
 

 

 المحاسبة الحكومية

 المرحلة الثانية قسم المحاسبة كلية شط العرب األهلية الجامعة 

 أعداد مدرس المادة م. عباس فاضل جياد 

تمتد  أنهامن أن المحاسبة الحكومية ليست حديثة العهد في مجالها العملي بل  على الرغمالمقدمة: 

عبر التاريخ وان وجودها مرتبط بوجود النشاط العام فحيثما وجدت الدولة ومارست نشاطا عاما 

وجدت الوسيلة التي تسجل تلك األنشطة وتسجيل موارد الدولة التي تستخدمها لتسديد ما يترتب عليها 

 من مصروفات عند قيامها بواجباتها في تقديم الخدمات.

التي تعتمد  واإلجراءاتوالقواعد  األسسالمبادئ ومجموعة من  كومية : : تعريف المحاسبة الحأوال

الربح والداخلة ضمن  إلىللوحدات الحكومية الغير هادفة في تنظيم وتسجيل التصرفات المالية 

الكشوفات الشهرية والبيانات الدورية التي  وإعدادالموازنة العامة للدولة والرقابة على تلك التصرفات 

( وفقا والنتيجةالحسابات الختامية ) حساب المركز المالي  وإعدادالتخطيط والرقابة  مالإعتتطلبها 

  للقواعد والتعليمات المركزية .

مجموعة من العمليات المالية والتصرفات التي تحدث في دوائر الدولة : وتعرف المحاسبة الحكومية

كشوفات حسابية لمعرفة المركز المالي الحكومية الخدمية غير الهادفة إلى تحقيق الربح وإعداد 

وحسابات النتيجة للدولة وتطبيق الموازنة بعد مقابلة اإليرادات والمصروفات وعدم التجاوز على 

  الموازنة العامة للدولة.

المجال المتخصص بعملية تقدير وقياس وتسجيل وتبويب  بأنها :وكما عرفت المحاسبة الحكومية

المعلومات التي تفيد في اتخاذ القرارات  إنتاجالجهاز الحكومي وثم  وحداتالعمليات المالية في 

 بذلك.  الخاصةالجهات ذات العالقة وفق التشريعات الرسمية والمبادئ والقواعد  إلىوتوصيلها 

المترابطة والمتداخلة مع  األجزاءمجموعة من  بأنهيعرف النظام  :مفهوم النظام المحاسبي الحكومي

النظام الرئيسي . وبالتالي يمكن تعريف النظام  أهدافخدمة تحقيق  إلىبعضها البعض والتي تؤدي 

العملية والتي تعتمد في تنظيم  واألساليبالنظرية  األسسمجموعة من  بأنهالمحاسبي الحكومي 

واستخدام الموارد المالية العامة المتعلقة بها بجمع  واإلحداثوتفسير العمليات المالية وتسجيل 

التخاذ القرارات  لمستخدميهاوتوصيل المعلومات الالزمة  وإنتاجالحكومي  اإلداريلوحدات الجهاز 

 الالزمة. 

  : المحاسبة الحكومية (سماتصفات )

وقد نص قيد،  أوقبض  أووحدة نماذج المستندات التي تستخدم سواء كانت مستندات صرف  -1

استخدام هذه النماذج المحاسبية في دوائر الدولة واعطي لوزارة المالية صالحيات القانون على 

  تحديد تلك النماذج وطريقة استعمالها.

 ، تحقق عملية توحيد نماذج السجالت ما يلي:وحدة نماذج السجالت -2

 سهولة توفير الكادر المحاسبي وسهولة انتقاله من دائرة إلى أخرى )ناحية ادارية (. -أ

 الهيئات التدقيقية لمعرفة األخطاء التي تحدث وعدم تكراراها مستقبال )ناحية تدقيقية(.توفير  -ب



 

 

 للحصول على البيانات )ناحية تنظيمية(. أتباعهاتحليل الوضع المالي للدولة والطرق الواجب  -ت

: يمثل الدليل المحاسبي دليل الموازنة العامة وبما أن جميع الوحدات وحدة الدليل المحاسبي  -3

ع للموازنة العامة فيجب على الوحدات الحكومية أن تستخدم نفس الدليل المحاسبي الحكومي تخض

 الحكومية المتعارف عليها.الذي يظم كافة الحسابات 

. تسجيل كافة القيود المحاسبية بشكل موحد لضمان وحدة النتائج بالشكل وحدة المعالجات القيدية -4

لداخلة والخارجة إلى الوحدات الحكومية بقيود المطلوب والمناسب لغرض معالجة المبالغ ا

 محاسبية موحدة وبأرقام الدليل المحاسبي .

 األمور. كافة دوائر الدولة خاضعة للتمويل المركزي من قبل دائرة المحاسبة قسم وحدة التمويل -5

 النقدية عن طريق سلسلة المراجع الحسابية.

وهي تقديم البيانات  دائرة المحاسبات العامة في وزارة المالية. إلىوحدة البيانات الشهرية المقدمة  -6

بأسلوب موحد على شكل كشوفات حسابية شهرية ونصف سنوية وسنوية وفق نماذج محددة 

 وموحدة.

أي توحيد  .اإلداريالرقابة وارتباطها  أجهزةتحديد  أوالعمل  أسلوبوحدة نظام الرقابة سواء في  -7

 ملها على دوائر الدولة كافة.أنظمة الرقابة في أسلوب ع

  وحدة األسس المحاسبية. وهي واحدة لكافة الوحدات اإلدارية الحكومية والداخلة ضمن الموازنة . -8

 المحاسبة الحكومية : أهداف

 الخاصة والتي تميزها عن المحاسبة المالية وهي:  أهدافهاللمحاسبة الحكومية 

 الربح.  إلىالحكومية الخدمية الغير هادفة  اإلدارةفي تسجيل تفاصيل العمليات المالية التي تتم  -1

وكشف ما يقع من ذلك في الوقت  الخطأ أوالعبث  إلىتتعرض  لكي ال األموالفرض رقابة على  -2

 نفسه. 

 والعمل على تحصيلها.  إيرادات أية أوحصر ما يستحق للدولة من الضرائب والرسوم  -3

المحصلة والمصروفات  اإليراداتوازنة وذلك بمقارنة توفير البيانات الالزمة لمتابعة تنفيذ الم -4

واتخاذ القرارات  وأسبابهالمدفوعة مع تقديرات الموازنة ودراسة ما قد يكون بينهما من تفاوت 

 . بشأنهالالزمة 

 . وبعد أعداد الحسابات الختامية معرفة المركز المالي الحقيقي للدولة في نهاية السنة المالية -5

دراسات اقتصادية على ما تؤديه الوحدات الحكومية من  إجراءتمكين الجهات المختصة من  -6

 خدمات للمجتمع. 

 أرقامومقدار المصروفات باالستفادة من  ألنواعالتي يمكن من خاللها وضع معدالت  األرقامتوفير  -7

قادمة على قدر الحكومية من وضع تقديرات للسنوات ال اإلدارةالسنوات السابقة وبالتالي تمكن 

 كبير من الدقة.

وديوان الرقابة المختلفة وكذلك وزارة المالية ووزارة التخطيط  اإلداريةتقديم البيانات للمستويات  -8

 . في المواعيد المحددة لغرض اتخاذ القرارات السليمة األخرىالرقابة  وأجهزةالمالية 

 الموازنة. أبوابلتجاوز في جميع تنفيذ الموازنة العامة وحسب ما مخصص لها من مبالغ وعدم ا -9

 



 

 

 خصائص النشاط الحكومي الخدمي:

 الربح تحقيق  إلىاليهدف  -1

بالمصروفات  اإليرادات تتأثرتوجد عالقة بينهما فال  وعمومية مصروفاته أي ال إيراداتهعمومية  -2

 يحدث العكس.  وال

 المال.  رأسعدم وجود  -3

يتميز النظام المحاسبي الحكومي المطبق في وحدات الجهاز اإلداري :  خصائص المحاسبة الحكومي

 : أهمهاللدولة بخصائص عديدة 

 . األخرى واللوائحتتطابق نظم المحاسبة الحكومية مع المتطلبات الدستورية والقوانين  أنيجب  -1

لعامة مع طريقة تصنيف الموازنة العامة، أي يرتبط ارتباطا وثيقا بالموازنة ا تتماشى إنيجب  -2

الفنية المستخدمة في التسجيل  يب والنماذج المستخدمة واألساليب للدولة من طريقة التبو

  ل والعرض .والتحلي

 التي من اجلها خصصت االعتمادات المالية.  واإلغراض األهداف بإظهارتسمح  أنيجب  -3

تسمح المحاسبة الحكومية بالمتابعة الخارجية للعمليات الحسابية واستخراج البيانات  إنيجب  -4

ويتمثل ذلك في المطابقات الدورية والختامية التي تجري بين السجالت اإلجمالية وبين ، الضرورية

 السجالت التفصيلية.

 إلغراض ساسيةاألصالحة لتقديم البيانات المالية تكون النظم المحاسبية الحكومية  أنيجب  -5

 التخطيط وعمل البرامج. 

تظهر قيم الموجودات الرأسمالية في الدفاتر بسبب عدم التفرقة بين المصروفات االيرادية ال   -6

 باعتباره نظاما للرقابة اإلدارية.العهدة )الذمة( نه يعتمد على نظاموالمصروفات الرأسمالية وذلك أل

يطبق األساس النقدي في معالجة اإليرادات والمصروفات أو األساس المختلط بالنسبة   -7

 للمصروفات وذلك تطبيقا لمبدأ استقالل الفترات المالية بالنسبة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة.

وأهدافها إلى ثالث تقسم الوحدات الحكومية حسب نشاطها  مجال تطبيق المحاسبة الحكومية:

 وهي:  مجموعات

 إلى. وتشمل الدوائر الحكومية ذات النشاط الخدمي الغير هادفة  وحدات القطاع الحكومي الخدميأوال: 

 أصولقانون  إلىوتخضع والتي تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة ) تحقيق ربح مادي ( الربح 

على  وال تعتمدالمحاسبات العامة بجميع دوائرها التابعة لها وتخصص لها المبالغ في الموازنة 

الوحدات هي التي تطبق النظام  وهذهتحصل عليها من تخصيصات الموازنة  وإنمامواردها الذاتية 

 الداخلية (مثل ) وزارة التعليم العالي ، وزارة التربية ، وزارة الصحة ، وزارة  المحاسبي الحكومي

علما أن هذه الوحدات لم يكن لها رأس مال وال تحقق إيرادات وتقدم خدماتها مجانا أو بشكل رمزي ال 

تهدف إلى تحقيق ربح فهي تقوم بتقديم خدمات مقابل ما خصص لها في الموازنة العامة من مبالغ 

 يلي:  وتتسم هذه الوحدات بماواعتمادات 

 . الربحتحقيق  إلىتهدف  ال -1

 .للمال  رأسليس لها  -2

 .تدخل حساباتها ضمن الموازنة العامة للدولة   -3



 

 

 . بإيراداتهاتقارن مصروفاتها  ال -4

 تطبق النظام المحاسبي الحكومي ) المحاسبة الحكومية (  -5

التي تهدف للحصول على الربح من . وهي الوحدات  ) الهادفة للربح ( اإلنتاجيوحدات القطاع  :اثاني

خدمي وتتمثل ) بوزارة الصناعة ، وزارة  أوزراعي  أوتجاري  أوسواء كان صناعي  إنتاجهاخالل 

تستمد قدرتها االنفاقية من  أنهافهي ممولة لنفسها ذاتيا أي  النفط ، وزارة الزراعة (  التجارة ، وزارة

رس وتمامال  برأسوتنشا هذه الوحدات  ،مواردها الذاتية وفي حالة خسارتها تدعم من قبل الدولة

عملها بمقابل وتنتهي حساباتها بمقابلة مصروفاتها وإيراداتها لمعرفة نتيجة نشاطها من ربح أو 

خسارة والنظام المستخدم في مثل هذه المجموعة هو النظام المحاسبي الموحد وهو محاسبة مالية 

لرشيد لكنها بمرحلة متقدمة مثل ) شركة المخازن العراقية، شركة الفاروق للمقاوالت، شركة ا

والخ (  --للمقاوالت، الشركة العامة للسيارات، الشركة العامة للخطوط الجوية، الشركة العامة للنسيج 

 : يأتي واهم مميزات هذا القطاع ما

 . تحقيق الربح حتى لو حققت خسارة  إلىنشاطها اقتصادي يهدف  -1

 .  برأسمالتنشا هذه الوحدات  -2

 تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة .  تطبق النظام المحاسبي الموحد أي ال -3

 الخسارة. أولمعرفة الربح  بإيراداتهاتقابل مصروفاتها  -4

. وهذه الوحدات تتعامل بالنقد وتوفر الخدمات مصرفية بالنسبة  المصارف وشركات التامين :ثالثا

في مشاريع استثمارية مختلفة وكذلك  األموالالمجتمع وفي نفس الوقت تستثمر  ألبناءللمصارف 

أي لهذه المجموعة من دوائر الدولة طبيعة خاصة تقترب شركات التامين ولكل منها حساباتها الخاصة 

من المجموعة الثانية من حيث انها هادفة لتحقيق الربح وتقديم خدماتها مقابل شئ نقدي  فهي تحتاج 

جة للنشاط من ربح أو خسارة مثل شركة التامين إلى نظام محاسبي يضمن الوصول إلى عرض النتي

الوطنية ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد وعلى هذا االساس وضع لهذه المجموعة نظام محاسبي 

 : يأتيوتتميز بما خاص بها، 

 .الربح تحقيق  إلىوحدات هادفة  أنها -1

 .خدمات نقدية وتحصل لقاء ذلك على مقابل نقدي تقدم  -2

 .الخسارة أولمعرفة الربح  بإيراداتهاتقابل مصروفاتها   -3

 .مال  رأسلها   -4

 تطبق النظام المحاسبي الموحد الخاص بالمصارف وشركات التامين   -5

 . تدخل ضمن حسابات الموازنة العامة للدولة ال  -6

 مقارنة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية: 

المحاسبة  إما. المحاسبة الحكومية تطبق في الوحدات الخدمية الغير هادفة للربح، من حيث التطبيق -1

 تطبق في الوحدات ذات النشاط االقتصادي الهادف للربح.  فإنهاالمالية 

) وهو تحميل السنة المالية النقدي األساس. المحاسبة الحكومية تتبع المحاسبية األسسمن حيث  -2

التي قبضت فعال  اإليراداتبغض النظر عن تاريخ استحقاقها وكذلك  بالمصروفات التي دفعت فعال



 

 

 إمااالستحقاق وااللتزام،  ألساسبصورة عامة مع تطبيق جزئي  ( بغض النظر عن تاريخ استحقاقها 

 واإليرادات) فيتم تحميل السنة المالية بالمصروفات االستحقاق  أساستعتمد  فإنهاالمحاسبة المالية 

حصرا بسبب كونها تخدم القبض الفعلي (  أوحسب تاريخ استحقاقها دون االهتمام بتاريخ الدفع 

 الوحدات الهادفة للربح.

تفرق في معالجتها بين المصروفات االيرادية  . المحاسبة الحكومية الفي مجال معالجة المصروفات-3

 فإنهاالمحاسبة المالية  إمانتيجة ، وتقفلها معا في حساب واحد هو حساب ال الرأسماليةوالمصروفات 

والخسائر ) كشف الدخل  واإلرباحالمصروفات االيرادية في حسابي المتاجرة  تظهربينهما حيث تفرق 

في الميزانية العمومية  وتظهرالموجود الثابت  أصلتحمل على  فإنها الرأسماليةالمصروفات  إما( 

 ضمن فقرة الموجودات الثابتة.

التخفيض في قيمة الموجود الثابت السنوي  بأنه. يعرف االندثار حساب االندثارفي معالجة -4

تحسب بكاملها على سنة  الرأسماليةتستخدم حساب االندثار الن المصروفات  فالمحاسبة الحكومية ال

للموجودات الثابتة  إنتاجيباالندثار السنوي وتحسب عمر  تأخذ فإنهافي المحاسبة المالية  إماالشراء 

 . األنقاضتقدر قيمة و

. الحسابات الختامية تعتبر مخرجات النظام المحاسبي وترجمة نشاط من حيث الحسابات الختامية-5

 أماالوحدة في نهاية فترة زمنية معينة ففي المحاسبة الحكومية تنتج حساب النتيجة والمركز المالي 

تنتج كشف الدخل والميزانية العمومية وكشف التدفق النقدي وقائمة التغير  فإنهافي المحاسبة المالية 

 األرقاموالكشوفات الملحقة بها والتي تبين تفاصيل  اإلدارةتقرير  إلى باإلضافةفي حقوق الملكية 

 في متن القوائم المالية.  الظاهرة

والتعليمات المركزية  وانينوالق. المحاسبة الحكومية تخضع للتشريعات في مجال الخضوع للتشريع-6

في المحاسبة المالية فهي اقل  إمافي تحديد السجالت والمستندات والمعالجات القيدية والكشوفات 

 الصرف والعمل المحاسبي. وأسسوخاصة في مجال المعالجات والتعليمات  للقوانينخضوعا 

 :اوجه التشابه بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية

 إثباتيطبق كل من النظام المحاسبي الحكومي والنظام المحاسبي المالي نظرية القيد المزدوج في  -1

 العمليات المالية في الدفاتر والسجالت.

يستخدم كل من النظامين وحدة قياس واحدة وهي وحدة النقد كوحدة قياس محاسبي لعملياتهما  -2

 المحاسبية.

ظامين مفترضين أن القوة الشرائية للنقود ال تتغير، فاالرقام يطبق مبدأ الكلفة التاريخية في كال الن -3

التاريخية تبقى في السجالت بسعر المبادلة الذي جرت على أساسه بغض النظر عن التغيرات التي 

 التي قد تحدث في مستويات األسعار.

ت صحة تتفق المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية في مبدأ التحقق والدليل الموضوعي ال ثبا -4

 العمليات المقيدة في الدفاتر والسجالت .

تعتمد المحاسبة الحكومية على دليل الحسابات لغرض التبويب السليم لحساباتها يطلق عليه )  -5

وكذلك المحاسبة المالية تعتمد ايظا ( والمتوافق مع دليل الحسابات الدولية، هيكل حسابات الدولة 



 

 

لمحاسبي الموحد ( والذي يعد من قبل ديوان الرقابة الخاص بها ) دليل اعلى دليل الحسابات 

 المالية.

