة ومتدرجة لتشكل في 

 النهاية نظاما  متكامال  يبين هيكل الموازنة العامة للدولة.

 القطاعات أساس على تقسيمها يتم (الرأسمالية) اإلستثمارية فالنفقات إن التقسيم يختلف باختالف نوع الموازنة

 واألنواع والمواد والمشروع القطاع أساس على ويكون فقراته إلى المشروع وتقسيم المشاريع أو اإلقتصادية

 في كما الصرف اوجه حسب للتبويب الفرعية الحسابات االقتصادي التصنيف مستوى وعلى والتسلسالت

 .الجارية النفقات

فتكون تقسيماتها متعددة وذلك من اجل توفير البيانات التي تطلبها مختلف الجهات ذات  الجاريةالموازنة أما 

اإلهتمام بهذا الموضوع بشأن إتخاذ القرارات المناسبة على ضوئها أو إعداد الدراسات, كون إن الموازنة أداة 

لخدمتها من حيث تقديم البيانات االساسية ومن هنا جاءت أهمية  من أدوات السياسة المالية فال بد أن تكون مهيأه

 وجود اتجاهات عديدة لتصنيف الموازنة الجارية وهي :

 وكل اإلقتصادي لألثر وفقا   مجموعات رئيسية  إلى المصروفات تقسم وبموجبه:  اإلقتصادي التقسيم أوال  :  

,                                   الخدمية المستلزمات,   الموظفيـن تعويضات مثل رئيسي فصل يسمــىمجموعة رئيسية 

                                  واالعانات المنح,  الرأسمالية النفقات,  الموجودات صيانة,  السلعية المستلزمات

                                   الرواتب,  الخاصة البرامج,  االجتماعية والمساهمات االلتزامات,  الدين وخدمة

                             .االجتماعية والمنافع التقاعدية والمكافآت

 الرئيسية الدائرة أو الوزارة ويمثل الباب إلى للموازنة المنفــذة الوحدات تقسم بموجبه:  اإلداري التقسيمثانياَ:  

                              التي الرئيسية والتشكيالت العامة المديريات ويمثل القســــم ثم بوزارة ترتبط ال التي

                               وكل تشكيالت إلى أحيانا   الدائرة وتقسم تشكيالتها من وتعتبر بالوزارة ترتبــــــط

ام يعطينا الباب ومجموع , وبهذا فأن مجموع الفروع يعطينا القسم ومجموع األقس بالفــــرع  له يرمز تشكيل

األبواب يعطينا الموازنة العامة بتقسيمها اإلداري, وإن عدد األقسام او الفروع يختلف من باب الى اخر حسب 

 التشكيالت اإلدارية للدائرة.

        الوظائف حسب المالية وزارة وألغـراض الموازنـة تقســم وبموجبـــــــــــه: الوظيفي التقسيم: ثالثا  

إن هذا التقسيم يكون األساس فيه الوظيفة الرئيسية فكل ما  إلخ التعليم، الصحة، الدفاع، األمن،   مثال   الرئيسية

ينفق عليها يدخل ضمن التقسيم المخصص لها بغض النظر عن الجهه التي تولت اإلنفاق فقد يكون اإلنفاق من 

ا التقسيم فوائد كبيرة حيث نستطيع من خالله جهات إدارية متعددة وألوجه إقتصادية متعددة كذلك وفي هذ

 التوصل الى الكلف اإلجمالية لكل وظيفة من الوظائف وتساعد الجهات المختصة في إتخاذ القرارات المناسبة. 

أنواع أصغر من النفقات  إلى أعــــــاله الواردة الرئيسية الفصول تقســـم وبموجبــــه: النوعي التقسيم: رابعا  

جه اإلنفاق وطبيعة النفقة وما يخدم المخطط المالي وأجهزة الرقابة واإلجهزة اإلدارية االخرى, فقد تم تبعا  ألو

تقسيم الفصل ضمن التقسيم اإلقتصادي الى مواد وإعيد تقسيمها الى وحدات أصغر سميت األنواع, حيث تبين 
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اع  يعطينا المادة ومجموع المواد يعطينا المادة نوع النفقة ويبين التحليل األصغر للنفقة, حيث إن مجموع األنو

 الفصل .

  وكذلك الدستور مع إنسجاما   واألقاليم المحافظات حسب الموازنة تقسم بموجبه:  الجغرافي التقسيم: خامسا  

 .والتنمية التخطيط ألغراض بيانات لتوفيــــر 

 والتصنيف اآلتي يبين تقسيمات النفقات في الموازنة

 النوع تفاصيل النوع المادة الفصل  النفقة نوع االستمارة نوع البيان

      2  النفقات

     01    جارية نفقات

 الموظفين تعويضات
   

  01    

 واالجور الرواتب
    

   01   

  01          رواتب

 الخدمية المستلزمات
   

  02     

 السلعية المستلزمات
   

  03    

    04   الموجودات صيانة

    05    الرأسمالية النفقات

  خدمة واالعانات المنح
  الدين

  0٦    

 والمساهمات االلتزامات
 الخارجية

  07    

     08    الخاصة البرامج

    09   االجتماعيه المساعدات

 

      

نالحظ من خالل ما تقدم إن هناك ترابطا  وتشابكا  بين التقسيمات مما يجعل من الموازنة أداة فعالة لخدمة  

 اإلدارة العليا والتخطيط واألجهزة االخرى .

هذه التقسيمات تخص النفقات أما بالنسبة لاليرادات فقد قسمت هي االخرى وعلى أساس المصادر        

قسمت على اعداد ومواد وانواع, حيث يمثل العدد المصدر الرئيسي لاليراد , اما المادة  الرئيسية لاليرادات

فأنها تمثل التقسيمات الفرعية للمصدر الرئيسي حيث يعاد تحليل االعداد الى مواد تبين المصدر الفرعي 

 لاليراد.

راد والدليل المحاسبي اآلتي والتقسيم اآلخر هو النوع حيث تقسم المادة الى تقسيمات أصغر لتوضح نوع اإلي

 يبين تقسيم اإليرادات في الموازنة :



19 
 

 

 اإليرادات بشكل عام ف يتصن                                      

 النوع المادة العدد                 االستمارة نـــــــوع البيان

    1  اإليرادات

المعدنية والثروات النفطية االيرادات
   

 01   

 الخام النفط تصدير ايرادات
   

  01  

 والثروات الدخول على الضرائب
  

 02   

 االنتاج ورسوم السلعية لضرائبا
  

 03   

   04    الرسوم

العام القطاع ارباح من الموازنة حصة
   

 05   

   0٦    الرأسمالية اإليرادات

   07    التحويلية االيرادات

   08    اخرى ايرادات

 

     

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 اإلسبوع السابع 

 حسابات الصندوق والجارية



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتاسع الثامناإلسبوع 

 بات السلف مفهومها وقواعدهااحس
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 لماذا حساب السلف

ل أن تكون كافة نفقات الدولة بإداراتها المختلفة مقيدة بالخدمات والعمال المقررة في حدود جداول النفقات األص

في الموازنة وأن تكون القدرة اإلنفاقية لكل وحدة وبالنسبة لكل نوع من المصروفات بحدود التخصيصات 

 المعتمدة للحساب في الموازنة.

ال تخرج نفقات الوحدات المحاسبية في الدولة عن مجموع حسابات  وعلى هذا األساس فأنه من المفروض أن

 معامالت الموازنة " حسابات النفقات " عمال بقاعدة التخصيصات المعتمدة " نظرية األموال المخصصة".

 إن قبول هذا المبدء كأساس للتنظيم المحاسبي في الحسابات الحكومية يصطدم بنواحي قانونية وواقعية أهمها :

بول الصرف بصورة مباشرة على حساب معامالت الموازنة )نفقة نهائية( يتطلب أساسا  تحديد المبلغ إن ق -1

واجب الصرف بشكل نهائي, في حين قد تصادف حاالت تتطلب دفع مبالغ من الخزينة العامة "صندوق 

توضيح ذلك الوحدة في النظام الالمركزي " قبل أن يتحدد عند الدفع المبلغ الحقيقي الواجب صرفه ول

 نضرب المثل اآلتي :

مما يتطلب تعويضه عن المبالغ  قد يكلف )س( موظف في دائرة معينة بالسفر خارج مقر وظيفته بمهمه رسميه,

التي سيصرفها بسبب هذا التكليف وفق القواعد واألسس المعتمدة في التشريعات التي تعالج هذا الموضوع 

انتهاء مهمته يتقدم بطلب تعويضه عما صرف عندئذ تدفع له الوحدة ....... فاذا ما سافر الموظف وعاد بعد 

 المبلغ وتسجله على حساب نفقات السفر.

 يجب أن تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات وحسب التعليمات . -2

مما سبق يتضح وجود وقائع عملية ومتطلبات قانونية دفعت المشرع ومنظم الحسابات الى اإللتجاء الى حساب 

بين عمليات الدفع من الخزينة العامة  " صندوق الوحدة المحاسبية" وعمليات الصرف النهائي  مؤقت يتوسط

 وهذا الحساب اطلقت التعليمات الحسابية اسم حساب السلف.

 السلف

 وذلك نهائي كمصرف قبولها يعد لم والتي الدولة خزينة من دفعها يتم التي المبالغ لقيد يستخدم الذي الحساب هو

 يتم او حين بعد تسترد ان على ، معينه لشروط وفقا تصرف ألنها او فيها النهائي الصرف مقومات توفر لعدم

 .الموازنة تخصيصات على مصرفا قبولها

 :السلف الى اللجوء اسباب

 المعززة المستندات توفر امكانية عدم بسبب الموازنة ومواد فصول على النهائي الصرف تعذر عند -1

 .دقيقة بصورة كمصروفات احتسابه الواجب المبلغ تحديد امكانية وعدم للصرف

 لتنفيذ المقاول مع احيانا   التعاقد يتم حيث قانونية نصوص او تعاقدية لشروط تنفيذا السلف الى اللجوء يتم -2

 .ينفذه الذي العمل على مساعدته لغرض مقدما   المتعهد الى مبلغ دفع يتم ان العقد في يرد ما عمل

 معالجتها او استردادها اسس وتحدد  معينة لجهات سلف صرف على والقوانين القرارات بعض تقضي -3

 . الزواج كسلف
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 :السلف حساب الى اللجوء شروط

 : اآلتية الشروط توفر من البد السلف حساب الى اللجوء عند

 .انفا   المذكورة األسباب أحد من ناتجا   الحساب هذا الى اللجوء يكون أن -1

 سفر سلفة عن مبلغ صرف عند فمثال الموازنة في واردة خدمة او عمل لتنفيذ تم قد السلفة دفع يكون أن -2

 .إليها السلفة المبلغ ينتهي لكي السفر مخصصات بإسم الموازنة في مادة وجود من مسبقا   التأكد يجب

 في تخصيص وجود من التأكد يجب مكائن لشراء سلفة صرف عند أي ، السفة مبلغ لتغطية اإلعتماد توفر -3

 .المكائن لقيمة يكفي الموازنة

أما في الحاالت التي تكون فيها السلف ناتجة عن قرارات أو قوانين فيراعى فيها شروطها الخاصة التي  -4

 ترد ضمن القرار أو القانون.

