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 ة والمحاسبي ةالمالي النظم:  اوالً 
 

 المقدمة      
 من إعداد الدليل هدفال .۱
 التوزيع/ التحديث / التفعيل  .۲
 الدليل طبيقت نطاق .۳
 العراق في والمحاسبي المالي النظام عن تاريخية نبذة .٤
 العراق في والمحاسبي المالي النظام مكونات .٥
 والمحاسبي المالي النظام تحكم التي والتعليمات والنظم القوانين .٦
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 مقدمة                    
 ــــــــــــــــــــــــ                                    

 
لغرض رفع مستوى وكفاءة االجهزة الحسابية القائمة على ادارة وتنظيم النظام 
المحاسبي الحكومي وادارته وتنظيمه في مختلف مراحل العمل الحسابي ورفع القدرات 
الفنية عن طريق ايجاد مرجع اساسي يحوي كل مكونات النظام المالي والمحاسبي 

مها الوحدات الحسابية في عملها وتأمين السهولة للرجوع اليه الحكومي لكي تستخد
والعمل بموجبه وفق اطار الموازنة العامة االتحادية للدولة واجراءات اعداد موازنة 
وحدات االنفاق الحكومي بشقيها الجارية والرأسمالية وقواعد التنظيم المالي 

حكومي عند تنفيذ ومتابعة والمحاسبي وتحديد واجبات ومسؤوليات وحدات االنفاق ال
 موازناتها وتحمل مسؤولياتها عن ادارة المال العام المتمثل بتخصيصات الموازنة .

 
ولغرض تفعيل نظام الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في وحدات االنفاق الحكومي 
وتعزيز العالقة مع الرقابة الخارجية بما يضمن تحسين اداء وحدات االنفاق في 

ات الحكومية وتقليل المخاطر المتعلقة بها اضافة الى حماية الموجودات من التعاقد
الفقدان وضمان دقة المعلومات والتقارير المالية وضمان التزام العاملين بالقوانين 
واالنظمة والتعليمات للوصول الى الهدف الكبير والحيوي المتمثل في تحسين كفاءة 

 ل العام العمل وتوفير االمانة في ادارة الما
 
 
 

 فقــد تــم اعـــداد هــــذا الدليــــل                      
    

 ومـــــن اللــــــــــــــــــه التوفيـــــــــــــــــــق                                         
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  من إعداد الدليل: هدف. ال۱

للدولة والمحاسبة الحكومية وتتضمن المبادئ والسياسات  االتحاديةأ. عرض اإلطار المفاهيمي للموازنة العامة 
 المحاسبية.

 
. جمع قواعد التنظيم المالي والمحاسبي لوحدات اإلنفاق الحكومي، لتكون مرشداً لإلدارات المالية في هذه ب

 الوحدات، عند تنفيذ ومتابعة موازنتها بجزئيها الجارية واإلستثمارية.
ليات اإلدارات العليا في وحدات اإلنفاق الحكومي لتحقيق المسائلة العامة عن إدارة تحديد واجبات ومسؤو . ج

 المال العام، المتمثل بتخصيصات الموازنة.
 . تفعيل نظام الرقابة الداخلية في وحدات اإلنفاق الحكومي لتحقيق األهداف اآلتية:د

 
 أوالً: حماية الموجودات من الفقدان وسوء اإلستخدام.

 ضمان دقة المعلومات المالية والتقارير المالية.ثانياً: 
 ثالثاً: ضمان إلتزام العاملين بالقوانين واألنظمة والتعليمات.

 رابعاً: تحسين كفاءة العمل وإدارة المال العام.
 تعزيز العالقة بين الرقابة والتدقيق الداخلي والرقابة الخارجية بما يضمن فعالية الرقابة الداخلية.هـ. 
 ين أداء وحدات اإلنفاق الحكومي في التعاقدات الحكومية وتقليل المخاطر المتعلقة بها.تحسو.

 
 التوزيع/ التحديث/ التفعـيل. ۲

 من أما منه، لإلستفادة ( وحدات االنفاق) الحسابية الوحدات على وتوزيعه الدليل هذا طبع المالية وزارة تتولى
 .أساساً  مطبقة ألنها للتطبيق تاريخ تحديد إلى جيحتا ال فهو فيه الواردة األحكام تطبيق حيث

 القواعد حيث من الحكومي والمحاسبي المالي النظام تطوير أجل من مستمر المهمة بهذه المكلف الفريق أن
 مع يتطابق متكامل محاسبي نظام إلى والوصول الموازنة وتقسيمات والدليل واإلجراءات واألسس واألحكام

 .يةالدول المحاسبة معايير
 كما أن وزارة المالية مسؤولة عن: 

 متابعة وتحديث هذا الدليل كل ثالث سنوات من تاريخ نشره أو كلما دعت الحاجة لذلك.  . أ
 والدوائر االخرى . توزيعه على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة . ب

 المعدل ۱۹۸۱) لسنة / ۹۲م () من الباب الثالث الوارد بقانون وزارة المالية رق۳واستناداً ألحكام المادة (
 

 :الدليل نطاق تطبيق. ۳

)  والدوائراالخرى بوزارة مرتبطة الغير والجهات الوزارات( الحكومية االنفاق وحدات كافة على الدليل تطبيق يتم
 الرواتب التشغيلية بما فيها النفقات على الصرف كان سواء للدولة العامة الخزينة قبل من تمويلها يتم التي
 .  االقاليم ومشاريع تنمية االستثمارية مشاريعوال

 
 :العراق في والمحاسبي المالي النظام عن تاريخية نبذة. ٤

 العثماني المحاسبات أصول قانون ألحكام العشرين القرن بداية في العراق في الحكومي المحاسبي النظام خضع
 العدد ذي المالية األمور في السلطة نظام بها جاء التي التعليمات مجموعة عن فضالً  م،)۱۹۱۱( سنة الصادر

 لسنة) ۲۸( رقم العامة المحاسبات أصول قانون صدر حتى القانون بهذا العمل وإستمر ۱۹۲٤ لسنة) ۷۱٥(
 ۱۹۸٥ لسنة) ۱۰۷( رقم للدولة الموحدة العامة الموازنة قانون وصدر به، الملحقة الحسابية والتعليمات ،۱۹٤۰

 ومرحلة التنفيذ، مرحلة التشريع، مرحلة والمناقشة، اإلعداد مرحلة( الموحدة العامة ةالموازن مراحل تناول الذي
 ).المتابعة
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 المحاسبات أصول قانون ألحكام تخضع والتي مركزياً  الممولة الحكومية اإلنفاق وحدات القانون هذا بموجب وحدد
 اإلدارة قانون صدر إذ ۲۰۰٤ سنة يةنها حتى القانونين بهذين العمل وإستمر ،۱۹٤۰ لسنة) ۲۸( رقم العامة
 معه تعارضها حال في آنفاً  المذكورين بالقانونين العمل جمد الذي ۲۰۰٤ لسنة) ۹٥( رقم العام والدين المالية

 .۱/۱/۲۰۰٥ من وإعتباراً 
 تالحسابا دليل شرح كراس عن فضالً  السنين هذه عبر المالية التعليمات من العديد المالية وزارة عن صدرت كما

 قواعد تضمن الذي ۱۹۸۹ سنة الالمركزي المحاسبي النظام تعليمات وكراس ۱۹۸۱ سنة الجارية للموازنة
 المستندية المجموعة عن فضالً  الالمركزي، المحاسبي للنظام المطبقة اإلنفاق لوحدات شاملة تنفيذية محاسبية

 المراجعة موازين من المحاسبي النظام جاتمخر ونماذج كافة الحكومي اإلنفاق وحدات قبل من المعتمدة والدفترية
 .والنقدية واألمانات السلف وحسابات واإليرادات، للمصروفات التحليلية والجداول

 
 على الحسابات دليل وكذلك الموحدة العامة الموازنة وتنفيذ إعداد في والنوعي واإلقتصادي اإلداري التبويب إعتمد
 .الموازنة تبويب مع ملينسج والنوعي اإلقتصادي التبويب أساس

 
 :العراق في والمحاسبي المالي النظام مكونات. ٥

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

 )التشغيليةالنفقات ( الجاري بشقيها لدولةاالتحادية ل العامة الموازنة عنه تعبر ما وهو المالي التخطيط . أ
 ).االستثماريةالمشاريع ( واإلستثماري

 
 الموازنة تنفيذ إدارة تتولى لتيا  التخطيط وزارة مع وبالتشاور المالية بوزارة ممثلة المالية اإلدارة . ب

 دوائر في والمالية اإلدارية األجهزة به تقوم ما وكذلك والمتابعة التمويل بعمليات والقيام عليها واإلشراف
 .كافة الدولة

 
 وإعداد الموازنة تنفيذ لعمليات المحاسبي التنظيم جانب يحكم الذي النظام وهو: الحكومي المحاسبي نظامال. جـ

 كما ،وفقاً للقواعد واالنظمة والتعليمات األداء تحكم التي القواعد ويضع والسنوية الشهرية البيانات
 المحاسبية القواعد ددهتح ما وفق والقبض الصرف عمليات وتبويب والترحيل التسجيل حاالت يتضمن
 .والمحلية الدولية

 وأجهزتها وأساليبها بها القيام وأسس الخارجية والرقابة الداخلية الرقابة نظام يشمل: الرقابي النظام . د
 .وإرتباطها عملها وأسلوب
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 :والمحاسبي المالي النظام تحكم التي والتعليمات والنظم القوانين. ٦

 :يأتي وكما والتعليمات والنظم القوانين من عدد الى العراق في الحكومي لمحاسبيوا المالي النظام يخضع

 اإلدارة قانون بموجب به العمل جمد والذي المعدل ۱۹٤۰ لسنة ۲۸ رقم العامة المحاسبات أصول قانون . أ
 جودو لعدم بالعمل أحكامه بعض إستمرت انه إال النظرية الناحية من ۲۰۰٤ لسنة ۹٥ رقم العامة المالية

 والذي القانون هذا قدم ورغم. ولحين تعديل القانون المشار اليه اعاله المالية اإلدارة قانون في عنها بديل
 سواء الحكومي المحاسبي العمل مجاالت لكافة شامالً  قانوناً  كان أنه إال التعديالت من الكثير عليه أجريت

 المحاسبية، والدورة والسجالت والمستندات التنظيمية والجوانب والصالحيات المحاسبية األسس حيث من
 كان الزمن وبتقدم أنه إال الرقابي للجانب تغطيته إلى إضافة الجوانب تلك لكافة شامالً  قانوناً  وبحق فكان

 .العام للقطاع الدولية المحاسبة وقواعد يتماشى وبما المحاسبية واألسس العمل أساليب تطوير إلى بحاجة
 

 إلى يتوصل أن مرة وألول إستطاع والذي ۱۹۸٥ لسنة ۱۰۷ مـــرق دةــــالموح مةالعا الموازنة قانون . ب
 كانت والتي ذاتياً  الممولة الوحدات ذلك في بما الحكومية النشاطات لكافة موحد عامة موازنة قانون

 للوحدات الموازنة بين الفرق أن إال خاصة كمجموعة الموحدة الموازنة هذه ضمن رـتظه موازنتها
 تخطيطية موازنة تعتبر كانت لألولى الموازنة أن هو ذاتياً  الممولة والوحدات مركزيا الممولة ميةالحكو

 الوحدات تلك موارد من كانت المبالغ ألن فقط تخطيطية موازنتها كانت دـــــفق الثانية أما وتخصيصية
 سلع من تقدمه ما مقابل واردم ولها إقتصادي نشاطها أن بأعتبار للدولة ةــالعام الموازنة موارد من وليس

 ايقاف العمل تم اآلخر هو القانون وهذا مجاني بشكل خدماتها تقدم التي ىــاألول الوحدات عكس وخدمات
 . ۲۰۰٤ لسنة  ۹٥ مـــــــرق ةـــــــالعام المالية اإلدارة قانون بعد تشريع

 
 

 القانون وهذا ۲۰۰۳ أحداث بعد جاء الذي نالقانو وهو ۲۰۰٤ لسنة ۹٥ رقم العامة المالية اإلدارة قانون. جـ
 .  معه تعارضها حال في السابقة بالقوانين العمل جمد قد

 
 العامة الموازنة قانون بأسم قانون يصدر السنوات من سنة كل في أن حيث السنوية العامة الموازنة قوانين . د

 لكافة والمحاسبية المالية للتصرفات أحكاماً  تضع والتي) واإلستثمارية الجارية،( بشقيها للدولة اإلتحادية
 وإلى الصالحيات إلى تتطرق قانونية مواد على تحتوي أنها كما الصرف أوجه ولكافة الحكومية الوحدات

 .اإليرادات أو المصروفات مجال في سواء الحاالت من لعدد والمعالجات المحاسبية األسس
 

 سنوية تعليمات وضع على  والتخطيط المالية وزارتي دأبت: اإلتحادية العامة الموازنة تنفيذ تعليمات. هـ
 ولكافة والمحاسبية المالية للتصرفات وقواعد أحكاماً  تضع ة السنويالموزان قانون صدور بعد تصدر

 وتقديم الحسابات وغلق البيانات وإعداد والقبض والصرف التمويل عمليات من اً إبتداء الوحدات
 .ةوالسنوي الشهرية المالية الكشوفات

 
 التي التخطيط وزارة عن الصادرة التعليمات وهي ۲۰۰۸ لسنة \ ۱ رقم الحكومية العقود تنفيذ تعليمات . و

 .أنواعها وبكافة الحكومية التعاقدات لعمليات أحكاماً  تتضمن
 
 الكثير زال وال السابقة بالفترات صادرة كانت المشاريع وتنفيذ والمقاوالت الهندسية األمور تنظيم تعليمات . ز

 .والكهربائية المدنية الهندسة مقاوالت تنفيذ كتعليمات اآلن لحد المفعول نافذ هامن
 

 .۲۰۰۸ لسنة ۲۲ رقم الدولة موظفي رواتب قانون . ح
 

 .المعدل ۲۰۰٦ لسنة ۲۷ رقم الموحد التقاعد قانون . ط
 .المعدل ٦۱۹۸ لسنة ۳۲ رقم الدولة أموال وإيجار بيع قانون . ي
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 .المالية وزارة عن صادر كتاب الالمركزي الحكومي المحاسبي النظام تعليمات . ك
 
 .ذاتياً  الممول العام القطاع لوحدات الموحد المحاسبي النظام . ل

 
 
 .التأمين وشركات للمصارف الموحد المحاسبي النظام . م
 

 المالي بالنظام مباشر مساس لها التي والتعليمات المالية التشريعات من عدد هناك تقدم ما إلى إضافة: مالحظة
منها قانون رسم الطابع وقانون االيفاد والسفر وقانون التنفيذ وفي حالة صدور اي قوانين  بيوالمحاس

 .وتعليمات اخرى سيتم اضافتها عند تحديث الدليل
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 ثانيا" : التخطيط واعداد الموازنة 
 

 الموازنة العامة للدولة .۱
 تحادية للدولةمكونات ومراحل الموازنة العامة اإل .۲
 تقسيمات الموازنة .۳
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 الموازنة العامة االتحادية للدولة. ۱
 الموازنة مكونات للدولة الموحدة العامة الموازنة قانون ۱۹۸٥ لسنة) ۱۰۷( رقم القانون من) ۱( المادة حددت
 :مجموعتين على وهي للدولة العامة

 
 :موازنتين موزعة كاالتي وتضم مركزياً  الممول الحكومي قطاعال موازنة : األولى المجموعة

 
 الجاريـــــةالموازنة  – أ  

 اإلستثمارية الموازنة -ب 
 

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

 هي مركزياً  الممول الحكومي القطاع موازنة أن) ثالثاً  – ثانياً  – أوالً  -۲( المادة في أعاله القانون أوضح وقد
 على جبايتها مسؤولية تقع التي التمويل مصادر من تحصيلها المتوقع الموارد جميع تتضمن تخصيصية تخطيطية
 مدةالمعت التخصيصات تتضمن كما بوزارة المرتبطة غير والدوائر بها المرتبطة اإلدارية والتقسيمات الوزارات

 القطاع لوحدات الموحدة الموازنة بأن) ثالثاً  – ثانياً  – أوالً  -۳( المادة في القانون وأوضح السنة خالل إلستخدامها
 ذات الوحدات جميع موازنات وتتضمن الموحد المحاسبي النظام وفق وتنفذ تعد تخطيطية موازنة هي اإلشتراكي

 وحساب النتيجة حساب رصيد تظهر التي الموازنات على صروتقت ذاتياً  الممولة اإلنتاجي اإلقتصادي النشاط
 .قبلها من المعتمدة األسس وفق األرباح توزيع

 
 على يقوم مالي برنامج( بأنها ۲۰۰٤ لسنة) ۹٥( رقم العام والدين المالية اإلدارة قانون في الموازنة عرفت

 ).حكومةلل العينية والصفقات وتحويالت ونفقات إليرادات السنوية التخمينات
 
 :ةــــــــــالجاري نفقـــــاتال. أ

 تتولىو  التشغيلية والتي تتعلق بالنفقات سنوياً  المتكررة اإلعتيادية والنفقات باإليرادات المتعلقة الموازنة هي
 .تنفيذها ومتابعة ومناقشتها تجميعها المالية وزارة

 
 :اإلستثمارية النفقــــــات. ب

 المشاريع تنفيذ ومتابعة إعدادها  التخطيط وزارة وتتولى السنوية الرأسمالية شاريعبالم المتعلقة الموازنة هي
 .السنوية اإلستثمارية الموازنة تنفيذ تعليمات وفق الرأسمالية

 
) واإلستثمارية الجارية( الموازنتين توحيد جرى ۲۰۰٤ لسنة) ۹٥( رقم العام والدين المالية اإلدارة قانون بموجب
 التخطيط وزير مع وبالتشاور المالية بوزير تنفيذها صالحية وأنيطت االتحادية العامة الموازنة هي واحدة بموازنة

 المرتبطة غير والجهات الوزارات على التخصيصات وتوزيع اإلستثماري المنهاج بإعداد التخطيط وزارة وتقوم ؛
 .التمويل عملية المالية وزارة وتتولى بوزارة
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 :اإلتحادية العامة الموازنة ومراحل مكونات. ۲

 : اإلتحادية الموازنة مكونات. أ
 .الموازنات هذه تغطيه الذي النشاط طبيعة وحسب أساسيين جزئين من العامة الموازنة تتكون    

 .الجارية لنفقاتا :أوالً 
 .(المشاريع الرأسمالية)  اإلستثمارية نفقاتال :ثانياً 

 
 : تحاديةاال العامة الموازنة إعداد مراحل. ب

 كافة وللوزارات وتشريعية وإدارية وتحضيرية تنظيمية عديدة بمراحل يمر :اإلتحادية العامة الموازنة إعداد
 والتي القادمة السنة في به تقوم لما الدولة خطة عن عبارة هي الموازنة أن ورغم بوزارة المرتبطة غير وللدوائر

 به اإللتزام عدم على ويترتب التنفيذ واجب قانوناً  تمثل نفسه تالوق في أنها إال وتكاليف وبرامج أهدافاً  تمثل
 العامة الموازنة اعداد عن مسؤولة المالية وزارة في الموازنة دائرة( القانونية أو اإلدارية والمحاسبة المسائلة

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

 على( طـــالتخطي وزارة مع اورــوبالتش المالية وزارة قبل من الموازنة دادـــإع اتـــتعليم إصدار :أوالً 
 .ةــــــالقادم للسنة المقررة الستراتيجية فيها توضح والتي) الوزراء مجلس رهاــــــيق تيال الستراتيجية وءـــــــــض
 بموجب اـموازنته دادــإع رضـلغ كافة الدوائر على توزيعهاو ةــالموازن دادـــــإع إستمارات إصدار ذلكــوك
 .عام كل من مايس شهر من إبتداءاً  ويكون اــتصنيفه لوبــودهاوإســبن
 

 رئيسية دائرة لكل مختصة لجنة بتشكيل أمر بإصدار وذلك الدولة دوائر قبل من الموازنة إعداد مرحلة :ثانياً 
 العام والمفتش التدقيق ودائرة المالية الدائرة من ممثلين مع الدائرة لتلك التــــــــــالتشكي لكل ممثلون فيها يشارك

 تتعدى ال فترة خالل تحقيقها ينوي التي وبرامجه ألهدافه وفقاً  القادمة للسنة يحتاجه ما يوضح أن عليه تشكيل وكل
 .حزيران رـــــــشه

 
 لجنة تشكل حيث الفرعية والدوائر التشكيالت من جميعهات بعد المعنية الوزارات قبل من مناقشتها مرحلة :ثالثاً 

 من بند كل على لها التابعة الدوائر مناقشة تتولى بوزارة المرتبطة غير الرئيسية الدوائر أو الوزارة مركز يـــف
 يتم النقاشات وبعد له خططت بما علم على الدوائر تكون أن يتطلب ما وهو مبلغ كل وعلى الموازنة بنود
 المالية وزارتي إلى تقدم ثم وتشكيالتها الرئيسية الدائرة أو الوزارة لموازنة نهائية صيغةعلى  اقـــــاالتف

 .تموز شهر خالل الموازنة نوع بحسب يطـــــــــــوالتخط
 

 التي الدولة دوائر لمناقشة متخصصة لجان تشكيل المالية وزارة تتولى :المالية وزارة في المناقشة مرحلة :رابعاً 
 ىــــوعل رئيسية دائرة أو وزارة لكل المناقشة تاريخ يتضمن زمني جدول بإعداد وذلك الموازنة نــضم موقع لها

 المشاريع صـيخ فيما  التخطيط وزارة مع الحال وكذلك محددة، وتواريخ ددةــــــمح عـــــــــــــــــمجامي شكل
 .مطلع شهر ايلول الوزراء مجلس إلى بعدها تقدم آب شهر خالل المناقشات تلك تنتهي أن ويجب اإلستثمارية
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 ومهمة خاصة جلسات لها تكون يثــح:  الوزراء مجلس قبل من رارـــــــــــــــــواإلق المناقشة مرحلة :خامساً 
 تتضمن أن بغيين والتي القادمة للسنة بكاملها الدولة خطة بإعتبارها ةـــــــــالموازن وعــــموض ةـــــــألهمي وذلك

 مجلس إلى دمـرارها،تقـإق دـبعو الخدمات مـوتقدي اإلقتصادي النمو قـــوتحقي اإلحتياجات وسد األهداف تلك تحقيق
 .األول تشرين شهر من العاشر قبل وذلك النواب

 
 
 

 الموازنة إقرار عليها يتوقف حيث واألساسية المهمة المراحل من وهي النواب مجلس في المناقشة مرحلة :سادساً 
 إقتصادية منها عديدة إعتبارات المرحلة هذه وتتخلل تغييرها أو بنودها بعض ضــــــــــرف أو اــتأجيله أو

 الرئاسة مجلس إلى ترسل أقرت، إن الموازنة، إقرار وبعد وسياسية ةــــــــــوثقافي وإنسانية ةـــــوإجتماعي
 .عليها للمصادقة

 
 مع تطابقها من والتأكد المجلس قبل من مراجعتها تتم حيث الرئاسة مجلس لقب من المصادقة مرحلة :ابعاً س

 ذلك يكون وأن الجهات كافة قبل من به اإللتزام واجب تشريع تصبح وبهذا المصادقة تتم ثم واألولويات  األهداف
 .المالية السنة نهاية بلــق
 

 ما بـســـح لـك رــالدوائ على اـوتوزيعه  يطـوالتخط ةـالمالي وزارتي قبل من اــــــطبعه مرحلة :ثامناً 
 .التنفيذ مرحلة تبدأ يلك  منها اـيخصه

 
  الموازنة تقسيمات. ۳

 -قسمين: إلى الموازنة تقسم
 

  الجارية نفقاتال. أ

 الرئيسية الدائرة أو الوزارة ويمثل الباب إلى للموازنة ذةــالمنف الوحدات تقسم بموجبه : اإلداري التقسيم: أوالً 
 التي الرئيسية والتشكيالت العامة المديريات ويمثل مــــالقس ثم. بوزارة ترتبط ال التي                             

  وكل تشكيالت إلى أحياناً  الدائرة وتقسم تشكيالتها منبالوزارة وتعتبر طــــــترتب                              
 . رعــــبالف  له يرمز شكيلت                              

 
  تقسيم وكل اإلقتصادي لألثر وفقاً  تقسيمات إلى المصروفات تقسم وبموجبه : اإلقتصادي التقسيم: ثانياً 

 ،  الخدمية المستلزمات ،  نـالموظفي تعويضات ئيسي مثلــى فصل ريسم                                 
 زمات السلعية ، صيانة الموجودات ، النفقات الرأسمالية ، المنح واالعانات المستل                                  
 وخدمة الدين ، االلتزامات والمساهمات االجتماعية ، البرامج الخاصة ، الرواتب                                  

                             والمكافآت التقاعدية والمنافع االجتماعية                                  
 

مواد وانواع وتفاصيل النوع  إلى الهــــــأع الواردة ئيسيةالفصول الر مـــتقس هــــوبموجب : نوعيال التقسيم: ثالثاً 
 .حسب المصروف ويصل الى اربع مستويات 

 
  الوظائف حسب يةالمال وزارة راضـوألغ ةـالموازن مــتقس هـــــــــــوبموجب : الوظيفي التقسيم: رابعاً 

 .إلخ التعليم، الصحة، الدفاع، األمن،   مثالً  الرئيسية                                
 

  وكذلك الدستور مع إنسجاماً  واألقاليم المحافظات حسب الموازنة تقسم بموجبه : الجغرافي التقسيم: خامساً 
 .والتنمية التخطيط غراضأل بيانات رــــلتوفي                                   
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  :(الرأسمالية) اإلستثمارية النفقات. ب

 
 القطاع أساس على ويكون فقراته إلى المشروع وتقسيم المشاريع أو اإلقتصادية القطاعات أساس على تقسيمها يتم

سب وعلى مستوى التصنيف االقتصادي الحسابات الفرعية للتبويب ح والتسلسالت واألنواع والمواد والمشروع
 .اوجه الصرف كما في النفقات الجارية

 
 القديم مخطط تبويب الموازنة

 المصروفات
 التصنيف االقتصادي
 اسم المشروع

 التبويب االداري
 باب 
 قسم

 المادة
 النوع
 تفاصيل النوع

 التسلسل
 )٥،م٤،م۳،م۲،م۱المستويات(م

 

 :ييأت كما النفقات جانب – للموازنة التبويبات توضيح ويمكن

 )۲نوع االستمارة (
 )۲ة  (ـــــنوع النفق

 التبويب االداري
 باب
 قسم

 التصنيف االقتصادي
 اسم المشروع

 المادة
 النوع

 تفاصيل النوع
 تسلسل

 
 

 وزارة قبل من الدولة لحسابات المحاسبي الدليل بصدور ۲۰۰۰  سنة لغاية القديم المحاسبي بالدليل العمل وإستمر
  االستحقاق اساس اعتماد تقرر ما اذا المحاسبي العمل متطلبات لتلبي مستحدثة حسابات على احتوى يوالذ المالية

 صدور لحين به العمل استمر والذي الموجودات على السيطرة تضمن التي القيدية المعالجات وضع الى باالضافة
 وتطبيقه) GFS( الحكومية المالية اءإحص مع متوافقا جاء والذي المالية وزارة عن الصادر الحسابات هيكل دليل
 .المكلف الفريق بها يقوم التي المحاسبي النظام تطوير خطة ضمن للمراجعة يخضع األخير وهذا ۱/۱/۲۰۰۷ في
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 الجديد تصنيف اإليرادات
 

نـــــــوع  البيان
 االستمارة

 النوع المادة العدد

    ۱ اإليرادات
   ۰۱  دنيةااليرادات النفطية والثروات المع

  ۰۱   ايرادات تصدير النفط الخام
   ۰۲  الضرائب على الدخول والثروات

   ۰۳  السلعية ورسوم االنتاج الضرائب
   ۰٤  الرسوم

   ۰٥  ارباح القطاع العام حصة الموازنة من
   ۰٦  اإليرادات الرأسمالية
   ۰۷  االيرادات التحويلية

   ۰۸  ايرادات اخرى
 

 اليرادات القديمتصنيف ا
 

 ٥م ٤م ۳م ۲م ۱م* القسم انــــــــــــــــــــالبي
      ۱ اإليرادات
     ۰۱  الضرائب

الضرائب على الدخول واألرباح 
 والمكاسب الرأسمالية

  ۰۱۰۱    

   ۰۱۰۱۰۱    الضرائب على دخول األفراد
  ۰۱۰۱۰۱۰۱     القطاع العام

 الضرائب على رواتب موظفي دوائر
 الدولة الرسمية

      ۰۲۰۱۰۱۰۱۰۱ 

     ۰۲  المساهمات اإلجتماعية
     ۰۳  المنح

اإليرادات األخرى بضمنها مبيعات 
 النفط

 ۰٤     

     ۳۱  بيع الموجودات غير المالية
 
 

 * م: يقصد به المستوى أينما وردت في جداول تصنيف الموازنة.
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 الجديدتصنيف المصروفات 
 

نوع  نالبيا
 االستمارة

نوع 
تفاصيل  النوع المادة الفصل النفقة

 النوع
      ۲ النفقات

     ۰۱  نفقات جارية
    ۰۱   تعويضات الموظفين

   ۰۱    الرواتب واالجور
  ۰۱     رواتب

    ۰۲   المستلزمات الخدمية
    ۰۳   المستلزمات السلعية
    ۰٤   صيانة الموجودات

    ۰٥   سماليةالنفقات الرأ
    ۰٦   المنح واالعانات وخدمة الدين

    ۰۷   االلتزامات والمساهمات الخارجية
    ۰۸   البرامج الخاصة

    ۰۹   مساعدات االجتماعيهال
 
 

 

 
 لقديمتصنيف المصروفات ا

 
 ٥م ٤م ۳م ۲م ۱م القسم انــــــــــــــــالبي

      ۲ المصروفات
     ۰۱  تعويضات الموظفين

    ۰۱۰۱   رواتب وأجور
۰۱۰۱۰    رواتب وأجور نقدية

۱ 
  

الرواتب واألجور 
 األساسية

    ۰۱۰۱۰۱۰۱  

 ۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱      الرواتب
     ۰۲  سلع وخدمات

     ۰٤  الفوائد
     ۰٥  اإلعانات

     ۰٦  المنح
     ۰۷  منافع إجتماعية

     ۰۸  المصروفات األخرى
     ۳۱  ير ماليةموجودات غ
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 جـ. تنمية األقاليم

 النهوض لغرض تخصص أنها إال اإلستثماري النشاط ضمن األقاليم تنمية برنامج بموجب  المنفذة المشاريع تعد
 وليس المعنية بالمحافظة الخصوصية ذات للمشاريع المستدامة التنمية إلى للوصول للمحافظات التنموي بالواقع

 إزاء المعتمدة التخصيصات وتوزع)  التخطيط بوزارة المناطة الرئيسية الوزارات مشاريع( الدولة مستوى على
 .محافظة لكل السكان عدد معيار حسب البرنامج هذا
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 السياسات ، المبادىء والمفاهيم المحاسبية ثالثا" : 
  
 
 

  عراقة المعمول بها في الالنظم المحاسبي .۱
 إجراءات التمويل .۲
 القيد المزدوج .۳
 GAAPالمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً  .٤
 ةالنظم المحاسبي .٥
 العمل المصرفي .٦
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 : ة المعمول بها في العراق. النظم المحاسبي۱

 سيماتالتق طبيعة عن موجزة فكرة إعطاء من البد العراق في الحكومي المحاسبي النظام بحث في الخوض قبل
 النظام نوع يتحدد أساسها على والتي تمويلها وإسلوب نشاطها طبيعة حيث من الحكومية للدوائر والمالية اإلدارية

 تقسيمات في نضعها أن يمكن الدولة دوائر فإن األساس هذا وعلى. تلك أم المجموعة هذه تعتمده الذي المحاسبي
 .اوهدفه عملها وطبيعة اإلقتصادي للنشاط وفقاً  ثالث

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

 العامة الموازنة بمجموعها تشكل الوحدات هذه وأن نشاطها من الربح تحقيق إلى تهدف ال وهي للدولة العامة
 والتشكيالت الوزارات كافة لتشم الوحدات وهذه الموازنة في لها يخصص بما نشاطها ومحكوم للدولة

 نبحثه سوف الذي الحكومي المحاسبي النظام تطبق التي وهي األخرى الخدمية والدوائر للحكومة الرئيسية
 .اللجنة هذه في تطويره إلى ونسعى مفصل بشكل

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

 تحقق وقد ومواردها رأسمالها خالل من ذاتياً  وتمول الكلفة حساب وتراعي الربح تحقيق إلى تهدف تجاري
 وزارة في العامة والمؤسسات الشركات وتشمل النظرية هذه وفق وتعمل الربح تهدف أنها الإ خسارة أو ربح

 إستقاللها بحكم للدولة العامة زنةالموا خارج وهي. وغيرها واإلسكان والزراعة والنقل والتجارة الصناعة
 تمول فأنها موارد لها يحقق نشاط ممارستها وعدم نشاطها وتوقف الظروف وبسبب حالياً  منها البعض( المالي

 الوحدات هذه وتبقى عليها يقاس ال شاذة حالة وهذه السلف أو المنح بطريقة للدولة العامة الموازنة من
 ).مستقلة

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

 لها يظهر بما لتصرفاتها محاسبية معالجة لها ويضمن كامالً  اإلستحقاق أساس ويعتمد التجارية المحاسبية
 من يناتالثمان فترة خالل إعداده تم وقد الدولية المحاسبة معايير ويراعي خسارة أو ربح من النشاط نتيجة
 في عنه التحدث وسيتم منه؛ نسخة مرفق( القانونين والمحاسبين الخبراء من لجنة قبل ومن الماضي القرن

 ).الخامس الفصل
 

 الوحدات من هي المجموعة وهذه الحكومية الوحدات من الثالثة المجموعة وهي التأمين وشركات لمصارفجـ. ا
 النشاط هوو  نشاطها طبيعة حيث من ومشابهة مالياً  ستقلةوم الربح تهدف وهي خدمياً  نشاطاً  تمارس التي

 تصميم تم فقد لذلك االنشطة من وغيرها والتجارية الصناعية االنشطة عن الحال بطبيعة يختلف يالذ المالي
 وهدف النشاط وطبيعة ينسجم والتأمين للمصارف الموحد المحاسبي النظام سمي لها خاص محاسبي نظام

 .وتقسيمها الحسابات وهيكل المحاسبية ساألس حيث من الربح
 

 للبلدياتالنظام المحاسبي الموحد  -د
الخاصة بتسجيل  اإلجراءاتنظام أو خطة تتمثل بمجموعة من بشكل عام يمثل النظام المحاسبي الموحد 

القواعد البيانات المحاسبية على مستوى الوحدة وإعداد قوائم مالية وحسابات ختامية في إطار موحد من األسس و
، ونظراً لخصوصية المؤسسات البلدية والمصطلحات والتعاريف والمعالجات المحاسبية لخدمة أهداف معينة

وطبيعة عملها النوعي األمر الذي تطلب إعداد نظام محاسبي موحد خاص بالبلديات الذي تم اشتقاقه من النظام 
تتطلبها طبيعة عمل المؤسسات البلدية ويعمل  المحاسبي الموحد من خالل استحداث وتحليل بعض الحسابات التي

 .ضمن نفس األسس والمبادئ والقواعد التي يستند إليها النظام المحاسبي الموحد
 النظام لبحث نعود فيها تطبق التي المحاسبية والنظم الحكومية الوحدات طبيعة عن الموجزة الفكرة هذه بعد
 التالية المحاور ووفق الحكومي المحاسبي
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 ) المطبقة االنظمة(  : النظام طبيعة. أ

 وهذه المحافظة دوائر بها ترتبط المحافظة مركز في )حسابية دائرة( خزينة توجد أن وهو : المركزي النظام: أوالً 
 وصرفها المعاملة تدقيق من كامل بشكل الوحدات لتلك المحاسبي العمل مهام تتولى التي هي الخزينة

 دورها فأن الدائرة في الحسابية الوحدة أما) الديون( الموقوفة الحسابات تابعةوم البيانات وإعداد وتسجيلها
 .الخزينة إلى وتقديمها الصرف مستلزمات تهيئة ماعليها وكل ثانوي

 
 كان والسبب الماضي القرن من العشرينات بداية منذ أي الوطني الحكم بداية منذ العراق في طبق النظام هذا
 النظام هذا تقلص وقد حسابية وحدة فيها يكون لكي الدوائر على توزيعهم يمكن حسابات موظفي وجود عدم
 في الدوائر من قليالً  عدداً  أن. الالمركزي النظام إعتمد أن بعد الماضي القرن من الثمانينات بداية منذ

 . المحاسبي العمل مسؤولية يتحملون حسابيين موظفين توفر لعدم بذلك إستمر المحافظات
 

 . المحافظات في والشرطة المرور دوائر الصحة، دوائر العقاري، التسجيل دوائر المثال، لسبي على
 

 وهو الدولة دوائر أغلب في تدريجي وبشكل ۱۹۸۰ من إليه اإلنتقال تم الذي النظام وهو : الالمركزي النظام: ثانياً 
 مؤهل وتدقيقي حسابي كادر لها توفر أن بعد كامالً  المحاسبي العمل تمارس خزينة تصبح دائرة كل أن يعني

 اآلن وهو قبلها من والمتابعة البيانات وإعداد والتدقيق والتسجيل والتنظيم الصرف عملية تتم حيث ومتدرب
 .الدوائر أغلب في المعتمد النظام

 
 :المحاسبية األسس. ب

 منهم لكل محددة االتمج وفي محاسبية أسس ةـثالث راقــالع في الحكومي المحاسبي النظام في قــيطب     
" حاليا المجمــد ۱۹٤۰ لسنة ۲۸ مـرق العامة المحاسبات أصول قانون في قانونية مواد إلى وتستند  وواضحة

 :هي األسس وهذه" حاليا ۲۰۰٤ لسنة ۹٥ رقم العام والدين المالية اإلدارة وقانون
 

 ذلك على التأكيد وجاء. والمصروفات راداتاإلي في رئيسي بشكل المطبق األساس وـــــوه: النقدي األساس: أوالً 
 قانون في إليه اإلشارة تمت وكذلك المحاسبات أصول قانون من أ الفقرة ۱۲و أ رةـــالفق ۱۱ المادتين بموجب
 بغض فعالً  دفعت أو قبضت التي والمصروفات باإليرادات المالية السنة تّحمل أن يـــيعن وهو المالية اإلدارة
 .ستحقاقاإل تاريخ عن النظر

         
 -: على النقدي االساس تطبيق يتم
 االيرادات.۱
 رسوم او خدمات او سلع تقديم عن كانت سواء االيراد مصادر مختلف ومن موارد من للدولة مايتحقق كل هو   
 .  آخر مصدر اي او الموجودات بيع او ضرائب او
  

لمة وفقا" لالساس النقدي والسباب فنية متعلقة بآلية بيع يتم احتساب جميع االيرادات على اساس انها اموال مست   
  اعتماد الى المالية وزارة اتجهت ۲۰۰۳ عام بعد لاليرادات المستلمة الجهة باعتباره DFIالنفط ووجود صندوق 

 . الخام النفط مبيعات ايرادات تسجيل في النقدي االساس
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 امثلة :   
الخام في سجالت دائرة المحاسبة / ادارة النقد وفق االساس النقدي يتم تسجيل ايرادات مبيعات النفط  .۱

 ايداع تؤكد التي المركزي كالبن من المستلمة الدائنة واالشعارات  DFIلكشوفات الواردة من لاستنادا 
 : االتي بالقيد المذكور الحساب ضمن االيرادات مبالغ
   DFI بنك/  ح من    %۹٥                 

 ) الكويت تعويضات( نهائية مصروفات/  ح من    %  ٥                 
 الى ح / االيرادات النهائية   % ۱۰۰               

 
الشركات العامة  من ارباح شركات القطاع العام المشمولة بقانون  للدولة يتم تسجيل حصة الخزينة العامة .۲

 حدات االنفاق لمستلمة بتاريخ استالمها من والمعدل ا ۱۹۹۷لسنة  ۲۲رقم 
 بنك النفقات االعتيادية   من ح /                 
 االيرادات النهائية الى ح /                  

   
فان التسجيل  ۲۰۰۷شباط ۲۰لكنه استلم فعال" في  ۲۰۰٦ايلول  ۲۰في حالة تحقق ايراد ضريبي في   .۳

رادات في شهر ايلول وفق هذا يكون في شهر شباط وهو تاريخ القبض الفعلي اي لن تكون هناك اي
 االساس وعليه فان القيد المحاسبي يكون :

 بنك النفقات االعتيادية   من ح /                 
 االيرادات النهائية    الى ح /                 

 
 .المصروفات  ۲
اس االستحقاق (سيرد   تسجل جميع المصروفات على االساس النقدي باستثناء حاالت معينة يتم فيها تطبيق اس   

 ذكرها الحقا") 
 

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

 شباط من السنة الالحقة فانها تسجل على حسابات شهر شباط على الرغم من ان الصرفيات تعود للسنة السابقة .
 اجور كهرباءمن ح /  

 الى ح / بنك النفقات االعتيادية               
  األساس النقدي المعدل  :ثانياً 

مع بعض االستثناءات الخاصة بتطبيق  األكبرالنقدي في الجزء  األساسيقوم النظام المحاسبي الحكومي على 
يعتمد على فلسفة مطابقة أو ط)، ويسمى باألساس النقدي المعدل(األساس المختل االستحقاق على بعض البنود أساس

من مبدأ أن  األساسزمان تدفقاتها النقدية، وينطلق هذا  بالمنافع المتحققة بمعزل تام عن المصروفمقارنة 
القرار بالمعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة، ومن  المحاسبة أساسها إمداد متخذي

 تتم مطابقة تحديد مدى قدرة الوحدة المحاسبية على تحقيق أهدافها، بحيث تلك المعلومات المطلوبة أهم
 تحصيل اإليراد أو دفع المصروف. ) بغض النظر عناتيراداإلتحقق من منافع (ما ) مع اتمصروفال(

 

 
 خالل تستلم ولم تتحقق التي اإليرادات مجال في محددة تطبيقات األساس لهذا وتوجد :اإلستحقاق ساسأ: لثاً ثا

 حـلصحيا بالشكل المالي الوضع إظهار لغرض  المالية السنة هذه في مستحق كايراد قيدها  يتم لذلك المالية  السنة
 ودـــــــــــــوالعق واإلستيرادات الرواتب مثل اإلستحقاق أساس عليها طبق المصروفات في حاالت توجد كذلكو

 إلى اإلشارة وردت وقد.  مستحقة كمصروفات تسجيلها يتم اذ بعد مستنداتها تكتمل ولم إستحقت التي والمقاوالت
 اتـــــــتعليم وفي ۱۹٤۰ لسنة ۲۸ رقم المحاسبات أصول قانون من ب الفقرة 12و ب الفقرة ۱۱ المواد في ذلك

 .الموازنة وقوانين اإلستثمارية الخطة
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 مــت التي بالمصروفات المالية السنة تتحمل أن هو األساس هذا بموجب :obligation اإللتزام أساس :اً رابع

 المبالغ صرف ويتعذر السنة إنتهاء بسبب الموازنة في التخصيص يلغى ال ولكي بعد تستحق لم لكنها بها  اإللتزام
 على مصّرفاً  المبلغ قيد يجيز نص القانون في ورد فقد واإللتزام الحاجة وجود مع الالحقة السنة  يــــف

 ومحددة قليلة حاالت وهذه الالحقة السنة في منه للصرف األمانات حساب في ووضعه لمختصةا ةــــــــــالموازن
 جمد الذي ۱۹٤۰ لسنة ۲۸ رقم العامة المحاسبات أصول قانون من ۳۲ المادة في إليها اإلشارة اءتــــــــــوج

 .  ۲۰۰٤ لسنة ۹٥ رقم العام والدين المالية االدارة قانون صدور بعد" حاليا تطبيقه  واليتم فيه العمل
 

 :الحكومي المحاسبي للنظام المحاسبي الدليل. جـ

 GFS الحكومة مالية احصاءات دليل مع والمتوافق اعداده تم الذي المرفق الدليل الحكومي المحاسبي النظام يعتمد

 : إلى  الحسابات قسمت بموجبه والذي

 التبويب اسم الحساب
 ۱ االيرادات

 ۲ المصروفات
 ۳ دات الماليةالموجو

 ٤ المطلوبات المالية
 
 
 :المستندية والدورة المحاسبية الفترة .د

 الصرف عمليات فيها يتم األول كانون ۳۱ لغاية الثاني كانون ۱ من إعتباراً  سنة لكل المحاسبية الفترة تبدأ
 الختامية الحسابات فترة ُسميت فترة أضيفت فقد لمعالجتها زمنية فترة إلى تحتاج معلقة حاالت ولوجود والقبض؛

 حساب لها ويعد الماضية السنة لمعامالت محاسبية معالجات فيها تتم الالحقة السنة من الثاني كانون نهاية إلى وهي
 كاملة سنة حسابات إلى نتوصل لكي الماضية ۱۲الـ لألشهر الحسابات على يضاف ۱۳ رقم الحساب يعتبر خاص

 فقط تسويات إجراء وأنما فعلية قبض أو دفع عمليات يتضمن ال ۱۳ رقم الحساب أن علماً  حساب ۱۳ بعدد
 .الماضية السنة لمعامالت

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

 التخصيص توفر تأييد إلى وإستناداً  بالصرف المخولة الجهة موافقة إستحصال وبعد الوحدات إحدى في الصرف
 .  النافذة والتعليمات الصالحيات وفق الصرف عملية مراحل تبدأ الموازنة في
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 إجراءات التمويل -۲
الرئيسية وحدات االنفاق وبين الوحدات الغرض من هذه الفقرة هو توضيح اجراءات  التمويل بين وزارة المالية و

 وفروعها.
 

 المالية: أ. التمويل من قبل وزارة
وتتم عملية التمويل  استنادا إلى الطلب المقدم وحدات االنفاق تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية  تمويل 

بتوجيه كتاب إلى في وزارة المالية وتقوم دائرة المحاسبة هم بها لمبالغ المطلوب تمويله ايحدد فيالوحدات من  
 . حد المصارف الحكوميةالدى وحدة االنفاق حساب البنك المركزي تطلب فيه إيداع المبلغ في 

علماً أن دائرة المحاسبة غير ملزمة بتحويل كامل المبلغ المطلوب اذ ان موضوع تحديد المبلغ المطلوب تحويله 
توفر السيولة النقدية في الخزينة العامة في حسابها المصرفي وعلى وحدة امر يعتمد  على  الموجود النقدي لل

بيق تعليمات تنفيذ الموازنة حول تقديم موازين المراجعة في المواعيد المحددة في التعليمات وفي كل للدولة وتط
 فأن  التمويل يتم  بحدود التخصيصات المقررة لوحدة اإلنفاق ضمن الموازنة االتحادية  العامة للدولةاالحوال 

 .بعد االخذ بنظر االعتبار الرصيد النقدي المدور 
  

 في السابقة السنة من ۳۱/۱۲ في البنك لحساب الدفتري بالرصيد المتمثل المدور النقدي صيدالر يعتبر ب.
 :اآلتي بالقيد اإلنفاق وحدة سجالت في ويسجل المعنية السنة تمويل من جزء دةاإلنفاقــــــــوح

 االعتيادية النفقات بنك/  حـ من           
 )-------للسنة االفتتاحي القيد تثبيت عن(  المدور النقدي الرصيد/  حـ الى          

                  
 الفرعية وحدات تمويل  ال . ج

الرئيسية تمول من وحدة بموجب هذا االجراء  فأن الو الرئيسية وحدات من قبل اليتم تمويل الوحدات الفرعية      
الحصر كالتمويل بين الجامعات قبل وزارة المالية وهي بدورها تقوم بتمويل فروعها على سبيل المثال ال 

 وكلياتها وهيئة التعليم التقني وفروعها في المحافظات.
     

دائرة  -سجالت وزارة المالية 
 المحاسبة النقدية

 الفرعية وحدةسجالت ال سجالت وحدة اإلنفاق الرئيسية

من ح/ جاري وحدة اإلنفاق الرئيسية
 إلى ح/ البنك 

 يتم إجراء القيد عند ورود إشعار
 البنك المدين

 من ح/ البنك
 إلى ح/ جاري دائرة المحاسبة
يعزز هذا القيد بكتاب التمويل 

 وإشعار البنك الدائن 

 

 الفرعيةوحدة من ح/ جاري ال 
 إلى ح/ البنك  

الصادر من يعزز بكتاب التحويل 
 وحدة اإلنفاق الرئيسية

من ح/ البنك (الخاص بالوحدة 
 الفرعية)

نفاق إلى ح/ جاري وحدة اإل  
 الرئيسية

 يعزز بإشعار البنك
 

 موازنتها  مشاريع تنفيذ في إلستخدامها النقدية للسيولة الفعلية حاجتها حسب التمويل بطلب اإلنفاق وحدة وتستمر
 ):الحصر ال المثال سبيل على( والقبض والتسوية الصرف قيود من نموذج وادناه
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 الرواتب/ ح من 

 التقاعد دوقصن أمانات/ ح إلى        
 من المستقطعة الضريبة إيرادات/ ح إلى        

 لشهر الرواتب صرف عن البنك/ ح إلى الموظفين
 الثاني كانون

 البنك/ ح إلى   التقاعد صندوق أمانات/ ح من 
 الثاني كانون لشهر التقاعد مساهمة تسديد عن

 البنك/ ح إلى ۱ رقم قيد  إيفاد سلف/ ح من 
 كردستان إقليم إلى الموفدين تسليف عن

 اإليفاد سلف/ ح إلى  ۲ رقم قيد والسفر اإليفاد/ ح من 
 كردستان إقليم إلى اإليفاد سلفة تسوية عن

 اإليرادات/ ح إلى  البنك/ ح من 
 ... موجودات بيع عن إيرادات اإلنفاق وحدة إستلمت

 البنك/ ح إلى اإلنفاق وحدة جاري/ ح من
 شباط لشهر اإلنفاق وحدة تمويل عن

 المحاسبة دائرة جاري/ ح إلى  البنك/ ح من
 ۲۰۰۹ شباط لشهر اإلنفاق وحدة تمويل إستالم عن

 
 مالحظة تفسيرية:

 
أن إقليم كردستان له باب وقسم معين ضمن الموازنة العامة اإلتحادية للدولة تحول التخصيصات المعتمدة الى 

  ل وبموجب القيود اعاله.فرع أربي –حسابه الجاري المفتوح لدى البنك المركزي 
 
  المستندية االعتمادات تمويل.د

  الى المركزي البنك خـــــــالل من المبالغ تحويل لغـرض المحاســبة دائرة/  المالية وزارة الى العقــود ترسل   
 . العقد مبلغ بمقدار المختصة الدائرة لصالح المستندي االعتماد لفتح  للتجارة العراقي المصرف

 تضمن كتاب تحويل المبلغ لوحدة االنفاق ودائرة المحاسبة /ادارة النقد بتثبيت المبالغ المحولة في سجالت كلي   
    منها عن مبالغ االعتماد المذكور وبموجب القيد االتي وباعتماد سعر الدوالر حسب السعر المخطط له .  

   
 
 

حساب  -  دائرة النقد –المحاسبة  –سجالت وزارة المالية
DFI 

 سجالت وحدة اإلنفاق

 من ح/ جاري وحدة اإلنفاق 
 إلى ح/ البنك 

 ويعتبر هذا المبلغ كدفعة تمويل إلى وحدة اإلنفاق. 

 من ح/ سلف اإلعتمادات المستندية       
 إلى ح/ جاري دائرة المحاسبة 
 

 
 عند ورود البضاعة ومستندات الشحن وإستالمها مخزنياً يتم إضافة القيد اآلتي:

 من ح/ المصروفات النهائية        
 إلى ح/ سلف اإلعتمادات المستندية     
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عند إنتهاء السنة المالية المختصة وعدم ورود مستندات الشحن وتطبيقاً لمبدأ اإلستحقاق يتم إجراء القيد اآلتي 
 ضمن حساب السنة الختامية.

 من ح/ المصروفات النهائية   
 تندات شحن غير مستلمةإلى ح/ تخصيصات لقاء مس   

 
 عند ورود مستندات الشحن في السنة المالية الالحقة، يتم إجراء القيد اآلتي:

 من ح/ تخصيصات لقاء مستندات شحن غير مستلمة  
 إلى ح/ سلف اإلعتمادات المستندية          

 
 
 

 مالحظة:
 ة بفتح اإلعتماد المستندي ومتابعته أن وحدات اإلنفاق هي الجهة المسؤولة لمتابعة جميع اإلجراءات الخاص

مع المصرف العراقي للتجارة وتقتصر مسؤولية دائرة المحاسبة على تحويل مبلغ اإلعتماد المستندي فقط 
إلى المصرف العراقي للتجارة من خالل البنك المركزي وفي حدود التخصيصات المعتمدة للدائرة 

 ويل).المختصة ضمن السنة المعنية (بإعتبارها دفعة تم
 

  في حالة إلغاء اإلعتماد المستندي فأن المعالجات الحسابيةالتي تجري في سجالت وزارة المالية /وحدة
االيرادات النفطية  الذي يظهر فيه dfiادارة النقد تتم استنادا الى كشوفات البنك المركزي العراقي لحساب 

المسترجعة والمعادة والفوائد وغيرها   عن مبيعات النقط الخام وااليرادات االخرى التي تشمل المبالغ
  :ةويتم اجراء القيود االتي

 
 من ح/ البنك     
 رادات النهائية يإلى ح/ اال     

 

 
 

وعند اعالم وزارة المالية من قبل الجهة فاتحة االعتماد بالغاء االعتماد المستندي وبعد مفاتحة البنك المركزي 
 الموافقات الالزمة وحسب الصالحيات من المبالغ المسترجعة واستحصال مبلغ االعتماد الملغي ضظهور لتأييد 

 :يتم اجراء القيد االتي 
 

 من ح/ االيرادات  النهائية 
 إلى ح/ جاري وحدة اإلنفاق      

 من ح/ جاري دائرة المحاسبة
 إلى ح/ سلف اإلعتمادات المستندية     

 عن إلغاء القيد الذي تم سابقاً 
 

 وجلقيد المزدا -۳

يتم تسجيل كافة المعامالت المالية على أساس القيد المزدوج وهو ما معمول به منذ تأسيس الدولة العراقية وجرى 
 ۱/۱/۲۰۰۷اعتبارا من   GFSاعتماد دليل الحسابات الجديد المتوافق مع 
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  GAAP(-IPSAS & IFRISلمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً ( -٤
 

عامة مع المبادئ المذكورة في "اطار العمل إلعداد وتقديم بصفة بية المذكورة في هذا الدليل تتفق المبادئ المحاس
 الكشوفات المالية" الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، ــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 

 يالعمل المصرف -٥
 

 انات المحاسبية.الغرض من هذا القسم هو عرض مبادئ العمل المصرفي من قبل الكي
 البنك المركزي العراقي هو المصرف الوحيد المسؤول عن رصيد الخزينة العامة في الدولة

 تتعامل الحكومة فقط مع البنك المركزي العراقي أو وكيله (وكالئه) المخول(المخولين) بموجب التعليمات.
 
 الحسابات المصرفية  أ.

جارية تفتح من قبل دائرة المحاسبة حصراً (تعليمات النظام  أوالً: تتعامل دوائر الدولة من خالل حسابات
الصادرة عن وزارة المالية) وتمول من قبلها من خالل البنك  ۱۹۸۹المحاسبي الالمركزي لسنة 

 المركزي العراقي ويشمل ذلك أية حسابات فرعية أخرى.
 

فة بجباية المبالغ الكبيرة (الضرائب ثانياً: كما تقوم دائرة المحاسبة بفتح حساب إيراد مغلق للدوائر المكل
والكمارك والدوائر التي تقررها وزارة المالية) ويمنع السحب من هذا الحساب من قبل الدائرة صاحبة 

 الحساب ويحول رصيد الحساب إلى وزارة المالية في مدة ال تتجاوز نهاية الشهر.
 

 مالحظة:
 

كزي حيث يتم تمويل إقليم كردستان من قبل وزارة المالية / بالنسبة إلى إقليم كردستان هنالك فرع للبنك المر
اإلتحادية عن طريق البنك المركزي المذكور وتتولى وزارة المالية في اإلقليم بتمويل وحدات اإلنفاق وفق األسس 

 المشار إليها أعاله.
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 ب. تشغيل الحسابات المصرفية:
 

بل موظفين مخولين ال يقل عددهم عن ثالثة موظفين من الدائرة صاحبة يتم تشغيل الحسابات المصرفية من ق
 الحساب وفقاً لقواعد وأسس تشغيل الحساب. 

  
 جـ. السحب واإليداع من الحسابات المصرفية

 
يتم السحب على الحسابات الجارية بموجب صكوك، أو بموجب أوامر صرف أو أية صيغة تقرها دائرة المحاسبة 

افة المبالغ المستلمة نقداً أو صكوك في الحسابات المذكورة يومياً أو كلما بلغت حداً معيناً ويتم كما يجب إيداع ك
تعزيز عملية اإليداع بقسائم اإليداع التي يحددها المصرف المختص وأن تكون مختومة بختم المصرف وموقعة 

 ).۱۹۸۹مركزي لسنة النظام المحاسبي الال -من قبل المخول بالقبض. (تعليمات وزارة المالية 
 

 د. مطابقة الحسابات المصرفية
 

في نهاية كل شهر، تقوم كل دائرة بمطابقة حركة حساباتها الجارية مع الحسابات المصرفية (سيتم التطرق لها في 
 فصل الرقابة) ومعالجة نقاط اإلختالف التي تظهر.

 
 
 

 )DFI( العراق تنمية صندوق. هـ

 عوائد حساب وهو ،۲۰۰۳ في ۱٤۸۳ رقم الدولي األمن مجلس قرار بموجب لعراقا تنمية صندوق أنشأ          
  الحساب هذا ادارة المالية وزارة تتولى. إطالقها يجري التي المجمدة العراق وأموال طــالنف مبيعات
 قيد ويجري ۲۰۰٤ لسنة ۹٥ رقم العام والدين المالية اإلدارة قانون من) أ – ٤( الفقرة ٥ القسم بموجب
 .  النفط مبيعات إيرادات
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 النظــــام الرقابــــي رابعا" : 
 
 
 

 أنواع الرقابة .۱
 وارتباطهاأجهزة الرقابة  .۲
 نظام الرقابة الداخلية .۳
 الالمركزية للوحدات المالية التصرفات على للسيطرة الداخلية الرقابة ضوابط .٤
 قيةالمعايير المحاسبية والرقابية العرا .٥
 العراق في الحسابات وتدقيق مراقبة مهنة مجلس .٦
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 الرقابة أنواع. ۱

 :وهي والتدقيق الرقابة من أنواع عدة إلى منها والمالية عام بشكل الدوائر ونشاطات أعمال تخضع
 
 :تمارسها التي الجهة حيث من الرقابة. أ

 .الدائرة بها ترتبط التي الوزارة أو الدائرة بنفس المرتبطة قيقالتد بأجهزة متمثلة : الداخلية الرقابة: أوالً 
 

  بالسلطة عادةً  وترتبط التنفيذية السلطة خارج من تأتي التي بالرقابة المتمثلة وهي :الخارجية الرقابة :ثانياً 
 .النزاهة وهيئة المالية الرقابة ديوان ويمثلها  التشريعية                              

 
 :به تمارس الذي الوقت حيث من الرقابة .ب

  للخطأ مانعة وقائية رقابة تعد وهي تنفيذها قبل للمعامالت فحص عملية يـــــــــوه: السابقة الرقابة :أوالً 
 .الداخلية الرقابة أجهزة  بها وتقوم                          

 
  ومـــــــــــوتق عالجية رقابة وهي لتنفيذها قالح وقت في المعامالت فحص يـوه: الالحقة الرقابة :ثانياً 

 .الخارجية الرقابة  أجهزة بها                           
 

 :األسلوب حيث من الرقابة. جـ

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

 .كاملة زمنية لفترة مستمر وبشكل المعامالت لكل صفح عمليات وهي ومستمرة شاملة رقابة :ثانياً 
 
 :الهدف حيث من الرقابة.  د

 وجود دون والحيلولة المعامالت هذه في والتعليمات والقواعد الشروط توفر من للتأكد قانونية مالية رقابة :أوالً 
 .القواعد لتلك خرق

 
 

 وأداء المالية المعامالت وإقتصادية وكفاءة اعليةف من التأكد منها رضــــــــــــوالغ: األداء رقابة :ثانياً 
 الرقابة من متقدم نوع وهذا. الموارد لها خصصت التي دافـــــــاأله تحقيق ومدى اإلدارية  دةــــالوح
 .المالية الرقابة ديوان به يقوم ما بين من وـــوه
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 وإرتباطها الرقابة أجهزة. ۲

 .والدوائر الوزارات داخل التدقيق وأجهزة الرقابة بدوائر وتتمثل  : الداخلية الرقابة أجهزة. أ
 قانون حسب المالية وزارة/  ةالمحاسب دائرة عام بمدير وفنياً  المختص بالوزير إدارياً  ترتبط األجهزة وهذه

 العامين المفتشين دوائر تشمل وكذلك الوزراء، مجلس من سابقاً  الصادرة والتعليمات المحاسبات أصول
 وحسب المختص بالوزير يرتبط والمفتش التنفيذية السلطة داخل من ألنها داخلية رقابة أجهزة كذلك فهي

 .۲۰۰٤ لسنة ٥۷ رقم القانون
 

 : بـ وتتمثل الخارجية الرقابة جهزةأ. ب
 

 ۳۱رقم   انونهق وحسب النواب بمجلس يرتبط خارجي رقابة جهاز وــوه:المالية الرقابة ديوان :أوالً 
 الحسابات على يصادق أنه كما العام لمالا على الرقابة واعـــأن كل ويمارس ۲۰۱۱لسنة 

 .الحكومية للوحدات المالية والبيانات ةــــــالختامي
 

 على هـــــــــــــــعمل ويمارس النواب بمجلس يرتبط خارجي رقابة جهاز وهو :النزاهة هيئة: ثانياً 
 على يصادق وال وتفصيلي لـكام بشكل وليس عينات كلش على يكون ما باً ـوغال داتــةالوحــــكاف

  .المالية الرقابة ديوان إختصاص من ألنها المالية لبياناتا ةــــــصح
 :أدناه الشكل في مبين وكما                         

 
 

 
 
 

 . نظام الرقابة الداخلية۳
التي يتبناها كيان ما لدعم تحقيق أهداف  يشير مصطلح نظام الرقابة الداخلية إلى السياسات واإلجراءات    

 في اإلدارة المالية ومن دون التعرض للمسائلة، بقدر ما أن هذه السياسات قابلة التطبيق. الحكومة
 

 السياسات واإلجراءات المحاسبية" تفاصيل تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية. "دليلويتضمن     
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 الالمركزية للوحدات المالية التصرفات على سيطرةلل الداخلية الرقابة ضوابط. ٤

 النهائية المصروفات على الداخلية الرقابة ضوابط . أ

 تراعى النواحي التالية عند تنفيذ المصروفات النهائية:

 أن يكون هناك مستند صرف بنموذج معين حددته دائرة المحاسبة بوزارة المالية. أوالً:
 

 بمستندات أصولية.أن تكون المصروفات موثقة  ثانياً:
 

توثيق المصروفات الموجهة نحو إقتناء األصول الثابتة والمخزنية بشهادة إدخال مخزني تؤيد  ثالثاً:
إستالم الوحدة لتلك الموجودات بشكل كامل إضافة إلى قائمة المجهز والوثائق األساسية المعززة 

تعمالها في النشاط مباشرة بعد اإلستالم للصرف المشار إليها في الفقرة السابقة أو تأييد إستالمها إلس
كما يشترط بالنسبة لمشتريات األصول من الخارج ترفق (شهادة الفحص) التي تؤيد صحة وسالمة 

 األصول ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها مع المجهز.
 

 أن تكون هناك تخصيصات تكفي لتغطية مبلغ المصروفات المراد تأديتها. رابعاً:
 

 ن تكون هناك صالحية للوحدة في التصرف بالتخصيصات الموضوعة تحت تصرفها وأنأ خامساً:
 الغرض المراد الصرف عليه مسموح به حسب التعليمات النافذة.          

 
 ا الموظف الحسابي المسؤول ــل همــــع مستند الصرف من قبل إثنين على األقــأن يوق سادساً:

 سابات) واآلمر بالصرف (الرئيس األعلى للوحدة) وحسب دير الحمأو  (المحاسب           
 الجمع بين الصفتين في شخص واحد. وزـيج الصالحيات المخولة وال           

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

 
 ة الذي تم تأدية المبلغ بموجبه أو إستناداً إستحصال توقيع المستفيد على مستند الصرف مباشر ثامناً:
 إلى وصل القبض المرسل من الجهة المستفيدة إن كانت شخصاً واحداً.        

 
 : اإللتزام الكامل والدقيق بتبويب المصروفات وفقاً لدليل الموازنة المعتمد مع مالحظة عدم تاسعاً 

 التخصيصات المعتمدة في الموازنة. تجاوز        
قبل عمليات  را: ان يتم تدقيق مستندات الصرف من قبل قسم الرقابة الداخلية التابع لوحدة االنفاقعاش

 الصرف
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 ب. ضوابط الرقابة الداخلية على اإليرادات النهائية

 في المحددة مصادرها من اإليرادات إستحصال صالحية قانوناً  مخولة الوحدة تكون أن أوالً:
 .إستالمها عن المسؤول وظفالم  الموازنةويحدد

 
 اــــــولحساباته الموازنة دليل في لذلك حدد لما وفقاً  المختصة حساباتها على اإليرادات تبوَّب أن :ثانياً 

 .المختصة
 

 قانوناً  المحددة الحاالت في إال اإليرادات تسجيل في اإلستحقاق أساس إستخدام إلى وءــــاللج دمــــع :ثالثاً 
 .المالية روزي بموافقة أو

 
  تم ما ومقارنة لذلك المقررة المواعيد في إيراداتها إستحصال متابعة دةـالوح تتولى أن :رابعاً 

 خالل يستحصل ولم اإليرادات من تحقق ما وتسجيل تمدةــالمع التخمينات مع منها إستحصاله        
 ).الجباية دوائر يخص فيما( حقةالال السنة في إستحصاله متابعة ليتم التحققات سجل في السنة        

 
 تكن لم ما شخصية صكوك بواسطة العامة الخزينة لحساب اإليرادات قبض يجوز ال :خامساً 
 .عليه المسحوب المصرف من مصدقة          

 
  بالنسبة وهي المحاسبة دائرة في المقررة المستندات بموجب إال اإليرادات جباية يجوز ال :سادساً 
 .الجباة بواسطة اإليرادات لقبض بالنسبة آ۳۸/ ومحاسبة آ۳۷/ محاسبة ئرالحكوميةللدوا         

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

 
 جـ. ضوابط الرقابة الداخلية على السلف

 لجوء إلى الصرف على حسابات السلف:تراعى النواحي التالية عند ال

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

 
 أن تكون الوحدة مخولة صالحية دفع السلف وبعكسه يتم الرجوع إلى الجهة المخولة  ثانياً:
 .إلستحصال موافقتها على ذلك       

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

 وخصمها على إعتمادات الموازنة.
 

 أن تدفع السلفة في موعد مقارب تماماً لموعد إستخدامها في الغرض الذي دفعت من أجله. رابعاً:
 
 

 ق يتناسب وحجم النفقات التي يتطلبها إنجاز الغرض المرادــــــــقيدد مبلغ السلفة بشكل دــــأن يح خامساً:
 صرف السلفة من أجله.
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 أن تتولى الوحدة إجراء تسوية السلفة حال إنتهاء الغرض الذي دفعت من أجله وإسترداد  سادساً:
 السلف. مبلغها صفقة واحدة أو حسب التعليمات الخاصة بكل نوع من أنواع من  المتبقي          

 
 

 للة ــة لديها محــرية الممسوكــأن تتولى الوحدة تسجيل السلف المصروفة في المجموعة الدفت سابعاً:
 رض نتائج ذلك ضمن ـــددة في دليل الحسابات بحيث يمكن عــــواع السلف المحــأن بــحس         
 ل نوع منها.المراجعة الشهرية وبالتالي السيطرة على ك مرفقات موازين         

 
 يـف ـةدة تقديم جداول تحليلية تتضمن مفردات وتفاصيل األرصدة الموقوفــــأن تتولى الوح ثامناً:
 لف وبشكل متراكم لنهاية وختام كل سنة مالية وذلك ضماناً ـواع الســـــــــــمن أن وع ــكل ن        

 ة متابعة إستحصالها في السنة الالحقة حسب ردات وليمكن للوحدـــــياع تلك المفـــدم ضـــلع         
 مواعيدها.         

 
 د. ضوابط الرقابة الداخلية على األمانات

 تراعى النواحي التالية عند إستخدام حسابات األمانات:

أن يتم تسجيل األمانات وفقاً للحسابات التي حددت لذلك في دليل الحسابات وحسب التعليمات  أوالً:
 ب.الخاصة بكل حسا

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

أستوفيت من أجله وبشكل تفصيلي وأن تكون الدائرة مخولة بقبض تلك األمانات وبموجب 
 آ.۳۷وصوالت محاسبة /

 
د تقديمهم طلباً ــــبأسمائهم الصحيحة وبعأن تعاد األمانات الشخصية إلى أصحابها الحقيقيين و ثالثاً:

 خطياً بذلك ويتم الدفع بموجب مستند الصرف المقرر.
 

من قانون أصول المحاسبات  ٤٥أن تالحظ الوحدة المدة القانونية المنصوص عليها في المادة / رابعاً:
تفاء الحاجة من العامة والتي تتقادم بإنتهائها األمانات. هذا مع األخذ بنظر اإلعتبار تاريخ إن

 موقوفية مبلغها.
 