 للوحدات الحكومية:  االنفاقيةمصدر القدرة 

الربح في  إلىالتي تعتمد عليها الوحدات الحكومية الخدمية الغير هادفة  األمواللغرض معرفة مصدر 

 نظريات تحدد هذه القدرة االنفاقية وهي :  اربعمواجهة مصروفاتها ، فهناك 

في  النظريةظهرت هذه  .)أصحاب المشروع( المال والقدرة االنفاقية للوحدة المحاسبية رأسنظرية  -1

، فلم يكن هناك القرن التاسع عشر في الوقت التي ظهرت فيه المشروعات الفردي وشركات األشخاص

لنشاط  أساسيالمال المدفوع عنصر  رأسيعتبر فصل بين شخصية المشروع وشخصية المالك، و

وذلك بسبب النشاط التجاري في القطاع الخاص حيث تعد الوحدة المحاسبية في القطاع االقتصادي 

على  تطرأالمشروع وتكون وظيفة المحاسبة تتبع التغيرات التي  أصحابنظر القوائم المالية من وجهة 

التي تنشا  المحاسبية، وعليه فان المعادلة  وأسبابهايرات القيمة الصافية للمشروع وتحليل تلك التغ

 يلي :  هذه النظرية يمكن تلخيصها بما إتباعكنتيجة 

 ، وليست مملوكة للمشروع.المشروعأو أصحاب الموجودات : تعتبر ملكا لصاحب  -أ

 ، وليس على المشروع.المشروعأو أصحاب المطلوبات : تعتبر التزامات على صاحب  -ب

: تعتبر نتيجة للقرارات التي يصدرها صاحب المشروع ، فكل صفقة تجارية اإليراداتوالمصروفات  -ث

 يتخذه صاحب المشروع. إداريتنفيذ لقرار  إالهي  معاملة مالية ما أو

صافي القيمة )رأس المال(: تمثل صافي حقوق صاحب أو أصحاب المشروع أي الفرق بين  -ج

 األصول والخصوم .

صافي الربح أو الخسارة : يمثل الفرق بين صافي القيمة أو رأس المال بين فترتين متتاليتين أي  -ح

 المدة. أولالمدة وحقوق أصحاب المشروع  أخرالفرق بين حقوق أصحاب المشروع 

وان الهدف مشروع هو العالقة التعاقدية بين الشركاء ) مالك المشروع(  أليأن المحور الرئيسي  -خ

بر أرباح ممكنة ال صحاب المشروع، وان أدارة المشروع يتوالها صاحب أو أصحاب هو تحقيق اك

  المشروع .

مال الوحدة والتي  رأسالقدرة االنفاقية للوحدة االقتصادية حسب هذه النظرية هو  إنولذلك نستنتج 

مالها وتدويره وتنميته من  رأسبمدى محافظتها على  كفأتهاتستمد قدرتها على الصرف منه وتقاس 

. وعليه وبسبب فقدان عنصر الربح كهدف لتصرفات الوحدات الحكومية أرباحخالل ما تحققه من 

واستحالة تامين المقابلة بين الموارد والنفقات في نشاط الوحدة المحاسبية الحكومية ، افقد نظرية 

 حكومية.  إدارة أليةتفسير علمي للنشاط المالي  إلعطاء أهميتهاالمال  رأس

 إن: حسب هذه النظرية تعني لقدرتها االنفاقية أساسموارد الوحدة المحاسبية الحكومية نظرية  -2

نشاطها  أو إيراداتهاالوحدة المحاسبية تمثل المبالغ التي تحصل عليها الوحدة من مصادر  إيرادات

مصروفاتها فهي تلك المبالغ التي تنفقها الوحدة لتحقيق  إما األساسيوالذي يعتبر مصدر تمويلها 

أي بمعنى عن جبايتها،  المسئولة اإليراداتالتي انشات من اجلها في حدود ما تسمح لها بها  األهداف

 أنأخر )بان الموارد التي تحصل عليها الوحدة من أنشطتها الذاتية هي التي تحدد مقدرتها االنفاقية( 

حل علمي سليم يسند نشاط الوحدة الحكومية وقدرتها المالية في تنفيذ  إعطاءتطيع هذه النظرية لم تس



 

 

المختلفة التي تحصل عليها  اإليراداتتوزيع  إمكانيةالمكلفة بها وذلك الستحالة  واإلعمالالخدمات 

موارد ، فالوحدة التي ال تحقق المكلفة بها واإلعمالالوحدة مقابل ما تحتاجه الوحدة لمواجهة الخدمات 

فإنها ستكون غير قادرة على تنفيذ التزاماتها وتتمثل معادلتها كما يلي: الموارد المتحققة ذاتيا يجب أن 

 تساوي االلتزامات على الوحدة.

القدرة االنفاقية للوحدة المحاسبية تتحدد كما ونوعا بما  إنوتعني . المخصصة األموالنظرية  -3

فان الوحدة  أخريوضع تحت تصرفها في الموازنة العامة للدولة لفترة زمنية معينة. أي بمعنى 

نشاط معين بحيث  لتأديةوالموارد المخصصة  األصولمجموعة من  بأنهاتعرف  أنالمحاسبية يمكن 

مقيد بتحقيق الغرض التي خصصت من اجله. وبالتالي فان هذه  يكون استخدام الموجودات والموارد

التدفقات النقدية التي تتطلبها  إلظهاروالمصروفات  اإليراداتحساب يجمع بين  بإعدادالوحدة تكتفي 

لوحدة النشاط الستخدامها في أهداف النشاط، وبالتالي تمثل الموجودات الموارد االقتصادية  تأدية

أما اإليرادات فتمثل فهي القيود على استعمال الوحدة لمواردها االقتصادية، محددة بينما الخصوم 

ولذلك  التدفقات النقدية الداخلة للوحدة بينما تمثل المصروفات التدفقات النقدية الخارجة من الوحدة،

 في ظل النظام المحاسبي الحكومي هي:  النظريةمميزات هذه  أهمفان 

مية قدرتها االنفاقية من التخصيصات التي توضع تحت تصرفها كما تستمد الوحدة المحاسبية الحكو -أ

 ونوعا. 

 الوحيدة لتنفيذ ذلك.  األداةتعتبر الموازنة العامة   -ب

ترتبط الوحدة المحاسبية باستخدام التخصيصات المعتمدة في الموازنة بالفترة الزمنية المقررة لها   -ج

 والتي غالبا ما تكون سنة واحدة.

أي مصادر التمويل  أو االقتراض أو اإليرادنوع من  بأيليس للوحدة المحاسبية زيادة تخصيصاتها  -ح

  .أخرىموارد  أومال  رأسالخاصة بمعنى ليس لها 

 فكرة الشخصية المعنوية المستقلة.  أهميةالتقليل من  -د

المخصصة وهي مجموعة من  األموالوضع تعريف للوحدة المحاسبية في ظل مفهوم نظرية  -و

والموارد مقيد بتحقيق  األصولنشاط معين بحيث يكون استخدام  لتأديةوالموارد المخصصة  األصول

 الغرض الذي خصص من اجله. 

 المخصصة هي :  األمواللنظرية  األساسيةومن المبادئ 

 يحق للوحدة الحكومية التجاوز على تخصيصات الموازنة والتي تستمد قدرتها االنفاقية منها .  ال -1

 . أخرىق للوحدة الحكومية االقتراض من أي جهة حي ال -2

 التركيز على األموال بدال من التركيز على صاحب المشروع أو المشروع نفسه. -3

القرن التاسع عشر ومطلع القرن  أواخرظهرت هذه النظرية في  نظرية الشخصية المعنوية:-4

نتيجة النتشار شركات األموال والتي لها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية  العشرين

المساهمين وتعد الوحدة المحاسبية على وفق هذه النظرية شخصية معنوية مستقلة الكيان عن مالكها، 

المحاسبية باعتبارها شخصية معنوية  فتعتبر الموجودات الموارد االقتصادية التي تمتلكها الوحدة



 

 

مستقلة عن مالكيها أما الخصوم فتمثل االلتزامات على الوحدة ذاتها وتتكون من حق مالك المشروع 

الخارجيين بينما تمثل اإليرادات انجازات الوحدة االقتصادية وهي ثمن  الدائنينأي حملة األسهم ومن 

أو التضحيات الالزمة لتحقيق االنجازات  المجهوداتفات السلع والخدمات المباعة بينما تمثل المصرو

متمثلة بتكاليف السلع والخدمات المباعة بينما يمثل رأس المال حقوق أصحاب المشروع ويعتبر التزام 

 . وتعتمد هذه النظرية على الفرضيات اآلتية:  ألصحابهعلى المشروع 

التي يقدمها المساهمون الستخدامها في أن المحور الرئيسي ألي مشروع هو الموجودات واألموال  -1

 أعمال المشروع .

أن الهدف من المشروع هو تحقيق األرباح المعقولة ألصحاب المشروع وكذلك تحقيق أغراض  -2

 اجتماعية للبيئة التي يعمل بها المشروع.

أن أدارة المشروع منفصلة عن الملكية وهي التي ترسم السياسات للمشروع من اجل تحقيق  -3

 العامة للمشروع. المصلحة

أن موجودات المشروع مملوكة للمشروع نفسه أما مطلوباته فهي التزام على المشروع نفسه  -4

باعتباره شخصية معنوية أما المساهمون فلهم الحق باإلرباح القابلة للتوزيع عندما تقرر الهيئة 

ياة العملية ضمن وبالتالي فان هذه النظرية تعد صعبة التطبيق في الح العامة للمشروع بذلك .

نطاق أي دولة من الدول، الن اإليرادات التي تجبيها الوحدة الحكومية تعد أساسا لقدرة هذه الوحدة 

على دفع نفقاتها ويجب أن تكون تلك النفقات في حدود اإليرادات التي قامت بجبايتها فعال، 

من إيرادات خالل السنة وبين وبالتالي انعدام مبدأ التوازن بين مقدار ما تجبيه الوحدة الحكومية 

 المبالغ التي يسمح لها بانفاقها.

 المخصصة: األموالعالقة النظام المحاسبي الحكومي بنظرية 

وحسابات الوحدات  بأنشطةتعد المحاسبة الحكومية ثالث فرع من فروع المحاسبة والتي تهتم  

 األنواعالمخصصة وبالتالي يجب عليها توفير  األمواللتنفيذ نظرية  أداةالحكومية وبصفة عامة تعد 

التحليل والتخطيط واختيار البرامج  ألغرضالمختلفة من البيانات المحاسبية والتي تعد ضرورية 

عدة  إلىالنشاط الحكومي يهدف  إنالموازنات وعلى العكس من النشاط االقتصادي نجد  وإعداد

 مركز المالي للدولة وتشجيع التجارة والصناعة.عامة مثل خدمة الجمهور والمحافظة على ال إغراض

 : 2004لسنة  95المالية للدولة رقم  اإلدارةقانون 

وتنفيذ الموازنة الفدرالية للعراق  وإدارةالتي تحكم تنمية وتبني وتسجيل  اإلجراءاتينظم هذا القانون  

العام والضمانات والرقابة الداخلية والمحاسبة والتدقيق ، المتصلة بها والتي تشمل القرض  واألمور

جوهرية عند تهيئة وتنفيذ الموازنة الفدرالية  أهميةوتكون مبادئ الشفافية والشمولية واالنسجام ذات 

تنشر معلومات الموازنة وفق المعايير  أن الشفافية مبدأالمتصلة بها. فيستلزم  واألمورللعراق 

تشمل  أن الشمولية مبدأم بطريقة تسهل التحليل وتعزز الثقة بها. ويستلزم المقبولة دوليا وتقد

وان تقدم الموازنة فكرة  الموازنة كل المؤسسات والدوائر الحكومية والتي تقوم بعمليات حكومية

التصويت عليها من قبل الجهة الحكومية أي السلطة  أجماليةمتماسكة ومتكاملة عن عملياتها وفكرة 

وعاء  إلىتكون كل الموارد الحكومية موجهة  أن )االنسجام( الوحدة مبدأكما يستلزم  التشريعية.

 الحكومية.  لألولوياتالعام وفقا  لإلنفاقمشترك التخصص وتستعمل 



 

 

والبرامج  األهدافتعريف الموازنة: وهي مجموعة من ) الفصل الثاني (.الموازنة العامة للدولة: 

المقرر تنفيذها من قبل الدولة بوحداتها الحكومية المختلفة خالل فترة زمنية قادمة ) سنة مالية ( معبر 

المقرر تحصيلها خالل نفس السنة لسد تلك  األموالعنها بتكاليفها المالية وتحديد مقدار ومصادر 

المعدل ) الموازنة العامة  1940لسنة  28المحاسبات العامة رقم  أصولكما عرفها قانون  التكاليف.

ومصروفات الدولة لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة  اإليراداتهي الجداول المتضمنة تخمين 

) برنامج مالي يقوم على  بأنها 2004لسنة  95المالية والدين العام رقم  اإلدارة(. وكذلك عرفها قانون 

نرى  أعالهيالت والصفقات العينية للحكومة (. ومن التعريف ونفقات وتحو إليراداتالتخمينات السنوية 

جاء  اإللزامملزمة وهذا  إنها أالخطة  أنهاالموازنة تمثل خطة الدولة لسنة مالية قادمة ، فبرغم  أن

وان السلطة المالية تتولى مهمة كونها قانونا صادر عن الدولة وان الوحدات الحكومية ملزمة التنفيذ. 

 أوفي الحياة لكن دون رقابة  يتهمأهالمال رغم  أندى التزام الوحدات بهذه الخطة. الرقابة على م

يكفي وحده لتحقيق التقدم واالزدهار بل البد من وجود التخطيط الذي يوجه  وجود خطة محكمة ال

 القنوات التي تحقق التقدم.  إلى األموال

من التعاريف السابقة يمكن استنتاج أهم خصائص الموازنة العامة للدولة  خصائص الموازنة العامة :

 وهي كما يلي:

 أن الموازنة تمثل خطة الدولة للسنة المالية القادمة. -1

 الوحدات الحكومية ليست مخيرة في التنفيذ وإنما مسؤولة عن التنفيذ بتطبيق التعليمات والقوانين. -2

 ة الرقابة وعلى مدى االلتزام بهذه الخطة المالية.السلطة المالية هي المسؤولة على مهم -3

 لمدة محددة من الوقت. واإليراداتتقدير متوازن للمصروفات  -4

: تعتمد صياغة الموازنة العامة للدولة على مجموعة من القواعد قواعد أعداد الموازنة العامة للدولة

 العامة أو المبادئ العامة وهي: 

سنة مالية واحدة بحيث تستقل  واإليراداتغطي التقديرات للنفقات مبدأ سنوية الموازنة. وهي أن ت -1

على أعمال السلطة  لتمكن السلطة التشريعية من فرض رقابة مستمرة وإيراداتهاكل سنة بنفقاتها 

 التنفيذية .

مبدأ شمولية الموازنة. يجب أن تكون تخصيصات النفقات العامة وتخصيصات اإليرادات العامة  -2

 وعدم جواز تخصيص إيراد معين لمجابهة نفقة معينة.بصورة إجمالية 

مبدأ وحدة الموازنة. تعد الموازنة العامة بوثيقة واحدة تتضمن كافة تخصيصات النفقات في جانب  -3

منها مع كافة اإليرادات في الجانب األخر من الموازنة ، وذلك لسهولة قياس الفرق بين جانبيها أن 

 وجد سواء كان وفرا أو عجزا.

مع االتجاهات أ النشر والعالنية للموازنة. يجب أن تنشر الموازنة وتبلغ إلى الجهات المختصة مبد -4

  االقتصادية واالجتماعية العامة للموازنة والمقارنة بينها وبين موازنات السنوات السابقة.

اوي مبدأ توازن الموازنة. تعني التوازن الحسابي أي يكون مجموع تقديرات اإليرادات العامة مس -5

لمجموع تقديرات النفقات العامة أي التوازن بين الدخل القومي المتوقع وبين اإلنفاق القومي 

 المتوقع، ويطلق عليه التوازن االقتصادي الشامل.



 

 

( هو وضع  ) تصنيف الموازنة المقصود بتقسيمات الموازنة أن: الموازنة العامة تقسيمات 

رئيسية وفرعية متجانسة ووفقا لمعايير معينة مع  أصناف أواالستخدامات والموارد في مجاميع 

يبين هيكل الموازنة متسلسلة ومتدرجة لكي تشكل في النهاية نظاما متكامال  أرقاماكل مجموعة  أعطاء

 ، وهناك نوعان من الموازنات هما:العامة للدولة

 األجلطويلة ثمارية يتم تخصيصه من مبالغ لتنفيذ المشاريع االست وهي ما الموازنة االستثمارية :-1

المعتمد في تقسيم الموازنة  واألسلوب ،كالطرق والجسور والمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية

اع الصناعي والقطاع الزراعي القطاعي حسب القطاعات االقتصادية كالقط األساساالستثمارية هو 

والقروض المحلية واألجنبية والقطاع الخدمي ويتم تمويل هذه الموازنة عن طريق التمويل الذاتي 

  وفائض النشاط الجاري وتسمى موازنة الخطة السنوية.

والنفقات الجارية للوحدات الحكومية الخدمية ذات الصفة  اإليراداتوتتضمن  الموازنة الجارية :-2

المهام المكلفة بها والتي  بأداءالمتكررة ، أي تلك النفقات التي تخصص للوحدات الحكومية للقيام 

المجتمع، وتشمل  إلفرادالدولة بواجباتها في تقديم الخدمات  أجهزةتساعد على استمرارية عمل 

النشاط الجاري أي االعتيادي التي تمارسه الدولة يقابله الموارد االعتيادية أو الجارية لتمويل ذلك 

  النشاط وتسمى ايظا بالموازنة االعتيادية.

تكون  أنالسياسة المالية فالبد  أدواتمن  وأداةالمالية  اإلدارة تأدوامن  أداةالموازنة تعتبر  أنوبما 

الموازنة  ) تبويبات ( ومن هنا تم تقسيم استخدامات األساسيةلخدمتها من حيث تقديم البيانات  مهيأة

التقسيم النوعي.   -4التقسيم الوظيفي.   -3التقسيم اإلداري.   -2.  التقسيم االقتصادي -1: إلىالعامة 

 التقسيم الجغرافي. -5

 وسوف نقوم بتوضيح كل تقسيم من هذه التقسيمات لبيان ما يتضمنه من أنواع المصروفات: 

 لألثرمجاميع رئيسية وفقا  إلىوبموجب هذا التقسيم فقد قسمت المصروفات  -التقسيم االقتصادي: -1

المصروفات  االقتصادي وكل تقسيم يسمى فصل رئيسي حيث يحتوي الفصل مجموعة متجانسة من

المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات الثابتة، و، الموظفينمثل تعويضات 

والبرامج الخاصة، ، االلتزامات والمساهمات االجتماعية، واإلعانات، المنح الرأسماليةالنفقات 

 التقاعدية والمنافع االجتماعية.  والمكافآتوالرواتب، 

التي تقوم  اإلداريةالوحدات  أساسعلى وفق هذا التقسيم صنفت المصروفات   -:اإلداريالتقسيم  -2

 إلىوبشكل هرمي، حيث قسمت الموازنة  اإلداريةبها وقد قسمت دوائر الدولة حسب مستوياتها 

مرتبطة بالباب أو هيئة وفروع ، حيث الباب يمثل الوزارة والقسم يمثل مديرية عامة  وأقسام أبواب

ثل دائرة فرعية مرتبطة بالمديرية أي الوحدات الحكومية باعتبارها الوحدات التنفيذية الفرع يم أما

يعطينا  األقساموبهذا فان مجموع الفروع يعطينا القسم ومجموع  المسؤولة عن تقديم الخدمات ، 

يختلف من  واألبواب واألقساميعطينا الموازنة العامة. وان عدد الفروع  األبوابالباب ومجموع 

 اإلداريفمثال وزارة الصحة تعتبر ضمن التقسيم للدولة.  اإلداريتبعا للهيكل  أخرى إلىة سن

 . األخرىائر وللمصروفات باب ودائرة صحة بغداد قسم ومستشفى الكرامة فرع وهكذا بالنسبة للد

بموجب هذا التقسيم تم عرض النفقات المتجانسة لكافة الوحدات المنفذة    -التقسيم الوظيفي: -3

ولة مثال وعلى مستوى كل وضيفة رئيسية من وظائف الدوفقا لألنشطة التي تقوم بها موازنة لل



 

 

، الصحة، الدفاع ، التعليم ، والخ. وفي هذا التقسيم فوائد كثيرة حيث تستطيع الدولة  األمن

لكل وضيفة من الوظائف وتساعد الجهات المختصة في اتخاذ  اإلجماليةالكلف  إلىالتوصل 

 ، وبالتالي فالفائدة من هذا التبويب هو : القرارات المناسبة

إمكانية التعرف على حجم اإلنفاق على كل وظيفة من هذه الوظائف ومقارنة األهمية النسبية  -أ

 التي توليها الدولة لكل منها.