هذه الشروط وحدها تؤدي الى دفع مبلغ على حساب السلف ولكنها ال تؤمن السيطرة عليه فال بد من تأمين  -5

السيطرة على الحساب قبل اللجوء اليه وهنا جاء شرط تنظيمي محاسبي وهو تحليل حساب السلف الى 

وع السلفة في المستند حسابات إجمالية وفرعية مع إستخدام السجالت المحاسبية وفق هذا التقسيم وتثبيت ن

 أي تثبيت الدليل المحاسبي لكل حاله وذلك لتأمين العناصر اآلتية :

 لتحديد المبلغ الواجب الصرف. -أ

 لتحديد تاريخ وكيفية الصرف. -ب

 لتحديد تاريخ إسترداد المبلغ المصروف. -ت

 لتحديد كيفية استرداد المبلغ المصروف. -ث

 لتحديد صالحية منح السلفة. -ج
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 اإلسبوع العاشر والحادي عشر

 السلف في المحاسبة الحكومية أنواع

على حساب السلف فقد قام منظم الحسابات بتحليل هذا الحساب الى حسابات إجمالية وإجمالية لغرض السيطرة 

فرعية وحسب طبيعة وظروف كل مجموعة ولكل نوع شروطه وخصائصه, وسوف نتطرق الى ذلك بشكل 

 اآلتية:مفصل في الفقرات 

 الحسابات اإلجمالية للسلف:

  المؤقتة السلف: أوالا 

ا   العامليــن االفــراد ســـلف: ثانيا

ا    المستديمـــة الســـلف:  ثالثا

ا   االعتمـــادات ســـلف:  رابعا

ا                                                       المقاوليـــــن ســـلف:  خامسا

ا   الدعـــاوي ســـلف:  سادسا

ا   الغيــر ينفذها مشروعات تمويل ســـلف:  سابعا

ا   الخارجية لالتفاقيات اخرى مؤقتة سلف:  ثامنا

ا   نيويورك/  DFI الغراض اخرى مؤقتة سلف:  تاسعا

 

 المؤقتة السلف: أوالا 

 نهائيا مصرفا تسويتها اجراء لغـــــرض قـريب الجـل كسلف صرفهـا يتـم التي المبالـغ الحساب هذا في يسجل

 نهايـة تسـديـدها تاريــخ اليتعــدى ان علـى منها الغـرض انتفـــاء او فيها منحـت التي السنة نفــس  خالل

وتستخدم هذه المجموعة لمعالجة حاالت التسليف التي تلتجأ اليها الوحدة المحاسبية الحكومية  المختصة الســنة

لتأمين متطلبات تنفيذ عمل أو شراء سلعة تحتاج اليها الوحدة على حساب تخصيصات معتمدة لذلك في موازنتها 

المستندي أو تحديد المبلغ  عندما يتعذرالصرف المباشر على حساب معامالت الموازنة ألسباب تتعلق بالتوثيق

 : كاآلتــــي وتحــللواجب الصرف فعال أو كليهما 

 وخدمات اعمال تنفيذ سلف -أ

 فـي  االنفاق لوحــدات خدمـة تقديــم او ما عمل انجاز لغرض صرفت التي المبالـغ الحساب هــذا في يسجل

 انتهاء وقبل للصرف المعـززة المستندات وتهيئة العمـل إكمال حال تسديدها ويتــم اخـرى جهة مـن الدائـرة

, وتستخدم لتوفير النقد بحوزة الجهه المكلفة بتنفيذ عمل " شخص أو لجنة" ويستند تحديد مبلغ حتما المالية السنة

 .السلفة الى كشف أولي بالكلفة التقديرية النجاز العمل 
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 لجــــان  ســـلف -ب

 شراء او باعمال القيام لغـرض تشكـل التــي اللجــان الـى تصرف التـي المبالـغ الحســـاب هـــذا في يسجل

 للصـرف المعــززة المسـتنـدات وتهـيئـة المـواد شـراء و العمــل إكمـال حــال تسديدها ويتم غـيرها او مواد

 . حتما فيها صرفت التي المالية السنة انتهــاء وقــبل

 االعــالن ســـلف -ج

 بعــض في االنفاق وحـدات مهام عــن والمجـالت الصحف في االعالن اجور مبالـغ الحساب هذا في يسجل

 معـززة االعـالن اتمـام بعــد الموازنة على نهائيا مصـرفا تقـيد حيث االنفاق وحــــدات تتحملهــا االحــيان

 والمزايدات المناقصـــات اجـــور مثــل ثانيــة اطـراف تتحملهــا اخــرى احــيان وفـي الثبوتية بالمستندات

 . الثانـــي الطــرف مـن نقــــدا تسـتـرد حــيث

 اخرى مؤقتة سلف -د

 . اعاله ماذكر عدا اخرى والغــراض مؤقــت بشكـل تصــرف التـي المبالـغ الحساب هـــــــذا في يســــجل

 

ا   العامليــن االفــراد ســـلف: ثانيا

تتمثل هذه المجموعة حاالت التسليف التي يكون فيها المستلف من منتسبي الوحدة, وتدفع له بصفته الشخصية 

بناءا  على طلبه عند تكليفة بتنفيذ خدمة معينه على حساب دائرته لغرض مقرر في موازنتها وله تخصيص 

 : الحسابات من عدد الى ويحلل

 الســـفر ســـلف -أ

وخارج حدود  القطر حدود داخل بمهمة تكليفه عـند الموظف الى تدفع التي المبالـغ بالحسا هــذا في يسجل

 الى  وعودتــــه المهمة إكمال عند اطفائها ويتمبلدية مقر وظيفته لتالفي النفقات التي يتحملها نتيجة هذه المهمة, 

 السفر قانون حسب واستحقاقه ومبيته سفره لمصاريف االصوليـة للمستندات تقديمه خالل من وذلك الدائــرة

, حيث تدفع هذه السلفة بناءا  على الطلب المقدم من قبل الموظف الى رئيس الدائرة وتحدد االجور النافذ وااليفاد

 .التكاليف التقريبية لنفقات سفره وفق االسس المعتمدة بالتشريعات الخاصة وتدفع له السلفة قبل السفر 

 االيفـــاد ســـلف -ب

بناءا  على طلبه  القطر خارج الى يوفــد الـــذي الموظـف الـى تصـرف التـي المبالغ الحساب هــذا في يسجل

عندما يصدر االمر له بالسفر خارج القطر وتخضع عملية دفع السلفة وتسديدها الى نفس االسس المبينه في 

حدود المخصصات المقررة في التشريعات النافذة بالنسبة للبلد الموفد اليه  سلف السفر مع االخذ بنظر اإلعتبار

 سفـره لمصاريف االصـولية للمستندات تقديمـه خـالل وذلك الدائـرة الى وعودته المهمة إكمال عند اطفائهاويتم 

 .النافذ وااليفاد السفر قانون حسب واستحقاقه ومبيته
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 التحويـــل ســـلف -ج

 حـدود خارج تقع دائـرة الى دائرته من المنقول الموظف الـى تدفع التـي المبالغ الحساب هـذا في يسجل

 افراد ونقـــل لنقله يحتاجها التي النفقـات لمواجهة وذلك العامة المصلحـة مقتضـيات على وبنـاء محافظتـه

 الدائـرة موازنـة تتحمـل ان عـلى اليـه المنقــول المحـل الى منزله اثاث ونقــل" شرعا باعالتهم المكلف عائلته

 . رغبته علــى بنــاءالنقل  طلب كـان اذا المصاريف هــذه واليستحـق المصاريف هــذه اليها المنقـول

 

 الرواتــب ســـلف -د

 صرف تاريخ موعـد حلول قبل للموظف" مقدمــا تدفــع التــي الـرواتـب صافــي الحســاب هـــذا فــي يسجل

" سهوا االخرى الرواتــب مع راتبه اليسحب عندما وكذلك طويلة لفترة سفره بسبب للدائـــــرة المحددة الرواتب

 . للسحب الداخلية الرقابة قواعد ضمن وذلك تسويتـه تجري الالحق الشهر رواتب سحـب وعـند

 الحــــــج ســـلف -ه

 قبل له يصرف عـندما راتبه صافـي  مــن الموظـف الى تصــرف التـي المبالغ الحساب هـــذا فــي يسجل

 ضمن وذلك الالحــق الشهـر رواتب تسحـب عـندما تسويتـه ويتـم الحـج فريضة الداء سفره بسبب موعده حلول

 . الرواتب لسحب الداخلية الرقابة قواعد

   

ا   المستديمـــة الســـلف:  ثالثا

 حاالت لمواجهة نقدية كسيولة اوأشخاص معـينـة جهـات باسـماء سحـبهـا تم التي المبالغ الحساب هذا في يسجل

 المخـولة الصالحية حسـب او المحاسبة دائرة لموافقة" اسـتنادا أو المستمرة المستعجلة الطبيعـة ذات الصرف

 عـند او المالية السـنة 12  مــن /31 قــبل او فـي تسويتها ويجــري الســنة اشهر خالل تعويضها ويتم لهم

 االولى السـنة موافـقـة علـى باالعــتماد التاليـة السـنة بدايــة فـي سحـبها ويعـاد عنها المسـؤول الشخص تغـيير

ويشترط أن تكون المهمة أو العمل ذو طبيعة مستمرة ) أي يضمن التكرار او يستغرق تنفيذه مده طويلة( وهي 

 الذي الغرض حسب الحساب هـــذا يحـللالصفة األساسية التي تفرق بين السلف المستديمة والسلف المؤقتة 

 -: الجله سحبت

 النثرية/  النقدي للصرف مستديمة ســـلف -أ

 تحـت النقديـة السـيولة لتوفيـر االنفاق وحـــدات قبــل من تســحـب التــي المبالغ الحساب هـــذا فـي يسجل

 . المستعجلة الصرف حــاالت لمواجهــة تصـرفهـا

 الخزائن/  النقدي للدفــــع مستديمة ســـلف -ب

 . النقدي الصرف لحـــاالت الخزائن تصرف تحـت المسحوبة المبالغ الحساب هــــذا فـي يسجل
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 الوقــود لشراء مستديمة ســـلف -ج

 التــي الدوائــر فــي الوقــود شـراء لغـرض االنفاق وحدات قـبل من المسحوبة المبالغ الحساب هــذا في يسجل

 . الصــرف مــن النـــوع  هـــذا مـثل الـى تحـتاج

 للصيانــــــــــة مستديمة ســـلف -د

 لهذا تحتاج التي االنفاق وحـدات قبل من الصـيانــة لغـرض تسـحـب التـي المبالـغ الحسـاب هــذا فــي يسجل

 . ومستمـر دائمي بشكل الغرض

 المشتريات لجان الغراض مستديمة ســـلف -ه

 الـى تحـتاج التـي االنفاق وحـدات في لجـان المشتريات بإسم تسحب التي المبالـغ الحساب هـذا في يسجل

 .ومستمـرة دائمية بصـورة مشتريات

 

ا   االعتمـــادات ســـلف:  رابعا

 لنـــوع" تبعــا الحساب  هــــذا ويحــلل االسـتيـراد لغـرض تسحب التي المبالغ الحساب هــذا في يسجل

 -: الى منه والغرض االعتمــــاد

 المستنديــة االعتمادات ســـلف -أ

( المستورد التاجر طلب على بناءا) المستورد بلد في البنك بها يكلف تجارية رسائل المستندية اإلعتمادات     

 على االتفاق تم بضائع قيمة لتسديد" المصدر التاجر بلد في معه يتعامل الذي البنك" مراسليه أو فروعه أحد

بعملية أجنبية أو عملة عراقية, والغرض المباشر من فتح اإلعتماد هو دخول البنوك  بعملة الخارج من شرائها

كوسيط بين لبائع والمشتري يضمن للبائع تسديد قيمة البضاعة ضمن شروط معينه تحدد في خطاب فتح 

 لحسابا هــذا فـي يسجلاإلعتماد حسبما اتفق عليه الطرفان المتعاقدان وتضمن للمشتري تسلم البضاعة, حيث 