أن تتولى الوحدة مسك مجموعة دفترية محللة وحسب أنواع األمانات المحددة في دليل  خامساً:
بحيث يمكن عرض نتائج ذلك ضمن مرفقات موازين المراجعة الشهرية وبالتالي  الحسابات 

 كل نوع منها. السيطرة على
 
 

فردات وتفاصيل األرصدة الموقوفة في كل نوع من أنواع تقديم جداول تحليلية تتضمن م سادساً:
األمانات وبشكل متراكم لنهاية وختام كل سنة مالية وذلك ضماناً للسيطرة على تلك المفردات 

وليمكن الوقوف على تفاصيلها من سنة إلى أخرى ولحين موعد إعادتها أو تسويتها النهائية من 
 الحساب.
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 ة على الحسابات الجاريةهـ. ضوابط الرقابة الداخلي

ويقصد بها الحسابات التي تنظم العالقة التمويلية بين قسم األمور النقدية بدائرة المحاسبة والوحدة الالمركزية 
من ناحية أو بين الوحدة الرئيسية أو الخزينة المختصة وفروعها المسؤولة عن تمويلها نيابة عن دائرة المحاسبة 

 لداخلية للسيطرة على هذا النوع من الحسابات بما يلي:حيث تتحدد عناصر الرقابة ا
 

السيطرة  من مكنتتل معها لها عالقة التمويل دائرةصفحة أستاذ لكل  االنفاق وحدةأوالً: أن تخصص 
 على المبالغ المدفوعة أو المقبوضة بين الوحدتين.

 
ت بينها عالقة التمويل وخالل ثانياً: ظهور المبالغ المقبوضة والمدفوعة في حسابات الوحدات التي نشأ

 نفس الفترة قدر اإلمكان.
 

ثالثاً: أن يكون سند قيد التمويل معززاً باإلشعار المدين الصادر عن المصرف ألمر الجهة الممولة 
 وباإلشعار الدائن ألمر الجهة التي تم تمويلها.

رسل إلى الدائرة التي قامت رابعاً: التأكد من ظهور مبلغ التمويل في عمود المدين في كشف البنك الم
 بالتمويل وفي عمود الدائن في الكشف الذي يرسله المصرف إلى الدائرة التي تم تمويلها.

 
التي قامت بالتمويل مساٍو  االنفاق وحدةسجل في الجانب المدين من حسابات خامساً: أن يكون ما م

التي إستلمت مبلغ التمويل وبما  قاالنفا تماماً للمبلغ المسجل في الجانب الدائن من حسابات وحدة
 يؤمن (تصفير) رصيد الحساب الجاري عند توحيد حسابات الدائرة الرئيسية مع حسابات فروعها.

 
 و. ضوابط الرقابة الداخلية على حساب البنك

 تراعى النواحي التالية عند مراقبة الحساب الجاري مع البنك:

د حقل البنك في اليومية العامة مرتين في الشهر وذلك أوالً:  يجب إجراء مطابقة كشف البنك مع عمو
 في منتصف الشهر وفي اليوم األخير منه.

 
متابعة ظهور المبالغ المودعة من قبلها في حسابها الجاري وذلك عن  االنفاق وحدةثانياً: أن تتولى 

 من ذلك. طريق مطابقة مبالغ قسائم اإليداع بما مقيد في كشف البنك ومتابعة أي إختالف يظهر
 

ثالثاً: إعداد قائمة بالصكوك الموقوفة (غير المسحوبة) عند كل مطابقة ولنهاية كل شهر بعد تأشير ما 
 تم سحبه من صكوك صادرة في كشف البنك.

 
رابعاً: إعداد جداول بمفردات المبالغ األخرى التي تشكل عنصر من عناصر اإلختالف بين الرصيد 

 وحدةلدة تأييد الرصيد بالحساب الجاري يظهره كشف البنك أو شهاالدفتري والرصيد النقدي الذي 
 .انفاق

 
خامساً: إجراء متابعة بين الرصيد الدفتري والرصيد النقدي ضمن أية فترة من الشهر وعلى األخص 

منتصف ونهاية كل شهر وإثبات تفاصيل ذلك ضمن شهادة الموجود النقدي في البنك وعلى النحو 
 ).۳ملحق رقم ( ۱۹۸۷لسنة  ۸م المبين بمنشورنا رق

 
متابعة تصفية كافة المبالغ الموقوفة بين الرصيد الدفتري ورصيد كشف  االنفاق وحدةسادساً: على 

البنك وعدم فسح المجال إلى تدويرها من شهر إلى آخر عدا الشيكات الموقوفة والتي ينبغي إجراء 
 نقضاء المدة القانونية الخاصة بها.تسويتها وشطب مبلغها من قائمة الصكوك الموقوفة حال إ
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 ز. ضوابط الرقابة الداخلية على الموجودات الثابتة

أوالً:  أن تكون هناك تخصيصات في موازنة الوحدة تكفي لتغطية كلفة الموجودات المراد إقتناؤها 
 ن طريق الشراء.ــــع

 
بشراء ذلك النوع المعين من ثانياً: أن تكون هناك صالحية منصوص عليها بقانون أو تعليمات تسمح 

 األصول الثابتة وبعكسه تستحصل الموافقة الالزمة من الجهة المخولة قانوناً.
 

ثالثاً: أن توثق النفقات الموجهة نحو إقتناء األصول الثابتة بقائمة المجهز المعززة للصرف إضافة إلى 
مقتناة أو تأييد إستالم الجهة لألصول ال االنفاق وحدةستالم المخزني التي تؤيد صيانة شهادة اإل

 المعينة إن كان الموجود قد دخل اإلستعمال المباشر دون إدخاله المخازن.
 

رابعاً: أن توثق المشتريات الخارجية (اإلستيرادات) من األصول الثابتة بشهادة الفحص الصادر من 
فق عليها مع المجهز الجهة الفنية التي تؤيد صحة ومطابقة الموجودات المقتناة للمواصفات المت

 إضافة إلى ما تم ذكره في النقطة السابقة.
 

خامساً: أن تتولى إدارة الوحدة تثبيت قيمة األصول الثابتة ومواصفاتها الكاملة في سجالت (أو بطاقات 
بمستوى كل نوع من أنواع الموجودات) وبموجب النماذج التي تحددها دائرة المحاسبة. وذلك 

اإلستالم المخزني مع مالحظة تثبيت أي نوع من أنواع التصرفات بتلك  إعتماداً على شهادات
الموجودات (كنقلها إلى إدارات فرعية أو إهدائها إلى الغير أو بيعها أو شطبها) وذلك في السجالت 

 ذاتها.
 
 

 وحدةلتحقق من كونها ال زالت بحيازة سادساً: إجراء جرد دوري في نهاية كل سنة للموجودات الثابتة ل
ومستغلة ضمن نشاطها وللوقوف على الفروقات الخاصة بنتائج الجرد مع سجالت  االنفاق

 الموجودات الثابتة الممسوكة من قبل اإلدارة وتحديد تلك الفروقات والمسؤولية المترتبة عليها.
 

تضي التثبت سابعاً: في حالة إستخدام القيود النظامية لتسجيل قيمة األصول الثابتة محاسبياً فأن األمر يق
من صحة الرصيد المحاسبي لكل موجود مع ما مثبت في سجالت الموجودات الثابتة والتسويات 

 الجارية عليها لما بعد الجرد السنوي.
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 ح. ضوابط الرقابة الداخلية على الموجودات المخزنية

 تراعى النواحي التالية:

مختلف أصنافها الداخلة  جودات المخزنية علىأوالً:  تحضير مستندات إدخال وإخراج مخزني بالمو
والخارجة منها وأن تثبت حركة كل صنف منها إستناداً إلى ذلك في سجالت  االنفاق وحدةلمخازن 

 مخزنية أو بطاقات تعتمدها دائرة المحاسبة للسيطرة على حركة المواد المخزنية.
 

المخزنية لضمان التثبت من سالمتها  ثانياً: التأكيد على وجود لجنة خاصة لفحص وإستالم المواد
 ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها مع المجهز.

 
ثالثاً: التأكيد على وجود محاضر إستالم موقعة من قبل اإلدارة وممثل عن شركة التأمين الوطنية 

وبالنسبة إلى الموجودات المخزنية المستوردة من الخارج إضافة إلى وجود ختم على المانيفست 
 ادة المستوردة.للم

 
أو الناقصة أو الفائضة رابعاً: أن يعد مسؤول المخازن تقارير دورية خاصة بالمواد التالفة والمتضررة 

تقرير ما يمكن إتخاذه بهذا الشأن وفقاً للصالحيات المعتمدة بهذا  غرضل االنفاق وحدةعن حاجة 
 الشأن.

 
 

 وحدةجنة المشتريات لتحديد إحتياجات مخازن ولخامساً: أن يكون هناك تنسيقاً قائماً بين مسؤول ال
من المستلزمات السلعية وذلك ضماناً لتوفير المواد المطلوبة على مدار السنة، أو من ناحية  االنفاق

ثانية لتفادي تراكم المواد الفائضة عن حاجتها. هذا مع مراعاة أن تكون المواد المشتراة قد أقتنيت 
و وكالئه أو من القطاع الخاص في حالة التأييد بعدم توفر المواد من وحدات القطاع اإلشتراكي أ

 لدى القطاع اإلشتراكي وفق تعليمات تنفيذ الموازنة السنوية.
 

سادساً: أن تكون هناك عمليات جرد دوري أو عند نهاية كل سنة للتثبت من صحة أرصدة الموجودات 
 هات ولتحديد الفروقات الحاصلة بينالمخزنية بموجب شهادة الجرد مع أرصدتها بموجب السجال

 وإجراء التسويات الخاصة بها بعد تحديد مسؤولية إدارة المخازن عن ذلك.
 

سابعاً: في حالة إستخدام القيود النظامية لتسجيل قيمة األصول المخزنية محاسبياً، فأن األمر يقتضي 
 المخزنية لنهاية السنة. التثبت من صحة الرصيد المحاسبي لكل موجود مع ما مثبت في السجالت

 
 تفسيرية مالحظة

 
 تعتبر األهداف التالية أساسية في القيام بالرقابة الداخلية المناسبة:

 تنفيذ جميع التعامالت وفقاً للقوانين والقرارات التي تصدرها الدولة.  •
بات تسجيل جميع التعامالت وغيرها من األحداث بشكل سريع وحسب مبالغها الصحيحة، في الحسا •

الخاصة بها وفي الفترة المحاسبية المناسبة، بحيث تتيح إعداد المعلومات المحاسبية وفقاً للسياسات 
 واإلجراءات المحاسبية. 

مقارنة الموجودات المسجلة مع الموجودات الموجودة في فترات زمنية فاصلة مناسبة مع اتخاذ  •
 اإلجراء المناسب بخصوص أية اختالفات. 
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 المحاسبية والرقابية العراقية. المعايير ٥

 والرقابية المحاسبية المعايير مجلس هو العراق في والرقابية المحاسبية المعايير إصدار عن المسؤولة الهيئة أن
) ٦(و محاسبياً  معياراً ) ۱٤( أصدر وقد. معاً  والرقابية المحاسبية المعايير إصدار عن المسؤول وهو. العراقي
 :التالية ليةاآل وفق تدقيقية معايير

 خالل تنفيذها المزمع التدقيقة واألدلة المحاسبية القواعد مشاريع تتضمن المجلس لعمل سنوية خطة وضع . أ
 .واألدلة القواعد هذه وضع يستوجب الذي للبلد والتشريعي اإلقتصادي الوضع دراسة خالل ومن السنة

 
 المالية باإلختصاصات يميينواألكاد المهنيين عضويتها في تضم عمل فرق بتشكيل المجلس يقوم . ب

 فرق قومتو. السنوية الخطة في المذكورة التدقيقية واألدلة المحاسبية القواعد مسودة إعداد بغية والمحاسبية
 بيئتها تشابه األخرى الدول معايير أو الدولية المعايير إلى الرجوع خالل من المسودات هذه بإعداد العمل

 .العراقية البيئة مع والتشريعية اإلقتصادية
 

 السنوية الخطة ضمن محددة مواعيد في والرقابية المحاسبية المعايير مجلس أعضاء على المسودة تعرض. جـ
 .المجلس جلسات خالل عليها اإلتفاق يتم التي التعديالت اإلعتبار بنظر واألخذ مناقشتها ويتم

 .آرائهم وإستالم المجلس خارج الخبراء بعض على المعيار مشروع يعرض . د
 أعضاء بثلثي المعيار بإصدار التصويت يتم ثم. الخبراء مالحظاتو مقترحات ضوء في المسودة تناقش. هـ

 .المجلس بعمل الخاصة ۱۹۹۰ لسنة ۱ عدد تعليمات عليه نصت حسبما المجلس
 

 :من والرقابية المحاسبية المعايير مجلس ويتألف

 .للمجلس رئيساً  بصفته المالية الرقابة ديوان رئيس .۱
 ئبي رئيس الديوان.نا .۲
 .المالية الرقابة ديوان في العامون المدراء .۳
 .العراقي المركزي البنك عن ممثل .٤
 .للضرائب العامة الهيئة عن ممثل .٥
 ممثل عن المصارف. .٦
 .والمعادن الصناعة وزارة عن ممثل .۷
 ممثل عن وزارة التجارة. .۸
 .العراقية والمدققين المحاسبين نقابة عن ممثل .۹

 .األكاديميين األساتذة من عضوان .۱۰
 ممثل عن سوق العراق لألوراق المالية .۱۱
 ممثل عن هيئة النزاهة .۱۲
 مدير عام دائرة المحاسبه .۱۳

 
 .المجلس لعمل والمالية والفنية اإلدارية األمور تنظيم تتولى عامة أمانة للمجلس

 
 :مالحظة

 .برأيه لإلستئناس خارجي خبير أي إستدعاء للمجلس يحق
 

 العراق في الحسابات وتدقيق مراقبة مهنة مجلس. ٦

 شروط وفق. القانونيين للمحاسبين المهنة ممارسة إجازات ومنح الحسابات مراقبة مهنة تطوير المجلس هذا يتولى
 مراقبي من للمخالفين العقوبات وإقتراح التحقيق تتولى واإلنضباط المراقبة لجنة وفيه. الداخلي النظام في محددة

 . المهنة ممارسة إجازة سحب أو مؤقتاً  العمل وإيقاف اإلنذار، توجيه من العقوبات وتتراوح الحسابات،
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الفصل الثاني  
 الدليــــل المحاسبي
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 راداتـــــــــــــــــــاالي -۱
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معدنيةااليرادات النفطية والثروات ال ۱۱
 الضرائب على الدخول ۲۱
 الضرائب السلعية ورسوم االنتاج ۳۱
 الرسوم ٤۱
 حصة الموازنة من ارباح القطاع العام ٥۱
 االيرادات الرأسمالية ٦۱
 ويليةحااليرادات الت ۷۱
 ايرادات اخرى ۸۱

 
 

 اتـــــــــــــــــالنفق -۲
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جارية النفقات ال ۱۲
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعويضات الموظفين ۱۱۲
 المستلزمات الخدمية ۲۱۲
 المستلزمات السلعية ۳۱۲
 صيانة الموجودات ٤۱۲
 النفقات الرأسمالية ٥۱۲
 المنح واالعانات وخدمة الدين ومصروفات اخرى ٦۱۲
 عدات الخارجيةااللتزامات والمساهمات والمسا ۷۱۲
 البرامج الخاصة ۸۱۲
 المساعدات االجتماعيه ۹۱۲

 
 ستثماريةالنفقات اال ۲۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القطاع الزراعي ۱۲۲
 القطاع الصناعي ۲۲۲
 قطاع النقل والمواصالت ۳۲۲
 قطاع المباني والخدمات ٤۲۲
 قطاع التربية والتعليم ٥۲۲
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 ودات الموج -۳
 ــــــــــــــــــــــــ

 
 النقــــــد   ۱  ۳ 
 حسابات السلف   ۲   ۳ 
 اخرى حسابات مدينة   ۳  ۳          

 قروض    ٤  ۳ 
 استثمارات   ٥  ۳ 
 حسابات التسوية المدينة   ٦  ۳          
 الحسابات النظامية المدينة  ۹  ۳          

 
 
 

 المطلوبات -٤    
 ــــــــــــــــــــــــــ

           
 الحسابات النقدية الدائنة   ۱  ٤          
 حسابات االمانات   ۲  ٤          
 حسابات دائنة اخرى ( الدائنون)    ۳  ٤          
 االقتراض    ٤  ٤          
 حسابات التسوية الدائنة   ٦  ٤  
 حسابات جارية للتمويل   ۷  ٤ 
 ةحسابات النتيج  ۸  ٤ 
 الحسابات النظامية الدائنة  ۹  ٤ 
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 ۲۰۱۱ترميـــز هيكــــل حسابــــات االيــــــرادات 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــان

وع
الن

ل 
صي

تفا
 

وع
ــــ

ــــ
الن

ادة 
ــــ

ــــ
الم

ـدد 
ــــ

ــــ
الع

رة 
تما

الس
ع ا

نو
 

 1         االيرادات
نيةااليرادات النفطية والثروات المعد        01 1 

 1 01 01     أيرادات تصدير النفط الخام
 1 01 02     ايرادات النفط الخام المكرر للمحافظة

 1 01 03     ايرادات النفط الخام المنتج من قبل المحافظة
 1 01 04     ايرادات الغاز المصاحب المنتج من قبل المحافظة

 1 02       الضرائب على الدخول والثروات

 1 02 01     الضرائب على الدخول 

 1 02 01 01   الضريبة على شركات القطاع الخاص
 1 02 01 02   الضريبة على رواتب منتسبي القطاع العام 

 1 02 01 03   الضريبة على رواتب منتسبي دوائر الدولة الرسمية 
 1 02 01 04   الضريبة على رواتب منتسبي القطاع الخاص 

 1 02 01 05   لى أصحاب االعمال والمهن / االفراد الضريبة ع
 1 02 01 06  ى شركات استخراج النفط االجنبيةلالضريبة ع

 1 02 02     ضريبة التركات 
 1 02 03     الضرائب العقارية 

 1 02 04     ضريبة الخدمات

 1 03       الضرائب السلعية ورسوم االنتاج
 1 03 01     ضرائب على الواردات 

 1 03 02     الضرائب على الصادرات 
 1 03 02 01   ضريبة الصادر الكمركي / ضرائب الصادرات 

 1 03 03     ضرائب على االنتاج 
 1 04        الرسوم

 1 04 01     رسوم الطوابع المالية
 1 04 02     الرسوم القضائية والعدلية

 1 04 03     رسوم التسجيل العقاري
 1 04 04     وم تسجيل ونقل ملكية وسائط النقلرس

 1 04 05     رسوم الخدمة الصحية
 1 04 06     رسوم التسجيل والنشر التجاري
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 1 04 07     رسوم االجازات والرخص
 1 04 08     الرسوم المتنوعة

 1 05       حصة الموازنة من ارباح القطاع العام
 1 05 01     القطاع المصرفي

 1 05 02     القطاع الصناعي  
 1 05 03     القطاع التجاري  
 1 05 04     قطاع النقل والمواصالت  
 1 05 05     القطاع الزراعي  
 1 05 06     قطاع الخدمات العامة  
 1 05 07     قطاع التشييد والبناء  
 1 05 08     القطاع النفطي  
 1 5 9     قطاع األتصاالت  

 1 5 10     صة الخزينة من ايرادات حوانيت وزارة العمل والشؤون االجتماعيةح

 1 5 11    بها لصالح الخزينة العامة للدولة من االتعاب المحكومحصة الخزينة 

 1 5 12    والمكافآت واليانصيب لحوافزحصة الموازنة من ا

 1 06       االيرادات الرأسمالية
 1 06 01     بيع المباني واالنشاءات

 1 06 02     بيع وسائط نقل 
 1 06 03     بيع االثاث واالجهزة واألالت والمعدات

 1 06 04     بيع الحيوانات
 1 06 05     بيع االراضي

 1 06 06     األسلحة واألعتدة العسكرية 
 1 07       االيرادات التحويلية

 1 07 01     فرق االسعار
 1 07 02     الصحي ايرادات التأمين
 1 07 03     نفقات مستردة

 1 07 04     عوائد االستثمارات
 1 07 05      خارجيةمنح من حكومات 

 1 07 06     منح من منظمات دولية 
 1 07 07     متنوعةايرادات تحويلية 
 1 07 08     تبرعات واعانات 

 1 07 09     مساهمات الضمان االجتماعي
 1 08       اخرى ايرادات

 1 08 01     ايرادات ايجار امالك الدولة
 1 08 02     االجور الحكومية عن خدمات الدوائر للغير
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 1 08 02 01   اجور الخدمات الصحية والمختبرية
 1 08 02 02   اجور الخدمات االمنية والداخلية

 1 08 02 03   اجور خدمات استشارية فنية متخصصة
 1 08 02 04   ات االعالمية والسياحيةاجور الخدم

 1 08 02 05   الخدمات االجتماعية والترفيهية
 1 08 02 06   اجور خدمات الصيانة والتصميم

 1 08 02 07   متنوعة خدمات 
 1 08 02 08   االيرادات غير المصنفة(الغرامات ، العقوبات ، والمصادرات )

 1 08 02 09   بيع االموال المصادرة والمتروكة
 1 08 02 10   بيع لوازم وتجهيزات
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  ۲۰۱۱ترميــــــز هيكـــــل حسابـــــات النفقـــــــــــات

 البيــــــــــــــــــــان 
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ل 

صي
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ن
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ع ا
ــو

ـ
رة 

تما
الس

ع ا
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 2           نفقـــــــــــات

 2 01         نفقات جارية

 2 01 01       تعويضات الموظفين

 2 01 01 01     الرواتب واالجور

 2 01 01 02     المكافات للمنتسبين
 2 01 01 03     اجور المتعاقدين

 2 01 01 04     اجور المحاضرات
 2 01 01 05     االمتحاناتاجور 

 2 01 01 06     اجور اللجان
 2 01 01 07     المجازين دراسيا

 2 01 01 08     اجور المستخدمين المحليين
 2 01 01 09     االعمال االضافية

 2 01 01 10     المخصصات

 2 01 01 11     التأميناقساط 

 2 01 01 12   مساهمة التقاعد الحكوميه
 2 01 02       مستلزمات الخدمية ال

 2 01 02 01     السفر نفقات
 2 01 02 02     االيفاد نفقات

 2 01 02 03     نفقات االنتقال 
 2 01 02 04     النشر واالعالم

 2 01 02 05     أيجار المباني واالراضي
 2 01 02 06     أيجار مكائن ومعدات ووسائط النقل

 2 01 02 07     الترفيه الرسمي
 2 01 02 08     البريد

 2 01 02 09     االتصاالت والبرق 
 2 01 02 10     أجور الخبراء واالستشاريين
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 2 01 02 11     أجور الخدمات االمنية 
 2 01 02 12     المساهمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر

 2 01 02 13     ايجار الصناديق لدى المصارف
 2 01 02 14     مؤتمرات و الندواتال

 2 01 02 15     الطبع
 2 01 02 16     االشتراك في الدورات التدريبية  

 2 01 02 17     مسح و تحديد االراضي
 2 01 02 18     نقل الشهود

 2 01 02 19     تنظيف الدائرة
 2 01 02 20     التعضيد و الترجمة و التاليف

 2 01 02 21     مصرفيةاجور الخدمات ال
 2 01 02 22     اجور االنتساب الى المؤسسات العلمية

 2 01 02 23     طبع الطوابع المالية
 2 01 02 24     الدعاية

 2 01 02 25     وسم المصوغات
 2 01 02 26     اجور حراس حماية المنشأت

 2 01 02 27     خدمات اخرى (المتنوعة)
 2 01 02 28     تنظيف المدن

 2 01 03       المستلزمات السلعية

 2 01 03 01     قرطاسية ومطبوعات
 2 01 03 02     كتب ومجالت

 2 01 03 03     الماء والمجاري 
 2 01 03 04     الكهرباء 

 2 01 03 05     الوقود
 2 01 03 06     المالبس
 2 01 03 07     االغذية

 2 01 03 08     يةمواد المكافحة والوقا
 2 01 03 09     المواد واللوازم

 2 01 03 10     تجهيزات المرضى
 2 01 03 11     الكتب المدرسية

 2 01 03 12     االدوية
 2 01 03 13     التجهيزات و اللوازم الرياضية

 2 01 03 14     علف الحيوانات
 2 01 03 15     القرطاسية و لوازم الطالب

 2 01 03 16     زم الغسيللوا
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 2 01 03 17     تجهيزات النزالء و االحداث
 2 01 03 18     االسلحة و االعتدة (العسكرية)

 2 01 03 19     افالم روائية وتسجيلية
 2 01 03 20     األالت الحاسبة
 2 01 03 21     األالت الطابعة

 2 01 03 22     اجهزة التصوير و الميكروفيلم
 2 01 03 23     أجهزة مكتبية صغيرة أخرى  

 2 01 04       صيانة الموجودات
 2 01 04 01     صيانة الطرق والجسور 

 2 01 04 02     صيانة التأسيسات المائية والكهربائية
 2 01 04 03     صيانة وسائط النقل 

 2 01 04 04     صيانة المبازل ومشاريع الري
 2 01 04 05     صيانة االثاث

 2 01 04 06     صيانة المباني
 2 01 04 07     صيانة المكائن و االجهزة و االالت

 2 01 04 08     صيانة أسلحة الشرطة 
 2 01 04 09     صيانة الحدائق و المتنزهات و البساتين

 2 01 04 10     صيانة المعامل
 2 01 04 11     صيانة المحطات االذاعية و التلفزيونية

 2 01 04 12     صيانة المواقع واللقى األثرية
 2 01 04 13     صيانة األسلحة العسكرية 

 2 01 04 14     صيانة الكتب والسجالت والوثائق
 2 01 05       النفقات الرأسمالية

 2 01 05 01     مبانى وإنشاءات
 2 01 05 02     وسائط نقل 

 2 01 05 03     واالجهزةاالثاث واآلالت والمعدات 
 2 01 05 03 02   االجهزة والمكائن والمعدات االخرى

 2 01 05 03 03   المسارح ولوازمها
 2 01 05 05     الحيوانات
 2 01 05 06     االراضي

 2 01 05 07     تبليط الشوارع
 2 01 06       المنح واالعانات وخدمة الدين ومصروفات اخرى

 2 01 06 01   المنح
 2 01 06 02   االعانات
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 2 01 06 03   الفوائد
 2 01 06 04   المصروفات االخرى

 2 01 07       االلتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية
 2 01 07 01     المساهمات العربية 
 2 01 07 02     المساهمات الدولية 
 2 01 07 03     المساعدات العربية 

 2 01 07 04     ت االجنبيةالمساعدا
 2 01 08       البرامج الخاصة

 2 01 08 01     البرامج التدريبية
 2 01 08 02     البرامج الصحية

 2 01 08 03     برامج وزارة العدل
 2 01 08 04     البرامج االجتماعية

 2 01 08 05     البرامج الثقافية والفنية
 2 01 08 06     برامج الشباب والرياضة

 2 01 08 07     البرامج التعليمية والتربوية
 2 01 08 08     الدفاعوالبرامج الخاصة باألمن 

 2 01 08 09     البرامج العلمية
 2 01 09       الرعايه االجتماعيه

 2 01 09 01     الرواتب والمكافآت التقاعدية

 2 01 09 02     االجتماعية مساعداتال
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نوع 
 االستمارة

نوع 
 القطاعات االقتصادية نوع مادة فصل النفقة

 نفقة         ۰۲

 استثماري       ۰۲  

 القطاع الزراعي     ۰۱    

 مشاريع السدود والخزانات ومنشآت السيطرة   ۰۰۱      

 مشاريع الري والبزل واستصالح االراضي   ۰۰۲      

 شاريع البحوث والدراسات واعداد المسوحاتم   ۰۰۳      

 مشاريع خدمات االنتاج النباتي   ۰۰٤      

 مشاريع خدمات االنتاج الحيواني   ۰۰٥      

 مشاريع الخدمات الزراعية   ۰۰٦      

 القطاع الصناعي     ۰۲ ۰۲ ۰۲

 الصناعات االستخراجية   ۰۰۱      

 المشروبات والتبغالصناعات الغذائية و   ۰۰۲      

 صناعات الغزل والنسيج والملبوسات والجلود   ۰۰۳      

 صناعة الورق والخشب   ۰۰٤      

 الصناعات الكيمياوية   ۰۰٥      

 صناعات تصفية النفط والغاز   ۰۰٦      

 الصناعات االنشائية   ۰۰۷      

 الصناعات المعدنية   ۰۰۸      

 ات الهندسية والميكانيكية والكهربائيةالصناع   ۰۰۹      

 مشاريع توليد ونقل القدرة الكهربائية   ۰۱۰      
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 نفقات استثمارية خاصة   ۰۱۱      

 قطاع النقل والمواصالت     ۰۳ ۰۲ ۰۲

 شبكة الطرق البرية   ۰۰۱      

 ادارة حركة المرور   ۰۰۲      

 النقل على الطرق البرية   ۰۰۳      

 خطوط السكك الحديد   ۰۰٤ ۰۳ ۰۲ ۰۲

 النقل المائي   ۰۰٥      

 النقل الجوي   ۰۰٦      

 االتصاالت   ۰۰۷      

 الخزن   ۰۰۸      

 اعادة االعمار   ۰۰۹      

 االعالم   ۰۱۰      

 قطاع المباني والخدمات     ۰٤ ۰۲ ۰۲

 ابنية الوزارات والدوائر الحكومية   001      

 مشاريع وزارة الصحة   002      

 مشاريع االسكان   003      

 مشاريع مياه الشرب في المحافظات   004      

 تصريف وتكرير المياه القذرة   005      

 مشاريع تطوير مدينة بغداد   006      

 مشاريع تطوير المحافظات   007      

 مشاريع المصايف والسياحة   008      

 مشاريع الخدمات الثقافية واالجتماعية والشباب   009      
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 مشاريع انشاء المخازن والتخزين   010      

 رعاية الشهداء   011      

 رعاية السجناء السياسيين   012      

 قطاع التربية والتعليم     ۰٥ ۰۲ ۰۲

 ابنية ومتطلبات البحث العلمي   001      

 ة ومتطلبات الجامعات والمعاهد العلياابني   002      

 ابنية المعاهد والمدارس المهنية   003      

 ابنية المدارس الثانوية والمتوسطة   004      

 ابنية المدارس االبتدائية   005      

 ابنية رياض االطفال   006      

 ابنية االقسام الداخلية للمدارس وتسديد الحسابات   007      
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 ترميز هيكل الموجودات                               
  

رة
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ع ا
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س
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 البيان

 الموجودات          ۳

 نقد        ۱ ۳
 نقد في الصندوق     ۱ ۱ ۳
 قد في المصرفن     ۲ ۱ ۳
 الموجود النقدي للدفع اآلجل     ٤ ۱ ۳
 موجود نقدي من عمالت أجنبية     ٥ ۱ ۳
 الموجود النقدي للذهب     ٦ ۱ ۳
 موجود نقدي من حواالت خارجية     ۷ ۱ ۳
 السلفحسابات        ۲ ۳
 المؤقتةالسلف ا     ۱ ۲ ۳
 سلف االفراد العاملين    ۲ ۲ ۳
 المستديمة السلف    ۳ ۲ ۳
 سلف االعتمادات    ٤ ۲ ۳
 سلف المقاولين    ٥ ۲ ۳
 سلف الدعاوي    ٦ ۲ ۳
 سلف تمويل مشروعات ينفذها الغير    ۷ ۲ ۳
 سلف مؤقتة اخرى لالتفاقيات الخارجية    ۸ ۲ ۳
 /نيويوركDFIسلف مؤقتة اخرى الغراض     ۹ ۲ ۳
 حسابات مدينة أخرى        ۳ ۳
 ابات شخصية مدينةحس      ۱ ۳ ۳
 مدينو نفقات دراسية      ۲ ۳ ۳
 مدينون عن األخطاء الحسابية      ۳ ۳ ۳
 تصفية األرصدة المدينة القديمة      ۹ ۳ ۳
 قروض       ٤ ۳
 اإلقراض الداخلي     ۱ ٤ ۳
 االقراض الخارجي    ۲ ٤ ۳
 استثمارات     ٥ ۳
 استثمارات داخلية    ۱ ٥ ۳
 تثمارات خارجية في اسهماس    ۲ ٥ ۳
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 حسابات التسوية المدينة        ٦ ۳
 إيرادات مستحقة غير مقبوضة     ۱ ٦ ۳
 مصاريف مدفوعة مقدماً      ۲ ٦ ۳
 مية المدينة الحسابات النظا        ۹ ۳
 خطابات ضمان مستلمة من الغير      ۱ ۹ ۳
 مقابل خطابات ضمان صادرة للغير      ۲ ۹ ۳
 موجود نقدي لوحدات مستقلة مالياً       ۳ ۹ ۳
 الموجودات الثابتة      ٤ ۹ ۳
 المخزن      ٥ ۹ ۳
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 البيان

٤ 
 

          
  المطلوبات

 لحسابات النقدية الدائنةا        ۱ ٤
 البنك/سحب على المكشوف      ۱ ۱ ٤
 الرصيد النقدي المدور    ۲ ۱ ٤
 االمانات حسابات       ۲ ٤
 أمانات ضمان تحصيل اإليرادات     ۱ ۲ ٤
 األمانات الشخصية     ۲ ۲ ٤
 امانات التوزيع    ۳ ۲ ٤
 حسابات دائنة أخرى (الدائنون)       ۳ ٤
 دائنو الرواتب واإلجور المعادة     ۱ ۳ ٤
 دائنو النفقات الدراسية     ۲ ۳ ٤
 معالجة األخطاء الحسابية الدائنة     ۳ ۳ ٤
 اإلستقطاعات لحساب الغير     ٤ ۳ ٤
 دائنة للمقاولين والمتعهدين حسابات     ٥ ۳ ٤
 حسابات دائنة متنوعة     ٦ ۳ ٤
 تصفية األرصدة القديمة     ۹ ۳ ٤
 اإلقتراض       ٤ ٤
 اإلقتراض الداخلي     ۱ ٤ ٤
 اقتراض خارجي    ۲ ٤ ٤
       

 حسابات التسوية الدائنة       ٦ ٤
 إيرادات مستلمة مقدماً      ۱ ٦ ٤
 مصاريف مستحقة غير مدفوعة     ۲ ٦ ٤
 تخصيصات لقاء مستندات شحن غيرمستلمة     ۳ ٦ ٤
 ت شحن مدفوعةتخصيصات لقاء مستندا     ٤ ٦ ٤
 حسابات جارية للتمويل       ۷ ٤
 جارية بين دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح     ۱ ۷ ٤
 جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح     ۲ ۷ ٤
 جارية بين الوحدات الرئيسية وفروعها ساباتح     ۳ ۷ ٤
 )DFIبة النقدية والـ (حسابات جارية بين دائرة المحاس    ٤ ۷ ٤
 حساب النتيجة      ۸ ٤
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 الحسابات النظامية الدائنة       ۹ ٤
 خطابات ضمان من الدائرة للغير     ۱ ۹ ٤
 مقابل خطابات ضمان من الغير     ۲ ۹ ٤
 مقابل موجود نقدي لوحدات مستقلة مالياً      ۳ ۹ ٤
 مقابل الموجودات الثابتة     ٤ ۹ ٤
 قابل المخزنم     ٥ ۹ ٤
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 ثالثال الفصل
 شرح الدليل المحاسبي
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 ۲۰۱۱ترميـــز هيكــــل حسابــــات االيــــــرادات 

 ــــــــــــــــــــــــــانالبيــــ

وع
الن

ل 
صي

تفا
 

وع
ــــ

ــــ
الن

ادة 
ــــ

ــــ
الم

ـدد 
ــــ

ــــ
الع

رة 
تما

الس
ع ا

نو
 

 1         االيرادات
 1 01       االيرادات النفطية والثروات المعدنية

 1 01 01     أيرادات تصدير النفط الخام
 1 01 02     ايرادات النفط الخام المكرر للمحافظة

 1 01 03     ايرادات النفط الخام المنتج من قبل المحافظة
 1 01 04     ايرادات الغاز المصاحب المنتج من قبل المحافظة

 1 02       الضرائب على الدخول والثروات

 1 02 01     الضرائب على الدخول 

 1 02 01 01   الضريبة على شركات القطاع الخاص
 1 02 01 02   بي القطاع العام الضريبة على رواتب منتس

 1 02 01 03   الضريبة على رواتب منتسبي دوائر الدولة الرسمية 
 1 02 01 04   الضريبة على رواتب منتسبي القطاع الخاص 

 1 02 01 05   الضريبة على أصحاب االعمال والمهن / االفراد 
 1 02 01 06  الضريبة على شركات استخراج النفط االجنبية

 1 02 02     ضريبة التركات 
 1 02 03     الضرائب العقارية 

 1 02 03 01   ضريبة العقار االساسية 
 1 02 03 02   ضريبة العقار االضافية 

 1 02 03 03   ضريبة العرصات االساسية 
 1 02 03 04   الضريبة  االضافية على العرصات

 1 02 03 05   بقايا ضريبة االراضي الزراعية 
 1 02 04     ضريبة الخدمات

 1 02 04 01   ضريبة الخدمات السياحية للفنادق والمطاعم للدرجتين الممتازة واالولى 
 1 03       الضرائب السلعية ورسوم االنتاج

 1 03 01     ضرائب على الواردات 
 1 03 01 01   ضريبة الوارد الكمركي / ضرائب االستيراد 

 1 03 01 02   عمارضريبة أعادة اال
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 1 03 01 03   ضريبة الوارد الكمركي على القطاع الخاص
 1 03 01 04   ضريبة الوارد الكمركي على القطاع العام

 1 03 01 05   ضريبة الوارد الكمركي على القطاع المختلط
 1 03 01 06   الترانسيت –ضريبة المرور 

 1 03 01 07   ضريبة على الشاحنات
 1 03 02     على الصادرات  الضرائب

 1 03 02 01   ضريبة الصادر الكمركي / ضرائب الصادرات 
 1 03 03     ضرائب على االنتاج 

 1 03 03 01   مكس البنزين 
 1 03 03 02   مكس الكيروسين 

 1 03 03 03   المكس على زيوت المحركات 
 1 03 03 04   مكس شمع البرافين 
 1 03 03 05   السيارات مكس أنتاج صناعة 

 1 03 03 06   مكس أنتاج صناعة السكاير 
 1 03 03 07   مكس أنتاج صناعة المشروبات الغازية 

 1 03 03 08   مكس أنتاج صناعة البيرة 
 1 03 03 09   مكس أنتاج السكر 

 1 03 03 10   مكس أنتاج السمنت 
 1 03 03 11   مكس أنتاج المشروبات الروحية 

 1 03 03 12   مكس أنتاج الزيوت النباتية والمنظفات 
 1 03 03 13   مكس أنتاج الصناعات الدوائية  

 1 03 03 14   مكس أنتاج القطاع الصناعي المختلط والعام  
 1 03 03 15   مكس على منتجات قطاع الصناعات الغذائية الخاص 

 1 04       الرسوم 
 1 04 01     رسوم الطوابع المالية
 1 04 01 01   رسوم الطوابع المالية

 1 04 01 02   رسوم طوابع جوازات السفر 
 1 04 02     الرسوم القضائية والعدلية

 1 04 02 01   رسوم المحاكم 
 1 04 02 02   رسوم التصديق 

 1 04 02 03   رسوم دوائر التنفيذ 
 1 04 02 04   رسوم في دوائر الدولة االخرى 

 1 04 03     م التسجيل العقاريرسو
 1 04 03 01   رسوم المسح و اجور الخرائط

 1 04 03 02   رسوم الفحص و القيدية
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 1 04 03 03   ايرادات التسجيل المجدد
 1 04 03 04   رسوم التسجيل العقاري

 1 04 04     رسوم تسجيل ونقل ملكية وسائط النقل
 1 04 04 01    ديدهاجترسوم تسجيل المركبات و 

 1 04 04 02   رسوم على نقل ملكية السيارات
 1 04 04 03   رسوم على السيارات التي تغادر العراق 

 1 04 05     رسوم الخدمة الصحية
 1 04 05 01   رسوم الدخول الى العيادات الخارجية

 1 04 05 02   رسوم التامين الصحي المستقطعة من الموظفين
 1 04 05 03   لمستحضرات الطبية رسوم أستيراد ا

 1 04 05 04   رسوم دفن ومرور الجنائز لالجانب
 1 04 05 05   رسوم أدخال جثمان العراقي االصل المتجنس بجنسية  اخرى الى العراق

 1 04 06     رسوم التسجيل والنشر التجاري
 1 04 06 01   رسوم تسجيل و نشر الشركات و الوكاالت التجارية و فروعها

 1 04 06 02   رسوم تسجيل و نشر ومزاولة مهنة التجارة 
 1 04 06 03   رسوم االعالن التجاري 

 1 04 06 04   رسوم العالمات التجارية 
 1 04 06 05   رسوم تسجيل المقاولين

 1 04 07     رسوم االجازات والرخص
 1 04 07 01   رسوم منح وتجديد اجازات ممارسة المهن

 1 04 07 02   م أجازة أستخدام السالح و المواد القابلة لالنفجاررسو
 1 04 07 03   رسوم منح و تجديد اجازات البناء

 1 04 07 04   رسوم أجازات االستيراد 
 1 04 07 05   رسوم أجازة مكاتب الدعاية والنشر واالعالن 

 1 04 07 06   رسوم أجازات صيد االسماك 
 1 04 07 07   الصيد رسوم أجازات سفن 

 1 04 07 08   رسوم اجازة تاسيس الجامعات و الكليات االهلية
 1 04 07 09   رسوم منح وتجديد اجازات الصياغ 

 1 04 07 10   رسم منح أجازة مشروع االستثمار الخارجي 
 1 04 07 11   رسوم منح أجازة المكاتب االستشارية غير الحكومية 

 1 04 07 12   لطيران رسوم منح أجازات ا
 1 04 08     الرسوم المتنوعة

 1 04 08 01   رسوم الدخول الى صاالت العرض
 1 04 08 02   رسوم التبليط

 1 04 08 03   رسوم الهويات و تجديدها
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 1 04 08 04   رسوم براءة االختراع والنماذج الصناعية 
 1 04 08 05   رسوم المسافرين بالطائرات المدنية

 1 04 08 06   رسوم طلب تأسيس مشروع االستثمار الخارجي
 1 04 08 07    رسوم سمة الدخول 

 1 04 08 08   رسوم سمة دخول زيارات العتبات المقدسة 
 1 04 08 09   اخرىرسوم 

 1 05       حصة الموازنة من ارباح القطاع العام
 1 05 01     القطاع المصرفي

 1 05 01 01   قي البنك المركزي العرا
 1 05 01 02   مصرف الرافدين 

 1 05 01 03   المصرف الزراعي التعاوني 
 1 05 01 04   المصرف الصناعي 

 1 05 01 05   شركة التأمين الوطنية 
 1 05 01 06   شركة أعادة التأمين الوطنية 

 1 05 01 07   شركة التأمين العراقية 
 1 05 01 08   مصرف الرشيد

 1 05 01 09   المصرف العقاري 
 1 05 01 10   مصرف العراق 

 1 05 01 11   الشركة العراقية للخدمات المصرفية 
 1 05 01 12  الهيئة العامة للمناطق الحرة

 1 05 02     القطاع الصناعي  
 1 05 02 01   الشركة العامة لصناعة السيارات
 1 05 02 02   الشركة العامة للسمنت الشمالية 
 1 05 02 03   الشركة العامة للسمنت الجنوبية 
 1 05 02 04   الشركة العامة للسمنت العراقية

 1 05 02 05   الشركة العامة لصناعة االسمدة / المنطقة الجنوبية 
 1 05 02 06   الشركة العامة لصناعة االسمدة / المنطقة الشمالية  

 1 05 02 07   يمياوية الشركة العامة للصناعات البتروك
 1 05 02 08   الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين

 1 05 02 09   الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء
 1 05 02 10   الهيئة العامة للتدريب والتأهيل

 1 05 02 11   كبريت المشراق
 1 05 02 12   المديرية العامة للتنمية الصناعية

 1 05 02 13   شركة حمورابي العامة
 1 05 02 14  الشركة العامة لصناعة الحراريات
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 1 05 03     القطاع التجاري  
 1 05 03 01   الشركة العامة لتجارة الحبوب
 1 05 03 02   الشركة العامة لتصنيع الحبوب

 1 05 03 03   الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن
 1 05 03 04   لشركة العامة لتجارة المواد االنشائيةا

 1 05 03 05   كة العامة لالسواق المركزيةرالش
 1 05 03 06   الشركة العامة للمعارض العراقية

 1 05 04     قطاع النقل والمواصالت  
 1 05 04 01   الشركة العامة لموانئ العراق

 1 05 04 02   الوفودو المسافرين الشركة العامة لنقل
 1 05 04 03   الشركة العامة للنقل المائي

 1 05 04 04   الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
 1 05 04 05   الشركة العامة ألدارة النقل الخاص

 1 05 05     القطاع الزراعي  
 1 05 05 01   الشركة العامة للتجهيزات الزراعية 

 1 05 05 02   ة للبذور شركة مابين النهرين العام
 1 05 05 03   الشركة العامة للبيطرة

 1 05 05 04   شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود
 1 05 05 05   شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري

 1 05 05 06   شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري
 1 05 06     قطاع الخدمات العامة  

 1 05 06 01   ن الثقافية العامة دار الشؤو
 1 05 06 02   حصة الخزينة من المكاتب االستشارية

 1 05 06 03   هيئة السياحة 
 1 05 06 04  شركة ابن رشد العامة

 1 05 06 05  الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية
 1 05 07     قطاع التشييد والبناء  

 1 05 07 01   مة للمقاوالت االنشائية شركة المنصور العا
 1 05 07 02  شركة سعد العامة

 1 05 07 03  شركة الرشيد العامة للمقاوالت االنشائية
 1 05 07 04  شركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية

 1 05 08     القطاع النفطي  
 1 05 08 01   شركة خطوط االنابيب النفطية 

 1 05 08 02   النفطية  شركة المشاريع
 1 05 08 03   شركة توزيع المنتجات النفطية والغاز 
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 1 05 08 04   الشركة العامة لتصفية النفط / المنطقة الشمالية 
 1 05 08 05   شركة مصافي الجنوب 

 1 05 08 06   الشركة العامة لصناعة الغاز / المنطقة الشمالية 
 1 05 08 07   هيئة تسويق النفط 

 1 05 08 08   شركة الحفر العراقية 
 1 05 08 09   شركة نفط الشمال 
 1 05 08 10   شركة نفط الجنوب 

 1 05 08 11   شركة ناقالت النفط العراقية 
 1 05 08 12   شركة االستكشافات النفطية 

 1 05 08 13   شركة تعبئة الغاز 
 1 05 08 14   شركة غاز الجنوب 

 1 05 08 15   الشمال شركة غاز 
 1 05 08 16   شركة مصافي الوسط 
 1 05 08 17   شركة مصافي الشمال 

 1 05 08 18   شركة نفط ميسان
 1 05 08 19  شركة نفط الوسط

 1 5 9     قطاع األتصاالت  

 1 5 9 01   الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية 

 1 5 9 02   الشركة العامة لألتصاالت والبريد 

 1 5 9 03   هاتف النقالشركات ال

 1 5 9 04   هيئة االعالم واالتصاالت

 1 5 10   حصة الخزينة من ايرادات حوانيت وزارة العمل والشؤون االجتماعية
 1 5 11   بها لصالح الخزينة العامة المحكومحصة الخزينة من االتعاب 

 1 5 12   آتحصة الموازنة من الحوافز واليانصيب والمكاف
 1 06       االيرادات الرأسمالية

 1 06 01     بيع المباني واالنشاءات
 1 06 01 01   بيع المباني السكنية

 1 06 01 02   بيع المباني غير السكنية
 1 06 01 03   بيع الحواجز األمنية

 1 06 01 04   بيع ابار و مناجم
 1 06 02     بيع وسائط نقل 

 1 06 02 01   صالونسيارات ال
 1 06 02 02   سيارات الحمل / اللوريات

 1 06 02 03   سيارات العمل
 1 06 02 04   الحافالت 
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 1 06 02 05   سيارات ذات مواصفات خاصة
 1 06 02 06   السفن

 1 06 02 07   الزوارق
 1 06 02 08   القاطرات
 1 06 02 09   العجالت
 1 06 02 10   الطائرات

 1 06 02 11   الدراجات الهوائية و البخارية
 1 06 03     بيع االثاث واالجهزة واألالت والمعدات

 1 06 03 01   االثاث الخشبي
 1 06 03 02   االثاث المعدني
 1 06 03 03   االثاث االخرى

 1 06 03 04   المكائن 
 1 06 03 05   االجهزة

 1 06 03 06   اجهزة االستنساخ
 1 06 03 07   ت االتصالاال

 1 06 03 08   الحاسبات االلكترونية
 1 06 03 09   آالت كبيرة أخرى

 1 06 03 10   االسلحة و االعتدة (الشرطة)
 1 06 03 11   المسارح و لوازمها
 1 06 03 12   االجهزة الموسيقية
 1 06 03 13   معدات أمنية أخرى

 1 06 03 14   بيع لوازم وتجهيزات اخرى
 1 06 04     بيع الحيوانات
 1 06 05     بيع االراضي

 1 06 05 01   االراضي الزراعية
 1 06 05 02   االراضي غير الزراعية

 1 06 06     األسلحة واألعتدة العسكرية 
 1 07       االيرادات التحويلية

 1 07 01     فرق االسعار
 1 07 01 01   فرق سعر صرف العملة االجنبية

 1 07 01 02   فرق السعر بين اسعار البيع والكلفة الفعلية
مبالغ مستردة عن عدم تنفيذ عقود مذكرة التفاهم ( النفط مقابل الغذاء) واي عقود 

 1 07 01 03   اخرى
 1 07 02     ايرادات التأمين الصحي
 1 07 02 01   ايرادات التامين الصحي
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 1 07 02 02   ايرادات التامين االلزامي
 1 07 03     نفقات مستردة

 1 07 03 01   نفقات مستردة من طالب البعثات الدراسية 
 1 07 03 02   نفقات مستردة من الطالب الفاشلين في الدراسة 

 1 07 03 03   نفقات مستردة  من المنتسبين المستقيلين من الخدمة العامة 
 1 07 03 04   نفقات مستردة من ألغاء العقود 

 1 07 03 05   نفقات مستردة  عن مصروفات  سنوات سابقة 
 1 07 03 06   نفقات استرداد اقساط القروض

 1 07 03 07   نفقات رئاسة دائرة رعاية القاصرين  مويلت
 1 07 03 08   مكافآت عضوية مجلس االدارة والشركات 

 1 07 03 09   الرواتب والمكافآت المعادة الى الخزينة 
 1 07 04     عوائد االستثمارات

 1 07 04 01   فوائد القروض الداخلية 
 1 07 04 02   فوائد القروض الخارجية

 1 07 04 03   فوائد على الحسابات والودائع الداخلية 
 1 07 04 04   فوائد على الحسابات والودائع الخارجية 

 1 07 04 05   ارباح استثمارات مالية داخلية 
 1 07 04 06   ارباح استثمارات مالية خارجية 

 1 07 04 07   فوائد على سندات الخزينة األمريكية 
 1 07 04 08   فوائد على سندات أخرى 
 RP(   09 04 07 1مارات الناتجة عن االستثمار الليلي (ثالفوائد المتأتية عن االست

 1 07 04 10   فوائد متنوعة اخرى
 1 07 05      رجيةخا منح من حكومات

 1 07 05 01   منح الحكومات العربية 
 1 07 05 02   منح الحكومات االسالمية 

 1 07 05 03   منح الحكومات األجنبية أخرى 
 1 07 06     منح من منظمات دولية 
 1 07 06 01   منح المنظمات العربية 

 1 07 06 02   منح المنظمات االسالمية 
 1 07 06 03   لية أخرى منح منظمات دو

 1 07 06 04  منح منظمات المجتمع المدني
 1 07 07     ايرادات تحويلية اخرى

 1 07 07 01   بيع االنتاج الزراعي والحيواني 
 1 07 07 02   الصناعات التحويلية

 1 07 07 03   منتجات عرضية 
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 1 07 07 04   ايرادات تحويلية أخرى 
 1 07 08     تبرعات واعانات 

 1 07 09     مساهمات الضمان االجتماعي
 1 07 09 01   بدالت اشتراكات الضمان االجتماعي

 1 08       ايرادات اخرى
 1 08 01     ايرادات ايجار امالك الدولة

 1 08 01 01   ايجار مباني سكنية 
 1 08 01 02   ايجار مطاعم و حوانيت
 1 08 01 03   ايجار اسواق و محالت 
 1 08 01 04   ايجار مسقفات و مخازن

 1 08 01 05   اكشاكايجار 
 1 08 01 06   ايجار استوديوهات و اجهزة

 1 08 01 07   ايجار االراضي غير الزراعية 
 1 08 01 08   ايجار االراضي الزراعية 

 1 08 01 09   أيجار المقالع والمناجم والممالح 
 1 08 01 10   ية والمحطات ايجار السيطرات الخارج

 1 08 01 11   ايجار أكتاف ومحرمات الطرق الخارجية والجسور 
 1 08 01 12   ايجار قاعات ومرافق خدمية 

 1 08 01 13   ايجار االرصفة واجور ارضية 
 1 08 01 14   ايجار ساحات وعرصات وابنية اخرى 

 1 08 01 15   ايجار المكائن واالالت والمعدات واالجهزة 
 1 08 01 16   أيجار وسائط النقل واالنتقال 

 1 08 01 17   أيجار االحواض المائية والبيوت الزجاجية 
 1 08 01 18   أيجار لوازم وتجهيزات اخرى 
 1 08 01 19   أيجار االبار واالنهر والمبازل 

 1 08 02     االجور الحكومية عن خدمات الدوائر للغير
 1 08 02 01   ات الصحية والمختبريةاجور الخدم

 1 08 02 01 01 اجور التحليل والفحوص المختبرية واالشعة 
 1 08 02 01 02 اجور المعالجة في الغرف الخاصة والعيادات المتخصصة 

 1 08 02 01 03 اجور الدخول والعالج 
 1 08 02 01 04 اجور معالجة العرب واالجانب غير المقيمين 

 1 08 02 01 05 العوز المناعي للوافدين الى القطر اجور فحص 
 1 08 02 01 06 اجور الفحص بالمفراس 

 1 08 02 01 07 اجور بطاقة التأمين الصحي
 1 08 02 02   اجور الخدمات االمنية والداخلية
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 1 08 02 02 01 اجور الخدمات العامة للشرطة والمرور 
 1 08 02 02 02 اجور كبس الهويات واالجازات 

 1 08 02 02 03 اجور لقاء خدمات الدفاع المدني 
 1 08 02 03   اجور خدمات استشارية فنية متخصصة

 1 08 02 03 01 اجور خدمات التدقيق والرقابة 
 1 08 02 03 02 اجور خدمات الترجمة الفورية 

 1 08 02 03 03 اجور خدمات كمركية 
 1 08 02 03 04 اجور خدمات التدريب والتأهيل 

 1 08 02 03 05 اجور خدمات وسم المصوغات والمقاييس واالوزان 
 1 08 02 03 06 اجور خدمات استشارية متخصصة مختلفة 

 1 08 02 03 07 اجور الكشف 
 1 08 02 03 08 اجور خدمات تأييد السكن والقومية 

 1 08 02 03 09 اجور خدمات المكافحة والتلقيح 
 1 08 02 03 10 الليبل اجور خدمات تأشيرة 

 1 08 02 03 11 أجور خدمات التصديق
 1 08 02 03 12 اجور خدمات هبوط وأيواء الطائرات 

 1 08 02 03 13 اجور خدمات متنوعة 
 1 08 02 04   اجور الخدمات االعالمية والسياحية

 1 08 02 04 01 اجور خدمات الدخول الى االماكن السياحية واالثرية 
 1 08 02 04 02 لدخول الى المتاحف والمعارض اجور ا

 1 08 02 04 03 اجور استنساخ وطبع اشرطة الفيديو والكاسيت 
 1 08 02 04 04 اجور السماح بالتصوير في المتاحف والمواقع االثرية 

 1 08 02 04 05 اجور خدمات االعالنات 
 1 08 02 04 06 خدمات فحص وتغليف الرقوق السينمائية واشرطة الفديو كاسيت

 1 08 02 05   الخدمات االجتماعية والترفيهية
 1 08 02 05 01 ايرادات المسابح والمالعب 

 1 08 02 05 02 ايرادات المسارح وصاالت العرض وقاعات المؤتمرات 
 1 08 02 05 03 ايرادات دور الحضانة 

 1 08 02 05 04 ايرادات دور االستراحة والضيافة 
 1 8 2 5 5 حوانيت المدرسيةايرادات ال

 1 8 2 5 6 ايرادات الحج
 1 8 2 5 7 ايرادات المستحصلة من العوائل المستفيدة من المساعدات الغذائية

 1 08 02 06   اجور خدمات الصيانة والتصميم
 1 08 02 06 01 اجور خدمات صيانة المباني واالنشاءات 

 1 08 02 06 02 تاجور خدمات صيانة المكائن واالجهزة واالال
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 1 08 02 06 03 اجور خدمات صيانة االثاث واجهزة المكاتب 
 1 08 02 06 04 اجور خدمات صيانة موجودات اخرى 

 1 08 02 06 05 اجور خدمات صيانة اآلبار 
 1 08 02 07   متنوعةخدمات 

 1 08 02 07 01 خدمات االتصاالت 
 1 08 02 07 02 اجور خدمات العموالت والداللية 

 1 08 02 07 03 خدمات المنتسبين للغير 
 1 08 02 07 04 بدالت االنتساب واالشتراك 

 1 08 02 07 05  اجور استخدام الفضاء الجوي العراقي من قبل شركات الهاتف النقال
 1 08 02 07 06 خدمات الطبع واالستنساخ 

 1 08 02 07 07 من قبل شركات الطيراناجور استخدام المجال الجوي للعراق 
 1 08 02 07 08 خدمات النقل واالنتقال 

 1 08 02 07 09 اجور خدمات طبع هويات رواتب الرعاية االجتماعية 
 1 08 02 07 10 اجور النقل والحمالية 

 1 08 02 07 11 اجور التبليغ في الدعاوي والمعامالت 
 1 08 02 07 12 اجور خدمات قضائية 
 1 08 02 07 13 ت الول مرة وتجديدها خدمات تسجيل الشركا

 1 08 02 07 14 اجور السقي من المزارعين
 1 08 02 08   االيرادات غير المصنفة(الغرامات ، العقوبات ، والمصادرات )

 1 08 02 08 01 مخالفي القوانين الضريبية والتجارية 
 1 08 02 08 02 مخالفي قانون المرور

 1 08 02 08 03 مخالفي قانون رسم الطابع 
 1 08 02 08 04 الغرامات القضائية 

 1 08 02 08 05 غرامات مخالفي قانون تنظيم محالت السكن 
 1 08 02 08 06 الغرامات االدراية من المخلين بالتزاماتهم 

 1 08 02 08 07 الغرامات والتعويضات عن االضرار باالموال العامة 
 1 08 02 08 08 غرامات التحويل الخارجي 

 1 08 02 08 09 غرامات عدم تجديد اجازة السالح 
 1 08 02 08 10 غرامات مخالفي قانون أقامة االجانب 

 1 08 02 08 11 الغرامات على مخالفين بقضايا اقتصادية 
 1 08 02 08 12 الغرامات المترتبة على المتخلفين عن نقل الملكية للسيارات 

 1 08 02 08 13 طة والشعير غرامات المتخلفين عن حصد الحن
 1 08 02 08 14 غرامات المطاحن 

 1 08 02 08 15 غرامة فقدان لوحة ترقيم الدار والمحل التجاري أو الصناعي 
 1 08 02 08 16 غرامات مخالفي المدة المفروضة لصيد السمك 
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 1 08 02 08 17 غرامات االطالقات النارية 
 1 08 02 08 18 تضمين الموظفين 

 1 08 02 08 19 تسديد كفالة 
 1 08 02 08 20 الفوائد التأخيرية 

 1 08 02 08 21 التعويضات 
 1 08 02 08 22 عقوبات مختلفة 

 1 08 02 09   بيع االموال المصادرة والمتروكة
 1 08 02 09 01 المصادرة من المدانين بقضايا االمن القومي 

 1 08 02 09 02 ا اقتصادية االموال المصادرة من المخالفين بقضاي
 1 08 02 09 03 االموال والديون الساقطة بالتقادم الزمني 

 1 08 02 10   بيع لوازم وتجهيزات
 1 08 02 10 01 بيع المالبس 

 1 08 02 10 02 بيع الكتب والمجالت 
 1 08 02 10 03 بيع كاسيتات 
 1 08 02 10 04 بيع االدوية 

 1 08 02 10 05 لفات فحص عينات ذهبية في قسم وسم المصوغات بيع سبائك ذهبية من مخ
 1 08 02 10 0٦ االستمارات ذات الثمن 

 1 08 02 10 0۷ الجريدة الرسمية للدولة 
 1 08 02 10 ۰۸ بيع الطوابع المالية 

 1 08 02 10 ۰۹ بيع المطبوعات والكراريس 
 1 08 02 10 10 مبيعات المصول واللقاحات واالدوية البيطرية

 1 08 02 10 11 مبيعات عرضية
 1 08 02 10 12 بيع لوحات تسجيل السيارات وتجديدها

 1 08 02 10 13 بيع تجهيزات اخرى
 1 08 02 10 14 االيرادات المتنوعة
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 ) اإليرادات۱(

 المعدنية والثروات النفطية االيرادات) ۱-۱(    
 الخام النفط صديرت ) إيرادات۱-۱-۱(       

 عن صادرات النفط الخام الى الخارج.                   
 للمحافظة المكرر الخام النفط ايرادات) ۱-۱-۲(       
 المحافظة قبل من المنتج الخام النفط ايرادات) ۱-۱-۳(       
 المحافظة قبل من المنتج المصاحب الغاز ايرادات) ٤-۱-۱(       
   
 والثروات الدخول على )الضرائب۱-۲( 

 التي التتناسب على االطالق بكل  اع الحكومة العامة وتشمل الضرائبهي تحويالت الزامية يتلقاها قط            
 وضوح مع تكاليف تقديم الخدمات .              

            
  واألرباح الدخول على الضرائب )۱-۲-۱(      

 ات شهرية خالل سنة بأكملها وفي اعداد احصاءعادة على الدخل المكتسب  وهي ضرائب تفرض                 
 او ربع سنوية يمكن استخدام مؤشرات للنشاط الموسمي او مؤشرات مالئمة اخرى لتوزيع                
 االجماليات السنوية.               

 )الضريبة على شركات القطاع الخاص۱-۲-۱-۱(         
 وهي الضرائب المفروضة على شركات القطاع الخاص والتي تدخل ضمن قانون الشركات العامة رقم                   

 المعدل ۱۹۹۷) لسنة / ۲۲(                  
 
 
 العام القطاع منتسبي رواتب على الضريبة )۱-۲-۱-۲(         
 القطاع العام . منشأت منتسبي اجورورواتب  المفروضة علىوهي الضريبة                           
 

 الرسمية الدولة منتسبي رواتب على ) الضريبة۱-۲-۱-۳(         
                   . القطاع الحكوميمدخوالت منتسبي  التي تفرض علىوهي الضريبة                           

 
 الخاص القطاع منتسبي رواتب على الضريبة )٤-۱-۲-۱(        

 .المدخوالت التي يحصل عليها منتسبي القطاع الخاصوهـــي الضريبة المفروضة علــــــى                        
 
 االفراد/ والمهن األعمال أصحاب على ) الضريبة٥-۱-۲-۱(        

 والمحالت التجارية. والحرف وهي الضريبة المفروضة على ارباح اصحاب المهن                      
 
 
 
 

         
 ركاتضريبة الت     )۱-۲-۲(    

 لى فترات ـرض عــفتد ــروة او ملكيتها او نقــــل ملكيتها وقـعلى اســــتخدام الثوهي الضريبة                     
 والمفروض على كل ما يتركه منتظمة او لمرة واحدة فقط او عند حدوث تغيير في الملكية                     

 . المتوفي من اموال منقولة وعقارات وحقوق والتزامات بما في ذلك التأمين لمصلحة الغير                    
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 العقارية ) الضرائب۱-۲-۳(   
 تفرض على العقار بسبب وجوده واستفادة صاحبــــه من الخدمــــات وهي الضريبة التي                 
 الحكومـــة والخدمات الصحية وكذلك التـــي تقدمها البلديات والدوائر شـــبه االتــي تقدمهـــ                
 الرسمية كدوائر اسالة الماء والكهرباء .                   

                    
 االساسية العقار ) ضريبة۱-۲-۳-۱(                   

 تستوفى من المكلف الخاضع للضريبة عـن مجمـوع ايـــــراده ي التهي الضريبة                                      
 فـــي العــراق عــــدا  بدل ايجار اي عقار يملكهالسنوي الناجمة عـــن                                      
 دار السكن .                                     

                     
 اإلضافية العقار ضريبة )۱-۲-۳-۲(                    

  التي عقاراتـــهمجموع دخـــل المكلف من  تفرض علىهـــي الضرائب التـــي                                    
  يملكها                                   

 
 األساسية العرصات ) ضريبة۱-۲-۳-۳(                    

 هــي الضريبة المفروضة على االرض الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات                                     
 واالقضية والنواحي سواء كانت مملوكة او مفوضة بالطابـو اذا لم يكــن مشـــيد                                                        
 ها بناء صالح للسكن .علي                                    

 
 العرصات على اإلضافية ) الضريبة٤-۱-۲-۳(                    

 هـــي الضريبة المفروضة على العرصات الغيـر قابلة لالفراز من حــيث مساحتها                                     
 افرازها في دوائر التسجيل العقاري لغرض السكن والقطــع الغير مشيدة المسجل                                     
 اضافة الى ضريبـة العرصـات                                     

 
 الزراعية االراضي ضريبة بقايا) ٥-۱-۲-۳(                    

   
 

 الخدمات ضريبة) ٤-۱-۲(      
 
 واألولى الممتازة للدرجتين والمطاعم نادقللف السياحية الخدمات ) ضريبة۱-٤-۱-۲(                 

 من قبل اصحاب  الخدمات المقدمه الى الزبائن وهي الضريبة المفروضة على                                    
 . الفنادق والمطاعم                             

 
            

 الضرائب السلعية ورسوم االنتاج) ۱-۳(
 المفروضة على انتاج او استخراج او بيع او نقل ملكية او تاجير او توريد سلع  لضرائبا وهي         
 وخدمات.              

 
 

 الواردات على ) ضرائب۱-۳-۱(       
 او  يالضرائب التي تستوفى عن جميع الرسوم المحصلة على سلع النها تدخـــل البلد المعن هي                   

 مقيمين . المقيمين الى العلى خدماتها النها مقدمة من غير                    
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 اإلستيراد ضرائب / الكمركي الوارد ) ضريبة۱-۳-۱-۱(                  
 م الضرائب التي تستوفى على المــواد التي تستوردها مؤسسات القطاع العــــــــا هي                                   

 .  والخاص والمختلط                                   
  

 اإلعمار إعادة ) ضريبة۱-۳-۱-۲(                
 هي الضرائب التي تستوفى على البضائع الداخلة للقطر بأستثناء الحاجات االنسانية                                     

 % . ٥وبنسبة                                  
 الخاص القطاع على الكمركي الوارد ضريبة )۱-۳-۱-۳(                  

 العام القطاع على الكمركي الوارد ضريبة) ٤-۱-۳-۱(                  
 المختلط القطاع على الكمركي الوارد ضريبة) ٥-۱-۳-۱(                  

 الترانسيت – المرور ضريبة )٦-۱-۳-۱(                  
 الشاحنات على ضريبة )۱-۳-۱-۷(                  

 
 الصادرات على ) الضرائب۱-۳-۲(    

 يجـري نقلها ة يتستوفى عـن جميع الصادرات التي تستند الى كون ان السلع المعن التي ضرائبال هي                
 . الى خارج البلد او خدمات يجري تقديمها من مقيمين وغير مقيمين                

 
 الصادرات ضرائب /الكمركي الصادر ) ضريبة۱-۳-۲-۱(                

 الرســـوم التي تستوفى على البضائع االجنبية المعـاد اصدارها وعلى المواشـــي هي                                 
 بكافة انواعها وعلى مادة الذهب .                                

 االنتاج على ئبضرا) ۱-۳-۳(   
 التوزيع او االنتاج مراحل من مرحلة اي عند تفرض وقد السلع انتاج مبيعات على المفروضة الرسوم هي            

 كميته او وزنه او المنتج قيمة على باالستناد عادة ربطها يتم وقد            
                  

              البنزين           ) مكس۱-۳-۳-۱(             
 الرسوم التي تستوفى من المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز من عملية  هي                               

 بيع المنتج .                            
 الكيروسين مكس )۱-۳-۳-۲(            

 مؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز من عملية الرسوم التي تستوفى من ال هي                         
  بيع الكيروسين .                           

 المحركات زيوت على ) المكس۱-۳-۳-۳(            
 التي تستوفى من المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز من عملية الرسوم  هي                          

 بيع الشحوم .                           
 البرافين شمع ) مكس٤-۱-۳-۳(         

 التي تستوفى من المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز من                الرسوم  هي                       
 عملية بيع البرافين .                              

 
 السيارات صناعة إنتاج ) مكس٥-۱-۳-۳(         

 الرسوم التي تستوفى من الشركة العامة لصناعة السيارات . هي                        
 
 السكاير صناعة إنتاج ) مكس٦-۱-۳-۳(        

 تستوفى حسب نوع السكائر . التي رسومال وهي                        
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 الغازية المشروبات صناعة إنتاج ضريبة )۱-۳-۳-۷(        
 الرسوم التي تستوفى من الشركة العامة للمشروبات الغازية . وهي                        

 
 البيرة صناعة إنتاج ) مكس۱-۳-۳-۸(         

 يرة.الرسوم التي تستوفى من الشركة العامة للمشروبات الكحولية عن انتاج الب وهي                    
 

 السكر إنتاج ) مكس۱-۳-۳-۹(    
 تستوفى على السكر االبيض المنتج من السكر الخام المستورد . التي رسومال وهي                    
                     

 السمنت إنتاج ) مكس۱-۳-۳-۱۰(   
 تستوفى على السمنت المنتج . التي رسومال وهي                     

                     
 الروحية المشروبات إنتاج مكس )۱-۳-۳-۱۱(   

 وهي الرسوم التي تستوفى عن انتاج المشروبات الروحية.                     
 