 اإلنفاق على الوظائف المختلفة لعدة سنوات.على  تطرأأمكانية دراسة التغيرات التي  -ب

 أنواع إلىبموجب هذا التقسيم فقد تم تصنيف النفقات لكل فصل من الفصول   -التقسيم النوعي: -4

تقسيمها  أعيدمواد والمواد  إلىاصغر من النفقات ، فقد تم تقسيم الفصل ضمن التقسيم االقتصادي 

 للنفقة، األصغر. حيث تبين المادة نوع النفقة ويبين النوع التحليل األنواعوحدات اصغر سميت  إلى

وذلك يتم عرض ما تنفقه اإلدارات الحكومية على كل نوع من أنواع النفقات وحسب طبيعة النفقة، 

الرواتب  –رواتب وأجور نقدية  –الرواتب واألجور  –تعويضات الموظفين  –مثل النفقات 

يعطينا المادة ومجموع المواد يعطينا  األنواعمجموع  أنحيث  ، الرواتب –واألجور األساسية 

الفصل ومجموع الفصول على مستوى الموازنة العامة يعطينا مجموع نفقات الدولة حسب التقسيم 

 نذكر ابرزها ما يلي: وهناك فوائد للتبويب النوعي االقتصادي. 

 سهولة أعداد الموازنة وتنفيذها . -أ

 على كل نوع من أنواع المصروفات بمقارنتها مع عدة سنوات سابقة. أتطرتتبع التغيرات التي  -ب

 أحكام الرقابة على استخدام االعتمادات المالية المخصصة وتفادي أو منع التجاوز عليها. -ت

 واألقاليمبموجب هذا التقسيم قسمت الموازنة العامة للدولة حسب المحافظات   -التقسيم الجغرافي: -5

  التخطيط والتنمية. إلغراضانسجاما مع الدستور وذلك لتوفير بيانات 

فقد قسمت هي األخرى وعلى أساس المصادر الرئيسية لإليرادات فقد الدولة  إليراداتبالنسبة  إما

قسمت إلى أعداد ومواد وأنواع ، حيث يمثل العدد المصدر الرئيسي لإليراد ومن ثم المادة تمثل 

يراد ومن ثم النوع حيث يقسم النوع إلى تقسيمات اصغر لتوضح نوع اإليراد مثل ) المصدر الفرعي لإل

الضرائب على الدخول، الضرائب السلعية، الرسوم، إيرادات الموارد النفطية، إرباح القطاع االشتراكي، 

  إيرادات رأسمالية، إيرادات أيجار أمالك الدولة، الخ (.

 االلتزام بها: وأهميةتنفيذ الموازنة العامة 

وزارة المالية لتتولى طبعها  إلىبعد صدور الموازنة على شكل قانون تعاد  تنفيذ الموازنة: -أوال

في الموازنة ، ثم تتولى تلك الوحدات توزيع  أقساماوتوزيعها على الوحدات الرئيسية التي تمثل 

جداول تسمى ) جداول توزيع  وحداتها الفرعية التي تمثل وحدات حسابية وذلك بواسطة إلىموازنتها 

( تتضمن ما مخصص لكل دائرة فرعية من قبل الدائرة الرئيسية وحسب الفصول والمواد  االعتمادات

 أسلوب، وهناك طريقتين في التي تتحقق للدولة اإليراداتلتتولى تنفيذ تلك الموازنة وتحصيل  واألنواع

 -تنفيذ الموازنة هما:

تحتفظ الدائرة الرئيسية بالتخصيصات لكافة وحداتها  أنوتتلخص في طريقة مركزية الصرف. -1

فرعية من الصرف من تلك التخصيصات، أي تقوم الوحدة الرئيسية الوحدات ال وال تتمكنالفرعية 

بتسديد نفقات الوحدة الفرعية بمستندات تصدر عنها مركزيا وهي التي تنظم الحسابات للمعامالت 



 

 

بجباية بعض الموارد فان المبالغ المجباة تقوم بإرسالها كلفت الوحدة الفرعية الخاصة بالفرع، أما إذا 

  بموجب كشف تحليلي إلى الوحدة الرئيسية التي تتولى تسجيلها محاسبيا في المجموعة الدفترية.

جداول بالمبالغ التي تخصص للوحدات  بأعدادتقوم الدائرة الرئيسية .  طريقة توزيع االعتمادات-2

 . الالمركزيةوتبلغ بها الدوائر الفرعية ودائرة المحاسبة  قسم النظام المحاسبي  الفرعية

الموازنة العامة للدولة هي خطة الدولة لسنة مالية قادمة وبنفس  إن االلتزام بالموازنة: أهمية -ثانيا

االلتزام بما ورد فيها من تخصيصات  فأهميةالوقت هي قانون صادر عن الدولة وواجب التطبيق، 

الن أي ( يعتمد على هاتين الصفتين  اإليراداتالصرف ومن تخمين للموارد الواجبة التحصيل )  ألوجه

الواردة في الموازنة تجاوز على الخطة ومن ثم تجاوز على القانون، فالموازنة  األرقامتجاوز على 

خطة فهي تتضمن  أنها إلىاظافة  أنهايصية ثانيا أي وتخص أوالالعامة للدولة هي موازنة تخطيطية 

الفترة الزمنية . وهناك ثالث ب ايظاو واألنواع باألرقامتخصيص مبالغ واجبة االلتزام وااللتزام يكون 

 -جوانب لاللتزام بالموازنة هي:

ولكل وجه من ويعني مقدار المبالغ المخصصة لكل وحدة من الوحدات الحكومية   -الجانب الكمي:-1

( 28المحاسبات العامة رقم ) أصولالصرف وان هذا االلتزام جاء بحكم قانون الموازنة وقانون  أوجه

تتجاوز االعتمادات  أن( منه ) ليس للوزارات والدوائر 5المعدل حيث نصت المادة ) 1940لسنة 

ع من الواردات كما ليس نو بأياعتماداتها المخصصة لها  وال تزيدالمخصصة لها في الموازنة العامة 

 تتجاوز االعتمادات (.  أنتدخل في تعهدات من شانها  أنلها 

التي يتم الصرف عليها، فالدائرة ملزمة بالتقيد  اإلغراضالصرف أي  أنواعويعني  الجانب النوعي: -2

 أكدتهتغيير نوع الصرف. وهذا ما  وال يجوزبما مخصص من مبالغ وعلى الغرض المخصص له 

المعدل والتي نصت على )  1940( لسنة 28المحاسبات العامة رقم ) أصول( من قانون 31المادة)

 أنكما  المبالغ التي يستحق صرفها تصبح واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف

على المادة والفصل والنوع المبالغ التي تصرف فعال في سنة مالية يتحتم قيدها على الحساب الصحيح 

لحقيقة  إخفاء إلىيؤدي  ألنهبهذا الجانب يشكل خطورة كبيرة  اإلخاللفي حسابات تلك السنة(. وان 

مكتبي وتبويبها على حساب  أثاثبيانات مظللة عن تنفيذ الموازنة ، فمثال عند شراء  وإعطاءالصرف 

يعتبر قد  من الناحية المحاسبية والرقابية ال ألنهفي السجالت  األثاثالعمال يحول دون تسجيل  أجور

 .األثاثاشترى 

ويتمثل بالفترة الزمنية التي خصصت لها الموازنة وفي حالة التجاوز على الفترة الجانب الزمني: -3

( 28المحاسبات العامة رقم ) أصولقانون  أكدالزمنية سوف يكون ذلك خروجا على الموازنة، وقد 

يلي ) ال يجوز صرف االعتمادات  ( منه ما8ذلك حيث ورد في المادة )المعدل على  1940لسنة 

في الموازنة  المرصودةالمخصصة في الموازنة في غير السنة المالية التي خصصت لها واالعتمادات 

  قسم منها خالل السنة المالية المختصة تبطل بانتهاء تلك السنة(. أوكلها  صرفتال والتي 

من كل  1/1من  تبدأيصات في الموازنة تكون لسنة مالية والسنة المالية التخص إنوكما هو معلوم 

الصرف المختلفة  ألوجهمن نفس السنة حيث يتم خالل هذه الفترة الصرف  31/12سنة وتنتهي في 

ولكن تحدث بعض كما يتم قبض اإليرادات التي استحق قبضها وتسجيلها على السنة المختصة. 



 

 

 بعض المعامالت التي تحدث خالل السنة ال إنالقبض خالل السنة حيث  وأفي عمليات الصرف  األخطاء

، ولكي تكون حسابات ألمستنديتسجل في نفس التاريخ لوجود بعض حاالت النقص في عنصر التوثيق 

سميت فترة  أضافيةالسنة المالية مدة  إلى أضيفتالسنة دقيقة ومعبرة عن واقع نشاط الوحدة فقد 

من السنة الالحقة للسنة المختصة وتنتهي في  1/1من  تبدأ أشهرالحسابات الختامية ومدتها ثالثة 

من نفس السنة حيث تجري فيها التسويات القيدية والمعالجات الخاصة بالمعامالت التي تعود  31/3

 قبض فعليه.  أويتم في هذه الفترة أي عمليات دفع  ال أنللسنة المالية المنتهية على 

فترة الحسابات  وتبدأ 31/12/2009وتنتهي في  1/1/2009من  تبدأ 2009فمثال السنة المالية 

 2009حيث تعتبر فترة مكملة للسنة المالية  31/3/2010 إلى 1/1/2010من  2009الختامية لسنة 

 حسابات متكاملة لهذه السنة.  إلىللوصول  2009وتضاف نتائجها على حسابات سنة 

لجنة  إلى األبنيةلصيانة  سلفه( مليون دينار 5الوحدات الحكومية صرفت مبلغ ) إحدى أنفرضنا  فلو

 2009بذمتها وان قيد المبلغ كمصروف نهائي لم يتم خالل السنة المالية  كسلفهشكلت لهذا الغرض 

د على ففي هذه الحالة يسجل القي 2010لوجود نقص في المستندات التي اكتملت في شهر شباط لسنة 

 وبالشكل التالي :  2009فترة الحسابات الختامية لسنة 

 من ح/ صيانة المباني  5000000

  اإلعمالح/ سلف لجان تنفيذ  إلى 5000000          

ويكتشف خالل فترة الحسابات  2009التي تحصل خالل السنة  األخطاءبالنسبة لمعالجة  إما

 (.أشهرثالثة  تعالج في فترة الحسابات الختامية ) فأنها 2010الختامية لسنة 

 إلىبصورة زائدة دينار  ألف( 10انه تم صرف مبلغ ) 2010 آذارفمثال لو اكتشف خالل شهر 

فان المعالجة تكون  2009سنة  أيلولخالل شهر  األطفالاحد موظفيها ضمن مخصصات 

 بالشكل التالي:  2009بتنظيم مستند قيد على الحسابات الختامية لسنة 

 من ح/ السلف المتنوعة بذمة الموظف  10000

  األطفالح/ مخصصات  إلى 10000        

يسجل على حسابات  أنفهنا يجب  2010 آذاروعند استحصال المبلغ خالل نفس الشهر وهو 

دفع  أوعمليات قبض  أجراءوذلك لعدم جواز  2009وليس ختامي  2010لسنة  آذارشهر 

 فعلية عن الفترة الختامية ويكون قيد استالم المبلغ: 

 من ح / الصندوق  10000

 ح / السلف المتنوعة بذمة الموظف  إلى 10000        

لكمية والنوعية بما ورد بالموازنة ووفق جوانبها اومن خالل ما تقدم نرى التزام الدوائر 

المالية السليمة لتحقيق  اإلدارةوالزمنية يشكل عنصرا هاما في تنفيذ الخطة وفي ضمان 

الخطط للسنوات الالحقة وكذلك االستفادة  إلعدادالمرسومة واالستفادة من البيانات  األهداف

  على مستوى الدولة. األموالمن 



 

 

ولكن هناك فرق  الموازنة والميزانيةخلط بين  أحياناالفرق بين الموازنة والميزانية :  يجري 

 بين التسميتين وهي: 

تخمينية تقديرية بما سيتم قبضه وبما سيتم  أرقامالواردة في الموازنة هي  األرقام -1

حقيقية بما تم قبضه  أرقامالواردة في الميزانية فهي  األرقام أماصرفه للسنة القادمة. 

 صرفه فعال عن سنة منتهية.  أو

 . منتهيةتعد لسنة مالية  فإنهاالميزانية  أماازنة تصدر لسنة مالية قادمة المو  -2

 الميزانية فال تعد بقانون .  أماالموازنة تصدر بقانون   --3

لسنة سابقة  أرقام حقيقية الميزانية فهي أماالموازنة ما يتم توقعه واعتماده لسنة مستقبلية -4

 منتهية.  أو

 المناقلة: 

ولوزير المالية االتحادي صالحية  أخر إلىاالعتمادات من حساب  أووهي نقل التخصيصات  

المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في  إجراء

والحسابات  واألقسام األبوابالموازنة العامة االتحادية السنوية والتكميلية على مستوى 

 والمحافظينة والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة الرئيسي

المناقلة بين اعتمادات  أجراءصالحية  بإقليمغير المرتبطة  المحافظاتورؤساء مجالس 

التي يتم تخفيض  أخرىوحدة صرف  إلى( من وحدة صرف %10الموازنة بنسبة ال تتجاوز )

المالية والدين  اإلدارةقانون  ألحكاموفق اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع االستثمارية 

 الرأسماليةال تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع  أنعلى  2004( لسنة 95العام رقم)

    ند الرواتب. ب إلىمن تخصيصات الموجودات الغير المالية  النفقات التشغيلية وال إلى

 : للدولة والنظام المحاسبي الحكومي اإلداريةالتشكيالت 

شكال هرميا حيث الوزارة تمثل قمة الهرم وترتبط بالوزارة  تأخذ إداريةالدولة من تشكيالت  تتألف

الرئيسية وترتبط بكل وحدة رئيسية مجموعة من الدوائر الفرعية .  اإلداريةمجموعة من الوحدات 

وتتخصص كل وحدة من هذه الوحدات بتنفيذ الجزء المخصص لها من الواجبات وهناك صالحيات 

 . دائرة  ادني إلىأي من الوزارة  األسفل إلى األعلىمتدرجة من 

ذمة مالية بل  أيةيس لهذه الوحدات ، ولثل فروعا لمؤسسة واحدة هي الدولةوان هذه التشكيالت تم

جميعا تشكل الذمة المالية للدولة وكل تشكيل مسؤول عن تنفيذ جزء من الموازنة حيث تقوم  إنها

كما تقوم بالصرف لممارسة  الواقعة ضمن اختصاصها والمسموح لها بجبايتها اإليراداتبقبض 

يصرف يسجل مصروف على حساب  للدولة وكل ما أيراديسجل  إيرادفكل ما تقبضه من نشاطها، 

وعمومية المصروفات  اإليراداتعمومية ) واإليراداتعالقة بين المصروفات  أيةالموازنة وال توجد 

والمصروفات هي السلطة  اإليراداتالمالية والتنسيق بين  األمور(. وان الجهة التي تتولى تنظيم 

  المالية.

 



 

 

 مفهوم الخزينة العامة : 

وتسحب منه  إيراداتهاصندوق للدولة تودع فيه  إنشاءمرحلة من مراحل تنفيذ الموازنة هو  أول إن 

ما تجبيه من  ،الدولة المختلفة كافة إيراداتالحكومية تودع فيه  اإلدارةمصروفاتها أي هي صندوق 

الي ليس الصرف المختلفة وبالت أوجهالحكومية على  اإلداراتلتسديد نفقات كافة  مهيألتكون  إيرادات

 المحصلة من قبلها مباشرة.  اإليراداتتقوم بتسديد مصروفاتها من  أنمن حق أي وحدة 

الدولة وتسحب منه مصروفاتها وهي  إيراداتهي مصطلح يطلق على الصناديق التي تتجمع فيها  أو

تعتبر للدولة وهي ليست دائرة محددة بذاتها وكل دائرة من الدوائر  اإلداريةموزعة بين التشكيالت 

 تشكيالت الخزينة. إحدى

 واجبات الخزينة العامة هي :  أهم أن واجبات الخزينة العامة :

 وأسلوبمستندات ) القبض ( تعد نماذجها بموجب الدولة من المصادر المختلفة  إيراداتقبض  -1

 الحكومية.  اإلداراتمن قبل استعمالها 

 لى الخزينة العامة. عالحكومية بموجب مستندات الصرف المسحوبة  اإلداراتدفع مصروفات  -2

المحافظة على الموجود النقدي والتثبت من صحة عمليات القبض والصرف وتعداد الموجود  -3

 النقدي ومطابقته مع السجالت.

التثبت من صحة المستندات وصحة تبويبها الحسابي وااللتزام بالصالحيات المالية ) جهاز  -4

 . التدقيق (

 التنظيمعملية التسجيل والتحليل على كافة المستندات المؤيدة لعملية الصرف والذي يتطلبه  -5

 المحاسبي.

الكشوفات الشهرية ) ميزان المراجعة ( لغرض المقارنة مع التخصيصات المعتمدة  إنتاج -6

 ومتابعتها.

 من خالل موازين المراجعة . الحسابات الختامية  إصدار -7

 وتنفيذ الموازنة. وأعدادالتعليمات  وإصدارللموارد المالية  األمثلاتخاذ القرارات باستخدام  -8

 يلي. ما إلىتقسم فروع الخزينة العامة للدولة  للدولة : العامة تشكيالت الخزينة 

 النقدية (.  األموردائرة المحاسبة ) قسم  -أ

 .الالمركزيةوحدات النظام المحاسبي   -ب

 الخزينة المركزية في بغداد .  -ت

 خزائن المحافظات ) خزينة في كل محافظة (.   -ث

 الممثليات العراقية في الخارج.   -ج

 مديريات المال في االقضية .   -ح

  صناديق المال في النواحي.  -خ

مجموع هذه الوحدات تشكل الخزينة العامة للدولة وان مجموع مصروفاتها ومجموع ايرادتها تشكل 

 األرصدةمصروفات الدولة ومواردها، وان الموجود النقدي للخزينة العامة للدولة يمثل مجموع 

 النقدية لهذه الوحدات. 