 من موقع عـقد بموجب خدمة وتنفيذ مواد استيراد لغـرض المفتوح االعـتماد حـساب عـلى تدفـع التـي المبالغ

 المخـازن الـى ودخولها المادة اسـتالم عـند الحساب هـذا اطـفاء ويتــم المنفذة الشركة او المختصة الدائرة قبل

 .الصرف عـليـه احـتسب الذي الغــرض على" مصــرفا المبلغ وقيــد الخدمة بتنفيـــــــذ"  تأييــدا او

 البسيطــــة االعتمادات ســـلف -ب

 تمويل غرضهـا يكون التي البسيطة االعـــتمادات لمعالجــة المسـحوبــة المبالغ الحساب هــذا في سجل        

 عند المبلغ قيــد ويتـم الخارج فــي االخــرى والوحـدات والملحقيات كالسفارات الخارج فـي العراقـيــة الوحدات

 االعتمـاد مبلــغ حسابهــا مــن ســحب التي الرئيســية الدائرة واشعار الخارج في الدوائر الى البنك مـن تحويله

 الموازنة على" مصرفا مبلغها احتساب يتم الوحدات تلك من للصــرف المعــززة المستندات ورود وعنــد

 . السلفة لهذه" وايــرادا

 الخارجيــــة الحــــواالت ســــلف -ج
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 الخــــــــارج الــى وتســـــدد االنفاق وحدات حساب مــن تسحب التــي المبالـغ الحساب هـــذا في يسجل

 

 

ا   .                                                    المقاوليـــــن ســـلف:  خامسا

 لحسابها مـا عـمل بتنفــيذ قيامه لقــــــاء المقاول الى االنفاق وحدات تدفعها التي المبالغ الحساب هــذا في يسجل

 -: هـي الحسابات من عدد الى السلفة لنوع تبعا ويحلل له تسديدها عـند حقوقــه مـن اسـتـردادها ويتـم

 االوليــــة الدفعــات ســـلف -أ

 مراعاة بعــد العــقد توقيــع عــند المقاولين الــى تدفـــع التــي النقديـة الســلف مبالـغ الحساب هــــذا في يسجل

 : وهــي السنوية الموازنة تنفيذ تعليمات الى" استنادا توفرها الواجب الشروط

 %10 عن التزيد ان.1

 كفالــة تقديــم.2

 " .جزءا او" كال للتسليم جاهز العمل موقع يكون ان.3

 المستمر العمل قيمة من دفعات شـكل على المقاولين ومـن تسترد.4

 . العقد بنود عليه ماتنص او

 والمعدات المكائن على ســـلف -ب

 الموجودة والمعـدات للمكائن المقـدرة القيمة عــن كسلفة للمقاول تدفـع التــي المبالــغ الحسـاب هـــذا فـي يسجل

 الدولة سجالت ضـمـــن رسـميـــا المقــدرة الجهـة لـدى حيازيـا رهــنا رهـنهـا يتــم ان بعد العمل موقع في

 وزارة في المركزية العقود دائرة من الصادرة الحكومية العـقــود تنفيــذ تعـليمات وفــق السلفـة تلك وتستـرد

 . التخطيط

 والمتعهديــن المقاولين ســـلف -ج

 في كان اذا بها بالقيام يتعهـدون التي االعمال حسـاب علـى المتعهدين الى مايدفع الحساب هـذا في يسجل

 الكافيـة الضمانات واستحصال استحقاقهم من التسوية بطريقـة او نقـــدا اما  نصــا تعهداتهـم عـقـود شـروط

 ذلك لتأمـــين

 

ا   الدعـــاوي ســـلف:  سادسا

 المحاكـم فـي دعـوى حساب على بدفعها االنفــاق وحـــدات تقــوم التــي المبالـغ الحســاب هـــذا فـــي يسجل

 بعــد السلفة واطفــاء ذلك معالجـة ويتـم كالرسـوم االخرى والمصاريف المحاماة اتعــاب مقدمة ذلـك في بمـا
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 وبخالفه الحكم قـرار وفق عليه المدعي من المبلــغ  اســترداد يتـم الدعـوى كسـب  حالة فـي الدعـوى حسم

 . للسلفة" وايرادا" نهائيا" مصرفا يقيد حيث النفقات العامـة الموازنة تتحمل

 

 

ا   الغيــر ينفذها مشروعات تمويل ســـلف:  سابعا

 مشـــروع بتنفيـذ مكلفـة اخــرى دائــرة الـى االنفاق وحـدة تدفعها التي المبالغ الحساب هـــذا فـي يسجل

 . المشاريـــع حسـب ويحلل االولى االنفـاق وحــدة لحســاب

 

ا   الخارجية لالتفاقيات اخرى مؤقتة سلف:  ثامنا

 .االخرى والدول العراق بين التجارية االتفاقيات مبالغ الحساب هذا في يسجل

 

ا   نيويورك/  DFI الغراض اخرى مؤقتة سلف:  تاسعا

 الوزراء مجلس موافقات بموجب تحول  التي DFI لحساب الفرعية الحسابات  مبالغ الحساب هـــذا في يسجل

 . النهائـــي المصــرف علــى وعـكسهـا لهـا المخصصـة لالغــراض استخدامهــا  لحين الوزارات لطلب
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 : األول الفصل الحكومية المحاسبية اسئلة

 مع عددها مجموعات أربعة الى تمويلها واسلوب نشاطها طبيعة حيث من الحكومية الوحدات تقسم .1

 .الشرح

 العامة االتحادية الموازنة ورقابة وتنفيذ تنظيم أداة هو الحكومي المحاسبي النظام إن) اآلتية العبارة ناقش .2

 (.للدولة

 .العراق في الحكومي المحاسبي للنظام والمحاسبية المالية المكونات وضح .3

 هذه عدد" محددة مجاالت وفي محاسبية اسس أربعة العراق في الحكومي المحاسبي النظام يطبق. "4

 . االسس من اساس كل استخدامات مجال بيان مع األسس

 .العراق في الحكومي المحاسبي النظام مميزات وعدد الحكومي المحاسبي النظام عرف .5

 وتخصيصية تخطيطية هي مركزيا الممول الحكومي بالقطاع الخاصة الموازنة إن) اآلتية العبارة ناقش .٦

 (.تخصيصية وليست تخطيطية موازنة فهي العام القطاع موازنة أما

 . المخصصة األموال بقاعدة المقصود بين .7

 وللوزارات وتشريعية وإدارية وتحضيرية تنظيمية عديدة بمراحل للدولة اإلتحادية العامة الموازنة تمر. /"8

 .للدولة اإلتحادية العامة الموازنة إعداد مراحل مبينا   العبارة هذه ناقش"  بوزارة مرتبطة الغير والدوائر كافة

 .الشرح مع عددها الموازنات من نوعين تضم للدولة اإلتحادية العامة الموازنة إن .9

 ان من للتأكد الحكومية للوحدات الختامية الحسابات على تطلع أن التشريعية للسلطة الضروري من. )10

 طريق عن التشريعية السلطة تستطيع وبذلك لها حددت التي األهداف وحققت فعال   نفذت قد التخصيصات

 الشبه أوجه مبينا   العبارة هذه ناقش( بها الموكلة المهام تأديتها ومدى الحكومة مراقبة الختامي الحساب

 .الختامية والحسابات للدولة اإلتحادية العامة الموازنة بين واإلختالف

 األمور قسم /المحاسبة لدائرة األساسية المهام بيان مع للدولة العامة الخزينة تشكيالت عدد .11

 (.األخرى الخزائن مهام تكون ممكن)النقدية

 المقصود بين( الالمركزية, المركزية) للموازنة التابعة الحكومية الوحدات لتمويل اسلوبين هناك .12

 .النظام هذا وعيوب مزايا ذكر مع بالمركزية

 .المركزي الحكومي المحاسبي النظام ظل في الرقابة اسلوب وضح .13

 يجعلها محاسبيا إستقالال المحاسبية الوحدة تمنح أن يعني الحكومي المحاسبي العمل في الالمركزية إن. "14

 .النظام هذا ظل في المحاسبية الوحدة مسؤولية بين" كاملة بصورة المحاسبي العمل مسؤولية تتحمل

 .الالمركزي الحكومي المحاسبي النظام مقومات عدد .15

 .الالمركزي الحكومي المحاسبي النظام مزايا عدد .1٦
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 .النظام هذا ظل في الرقابة توضيح مع الحكومي المحاسبي العمل في الالمركزية عرف .17

 .النظام هذا مزايا ذكر مع الحكومي المحاسبي النظام ظل في بالالمركزية المقصود وضح .18
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 الرقابة الداخلية في المحاسبة الحكومية من خالل المستندات

 نظام الرقابة الداخلية       

يشير مصطلح نظام الرقابة الداخلية إلى مجموعة السياسات واإلجراءات التي تعتمد لدعم تحقيق األهداف 

 الحكومية ومن دون التعرض للمسائلة.

 أنواع الرقابة      

 تخضع أعمال ونشاطات الدوائر بشكل عام والمالية منها إلى عدة أنواع من الرقابة والتدقيق وهي:

 اِلجهة التي تمارسها:أ. الرقابة من حيث 

 الرقابة الداخلية : متمثلة بأجهزة التدقيق المرتبطة بنفس الدائرة أو الوزارة التي ترتبط بها الدائرة. : أوال

 ثانيا  : الرقابة الخارجية: وهي المتمثلة بالرقابة التي تأتي من خارج السلطة التنفيذية وترتبط عادة ب السلطة

 لرقابة المالية وهيئة النزاهة.التشريعية ويمثلها ديوان ا

 ب. الرقابة من حيث الوقت الذي تمارس به :

الرقابة السابقة: وهي عملية فحص للمعامالت قبل تنفيذها وهي تعد رقابة وقائية مانعة للخطأ وتقوم  :أوال 

 بها أجهزة الرقابة الداخلية.

فيذها وهي رقابة عالجية وتقوم بها أجهزة ثانيا  : الرقابة الالحقة: وهي فحص المعامالت في وقت الحق لتن

 الرقابة الخارجية.

 ج. الرقابة من حيث األسلوب:

 أوال : رقابة جزئية ووقتية أي فحص معامالت فترة زمنية محددة وقد تكون لمعامالت محددة.

 ثانيا  : رقابة شاملة ومستمرة وهي عمليات فحص لكل المعامالت وبشكل مستمر لفترة زمنية كاملة.

 د. الرقابة من حيث الهدف:

أوال  : رقابة مالية قانونية للتأكد من توفر الشروط والقواعد والتعليمات في هذه المعامالت والحيلولة دون 

 وجود

 خرق لتلك القواعد.

ثانيا : رقابة األداء والغرض منها التأكد من فاعلية وكفاءة وإقتصادية المعامالت المالية وأداء الوحدة 

ومدى تحقيق األهداف التي خصصت لها الموارد. وهذا نوع متقدم من الرقابة وهو من بين ما يقوم اإلدارية 

 به ديوان الرقابة المالية.
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 أجهزة الرقابة وإرتباطها

أ. أجهزة الرقابة الداخلية : وتتمثل بدوائر الرقابة وأجهزة التدقيق داخل الوزارات والدوائر, وهذه األجهزة 

بالوزير المختص وفنيا  بمدير عام دائرة المحاسبة / وزارة المالية حسب قانون أصول ترتبط إداريا  

 .المحاسبات والتعليمات الصادرة سابقا من مجلس الوزراء

 ب. أجهزة الرقابة الخارجية وتتمثل ب :

لسنة  31ديوان الرقابة المالية: وهو جهاز رقابة خارجي يرتبط بمجلس النواب وحسب قانونه رقم  :أوال 

ويمارس كل أنواع الرقابة على المال العام كما أنه يصادق على الحسابات الختامية والبيانات المالية  2011

 للوحدات الحكومية.