 والمنظفات النباتية الزيوت إنتاج ) مكس۱-۳-۳-۱۲(  

 . والمنظفات الغار صابونوتستوفى عن الزيوت  التي رسومال وهي                     
                     

 الدوائية الصناعات إنتاج ) مكس۱-۳-۳-۱۳(  
 رسوم عن انتاج االدوية من حبوب وكبسوالت وامالح وقطرات العيون..الخال وهي                    

                     
 والعام المختلط الصناعي القطاع إنتاج ) مكس۱-۳-۳-۱٤(  

 الشركات العامة (مبردات، سنك حوض، اسالك لحام)    منتجات مفروضة علىالرسوم لا وهي                     
                     

 الخاص الغذائية الصناعات قطاع منتجات على ) مكس۱-۳-۳-۱٥( 
 وهي الرسوم المفروضة على منتجات القطاع الخاص للصناعات الغذائية.                    
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 الرسوم ) ٤-۱(
 المالية الطوابع ) رسوم۱-٤-۱(              

 المالية الطوابع ) رسوم۱-۱-٤-۱(                  
 مثل عقود الشركات  هي الرسوم التي تفرض على كل ورقة خاضعة للرسم وتستوفى نقدا"                                  

 .السهم ومجموعة اقساط التأمين والوكاالت الخاصة والعامةوالسندات وا                                
 السفر جوازات طوابع ) رسوم۱-۲-٤-۱(                  

 عراق.هي الرسوم التي تستوفى عند اصدار جوازات السفر للراغبين بالسفر خارج ال                                
  

    دلية) الرسوم القضائية والع۲-٤-۱(              
 

 المحاكم ) رسوم۲-۱-٤-۱(                    
 هي الرسوم التي تستوفيها المحاكـم المدنية والشرعية ولدى كتاب العدول ودوائــر                                     

 وهي رسوم نسبية في الغالبالتنفـــــيذ                                     
 التصديق ) رسوم۲-۲-٤-۱(                    

 ن كل ورقة خاضعة للتصديقعهي الرسوم التي تستوفى                                       
 التنفيذ دوائر ) رسوم۲-۳-٤-۱(                    

 ار المنقول التــي هي الرسوم التي تستوفــى من قبل دوائر التنفيذ عــن قيمة العق                                     
 .وعند طلب تجديد التنفيذتقوم مديرية التنفيذ بتسليفها                                      

 األخرى الدولة دوائر في ) رسوم٤-۲-٤-۱(                    
 هي الرسوم االخرى عدا الوارد بالتصنيف اعاله.                                

 
 ) رسوم التسجيل العقاري۳-٤-۱(             

 الخرائط وأجور المسح ) رسوم۳-۱-٤-۱(                    
 هي رسوم عند مسح اوتثبيت حدود العقار او طلب خارطة العقار                                    

 والقيدية الفحص ) رسوم۳-۲-٤-۱(                    
 هي رسوم عند طلب استشهاد بيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة                                      

 االوراق                                       
 المجدد التسجيل ) إيرادات۳-۳-٤-۱(                    

 ند تسجيل المعامالت .الرسوم المستوفاة عن القيمة الحقيقية للعقار ع هي                                  
 

 العقاري التسجيل ) رسوم٤-۳-٤-۱(                    
 التي تستوفى من الشخص الذي يتعين عليه اداؤها كلما اريد تثبيت حق او  الرسوم  هي                                   

 فراز ببدل او بدونه او االرث او االنتقال اوالفرز التصرف يرد على العقارات من بيع او ا                                   
 .   اوتصحيح جنس العقار                                   
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  ) الرسوم االخرى٤-٤-۱(            
 

 وتجديدها المركبات تسجيل ) رسوم۱-٤-٤-۱(                    
 التي تستوفى عن اجازة تسجيل وتجديد السيارات المخصصة لالستعمال هي الرسوم                                 
 الشخصي.                               

  
 ) رسوم على نقل ملكية السيارات۲-٤-٤-۱(                   

 سواء كان ورلمروهي الرسوم التي تستوفي على كل سيارة تسجيل في سجالت مديرية ا                                  
 تسجيلها ألول مرة أو تبديل ملكيتها                                 

                             
 

 العراق تغادر التي السيارات على رسوم )۳-٤-٤-۱(                  
 عن كل سيارة مسجلة في مديرية         هو الرسم الذي تستوفى من قبل الهيئة العامة للكمارك                                  
 المرور والمخصصة لالستعمال الشخصي والتي تغادر العراق عن كل سفرة في المنفذ                                 
 الحدودي الذي تغادر منه السيارة للعراق                                 

                 
  الصحية ) رسوم الخدمة٥-٤-۱(      

 ) رسوم الدخول الى العيادات الخارجية۱-٥-٤-۱(                      
 ) رسوم التأمين الصحي المستقطعة من الموظفين۲-٥-٤-۱(                      
        ) رسوم استيراد المستحضرات الطبية۳-٥-٤-۱(                      

 
 لألجانب الجنائز ومرور دفن ) رسوم٤-٥-٤-۱(                      

 هي الرسوم التي تستوفى عن دفن ومرور جنائز االجانب.                                            
 

 العراق إلى أخرى بجنسية المتجنس األصل العراقي جثمان إدخال ) رسوم٥-٥-٤-۱(                     
 هي الرسوم التي تستوفى عن دخول جثمان العراقي االصل الى العراق.                                          

 
      ) رسوم التسجيل والنشر التجاري٦-٤-۱(     

 وفروعها التجارية والوكاالت الشركات ونشر تسجيل رسوم )۱-٦-٤-۱(                     
 

 التجارة مهنة ومزاولة ونشر تسجيل ) رسوم۲-٦-٤-۱(                     
 رســـوم عــن تسجيل الشركات في وزارة التجارة سواء كانت عراقية او اجنبية  هي                                     

 عاملة في العراق.                                     
                     
 التجاري اإلعالن ) رسوم۳-٦-٤-۱(                    

 رســــوم االعالن التجاري المستوفاة عن االعالنات التي تلصق خارج المحالت  هي                                    
 . تاوالتي يتم عرضها عن طريق شاشات التلفزيون او السينما                                    

                     
 ةالتجاري اتالعالم ) رسوم٤-٦-٤-۱(                    
  رســوم تستوفى عــن كل مايأخــذ شكـــال" مميزا" من الكلمــات واالمضــاءات هي                                    

 الحــروف واالرقام والرسوم لبضاعــة ما تستعمل للداللة عن ان تلك البضاعة تخص و                                    
 صاحب العالمة بسبب صنفها او االتجار بها .                                      
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 المقاولين تسجيل ) رسوم٥-٦-٤-۱(                    
 تسـلم المقـاول  لغرضعـن تسجـيل المقاولين فـي سجـل المقاولين  تفرض رسـوم هي                                  

 .ينهويــة تصنيف المقاول                                  
  والرخص االجازات رسوم) ۷-٤-۱(    

                                             
 المهن ممارسة إجازات وتجديد منح ) رسوم۷-۱-٤-۱(                    

 ن بما فيهــــا الصيدلـــــة ،  رسـوم عـــن منـــح وتجديـــد ممارسة مختلف المهـ هي                                    
 التصوير ،التسجيل الصوتي.                                      

    
 لإلنفجار القابلة والمواد السالح إستخدام إجازة ) رسوم۷-۲-٤-۱(                    

 
 البناء إجازات وتجديد منح ) رسوم۷-۳-٤-۱(                    

 رســوم عن منح وتجديد اجازات بناء الدور والعمارات المعدة الغراض السكن  هي                                    
 واالبنية المشيدة الغراض االستثمارات التجارية والصناعية .                                   

                    
 تيراداإلس إجازات ) رسوم٤-۷-٤-۱(                    

 رسوم عن منح هوية االستيراد الول مرة وعن تجديدها .     هي                                    
 

 واإلعالن والنشر الدعاية مكاتب إجازة ) رسوم٥-۷-٤-۱(                    
 .  الصحف اليوميةرسوم عن نشر االعالن في  هي                                     

 
 األسماك صيد إجازات ) رسوم٦-۷-٤-۱(                    

 رسوم المستوفاة استنادا" لقانون حماية الحيوانات والطيور البرية.ال هي                                    
 

 الصيد سفن إجازات ) رسوم۷-۷-٤-۱(                    
 ديد اجازة سفينة صيد بدون محرك .رسوم تج هي                                    

 
 األهلية والكليات الجامعات تأسيس إجازة ) رسوم۷-۸-٤-۱(                    

 جامعة .  الكلية او الرسوم تستوفى عن منح اجازة تأسيس  هي                                    
 

 صياغال إجازات وتجديد منح ) رسوم۷-۹-٤-۱(                    
 .         مهنة الصياغة او تجديدها ممارسة اجازة رسوم منح هي                                    

 
 الخارجي اإلستثمار مشروع إجازة منح ) رسم۷-۱۰-٤-۱(                    

 مار الخارجي وبنسبة من رســــــوم تستوفى عن طلب تأسيس مشروع االستث هي                                       
 رأس مال المشروع .                                       

 الحكومية غير اإلستشارية المكاتب منح ) رسوم۷-۱۱-٤-۱(                    
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 الطيران إجازات منح ) رسوم۷-۱۲-٤-۱(                    

 لطائرة بالطيران .ان يعطى شهادة صالحية بأحاملها  ؤهلت ستوفىترسوم  هي                                     
 
 
 
   
 الرسوم المتنوعة  )۸-٤-۱(  
 

 العرض صاالت إلى الدخول ) رسوم۸-۱-٤-۱(                      
   رسوم مستوفاة عن بيع بطاقات الدخول لدور العروض السينمائية.   هي                                      

 
 التبليط ) رسوم۸-۲-٤-۱(                    

 عن تعبيد الشوارع واالرصفة وتنظيمها بما في ذلك انشاء مجاري المياه. هي رسوم                                     
 

 وتجديدها الهويات ) رسوم۸-۳-٤-۱(                    
 تجديدها .   وم عن اصدار الهويات ورس هي                                     

 
 الصناعية والنماذج اإلختراع براءة ) رسوم٤-۸-٤-۱(                    

 رسوم مستوفاة من صاحب االختراع وتسجيل اختراعه وتجديده وتحسينه او  هي                                    
 يل االختراع ومنح براءة االختراع .اكمال او تعد                                     

 
 المدنية بالطائرات المسافرين ) رسوم٥-۸-٤-۱(                    

 رسوم تفرض على كل مسافر بالطائرات المدنية عدا الموفدين الحكوميين . هي                                    
 

 الخارجي اإلستثمار مشروع تأسيس طلب ) رسوم٦-۸-٤-۱(                    
 رسوم عن طلب تأسيس مشروع االستثمار الخارجي وبنسبة من رأس المال.    هي                                     

 
 رسوم سمة الدخول) ۸-۷-٤-۱(                    

 .العراقيينوهي االيرادات المتاتية عن تأشيرة الدخول لغير                                      
 

 لزيارات العتبات المقدسة ) رسوم سمة الدخول۸-۸-٤-۱(                    
 وهي االيرادات المتأتية عن تأشيرة دخول الزوار غير العراقيين الى العتبات المقدسة                                     

 
 الرسوم االخرى) ۸-۹-٤-۱(                     

 وهي االيرادات من الضرائب غير المصنفة                                     
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 ) حصة الموازنة من ارباح القطاع العام٥-۱(  

 القطاع المصرفي) ۱-٥-۱(        
 ،الرافدين صرفممن البنك المركزي العراقي، المبالغ المستحصلة من ارباح القطاع المالي  هي                  

  الشركة، وشركات التأمين كافة، الصناعي المصرف، التعاوني الزراعي المصرف مصرف الرشيد                  
 . ولكل منها حساب منفصل ضمن الموازنة ،المصرفية  للخدمات العراقية                  

 
 الصناعي ) القطاع۲-٥-۱(      

  الشركة، السيارات لصناعة العامة الشركةالصناعي مثل  القطاعالمستحصلة من شركات  الرباحوهي ا                  
 ،...الخ. ولكل منها حساب منفصل ضمن الموازنة.لسمنتا لصناعة العامة                   

 
       
 التجاري ) القطاع۳-٥-۱(      

 التجاري مثل الشركة العامة للحبوب والشركة العامة وهي االرباح المستحصلة من شركات القطاع                   
 .ولكل منها حساب منفصل ضمن الموازنة لتصنيع الحبوب... الخ.                  

 
 والمواصالت النقل ) قطاع٤-٥-۱(      

  لنقل العامة الشركة، العراق لموانيء العامة الشركة وهي االرباح المستحصلة من شركات النقل مثل                 
 .، ...الخ.. ولكل منها حساب منفصل ضمن الموازنةالوفود                 

        
                

 الزراعي القطاع ) ٥-٥-۱(      
  ،الزراعية للتجهيزات العامة الشركة مثل  وهي االرباح المستحصلة من شركات القطاع الزراعي                 
 ....الخ.. ولكل منها حساب منفصل ضمن الموازنةللبذور العامة النهرين مابين شركة                   

 
 العامة الخدمات قطاع ) ٦-٥-۱(     

 دائرة السينما  ، العامة الثقافية الشؤون دار  مثل  وهي االرباح المستحصلة من شركات قطاع الخدمات                 
 ....الخ.. ولكل منها حساب منفصل ضمن الموازنةاإلستشارية لمكاتباوالمسرح، و                   

 
 والبناء التشييد قطاع )۷-٥-۱(     

  للمقاوالت العامة المنصور شركة  مثل  وهي االرباح المستحصلة من شركات قطاع التشييد والبناء                
 .ل ضمن الموازنة...الخ.. ولكل منها حساب منفصاإلنشائية                 

 
 النفطي القطاع )۸-٥-۱(     

  خطوط شركةو مثل منشأت المصافي والتوزيع وهي االرباح المستحصلة من شركات القطاع النفطي                
 ....الخ.. ولكل منها حساب منفصل ضمن الموازنةالنفطية المشاريع شركة، النفطية األنابيب                
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  صاالتتاإل قطاع )۹-٥-۱(     

 ،  الدولية الشبكة لخدمات العامة الشركة مثل وهي االرباح المستحصلة من ارباح قطاع االتصاالت                
 باالضافة الى االيرادات المتأتية عن الهواتف النقالة والبريد لإلتصاالت العامة الشركة                
 .اب منفصل ضمن الموازنةالخ.. ولكل منها حس               

 
 ) حصة الخزينة العامة من ايرادات حوانيت وزارة العمل والشؤون االجتماعية۱۰-٥-۱(   

 
 ) حصة الخزينة من االتعاب المحكوم بها لصالح الخزينة العامة۱۱-٥-۱(   
 
 ) حصة الموازنة من الحوافز واليانصيب والمكافآت۱۲-٥-۱(  
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  سمالية) االيرادات الرأ٦-۱(
    ) بيع المباني واالنشاءات۱-٦-۱(   

                
 السكنية المبانيبيع ) ۱-۱-٦-۱(                  

   .العائدة للدولة وبما فيها العائدة لالوقاف  والكرفانات بيع الدور السكنية عن                                  
 

 السكنية غير انيالمببيع ) ۱-۲-٦-۱(                 
 .االنفاق لوحدات العائدة السيارات وقوف وساحات الكراجات بيع عن                                    

                  
 األمنية الحواجزبيع ) ۱-۳-٦-۱(                 

 
 ومناجم آباربيع  )٤-۱-٦-۱(                 

 
 النقل وسائطبيع  ) ۲-٦-۱(   

 -االيرادات عن بيع السيارات الحكومية المستهلكة بكافة انواعها والمتمثلة باالتي:                  
 الصالون سيارات)  ۲-۱-٦-۱(                  
 اللوريات /الحمل سيارات) ۲-۲-٦-۱(                  
 العمل سيارات) ۲-۳-٦-۱(                  
 حافالتال)٤-۲-٦-۱(                  
 خاصة مواصفات ذات سيارات) ٥-۲-٦-۱(                  
 السفن )٦-۲-٦-۱(                  
 الزوارق) ۲-۷-٦-۱(                  
 القاطرات) ۲-۸-٦-۱(                  
 العجالت) ۲-۹-٦-۱(                  
 الطائرات) ۲-۱۰-٦-۱(                  
 والبخارية الهوائية الدراجات) ۲-۱۱-٦-۱(                  

 
  معداتوال بيع االثاث واالجهزة واآلالت) ۳-٦-۱(   

 والتي يدخل ضمن بيع االثاث بكافة انواعه واالجهزة المكتبية من حاسبات وآالت اتصاالت ومولدات                
 منية االخرى والمسارح ولوازمها ولكل منها حساب واسلحة الشرطة واالجهزة الموسيقية والمعدات اال               
 -منفصل وكاآلتي:               

 الخشبي اآلثاث )۳-۱-٦-۱(               
                

 المعدني اآلثاث) ۳-۲-٦-۱(               
                 
 األخرى اآلثاث) ۳-۳-٦-۱(              

 
 كائنالم) ٤-۳-٦-۱(               

 
 األجهزة) ٥-۳-٦-۱(               

 
 اإلستنساخ أجهزة) ٦-۳-٦-۱(               

 
 اإلتصال آالت) ۳-۷-٦-۱(               
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 اإللكترونية الحاسبات) ۳-۸-٦-۱(               
 

 أخرى كبيرة آالت) ۳-۹-٦-۱(               
 

 )الشرطة( واألعتدة األسلحة )۳-۱۰-٦-۱(               
 

 ولوازمها المسارح) ۳-۱۱-٦-۱(               
 

 الموسيقية األجهزة )۳-۱۲-٦-۱(                
 

  أخرى أمنية معدات) ۳-۱۳-٦-۱(               
 

   ) بيع لوازم وتجهيزات اخرى۳-۱٤-٦-۱(               
 

  الحيوانات بيع)٤-٦-۱(       
 

 األراضي ) بيع٥-٦-۱(  
 

 الزراعية األراضي) ۱-٥-٦-۱(        
 .عن بيع االراضي الزراعية العائدة للدولة                   

 االراضي الغير زراعية  )۲-٥-٦-۱(               
 .ةعن بيع االراضي غير الزراعية العائدة للدول                           

       
 ) االسلحة واالعتدة العسكرية٦-٦-۱(       

 
 ) االيرادات التحويلية۱-۷(

 ) فرق االسعار۱-۷-۱(   
 األجنبية العملة صرف سعر ) فرق۱-۷-۱-۱(            

 وخسارةعن تقويم او معادلة العملة االجنبية بالعملة المحلية وماينتج عن ربح                            
            

 فرق السعر بين اسعار البيع والكلفة الفعلية) ۱-۷-۱-۲(             
 الفرق بين اسعار البيع والكلفة الفعلية التي تتحملها الشركة .                             

 قود اخرى) مبالغ مستردة عن عدم تنفيذ عقود مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء )واي ع۱-۷-۱-۳(              
   
 ايرادات التأمين الصحي) ۱-۷-۲(    

 الصحي التأمين إيرادات )۱-۷-۲-۱(             
 .  عن خدمات التأمين الصحيهي المبالغ التي تستقطع من العاملين                              

 
 اإللزامي التأمين ) إيرادات۱-۷-۲-۲(              

 وهـي المبالغ المتأتية من تسديد اقساط التأمين االلزامي عن المسؤولية المدنية                                
  الناشئة من حوادث السيارات سنويا" .                              
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 مستردةالمبالغ ال) ۱-۷-۳(

 وهي المبالغ عن النفقات المعادة والتي تم استردادها من قبل الخزينة العامة والتي سبق وان صرفت             
 -لألغراض المبينة بالفقرات ادناه:         

 الدراسية البعثات طالب من المبالغ المستردة) ۱-۷-۳-۱(             
 عثة نفقات الدراسة نتيجة فشله ورسوبهوهي المتأتية عن تحمل طالب الب                           

 
 الدراسة في الفاشلين الطالب من المبالغ المستردة) ۱-۷-۳-۲(             

 المتأتيــة عـن تحمــل الطالب الذي يرســب في احــدى الكليات اوالمعاهد العالية                             
 ة الثانية لرسوبه فيما اذا رسب اكثـر من سنة خالل مدة دراسته النفقات الدراسي                            
 العالية .                            

 
 العامة الخدمة من المستقيلين المنتسبين من مستردةالمبالغ ال) ۱-۷-۳-۳(            

        عن تضمين الموظفين من دوائر الدولة .                                          
 

 العقود إلغاء من مستردةالمبالغ ال)  ٤-۱-۷-۳(            
 

 سابقة سنوات عن أخرى مصروفات من مستردةالمبالغ ال) ٥-۱-۷-۳(            
 

 القرض اقساط استرداد مبالغ )٦-۱-۷-۳(              
 

 القاصرين رعاية دائرة رئاسة نفقات ويلم) ت۱-۷-۳-۷(            
 

 والشركات اإلدارة مجلس عضوية ) مكافآت۱-۷-۳-۸(            
 

 الخزينة إلى المعادة والمكافآت ) الرواتب۱-۷-۳-۹(            
 وهي التي لم يراجع اصحابها ألستالمها.                             

 
 

 ) عوائد االستثمارات٤-۱-۷(   
 االستثمارات والفوائد المتأتية عن القروض الداخلية والخارجية وهي االيرادات المتأتية عن مبالغ                
 والودائع الداخلية والخارجية واستثمارات االوراق المالية وحسب التفاصيل المبينه ادناه              

                  
 الداخلية القروض فوائد )۱-٤-۱-۷(           

 
 ارجيةالخ القروض ) فوائد۲-٤-۱-۷(           

 
 الداخلية والودائع الحسابات على ) فوائد۳-٤-۱-۷(           

 .مبالغ في ودائع داخليةفوائد نتيجة استثمار                            
 

 الخارجية والودائع الحسابات على ) فوائد٤-٤-۱-۷(           
            
 داخلية مالية إستثمارات ) أرباح٥-٤-۱-۷(           

 .           في اوراق مالية داخليةعن االيرادات المتحققة نتيجة االستثمار                           
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 خارجية مالية إستثمارات ) أرباح٦-٤-۱-۷(           
 األمريكية الخزينة سندات على ) فوائد۷-٤-۱-۷(           
  أخرى سندات ىعل ) فوائد۸-٤-۱-۷(           

 )R.P(الفوائد المتأتية من االستثمارات الناتجة عن االستثمار الليلي )۹-٤-۱-۷(             
 فوائد متنوعة اخرى )۱۰-٤-۱-۷(          

 
 خارجية ) منح من حكومات٥-۱-۷(  

 صنف  الى نوع  هـــي تحويالت غير اجبارية متلقاة من حكومات اخرى او من منظمات دولية وت              
                          ويمكن تلقيها نقدا او عيناً.الوحدة الدافعة للمنحة ثم حسب اذا كانت المنحة جارية او رأسمالية               

 وهي تشمل منح من حكومات عربية واسالمية واجنبية ودول اخرى والتي لكل منها حساب خاص معتمد              
 .ضمن الموازنة              
 ) منح الحكومات العربية۱-٥-۱-۷(           
 ) منح الحكومات االسالمية۲-٥-۱-۷(           

 اخرى أجنبية حكومات ) منح۳-٥-۱-۷(           
 

 دولية منظمات من ) منح٦-۱-۷(    
 ل منها وهي المنح المقدمة من منظمات عربية او اسالمية او دولية اخر ولك               
 حساب منفصل ضمن الموازنة.              

 
 منح المنظمات العربية) ۱-٦-۱-۷(         
 منح المنظمات االسالمية) ۲-٦-۱-۷(         
 منح منظمات دولية اخرى) ۳-٦-۱-۷(         

                    
 متنوعةايرادات تحويلية ) ۱-۷-۷(   
 

 والحيواني الزراعي جاإلنتا بيع )۱-۷-۷-۱(          
 التحويلية الصناعات) ۱-۷-۷-۲(          
 عرضية منتجات) ۱-۷-۷-۳(          
 أخرى تحويلية إيرادات) ٤-۱-۷-۷(          

 
 ) تبرعات واعانات۱-۷-۸(   

 دايا وهي تحويالت لبناء او شراء مستشفيات او مدارس او متاحف او مسارح او مراكز ثقافية واله              
 من االراضي او المباني او االصول غير المنظورة مثل براءات االختراع وحقوق النشر               

 
 
 ) مساهمات الضمان االجتماعي۱-۷-۹( 

 ) بدالت اشتراكات الضمان االجتماعي۱-۷-۹-۱(        
 ضمان االجتماعيالمصروف الى دائرة ال عن اشتراكات الضمان االجتماعي                       
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 ) ايرادات اخرى۱-۸(
 ) ايجار امالك الدولة۱-۸-۱(  

 سكنية مباني ) إيجار۱-۸-۱-۱(           
 ة ملكيتها للدولة  ايجار المباني المعدة الغراض سكن المواطنين والعائد                        

            
 وحوانيت مطاعم ) إيجار۱-۸-۱-۲(           

 عن ايجار المطاعم والحوانيت العائدة للدولة .                         
 

 ومحالت أسواق ) إيجار۱-۸-۱-۳(           
 لة عن االسواق والمحالت الملحقة بالعقارات العائدة للدو                        

 
                                                             

 ومخازن مسقفات ) إيجار٤-۱-۸-۱(          
 عن ايجار المسقفات والمخازن العائدة للدولة .                            

 
 اكشاك ) إيجار٥-۱-۸-۱(          

 لدولة .عن ايجار اكشاك عائدة ل                       
 

 وأجهزة إستوديوهات ) إيجار٦-۱-۸-۱(          
 عن ايجار استوديوهات واجهزة عائدة للدولة .                       

 
 الزراعية غير األراضي ) إيجار۱-۸-۱-۷(          

 عن ايجار االراضي التي يتم تأجيرها بموجب عقد الى الشركات .                          
 

 الزراعية األراضي ) إيجار۱-۸-۱-۸(          
 عن ايجار االراضي الزراعية العائدة لوزارة المالية عن طريق المزايدة العلنية                         

       
 والممالح والمناجم المقالع ) إيجار۱-۸-۱-۹(          

 دولة في المحافظات .عن ايجار المقالع العائدة لدوائر ال                          
 والمحطات الخارجية السيطرات إيجار) ۱-۸-۱-۱۰(          
 والجسور الخارجية الطرق ومحرمات أكتاف )إيجار۱-۸-۱-۱۱(          
 خدمية ومرافق قاعات إيجار) ۱-۸-۱-۱۲(          

 العامة للطيران المدني .      عن ايجار الصاالت الخاصة التي تستوفيها المنشأة                            
 أرضية وأجور األرصفة إيجار) ۱-۸-۱-۱۳(         
 أخرى وأبنية وعرصات ساحات ) إيجار۱-۸-۱-۱٤(         
 واألجهزة والمعدات واآلالت المكائن ) إيجار۱-۸-۱-۱٥(         
   واإلنتقال من الرحالت الداخلية . النقل وسائط إيجار) ۱-۸-۱-۱٦(         
 الزجاجية والبيوت المائية األحواض ) إيجار۱-۸-۱-۱۷(         
 أخر وتجهيزات لوازم إيجار) ۱-۸-۱-۱۸(         
 والمبازل واألنهر اآلبار إيجار) ۱-۸-۱-۱۹(         
 
 
 



  (82) 

 ) االجور الحكومية عن خدمات الدوائر للغير۱-۸-۲(
 
        ) اجور الخدمات الصحية والمختبرية۱-۸-۲-۱(    

 واألشعة المختبرية والفحوص التحليل ) أجور۱-۸-۲-۱-۱(       
 عن االجور المستوفاة في العيادات الخارجية المتخصصة لالشعة والسونار والمختبرات                               

 والتحاليل.                      
 

 المتخصصة اداتوالعي الخاصة الغرف في المعالجة ) أجور۱-۸-۲-۱-۲(     
 المســتوفاة مـن المستشفـيــات الحكوميـة ودور التمريـض ومستشفـى االمراض                          
 النفسية وعن حجز المريض للغرف الخاصة .                            

    
 والعالج الدخول أجور) ۱-۸-۲-۱-۳(     

 الصحةالخدمات التكميلية التي تقدمها المؤسسات الصحية التابعة لوزارة  المتأتيـة عـن                         
                                       

 المقيمين غير واألجانب العرب معالجة ) أجور٤-۱-۸-۲-۱(     
 عرب التي تتقاضاها المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة عن معالجة ال                         

 واالجانب الوافدين اليها .                          
  

 لعراقا إلى للوافدين المناعي العوز فحص ) أجور٥-۱-۸-۲-۱(     
 تستوفيهـا وزارة الصحة عـــن العراقيين والعــرب واالجانب لفحــص العـــــوز االجور التي                          

 المناعي .                         
 

 بالمفراس الفحص أجور) ٦-۱-۸-۲-۱(     
 عن استخدام المفراس في المراكز الصحية الحكومية .                          
    

 اجور بطاقات التامين الصحي) ۱-۸-۲-۱-۷(     
 
 اجور الخدمات االمنية والداخلية) ۱-۸-۲-۲(
 

 والمرور للشرطة العامة الخدمات أجور )۱-۸-۲-۲-۱(     
 عـن نقــل قيـــد اجــازة الســوق من محافظة الى اخــرى ، طلب الغاءها من بيع                         
 وشراء  وتغيير صنف اجازة السوق                          

 
 واإلجازات الهويات كبس ) أجور۱-۸-۲-۲-۲(      

 ر الهويات الممنوحة واجور تغليف وكبس الهوياتعن اجور وطبع واصداهي                          
 

 المدني الدفاع خدمات لقاء ) أجور۱-۸-۲-۲-۳(     
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 ) اجور خدمات استشارية فنية متخصصة۱-۸-۲-۳(
 والرقابة التدقيق خدمات ) أجور۱-۸-۲-۳-۱(      

 وفروع الشركات والمؤسسات  عن اجور ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات                         
 االجنبية المجازة لممارسة عمل داخل العراق .                        

 
 الفورية الترجمة خدمات ) أجور۱-۸-۲-۳-۲(     
     
 كمركية خدمات ) أجور۱-۸-۲-۳-۳(    

 
 والتأهيل التدريب خدمات ) أجور٤-۱-۸-۲-۳(    

 تقوم باستيفاء اجور عن خدمات التدريب والتأهيل .عن كل وزارة                       
 

 واألوزان والمقاييس المصوغات وسم خدمات ) أجور٥-۱-۸-۲-۳(   
 عن منــح اجــازة الصياغــة واجــور الكشــف واثمان المصوغات واجور فحص                        
 ووسم المصوغات .                               

 مختلفة متخصصة إستشارية خدمات ) أجور٦-۱-۸-۲-۳(   
 لقـاء الخدمات التصميمية واالستشارية والفنيــة والتخطيطية التي تقدمهــا الـى                        
 دوائر الدولة .                        

 
 الكشف ) أجور۱-۸-۲-۳-۷(   

 ا" على طلب المحكمة المختصة .الكشف الفني على المركبة بناء                       
  
 والقومية السكن تأييد خدمات ) أجور۱-۸-۲-۳-۸(  

 هي عن االجور المستوفاة لتأييد السكن والقومية.                         
 
 والتلقيح المكافحة خدمات ) أجور۱-۸-۲-۳-۹(  

 المواشيالمشمولين بالمكافحـــة وتلقيـــح عــن اجــور التلقيـح مـن اصحــاب البساتين                       
 
 الليبل تأشيرة خدمات ) أجور۱-۸-۲-۳-۱۰( 
 
 التصديق خدمات ) أجور۱-۸-۲-۳-۱۱( 

 والمخططات علــى تصديــق المحاكــم مثل حجـــة الوقفيـــة والمصادقـــة علــى التصاميــم                        
 
 الطائرات وإيواء هبوط خدمات ) أجور۱-۸-۲-۳-۱۲( 

 عن االجور المستوفاة من الخطوط الجوية العربية والعالمية نتيجة لهبوط الطائرات في مطارات                          
 العراق                     

  
 متنوعة خدمات ) أجور۱-۸-۲-۳-۱۳(
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 ) اجور الخدمات االعالمية والسياحية٤-۱-۸-۲(

 واألثرية السياحية ماكنألا إلى الدخول ) خدمات۱-٤-۱-۸-۲(        
  وهي الرسوم المستوفاة من دخول الزائر العراقي والعربي واالجنبي.                          

    
 والمعارض المتاحف إلى الدخول ) خدمات۲-٤-۱-۸-۲(      

 ين والعرب واالجانب.وهي االجور المستوفاة من دخول الزوار العراقي                      
 

 والكاسيت الفيديو أشرطة وطبع ) إستنساخ۳-٤-۱-۸-۲(      
       
 األثرية والمواقع المتاحف في بالتصوير السماح ) أجور٤-٤-۱-۸-۲(      
       
 ) اجور خدمات االعالنات٥-٤-۱-۸-۲(       

 عن اجور وضع االعالنات في المطارات                          
       
 واإلسطوانة والتيب) خدمات فحص وتغليف الرقوق السينمائية واشرطة الفديو كاسيت ٦-٤-۱-۸-۲(       

 تستوفى من قبل وزارة الثقافة /الرقابة على المصنفاة واالفالم السينمائية                          
 
 الخدمات االجتماعية والترفيهية) ٥-۱-۸-۲(

     
 والمالعب المسابح إيرادات) ۱-٥-۱-۸-۲(       

 هي عن اشغال واستخدام المسابح والمالعب.                                
    
 المؤتمرات وقاعات العرض وصاالت المسارح ) إيرادات۲-٥-۱-۸-۲(        

 هي عن اشغال المسارح وصاالت العرض وقاعات المؤتمرات.                                
 
 الحضانة دور إيرادات) ۳-٥-۱-۸-۲(        
 
 والضيافة اإلستراحة دور إيرادات) ٤-٥-۱-۸-۲(         

 الجمهورية عــن اشغــال الصالونات الخاصة في ابنية المطار والصـاالت الخاصة لرئاسـة                             
 

 ) ايرادات الحوانيت المدرسية٥-٥-۱-۸-۲(         
 وهي االيرادات المتأتية لقاء بيع المأكوالت والمشروبات ... الخ للطالب                              

 
 ) ايرادات الحج٦-٥-۱-۸-۲(         

 
 ) االيرادات المستحصلة من العوائل المستفيدة من المساعدات الغذائية۷-٥-۱-۸-۲(          

                     
   صيانة والتصميم) اجور خدمات ال٦-۱-۸-۲(

 واإلنشاءات المباني صيانة خدمات ) أجور۱-٦-۱-۸-۲(         
 عن االجور المقدمة لقاء صيانة المباني واالنشاءات.                           

 
 واآلالت واألجهزة المكائن صيانة خدمات ) أجور۲-٦-۱-۸-۲(         

 لمقدمة لقاء صيانة المكائن واالجهزة.عن االجور ا                               
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 المكاتب وأجهزة اآلثاث صيانة خدمات ) أجور۳-٦-۱-۸-۲(          

 عن االجور المقدمة لقاء صيانة االثاث واجهزة المكاتب.                                  
              

 أخرى موجودات صيانة خدمات أجور )٤-٦-۱-۸-۲(           
 

 اآلبار صيانة خدمات أجور )٥-٦-۱-۸-۲(           
 عن الخدمات المقدمة لصيانة آبار النفع العام .                              

 
 
 
 متنوعة) خدمات ۱-۸-۲-۷(

 -وهي االجور التي تستوفيها عن الخدمة المقدمة للغير وحسب التفاصيل المبينة ادناه:               
    

 اإلتصاالت خدمات) ۱-۸-۲-۷-۱(          
 

 والداللية العموالت خدمات أجور) ۱-۸-۲-۷-۲(          
 هي الوساطة لعقد العقود او تسهيل عقد المعامالت بشأن العقار وما يتفرع من تلك                              

 يتحملها المديـن عـن بيــع الحقـوق المثبتة اجــرة المنادات التـي  عنالمعامالت لقاء اجره                              
 في المزادات العلنية.                              

      
 للغير المنتسبين خدمات )۱-۸-۲-۷-۳(          

 كشوفات خارجية (في حالة خروج الموظف اي انتقاله من مكان عمله وخارج اوقات                               
 اجور خدمات قضائية .او اجور عن االخبار الكاذب  او الدوام الرسمي)،                              

 
 واإلشتراك اإلنتساب بدالت) ٤-۱-۸-۲-۷(         

 
 اجور استخدام الفضاء الجوي من قبل شركات الهاتف النقال) ٥-۱-۸-۲-۷(           

 ية عن استخدام شركات الهاتف النقال للفضاء الجوي العراقي وهي االيرادات المتأت                           
                                     

 
 واإلستنساخ الطبع خدمات) ٦-۱-۸-۲-۷(         

 عن تصوير المستمسكات الخاصة بمعامالت اصدار في دوائر الدولة.                             
             

 من قبل شركات الطيران اجور استخدام المجال الجوي العراقي) ۱-۸-۲-۷-۷(          
 وهي االجور المستحصلة من قبل شركات الطيران الدولية ألستخدامها المجال الجوي العراقي                            

 
 واإلنتقال النقل ) خدمات۱-۸-۲-۷-۸(         

 
 اإلجتماعية الرعاية رواتب هويات طبع خدمات ) أجور۱-۸-۲-۷-۹(         

  
 والحماية النقل ) أجور۱-۸-۲-۷-۱۰(         
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 والمعامالت الدعاوي في التبليغ ) أجور۱-۸-۲-۷-۱۱(         

 
 قضائية خدمات ) أجور۱-۸-۲-۷-۱۲(          

 
 وتجديدها مرة ألول الشركات تسجيل ) خدمات۱-۸-۲-۷-۱۳(         

 االجور التي تستوفيها وزارة التجارة دائرة تسجيل الشركات عن تسجيل الشركات ألول                                
 .مرة او تجديدها                               

 
 المزارعين من السقي ) أجور۱-۸-۲-۷-۱٤(        

 لحصول على المياه للسقي.هي عن االجور المستوفاة من المزارعين نتيجة ا                                  
   
 
 
 
 ) االيرادات غير المصنفة الغرامات والعقوبات والمصادرات۱-۸-۲-۸(

          
 والتجارية الضريبية القوانين مخالفي) ۱-۸-۲-۸-۱(         
 عن المخالفات المرتكبة من قبل اصحاب الشركات التجارية الخاصة                              

 
 المرور قانون مخالفي) ۱-۸-۲-۸-۲(          

 تستوفـى مـن االفــراد وسائقــي المركبات بســبب مخالفتهم للتعليمات الصــادرة                              
 بموجب قانون المرور .                               

    
 الطابع رسم قانون فيمخال) ۱-۸-۲-۸-۳(          

 .۱۹۷٤) لسنة ۱٤فته الحكام قانون رسم الطابع رقم (لعند مخا                              
 

 القضائية الغرامات) ٤-۱-۸-۲-۸(          
 عن االيرادات المتأتية عن العقوبات القضائية.                                 

      
 السكن محالت تنظيم قانون مخالفي ) غرامات٥-۱-۸-۲-۸(          
         

 بإلتزاماتهم المخلين من اإلدارية الغرامات )٦-۱-۸-۲-۸(          
  

 العامة باألموال األضرار عن والتعويضات ) الغرامات۱-۸-۲-۸-۷(          
 عـن كل مـن ادى الى اضـرار لشـارع او رصـيف من مواطن او سائق مركبة او                               

 التجاوز عن محرمات الطرق .                              
 

 الخارجي التحويل غرامات) ۱-۸-۲-۸-۸(         
          

 السالح إجازة تجديد عدم ) غرامات۱-۸-۲-۸-۹(         
 على كــل حائز اجــازة السالح الناري ولم يقـــم بتجديدها خـالل ثالثة اشهر من                              

 انتهائها .                              
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 األجانب إقامة قانون مخالفي غرامات  )۱-۸-۲-۸-۱۰(          
 فين لقوانين االقامة .                                لمن العرب واالجانب المخا وهي غرامات                                  

 
 إقتصادية بقضايا مخالفينال ىعل ) الغرامات۱-۸-۲-۸-۱۱(          

 ين بقضــايا ســوق مــن المتاجرين في االغــنام والذهـب والمواد الثمينة لالمخ                                
 تهريبها .يتم  والبضائع المهمة التي                                

              
 للسيارات الملكية نقل عن المتخلفين على بةالمترت ) الغرامات۱-۸-۲-۸-۱۲(           

 على مشتري المركبة والقطاع االشتراكي عن طريق المزايدة العلنية .                                 
 

 والشعير الحنطة حصد عن المتخلفين ) غرامات۱-۸-۲-۸-۱۳(           
 ب .  في تسويق الحبولعلى مخا                                 

 
 المطاحن غرامات) ۱-۸-۲-۸-۱٤(            

       
 الصناعي أو التجاري والمحل الدار ترقيم لوحة فقدان ) غرامات۱-۸-۲-۸-۱٥(           

             
 السمك لصيد المفروضة المدة مخالفي ) غرامات۱-۸-۲-۸-۱٦(            

 ي المدة التــي يمنــع فيها صــيد االســماك ومستخدمي طرق االبادة عــن مخالف                                  
 الجماعية                                  

                                       
 النارية اإلطالقات غرامات) ۱-۸-۲-۸-۱۷(            
 
 الموظفين تضمين) ۱-۸-۲-۸-۱۸(             

 المتاتية عن تضمين الموظف او اي مكلف بخدمة عامة ضعف قيمة االضرار                                    
 التــي تكبدتهــا الخزينـــة بســبب اهمالــه او تقصيره او مخالفتـه القوانيـن او                                    

 ار السائدة وقت حصول الضرر .   القرارات وذلك حسب االسع                                   
 

 كفالة تسديد) ۱-۸-۲-۸-۱۹(            
 تسدد من قبل الكفيل بمقدار الرسم المحسوب .                                 

 
 التأخيرية الفوائد )۱-۸-۲-۸-۲۰(            

 المترتبة على اقساط المشاريع .                                  
 

 التعويضات) ۱-۸-۲-۸-۲۱(             
              

 مختلفة عقوبات) ۱-۸-۲-۸-۲۲(            
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 بيع االموال المصادرة والمتروكة) ۱-۸-۲-۹( 
       
 القومي األمن بقضايا المدانين من المصادرة )۱-۸-۲-۹-۱(          

 حاصل بيع العقارات العائدة لالشخاص المدانيين بقضايا االيـرادات الناجمة عن                              
 التجسس والتخريب .                                  

 
 إقتصادية بقضايا المخالفين من المصادرة ) األموال۱-۸-۲-۹-۲(          

 عن االموال المهربة او المصادرة واالغنام والذهب .                                  
 

 الزمني بالتقادم الساقطة والديون ) األموال۱-۸-۲-۹-۳(          
 تضمينهم قيمة االضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهمالهم او تقصيرهم او                               

 مخالفتهم التشريعات النافذة .                              
   
 ) بيع لوازم وتجهيزات۱-۸-۲-۱۰( 

         
 المالبس بيع) ۱-۸-۲-۱۰-۱(             

 والمجالت الكتب بيع) ۱-۸-۲-۱۰-۲(             
 

 كاسيتات بيع) ۱-۸-۲-۱۰-۳(             
 عن بيع االشرطة الموسيقية والغنائية / وزارة الثقافة .                                  

                
 األدوية بيع) ٤-۱-۸-۲-۱۰(            

 المصوغات وسم قسم في ذهبية عينات فحص مخلفات من ذهبية سبائك ) بيع٥-۱-۸-۲-۱۰(            
      
 الثمن ذات اإلستمارات) ٦-۱-۸-۲-۱۰(            

 عن طلب نسخة من الطلب العقاري او طلب صورة السجل العقاري او عند بيع                                  
 او تداول االستمارات .                                 

    
 للدولة الرسمية الجريدة) ۱-۸-۲-۱۰-۷(           

      
 المالية الطوابع بيع) ۱-۸-۲-۱۰-۸(           

 عن ثمن بيع الطوابع المالية التي تستخدم في المعامالت الرسمية.                                    
      

 ) بيع المطبوعات والكراريس۱-۸-۲-۱۰-۹(           
 

 ) مبيعات المصول واللقاحات واالدوية البيطرية ۱-۸-۲-۱۰-۱۰(          
 

 ) مبيعات عرضية۱-۸-۲-۱۰-۱۱(          
 

 ) بيع لوحات تسجيل السيارات وتجديدها۱-۸-۲-۱۰-۱۲(          
 
 ) بيع تجهيزات اخرى۱-۸-۲-۱۰-۱۳(          
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  ۲۰۱۱ــــات النفقـــــــــــاتترميــــــز هيكـــــل حسابـ
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 2           نفقـــــــــــات

 2 01         نفقات جارية

 2 01 01       تعويضات الموظفين

 2 01 01 01     الرواتب واالجور

 2 01 01 01 01   الرواتب
 2 01 01 02     المكافات للمنتسبين

 2 01 01 03     اجور المتعاقدين
 2 01 01 04     اجور المحاضرات
 2 01 01 05     اجور االمتحانات

 2 01 01 06     اجور اللجان
 2 01 01 07     المجازين دراسيا

 2 01 01 08     اجور المستخدمين المحليين
 2 01 01 09     االعمال االضافية

 2 01 01 10     المخصصات

 2 01 01 10 01   مخصصات الخطورة
 2 01 01 10 02   مخصصات السكن 
 2 01 01 10 03   مخصصات الضيافة

 2 01 01 10 04   مخصصات استثنائية 
 2 01 01 10 05   مخصصات رقابية

 2 01 01 10 06   مخصصات المنصب 
 2 01 01 10 07   مخصصات الخدمة الجامعية

 2 01 01 10 08   بدل خطورة امنية مخصصات
 2 01 01 10 09   مخصصات مقطوعة 

 2 01 01 10 10   مخصصات الخدمة الخارجية
 2 01 01 10 11   مخصصات االرزاق

 2 01 01 10 12   مخصصات الموقع الجغرافي
 2 01 01 10 13   مخصصات صنف طبابة
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 2 01 01 10 14   مخصصات شهادة
 2 01 01 10 15   مخصصات حرفة
 2 01 01 10 16   مخصصات اعالة
 2 01 01 10 17   مخصصات اطفال
 2 01 01 10 18   مخصصات مهنية

 2 01 01 10 19   مخصصات رئاسية
 2 01 01 10 20   مخصصات هندسية

 2 01 01 10 21   ت خاصةمخصصا
 2 01 01 10 22  ةمخصصات عدم مزاولة مهن

 2 01 01 10 23  مخصصات نقل

 2 01 01 10 24  مخصصات اللقب العلمي

 2 01 01 11     التأمين

 2 01 01 11 01   التأمين على الحياة
 2 01 01 11 02   التأمين ضد الحوادث و االصابات

 2 01 01 11 03   التامين الصحي
 2 01 01 12   مساهمة التقاعد الحكوميه

 2 01 02       المستلزمات الخدمية 
 2 01 02 01     نفقات السفر

 2 01 02 01 01   الليلية النفقات 
 2 01 02 01 02   وسائط النقل نفقات 

 2 01 02 01 03   كننفقات الس
 2 01 02 01 04   النفقات االخرى 

 2 01 02 02     اليفادمخصصات ونفقات ا
 2 01 02 02 01   الليلية  نفقاتال

 2 01 02 02 02   وسائط النقل نفقات 
 2 01 02 02 03   نفقات السكن

 2 01 02 02 04   النفقات االخرى 
 2 01 02 03     نفقات االنتقال 

 2 01 02 03 01   الليلية  نفقاتال
 2 01 02 03 02   اجوروسائط النقل 

 2 01 02 03 03   لنفقات االخرى ا
 2 01 02 04     النشر واالعالم
 2 01 02 04 01   نفقات النشر 
 2 01 02 04 02   نفقات االعالم

 2 01 02 04 03   االشتراك في الصحف 
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 2 01 02 05     أيجار المباني واالراضي
 2 01 02 05 01   ايجار المباني

 2 01 02 05 02   ايجار المخازن
 2 01 02 05 03   ايجارات اخرى
 2 01 02 05 04   ايجار االراضي

 2 01 02 06     أيجار مكائن ومعدات ووسائط النقل
 2 01 02 06 01   ايجار المكائن و المعدات

 2 01 02 06 02   ايجار الحاسبات االلكترونية
 2 01 02 06 03   ايجار اثاث و لوازم

 2 01 02 06 04   ايجارات اخرى
 2 01 02 06 05   ايجار وسائط النقل

 2 01 02 07     الترفيه الرسمي
 2 01 02 07 01   الضيافة و الوفود و العالقات العامة

 2 01 02 07 02   االحتفاالت
 2 01 02 08     البريد

 2 01 02 08 01   طوابع بريدية
 2 01 02 08 02   نقل البريد الدبلوماسي 

 2 01 02 09     ت والبرق االتصاال
 2 01 02 09 01   اجور المكالمات الهاتفية

 2 01 02 09 02   نصب و نقل اجهزة االتصاالت
 2 01 02 09 03   ايجار اجهزة االتصاالت

 2 01 02 09 04   النقل المباشر عبر االقمار الصناعية
 2 01 02 09 05   خدمات شبكة المعلومات

 2 01 02 09 06   شبكة الميكرويف
 2 01 02 10     أجور الخبراء واالستشاريين

 2 01 02 10 01   استشارات خصخصة
 2 01 02 10 02   استشارات اقتصادية ومالية

 2 01 02 10 03   االستشارات العلمية
 2 01 02 10 04   أستشارات قانونية (اجور المحامين توكيل)

 2 01 02 10 05   االستشارات االخرى
 2 01 02 11     أجور الخدمات االمنية 

 2 01 02 11 01   اجور حراسة االفراد
 2 01 02 11 02   اجور حراسة المنشات

 2 01 02 12     المساهمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر
 2 01 02 12 01   المساهمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر
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 2 01 02 13     ايجار الصناديق لدى المصارف
 2 01 02 14     المؤتمرات و الندوات

 2 01 02 15     الطبع
 2 01 02 16     االشتراك في الدورات التدريبية  

 2 01 02 17     مسح و تحديد االراضي
 2 01 02 18     نقل الشهود

 2 01 02 19     تنظيف الدائرة
 2 01 02 20     التعضيد و الترجمة و التاليف

 2 01 02 21     اجور الخدمات المصرفية
 2 01 02 22     اجور االنتساب الى المؤسسات العلمية

 2 01 02 23     طبع الطوابع المالية
 2 01 02 24     الدعاية

 2 01 02 25     وسم المصوغات
 2 01 02 26     اجور حراس حماية المنشأت

 2 01 02 27     خدمات اخرى (المتنوعة)
 2 01 02 28     تنظيف المدن

 2 01 03       المستلزمات السلعية

 2 01 03 01     قرطاسية ومطبوعات
 2 01 03 01 01   القرطاسية

 2 01 03 01 02   المطبوعات
 2 01 03 02     كتب ومجالت

 2 01 03 02 01   الكتب
 2 01 03 02 02   المجالت
 2 01 03 02 03   الوثائق

 2 01 03 02 04   طوطاتالمخ
 2 01 03 02 05   افالم الميكروفيلم
 2 01 03 03     الماء والمجاري 

 2 01 03 03 01   اجور الماء
 2 01 03 03 02   اجور المجاري

 2 01 03 04     الكهرباء 
 2 01 03 04 01   اجور الكهرباء

 2 01 03 04 02   نفقات أستيراد الطاقة الكهربائية 
 2 01 03 05     لوقودا

 2 01 03 05 01   الوقود
 2 01 03 05 02   نفقات شراء الوقود المستورد لمحطات توليد الطاقة الكهربائية
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 2 01 03 05 03   نفقات استيراد الوقود
 2 01 03 06     المالبس

 2 01 03 06 01   مالبس الموظفين
 2 01 03 06 02   مالبس قوى االمن الداخلي

 2 01 03 06 03   مالبس العسكريين
 2 01 03 06 04   مالبس اخرى

 2 01 03 07     االغذية
 2 01 03 07 01   اطعام الموقوفين والنزالء

 2 01 03 07 02   التغذية الصحية
 2 01 03 07 03   التغذية المدرسية

 2 01 03 07 04   اغذية اخرى
 2 01 03 08     مواد المكافحة والوقاية

 2 01 03 08 01   مواد المكافحة
 2 01 03 08 02   مواد الوقاية

 2 01 03 09     المواد واللوازم
 2 01 03 09 01   اللوازم المختبرية

 2 01 03 09 02   اللوازم الطبية
 2 01 03 09 03   اللوازم المدرسية
 2 01 03 09 04   اللوازم الصناعية
 2 01 03 09 05   اللوازم الزراعية
 2 01 03 09 06   اللوازم االخرى

 2 01 03 10     تجهيزات المرضى
 2 01 03 10 01   مالبس المرضى

 2 01 03 10 02   بياضات
 2 01 03 10 03   مفروشات

 2 01 03 11     الكتب المدرسية
 2 01 03 12     االدوية

 2 01 03 13     التجهيزات و اللوازم الرياضية
 2 01 03 14     الحيواناتعلف 

 2 01 03 15     القرطاسية و لوازم الطالب
 2 01 03 16     لوازم الغسيل

 2 01 03 17     تجهيزات النزالء و االحداث
 2 01 03 18     االسلحة و االعتدة (العسكرية)

 2 01 03 19     افالم روائية وتسجيلية
 2 01 03 19 01   افالم سينمائية
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 2 01 03 19 02   م وثائقيةافال
 2 01 03 20     األالت الحاسبة
 2 01 03 21     األالت الطابعة

 2 01 03 22     اجهزة التصوير و الميكروفيلم
 2 01 03 23     أجهزة مكتبية صغيرة أخرى  

 2 01 04       صيانة الموجودات
 2 01 04 01     صيانة الطرق والجسور 

 2 01 04 01 01   صيانة الطرق
 2 01 04 01 02   صيانة الجسور

 2 01 04 01 03   صيانة طريق المرور السريع
 2 01 04 02     صيانة التأسيسات المائية والكهربائية

 2 01 04 02 01   صيانة التاسيسات المائية
 2 01 04 02 02   صيانة التاسيسات الكهربائية

 2 01 04 03     صيانة وسائط النقل 
 2 01 04 03 01   صيانة سيارات الصالون

 2 01 04 03 02   صيانة سيارات الحمل
 2 01 04 03 03   صيانة سيارات العمل

 2 01 04 03 04   صيانة الطائرات
 2 01 04 03 05   صيانة الزوارق

 2 01 04 03 06   صيانة وسائط النقل االخرى
 2 01 04 04     صيانة المبازل ومشاريع الري

 2 01 04 04 01   صيانة مشاريع التحلية (المبازل)
 2 01 04 04 02   صيانة مشاريع الري الصغرى
 2 01 04 04 03   صيانة مشاريع ابار النفع العام

 2 01 04 04 04   صيانة منشات السدود
 2 01 04 04 05   صيانة الواحات

 2 01 04 05     صيانة االثاث
 2 01 04 06     صيانة المباني

 2 01 04 07     صيانة المكائن و االجهزة و االالت
 2 01 04 08     صيانة أسلحة الشرطة 

 2 01 04 09     صيانة الحدائق و المتنزهات و البساتين
 2 01 04 10     صيانة المعامل

 2 01 04 11     صيانة المحطات االذاعية و التلفزيونية
 2 01 04 12     األثريةصيانة المواقع واللقى 

 2 01 04 13     صيانة األسلحة العسكرية 
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 2 01 04 14     صيانة الكتب والسجالت والوثائق
 2 01 04 14 01   صيانة الكتب

 2 01 04 14 02   صيانة السجالت
 2 01 04 14 03   صيانة الوثائق

 2 01 04 14 04   صيانة وثائق التسجيل االخرى
 2 01 05       أسماليةالنفقات الر

 2 01 05 01     مبانى وإنشاءات
 2 01 05 01 01   المباني السكنية

 2 01 05 01 02   المباني غير السكنية
 2 01 05 01 03   الحواجز األمنية

 2 01 05 01 04   ابار و مناجم
 2 01 05 01 05   انشاءات اخرى

 2 01 05 02     وسائط نقل 
 2 01 05 02 01   ونسيارات الصال

 2 01 05 02 02   سيارات الحمل / اللوريات
 2 01 05 02 03   سيارات العمل

 2 01 05 02 04   الحافالت 
 2 01 05 02 05   سيارات ذات مواصفات خاصة

 2 01 05 02 06   السفن
 2 01 05 02 07   الزوارق
 2 01 05 02 08   القاطرات
 2 01 05 02 09   العجالت
 2 01 05 02 10   الطائرات

 2 01 05 02 11   الدراجات الهوائية و البخارية
 2 01 05 03     االثاث واآلالت والمعدات واالجهزة

 2 01 05 03 01   االثاث
 2 01 05 03 01 01 االثاث الخشبي
 2 01 05 03 01 02 االثاث المعدني
 2 01 05 03 01 03 االثاث االخرى
 2 01 05 03 02   كائن والمعدات االخرىاالجهزة والم

 2 01 05 03 02 01 المكائن 
 2 01 05 03 02 02 االجهزة

 2 01 05 03 02 03 اجهزة االستنساخ
 2 01 05 03 02 04 االت االتصال

 2 01 05 03 02 05 الحاسبات االلكترونية
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 2 01 05 03 02 06 آالت كبيرة أخرى
 2 01 05 03 02 07 االسلحة و االعتدة (الشرطة)

 2 01 05 03 02 08 معدات أمنية أخرى
 2 01 05 03 03   المسارح ولوازمها

 2 01 05 03 03 01 المسارح
 2 01 05 03 03 02 االجهزة الموسيقية

 2 01 05 05     الحيوانات
 2 01 05 06     االراضي

 2 01 05 07     تبليط الشوارع
 2 01 06       ومصروفات اخرى المنح واالعانات وخدمة الدين

 2 01 06 01     المنح
 2 01 06 01 01   منحة مؤسسة السجناء

 2 01 06 01 01 01 رواتب مؤسسة السجناء
 2 01 06 01 01 02 تشغيلية مؤسسة السجناء

 2 01 06 01 02   منحة العتبات المقدسة
 2 01 06 01 02 01 رواتب العتبات المقدسة

 2 01 06 01 02 02 غيلية للعتبات المقدسة والمزارات الشريفةالنفقات التش
 2 01 06 01 03   منحة هيئة السياحة

 2 01 06 01 03 01 هيئة السياحة / الرواتب
 2 01 06 01 03 02 هيئة السياحة / النفقات التشغيلية  

 2 01 06 01 04   منحة دار الشؤون الثقافية العامة
 2 01 06 01 04 01 العامة / الرواتب  دار الشؤون الثقافية 
 2 01 06 01 04 02 دار الشؤون الثقافية العامة / النفقات التشغيلية  

 2 01 06 01 05   منحة دائرة السينما والمسرح
 2 01 06 01 05 01 دائرة السينما والمسرح / الرواتب  

 2 01 06 01 05 02 دائرة السينما والمسرح / النفقات التشغيلية 
 2 01 06 01 06   منحة دائرة الفنون التشكيلية

 2 01 06 01 06 01 دائرة الفنون التشكيلية / الرواتب 
 2 01 06 01 06 02 دائرة الفنون التشكيلية / النفقات التشغيلية  

 2 01 06 01 07   الهيئة العراقية لخدمات البث واالرسالمنحة 
 2 01 06 01 07 01 الرواتب  
 2 01 06 01 07 02 فقات التشغيلية الن 

 2 01 06 01 08   منحة اللجنة االولمبية الوطنية العراقية 
 2 01 06 01 08 01 الرواتب  
 2 01 06 01 08 02 النفقات التشغيلية  
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 2 01 06 01 09   منح المنظمات العلمية والثقافية 
 2 01 06 01 09 01 المنظمات العلمية 

 2 01 06 01 09 02 فية المنظمات الثقا
 2 01 06 01 09 03 المنظمات األخرى

 2 01 06 01 10   بيت الحكمة  
 2 01 06 01 10 01 الرواتب  
 2 01 06 01 10 02 النفقات التشغيلية  

 2 01 06 01 11   منحة أمانة بغداد
 2 01 06 01 11 01 الرواتب  
 2 01 06 01 11 02 النفقات التشغيلية  

 2 01 06 01 11 03 واتب ( دائرة ماء بغداد)الر
 2 01 06 01 11 04 النفقات التشغيلية ( دائرة ماء بغداد)

 2 01 06 01 11 05 الرواتب ( دائرة مجاري بغداد)
 2 01 06 01 11 06 النفقات التشغيلية ( دائرةمجاري بغداد)

 2 01 06 01 12   المؤسسات البلدية
 2 01 06 01 12 01 الرواتب 
 2 01 06 01 12 02 النفقات التشغيلية 

 2 01 06 01 13   مديرية المجاري العامة 
 2 01 06 01 13 01 الرواتب

 2 01 06 01 13 02 النفقات التشغيلية
 2 01 06 01 14   مديرية الماء العامة

 2 01 06 01 14 01 الرواتب
 2 01 06 01 14 02 النفقات التشغيلية

 2 01 06 01 15   البارالمبية الوطنية العراقيةنفقات اللجنة 
 2 01 06 01 15 01 الرواتب

 2 01 06 01 15 02 النفقات التشغيلية
 2 01 06 01 16   منح الصندوق العراقي للتنمية الخارجية

 2 01 06 01 16 01 منح رواتب الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
 2 01 06 01 16 02 ية الخارجيةمنح تشغيلية الصندوق العراقي للتنم
 2 01 06 01 17   منحة صندوق تقاعد موظفي الدولة

 2 01 06 01 17 01 رواتب منتسبي صندوق تقاعد موظفي الدولة
 2 01 06 01 17 02 النفقات التشغيلية لصندوق تقاعد موظفي الدولة

 2 01 06 01 18   راس مال الهيئات و الشركات العامة
 2 01 06 01 19   لحجمنحة هيئة ا

 2 01 06 01 20   رأس مال صندوق اقراض الفالحين
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 2 01 06 01 21  منحة العيادات الشعبية
 2 01 06 02     االعانات 

 2 01 06 02 01   دعم المديريات التابعة لوزارة الكهرباء
 2 01 06 02 01 01 رواتب مديرية الكهرباء

 2 01 06 02 01 02 تشغيلية مديرية الكهرباء
 2 01 06 02 02   دعم شركات الزراعة

 2 01 06 02 02 01 الزراعة / الشركة العامة للبستنة والغابات / الرواتب
 2 01 06 02 02 02 الزراعة / الشركة العامة للبستنة والغابات / النفقات التشغيلية
 2 01 06 02 02 03 الزراعة / الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية / الرواتب 

 2 01 06 02 02 04 الزراعة / الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية / النفقات التشغيلية
 2 01 06 02 02 05 الزراعة / الشركة العامة للبيطرة / الرواتب

 2 01 06 02 02 06 الزراعة / الشركة العامة للبيطرة / النفقات التشغيلية
 2 01 06 02 02 07 للمحاصيل الصناعية / الرواتبالزراعة / الشركة العامة 

 2 01 06 02 02 08 الزراعة / الشركة العامة للمحاصيل الصناعية / النفقات التشغيلية 
 2 01 06 02 02 09 رواتب شركة سنحاريب
 2 01 06 02 03   دعم الشركات االخرى

 2 01 06 02 04   دعم المزارعين
 2 01 06 02 04 01 مصابة شراء المحاصيل الزراعية ال

 2 01 06 02 04 02 الدواجن
 2 01 06 02 04 03 البذور

 2 01 06 02 04 04 بيع االسمدة باسعار مخفضة
 2 01 06 02 04 05 خفض سعر الحبوب

 2 01 06 02 04 06 اعانات زراعية اخرى
 2 01 06 02 04 07 دعم اسعار المشتقات النفطية للمزارعين

 2 01 06 02 04 08 موردعم شراء الت
 2 01 06 02 04 09 دعم اسعار بيع الشعير

 2 01 06 02 04 10 دعم شراء محصولي الحنطة والشلب من المزارعين
 2 01 06 02 04 11 دعم المبيدات

 2 01 06 02 04 12 دعم العلف الحيواني
 2 01 06 02 04 13 دعم االدوية البيطرية

 2 01 06 02 04 14 دعم شراء وبيع الذرة الصفراء
 2 01 06 02 04 15 دعم المكائن والمعدات واالالت الزراعية

 2 01 06 02 05   دعم فوائد القروض الصغيرة
 2 01 06 03     الفوائد

 2 01 06 03 01   فوائد على قروض الخارجية
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 2 01 06 03 01 01 فوائد على قروض البنك الدولي 
 2 01 06 03 01 02 الدوليفوائد على قروض صندوق النقد 

 2 01 06 03 01 03 فوائد على القروض االجنبية االخرى
فوائد مترتبة على اقساط اتفاقيات ثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي 

 2 01 06 03 01 04 باريس

 2 01 06 03 02   فوائد السندات و الحواالت المحلية
 2 01 06 03 02 01 فوائد السندات والحواالت المحلية

 2 01 06 03 03   فوائد القروض 
 2 01 06 03 03 01 فوائد السندات على أطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج

فوائد عن اعادة هيكلة ديون خارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس وخارج 
 2 01 06 03 03 02 نادي باريس

 2 01 06 04     المصروفات األخرى 
 2 01 06 04 01   لغير المنتسبين واالوسمةمكافئآت 
 2 01 06 04 01 01 مكافات 

 2 01 06 04 01 02 مكافات المخبرين و المتعاونين
 2 01 06 04 01 03 االوسمة

 2 01 06 04 02   مخصصات وبعثات الطالب
 2 01 06 04 02 01 مخصصات التالميذ

 2 01 06 04 02 02 بعثات الطالب 
 2 01 06 04 03   ن على غير الحياةأقساط التأمي

 2 01 06 04 03 01 تامين المسؤولية الشخصية
 2 01 06 04 03 02 تامين االموال و الموجودات الثابتة

 2 01 06 04 04   تعويضات وغرامات
 2 01 06 04 04 01 تعويضات حرب الكويت

 2 01 06 04 04 02 تعويضات الضحايا
 2 01 06 04 04 03 تعويضات مختلفة 
 2 01 06 04 05   الرسوم والضرائب
 2 01 06 04 05 01 الرسوم القضائية

 2 01 06 04 05 02 الضرائب 
 2 01 06 04 06   رديات مختلفة 

 2 01 06 04 07   منح الجمعيات الخيرية والدينية 
 2 01 06 04 08   منح وتحويالت أخرى 

 2 01 06 04 09   النشاط الكشفي
 2 01 06 04 10   ي الطوارئأحتياط

 2 01 06 04 11   ضرر مبادلة العملة
 2 01 06 04 12   عمولة بيع الطوابع المالية 
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 2 01 06 04 13   اطفاء الديون
 2 01 06 04 14   النشاطات الرياضية 
 2 01 06 04 15   النشاطات المدرسية

 2 01 06 04 16   خارج التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في ال
 2 01 06 04 17   مديونية البنك االسالمي                                                 
 2 01 06 04 18   مستحقات المؤسسة العربية لضمان االستثمار                                
 2 01 06 04 19   اغ              نفقات تسديد اصل قرض سي.اس.او.بي التشيكي لسفارتنا في بر 
 2 01 06 04 20   تسوية الديون في الخارج                                                 
 2 01 06 04 21   منحة اصدارات حواالت الخزينة القديمة                                         
 2 01 06 04 22   راقية                           الخسارة المترتبة في استبدال العملة الع 
 2 01 06 04 23   اجور دراسية الوالد العاملين في البعثات في الخارج                       
 2 01 06 04 24   اقساط االتفاقيات الثنائية مع دول باريس ودول خارج نادي باريس             

 2 01 06 04 25   التبرعات واالعانات 
 2 01 06 04 26   صندوق تعويضات متضرري الحرب

 2 01 06 04 27  نفقات التمويل المشترك
 2 01 07       االلتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية

 2 01 07 01     المساهمات العربية 
 2 01 07 01 01   الجامعة العربية 

 2 01 07 01 02   منظمة العمل العربية 
 2 01 07 01 03   المنظمة الكشفية العربية 

 2 01 07 01 04   مجلس الوحدة االقتصادية العربية 
 2 01 07 01 05   المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 2 01 07 01 06   منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك)
 2 01 07 01 07   الهيئة العربية للطيران المدني 

 2 01 07 01 08   المدن العربية  منظمة
 2 01 07 01 09   الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول االفريقية 

 2 01 07 01 10   المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية 
 2 01 07 01 11   الهيئة القضائية التابعة لمنظمة / االوابك 

 2 01 07 01 12    مساهمة العراق في صندوق جامعة الدول العربية
 2 01 07 01 13   االتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم 

 2 01 07 01 14   المجموعة العربية لالجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 
 2 01 07 01 15   االتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية

 2 01 07 01 16   االتحاد العربي لمنتجي االسماك 
 2 01 07 01 17   المركز العربي للدراسات المناطق الجافة واالراضي القاحلة 

 2 01 07 01 18   مجلس وزراء البيئة العرب



  (103) 

 2 01 07 01 19   الهيئة العربية للطاقة الذرية 
 2 01 07 01 20   المركز االقليمي للنظائر المشعة في تونس 

 2 01 07 01 21   مجلس وزراء الداخلية العرب 
 2 01 07 01 22   األتحاد العربي للتربية البدنية والرياضية 

 2 01 07 01 23   المنظمة العربية للتنمية األدارية
 2 01 07 01 24   األتحاد البرلماني العربي

 2 01 07 01 25   رابطة المعاهد والمراكز العربية األقتصادية واألجتماعية 
 2 01 07 01 26   كويت المعهد العربي للتخطيط / ال

 2 01 07 01 27   المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
 2 01 07 01 28   أدارة البيئة واألسكان والتنمية المستدامة التابع لألمانة العامة للجامعة العربية 

 2 01 07 01 29   المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
 2 01 07 01 30   ختصاصات الطبية المجلس العربي لأل

 2 01 07 01 31   الصندوق العربي للتنمية الصحية 
 2 01 07 01 32   األتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء 

 2 01 07 01 33   مجلس وزراء األسكان والتعمير العرب
 2 01 07 01 34   أتحاد مجالس البحث العلمي العربية 

 2 01 07 01 35   معات العربية أتحاد الجا
 2 01 07 01 36   جمعية عمداء كليات الهندسة العربية 

 2 01 07 01 37   أتحاد الرياضة العربي 
 2 01 07 01 38   جمعية كليات الطب العربية

 2 01 07 01 39   جمعية كليات الطب البيطري العربية
 2 01 07 01 40   أتحاد عمداء كليات اآلداب العرب 

 2 01 07 01 41   أتحاد الجامعات العربية لكلية الصيدلة 
 2 01 07 01 42   جمعية كليات وأقسام ومعاهد التربية الرياضية العربية 