 

 

، فمنها ما يكون لها كيانها  اإلداريها بمستوى واحد من حيث تسلسلها عوان هذه الدوائر ليست جمي

وتمارس  األولىالمجموعة  إلىوالمالي وتقوم بكافة واجبات الخزينة ومنها ما تكون تابعة  اإلداري

 لذا قسمت التشكيالت أعاله إلى خزائن رئيسية وخزائن فرعية : جزئ من واجبات الخزينة،

واجبات الخزينة العامة من قبض وصرف وهي الخزائن التي تمارس كافة . الخزائن الرئيسية -:أوال

 ورقابة وتدقيق والتسجيل والتنظيم وأعداد الجداول وتشمل الوحدات التالية:

 النقدية.  األموردائرة المحاسبة /  قسم  -1

دفعات شهرية في حساباتها الجارية  إيداعتتولى مهمة تمويل الوحدات الحكومية عن طريق 

ة العامة للدولة ، وكذلك صرف التزامات الدولة اتجاه وضمن المبلغ المخصص لها في الموازن

 إلىتحتاج  األعمالالدول والمنضمات وما يتعلق بالقروض واالستثمارات وان ممارسة هذه 

 ممارسة كافة واجبات الخزينة . 

 .الالمركزيالوحدات المطبقة للنظام المحاسبي  -2

 أوجهض وصرف على بمن قحسابية ال أعمالهاتعتبر مسؤولية هذه الوحدات مسؤولية كاملة عن 

الحسابات  أعدادالصرف المخصصة في موازنتها والتسجيل والتنظيم المحاسبي والتدقيق وكذلك 

 الشهرية والحسابات الختامية ولذا تعتبر فروع رئيسية من الخزينة العامة. 

 الخزينة المركزية في بغداد.  -3

للوحدات الحكومية المركزية  والتنظيميةوهي تمارس كافة العمليات الحسابية والرقابية 

 الموجودة في العاصمة بغداد أي تطبق واجبات الخزينة العامة ولذلك سميت بالخزينة المركزية. 

 . المحافظاتخزائن  -4

وهي ايظا تمارس مسؤوليات العمل المحاسبي بالكامل فيما يخص الوحدات الحكومية في 

ات تطبق النظام المركزي ، فكل خزينة ترتبط بها المحافظات والمرتبطة بها لكون هذه الوحد

 أمامهام العمل المحاسبي بالكامل مجموعة من الدوائر الواقعة في المحافظة وتتولى هذه الخزينة 

 المحاسبية . األعمالتمارس جزء من  فإنهاتلك الوحدات 

تعلقة بنشاطها وتمسك الم اإليراداتوهي تلك الخزائن التي تتولى جباية  الفرعية. الخزائن -ثانيا:

تلك العمليات ومن  وتأكيدلذلك السجالت والدفاتر لتسجيلها ، كما تستخدم المستندات الالزمة لتعزيز 

تتولى تسديد  فإنهافي مجال المصروفات  إماالوحدة المرتبطة بها .  إلى المقبوضاتثم تقوم بتسليم 

المبالغ المترتبة عليها نتيجة تنفيذها لعملها وتمسك سجل لذلك كما تقوم بتهيئة مستلزمات الصرف 

 الخزينة المرتبطة بها. إلىوتقديمها 

 والخزائن الفرعية هي : 

 مديريات المال في االقضية: -1

 صناديق المال في النواحي :  -2

فهي تتولى مهام الدفع للمعامالت والتي تمت في الوحدة  المحافظةوتعتبر من تشكيالت خزينة 

عن  مسؤولةتكون  أنتم صرفها من قبل الخزينة دون  إنالناحية ( بعد  أو) القضاء  اإلدارية

الحسابات  وأعدادالكشوفات المالية  وأعدادالتسجيل والتدقيق  أنالعمل المحاسبي المتكامل حيث 

 .المحافظةالختامية يتم في خزينة 



 

 

 الممثليات العراقية في الخارج:  -3

ترتبط بالوزارات التي تتبع لها وتمول من قبلها فتقوم الممثليات بالصرف وتجمع المستندات 

المعمول بها ، كما تقوم  األصولوحداتها الرئيسية لتقوم بتدقيقها وتسجيلها حسب  إلىوترسلها 

البسيطة )  االعتماداتات عن طريق وتمول الممثلي األخرىبكافة واجبات الخزينة هذه الوزارات 

 السلف (. أنواعوهي احد 

 النظام المحاسبي الحكومي في ظل المركزية والالمركزية:

 النظام المركزي:  -:أوال

وهو أن توجد خزينة ) دائرة محاسبية ( في مركز المحافظة ترتبط بها دوائر المحافظة وهذه 

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

البيانات ، أما الوحدة المحاسبية في الدائرة فان دورها ثانوي وكل ما  وإعدادوصرفها وتسجيلها 

ليها تهيئة مستلزمات الصرف وتقديمها إلى الخزينة. وان عدد قليل من الدوائر تطبق هذا ع

النظام لعدم وجود موظفين حسابيين يتحملون مسؤولية العمل المحاسبي مثل ) دائرة التسجيل 

 العقاري، دوائر الصحة، دوائر المرور، ودوائر االمن الداخلي في المحافظة (.

 أنواع المركزية: 

أن أسلوب ارتباط الوحدات الحكومية يختلف بطبيعة الدولة وسعتها وعدد الوحدات ،      

 النظام المركزي البسيط.  أسلوبينوهناك 

 النظام المركزي البسيط  -1

وهو ارتباط دوائر الدولة كافة بدائرة واحدة وتتولى هذه الدائرة ) الخزينة ( مسؤولية العمل 

سلوب األكثر تعقيدا في العمل ويتم تطبيقه في البلدان الصغيرة المحاسبي لتلك الوحدات وهو األ

 المساحة وقليلة الوحدات.

 النظام المركزي المركب. -2

وهو وجود عدد من الخزائن في الدولة ترتبط بكل خزينة مجموعة من الدوائر المطبقة للنظام 

ها والواقعة ضمن المركزي، وتتولى كل خزينة مسؤولية العمل المحاسبي للوحدات المرتبطة ب

 حدودها اإلدارية وهذا هو األسلوب الذي اعتمده العراق منذ نشؤ الدولة العراقية . 

وان عملية الصرف في النظام المركزي يتم من قبل الخزينة ، ولكن هناك حاالت صرف 

ضرورية ومستعجلة يجب أن تصرف من قبل الوحدة الحكومية لذا فان هذه الوحدة الحكومية 

قبل الخزينة التي ترتبط بها عن طريق السلف المستديمة التي تسحب من الخزينة تخول من 

 وتوضع تحت تصرف الوحدة الحكومية.

 

  



 

 

 مزايا النظام المركزي:

الرقابة تكون أكثر إحكاما الن المدقق في الخزينة يكون بعيدا عن أي ضغط   -1

 أداري. 

 البديل في حالة عدم توفر الكادر المحاسبي .   -2

 سهولة أبالغ التعليمات .   -3

 

 عيوب النظام المركزي:

 التأخر في انجاز المعاملة وذلك لنشؤها في دائرة وتكملتها في دائرة أخرى.   -1

 ال يتناسب مع السرعة في تنفيذ المشاريع.   -2

مرور بعض حاالت الخطأ في التدقيق وذلك بسبب ضغط العمل على مدقق   -3

  الخزينة ألنه يدقق ألكثر من دائرة.

 التأخير في تقديم البيانات للجهات العليا.  -4

عدم تطوير قدرات وقابلية الكادر المحاسبي وذلك لعدم ممارسته العمل المحاسبي  -5

 بصورة كاملة في الوحدة الحكومية. 

 النظام الالمركزي. -ثانيا:

يعد النظام الالمركزي مرحلة متقدمة في العمل المحاسبي الحكومي ألنه يمنح الوحدة   

المحاسبية استقالال محاسبيا يجعلها تتحمل مسؤولية العمل المحاسبي بصورة كاملة من حيث 

تهيئة المستلزمات وتنظيم المعامالت والصرف والتنظيم والتسجيل والتدقيق وأعداد الكشوفات 

 بات الختامية أي تعتبر الدائرة بمثابة خزينة. وأعداد الحسا

 مقومات النظام المحاسبي الالمركزي:

هذا النظام يعمل على استقاللية الوحدات المحاسبية ورفع العبء عن الخزائن فالبد أن تتوفر 

 في هذه الوحدات مقومات أساسية أهمها مايلي:

 وجود كادر محاسبي متمكن ومؤهل علميا ومدرب عمليا.  -1

 وجود جهاز تدقيقي لديه التأهيل العلمي والخبرة العملية.   -2

تهيئة النظام من دليل محاسبي والمعالجات القيدية والمستندات والسجالت   -3

 والكشوفات. 

 وجود مصرف بالقرب من الوحدات المشمولة بتطبيق النظام الالمركزي.   -4

 وعي مالي ومحاسبي لدى القيادات اإلدارية والمحاسبية.   -5

 مسؤولية الوحدة الحسابية في النظام الالمركزي:

 القيام بعمليات قبض اإليرادات والتنظيم المحاسبي لها بصورة كاملة.  -1

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

 أعمال الرقابة والتدقيق والمتابعة وتقويم األداء .  -3



 

 

 الحسابات الختامية.أعداد الكشوفات الشهرية وأعداد  -4

 مزايا النظام الالمركزي: 

يوفر درجة عالية من المرونة للوحدة الحسابية في إجراءات الصرف عن طريق فتح   -1

 حساب جاري لها بعيدا عن الخزينة وبما يضمن السرعة في انجاز أعمالها.

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

 لمركزي حيث تتولى الخزينة مهام أكثر من دائرة.ا

 يحقق مستوى أفضل من الرقابة ومتابعة الموقوفات ) السلف واألمانات (.  -3

يؤدي إلى تطوير قدرات وقابليات الكادر الحسابي لممارسته العمل المحاسبي بكل  -4

 مراحله من بدا العملية مرورا بكل المراحل وحتى أعداد الحسابات الختامية. 

 السرعة في الحصول على البيانات المالية . -5

يوفر الفرصة لقيام كل دائرة بأعداد حساباتها الختامية واالستفادة من نتائجها في  -6

 مجاالت التخطيط واتخاذ القرارات.

 السيطرة على الموجودات الثابتة والمخزنية. -7

 المستندات والسجالت المستخدمة في النظام المحاسبي الحكومي الالمركزي:

أن من مستلزمات النظام المحاسبي هو استخدام مجموعة من المستندات والسجالت ذات       

نماذج موحدة وان هذا التوحيد جاء نتيجة لوحدة النظام وخضوع المحاسبة الحكومية إلى 

 التشريع والى التعليمات المركزية.

 وتشمل ما يلي:  –المستندات  -:أوال

 -مستند الصرف: -1

لصرف أي مبلغ أن يتم تنظيم عملية الصرف بموجب مستند صرف  األساسيةمن الشروط 

متسلسلة ويكون هذا المستند بعدة نسخ  أرقاماوهذا المستند يطبع على شكل دفاتر تحمل 

الوصوالت  ترفق معها مستلزمات الصرف من طلبات الشراء و األولىملونة حيث النسخة 

دورتها  وتأخذقوائم المؤيدة لعملية الدفع المؤيدة لعملية الشراء أو أي وصوالت أو 

المحاسبية ، أما النسخة الثانية من المستند فيحتفظ بها في دفتر المستندات أي ضمن 

 الجلد.

  -مستند القيد: -2

المحاسبية  باألخطاءيستخدم هذا المستند لمعالجة التسويات القيدية المحاسبية الخاصة 

ذلك تسجيل المبالغ المستلمة وتسجيل المبالغ وعمليات الصرف الغير مقترنة بالدفع وك

 المودعة في الحساب الجاري مع البنك.

 

 



 

 

  -مستند القبض: -3

الصندوق بوصل يؤيد استالم المبلغ من الجهة التي  أمينيجب تعزيز أي عملية قبض من 

تسدد ذالك المبلغ ويكون الوصل ذو نموذج محدد ويستخدم في كافة الدوائر الحكومية 

الخدمية الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وتطبع هذه الوصوالت من قبل دائرة 

شكل دفاتر تحمل رقابية ، وتكون الوصوالت على  إلغراضالمحاسبة بصورة مركزية 

 متسلسلة وهناك نموذجان لوصوالت القبض هما: أرقاما

ا( . يستخدم في مركز الدوائر الحكومية لقاء المبالغ النقدية 37وصل قبض محاسبي ) -أ

 الصندوق. آمينالمقبوضة من قبلها بواسطة 

ا( . يستخدم خارج مركز الدوائر حيث يعطى إلى األشخاص 38وصل قبض محاسبي ) -ب

وحيث يتم تسليم هذه المبالغ إلى الدوائر لقاء وصل قبض أو الجهة التي سددت المبلغ 

 ا( .37)

 -:ألمخزني اإلدخالمستند  -4

قبل المخزن لتثبيت تفاصيل المواد التي تم شرائها من  آمينيستخدم هذا المستند من قبل 

والتعليمات أو تلك  األصولالدوائر الحكومية بواسطة اللجان المشكلة من قبلها وحسب 

المواد التي قدمت للدائرة من قبل دائرة اخرى ويكون ذو نموذج محدد ويطبع بصورة 

 مركزية.

  -:ألمخزني اإلخراجمستند  -5

فيه يستخدم هذا المستند عند سحب مواد من المخزن لغرض االستخدام حيث تسجل 

 أمينالمادة المسجلة وتاريخ سحبها والجهة التي سحبتها ويكون المستند لدى  أوصاف

ذمته من الموجودات المخزنية حيث يتم عند  إلبراءما سحب من المخزن  لتأيدالمخزن 

 الجرد مطابقة المواد المستلمة مع المواد المسحوبة.

 هناك مجموعة من المستندات الفرعية التي تكون معززة لعمليات الصرف وتشمل:  -6

 .قائمة مصاريف السفر . وهو المستند الذي يعزز صرف مخصصات السفر 

 وهو مستند فرعي والذي يعزز صرف الرواتب للمنتسبين.قائمة الرواتب . 

 ثانيا: السجالت وتشمل: 

 سجل اليومية العامة. -1

كافة المعامالت التي تتم في الدائرة نقال من مستندات الصرف والقيد ويستخدم لتسجيل 

والقبض ويكون على شكل أعمدة ) حقول ( يحتوي كل حقل على حسابا رئيسيا وتتكون 

 تقسيمات السجل من عدة حقول.

 



 

 

 2سجل المصروفات النهائية/ المحاسبة  -2

ة وسميت مصروفا نهائيا المبالغ المصروفة والمحسوبة على حسابات الموازن أليهوترحل 

ولكنها صرفت لغرض الحصول على سلع أو خدمات وموثقة  أماناتليست سلف أو  ألنها

وتسجل فيه  األعلىللصرف، وهذا السجل مقسم إلى قسمين ، القسم  األصوليةبالمستندات 

 بدايةفي  األرقامالمبالغ المخصصة للدائرة ضمن الموازنة العامة للدولة وتدون هذه 

فتسجل فيه المبالغ المصروفة فعال على حسابات الموازنة  األسفلالمالية أما القسم  السنة

 العامة للدولة.

 

  6سجل اإليرادات النهائية / محاسبة  -3

وهو مخصص لتسجيل المبالغ المستلمة والتي تسجل إيرادا نهائيا للموازنة وليس أيراد 

نة العامة وهو مقسم إلى حقول أمانات أو سلف وإنما إيرادا يبوب على حسابات المواز

حسب تقسيم اإليرادات وترحل أليه اإليرادات بشكل تحليلي من واقع المستندات ، ويجب 

 أن يتطابق مجموع اإليرادات مع مجموع حقول اإليرادات في سجل اليومية .

  4سجل السلف / محاسبة  -4

وتسجل فيه المبالغ المصروفة والمستلمة على حساب السلف لحين توفر المستندات 

المعززة للصرف لغرض قيدها مصروفا نهائيا ويقسم السجل حسب أنواع السلف حيث 

 تخصص صفحة لكل نوع أو تكون بجانبين هما: 

: وتسجل الجانب الدائن  الجانب المدين : وتسجل فيه المبالغ المصروفة على حساب السلف.

فيه المبالغ المستلمة ) المسددة ( عن هذا الحساب. ومن أمثلتها سلف المؤقتة وسلف 

 االعتماد وسلف السفر واإليفاد .

  4/ محاسبة  األماناتسجل  -5

وتكون ذو جانبين الجانب الدائن من  أخرىوالتي تقبض لجهات  األماناتتسجل فيه مبالغ 

 األماناتلمستلمة ، والجانب المدين تسجل فيه ا األماناتالسجل أو الصفحة وتسجل فيه 

من الحسابات الشخصية وليس من  األماناتالمصروفة إلى الجهات األخرى وتعتبر 

 متنوعة. وأماناتالكمارك  وأماناتحسابات الموازنة العامة مثل أمانات الضرائب 

 66سجل يومية الصندوق / محاسبة  -6

من قبل امين الصندوق وفق وصوالت القبض  وتسجل فيه المبالغ المستلمة أو المقبوضة

 أخريوجد سجل  وأيضا 66ا( ، والمستخدم في اغلب دوائر الدولة هو محاسبة 37)

المتعددة ،  اإليراداتويستخدم في الدوائر الحكومية ذات  81للصندوق وهو محاسبة  

ويتكون هذا السجل من حقول عديدة مثل حقل حساب الصندوق وتسجل فيه المقبوضات 

والمدفوعات والتي تخرج وتقبض من الصندوق والتي تسلم إلى الحساب الجاري 



 

 

في هذا السجل مثل حقل  أخرىللمصرف أي حساب الوحدة الحكومية ، وهناك حقول 

 لمستند ، وحقل تسلسل اليومية .حساب المصرف ، وحقل البيان ، وحقل ا

 سجل التوحيد :  -7

وعلى مستوى السنة ولنهاية  اإلجماليةترحل إلى هذا السجل المجاميع النهائية للحسابات 

، أخرى( من سنة إلى  األماناتالفترة المالية وكذلك لتدوير الحسابات الوسيطة ) السلف، 

النهائية  اإليراداتيمات وكذلك أي يدرج في سجل التوحيد جميع المصروفات وحسب التقس

 وحسب تقسيماتها.