ثانيا  : هيئة النزاهة: وهو جهاز رقابة خارجي يرتبط بمجلس النواب ويمارس عمله على كافة الوحدات 

ل وتفصيلي وال يصادق على صحة البيانات المالية ألنها وغالبا ما يكون على شكل عينات وليس بشكل كام

 من إختصاص ديوان الرقابة المالية.

 وكما مبين في الشكل أدناه:

 

 

 

 

 

 

 

 ضوابط الرقابة الداخلية على العمليات لنقدية وأعمال الصندوق وعلى الحساب الجاري في المصارف

 ضوابط الرقابة الداخلية على الصندوق

يتم اختيار امين الصندوق من الموظفين المشهود بأمانتهم وان يكون لديه االمكانية للقيام بهذه  اوال  :أن

 المهمة

 ثانيا  : ان يهيأ له مكان امين في الدائرة لحفظ النقود.

ثالثا  : ان تهيأ له قاصة حديدية تتوفر فيها خواص القاصة من حيث الوزن فال تكون مما يسهل حملها، ومن 

 ميم فال تكون مما يسهل فتحها .حيث التص

رابعا  : أن يتولى أمين الصندوق اجراء الجرد اليومي وذلك في نهاية اليوم, حيث تجرد المبالغ المستملة 

 بموجب الوصوالت والمبالغ المسجلة في السجل.
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وك واذا تعذر خامسا  : أن يتم ايداع هذه المبالغ في الحساب الجاري لدى البنك يوميا  سواء كانت نقد أو صك

االيداع اليومي فيمكن ان يكون اكثر من يوم على ان ال يزيد  المبلغ المتجمع من يوم الَخر عن المبلغ 

 المعين في التعليمات.

سادسا  : يتم تصفير حساب الصندوق في نهاية السنة المالية وذلك بأيداع كافة المبالغ الموجودة فيه مهما كان 

 مبلغها.

 اخلية على الحسابات الجاريةضوابط الرقابة الد

ويقصد بها الحسابات التي تنظم العالقة التمويلية بين قسم األمور النقدية بدائرة المحاسبة والوحدة 

الالمركزية من ناحية أو بين الوحدة الرئيسية أو الخزينة المختصة وفروعها المسؤولة عن تمويلها نيابة عن 

 بة الداخلية للسيطرة على هذا النوع من الحسابات بما يلي:دائرة المحاسبة حيث تتحدد عناصر الرقا

أوال:  أن تخصص وحدة االنفاق صفحة أستاذ لكل دائرة لها عالقة التمويل معها لتتمكن من السيطرة على 

 المبالغ المدفوعة أو المقبوضة بين الوحدتين.

شأت بينها عالقة التمويل وخالل نفس ثانيا:  ظهور المبالغ المقبوضة والمدفوعة في حسابات الوحدات التي ن

 الفترة قدر اإلمكان.

ثالثا:  أن يكون سند قيد التمويل معززا باإلشعار المدين الصادر عن المصرف ألمر الجهة الممولة 

 وباإلشعار الدائن ألمر الجهة التي تم تمويلها.

رسل إلى الدائرة التي قامت رابعا:  التأكد من ظهور مبلغ التمويل في عمود المدين في كشف البنك الم

 بالتمويل وفي عمود الدائن في الكشف الذي يرسله المصرف إلى الدائرة التي تم تمويلها.

خامسا:  أن يكون ما مسجل في الجانب المدين من حسابات وحدة االنفاق التي قامت بالتمويل مساٍو تماما 

التي إستلمت مبلغ التمويل وبما يؤمن )تصفير( للمبلغ المسجل في الجانب الدائن من حسابات وحدة االنفاق 

 رصيد الحساب الجاري عند توحيد حسابات الدائرة الرئيسية مع حسابات فروعها.

 واإليرادات النهائية ضوابط الرقابة الداخلية على المصروفات النهائية

 تراعى النواحي التالية عند تنفيذ المصروفات النهائية:

 د صرف بنموذج معين حددته دائرة المحاسبة بوزارة المالية.أوال:  أن يكون هناك مستن

 ثانيا:  أن تكون المصروفات موثقة بمستندات أصولية.

 ثالثا  : توثيق المصروفات الموجهة نحو إقتناء األصول الثابتة والمخزنية بشهادة إدخال مخزني تؤيد

الوحدة لتلك الموجودات بشكل كامل إضافة إلى قائمة المجهز والوثائق األساسية المعززة للصرف  إستالم

المشار إليها في الفقرة السابقة أو تأييد إستالمها إلستعمالها في النشاط مباشرة بعد اإلستالم كما يشترط 

سالمة األصول ومطابقتها بالنسبة لمشتريات األصول من الخارج ترفق )شهادة الفحص( التي تؤيد صحة و

 للمواصفات المتفق عليها مع المجهز.
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 رابعا  : أن تكون هناك تخصيصات تكفي لتغطية مبلغ المصروفات المراد تأديتها.

خامسا : أن تكون هناك صالحية للوحدة في التصرف بالتخصيصات الموضوعة تحت تصرفها وأن الغرض 

 النافذة. المراد الصرف عليه مسموح به حسب التعليمات

سادسا  : أن يوقع مستند الصرف من قبل إثنين على األقل هما الموظف الحسابي المسؤول)المحاسب أو 

مدير الحسابات( واآلمر بالصرف )الرئيس األعلى للوحدة( وحسب الصالحيات المخولة وال يجوز الجمع 

 بين الصفتين في شخص واحد.

 للصرف قبل قبولها في الحسابات بشكل نهائي. سابعا  : أن تخضع المصروفات للتدقيق السابق

ثامنا:  إستحصال توقيع المستفيد على مستند الصرف مباشرة الذي تم تأدية المبلغ بموجبه أو إستنادا إلى 

 وصل القبض المرسل من الجهة المستفيدة إن كانت شخصا واحدا.  

الموازنة المعتمد مع مالحظة عدم تجاوز  تاسع ا:  اإللتزام الكامل والدقيق بتبويب المصروفات وفقا لدليل

 التخصيصات المعتمدة في الموازنة.

عاشرا: ان يتم تدقيق مستندات الصرف من قبل قسم الرقابة الداخلية التابع لوحدة االنفاق قبل عمليات 

 الصرف.

 ضوابط الرقابة الداخلية على اإليرادات النهائية

أن تكون الوحدة مخولة قانونا صالحية إستحصال اإليرادات من مصادرها المحددة في الموازنة   أوال  :

 ويحدد الموظف المسؤول عن إستالمها.

ثانيا  : أن تبوب اإليرادات على حساباتها المختصة وفقا ل ما حدد لذلك في دليل الموازنة ولحساباتها 

 المختصة.

أساس اإلستحقاق في تسجيل اإليرادات إال في الحاالت المحددة قانون أو ثالثا  : عدم اللجوء إلى إستخدام 

 بموافقة وزير المالية.

رابعا  : أن تتولى الوحدة متابعة إستحصال إيراداتها في المواعيد المقررة لذلك ومقارنة ما تم إستحصاله 

السنة في سجل التحققات  منها مع التخمينات المعتمدة وتسجيل ما تحقق من اإليرادات ولم يستحصل خالل

 ليتم متابعة إستحصاله في السنة الالحقة )فيما يخص دوائر الجباية(.

خامسا:  ال يجوز قبض اإليرادات لحساب الخزينة العامة بواسطة صكوك شخصية ما لم تكن مصدقة من 

 المصرف المسحوب عليه.

في دائرة المحاسبة وهي بالنسبة  سادسا  : ال يجوز جباية اإليرادات إال بموجب المستندات المقررة

 آ بالنسبة لقبض اإليرادات بواسطة الجباة. 38آ ومحاسبة /  37للدوائرالحكومية محاسبة / 

سابعا  : ال يجوز للمخول بقبض اإليرادات اإلحتفاظ بمبالغ نقدية تزيد عن ضمانه أو بالحدود التي تقرها 

 التعليمات.
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 االسبوع الثامن عشر

 االماناتو لداخلية على السلفضوابط الرقابة ا

 تراعى النواحي التالية عند اللجوء إلى الصرف على حسابات السلف:

أوال:  أن يكون حساب السلف المراد الصرف عليه قد أقر من قبل دائرة المحاسبة بتعليمات تنظم إجراءاته 

 تفصيليا.  

أن تكون الوحدة مخولة صالحية دفع السلف وبعكسه يتم الرجوع إلى الجهة المخولة إلستحصال  ثانيا: 

 موافقتها على ذلك.

ثالثا:  التأكد من توفر التخصيصات الالزمة في موازنة الوحدة بالنسبة لصرف السلف التي يتم تسويتها 

 وخصمها على إعتمادات الموازنة.

 مقارب تماما لموعد إستخدامها في الغرض الذي دفعت من أجله. رابعا:  أن تدفع السلفة في موعد

خامسا:  أن يحدد مبلغ السلفة بشكل دقيق يتناسب وحجم النفقات التي يتطلبها إنجاز الغرض المراد صرف 

 السلفة من أجله.

متبقي من سادسا:  أن تتولى الوحدة إجراء تسوية السلفة حال إنتهاء الغرض الذي دفعت من أجله وإسترداد ال

 مبلغها صفقة واحدة أو حسب التعليمات الخاصة بكل نوع من أنواع السلف.

سابعا:  أن تتولى الوحدة تسجيل السلف المصروفة في المجموعة الدفترية الممسوكة لديها محللة حسب أنواع 

شهرية السلف المحددة في دليل الحسابات بحيث يمكن عرض نتائج ذلك ضمن مرفقات موازين المراجعة ال

 وبالتالي السيطرة على كل نوع منها.

ثامنا:  أن تتولى الوحدة تقديم جداول تحليلية تتضمن مفردات وتفاصيل األرصدة الموقوفة في كل نوع من 

أنواع السلف وبشكل متراكم لنهاية وختام كل سنة مالية وذلك ضمانا لعدم ضياع تلك المفردات وليمكن 

 سنة الالحقة حسب مواعيدها.للوحدة متابعة إستحصالها في ال

 ضوابط الرقابة الداخلية على األمانات

 تراعى النواحي التالية عند إستخدام حسابات األمانات:

أوال:  أن يتم تسجيل األمانات وفقا للحسابات التي حددت لذلك في دليل الحسابات وحسب التعليمات الخاصة 

 بكل حساب.

أن يتم تثبيت أسم الجهة التي قامت بتسديد األمانة والجهة التي يعود إليها مبلغها والغرض الذي  ثانيا: 

أستوفيت من أجله وبشكل تفصيلي وأن تكون الدائرة مخولة بقبض تلك األمانات وبموجب وصوالت 

 آ. 37محاسبة / 

لصحيحة وبعد تقديمهم طلبا خطيا بذلك ثالثا:  أن تعاد األمانات الشخصية إلى أصحابها الحقيقيين وبأسمائهم ا

 ويتم الدفع بموجب مستند الصرف المقرر.
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من قانون أصول المحاسبات  45رابعا:  أن تالحظ الوحدة المدة القانونية المنصوص عليها في المادة / 

 وقوفية مبلغها.العامة والتي تتقادم بإنتهائها األمانات. هذا مع األخذ بنظر اإلعتبار تاريخ إنتفاء الحاجة من م

خامسا:  أن تتولى الوحدة مسك مجموعة دفترية محللة وحسب أنواع األمانات المحددة في دليل الحسابات 

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

 منها.