 2 01 07 01 43   المجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية 
 2 01 07 01 44   جمعية كليات الزراعة العربية 

 2 01 07 01 45   ة العربية جمعية كليات التربي
 2 01 07 01 46   جمعية كليات القانون العربية 

 2 01 07 01 47   جمعية كليات طب األسنان العربية 
 2 01 07 01 48   الجمعية العمومية لكليات الحاسبات والمعلوماتية العربية 

 2 01 07 01 49   األتحاد العربي للنقل 
 2 01 07 01 50   العربية أتحاد الموانئ البحرية 

 2 01 07 01 51   األكاديمية العربية للنقل البحري 
 2 01 07 01 52   األتحاد العربي لسكك الحديد 

 2 01 07 01 53   األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون األجتماعية 
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 2 01 07 01 54   االتحاد العربي لالسمدة                                                 
 2 01 07 01 55   جامعة نايف للعلوم االمنية                                              
 2 01 07 01 56   دعم امانة مجلس الوزراءالمعنيين لشؤون الكهرباء                          
 2 01 07 01 57             مجلس  وزراء العدل العرب                                      
 2 01 07 01 58   اتحاد عمداء كليات التربية الرياضية                                     
 2 01 07 01 59   جمعية كليات التمريض في الجامعات العربية                                
 2 01 07 01 60                        المجمع العربي للموسيقى                            
 2 01 07 01 61   الفرع االقليمي العربي للوثائق في تونس                                  
 2 01 07 01 62   مساهمة اللجنة االولمبية في االتحادات العربية                           
 2 01 07 01 63   ي للتنمية                       مساهمة العراق في صندوق التضامن االسالم 
 2 01 07 01 64   مساهمة العراق في االتحاد العربي للشرطة                                 
 2 01 07 01 65   االتحاد البرلماني العربي االنتقالي                                     
 2 01 07 01 66   ابية والرياضية                             الصندوق العربي لالنشطة الشب 
 2 01 07 01 67   مجلس  وزراء الشباب والرياضة العرب                                      
 2 01 07 01 68   صندوق النقد العربي                                                     
 2 01 07 01 69   بي                                                    معهد العالم العر 
 2 01 07 01 70   معاهدة عدم انتشار االسلحة البايولوجية                                  
 2 01 07 01 71   الشبكة االسالمية لتكنلوجيا الفضاء                                      
 2 01 07 01 72   ةالدائمةحول التعاون العلمي والتكنلوجي في منظمةالمؤتمراالسالمي    اللجن 
 2 01 07 01 73   االكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا                                  
 2 01 07 01 74   االتحاد العربي للنقل الجوي                                             
 2 01 07 01 75   المجلس العربي للمياه                                                   
 2 01 07 01 76   اتحاد اذاعات الدول العربية                                             
 2 01 07 01 77   ادارةاالسرةوالطفولةلدعم االستراتيجيةالعربيةلتنمية لغة الطفل            
 2 01 07 01 78   صندوق تمويل الترجمة العربية للمواصفات العالمية(اي اس او)               
 2 01 07 01 79   القمةالعربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية                          
 2 01 07 01 80            مجلس  وزراء النقل العرب                                       
 2 01 07 01 81   االتحاد العربي لالسمنت ومواد البناء                                    
 2 01 07 01 82   االتحاد العربي للصناعات الجلدية                                        
 2 01 07 01 83                       االتحاد العربي للصناعات النسيجية                   
 2 01 07 01 84   الصندوق العربي للرياضة                                                 
 2 01 07 01 85   شركة المالحة العربية المتحدة                                           
 2 01 07 01 86                                  مستحقات المعهد العالي العربي في باريس   
 2 01 07 01 87   االتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف                                
 2 01 07 01 88   الجامعة العربية ـ مكتب بغداد                                           
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 2 01 07 01 89   علومات                                    االتحاد العربي للمكتبات والم 
 2 01 07 01 90   الجمعية العمومية لكليات الحاسبات والمعلوماتيةالعربية                   
 2 01 07 01 91   اللجنة العلمية لكليات الحقوق العربية                                   
 2 01 07 01 92   غوية العلمية العربية                                 اتحاد المجامع الل 
 2 01 07 01 93   مساهمةالتعليم العالي والبحث العلمي في المجلس العربي لالختصاصات الطبية  
 2 01 07 01 94               مساهمةالتعليم العالي والبحث العلمي في المنظمةالعربيةللتربيةوالثقافةوالعلوم                      
 2 01 07 01 95   مساهمةالتعليم العالي والبحث العلمي في المنظمة العربية للتنمية االدارية 
 2 01 07 01 96   جمعية المكتبات والمعلومات السعودية                                     
 2 01 07 01 97                          جمعية كليات اآلداب العربية                      
 2 01 07 01 98   جمعية كليات الطب البيطري العربية                                       
 2 01 07 01 99   جمعية كلية العلوم في الجامعات العربية                                  
 2 01 07 01 100   جتماعي                           الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واال 
 2 01 07 01 101   االتحاد الرياضي العربي                                                 
 2 01 07 01 102   مساهمة العراق في موازنة منظمة المرأة العربية                           
 2 01 07 01 103   االمن المائي العربي                             مساهمة مركز الدراسات و 
 2 01 07 01 104   اتحاد االحصائيين العرب                                                 
 2 01 07 01 105   الجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي                         
 2 01 07 01 106   يات أو مؤسسات االداب والعلوم االنسانية                        جمعية كل 
 2 01 07 01 107   مؤسسة الدراسات الفلسطينية                                              
 2 01 07 01 108   المؤسسة العربية لضمان االستثمار                                        

 2 01 07 01 109  مساهمة االتحاد العربي للقياس والمعايرة
 2 01 07 01 110  مساهمة جمهورية العراق في مكافأة االمين العام السابق لجامعة الدول العربية

 2 01 07 01 111  المجلس العلمي لألختصاصات التمريضية
 2 01 07 01 112  رابطة األمناء العامين للبرلمانات العربية

 2 01 07 02     المساهمات الدولية 
 2 01 07 02 01   المساهمة في موازنة االمم المتحدة 

 2 01 07 02 02   منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم / اليونسكو
 2 01 07 02 03   المنظمة العالمية للسياحة 

 2 01 07 02 04   منظمة االغذية والزراعة لالمم المتحدة 
 2 01 07 02 05   المساهمة في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي 

 2 01 07 02 06   المنظمة الدولية للري والبزل 
 2 01 07 02 07   المنظمة الدولية للسدود العالية 

 2 01 07 02 08   منظمة الدول المصدرة للنفط / االوبك 
 ESTE(   09 02 07 01 2االتحاد الدولي لفحص البذور (

 2 01 07 02 10   مكتب بغداد لمنظمة الغذاء والزراعة لالمم المتحدة 
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 2 01 07 02 11   االنتوساي  -المنظمة الدولية لالجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية 
 2 01 07 02 12   منظمة العواصم والمدن االسالمية 

 2 01 07 02 13   منظمة الطيران المدني الدولية (ايكاوا)
المساهمة في ميزانية اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق االدنى وشمال 

 2 01 07 02 14   افريقيا
 2 01 07 02 15   لجنة مكافحة الجراد الصحراوي 

 2 01 07 02 16   المركز االقليمي للتنمية الريفية في الشرق االدنى 
 2 01 07 02 17   منظمة السكر االبيض البريطانية 

 2 01 07 02 18   اتحاد المعارض الدولية 
 2 01 07 02 19   منظمة التجارة العالمية 

 OET(   20 02 07 01 2المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (
 2 01 07 02 21   المنظمة الكشفية العالمية 

 2 01 07 02 22   برنامج االمم المتحدة للبيئة / اليونب 
 2 01 07 02 23   مية للتنمية وادارة مصادر المياه الشبكة االسال

 EMO(   24 02 07 01 2المنظمة البحرية الدولية (
 2 01 07 02 25   الوكالة الدولية لمنظمة الطاقة الذرية 

 2 01 07 02 26   معاهدة االسلحة البايولوجية 
 2 01 07 02 27   صندوق التعاون لمنظمة العواصم والمدن االسالمية 

 2 01 07 02 28   منظمة المدن المتحدة / االتحاد الدولي للمدن المتوائمة 
 2 01 07 02 29   المساهمة في المؤتمر االسالمي 

 2 01 07 02 30   المحكمة الدولية لقانون البحار
 ITU(   31 02 07 01 2االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية واالسلكية (

 2 01 07 02 32   ماية البيئة البحريةالمنظمة االقليمية لح
 2 01 07 02 33   صندوق االوبك للتنمية الدولية

 2 01 07 02 34   منظمة الصحة العالمية 
 2 01 07 02 35   المنظمة العالمية للتقييس (اآليزو)

 2 01 07 02 36   المنظمة اآلسيوية لألجهزة العليا للرقابة المالية (اآلسوساي)
 WIPO(   37 02 07 01 2العالمية للملكية الفكرية ( المنظمة

 2 01 07 02 38   مركز االبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان االسالمية
 IEG (   39 02 07 01 2اللجنة الدولية الكهروتقنية (

 2 01 07 02 40   منظمة السكر الدولية / بريطانيا 
 2 01 07 02 41   للسلع  الصندوق المشترك

 2 01 07 02 42   المركز األسالمي لتنمية التجارة 
 MIGA(   43 02 07 01 2الوكالة الدولية لضمان األستثمار (

 2 01 07 02 44   المؤسسة األسالمية لتأمين األستثمار وائتمان الصادرات 
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 2 01 07 02 45   منظمة الكمارك العالمية 
 IFAD(   46 02 07 01 2للتنمية الزراعية (الصندوق الدولي 

 2 01 07 02 47   المنظمة األسالمية للتربية والثقافة والعلوم 
 2 01 07 02 48   الجمعية األمريكية للمسح الجوي والتحسس النائي 

 2 01 07 02 49   منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو 
 2 01 07 02 50   ية / مشاريع التعاون التقني الوكالة الدولية للطاقة الذر

 2 01 07 02 51   معاهدة جعل منطقة الشرق األوسط / منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل 
 2 01 07 02 52   معاهدة األسلحة الكيمياوية 

 2 01 07 02 53   األتحاد البريدي العالمي 
 2 01 07 02 54   ئيالجمعية الدولية للمسح الجوي والتحسس النا

 2 01 07 02 55   منظمة الشرطة الجنائية الدولية / األنتربول
 2 01 07 02 56   المنظمة الدولية للحماية المدنية 
 2 01 07 02 57   الجمعية األمريكية لفحص المواد 

 2 01 07 02 58   أتحاد الطرق الدولي 
 2 01 07 02 59   معهد الكونكريت األمريكي 

 2 01 07 02 60   أتحاد جامعات العالم األسالمي 
 2 01 07 02 61   المركز الدولي لدراسة حفظ وصون الممتلكات الثقافية 
 2 01 07 02 62   اللجنة الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي 

 WMO(   63 02 07 01 2منظمة االرصاد الجوية العالمية (
 2 01 07 02 64   ية منظمة العمل الدول

 2 01 07 02 65   اتحاد الجامعات العالمية                                                
 2 01 07 02 66   السلطة الدولية لقيعان البحار                                           
 2 01 07 02 67                 محكمة التحكيم الدائمة/الهاي                              
 2 01 07 02 68   المساهمة في مركز الجنوب                                                
 2 01 07 02 69   االتحاد العربي للصناعات الغذائية                                       
 2 01 07 02 70                            المساهمة في المجلس العالمي للمياه             
 2 01 07 02 71   منظمة االفراسيوية للتنمية الريفية                                      
 2 01 07 02 72   الهيئة االقليمية لمصائد االسماك                                        
 2 01 07 02 73   نيةاالعتيادية                       الوكالةالدولية للطاقةالذرية/الميزا 
 2 01 07 02 74   اتحاد مجالس البحث العلمي العالمي/باريس                                 
 2 01 07 02 75   المجلس الدولي للموسيقى                                                 
 2 01 07 02 76   رنسا                                           المجلس الدولي للوثائق/ف 
 2 01 07 02 77   منظمة افالم                                                            
 2 01 07 02 78   اللجنة الدائمة للتعاون الفني العالمي/الكومستك                          
 2 01 07 02 79   ي للهندسة الوراثيةوالتقنيات االحيائية                     المركز الدول 
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 2 01 07 02 80   المركز الدولي للزالزل/ اي.سي.سي                                        
 2 01 07 02 81   مساهمةاللجنةاالولمبيةفي االتحادات الدولية واآلسيوية                    
 2 01 07 02 82   ساهمة مجلس النواب في االتحاد البرلماني الدولي                        م 
 2 01 07 02 83   رابطة االمناء العامين للبرلمان                                         
 2 01 07 02 84   والصين                                                     ۷۷مجموعة ال 
 2 01 07 02 85   مساهمة مجلس النواب في منظمة المؤتمر االسالمي                           
 2 01 07 02 86   عمليات حفظ السالم                                                      
 2 01 07 02 87     المحكمة الدولية                                                      
 2 01 07 02 88   مركزاالبحاث للتاريخ والفنون والثقافة االسالمية/اسطنبول                 
 2 01 07 02 89   اتفاقية المتر بي.اي.بي.ام                                              
 2 01 07 02 90                مساهمةالعراق في اتفاقيةالبيئةالدولية                      
 2 01 07 02 91   االتحاد الدولي للنقل الجوي                                             
 2 01 07 02 92   مساهمة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقيةفي منظمة السياحة            
 2 01 07 02 93                           االتحاد الدولي للسكك الحديد يو.اي.في           
 2 01 07 02 94   الهيئة الدولية للنقل بالسكك الحديد سي.اي.تي                            
 2 01 07 02 95   اتفاقية حظر االسلحة البايولوجية                                        
 2 01 07 02 96   النحياز                            مركز العلوم والتكنلوجيا لحركة عدم ا 
 2 01 07 02 97   منظمة االيكروم                                                         
 2 01 07 02 98   لجنة التراث العلمي                                                     
 2 01 07 02 99   المم المتحدة للسكان                           مساهمة العراق في صندوق ا 
 2 01 07 02 100   اشتراك العراق في المجلس الدولي لزيت الزيتون                            
 2 01 07 02 101   منتدى الطاقة العالمي                                                   
 2 01 07 02 102   االسالمي                                                   مجمع الفقه  
 2 01 07 02 103   الشبكة االسالمية للزراعة                                               
 2 01 07 02 104   الجمعية العالمية للكري                                                 
 2 01 07 02 105   تعاون البريد العاجل التابع لالتحاد البريدي العالمي                     
 2 01 07 02 106   الرايب                                                                 
 2 01 07 02 107   اللجنة الدولية للشطب العسكري                                           
 2 01 07 02 108   الصندوق المالي للسيزم                                                  
 2 01 07 02 109   المؤسسة الدولية االسالمية لتمويل التجارة                               
 2 01 07 02 110              معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية                         
 2 01 07 02 111   المكتب الدولي للتعريفة الكمركية                                        
 2 01 07 02 112   مساهمةالعراق في االتفاقيةاالطارية للسيطرة على التدخين                  
 2 01 07 02 113                            االتحاد الدولي للجاموس                        
 2 01 07 02 114   مساهمة العراق في منتدى افريقيا والدول العربية                          
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 2 01 07 02 115   مساهمة العراق في منظمة ام زت سي سي(مشروع االمراض حيوانية المنشأ)       
 2 01 07 02 116   الخاص بااللتزامات الدولية              المؤسسة االسالمية لتنمية القطاع 
 2 01 07 02 117   منظمة التداول الدولي العتماد المختبرات                                 
 2 01 07 02 118   اللجنة الدولية للمترولوجيا القانونية                                   
 2 01 07 02 119   ائي                                                  منتدى البريد الدع 
 2 01 07 02 120   مساهمة استخدام القمر الصناعي عربسات                                    
 2 01 07 02 121   المكتب المركزي للنقل بالسكك الحديد(او.سي.تي.آي)                        
 2 01 07 02 122   تحاد االسالمي لمالكي البواخر                                       اال 
 2 01 07 02 123   الصندوق المشترك للسلع                                                  
 2 01 07 02 124   مساهمة الوقف الشيعي في مجمع الفقه االسالمي ومنظمة المؤتمر االسالمي     
 2 01 07 02 125   االتحاد الدولي للمساحين                                                
 2 01 07 02 126   العالمية                                                    IEEEمنظمة  
لثقافة مساهمةالتعليم العالي والبحث العلمي في منظمةامم المتحدة للتربية وا 

 2 01 07 02 127   والعلوم                        
 2 01 07 02 128   اتحاد الجامعات العربية االوربية                                        
 2 01 07 02 129   البنك االسالمي للتنمية                                                 
 2 01 07 02 130   عتماد                                               المنتدى الدولي لال 
 2 01 07 02 131   وكالة الرقابة االقليمية للشرق االوسط                                   
 2 01 07 02 132   منظمة أياال الوطنية                                                    
 2 01 07 02 133   هد العالمي للمسرح                                                 المع 
 2 01 07 02 134   مؤسسة االنماء الدولية                                                  
 2 01 07 02 135   حصةالعراق في صندوقي االقصى والقدس لدىالبنك االسالمي للتنمية            
 2 01 07 02 136   الوكالة الدولية للطاقات المتجددة                                       
 2 01 07 02 137   المنظمةاالسيويةاالفريقية لالستشارات القانونية                          
 2 01 07 02 138       وكالةاالمم المتحدةالغاثةوتشغيل الالجئين الفلسطينيين(االنروا)       
 2 01 07 02 139   صندوق أئتمان بعثة الناتو                                               
 2 01 07 02 140   االتحادالرياضي الدولي                                                  

 2 01 07 02 141  مساهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا في منظمة اليونسكو
 2 01 07 02 142  الشبكة البيئية االسالمية للعلوم وتكنولوجيا الفضاء

 2 01 07 02 143  االتحاد العالمي للمختبرات والمواد االنشائية والنظم والهياكل
 2 01 07 02 144  المجمع االمريكي للفحوصات والمواد

 2 01 07 02 145  لالجمعية االمريكية للطرق الخارجية ومسؤوليات النق
 2 01 07 02 146  مهد تقنيات االسفلت

 2 01 07 02 147  لجنة التراث غير المادي
 2 01 07 02 148  مساهمة الوقف الشيعي في صندوق التضامن االسالمي
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 2 01 07 02 149  منظمة المدن التاريخية
 2 01 07 02 150  كنولوجي / كومستكمساهمة التعليم العالي في اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والت

 2 01 07 02 151  مساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة االسالمية للتكنولوجيا في دكا
 2 01 07 02 152  االتحاد الدولي للمدن والحكومات المحلية

 2 01 07 02 153  الشبكة االسالمية لتقنية المعلومات
 2 01 07 03     المساعدات العربية 
 2 01 07 04     المساعدات االجنبية

 2 01 08       البرامج الخاصة
 2 01 08 01     البرامج التدريبية
 2 01 08 02     البرامج الصحية

 2 01 08 03     برامج وزارة العدل
 2 01 08 04     البرامج االجتماعية

 2 01 08 05     البرامج الثقافية والفنية
 2 01 08 06     مج الشباب والرياضةبرا

 2 01 08 07     البرامج التعليمية والتربوية
 2 01 08 08     لدفاعواالبرامج الخاصة باألمن 

 2 01 08 09     البرامج العلمية
 2 01 09       الرعاية االجتماعيه

 2 01 09 01     الرواتب والمكافآت التقاعدية

 2 01 09 01 01   مدنية)الرواتب التقاعدية (ال
 2 01 09 01 02   المكافات التقاعدية (المدنية)

 2 01 09 01 03   الرواتب التقاعدية (العسكرية)
 2 01 09 01 04   المكافات التقاعدية (العسكرية)

 2 01 09 01 05  الرواتب التقاعديه للمشمولين بالضمان االجتماعي

 2 01 09 01 06  الضمان االجتماعيالمكافئات التقاعديه للمشمولين ب

 2 01 09 01 07  الرواتب المتراكمة للشهداء

 2 01 09 01 07 01 رواتب متراكمة للشهداء

 2 01 09 01 07 02 رواتب االجازات االعتيادية المتراكمة

 2 01 09 02     االجتماعية مساعداتال

 2 01 09 02 01   شبكة الحماية األجتماعية
 2 01 09 02 0۲   سكريين بدالت الع

 2 01 09 02 03   نظام التوزيع العام 
 2 01 09 02 04   االغاثة والمعونة االجتماعية للمهجرين
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 ـــاتـــقـــ) نف۲(
       ) نفقات جارية۲-۱(
 تعويضات الموظفين)۲-۱-۱( 

 لى العاملين فـــي الوحـــــدة  كــل مايدفــع مـــن رواتب واجـــور ومخصصات ومكافآت ا           
 كمـا تحتسب عليه جـــميع التعويضــــــات والمزايا النقديــة او العينية التي يستحقهــــا            
 العاملون المذكورون بموجب القوانين واالنظمة المرعية .           

 
 ) رواتب وإجور۲-۱-۱-۱(    
 ) رواتب۲-۱-۱-۱-۱(          

 يسجــل فـي هـــذا الحسـاب المبالغ التـي تصـرف عـن الرواتـــــب التـي يستحـقهـا                                  
 ن وقواعد الخدمة النافذة .ينواقالالموظفون بموجب                              

 
 ) المكافآت للمنتسبين۲-۱-۱-۲(    

 ــذا الحساب المبالغ التي يتقـرر دفعهــا للعاملين مــن منتسبي الوحدة هي يسجل فــ                        
 لتقديمه الي منهـم تقديــرا" لعمل او خدمة مميزة قام بها عينـا" او قيمة مايشترى                      

      وفق الصالحيات الخــاص بالدائرة بموجب القوانين .                     
 
 ) أجور المتعاقدين۲-۱-۱-۳(    

 هـــذا الحساب رواتـب االشخاص الذين يتـم توقيـع عقـــود معهـــم لقــاء ي يسجل ف                       
 اداء خدمـات الدائرة .                     

 
 ) اجور المحاضرات٤-۲-۱-۱(    

 روف ـدة ان كانت ظـدم ضمن نشاط الوحالتي تق غالمبال ابــذا الحســــهي يسجل ف                     
 سواء كان المحاضرون من منتسبي الوحــــدة نفسها او في  عملها تحتاج الى ذلك                    

 الخارج اما المحاضرات الخاصة بالدورات التدريبية فتحتسب على التخـصـيصــات                     
  ات التدريبية .المعتمدة للدور                     
     
 ) أجور اإلمتحانات٥-۲-۱-۱(    

 ة ــــــــهــذا الحســـاب المبالــغ التـي يتقــرر دفعهــا عـن الخدمـات الخاصي يسجل ف                     
 ىاالمتحانات العامة بمـا فــي ذلك اجـور تصحـيح الدفاتـر االمتحانيـة واالشراف علب                    

 سير االمتحانات ويحـدد الصرف وفق االسـس المقـررة في التعليمات المتعمدة لهـذا                     
 اما نفقات االمتحانات الخاصة بالدورات التدريبية فتحتسب على الغرض                     
 التخصــيــــصات المعتمدة للدورات التدريبية .                    

 
 ) أجور اللجان٦-۲-۱-۱(    

 رف الى اللجان التي تكلف باعمال خاصة ـهــــذا الحساب المبالغ التي تصي يسجل ف                      
  ة التسجيل العقاريــل العامة او مديريــمثل لجان الكشــف فــي مديرية ضريبة الدخ                     
 تمويل االجور من تخصيصات الموازنـة مباشـرة او مـن المبالغ سواء كانت مصادر                      

 التي تتقاضاها المديرية من اصحاب العالقة اما اسس الصرف تحكمها التعليمات او                      
 المصادقات الخاصة بالنسبة العمال كل لجنة او مجموعة لجان متشابهة .                      
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 ) المجازين دراسياً ۲-۱-۱-۷(      
 يسجل في هــذا الحساب جميع المبالغ التي تصرف على المجازين دراسيا" كاجور                          

 لعلميــة ونقـــل االمتعـة الدراسة والسفر واثمان الكتب واجــور التنقل لالغــراض ا                       
 واللوازم التي يجلبها المجاز معه وفقا" للتعليمات المعتمدة لذلك .                        

 
 ) اجور المستخدمين المحليين۲-۱-۱-۸(       

 التي تدفع المبالغ التي تصرف عن االجور التي يستحقها وهـــذا الحســـــــــاب ي يسجل ف                        
 للمستخــدم المحلي في البعثات في الخــــارج او الملحقيات الثقافية او الصــحية او                         
 العسكرية لقاء اداء خدمات لها .                         

 
 األعمال اإلضافية )۲-۱-۱-۹(      

 ر التي تصرف للموظف نتيجة بقائـــه بعــد اوقات الدواميسجل في هذا الحساب االجـــو                       
 الرسمــي الداء اعمال اضافية .                      

                                                                            
 ) المخصصات۲-۱-۱-۱۰(     

 ت واالجور التي يتقرر دفعها للموظفين من منتسبي يسجل في هذا الحساب المخصصا                        
 الوحـدة وفق القوانيـن واالنظمة والتعليمات المرعية وقـد قسـم هـذا الحساب الى حسابات                         
 قوانيــن فرعيـة وباالمكان اضافة انواع اخـرى بموافـقة دائـرة الموازنة وفـق ماتقــرره ال                        
 واالنظمة بهذا الشأن .                                                         

 
 ) مخصصات الخطورة۲-۱-۱-۱۰-۱(          

 نتيجة لممارسته اعمال خطرةهـذا الحساب المبالـغ التـي تدفع الى الموظف ي يسجل ف                               
 
 مخصصات السكن) ۲-۱-۱-۱۰-۲(          

 الوزراء للسادة المخصصات هذه وتمنح                                   
 

 ) مخصصات الضيافة۲-۱-۱-۱۰-۳(           
 التي يتـم منحها للسادة الوزراء ومن ة ــة المقطوعـــات الضيافــمخصصيه يسجل ف                                 

 بدرجتهم .                                 
 

 ) مخصصات إستثنائية٤-۲-۱-۱-۱۰(          
 يسجل في هذا الحساب المخصصات الممنوحة الصحاب الدرجات الخاصة .                                

    
 ) مخصصات رقابية٥-۲-۱-۱-۱۰(          

 سبي ديوان الرقابة المالية عن اعمال التدقيق والرقابة.وهي التي تدفع لمنت                                    
                                        

 ) مخصصات المنصب٦-۲-۱-۱-۱۰(            
 اداري ب منصيسجـل في هـذا الحســاب المبالغ المقــررة للموظف الذي يشغـل                                  

 -ووفق النسب اآلتية: الهيكل التنظيمي المشرع قانوناً لدائرتهوفــق                                 
 
 من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام ضمن الهيكل التنظيمي  )%۳۰( -اوال                                

 لدائرته.                                 
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 من الراتب للمشرفين االختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء  )%۲٥( -ثانيا                                
 .لمهنيااالمدارس والمعاهد التعليم                                

  الهيكل ضمن دائرة مستوى دون تشكيل ادارة يشغل لمن الراتب من )%25( -ثاثال                                    
 .للدائرة التنظيمي                                    

 مدير قسم. منصب يشغل لمن الراتب من%) 20( -رابعا                                    
 

  %) من الراتب لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ۱٥( -خامسا                                
 عليها في البندين ثالث ورابعا من هذه المادة مدراء التشكيالت المنصوص وني اومع                                

 الشعب. ورؤساء                                 
 ) مخصصات الخدمة الجامعية۲-۱-۱-۱۰-۷(    

 لخدمة الجامعية يسجل في هــذا الحساب المخصصات الممنوحة للمشمولين بقانون ا                           
 من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات االخرى المشمولين بهذا                            

 القانون .                           
 

 بدل خطورة أمنية صصاتمخ) ۲-۱-۱-۱۰-۸(     
 ومنتسبي  FPSطورة منتسبي قوة حماية المنشآت يسجل في هذا الحساب عن بدل خ                            

 الداخلية والدفاع.                           
               

 مخصصات مقطوعة  )۲-۱-۱-۱۰-۹(     
 يسجل في هذا الحساب المخصصات الممنوحة  لألطباء من منتسبي وزارة الصحة.                             

 
 ات الخدمة الخارجية  مخصص )۲-۱-۱-۱۰-۱۰(   
 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفع الى موظفـي الوحـدة سـواء                             

 كانــوا مــن وزارة الخارجيــة او غيرهــم مـن موظفــي الـوزارات او                             
 يتقرر شمولهم بنظام الخدمة الخارجية النافــذ الدوائر االخرى عندما                             

 وفق االسس المعتمدة فيه والتعليمات الصادرة بموجبه .                            
 
 ) مخصصات االرزاق۲-۱-۱-۱۰-۱۱(  

 يسجل في هـــــــذا الحساب المخصصات الممنوحة عن بدل الطعام الممنوحة لبعض                          
 لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.                         
 
 ) مخصصات الموقع الجغرافي ۲-۱-۱-۱۰-۱۲(  

 والريفية  وهي المخصصات الممنوحة لمنتسبي الدولة العاملين في المناطق النائية                              
 غ حسب القوانين والتشريعاتواالقضية والنواحي وتحدد المبال                        

                                     
 ) مخصصات صنف طبابة۲-۱-۱-۱۰-۱۳(  

 مالك وزارة ضمن  طباء العاملينالمخصصـات التي تمنح لأل هـــذا الحساب ييسجل ف                          
 .    مرعيةتعليمات الدفاع والتي تصرف بموجب                           

 
 ) مخصصات شهادة ۲-۱-۱-۱۰-۱٤(  

 الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة من حاملي المخصصـات يسجل في هــــذا الحســـاب                           
  بموجب القوانين والتشريعات النافذة تحددالشهادة االبتدائية فما فوق وفق نسب                           

 (خريجي الدكتوراه والماجستير والديلوم العالي والبكالوريوس  وحسب التحصيل العلمي                          
 دادية بكافة فروعها واالبتدائيةواالع                          
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 ) مخصصات حرفة ۲-۱-۱-۱۰-۱٥( 
 الشهادات الوارد  لغير حملة يسجل في هــــذا الحســاب مخصصات الحرفة من الراتب                         

 ذكرها اعاله تحدد بموجب نسب حسب القوانين والتشريعات                        
 
 ) مخصصات اعالة۲-۱-۱-۱۰-۱٦( 

 للمتزوجين واالرامل في حالة عدم   لممنوحةمخصصات ايسجل في هــــذا الحساب ال                         
 .بموجب القوانين والتعليمات النافذة زواجهم مرة ثانية وعلى ان تمنح ألحد الزوجين                         

 ) مخصصات اطفال۲-۱-۱-۱۰-۱۷( 
 الممنوحة للموظفين المتزوجين والذين لديهم اطفال  المخصصاتيسجل في هــذا الحساب                          

 .القوانين والتعليمات النافذةبموجب  ) اطفال٤لغاية (                         
 
 ) مخصصات مهنية ۲-۱-۱-۱۰-۱۸(

 العاملين في دوائر الدولة بموجب الى المخصصـات التي تمنــح يسجل في هـــذا الحساب                      
  التشريعات والتعليمات النافذة ( كالمخصصات الممنوحة للحقوقيين والقضاة)                     

 
 ئاسيةر) مخصصات ۲-۱-۱-۱۰-۱۹( 

 يسجل في هذا الحساب المخصصات التي تمنح للعاملين في رئاسة الجمهورية .                           
 
 ) مخصصات هندسية۲-۱-۱-۱۰-۲۰( 

 من خريجي الكليات لمهندسين التي تمنح لمخصصات يسجل في هـــــــــــذا الحساب ال                         
 يمارسون العمل الهندسي وليس الذين يمارسون المراقبة واالشراف ذين للالهندسية وا                        

 
 ) مخصصات خاصة۲-۱-۱-۱۰-۲۱(   

 عاية الخاصة التي يتقــرر دالنفقات السرية ومصروفات اليسجل في هـــــذا الحساب                           
 صـدها  في الميزانية الغراض االمن القومي . ر                          

                                                         
 التأمين) ۲-۱-۱-۱۱(

 ) التأمين على الحياة۲-۱-۱-۱۱-۱(      
 على حياة  لقاء التأميناقساط التأمين التي تدفعها الوحدة يسجل في هــــــذا الحساب                             

       العاملين لديها (ان وجد مثل هذا التأمين ) .                           
                          

 ) التأمين ضد الحوادث واإلصابات۲-۱-۱-۱۱-۲(     
 التأميـن علـى التي تدفعــها الوحــدة لقـاء يسجل في هــــذا الحساب اقساط التأمين                             

 واالصابات اثناء العمل . حـياة العاملين لديــها ممــن يتعرضـون للحوادث                            
      

 ) التأمين الصحي ۲-۱-۱-۱۱-۳(     
 ـاء لتي تدفعــها الوحــدة لقيسجل في هــــــذا الحســــــــاب اقساط الضمان الصحي ا                           
 حصــول منتسبيهـا علـى الخـدمـات الطـبيــــة وفـــق القواعــد المعـتمدة لذلك .                          

 
 مساهمة التقاعد الحكوميه) ۲-۱-۱-۱۲(

     يسجل في هذا الحساب نسبة من الرواتب االسميه التي تتحملها الدوله وتدفع الى الهيئه                                
                                 ۲۰۰٦) لسنة / ۲۷ا                         العامه للتقاعد ( صندوق التقاعد ) استناداً الى قانون التقاعد رقم (

عن حصة الدائره مقابل خدمات منتسبيها الخاضعين لقانون التقاعد وفق القواعد القانونيه                          
 المعتمده .                    ا    
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 ) المستلزمات الخدمية۲-۱-۲(

 تمثل حسابات هذا الفصل ماتنفقه الوحدة لقاء الحصول على الخدمات من غير منتسبيها وقد قسم             
 الحساب الى عـــدد من الحسابات الفرعية بهدف توفير بيانات احصائية عن تحليل انواع الخدمات             
     -الخارجية التي تحتاجها الوحدة وكلفة كل منها والتي منها :            

 
  

 نفقات السفر) ۲-۱-۲-۱(           
 او غيرهـــــم عنــــد  يسجـل في هــذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة الى منتسبيها                          
 اءا" ـــــسواء كان ذلك ضمن حـــدود البلدية او خارجها بن السفر داخل العراق قيامهم ب                          
  -وتشمل :السفر االيفاد والوحدة ذاتها وفق قانون من على طلب                          

 
 الليلية نفقات) ال۲-۱-۲-۱-۱(                 

 . وفق القانون الموفد صات الليلية التي يستحقها يسجل فيه المخص                                    
 ) وسائط النقل۲-۱-۲-۱-۲(                 

 المختلفة الغراض  تسجل فيه المبالغ المدفوعة عن اجور وسائط النقل                                    
 .      اخرى تفتيش او التدقيق او الغراض رسمية                                    

 
 سكن) نفقات ال۲-۱-۲-۱-۳(                 

 . السكن في الفنادق تسجل فيه المبالغ التي تصرف الى الموظف عن اجور                                     
 

 ) النفقات األخرى٤-۲-۱-۲-۱(                
 كالحماليات وما عن السفر  تنشأى ـاب اي مصروفات اخريسجـل في هـذا الحس                                   
 اشبه ذلك .                                    

 
 

 نفقات اإليفاد) ۲-۱-۲-۲(   
 م ــعند ايفادهاو غيرهم يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة الى منتسبيها                           

 االيفاد والسفر النافذ والتعليمات الصادرة وفقا"  لقانون  جمهورية العراقالى خارج                          
  نفقات سفر الموظفين غير العراقيين باالجازة ذهابا وايابا .  ويشمل ذلك    ـــــــــــهبموجب                         

 
 الليلية نفقات) ال۲-۱-۲-۲-۱(              
 يسجل في هذا الحساب المخصصات الليلية المقطوعة التي يستحقها الموفد بموجب                                   

 القانون او مايحكمها .                                 
 

 وسائط النقل نفقات) ۲-۱-۲-۲-۲(              
 المستخدمة بسبب االيفاد . يسجل فيه اجور وسائط النقل                                    

 السكن نفقات) ۲-۱-۲-۲-۳(              
 .للموفد سجل فيه نفقات السكن في الفنادق والشقق السكنية ي                                  

 
 ) النفقات األخرى٤-۲-۱-۲-۲(              

 (اجور فقات اخرى بسبب االيفاد كالحماليـــات من نسجل فيه ماصرفه الموفد ي                                 
 لدخول ((الفيزا))) .اتأشيرة                                  
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 مالحظة: تقيد مصاريف سفر الموظفين الي غرض من االغراض سواء اكان الموظف بمفرده او مع اللجان 
 التي ينتمي اليها الموظف اما اذا كانت على مادة مخصصات ومصروفات السفر من موازنة الوحدة             
 مهمة السفر تعود بالنفع على دائرة اخرى فان الوحدة المنتفعة من المهمة هي التي تتحمل اجور             
 ومصاريف الموفد  .            

    
 

 نفقات اإلنتقال  )۲-۱-۲-۳(    
 وعائلته واثاثه  نقله تدفعها الوحدة للموظف عن نفقات يسجل في هذا الحساب المبالغ التي                     

     -ويشمل : قانون االيفاد والسفر النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه في االسس المعتمدة  وفق                    
     

 الليلية نفقاتال) ۲-۱-۲-۳-۱(              
 لحساب المخصصات الليلية التي يستحقها الموظف بسبب التحويل .  يسجل في هذا ا                                 

 ) أجور وسائط النقل۲-۱-۲-۳-۲(              
 يسجل في هذا الحساب اجور وسائط النقل التي استخدمت لنقل الموظف وعائلته                                   

 واثاثه .                                    
 ) النفقات االخرى۲-۱-۲-۳-۳(              
 يسجل في هذا الحساب ماتكبده الموظف من نفقات اخرى بسبب النقل كالحماليات                                   

        واجور التغليف وما الى ذلك .                                    
 
 النشر واإلعالم  )٤-۲-۱-۲(   

 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة عن نفقات نشر االعالنات والبيانات                            
  -وقد قسمت هذه المادة الى عدد من الحسابات الفرعية كما يلي: واالشتراك في الصحف                          

 
 ) نفقات النشر۱-٤-۲-۱-۲(              

 االعالنات في الصحف التي تدفعها الوحدة لقاء نشر يسجل في هذا الحساب المبالغ                                  
 المختصةالجهات التي تتقاضاها عمولة الفي ذلك  والمجالت او التلفزيون بما                                 

 اجور نشر االعالنات الخاصة بانـذار منتسبي  شر . انعملية النتتوسط في  ي ـــالت                                 
 اما اذا ، عند عودتهم منهم بذمتهم ويتم استردادها مؤقتة تسجل سلفة  دةــوحال                                 

    غ السلفة على القتهم باالدارة بصورة نهائية فعندئذ تجري تسوية مبلعت ـقطعـــــــــ                                 
 المادة. حساب هـــذه                                 

 
 ) نفقات اإلعالم۲-٤-۲-۱-۲(              

 االعالم الداخلي  ايسجل في هذا الحساب ماتنفقه الوحدة على قضاي                                 
 وفق االسس المعتمدة. يــــــــوالخارج                                  

 
 ) اإلشتراك في الصحف۳-٤-۲-۱-۲(              

 يسجل في هذا الحساب ماتدفعه الوحدة عن بدل اشتراكها في الصحف المحلية او                                          
  اصة بذلك .المقررة في التعليمات الخاالجنبية وفق االسس                                   

 
 واالراضي ) إيجار المباني٥-۲-۱-۲(   

 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة لقاء االستفادة من ايجار مباني الغير                      
 او ي ــاب االراضـــدة الصحـــا الوحـــالتي  تستخدمها ويسجل به بدالت االيجار التي تدفعه                   
 المباني  المستأجرة من قبلها .                    
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 المباني ايجار) ۱-٥-۲-۱-۲(                
 يسجل فيه بدالت االيجار المسقفات المستأجرة من قبل الوحدة سواء استخدمت                                    

 ناسكالغراض االغراض االدارة او ال                                   
 
 

 ) إيجار المخازن۲-٥-۲-۱-۲(              
 المبالغ التي تدفعها الوحدة عن والمسقفات يسجل في هذا الحساب                                    
 التي تستخدم الغراض الخزن .                                  

 
 إيجارات أخرى )۳-٥-۲-۱-۲(              

 ما قد تدفعه الوحدة من مبالغ عن ايجار منشآت غير ماذكر في هذا الحساب يسجل                                   
 في الحسابات السابقة .                                   

 
 ) ايجاراالراضي٤-٥-۲-۱-۲(            

 الغ التي تدفعها الوحدة عن ايجار االراضييسجل في هذا الحساب المب                                 
 
 ووسائط نقل ) إيجار مكائن ومعدات٦-۲-۱-۲( 

 ايجار المكائن عن بدل ذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة ـــــــــيسجل في ه                          
 ار ثمن استــعلالغــراض الرسمية او  الستعمالهاا ـــانواعه بكافةواجهزة  والمعدات                           

 تمتلكها ادارة اخرى .      التي الحاسبة  زء من وقت ـج                           
 

 ) إيجار المكائن والمعدات۱-٦-۲-۱-۲(             
 إيجار الحاسبات اإللكترونية )۲-٦-۲-۱-۲(             

 في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة عـــــــن بـــدل ايجـــار يسجل                                 
 الحاسبــات االلكترونية سواء كانت االجهزة منصوبة في االدارة نفسها او عن                                  
 ى .استئجار جزء من  وقت الحاسبة التي تمتلكها ادارة اخر                                 

 
 ) إيجار آثاث ولوازم۳-٦-۲-۱-۲(              

 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة عن بدل ايجار اثاث ومكائن .                                  
 

 ) إيجارات أخرى٤-٦-۲-۱-۲(              
    ه الوحدة من مبالغ عن ايجارات اخرى غير ماذكر ماتدفعيسجل في هذا الحساب                                  
 اعاله . في                                   

 
 ) إيجار وسائط النقل٥-٦-۲-۱-۲(              

 المبالغ التي تدفعها الوحدة عن بدل ايجار وسائط النقل التي  هذا الحساب يسجل في                                  
 ون ـــل والصالـــن بما في ذلك سيارات العمــرض معيــدة لغــتستأجرها الوح                                  

 والسيارات التي  تستأجرها الوحدة الغراض نقل منتسبيها .                                  
 

 التحويل او عند السفر وااليفاد  مالحظة : ان اجور وسائط النقل التي يستخدمها العاملون عند          
 تحتسب على حساب مخصصات السفر او التحويل او االيفاد .                   
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 ) الترفيه الرسمي۲-۱-۲-۷( 
 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة الغراض الضيافة                      

   والمناسبات .االحتفــــــــــــاالت                   
 
 
 ) الضيافة والوفود والعالقات العامة۲-۱-۲-۷-۱ (         

 يسجـل فـي هــــذا الحسـاب المبالغ التي تدفعها الوحدة عن نفقات الضيافة من                                
 كما  العراقالوفود التي تزور ى للهدايا وما تنفقه عاكن واقامة حفالت وتقديم س اجور                              
 .مبين  ذلك اجور وسائط النقل المستخدمة لسفرهم الى العراق وبالعكس                               

 
 

 ) اإلحتفاالت۲-۱-۲-۷-۲(             
 االحتفاالت  يسجل في هـــــذا الحساب المبالغ التي تنفقها الوحدة الغراض                                  
 الرسمية  واالعياد الوطنية والدينية .                                 

 
 ) البريد۲-۱-۲-۸(  

        من مبالغ مقابل الخدمات البريدية . الوحدة ماتدفعه  ذا الحسابه يسجل في                   
 

 ) طوابع بريدية۲-۱-۲-۸-۱(              
 يسجل في هذا الحساب قيمة الطوابع البريدية التي تستخدمها الوحدة اليراد رسائلها                                 

 ورزمها البريدية سواء كان ذلك بالبريد العادي او المسجل كما يسجل في الحساب                                 
 دوائر البريد عن مأل اجهزة ختم الطوابع وكذلك اجور  نفسه االجور التي تتقاضاها                               
 تسجيل العنوان البريدي واالجور البريدية التي تدفع نقدا عن المواد البريدية غير                                
 واد البريدية المدفوعة اجرتها او الناقصة االجرة البريدية التي تدفع اليها عن الم                               
 التي لم تتوفر في ايرادها الشروط القانونية .                                

        
 

 نقل البريد الدبلوماسي) ۲-۱-۲-۸-۲(              
 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة عن نفقات نقل البريد                                  

 بما في ذلك اجــور الشحــن . السياســي                                   
 
 اإلتصاالت والبرق )۲-۱-۲-۹(

 استخدام اجهزة الهاتف ذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة عن ـــيسجل في ه                
 وغير ذلك من اجهزة ايكروويف والبرق والموبايل واجهزة التلكس وخدمات شبكة المعلومات الم                

 النصب والنقل اذا كانت مالزمه لشراء البداالت والهواتف والتلكس الجديدة .                
 

 أجور المكالمات الهاتفية )۲-۱-۲-۹-۱(            
 دام الهواتف يسجل في هذا الحساب االجور المقطوعة التي تدفعها الوحدة عن استخ                              
 المستعملة فيها من ذلك اجور النداءات االضافية والنداءات الخارجية والداخلية  بما                               
 فيها االجور المقطوعة عن استخدام الموبايل .                                  

 
 ) نصب ونقل أجهزة اإلتصاالت۲-۱-۲-۹-۲(            

 يسجل في هذا الحساب ما تدفعه الوحدة من مبالغ عن اجور نصب الهواتف                                
 والبداالت او عن اجور نقلها من مكان الى آخر                               
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 ) إيجار أجهزة اإلتصاالت۲-۱-۲-۹-۳(            

 الحساب ما تدفعه الوحدة عن بدالت ايجار البداالت المنصوبة فيها . يسجل في هذا                                
 

 ) النقل المباشر عبر األقمار الصناعية٤-۲-۱-۲-۹(            
 خدمات شبكة المعلومات )٥-۲-۱-۲-۹(            
 ) شبكة الميكرويف٦-۲-۱-۲-۹(            

 
 
 ) أجور الخبراء واإلستشاريين۲-۱-۲-۱۰(

 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة عن اجور الخبراء واالستشاريين                 
 االخرين عند االستعانة من قبل اجهزة الدولة بخبرتهم واليشمل ذلك نفقات االستشاريين                
 . -المشروع والمتمثلة بـ: الذين يكلفون بدراسة مشاريع معينة حيث تحتسب اجورهم على كلفة               

 
 ) إستشارات خصخصة۲-۱-۲-۱۰-۱(             

 والتي تشمل االجور التي تدفع عن استشارات خصخصة الشركات العامة..                                
 

 ) إستشارات إقتصادية ومالية۲-۱-۲-۱۰-۲(              
 الجور التي تدفع الى الخبراء االقتصاديين والماليين.عن ا                                  

 
 اإلستشارات العلمية) ۲-۱-۲-۱۰-۳(              

 عن االجور التي تدفع الى الخبراء نتيجة تقديمها االستشارات العلمية والطبية.                                        
 

 ية(أجور المحامين توكيل)) إستشارات قانون٤-۲-۱-۲-۱۰(              
 عن اجور المحامين عن االستشارات المقدمة لوحدة االنفاق.                                   

 
 ) اإلستشارات األخرى٥-۲-۱-۲-۱۰(              

 راض الواردة االجور االخرى عن االستشارات المقدمة من الخبراء لغير االغ                                        
 اعاله.                                 

              
 ) أجور الخدمات األمنية۲-۱-۲-۱۱( 

 عن  نتيجة تقديمهم خدمة الحماية سواء يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة                  
 -ثلة بـ:والمتمالمنشآت  او حراسة حراسة االشخاص                  

 
 ) أجور حراسة األفراد۲-۱-۲-۱۱-۱(              
 ) أجور حراسة المنشآت۲-۱-۲-۱۱-۲(              

  وهي التي تدفع الى الشركات االمنية المتعاقد معها لغرض حماية المنشآت                                         
  الحيوية                                 

 المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر )۲-۱-۲-۱۲( 
                     

 ) المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر۲-۱-۲-۱۲-۱(              
 وزارة المالية من الخدمة العامة  يسجل في هــــذا الحساب المبالغ التي تدفعها                                    

 عن المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر .                                   
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 إيجار الصناديق لدى المصارف )۲-۱-۲-۱۳(

 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة الى المصارف مقابل تأجير                                    
 صناديق لديها .                                    

 
 ) المؤتمرات والندوات۲-۱-۲-۱٤(

 عن اقامة التي تدفعها الوحدة نفقات الفعلية يسجل في هــــــذا الحساب ال                   
 لمؤتمرات والندوات التي تعقدها اوتساهم بها بموجب التعليمات والقواعد الخاصة ا                   

    -والتي تشمل : ذلكب                   
 ايجار القاعات              

 ايجار االجهزة والمعدات              
 ايجار وسائط النقل التي تستخدم لهذا الغرض             
 قرطاسية ومطبوعات الغراض المؤتمر او الندوة              
 نفقات النشر واالعالنات              
 المرطبات الشاي والقهوة التي تقدم نفقات              
 الدعوات التي تقام بمناسبة انعقاد المؤتمر             
 نفقات الوفود التي تحضر المؤتمر من سفر وضيافة الوفود المشاركـــــــــة              
   في المؤتمر او الندوات .              

 
 ) الطبع۲-۱-۲-۱٥( 

 في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة عن كلف الطبع من مواد يسجل                    
 واجـور بالنسبة الى ماتحتاج اليه من مطبوعات واستمارات الغــراض تصريــف                   
 عملهـــــا وكذلك طبع التقارير الخاصة باعمال الوحدة .                  

 
 التدريبية) اإلشتراك في الدورات ۲-۱-۲-۱٦(

 يسجل في هـــــــــذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة لقاء اشتراك منتسبيها                    
 في الدورات التدريبية المتخصصــــة التي تنظمها تلك االدارات واليدخل في ذلك                    
 وحدة نفسها لمنتسبيها او نفقات السفر. نفقات الدورات التدريبية التي تنظمها ال                  

 
 ) مسح وتحديد االراضي۲-۱-۲-۱۷(

  يسجل فــي هـــذا الحساب المبالغ التــي تصــرف من قبل الوحـــدة على مسح وتحديــد                    
 االراضي وتصحيح اصنافها .                         

 
 ) نقل الشهود۲-۱-۲-۱۸(

 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تصرف على استدعاء الشهود ألداء الشهادة                   
 امام المحاكــم او غيرها من الجهات القضائية ونقل الموقوفين والتي تشمل االجــور                   
 والنفقات التي تقررها الجهة المختصة وفق االسس المعتمدة .                 

 
 ) تنظيف الدائرة۲-۱-۲-۱۹( 

    يسجل في هذا الحساب نفقات تنظيف الدوائر وتنظيم الحدائق وغرس االشجار فيها                    
 ويدخل في ذلك المبالغ التي تدفع الى متعهدي التنظيف بموجب العقود المبرمة معهم لهذا                   
 الغرض.                 
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 ضيد والترجمة والتأليفع) الت۲-۱-۲-۲۰(
 يسجل في هـــــذا الحساب المبالغ التي تدفع للمؤلفين والباحثين والمترجمين                    

 وفقا  للتعليمات الصادرة بهذا الشأن .                  
 
 ) أجور الخدمات المصرفية۲-۱-۲-۲۱( 

 ي تدفع الى المصارف نتيجة اليداع وحدة االنفاق مبالغها يسجل في هذا الحساب المبالغ الت                     
 لديها.                      

 
 ) أجور اإلنتساب إلى المؤسسات العلمية۲-۱-۲-۲۲(  

 يسجل في هذا الحساب ماتدفعه الوحدة لقاء انتسابها الى المؤسسات العلمية في                       
 والداخل .  الخارج                      
 
 ) طبع الطوابع المالية۲-۱-۲-۲۳(  

 عن االجور المدفوعة عن طبع الطوابع المالية الرسمية.                   
 
 ) الدعاية۲-۱-۲-۲٤( 
 
 ) وسم المصوغات۲-۱-۲-۲٥( 

 عن االجور المدفوعة عن وسم المصوغات.                      
 
 منشآت) أجور حراس حماية ال۲-۱-۲-۲٦( 

 .FPS يسجل في هذا الحساب االجر الذي يدفع الى منتسبي حماية المنشآت                     
 
 ) خدمات أخرى (المتنوعة)۲-۱-۲-۲۷( 

 يسجل في هذا الحساب ماتدفع الوحدة من المبالغ عن الخدمات التي تقدم اليها من الغير ما لم                     
 رد ذكره في الحسابات اعاله .ي                    

            
 المدن تنظيف) ۲-۱-۲-۲۸( 

 المحافظات تنظيف نفقات الحساب هذا في يسجل                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (122) 

 
 ) المستلزمات السلعية۲-۱-۳( 

 مواد وسلع  يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تحتسب على هذا الفصل ما تنفقه الوحدة لشراء            
 من النوع التي تستهلك نتيجة لالستعمال المباشر او القصير االجل (خالل مدة اقل من سنة) ويدخل             
 في عداد ذلك منحة المواد المسحوبة من المخازن الخاصة(المستودعات) لغرض استعمالها في                
 خاصة سواء كانت تدار على طريقة المستودع الموقوف او الوحدة عندما يكون للوحدة مستودعات            
 طريقة (اللوازم) حيث تلتزم الوحدة بتسديد قيمة المواد الى المشروع او العمل محسوبا" على            
 الحسابات المختصة في هذا الحساب كما يجوز ان تقتني الوحدة مواد او سلع ولوازم محسوبا"            
 الحسابات المختصة من هذا الحساب بكمية اكثر من حاجتها المباشرة لالستعمال اليومي او  على          
 الشهري وعندئذ يجب ان تخزن هذه المواد في مخزن صغير في الوحدة ويمسك بها سجل خاص            
 -بتنظيم عملية تجهيزها عند الحاجة  ويسجل في هذا الحساب مايـأتي :           

 
 
 
 

 ) قرطاسية ومطبوعات۲-۱-۳-۱(           
 

 القرطاسية )۲-۱-۳-۱-۱(              
 ومساحات  يسجل في هذا الحساب قيمة مواد القرطاسية من االقالم واوراق                                 

 واالخـتام الرسمية  الى ذلك من مواد القرطاسية ومبرايات واقالم الحبر وما                                 
 االجهـزة اقالم الحبر الثمينة و ال يدخــل فـي عـداد القرطاسـيةوالمجهـزة للوحـدات                                  
 واالآلت المكتبيـة التـي التستهلك نتيجــة االستعمال المباشر حيث تحتسب اقيامها                                  

 . الحسابات المختصةعلى                                  
 

 ) المطبوعات۲-۱-۳-۱-۲(             
 ة نييسجـل في هـذا الحسـاب قيمــة االستمارات الرسميـة والسجـالت والدفاتـر المه                                 
 وتدخل ضمنها  اقيام دفاتر الشيكات المستخدمة مسبقا" لغرض استعماالت الدوائر                                  
 في المصارف .                                   

 ) كتب ومجالت۲-۱-۳-۲( 
                          

 ) الكتب۲-۱-۳-۲-۱(              
 .اعـها عـدا المدرسية منها تب بانوــمايصـرف لشـراء الكيسجل في هـــذا الحسـاب                                 

              
 ) المجالت۲-۱-۳-۲-۲(              

 يسجل في هـــــــذا الحســــاب مايصرف لشـــراء المجـالت العلمية بكافة انواعها .                                 
 

 ) الوثائق۲-۱-۳-۲-۳(              
 يسجـل في هـذا الحساب ما تنفقـه الوحـدة لشراء االفالم الجاهزة وكذلك افالم الخام                                 
 الوثائقية والسينمائية بضمنها كلفة انتاجها .                                

              
 ) المخطوطات٤-۲-۱-۳-۲(              

 
 ) أفالم الميكروفلم٥-۲-۱-۳-۲(              
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 لماء والمجاري) ا۲-۱-۳-۳(

 ) أجور الماء۲-۱-۳-۳-۱(              
 يسجل في الحساب قيمة الوحدات المائية المجهزة الى وحـدة الماء الصافي والخام                                 
 ق ـن طريـــز عــالمجه السقاية والماءور ـــور المقاييس واجـــل بضمنها اجــويدخ                                
 .   هالمتعهدين ويدخـل ضمنها اجور نقل                                

 
 ) أجور المجاري۲-۱-۳-۳-۲(              

 جاري المتحققـة بذمـة الوحـدة وكافـة نفقـات ميحتسـب على هـذا الحسـاب اجـور ال                                
 تصريف المياه الثقيلة .                                

 
 
 ) الكهرباء٤-۲-۱-۳(

 ) أجور الكهرباء۱-٤-۲-۱-۳(              
 يسجل في هذا الحساب قيمة الوحدات الكهربائية المجهزة الى الوحدة كما تحسب                                 
 لمقاييس الكهربائية .عليه ايضا" اجور ا                               

 
 
 

 نفقات إستيراد الطاقة الكهربائية )۲-٤-۲-۱-۳(              
 يسجـل في هـذا الحسـاب نفقات استيراد الطاقة الكهربائية من قبل وزارة الكهرباء                                  
 دول الجوار .من                                  

      
 ) الوقود٥-۲-۱-۳(

 ) الوقود۱-٥-۲-۱-۳(              
 تشغيل الوقود بانواعه التي تشتريه الوحدة لغرض قيمة ذا الحساب ـــــيسجل في ه                                
  والمكائــن واالجهــزة االخــرى سائط النقلو                                

 ة والتبريـد ـــفيهــا اجهــزة التدفئ بمـا والمولدات                                 
 التـي تملكهـا او تستأجرها اذا كان العقد ينص على ذلك .                                  

 
 لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المستورد ) نفقات شراء الوقود۲-٥-۲-۱-۳(             

 يسجل في هـــــــــذا الحساب قيمة الوقود المستورد من دول الجوار لغرض تشغيل                                 
 محطات توليد الطاقة الكهربائية .                                

 
 

 ) نفقات إستيراد الوقود۳-٥-۲-۱-۳(              
 قيمة الوقود المستورد من دول الجوار .يسجل في هـــــــــذا الحساب                                  
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 المالبس )٦-۲-۱-۳(
     سبـي الوحدة التي يتطلب تيسجل في هـذا الحساب اقيام المالبـس واالحـذية التـي تجهـز الـى من                

 لتي تشمل االنواع وا ذا الشأنبهعملهم تجهيزهم بهذه المالبس وفق االسس والتعليمات المقررة                 
 .      التالية                

 ) مالبس الموظفين۱-٦-۲-۱-۳(                 
 ) مالبس قوى األمن الداخلي۲-٦-۲-۱-۳(                 
 ) مالبس العسكريين۳-٦-۲-۱-۳(                 
 مالبس أخرى )٤-٦-۲-۱-۳(                 

 
 ) األغذية۲-۱-۳-۷( 

 قيمة االغذية والمشروبات غير الروحية (بما في ذلك الثلج) التي يسجل في هذا الحساب                   
  وتشمل االتي"تقدم عينا" الى مستحقيها وفق التعليمات المقررة بهذا الشأن                   

 
 إطعام الموقوفين والنزالء )۲-۱-۳-۷-۱(                 

 ) التغذية الصحية۲-۱-۳-۷-۲(                 
 ) التغذية المدرسية۲-۱-۳-۷-۳(                 
 ) أغذية أخرى٤-۲-۱-۳-۷(                 

 
 
 مواد المكافحة والوقاية )۲-۱-۳-۸( 

 ) مواد المكافحة۲-۱-۳-۸-۱(              
 المواد التي تشتريها الوحـدة المختصة للقيام بأعمــال سجل في هذا الحساب قيمة ي                                  

 مكافحة اآلفات واالمراض السارية وغيرها كما هــو الحال فــي كالمكافحة والوقاية                                  
 وزارة الصحة والزراعة  .                                  

 
 

 الوقاية) مواد ۲-۱-۳-۸-۲(              
 يسجل في هـــذا الحساب قيمة المـواد الكيمياوية واللوازم التي تستخـدم الغــراض                                 
 الوقاية من االمراض .                                

 
 ) المواد واللوازم۲-۱-۳-۹( 

 والمبينة لمواد والمعدات التي تستخدمها الوحدة ذا الحساب جميع اقيام اـــــــيسجل في ه                  
 .تفاصيلها في الحسابات الفرعية ادناه                   

 
 ) اللوازم المختبرية۲-۱-۳-۹-۱(              

 تعمال ــعند االس كقيمة المواد والعدد المختبرية التي تستهلفي هذا الحساب يسجل                                  
 رات ـيستخدم عادة في المختبرات المتخصصة او المختبمما المباشر او ما شابه ذلك                                  
 التدريبية في الجامعات او المدارس المهنية او االعداديات .  التدريسية و                                 

 
 ) اللوازم الطبية۲-۱-۳-۹-۲(              

 هذا الحساب قيمة اللوازم الطبية التي تستهلك نتيجة االستعمال المباشر.على يسجل                                  
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 ) اللوازم المدرسية۲-۱-۳-۹-۳(              

 غراض قيمة المواد التي تجهز الى المدارس الستعمالها العلى هذا الحساب سجل ي                                
 التدريس التي تستهلك نتيجة االستعمال المباشر .                                

 
 ) اللوازم الصناعية٤-۲-۱-۳-۹(              

 ب ــــــدة حســا الوحــدات التي تشتريهــقيمة المواد والمعفي هـــذا الحساب سجل ي                                
  الــــة االستعمـــي تستهلك نتيجــراض الصناعية والتــالغلاختصاصها الستعمالها                                 

 والورشات التي تمتلكها بعــــــــــض كما في المدارس الصناعية المباشر او ما اشبه                                 
 .ت المدارس واالدارا                                

                                                          
              
 اللوازم الزراعية )٥-۲-۱-۳-۹(             

  زة الزراعية التي تشتريها ــة المواد واالجهـــقيمفي هــــذا الحســاب سجل ي                                
 ر او ـــــــال المباشــوالتي تستهلك نتيجة االستعم حاجتهاروف ـــحسب ظ  داتــالوح                               
 شابه ذلك بما في ذلك البذور واالسمدة التي تستخدم لالغراض التدريسية او  ما                               
 التجريبية                                  

 
 اللوازم األخرىالمواد و )٦-۲-۱-۳-۹(              

 قيمة المواد واالجهزة االخرى غير المذكورة في االنواع  في هــــذا الحساب  سجلي                                
 دخل في عداد المفهوم االساسي يالسابقة التي تقتنيها الوحدة لالغراض الرسمية و                                

 لها وانــــها تستهلك نتيجة االستعمال المباشر او خالل السنة كالصابون والمكانس                                 
 وغيـــــرها من مواد التنظيف .                                

 
 ) تجهيزات المرضى۲-۱-۳-۱۰(   

 وحـدة لتجهـيز المرضـــــى فـــــــييسجل في هــذا الحســـاب المبالغ التـــي تنفقها ال                    
  -وتصنف الى الحسابات الفرعية التالية : المستشفيات والمستوصفات                   

 ) مالبس المرضى۲-۱-۳-۱۰-۱(                   
 بياضات )۲-۱-۳-۱۰-۲(                   
 ) مفروشات۲-۱-۳-۱۰-۳(                   

 
 ) الكتب المدرسية۲-۱-۳-۱۱(  

 .لبة يسجل في هذا الحساب قيمة الكتب المدرسية التي تجهز الى الط                   
 
 ) األدوية۲-۱-۳-۱۲(  

 يسجل في هــذا الحساب قيمة االدويـة التـي تشتريهـا الوحـدة الستعمالها بحكــــم                      
 ب ــســنا هــو الحال في المؤسسات الصحية وبعـض االدارات بظـروف عملها كمـ                   
 ا ــــــة وفـق االسس المعتمــدة في التعليمات الخاصة بذلك ويدخــل بضمنهتفاوتم                   
 كلفة شراء الدم واالوكسجين والمنعشات .                   

      
 ة) التجهيزات واللوازم الرياضي۲-۱-۳-۱۳(  

 دة ـــــع المستلزمات الرياضية التي تحتاجها الوحــــيسجـل في هـذا الحسـاب جمي                    
 .  فرقها الرياضية لتجهيز                     
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 ) علف الحيوانات۲-۱-۳-۱٤( 
 .يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تنفقها الوحدة العاشة حيواناتها                     
 
 ) القرطاسية ولوازم الطالب۲-۱-۳-۱٥(

 يسجل في هذا الحساب مستلزمات الطلبة من طباشير وسبورات...الخ..                     
 
 ) لوازم الغسيل۲-۱-۳-۱٦( 

 يسجل في هذا الحساب كافة مستلزمات الغسيل.                      
            

 داث) تجهيزات النزالء واألح۲-۱-۳-۱۷(
 يسجل في هذا الحساب تجهيز النزالء بالمفارش والبطانيات واأللبسة...الخ..                      

 
 ) األسلحة واألعتدة (العسكرية)۲-۱-۳-۱۸( 

    يسجل في هــــذا الحساب قيمة ماتشتريه الوحدة من االسلحة واالعتدة بانواعها المختلفة                  
 . المتعلقة بوزارة الدفاع  ا              

 
 وتسجيلية) أفالم روائية ۲-۱-۳-۱۹( 

 يسجل في هذا الحساب قيمة ماتنفقه الوحـدة لشراء االفـالم الجاهزة وكذلك افـالم                           
 الخام الوثائقية والسينمائية بضمنها كلفة انتاجها .                  

 ) افالم سينمائية۲-۱-۳-۱۹-۱(             
 يسجل هذا الحساب ما تنفقه الوحدة عن االفالم السينمائية                                

 
 افالم وثائقية) ۲-۱-۳-۱۹-۲(              

 م        يسجل في هــذا الحساب قيمة ماتنفقه الوحدة لشراء االفالم الجاهزة وكذلك افال                                   
 الخام الوثائقية والسينمائية بضمنها كلفة انتاجها .                                  

 
 ) اآلالت الحاسبة۲-۱-۳-۲۰(
 اآلالت الطابعة )۲-۱-۳-۲۱(
 ) أجهزة التصوير والميكروفلم۲-۱-۳-۲۲(
 ) أجهزة مكتبية صغيرة أخرى۲-۱-۳-۲۳(
 
 صيانة الموجودات )٤-۲-۱(

         
 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة لصيانة موجوداتها الثابتة المبينة تفاصيلها              

 اجور العمل تضمن ذلك وتشمل كان عقد الصيانة يجور العمل اذاال قيمة المواد وــــادناه وتشم             
 كان فـــي الوحــدة فنيــون ثانويــون ذا ــدة كما تشمل افقط اذا كانت المواد متوفرة لدى الوحـــ             
 يعملونها لهذا الغــرض وال يدخل تحت مفهوم الصيانة المبالغ التي تنفقها الوحدة لغرض شراء                    
 ويبها في موجــــــودات ثابتة كالمكائن والسيارات التي تستخدم في اعمال الصيانة والتي يتم تب              
 حساب الرأسماليـــة كما اليدخل ضمن مفهوم الصيانة اجراءات اضافات على المباني القائمة التي               
 تزيد من قيمتها اذ تحــــــتسب كلفة هذه االضافات على حساب الرأسمالية ويسجل في هذا               
 الحساب االتي :              
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 ) صيانة الطرق والجسور۱-٤-۲-۱(            

 يسجل في هــذا الحساب المبالغ التـي تصرف الغراض صيانة الطرق والجســور سواء تم                           
 -والمتمثلة بـ:ذلك عن طريق المقاولة او عن طريق االمانة بواسطة اجهزة الدائرة                           

 ) صيانة الطرق ۱-۱-٤-۲-۱(                          
 ) صيانة الجسور۱-۲-٤-۲-۱(                          
 ) صيانة طريق المرور السريع۱-۳-٤-۲-۱(                          

   
 

 ) صيانة التأسيسات المائية والكهربائية۲-٤-۲-۱(          
 المبالغ التي تصرف لصيانة التأسيسات المائية والكهربائية التي يسجل في هــــذا الحساب                          
 تمتلكها الوحدة حسب شروط عقد االيجار .                         

 
 صيانة التأسيسات المائية  )۲-۱-٤-۲-۱(                         
 ) صيانة التأسيسات الكهربائية۲-۲-٤-۲-۱(                         

 
 ) صيانة وسائط النقل۳-٤-۲-۱(          

 لصيانة وسائط النقل التي بحيازة الوحــدة يسجل في هــذا الحســـاب المبالغ التي تصرف                            
  -والتي تشمل االتي : وتشمل قيمة االدوات االحتياطية واجور العمل او اي منهما                           

 
 ) صيانة سيارات الصالون۳-۱-٤-۲-۱(                           

 ) صيانة سيارات الحمل۳-۲-٤-۲-۱(                           
 صيانة سيارات العمل )۳-۳-٤-۲-۱(                           
 ) صيانة الطائرات٤-۳-٤-۲-۱(                          

 ) صيانة الزوارق٥-۳-٤-۲-۱(                          
 صيانة وسائط النقل األخرى )٦-۳-٤-۲-۱(                          

 
 ) صيانة المبازل ومشاريع الري٤-٤-۲-۱(         

 يسجل في هــــذا الحساب كلفة المواد واجور العمل التي تدفعها الوحدة الغراض صيانة                           
 -ادناه: بينةوالمالمبازل وصيانة الري                          

 
 ) صيانة مشاريع التحلية(المبازل)۱-٤-٤-۲-۱(                           

 ) صيانة مشاريع الري الصغرى۲-٤-٤-۲-۱(                           
 صيانة مشاريع آبار النفع العام) ۳-٤-٤-۲-۱(                           

 
 صيانة منشآت السدود )٤-٤-٤-۲-۱(                          

 يسجل في هــــــــذا الحساب كلفة المواد واجور العمل التي تدفعها االوحدة                                              
 الغراض  صيانة السدود والخزانات .                                              

 
 ) صيانة الواحات٥-٤-٤-۲-۱(                          

 يسجل في هذا الحساب كلفة المواد واجور العمل التي تدفعها الوحدة                                               
 الغراض صيانة الواحات.                                                 
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 ) صيانة اآلثاث٥-٤-۲-۱(   
 يسجل في هـذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة لصيانة االثاث والمفروشات التي                    

 تمتلكها .                    
 ) صيانة المباني٦-٤-۲-۱(    

 ات التي تشغلها يسجل في هـذا الحساب ما يصرف من مبالغ لصيانة المباني والعقار                    
  م سواء كانت المباني ملك الدولة او مستأجرة ـــــــالترميوالوحدة بما في ذلك الصبغ                     
 (حسب شروط العقد) او مؤجــــرة للغير على انها ال تؤدي الصيانة اي اضافة جديدة                     
 على المبنى .                    