 

 ثالثا: كشوفات الحسابات الشهرية والختامية : 

كشوفات  بأعدادتلتزم الوحدات المحاسبية الحكومية والمطبقة للنظام المحاسبي الحكومي       

لك شهرية وكشوفات الحسابات الختامية وتقديمها إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية وذ

 الرقابة والتوحيد والمتابعة وتشمل:  إلغراض

 ميزان المراجعة. -1

وهو كشف تعده الوحدات الحكومية وتسجل فيه المجاميع الشهرية للحسابات اإلجمالية 

ويتضمن جانبين المدين والدائن وحقوال لمعامالت الشهر الحالي والمدور من األشهر 

 ليه البيانات من سجل اليومية العامة.السابقة والمجموع لغاية الشهر الحالي وترحل ا

 جدول المصروفات النهائية. -2

البيانات من سجل  أليهوتسجل فيه المصروفات والموزعة على حسابات الموازنة وتنقل 

على حقول المعامالت الشهر الحالي والمدور من  أيضاالمصروفات النهائية ويحتوي 

، كما تثبت فيه المبالغ المخصصة في  السابقة والمجموع لغاية الشهر الحالي األشهر

 الموازنة العامة مقابل كل حساب لسهولة مراقبة التقيد بالتخصيصات.

 النهائية. اإليراداتجدول  -3

المستلمة من قبل دوائر الدولة وحسب حسابات ايرادات  اإليراداتوتسجل فيه جميع 

 النهائية. اإليراداتالموازنة ومن واقع سجل 

 خصية المدينة ) السلف (.جدول الحسابات الش -4

وتسجل فيه البيانات من واقع سجل السلف بشكل تحليلي وتكون بجانبين مدين ودائن ، 

السابقة   األشهرعلى حقول لمعامالت الشهر الحالي والمبالغ المجموعة من  أيضاويحتوي 

 والمبالغ المجموعة لغاية الشهر الحالي.

 



 

 

 نات (.جدول الحسابات الشخصية الدائنة ) األما -5

وبشكل تحليلي وتفصيلي ويكون بجانبين  األماناتسجل وتسجل فيه البيانات من واقع 

مدين ودائن، ويحتوي أيضا على حقول لمعامالت الشهر الحالي والمبالغ المجموعة من 

 األشهر السابقة والمبالغ المجموعة لغاية الشهر الحالي.

 شهادة موجود البنك ) مطابقة المصرف (. -6

من مطابقة الرصيد الدفتري لحساب  والتأكدويستخدم لمطابقة الحساب الجاري مع البنك 

البنك مع الرصيد في كشف البنك والذي يرسل من قبل المصرف الخاص بالحساب الجاري 

المفتوح للوحدة الحكومية وكما يرفق مع كشف المصرف أو شهادة الموجود جدوال 

ات األخرى والتي تحصل بين الوحدة الحكومية بالشيكات الموقوفة وجميع االختالف

 والمصرف

 -المحاسبية: األسس

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

وقانون اإلدارة المالية  1940( لسنة 28وتستند إلى مواد قانونية في قانون أصول المحاسبات العامة رقم )

 هي : األسسوهذه  .2004( لسنة 95العام رقم ) والدين

                                   Cash basisالنقدي:  األساس -1

على ذلك بموجب قانون  التأكيدوالمصروفات وجاء  اإليراداتالمطبق بشكل رئيسي في  األساسوهو 

في قانون اإلدارة المالية وهو يعني ) تحميل السنة المالية  أليه اإلشارةأصول المحاسبات وكذلك تمت 

أو  اإليراداتوالمصروفات التي قبضت أو دفعت فعال بغض النظر عن تاريخ استحقاق هذه  باإليرادات

 المصروفات (.

       adjusting cash basis النقدي المعدل:  األساس -2

مع بعض االستثناءات الخاصة  األكبرفي الجزء النقدي  األساسيقوم النظام المحاسبي الحكومي على 

المختلط ( ويعتمد على فلسفة مطابقة أو مقارنة المصروف  األساسالنقدي المعدل )  األساسبتطبيق 

أو دفع  اإليراداتزمان تدفقاتها النقدية أي بغض النظر عن تحصيل بالمنافع المتحققة بمعزل تام عن 

 .أهدافهاوحدة المحاسبية على تحقيق المصروفات وذلك لتحديد مدى قدرة ال

                  Accrual basis:  االستحقاق  أساس -3

والمصروفات التي تتحقق ولم تستلم أو تدفع  اإليراداتتطبيقات محددة في مجال  األساسوتوجد لهذا 

مستحق أو مصروف مستحق في هذه السنة المالية لغرض  كإيرادخالل السنة المالية لذلك يتم قيدها 

الوضع المالي بالشكل الصحيح ، مثل الرواتب واالستيرادات والعقود والمقاوالت والتي استحقت  أظهار

في قانون أصول المحاسبات وفي تعليمات الخطة  أليها اإلشارةولم تكتمل مستنداتها وقد وردت 

 االستثمارية وقوانين الموازنة.

 -النقدي على : األساستم تطبيق ي

 .  اإليرادات: أوال

سواء كانت عن تقديم سلع أو خدمات  اإليرادوهي كل ما يتحقق للدولة من موارد ومن مختلف مصادر 

 .أخرأو رسوم أو ضرائب أو بيع الموجودات الثابتة أو أي مصدر 



 

 

فنية  وألسبابالنقدي  لألساسمستلمة وفقا  أموال إنها أساسعلى  اإليراداتويتم احتساب جميع 

(   Development Fund of Iraq  ( )DFIمتعلقة بالية بيع النفط ووجود صندوق تنمية العراق )

النقدي  األساسواتجهت وزارة المالية إلى اعتماد  2003بعد عام  لإليراداتباعتباره الجهة المستلمة 

 مبيعات النفط الخام. إيراداتفي تسجيل 

النقدي  األساسالمحاسبة / أدارة النقد وفق  دائرةمبيعات النفط الخام في سجالت  داتإيرايتم تسجيل 

المستلمة من قبل  اإلشعارات( وكذلك   DFIاستنادا إلى الكشوفات الواردة من صندوق تنمية العراق )

ذكور الحساب الم ضمن اإليراداتمبلغ  إيداعدائنة ( والتي تؤكد  إشعاراتالبنك المركزي العراقي ) 

 بالقيد التالي: 

  DFI/ بنك   %  من حساب 95                

 % من حساب مصروفات نهائية 5                 

 النهائية اإليرادات% إلى حساب/   100                          

الشركات التابعة للقطاع العام والمشمولة بقانون  أرباحيتم تسجيل حصة الخزينة العامة للدولة من 

والمستلمة بتاريخ استالمها  2004( لسنة 64) باألمرالمعدل  1997( لسنة 22الشركات العامة رقم )

 وبالقيد التالي:  اإلنفاقمن وحدات 

                     xxx    من ح/ بنك النفقات االعتيادي 

                             Xxx   /النهائية  اإليراداتإلى ح 

فان التسجيل يكون  20/2/2007ولكنه استلم فعال في  20/9/2006ضريبي في  إيرادفي حالة تحقق 

وفق 2006لسنة  أيلولفي شهر  إيراداتفي شهر شباط وهو التاريخ الفعلي للقبض أي لن تكون هناك 

 : كاألتيوعليه فان القيد المحاسبي يكون  األساسهذا 

                     Xxx    من ح/ بنك النفقات االعتيادية 

                     Xxx        /ضريبي نهائي  إيرادإلى ح 

 ثانيا: المصروفات. 

 أساسالنقدي باستثناء حاالت معينة يتم فيها التسجيل حسب  األساستسجل جميع المصروفات على 

 االستحقاق .

من عام  أيلولالدوائر الحكومية عن صرفياتها في شهر  إلحدىتم استالم قائمة مصروفات للكهرباء  إذا

تسجل على  فإنهاأي السنة الالحقة  2006من سنة  آذارقامت بدفع القائمة في شهر  أنها إال 2005

قة أي السنة الساب 2005على الرغم من أن الصرفيات تعود لسنة 2006لسنة  آذارحسابات شهر 

 : اآلتيوبالقيد 

                      Xxx    /نفقات الكهرباء  أجورمن ح 

                            Xxx    إلى ح / بنك النفقات االعتيادية 

 الدليل المحاسبي للنظام المحاسبي الحكومي: 

مالية  إحصاءاتل والمتوافق مع دلي إعدادهيعتمد النظام المحاسبي الحكومي الدليل الذي تم       

 والذي بموجبه قسمت الحسابات إلى:  ( Government Financial Statistics )  الحكومة 

 1:                 اإليرادات -1

 2المصروفات:               -2

 3الموجودات المالية:       -3



 

 

     4المطلوبات المالية:        -4

والتي تتم فيها عمليات الصرف  31/12 – 1/1الفترة المحاسبية لكل سنة من  تبدأ الفترة المحاسبية:

فترة سميت فترة الحسابات  أضيفتوالقبض ولوجود حاالت معلقة تحتاج إلى فترة زمنية لمعالجتها فقد 

من السنة الالحقة تتم فيها معالجة المعامالت للسنة السابقة ويعد لها  آذار/31الختامية إلى نهاية 

الماضية لكي نتوصل إلى حسابات سنة  األشهر( يضاف على حسابات 13ب خاص يعتبر حساب )حسا

تسويات فقط لمعامالت السنة  أجراءعمليات دفع أو قبض فعلية وإنما  يتضمنكاملة وهذا الحساب ال 

 الماضية.

تنشا الحاجة  الدورة المستندية: وهي المراحل التي تمر بها عمليات الصرف أو العملية المحاسبية حيث

الوحدات المحاسبية وبعد استحصال الموافقة من الجهة المخولة بالصرف  إحدىإلى الصرف في 

مرحلة عملية الصرف وفق  تبدأتوفر التخصيص المعتمد في الموازنة العامة  تأيدواستنادا إلى 

 الصالحيات والتعليمات النافذة .

 إجراءات التمويل : 

الحكومي وبين  اإلنفاقيح إجراءات التمويل بين وزارة المالية ووحدات الغرض من هذه الفقرة هو توض

 الوحدات الرئيسية وفروعها.

 التمويل من قبل وزارة المالية .  -1

وتتم عملية  اإلنفاقالنقدية في وزارة المالية تمويل وحدات  األمورتتولى دائرة المحاسبة / قسم 

التمويل استنادا إلى الطلب المقدم من الوحدات يحدد فيه المبالغ المطلوب تمويلها إلى هذه الوحدات 

المبلغ  إيداعة المالية بتوجيه كتاب إلى البنك المركزي تطلب فيه ر، وتقوم دائرة المحاسبة في وزا

 المصارف الحكومية. إحدىلدى  اإلنفاقفي حساب وحدة 

أن موضوع تحديد المبلغ المطلوب  إذرة المحاسبة غير ملزمة بتحويل كامل المبلغ علما أن دائ

 يعتمد على :  أمرتحويله 

 الموجود النقدي للوحدة في حسابها المصرفي. -أ

 توفر السيولة النقدية في الخزينة العامة للدولة. -ب

 المحددة. المواعيدي حول تقديم موازين المراجعة فتطبيق تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للدولة  -ت

الموازنة  ضمن اإلنفاقالتمويل يتم بحدود التخصيصات المقررة لوحدة  نفا األحوالوفي كل 

 .اإلنفاقبنظر االعتبار الرصيد النقدي المدور لوحدة  األخذالعامة للدولة بعد 

ة السابقة من السن 31/12يعتبر الرصيد النقدي المدور والمتمثل بالرصيد الدفتري لحساب البنك في  -2

 : كاألتي اإلنفاقجزء من تمويل السنة المعنية ويسجل في سجالت وحدة  اإلنفاقفي وحدة 

                  Xxx      من ح/ بنك النفقات االعتيادي 

                       Xxx    إلى ح/ الرصيد النقدي المدور 

 عن تثبيت القيد االفتتاحي للسنة المعنية               

يتم تمويل الوحدات الفرعية من قبل الوحدات الرئيسية وبموجب هذا  تمويل الوحدات الفرعية: -3

فان الوحدة الرئيسية تمول من قبل وزارة المالية وهي بدورها تقوم بتمويل فروعها وعلى  اإلجراء

 سبيل المثال كالتمويل بين الجامعات وكلياتها.



 

 

 مدين ( إشعار)   النقدية األمورقسم  دائرة المحاسبة / –سجالت وزارة المالية  -أ

               Xxx    الرئيسية اإلنفاقمن ح / جاري وحدة 

                       Xxx     إلى ح / البنك المركزي 

 البنك مدين إشعارالقيد عند ورود  إجراءيتم                   

 دائن ( إشعار)  الرئيسية  اإلنفاقسجالت وحدة  -ب

                             Xxx  من ح / بنك النفقات االعتيادية 

                                     Xxx   إلى ح / جاري دائرة المحاسبة 

 البنك دائن  وإشعاريعزز هذا القيد بكتاب التمويل                           

 مدين ( إشعارويل إلى الوحدة الفرعية ) الرئيسية عند تحويل مبلغ التم اإلنفاقسجالت وحدة  -ث

                   Xxx   من ح / جاري الوحدة الفرعية 

                        Xxx   إلى ح / بنك النفقات االعتيادية 

 الرئيسية اإلنفاقيعزز بكتاب التمويل الصادر من وحدة                 

 دائن (. إشعارالرئيسية و)  اإلنفاقسجالت الوحدة الفرعية . بعد ورود كتاب التمويل من وحدة  -ج

                       Xxx    من ح / بنك النفقات االعتيادية 

                                Xxx   إلى ح / جاري وحدة االنفاق الرئيسية 

 البنك دائن. وإشعارمويل يعزز بكتاب الت                      

بطلب التمويل حسب حاجتها الفعلية للسيولة النقدية الستخدامها في تنفيذ  اإلنفاقوتستمر وحدة 

 .مشاريع موازنتها 

 القيد المزدوج: 

 تأسيسنظام القيد المزدوج كما هو معمول به منذ  أساسيتم تسجيل كافة المعامالت المالية على 

 الدولة العراقية. 

( فيما GAAPكذلك يكون العمل المحاسبي وفق المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما )و    

 (.IASCوتقديم الكشوفات المالية الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية ) أعداديخص 

GAAP—Generally  Accepted  Accounting  Principles  

IASC—International  Accounting  Standards  Committee   

 العمل المصرفي: 

عن رصيد الخزينة العامة في الدولة  المسئولالبنك المركزي العراقي هو المصرف الوحيد 

 وكيله وحسب التعليمات. أوالعراقية وتتعامل الحكومة فقط مع البنك المركزي العراقي 

 

 

 



 

 

 الحسابات المصرفية: 

تتعامل دوائر الدولة من خالل حسابات جارية تفتح من قبل دائرة المحاسبة حصرا وتمول من قبل 

وحسب  أخرىحسابات فرعية  أيمن خالل البنك المركزي العراقي ويشمل ذلك  الدائرةهذه 

 الصادرة من قبل وزارة المالية. الالمركزي تعليمات النظام 

مغلق للدوائر المكلفة بجباية المبالغ الكبيرة )  إيراداب كما تقوم دائرة المحاسبة بفتح حس     

الضرائب و الكمارك ( ويمنع السحب من هذا الحساب من قبل الدائرة صاحبة الحساب ويحول 

 وزارة المالية في مدة ال تتجاوز نهاية الشهر. إلىرصيد الحساب 

 تشغيل الحسابات المصرفية: 

ال يقل عددهم عن ثالث موظفين من  مخولينموظفين يتم تشغيل الحسابات المصرفية من قبل 

 تشغيل الحسابات . وأسسالدائرة صاحبة الحساب وفقا لقواعد 

 من الحسابات المصرفية: واإليداعالسحب 

صفة تقرها دائرة  أي أوصرف  أوامر أويتم السحب على الحسابات الجارية بموجب صكوك 

 أوصكوك في الحسابات المذكورة يوميا  أوكافة المبالغ المستلمة نقدا  إيداعالمحاسبة كما يجب 

التي يحددها المصرف المختص وان تكون  اإليداعبقسائم  اإليداعكلما بلغت حدا معينا ويتم تعزيز 

 تعليمات وزارة المالية. –مختومة بختم المصرف وموقعة من قبل المخول بالقبض 

 مطابقة الحسابات المصرفية:

في نهاية كل شهر تقوم كل دائرة بمطابقة حركة حساباتها الجارية مع الحسابات المصرفية 

التي  في سجالت المصرف أوومعالجة نقاط االختالف التي تظهر سواء في سجالت الوحدة 

 .تتعامل به الوحدة المحاسبية 

 ( .1مثال )

( مليار دينار عراقي 10مبلغ ) قامت دائرة المحاسبة في وزارة المالية بتمويل 1/6/2015في    

إلى وزارة التعليم العالي أودع البنك المركزي العراقي وذلك عن تمويل رواتب الجامعات التابعة 

 الوزارة . إلى

 في كل من وزارة المالية ووزارة التعليم . أعالهم/ تسجيل القيود 

 ين (.البنك ) مد إشعارسجالت وزارة المالية / دائرة المحاسبة بعد ورود  -1

 مليار   من ح / جاري وزارة التعليم العالي  10      

 مليار إلى ح /  البنك المركزي  10                      

 سجالت وزارة التعليم العالي / بعد ورود كتاب التمويل وإشعار البنك دائن  -2

 مليار  من ح / بنك النفقات االعتيادية  10        

 مليار إلى ح / جاري دائرة المحاسبة  10                   



 

 

 (.2مثال )

( مليون دينار عراقي من وزارة التعليم إلى الكلية 300تم تحويل مبلغ وقدره ) 5/6/2015في    

 التقنية اإلدارية / البصرة عن تمويل رواتب الكلية لشهر حزيران .

 رة التعليم العالي والكلية التقنية اإلدارية في البصرة.في كل من وزا أعالهم/ تسجيل قيود اليومية 

 و كتاب التمويل  سجالت وزارة التعليم العالي  بعد ورود إشعار البنك ) مدين ( -1

 مليون  من ح / جاري الكلية التقنية اإلدارية 300             

 إلى ح / بنك النفقات االعتيادية  300                        

 يعزز بكتاب تمويل صادر من وزارة التعليم إلى الكلية التقنية اإلدارية / البصرة          

سجالت الكلية التقنية اإلدارية في البصرة بعد ورود كتاب التمويل من وزارة التعليم  -2

 .وإشعار البنك ) دائن (

 من ح / بنك النفقات االعتيادية  300               

 إلى ح / جاري وزارة التعليم العالي  300                        

 بعد ورود كتاب التمويل الصادر من وزارة التعليم وإشعار البنك ) دائن (.     

( مليون دينار لشهر حزيران للكلية التقنية اإلدارية / البصرة  250وكانت الرواتب )  -3

( 1الكلية ) منتسبين( مليون دينار والضريبة المستحقة على 3واستقطاعات التقاعد )

، فيكون القيد في سجالت الكلية التقنية اإلدارية ( مليون 2مليون وسلف الموظفين )

 كاألتي: 

 

 من ح / الرواتب   250000000                 

 صندوق التقاعد  أماناتإلى ح /  3000000                        

 إلى ح / الضريبة المستحقة  1000000                         

 إلى ح / سلف الموظفين  2000000                          

 النفقات االعتيادية  إلى ح / بنك 244000000                            

 عن صرف رواتب الكلية التقنية اإلدارية في البصرة لشهر حزيران                        

 التقاعد العامة  / البصرة بصك تحويل مبلغ التقاعد إلى دائرة  -4

 صندوق التقاعد  أماناتمن ح /  30000000                           

 إلى ح / بنك النفقات االعتيادي  3000000                                   

 عن تسديد مساهمة التقاعد لشهر حزيران بصك .                          