ة الموقوفة في كل نوع من أنواع األمانات سادسا:  تقديم جداول تحليلية تتضمن مفردات وتفاصيل األرصد

وبشكل متراكم لنهاية وختام كل سنة مالية وذلك ضمانا للسيطرة على تلك المفردات وليمكن الوقوف على 

 تفاصيلها من سنة إلى أخرى ولحين موعد إعادتها أو تسويتها النهائية من الحساب.

   -األسئلة :

 الى عدة أنواع من الرقابة والتدقيق عددها مع الشرح.تخضع أعمال ونشاطات الدوائر الحكومية  -1

 بين المقصود بالرقابة الداخلية والرقابة الخارجية موضحا  الجهات التي تمثلها مع إرتباطها اإلداري. -2

 عرف نظام الرقابة الداخلية مبينا  عناصر الرقابة على النفقات النهائية. -3

 قابة على اإليرادات النهائية.عرف نظام الرقابة الداخلية مبينا  عناصر الر -4

 عرف نظام الرقابة الداخلية مبينا  عناصر الرقابة على حساب السلف. -5

 عرف نظام الرقابة الداخلية مبينا  عناصر الرقابة على حساب األمانات. -٦

 عرف نظام الرقابة الداخلية مبينا  عناصر الرقابة على الحسابات الجارية. -7

 نا  عناصر الرقابة على الصندوق.عرف نظام الرقابة الداخلية مبي -8
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                                                 الالمركزي النظام في الحسابية الوحدة مستوى على الحسابية السجالت

 فيها المالية المعامالت كافة تسجيل ويجري المحاسبي النظام مكونات احد المحاسبية السجالت تعد            

 المعلومات كافة توفير تضمن بطريقة مصممه السجالت هذه وتكون المعتمدة المحاسبية المستندات وبموجب

 والمؤكد المعدل 1940 لسنة 28 رقم العامة المحاسبات اصول قانون من الخمسون المادة وحددت المالية

 نماذج تحديد في المالية وزارة مسؤولية 2004 لسنة 95 رقم العام والدين المالية االدارة قانون في عليه

 .الكتروني او مطبوع شكل على تكون ان ويمكن المحاسبية والسجالت المستندات

 صحيحة بصوره القيود تسجل كيفية:  أوال  

 ذات والقيود المحاسبية االمور جميع وفي التعامالت ومعالجة اعداد في الرصاص القلم استخدام عدم يجب

 .الجاف بالقلم مكتوبة القيود جميع تكون أن ويجب العالقة

 األخطاء تصحيح:  ثانيا  

 : طرق بثالثة الحسابات في تحصل التي الخطأ حاالت تعالج

 .الخطأ فيه حصل الذي الحساب على بعكسة المعالجة فتتم السنة بنفس الخطأ اكتشف اذا -1

 الملحق الفترة وهي)  الختامية الحسابات فترة وخالل المالية السنه انتهاء بعد الخطأ اكتشف اذا -2

 .الختامية الحسابات فترة خالل المعالجة فتتم( المالية بياناتها تعد التي بالسنة

 واستنادا   التالية السنة حسابات ضمن المعالجة فتتم حساباتها وغلق السنة انتهاء بعد الخطأ اكتشف اذا -3

 .1997 لسنة 17 رقم المحاسبة دائرة عام منشور الى
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 األخطاء معالجة:  ثالثا  

( للتصحيح معينة كيميائية مواد او التصحيح وسائل استخدام بضمنها) المحي ادوات باستخدام مطلقا   يسمح ال

 القيود وتسجيل بالكامل األصلية القيود الغاء خالل من األخطاء تصحيح يمكن, محاسبية سجالت اية في

 (تصحيح قيد) بعبارة التصحيح قيد في الغاؤه تم الذي المستند رقم الى اإلشارة مع الصحيحة

 والتقارير المحاسبية السجالت على الحفاظ:  رابعا  

 السجالت جميع تكون ان على المالية وزارة عليها تصادق التي االلكترونية السجالت استخدام يمكن

 . منتظم اساس وعلى( ثانية نسخة) مدغمة الالكترونية

 المحاسبية بالسجالت اإلحتفاظ لفترات االدنى الحد:  خامسا  

 مدققة تكون ان على سنوات عشر الى خمس بين ما تتراوح لمدة المحاسبية السجالت بجميع االحتفاظ يتم

 لسنة 70 رقم الحكومية والسجالت الوثائق حفظ قانون في ورد ما وحسب المالية الرقابة ديوان قبل من

1983. 

                             

 

 

 السجالت :

 المجموعة المستندية والدفترية وكشوفات الحسابات الشهرية :

 بهدف وذلك الحسابية الوحدات كافة لدى والمستندية الدفترية المجموعة وحدة مبدأ يستخدم

 بيانات وتقديم اعمالهم مواقع مختلف في الحسابين الموظفين قبل من استخدامها طريقة تسهيل

 ذات للوحدات بالنسبة االستثناءات بعض وجود مع هذا المالية التصرفات بنتائج متجانسة

 من باقرار وذلك بها خاصة مساعدة سجالت مسك عملها طبيعة تقتضي والتي الخاصة الطبيعة

 : مايلي على والمستندات الدفترية المجموعة وتشمل المالية وزارة في المحاسبة دائرة

 الرئيسية المستندات -1

 هذا والتسوية والقبض الصرف بعمليات الخاصة القيود العداد المعتمدة المستندات وهي

 بالنسبة

 . الالمركزي للنظام المطبقة للدوائر

 الصرف مستند -أ

 القيد مستند -ب
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 (ايضا المركزية للدوائر ويستعمل) أ 37 محاسبه القبض وصل -ج

 مستنداتها فان المحافظات خزائن في حساباتها المرتبطة للدوائر بالنسبة اما

 آ 3٦/  محاسبة الدفع اذن مذكرة -أ

 آ 34 /محاسبة القبض اذن مذكرة -ب

 أ 35/  محاسبة القبض اذن مذكرة -ج

 ٦5/  محاسبة التسوية اذن مذكرة -د

 االدخال سندات / والسفر االيفاد قائمة/ الراتب بقائمة المتمثلة الفرعية المستندات استخدام استمرار مع هذا

 اصولية مستندات باعتبارها المحاسبة دائرة من المقررة الفرعية المستندات من وغيرها المخزني واالخراج

 . للصرف معززة

 : الى وتقسم الدفترية المجموعة -2

 الرئيسية الدفترية المجموعة -أ

 الحسابات كشوفات اعداد في عليها ويعتمد الحسابات عن فرعية او اجمالية بيانات تقدم التي الدفاتر وهي

 -: يلي بما وتتمثل الشهرية

 8٦/  محاسبة العامة اليومية سجل -" اوال

 2/  محاسبة/ التخصيصات النهائية المصروفات سجل -" ثانيا

 ٦/  محاسبة النهائية االيرادات سجل -" ثالثا

 4/  محاسبة واالمانات السلف استاذ سجل -"رابعا

 89 محاسبة السنوية الحسابات توحيد سجل -"خامسا

 -: المساعدة الدفترية المجموعة.ب

 اعباء بتخفيف المحاسبية االعمال تبسيط وبهدف الرئيسة الدفترية المجموعة عن تتفرع التي الدفاتر وهي

 -: يلي بما وتتمثل الرئيسية السجالت عن المحاسبية القيود

 ٦٦/  محاسبة الصندوق سجل -"اوال

 81/  محاسبة التحليلي الصندوق سجل-"ثانيا

 آ 10/  محاسبة النثرية المصروفات سجل-"ثالثا

 12/  محاسبة البريدية الطوابع سجل-"رابعا

 79/  محاسبة الزواج سلف سجل-"خامسا
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 الغرض لهذا تستخدم اخرى فرعية سجالت اية-"سادسا

 -: وهي(  والمتابعة للرقابة) الدائرة تمسكها التي السجالت مجموعة

 واالحصائية االدارية المتابعة مقومات ولتوفير الوحدة موجودات مراقبة على تساعد التي السجالت مجموعة

 -: وتشمل المالية التصرفات على

 8/  محاسبة الرواتب سجل -:اوال

 13/  محاسبة والموجودات االثاث سجل -":ثانيا

 1٦/  محاسبة واالستمارات المستندات مراقبة سجل -":ثالثا

 17/  محاسبة والمقاوالت العقود مراقبة سجل -":رابعا

 ٦9/  محاسبة البنك مع الجاري الحساب مراقبة سجل -":خامسا

 -:المحاسبي النظام مكننة -ج

 في اعاله اليها المشار والمستندات السجالت مقابل االلكترونيه الحاسبه على الممسوكه السجالت قبول يتم

 المخولين قبل من عليها التوثيق بعد المستندات تلك مخرجات وتقبل الكترونيه محاسبيه انظمه استخدام حالة

 . اعاله في المقرره السجالت عن كامال معوضا السجالت تلك وتعتبر

 

 الشهرية الحسابات كشوفات-3

 -: مايلي وتشمل الحسابية للوحدة المالية التصرفات نتائج تظهر التي الجداول وهي

 الشهري المراجعة ميزان -أ

 44/  محاسبة البنك موجود شهادة  - ب

 45/  محاسبة الصندوق موجود شهادة - ج

 الجارية للموازنة ه 42/  محاسبة النهائية المصروفات جداول -د

 االستثمارية للموازنة أ 42/  محاسبة

 الجارية للموازنة ه 43/  محاسبة النهائية االيرادات جداول - ه

 االستثمارية للموازنة أ 43/  محاسبة

 د 24/  محاسبة السلف/ المدينة الشخصية بالحسابات جدول -و

 د 24/  محاسبة االمانات/ الدائنة الشخصية بالحسابات جدول -ز
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 المتراكمة االرصدة تحليل يتضمن المراجعة ميزان مع يرفق مالية سنة كل نهاية في تحليلي جدول -ح

 . المختصة المالية السنة نهاية في عليه هي كما واالمانات السلف لحسابات

 في المعتمدة الشهرية الحسابات وكشوف الدفترية والمجموعة الرئيسية للمستندات تفصيلي شرح يلي وفيما

 -:النظام

 الرئيسية المستندات -1

 : يلي وكما صك اصدار عليها يترتب والتي المالية المعامالت كافة في يستعمل الصرف مستند -أ

 .مستند(  50)  على جلد كل ويحتوي متسلسلة جلود شكل على الصرف مستندات تكون - اوال

 في والتسجيل الصرف عملية في عليها يعتمد والتي االولى النسخه نسختين من جلد كل يتكون -ثانيا

 عند اليها للرجوع الجلد في تبقى الثانية والنسخه للصرف المعززة المستندات كافة بها وترفق السجالت

 . الحاجة

 50الى 1  من متسلسلة والمستندات مرقمة الجلود تكون - ثالثا

 . الجلود تستعمل التي الدائرة أسم المستند أعلى وفي المستند من األيمن الجانب في يذكر -ارابع

 االعلى الغالف على اصال مثبت يكون والذي يستعمل الذي الجلد رقم ازائه يدرج/  الجلد رقم – خامسا

 .للمستندات

 . مرقم غير اصال المستند كان اذا القيد تسلسل الرقم ازاء يدرج/  المستند رقم -اسادس

 . المستند تنظيم تاريخ ازائه يدرج/  التاريخ -اسابع

 عليه المصادق األجمالي المبلغ يثبت) قدره البالغ األجمالي المبلغ صرف على نصادق عبارة تدرج -اثامن

 ( . وكتابة رقما

 . المرها المبلغ صرف التي الجهة أو الشخص أسم يدرج/  ألمر -اتاسع

 تبويبها وحسب رقما صرفها المطلوب المبالغ مفردات المدين حقل في يدون/  المدين الجانب -اعاشر