 
 صيانة المكائن واألجهزة واآلالت)۷-٤-۲-۱(    

 يسجـل في هـذا الحساب جميــع المبالغ التي تصــرف لصيانــة االجهزة والمكائــــن                    
  مواد االحتياطية الخاصة بها واجـــور العمل والنقـل الل بضمنها ـــــــــواالآلت ويدخ                   
 اذا كانت التدخل ضمن  ود الصيانة وكذلك نفقات نصب المكائن واالجهزةــقعوكـلف                    

  .الكلفة بموجب عقود الشراء                   
 
 )  صيانة أسلحة الشرطة۸-٤-۲-۱(   

  الداخلية وزارة يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة لصيانة االسلحة التي تمتلكها                   
 .والعاملين في الحماية في وزارات الدولة كافة بأستثناء وزارة الدفاع                   

 
 يانة الحدائق والمتنزهات والبساتين) ص۹ -٤-۲-۱(  

 يسجل في هــــــذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة لصيانة الحدائق والمتنزهات                   
 والبساتين التي تمتلكها او المستأجرة حسب شروط العقد .                  

 
 صيانة المعامل )۱۰-٤-۲-۱( 

 يسجل في هــذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة لصيانة المعامل التي تمتلكها او                   
 المستأجرة حسب شروط العقد .                 

 
 اإلذاعية والتلفزيونية) صيانة المحطات ۱۱-٤-۲-۱( 

 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة للمحطات االذاعية والتلفزيونية                    
 التي تمتلكها او المستأجرة حسب شروط العقد .                           

 
 ) صيانة المواقع واللقى األثرية۱۲-٤-۲-۱( 

 في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة عن صيانة اللقى والمواقع االثريـــــــــــــة.   يسجل                     
 
 ) صيانة األسلحة العسكرية۱۳-٤-۲-۱(

 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة لصيانة االسلحة التي تمتلكها وزارة الدفاع.                  
 
 والسجالت والوثائق صيانة الكتب )۱٤-٤-۲-۱(

 يسجل في هــــذا الحساب كلفة صيانة الكتب والسجالت والوثائق بانواعها ويدخل                   
 -والمتمثلة باالتي: بضمنها قيمة المواد واجور العمل او اي منها                 

 الكتب صيانة) ۱-۱٤-٤-۲-۱(                   
 ) صيانة السجالت۲-۱٤-٤-۲-۱(                

 ) صيانة الوثائق۳-۱٤-٤-۲-۱(                
 ) صيانة وثائق التسجيل األخرى٤-۱٤-٤-۲-۱(                
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 الرأسمالية لنفقاتا) ٥-۲-۱(
 وهي تشمل شراء الموجودات الثابتة لكافة انواعها لغرض امتالكها لوحدة االنفاق والتي ال             

 .-نتيجة االستعمال المباشر ويتجاوز عن استخدامها السنة والمتمثلة باآلتي: تستهلك               
 
 مباني وإنشاءات )۱-٥-۲-۱( 

             يسجل في هـــذا الحساب المبالغ التي تشتــرى (ارض وبناء) او قيمة االبنية المشـيدة               
 مملوكة للحكومة كما يقيــد في هـــــذا الحساب كلفة االضافات  اذا كانت االرضفقــــط               

 تزيــد من قيمة الموجودات الثابتة كما تشمل المبالغ التي تصرف من شانها ان التـــي              
 لغـرض االنشـــاءات لغير االغراض المذكورة اعاله .              

 
 المباني السكنية)  ۱-۱-٥-۲-۱(     

 ويدخل في هذا الحساب كافة االضافات التي يتطلبها المبنى العائد لوحدة االنفاق بما                       
  فيها شراء الكرفانات .                      

 
 المباني غير السكنية) ۱-۲-٥-۲-۱(          
 ساحات وقوف السيارات ......الخ . ويدخل في هذا الحساب انشاء الكراجات و                              

 
 ) الحواجز األمنية۱-۳-٥-۲-۱(          

 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تنفقها الوحدة في انشاء الحواجز الكونكريتية                                
 لغرض حماية المبنى العائد لها .                               

 
 ) آبار ومناجم٤-۱-٥-۲-۱(         

 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تنفقها الوحدة عن حفر اآلبار والمناجم لغرض                            
 النفع العام.   حصول                           

 
 ) انشاءات اخرى٥-۱-٥-۲-۱(        

 
 ) وسائط النقل۲-٥-۲-۱(

    المتمثلة بشراء السيارات اب كلفة شراء وسائط النقل بانواعها المختلفة وـــذا الحسيسجل في هــــ              
 بكافة انواعها وشراء وسائط النقل من غير السيارات والمتمثلة باالتي :               

 ) سيارات الصالون۲-۱-٥-۲-۱(                 
 ورياتسيارات الحمل/ الل) ۲-۲-٥-۲-۱(                 
 ) سيارات العمل۲-۳-٥-۲-۱(                 

 ) الحافالت٤-۲-٥-۲-۱(                 
 ) سيارات ذات مواصفات خاصة٥-۲-٥-۲-۱(                 
 ) السفن٦-۲-٥-۲-۱(                 
 ) الزوارق۲-۷-٥-۲-۱(                 

 ) القاطرات۲-۸-٥-۲-۱(                 
 ) العجالت۲-۹-٥-۲-۱(                 

 ) الطائر ات۲-۱۰-٥-۲-۱(                 
 ) الدراجات الهوائية والبخارية۲-۱۱-٥-۲-۱(                 
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 واالجهزةمعدات الآالت واالثاث و) ۳-٥-۲-۱(
 لتي لم يرد ذكرها اعاله التي ويدخل في هذا الحساب شراء المعدات الثقيلة واالثاث بكافة انواعه ا            

 كالمناضد والكراسي  بأنواعه المبالغ التي تصـرف لشـراء االثـاثيتطلبها عمل الوحدة وهي             
 ها والقنفات والطبــــــالت والمكتبات وفرش االرضية والستائر والدواليب والخزانات بانواع            

 ديدية والخشبية ومحافظ االوراق واللوحات المعلقة التي يكتب عليها والقاصات والرفـوف الح             
 عناوين االقسام والشعب واطارات التصاوير والخرائط واالعالم واالعمدة التي ترتكز عليها             
 ث واالقــــــالم والمصابيح المنضدية وترامز الماء وعالقات المالبس ويدخل في عداد ذلك اثا            
 المستشفيات واثاث المدارس ويقسم هذا الحساب الى الحسابات التالية :            

 
 ) االثاث۳-۱-٥-۲-۱(     

 اآلثاث الخشبي )۳-۱-۱-٥-۲-۱(                
 ) اآلثاث المعدني۳-۱-۲-٥-۲-۱(                
 ) اآلثاث األخرى۳-۱-۳-٥-۲-۱(                

 
 ) االجهزة والمكائن والمعدات االخرى۳-۲-٥-۲-۱(    

 ) المكائن۳-۲-۱-٥-۲-۱(                 
 ) األجهزة۳-۲-۲-٥-۲-۱(                 

 ويدخل في هذا الحساب اجهزة تكييف الهواء والمراوح ومفرغات الهواء                                      
 دافيء بانواعها .والم                                     

                             
 ) أجهزة اإلستنساخ۳-۲-۳-٥-۲-۱(                

 
 ) آالت اإلتصال٤-۳-۲-٥-۲-۱(                

 ويدخل في هذا الحساب اجهزة التلكس والبداالت والطابعات المبرقة وغيرها                                       
 

 ) الحاسبات اإللكترونية٥-۳-۲-٥-۲-۱(                
 
 ) آالت كبيرة أخرى٦-۳-۲-٥-۲-۱(                

 يدخل في هذا الحساب اآلالت والمعدات الزراعية والصناعية ومعدات توليد                                             
 عدات البناء ( المصاعد )الكهرباء واآلالت وم                                   

 
 ) األسلحة واإلعتدة (الشرطة)۳-۲-۷-٥-۲-۱(                

 قيمة ماتشتريه الوحدة من االسلحة اب ــــــيسجل في هـــذا الحســـ                                      
 . واالعتدة بانواعها لمنتسبي الشرطة                                       

 
 ) معدات امنية اخرى۳-۲-۸-٥-۲-۱(               
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 ) المسارح ولوازمها۳-۳-٥-۲-۱(   
 ييد المسارح وتجهيزها باللوازم قيمة ماتنفقه الوحدة لتشيسجل في هــــذا الحساب                        
 -:والمبينة تفاصيلها ادناه ة بأنواعهاوشراء االجهزة الموسيقي  واالثاث                       

 
 المسارح) ۳-۳-۱-٥-۲-۱(                          

 ) األجهزة الموسيقية۳-۳-۲-٥-۲-۱(                       
           

 الحيوانات) ٥-٥-۲-۱(     
 ومواشي الساللة هـــــذا الحساب شراء الحيوانات واالكثار وتحسين يسجل في                      

 اما ة ـــــــــــالخدمباالضافة الى حيوانات وحيوانات انتاج الصوف ادرار االلبان                       
 الحيوانات التي تشترى لغرض المختبرات فيتم تبويبها على حساب اللـــــــوازم                      

 .المختبرية                     
 
 االراضي) ٦-٥-۲-۱(      

 ل يسجتيسجل في هــــــذا الحساب ثمن شـراء االراضي (نفقات التملك ورسوم                        
 دخل في حساب ذلك رســوم تسجيل االراضي التي تفي العقار والداللية) (اليدخل                       

 ) .المصروفات االخرى                       
 
 ) تبليط الشوارع۷-٥-۲-۱(      

 يسجل في هذا الحساب قيمة المبالغ التي تستخدمها الوحدة لغرض التبليط من                  
 اسفلت وما شابه ذلك .                     

 
 واالعانات وخدمة الدين ومصروفات اخرى المنــــــح )٦-۲-۱(

 ) المنح۱-٦-۲-۱(    
 هــــذا الحساب المنح التي يتم دفعها للجهات المحلية والتي يتقرر دفعها الى يسجل في                       

 الهيئات الممولة ذاتيا والتي تعاني نقص في تمويلها مثل مديرية الماء العامة والمجاري                       
 ـــة واللجنة البارالمبية وشبكة العامة والمؤسسات البلدية وامانة بغداد واللجنة االولمبيـ                      
 ..........الــخ ومؤسسة السجناءاالعالم العراقي وهيئة السياحة ودائرة السينما والمسرح                       
 باالضافة الى المنح التي يتم دفعها لجهات عربية او اجنبية كمساعدات مساهمة او مشاركة                       

 بموجب القرارات التي تصدر عن السلطات العليا بهذا الشأن .                      
 

 ) اإلعانات۲-٦-۲-۱(  
 يسجل في هـــــــــذا الحساب المبالغ التي ترصد في موازنة الوزارة المختصة لتغطية العجز في                     

 بها اداريا وان المبالغ التي تدفع على هذا الحساب  موازنات  الشركات العامة المرتبطــــــــة                    
 يجب ان تقابلها حسابات مماثلة مستقلة من ايرادات ونفقـــــــــات تلك الوحدات اما التصرف                     
 ـــدد بهذا الحساب فيجب ان يكون بموجب التعليمات الخاصة بذلك وقد قسم هذا الحساب الى عــ                    
 من الحسابات الفرعية حيث يخـــصص لكــــــل شركــة عامة تتلقى منحة من الدولة حساب                     
      مستقل يحمل رمزا خاصا به مثل الدعم المقـــــــــــدم لشركات الكهرباء وشركات الزراعة                    
 لمقدم للمزارعينباالضافة الى الدعم ا                    
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 ) دعم فوائد القروض الصغيرة٥-۲-٦-۲-۱(                             
           

 يسجل في هــــــذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوزارات مما خصص في الموازنة                                
 روض الشركات العامة المرتبطة بها والتي تم االتفاق لتسديد فوائد بعـــض ق                               
 مسبقا مع وزارة الماليــــة او بقرارات تحمل الموازنة العامة االتحادية بتسديد هذه                                
 الفوائد ويكون التصرف بالحساب بموجب التعليمات الخاصة بذلك                               

  
 
 ) الفوائــــــد۳-٦-۲-۱(      

 يسجل في هـذا الحساب الفوائدالتي تدفعها الوحدة الحسابية عن القروض الداخلية                           
 والخارجية والتي كانت هـــي الجهة المستفيـــــــدة منها مباشرة ويدخل في ذلك فوائد                           

 القروض الخاصة بالمصارف التـي تتحملها الحكومة وقد قسمت المادة على عدة انواع                          
 حساب مستقل لكل نوع بهدف تخصيص حساب لكل فرع من انواع الفوائـد ويعطــى له                            
 . من انواع الفوائد                         

 الخارجية القروض على فوائد )۳-۱-٦-۲-۱(            
 

 ) فوائد على قروض البنك الدولي۳-۱-۱-٦-۲-۱(                 
 ويدخل في هــــــــــــــذا الحساب الفوائد التي تدفعها الوحدة عن القروض                                        

 مباشرة .  الخارجية المستفيدة منها                                        
       

 المحلية ) فوائد السندات والحواالت۳-۲-٦-۲-۱(         
 المحلية ) فوائد السندات والحواالت۳-۲-۱-٦-۲-۱(               

 يسجل في هذا الحساب الفوائد التي تدفعها الوحدة عن القروض الداخلية التي                                      
 كانت هــــــــي الجهة المسفيدة منها مباشرة ويدخل في ذلك فوائد قروض                                      

 المصارف التي  تتحملها الحكومة .                                      
 

 ) فوائد القروض۳-۳-٦-۲-۱(         
 

 القطاع الخاص في الخارج ) فوائد السندات على إطفاء ديون۳-۳-۱-٦-۲-۱(              
 بموجب اتفاقية والتي تمثل الفوائد المترتبة على الحكومة العراقية لقاء سندات                                     

 العراق الممنوحة للدائنين الكبار بموجب اتفاقية تسوية شراء الدين بالدين                                    
 

 خارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس وخارج الديون ال) فوائد اعادة هيكلة ۳-۳-۲-٦-۲-۱(              
 يسجل في هذا الحساب الفوائد التي تدفعها الوحدة على القروض  نادي باريس                                    

      الخارجية المستفيدة منها مباشرة.                                   
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 المصروفات األخرى) ٤-٦-۲-۱( 
 تقرر تخصيصها في الموازنة االتحادية الى وحدات يسجل في حسابات هذا الفصل المبالغ التي                  

 اخرى مستقلة مالية ومرتبطة ادارياً بنشاط الوحدة كمنحة لتمويل العجز في ميزانيتها او تعويض                  
 خسائرها او كدفعات على حساب رأس المال اضافة الى رديات الضرائب والرسوم وااليرادات                  

 المستلمة بصورة زائدة او التي يتقرر اعادتها مما يشكل بصورة عامة عمليات محاسبية متقابلة                 
 السنوات المختلفة او بين الموازنة العامة  بصورة مباشرة في الموازنة نفسها لنفس السنة او                 
 والموازنات االخرى كخطة التنمية القومية ا وموازنات الشركات العامة او تسديد اقساط الديون                  
 بذمة الحكومة وفق جدول تسديد االقساط المترتبة                

 
 
   

 واالوسمة ) مكافئات لغير المنتسبين۱-٤-٦-۲-۱(       
 االشخاص من غير العاملين فيها  الىيسجل في هــذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة                           
 المتميزة التي قدموها لها او قيمة الهدايا واالوسمة التي كمكافآت لقاء الخدمات الخاصة                           
  -نى لتقديمها كمكافأة لمثل هؤالء االشخاص والمتمثلة بـ :تقت                          

 ) مكافآت۱-۱-٤-٦-۲-۱(              
 ) مكافآت المخبرين والمتعاونين۱-۲-٤-٦-۲-۱(              
 ) األوسمة۱-۳-٤-٦-۲-۱(              

 
 مخصصات وبعثات الطالب) ۲-٤-٦-۲-۱(       

 مخصصات التالميذ )۲-۱-٤-٦-۲-۱(              
 يسجل في هـــذا الحســاب المخصصات الشهرية المقطوعة التـــــي تدفـــع                                     

 للطـــالب المستمرين على الدراسة ومساعدة الحكومة بما في ذلك اجور نقلهم ان                                    
 . المعتمدة لذلك وجدت وفق االسس                                    

 
 ) بعثات الطالب۲-۲-٤-٦-۲-۱(              

 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تصرف على المجازين دراسيا" كاجور الدراسة                                  
 لالغراض العلمية   .والسفر واثمان الكتب واجور النقل                                  

 
 ) أقساط التأمين على غير الحياة۳-٤-٦-۲-۱(      
 

 ) تأمين المسؤولية الشخصية۳-۱-٤-٦-۲-۱(              
 يسجـل في هـذا الحسـاب اقســـاط التأمين التي تدفعها الوحـدة الــى شــركة التأميـن                                    

 الوطنية لقاء ضمان المسؤولية الشخصية لمنتسبي الوحدة وفقـــــا" لقانون ضمان                                   
 منتسبي الدولة او اي شأن يحل محله .                                   

 
 ) تأمين األموال والموجودات الثابتة۳-۲-٤-٦-۲-۱(              

 عن يسجل في هــذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة الى شركة التأمين الوطنية                                 
 تامين االموال والموجودات العائدة للوحدة وعدد المركبات وفق االسس المقررة .                                   
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 ) تعويضات وغرامات٤-٤-٦-۲-۱( 
 الحساب المبالغ التي تدفعها الوحــدة بموجـب القواعــد المقـررة بقوانين  يسجل في هــذا                    
 اوانظمة بموجب تعليمات خاصة لتعويض االضرار التي اصابت جهة ثانية السباب تتحمل                     

 ساس تخصيص وقــــد قسمت الى عدد من الحسابات الفرعية على ادة ــــمسؤوليتها الوح                    
   حساب مستقل لكل عملية تعويض تقوم بها الوحدة .                     

 
 ) تعويضات حرب الكويت۱-٤-٤-٦-۲-۱(       

 % من ايرادات صادرات النفط الخام التي يتم ٥يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تمثل                           
 . ۱۹۹۰لسنة / ۱٤۸۳يدها سنويا الى دولة الكويت استنادا لقرار مجلس االمن رقم تسد                          

              
 ) تعويضات الضحايا۲-٤-٤-٦-۲-۱(       
 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفع لعوائل الشهداء والجرحى من غير منتسبي                                  

 الدولة ومنتسبي قوى االمن الداخلي والتعويضات التي تدفع للمتضررين نتيجة االعمال                           
 االرهابية والعمليات العسكرية والمتضررين من النظام البائد.                          

 
 ) تعويضات مختلفة۳-٤-٤-٦-۲-۱(      

 فقات االستمالك التي يصدر بها قرار محكمة ومكتسبة الدرجة يسجل في هذا الحساب ن                                
 القطعية وتعويضات اخرى.                         

 
 لرسوم والضرائب) ا٥-٤-٦-۲-۱( 

 ) الرسوم القضائية۱-٥-٤-٦-۲-۱(        
 القامة الدعاوي .يسجل في هذا الحساب الرسوم التي يتقرر دفعها للمحاكم                                

 ) الضرائب۲-٥-٤-٦-۲-۱(        
 يسجل في هذا الحساب الرسوم التي يتقرر دفعها الى الهيئة العامة للضرائب.                                  

                                 
 رديات مختلفة) ٦-٤-٦-۲-۱( 

 اب المبالغ التي تدفـــع عــن الضرائب والرســوم او اي مــن يسجل في هــذا الحســــ                      
 االيرادات االخرى المستلمة خالل السنة المالية او خالل سنوات مالية سابقة من قبل                      
 الوحدة بحكم اختصاصها او االختصاص المنقول اليها ويتقرر اعادتها بموجب احكام                      

 او نتيجة اعادة النظر في احتساب المبالغ المستلمة تصحيحا لالخطاء                    ن معينةـــــــقواني                     
 . وذلك بموجب التعليمات الخاصة بذلك                       

 
 ) منح الجمعيات الخيرية والدينية۷-٤-٦-۲-۱(

  الحساب المبالغ التي يتقرر دفعها الى الجمعيات الخيرية والدينية دعماً يسجل في هذا                     
 لها في اداء رسالتها ويكون التصرف بالحساب وفقا للتعليمات الخاصة بذلك .                    

 
 منح وتحويالت أخرى )۸-٤-٦-۲-۱(

 محلية اخرى غير ماذكر اعاله  يسجل في هذا الحساب المنح التي يتم دفعها لجهات                    
 بموجب القرارات التي تصدر عن السلطات العليا بهذا الشأن .                         

                     
 ) النشاط الكشفي۹-٤-٦-۲-۱(

 ز يسجل في هــــــذا الحساب المبالغ التي تنفقها الوحدة على المخيمات (اقيام الجوائ                    
 والـــــــكؤوس التي تقدم في هذه المناسبات ) ويدخل في ذلك اجور ونقل المشاركين.                    
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 ) إحتياطي الطواريء۱۰-٤-٦-۲-۱(  
 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي يتم تأمين النفقات الطارئة وغير المتوقعة التي                          

 لم تؤخذ بنظر االعتبار عند اعداد تقديرات موازنة السنة المعنية .                         
 
 ) ضرر مبادلة العملة۱۱-٤-٦-۲-۱(  

 يسجل في هــــــــــذا الحساب المبالغ التي تتحملها الوحدة نتيجة فرق سعر العملة في                         
 وكذلك فرق االسعار الناتجة عن بيع النقود الذهبية ان وجدت .عملية التحويل الخارجي                        

 
 ) عمولة بيع الطوابع المالية۱۲-٤-٦-۲-۱(  

 يسجل في هــــــــــــذا الحساب العمولة التي تدفع لبائعي الطوابع المجازين من قبل                           
 ها وزارة المالية والتعطى هذه العمولة الى موظفي الحكومة وفق النسب التي تقرر                     
 الدولة عند قيامهم ببيع الطوابع بحكم وظائفهم .                     

 
 ) إطفاء الديون۱۳-٤-٦-۲-۱( 

 ق ــــذا الحساب الديون التي يصدر قرار من الجهة المخولة بشطبها وفـــيسجل في ه                       
 ويدخل ضمنها الديون الناشئة عن الضرائب اوالرسوم او الصالحيات المالية المقررة                       

 .  االجور او السلف الموقوفة وما الى ذلك                         
 
 ) النشاطات الرياضية۱٤-٤-٦-۲-۱( 

 الوحدة على الفرق الرياضية التي يسجل في هــــــذا الحسـاب المبالغ التي تنفقها                         
 تنظمها او التي تشــارك بها كاقامة المهرجانات وااللعاب الرياضية واقيام الجوائز                        

 والكؤوس التي تقدم في هذه المناسبات ويدخل في ذلك اجور التجهيزات الرياضية                        
 ر المحكمين ونقل المشاركين.واجو                      

 
 ) اصدارات حواالت الخزينة القديمة۱٥-٤-٦-۲-۱ ( 

 يسجل في هذا الحساب قيمة الدين الداخلي نتيجة اصدارات حواالت الخزينة                        
 والفائدة المترتبة عليها لغرض تغطية العجز في الموازنة .                       

 
 الخسارة المترتبة في استبدال العملة العراقية  )۲۲-٤-٦-۲-۱(  

 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تترتب بذمة الخزينة العامة للدولة تجاه البنك                         
 المركزي عن قيمة استبدال العملة العراقية .                        

 
             لين في البعثات في الخارج   ) اجور دراسية الوالد العام۲۳-٤-٦-۲-۱(  

 يسجل في هذا الحساب االجور التي تتحملها وحدة االنفاق نتيجة اللتحاق اوالد                   
      العاملين في البعثات في الخارج بالمدارس التي يتواجدون بها خارج العراق .                      

 
 اإلعانات) التبرعات و۲٥-٤-٦-۲-۱(  
 اب المبالغ التي يقرر دفعها كاعانات بمناسبات ــــــــــيسجل في هــــــذا الحس                        

 لظروف معينة استنادا" الى قرارت تصدر عن جهة مخولة .  معينة او                          
 
 ) صندوق تعويضات متضرري الحرب۲٦-٤-٦-۲-۱(  

 وهي االموال التي تودع في هذا الصندوق لغرض دعم العوائل المتضررة                           
 نتيجة الحروب.                      
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 ) الرواتب والمكافآت التقاعدية والمنافع االجتماعية۲-۱-۹( 

 
 التقاعدية والمكافآتالرواتب  )۲-۱-۹-۱(   
 يسجـل في حسـابات هـذا الفصـل الرواتب والمكافآت التقاعدية التـي يتقــرر دفعـها الى                    

 المتقاعدين العسكريين والمدنيين والشهداء وكافة االشخاص الذين يتقـرر دفع رواتـب                   
والرواتب  تقاعـديـة لهـم بموجـب القوانين والقـرارات الصـادرة او التـي تصـدر بهـذا الشأن                   

                                                           .والمتمثلة باالتي والمكافئات التقاعديه لمنتسبي القطاع الخاص 
 ة)ــة (المدنيـــ) الرواتب التقاعدي۲-۱-۹-۱-۱(                  

 ة)ــة (المدنيــ) المكافآت التقاعدي۲-۱-۹-۱-۲(                  
 (العسكرية) ةـ) الرواتب التقاعدي۲-۱-۹-۱-۳(                  
 (العسكرية) ) المكافآت التقاعدية٤-۲-۱-۹-۱(                  

 مشمولين بالضمان االجتماعي) الرواتب التقاعديه لل٥-۲-۱-۹-۱(                    
 بالضمان االجتماعي المكافئات التقاعديه للمشمولين) ٦-۲-۱-۹-۱(                    

 ة) االلتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجي۲-۱-۷(
 ) المساهمات العربية۲-۱-۷-۱(          
     بذمة الوحدة نيابة عن حكومة جمهورية العراق وباسمها عن بدل  مايدفع من مبالغ تترتب                         

 المساهمـــــــة اوالمشاركة في المنظمات العربية بموجب االتفاقيات الخاصة او الثنائية                          
 ات او المؤسسات المالية سواء كمساعدات نقديــــــة او عينيــــة او المشاركة في الشرك                         
 العربية والمتمثلة بالمساهمــــــة في الجامعة العربية والمساهمة في منظمة العمل العربية                          

 ... الخ حيث قسم هذا الحساب الى عـدد من الحسابات الفرعية بحيث يثبت لكل جهة ملتزم                          
 تجاههـــا او متبــرع لها عربياً حساب مستقل يحمل رمزا مستقال ويكون التصرف بهذا                          

 الحساب وفق االسس التي تنظمها التعليمات الخاصة بها .                                  
           

           المساهمات الدولية) ۲-۱-۷-۲(         
 يسجل في هذا الحساب مايدفع من مبالغ تترتب بذمة الوحدة نيابة عن حكومة الجمهورية                          

 العراقية وباسمها عـن بـــدل المساهمة او المشاركة في المنظمات االقليميـــة او الدوليـــة                         
 كالمساعدات النقدية او العينية ضمن نشاط الوحــدة  بموجب االتفاقيات الخاصة او الثنائية                         
 او المشاركة من الشركات والمؤسسات المالية الدولية المشتركة والتـي تساهم بها االقطار                          
 المتحدة والدول االجنبية مثل المساهمة في موازنة االمم المتحدة اوفي منظمة االمـم                           
 للتربيــة والثقافة والعلوم / اليونسكو ....الخ، حيث يتم توزيع هذا الحساب الى عـــدد من                          
 الحسابات الفرعية بحيث يثبت لكل جهة ملتزم تجاهها او متبرع لها دوليا" حســـــاب                          
 يحمل رمزا مستقال  ويكون التصرف بهذا الحساب وفق االسس التي تنظمها  مستقل                          
 التعليمات الخاصة بها .                         

 
 ) المساعدات العربية۲-۱-۷-۳(        

 
 ) المساعدات االجنبية٤-۲-۱-۷(        

 )  البرامج الخاصة۲-۱-۸( 
 في هذا الفصل بالبرامج ذات الطبيعة المؤقتة والتي ال يستوجب تحصر التخصيصات التي تعتمد                
 تنفيذها تشكيل وحدة مستقلة على ان تحلل التخمينات الخاصة بموجب التبويب المعتمد للفصول                
 الخمسة االولى من الموازنة االعتيادية وتقديمها على جداول مستقلة بالنسبة لكل برنامج.              
 اما البرامج الحالية التي ثبت انها ذات صفة مستمرة فينبغي دمجها ادارياً في موازنة االدارة او               
  االدارات المسؤولة عن تنفيذها بعد تحليل نفقاتها وفق التبويب النوعي للموازنة              
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 االجتماعية المساعدات) ۲-۱-۹-۲(
 هــــي تحويالت جارية على االسر لتلبية االحتياجات الناشئة عن احداث مثل المرض او البطالة او                 

 التقاعد او االسكان او ظروف اسرية وقد تؤدى تلك المنافع الى نقدا" او عينا" .                
 

 شبكة الحماية اإلجتماعية)۲-۱-۹-۲-۱(               
 وهي االموال التي تدفع الى االسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود واالرامل                                      

 والمطلقات والمعوقين والمعوزين وتصرف وفق ضوابط وتعليمات تصدرها دائرة                               
 الرعاية االجتماعية في وزارة العمل والشؤون االجتماعية.                              

 ) بدالت العسكريين۲-۱-۹-۲-۲(             
 لدوائر المنحلةلمنتسبي ا عن بدل النقدي الذي يدفع يسجل في هذا الحساب                                

 
 ) نظام التوزيع العام۲-۱-۹-۲-۳(             

 يسجل في هــــــذا الحساب عن المبالغ التي تدفع للمواطنين عن التكافل االجتماعي                                
 التموينية . لتأمين مفردات البطاقة                               

            
 اإلغاثة والمعونة اإلجتماعية للمهجرين )٤-۲-۱-۹-۲(             

 يسجل في هذا الحساب عن المبالغ التي تدفع الى للعوائل المهجرة نتيجة الحروب او                                
 البراكين او الفيضانات .....الخ .التهجير القصري او الزالزل او                                
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نوع 

 االستمارة
نوع 
 القطاعات االقتصادية نوع مادة فصل النفقة

 نفقة         ۰۲

 استثماري       ۰۲  

 راعيالقطاع الز     ۰۱    

 مشاريع السدود والخزانات ومنشآت السيطرة   ۰۰۱      

 السدود والخزانات ۰۰۱        

 االعمال التكميلية للسدود ۰۰۲        

 توليد الطاقة الكهربائية ۰۰۳        

 السداد ومنشآت السيطرة ۰۰٤        

 مشاريع الري والبزل واستصالح االراضي   ۰۰۲      

 الري والبزل ۰۰۱        

 تطوير مشاريع الري والبزل ۰۰۲        

 استصالح االراضي ۰۰۳        

 مشاريع البحوث والدراسات واعداد المسوحات   ۰۰۳      

 البحوث والدراسات ۰۰۱        

 اعمال المسح ۰۰۲        

 المياه الجوفية ۰۰۳        

 االبنية والخدمات ۰۰٤        

 مشاريع اخرى ۰۰٥        

 مشاريع خدمات االنتاج النباتي   ۰۰٤      

 البستنة ۰۰۱        
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 البذور ۰۰۲        

 مشاريع خدمات االنتاج الحيواني   ۰۰٥      

 االسماك ۰۰۱        

 العلف ۰۰۲ ۰۰٥ ۰۱ ۰۲ ۰۲

 المجازر وتصنيع اللحوم ۰۰۳        

 الدواجن ۰۰٤        

 المجترات ۰۰٥        

        ۰۰٦   

 مشاريع الخدمات الزراعية   ۰۰٦      

 البحوث الزراعية والتطبيقية ۰۰۱        

 وقاية المزروعات ۰۰۲        

 تنمية وتحسين البستنة والغابات ۰۰۳        

 الخدمات الحيوانية والمراعي ۰۰٤        

 الخدمات الزراعية في المحافظات ۰۰٥        

 مشاريع اخرى ۰۰٦        

 القطاع الصناعي     ۰۲ ۰۲ ۰۲

 الصناعات االستخراجية   ۰۰۱      

 مشاريع استخراج النفط والغاز ۰۰۱        

 مشاريع استخراج الكبريت ۰۰۲        

 مشاريع استخراج الفوسفات ۰۰۳        

 مشاريع استخراج الملح ۰۰٤        

 استخراجية اخرى مشاريع ۰۰٥        



  (141) 

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۰٦        

 الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ   ۰۰۲      

 مشاريع الطين ومنتجاته ۰۰۱        

 مشاريع االلبان وجمع الحليب ۰۰۲        

 مشاريع الزيوت النباتية ۰۰۳ ۰۰۲ ۰۲ ۰۲ ۰۲

 السكرمشاريع  ۰۰٤        

 مشاريع التعليب ۰۰٥        

 مشاريع المشروبات الغازية ۰۰٦        

 مشاريع التبغ والسكائر والشخاط ۰۰۷        

 نفقات استثمارية اخرى ۰۰۸        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۰۹        

 مشاريع اصالح االضرار ۰۱۰        

 القطاع العامقروض  ۰۱۱        

 صناعات الغزل والنسيج والملبوسات والجلود   ۰۰۳      

 مشاريع االنسجة القطنية ۰۰۱        

 مشاريع االنسجة الصوفية ۰۰۲        

 مشاريع االنسجة الحريرية والتركيبية ۰۰۳        

 مشاريع االلياف الحريرية والتركيبية ۰۰٤        

 لبسة الجاهزةمشاريع اال ۰۰٥        

 مشاريع االلبسة المحاكاة ۰۰٦        

 مشاريع السجاد والمفروشات االرضية ۰۰۷        

 مشاريع الجلود واالحذية  ۰۰۸        
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 نفقات استثمارية اخرى ۰۰۹        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۱۰        

 مشاريع اصالح االضرار ۰۱۱        

 قروض القطاع العام ۰۱۲        

 صناعة الورق والخشب   ۰۰٤      

 مشاريع الورق ۰۰۱ ۰۰٤ ۰۲ ۰۲ ۰۲

 نفقات استثمارية اخرى ۰۰۲        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۰۳        

 قروض القطاع العام ۰۰٤        

 الصناعات الكيمياوية   ۰۰٥      

 مشاريع االسمدة ۰۰۱        

 مشاريع البتروكيمياويات ۰۰۲        

 مشاريع المطاط ۰۰۳        

 مشاريع االدوية والمستلزمات الطبية ۰۰٤        

 مشاريع كيمياوية اخرى ۰۰٥        

 نفقات استثمارية اخرى ۰۰٦        

ارة الصناعة تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة لوز ۰۰۷        
 والمعادن

 اصالح االضرار ۰۰۸        

 قروض القطاع العام ۰۰۹        

 صناعات تصفية النفط والغاز   ۰۰٦      

 مشاريع تصفية النفط ۰۰۱        
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 مشاريع معالجة الغاز ۰۰۲        

 مشاريع نقل المنتجات النفطية ۰۰۳        

 النفطية والغاز مشاريع خزن المنتجات ۰۰٤        

 نفقات استثمارية اخرى ۰۰٥        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۰٦        

 اصالح االضرار ۰۰۷        

 تطوير االنتاج التحويلي للقطاع النفطي ۰۰۸        

 تصنيع المصافي المتنقلة ۰۰۹ ۰۰٦ ۰۲ ۰۲ ۰۲

 الصناعات االنشائية   ۰۰۷      

 مشاريع السمنت ۰۰۱        

 مشاريع الصناعات الكونكرينية واالبنية الجاهزة ۰۰۲        

 مشاريع الصناعات االسبستية والبالستيكية ۰۰۳        

 مشاريع الصناعات الكلسية والجبسية ۰۰٤        

 مشاريع صناعات الزجاج والسيراميك ۰۰٥        

 اخرىنفقات استثمارية  ۰۰٦        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۰۷        

 مشاريع اصالح االضرار ۰۰۸        

 قروض القطاع العام ۰۰۹        

        ۰۲۳   

 الصناعات المعدنية   ۰۰۸      

 مشاريع الحديد والصلب ۰۰۱        

 مشاريع صناعة المعادن غير الحديدية ۰۰۲        
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 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۰۳        

 مشاريع اصالح االضرار ۰۰٤        

 قروض القطاع العام ۰۰٥        

 الصناعات الهندسية والميكانيكية والكهربائية   ۰۰۹      

مشاريع المنتجات المعدنية المصنعة والمكائن واالجهزة عدا  ۰۰۱        
 الكهربائية

 مشاريع المكائن والمعدات واالجهزة الكهربائية ولوازمها ۰۰۲        

 مشاريع معدات النقل ۰۰۳        

 نفقات استثمارية اخرى ۰۰٤        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۰٥ ۰۰۹ ۰۲ ۰۲ ۰۲

 مشاريع اصالح االضرار ۰۰٦        

 قروض القطاع االشتراكي ۰۰۷        

 مشاريع توليد ونقل القدرة الكهربائية   ۰۱۰      

 محطات توليد القدرة الكهربائية ۰۰۱        

 خطوط ووسائل نقل القدرة الكهربائية ۰۰۲        

 كهربة الريف ومشاريع الكهرباء الصغرى ۰۰۳        

 نفقات استثمارية اخرى ۰۰٤        

 يع المنجزة والمحذوفة لوزارة الكهرباءتسديد الحسابات للمشار ۰۰٥        

 مشاريع اصالح االضرار ۰۰٦        

 نفقات استثمارية خاصة   ۰۱۱      

 اقساط القروض والفوائد ۰۰۱        

 مشاريع خاصة ۰۰۲        
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 مشاريع اصالح االضرار ۰۰۳        

 مشاريع المجمعات الصناعية ۰۰٤        

 مشاريع بحثية متنوعة ۰۰٥        

 مشاريع اخرى ۰۰٦        

 قطاع النقل والمواصالت     ۰۳ ۰۲ ۰۲

 شبكة الطرق البرية   ۰۰۱      

 شبكة الطرق السريعة بين المدن ۰۰۱        

 شبكة الطرق السريعة داخل بغداد ۰۰۲        

 شبكة الطرق السريعة داخل المدن عدا بغداد ۰۰۳        

 شبكة الطرق الشريانية ۰۰٤        

 شبكة الطرق المجمعة ۰۰٥ ۰۰۱ ۰۳ ۰۲ ۰۲

 شبكة الطرق المحلية ۰۰٦        

 الممرات الثانية ۰۰۷        

 الجسور ومقترباتها ۰۰۸        

 االنفاق ۰۰۹        

 التقاطعات بمستويات خارج المدن ۰۱۰        

 المدنتقاطعات بمستويات داخل  ۰۱۱        

 المعامل والمخازن والمعدات ۰۱۲        

 الدراسات والتصاميم ۰۱۳        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۱٤        

 ادارة حركة المرور   ۰۰۲      

 تأثيث الطرق والشوارع ۰۰۱        
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 السيطرة المرورية ۰۰۲        

 دراسات وتصاميم ۰۰۳        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۰٤        

 معامل ۰۰٥        

 عامة ۰۰٦        

 النقل على الطرق البرية   ۰۰۳      

 نقل المسافرين ۰۰۱        

 نقل البضائع ۰۰۲        

 خدمات عامة ۰۰۳        

 مراكز التدريب ۰۰٤        

 ت للمشاريع المنجزة والمحذوفةتسديد الحسابا ۰۰٥        

 خطوط السكك الحديد   ۰۰٤ ۰۳ ۰۲ ۰۲

 خطوط السكك الحديدية والمنشأت التابعة لها ۰۰۱        

 الوحدات المتحركة ۰۰۲        

 خدمات عامة ۰۰۳        

 الدراسات ۰۰٤        

 النقل السريع (المترو) ۰۰٥        

 سككالتقاطعات مع ال ۰۰٦        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۰۷        

 النقل المائي   ۰۰٥      

 قنوات المالحة النهرية ۰۰۱        

 االرصفة النهرية ۰۰۲        
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 قنوات المالحة النهرية ۰۰۳        

 الموانئ واالرصفة ۰۰٤        

 معدات المناقلة ۰۰٥        

 دمات عامةخ ۰۰٦        

 الدراسات ۰۰۷        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۰۸        

 وسائط نقل بحرية ونهرية ۰۰۹        

 ۲۰۰۳اصالح االضرار قبل عام  ۰۱۰        

 النقل الجوي   ۰۰٦      

 المطارات ۰۰۱        

 االنواء الجوية ۰۰۲        

 ساتالدرا ۰۰۳        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۰٤ ۰۰٦ ۰۳ ۰۲ ۰۲

 ۲۰۰۳اصالح االضرار قبل عام  ۰۰٥        

 خدمات اخرى ۰۰٦        

 االتصاالت   ۰۰۷      

 البريد ۰۰۱        

 البرق والتلكس ۰۰۲        

 البداالت ۰۰۳        

 الشبكات المحلية ۰۰٤        

 المواصالت عبر التوابع ۰۰٥        

 خطوط االيصال والتراسل والمنظومات ۰۰٦        
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 خدمات عامة ۰۰۷        

 الدراسات ۰۰۸        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۰۹        

 االنترنيت ۰۱۰        

 الخزن   ۰۰۸      

 السايلوات (الصوامع) ۰۰۱        

 الموازين ۰۰۲        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة ۰۰۳        

 خدمات عامة ۰۰٤        

 اعادة االعمار   ۰۰۹      

 شبكة الطرق البرية ۰۰۱        

 ادارة حركة المرور ۰۰۲        

 النقل على الطرق البرية  ۰۰۳        

 السكك الحديدية ۰۰٤ ۰۰۹ ۰۳ ۰۲ ۰۲

 النقل المائي ۰۰٥        

 النقل الجوي ۰۰٦        

 االتصاالت ۰۰۷        

 الخزن ۰۰۸        

 خدمات اخرى ۰۰۹        

 االعالم   ۰۱۰      

 قنوات فضائية ۰۰۳        

 خدمات عامة ۰۰٤        
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 قطاع المباني والخدمات     ۰٤ ۰۲ ۰۲

 ئر الحكوميةابنية الوزارات والدوا   001      

 ابنية وزارة البلديات ودور رؤساء الوحدات االدارية 001        

 مشاريع وزارة الداخلية 002        

 مشاريع وزارة االعمار واالسكان 003        

 مشاريع وزارة التخطيط 004        

 مشاريع وزارة الكهرباء 005        

 مشاريع وزارة الخارجية 006        

 مشاريع وزارة البيئة 007        

 مشاريع وزارة العلوم والتكنلوجيا 008        

 مشاريع وزارة الزراعة 009        

 مشاريع وزارة الموارد المائية 010        

 مشاريع وزارة العدل 011        

 مشاريع وزارة المالية 012        

 رةمشاريع وزارة التجا 013 001 04 02 02

 مشاريع وزارة الدفاع 014        

 مشاريع مجلس القضاء 015        

 مشاريع ديوان الرقابة المالية 016        

 مشاريع البنك المركزي 017        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة 018        

 مشاريع متفرقة 019        

 راقية للسيطرة على المصادر المشعةمشاريع الهيئة الع 020        
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 مشاريع هيئة النزاهة العامة 021        

 مشاريع المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 022        

 مشاريع بيت الحكمة 023        

 مشاريع المجمع العلمي 024        

 مشاريع هيئة االوراق المالية 025        

 لهيئة العليا للحج والعمرةمشاريع ا 026        

 مشاريع مكتب رئيس الوزراء 027        

 مشاريع جهاز المخابرات 028        

 مشاريع مجلس االمن الوطني 029        

 مشاريع االمانة العامة لمجلس الوزراء 030        

 مشاريع رئاسة الجمهورية 031        

 تمشاريع وزارة االتصاال 032        

 مشاريع المجلس االعلى لالعمار 033        

 مشاريع وزارة الصحة   002      

 المستشفيات العامة في المحافظات 001        

 المستشفيات االختصاصية 002 002 04 02 02

 المراكز الصحية والعيادات الشعبية 003        

 توسيع وتطوير المؤسسات الصحية 004        

 مشاريع صحية متفرقة 005        

 انعاش االهوار 006        

 تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة 018        

 مشاريع االسكان   003      
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 مشاريع المجمعات السكنية 001        

 مشاريع مياه الشرب في المحافظات   004      

 مشاريع الماء في محافظة دهوك 001        

 مشاريع الماء في محافظة اربيل 002        

 مشاريع الماء في محافظة السليمانية 003        

 مشاريع الماء في محافظة نينوى 004        

 مشاريع الماء في محافظة كركوك 005        

 مشاريع الماء في محافظة ديالى 006        

 الدينمشاريع الماء في محافظة صالح  007        

 مشاريع الماء في مدينة بغداد 008        

 مشاريع الماء في محافظة االنبار 009        

 مشاريع الماء في محافظة واسط 010        

 مشاريع الماء في محافظة بابل 011        

 مشاريع الماء في محافظة كربالء 012        

 فمشاريع الماء في محافظة النج 013        

 مشاريع الماء في محافظة القادسية 014        

 مشاريع الماء في محافظة المثنى 015 002 04 02 02

 مشاريع الماء في محافظة ذي قار 016        

 مشاريع الماء في محافظة ميسان 017        

 مشاريع الماء في محافظة البصرة 018        

 لمحافظاتمشاريع ماء اخرى في ا 019        

 تصريف وتكرير المياه القذرة   005      
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 مشاريع مجاري في محافظة دهوك 001        

 مشاريع مجاري في محافظة اربيل 002        

 مشاريع مجاري في محافظة السليمانية 003        

 مشاريع مجاري في محافظة نينوى 004        

 كركوك مشاريع مجاري في محافظة 005        

 مشاريع مجاري في محافظة ديالى 006        

 مشاريع مجاري في محافظة صالح الدين 007        

 مشاريع مجاري في مدينة بغداد 008        

 مشاريع مجاري في محافظة االنبار 009        

 مشاريع مجاري في محافظة واسط 010        

 ة بابلمشاريع مجاري في محافظ 011        

 مشاريع مجاري في محافظة كربالء 012        

 مشاريع مجاري في محافظة النجف 013        

 مشاريع مجاري في محافظة القادسية 014        

 مشاريع مجاري في محافظة المثنى 015        

 مشاريع مجاري في محافظة ذي قار 016        

 ظة ميسانمشاريع مجاري في محاف 017        

 مشاريع مجاري في محافظة البصرة 018 005 04 02 02

 مشاريع مجاري اخرى 019        

 مشاريع وزارة البيئة 020        

 مشاريع وزارة العلوم والتكنولوجيا 021        

 مشاريع تطوير مدينة بغداد   006      
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 االبنية واالنشاءات 001        

 واكساء الشوارعتبليط  002        

 االستمالكات 003        

 دراسات لتطوير مدينة بغداد 004        

 مشاريع تطوير مدينة بغداد 005        

 تبليط الشوارع في بغداد 006        

 مشاريع تطوير المحافظات   007      

 مشاريع محافظة بابل 011        

 مشاريع محافظة كربالء 012        

 مشاريع محافظة النجف 013        

 مشاريع محافظة القادسية 014        

 مشاريع محافظة المثنى 015        

 مشاريع محافظة ذي قار 016        

 مشاريع محافظة ميسان 017        

 مشاريع محافظة البصرة 018        

 مشاريع اخرى 019        

 قف السنيابنية ديوان الو 020        

 ابنية ديوان الوقف الشيعي 021        

 ابنية ديوان اوقاف المسيحين والديانات االخرى 022 007 04 02 02

 مشاريع متنوعة في المحافظات 024        

 خطة اللجنة الوطنية لالهوار 026        

 مشاريع المصايف والسياحة   008      
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 ديمة والحفاظ على التراثتطوير المناطق الق 001        

 المشاريع السياحية المتفرقة 002        

 مشاريع الخدمات الثقافية واالجتماعية والشباب   009      

 مشاريع وزارة الشباب والرياضة 001        

 مشاريع وزارة المهجرين والمهاجرين 002        

 عيةمشاريع وزارة العمل والشؤون االجتما 003        

 مشاريع االثار والتراث 004        

 دار الكتب والوثائق 005        

 الفنون الموسيقية 006        

 دار الشؤون الثقافية 007        

 السينما والمسرح 008        

 مشاريع ثقافية متفرقة 009        

 قصر المؤتمرات 010        

 النسانمشاريع وزارة حقوق ا 011        

 مشاريع اللجنة االولمبية العراقية 012        

 مشاريع الخدمات االجتماعية 013        

 مشاريع السينما والمسرح/ وزارة الثقافة 014        

 مشاريع الدائرة االدارية/ وزارة الثقافة 015        

 مشاريع دار االزياء العراقية/ وزارة الثقافة 016        

 مشاريع العالقات الثقافية/ وزارة الثقافة 017 009 04 02 02

 مشاريع انشاء المخازن والتخزين   010      

 مشاريع انشاء المخازن والتخزين 001        
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 مشاريع متفرقة 002        

 رعاية الشهداء   011      

 مشاريع مؤسسة الشهداء 001        

 سياسيينرعاية السجناء ال   012      

 مشاريع مؤسسة السجناء السياسيين 001        

 قطاع التربية والتعليم     ۰٥ ۰۲ ۰۲

 ابنية ومتطلبات البحث العلمي   001      

 ابنية ومتطلبات البحث العلمي 001        

 الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية 022        

 صات الطبيةالمجلس العراقي لالختصا 023        

 ابنية ومتطلبات الجامعات والمعاهد العليا   002      

 جامعة بغداد 001        

 الجامعة المستنصرية 002        

 الجامعة التكنولوجية 003        

 جامعة الموصل 004        

 جامعة كركوك 005        

 جامعة ديالى 006        

 جامعة تكريت 007        

 جامعة االنبار 008        

 جامعة بابل 009        

 جامعة كربالء 010 002 05 02 02

 جامعة الكوفة 011        
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 جامعة واسط 012        

 جامعة القادسية 013        

 جامعة ذي قار 014        

 جامعة البصرة 015        

 جامعة النهرين 016        

 عة االسالميةالجام 017        

 هيئة التعليم التقني 018        

 مركز الوزارة 019        

 جامعة ميسان 020        

 جامعة المثنى 021        

 ابنية المعاهد والمدارس المهنية   003      

 ابنية المعاهد والمدارس المهنية 001        

 ابنية المدارس الثانوية والمتوسطة   004      

 انشاء المدارس الثانوية والمتوسطة 001        

 ابنية المدارس االبتدائية   005      

 انشاء المدارس االبتدائية 001        

 مشاريع مدرسية متنوعة 002        

 ترميم وبناية االبنية المدرسية في عموم القطر 003        

 ابنية رياض االطفال   006      

 ابنية رياض االطفال 001        

 ابنية االقسام الداخلية للمدارس وتسديد الحسابات   007      
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 الموجودات
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 ترميز هيكل الموجودات 
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 بيانال

 الموجودات           ۳

 نقد        ۱ ۳
 نقد في الصندوق     ۱ ۱ ۳
 نقد في المصرف     ۲ ۱ ۳
 بنك النفقات /دينار   ۱ ۲ ۱ ۳
 بنك النفقات الجارية   ۱ ۱ ۲ ۱ ۳
 بنك النفقات لمشاريع الخطة االستثمارية  ۲ ۱ ۲ ۱ ۳
 بنك العمالت االجنبية   ۲ ۲ ۱ ۳
 الدوالر/ العمالت االجنبيةبنك   ۱ ۲ ۲ ۱ ۳
 / اليورو بنك العمالت االجنبية  ۲ ۲ ۲ ۱ ۳
 اخرى/  بنك العمالت االجنبية  ۳ ۲ ۲ ۱ ۳
 بنك االيرادات المغلق   ۳ ۲ ۱ ۳
 بنك االيرادات المغلق /الدينار  ۱ ۳ ۲ ۱ ۳
 بنك االيرادات المغلق /الدوالر  ۲ ۳ ۲ ۱ ۳
 /اخرى بنك االيرادات المغلق  ۳ ۳ ۲ ۱ ۳
 بنك االمانات   ٤ ۲ ۱ ۳
 /الدينار بنك االمانات  ۱ ٤ ۲ ۱ ۳
 لدوالر/ ا بنك االمانات  ۲ ٤ ۲ ۱ ۳
 بنك القرض   ٦ ۲ ۱ ۳
 بنك المنح   ۷ ۲ ۱ ۳
 بنك نيويورك   ۸ ۲ ۱ ۳
 الموجود النقدي للدفع اآلجل     ٤ ۱ ۳
 موجود نقدي من عمالت أجنبية     ٥ ۱ ۳
 جود النقدي للذهبالمو     ٦ ۱ ۳
 موجود نقدي من حواالت خارجية     ۷ ۱ ۳
 السلفحسابات        ۲ ۳
 المؤقتةالسلف ا     ۱ ۲ ۳
 سلف تنفيذ اعمال وخدمات   ۱ ۱ ۲ ۳
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 سلف لجان   ۲ ۱ ۲ ۳
 سلف االعالن   ۳ ۱ ۲ ۳
 سلف مؤقتة اخرى   ٤ ۱ ۲ ۳
 سلف االفراد العاملين    ۲ ۲ ۳
 لسفرا سلف    ۱ ۲ ۲ ۳
 االيفادسلف    ۲ ۲ ۲ ۳
 التحويلسلف    ۳ ۲ ۲ ۳
 الراتب سلف    ٤ ۲ ۲ ۳
 الحجسلف    ٥ ۲ ۲ ۳
 السلف المستديمة    ۳ ۲ ۳
 للصرف النقدي /نثرية السلف المستديمة   ۱ ۳ ۲ ۳
 السلف المستديمة للدفع النقدي /الخزائن   ۲ ۳ ۲ ۳
 السلف المستديمة لشراء الوقود   ۳ ۳ ۲ ۳
 السلف المستديمة للصيانة   ٤ ۳ ۲ ۳
 السلف المستديمة الغراض لجان المشتريات   ٥ ۳ ۲ ۳
 سلف االعتمادات    ٤ ۲ ۳
 سلف االعتمادات المستندية   ۱ ٤ ۲ ۳
 سلف االعتمادات البسيطة   ۲ ٤ ۲ ۳
 سلف الحواالت الخارجية   ۳ ٤ ۲ ۳
 سلف المقاولين    ٥ ۲ ۳
 عات االوليةسلف الدف   ۱ ٥ ۲ ۳
 سلف على المكائن والمعدات   ۲ ٥ ۲ ۳
 سلف المقاولين والمتعهدين   ۳ ٥ ۲ ۳
 سلف الدعاوي    ٦ ۲ ۳
 سلف تمويل مشروعات ينفذها الغير    ۷ ۲ ۳
 سلف مؤقتة اخرى لالتفاقيات الخارجية    ۸ ۲ ۳
 الشؤون االقتصادية   ۱ ۸ ۲ ۳
 مبيعات النفط االسود   ۲ ۸ ۲ ۳
 قية السوريةاالتفا   ۳ ۸ ۲ ۳
 قية التركيةاالتفا   ٤ ۸ ۲ ۳
 قية االردنيةاالتفا   ٥ ۸ ۲ ۳
 قية المصريةاالتفا   ٦ ۸ ۲ ۳
 /نيويوركDFIسلف مؤقتة اخرى الغراض     ۹ ۲ ۳
 حسابات مدينة أخرى        ۳ ۳
 حسابات شخصية مدينة      ۱ ۳ ۳
 مدينو سلف الزواج   ۱ ۱ ۳ ۳



  (160) 

 مدينو سلف المكافآت التقاعدية   ۲ ۱ ۳ ۳
 مدينو اختالس اموال الدولة   ۳ ۱ ۳ ۳
 مدينون لحساب الخزينة   ٤ ۱ ۳ ۳
 مدينو سلف النقل والتاثيث لموظفي الخدمة الخارجية   ٥ ۱ ۳ ۳
 مدينو مبالغ الصكوك المرفوضة   ٦ ۱ ۳ ۳
 مدينون مختلفون   ۷ ۱ ۳ ۳
 مدينو نفقات دراسية      ۲ ۳ ۳
 مدينو حساب صناديق تسليف الطلبة   ۱ ۲ ۳ ۳
 لين دراسيامدينو حساب الفاش   ۲ ۲ ۳ ۳
 عن النفقات الدراسية مديونية الدوائر   ۳ ۲ ۳ ۳
 مدينون عن األخطاء الحسابية      ۳ ۳ ۳
 نقص في الصندوقلا   ۱ ۳ ۳ ۳
 النقص في المخازن   ۲ ۳ ۳ ۳
 الصرف بصورة زائدة   ۳ ۳ ۳ ۳
 النقص في االيرادات   ٤ ۳ ۳ ۳
 تصفية األرصدة المدينة القديمة      ۹ ۳ ۳
 قروض       ٤ ۳
 اإلقراض الداخلي     ۱ ٤ ۳
 قصير اقراض داخلي   ۱ ۱ ٤ ۳
 طويل اقراض داخلي   ۲ ۱ ٤ ۳
 االقراض الخارجي    ۲ ٤ ۳
 اقراض عربي   ۱ ۲ ٤ ۳
 قصير اقراض عربي  ۱ ۱ ۲ ٤ ۳
 طويل ض عربياقرا  ۲ ۱ ۲ ٤ ۳
 اقراض اجنبي   ۲ ۲ ٤ ۳
 قصير اقراض اجنبي  ۱ ۲ ۲ ٤ ۳
 طويل اقراض اجنبي  ۲ ۲ ۲ ٤ ۳
 استثمارات     ٥ ۳
 استثمارات داخلية    ۱ ٥ ۳
 استثمارات داخليه في اسهم داخل العراق   ۱ ۱ ٥ ۳
 استثمارات داخلية في حصص ملكية اخرى   ۲ ۱ ٥ ۳
 رف االقليميةتنمية المصا  ۱ ۲ ۱ ٥ ۳
 استثمارات داخليه في سندات    ۳ ۱ ٥ ۳
 استثمارات خارجية    ۲ ٥ ۳
 استثمارات خارجية في اسهم   ۱ ۲ ٥ ۳
 اسهم وحصص ملكية اخرى   ۲ ۲ ٥ ۳
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 استثمارات خارجية في سندات   ۳ ۲ ٥ ۳
 االمريكية الخزانةاستثمارات في سندات   ۱ ۳ ۲ ٥ ۳
 ية المدينةحسابات التسو        ٦ ۳
 إيرادات مستحقة غير مقبوضة     ۱ ٦ ۳
 مصاريف مدفوعة مقدماً      ۲ ٦ ۳
 الحسابات النظامية المدينة        ۹ ۳
 خطابات ضمان مستلمة من الغير      ۱ ۹ ۳
 مقابل خطابات ضمان صادرة للغير      ۲ ۹ ۳
 موجود نقدي لوحدات مستقلة مالياً       ۳ ۹ ۳
 الموجودات الثابتة      ٤ ۹ ۳
 االراضي   ۱ ٤ ۹ ۳
 المباني والمنشآ ت   ۲ ٤ ۹ ۳
 االالت والمعدات   ۳ ٤ ۹ ۳
 وسائط نقل   ٤ ٤ ۹ ۳
 عدد وقوالب   ٥ ٤ ۹ ۳
 ث واجهزة مكاتباثا   ٦ ٤ ۹ ۳
 تات وحيواناتنبا   ۷ ٤ ۹ ۳
 موجودات اخرى   ۸ ٤ ۹ ۳
 المخزن      ٥ ۹ ۳
 د اوليةموا المخزن   ۱ ٥ ۹ ۳
 مواد احتياطية مخزن   ۲ ٥ ۹ ۳
 وقود مخزن   ۳ ٥ ۹ ۳
 متنوعات مخزن   ٤ ٥ ۹ ۳
 انتاج مخزن   ٥ ٥ ۹ ۳
 البيع غرضلبضائع  مخزن   ٦ ٥ ۹ ۳
 اخرى مخزن   ۷ ٥ ۹ ۳
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 الموجـــودات) ۳(
 

 ) نقــــد۳-۱(      
 حركة النقــد سواء مايدفــع او يقبض وسواء كان نقــــدا" في  يسجل في هـذا الحساب                          
 الصندوق او في المصارف نقدا" (عمالت محلية  او عمالت اجنبية او ذهبا") يحــــلل                           
 -الى :                          

 
 ) نقد في الصندوق ۳-۱-۱(                     

 يسجـل فـي هـــــذا الحــســـاب مـــقـبـوضــات ومـدفــوعـــــات                                     
 وحــــدات االنفاق .                                    