 تحويل مبلغ الضريبة المستحقة إلى دائرة الضريبة العامة / البصرة . -5

 ستحقةالممن ح / الضريبة  1000000                        

 بنك النفقات االعتيادية إلى ح /  1000000                               

  تحويل مبلغ سلف الموظفين إلى مصرف الرافدين  -6

 من ح / سلف الموظفين / مصرف الرافدين  2000000                     

 إلى ح / بنك النفقات االعتيادية  2000000                              



 

 

النقدية بتمويل خزينة محافظة  األمورقامت دائرة المحاسبة العامة / قسم  3/9/2013في  -7

 ( مليون دينار.12الديوانية بمبلغ )

قامت خزينة محافظة الديوانية بتمويل دائرة صحة الديوانية بمبلغ  9/9/2013وفي يوم 

 ( مليون دينار .5مقداره )

سجالت كال من دائرة المحاسبة، خزينة محافظة المطلوب : إثبات القيود المحاسبية في 

 الديوانية، دائرة صحة الديوانية.

 سجالت دائرة المحاسبة/ قسم األمور النقدية.   ) ورود إشعار مدين ( -الحل: ا

 من ح/   جاري خزينة محافظة الديوانية  12000000           

 إلى ح/ البنك المركزي   12000000                   

 سجالت خزينة محافظة الديوانية . ) ورود إشعار دائن وكتاب التمويل ( -ت

 من ح/  بنك النفقات االعتيادية 12000000                            

 النقدية األمورإلى ح/ دائرة المحاسبة / قسم  12000000                                      

 ل خزينة محافظة الديوانية .  ) إشعار مدين (عند تمويل دائر صحة الديوانية من قب -ث

 من ح/ جاري صحة الديوانية  5000000                  

 إلى ح/ بنك النفقات االعتيادية 5000000                           

 سجالت دائر صحة الديوانية . ) إشعار دائن (. -ج

 العتيادية من ح/ بنك النفقات ا 5000000                          

 إلى ح/ جاري خزينة محافظة الديوانية                  5000000                                  

 . لإليراداتبالنسبة  أما -8

عندما تقوم الوحدة المحاسبية ) الكلية التقنية اإلدارية ( بقبض مبلغ من المال يمثل 

 نادي الطلبة فيكون القيد كاألتي:  أيجار( مليون دينار عن 4مثال )النهائية   اإليرادات

 من ح / نقد في الصندوق  4000000                           

 اإليرادنهائي وحسب نوع  أيرادإلى ح /  4000000                                   

  

 

 تصنيف الحسابات الحكومية :

ي كل مجموعة على عدد من تقسم الحسابات الحكومية إلى مجموعتين رئيسيتين وتحتو

 وكما يلي : اإلجماليةالحسابات 

:  حسابات معامالت الموازنة العامة للدولة وتتضمن الحسابات التي تقفل في األولىالمجموعة 

 والتي وردت ضمن الموازنة العامة للدولة وهي : حسابات النتيجة 

       1اإليرادات         : حسابات أوال

    2لنفقات           اثانيا: حسابات 



 

 

ثم يعاد تحليل كل من الحسابين إلى مجموعة من الحسابات الفرعية كما في الدليل المحاسبي 

 للموازنة العامة للدولة.

وحسابات  أجمالية:لقد تم تحليل هذه الحسابات إلى حسابات  ( 1)  اإليراداتأوال : حسابات 

 يلي:  فرعية وتشمل ما

 1                              اإليرادات

 نهائيا. إيراداوتتضمن المبالغ التي يتم قبضها من قبل دوائر الدولة والتي تعتبر 

 11اإليرادات النفطية                     

وهي المبالغ التي تقبض من قبل دوائر الدولة عن تصدير النفط سواء كان خام أو خام مكرر أو 

 منتج من قبل المحافظات.

 21على الدخول والثروات.         الضرائب

القطاع العام أو  منتسبينوهي المبالغ المستلمة كضرائب على الدخول من الشركات ورواتب 

 دوائر الدولة أو القطاع الخاص . منتسبينرواتب 

 31.       اإلنتاجالضرائب السلعية ورسوم 

عقار أو ضرائب على الواردات وهي تلك المبالغ التي تقبض من قبل دوائر الدولة على ضريبة ال

 .اإلنتاجأو الصادرات أو ضرائب 

 41الرسوم                                    

وهي المبالغ التي تقبض من الرسوم الطوابع المالية و الرسوم القضائية والعدلية ورسوم 

 التسجيل العقاري.

 51حصة الموازنة من أرباح القطاع العام.   

ي تقبض من القطاع المصرفي والصناعي والتجاري والنقل والمواصالت والقطاع وهي المبالغ الت

 والتشييد والبناء.الزراعي 

 61اإليرادات الرأسمالية .                     

 وهي اإليرادات التي تقبض نتيجة بيع المباني واإلنشاءات واألثاث ووسائط النقل والعائدة للدولة.

وحسابات  أجمالية: لقد تم تحليل هذه الحسابات إلى حسابات (  2)  : حسابات النفقات ثانيا

 فرعية وتشمل: 

 2           المصروفات ) النفقات (        

    12          نفقات جارية                     



 

 

       112                    الموظفين تعويضات

     1112      الرواتب واألجور                

 11112الرواتب                              

الوحدات الحكومية من رواتب ومخصصات ومكافآت لقاء ما  منتسبينوهو كل ما يصرف إلى 

 يقدمونه من خدمة في حياتهم العملية.

 212المستلزمات الخدمية           

ت مختلفة لصالح الدوائر وهو كل ما يصرف من قبل دوائر الدولة من اجل الحصول على خدما

 الحكومية مثل : 

    1212         نفقات السفر                                        

  11212                 نفقات ليلية                                 

 21212                 نفقات وسائط النقل                        

   31212                نفقات السكن                               

 2212                     نفقات اإليفاد                          

 12212     نفقات ليلية                                          

 22212   نفقات وسائط النقل                                   

 32212  نفقات السكن                                          

 4212                 النشر واإلعالن                        

 14212نفقات النشر                                            

 24212نفقات اإلعالن                                          

 5212واألراضي                               أيجار المباني

 15212                                     أيجار المباني     

 25212                                    أيجار المخازن     

 35212                     أيجاران أخرى                    

    45212                     راضي                   أيجار األ



 

 

 312                                المستلزمات السلعية: 

 وهو كل ما تنفقه الوحدات الحكومية من اجل الحصول على السلع مثل:

    1312            قرطاسية ومطبوعات                                     

 2312           كتب ومجالت                                              

 3312           الماء والمجاري                                           

 4312       الكهرباء                                                       

      5312                                  الوقود                              

  412                                                 :صيانة الموجودات  

. مثل صيانة الموجودات الثابتة وإدامةوهو كل ما ينفق من قبل دوائر الدولة من اجل تصليح 

 المباني. صيانة –صيانة األثاث  –صيانة وسائط النقل  –الطرق والجسور 

 512النفقات الرأسمالية :                                            

وتتضمن هذه النفقات كل ما يصرف من قبل الدوائر الحكومية من اجل شراء الموجودات الثابتة 

 األجهزة و المكائن.  –اآلالت  –األثاث  –وسائل النقل  –مثل ، المباني واإلنشاءات 

   612                 :                              واإلعاناتالمنح 

والفوائد  واإلعاناتللغير.  مثل المنح  وإعاناتوهي كل ما تنفقه دوائر الدولة من منح 

 .أخرىومصروفات 

 712المساعدات الخارجية:                                            

 812                          البرامج الخاصة                         

وهي كل ما تنفقه الدوائر الحكومية على البرامج التدريبية والبرامج الصحية والبرامج 

 االجتماعية والثقافية والفنية.

 912الرعاية االجتماعية:                                                     

    واتب والمكافآت التقاعدية.وهو كل ما تنفقه الدوائر الحكومية على الر

 حسابات المركز المالي:   المجموعة الثانية :

وتتضمن الحسابات التي تظهر ضمن المركز المالي للدولة ) الميزانية العمومية ( والتي تسمى  

 الحسابات بالوسيطة وتشمل: 

 



 

 

 3: حسابات الموجودات المالية.       أوال

وهي الحسابات التي تشمل النقدية والنقدية في المصارف والنقدية في الصندوق وحساب      

السلف والحسابات المدينة وحسابات القروض الداخلية والخارجية وحسابات االستثمارات 

 المستحقة والمصاريف المدفوعة مقدما. واإليراداتوحسابات التسوية المدينة 

 4مالية.      ثانيا: حسابات المطلوبات ال

 أخرىوحسابات دائنة  األماناتالنقدية الدائنة وحسابات حسابات وتشمل هذه الحسابات 

والحسابات الجارية للتمويل وحسابات التسوية الدائنة الداخلية والخارجية وحسابات االقتراض 

 بين دائرة المحاسبة والخزائن  واإليرادات المستلمة مقدما والمصروفات المستحقة .

 

 /   المدينون 23حسابات السلف   

ويسجل فيها المبالغ  ألمستنديتمثل حسابات السلف حسابات وسيطة بين عملية الدفع والتوثيق 

المعززة للصرف لغرض قيدها مصروفا  هالنقدية المدفوعة كسلف ولحين توفر المستندات الثبوتي

وتحلل حسب نوع الصرف   نهائيا وحسب انواع الصرف المقررة في الموازنة العامة للدولة

 .والغرض منها

 اللجوء إلى حساب السلف:  أسباب

توفير المستندات  أمكانيةعند تعذر الصرف النهائي على حسابات الموازنة بسبب عدم  -1

 المؤيدة للصرف.

تنفيذا لشروط بموجب عقد مثل العقود مع المقاولين لتنفيذ عمل مقاولة ويقضي العقد  -2

 بذمته . كسلفهدما بتسليم المقاول مبلغا مق

استرداها  أسسعلى صرف سلف لجهات معينة وتحدد  والقوانينتنفيذ بعض القرارات  -3

 الحج وسلف الرواتب .سلف ومعالجتها كسلف الزواج و

فانه يسجل على هذا الحساب تمهيدا  أخرىعندما يراد تثبيت حق للدولة على جهات  -4

 لمتابعته مثل الصرف بصورة زائدة أو العجز في الصندوق .

 السلف :  أنواع

     123السلف المؤقتة:   -1

قريب وذلك لغرض تسويتها  ألجليسجل في هذا الحساب المبالغ التي يتم صرفها كسلف 

دى تاريخ تسديدها نهاية مصروفا نهائيا خالل نفس السنة التي منحت بها على أن ال يتع

 السنة المختصة مثل : 

  1123وخدمات         أعمالسلف تنفيذ 

 القيد األتي: إجراءعند منح هذا النوع من السلف وبعد توفر الشروط الخاصة بمنح السلف يتم 



 

 

                         xx   /وخدمات الجهة المعنية أعمالسلف تنفيذ من ح 

                               xx    إلى ح/ بنك النفقات االعتيادية 

القيد  إجراءوعند تسديد كامل مبلغ ألسلفه وبعد توفر المستندات المؤيدة للصرف النهائي يتم 

 من ح/ المصروفات النهائية / حسب نوع المصروف xxxx   :                         األتي

                              xxx  وخدمات بذمة الجهة المعنية إعمالإلى ح/ سلف تنفيذ 

           2123سلف اللجان 

         3123سلف اإلعالن 

   4123سلف مؤقتة أخرى 

 

 

 223العاملين          اإلفرادسلف  -2

يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفع إلى منتسبين وحدات اإلنفاق نتيجة تكليفهم 

بمهام تخص الدائرة ويستخدم كذلك في حالة صرف رواتب الموظفين قبل حلول موعد 

 صرف الرواتب ويحلل إلى ما يلي : 

     . 1223سلف السفر       

يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفع إلى الموظف عند تكليفه بمهمة داخل حدود 

المهمة وعودته إلى الدائرة وذلك من خالل تقديمه  إكمالعند  إطفائهاالقطر ويتم 

لمصاريف سفره ومبيته واستحقاقه حسب قانون السفر  األصوليةللمستندات 

    .واإليفاد

 ط صرفها يتم إجراء القيد األتي:عند صرف مبلغ السلفة وحسب شرو -أ

                   xxxx   من ح/ سلفه سفر / بذمة الموظف 

                                 xxxx    إلى ح/ بنك النفقات االعتيادية 

عند إجراء تسوية مبلغ ألسلفه وبعد تقديم المستندات المؤيدة للصرف وحسب  -ب

يساوي مبلغ المستندات  هون مبلغ السلفوفي حالة ك واإليفادقانون السفر 

 المقدمة يكون القيد كاألتي: 

                          xx من ح/ المصروفات النهائية/ حسب نوع المصروف 

                                   Xx   إلى ح/ سلف السفر / بذمة الموظف 

عند إجراء تسوية مبلغ السلفة وكون مبلغها اكثر من مصاريف السفر فالفرق  -ت

 يسدد إلى البنك أو الصندوق ويتم إجراء القيد األتي: 

                         xxx    من ح/ البنك أو الصندوق 

                                xxx    إلى ح/ سلفه السفر / بذمة الموظف 



 

 

سوية السلفة وكون مبلغها اقل من مصاريف السفر يتم إجراء القيد عند إجراء ت -ث

 األتي :   

                         xxx  من ح/ مصروفات نهائية 

                                    xxx  إلى ح/ سلفه سفر / بذمة الموظف 

                                   xxx  لصندوقإلى ح/ بنك النفقات أو ا 

  2223            اإليفادسلف 

خارج حدود  إيفادهيسجل في هذا الحساب المبالغ التي تصرف إلى الموظف الذي يتم 

المهمة وعودته إلى الدائرة وذلك من خالل تقديمه  أكمالعند  إطفائهاالقطر ويتم 

لمصاريف سفره وسكنه واستحقاقه وحسب قانون السفر  األصوليةللمستندات 

 .واإليفاد

           3223سلف التحويل 

يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفع إلى الموظف المنقول من دائرته إلى دائرة تقع خارج 

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وذلك لمواجهة النفقات التي يحتاجها لنقله  محافظتهحدود 

على أن  أليهمنزله إلى المحل المنقول  أثاثشرعا ونقل  بإعالتهمعائلته المكلف  أفرادونقل 

كان الطلب  أذاهذه المصاريف وال يستحق هذه المصاريف  أليهاتتحمل موازنة الدائرة المنقول 

 بناء على رغبته.

           4223سلف الرواتب   

قبل حلول موعد تاريخ صرف  للموظفيسجل في هذا الحساب صافي الراتب التي تدفع مقدما 

د للدائرة بسبب سفره لفترة طويلة وكذلك عند ال يسحب راتبه سهوا مع الرواتب الراتب المحد

لسحب ، وعند سحب رواتب الشهر الالحق يجري تسويته ضمن قواعد الرقابة الداخلية  األخرى

 .الرواتب 

               5223سلف الحج 

حلول موعد صرف يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تصرف إلى الموظف من صافي راتبه قبل 

الرواتب بسبب سفره ألداء فريضة الحج ويتم تسويته عندما تسحب رواتب الشهر الالحق وضمن 

 قواعد الرقابة الداخلية لسحب الرواتب.

 والخاصة بالنثرية أو اللجان     323سلف المستديمة    -3

 والخاصة بفتح االعتمادات المستندية    423سلف االعتمادات    -4

   523سلف المقاولين      -5

لقاء قيامهم بتنفيذ عمل  المقاولينإلى  اإلنفاقويسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها وحدات 

عقد ويتم استردادها من حقوقه عند تسديدها ويحلل ما لحساب الدائرة المعنية وحسب شروط ال

 تبعا لنوع السلفة إلى عدد من الحسابات: 



 

 

  1523      األوليةسلف الدفعات  

يسجل في هذا الحساب مبالغ السلفة النقدية التي تدفع إلى المقاول عند توقيع العقد بعد مراعاة 

 الشروط الواجب توفرها استنادا إلى تعليمات الموازنة السنوية وهي : 

 ( من مبلغ المقاولة. %10أن ال تزيد عن )  -أ

 تقديم كفالة مصرفية.  -ب

 يم كال أو جزءا .أن يكون موقع العمل جاهز للتسل -ت

 تسترد من المقاول على شكل دفعات من قيمة العمل المنجز أو حسب نص العقد. -ث

    2523سلف على المكائن والمعدات 

عن القيمة المقدرة للمكائن والمعدات  كسلفهيسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفع إلى المقاول 

لدى الجهة المقدرة رسميا ) لجنة (  زياحياالموجودة في موقع العمل بعد أن يتم رهنها رهنا 

الوحدة وتسترد تلك ألسلفه وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الصادرة من دائرة ضمن سجالت 

 العقود المركزية في وزارة التخطيط .

 623سلف الدعاوى           -6

في المحاكم يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تقوم وحدات األنفاق بدفعها على حساب دعوى 

بما في ذلك مقدم أتعاب المحاماة والمصاريف األخرى كالرسوم ويتم معالجة ذلك وإطفاء ألسلفه 

بعد حسم الدعوى ، وفي حالة كسب الدعوى يتم استرداد المبلغ من المدعي عليه وفق قرار 

 سلفة.الحكم وبخالفه تتحمل الموازنة العامة النفقات حيث يقيد مصروفا نهائيا أو إيرادا لل

 عند صرف مبلغ السلفة يتم إجراء القيد األتي :  -أ

                             

                         xxxxx     من ح/ سلف الدعاوى 

                                xxxxx     إلى ح/ بنك النفقات االعتيادية 

)  األخرعند صدور حكم نهائي من المحكمة لصالح الدائرة تسترد السلفة من الطرف  -ب

 المدعي عليه ( ويتم إجراء القيد األتي: 

 

                         Xxxx   من ح/ بنك النفقات االعتيادية 

                                      xxxx إلى ح/ سلف الدعاوى 

 723نفذها الغير.     سلف تمويل مشروعات ي -7

إلى دائرة أخرى مكلفة بتنفيذ  اإلنفاقيسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها وحدة 

 ويحلل حسب المشاريع. األولى األنفاقمشروع عمل لحساب وحدة 

 823أخرى لالتفاقيات الخارجية.     مؤقتةسلف  -8

والدول األخرى ويحلل حسب يسجل في هذا الحساب مبالغ االتفاقيات الخارجية بين العراق 

 االتفاقيات : 



 

 

  1823  الشؤون االقتصادية      -أ

 2823مبيعات النفط               -ب

 3823االتفاقيات السورية        -ت

 4823االتفاقيات التركية          -ث

 5823 األردنية       االتفاقيات  -ج

 6823 االتفاقيات المصرية       -ح

المدفوع فلو فرضنا انه تم تكليف موظف بمهمة سفر داخل العراق وكان مبلغ السلفة  (1 : (مثال

 ( دينار فان قيد السلفة يكون كاألتي: 500000) 

  1223       من ح / سلف موظفين / السفر باسم    500000                         

  11213إلى ح / بنك النفقات االعتيادية      500000                                  

  -----------الذي بذمة الموظف  ألسلفهمبلغ  أثبات                       

وبعد عودة الموظف من السفر وتقديمه استمارة السفر مع الوصوالت وحسب استحقاقه فان 

 وتسويته يكون كاألتي:  ألسلفهتسديد مبلغ 

 يكون القيد كاألتي:  ألسلفهوية لمبلغ كانت نفقات السفر مسا أذا -1

                

 123من ح / مخصصات ونفقات السفر    500000                

 1223إلى ح / سلف موظفين / السفر باسم       500000                      

 تسوية مبلغ السلفة التي بذمة الموظف                         

( دينار فانه ينظم مستند  560000من مبلغ السلفة مثال )  أكثرلسفر اذا كانت نفقات ا -2

 صرف بقيمة نفقات السفر وتسوية مبلغ السلفة ودفع الباقي إلى الموظف .