 . الحسابي

 . الدفع واجب والمبلغ المحسومة المبالغ مفردات الدائن حقل في يدون/  الدائن الجانب - عشر أحدى

 . المستند من الدائن الجانب مجموع مع المدين الجانب مجموع يطابق أن يجب - عشر أثنى

 أو المصروف المبلغ عليه يحتسب الذي الحساب أو والنوع والمادة الفصل فيه ويذكر/  التبويب - عشر ثالث

 . النهائية االيرادات لحساب استقطاعا الصرف تضمن اذا االيراد عليه يحتسب الذي والنوع والمادة العدد

 التي المبالغ مفردات ترحيل تم التي االستاذ صفحة رقم الحقل هذا في ويدرج/  األستاذ صفحة - عشر رابع

 . الحسابي تبويبها وحسب المستند تضمنها
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 ذلك ومايتطلبه المستند موضوع الصرف ماهية توضح التي البيانات ازائه يدرج/  التفاصيل - عشر خامس

 . أولياته الى االشارة

 المعاملة مبلغ مجموع الحقل هذا في يدرج/  المجموع - عشر سادس

 . للصرف المعززة الفرعية المستندات او المرفقة القوائم ونوع عدد ازائها يدرج/  المرفقات - عشر سابع

 مدير يكون ال عندما الحسابات ومدير المحاسب وتوقيع اسم ازائه ويدرج/  الصرف محاسب - عشر ثامن

 . المستند موضوع للمعاملة بالصرف آمرا الحسابات

 وحسب يخوله من أو الدائرة رئيس بالصرف اآلمر توقيع آزائه ويدرج/  بالصرف اآلمر - عشر تاسع

 . الصالحيات

 بعملية قامت والتي الداخلي التدقيق هيئة ورئيس المدقق وتوقيع اسم ازائه يدرج/  التدقيق هيئة - عشرون

 . الصرف قبل المستند تدقيق

 الشيك مبلغ درج الى باالضافة وتاريخه الشيك رقم فيه ويدرج/  بالشيك الخاص الحقل - والعشرون الحادي

 . وكتابة رقما

 العامة اليومية سجل في المستند قيد تسلسل العامة اليومية في سجل عبارة ازاء يدرج - والعشرون الثاني

 .التسجيل في اصال يعتمد الذي الشيك تنظيم تاريخ /التاريخ ازاء ويدرج

 دائنه جهات الى مسدد المبلغ كان اذا أما وتوقيعه الشيك مستلم اسم يدرج المستلم أسم - والعشرون الثالث

 . الصرف مستند مع لربطها الشيك وقسيمة القبض وصل استالم متابعة الدائرة على فيتوجب

 

 

  القيد مستند -ب

 (الالمركزي النظام المطبقة للدوائر) التسوية أو القبض معامالت كافة تنظيم في القيد مستند يستعمل    

 . مستند(  50)  على يحتوي جلد كل جلود شكل على القيد مستندات تكون - أوال  

 . نسختين من مستند كل يتكون - ثانيا

 المستندات كافة طيها مرفق ويكون الحسابية السجالت في التسجيل في عليها يعتمد والتي األولى النسخة* 

 . القيد أو للتسوية المعززة

 . الحاجة عند اليها الرجوع لغرض الجلد في تبقى التي وهي:  الثانية النسخة* 

 ( 50 -1)  من متسلسله والمستندات مرقمة الجلود تكون -ثالثا

 . الجلود تستعمل التي الدائرة أسم المستند أعلى من األيمن الجانب في يذكر - رابعا
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 األعلى الغالف على أصال مثبت يكون والذي يستعمل الذي الجلد رقم أزائه يدرج/  الجلد رقم -خامسا

  للمستندات

 . مرقم غير أصال المستند كان اذا القيد تسلسل الرقم أزاء يدرج المستند رقم -سادسا

 . المستند تنظيم تاريخ أزائه يدرج/  التاريخ -سابعا

 . وكتابة رقما البنك في ايداعه أو تسويته اجراء المراد المبلغ قيد على نصادق عبارة أزاء يدرج -ثامنا

 النوعي تبويبها حسب تسويتها المطلوب المبالغ مفردات المدين الجانب في يدون/  المدين الجانب -تاسعا

 . البنك حساب في المودعة والمبالغ

 نهائي كأيراد نقدا المقبوضة أو المحسومة المبالغ مفردات الدائن الجانب في يدون/  الدائن الجانب - عاشرا

 . الجاري الحساب أو أمانات أو سلف أو

 . للمستند الدائن الجانب مجموع مع المدين الجانب مجموع يطابق أن يجب - عشر حادي

 العدد أو عليه المبلغ أحتسب الذي الحساب أو والنوع والمادة الفصل فيه ويذكر/  التبويب - عشر ثاني

 . له ايرادا المبلغ استلم الذي الحساب أو والنوع والمادة

 التي المبالغ مفردات ترحيل تم التي االستاذ صفحة رقم الحقل هذا في ويدرج/  أالستاذ صفحة - عشر ثالث

 . الحسابي تبويبها وحسب المستند تضمنها

 ذلك يتطلبه وما القيد مستند أجراء وسبب ماهية توضح التي البيانات أزائه يدرج/  التفاصيل - عشر رابع

 . أولياته الى االشارة

 .بالمستند المرفقة الفرعية المستندات أو القوائم عدد أزائها ويدرج/  المرفقات -عشر خامس

 مدير يكون ال عندما الحسابات مدير أو المحاسب وتوقيع أسم أزائه ويدرج/  المحاسب -عشر سادس

 . الصالحيات وحسب بالصرف آمرا الحسابات

 . بالصرف اآلمر وتوقيع أسم أزائه ويدرج بالصرف اآلمر -عشر سابع

 على بالموافقة الداخلي التدقيق هيئة ورئيس المدقق وتوقيع أسم أزائها ويدرج/  التدقيق هيئة -عشر ثامن

 . الحسابات في القيد مستند قبول

 آزائه ويدرج اليومية في تسجيله تم الذي القيد تسلسل العامة اليومية في سجل آزاء يدرج -عشر تاسع

 التتضمن التي القيد لمستند بالنسبة التسوية اجراء على الموافقة تاريخ او البنك في االيداع تاريخ/  التاريخ

  البنك الى ايداع

 مسؤول)  عبارة ازاء السجالت مسؤول يوقع العامة اليومية سجل في المستندات تسجيل عند - عشرون

 ( . السجالت

 (أ3)  رقم مرفق أ 38 ومحاسبة( 3)  رقم أمرفق 37 محاسبة القبض وصل - ج
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 االستعمال حيث من ومختلفين الشكل حيث من متشابهان أ 38 و أ 37 محاسبة القبض نموذجي ان -اوال

 التي الخزائن عدا الحكومية االدارات الى النقدية المقبوضات تسليم لقاء أيستعمل 37 محاسبة فالنموذج

 التي المبالغ لقاء الرسميين الجباة قبل من يستعمل أ 38 محاسبة النموذج بينما...القبض اذن مذكرات تستعمل

 وصوالت من جديدا جلدا اليسلم الجابي ان بالذكر الجدير ومن. وغيرها والضرائب الرسوم عن اليهم تسلم

 محاسبة الجباية

 المحاسبين قبل من قبضها يتم التي المبالغ ان كما, استعماله من انتهى الذي الجلد قرم يعيد ان االبعد أ 38

 نفس في الحكومي البنك او الخزينة الى ارسالها أيجب 37 محاسبة القبض وصوالت بموجب الدائرة داخل

 لها او نقدا تقبض كانت ان الخزينة وضع حسب أ 35 او أ 34 محاسبة القبض اذن مذكرات بموجب اليوم

 نقدا تقبض كانت ان الخزينة وضع حسب أ 35 او أ 34 محاسبة القبض اذن مذكرات بموجب جاري حساب

 كان سبب الي البنك او الخزينة الى اليومية االيرادات تسليم تأخير يجوز وال. البنك مع جاري حساب لها او

 المحاسبة دائرة عام مدير االبموافقة

 متسلسلة ارقام ذات جلود شكل على الحكومية المطابع قبل من مركزيا القبض وصوالت تجهز -ثانيا

 مسلم نسخة وتكون بيضاء األولى وبنسختين متسلسله ارقامه قبض وصل(  50)  على جلد كل ويحتوي

 . الوصوالت دفتر في وتبقى( القرم)ملونة والثانية الدراهم

 . فيها القبض جرى التي الوحدة اسم(  الدائرة اسم)  ازاء يدرج - ثالثا

 فيه وتدرج للتفاصيل العمودي األيسر والحقل دينار/  فلس للمبلغ األول عموديان حقالن يخصص -رابعا

 . أمانات أو سلفة ايراد أو نهائيا ايرادا المستلم المبلغ تفاصيل كافة

 . المبلغ بتسليم قامت التي الجهة اسم الحقل هذا في يثبت -: من وصل - خامسا

 . كتابة المبلغ الحقل هذا في يثبت -: المبلغ حقل -سادسا

 .عليه المبلغ قبض الذي الحساب اسم الحقل هذا في يثبت.............  حساب على حقل -سابعا

 . الفعلي المبلغ قبض تاريخ فيه ويثبت/  التاريخ - ثامنا

 أمر بموجب القبض صالحية والمخول مقامه يقوم من أو الصندوق أمين أسم فيه يثبت/  القابض اسم -تاسعا

 . صادر أداري

 . للقابض الوظيفي العنوان -: الوظيفة عنوان -عاشرا

 . الوصل مبلغ بأستالمه تأييدا القابض توقيع فيه يثبت -: القابض توقيع -عشر أحدى

  أ 3٦ محاسبة الدفع اذن مذكرة - د

 تسلسال 50 على الواحد الجلد ويحتوي صك اصدار عليها يترتب والتي المالية المعامالت كافة في تستعمل

 بالمستندات ز تعز ن ا بعد االولى النسخة بموجب الدفع يتم نسختين على منها الواحد التسلسل ويحتوي

 النسخة اما فيها والتدقيقية القيدية للمعامالت اساسا لتكون الخزينة في مستنداتها مع وتحفظ للصرف المعززة
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 ويتم الصرف مستند انشأت التي الدائرة في القيدية للمعامالت اساسا لتكون الجلد في فتبقى( القرم) الثانية

 كاالتي تنظيمها

 فيها المبلغ دفع الواجب الخزينة اسم( المحل) كلمة اتجاه يدون -اوال

 بماهية يتعلق مما ذلك غير او االجور او واالشياء المواد عن فصيالتتال(عن)كلمة اتجاه يدون -ثانيا

 وتدقيقها معرفتها ويسهل المصروفات

 المبلغ له سيدفع الذي الشخص وعنوان اسم(له المدفوع) كلمة تجاه يدون -ثالثا

 المحالت في ذلك بعد وتدون كتابة دفعه الواجب المبلغ مقدار(الصرف الواجب المبلغ)كلمة تجاه يدون -رابعا

 معامالت حساب على المصروف المبلغ كان ان) والمادة الفصل وكذلك رقما دفعها الواجب المبالغ الخالية

 مجموع(المجموع) كلمة تجاه يدون ثم ذلك غير او امانات او سلف كان ان المختص الحساب واسم(الميزانية

 المصروفةرقما المبالغ مفردات

 االستقطاعات حقل – خامسا

 الدفع اذن مذكرة محتويات اصل من تحسم قد التي المبالغ فيه تثبت

 بختم جلد كل مذكرات وتختم الدائرة بها ترتبط التي بالخزينة الدوائر الى المذكرات هذه تجهز -:مالحظة

 سجل في المعنية الدائرة ذمة على وتسجل للدائرة المختص الحسابي والرقم الدائرة بها ترتبط التي الخزينة