                 
 ) نقــــــد فـــي المصــــرف ۳-۱-۲(                     

 يشمل ايداعات ومسحوبات وحدة االنفاقو                                      
 ر ) بنك النفقات االعتيادية / الدينا۳-۱-۲-۱(                              

 ر / الديناالجارية) بنك النفقات ۳-۱-۲-۱-۱(                               
 المبالغ التي يتم ايداعها اوسحبهـا مــن  يسجل في هــذا الحساب                                                      
 قبـل وحــدات االنفـاق للدائـرة مـن حسابهـا الجـاري فـي البنــك                                                       
 . لألغراض التشغيلية بالدينار العراقي                                                      

 
 ) بنك النفقات لمشاريع الخطة االستثمارية۳-۱-۲-۱-۲(                               

 يسجل في هــذا الحساب المبالغ التي يتم ايداعها او سحـبها من                                                       
 دات االنفاق المكلفة بتنفيذ الخطة االستثمارية .قبل وحــــــ                                                      

 
 ) بنك العمالت االجنبية ۳-۱-۲-۲(                               

 يسجل في هـــذا الحســاب المبالـغ التـي يتــم ايداعها او ســحـبها                                                     
 مــن قـــبل وحــدات االنفــاق مـن حسابهـــا الجـاري فــي البنــــك                                                     

 بالعمــالت االجـنبيـــة ولكافــة الدوائـــر وبما يعادلهـــا  بالدينـــار                                                     
 العراقي حسب ســعر الصرف المتفق عليه ويحــلل تبعــا" لنــوع                                                     

 العملة االجنبية الى :                                                    
 

 ) بنك العمالت االجنبية / الدوالر۱-۲-۲-۱ -۳(                              
 ) بنك العمالت االجنبية / اليورو۳-۱-۲-۲-۲(                               
 )  بنك العمالت االخرى۳-۱-۲-۲-۳(                               

                         
 ) بنــك االيــرادات المغلــق۳-۱-۲-۳(                           

لكبي�رة المودعـ�ـة مـ�ـن قبـــ�ـل وحـ�ـدات االنف�ـاق مب�الغ االي�رادات ايسجل ف�ي ه�ـذا الحس�اب                        
نتيج��ة قوانينهـ��ـا الخاصـ��ـة التـ��ـي تخوله��ا اســـ��ـتيفاء مب��الغ ع��ـن نشاطهـ��ـا التـ��ـي تقــ��ـرره 
دائـرة المحاسـبة واليحـق للوحــدات االنفـ�ـاق السحـ�ـب منـ�ـه وانمـ�ـا رص�يده يحـ�ـول فــ�ـي 

 -حاسبة ويحلل تبعا" لنوع العملة الـــــــــــى :نهايــة كل شـهـر الى حسـاب دائرة الم
 

           
 ) بنك االيرادات المغلق / الدينار۳-۱-۲-۳-۱(                               
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 بنك االيرادات المغلق / الدوالر )۳-۱-۲-۳-۲(                               
 اليرادات المغلق / اخرى) بنك ا۳-۱-۲-۳-۳(                               

 
 ) بنــــــك االمانات٤-۳-۱-۲(                           

 يسجل فـي هــذا الحسـاب مبالـغ االمانات التــي يتــم اســتيفائها مـن قبــل                                            
 اق فــي بعـض الدوائـر التــي تتعامــل بحســاب االمانـــات وحــدات االنفـــ                                          
                                بموجبكحسـاب وسـيط لضمان تحصـيل االيـرادات وبمبالغ كبيـرة ويفتـح                                           
 حاسـبة واسـتنادا" لتعـليمات تصدر عـنها ويحلل تبعـا" توجـيه دائـرة الم                                          
 -لنـــوع العـمـلــــة الـــى :                                          

                             
 ر ) بنك االمانات / الدينـا۱-٤-۳-۱-۲(                               
 ) بنك االمانات / الدوالر۲-٤-۳-۱-۲(                               

 
 ) بنــك القـــرض٦-۳-۱-۲(                           

 يسجل في هـذا الحساب المبالغ الزائـدة عــن حاجــة الدولة لغــرض                                                  
 للغير من اجل تحقيق الفائدة او تقترضها الدولة بنـاء على اقراضها                                                  
 حاجتها ولتوفيــر السيولة .                                                    

 
 ) بنـــك المنـــح۳-۱-۲-۷(                           

 ساب مبالـغ المنح التـي تدفعــها الدولـــــة الـــى يسجل في هـــذا الح                                                 
 الغير او مبالغ المنح التي تستلمها الدولة من الغير .                                                 

 
 ) بنك نيويورك۳-۱-۲-۸(                          

     
 ع االجل ) الموجود النقدي للدف٤-۳-۱(                      

                        
 يسجل في هــذا الحساب المبالغ التي تسحـب مــن وحـــدات االنفـاق                                                                                            

 حسابات  خاصة في المصارف لحـين  للدوائر الحكومية وتودع فــي                                         
 حـلول موعـد تسديدها الى الجهات الدائنة خارج القطـر وهـو خاص                                          
 بدائـرة المحاسـبة فقـط .                                         

 
 مالت اجنبية) موجود نقدي من ع٥-۳-۱(                               

 
 يسجل في هــذا الحساب رصـيد العمالت االجنبية الموجودة لـدى                                                                     
 وحــــدات االنفــاق ويحـلل حـســب العملـة وبمــا يعـادلهـــا مــن                                               

 العملة المحـلية.                                                                    
                                   

 ) الموجود النقــدي للذهب٦-۳-۱(                                
 لموجــود النقـدي للخزينـةيسجل في هــــذا الحساب رصـيد ا                                              
 العامة مـــن الذهــب ويعــود هـــذا الحساب الى دائــرة                                               
 المحاســبة فقـــــط  بحكـــم مسؤوليتها على االشراف على                                               

 الرصــــيد النقـــدي للخزينة العامــــــة وادارتـــه.                                              
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 ) موجود نقدي من حواالت خارجية۳-۱-۷(                                      

 يسجل فــــي هـــــــذا الحساب رصيد الحواالت الخارجية وهــو يخــص                                                
  دائـــرة المحاسبة فقط .                                                

 حسابات السلف )۳-۲(                 
   النقدية   المبالغ  يهافيسجل  وهي حسابات وسيطة بين الدفع وعملية التوثيق المستند               
 لغـرض   الثبوتية المعـززة للصرف  ساب وسـيط لحـين توفـر المستنداتالمدفوعة كسلف وكح                 
   العامة للدولة وتحـلل  قيـدها مصرفا" نهائيا" حسب انـواع الصـرف المقـررة فـي الموازنة                  
 وكاالتي صـرف والغـرض منها حسـب نـوع ال                

                                                    
 ) السلف المؤقتة ۳-۲-۱(                                

 يسجل في هذا الحساب المبالـغ التي يتـم صرفهـا كسلف الجـل قـريب لغـــــرض                                      
 اجراء تسويتها مصرفا" نهائيا" خالل  نفــس السنة التي منحـت فيها او                                      
 انتفـــاء الغـرض منها علـى ان اليتعــدى تاريــخ تسـديـدها نهايـة الســنة                                       
 ل كاآلتــــي :المختصة وتحــل                                      

                                                 
 ) سلف تنفيذ اعمال وخدمات۳-۲-۱-۱(                               

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

 ويتــم تسديدها حال إكمال العمـل وتهيئة المستندات المعـززة                                                  
 بل انتهاء السنة المالية حتما.للصرف وق                                                 

           
 ) ســـلف  لجــــان ۳-۲-۱-۲(                               

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

 حــال إكمـال العمــل و شـراء المـواد وتهـيئـة المسـتنـدات المعــززة                                                  
 هــاء السنة المالية التي صرفت فيها حتما" .        للصـرف وقــبل انت                                                 

                             
 ) ســـلف االعــالن                 ۳-۲-۱-۳(                              

 ـالت يسجل في هذا الحساب مبالـغ اجور االعالن في الصحف والمج                                                 
 عــن مهام وحـدات االنفاق في بعــض االحــيان تتحملهــا وحــــدات                                                  
 االنفاق حيث تقـيد مصـرفا نهائيا على الموازنة بعــد اتمـام االعـالن                                                   

 معـززة بالمستندات الثبوتية وفـي احــيان اخــرى تتحملهــا اطـراف                                                   
 ثانيــة مثــل اجـــور المناقصـــات والمزايدات حــيث تسـتـرد نقــــدا                                                   

 مـن الطــرف الثانـــي .                                                      
                  

 ) سلف مؤقتة اخرى    ٤-۳-۲-۱(                               
 يســــجل في هـــــــذا الحساب المبالـغ التـي تصــرف بشكـل مؤقــت                                                  

 والغــراض اخرى عدا ماذكر اعاله .                                                     
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    ســـلف االفــراد العامليــن )۳-۲-۲(                           
 حدات االنفاق  يسجل فــي هــذا الحساب المبالغ التــي تدفــع الى منتسبي و                                         
 نتيجة تكليفهم بمهام تخـص الدائرة ويستخدم كذلك في حالة صرف رواتب                                           
 الموظفين قبل حلول موعده ويحلل الى عدد من الحسابات:                                           

  
                                                         

 )) ســـلف الســـفر۳-۲-۲-۱(                               
 يسجل في هــذا الحساب المبالـغ التي تدفع الى الموظف عـند تكليفه                                                   
 القطر ويتم اطفائها عند إكمال المهمة وعودتــــه بمهمة داخل حدود                                                  
 الى الدائــرة وذلك من خالل تقديمه للمستندات االصوليـة لمصاريف                                                  
 النافذ .      سفره ومبيته واستحقاقه حسب قانون السفر وااليفاد                                                  

  
 ) ســـلف االيفـــاد۳-۲-۲-۲(                               

 يسجل في هــذا الحساب المبالغ التـي تصـرف الـى الموظـف الـــذي                                                  
 طر ويتم اطفائها عند إكمال المهمة وعودته الى يوفــد الى خارج الق                                                 
 الدائـرة وذلك خـالل تقديمـه للمستندات االصـولية لمصاريف سفـره                                                  
        ومبيته واستحقاقه حسب قانون السفر وااليفاد النافذ .                                                 

 
 ) ســـلف التحويـــل ۳-۲-۲-۳(                               

 يسجل في هـذا الحساب المبالغ التـي تدفع الـى الموظف المنقول من                                                 
 حـدود محافظتـه وبنـاء على مقتضـيات دائرته الى دائـرة تقع خارج                                                  
 المصلحـة العامة وذلك لمواجهة النفقـات التي يحتاجها لنقله ونقـــل                                                  
 المحـل  افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا" ونقــل اثاث منزله الى                                                 
 المنقــول اليـه عـلى ان تتحمـل موازنـة الدائـرة المنقـول اليها هــذه                                                  
 المصاريف واليستحـق هــذه المصاريف اذا كـان الطلب بنــاء علــى                                                  

 طلبه .                                                                                          
 

 ) ســـلف الرواتــب٤-۳-۲-۲(                               
 يسجل فــي هـــذا الحســاب صافــي الـرواتـب التــي تدفــع مقدمــا"                                                  
 للموظف قبل حلول موعـد تاريخ صرف الرواتب المحددة للدائـــــرة                                                  
 بسبب سفره لفترة طويلة وكذلك عندما اليسحب راتبه مع الرواتــب                                                  

 االخرى سهوا" وعـند سحـب رواتب الشهر الالحق تجري تسويتـه                                                  
 بة الداخلية للسحب . وذلك ضمن قواعد الرقا                                                 

    
 ) ســـلف الحــــــج ٥-۳-۲-۲(                               

 يسجل فــي هـــذا الحساب المبالغ التـي تصــرف الى الموظـف مــن                                                 
 صافـي راتبه عـندما يصرف له قبل حلول موعده بسبب سفره الداء                                                  
 سويتـه عـندما تسحـب رواتب الشهـر الالحــق فريضة الحـج ويتـم ت                                                 
 وذلك ضمن قواعد الرقابة الداخلية لسحب الرواتب .                                                      
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 الســـلف المستديمـــة) ۳-۲-۳(                           
 يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تم سحـبهـا باسـماء جهـات معـينـة او                                          

 اشخاص كسيولة نقدية لمواجهة حاالت الصرف ذات الطبيعـة المستعجلة                                           
 المحاسبة او حسـب الصالحية المخـولة لهم ويتم                                             اسـتنادا" لموافقة دائرة                                          
 مــن  ۳۱/۱۲تعويضها خالل اشهر الســنة ويجــري تسويتها فـي او قــبل                                          
 عـند تغـيير الشخص المسـؤول عنها ويعـاد سحـبها فـي  السـنة المالية او                                          
 بدايــة السـنة التاليـة باالعــتماد علـى موافـقـة السـنة االولى يحـلل هـــذا                                           
 -الحساب حسب الغرض الذي سحبت الجله :                                          

  
 ) ســـلف مستديمة للصرف النقدي / النثرية۳-۲-۳-۱(                               

 يسجل فـي هـــذا الحساب المبالغ التــي تســحـب من قبــل وحـــدات                                                  
 سـيولة النقديـة تحـت تصـرفهـا لمواجهــة حــاالت  االنفاق لتوفيـر ال                                                 

 الصرف المستعجلة .                                               
 ) ســـلف مستديمة للدفــــع النقدي / الخزائن۳-۲-۳-۲(                                  

 فـي هــــذا الحساب المبالغ المسحوبة تحـت تصرف الخزائن  يسجل                                                   
 لحـــاالت الصرف النقدي .                                                   

 ) ســـلف مستديمة لشراء الوقــود ۳-۲-۳-۳(                               
 جل في هــذا الحساب المبالغ المسحوبة من قـبل وحدات االنفاق يس                                                  
 لغـرض شـراء الوقــود فــي الدوائــر التــي تحـتاج الـى مـثل هـــذا                                                   
 النـــوع مــن الصــرف .                                                   

 ) ســـلف مستديمة للصيانــــــــــة٤-۳-۲-۳(                                   
 يسجل فــي هــذا الحسـاب المبالـغ التـي تسـحـب لغـرض الصـيانــة                                                   
 فاق التي تحتاج لهذا الغرض بشكل    من قبل وحـدات االن                                                  
 دائمي ومستمـر .                                                    

 ) ســـلف مستديمة الغراض لجان المشتريات ٥-۳-۲-۳(                               
 لـغ التي تسحب بإسم لجـان المشتريات  يسجل في هـذا الحساب المبا                                                 
 في وحـدات االنفاق التـي تحـتاج الـى مشتريات بصـورة                                                  
 دائمية ومستمـرة .                                                   

 
       تســـلف االعتمـــادا) ٤-۳-۲(                     

 يسجل في هــذا الحساب المبالغ التي تسحب لغـرض االسـتيـراد ويحــلل هــــذا                                      
  -الحساب تبعــا" لنـــوع االعتمــــاد والغرض منه الى :                                    

 
 ) ســـلف االعتمادات المستنديــة۱-٤-۳-۲(                                                    

 يسجل فـي هــذا الحساب المبالغ التـي تدفـع عـلى حـساب االعـتماد                                                   
 ـقد موقع من المفتوح لغـرض استيراد مواد وتنفيذ خدمة بموجب ع                                                 
 قبل الدائرة المختصة او الشركة المنفذة ويتــم اطـفاء هـذا الحساب                                                   
 عـند اسـتالم المادة ودخولها الـى المخـازن او تأييــدا"  بتنفيـــــــذ                                                     

 الخدمة وقيــد المبلغ مصــرفا" على الغــرض الذي احـتسب عـليـه                                                   
 الصرف.                                                  
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 ) ســـلف االعتمادات البسيطــــة۲-٤-۳-۲(                               
 يسجل في هــذا الحساب المبالغ المسـحوبــة لمعالجــة االعـــتمادات                                                   

 البسيطة التي يكون غرضهـا تمويل الوحدات العراقـيــة فـي الخارج                                                  
 كالسفارات والملحقيات والوحـدات االخــرى فــي الخارج ويتـم قيــد                                                  

 المبلغ عند تحويله مـن البنك الى الدوائر في الخارج واشعار الدائرة                                                  
 ـن حسابهــا مبلــغ االعتمـاد وعنــد ورود الرئيســية التي ســحب مـ                                                 
 المستندات المعــززة للصــرف من تلك الوحدات يتم احتساب مبلغها                                                  
 مصرفا" على الموازنة وايــرادا" لهذه السلفة .                                                 

 ) ســــلف الحــــواالت الخارجيــــة٤-٤-۳-۲(                               
 يسجل في هـــذا الحساب المبالـغ التــي تسحب مــن حساب وحدات                                                    
 ـــــــارج .االنفاق وتســـــدد الــى الخـ                                                  

      ســـلف المقاوليـــــن) ٥-۳-۲(                         
 يسجل في هــذا الحساب المبالغ التي تدفعها وحدات االنفاق الى المقاول                                             
 ـمل مـا لحسابها ويتـم اسـتـردادها مـن حقوقــه لقــــــاء قيامه بتنفــيذ ع                                            
 -عـند تسديدها له ويحلل تبعا لنوع السلفة الى عدد من الحسابات هـي :                                            

 ) ســـلف الدفعــات االوليــــة۱-٥-۳-۲(                               
 يسجل في هــــذا الحساب مبالـغ الســلف النقديـة التــي تدفـــع الــى                                                  

 بعــد مراعاة الشروط الواجب توفرها المقاولين عــند توقيــع العــقد                                                  
 تنادا" الى تعليمات تنفيذ الموازنة السنوية وهــي :اس                                                 
 %               ۱۰.ان التزيد عن ۱                                       
 .تقديــم كفالــة۲                                       
 لتسليم كال" او جزءا" ..ان يكون موقع العمل جاهز ل۳                                                 
 .تسترد ومـن المقاولين على شـكل دفعات من قيمة العمل المستمر  ٤                                                 

 او ماتنص عليه بنود العقد .                                                    
 

 ـــلف على المكائن والمعدات ) س۲-٥-۳-۲(                               
 يسجل فـي هـــذا الحسـاب المبالــغ التــي تدفـع للمقاول كسلفة عــن                                                   
 ن القيمة المقـدرة للمكائن والمعـدات الموجودة في موقع العمل بعد ا                                                 
 يتــم رهـنهـا رهــنا حيازيـا لـدى الجهـة المقــدرة رسـميـــا ضـمـــن                                                  
 سجالت الدولة وتستـرد تلك السلفـة وفــق تعـليمات تنفيــذ العـقــود                                                  

 الحكومية الصادرة من دائرة العقود المركزية في وزارة التخطيط .                                                       
 

 ) ســـلف المقاولين والمتعهديــن  ۳-٥-۳-۲(                               
 عهدين علـى حسـاب االعمال يسجل في هـذا الحساب مايدفع الى المت                                                 
 التي يتعهـدون بالقيام بها اذا كان في شـروط عـقـود تعهداتهـم نصــا                                                
 صريحـا يقضـي بتسليفهــم علـى حسـاب تعهداتهـم وتســترد منهــم                                                  

 اما نقـــدا او بطريقـة التسوية من استحقاقهم واستحصال الضمانات                                                 
 الكافيـة لتأمـــين ذلك .                                                 
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 ســـلف الدعـــاوي )٦-۳-۲(                           
 يسجل فـــي هـــذا الحســاب المبالـغ التــي تقــوم وحـــدات االنفــاق                                                   

 بدفعها على حساب دعـوى فـي المحاكـم بمـا في ذلـك مقدمة اتعــاب                                                  
 المحاماة والمصاريف االخرى كالرسـوم ويتـم معالجـة ذلك واطفــاء                                                  

 السلفة بعــد حسم الدعـوى فـي حالة  كسـب الدعـوى يتـم اســترداد                                                   
 وفق قـرار الحكم وبخالفه تتحمل الموازنة  المبلــغ من المدعي عليه                                                 
 العامـة النفقات حيث يقيد مصرفا" نهائيا" وايرادا" للسلفة .                                                 

                           
 ســـلف تمويل مشروعات ينفذها الغيــر ) ۳-۲-۷(                           

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

 االولى ويحلل حسـب المشاريـــع .                                                         
     

 ) سلف مؤقتة اخرى لالتفاقيات الخارجية۳-۲-۸(                
 يسجل في هذا الحساب مبالغ االتفاقيات التجارية بين العراق والدول االخرى.                                                            

 
 ) الشــــــــــؤون االقـتـصـــــاديــــــــــــة ۳-۲-۸-۱(                               

 ) مـبيعــــــــــات النـفـــــــط االســـــــــود۳-۲-۸-۲(                               
 ـــــــــة) االتفــــــاقـــيـــــــــة الســـــوريـ۳-۲-۸-۳(                               
 ) االتفــــــاقــيــــــــــة التـــــــركـيـــــــــة٤-۳-۲-۸(                               
 ) االتفــــــاقــيــــــــــة االردنــيــــــــــــــة٥-۳-۳-۸(                               
 ــــــــــة المــصــريــــــــــة ) االتفــــــاقــي٦-۳-۲-۸(                               

 
 / نيويورك DFI) سلف مؤقتة اخرى الغراض ۳-۲-۹(                           

                                                                            DFIيسجل في هـــذا الحساب مبالغ  الحسابات الفرعية لحساب                                                  
 التي  تحول بموجب موافقات مجلس الوزراء لطلب الوزارات لحين                                                    
 استخدامهــا لالغــراض المخصصـة لهـا وعـكسهـا علــى المصــرف                                                

 النهائـــي .                                                                     
                                                

 ) حسابات مدينة اخرى۳-۳(        
 اق بذمــة يسجل فـــــي هــذا الحسـاب المبالـغ التي ترتبت لصالـح وحــدات االنفـــ                                
 اآلخرين سواء دفعت من قبلها او استحقت لها لسبب ما دون ان تكون   لغـــرض                                 
                               اداء عمـل او خدمة للدائرة .                                 

 
 

 حسابات شخصية مدينة )۳-۳-۱(                     
 يسجل في هذا الحساب مبالغ الديون التي بذمة جهات واشخاص كديون شخصية                                                                     
 ويحلل كاالتي :                                                    
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 ســـلف الـزواج ) مدينــــــو ۳-۳-۱-۱(                           
 وحــدات االنفــاق ل ـة من قبـالمبالغ المدفوعالحساب  يسجل في هــذا                                              
 ه ــى طلب يقدمـــاء علــح بنـي الزواج وتمنـه فـلى الموظف لمساعدتا                                              

 ى شروط ـاء علــوبن ــاير متزوج سابقـــه غـى دائرته كونـلاف ـالموظ                                              
 ن الجهات المختصة لعملية الزواج ــد مــع تقديم تأييـينة مـانونية معـق                                              
 ويتــم تسديــدها باقســاط شهريــة ولمــدة خمــس ســـنوات واذا رزق                                               
 المســـتلف بطفـــل فيعــفــى مــن قــســط ســنوي اما اذا رزق بتـــؤام                                               
 . فيعـفـــى مــن قسطـيـــن                                               

 
 ) ســلف المكافــآت التقاعديــة۳-۳-۱-۲(                            

 يسجل في هـــذا الحساب اعــادة مبلـغ المكافــأة التقاعدية التـــي صرفـت                                                 
 على التقاعـد قبل اكماله مدة الخدمة مــن ثـم تــم  للموظف الذي احيل                                                 
 اعادتـــه الـــــى الخدمـة وطلب احتســاب خدمتـــه التي تقاضــى عـــنها                                                 
 ــــــــه الجديــدة الغــراض التقاعـد المكافــأة التقاعدية استمـــرار لخدمت                                                
 وبشرط ان يقـــدم الموظــف طـــلب تحريـري بذلك خالل تسعين يوما"                                                 
 ـه هـــذا ان يعيــد من تاريــخ تبليغـه من قبــــل دائرتـــه ويتعهــــد بطلبــ                                                
 الــى الخزينـــة هـــذه المكافــأة التقاعـدية مقســطا" بمعـــدل ربــــع                                                 
 مـن شهرا"  ۱۲رواتبه الشهريــة وعلى ان يتــــم خــالل مـــدة التتجـاوز                                                 
 تأريــــخ  صدور قـــــرار باستردادها اما المبالغ التي يتاخر تسديدها                                                 
 % اعتبارا" من   ۳شهراً فتحتسب عليها فائدة سنوية بنسبة  ۱۲عـــن                                                

 شهرا".                 ۱۲تاريخ انقضاء                                                 
  

 مدينو اختــالس امـوال الدولــة النقديـــــة )۳-۳-۱-۳(                               
 ولة الن  يسجل في هــذا الحساب المبالغ المختلسة من امـــوال الد                                                    
 العــثور على االختالس وثبوته يتطلب اتخــــاذ اجـــراءات قيديــة                                                     
 لضمــان استرداد المبالغ المختلسة وتتابع بالطرق القانونية .                                                     

 
 ) مدينون لحساب الخزينة ٤-۳-۳-۱(                             

 يسجل في هـــذا الحساب مبالغ الديون التي تنشـأ بذمــة اآلخريــن                                                    
 " الى قــرار حكــم او لحســاب الخزينـــة العامــة ســـواء اســتنادا                                                   
 نتيجــة بيــع اموال الدولة لهم .                                                    

       
 مدينو سلف النقل والتأثيث لموظفي الخدمة الخارجية )٥-۳-۳-۱(                             

 ــل في هـــذا الحســـاب المبالغ التــــي تصــرف لموظفــــــــي يسج                                                   
 الخدمــة الخارجيـة ( مثال موظفـــي وزارة الخارجـــية الذيـــن تـم                                                    
 اقية فــــي الخــارج ) لمواجهـــة ســــــــد نقلهم الى السفارات العر                                                   
 احتياجاتهـــم لالغراض المذكورة من اجـور النقل وتأثيث منازلهم                                                    
 في الخـــــارج .                                                   
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 مدينو مبالغ الصكوك المرفوضة  )٦-۳-۳-۱(                                
 يسجل في هــذا الحسـاب مبالـغ الصكـوك التـي تودعهـا وحـــدات                                                     
 جــود نقـص او االنفاق في حسابها لدى المصرف ويتم رفضها لو                                                    
 خطـأ في تنظيمــه فيصبح الذي حــرر الصـك مدين بمبلغهـا ويتـم                                                     
 اجــراء تسـويـة هـــــذا الحـســـاب بتصحيـــح الخطــأ بالصكــوك                                                     

 وارسالها الى البنك لغرض قيدها ايرادافي الحساب الجاري.                                                    
 
 

 مختلفـــــون ) مدينــــون۳-۳-۱-۷(                           
 بذمة اآلخرين يسجل في هــــذا الحساب حاالت الديون التي تترتب                                                    
 عــــــدا ماذكـر اعــــاله .                                                   

       
 يةــات دراســون نفقـــــمدين )۳-۳-۲(                     

 ة الموظف خالل يسجل فــي هــــذا الحساب مبالــغ الديــــون التــي تترتب بذم                                     
 فترة دراسـته عـندما كان طالب قبل التعيين او خــالل دراستــه وهــو موظـف                                       
 وتحلل كاالتي :                                       

 
 مدينون صناديق تسليف الطلبة )۳-۳-۲-۱(                           

 يسجل في هــذا الحساب المبالغ التي تعطى الى الطالب خــــــــالل                                                    
 السنة الدراسية وتستقطع منه بعد التعيين وعلى الدائرة ان ترسل                                                    

 مبلـــغ هــذا الديـــن صفقــة واحــدة الـــى صندوق تسليف الطلبة                                                     
 وتستقطع من راتبه على شكل اقساط  .                                                      

 
 مدينون ح/ الفاشلين دراسيا" )۳-۳-۲-۲(                               

 يسجل في هــذا الحساب المبالغ التي ترتبت بذمـة (الطالب) الـذي                                                     
 فشل في الدراسة .                                                      

 
 ) مديونية الدوائر عن نفقات دراسية۳-۳-۲-۳(                               

 يسجل في هـــذا الحســاب المبالـغ التـي قامـت احدى وحدات االنفاق                                                 
 مثال" (وزارة المالية ) بصرفها على منتســب دائـرة اخــرى بســبب                                                 
 استه وعلى  نفقتها .در                                                

 
 مدينون عن االخطاء الحسابيــة )۳-۳-۳(                     

 يسجل في هــذا الحساب المبالغ التي ترتبت بذمة اآلخرين نتيجة االخطـــــاء                                  
  -الحسابية وتحلل كاالتي :                                              

 
 ) النقص في الصنـــدوق۳-۳-۳-۱(                               

 ويسجل فــي هــــذا الحساب المبالـغ التــي ترتـبت بذمـــــة امــين                                                         
 ــود نقــص بيـن الموجـود النقــدي ورصيد                الصندوق في حالة وج                                                    
 حساب الصندوق ويتم اجراء تسوية هـذا الحساب بعـد التحــــري                                                     
 من امين الصندوق.   واذا لم يكتشف السبب يسترد النقص نقدا"                                                    
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 النقص في المخازن          )۳-۳-۳-۲(                             

 يسجل في هــذا الحساب المبالغ التي ترتبت بذمــة امـين المخـزن                                                     
 لمواد الناقصة في المخازن ويتم اجـــراء تسوية قيمة المواد عن ا                                                    
 الناقصة بعــد التحــري واذا لم يكتشــف السـبب تستـرد نقـدا من                                                       
 امين المخزن .                                                     

                                                        
 ) الصرف بصورة زائـدة۳-۳-۳-۳(                               

 يسجل فــي هــذا الحساب المبالغ التي يكتشــف انـــها مصروفـــة                                                     
 بصــــــــورة زائـــــــدة حيث تعدل وتقيد  في هــذا الحساب بذمــة                                                     

 الشخـص الذي قام بالصرف .                                                     
 

 النقص في االيـــرادات      )٤-۳-۳-۳(                               
 يسجل فـي هــذا الحساب النقـص الحاصل في االيرادات حيث يقيد                                                     

 الفرق بذمة المتسبب لحين معالجته واسترداده .                                                      
 

 تصفية االرصدة المدينة القديمة )۳-۳-۹(                           
 يستخدم هـــذا الحساب لتصفية ارصدة الديون القديمة والتـي لــم                                                     

 تدور الى النظام الجديد فعندما تحصل عليها حركــة قبـل تدويـرها                                                     
                                تسجل على هذا الحساب .                                                    

 
 روضــــــــــــــق )٤-۳(                                    

 يسجــل فــي هـــذا الحساب المبالغ التي يتـــم اقراضها للغير ويحــلل هـــــــذا الحساب                           
  -تبعا" للجهة المقترضة وتبعا" لمدة القرض الى عدد من الحسابات :                          

                      
 ) االقراض الداخلي۱-٤-۳(                     

 يسجل في هــــذا الحساب مبالغ القروض الداخلية الممنوحة لجهات داخل البلد .                                         
                                                     

 ) اقراض داخلي قصير۱-۱-٤-۳(                           
 يسجل فـي هــذا الحســاب مبالغ القـــــروض الداخلية الممنوحــــة                                                    

 الجل قصير .                                                   
                            

 ) اقراض داخلي طويل۱-۲-٤-۳(                           
 يسجل فـــي هــذا الحســاب مبالغ القـــــروض الداخلية الممنوحــــة                                                  

 الجل طويل .                                                  
                

 ) االقراض الخارجي۲-٤-۳(                         
 

 االقــراض العربـــــــي )۲-۱-٤-۳(                        
 دول ومؤسسات  يسجل في هــــذا الحساب المبالـغ التــي يتـــم اقراضـها الــى                                     

   -عربية ويحـلـل حسـب المـــدة الى الحسابات التالية :                                         
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 ) اقــراض عربــي قصيــر۲-۱-۱-٤-۳(                           
 ـذا الحساب المبالــغ التــي يتـــم اقراضــها الــى الـــدول  يسجل في هـــ                                              
 والمؤسسات العربية الجل قصـير .                                               

                          
 ) اقـــراض عربـــي طويـــل ۲-۱-۲-٤-۳(                           

 يسجل في هــــذا الحساب المبالــغ التــي يتــم اقراضـــها الـــى الــدول                                               
 والمؤسسات العربية الجــل طويـل .                                              

 
 االقـــراض االجنبـــــــي) ۲-۲-٤-۳(                     

 يسجل فــي هــــذا الحساب المبالــغ التـي يتــم اقراضها الــى الــدول والمؤسسـات                                       
 االجنبيــة الجــل قصيــر او الجــل طويل .                                      

                         
 قصيـــر     ) اقـــراض اجنبـــي ۲-۲-۱-٤-۳(                           

 يسجل في هــــذا الحساب المبالغ التــي يتــم اقراضــها الــى الدول                                                   
 والمؤسســات االجنبيــة والجــل قصــير .                                                  

                            
 ) اقـــراض اجنبـــي طويــــل۲-۲-۲-٤-۳(                           

                                 
 يسجل في هــــذا الحساب المبالغ التــي يتــم اقراضــها الــى الدول                                                   

 والمؤسســـات االجنبيـــة والجــل طويــل .                                                  
                          

         
   استثمارات) ٥-۳(                   

 ) استثمارات داخلية۱-٥-۳(                     
 استثمار اسهم داخل القطر .                                   

 استثمارات داخلية في اسهم داخل العراق) ۱-۱-٥-۳(                       
                                                ) استثمارات داخلية في حصص ملكية اخرى                           ۱-۲-٥-۳(                        

 ) تنمية المصارف االقليمية۱-۲-۱-٥-۳(                       
 يسجل في هذا الحساب المبالغ لمعالجة حاالت وجود استثمار للدولة                                                  

 في تنمية المصارف االقليمية                                                 
 )   أستثمارات داخلية في سندات۱-۳-٥-۳(                         

 
 ) استثمارات خارجيه۲-٥-۳(                   

 ) استثمارات خارجية في اسهم۲-۱-٥-۳(                        
 استثمار اسهم في خارج القطر                                         

 ) اسهم وحصص ملكية اخرى۲-۲-٥-۳(                        
 الحساب مبالغ االسهم والحصص التي تمتلكها الدوله  يسجل في هذا                                         
  في الشركات خارج البلد                                         

 ) أ ستثمارات خارجية في سندات۲-۳-٥-۳(                      
 )  أستثمارات في سندات الخزانة االمريكية۲-۳-۱-٥-۳(                         
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 ) حسابات التسوية المدينة ٦ -۳(                     
 يستخدم هذا الحساب لمعالجة الحسابات الناتجة عـند تطبيق االســس                                                     
 لى :            المحاسبية غير النقدية (اساس االستحقاق) ويحلل ا                                                  

 
 ) ايرادات مستحقة غير مقبوضة۱-٦-۳(                           

 يسجل في هذا الحساب االيرادات التي تستحق ولــم تسـتلم خــالل                                                     
 ستحقت فيها وهــذا نتيجــة تطبيق اساس االستحقاق السنة التي ا                                                    
 ويتم اجراء تسوية هذا الحساب في السنة الالحقة وعـند اســـتالم                                                   

 مبالغ هذه االيرادات .                                                         
                   

 ) مصاريـــف مدفوعــة مقدمــا"                                  ۲-٦-۳(                               
 يسجل في هــــــذا الحساب المبالغ التي تدفــع مقـدمــا" محسوبة                                                     

 على مصاريف الســنة القادمــة وهــو ايضا نتيجة لتطبيــق اساس                                                    
 االستحقاق ويتم اجراء تسوية هذا الحساب من تخصيصات السنة                                                    
      الالحقة .                                                   

                                         
 ) الحسابات النظامية المدينة ۳-۹(                      

 يسجل فـي هـــذا الحساب مبالغ لمعالجة بعــض الحسابات التــي يكـون استخــدامهــا                             
 حسابات .بصـورة مزدوجة حيث ترد ضمن مجموعة                             

 
 ) خطابات ضمان مستلمة من الغير ۳-۹-۱(                               

 يسجــل فـــــي هــــذا الحســـاب مبالــغ خطابات الضمــان (كفـالة                                                     
 التي تستلمها وحدات االنفاق من الغيــر ويتـــم اجـراء  مصرفيـة)                                                    
 تســوية هــــذا الحســـاب عـنـــد انتفـــاء الحاجـــــة مـن خطـــاب                                                               
 الجهة التي قامت بدفعه .   الضمان وتسليمه الى                                                    

 
 ) مقابل خطابات ضمان صادرة للغير ۳-۹-۲(                               

 يسجل في هــذا الحساب مبالغ خطابات الضمان (كفـالة مصرفية)                                                     
 الصادرة من وحـدات االنفــاق للغـير ويتـم اجـراء تســـوية هــــذا                                                     

 الحسـاب عـند انتفــاء الحاجــة مــن خطــاب الضمــان واســــتالم                                                     
 ذا الخطاب .وحدات االنفاق  له                                                    

           
 ) موجود نقدي لوحدات مستقلة ماليا"۳-۹-۳(                               

 يستخدم  هــذا الحساب من قبل دائرة المحاسبة فقط ضمن                                                     
 ة المتفق عليهـا بيــن الوحدات المستقلة ماليا والمصـــارف العالق                                                    
 ودائــرة المحاســـبة عـنــد احــتساب رصيد الخزينة العامة لـــدى                                                     
 المصارف .                                                    
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 الموجـــــودات الثابتـــة )٤-۳-۹(                     
 يسجل فــي هـــذا الحساب اقـيام الموجودات الثابتة التــي يتــم شــــــراءها او                                      
 لسيطـرة الحصول عليها عــن طريــق االهـداء او التحويل او غـيرها لغـرض ا                                    
 والرقابة عليها وحسب انواع الموجــــــودات ويكون على اساس قـيد شهري                                      
 او فصلي بمجموع ما تم شراءه وتحلل كاالتي :                                      

   
 ي    ــــــــــاالراض )۱-٤-۳-۹(                          

                       
 المبانــــي والمنشــآت   )۲-٤-۳-۹(                                

 
 ) اآلالت والمعـــــــدات  ۳-٤-۳-۹(                               
 ) وســـــائط النقـــــــل                          ٤-٤-۳-۹(                               

                                                      
 عـــــدد وقـــوالـــــب )٥-٤-۳-۹(                               

                                                     
               أثـاث وأجهزة مكاتب )٦-٤-۳-۹(                               

 
 نــباتـات وحـــيوانات  )۷-٤-۳-۹(                               

                                                     
 ) موجــــودات اخــــرى۸-٤-۳-۹(                               

                                                   
 المخـــــــــزن )٥-۳-۹(                     

 يسجل في هــذا الحساب المواد المشتراة او المستلمة او الداخلة الى المخازن                                      
 لغــرض المراقبــة والسيطرة عليها  ويحلل حسب انــواع المواد الداخلة فــي                                      
                                                 -المخزن وكاالتي :                                     

\ 
    مخـــزن مـــواد اوليـــة  )۱-٥-۳-۹(                                

                              
 مخــزن مـواد احتياطيـة  )۲-٥-۳-۹(                                

 
 مخـــــــزن وقـــــــــــود  )۳-٥-۳-۹(                                

                                                    
 ) مخــــــزن متنـوعـــــات٤-٥-۳-۹(                                

 
 مخـــــــزن انتــــــــــــاج )٥-٥-۳-۹(                                

 
 البيع  لغرضمخزن بضائع  )٦-٥-۳-۹(                               

                            
 مخـــــــــزن اخــــــــرى  )۷-٥-۳-۹(                               
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 البيان

٤ 
 

 المطلوبات         

 الحسابات النقدية الدائنة        ۱ ٤

 البنك/سحب على المكشوف      ۱ ۱ ٤
 الرصيد النقدي المدور    ۲ ۱ ٤
 االمانات حسابات       ۲ ٤
 أمانات ضمان تحصيل اإليرادات     ۱ ۲ ٤
 امانات الضرائب   ۱ ۱ ۲ ٤
 امانات دوائر الكمارك   ۲ ۱ ۲ ٤
 (DFI)امانات    ۳ ۱ ۲ ٤
 اخرى متنوعةأمانات     ۹ ۱ ۲ ٤
 األمانات الشخصية     ۲ ۲ ٤
 امانات المحاكم   ۱ ۲ ۲ ٤
 التنفيذ امانات   ۲ ۲ ۲ ٤
 رعاية القاصرين امانات   ۳ ۲ ۲ ٤
 التسجيل العقاري امانات   ٤ ۲ ۲ ٤
 فاالوقا امانات   ٥ ۲ ۲ ٤
 البلديات امانات   ٦ ۲ ۲ ٤
 ايجار العقارات للمنظمات والنقابات المهنية امانات   ۷ ۲ ۲ ٤
 الدوائر االخرى امانات   ۹ ۲ ۲ ٤
 وائر االخرىالد امانات  ۱ ۹ ۲ ۲ ٤
 امانات صندوق تقاعد موظفي الدولة  ۲ ۹ ۲ ۲ ٤
 امانات التوزيع    ۳ ۲ ٤
 لدائنون)حسابات دائنة أخرى (ا       ۳ ٤
 دائنو الرواتب واإلجور المعادة     ۱ ۳ ٤
 دائنو النفقات الدراسية     ۲ ۳ ٤
 وزارة التعليم العالي   ۱ ۲ ۳ ٤
 وزارة الخارجية   ۲ ۲ ۳ ٤
 معالجة األخطاء الحسابية الدائنة     ۳ ۳ ٤
 الزيادة في الصندوق والبنكمعالجة    ۱ ۳ ۳ ٤
 ي  المواد المخزنيةالزيادة فمعالجة    ۲ ۳ ۳ ٤
 الزيادة في المقبوضاتمعالجة    ۳ ۳ ۳ ٤
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 الزيادة في االيراداتمعالجة    ٤ ۳ ۳ ٤
 اإلستقطاعات لحساب الغير     ٤ ۳ ٤
 المصارف   ۱ ٤ ۳ ٤
 مصرف الرافدين  ۱ ۱ ٤ ۳ ٤
 مصرف الرشيد  ۲ ۱ ٤ ۳ ٤
 المصرف العقاري  ۳ ۱ ٤ ۳ ٤
 المصرف الزراعي   ٤ ۱ ٤ ۳ ٤
 مصرف العراق  ٥ ۱ ٤ ۳ ٤
 المصرف الصناعي  ٦ ۱ ٤ ۳ ٤
 دوائر التنفيذ   ۲ ٤ ۳ ٤
 شركات التأمين    ۳ ٤ ۳ ٤
 الشركات العامة    ٤ ٤ ۳ ٤
 دوائر القطاع  الحكومي   ٥ ٤ ۳ ٤
 الجمعيات والمنظمات والنوادي   ٦ ٤ ۳ ٤
 دوائر وجهات اخرى   ۹ ٤ ۳ ٤
 قاولين والمتعهديندائنة للم ساباتح     ٥ ۳ ٤
 التأمينات االولية    ۱ ٥ ۳ ٤
 النظاميةالتأمينات     ۲ ٥ ۳ ٤

 االستقطاعات النقديةالتأمينات     ۳ ٥ ۳ ٤

 استقطاعات من المقاولين   ٤ ٥ ۳ ٤
 استقطاعات غرامات تأخيرية   ٥ ٥ ۳ ٤
 حسابات دائنة متنوعة     ٦ ۳ ٤
 صكوك غير مسحوبة   ۱ ٦ ۳ ٤
 تأمينات مستلمة من الغير   ۲ ٦ ۳ ٤
 تأمينات تمويل مشاريع للغير   ۳ ٦ ۳ ٤
 تصفية األرصدة القديمة     ۹ ۳ ٤
 اإلقتراض       ٤ ٤
 اإلقتراض الداخلي     ۱ ٤ ٤
 أذونات الخزينة   ۱ ۱ ٤ ٤
 يوم ۹۱لمدة  أذونات خزينة  ۱ ۱ ۱ ٤ ٤

 يوم ٦۳لمدة  أذونات خزينة  ۲ ۱ ۱ ٤ ٤
 يوم ۲۸لمدة  أذونات خزينة  ۳ ۱ ۱ ٤ ٤
 يوم ۱۸۰لمدة  أذونات خزينة  ٤ ۱ ۱ ٤ ٤
 يوم ۳٦۰لمدة  أذونات خزينة  ٥ ۱ ۱ ٤ ٤
 اقتراض داخلي قصير االجل   ۲ ۱ ٤ ٤
 سندات حكومة العراق  ۱ ۲ ۱ ٤ ٤
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 اقتراض داخلي طويل االجل   ۳ ۱ ٤ ٤
 سندات حكومة العراق  ۱ ۳ ۱ ٤ ٤
 جياقتراض خار    ۲ ٤ ٤
 اقتراض عربي   ۱ ۲ ٤ ٤
 اقتراض اجنبي   ۲ ۲ ٤ ٤
 حسابات التسوية الدائنة       ٦ ٤
 إيرادات مستلمة مقدماً      ۱ ٦ ٤
 مصاريف مستحقة غير مدفوعة     ۲ ٦ ٤
 تخصيصات لقاء مستندات شحن غيرمستلمة     ۳ ٦ ٤
 تخصيصات لقاء مستندات شحن مدفوعة     ٤ ٦ ٤
 جارية للتمويل باتحسا       ۷ ٤
 جارية بين دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح     ۱ ۷ ٤
 / النفقاتجارية بين دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح    ۱ ۱ ۷ ٤
 /النفقات الجارية جارية بين دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح  ۱  ۱ ۱ ۷ ٤
 االستثمارية الخطة/ جارية بين دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح  ۲ ۱ ۱ ۷ ٤
 /المغلق جارية بين دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح   ۲ ۱ ۷ ٤
 /المغلق جارية بين دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح  ۱ ۲ ۱ ۷ ٤
 جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح     ۲ ۷ ٤
 /النفقاتر النظام الالمركزيجارية بين دائرة المحاسبة ودوائ ساباتح    ۱ ۲ ۷ ٤
 /النفقات الجاريةجارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح  ۱ ۱ ۲ ۷ ٤
 الخطة/ جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح  ۲  ۱ ۲ ۷ ٤

 االستثمارية
 / المغلقالالمركزي جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام ساباتح    ۲ ۲ ۷ ٤
 / المغلقجارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح  ۱  ۲ ۲ ۷ ٤
 DFI/ جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح    ۳ ۲ ۷ ٤
/  DFI/ جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح  ۱  ۳ ۲ ۷ ٤

 الجارية
 DFI /جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح  ۲ ۳ ۲ ۷ ٤

 / الخطة االستثمارية
 جارية بين الوحدات الرئيسية وفروعها ساباتح     ۳ ۷ ٤
 جارية بين الخزائن وفروعها ساباتح   ۱ ۳ ۷ ٤
 جارية بين الخزائن وفروعها ساباتح  ۱ ۱ ۳ ۷ ٤
 بين دوائر الالمركزي وفروعهاجارية  ساباتح   ۲ ۳ ۷ ٤
 جارية بين دوائر الالمركزي وفروعها ساباتح  ۱ ۲ ۳ ۷ ٤
 جارية بين الخزائن ودوائر النظام الالمركزي ساباتح   ۳ ۳ ۷ ٤
 جارية بين الخزائن ودوائر النظام الالمركزي ساباتح  ۱ ۳ ۳ ۷ ٤
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 )DFI(حسابات جارية بين الحسابات النقدية وحساب الـ     ٤ ۷ ٤
 )DFIحسابات جارية بين الحسابات النقدية وحساب الـ (   ۱ ٤ ۷ ٤
 )DFIحسابات جارية بين الحسابات النقدية وحساب الـ (  ۱ ۱ ٤ ۷ ٤
 حساب النتيجة      ۸ ٤
 النظامية الدائنة الحسابات       ۹ ٤
 خطابات ضمان من الدائرة للغير     ۱ ۹ ٤
 ن من الغيرمقابل خطابات ضما     ۲ ۹ ٤
 مقابل موجود نقدي لوحدات مستقلة مالياً      ۳ ۹ ٤
 مقابل الموجودات الثابتة     ٤ ۹ ٤
 مقابل االراضي   ۱ ٤ ۹ ٤
 مقابل المباني والمنشآت   ۲ ٤ ۹ ٤
 مقابل االالت والمعدات   ۳ ٤ ۹ ٤
 مقابل وسائط النقل   ٤ ٤ ۹ ٤
 مقابل العدد والقوالب   ٥ ٤ ۹ ٤
 مقابل االثاث واجهزة المكاتب   ٦ ٤ ۹ ٤
 مقابل نباتات وحيوانات   ۷ ٤ ۹ ٤
 مقابل موجودات اخرى   ۸ ٤ ۹ ٤
 مقابل المخزن     ٥ ۹ ٤
 المواد االولية مقابل مخزن   ۱ ٥ ۹ ٤
 االدوات االحتياطية مقابل مخزن   ۲ ٥ ۹ ٤
 الوقود مقابل مخزن   ۳ ٥ ۹ ٤
 المتنوعات مقابل مخزن   ٤ ٥ ۹ ٤
 االنتاج مقابل مخزن   ٥ ٥ ۹ ٤
 البيع لغرضبضائع  مقابل مخزن   ٦ ٥ ۹ ٤
 اخرى مقابل مخزن   ۷ ٥ ۹ ٤
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 وباتالمطلــ) ٤( 
 

                  : النقـــــد الحسابات النقدية الدائنة) ۱-٤(        
 ات النقدية الدائنة ويحلل الىارصدة الحسابيسجل في هذا الحساب                        

 ) البنك/ سحب على المكشوف ۱-۱-٤(                                          
        ن سحــب  وحــدة االنفــاق مـون ـندما يكحساب عهـــذا الدم ـخيست                                                        

  ون ذلك ـــــــوف ويكالمكشى ـب علـسح يد أي ـون رصبـدك ـالبن                                                        
 ي ـر وفــللدوائ دياالعـتيـال ــاالت خاصـــة خـارج التعامـي حــف                                                        

 ا الســحب اكثر من رصيدها .ـله محـتيادية اليسـروف االعـالظ                                                        
    
 ) الرصيد النقدي المدور۱-۲-٤(                                         
                                      

 ى دلرصيد وحدات االنفاق عالجة لماب ذا الحسـه يستخدم                                                        
  نة ــى السالمنتهية ال السنة منوالمدور ) اتريـالمصرف (دف                                                        
 د .ــن ان وجـالصـنـدوق الدائرصيد الالحقة مع                                                         

 اماناتحسابات ) ۲-٤(            
 ى الــذا الحساب االمانات بكافة انواعها ويحلل تبعا" للغرض من االمانات ــــيســجل في ه                       
 -ة :ـــابات التاليــالحس                   

 
 ) امانات تحصيل االيرادات۲-۱-٤(                 

 ي هـــذا الحســاب لمعالجــــة مبالغ االمانات التي تستلمها الدوائـر ضمانـا" يسجل ف                             
 -لتحصيل االيرادات وتحلل الى الحسابات :                             

                          
 ) امانات الضرائب۲-۱-۱-٤(                               

 ة ـــــة العامـا الهيئـي تستلمهــاالمانات التيسجل في هــــذا الحساب                                                  
 . ان تحصيل ايرادات الضرائبضمــــــرض ـــب لغـللضرائ                                                 

 
 ) امانات دوائر الكمارك۲-۱-۲-٤(                             

                               
 يسجل في هـــــذا الحساب االمانات التـــي تستلمهـا الهيئــة العامــة                                                  
 للكمـارك لغـــــرض ضمان تحصيل ايرادات الكمارك .                                                 

                              
  (DFI)) امانات ۲-۱-۳-٤(                            

  (DFI)يسجل في هذا الحساب االمانات التي تسلم الى حساب                                             
            لفتح االعتمادات المستنديه                                            

 ) امانات اخرى متنوعة ۲-۱-۹-٤(                             
                                

 يسجل في هـــذا الحساب االمانات التــي تستلمها وحـدات االنفـــاق                                                        
 ضمان تحـصيل االيرادات عدا ماذكر سابقا" .لغـرض                                                   
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 االمانات الشخصية) ۲-۲-٤(    
 يسجل في هـــذا الحساب مجموعـة من االمانات ذات الطبيعــة الخاصة والتـــــي                                 
  -تخص وحدات محددة وكما يلي :                                

 ) امانات المحاكم۲-۲-۱-٤(                           
 يسجل فــي هــذا الحساب االمانات التـي تستلمهـا وحـــدات االنفـاق                                                       
 دفعهـا الـى للمحاكــم وخاصة بالمحاكـم بحكــم اختصاصهــا لتأميــن                                                  
 اصحابهــا الشرعـيين بعـــد صــدور حكـم نهائي فيها .                                                 

 
 ) امانات التنفيذ۲-۲-۲-٤(                           
                                

 هــذا الحســاب االمانات التـي تستلمها وحــدات االنفــاق  يسجل فـي                                                 
 فـي دوائـر التنفـيــذ لغـرض دفـعـــهـا الــى اصحـابـهـا الشـرعـييــن                                                  
 وخاصة بها فقط  .                                                 

 
 ) امانات رعاية القاصرين۲-۲-۳-٤(                                

 يسجل فـي هـــذا الحســـاب االمانات التــي تستلمهـا وحـدات االنفـاق                                                  
 ط .في دوائــر رعايـة القاصرين وخاصة بها فق                                                

 
 ) امانات التسجيل العقاري٤-۲-۲-٤(                           

 يسجل في هـــذا الحساب االمانات التــي تستلمها وحـــدات االنفــاق                                                   
 ي عــن بدالت بيـع االمـالك المرهونة او في دوائـر التسجـيل العقـار                                                 
 المستملكــة مـن قـبل الحكومـة ودفعـهـا الــى اصحابهــا الشرعـيين                                                  
 وغـــيرها مــن المبالــغ وخاصة بها فقط .                                                 

 
 ) امانات االوقا ف٥-۲-۲-٤(                           

 يسجل فـي هـــذا الحساب االمانات التـي تستلمها وحدات االنفاق                                                   
 في دوائـــر االوقـــــاف وخاصة بها فقط .                                                   

 
 ) امانات البلديات٦-۲-۲-٤(                           

 يسجل في هــذا الحساب االمانات التي تستلمها الوحــدات الحسابية                                                   
 في دوائـــر البلديــات وخاصة بها فقط .                                                  

 
 ) امانات ايجارات العقارات للمنظمات والنقابات المهنية۲-۲-۷-٤(                                   

      
 يسجـــل فـي هـــذا الحســـاب المبالــغ التـــي تستلمهـا الدولة عـن                                                    

 إيجـار ممتلكاتها الى المنظمات والنقابات المهنية .                                                    
         

 ) امانات الدوائر االخرى ۲-۲-۹-٤(                           
 ) امانات الدوائر االخرى۲-۲-۹-۱-٤(                

 الغ التـي تستلمها وحــــدة االنفــاق يسجل في هـــذا الحسـاب المب                                                    
 مــن دوائـــر اخـرى عدا ماذكر سابقا" .                                                    
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 )  امانات صندوق تقاعد موظفي الدولة.۲-۲-۹-۲-٤(                                  
 يسجل في هـــذا الحسـاب المبالغ المستقطعة من رواتب منتسبــي                                                                                         

 الدائرة لحساب التوقيفات التقاعدية                                                    
 

 ) امانات التوزيع۲-۳-٤(                 
 يسجل فـي هـــذا الحسـاب المبالغ التـي تستلمهـا وحــدات االنفـــــاق                                            
 خصـصـت لهــا وحســب   لضمان اعـادة توزيعهــا الى الجهات التــي                                               
 التعليمات النافـذة لكل نوع  منها مثل الحوافزواالرباح ....                                                

                
 حسابات دائنة اخرى (الدائنون) )۳-٤(                 

 ويشمل هذا الحساب الحسابات الدائنة غير االمانات .                              
 

 المعادة دائنو الرواتب واالجور )۳-۱-٤(                     
 يسجل في هـــذا الحســـــــاب الرواتب واالجــور التي لم يستلمهـــــــا                                         
 يــوم مــن تاريخ دفـع الرواتب ويتـم اعادتـها الـى  ۲۰اصحابها خالل                                        

 البنك حيث تسجل في هذا الحساب لحين مراجعة اصحابها الستالمهـا                                        
 وفـــي حالة عــدم المراجعــة ضمن المدة القانونيــــــــة يتـــم قـيــدها                                         
 ة بعــد مضــــي المــدة القانونيـــة ايرادا" نهائيا" وعــند المراجعـــ                                       
 واستحصال موافقــة وزارة المالية يتــم اعادتها الــى اصحابهـــا                                        
 وذلك بتنزيلها من االيراد النهائي وضمها الى حساب االمانات .                                       

            
 دائنو النفقات الدراسية )۳-۲-٤(                     

 يسجل في هـــذا الحساب المبالغ التي انفقتها وحــدة االنفاق على                                    
                                منتسب دائـرة اخــرى فــأن هــذه المبالغ عــند استقطاعهـــا مـن قـبل الوحدة                                     
 التـي ينتسـب اليها الموظـف لحساب الدائرة التي قامت بالصرف تســجـل فــي                                    
 هـذا الحساب ويتم اجــراء تسوية هــذا الحساب عـند تسديد المبالغ الى الجهــة                                    

     التي قامت بالصرف ويحـــلل كاالتي :                                                                                                         
 

 ) وزارة التعليم العالي۳-۲-۱-٤(                                
 

 الخارجية   ) وزارة ۳-۲-۲-٤(                                     
 

 معالجة االخطاء الحسابية الدائنة )۳-۳-٤(                 
 يسجل في هــذا الحساب معالجــة حــاالت الخطــأ التــي تحصــل فــي الحسابات                                   
 ساب حسب نـــوع ومكان الخطــأ فــي وذات الطبيعـــة الدائنــــة ويحلل هــذا الح                                  
 الحسابات وكاالتي :                                  

                                             
 ) معالجة الزيادة في الصندوق والبنك    ۳-۳-۱-٤(                              

 يسجل في هــذا الحساب مبالغ الزيـــادة فـــي رصـــيد الصنــدوق                                                      
 او في البنك لحين التحري عنها ومعالجتها عند اكتشاف السبب.                                                    
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 معالجة الزيادة في المواد المخزنية )۳-۳-۲-٤(                              
 ولحين زيادة في المواد المخزنية يسجل في هــذا الحساب اقيام ال                                                     
                         التحري عنها ومعالجتها .                                                     

                                   
 

 معالجة الزيادة في المقبوضات )۳-۳-۳-٤(                             
 يسجل في هــــذا الحســـاب مبالغ الزيادة في المقبوضات لحـــــين                                                    
 تشاف السبب .التحري عنها ومعالجتها عند اك                                                   

                               
  معالجة الزيادة في االيرادات       )٤-۳-۳-٤(                            
                                

 ت لحــــين  يسجل في هـــذا الحساب مبالــغ الزيــادة فـــي االيــرادا                                                   
 التحري عنها ومعالجتها عند اكتشاف السبب .                                                   
                                                  

 االستقطاعات لحساب الغير  )٤-۳-٤(                      
 ي هـذا الحساب المبالغ التـي تستقطع مـن المنتســبين او المتعامليــن يسـجل ف                                       
 مــع هـذه الدائـرة لصالح جهات اخرى ويحلل كاالتي :                                      

 
 المصارف )۱-٤-۳-٤(                          

 ذا الحساب مبالغ استقطاعات من المنتسبين الى حســـــاب   يسجل في هـــ                                           
 -المصارف التالية:                                           

 
 ) مصرف الرافدين۱-۱-٤-۳-٤(                                 

 لمبالغ التـــي تستقطعهــا يســـــجل في هذا الحساب ا                                                      
 وحـــــدات االنفـــاق مـــــن منتســـــــبيهــا لغـــرض                                                        
 ارسالهـا الى فـروع مصرف الرافدين .                                                      

 ) مصرف الرشيد۱-۲-٤-۳-٤(                                  
 يســــجل في هذا الحساب المبالغ التـــي تستقطعهـــا                                                        
 وحــــدات االنفـــــــاق مـــن منتســــــبيهــا لغـــرض                                                        

 ارسالهـا الى فـروع مصرف الرشيد .                                                       
 ) المصرف العقاري۱-۳-٤-۳-٤(                                  

 يســـجل في هذا الحساب المبالغ التـــي تستقطعهــــا                                                         
 وحــــدات االنفـــــــاق مـــن منتســــــبيهــا لغـــرض                                                         

 ارسالهـا الى فـروع المصرف العقاري .                                                        
 اعي) المصرف الزر٤-۱-٤-۳-٤(                                  

 يســجل في هذا الحساب المبالغ التـــي تستقطعهـــــا                                                         
 وحــــدات االنفـــــــاق مـــن منتســـــبيهــا لغــــرض                                                        

 ارسالهـا الى فـروع المصرف الزراعي .                                                        
 ) مصرف العراق٥-۱-٤-۳-٤(                                  

 يســجل في هذا الحساب المبالغ التـــي تستقطعهـــــا                                                         
 وحــــدات االنفــــــــاق مــــن منتســــبيهــا لغـــرض                                                         

 ارسالهـا الى فـروع مصرف العراق .                                                        
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 ) المصرف الصناعي٦-۱-٤-۳-٤(                                  

 يســجل في هذا الحساب المبالغ التـــي تستقطعهـــــا                                                        
 وحـــــدات االنفـــــــاق مــــن منتســــبيهــا                                                       

 ارسالهـا الى فـروع المصرف الصناعي .                                                            لغــــرض                                                       
               

 ) دوائر التنفيذ      ۲-٤-۳-٤(                           
 يسجل في هـذا الحساب المبالغ المستقطعة من المنتسبين فــــــي                                                

 وحدات االنفاق لصالح دوائر التنفيذ ويحلل حسب دوائر التنفيذ .                                              
                           

 ن   ) شركات التأمي۳-٤-۲-٤(                           
 يسجل في هــذا الحســاب المبالـغ المستقطعــة مــن المنتسبيــن                                             
 في وحــــدات االنفاق لصالح شركات التأمين ويحـلل حسب تـلك                                             
 الشركات                                           

                                                   
 الشــركات العامــة                               )٤-٤-۳-٤(                           

 يسجل فـي هـــــذا الحســـاب المبالـغ المستقطعــة مـن المنتسبيــن                                              
 في وحدات االنفاق لصالح الشركات العامـة والقطـاع االشتراكي .                                             

 
 ) دوائــر القطــاع الحكومــي               ٥-٤-۳-٤(                           

 الــغ المستقطعــة مـن المنتسبيــن يسجل فــي هــذا الحسـاب المب                                           
 في وحدات االنفاق لصالــح دوائر القطاع الحكومي .                                           

 
 ) الجمعيات والمنظمات والنوادي     ٦-٤-۳-٤(                           

 الحسـاب المبالــغ المستقطعــة مـن المنتسبيــن يسجل فـي هــذا                                             
 في وحدات االنفاق لصالــح الجمعيات والمنظمات والنوادي .                                            

 
 دوائر وجهات اخرى  )۹-٤-۳-٤(                           

 هــذا الحســاب المبالـغ المستقطعــة مــن المنتسبيــن  يسجل فـي                                              
 لصالــح دوائـر وجـهات اخـرى عــدا ماذكــر سابقا".                                              

 
 ) حسابات دائنة للمقاولين والمتعهدين٥-۳-٤(                     

 في هـــذا الحســاب كـل مايســـتلم مـن المقاوليــن والمتعهديــن نتيجـــة يسجل                                     
 التزامهــــم مــــع الدوائـــر .                                     

 
 التأمينات االولية      )۱-٥-۳-٤(                           

 المبالغ التي يقدمها المقاول هـــذا الحساب يسجل في                                             
 التقديم للمناقصات ووفق النسب المحددة في االعالن عند                                            
 عن المناقصة او المزايدة وبموجب صك مصدق .                                            
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 ) التأمينات النظامية۲-٥-۳-٤(                           
 يسجل فـي هــــذا الحســاب المبالــغ التي يسددها المقاول                                              
 بعـد رســو المناقصة ووفــق النســب المحــددة بتعـليمات                                              

 .   مــن وزارة التخطــيطتنفيذ العقــود الصــادرة                                              
 

 ) تأمينات االستقطاعات النقدية                              ۳-٥-۳-٤(                           
 ستقطاعها يسـجل في هــذا الحساب المبالغ التـي يتــــم ا                                             
 من استحقاق المقـاول عــن ذرعـــــات العمــل لضمــان                                              
 سالمة العمل وتنفيذه ووفق المواصفـات المحددة بالعقد                                              
 دا" الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية .واستنا                                             

                           
 ) استقطاعات من المقاولين للغير ٤-٥-۳-٤(                            

 يسجل فــي هـذا الحساب المبالغ التي يتم استقطاعها                                              
 مــن المقاول لصالح جهات اخـرى مثل اجور فحص                                              

 المختبرات االنشائية او اجور اعـــــالنات او ضريبة                                              
 الى آخره .                                             

 طاعات غرامات تأخيرية ) استق٥-٥-۳-٤(                           
 يسـجل في هــذا الحساب المبالغ التي يتم استقطاعها                                             
 تنفيذ  التزامهكغرامات تاخيرية لعـــدم مـن المقـاول                                             
 لعمل وفــق المدة المحــددة بالعقـــد ووفــق ضوابط ا                                           
 وبعكســه  ۲۰۰۸) لسنة ۱تعليمات تنفيذ العقود رقم (                                           
 يتم قيدها ايرادا" نهائيا" .                                           

  
 متنوعة  حسابات دائنة) ٦-۳-٤(                    

                          
 ) صكوك غير مسحوبة۱-٦-۳-٤(                               

 يسجل في هـــذا الحساب مبالغ الصكوك التـي مضــت                                                
 أشهر وعشرة ايام) ولم  ٦ي (عليها مدة التقادم الزمن                                              
 تسحب من الحساب الجاري لوحــــــدات االنفاق حيث                                                  
 تسجل باسم اصحابها ويتم اجراء تسديد هذا الحساب                                              

 في حالة مراجعة صاحـــب العــالقــة الســـتالم المبلغ                                                
 وبعكسه وبعـــد مضـي المـــدة القانونيــة يتـــم قيــده                                               
 وزارة ايـرادا" نهائيــا" وبعــد استحصــال موافقــــة                                               
 المالية يتــم اعــادة المبلـغ وذلك بتنزيلـه مـن االيـراد                                               
 النهائي وضمه الى حساب االمانات .                                               

 
 ) تأمينات مستلمة من الغير ۲-٦-۳-٤(                         

 يسجل في هـذا الحساب مبالغ التأمينات التي تستلمها                                           
 وحـدات االنفاق من الغير عــدا ما تم ذكــره سابقا                                        
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 ) تأمينات تمويل مشروع للغير۳-٦-۳-٤(                         

 يسجل في هـذا الحساب مبالغ التأمينات المستلمة من                                            
 جهات اخرى لغرض قيـام وحــدات االنفاق                                            

 بتنفيذ مشاريع لتلك الجهات .                                           
 

 تصفية االرصدة القديمة) ۳-۹-٤(                       
 ) تصفية االرصدة القديمة                   ۳-۹-۱-٤(                           

 غ الموقوفة فـي حســاب يستخدم هــذا الحساب معالجـــة المبالــ                                             
  االمانات القديم قبل اعتماد هذا النظام .                                             

 االقتراض )٤-٤(                 
 عندما تكون ايراداتها التتماشى مع  تقترضها الدولة يالمبالغ التـــذا الحساب ه يسجل في                             

 معدل انفاقها ولتوفير السيولة النقدية .                             
                  

 ) االقتراض الداخلـــي ۱-٤-٤(                     
 الدولة لتالفي العجز ولتوفير النقود المبالغ التي تقترضها ذا الحساب ه يسجل في                                

 عن طريق اصدار سندات دين على الخزينة  تستحق ــن الداخل الكافية للخزينة م                                
 -خالل اجل قصير مع فوائدها وتسمى اذونات (حواالت الخزينة) وتتمثل باالتي:                                
                                 

 ) اذونات الخزينة۱-۱-٤-٤(                                             
 يوم ۹۱)اذونات خزينة لمدة۱-۱-۱-٤-٤(                                             

                                                                               يوم ٦۳) اذونات خزينة لمدة۱-۱-۲-٤-٤(                                             
 يوم ۲۸اذونات خزينة لمدة )۱-۱-۳-٤-٤(                                             

 يوم   ۱۸۰اذونات خزينة لمدة )٤-۱-۱-٤-٤(                                            
 يوم   . ۳٦۰ لمدة اذونات خزينة )٥-۱-۱-٤-٤(                                             

 االجل) اقتراض داخلي قصير ۱-۲-٤-٤(                 
 ) سندات حكومة العراق۱-۲-۱-٤-٤(                 

 يسجل في هذا الحساب سندات تعرض على الجمهور لمدة سنة وبفوائد                                      
 على شكل كبونات سنويةتدفع                                      

 ) اقتراض داخلي طويل االجل۱-۳-٤-٤(                 
 ) سندات حكومة العراق۱-۳-۱-٤-٤(                 

 يسجل في هذا الحساب سندات تعرض على الجمهور الكثر من سنة وبفوائد                                      
 تدفع على شكل كبونات سنوية                                     

 اقتراض خارجي )۲-٤-٤(                 
 اقتراض عربي )۲-۱-٤-٤(                     

 يسجل في هـــذا الحساب المبالـــــــغ التــي تقـترضها الدولــة مــن                                        
 لــدول العـربيــة .ا                                       

 ) اقتراض اجنبي۲-۲-٤-٤(                        
 يسجل في هـــذا الحساب المبالغ التي تقترضها الدولة من جهـــات                                           

 اجـنبيـــــــــة .                                           
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 ابات التسوية الدائنة) حس٦-٤(           
 يرتبط استخدام هذا الحساب باعتماد االسـس المحاسبية ويحلل الى  :                                                                  

 ) ايرادات مستلمة مقدما"۱-٦-٤(                     
 لمبالغ المستلمة مقدما" وعند تطبيـــــــق يسجل في هذا الحساب ا                                   
 نظام االستحقاق .                                     

 ) مصاريف مستحقة غير مدفوعة۲-٦-٤(                      
 يسجل في هــذا الحساب المبالغ المستحقة ولم يتـم تسديـــــــــدها                                     

 مــن الســـنة  ۳۱/۱۲لالعمال وذرعات العمل المنجزة في او قبـل                                     
 وتأخــر صرفها الـى ســنة الحقـــة علما" انها تخـص حســـابات                                    
 صيصات السنة المختصة .  الخطة فقط لضمان احتسابها على تخ                                    

                           تخصيصات لقاء مستندات شحن غير مستلمة )۳-٦-٤(                      
 يسجل في هـــذا الحساب المبالــغ المستحقــة في حالة وصــــول                                     
 من السنة المختصة وعــدم اسـتالم  ۳۱/۱۲في او قـبل  البضاعة                                    
 مستندات الشحن لضمان احتساب قيمتها على تخصيصات السنة                                     
 المالية المختصة .                                   

                          تخصيصات لقاء مستندات شحن مدفوعة )٤-٦-٤(                      
 يستخدم هـــــــذا الحساب عند استالم مستندات الشحن في او قـبل                                     
 ولم يتــم اســــتالم البضــاعة ولضمان احتسابهــا علـــــى  ۳۱/۱۲                                    

 تخصيصات السنة المالية المختصة .                                         
                  

 ) حسابات جارية للتمويل۷-٤(    
 يستخــــدم هـــذا الحساب لغــــرض تسجــــيل عمليــــــات التمويـل مــن قبل الجهـــة                             
  -النواع التالية :التي تم تمويلها ويحلل حسب ا                           

 
 حـ / جارية بين دائرة المحاسبة والخزائن )۷-۱-٤(                      

 ) حـ / جارية بين دائرة المحاسبة والخزائن/النفقات ۷-۱-۱-٤(                           
 النفقاتحـ / جارية بين دائرة المحاسبة والخزائن/ )۷-۱-۱-۱-٤(                               

 يسجل فيه المبالغ التـــي استلمتها الخزائن من دائرة المحاسبة .                                                     
 

 ) حـ / جارية بين دائرة المحاسبة والخزائن/الخطة۷-۱-۱-۲-٤(                                
 يسجل فيه المبالغ التـــي استلمتها الخزائن من دائرة المحاسبة                                                      

 لحساب الخطة                                                      
 

 ) حـ / جارية بين دائرة المحاسبة والخزائن / المغلق۷-۱-۲-٤(                         
 )  حـ / جارية بين دائرة المحاسبة والخزائن / المغلق ۷-۱-۲-۱-٤(                               

 يسجل في هـــذا الحساب المبالغ التـي استلمتهـا الخزائن واودعتهــا فــي                                           
 ــا الــى دائــرة المحاسبة وعـنـد البنـــوك المغلقــة ومـن ثم يتــــم تحويلهـ                                          
 استالمها يتم قيدها في هذا الحساب .                                           
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 حـ /جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي )۷-۲-٤(                      
 سبة ودوائر النظام الالمركزي/النفقات ) حـ/جارية بين دائرة المحا۷-۲-۱-٤(                         

 يةالنفقات الجار/الالمركزي حـ /جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام ) ۷-۲-۱-۱-٤(                              
 اق                                 يسجل في هــــذا الحساب المبالغ التي استلمتها وحدات االنف                                                   
 لدوائــر النظــام الالمركزي من دائرة المحاسبة .                                                   

 ) حـ /جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام  الالمركزي الخطة۷-۲-۱-۲-٤(                               
 يسجل في هــــذا الحساب المبالغ التي استلمتها وحدات االنفاق                                                                                     

 لدوائر النظام الالمركزي من دائرة المحاسبة لحساب الخطة .                                                    
                                         

 ) حـ/جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي/المغلق۷-۲-۲-٤(                         
 ) حـ /جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر  الالمركزي/المغلق ۷-۲-۲-۱-٤(                               

 يسجل في هــذا الحسـاب المبالـغ المسحوبة مـن البنـوك المغـلقـة                                                     
 لوحدات االنفاق لدوائر النظام الالمركـزي وايداعها فــي حســـاب                                                     
 دائـرة المحاسبة .                                                    

                   
 DFI) حـ / جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي / ۷-۲-۳-٤(                        

 DFI) حـ /جارية بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام   الالمركزي/۷-۲-۳-۱-٤(                               
 يسجل في هـــذا الحساب المبالغ التي استلمتها وحــدات االنفــــاق                                                   

       . DFIلدوائر النظام الالمركزي من حساب جاري دائرة المحاسبة                                                   
                        
 فروعها                   رئيسية ن الوحدات ال) حسابات جارية بي۷-۳-٤(                      

 يسجل في هــذا الحساب مبالغ التمويل من قبل وحــدات االنفاق الرئيسيــة                                          
 وفروعـها .                                         

 
 ة بين الخزائن وفروعها ) حسابات جاري۷-۳-۱-٤(                          

 ) حسابات جارية بين الخزائن وفروعها۷-۳-۱-۱-٤(                              
 يسجل في هـــذا الحساب مبالغ التمويل مـن قبـل الخزينة الى فـروع                                                       

 الخزينة (االقضية والنواحي)                                                 
 

 ) حسابات جارية بين دوائر النظام الالمركزي وفروعها۷-۳-۲-٤(                         
 ) حسابات جارية بين دوائر النظام الالمركزي  وفروعها۷-۳-۲-۱-٤(                              

 يسجل فـي هـــذا الحسـاب مبالـغ التمويل بيـن وحــدات االنفـــاق                                                    
 لدوائر النظام الالمركزي وفروعها (جاري الفروع) .                                                  

 
 ) حسابات جارية بين الخزائن ودوائر النظام الالمركزي  ۷-۳-۳-٤(                         

 ) حسابات جاري بين الخزائن ودوائر النظام الالمركزي                      ۷-۳-۳-۱-٤(                              
 يسجل فــي هـــذا الحســاب مبالــغ التمويـل بيـن الخزينـة ووحــدات                                                 

 انفاق لدوائر النظام الالمركزي (جاري فروع) .                                                   
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 )DFI) حسابات جارية بين دائرة المحاسبة وحساب الـ ( ٤ -۷ -٤(               
 )DFI) حسابات جارية بين دائرة المحاسبة وحساب الـ ( ۱-٤-۷-٤(                  

 )DFIحسابات جارية بين دائرة المحاسبة وحساب الـ ( )  ۱-۱-٤-۷-٤(                     
 وحساب جاري ) DFIب مبالغ التمويل بين حساب  (يسجل في هذا الحسا                                          

 النقدية لغرض تمويل حسابات الدولة                                          
 

 ةـــحسابات النتيج) ۸-٤(                      
 ه ــل فيـــحيث تقف وحـــدةذا الحساب نتيجة النشاط للــهسجل في ي                                                 
 ى ـــيد الـــة كل سنة وينقل الرصـــرادات نهايــات وااليــلمصروفا                                                 

 المركز المالي .                                                 
 

 ) الحسابات النظامية الدائنة ۹-٤(                      
 الى: ويحلل ۳/۹في الحسابيسجل في هذا الحساب ما ورد                                 

 
                             
 خطابات ضمان من الغير  )۹-۱-٤(                            

 
 ) مقابل خطابات ضمان من الغير ۹-۲-٤(                            

               
 

 ) مقابل موجود نقدي لوحدات مستقلة ماليا"۹-۳-٤(                             
 ق ــلمتفاة ــمن العالقــض ط ــدم من قبل دائرة المحاسبة فقــيستخ                                     

  رة ــــا" والمصارف ودائـــــدات المستقلة ماليــــن الوحــعليها بي                                          
 دى المصرف ــة لــيد الخزينة العامـتساب رصــند احــالمحاسبة ع                                          

    . ۳/۹/۳ورد في الحساب ويالحظ ما                                            
 

 مقابل الموجودات الثابتة  )٤-۹-٤(                          
 

 ) مقابل االراضي۱-٤-۹-٤(                                  
 

  ) مقابل المباني والمنشآت            ۲-٤-۹-٤(                                  
                                

 ) مقابل اآلالت والمعدات۳-٤-۹-٤(                                  
 

 ) مقابل وسائط النقل٤-٤-۹-٤(                                 
 

 ) مقابل العدد والقوالب٥-٤-۹-٤(                                 
                                

 ) مقابل االثاث واجهزة المكاتب٦-٤-۹-٤(                                 
 

 ) مقابل نباتات وحيوانات۷-٤-۹-٤(                                 
 

 )  مقابل موجودات اخرى۸-٤-۹-٤(                                
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 ) مقابل المخزن ٥-۹-٤(                    
 

 )   مقابل مخزن المواد االولية۱-٥-۹-٤(                                
 
 

 ) مقابل مخزن االدوات االحتياطية۲-٥-۹-٤(                                
  

 ) مقابل مخزن الوقود     ۳-٥-۹-٤(                               
 

 متنوعات) مقابل مخزن ال٤-٥-۹-٤(                               
 

 ) مقابل مخزن االنتاج٥-٥-۹-٤(                               
 

 البيع غرضل) مقابل مخزن بضائع ٦-٥-۹-٤(                               
 

 ) مقابل مخزن اخرى ۷-٥-۹-٤(                               
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  رابعالفصل ال                  
 ة ـــات القيديــــالمعالج              
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 ۱حـ/   المعالجات القيديــة لحســـاب االيــرادات
     

 يتم قيد كافة االيرادات المستحصلة للخزينة العامة كل حسب نوع االيـــراد ضمــن                    -۱
 -دية للدولة وكما يلي :تبويبات الموازنة االتحا         

 من حـ / بنك النفقات االعتيادية             
 الى حـ / االيرادات النهائية (حسب نوع االيراد)                      

 
 

 )DFI  )۱-۱-۱ايرادات المبيعات النفطية   -۲
 
يتم اجراء القيد االتي في سجالت دائرة المحاسبة / وحدة ادارة النقد استنادا" الى  . أ

شوفات البنك المركزي وكشوفات شركة سومو لتظهر فيه االيرادات المستحصلة ك
 فعال" ( االساس النقدي ) .