 

  123من ح / مخصصات ونفقات السفر                  560000                

  1223الموظف   إلى ح / سلف موظفين / باسم  500000                      

     11213إلى ح / بنك النفقات االعتيادية            60000                       

كانت النفقات اقل من مبلغ السلفة وحسب استحقاق الموظف فانه يتم تسوية  أذا أما -3

 السلفة ويسدد المبلغ المتبقي من السلفة من قبل الموظف وكاالتي: 

 

  123من ح / مخصصات ونفقات السفر           470000                

  113من ح / الصندوق                             30000                 

 1223إلى ح / سلف موظفين / باسم الموظف      500000                            

لتي يجب أن يقدم : يجب أن يراعى الشروط التي حددها قانون اإليفاد والسفر للمدة امالحظة

 خاللها المستندات بعد انتهاء مدة السفر وكما يلي : 



 

 

( من %10( يوم يخصم )30الموفد عن تقديم قائمة سفره لفترة تزيد عن ) تأخر أذا -1

 مبلغها الكلي.

( من %20( يوم يخصم )90الموفد عن تقديم قائمة سفره لفترة تزيد عن ) تأخر أذا -2

 مبلغها الكلي . 

 ( يوم فال تصرف له قائمة السفر اال بموافقة وزير المالية.180زادت المدة عن ) وإذا -3

للسيد احمد حسن علي رئيس لجنة المشتريات من قبل الوحدة  مؤقتة( تم منح سلفه 2مثال: )

 واألتي( مليون دينار بموجب صك مسحوب على مصرف الرشيد /بصرة . 5المالية قدرها )

 لجنة المشتريات .  العمليات التي جرت من قبل

 دينار أيجار وسائط نقل . 500000 -1

 خشبي . أثاثدينار شراء  1800000 -2

 استنساخ . أجهزةشراء  1900000 -3

 تصليح سيارات العمل . 400000 -4

 المؤقتة . ألسلفهالمطلوب: إجراء القيود الالزمة وتسوية قوائم ووصوالت الشراء وتسوية 

 الحل: 

 قيد منح السلفة إلى لجنة المشتريات .  -1

  2123من ح / السلف المؤقتة / سلف لجان        5000000             

  11213إلى ح / بنك النفقات االعتيادية      5000000                      

والحسابات في  األبوابالوصوالت التي تؤيد صحة الصرف على  بعد ورود القوائم و -2

 العامة وتوفير االعتماد الخاص بكل حساب يسجل القيد األتي : الموازنة 

  56212من ح / أيجار وسائط نقل     500000                           

  113512من ح / األثاث الخشبي      1800000                           

  323512استنساخ     أجهزةمن ح /  1900000                           

  33412من ح / صيانة سيارات العمل  400000                            

 2123إلى ح / السلف المؤقتة / سلف لجان  4600000                                   

 الوصوالت  مستند قيد تسوية  تسوية القوائم و                   

تسدد نقدا إلى الصندوق بوصل قبض ويسجل القيد  آذتسوية المتبقي من السلفة المؤقتة  -3

 األتي في الوحدة المالية.

  113من ح / نقدية في الصندوق      400000                          

  2123إلى ح / السلف المؤقتة/ سلف لجان     400000                                

في المعهد التقني / بصرة إلى مدينة بغداد  ظفألمواحمد زيدان حسن السيد  أوفد( 3مثال : )

، وقد  20/6/2014اعتبارا من  أيام( 4المعهد ولمدة )تخص  ألمورلمراجعة وزارة التعليم العالي 



 

 

( دينار بصك مسحوب على مصرف الرشيد ، وعند عودته 600000تم منحة سلفه سفر بمبلغ )

الحقيقية والمؤيدة  اآلتيةالمصاريف  ومباشرته في العمل قدم قائمة سفره والتي احتوت على

 .األصليةبالوصوالت 

 مبيت بالفندق أجور  180000نفقات ليلية ،  أجور   240000نقل حقيقية ،  أجور    94000

 المطلوب: إجراء القيود الالزمة وتسوية سلفه السفر.

 قيد منح ألسلفه. -1

  1223من ح / سلفه سفر / احمد زيدان حسن /  600000                       

  11213إلى ح / بنك النفقات االعتيادية /  600000                            

  212من مستلزمات خدمية   1212قيد المصاريف الحقيقية ، نفقات السفر  -2

  11212  من ح / نفقات ليلية           240000          

  21212من ح / نفقات وسائل نقل        94000          

  31212من ح / نفقات السكن           180000          

  1223/ احمد   واإليفادإلى ح / سلف السفر  514000                    

 قيد المصاريف الحقيقية                        

 قيد تسوية السلفة  -3

  113من ح / نقد في الصندوق       86000                    

  1223/ احمد         واإليفادإلى ح / سلف السفر  86000                       

 قيد تسوية السلفة واستالم المتبقي من الموفد بوصل قبض                     

وسائل النقل  -2. الواحد  ( في اليوم60000)  أيام( 4نفقات ليلية كاملة لمدة ) -1مالحظة: 

( عن كل ليلة مبيت لمدة 60000نفقات السكن )المبيت( ) -3والتنقل .  واإلياب( الذهاب 94000)

 ثالثة ليالي.

المحاسب في المعهد التقني /  أمينالسيد علي محسن  إيفادتم  11/1/2015( . بتاريخ 4مثال )

باشر  14/1/2015. وبتاريخ  الخارجيةالقرنة إلى بغداد لغرض مصادقة وثائق الطلبة في وزارة 

( دينار عن الليلة الواحدة وكانت 75000السيد علي في المعهد وقدم وصوالت الفندق بمبلغ )

 أما( دينار 24000لية )الداخ واألجور. ( دينار 35000النقل من البصرة إلى بغداد ) أجور

( دينار 500000( دينار لليوم الواحد. علما أن مبلغ ألسلفه كان )60000النفقات اليومية فكانت )

 . 

 المطلوب: إجراء قيود اليومية وتسوية السلفة.

 . ألسلفهقيد منح  -1

  1223من ح / سلف سفر / علي محسن      500000                   

  11213إلى ح / بنك النفقات االعتيادية        500000                         

 



 

 

 قائمة مصاريف السفر

 ---------اسم الموظف 

 رقم وتاريخ اإليفاد                                                  --------- الوظيفةعنوان 

  المالحظاتجهة المغادرة والوصول                    النقل                   التاريخ            أجور

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

 مسكن / كراج البصرة                    11/1/2015                6000

 المباشر المسئول                بصرة / بغداد               2015 11/1             35000

 كرج بغداد / فندق                      باشر السيد علي              11/1/2015              6000

 محسن بتاريخ       فندق / كراج بغداد                            13/1/2015              6000

  14/1/2015                            بغداد / بصرة             2015/ 13/1            35000

 كراج البصرة/ المسكن         13/1/2015              6000

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

 ألغيرهادينار  ألفوتسعون  أربعةفقط  94000

 خالصة القائمة                                           المبلغ            

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

 الحقيقية لوسائط النقل  األجور -1                                              94000

  (  دينار عن كل 60000(  ليلة بسعر )3) -2                                            180000

   يوم                                                                 

       ( دينار 75000( بسعر )2سكن ) أجور -3                                           150000

 مبيت عن كل ليلة سكن في الفندق                                                         

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

شرون ألف المبلغ الواجب دفعه فقط أربعمائة وأربعة وع                              424000

 دينار ألغيرها.

 المصادقة من قبل رئيس الدائرة                                                                    

 



 

 

 بعد مباشرة السيد على محسن قيد المصاريف. -2

  11212من ح / نفقات ليلية        180000                      

  21212من ح / نفقات وسائل نقل    94000                      

  31212من ح / نفقات سكن         150000                      

  1223سلف سفر/ علي محسن  إلى ح /  424000                                        

 قيد تسوية . -3

  113     من ح / نقد في الصندوق    76000              

  1223إلى ح / سلف سفر / علي محسن     76000                   

الموظفة في ديوان الرقابة المالية في بغداد إلى خارج حميد نجم  سهليةالسيدة  أوفد(. 5مثال )

، وتم  1/4/2013واعتبارا من تاريخ  أيام( 10العراق، انكلترا/ لندن في دورة تدريبية لمدة )

( دينار بصك مسحوب على مصرف الرافدين وعند عودتها 4000000بمبلغ ) أيفادمنحها سلفه 

واحتوت على البيانات التالية ومؤيدة  واإليفادقدمت قائمة السفر  11/4ومباشرتها العمل بتاريخ 

 بالوصوالت .

 أجور تذكرة الطائرة من بغداد إلى إنكلترا وبالعكس .دينار    1600000

 لفندق في لندن ) السكن والمبيت (.ا دينار أجور  1500000

 نفقات ليلية طيلة فترة اإليفاد.دينار  1350000

 الدخول ) الفيزا (. تأشيرة دينار أجور 150000

 المطلوب: 

 .واإليفادإجراء القيود الالزمة وتسوية قائمة السفر  -1

 .أعالهتسوية السلفة الممنوحة للموظف  -2

 الحل: 

 قيد منح السلفة بمستند صرف. -1

  2223من ح / سلف إيفاد / سهيلة  حميد      4000000          

  11213إلى ح / بنك النفقات االعتيادية       4000000                

 تسوية نفقات اإليفاد وتسديد الزيادة بالنفقات إلى الموظف بمستند صرف. -2

 

  12212من ح / نفقات ليلية       1350000          

  22212من ح / نفقات وسائط نقل   1600000          

  32212من ح / نفقات السكن      1500000          

  42212من ح / نفقات أخرى ) الفيزا (        150000          

  2223إلى ح / سلف أيفاد/ سهيلة حميد     4000000                   



 

 

  11213ت االعتيادية    إلى ح / بنك النفقا    600000                   

بزيادة عن مبلغ السلفة  أي( دينار  4600000مالحظة: بلغت مجموع النفقات الكلية )

، لذا تستحق الموفدة تلك الزيادة ( دينار 600000الممنوحة إلى الموظف الموفد بمبلغ )

  ومنحها الزيادة المستحقة بموجب مستند صرف.

 

 

 وتحليل الحسابات المستخدمة في ألمستنديالتوثيق 

 النظام المحاسبي الحكومي

 للمدفوعات. ألمستنديالتوثيق  -أوال

المشرع العراقي الوحدات القائمة بالصرف من صندوق الوحدة الحكومية أن يكون هناك  ألزم     

مستند للصرف معين من قبل وزير المالية وان يرفق بالمستند وصوالت من صاحب العالقة 

 المدفوع له المبلغ.

 للمقبوضات. ألمستنديالتوثيق  -ثانيا

عن التوثيق  أهميةيقل  ملية الرقابية والللمقبوضات مكمال للع ألمستندييعتبر التوثيق      

 أموالهايجوز قبض واردات الدولة وجباية  الدفوعات حيث نص المشرع العراقي باللم ألمستندي

 وبموجب مستندات  قبض يعينها وزير المالية .من قبل موظفين مختصين  إال

 المعالجة القيدية للمصروفات. -ثالثا

مبالغ التي تخصصها الدولة ضمن موازنتها العامة لمواجهة يقصد بالمصروفات هي جميع ال     

ضمن الموازنة  واألقاليمااللتزامات المترتبة على الوحدات اإلدارية )الوزارات( ووحداتها الفرعية 

، ويعد حساب المصروفات من الحسابات المدينة كقاعدة أهدافهاالجارية واالستثمارية لتحقيق 

 نوع ( دون توسط حساب السلف. -مادة -ن ح / فصلوتثبت عادة ) م وأساسيةعامة 

 (.1مثال )

الوحدات الحكومية والتي تطبق النظام المحاسبي الالمركزي وخالل شهر شباط من  إحدىفي 

 حدثت العمليات التالية: 2012سنة 

الجهات الحكومية عن قيمة  إحدى( دينار بصك إلى 750000دفعت مبلغ ) 2/2في  -1

 من قبلها. مستأجرةالسنوي لبناية  اإليجار

( دينار بصك عن شراء وقود من الشركة العامة 5000000دفعت مبلغ ) 5/2في  -2

 النفطية. للمنتجات

الصحف المحلية لمدة  إحدى( دينار عن اشتراكها في 250000) دفعت مبلغ  9/2في  -3

 بصك. أشهرسبعة 

 المطلوب: إجراء القيود المحاسبية الالزمة .



 

 

 (.2مثال)

( دينار إلى مكتبة الطالب عن 980000صرفت جامعة القادسية مبلغ ) 1/7/2013بتاريخ  -1

 طبع مالزم دراسية بموجب مستند صرف.

ومن خالل التدقيق الداخلي لوحظ أن المبلغ الواجب صرفه فعال إلى  5/11/2013بتاريخ  -2

 ( دينار .890000مكتبة الطالب يجب أن يكون )

بة الطالب مبلغ الزيادة إلى صندوق الوحدة )جامعة سددت مكت 28/11/2013بتاريخ  -3

 القادسية(.

 المطلوب: إجراء القيود المحاسبية الالزمة في سجالت جامعة القادسية.

 (.3مثال)

( دينار إلى مكتبة النهرين عن 1500000صرفت وزارة التربية مبلغ ) 1/2/2013في  -1

 طبع مالزم دراسية .

 ( دينار.1250000أن المبلغ الواجب دفعه هو )التدقيق  أثناءاكتشف  5/3/2013في  -2

 ما تقدم في سجالت وزارة التربية. إثباتالمطلوب : 

 (.4مثال)

    الدنانير (. بآالففي ما يلي المعامالت التي تمت في الهيئة العامة للضرائب ) المبالغ 

 ( دينار عن شراء قرطاسيه من مكتبة الشروق .19500صرف مبلغ ) 1/8/2010في  -1

على لكراج الرياض ( دينار عن صيانة سيارات 287500 صرف مبلغ ) 9/9/2010في  -2

 حساب صيانة الموجودات.

لمكتبة الشروق هو  الواجب الدفعتبين من خالل التدقيق بان المبلغ  25/10/2010في  -3

 ( دينار.29500)

( 12000لوحظ أن المبلغ المدفوع إلى كراج الرياض يتضمن زيادة ) 16/1/2011في  -4

 ر.دينا

 سدد كراج الرياض نقدا إلى أمين الصندوق مبلغ الزيادة. 25/1/2011في  -5

  المطلوب: إثبات القيود الالزمة في سجالت الهيئة العامة للضرائب.

 (.5مثال)

والتي بلغت  2014سنة صرفت الكلية التقنية اإلدارية / البصرة رواتب منتسبيها لشهر نيسان 

 (.1112) الرواتب واألجورتفاصيلها كاألتي: 

 دينار150000000الرواتب لشهر نيسان   -1

  3000000مخصصات الخدمة الجامعية   -2

 30000000مخصصات الشهادة   -3



 

 

 3000000مخصصات الزوجية   -4

 4000000  األوالدمخصصات  -5

 800000مخصصات موقع جغرافي   -6

 22500000( من الرواتب  %15تقاعدية ) توقفات -7

 6000000مصرف الرشيد   أمانات -8

 . 1000000مخصصات اللقب العلمي   -10     2000000يبة  ضر أمانات -9

 المطلوب: إجراء القيود المحاسبية الالزمة في سجالت الكلية التقنية اإلدارية.

 (.6مثال)

( خالل 212صرفت الكلية التقنية الهندسية / البصرة المبالغ اآلتية على المستلزمات الخدمية )

 . 2015شهر حزيران من عام 

 دينار مخصصات سفر للسيد صالح محمد علي . 600000 -1

 دينار إلى متعهد تنظيف الكلية. 4000000 -2

 دينار نفقات طبع كتب. 2500000 -3

 المطلوب: تسجيل القيود اليومية في سجالت الكلية التقنية الهندسية / البصرة.

 (.7مثال)

( لشهر اب من عام 312)هد التقني / البصرة المبالغ التالية على المستلزمات السلعية عصرف الم

2015 . 

 دينار عن شراء قرطاسية. 3000000 -1

 دينار عن أجور ماء. 4000000 -2

 دينار عن شراء اثاث خشبي . 10000000 -3

 دينار عن شراء اثاث معدني. 15000000 -4

  .2015المطلوب : تسجيل قيود اليومية في سجالت المعهد التقني لشهر اب  

    ت .رابعا: المعالجة القيدية لإليرادا

المالية للدولة لما لها من دور في تمويل  لإلدارةمن الموارد المهمة  اإليراداتتعد        

 وأجوربالضرائب والرسوم والغرامات والمنح والقروض  اإليراداتالنفقات العامة وتتمثل 

دائما دائنة وتبوب في حساب ) العدد، المادة ،  اإليراداتالخدمات المقدمة للغير، وتعتبر 

  النوع ( .

 

 



 

 

 (.1مثال)

 الضرائب التالية. 2012استلمت الهيئة العامة للضرائب خالل شهر نيسان 

 ( مليون دينار.600الضرائب على رواتب منتسبي القطاع العام ) -1

 ( مليون دينار.150الضرائب على منتسبي القطاع الخاص ) -2

 القيود المحاسبية الالزمة في سجالت الهيئة العامة للضرائب.المطلوب: إجراء 

 (.2مثال)

 كإيراد( دينار من احد المكلفين 500000استلمت دائرة الضريبة مبلغ ) 5/4/2012بتاريخ  -1

 لحساب الضرائب على الدخول والثروات.

( دينار 150000عملية التدقيق قدره ) أثناءتم اكتشاف مبلغ الزيادة  25/9/2012بتاريخ  -2

 تم استالمه بصورة زائدة ضمن المبلغ.

محاسب الوحدة فرق القيد عند مراجعته دائرة المبلغ إلى سدد  10/12/2012بتاريخ  -3

 الضريبة.

 المطلوب: أثبات القيود المحاسبية الالزمة في سجالت دائرة الضريبة. 

 (.3مثال)

( 4500000التقني / البصرة السيد رائد احمد حسين مبلغ )استلم أمين الصندوق في المعهد 

صالح احمد وحسب بنود العقد دينار عن بدل أيجار مطعم ونادي الطلبة من المتعهد ابراهيم 

 .30/3/2015( في 6161وبموجب وصل القبض )

 المطلوب: إجراء القيد الالزم مع تنظيم وصل قبض بالمبلغ .