  الغرض لهذا اعدت خاصة مراقبة سجالت بواسطة الخزينة قبل من مراقبتها ويتم 1٦ /محاسبة االستمارات

  ٦5 /محاسبة التسوية اذن مذكرة - ه

 تسلسل 50 على الواحد الجلد ويحتوي الخزينة في تجرى التي التسويات قيود لتوثيق المذكرة هذه اعدت

 المستندات مع الخزينة بها تحتفظ االولى مختلفة اللوان ذات نسخ ثالث على يحتوي الواحد والتسلسل

 مؤيدة نظمتها التي الدائرة الى الخزينة من تصديقها بعد المذكرة من الثانية النسخة وتعاد للتسوية المعززة

 الحاجة عند اليها للرجوع الجلد في(القرم) الثالثة النسخة وتبقى التسوية اجراء

 

 

 أ 35 محاسبة و   أ 34 محاسبة القبض اذن مذكرة -و

 حيث من ومختلفتين الشكل حيث من أمتشابهتان 35 أو 34 محاسبة القبض اذن مذكرة نموذجي ان

 التي المال وصناديق الخزائن قبل من النقدية االيرادات قبض عند تستعمل أ 34 محاسبة فنموذج االستعمال

 اذن مذكرة اما, نسخ ثالث على منها الواحد التسلسل ويحتوي الحكومي البنك مع جاري حساب لها ليس

 او الخزائن لحساب الحكومي البنك الى تسلم التي االيرادات لقاء استعمالها حصر فقد أ 35 محاسبة القبض

 0 نسخ اربعه على منها الواحد التسلسل ويحتوي  البنك مع جاري حساب لها التي المال صناديق

 الدفترية المجموعة -۲
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 -: مايلي وتتضمن الرئيسية الدفترية المجموعة -آ

  8٦/  محاسبة العامة اليومية سجل: اوال 

 لهذا المعتمدة المستندات وبموجب( تسوية/قبض/ صرف) المالية المعامالت كافة السجل هذا في ويسجل

 تقسيمات وتتكون. عليها المصادقة بعد النهائي بشكلها الحسابات في المالية المعاملة استكمال بعد الغرض

 -: التالية الحقول من السجل

 -: التاريخ حقل( 1

 وبالنسبة عليها المصادقة بعد وذلك نهائي بشكل الحسابات في المالية المعاملة استكمال تاريخ فيه ويسجل

 القبض تاريخ فحسب القبض لوصل بالنسبة أما, الشيك اصدار تاريخ حسب التسجيل يتم الصرف لسندات

 . للتسوية النهائي القبول تاريخ حسب القيد لسند وبالنسبة.  الفعلي

 -: التبويب حقل( 2

 . المستند في ماوردت وحسب والدائن المدين بطرفيها المالية المعاملة تبويب الحقل هذا في ويسجل

  -: البيان( 3

 تعاملها ضمن الوحدة معها أرتبطت التي الجهة أسم تثبيت أو المالية المعاملة عن مركزه خالصة فيه ويسجل

 . المالي

  -: الشيك رقم( 4

 كافة تسجيل مراقبة ليسهل متسلسلة بصورة الوحدة اصدرتها التي الشيكات ارقام الحقل هذا في ويسجل

 . السنة خالل الصادرة الشيكات

  -:والقبض والقيد الصرف مستند رقم( 5

 . منها كل متن على المثبتة المستندات ارقام فيه ويسجل

  -: اليومية تسلسل( ٦

 من األول اليوم في التسلسالت تبدأ حيث اليومية في اثباتها يتم معاملة لكل المتسلسل - الرقم فيه ويسجل

 . الختامية الحسابات فترة في اليه تنتهي تسلسل آخر الى ذلك ويستمر( 1)  برقم السنة

  -: المعاملة مبلغ( 7

 ( . الدائن للطرف المساوي المدين الطرف مجموع أي)  المالية للمعاملة األجمالي المبلغ فيه ويسجل

  -: البنك حقل( 8

 وفي الوحدة لدى نشأت التي للقيود وفقا البنك لدى الوحدة لحساب المودعة المبالغ المدين الجانب في ويسجل

 من تخصم التي المبالغ أو منها صادرة شيكات بموجب الوحدة حساب من المدفوعة المبالغ الدائن الجانب



47 
 

 من أكثر المحاسبية للوحدة كان واذا.  البنك يصدرها التي المدينة باالشعارات والمعززة الجاري الحساب

 . مراقبته لتسهيل العامة اليومية في مستقل حقل حساب لكل فيخصص البنك لدى حساب

  -: الصندوق حقل( 9

 فيه فتسجل الدائن الجانب أما الصندوق في المقبوضة المبالغ الحقل هذا من المدين الجانب في ويسجل

 . الصندوق حساب من تحويال للوحدة الجاري الحساب في المودعة المبالغ

  -: النهائية المصروفات حقل(  10

 اما الموازنة تخصيصات على خصما المصروفة المبالغ كافة الحقل هذا من المدين الجانب في ويسجل

 . القيد مستندات بموجب النهائية المصروفات من تنزيلها يتم التي المبالغ كافة فيه فيسجل الدائن الجانب

  -: النهائية االيرادات حقل(  11

 تخفيضها يراد التي المبالغ المدين الجانب وفي نهائي كأيراد المستلمة المبالغ الدائن الجانب في ويسجب

 . القيد مستندات بموجب

  -: السلف/  المدينة الشخصية الحسابات اجمالي(  12

 الجانب وفي السلف حساب على الحسابية الوحدة قبل من المدفوعة المبالغ كافة المدين الجانب في ويسجل

 . السلف حساب على تسويتها المجراة أو المستلمة المبالغ كافة الدائن

  -: االمانات/  الدائنة الشخصية الحسابات اجمالي(  13

 منه المدين الجانب وفي الغير لحساب المستقطعة أو كأمانات المستلمة المبالغ كافة الدائن الجانب في ويسجل

 . تسويتها المجراة أو المسددة المبالغ كافة

  -: المحاسبة دائرة مع الجاري الحساب(  14

 المدين الجانب أما المحاسبة دائرة قبل من الوحدة حساب في المودعة المبالغ الدائن الجانب في ويسجل

 . المحاسبة دائرة حساب الى المحاسبية الوحدة حساب من تحول التي المبالغ فيه فيسجل

  -: والفروع المركز بين الجاري الحساب(  15

 يتقرر وعندما وفروعها الرئيسية الوحدة بين تتم التي الدائنة أو المدينة التمويل عمليات كافة فيه يسجل

 . التمويل بعملية تكليفها

  -: المدور النقدي الرصيد(  1٦

 وذلك/....(  12 اليه انتهت الذي الدفتري الرصيد المالية السنة من األول اليوم وفي الحقل هذا في يسجل

(  2/  رقم بنك 1/  رقم بنك)  عناصره 31 في)  السابقة المالية السنة في يوم آلخر الوحدة حسابات/  بكامل

 . الحال واقع يعكسها التي الدائنة أو المدينة الحسابات طبيعة وحسب(  رصيد فيه وجد أن)  الصندوق

  -: العام االستاذ(  17
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 تخصيص يتقرر لم والتي الوحدة لدى تنشأ التي الحسابات قيود والدائن المدين بطرفيه الحقل هذا في يسجل

 حسابات من وما يقابلها والمخزنية الثابتة الموجودات ذلك ومثال)  فيها القيود لقلة وذلك لها مستقل حقل

 . فرعيه استاذ بدفاتر الحسابات هذه مفردات تحليل يتم أن على  الخ..... متقابلة

 كافة لتثبيت مخصص التخصيصات سجل ان 8)  رقم مرفق 2/  محاسبة التخصيصات سجل ":ثانيا

 العامة الموازنة ومواد فصول على" نهائيا" مصرفا تحتسب التي والمبالغ السنوية الصرف اعتمادات

 الحسابية للوحدة خصصت التي االتحادية

  ٦/  محاسبة النهائية االيرادات سجل ":ثالثا  

 لتأشير الدوائر قبل من ويستخدم النهائية االيرادات من المتحصلة المبالغ جميع لقيد السجل هذا يخصص* 

 . العامة ل لخزينة ا ن هائي ا ايراد والمقيدة قبلها من المستلمة المبالغ

  4/  محاسبة واالمانات السلف استاذ سجل": رابعا

 للحساب( المدفوعات) منه المدين الطرف ويتضمن واالمانات السلف مبالغ لتسجيل السجل هذا يستخدم

 مجموعات الى السجل ويقسم نفسه للحساب قبضه او تسويته يتم ما(  المقبوضات) الدائن والطرف المختص

 القيد مستند او الصرف مستند من الترحيل يتم ان على الحسابات من معين فرع مجموعة كل تتضمن بحيث

 . مباشرة السجل الى الحساب نوع فيه المؤشر

 السجل تقسيمات

 ( ( المقبوضات)  الدائن الطرف( 1

 -: أدناه المبينة الحقول على ويحتوي للحساب المقبوضة المبالغ فيه وتسجل

 . فعال المقبوض المبلغ ويمثل المبلغ حقل* 

 المالية السنة بانتهاء وتنتهي السنة بداية في( 1)  برقم وتبدأ متسلسلة ارقام فيه وتدون القبض تسلسل حقل* 

 . مبلغ كل مستوى وعلى

 . الصرف أو القيد مستند متن كل على المدرج اليومية تسلسل رقم فيه ويؤشر اليومية تسلسل حقل* 

 . المبلغ قبض تاريخ فيه ويدون/  القبض تاريخ حقل* 

 . أشخاص أو رسميه جهات من كانت سواء منه المقبوض واسم المبلغ مصدر فيه ويؤشر/  التفاصيل حقل* 

 قبض بموجبه تم الذي الصرف أو القبض اذن مذكرة او القيد مستند وتاريخ رقم فيه ويذكر/  المستند حقل* 

 . المبلغ

 . المقبوض المبلغ تسديد كيفية حول المالحظات فيه وتدون/  المالحظات حقل* 

 توضيح الغراض المقبوض المبلغ حساب على المدفوع المبلغ أصل فيه ويذكر اصال المدفوع المبلغ حقل* 

 . الرصيد واستخراج والمدفوعات المقبوضات بين العالقة
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 . المبلغ دفع تاريخ فيه ويذكر الدفع تاريخ حقل* 

 هي األخيرة الثالثة الحقول بأن العلم مع أصال المدفوع المبلغ قيد تسلسل فيه ويذكر/  الدفع تسلسل حقل* 

 . التسديد تأشير الغراض

 ( ( المدفوعات)  المدين الطرف( 2

 -: أدناه المبينة الحقول ويشمل الحساب على تدفع التي المبالغ كافة فيه وتسجل

 .  اصال المدفوع المبلغ فيه يدون/  المبلغ حقل* 

 يخصصتسلسل حيث المالية السنة بأنتهاء وينتهي السنة بداية في( 1)  برقم ويبدأ/  الدفع تسلسل حقل* 

 . ترحيله يتم مبلغ لكل خاص

 . والقيد الصرف مستند متن على المثبت اليومية تسلسل رقم فيه ويؤشر/  اليومية تسلسل حقل* 

 لمستندات بالنسبة الشيك تنظيم تاريخ ويمثل للمبلغ الفعلي الدفع تاريخ فيه ويؤشر/  الدفع تاريخ حقل* 

 . التسوية لمستندات بالنسبة البنك اشعارات وتاريخ الصرف

 . اليها المدفوع الجهة واسم الدفع باغراض المتعلقة البيانات كافة فيه وتدون التفاصيل حقل* 

 . المبلغ دفع بموجبه تم الذي والتاريخ المستند رقم فيه ويذكر/  المستند حقل* 

 . المبلغ وتسديد منح بأسلوب الخاصة المالحظات فيه ندرج/  المالحظات حقل* 

 . المدفوع المبلغ حساب على(  المقبوض)  المبلغ أصل فيه ويذكر اصال المقبوض المبلغ حقل* 

 . الحساب على المقبوض المبلغ اصل تاريخ فيه ويؤشر/  القبض تاريخ حقل* 

 . المقبوض المبلغ الصل القيد تسلسل رقم فيه ويذكر/  القبض قيد تسلسل حقل* 

  89 السنوية الحسابات توحيد سجل ":خامسا

 المراجعة ميزان من" نقال الحسابية البيانات جميع فيه تثبت عام استاذ سجل بمثابة التوحيد سجل يعتبر

 ذاتها للسنة الختامية الحسابات ولفترة سنة كل من اول كانون لشهر به الملحقة التحليلية الحسابات وكشوفات

 ان وباعتبار اخرى الى سنة من البيانات تلك تدوير طريق عن وذلك المحاسبية الدورة لتكامل" تحقيقا وذلك

 سنة اي لنهاية المالي المركز لحساب المكونه حساباتها ارصدة تدوير تتولى ال الحكومية الحسابية الوحدات

 ( . رصيد فيه وجد ان) الصندوق ورصيد البنك رصيد باستثناء الجديدة السنة الى افتتاحي بقيد

 المساعدة الدفترية المجموعة - ب

" تحليال اكثر بيانات تقديم مهمة تبسيط بهدف الرئيسية الدفترية المجموعة عن تتفرع التي الدفاتر وهي

 -: يلي بما وتتمثل الحسابات النواع

  ٦٦/  محاسبة الصندوق يومية سجل": اوال
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 قبل من المتسلمه المبالغ قيد لغرض الالمركزي المحاسبي للنظام المطبقة الدوائر قبل من السجل يستخدم* 

 . أ 37/  محاسبه القبض وصوالت بموجب الصندوق امانة

 وصوالت بموجب الصندوق امانة قبل من المستلمة المبالغ قيد لغرض الحسابية الوحدات قبل من ويستخدم

 بخزائن المرتبطة الحسابية للوحدات بالنسبة آ 34/  محاسبة القبض اذن مذكرات او آ 37/  محاسبة القبض

 ويسجل كما" نقدا المقبوضة المبالغ منه المقبوضات جهة في يسجل حيث السجل هذا في وقيدها المحافظات

 من نقدية مبالغ من مايدفع او المصرف لدى الحسابية الوحدة حساب في ايداعة مايتم المدفوعات حقل في

 الصندوق

 فترة بين التدقيق الغراض عرضه السجل هذا ويكون(  النقدي الدفع الغراض الصندوق استخدام حالة في)

 .واخرى

  81 / محاسبه / الصندوق يومية سجل / ثانيا

 القيد مستند مع ترفق البيضاء األولى بنسختين تكون صفحه وكل صفحه مائة على ويحتوي مرقم السجل

 . حقول عدة من السجل ويتكون الجلد في تبقى الملونه الثانيه والنسخة

  آ 10 /محاسبة المستديمة السلفة من النثرية المصروفات سجل : "ثانيا

 المصروفة النقدية المبالغ فيه وتسجل المستديمة السلفة عن المسؤول الموظف قبل من السجل هذا ويمسك

 في وتسجل حالة لكل (الغيرها دينار الف مائة فقط)دينار ( 100000 /-) عن مبلغ اليتجاوز بما السلفة من

 التعليمات باحكام "عمال االصولية بالمستندات نقدي صرف معاملة لكل توثق ان على منه المختص الحقل

 رقم المحاسبة دائرة عام بمنشور الواردة النثرية لالغراض المستديمة السلفة باستخدام الخاصة الحسابية

 .وتعديالته 1979 لسنة33

  12 / محاسبة البريدية الطوابع سجل - رابعا

 

 الغراضالرقابةالتي تمسكها الوحدة الحسابية الحسابية الوحدة تمسكها الفرعية السجالت مجموعة - ج

 والتدقيق

 المتابعة ولتوفيرمقومات وحقوقها الدائرة موجودات مراقبة على تساعد التي السجالت مجموعة وهي

 . مايلي وتشمل المالية التصرفات على االدارية

 

  8 / محاسبة الرواتب سجل / اوال

 المعلومات كافة فيها تدون موظف لكل صفحة فية وتخصص الحسابية الوحدة في السجل هذا يمسك

 حقل في تسجل كما "شهريا راتبه على تجري التي واالستقطاعات ومخصصاته براتبه المتعلقة والبيانات

 لتكون المالية السنة خالل واستقطاعاته ومخصصاته راتبه على تطرأ التي المتغيرات كافة منه المالحظات

 . الداخلية الرقابة هيئات قبل من للتدقيق عرضة ويكون استحقائه لصرف "اساسا
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 13 / محاسبة االثاث سجل :"ثانيا

 على اثمانها وتقيد بشراؤها الدائرة تقوم التي واللوازم والمواد االثاث ومراقبة لتسجيل السجل هذا يستخدم

 ترى والتي المنقولة االخرى المواد السجل هذا في يسجل كما الرأسمالية النفقات فصل من االثاث مادة

 للمراقبة الدوام على معرضة السجالت هذه وتكون الضياع من حمايتها لضمان تسجيلها ضرورة الدائرة

  . والتدقيق الرقابة اجهزة قبل من والتفتيش

  1٦ / محاسبة االستمارات مراقبة سجل : "ثالثا

 والصكوك الرسمية والوصوالت والتسوية والقبض الدفع اذن مذكرات جلود لتسجيل السجل هذا ويستخدم

 لكل السجل هذا من صفحات عدة او صفحة تخصص ان ويجب االخرى الرسمية االستمارات من وغيرها

 ويكون المحاسبة دائرة تعليمات وفق متسلسلة "ارقاما تحوي التي االخرى والمستندات الجلود انواع من نوع

 وكيفية السجل تقسيمات والتدقيق الرقابة اجهزة قبل من والتفتيش للمراقبة الدوام على عرضة السجل هذا

 استعماله

 للصادرة تخصص اليسرى والصفحة للوارد تخصص اليمنى الصفحة متقابلتين صفحتين الى السجل هذا قسم

 مستندات جلود انواع من نوع لكل والوارد للصادر متقابلة صحائف السجل هذا في تخصص ان ويجب

 .المحاسبة دائرة تعليمات وفق متسلسلة ارقاما تحوي التي االخرى االستمارات او والشيكات الدفع او القبض

 أ 19 والمقاوالت العقود مراقبة سجل :"رابعا

 الذي الحساب السجل المختصمن الحقل ازاء ويثبت والمقاولة بالعقد مايتعلق كل السجل هذا في ويسجل

 تاريخ تثبيت وكذلك االتحادية العامة الموازنة جداول في جاء كما المشروع على الصرف عليه يحتسب

 معلومات اية تثبيت يتم كما المنفذة الدائرة من يصدر كتاب الى "استنادا المشروع تنفيذ في الفعلية المباشرة

 واالدارية المالية االمور بشان ايضاحية بيانات وتقديم المراجعة لتسهيل ضرورية الدائرة ترى اخرى

 . للمقاولة

  ٦9 / محاسبة البنك مع الجاري الحساب مطابقة سجل :"خامسا

 حسابها لغرض مراقبة الجديد الرواتب دفع نظام تطبق التي الحسابية الوحدة قبل من السجل هذا يمسك

  ٦9 محاسبة البنك لدى والمفتوح بالرواتب الخاص الجاري

  79 / محاسبة الزواج سلف مراقبة سجل :"سادسا

 التعليمات وفق استردادها ومتابعة الدائرة لموظفي الممنوحة الزواج سلف مبالغ السجل هذا في ويسجل

 من السجل هذا ويمسك الفصل من مواد مادة كل على "فعال المصروفة المبالغ لتسجيل ويستعمل بها الخاصة

 . مستلف موظف كل باسم صفحة وتفتح صفحه مائة على السجل يحتوي*الحسابات  تنظيم شعبة قبل

 الشهرية الجداول-1

 -:مايلي وتشمل الحسابية للوحدة المالية التصرفات نتائج تظهر التي الجداول مجموعة وهي

  -: الشهري المراجعة ميزان -آ
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 الحسابات تلك على "خصما قيدت التي المبالغ وتمثل الشهر خالل الحسابات لحركة المدينة الحركة ويمثل

 في قيدت التي بالمبالغ الدائنة الحسابات حركة يمثل منه الدائن والجانب القيد او الصرف سندات بموجب

 كافة مجاميع نقل فيتم المراجعة ميزان جانبي موازنة والغراض . القيد او الصرف سندات بموجب الحساب

 مع فيه الواردة الحقول ومطابقة السجل في مطابقتها بعد العامة اليومية سجل من الشهرية الحسابات

 الجانب في الحالي الشهر مجموع ان يجب "متوازنا المراجعة ميزان يكون ولكي االخرى الفرعية السجالت

 الجانب في السابق الشهر من المدور ومجموع الدائن الجانب في الحالي الشهر لمجموع "مساويا منه المدين

 الجانب في المختص الشهر لغاية المجموع وكذلك الدائن الجانب في المدور مجموع يساوي ان يجب المدين

 . الميزان من الدائن الجانب مجموع يساوي ان يجب المدين

 ورئيس الحسابات ومسؤول المنظم قبل من تحليلية وجداول مستندات من مرفقاته وكافة الميزان توقيع ويتم

 الموعد في المحاسبة دائرة الى ارساله قبل الحسابات تدقيق الدائرة في الداخلية الرقابة قسم ويتولى الدائرة

 . "حصرا الدائرة رئيس قبل من "موقعا االرسال كتاب ويكون لها المحدد

  مالحظه: التضهر أرصدة مدوره خالل شهر كانون الثاني من كل سنه

 

 النهائية المصروفات جداول

  ه 42 محاسبة/الجارية الموازنة النهائيةعلى المصروفات جداول - اوال

  42 محاسبة/االستثمارية الموازنة النهائيةعلى المصروفات جداول - ثانيا

 حقل رصيد مع موازنتها تجري ان ويجب "نهائيا "مصرفا المصروفة المبالغ تظهر التي الجداول وهي

 الشهري المراجعة ميزان في النهائي المصرف من المدين وحقل العامة اليومية سجل من النهائي المصرف

 الرقابة عن المسؤولين بتوقيع وتوثق الدائرة ورئيس الحسابات ومدير المنظم قبل من الجداول وتوقع

 . الدائرة في الداخلية

  د 24 / محاسبة الخزائن معامالت حسابات استمارة -د 

 السلف استاذ سجل من االمانات او السلف انواع من نوع كل مجموع نقل يتم التي االستمارات وهي

 الشخصية الحسابات لحقل "مساويا الدائنة او المدينة) السلف انواع مجموع ويكون4 / محاسبة واالمانات

 العامة اليومية سجل مع ومطابقتها الجداول اعداد وبعد العامة اليومية سجل في لالمانات ( الدائنة او المدينة)

 بتوقيع وتوثق الدائرة ورئيس الحسابات ومدير المختص الموظف قبل من توقع الشهري المراجعة وميزان

 عن المسؤولين

 سنة كل من 12 ارصدة بمفردات تحليلية جداول بتقديم ملزمة الدائرة وتكون الدائرة في الداخلية الرقابة

  الختامية 31 لغاية المتراكمة واالمانات السلف / الحسابات فترة لغاية وكذلك

 44 / محاسبة المصرف في النقدي الموجود شهادة - ه
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