 (.4مثال)

( 10000000ي المعهد التقني / البصرة السيد رائد احمد حسين مبلغ )استلم أمين الصندوق ف

دينار عن بيع أجهزة مستعملة من السيد احمد عمر محسن الذي رست عليه مزايدة البيع بموجب 

 .31/3/2015( في 6162وصل قبض رقم )

 المطلوب: 

 إجراء القيد الالزم مع تنظيم وصل قبض بالمبلغ. -1

 .الوصوالت اعالهتنظيم مستند قيد بمبالغ  -2

 (.5مثال)



 

 

قام أمين الصندوق السيد رائد احمد حسين بايداع المبالغ المستلمة ليومي  31/3/2015بتاريخ 

( وبالمبلغين 6162( و )6161بموجب وصلي القبض المرقمين ) 2015 /3 /30،31

 ( دينار على التوالي في المصرف.10000000( و ) 4500000)

 في المصرف. اإليداعالمطلوب: تنظيم مستند قيد 

 التصرفات المالية التي قامت بها الهيئة العامة للضرائب في المنطقة الجنوبية. أدناه(. 6مثال)

( دينار من شركة الصادق 7000000مبلغ ) 2/2/2015تسلم أمين الصندوق في  -1

 (.401ن ضريبة دخل المترتبة بذمتها بموجب وصل قبض )التجارية ع

( دينار عن ضريبة العقار المترتبة 750000ن حمود مبلغ )تسلم من السيد عبد الرحم -2

 (.402بذمته بموجب وصل قبض )

( دينار من التاجر عباس محمد أمين عن ضريبة 500000تسلم أمين الصندوق مبلغ ) -3

  (.403الدخل المترتبة بذمته بموجب وصل القبض رقم )

 وترحيلها إلى سجل االستاذ المختص.المطلوب: تسجيل القيود أعاله في سجل اليومية العامة 

 جرد وتسوية حساب النقدية

دنية يقصد بالنقدية الوسيلة التي يتم من خاللها تبادل السلع والخدمات سواء كانت ورقية أو مع

البريدية والمصرفية والمبالغ المودعة لدى البنوك بشكل حسابات  وكذلك تشمل النقدية الحوالة

 جارية والتي تستخدم لتسديد االلتزامات على الشركة .

 مصادر النقدية:  يمكن تلخيص المصادر الرئيسية للنقدية بما يلي : 

 بيع بضاعة أو موجودات نقدا. -1

 قبض. أوراقأو تحصيل  المدينينتحصيل مبالغ من  -2

 بالغ مقابل تقديم خدمات للغير .الحصول على م -3

 العقارات. تأجير -4

 القبض لدى المصرف. أوراقخصم أو قطع  -5

 والسندات. األسهمالحصول على أرباح وفوائد  -6

 استخدامات النقدية :  للنقدية عدة استخدامات يمكن حصرها بما يلي:

 نقدا. أوليةشراء بضاعة أو موجودات أو مواد  -1

 . يجاراتكاإلدفع رواتب أو مصاريف أخرى  -2

 سداد الديون المستحقة سواء للموردين أو للمصارف. -3

 جرد النقدية في الصندوق:

عندما يتم جرد النقدية في الصندوق من قبل لجنة تشكلها الوحدة الحكومية ومطابقة نتيجة      

 الجرد مع الرصيد الدفتري للنقدية في الصندوق يمكن أن نواجه واحدة من الحاالت التالية: 



 

 

 تطابق الموجود النقدي الفعلي مع الرصيد الظاهر في الدفاتر. -1

 كمية النقد الموجود في الصندوق اقل من الرصيد النقدي الدفتري ) العجز في النقدية (. -2

 كمية النقد الموجود في الصندوق أكثر من الرصيد النقدي الدفتري ) الزيادة في النقدية(.  -3

 حالة العجز في النقدية: 

دث من خالل الجرد أن تكون كمية النقود الموجودة فعال في الصندوق اقل من الرصيد قد تح     

العام وهذا يعني أن هناك عجز أو نقص في النقدية ، وفي هذه الحالة  األستاذالظاهر في دفاتر 

 يجب أن نثبت قيد يجعل حساب العجز في النقدية مدين وحساب النقدية دائن كما في القيد التالي:

 

 من ح / العجز في النقدية           

 إلى ح/ النقدية في الصندوق                

 عن مطابقة الرصيد الدفتري للنقدية مع الموجود الفعلي للنقد في الصندوق

والذي الذي أدى إلى العجز أو النقص في النقدية ويبقى هذا الحساب مفتوحا لحين معرفة السبب 

 قد يكون ما يلي: 

 ين وعدم أثباته في السجالت أو دفاتر الوحدة الحكومية.دفع مصروف مع -1

 تسديد مبلغ معين وعدم أثباته في الدفاتر. -2

 .باألجلتمت  أنهاعلى  وإثباتهاشراء بضاعة أو موجودات ثابتة  نقدا  -3

وكلما اكتشف سبب من أسباب العجز يعالج أوال بأول إلى أن يقفل حساب العجز ويصبح رصيده 

دفع المبلغ  مسؤوليةحمل أمين الصندوق أو المحاسب تأذا بقى عجز في الصندوق في أماصفرا ، 

 ويعتبر سلفه بذمة أمين الصندوق أو المحاسب بالقيد التالي: 

 من ح / سلفه بذمة أمين الصندوق                        

 ةالنقديفي إلى ح / العجز                              

 الصندوق مسؤولية دفع مبلغ العجز النقديتحميل أمين       

 القيد التالي: إثباتوعند تسديد المبلغ من قبل أمين الصندوق يتم وبعد فترة 

 من ح / النقدية في الصندوق                

 إلى ح / سلفه بذمة أمين الصندوق                    

 حالة الزيادة في النقدية:

لصندوق أن تكون المبالغ الموجودة فعال في الصندوق اكبر من قد تحدث عند جرد النقدية في ا

الرصيد الدفتري الظاهر في السجالت وهذا يعني أن هناك زيادة في كمية النقود الموجودة في 



 

 

يفتح بها حساب  وإنما إيراديمكن اعتبار هذه الزيادة  مقارنة بالرصيد في الدفاتر والالصندوق 

 وكما يلي:  مدينايسمى حساب الزيادة في النقدية ويكون دائنا وحساب النقدية في الصندوق 

 من ح / النقدية في الصندوق               

 إلى ح / الزيادة في الصندوق                    

 عن تعديل رصيد حساب النقدية في الصندوق    

 والذي قد يكون ما يلي: في النقدية الزيادة  أسبابالمحاسب بالبحث عن  يبدأومن ثم 

 على الحساب. إنهاعلى  إثباتهاالمعاملة في السجالت أو  إثباتبيع بضاعة نقدا وعدم  -1

 .باألجل أنهاعلى  إثباتهابيع موجودات ثابتة وعدم تسجيلها في السجالت أو  -2

 لسجالت.في ا إثباتهاوعدم  المدينينتحصيل مبالغ من  -3

 في السجالت. إثباتهاأو فوائد وعدم  إيراداتقبض  -4

والحساب المختص دائنا وعند اكتشاف الزيادة يتم غلق حساب الزيادة في النقدية بجعله مدينا 

الزيادة في النقدية يبقى هذا الحساب مفتوحا لفترة محاسبية معينة  أسبابوفي حالة عدم معرفة 

عرضي وكما في القيد  إيرادنهائي وباعتباره  أيرادوعادتا ما تكون سنة مالية ومن ثم يعتبر 

 التالي :     

 من ح / الزيادة في النقدية                           

 يرادات النهائية إلى ح / اإل                              

 عن قفل حساب الزيادة في النقدية والغير معروفة السبب في حساب اإليرادات.            

 (.1)مثال: 

من خالل جرد النقدية في الصندوق ظهر الموجود النقدي الفعلي في الصندوق  31/12/2010في 

ري مبلغ قدره ) الرصيد الدفتأو الدفاتر السجالت  أظهرتفي حين ( دينار  125000هو ) 

    ( دينار وعند البحث عن سبب الفرق تبين ما يلي:190000

 ( دينار. 5000نقدا بمبلغ ) مشتريةجعل حساب الدائنين دائنا بقيمة بضاعة  -1

أن المبلغ سجل على  إال( دينار  15000نقدا وقدره )  الدائنين ألحدهناك مبلغ سداد  -2

 انه مدفوع بصك . أساس

سجلت خطا على أنها بمبلغ ( دينار نقدا  18000هناك قائمة كهرباء مدفوعة بمبلغ )  -3

 ( دينار. 1800)

 ( دينار لم تسجل في الدفاتر . 25000هناك قائمة شراء نقدية لبضاعة بمبلغ )  -4

 .األستاذوالترحيل إلى سجل  المطلوب : تسجيل قيود اليومية واإلقفال الالزمة لمطابقة الرصيد 

 



 

 

 (.2) : مثال

وعند جرد النقدية في الصندوق وجد أن الموجود الفعلي للنقدية هو  31/12/2011في 

 د( وعن37000الدفاتر رصيدا دفتريا للنقدية مبلغ وقدره ) أظهرت( دينار في حين 48000)

 تبين ما يلي: الفروقاتالبحث عن سبب 

 باألجلأن العملية سجلت  إال( دينار نقدا 5000قديما بمبلغ ) أثاثاباعت الوحدة المحاسبية  -1

 أو على الحساب.

 أن المعاملة لم تثبت في السجالت. أال( دينار 2300عقار مقبوض نقدا بمبلغ ) إيرادهناك  -2

على  أثبتت أنها إالنقدا ( دينار 1800أجهزة مستعملة بمبلغ )المحاسبية باعت الوحدة  -3

 .أجلةمبيعات  أنها

 أساسسجل على  المبلغأن  أالنقدا ( دينار 5300مبلغ وقدره ) المدينينسدد احد  -4

 .بالخطأ( دينار 3500)

وترحيلها إلى حساباتها المختصة في  الرصيدينالقيود المحاسبية لغرض مطابقة  إثباتالمطلوب: 

 العام. األستاذسجل 

 

 (.3مثال: )

( 90000لي للنقد هو )وعند جرد النقدية في الصندوق وجد أن الموجود الفع 31/12/2013في 

( دينار وعند البحث 80000السجالت رصيدا دفتريا للنقدية مبلغ ومقداره ) أظهرتدينار في حين 

 الفروقات وجد ما يلي :  أسبابعن 

 ( دينار.2500مبيعات على الحساب وكان مبلغها ) أنهاعلى  أثبتتهناك مبيعات نقدية  -1

( 7200عقار استلم نقدا وقدره ) إيراد( دينار عن 2700جعل حساب النقدية مدينا بمبلغ ) -2

 دينار.

 انه لم يسجل في الدفاتر. أال( دينار نقدا 5000سدد احد المدينون مبلغا وقدره ) -3

أن المبلغ لم  أال( دينار نقدا عن مصاريف الصيانة 1500دفعت الوحدة المحاسبية مبلغ ) -4

 ر.يسجل في الدفات

أن المبلغ لم يسجل في  أالنقدا ( دينار 200بمبلغ ) قرطاسيهاشترت الوحدة المحاسبية  -5

 .الوحدةسجالت 

أن العملية  أالمنتسبيها  ألحد مكافأة( دينار نقدا عن 250صرفت الوحدة المحاسبية مبلغ ) -6

 مصروفة بصك. إنهاسجلت على 

 .األستاذلترحيل إلى سجل واالقيود المحاسبية لمطابقة الرصيدين  إثباتالمطلوب: 

 (.4مثال: )



 

 

( دينار بينما 35000لدى جرد النقدية في الصندوق وجد أن الموجود الفعلي للنقدية مبلغ )

 يلي: ( دينار وعند البحث غن سبب الفروقات وجد ما38000أظهرت السجالت رصيد النقدية )

 .بالخطأ( دينار 3500) أنها( دينار سجلت على 5300هناك مشتريات نقدية بمبلغ ) -1

 ( دينار نقدا عن أجور كهرباء ولكنها لم تثبت في السجالت.250دفع مبلغ ) -2

 عقار مقبوض نقدا لكنه لم يثبت في السجالت. إيراد( دينار يمثل 1000هناك مبلغ ) -3

 تنقدا سجل ( دينار2500مبلغ وقدره ) وإعالندفعت الوحدة المحاسبية مصاريف دعاية  -4

 بصك. تدفع افي السجالت على انه

  ( دينار يمثل مبيعات نقدية سجلت في السجالت على أنها باألجل.500هناك مبلغ ) -5

 المعنية. المطلوب: إثبات القيود اليومية لمطابقة الرصيدين وتصوير حسابات األستاذ

 جرد وتسوية النقدية في المصرف للحساب الجاري

تفتح الوحدات المحاسبية حسابات جارية لها في المصارف تودع فيها ما يقبض عن حاجاتها من 

يجعل حساب  اإليداعالنقود وتسحب منه بواسطة صكوك مسحوبة على نفس المصرف. في حالة 

فيجعل  اإليداعفي سجالت المصرف فانه عندما تستلم مبلغ  إماالمصرف مدينا في دفاتر الوحدة 

وقد اعتادت البنوك  ة دائنا وبالعكس عندما يسحب مبلغ معين من الحساب الجاري.حساب الوحد

وفي نهاية كل شهر أن ترسل إلى عمالئها كشوفا أو قوائم تسمى كشف الحساب الجاري يبن فيه 

 وتواريخها وكذلك مفردات المسحوبات وتواريخها شهريا. اإليداعاتمفردات 

 (.1مثال: )

ف المرحل إلى الوحدة المحاسبية أن رصيد حساب الوحدة لدى اتضح من واقع كشف المصر

سجالت الوحدة رصيد حساب المصرف  أظهرت( دينار بينما 44730000هو ) 31/12البنك في 

 ( دينار وعند مطابقة الرصيدين ظهر ما يلي: 40770000لديها مدينا هو )

ية لم تسجل في ( دينار يمثل مصروفات خدمات مصرف40000هناك إشعار مدين بمبلغ ) -1

 دفاتر الوحدة المحاسبية.

لم ترد في كشف  أنها إال( دينار 7360000الوحدة بمبلغ ) أرسلتهانقدية  إيداعاتهناك  -2

 المصرف المرسل إلى الوحدة.

هناك ثالث شيكات سحبت خالل الشهر ولم يتقدم المستفيدون إلى البنك بسحب مبالغها  -3

 ( دينار.10360000التي كانت )

 إيرادعن قيمة بحساب الوحدة الجاري  وأودع( دينار 1000000حصل البنك صك بقيمة ) -4

 بذلك.أن الوحدة لم تسجل هذا المبلغ في دفاترها لعدم ورود إشعار  أالبيع مستهلكات 

 المطلوب: 

 إعداد مذكرة التسوية للوصول  بالرصيدين إلى الرصيد الصحيح.   -1

 الوحدة وإعداد كشف المصرف في سجل أستاذ الوحدة.إجراء قيود التسوية في دفاتر -2



 

 

 (.2مثال:)

الوحدات  بإحدىورد كشف المصرف الصادر من بنك الرافدين والخاص  30/4/2010في 

( دينار وعند مطابقة الكشف 10000000المحاسبية حيث ظهر رصيد حساب الوحدة دائنا بمبلغ )

 مع سجالت الوحدة المحاسبية تبين ما يلي:

( دينار وخصم لحسابه عمولة 2000000استلم البنك كمبيالة لصالح الوحدة بمبلغ ) -1

 بذلك إلى الوحدة ولم يستلم من قبلها. إشعارا وأرسل( دينار 100000قدرها ) مصرفية

( دينار وخصم لحسابه 3500000) غدفع البنك قيمة كمبيالة مستحقة على الوحدة بمبل -2

 ينار ولم يصل إشعار إلى الوحدة المحاسبية.( د200000عمولة مصرفية مقدارها )

في حساب  وأودع( دينار 1200000بمبلغ ) )علي(المدينيناستلمت الوحدة صك من احد  -3

 ( دينار.4200000) أساسالمصرف في البنك وسجل خطا في سجالت الوحدة على 

( دينار وثبت 3200000عن شراء بضاعة بمبلغ )المجهزين  ألحدحررت الوحدة صك  -4

 .بالخطأ( دينار 2300000جالت الوحدة بمبلغ )في س

البنك في  وأودع( دينار 3200000بمبلغ ) المدينين )احمد(استلمت الوحدة صك من احد  -5

 ( دينار.2300000في سجالت الوحدة بمبلغ ) بالخطأحساب الوحدة ولكنه سجل 

 إال( دينار 4200000مشتراه بمبلغ ) أثاثحررت الوحدة صك إلى شركة األثاث عن قيمة  -6

 ( دينار.2400000انه سجل خطا في سجالت الوحدة بمبلغ )

( و)          5000000والمسحوبات من الصكوك المحررة )الوحدة  إيداعاتكانت  -7

 ( على التوالي ولم يظهر لها مقابل في كشف المصرف الوارد من البنك.13000000

 المطلوب:

 ي الصحيح والترحيل إلى حساب المصرف في سجالت الوحدة.الرصيد النقد إعداد  -1

 تسجيل القيود المحاسبية في سجالت الوحدة المحاسبية. -2

 (.3):مثال

( 25اظهر حساب المصرف في سجالت الوحدة المحاسبية رصيد مدين وقدره ) 30/9/2014في 

( مليون 30بمبلغ )ئن اسجالت البنك رصيد حساب المصرف لديها د أظهرتمليون دينار بينما 

 دينار وعند مطابقة الكشف مع السجالت تبين ما يلي :

 إلف( 830( مليون دينار وصكوك مودعة بمبلغ )3نقدية بلغت قيمتها ) إيداعاتهناك  -1

 دينار لم يظهر لها مقابل في كشف المصرف لدى البنك.

( مليون دينار حتى 6لسحبها من البنك قيمتها ) أصحابهاهناك صكوك موقوفة لم يتقدم  -2

 .30/9/2014في كشف المصرف  أعدادوقت 

دينار ولم يصل إشعار بها إلى الوحدة  إلف( 400بلغت العموالت المصرفية بقيمة ) -3

 المحاسبية .



 

 

( مليون دينار لصالح الوحدة المحاسبية واستقطع 3حصل البنك على كمبيالة قيمتها ) -4

بالمبلغ حتى تاريخ دينار ولم يرسل إشعار  ألف( 100قيمتها )مصاريف التحصيل 

30/9/2014. 

في سجالت دينار لم يتم إثباتها  ألف( 600هناك فوائد مكتسبة لصالح الشركة قيمتها ) -5

 الوحدة المحاسبية وذلك لعدم ورود إشعار البنك للوحدة.

الوحدة ( ألف دينار كمصروف أيجار وسجل في سجالت 680تم دفع صك قيمته ) -6

 ( ألف دينار.860المحاسبية بالخطأ بقيمة )

( ألف دينار كمصروف للقرطاسية وسجل في سجالت الوحدة 720تم دفع صك بقيمة ) -7

 ( ألف دينار.270المحاسبية بالخطأ بقيمة )

 المطلوب: 

 أعداد مطابقة كشف المصرف للوصول إلى الرصيد الصحيح . -1

 المحاسبية. تسجيل القيود المحاسبية في سجالت الوحدة -2

 أعداد حساب المصرف في سجل أستاذ الوحدة المحاسبية. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                 

  

 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

    

 

 

 