 
 ۷۰۰۰۹% من حـ / البنك / ۹٥               
 )۱-٤-٤-٦-۱-۲(%   من حـ / المصروفات النهائية عن تعويضات حرب الكويت ٥  

 )۱-۱-۱-۱نفطية ( %          الى حـ / ايراد مبيعات۱۰۰               
 

في حالة اعتماد اساس االستحقاق يتم اجراء القيد اآلتي عن المبيعات الفعلية للنفط   . ب
 المستلمة مبالغ او غير مستلمة 

 
 )۱-٦-۳% من حـ / ايرادات مستحقة وغير مقبوضة (۱۰۰
 )۱-۱-۱الى حـ / االيرادات النهائية (            ۱۰۰%

                              
 -وعند ظهور مبالغ االيرادات في كشف البنك للحساب المذكور يتم اجراء القيد االتي :

 
 % من حـ /البنك۹٥

 )۱-٤-٤-٦-۱-۲(%  من حـ /المصروفات النهائية عن تعويضات حرب الكويت ٥
 )۱-٦-۳وغير مقبوضة ( مستحقةحـ / ايرادات الى         ۱۰۰%

 
 

 )٥-۱(  شركات القطاع العام ايرادات الخزينة العامة من ارباح-۳
 
 عند استالم حصة الخزينة من ارباح شركات القطاع العام البالغة  . أ

 المستحقة  ۱۹۹۷) لسنة ۲۲% استنادا" الى القانون رقم (٤٥
 
 



  (193) 

يتم اجراء القيــد االتــــي في دائرة المحاسبة / النقدية المستحقة فعال" (االساس 
 النقدي)
 ۷۰۰۰۹ك   من حـ / البن             

 الى حـ / االيرادات النهائية (حسب الجهة القطاعية المختصة)                        
       

المختصة التي يعود في حالة اعتماد اساس االستحقاق يتم اجراء القيد االتي في السنة  . ب
 اليها االيراد

 )۱-٦-۳من حـ / ايرادات مستحقة وغير مقبوضة (        
 )۱-۱-٥-۱الى حـ / االيرادات النهائية (                   

 
 وعند استالم المبلغ يتم اجراء القيد االتي في تاريخ التسديد

 
 ۷۰۰۰۹من حـ / البنك          

 )۱-٦-۳الى حـ / ايرادات مستحقة وغير مقبوضة (                  
 

 ۲المعالجات القيدية لحساب النفقات حـ / 
 

المصروفة على النفقات في حالة تكامل شروط الصرف وتوفر المستندات يتم قيد كافة المبالغ 
المعززة للصرف مصرفا" نهائيا" للحسابات المختصة وفق التبويب المعتمد الوارد في 

  -الموازنة االتحادية للدولة كما يلي :
 

 من حـ / المصروفات النهائية (حسب نوع االنفاق)           
 لى حـ / بنك النفقات االعتيادية  ا                      

 
 .االيرادات ۱
 امثلة : 

 مليون ٥۰ بمبلغ بالمزاد الحكومية الدور من عدد المالية وزارة في الدولة عقارات دائرة باعت  
 من% ۱۰ يدفع ان على سنوات ۱۰ لمدة سنوية باقساط المبلغ تسديد ويتم المنتسبين من عدد على
 مذكورين من  قيدال سيكون" مقدما البيع قيمة

 
 االعتيادية النفقات بنك/    ـح من    مليون  ٥                  
 مستحقة ايرادات  /  ـح من     مليون ٤٥                 
 مالية غير موجودات بيع ايرادات    ـح/  الى      مليون ٥۰                 
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  دفعة اول استالم عند
 

 االعتيادية النفقات بنك/   ـح من    مليون  ٤٫٥                
 مستحقة ايرادات/   ـح الى   مليون   ٤٫٥                

 
 المبلغ كامل تسديد يتم حتى" سنويا القيد هذا ويستمر

   المصروفات.۲
 : امثلة. ۱

 كمالاست ولعدم مشروع تنفيذ عن للسنة ۳۱/۱۲ قبل او في منجزة عمل ذرعة مقاول تقديـــم عند    
  الصرف شروط

  الختامية الحسابات فترة في االتي االستحقاق قيد اجراء يتم المالية السنة وانتهت    
 )مباني( النهائي المصرف/   ـح من ----------           
  مدفوعة وغير مستحقة مصروفات/   ـح الى ----------           

 
 وكما التالية السنة في) المقاول استحقاق( ةالذرع مبلغ صرف يتم الصرف شروط استكمال وبعد
 : ادناه مبين

 مدفوعة وغير مستحقة مصاريف/   ـح من -----------            
 االعتيادية النفقات بنك/  ـح الى   -----------           

 : امثلة. ۲
 الشحـــن مستندات ورود وعدم المختصة السنة من ۳۱/۱۲ قبل او في البضاعة ورود عنــد     

  الختامية الحسابات فترة في التالي القيد اجراء يتم االستحقاق الســــاس" وتطبيقا
  النهائية المصروفات/   ـح من             
  مستلمة غير شحن مستندات لقاء تخصيصات/   ـح الى             

 
 القيد اجراء يتم تحقالمس المبلغ صرف ولغرض الحقة مالية سنة في الشحن مستندات ورود وعند
 : االتي

  مستلمة غير شحن مستندات لقاء تخصيصات/   ـح من               
 االعتيادية النفقات بنك/   ـح الى               

 
 

                    ۳حـ /  الموجوداتالمعالجات القيدية لحساب 
 )۱-۱-۳حـ / نقد في الصندوق (

 -ستخدام الصندوق الغراض القبض والدفع تكون القيود كاآلتي:عندما تقوم الوحدة الحسابية با
 عند قبض مبالغ تمثل ايرادات نهائية للخزينة العامة  -۱

 من حـ / نقـــد في الصندوق                                 
 دالى حـ / االيرادات النهائية / يبوب حسب نوع االيرا                                          
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 عند قبض مبالغ تمثل امانــات  -۲
 من حـ/ نقد في الصندوق                            

 الى حـ / االمـــانات / يبـــوب حســب نـــوع االمانـــــــة                                     
 

 عند تحويل المبالغ المتجمعة من الصندوق الى البنك يتم اجراء القيد االتي  -۳
 من حـ / البنك /                            

  الى حـ / الصندوق                                          
 

 )۱-۲-۱-۳/ الدينار ( بنك النفقاتحـ / 
 عند ايــــــــداع مبالغ في الحساب الجـــاري للوحدة الحسابية وعلى سبيل المثال مبالـــغ   -۱

  -ــي :التمويل يكون القيد كاآلتـــ    
 / الدينار بنك النفقاتمن حـ /                       

 الى حـ / الحسابات الجارية للتمويل / يبوب حسب النظام                                  
 المحاسبي المطبق لدى الدائرة                                                                  

 
الحسابية بصرف مبالغ من حسابها الجاري ومبوب مصروفات نهائية  عند قيام الوحدة -۲

 -يكون القيد كاآلتــــــــي :
 من حـ / المصروفات النهائية / يبوب حســب نوع المصروفات                           

 / الدينار  بنك النفقاتالى حـ /                                    
 

 -يكون القيد كاالتـــــي :واذا كان الصرف سلف  -۳
 من حـ / السلف / يبوب حسب نوع السلف                           

 / الدينار بنك النفقاتالى حـ /                                    
 

 )۱-۲-۲-۱-۳حـ / بنــك العمالت االجنبية / الدوالر  (
 

ا يعادله بالدينار العراقي وحسب السعر عند إيداع مبالغ بالدوالر يتم إجراء القيد اآلتي بم -۱
 المتفق عليه.                                    

 من حـ / بنك العمالت االجنبيــة / الدوالر                            
 الى حـ / حســــابات جاريــة للتمويــل                                       

   -تي :عند الصرف يكون القيد كاآل -۲
 من حـ / المصروفات النهائية / يبوب حسب نوع المصروفات                      

 الى حـ / بنك العمالت االجنبية / الدوالر                                 
 

 -عند صرف مبالغ على حساب السلف يتم إجراء القيد اآلتي : -۳
 نوع السلفة من حـ/ السلف / يبوب حسب                      

 الى حـ / بنك العمالت االجنبية / الدوالر                                      
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 )۲-۲-۲-۱-۳حـ / بنك العمالت االجنبية / اليورو (
 ويالحظ نفس القيود الحاسبية عند االيداع والصرف من بنك العمالت االجنبية / الدوالر .

 
 

 )۱-۳-۲-۱-۳ار (حـ / بنك االيرادات المغلق / الدين
عند إيداع المبالغ التي تخص تحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة يتم إجراء القيود في سجالت 

 -دائرة المحاسبة وسجالت الدائرة المختصة كاآلتي:
 

 سجالت الدائرة المعنية سجالت دائرة المحاسبة
عند ايداع المبلغ في حساب دائرة المحاسبة يتم 

 -:اجراء القيد اآلتي
 من حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية

 الى حـ/ جاري الدائرة المعنية         

 عند إيداع مبالـــــــــغ فـــــي هــــذا الحساب يتــــم    -۱
                                                                                   -إجراء القيد اآل تي: 

 يرادات المغلق/ الدينار                                               من حـ/بنك اال         
 الى حـ/ اليرادات النهائية/                                                                                                             

 حسب نوع االيراد                 
ــذا الحساب وايداعه في جاري عند سحب رصيد هـــ -۲

 -القيد االتي:دائرة المحاسبة النقدية يتم إجراء 
 
 من حـ/حسابات جارية للتمويل بأنواعها.   

 الى حـ/بنك االيرادات المغلق/الدينار                         
في حالة وجود ايرادات زائدة او مكررة والمطالبة  -۳

ية يتم بها وبعد استحصال الموافقات االصول
 جراء القيد االتي ا

 من حـ / االيراد النهائي         
 الى حـ / االمانات         

يتم االيعاز من دائرة المحاسبة الى البنك بسحب  -٤
المبلغ المطلوب وايداعه في بنك االمانات اذا كانت 

 الدائرة تستخدمه او بنك النفقات يتم اجراء القيد االتي
 من حـ / االمانات  
 ى حـ / البنك ( بنك امانات او النفقات)ال

 
 )۲-۳-۲-۱-۳حـ / بنك االيرادات المغلق / الدوالر (

يالحظ نفس القيود عند االيداع والسحب من الحساب الجاري الخاص ببنك االيرادات المغلق / 
 الدينار بعد معادلة الدوالر بالسعر الرسمي المتفق عليه  .

 
 )۱-٤-۲-۱-۳نــار (حـ / بنــك االمانــات / الدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -عند إيداع مبالغ في هذا الحساب يتم إجراء القيد اآلتي: -۱

 من حـ / بنك االمانات / الدينار        
 الى حـ / االمانات / يبوب حسب نوع االمانة                 

 -حساب الشخص الذي سدد مبلغ األمانات يتم اجراء اآلتي: عند تصفية -۲
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  -إذا كان مبلغ األمانات يساوي المبلغ الذي يؤخذ إيراد نهائي يتم اجراء القيد اآلتي: - أ
 من حـ / االمانات / يبوب حسب نوع االمانة        

 الى حـ / اإليرادات النهائية                  
 

 -الى بنك االيراد المغلق ويتم اجراء القيد اآلتي:ويحول مبلغ األمانات     
 من حـ / بنك اإليراد المغلق         

 الى حـ/ بنك األمانات                   
 

عندما يكون مبلغ اإليرادات أكثر من مبلغ األمانة فيتم إجراء نفس القيود أعاله مع  - ب
 يراد المغلق .مطالبة الشخص المعني بايداع مبلغ الفرق في حساب بنك اإل

 
 -عندما يكون مبلغ األمانات أكثر من مبلغ اإليرادات يتم إجراء القيد اآلتي: -ج

 من حـ/ األمانات حسب نوعها 
 الى حـ/ اإليرادات النهائية       
 الى حـ/ بنك األمانات       

 
 -آلتي:ويحول مبلغ األمانات إلى بنك اإليراد المغلق ويتم اجراء القيد ا               

 من حـ/ بنك اإليراد المغلق                     
 الى حـ/ بنك األمانات                        

 
 ۲۱/۱۱/۲۰۱۲في  ۲۱۱٦۳كما نرجو مالحظة كتاب دائرة المحاسبة قسم النظام الالمركزي 

 والمدرج نصه ادناه
 

 الى ديوان الرقابة المالية / دائرة الشؤون الفنية والدراسات
 
 

 م/ حساب جاري لألمانات
 

 وبصدد ما جاء فيه ۳۰/۱۰/۲۰۱۲) في ۲/٥/٥/۲۲۸۱۲الى كتابكم المرقم (اشارة 
تغذية وتشغيل الحسابات الجارية لألمانات التي تم فتحها ضمن حسابات  نود اعالمكم بآلية

 الموازنة الجارية (التشغيلية ) والموازنة االستثمارية لمختلف الدوائر الحكومية
 

لة وجود سيولة نقدية في حساب جاري بنك النفقات االعتيادي فتحول جميع مبالغ في حا -۱
االمانات الى حساب جاري بنك االمانات وبموجب صك مسحوب على حساب بنك النفقات 

  -االعتيادي ويكون القيد المحاسبي كاآلتي :
 من حـ / بنك االمانات    

 ألمر بنك االماناتالى حـ / بنك النفقات االعتيادي / صك         
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في حالة عدم توفر السيولة النقدية في حساب جاري بنك النفقات االعتيادي فتقوم الدوائر  -۲
الحكومية بمفاتحة دائرتنا / قسم االمور النقدية لغرض تمويلها برصيد االمانات الموقوفة 

د في سجالتها لغرض ايداعه في حساب جاري بنك االمانات ويكون القيد المحاسبي عن
 التمويل كاآلتي

 من حـ / بنك االمانات     
 الى حـ / جاري دائرة المحاسبة / النقدية         

 
مبالغ االمانات التي يتم استالمها من قبل الدوائر الحكومية موضوع البحث بعد تاريخ فتح  -۳

حساب جاري بنك االمانات يتم ايداعها في حساب جاري بنك االمانات مباشرة ويكون القيد 
 لمحاسبي عند االيداع كاآلتيا

 من حـ / بنك االمانات     
 الى حـ / االمانات بأسماء مستحقيها         

 
مانات التي تحسم من رواتب منتسبي تلك الدوائر لغرض تسديدها الى الجهات بالنسبة لال -٤

ذه دين فأن مبالغ ههالدائنة وكذلك عند حسم مبالغ االمانات من استحقاق المقاولين والمتع
االمانات تحول الى بنك االمانات وبموجب صك مسحوب على حساب بنك النفقات االعتيادي 

 ويكون القيد المحاسبي عند التحويل كاآلتي
 من حـ / بنك االمانات        
 الى حـ / بنك النفقات االعتيادي / صك ألمر بنك االمانات         

 
ري بنك االمانات بحيث يكون رصيد هذا وهكذا تحول جميع مبالغ االمانات الى حساب جا -٥

 ۰٤الحساب في أي تاريخ مساوي لرصيد االمانات المثبتة في سجل االمانات محاسبة /
 

ويتم الصرف من حساب جاري بنك االمانات في حالة تحقق امانات واجبة الرد الى  -٦
جة لها ومن انقاء الحا ٤اصحابها وبعد التاكد من موقوفيتها في سجل االمانات محاسبة /

 وحسب شروط صرف مبالغ االمانات المعمول بها حالياً 
 
 
 

 للتفضل باالطالع ..... مع التقدير
 
 
 

 عماد اسماعيل النائب                                                                          
 مدير عام دائرة المحاسبة                                                                      

                                                                            /۱۱/۲۰۱۲ 
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 )            ۲-٤-۲-۱-۳حـ / بنك االمانات / الدوالر (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فس القيــود المحاسبية عند االيــــداع والسحــب مــن الحساب الجــاري الخاص         يالحــــظ ن   
 ببنك االمانات / الدينار بعد معادلة الدوالر بالدينار العراقي وحسب السعر المتفق عليه.    
 

 )٦-۲-۱-۳حـ / بنك القـــرض (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -عند استالم مبلغ القرض وإيداعه في حساب بنك القرض يتم إجراء القيد اآلتي: -۱
 من حـ / بنك القرض        

 الى حـ / القرض                  
 -عند صرف مبلغ سلفة من هذا الحساب يتم اجراء القيد االتي: -۲

 من ح/السلف          
 الى ح/بنك القرض                

 
 )۷-۲-۱-۳نك المنح (حـ/ ب
عند إيداع مبلغ المنحة لدى دائرة المحاسبة وبعد أن يتم وضع التخصيص من قبل دائرة   -۱

 الموازنة يتم إجراء القيود أدناه في سجالت دائرة المحاسبة وسجالت الدائرة المختصة 

 )۱-۱-۲-۳حـ / ســـلف تنفيذ اعمال وخدمات (
 سلف وبعد توفر شروط منح هذه السلفة يتم اجراءالقيد اآلتي:عند منح هذا النوع من ال -۱

 من حـ / سلف تنفيذ اعمال وخدمات بذمة الجهات المعنية         
 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                            

 
عند تسديد كامل مبلغ السلفة وبعد توفر المستندات المعززة للصرف النهائي يتم اجراء  -۲

 القيد االتي
 من حـ / المصروفات النهائية / حسب نوع المصروفات       

 الى حـ/ سلف تنفيذ اعمال وخدمات بذمة الجهات المعنية                                   
                                 

 
 سجالت دائرة المحاسبة

 
 سجالت الدائرة المعنية

راء القيد عند استالم االشعار الدائن يتم اج -۱
 االتي:

 من حـ/ بنك  النفقات اإلعتيادية               
 الى حـ/ اإليرادات النهائية                 

 يتم التمويل من قبل دائرة المحاسبة وفـــق -۲
 التخصيص المعتمد من قبل دائرة الموازنة           
 عن هــــــذه المنحة ويتــــم اجــــراء القيـــد           
 اآلتـــــي         
 من حـ/ جاري الدائرة المختصة         

 الى حـ/ بنك النفقات اإلعتيادي                   

 عند إستالم التمويل وإستناداً إلى اإلشعار    -۱
 الدائن يتم اجراء القيد اآلتي    

 من حـ/ بنك المنح 
 الى حـ/ جاري دائرة المحاسبة                    

 تم صرف المنحة حسب األبواب المحـــــــــددة  ي -۲
 من دائرة الموازنة لهذا الغرض ويتم إجــــــراء      
 القيــــد اآلتـــــي     

 
 من حـ/ المصروفات النهائية     

 الى حـ / بنك المنح                
 



  (200) 

 اآلتـي :عندما يكون المبلغ المصروف من السلفة اقل من مبلغ السلفة يتم اجراء القيد  -۳
 من حـ / المصروفات النهائية / حسب نوع المصروفات              
 من حـ / بنك النفقات االعتيادية               

 الى حـ / سلف تنفيذ اعمال وخدمات بذمةالجهات المعنية                             
 

 )۲-۱-۲-۳حـ /  ســـلف لجــان (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يالحظ نفس القيود الخاصة بمنح سلف تنفيذ اعمال او خدمات .
 

 )۳-۱-۲-۳حـ / ســـلف االعـــــالن (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -عند صـــرف مبلغ السلفة يتم إجراء القيد اآلتي: -۱
 حـ / سلف االعالن بذمة من ترسو عليه المناقصة  من             

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                     
  -عند قيام الجهة التي رست عليه المناقصة بتسديد اجور االعالن يتم إجراء القيد اآلتي: -۲

 من حـ / بنك النفقات االعتيادية         
 بذمة من ترسو عليه المناقصة الى حـ / سلف االعالن              

 
عندما لم ترسو المناقصة على اي شخص تتحمل موازنة الوحدة الحسابية لمصاريف  -۳

   -االعالن يتم إجراء القيد اآلتــــي :
 من حـ / المصروفات النهائية                            

 إلى حـ / ســلف االعـالن                                      
                                              

في حالة قيام الوحدة الحسابية للدائرة باإلعالن ألعمالها الخاصة كالتعيين وغيرها يتم  -٤
  -إجراء القيد اآلتي:

 من حـ / سلف اإلعالن                  
 الى حـ / بنك النفقات اإلعتيادية                             

 
 ستالم نسخة من اإلعالن المنشور في وسائل اإلعالم ووصل قبض بإستالم  عند إ   -٥

 المبلغ يتم  إجراء القيد اآلتي:  
 من حـ / المصرف النهائي                  

 الى حـ/ سلف اإلعالن                             
 

 )٤-۱-۲-۳حـ / ســـلف مؤقـتــة اخـــرى (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يالحظ نفس القيود في حالة الصرف سلف تنفيذ اعمال وخدمات وسلف لجان .
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 )۱-۲-۲-۳حـ / ســـلف الســـفر (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -جراء القيد اآلتي:عند صرف مبلغ السلفة وحسب شروط صرفها يتم ا -۱
 من حـ / سلف السفر بذمة الموظف المعني                             

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                                        
                                                          

مستندات المعززة للصرف حسب قانون السفر عند أجراء تسوية مبلغ السلفة وبعد تقديم ال -۲
وااليفاد وفي حالة كون مبلغ السلف يساوي مبالغ المستندات المقدمة يتم اجراء القيد 

 -اآلتي:
 من حـ / المصروفات النهائية / حسب أنواعها                            

 الموظف المعني  الى حـ / سلف السفر بذمة                                       
عند اجراء تسوية مبلغ السلفة وكون مبلغها اكثر من مصاريف السفر فالفرق يسدد الى  -۳

 يــــآلتاوحسب التعليمات ويتم أجراء القيد  البنك أو الصندوق  بدفعة واحدة أو أقساط شهرية 
 من حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية            

 الصندوق                    أو من حـ/ نقد في                 
 الى حـ / سلف السفر بذمة الموظف المعني                    

 
 عند اجراء تسوية السلفة وكون مبلغها اقل من مصاريف السفر يتم اجراء القيد اآلتـــي  -٤

 من حـ / مصروفات نهائية              
 وظف المعني الى حـ / سلفة سفر بذمة الم                         
 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                          

 
 )۲-۲-۲-۳حـ / سلف االيفاد (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يالحظ اجراء نفس القيود الحسابية لسلف السفر عدا حالة كون مصاريف االيفاد اكثر من سلفة 

 رق يسدد صفقة واحدة الى البنك وحسب التعليمات .االيفاد فالف
 )۳-۲-۲-۳حـ / سلف التحويل (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عندما تقوم الوحدة الحسابية للدائرة بصرف مبلغ عن سلفة التحويل إلى الموظف المنقول  -۱

 -اء القيد اآلتي:منها وبعد تثبيتها في شهادة آخر راتب يتم اجر
 من حـ / سلف التحويل بذمة الموظف                   

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                              
 

عندما تستلم الوحدة الحسابية للدائرة المنقول اليها شهادة آخر راتب للموظف المنقول  -۲
        -المنقول منها يتم اجراء القيد اآلتي:اليها تقوم بصرف كامل مبلغ السلفة الى الدائرة 

 من حـ / سلف التحويل بذمة الموظف المعني                              
 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                                         
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ئرة المنقول اليها عندما تستلم الوحدة الحسابية للدائرة المنقول منها مبلغ السلفة من  الدا -۳
 -تقوم باجراء تسوية السلفة يتم اجراء القيد اآلتي :

                   
 من حـ / بنك النفقات االعتيادي                     

 الى حـ / سلف التحويل بذمة الموظف                               
 

زنتها بمصاريف التحويل للموظف تقوم الوحدة الحسابية للدائرة المنقول اليها بتحميل موا -٤
 -المنقول اليها يتم اجراء القيد اآلتـــي :

 من حـ / المصروفات النهائية / حسب نوع المصروفات                   
 الى حـ / سلف التحويل بذمة الموظف المعني                                

 
 )٤-۲-۲-۳حـ / ســـلف الراتــب (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عند قيام الوحدة الحسابية للدائرة بصرف مبلغ عن سلفة راتب الى موظف منقول اليها ولم  -۱

 -يدخل إسمه ضمن قوائم  الرواتب يصرف صافي راتبه ويتم اجراء القيد اآلتي:
 من حـ / سلف الراتب بذمة الموظف         

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                   
عند اجراء تسوية مبلغ السلفة أعاله ضمن قائمة الراتب للشهر الالحق يسحب راتب  -۲

الموظف بصورة مكررة االول إلطفاء سلفة الراتب  الممنوحة له سابقاً والثاني  يصرف له 
 كراتب الشهر الحالي .        

 
 )٥-۲-۲-۳حـ / ســـلف الحــج (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يالحظ نفس القيود في حالة صرف سلفة الراتب .

 
 

 )۱-۳-۲-۳حـ / ســـلفة مستديمة للصرف النقدي / النثرية (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند صرف مبلغ السلفة الى الموظف او اللجنة المخولة باستالمها وبموافقة دائرة  -۱
 -المحاسبة الول مرة وحسب التعليمات يتم اجراء القيد اآلتي:

 من حـ / سلفة مستديمــة للصــــرف النقـــدي/ النثرية بذمـة الموظـف اواللجنـــــــة          
 / بنك النفقات االعتيادية  الى حـ                  

 
 ) دينار يتم اجراء القيد االتي۱۰۰عند تعويض السلفة المستديمة خالل الشهر مثالً( -۲

 من حــ/ المصرف النهائي ( قرطاسية مثالً) ۲٥                     
 من حــ/ المصرف النهائي ( مواد ولوازم مثالً) ۲٥                     
 الى حــ / البنك   ٥۰                       
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من السنة المالية او عند تغيير اللجنة او عندما ينتفي  ۳۱/۱۲تسدد هذه السلفة في او قبل  -۳
  -الغرض من منحها يتم اجراء القيد التالي:

 من حـ / المصروفات النهائية / حسب تبويب المصروفات        
 ي من السلفة) من حـ / بنك النفقات االعتيادية  ( المتبق        

 الى حـ / سلف مستديمة للصرف النقدي / النثرية بذمة الموظف او اللجنة                      
 

 )۲-۳-۲-۳حـ / ســـلف مستديمة للدفع النقــدي / الخزائن         (
 )۳-۳-۲-۳حـ / ســـلف مستديمة لشراء الوقود                      (

 )٤-۳-۲-۳ـــــــــة                      (حـ / ســـلف مستديمة للصيان
 )٥-۳-۲-۳حـ / ســـلف مستديمة الغراض لجان المشتريات       (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة للصرف النقدي / النثرية . يالحظ نفس القيود  عند صرف السلف المستديم

 
 

 )۱-٤-۲-۳حـ / ســـلف االعتمادات المستندية  (
 

عند قيام دائرة المحاسبة بتحويل المبلغ مباشرةً محسوباً على تخصيصات الدائرة المعنية  -۱
لغرض فتح اإلعتماد ووفق الضوابط والتعليمات الخاصة بذلك يتم إجراء القيد اآلتي في 

 ة وسجالت دائرة المحاسبة.سجالت الدائرة المعني
 سجالت الدائرة المعنية سجالت دائرة المحاسبة

عند تحويل المبلغ الى البنك المركزي 
وإستنادا إلى اإلشعار المدين بعد معادلة 
الدوالر بالدينار العراقي حسب السعر المتفق 

 -عليه يتم إجراء القيد اآلتي:
 

 من حـ/ جاري الدائرة المختصة
 حـ/ بنك النفقات اإلعتياديةالى          

 من حـ / سلف االعتمادات المستندية     -۱
 الى حـ / حسابات جارية بين دائرة المحاسبة              

 ودوائر النظام الالمركزي                           
 

                            عند ورود البضاعة ودخولها المخازن او اداء الخدمة                                       -۲
 -وضمن السنة الماليةالمختصة يتم اجراء القيد اآلتي:

 من حـ/المصروفات النهائية /(حسب نوع مصروفات)                                                                                      
 الى حـ / سلف االعتمادات المستندية             

 
مـن  ۱۲/ ۳۱عــــــند ورود البضاعة في أو قبــل  -۳

 السنة 
 المختصة وعدم ورود مستندات الشحن يتم إجراء القيد      
 اآلتي في الحسابات الختامية لتلك السنة.                                                                     

                                                                  من حـ / المصروفات النهائية               
 إلى حـ/ تخصيصات مستندات شحن                                                                                             

 غير مستلمة                                            
 ـالم مستنـــدات الشحـــن فـــي الســنــــــــــة                عــند إستــ -٤

الالحقة يتم إجراء القيد اآلتي لغرض إطفاء السلفة 
 الممنوحة سابقاً.

                                                                                                                                                
 من حـ/ تخصيصات لقاء مستندات شحن غيرمستلمة                                                                                 

                                  إلى حـ/ سلف اإلعتمادات المستندية                                                                                   
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 )۲-٤-۲-۳حـ / سلف االعتمادات البسيطة  (

عند تحويل المبلغ من الحساب الجاري للوحدة الرئيسية الى فروعها خارج القطر يتم  -۱
 -إجراء القيد اآلتي : 

 من حـ / سلف االعتمادات البسيطة               
 الى حـ / بنك العمالت األجنبية / الدوالر                        

 
عند ورود المستندات المعززة للصرف من تلك الفروع واستالمها من الوحدة الرئيسية يتم  -۲

                                          -اجراء تسوية هذه السلف بالقيد اآلتـــي :
 الصرف من حـ / المصروفات النهائية / حسب نوع           

 الى حـ / سلف االعتمادات البسيطة                        
 

 )٤-٤-۲-۳حـ / سلف الحواالت الخارجية   (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يالحظ نفس القيود الحسابية في حالة سلف االعتمادات البسيطة .
 
 
 

 )۱-٥-۲-۳دفعات االولية   (حـ / سلف ال
يسجل مبلغ الدفعة األولية الممنوحة للمقاولين وحسب شروط العقد ووفق الضوابط  -۱

 -والتعليمات الخاصة بذلك ويتم اجراء القيد اآلتي:
 من حـ / سلف الدفعات االولية بذمة المقاول                

 ت االعتيادية الى حـ / حساب بنك النفقا                            
يتم إستقطاع مبلغ هذه السلف دفعة واحدة حسب التعليمات أوحسب شروط العقد من  -۲

 -ذرعات العمل المنجز ويتم إجراء القيد اآلتي:
 من حـ/ المصروفات النهائية حسب نوع المصروفات                

 إلى حـ/ الدفعات األولية سلف بذمة المقاول                         
  الى حــ / البنك                         

 
 )۲-٥-۲-۳حـ/ السلف على المكائن والمعدات (

 -تقيد مبالغ هذه السلف بالقيد اآلتي: -۱
 من حـ/ سلف على المكائن والمعدات بذمة المقاول         

 إلى حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية             
 ومن ذرعات العمل المنجز إستناداً إلى شروط العقد يتم  عند إسترداد هذه السلف من المقاول      

 -إجراء القيد اآلتي:     
 من حـ/ المصروفات النهائية حسب نوع المصروفات      

 إلى  حـ/ سلف على المكائن والمعدات بذمة المقاول       
 الى حـ / البنك       
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 )۳-٥-۲-۳حـ/ سلف المقاولين والمتعهدين (
 

 -لغ هذه السلف إلى المتعهدين يتم إجراء القيد اآلتي:عند صرف مبا -۱
              

 من حـ/ سلف المقاولين والمتعهدين بذمة المقاول أو المتعهد                         
 إلى حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية                                   

 
 -عند إستردادها نقداَ يتم  إجراء القيد اآلتي: -۲

 من حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية     
 إلى حـ/ سلف المقاولين والمتعهدين بذمة المقاول أو المتعهد             

 -عند إستقطاع السلف من ذرعات العمل يتم إجراء القيد اآلتي: -۳
 من حـ/ المصروفات النهائية                        

 سلف المقاولين والمتعهدين بذمة المقاول أو المتعهدإلى حـ/                                   
  الى حـ / البنك                                  

 
 
 

 )٦-۲-۳حـ/ سلف الدعاوي (
 -عند صرف مبلغ السلفة يتم إجراء القيد اآلتي: -۱

 من حـ/ سلف الدعاوي              
  إلى حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية                       

صدور حكم نهائي من المحكمة لصالح الدائرة تسترد السلفة من الطرف اآلخر  عند-۲ 
 -(المدعي عليه) يتم إجراء القيد اآلتي:

 من حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية     
 إلى حـ/ سلف الدعاوي               

سلفة على عند صدور الحكم النهائي من المحكمة لغير صالح الدائرة يتم تحميل مبلغ ال-۳
 -موازنة الدائرة ويتم إجراء القيد اآلتي:

 من حـ/ المصروفات النهائية    
 إلى حـ/ سلف الدعاوي               

 
 )۷-۲-۳حـ/ سلف تمويل مشروعات ينفذها الغير(

 
عند قيام الدائرة بدفع سلفة إلى دائرة أخرى مكلفة بتنفيذ مشروع لحساب الدائرة األولى  -۱

 -اآلتي:يتم إجراء القيد 
 من حـ/ سلف تمويل مشروعات ينفذها الغير بذمة الجهة المعنية 

 إلى حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية           
 

عند قيام الدائرة المنفذة بتقديم المستندات المعززة للصرف تقوم الدائرة األولى بإجراء  -۲
 -تسوية السلفة بالقيد اآلتي:



  (206) 

 من حـ/ المصروفات النهائية 
 إلى حـ/ سلف تمويل مشروعات ينفذها الغير بذمة الجهة المعنية            

 )۱-۱-۳-۳حـ / مدينو سلف الزواج  (
 عند صرف مبلغ السلفة وحسب شروط منحها يتم إجراء القيد اآلتي : -۱

 من حـ / سلف الزواج بذمة الموظف      
 الى حـ / امانات شركة التأمين                  
 لى حـ / بنك النفقات االعتياديةا                 

 استرداد مبلغ السلفة بأقساط وحسب التعليمات وضمن قوائم الراتب  -۲
اذا انجب المستلف طفال" فيعفى من قسط سنوي واحد واذا رزق بتوأم فيعفى عن قسطين  -۳

 -ويتم إجراء  القيد اآلتي:
 من حـ / المصروفات النهائية       

 ينو سلف الزواج بذمة الموظف الى حـ / مد                 
 )۲-۱-۳-۳حـ / مدينو سلف المكافآت التقاعدية (

عند صدور قرار باسترداد مبلغ المكافأة التقاعدية الموظف المعاد الى الخدمة يتم إجراء  -۱
 القيد اآلتي في سجالت الدائرة المعاد اليها 

 من حـ / مدينو سلف المكافأة التقاعدية بذمة الموظف       
 الى حـ / االيرادات النهائية / ( ايرادات متنوعة)                 

 تسترد منه وحسب الشروط الخاصة بها وضمن قوائم الراتب  -۲
 

 )۳-۱-۳-۳حـ / مدينو اختالس اموال الدولة النقدية  (
 -عند إكتشاف نقص في حساب البنك أو الصندوق يتم إجراء القيد اآلتي: -۱

 دينو أموال الدولة النقديةمن حـ/ م                   
 الى حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية                              

 أو الى حـ / نقد في الصندوق                         
 

 -عند تسديد مبلغ النقص يتم إجراء القيد اآلتي: -۲
 من حـ/ بنك النفقات االعتيادية          

 ق        أو من حـ/ نقد في الصندو        
 الى حـ/ مدينو إختالس أموال الدولة                     

 
 )٤-۱-۳-۳حـ/ مدينو لحساب الخزينة (

 -يتم إجراء القيد اآلتي بالمبالغ المترتبة بذمة األشخاص لصالح الخزينة : -۱
 من حـ/ مدينو لحساب الخزينة بذمة شخص      

 سب نوع االيراد)الى حـ/ االيرادات النهائية (ح               
 يتم تسديد المبالغ التي يتقرر إستردادها على شكل أقساط من ضمن قوائم الرواتب. -۲
 في حالة تسديدها دفعة واحدة يتم اجراء القيد اآلتي -۳

 من حـ /بنك النفقات االعتيادية
 الى/ حـ مدينو لحساب الخزينة بذمة شخص       
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 )٥-۱-۳-۳مة الخارجية (حـ / مدينو سلف النقل والتأثيث لموظفي الخد
 -عند صرف المبالغ اعاله الى الموظفين المشمولين بذلك يتم اجراء القيد اآلتي: -۱

 من حـ/ مدينو سلف النقل والتأثيث لموظفي الخدمة الخارجية (الموظف)      
 الى حـ/ بنك النفقات االعتيادية                       

 الراتب.يتم استرداد المبالغ اعاله ضمن قوائم  -۲
 

 )٦-۱-۳-۳حـ / مدينو الصكوك المرفوضة  (
 

 -يتم قيد الصكوك المرفوضة كاآل تي: -۱
 من حـ/ مدينو مبالغ الصكوك المرفوضة بذمة الجهة المعنية.         

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                    
 

 -بعد تصحيح الخطأ الحاصل في الصكوك يتم إجراء القيد اآلتي: -۲
 من حـ / بنك النفقات االعتيادية           

 الى حـ / مبالغ الصكوك المرفوضة                      
 

 )۷-۱-۳-۳حـ / مدينون مختلفون  (
 -عند ترتب ديون بذمة اآلخرين لصالح الدائرة يتم إجراء القيد اآلتي:

 من حـ/ مدينون مختلفون
 الى حـ/ نقد في الصندوق ا         

 وحسب كل حالة    الى حـ / اإليرادات النهائية اأو      
     

 )۱-۲-۳-۳(حـ / مدينون صناديق تسليف الطلبة  
 

 يتم اجراء القيد اآلتي على الحساب اعاله 
 من حـ / مدينون صناديق تسليف الطلبة بذمة الموظف           

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                     
 
 

 )۲-۲-۳-۳نون الفاشلين دراسيا"  (حـ / مدي
 

 يتم اجراء القيد اآلتـي على الحساب اعاله
 من حـ / مدينون حساب الفاشلين دراسيا" بذمة (الموظف)        

 الى حساب االيرادات النهائية (متنوعة)                   
حصل من وتستقطع من قوائم الرواتب بعد التعيين باقساط وفي حالة عدم التعيين تست

 الكفيل ويتم اجراء القيد االتي 
 من حـ / البنك 
 الى حـ / مدينون صناديق تسليف الطلبة  
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 )۳-۲-۳-۳حـ / مديونية الدوائر عن نفقات دراسية  (
 
 يتم اجراء القيد اآلتي على الحساب اعاله  

 يها  الموظفمن حـ / مديونية الدوائر عن نفقات دراسية (بذمة الدائرة)  التي ينتسب ال     
 الى حـ / االيرادات النهائية                     

 
 -تتابع تحصيله من الدائرة التي ينتسب اليها الموظف وعند استالمها المبلغ يكون القيد كاآلتي:

 من حـ / بنك النفقات االعتيادية          
 ية الى حـ / مديونية الدوائر عن نفقات دراس                          

 
 ) ۱-۳-۳-۳حـ / النقص في الصندوق  (

 
 يتم اجراء القيد اآلتي على الحساب اعاله 

 من حـ / النقص في الصندوق بذمة امين الصندوق          
 الى حـ / نقد في الصندوق                     

 
 ) ۲-۳-۳-۳حـ / النقص في المخازن  (

على اساس اسعارها وقت الشراء وتثبيت اذا وجد نقص في المواد المخزنية تدون قيمتها  -۱
 القيود اآلتية :

 -اذا اكتشف النقص خالل السنة المالية يتم اجراء القيد االتي : . أ
 من حـ / النقص في المخازن                   

 الى حـ / المصروفات النهائية                              
 -ختامية يتم اجراء القيد كاآلتي :اذا اكتشف النقص بعد انتهاء فترة الحسابات ال . ب

 من حـ / النقص في المخازن                   
 الى حـ / االيرادات النهائية                              

 
 تتابع معالجة هذا النقص بالطرق القانونية لغرض اطفاء هذا النقص في السجالت   -۲

 
 
 ) ۳-۳-۳-۳(الصرف بصورة زائدة   

التدقيق بأنه تم صرف مبلغ بصورة زائدة ففي هذه الحالة باالمكان تعديل لو اكتشف عند  -۱
 قيد الزيادة وكاآلتي :

 -خالل السنة المالية يتم اجراء القيد االتي : . أ
 من حـ / الصرف بصورة زائدة بذمة الموظف                

 الى حـ / المصروفات النهائية / الرواتب                           
 

  -انتهاء فترة الحسابات الختامية يتم اجراء القيد االتي : بعد . ب
 من حـ / الصرف بصورة زائدة بذمة الموظف                

 الى حـ / االيرادات النهائية                            
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يطالب الشخص الذي استلم الزيادة واذا تم استردادها يتم اجراء القيد االتي وضمن  -۲
 المالية التي استلمت فيها حسابات السنة 

 من حـ / بنك النفقات االعتيادية                     
 الى حـ / الصرف بصورة زائدة                                 

 
 )٤-۳-۳-۳(حـ / النقص في االيرادات  

 
 -يسجل النقص الحاصل في االيرادات بذمة المتسبب لحين معالجته واسترداده وكاالتي : -۱

 ل السنة الماليةخال . أ
 من حـ / النقص في االيرادات بذمة الشخص               

 الى حـ / االيرادات النهائية (حسب نوع االيراد)                          
 بعد انتهاء فترة الحسابات الختامية  . ب

 من حـ / النقص في االيرادات بذمة الشخص               
 لى حـ / االيرادات  النهائية (المتنوعة)          ا                          

 
 -بعد استرداده من الشخص المسبب بذلك يتم اجراء القيد االتي : -۲

 من حـ / بنك النفقات االعتيادية                     
 الى حـ / النقص في االيرادات بذمة الشخص                                

 
 )۹-۳-۳نة القديمة  (حـ/ تصفية االرصدة المدي

 
عند صرف مبلغ امانات مثبت رصيدها في سجالت النظام القديم ولم يتم نقلها الى السجالت  -۱

 -وفق النظام الجديد يتم اجراء القيد االتي :
 من حـ / تصفية االرصدة المدينة القديمة          

                                                 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                     
 يتم تصفية هذا الحساب عند نقل ارصدة االمانات الى سجالت النظام الجديد . -۲
 

 
 )۱-۱-۲-٤-۳حـ/ إقراض عربي قصير (

 
 -عند إقراض الدولة للمؤسسات العربية والجل قصير يتم إجراء القيد اآلتي: -۱

 من حـ / إقراض عربي قصير                   
 إلى حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية                      
 

  -عند إعادة القرض يتم إجراء القيد اآلتي: -۲
 من حـ / بنك النفقات اإلعتيادية  

 ) إلى حـ / اإليراد النهائي (الفائدة            
  إلى حـ / إقراض عربي قصير                     
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 )۲-۱-۲-٤-۳حـ / إقراض عربي طويل (
  يالحظ نفس القيود عند إقراض عربي قصير        

 
 )۱-۲-۲-٤-۳(حـ/ إقراض أجنبي قصير 

 يالحظ نفس القيود عند إقراض عربي قصير         
 )۲-۲-۲-٤-۳حـ/ إقراض أجنبي طويل (

 يالحظ نفس القيود عند إقراض عربي قصير         
 

 )۱-٦-۳(قبوضة  حـ / حسابات التسوية المدينة / ايرادات مستحقة غير م
 

 يتم اجراء القيد االتي لمبالغ االيرادات المستحقة والغير مستلمة خالل السنة المالية -۱
 من حـ / ايرادات مستحقة غير مقبوضة                       

 الى حـ / االيرادات النهائية ( حسب نوع االيراد)                                
 

 -دات خالل السنة التالية يتم اجراء القيد اآلتي :عند استحصال هذه االيرا -۲
 من حـ / بنك النفقات االعتيادية                     

 الى حـ / ايرادات مستحقة غير مقبوضة                                 
 
 

 )۲-٦-۳حـ / مصاريف مدفوعة مقدما"  (
 

 تخص سنة مالية الحقة   يتم اجراء القيد االتي للمبالغ المدفوعة مقدمة والتي -۱
 من حـ / مصاريف مدفوعة مقدما"                     

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                                
  -وفي السنة المالية الالحقة يتم اجراء القيد اآلتي : -۲

 )من حـ / المصروفات النهائية ( حسب نوع المصروفات                     
 الى حـ / مصاريف مدفوعة مقدما"                       

 
 

 )۲۹-٤) والدائنة (۱۹-۳المعالجات المحاسبية للحسابات النظامية المدينة (
  

 )۱-۹-۳حـ / خطابات ضمان مستلمة من الغير  (
 يتم اجراء القيد االتي عند استالم خطابات الضمان من الغير -۱

 الضمان المستلمة من الغير   من حـ / خطابات                
 )۲-۲۹-٤الى حـ / مقابل خطابات الضمان من الغير (                           

 عند انتقاء الحاجة من الخطاب يتم اجراء القيد اآلتي -۲
 )۲-۲۹-٤(من حـ / مقابل خطابات الضمان المستلمة من الغير                     

 الى حـ / خطابات الضمان المستلمة من الغير                               
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 ) ۲-۹-۳حـ / مقابل خطابات ضمان صادرة للغير  (

 يتم اجراء القيد االتي عند اصدار خطابات ضمان الى للغير  -۱
 من حـ / مقابل خطابات ضمان صادرة للغير                     

  )۱-۹-٤(من الدائرة  للغيرالى حـ / خطابات ضمان                                
 

 عند انتقاء الحاجة من الخطاب يتم اجراء القيد االتي -۲
 )۱-۹-٤(للغير من حـ / خطابات ضمان من الدائرة                      

 الى حـ / مقابل خطابات ضمان صادرة للغير                              
 

 ) ۳-۹-۳حـ / موجود نقدي لوحدات مستقلة ماليا" (
                                                   

 )٤-۹-۳حـ / حساب الموجودات الثابتة  (
 يتم اجراء القيد االتي على الحساب اعاله 

 من حـ / الموجودات الثابتة (حسب انواعها)                        
 )٤-۹-٤)(لثابتة (حسب انواعهاالى حـ / مقابل الموجودات ا                                   

 عند البيع او االهداء او نقل الموجودات خارج الدائرة 
 )٤-۹-٤حـ / مقابل موجودات الثابتة (حسب انواعها) ( من

 الثابتة ( حسب انواعها)الى حـ / الموجودات            
 

 )٥-۹-۳حـ / المخزن  (
 

 يتم اجراء القيد االتي على الحساب اعاله  -۱
 

 من حـ / المخزن (حسب انواعه)                        
 )٥-۹-٤الى حـ / مقابل المخزن (حسب انواعه)(                                   

 
 في حالة سحب مواد الستعمالها ينظم مستند قيد بالمواد المسحوبة كاالتي -۲

 )٥-۹-٤من حـ / مقابل مخزن (حسب انواعه) (                        
 الى حـ / المخزن (حسب انواعه)                                   

 ٤المطلوبات حـ / المعالجات القيدية لحساب 
 )۲-۱-٤حـ / الرصيد النقدي المدور (

 يتم اجراء القيد االتي على الحساب اعـــــــــــــاله  -۱
 من حـ / بنك النفقات االعتيادية              

 الى حـ / الرصيد النقدي المدور                         
 في حالة كون رصيد الدائرة دائن يتم اجراء االتي    -۲

 من حـ / الرصيد النقدي المدور        
 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                   
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 )۲-٤حـ / حسابات االمانات (

 )۱-۱-۲-٤أمانات الضرائب (
 -يق إيراداً نهائياً يتم إجراء القيد اآلتي:عند إستالم مبلغ األمانة لغرض تحق -۱

 من حـ/ بنك األمانات   
 الى حـ/ أمانات الضرائب            

عند إجراء التحاسب الضريبي وظهر أن مبلغ األمانة أكثر من اإليراد النهائي يتم إجراء  -۲
 -القيد اآلتي:

 من حـ/ أمانات الضرائب  
 (حسب نوع اإليراد)الى حـ/ اإليراد النهائي             
 الى حـ/ بنك األمانات              

 
 -عند تحويل مبلغ اإلير اد النهائي إلى بنك اإليراد المغلق يتم إجراء القيد اآلتي: -۳

 من حـ/ بنك اإليراد المغلق  
 إلى حـ/ بنك األمانات            

الشخص المعني بتسديد  عندما يكون مبلغ األمانة أقل من مبلغ اإليراد النهائي يتم مطالبة -٤
 -المبلغ إلى بنك اإليرادات المغلق ويتم إجراء القيد اآلتي:

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

 
 )۲-۱-۲-٤حـ/ أمانات دوائر الكمارك (

 يتم إجراء نفس القيود الواردة في أعاله.
 

 )۹-۱-۲-٤نوعة (حـ/ أمانات أخرى مت
 -عند إستالم مبلغ األمانات يتم إجراء القيد اآلتي: -۱

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

 -عند صرف مبلغ األمانة الى صاحب العالقة يتم إجراء القيد اآلتي: -۲
 من حـ / األمانات األخرى المتنوعة 

 نفقات اإلعتياديةإلى حـ / بنك ال           
في حالة عدم مراجعة صاحب العالقة إلستالم األمانات خالل المدة القانونية يتم إجراء  -۳

 -القيد اآلتي:
 من حـ / أمانات أخرى متنوعة 

 الى حـ / اإليرادات النهائية (حسب نوع اإليراد)            
 

موافقة وزارة المالية في حالة المطالبة بالمبلغ بعد مضي المدة القانونية وإستحصال  -٤
      -على االعادة يتم اجراء القيد كاآلتي :

 من حـ / االيراد النهائي (حسب نوع اإليراد)                 
 الى حـ / امانات أخرى متنوعة                   
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 -عند اعادة مبلغ األمانة يتم اجراء القيد كاآلتي : -٥
 من حـ / امانات أخرى متنوعة       

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                   
 

 )۲-۲-٤الخاصة (حـ / االمانات الشخصية 
 يتم اجراء نفس القيود الواردة في حساب امانات أخرى متنوعة ولكافة األمانات الشخصية .   

 
 )۳-۲-٤حـ / امانات التوزيع (

  ) أمانات أخرى متنوعة۲و۱يتم إجراء نفس القيود الواردة في ( -۱
 

في حالة وجود مبالغ لم توزع وتمضي عليها المدة القانونية يتم إجراء القيد الوارد بالفقرة  -۲
 ) أمانات أخرى متنوعة.۳(
 

في حالة المطالبة بالمبلغ بعد مضي المدة القانونية وإستحصال موافقة وزارة المالية على  -۳
 تنوعة.) أمانات أخرى م٥و٤االعادة يتم اجراء نفس القيود الواردة في (

 
 )۱-۳-٤حـ / دائنو الرواتب واالجور المعادة  ( 
 

يتم تسجيل صافي الراتب الذي يستحقه الموظف بعد استقطاع التوقيفات واالقساط ان  -۱
 -وجدت ويقيد كاالتي :

  من حـ / بنك النفقات االعتيادية        
 الى حـ / دائنو الرواتب واالجور المعادة                   

 اعادة راتب شهر بمستند القبض المرقم        
 

 -عند مراجعة الموظف الستالم الراتب يظهر القيد كاآلتي : -۲
 حـ / دائنو الرواتب واالجور المعادة من         

 الى حـ /  بنك النفقات االعتيادية                   
 صرف صافي الراتب شهر بمستند الصرف رقــــــم             

 
 )۱-۳-۳-٤ة الزيادة في الصندوق والبنك (حـ / معالج

 
 عند جرد الصندوق وكان الموجود النقدي أكثر من الرصيد  الدفتري يتم إجراء القيد اآلتي  -۱

 من حـ / نقد في الصندوق       
 الى حـ / اإليرادات النهائية (حسب نوع اإليراد)                   
 صندوق بإسم أمين الصندوق (بمبلغ الفرق)الى حـ / زيادة في ال                   

 
 -يتم إيداع كامل المبلغ في حساب البنك ويتم إجراء القيد اآلتي : -۲

 من حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية     
 الى حـ / نقد في الصندوق               
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وأكتشف الخطأ بأنه يعود إلى تسجيل أحد  ٦٦عند الرجوع إلى سجل يومية الصندوق م -۳

 -اإليرادات بأقل من المبلغ المستلم يتم إجراء القيد اآلتي:أنواع 
 من حـ/ الزيادة في الصندوق (بإسم أمين الصندوق)      

 الى حـ / اإليرادات النهائية (حسب نوع اإليراد)                
                                        

 -تم إجراء القيد اآلتي:في حالة لم يكتشف الخطأ في أي نوع من اإليراد ي -٤
 من حـ / الزيادة في الصندوق بإسم أمين الصندوق       

 الى حـ / أإليرادات النهائية (المتنوعة)                  
 
 

 )۲-۳-۳-٤حـ / معالجة الزيادة في المواد المخزنية  (
 

 لقيد اآلتي عند جرد المخازن ووجد زيادة في المواد المخزنية عن سجل المخزن يتم إجراء ا
 -(الزيادة): 

 من حـ / المخزن           
 الى حـ/ الزيادة في المخزن                      

 يتم تدقيق مستندات االدخال المخزني وفي حالة عدم التسجيل يقيد 
 من حـ / الزيادة في المخزن      
 الى حـ / مقابل المخزن     

 
 

 )۳-۳-۳-٤ات  (حـ / معالجة الزيــادة فـي المقبوضــ
 تعالج بنفس الطريقة الواردة في حالة الزيادة في الصندوق

 
 )٤-۳-۳-٤حـ / معالجة الزيادة في االيرادات        ( 

 تعالج بنفس الطريقة الواردة في معالجة الزيادة في الصندوق
  

 )٤-۳-٤حـ / استقطاعات لحساب الغير  (
 

         -ساب الجهات الدائنة يتم إجراء القيد اآلتي :عند إستقطاع المبالغ من رواتب المنتسبين لح -۱
 من حـ/ المصروفات النهائية (رواتب + مخصصات)         

 الى  حـ / إستقطاعات لحساب الغير (مصارف حسب فروعها ، دوائر التنفيذ ،            
 .. إلخ)شركات التأمين .                                                         

 
 -عند إر سال هذه المبالغ إلى الجهات المعنية يتم إجراء القيد اآلتي: -۲

 من حـ/ إستقطاعات لحساب الغير (مصارف حسب فروعها ، دوائر التنفيذ ،  
 شركات التأمين ... إلخ)                                             

 الى  حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية          
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 )۱-٥-۳-٤/ تامينات المزايدات والمناقصات ( التأمينات االولية ) ( حـ
 

 -% ويقيد كاآلتي :۱۰عند دخول مزايدة مثال" بيع عقار تؤخذ تأمينات  -۱
 من حـ / بنك النفقات االعتيادية                                        

 ة الى حـ / امانات تأمينات اولي                            
 -في حالة عدم رسو المزايدة تعاد التأمينات ويقيد كاآلتي : -۲

 من حـ / تأمينات اولية           
 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                  

 
    

 )۱-٥-۳-٤حـ / التامينات االولية  (
 -% مثال" يتم اجراء القيد اآلتي :۱۰عند استالم نسبة التأمينات االولية  -۱

 من حـ / بنك النفقات االعتيادية       
 )۱-٥-۳-٤الى حـ / التأمينات االولية (                  

 
 في حالة رسو المزايدة على الشخص الدافع التأمينات يتم تسديد البدل كامال" -۲
 -اما االشخاص الذين لم ترسو عليهم المزايدة يتم اجراء القيد كاآلتي: -۳

 ة من حـ / التأمينات االولي       
 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                   

 
 )۲-٥-۳-٤حـ / تأمينات نظامية   ( 

 -تقيد مبالغ التأمينات كاآلتـــي : -۱
 من حـ / بنك النفقات االعتيادية     

 الى حـ / تأمينات نظامية                 
 

         -بعد انجاز العمل تعاد كاآلتـــي : -۲
 حـ / تأمينات نظامية    من            

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                 
 

 )۳-٥-۳-٤حـ / االستقطاعات النقدية (
 

تنص العقود الخاصة بمقاوالت االعمال الحكومية على استقطاع نسبة مئوية من قيمة  -۱
يتم % من قيمة االعمال المنجزة ومن خالل ذرعات العمل المقدمة للصرف ۱۰الذرعات 

 -إجراء القيد اآلتي:
 من حـ / المصروفات النهائية               

 %۱۰الى حـ / اإلستقطاعات النقدية                           
 الى حـ / بنك النفقات اإلعتيادية                          
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نسبة ويستمر باإلستقطاع من الذرعات الالحقة حتى يصل مجموع اإلستقطاعات النقدية ب -۲

% من مبلغ ۱۰۰%  من مبلغ المقاولة زائد اإلحتياط وتصرف الذرعات الالحقة بنسبة ٥
 الذرعة.

 
% من اإلستقطاعات النقدية المتراكمة ويتم إجراء القيد ٥۰وفي الذرعة النهائية يتم إعادة  -۳

 -اآلتي:
 من حـ / المصروفات النهائية      
 من حـ / اإلستقطاعات النقدية      

 الى حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية                 
عند إنتهاء فترة الصيانة المحددة بالعقد يتم إعادة النصف الثاني وبعد صدور شهادة  -٤

 -اإلستالم النهائية ويتم إجراء القيد اآلتي:
 من حـ/ اإلستقطاعات النقدية      

 الى حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية                 
 
 

 )٥-٥-۳-٤عات غرامات تأخيرية  (حـ / استقطا
في حالة تحقق غرامة تأخيرية على المقاول يتم إستيفاء الغرامة من خالل الذرعات  -۱

 -المصروفة ويتم إجراء القيد اآلتي :
 من حـ / المصروفات النهائية        

 الى حـ / استقطاعات غرامات تأخيرية                   
 البنكالى حـ /                    

عند اإلستالم األولي للعمل يتم إتخاذ القرار أما بإعادة المبلغ إلى المقاول أو إعتباره إيراداً  -۲
 -نهائياً وكاآلتي:

 -في حالة إعفاء المقاول من الغرامة يتم إجراء القيد اآلتي: - أ
 من حـ/ المصروفات النهائية   

 حـ/ إستقطاعات غرامات تأخيرية من             
 الى حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية                                                   

 -في حالة صدور قرار بتغريم المقاول يتم إجراء القيد اآلتي: - ب
 من حـ/ المصروفات النهائية     
 من حـ/ إستقطاعاالت غرامات تأخيرية     

 الى حـ/ اإليراد النهائي (مبلغ الغرامة)               
 الى حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية               
 

 )۱-٦-۳-٤حـ / الصكوك غير المسحوبة (
 -بعد مضي المدة القانونية الزمني للصكوك يتم اجراء القيد االتي : -۱

 من حـ / بنك النفقات االعتيادية              
 )الى حـ / صكوك غير مسحوبة (بإسم أصحاب العالقة                        
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 -عند المطالبة بالمبالغ يتم اجراء القيد االتي : -۲
 من حـ / صكوك غير مسحوبة (بإسم أصحاب العالقة)        

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                    
 

 -عند عدم المطالبة بالمبالغ وبعد مضي المدة القانونية يتم اجراء القيد االتي : -۳
 مسحوبة(بإسم أصحاب العالقة) من حـ / صكوك غير        

 الى حـ / االيراد النهائي                      
 

في حالة المطالبة بالمبلغ بعد مضي المدة القانونية وإستحصال موافقة وزارة المالية على  -٤
      -االعادة يتم اجراء القيد كاآلتي :

 من حـ / االيراد النهائي (حسب نوع اإليراد)                 
 الى حـ / امانات صكوك غير مسحوبة (باسم اصحاب العالقة)                   

 -عند اعادة مبلغ األمانة يتم اجراء القيد كاآلتي : -٥
 من حـ / امانات صكوك غير مسحوبة (باسم اصحاب العالقة)       

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                       
 

 )۲-٦-۳-٤من الغير ( حـ / تأمينات مستلمة
 يتــــم اجراء القيد االتــــــــــــي  -۱

 من حـ / الصندوق او البنك             
 الى حـ / تامينات مستلمة من الغير                        

 
 عند تصفية الحساب يتم اجراء  االتي -۲

 في حالة عدم وجود مبالغ دين يتم اجراء القيد االتي - أ
 امينات مستلمة من الغير من حـ / ت         

 الى حـ / الصندوق او البنك                    
                                            

  
 في حالة وجود مبالغ يتم اجراء القيد االتــــي - ب

 من حـ / تامينات مستلمة من الغير      
 )الى حـ / االيراد النهائي (حسب نوع االيراد                
 الى حـ / البنك او الصندوق                

 
 )۳-٦-۳-٤حـ / تأمينات تمويل مشروع  للغير (

 عند استالم المبلغ يقيد كاالتــــي -۱
 من حـ / بنك النفقات االعتيادية             

  الى حـ / تأمينات تمويل مشروع للغير                        
 عند صرف المبلغ يقيد كاالتـــي -۲

 من حـ /تأمينات تمويل مشروع للغير               
 الى / بنك النفقات االعتيادية                        
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 )۱-۱-٤-٤حـ / اذونات الخزينة (الحواالت)  (
 تطبيقي  مثال

) دينـــار ٥۰۰۰۰۰۰۰۰۰عند قيام وزارة المالية بإصدار اذونات الخزينــة بمبلــغ ( -۱
% لمدة ثالثة اشهر فأن المبالغ التي ستحصل عليها ۳ينار) وبفائدة (خمسة مليارات د

 -الخزينة من بيع هذه االذونات والفوائد تسجل كاآلتـي :
 دينــــار  من حـ / مصرف نهائي (فوائد)  ۳۷٥۰۰۰۰۰     
 دينار من حـ / البنك النفقات االعتيادية           ٤۹٦۲٥۰۰۰۰۰     

 / اذونات الخزينة (الحواالت)    دينار الى حـ ٥۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 

عند تسديد قيمة االذونات بعد انتهاء مدة ثالثة اشهر  تثبيت العملية في السجالت  -۲
 كاآلتي:

 دينار من حـ / اذونات الخزينة (الحواالت) ٥۰۰۰۰۰۰۰۰۰     
 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية  دينار ٥۰۰۰۰۰۰۰۰۰                        

 
 ق هذه الحالة على كافة اذونات الخزينة .تطب     

 
 

 )۱-۲-٤-٤حـ / اقتراض عربي (
 

 )۲-۲-٤-٤حـ/ اقتراض اجنبي (
 

 )۱-٤-٤يتم قيدها وفق ماورد باالقتراض الداخلي (
 
 

  )۱-۳-۱-٤-٤(حـ / سندات قرض حكومة العراق  
 مثال تطبيقي

 ت ) دينار (عشرة مليارا۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰عند إصدارسندات قرض بمبلغ ( -۱
 -% فأن مايودع في البنك يثبت كاآلتي :۲دينار) لمدة عشر سنوات بفائدة 

 دينار  من حـ / بنك النفقات االعتيادية  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 الى  حـ / سندات قرض حكومة العراق دينار ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰            

 
 -عند تسديد القرض مع الفوائد بعد انتهاء مدته تثبت في السجالت كاآلتي : -۲

 دينار من حـ / سندات قرض حكومة العراق  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 دينـــــار  من حـ/ مصرف النهائي (فوائد) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰
 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية دينار  ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰                     
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 )۱ -٦-٤حـ/ إيرادات مستلمة مقدماً (     
 -القيد اآلتي: عند إستالم إيرادات تخص سنوات الحقة يتم إجراء -۱

 من حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية       
 الى حـ/ إيرادات مستلمة مقدما                

 
 -في السنة الالحقة يتم إجراء القيد اآلتي: -۲

 من حـ/ إيرادات مستلمة مقدماُ       
 إلى حـ/ اإليراد النهائي (حسب نوع اإليراد)                

 
 )۲ -٦-٤مدفوعة( حـ/ مصاريف مستحقة وغير

 
 -يتم إجراء القيد اآلتي في فترة الحسابات الختامية للسنة المعنية : -۱

 من حـ/ مصرف نهائي (حسب نوع المصرف)           
 إلى حـ/ مصاريف مستحقة غير مدفوعة                     

 -عند صرفها في السنة الالحقة بعد إستكمال مقومات الصرف يتم إجرءا القيد اآلتي: -۲
 من حـ/ مصاريف مستحقة غير مدفوعة

 إلى حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية          
 

 )۳-٦-٤( غير مستلمةحـ/ تخصيصات لقاء مستندات شحن 
 

 يتم إجراء القيد اآلتي في فترة الحسابات الختامية  -۱
 من حـ/ المصرف النهائي          

 ستلمة الى حـ/ لقاء مستندات شحن غير م                    
 

 -عند ورود مستندات الشحن يتم صرفها في السنة الالحقة وفق القيد اآلتي: -۲
 من حـ/ تخصيصات لقاء مستندات شحن غير مستلمة      

 سلف االعتمادات المستنديةالى حـ/                 
 )٤-٦-٤حـ/ تخصيصات لقاء مستندات شحن مدفوعة (

 
 -ت الختامية للسنة المعنية :يتم إجراء القيد اآلتي في فترة الحسابا -۱

 من حـ/ المصرف النهائي    
 الى حـ/ تخصيصات لقاء مستندات شحن مدفوعة         

 -عند وصول البضاعة ودفع أقيامها يتم إجراء القيد اآلتي: -۲
 من حـ/ تخصيصات لقاء مستندات شحن مدفوعة

 الى حـ/ بنك النفقات اإلعتيادية    
 

 )۱-۱-۷-٤اسبة والخزائن / النفقات (المححـ / جاري بين دائرة 
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 )۱-۱-۱-۷-٤حـ / جاري بين دائرة المحاسبة والخزائن (النفقات الجارية ) (
 

 سجالت الخزينة سجالت النقدية
عند تمويل حساب الخزينة واستالم اشعار  -۱

المدين المرقم والمؤرخ تظهر القيود اآلتية من 
  حـ / الجاري مع النقدية

 ـ /  بنك النفقات االعتياديةالى ح           
 

عند واستالم اشعار الدائن المرقم والمؤرخ   -۱
 تظهر القيود اآلتية :

 من حـ / بنك النفقات االعتيادية 
 الجاري مع النقديةالى حـ /          

 
 

 )۲-۱-۱-۷-٤)(المشاريع االستثماريةدائرة المحاسبة والخزائن  ( حـ / جاري بين
                    

 سجالت الخزينة جالت النقديةس
عند تمويل حساب الخزينة واستالم اشعار  -۲

المدين المرقم والمؤرخ تظهر القيود اآلتية من 
  حـ / الجاري مع النقدية

   لمشاريع النفقات بنكالى حـ /             
  االستثمارية الخطة                        

رخ  عند واستالم اشعار الدائن المرقم والمؤ -۲
 تظهر القيود اآلتية :

             الخطة لمشاريع النفقات بنكمن حـ/
 االستثمارية                              

 الى حـ /الجاري مع النقدية          
 
 

 )۲-۱-۷-٤حـ / جاري بين دائرة المحاسبة والخزائن مغلق (
 

 )۱-۲-۱-۷-٤حـ / جاري بين دائرة المحاسبة والخزائن مغلق (
 

 سجالت الخزينة سجالت النقدية
 بعد استالم االشعار الدائن المرقم والمؤرخ  ويقيد  

     -كاالتي :
 

 من حـ / بنك النفقات االعتيادية   
   الجاري مع الدائرة المعنية المغلقالى حـ/

 
 المبلغ المحول الى النقدية 

 

عند تجمع االيرادات لدى الخزينة وتحويلها  -۱
استالم االشعار المدين تظهر الى النقدية و

 القيود اآلتية في حسابات الخزينة
 من حـ / جاري مع النقدية مغلق         

 الى حـ / البنك المغلق         
 

 )۱-۲-۷-٤حـ / جاري بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي (النفقات)  (
 

 )۱-۱-۲-۷-٤ي(النفقات الجارية ) (حـ / جاري بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركز
 

 سجالت دوائر النظام الالمركزي سجالت النقدية
عند تمويل حساب الدائرة من قبل النقدية  -۱

 :وورود االشعار المدين تظهر القيود اآلتية
 

 من حـ / جاري مع الدائرة المعنية       
 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية        

 شعار الدائن المرقم والمؤرخ   بعد تلقيها اال     
 -: ويقيد كاالتي     

 
 من حـ /  بنك النفقات االعتيادية

 الى حـ / جاري مع النقدية                      
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 )۲-۱-۲-۷-٤حـ / جاري بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي(الخطة) (
 

 سجالت دوائر النظام الالمركزي سجالت النقدية
مويل حساب الدائرة من قبل النقدية عند ت -۱

 :وورود االشعار المدين تظهر القيود اآلتية
 

 من حـ / جاري مع الدائرة المعنية       
   لمشاريع النفقات بنكالى حـ /         

 االستثمارية الخطة                        
 

 بعد تلقيها االشعار الدائن المرقم والمؤرخ        
 -: كاالتيويقيد      

 
   لمشاريع النفقات بنكمن حـ /  

 االستثمارية الخطة                    
 الى حـ / جاري مع النقدية                      

 
 

 )۲-۲-۷-٤حـ / جاري بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي مغلق (
 
 

 )۱-۲-۲-۷-٤ق (حـ / جاري بين دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي مغل
 
 
 
 

 سجالت دوائر النظام الالمركزي سجالت النقدية
 بعد استالم االشعار الدائن المرقم والمؤرخ    -۱

 -ويقيد كاالتي:          
 
 

           
 من حـ / بنك النفقات االعتيادية          

 قالى حـ / جاري مع الدائرة المعنية المغل                     

اليرادات وتحويلها الى دائرة عند تجمع ا
المحاسبة النقدية المغلق واستالم اشعار المدين 
المرقم والمؤرخ تظهر القيود اآلتية في سجالت 

 الدائرة المعنية الخزينة 
 

 من حـ / جاري مع النقدية المغلق    
 النفقات المغلقالى حـ / بنك               

 
 

 
 )۱-۱-۳-۷-٤حـ / جاري بين الخزائن وفروعها  (

 سجالت القضاء سجالت الخزينة
 

عند احتياج مالية القضاء تمويل بسبب نفاذ 
الرصيد النقدي تظهر القيود االتية في حسابات 

 الخزينة 
 من حـ / جاري مع القضاء               

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية                        

 
لقضاء بعد استالم تظهر القيود االتية في حسابات ا

 االشعار الدائن 
  
 من حـ / بنك النفقات االعتيادية 

 الى حـ / جاري مع الخزينة            
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 )۱-۲-۳-۷-٤حـ / جاري بين دوائر النظام الالمركزي وفروعها  (
 

 سجالت الفروع سجالت النظام الالمركزي
 

 تظهر القيود االتية في سجالت الدائرة المعنية 
 -الم اشعار المدين كاالتي :بعد است

 
 من حـ / جاري مع الفروع  

 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية           
 

 
تظهر القيود االتية بعد استالم الفرع من اشعار الدائن 

 -كاالتي :
 

 من حـ / بنك النفقات االعتيادية   
 الى حـ / جاري مع دوائر النظام      

  ي المعنيةالالمركز                 
 
 

 )۱-۳-۳-۷-٤حـ / جارية  بين الخزائن ودوائر النظام الالمركزي (
 سجالت النظام الالمركزي سجالت الخزينة

   
 -ظهر القيود االتية بعد استالم االشعار المدين  : 
 

 من حـ / جاري مع الدائرة المعنية     
 الى حـ / بنك النفقات االعتيادية       

         
 -قيود االتية بعد استالم االشعار الدائن  :ظهر ال

 
 من حـ /  بنك النفقات االعتيادية     

 الى حـ / جاري مع الخزينة         
 

 )۱-۱-٤-۷-٤) (DFIحـ / جارية بين دائرة المحاسبة النقدية والـ (
 )                                               سجالت النقديةDFIسجالت الـ (

 ــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 عند تمويل حساب النقدية واستالم االشعار           عند استالم اشعار الدائن

 المدين تظهر القيود االتية                                تظهر القيود االتية
 )۷۰۰۰۹أو  ۳۰۰۳٤۹)                         من حـ / البنك (DFI/ الجاري مع الـ ( من حـ
 )                         DFIالجاري مع الـ ( الى حـ/                            )۳۰۱٦٤۰الى حـ / البنك (      

 
 

 )۸-٤حـ / حساب النتيجة (
 

الوحدة الحاسبة وذلك من خالل قفل المصروفات يستخدم هذا الحساب للوصول الى نتيجة نشاط 
 -التي تمت خالل السنة وكذلك االيرادات وخالل فترة الحسابات الختامية ويتم اجراء القيد االتي:

 
 من حـ / النتيجــــــة             

 الى حـ / المصروفات وحسـب المستويات                        
 ثــم تقفــــل االيرادات 

 من حـ / االيرادات النهائيـــة              
 الى حـ / النتيجـــــة                         
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 الفصل الخامس
 والمستندات والكشوفات السجالت     
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  المحاسبية السجالت-أ     
 السجالت تلك مسك قواعد وتحديد المحاسبية السجالت تعريف هو الفقرة هذه من الغرض
  بها االحتفاظ ووسائل
 التعريف

 المالية المعامالت كافة تسجيل ويجري المحاسبي النظام مكونات احد المحاسبية السجالت تعد
 تضمن بطريقة ةــــمصمم السجالت هذه وتكون المعتمدة المحاسبية المستندات موجبب ، فيها

 رقم العامة المحاسبات اصول قانون من الخمسون المادة وحددت المالية المعلومات كافة توفير
 لسنة ۹٥ رقم العام والدين المالية االدارة قانون في عليها والمؤكد المعدل ۱۹٤۰ لسنة ۲۸

 ان ويمكن المحاسبية والسجالت المستندات نماذج تحديد في المالية وزارة مسؤولية ۲۰۰٤
 . الكتروني او مطبوع شكل على تكون

 
  صحيحه بصورة القيود تسجيل كيفية ":أوال

  جميع وفي التعامالت ومعالجة اعداد في الرصاص القلم إستخدام عدم يجب           
  مكتوبة القيود جميع تكون أن يجب العالقة اتذ والقيود المحاسبية ورــاالم           
 . الجاف بالقلم           

 
 األخطاء تصحيح": ثانيا

 -: طرق بثالثة الحسابات في تحصل التي الخطأ حاالت تعالج          
 .الخطأ فيه حصل الذي الحساب على بعكسه المعالجة فتتم السنة بنفس الخطأ اكتشف اذا .۱
 الفترة وهي( الختامية الحسابات فترة وخالل المالية السنة تهاءان بعد الخطأ اكتشف اذا .۲

 .فترة الحسابات الختامية خالل المعالجة فتتم)  المالية بياناتها تعد التي بالسنة الملحقة
 السنة حسابات ضمن المعالجة فتتم حساباتها وغلق السنة انتهاء بعد الخطأ اكتشف اذا .۳

 ۱۹۹۷لسنة  ۱۷ائرة المحاسبة رقم واستنادا الى منشور عام د التالية
 -:مالحظــة

 ــــــــــــــــــــ
 والتي المحاسبات أصول بقانون المرفقة ٦ وعدد ٥ عدد حسابية تعليمات الى الرجوع  يمكن

 . اعاله ماتقدم بشأن ۲۰۰٤ لسنة ۹٥ رقم المالية االدارة قانون أحكام مع التتعارض
 
 
 

 األخطاء معالجة": ثالثا
  أو التصحيح وسائل استخدام بضمنها( المحي ادوات باستخدام" مطلقا اليسمح          

  محاسبية سجالت اية في)  للتصحيح معينة كيميائية مواد          
     القيود وتسجيل بالكامل االصلية القيود الغاء خالل من االخطاء يحــــتصح يمكن          
  يحـالتصح دــقي في اؤهـالغ تم الذي المستند مــرق لىا ارةــاالش عــم ، الصحيحة          
 )                      تصحيح قيد( بعبارة التصحيح لقيد عنوان ويذكر          

 
 



  (225) 

  والتقارير المحاسبية السجالت على الحفاظ" : رابعا
 لى انع المالية وزارة عليها تصادق التي االلكترونية السجالت استخدام يمكن            
  منتظم اساس وعلى)  ثانية نسخه( مةمدغ االلكترونية السجالت جميع تكون            
 ).االقل على اسبوعي او يومي اساس على ذلك يكون ان يفضل(            
 . آمن مكان في مةالمدغ النسخ جميع تخزين يجب            
 . آمن خارجي موقع في وتخزن") شهريا" (دوريا مةالمدغ النسخ عمل يتم            

 
   المحاسبية بالسجالت االحتفاظ لفترات األدنى الحد": خامسا

                بديل بأي أو يـاالصل اـبشكله أما ةـالمحاسبي التــالسج بجميع تفاظـاالح يتم             
  من قةمدق تكون ان على سنوات عشر الى مسـخ مابين تتراوح لمدة مناسب             
  والسجالت الوثائق حفظ قانون في ماورد بـــوحس المالية الرقابة ديوان قبل             
 .۱۹۸۳ لسنة ۷۰ رقم الحكومية             

 
  التقارير إعداد. ب

 
 قبل من والسنوية الدورية المالية للتقارير التشريعي االطار عرض هو الجزء هذا من الغرض

 . لماليةا ووزارة الدولة دوائر
(التعليمات التي التتعارض مع  المحاسبات أصول قانون( النافذة الماليـة والتعليمـات القوانين ان

 كافة تلزم)  الالمركزي النظام تعليمات ، المالية االدارة قانون ،قانون االدارة المالية والدين العام)
)  المرفقة النماذج أنظر( سنويةو شهرية تقارير باعداد الحكومية الدوائر في الحسابية الوحدات
 . محددة تواريخ وضمن

  المالية التقارير من الغرض": أوال
      موثوقة معلومات ايصال خاللها نـم مـيت التي الوسيلة يــه المالية رــالتقاري ان         
  فدــاله أنـف ذاـل المستخدمين الى) الحكومية الوحدة( الكيان حول عالقة  وذات         
   ذهــــــــــــــه وتعتمد. المالية التقارير مستخدمي احتياجات تلبية هو اعدادها من         
  دادـــباع امــق الذي)  الحكومية الوحدة( الكيان نشاطات على بدورها االحتياجات         
 .بشأنها القرارات اتخاذ من المستخدمين لتمكين التقارير         

 -: لالغراض التالية المالية التقارير تخدم              
 .  الموارد تخصيص في المستخدمين مساعدة - أ

  ، ةــــــوالحكومـــ)  الحكومية الوحدة( الكيان لمساعدة المناسبة اآللية توفير - ب
   مسؤولياتهما تأديـــة مــن ،)الوحــدات( الكيانات تلك مالكــة ــتبارهـــاباعـ    
 . المشتركة    
 تساعدالمسؤولين وعلى مختلف المستويات على اتخاذ القرارات المناسبةوبالوقت -جـ 

 المناسب     
  التي وثـوالبح اتــوالدراس الرقابة راضــالغ رــالتقاري ذهــه دمــتستخ كما              
 . الدولة دمـــتخ              
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 تلف المستويات)(االدارات على مخ المالية التقارير مستخدمي": ثانيا
   ، الدولية ،المنظمات السياسية الجهات ، التخطيط أجهزة ، الرقابة أجهزة          
 . الخ ، الباحثون ، المستثمرون          

  للمعلومات النوعية الخصائص": ثالثا
  مـــوتقدي دادـــالع لــالعم ارـــاط يــف للمعلومات النوعية الخصائص تحديد مـت           
  ذهــه ازـــايج مــت.  ةـــالدولي المحاسبية المعايير لجنة العائد المالية الكشوفات           
 : التالية الفقرات في الخصائص           
     دادــــواع جمع ندـع تبارـاالع ينـبع ذهاــأخ بــيج نوعية صـخصائ ست هناك           
  ، نــالمستخدمي الى اــتقديمه المطلوب ةالمالي معـلوماتبال الخاصــة التقاريــر           
 ي: ـــــوه           

 الذين مستخدميها قبل من الفهم سهلة المعلومات تكون ان يجب:  فهمها امكانية •
نشاطــــــات  االقتصادية، بيئته في ،الكيان نشاطات عن معقولة معرفة يملكون

 . المحاسبية
 اتـباحتياج القةـع ولها مفيدة المعلومات تكون أن بيج:    بالموضوع عالقتها •

 القيام في مستخدميها المعلومات هذه تساعد ان ينبغي كما القرارات التخاذ المستخدمين
 . المستقبلية باالحداث والتنبوء المالية االحداث وتقييم السابقة القرارات بتصحيح

 المذكورة المعلومات على تماداالع على قادرين المستخدمون يكون ان يجب: موثوقيتها •
 خال او ومحايد نزيه بشكل االحداث او الكيان تعامالت تمثل بحيث المالية التقارير في
 " منطقيا مايتوقع او تمثلها انها تزعم التي المفرطة، االخطاء من

    CAAP بـ التمتثل واالقليمية الفيدرالية الحكومة ان الذكر ينبغي.  تمثلهان         
   وفق المالية المعامالت كافة تنفذ لذا") عموما المقبولة المحاسبية المبادىء(        

 . والتعليمات واالنظمة القوانين        
وتقييــــم  تمييز على مستخدميها المعلومات تساعد انيجب :  مقارنتها قابلية •

 وعلى واحد وقت في واالحداث التعامالت وتأثيرات طبيعة مابين واالختالفات التشابهات
 . الوقت مر

 تؤثر قد دقتها عدم او حذفها ان بحيث المالية المعلومات جميع تقييم ينبغي:  جوهريتها •
 الكشوفات اساس على اتخذت التي للمستخدمين االقتصادية القرارات على" سلبا

 . المالية
 لمناسبا بالوقت مستخدميها الى المالية المعلومات تقدم ان يجب:  المالئم التوقيت •

 . النافذة والتعليمات القوانين وبموجب القرارات التخاذ
  السجالت  -۱
 التقارير  -۲
 المحاسبية النماذج   -۳
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 :السجالت
 

 الشهرية الحسابات وكشوفات والدفترية المستندية المجموعة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك الحسابية الوحدات كافة لدى والمستندية الدفترية المجموعة وحدة مبدأ الدليل هذا يعتمد
 الهمــــاعم مواقع مختلف في نــالحسابي الموظفين قبل من استخدامها طريقة تسهيل بهدف
 بالنسبة االستثناءات بعض وجود مع هذا المالية التصرفات بنتائج متجانسة بيانات وتقديم

 وذلك بها خاصة مساعدة سجالت مسك عملها طبيعة تقتضي والتي الخاصة الطبيعة ذات للوحدات
 . مايلي على والمستندات الدفترية المجموعة وتشمل المالية وزارة في المحاسبة دائرة من باقرار
 المستندات الرئيسية -۱
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 بالنسبة هذا والتسوية والقبض الصرف بعمليات الخاصة القيود العداد المعتمدة المستندات وهي

 . الالمركزي للنظام المطبقة للدوائر
 مستند الصرف - أ

  يد مستند الق - ب
   أ (ويستعمل للدوائر المركزية ايضا)۳۷وصل القبض محاسبه      -جـ

                            
  مستنداتها فان المحافظات خزائن في حساباتها المرتبطة للدوائر النسبةب اما

 آ۳٦مذكرة اذن الدفع محاسبة / - أ
 آ۳٤مذكرة اذن القبض محاسبة/ - ب
 أ۳٥مذكرة اذن القبض محاسبة /     -جـ

 ٦٥/ محاسبة التسوية اذن مذكرة      -د 
/  والسفر االيفاد قائمة/ اتبالر بقائمة المتمثلة الفرعية المستندات استخدام استمرار مع هذا

 المحاسبة دائرة من المقررة الفرعية المستندات من وغيرها المخزني واالخراج االدخال سندات
 . للصرف معززة اصولية مستندات باعتبارها

 المجموعة الدفترية وتقسم الى   -۲
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يسية المجموعة الدفترية الرئ - أ
 اعداد في عليها ويعتمد الحسابات عن فرعية او اجمالية بيانات تقدم التي الدفاتر وهي

 -: يلي بما وتتمثل الشهرية الحسابات كشوفات
 ۸٦/ محاسبة العامة اليومية سجل -  "اوال
 ۲/ محاسبة/ التخصيصات النهائية المصروفات سجل - "ثانيا
 ٦/ بةمحاس النهائية االيرادات سجل - "ثالثا

 ٤/ محاسبة واالمانات السلف استاذ سجل -"رابعا
 ۸۹محاسبةسجل توحيد الحسابات السنوية  -"خامسا
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 -المجموعة الدفترية المساعدة :ب.
 

 االعمال تبسيط وبهدف الرئيسة الدفترية المجموعة عن تتفرع التي الدفاتر وهي
 -: يلي بما وتتمثل رئيسيةال السجالت عن المحاسبية القيود اعباء بتخفيف المحاسبية

 ٦٦/ محاسبة الصندوق سجل -"اوال
 ۸۱/ محاسبة التحليلي الصندوق سجل -"ثانيا
 آ۱۰/ محاسبة النثرية المصروفات سجل-"ثالثا

 ۱۲/ محاسبة البريدية الطوابع جلس-"رابعا
 ۷۹/ محاسبة الزواج سلف سجل-"خامسا
 الغرض لهذا تستخدم اخرى فرعية سجالت اية-"سادسا

 -: وهي)  والمتابعة للرقابة( الدائرة تمسكها التي السجالت جموعةم 
 االدارية المتابعة مقومات ولتوفير الوحدة موجودات مراقبة على تساعد التي السجالت مجموعة

 -: وتشمل المالية التصرفات على واالحصائية
 ۸/ محاسبة الرواتب سجل -:اوال
     ۱۳/ اسبةمح والموجودات االثاث سجل  -:"اـــــثاني

 ۱٦/ محاسبة واالستمارات المستندات مراقبة سجل -:"اــثالثـــ
 ۱۷/ محاسبة والمقاوالت العقود مراقبة سجل -:"اـــرابع

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

 افةاض منها كل استعمال كيفية حول واف بشرح والفرعية الرئيسية السجالت نماذج عززت لقد
 العامة المحاسبات اصول بقانون الملحقه التعليمات في ماورد او نفسه السجل بمتن مامثبت الى
 ".الحقا محله يحل اخر قانون اي او المعدل ۱۹٤۰/ لسنة ۲۸ رقم

 
  -مكننة النظام المحاسبي: -ج
 

شار اليها الم مقابل السجالت والمستندات هااللكتروني هعلى الحاسب الممسوكه السجالت قبوليتم 
في حالة استخدام انظمه محاسبيه الكترونيه وتقبل مخرجات تلك المستندات بعد التوثيق  اعاله

 .اعاله  في عليها من قبل المخولين وتعتبر تلك السجالت معوضاً كامالً عن السجالت المقرره
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   كشوفات الحسابات الشهرية-۲
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 -: مايلي وتشمل الحسابية للوحدة المالية التصرفات نتائج تظهر التي الجداول وهي
 ميزان المراجعة الشهري-أ      
 ٤٤/ محاسبة البنك موجود شهادة   -ب    

 ٤٥/ محاسبة الصندوق موجود شهادة - جـ
  الجارية للموازنة هـ٤۲/ محاسبة النهائية المصروفات جداول -د

  االستثمارية للموازنة أ٤۲/ محاسبة    
   الجارية للموازنة هـ ٤۳/ محاسبة النهائية االيرادات جداول - هـ

  االستثمارية للموازنة  أ٤۳/ محاسبة     
 د۲٤/ محاسبة السلف/ المدينة الشخصية بالحسابات جدول -و
 د۲٤/ محاسبة االمانات/ الدائنة الشخصية بالحسابات جدول -ز

 يتضمن المراجعة ميزان مـــــــــــع يرفق مالية سنة كل نهاية في حليليت جدول -حـ
 السنة نهاية في عليه هي كما واالمانات السلف لحسابات المتراكمة االرصدة تحليل

 . المختصة المالية
 الحسابات وكشوف الدفترية والمجموعة الرئيسية للمستندات تفصيلي شرح يلي وفيما

 -: لنظاما في المعتمدة الشهرية
 

  الرئيسية المستندات -۱
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليها يترتب والتي المالية المعامالت كافة في يستعمل)۱( رقم مرفق الصرف مستند - أ
 . يلي وكما صك اصدار

 .مستند) ٥۰( على دـــجل كل ويحتوي متسلسلة جلود شكل على الصرف مستندات تكون -اوالً 
  الصرف عملية في عليها يعتمد والتي االولى النسخه نسختين من دـــــــــــجل كل يتكون  -ثانيا

  الثانية والنسخه للصرف المعززة المستندات كافة بها وترفق السجالت يــف والتسجيل
 .  الحاجة عند اليها للرجوع لدــالج في تبقى

 ) . ٥۰الى () ۱تكون الجلود مرقمة والمستندات متسلسلة من ( -ثالثاً 
 يذكر فــــــــــي الجانب األيمن من المستند وفي أعلى المستند أسم الدائرة التي تستعمل               -رابعاً 

 الجلود  .             
 يستعمل والذي يكون مثبت اصالً على  يرقــم الجلد / يدرج ازائه رقم الجلد الذ –خامساً 

 نداتالغالف االعلى للمست             
                

 رقـــــــــــم المستند / يدرج ازاء الرقم تسلسل القيد اذا كان المستند اصالً غير مرقم .   -سادساً 
 التاريخ / يدرج ازائه تاريخ تنظيم المستند .     -سابعاً 
 الي تدرج عبارة نصادق على صرف المبلغ األجمالي البالغ قدره (يثبـــــت المبلغ األجم -ثامناً 

 المصادق عليه رقماً وكتابة ) .            
 ألمر / يدرج أسم الشخص أو الجهة التي صرف المبلغ المرها .   -تاسعاً 

 الجانب المديـن / يدون في حقل المدين مفردات المبالغ المطلوب صرفها رقماً وحسب  -عاشراً 
 تبويبها الحسابي .          
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 ون في حقل الدائن مفردات المبالغ المحسومة والمبلغ واجب الجانب الدائـن / يد -أحدى عشر 
 الدفع .         

 يجب أن يطابـــق مجموع الجانب المدين مع مجموع الجانب الدائن من المستند .  -أثنى عشر 
 التبويب / ويذكر فيــــــــــه الفصل والمادة والنوع أو الحساب الذي يحتسب عليه  -ثالث عشر 

 المبلغ المصروف أو العدد والمادة والنوع الذي يحتسب عليه االيـــــــــراد اذا           
 تضمن الصرف استقطاعاً لحساب االيرادات النهائية .             

 صفحة األستاذ / ويدرج في هذا الحقل رقم صفحة االستاذ التي تم ترحيل مفردات  -رابع عشر 
 تند وحسب تبويبها الحسابي .  المبالغ التي تضمنها المس           

 التفاصيل / يـــدرج ازائه البيانات التي توضح ماهية الصرف موضوع المستند  -خامس عشر 
 ومايتطلبه ذلك االشارة الى أولياته .            

 المجموع / يدرج في هذا الحقل مجموع مبلغ المعاملة  -سادس عشر 
 ازائها عدد ونوع القوائم المرفقة او المستندات الفرعية المرفقات / يــــــــــدرج  -سابع عشر 

 المعززة للصرف .          
 محاسب الصرف / ويـــدرج ازائه اسم وتوقيع المحاسب ومدير الحسابات عندما  -ثامن عشر 

 ال يكون مدير الحسابات آمراً بالصرف للمعاملة موضوع المستند .         
 ويدرج آزائه توقيع اآلمر بالصرف رئيس الدائرة أو من يخولهاآلمر بالصرف /  -تاسع عشر 

 وحسب الصالحيات .           
 

 هيئة التدقيق / يدرج ازائه اسم وتوقيع المدقق ورئيس هيئة التدقيق الداخلي  -عشرون 
 والتي قامت بعملية تدقيق المستند قبل الصرف .           

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

 يدرج ازاء عبارة سجل في اليومية العامة تسلسل قيد المستند في سجل  -الثاني والعشرون 
 اليومية العامة ويدرج ازاء التاريخ/ تاريخ تنظيم الشيك الذي يعتمد اصالً في         

 التسجيل.         
 أسم المستلم يدرج اسم مستلم الشيك وتوقيعه أما اذا كان المبلغ مسدد  -الثالث والعشرون 

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

 اليومية العامة وذلك بعد تثبيت المستند في السجل . 
 )۲( رقم مرفقد يالق مستند -ب
 يستعمل مستند القيد في تنظيم كافة معامالت القبض أو التسوية(للدوائر المطبقة  

 النظام الالمركزي)          
 ) مستند . ٥۰تكون مستندات القيد على شكل جلود كل جلد يحتوي على ( -أوالً 
 يتكون كل مستند من نسختين .  -ثانياً 

 عليها في التسجيل في السجالت الحسابية ويكون النسخة األولى والتي يعتمد  * 
 مرفق طيها كافة المستندات المعززة للتسوية أو القيد . 

 النسخة الثانية : وهي التي تبقى في الجلد لغرض الرجوع اليها عند الحاجة .  * 
 ) .  ٥۰ - ۱تكون الجلود مرقمة والمستندات متسلسله من (  -ثالثاً 

 ب األيمن من أعلى المستند أسم الدائرة التي تستعمل الجلود . يذكر في الجان -رابعاً 
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 رقم الجلد / يدرج أزائه رقم الجلد الذي يستعمل والذي يكون مثبت أصالً على الغالف  -خامساً 
 األعلى للمستندات .           

  رقم المستند يدرج أزاء الرقم تسلسل القيد اذا كان المستند أصالً غير مرقم . -سادساً 
 التاريخ / يدرج أزائه تاريخ تنظيم المستند .  -سابعاً 
 يدرج أزاء عبارة نصادق على قيد المبلغ المراد اجراء تسويته أو ايداعه في البنك  -ثامناً 

 رقماً وكتابة .         
 الجانب المدين / يدون في الجانب المدين مفردات المبالغ المطلوب تسويتها حسب  -تاسعاً 

 يبها النوعي والمبالغ المودعة في حساب البنك . تبو        
 الجانب الدائن / يدون في الجانب الدائن مفردات المبالغ المحسومة أو المقبوضة  -عاشراً 

 نقداً كأيراد نهائي أو سلف أو أمانات أو الحساب الجاري .          
 لدائن للمستند . يجب أن يطابق مجموع الجانب المدين مع مجموع الجانب ا -حادي عشر 
 التبويب / ويذكر فيه الفصل والمادة والنوع أو الحساب الذي أحتسب المبلغ عليه  -ثاني عشر 

 أو العدد والمادة والنوع أو الحساب الذي استلم المبلغ ايراداً له .        
 ات صفحة أالستاذ / ويدرج في هذا الحقل رقم صفحة االستاذ التي تم ترحيل مفرد -ثالث عشر 

 المبالغ التي تضمنها المستند وحسب تبويبها الحسابي .         
التفاصيل / يدرج أزائه البيانات التي توضح ماهية وسبب أجراء مستند القيد وما  -رابع عشر 

 يتطلبه ذلك االشارة الى أولياته .  
 قة بالمستند. المرفقات / ويدرج أزائها عدد القوائم أو المستندات الفرعية المرف -خامس عشر
 المحاسب / ويدرج أزائه أسم وتوقيع المحاسب أو مدير الحسابات عندما -سادس عشر

 ال يكون مدير الحسابات آمراً بالصرف وحسب الصالحيات .  
 اآلمر بالصرف ويدرج أزائه أسم وتوقيع اآلمر بالصرف .  -سابع عشر
 دقق ورئيس هيئة التدقيق الداخلي هيئة التدقيق / ويدرج أزائها أسم وتوقيع الم -ثامن عشر

 بالموافقة على قبول مستند القيد في الحسابات . 
 يدرج آزاء سجل في اليومية العامة تسلسل القيد الذي تم تسجيله في اليومية  -تاسع عشر

 ويدرج آزائه التاريخ / تاريخ االيداع في البنك او تاريخ الموافقة على اجراء التسوية 
 القيد التي التتضمن ايداع الى البنك . بالنسبة لمستند 

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

 )أ۳مرفق رقم ( أ ۳۸ومحاسبة ) ۳( رقم مرفقأ۳۷وصل القبض محاسبة        -جـ      
 
 متشابهان من حيث الشكل ومختلفين من حيث  أ۳۸وأ ۳۷ان نموذجي القبض محاسبة   -اوال 

 االستعمال         
 أيستعمل لقاء تسليم المقبوضات النقدية الى االدارات  ۳۷فالنموذج محاسبة         
 أ۳۸الحكوميةعدا الخزائن التي تستعمل مذكرات اذن القبض...بينما النموذج محاسبة        
 لقاء المبالغ التي تسلم اليهم عن الرسوم والضرائب  يستعمل من قبل الجباة الرسميين       
 وغيرها .ومن الجدير بالذكر ان الجابي اليسلم جلدا جديدا من وصوالت الجباية محاسبة           
 االبعد ان يعيد قرم الجلد الذي انتهى من استعماله.أ  ۳۸        
 داخل الدائرة بموجب وصوالت  كما ان المبالغ التي يتم قبضها من قبل المحاسبين        

 أيجب ارسالها الى الخزينة او البنك الحكومي في نفس  اليوم ۳۷القبض محاسبة       
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 حسب وضع الخزينة ان كانت تقبض  أ۳٥او أ۳٤مذكرات اذن القبض محاسبة   بموجب        
 ليومية الى الخزينة نقدا او لها حساب جاري مع البنك .وال يجوز تأخير تسليم االيرادات ا       
 او البنك الي سبب كان االبموافقة مدير عام دائرة المحاسبة        

 تجهز وصوالت القبض مركزياً من قبل المطابع الحكومية على شكل جلود ذات ارقام  -ثانياً 
 ) وصل قبض ارقامه متسلسله وبنسختين األولى ٥۰متسلسلة ويحتوي كل جلد على (

 لم الدراهم والثانية ملونة(القرم) وتبقى في دفتر الوصوالت .بيضاء وتكون نسخة مس
 يدرج ازاء ( اسم الدائرة ) اسم الوحدة التي جرى القبض فيها .  -ثالثاً 
 يخصص حقالن عموديان األول للمبلغ فلس / دينار والحقل األيسر العمودي للتفاصيل  -رابعاً 

 نهائياً أو ايراد سلفة أو أمانات . وتدرج فيه كافة تفاصيل المبلغ المستلم ايراداً 
 يثبت في هذا الحقل اسم الجهة التي قامت بتسليم المبلغ .  -وصل من : -خامساً 
 يثبت في هذا الحقل المبلغ كتابة .  -حقل المبلغ : -سادساً 
 حقل على حساب ............. يثبت في هذا الحقل اسم الحساب الذي قبض المبلغ عليه. -سابعاً 
 التاريخ / ويثبت فيه تاريخ قبض المبلغ الفعلي .  - ثامناً 

 
 

 اسم القابض / يثبت فيه أسم أمين الصندوق أو من يقوم مقامه والمخول صالحية  -تاسعاً 
 القبض بموجب أمر أداري صادر . 

 العنوان الوظيفي للقابض .  -عنوان الوظيفة : -عاشراً 
 القابض تأييداً بأستالمه مبلغ الوصل . يثبت فيه توقيع  -توقيع القابض : -أحدى عشر 
 

 )٤مرفق (رقم أ۳٦مذكرة اذن الدفع محاسبة   -د 
ى ويحتوي الجلدالواحد عل صك اصدار عليها يترتب والتي المالية المعامالت كافة في ستعملت
 )تسلسال ويحتوي التسلسل الواحدمنها على نسختين يتم الدفع بموجب النسخة٥۰(

بالمستندات المعززة للصرف وتحفظ مع مستنداتهافي الخزينة لتكون االولى بعد ان تعزز 
اساسا للمعامالت القيدية والتدقيقية فيها اما النسخةالثانية(القرم)  فتبقى في الجلد لتكون 

 ويتم تنظيمها كاالتي اساسا للمعامالت القيدية في الدائرة التي انشأت مستند الصرف
 سم الخزينة الواجب دفع المبلغ فيهايدون اتجاه كلمة (المحل )ا -اوال
 يدون اتجاه كلمة(عن)الفصيالت عن المواد واالشياء او االجور او غير ذلك مما يتعلق    -ثانيا

 بماهية المصروفات ويسهل معرفتها وتدقيقها       
 يدون تجاه كلمة (المدفوع له)اسم وعنوان الشخص الذي سيدفع له المبلغ -ثالثا

ه كلمة(المبلغ الواجب الصرف)مقدار المبلغ الواجب دفعه كتابة وتدون بعد ذلك يدون تجا -رابعا
في المحالت الخالية المبالغ الواجب دفعها رقما وكذلك الفصل والمادة (ان كان المبلغ المصروف 
على حساب معامالت الميزانية)واسم الحساب المختص ان كان سلف او امانات او غير ذلك ثم 

 (المجموع)مجموع مفردات المبالغ المصروفةرقمايدون تجاه كلمة 
 حقل االستقطاعات –خامسا 

 تثبت فيه المبالغ التي قد تحسم من اصل محتويات مذكرة اذن الدفع 
تجهز هذه المذكرات الى الدوائر بالخزينة التي ترتبط بها الدائرة وتختم مذكرات كل جلد  -مالحظة:

والرقم الحسابي المختص للدائرة وتسجل على ذمة الدائرة بختم الخزينة التي ترتبط بها الدائرة 
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ويتم مراقبتها من قبل الخزينة بواسطة سجالت مراقبة ۱٦المعنية في سجل االستمارات محاسبة/
 خاصة اعدت لهذا الغرض

 
 )٥مرفق( رقم ٦٥محاسبة/ مذكرة اذن التسوية  -ه 

خزينة ويحتوي الجلد الواحد على  اعدت هذه المذكرة لتوثيق قيود التسويات التي تجرى في ال
)تسلسل والتسلسل الواحد يحتوي على ثالث نسخ ذات اللوان مختلفة االولى تحتفظ بها ٥۰(

الخزينة مع المستندات المعززة للتسوية وتعاد النسخة الثانية من المذكرة بعد تصديقها من 
سخة الثالثة (القرم)في الجلد الخزينة الى الدائرة التي نظمتها مؤيدة اجراء التسوية وتبقى الن

 للرجوع اليها عند الحاجة
 أ)٦أمرفق رقم (۳٥) و محاسبة٦أمرفق رقم (۳٤مذكرة اذن القبض محاسبة -و

أمتشابهتان من حيث الشكل ومختلفتين من حيث ۳٥أو۳٤ان نموذجي مذكرة اذن القبض محاسبة 
ية من قبل الخزائن وصناديق أ تستعمل عند قبض االيرادات النقد۳٤االستعمال فنموذج محاسبة 

المال التي ليس لها حساب جاري مع البنك الحكومي ويحتوي التسلسل الواحد منهاعلى ثالث نسخ 
االولى تحفظ في الخزينة وتكون اساسا للمعامالت النقدية فيها و النسخة الثانية تعطى بيد مسلم 

في الدائرة التي نظمت المذكرة الدراهم اما النسخة الثالثة (القرم)فتبقى ضمن القرم وتحفظ 
 للرجوع اليها عند الحاجة

فقد حصر استعمالها لقاء االيرادات التي تسلم الى البنك  أ۳٥ اما مذكرة اذن القبض محاسبة 
ويحتوي التسلسل  ۰الحكومي لحساب الخزائن او صناديق المال التي لها حساب جاري مع البنك 

االولى منها ترسل الى الخزينة وتكون اساس للمعامالت النسخه  ۰الواحد منها على اربعه نسخ 
والنسخه الثالث  ۰القيديه فيها والنسخه الثانيه منها يحتفظ بها البنك الحكومي الذي قبض الدراهم 

اما النسخه الرابعه ( القرم ) فتبقى في الجلد للرجوع اليها عند الحاجه  ۰تعطى بيد مسلم الدراهم 
 ويتم تنظيمها كالتالي

 دون مقابل كلمة(المحل) اسم الخزينة التي يطلب اليها قبض المبلغي -۱
 يدون مقابل كلمة (من) اسم الدائرة التي تعود اليها المبالغ المطلوب قبضها -۲
 يدون مقابل كلمة (قبض لحساب) نوع االيرادات المقبوضة -۳
ينة يدون مقابل كلمة(اسم الشخص المسلم) اسم الشخص الذي سلم فعال المبلغ الى الخز -٤

 الحكومية
يدون مقابل كلمة (المبلغ) مجموع المبالغ المسلمة كتابة ويدون بعد ذلك مفردات المبالغ  -٥

رقما وازاء كل منها رقم العدد والمادة وتحت حقل (نوع المقبوضات) يدون عنوان المادة 
 التي تبوب عليها مفردات المبالغ

ا كتابتاً والتاريخ فيدون في يدون مقابل كلمة(المجموع) يدون مجموع المبلغ رقما ام -٦
االسطر الخاصة باآلمربالقبض ثم توقع من قبل الموظف المخول بأمر القبض وتودع الى 
امين الصندوق الذي يقبض المبالغ او الموظف المختص الذي يقوم مقامه او البنك 

 أ۳٥الحكومي اذا كانت محاسبة 
  الدفترية المجموعة    -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: مايلي وتتضمن الرئيسية الدفترية المجموعة   -آ
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 )۷( رقم مرفق ۸٦/ محاسبة العامة اليومية سجل  : اوال
 المستندات وبموجب) تسوية/قبض/ صرف( المالية المعامالت كافة السجل هذا في ويسجل

 بعد لنهائيا بشكلها الحسابات في المالية المعاملة استكمال بعد الغرض لهذا المعتمدة
  -. وتتكون تقسيمات السجل من الحقول التالية :عليها المصادقة

  -: ) حقل التاريـــــــــخ۱(
ويسجل فيه   تاريخ استكمال المعاملة المالية في الحسابات بشكل نهائي وذلك بعد 

 المصادقة عليها وبالنسبة لسندات الصرف يتم التسجيل حسب تاريخ اصدار الشيك .
بة لوصل القبض فحسب تاريخ القبض الفعلي . وبالنسبة لسند القيد حسب تاريخ أما بالنس

 القبول النهائي للتسوية . 
  -: ) حقل التبويب۲(

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

  -: ) البيان۳(
المالية أو تثبيت أسم الجهة التي أرتبطت معها ويسجل فيه خالصة مركزه عن المعاملة 

 الوحدة ضمن تعاملها المالي . 
  -: ) رقم الشيك٤(

ويسجل في هذا الحقل ارقام الشيكات التي اصدرتها الوحدة بصورة متسلسلة ليسهل 
 مراقبة تسجيل كافة الشيكات الصادرة خالل السنة . 

  -: ) رقم مستند الصرف والقيد والقبض٥(
 فيه ارقام المستندات المثبتة على متن كل منها . ويسجل 

  -: ) تسلسل اليومية٦(
المتسلسل لكل معاملة يتم اثباتها في اليومية حيث تبدأ التسلسالت في  -ويسجل فيه الرقم 

) ويستمر ذلك الى آخر تسلسل تنتهي اليه في فترة ۱اليوم األول من السنة برقم (
 الحسابات الختامية . 

  -: المعاملة) مبلغ ۷(
ويسجل فيه المبلغ األجمالي للمعاملة المالية ( أي مجموع الطرف المدين المساوي للطرف 

 الدائن ) . 
  -: ) حقل البنك۸(

ويسجل في الجانب المدين المبالغ المودعة لحساب الوحدة لدى البنك وفقاً للقيود التي 
ن حساب الوحدة بموجب شيكات نشأت لدى الوحدة وفي الجانب الدائن المبالغ المدفوعة م

صادرة منها أو المبالغ التي تخصم من الحساب الجاري والمعززة باالشعارات المدينة التي 
يصدرها البنك . واذا كان للوحدة المحاسبية أكثر من حساب لدى البنك فيخصص لكل 

 حساب حقل مستقل في اليومية العامة لتسهيل مراقبته . 
  -: ) حقل الصندوق۹(

جل في الجانب المدين من هذا الحقل المبالغ المقبوضة في الصندوق أما الجانب الدائن ويس
 فتسجل فيه المبالغ المودعة في الحساب الجاري للوحدة تحويالً من حساب الصندوق . 

  -: ) حقل المصروفات النهائية۱۰(
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تخصيصات ويسجل في الجانب المدين من هذا الحقل كافة المبالغ المصروفة خصماً على 
الموازنة اما الجانب الدائن فيسجل فيه كافة المبالغ التي يتم تنزيلها من المصروفات 

 النهائية بموجب مستندات القيد . 
  -: ) حقل االيرادات النهائية۱۱(

ويسجب في الجانب الدائن المبالغ المستلمة كأيراد نهائي وفي الجانب المدين المبالغ التي 
 ستندات القيد . يراد تخفيضها بموجب م

  -: ) اجمالي الحسابات الشخصية المدينة / السلف۱۲(
ويسجل في الجانب المدين كافة المبالغ المدفوعة من قبل الوحدة الحسابية على حساب 
 السلف وفي الجانب الدائن كافة المبالغ المستلمة أو المجراة تسويتها على حساب السلف . 

  -: دائنة / االمانات) اجمالي الحسابات الشخصية ال۱۳(
ويسجل في الجانب الدائن كافة المبالغ المستلمة كأمانات أو المستقطعة لحساب الغير وفي 

 الجانب المدين منه كافة المبالغ المسددة أو المجراة تسويتها . 
  -: ) الحساب الجاري مع دائرة المحاسبة۱٤(

دة من قبل دائرة المحاسبة أما ويسجل في الجانب الدائن المبالغ المودعة في حساب الوح
الجانب المدين فيسجل فيه المبالغ التي تحول من حساب الوحدة المحاسبية الى حساب 

 دائرة المحاسبة . 
 -: ) الحساب الجاري بين المركز والفروع۱٥( 

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

 
  -: ) الرصيد النقدي المدور۱٦(

يسجل في هذا الحقل وفي اليوم األول من السنة المالية الرصيد الدفتري الذي انتهت اليه 
/....) وذلك بكامل ۳۱/۱۲حسابات الوحدة آلخر يوم في السنة المالية السابقة ( في 

لصندوق ( أن وجد فيه رصيد ) وحسب طبيعة ) ا ۲بنك رقم / ۱عناصره ( بنك رقم /
 الحسابات المدينة أو الدائنة التي يعكسها واقع الحال . 

 -: ) االستاذ العام۱۷(
يسجل في هذا الحقل بطرفيه المدين والدائن قيود الحسابات التي تنشأ لدى الوحدة والتي لم 

ك الموجودات الثابتة يتقرر تخصيص حقل مستقل لها وذلك لقلة القيود فيها ( ومثال ذل
والمخزنية ومايقابلها من حسابات متقابله .....الخ ) على أن يتم تحليل مفردات هذه 

 الحسابات بدفاتر استاذ فرعيه . 
  )۸( رقم مرفق ۲/ محاسبة التخصيصات سجل":ثانيا

 التي والمبالغ السنوية الصرف اعتمادات كافة لتثبيت مخصص التخصيصات سجل ان
 خصصت التي االتحادية العامة الموازنة ومواد فصول على" نهائيا" مصرفا تحتسب
 الحسابية للوحدة

 ) كيفية تسجيل معامالت التخصيصات ۱(
 من جدولين رئيسيين     )  ۲تتكون الصفحة الواحدة من دفتر التخصيصات ( محاسبه /

 موازنة أو الجدول األول / جدول التخصيصات ويستعمل لتدوين المبالغ المرصدة في ال *
 المبالغ المخصصه من قبل االدارة المركزية بالنسبة لالدارات الفرعية لكل مادة من 

 مواد الفصل . 
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 الجدول الثاني / جدول المصروفات ويستعمل لتسجيل المبالغ المصروفة فعالً على كل  *
 مادة من مواد الفصل . 

 تمادات ورقم الباب والقسم يدون في أعلى الصفحة أسم الدائرة التي خصصت لها االع *
 والفرع في الموازنة العامة ثم توزع حقول السجل على مواد وأنواع الفصل الواحد 

 وعند عدم كفاية حقول السجل لجميع مواده تنقل المواد الباقية الى الصفحة التالية . 
 تسجل التخصيصات المرصدة في الموازنة والمبلغة في كتاب توزيع التخصيصات من  *

  -الى دوائرها الفرعية في جدول التخصيصات على الوجه التالي :لدائرة الرئيسية ا
 

 تدون مجموع المبالغ المخصصة لمواد الفصل بكامله في حقل المجموع .  *
 يدون المبلغ المخصص لكل مادة ونوع من الفصل في الحقل المخصص له .  *
 قل(اآلمر بوضع التخصيصات) يدون أسم الدائرة التي أمرت بوضع التخصيصات في ح *
 يدون رقم وتاريخ كتاب الدائرة التي أمرت بوضع التخصيصات في حقل ( رقم وتاريخ  *

 كتاب اآلمر بوضع التخصيصات ) . 
 يدون عدد المستندات والجداول التي أستند عليها بوضع التخصيصات في حقل ( عدد  *

 األوراق المثبتة ) . 
 أو أضافة على االعتمادات المخصصة سابقاً تنزل أو  في حالة صدور أمر بتنزيل *

 تضاف المبالغ التي صدر األمر بأضافتها أو تنزيلها من مجموع اعتمادات المواد 
 واألنواع المخصصة والمدونة في السجل ويدرج تاريخ ورقم الكتاب المتعلق باألضافة 

 األعمدة المختصة . أو التنزيل وكذلك عنوان الدائرة التي أصدرت هذا الكتاب في 
 تقع على مسؤولي الحسابات في الدائرة مسؤولية تأمين مطابقة التخصيص المدونة  *

 في هذا السجل مع محتويات أوامر التخصيصات وكذلك مسؤولية المحافظة على هذه 
 الدفاتر وحفظ أوامر التخصيصات وما يتفرع عنها من أوراق في محافظ  منتظمة لكل 

  دائرة على حده .
 ) كيفية تسجيل المصروفات ۲( 
 تسجل المبالغ المصروفة فعالً على كل مادة ونوع من مواد الفصل الذي يحتسب  

 الصرف عليه بموجب مستندات الصرف أو القيد كل في الحقل المخصص له في جدول 
  -المصروفات على الوجه اآلتي :

 موجب كل مستند في حقل يدون مجموع المبالغ المصروفة على أنواع ومواد الفصل ب *
 المجموع . 

 يدون في كل حقل من حقول المواد واألنواع المبلغ المصروف عليها بحيث يستعمـل  *
 السطر الواحد لقيد المعامالت الناشئة عن كل مستند بغض النظر عن عدد المواد التي 

 يحتويها المستند . 
 في هذا السجل ابتداءاً من الرقم يدون في حقل التسلسل ارقام متسلسلة لقيد كل مستند  *

 ) في أول السنـة الماليــة بالنسبــة لكـل فصـل على حــده ويستمــر التسلســــــــــــل   ۱(
 تصاعدياوحتى انتهاء فترة الحسابات الختامية . 

 يدون رقم وتاريخ مستند الصرف الذي تم دفع المبلغ بموجبه في حقل المستند .  *
 تسلسل اليومية ) رقم تسلسل اليومية المدرج على مستند الصرف أو  يدون في حقل ( *

 القيد  .
 تدون تفاصيل المصروفات بموجب مستند الصرف أو القيد في حقل ( المعامالت ) .  *
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 أي مبلغ من المبالغ التي صرفت ودونت في السجل فأن المبلغ  تنزيلاذا اقتضى  *
 ي عمود المادة المطلوب تنزيل المبلغ منها بعد المطلوب تنزيله يثبت بالمداد األحمر ف

 ) ويدون رقم وتاريخ األمر الصادر بأجراء التنزيل  -وضع عالمة التنزيل بجانبه ( 
 وكيفية جريان المعاملة في عموم المعامالت . 

 تقع على عاتق مسؤولي الحسابات مسؤولية تأمين مطابقة المبالغ المدونة مصرفاً في  *
 ع المبالغ المقيدة في حقل التخصيص ويكون مسؤوالً عن اتخاذ التدابير هذا الدفتر م

 المقتضية لعدم تجاوز المصروفات على االعتمادات المخصصة وعلى هيئات التدقيق 
 والرقابة مالحظة هذه الناحية بصورة خاصه . 

 يقفل سجل التخصيصات في نهاية كل شهر عن طريق جمع قيود المعامالت التي جرت  *
 الل الشهرلكل فصل ومواد وانواعه وموازنتها ذاتياً بمطابقة المجاميع االفقية لحقولخ

 المواد مع المجموع العمودي لحقل المجموع ثم موازنتها مع بقية الحسابات األخرى 
 لغرض مطابقتها مع اليومية العامة . 

 مرة وعلى على مسؤولي الحسابات ورئيس الدائرة أو من يخوله أن يتابع بصورة مست *
 األخص في نهاية الشهر القيود المثبتة في السجل للتأكد من ان المصروفات النهائية 

 كانت في حدود التخصيصات المثبتة لكل مادة ونوع واذا وجد أي تجاوز فأن عليه 
 اتخاذ االجراءات الالزمة لمالفاة التجاوز واخبار الجهات المختصة دون أن يخل ذلك 

 لمسؤول عن الصرف عن التجاوز الحاصل . بمسؤولية الموظف ا
 
 
 

  )۹( رقم مرفق ٦/ محاسبة النهائية االيرادات سجل":ثالثا
 ويستخدم النهائية االيرادات من المتحصلة المبالغ جميع لقيد السجل هذا يخصص *

 . العامة للخزينة نهائياً  ايراداً  والمقيدة قبلها من المستلمة المبالغ لتأشير الدوائر قبل من
 تخصص صفحة أو عدة صفحات لكل عدد ومواده وانواعه وبصورة تصاعدية .  *
 يدون رقم الباب والعدد في أعلى الصفحة وتثبيت عناوين المواد واألنواع في اعمدتها  *

 المخصصة من صفحة كل عدد .ويتم تسجيل مبالغ االيرادات النهائية استنادا الى 
 ذن القبض وكالتاليسندات الصرف او القيد او مذكرات ا  

 * تسجل مجموع المبالغ المقبوضة بموجب كل مستند قبض في حقل المجموع
 للنوععلى كل نوع ضمن المادة في الحقل المخصص  *تسجل مفردات المبالغ المقبوضة

 *يدون رقم تسلسل اليومية الوارد في مستند الصرف او القيد او مذكرة اذن القبض في حقل 
  تسلسل اليومية   
 يدون نوع ورقم وتاريخ المستند في حقل المستند  *

 ۱/ارقام متسلسلة لقيد كل مستند في السجل ابتداء من الرقم  يدون في حقل تسلسل القيد*  
 وانتهاءفي بداية السنة المالية بالنسبة لكل عدد ويستمر التسلسل الى نهاية السنة المالية  

 فترة الحسابات الختامية    
 سلم المبالغ او اية اشارة توضح مصدر االيراد في حقل المالحظات* يدون اسم م

 * ان مجموع مبالغ االيرادات النهائية المدونة في هذا السجل يجب ان تكون على الدوام مطابقة  
 لمجموع االيرادات النهائية المدونة في حقل االيراد النهائي في سجل اليومية العامة لنهاية اية    
 فترة   

 تعديل القيد المتضمن تنزيل مبلغ من ايراد نوع او مادة من ضمن العدد بالمداد االحمر  *يسجل
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 )-وتسبقه اشارة سالبة (  
 *يقفل سجل االيراد في نهاية كل شهر وذلك بجمع حقوله بحيث يكون مجموع االنواع مساو

 لمجموع المادة ومجموع المواد مساو لمجموع العدد 
 

 )۱۰( رقم مرفق ٤/ محاسبة واالمانات فالسل استاذ سجل": رابعا
 منه المدين الطرف ويتضمن واالمانات السلف مبالغ لتسجيل السجل هذا يستخدم

 قبضه او تسويته مايتم)  المقبوضات( الدائن والطرف المختص للحساب) المدفوعات(
 من معين فرع مجموعة كل تتضمن بحيث مجموعات الى السجل ويقسم نفسه للحساب
 الحساب نوع فيه المؤشر القيد مستند او الصرف مستند من الترحيل يتم ان على تالحسابا

 . مباشرة السجل الى
 تقسيمات السجل 

 ) الطرف الدائن ( المقبوضات ) ۱(
  -وتسجل فيه المبالغ المقبوضة للحساب ويحتوي على الحقول المبينة أدناه : 
 حقل المبلغ ويمثل المبلغ المقبوض فعالً .  *
 ) في بداية السنة وتنتهي۱قل تسلسل القبض وتدون فيه ارقام متسلسلة وتبدأ برقم (ح *
 بانتهاء السنة المالية وعلى مستوى كل مبلغ .  
 حقل تسلسل اليومية ويؤشر فيه رقم تسلسل اليومية المدرج على كل متن مستند القيد  *

 أو الصرف . 
 لغ . حقل تاريخ القبض / ويدون فيه تاريخ قبض المب *
 
 حقل التفاصيل / ويؤشر فيه مصدر المبلغ واسم المقبوض منه سواء كانت من جهات  *

 رسميه أو أشخاص . 
 حقل المستند / ويذكر فيه رقم وتاريخ مستند القيد او مذكرة اذن القبض أو الصرف  *

 الذي تم بموجبه قبض المبلغ .          
 ل كيفية تسديد المبلغ المقبوض . حقل المالحظات / وتدون فيه المالحظات حو *
 حقل المبلغ المدفوع اصالً ويذكر فيه أصل المبلغ المدفوع على حساب المبلغ  *

 المقبوض الغراض توضيح العالقة بين المقبوضات والمدفوعات واستخراج الرصيد .
 حقل تاريخ الدفع ويذكر فيه تاريخ دفع المبلغ .  *
 سلسل قيد المبلغ المدفوع أصالً مع العلم بأن الحقول حقل تسلسل الدفع / ويذكر فيه ت *

 الثالثة األخيرة هي الغراض تأشير التسديد . 
 ) الطرف المدين ( المدفوعات ) ۲(

  -ه كافة المبالغ التي تدفع على الحساب ويشمل الحقول المبينة أدناه :وتسجل في
 حقل المبلغ / يدون فيه المبلغ المدفوع اصالً. *
 ) في بداية السنة وينتهي بأنتهاء السنة المالية حيث ۱سل الدفع / ويبدأ برقم (حقل تسل *

 تسلسل خاص لكل مبلغ يتم ترحيله .  يخصص
 حقل تسلسل اليومية / ويؤشر فيه رقم تسلسل اليومية المثبت على متن مستند  *

 الصرف والقيد . 
 ويمثل تاريخ تنظيم الشيك  حقل تاريخ الدفع / ويؤشر فيه تاريخ الدفع الفعلي للمبلغ *

 بالنسبة لمستندات الصرف وتاريخ اشعارات البنك بالنسبة لمستندات التسوية . 
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 حقل التفاصيل وتدون فيه كافة البيانات المتعلقة باغراض الدفع واسم الجهة المدفوع  *
 اليها . 

 مبلغ . حقل المستند / ويذكر فيه رقم المستند والتاريخ الذي تم بموجبه دفع ال *
 حقل المالحظات / ندرج فيه المالحظات الخاصة بأسلوب منح وتسديد المبلغ .  *
 حقل المبلغ المقبوض اصالً ويذكر فيه أصل المبلغ ( المقبوض ) على حساب المبلغ  *

 المدفوع . 
 حقل تاريخ القبض / ويؤشر فيه تاريخ اصل المبلغ المقبوض على الحساب .  *
 بض / ويذكر فيه رقم تسلسل القيد الصل المبلغ المقبوض . حقل تسلسل قيد الق *

 )۱۱( رقم مرفق۸۹ السنوية الحسابات توحيد سجل":خامسا
 من" نقال الحسابية البيانات جميع فيه تثبت عام استاذ سجل بمثابة التوحيد سجل يعتبر

 سنة لك من اول كانون لشهر به الملحقة التحليلية الحسابات وكشوفات المراجعة ميزان
 عن وذلك المحاسبية الدورة لتكامل" تحقيقا وذلك ذاتها للسنة الختامية الحسابات ولفترة
 الحكومية الحسابية الوحدات وباعتباران اخرى الى سنة من البيانات تلك تدوير طريق

 افتتاحي بقيد سنة اي لنهاية المالي المركز لحساب المكونه حساباتها ارصدة تدوير التتولى
 ) . رصيد فيه وجد ان( الصندوق ورصيد البنك رصيد باستثناء الجديدة نةالس الى

 تقسيمات السجل وطريقة استعماله 
  -أن السجل مخطط على أساس احتوائه افقياً على األعمده التاليه : -۱
 عمود التبويب خاص بارقام الحسابات التي اعتمدت سواء في دليل الموازنه  -أ 

 ( االعداد والمواد ) أو دليل حسابات المركز المالي . ( الفصول والمواد ) أو 
 خاص باسماء الحسابات حسبما وردت في دليل تصنيف  -عمود اسم الحساب  -ب 

 الحسابات . 
 تثبت فيه البيانات المتراكمه في ميزان المراجعة والجداول  -) :۱عمود رقم ( -جـ 

 ل سنة بطرفية المدين والدائن التحليلية المرفقة فيه لنهاية شهر كانون أول من ك
 وبطريقة المجاميع . 

 تثبت فيه حركة الحسابات الواردة في ميزان المراجعة لفترة  -) :۲عمود رقم ( -د
 الحسابات الختامية ( الشهر الحالي ) وبطريقة المجاميع ايضاً . 

 ) .  ۲و۱يثبت فيه حاصل جمع العمودين (  -) :۳عمود رقم ( -هـ 
 ذلك تعطينا مجاميع حركة الحسابات لنهاية السنة المالية .  حيث أن نتيجة

 يمثل ارصدة ميزان المراجعة . واألرقام التي تسجل فيه هي  -) :٤عمود رقم ( -و
 ) . وبذلك نحصل على ميزان ۳حصيلة ترصيد االرقام الموجودة في العمود رقم (

 .  المراجعة النهائي لمعامالت السنة المالية بطريقة االرصدة
 وتسجل فيه االرصدة المنقولة من حسابات السنة المالية السابقه  -) :٥عمود رقم ( -ز

 ( أي القيد االفتتاحي ) . 
 ) مكوناً ٥و٤ويمثل حصيلة جمع المبالغ المثبتة في العمودين ( -) :٦عمود رقم ( -حـ 

 رصدة بذلك ميزان المراجعة النهائي لكافة معامالت الوحدة المحاسبية بطريقة األ
 لنهاية السنة المالية . وبذلك نحصل على أرصدة الحسابات المكونة للمركز المالي 
 للوحدة المحاسبية لختام السنة المالية ، وهو ما ينبغي تدويره بنفس الطريقة الى 

 ) من صفحات سجل التوحيد المخصصة لتلك ٥السنة المالية الجديدة الى العمود رقم (
 السنة . 
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 ة أو صفحات من السجل لكل نوع من الحسابات التي تستخدمها الوحدة تخصص صفح -۲
 المحاسبية حسب تنوع تصرفاتها المالية . 

 عند ابتداء اية سنة مالية جديده تفتح الوحدة المحاسبيه صفحات جديده في سجل  -۳
 ) وتسجل فيها البيانات ۲توحيد الحسابات وفق نفس االسس المبينة في الفقرة (

 ) اعاله . ۱ية وفقاً لما تم توضيحه في الفقرة (المحاسب
 ان اكمال سجل التوحيد والتثبت من صحة البيانات الواردة فيه طبقاً لموازين المراجعة-٤

 المرسلة الى دائرة المحاسبة يدخل ضمن مسؤوليات الوحدة الالمركزية نفسها .وهو           
 الوحدة في تقديم موازين المراجعة الشهرية في نفس الوقت العالقة له بأستمرار           
 للسنة الجديدة بقدر ما له من اهمية في اعداد التقارير المالية الخاصة بحساب المركز            
 المالي وحساب قياس النتيجة الخاص بالوحدة نفسها لنهاية اية سنة (اذا ما طلب من          
 ئم المالية ).هذا مع اهمية السجل في اعطاء رصيد اي الوحدة ان تعيد مثل هذه القوا         
 حساب سواء لتوثيق قائمة المركز المالي للوحدة ،او الغراض اعتماد الرصيد اساسا          
 عند طلب تحليل مفرداته لنهاية اية فترة        

 
  المساعدة الدفترية المجموعة - ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 بيانات تقديم مهمة تبسيط بهدف الرئيسية الدفترية المجموعة عن تتفرع التي الدفاتر وهي
 -: يلي بما وتتمثل الحسابات النواع" تحليال اكثر

 ) ۱۲( رقم مرفق ٦٦/ محاسبة الصندوق يومية سجل": اوال
 زي لغرض قيد يستخدم السجل من قبل الدوائر المطبقة للنظام المحاسبي الالمرك *

أ .  ۳۷المبالغ المتسلمه من قبل امانة الصندوق بموجب وصوالت القبض محاسبه / 
 الصندوق امانة قبل من المستلمة المبالغ قيد لغرض الحسابية الوحدات قبل من ويستخدم

 بالنسبة آ۳٤/ محاسبة القبض اذن  مذكرات او آ۳۷/ محاسبة القبض وصوالت بموجب
 في يسجل حيث السجل هذا في وقيدها المحافظات بخزائن مرتبطةال الحسابية للوحدات

 مايتم المدفوعات حقل في ويسجل كما" نقدا المقبوضة المبالغ منه المقبوضات جهة
 الصندوق من نقدية مبالغ من مايدفع او المصرف لدى الحسابية الوحدة حساب في ايداعة

 الغراض عرضه السجل هذا يكونو)  النقدي الدفع الغراض الصندوق استخدام حالة في(
  .واخرى فترة بين التدقيق

 كما يمكن استعماله من قبل اللجان التي تكلف بتنفيذ االعمال امانة
 

 يتكون السجل من الحقول التالية . ) شرح السجل /۱(
 حقل حساب الصندوق / ويستخدم لقيد العمليات النقديه حيث يسجل في حقل  *

 مقبوضة نقداً كما ويسجل في حقل المدفوعات مايتم ايداعه المقبوضات منه المبالغ ال
 في حساب الوحدة لدى البنك او ما يدفع من مبالغ نقديه من الصندوق ( في حالة 

 استخدام الصندوق الغراض الدفع ) . 
 حقل حساب البنك تثبت في عمود االيداعات من هذا الحقل المبالغ التي اودعت في  *

 ى البنك من قبل امانةالصندوق بموجب قسائم االيداع المنظمة. حساب جاري الوحدة لد
 حقل البيان / ويستعمل لتسجيل اسم الجهة او الشخص الذي سلم المبلغ او الشخص او  *

 الجهة التي دفع المبلغ لها . 



  (241) 

 حقل رقم وتسلسل اليومية / ويسجل فيه تسلسل قيد المستند في يومية الصندوق على  *
 ) من أول الشهر وحتى انتهاء ۱ل لكل مستند وتبتدئ االرقام برقم (اساس رقم متسلس

 السنه .
 حقل المستند ويسجل فيه نوع ورقم وتاريخ المستند الذي اعتمد في تسجيل المعاملة. *
 حقل تاريخ القبض / ويؤشر فيه تاريخ المبلغ المقبوض على الحساب .  *
 القيد الصل المبلغ المقبوض .  حقل تسلسل قيد القبض / ويذكر فيه رقم تسلسل *
 حقل رقم الشيك / ويستخدم هذا الحقل عندما يكون السجل ممسوكاً من قبل لجان تنفيذ  *

 العمل امانة وذلك لتثبيت ارقام الشيكات التي اصدرتها اللجنه . 
 حقل التاريخ /ويثبت فيه تاريخ القبض الفعلي او الدفع الفعلي ويعتبر تاريخ اصدار  *

 لقبض او اصدار الشيك هو التاريخ الفعلي للمعاملة . وصل ا
 حقل المالحظات / ويسجل في هذا الحقل اية بيانات توضح اسباب الدفع او القبض .  *
 ) طريقة استعمال السجل  ۲( 
أ في حقل مقبوضات  ۳۷تقيد كافة المبالغ المستلمة بموجب وصوالت القبض محاسبه /  *

 و شيكات . الصندوق سواء كانت نقداً ا
يتم قفل السجل وتنظيم قسائم ايداع مصرفيه وايداع المبالغ المتجمعة في الصندوق كلما  *

تجاوز مبلغ ضمانه ويتم االيداع في اليوم األخير من الشهر مهما كان المبلغ المتجمع لديه 
 في ذلك التاريخ . 

ألولى من سجل يومية يتم تنظيم سند القيد بالمبالغ المستلمة استناداً الى الصفحة ا *
 الصندوق وقسائم االيداع المصرفيه أما النسخة الثانيه فتبقى بالجلد لغرض الرقابة.

 
اما في االقضية والنواحي وبعد انتهاء الشهر واكمال التعداد الموجود النقدي وتثبيت           

لسجل وترسل الكيفية في السجل بالشكل المتقدم تقطع النسخ الثانية الملونة من اوراق ا
الى خزينة المحافظة مع شهادة الموجود النقدي وقسيمة تأييد للرصيد من البنك (في حالة 
وجود حساب جاري مع البنك)والمستندات الموثقة لقيود اليومية التي يجب ان يكون 
عددها مطابقا لعدد قيود اليومية.ولما كان السجل قد ضمن عدم الحاجة الى استنساخ قيوده 

 التتاخر عملية ارسال الحسابات عن يومين الالحقين من انتهاء الشهر المختص  فيجب ان 
ومن الجدير بالذكر ان السجل الواحد يحتوي على مائة ورقة بنسختين لكل منها وترقم           

اوراق السجل لكل سنة بصورة متسلسلة حيث تحمل الورقة االولى من السجل المستعمل 
)ثم تستمر عملية ترقيم الصفحات حتى نهاية السنة المالية ۱رقم (في بدايةالسنة المالية 

ولو تم استعمال اكثر من سجل واحد خالل السنة على ان تترك االوراق المتبقية من السجل 
بعدة انتهاء المالية اما بالنسبة الى اللجان فتستعمل اللجنة ارقام متسلسلة حتى انتهاء 

مالها بسجل واحد واليجوز استعمال السجل الواحد من المهمة التي اسندت اليها وتحصر اع
قبل عدة لجان  .وتحتفظ الناحية او القضاء بالسجالت ويجري تسليمها من الخلف الى 
السلف اما بالنسبة الى اللجان فيجري تسليم  النسخة االصلية من السجل الى الوحدة 

ن يتضمن الكتاب ارقام مذكرات الحسابية التي تعمل بها اللجنة لقاء كتاب بالتسليم بشرط ا
اذن التسوية اوالدفع التي جرى بموجبها قبول المستندات المقدمة من اللجنة .اما الخزينة 
فتحتفظ بنسخ يومية كل قضاء او ناحية مرتبطة بهابصورة متسلسلة وتجلد في مجلد واحد 

 بعد انتهاء السنة المالية
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 ) ۱۳مرفق رقم( ۸۱ثانياً / سجل يومية الصندوق / محاسبه / 

السجل مرقم ويحتوي على مائة صفحه وكل صفحه تكون بنسختين األولى ( البيضاء) 
ترفق مع مستند القيد والنسخة الثانيه الملونه تبقى في الجلد ويتكون السجل من عدة 

  -حقول أهمها :
 الوصل / ويؤشر فيه رقم وصل القبض وتاريخه ويجب أن يكون تسجيل الوصوالت  *

  . تسلسالً 
 ) في بداية الشهر وينتهي بأنتهاء  ۱تسلسل القيد / ويؤشر فيه رقم القيد ويبدأ برقم (  *

 الشهر . 
 المجموع / ويثبت فيه مجموع الحقول التي  تخص األيراد النهائي ويحدد عدد  *

 الحقول حسب انواع االيرادات التي تستوفيها الدائرة ويجب أن يكون المجموع مطابق 
 قسائم االيداع المصرفيه ( النقد + الشيكات ) والمودعة في الحساب .  مع مجموع

 االمانات / وتؤشر فيه مبالغ االمانات التي تستوفى بموجب وصوالت القبض وتودع  *
 في الحساب الجاري الخاص باالمانات ويجب أن يكون مجموع الحقول مطابق 

 لمودعة في الحساب . لمجموع قسائم االيداع المصرفيه ( نقد + شيكات ) وا
 البيان / ويؤشر فيه اسماء االشخاص او الجهات التي قبضت منها مبالغ االمانات أو  *

 أية مالحظه مهمه . 
 تقطع النسخ األولى من السجل عند كل عملية ايداع وحتماً في نهاية كل شهر وينظم  *

 يدة في السجل . مستند قيد بها استناداً الى مجاميعها وحسب انواع الحسابات المق
 امانة قبل من المستلمة المبالغ قيد لغرض الحسابية الوحدات قبل من السجل هذا ويستخدم
 آ۳٤/ محاسبة القبض اذن  مذكرات او آ۳۷/ محاسبة القبض وصوالت بموجب الصندوق

 يسجل حيث السجل هذا في وقيدها المحافظات بخزائن المرتبطة الحسابية للوحدات بالنسبة
 مايتم المدفوعات حقل في ويسجل كما" نقدا المقبوضة المبالغ منه المقبوضات جهة في

 الصندوق من نقدية مبالغ من مايدفع او المصرف لدى الحسابية الوحدة حساب في ايداعة
 الغراض عرضه السجل هذا ويكون)  النقدي الدفع الغراض الصندوق استخدام حالة في(

 .واخرى فترة بين التدقيق
 )۱٤( رقم مرفق آ۱۰/محاسبة المستديمة السلفة من النثرية المصروفات سجل" : ثانيا

 المبالغ فيه وتسجل المستديمة السلفة عن المسؤول الموظف قبل من السجل هذا ويمسك
 الف مائة فقط(دينار) ۱۰۰۰۰۰/-( عن مبلغ اليتجاوز بما السلفة من المصروفة النقدية

 صرف معاملة لكل توثق ان على منه المختص حقلال في وتسجل حالة لكل) الغيرها دينار
 السلفة باستخدام الخاصة الحسابية التعليمات باحكام" عمال االصولية بالمستندات نقدي

 لسنة) ۳۳( رقم المحاسبة دائرة عام بمنشور الواردة النثرية لالغراض المستديمة
  وتعديالته۱۹۷۹

 القسم االول-)۱(
 ويتضمن البيانات التالية:

الصفحة/ترقم الصفحات السجل من بداية السنة بارقام متسلسلة ولغاية انتهاء السنة  *رقم
 المالية

 *اسم الوحدة الحسابية/ويثبت فيه اسم الدائرةاو المشروع المختص.
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*مقدار السلفة المستديمة/يثبت فيه مبلغ السلفة المحددة على اساس المعدل الشهري 
 للمصروفات النقدية
تاب الموافقة وتاريخه/يثبت فيه اسم ورقم وتاريخ كتاب الموافقة *الموافقة ورقم ك

 الصادرة عن دائرة المحاسبة بوزارة المالية الخاص بمنح السلفة
 القسم الثاني-)۲(

 ويتكون من خمسة حقول:
المعاملة الصرف الواحدة المسحوبة على  *حقل المجموع/ويثبت فيه المبلغ المدفوع نقد

 اع من موازنة الدائرة المعتمدة الفصول والمواد واالنو
*حقل التبويب/ويتكون هذا الحقل من عدة اعمدة يثبت في اعلى كل عمود نوع من انواع 
المصرف النهائي وتثبت تحته المبالغ المصروفة نقدا وفق دليل الموازنة العامة وبضوء 

 التخصيصات المعتمدة لموازنة الدائرة
ارقام متسلسلة لكل معاملة صرف نقدي على  *حقل التسلسل/ على ماسك السجل اعطاء

يمها قطع النسخة االولى منه وتقد عند) وينتهي اخر تسلسل ۱بالرقم (حساب النثرية يبدأ 
 انتهاء مسؤولية الموظف المسؤول عن السلفة او تغييره عندلتعويض المصروف منها او 

 *حقل التفصيالت/يثبت فيه البيانات الخاصة بماهية الصرف
 لتاريخ/ يثبت فيه تاريخ الصرف الفعلي لكل معاملة صرف نقدية*حقل ا

 القسم الثالث–) ۳(
 ويتضمن البيانات التالية:

*بيان واجب الصرف/يثبت فيه المبلغ االجمالي لمجموع المعامالت النقديةالمصروفة من 
مبلغ السلفة للشهر المختص لتطبيق احكام المادة السادسة من منشورنا اعاله اي عند 

 حقق الظرف المناسب لطلب تعويض المصروف منهات
*بيان المصادقة/ ويحتوي على توقيع الموظف المسؤول عن الصرف(المحاسب) واالمر 
بالصرف او (رئيس الدائرة) تأييدا لصحة مضمون الصفحة ومرفقاتهاالمستندات المعززة 

 يق الداخليللصرف ويجب ان تقترن صفحة السجل المقدمة للتعويض بتصديق جهاز التدق
 

 مالحظة
أمحفوظة وفق تسلسل صفحاتها وتخضع ۱۰تبقى النسخ الثواني من سجل النثرية محاسبة/

لدور التسليم والتسلم بين السلف والخلف وتكون مهيئة للمراجعة والتدقيق من الجهات 
 االمختصة عند طلبه

 ۱٥مرفق رقم  ۱۲سجل الطوابع البريدية محاسبة / -رابعا  
 

جل في جميع الدوائر الحكومية من قبل الموظف المسؤول عن اصدار  يمسك هذا الس
 مراسالت الدائرة.وذلك لتدوين قيمة الطوابع البريدية الموضوعة تحت تصرفه وقيمــة 

 الطوابع المصروفة منها في كل يوم لغرض ابداء التحارير والكتب الرسمية
 
 
 )تقسيمات السجل وكيفية استعماله۱(
 

 على سبعة حقول بالشكل التالي۱۲الطوابع البريدية محاسبة /تحتوي صفحة سجل 
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 *حقل التاريخ / ويدرج فيه تاريخ اليوم الذي تجري فيه المعامالت
 *حقل الطوابع المدورة / وتدرج فيه قيمة الطوابع المدورة من اليوم السابق

 *حقل الطوابع المشتراة / وتدرج فيه قيمة الطوابع المشتراة خالل اليوم
 ل المجموع / ويدون فيه مجموع قيمة الطوابع المدورة في اليوم السابق وقيمة *حق

 الطوابع المشتراة خالل اليوم    
*حقل الطوابع المستعملة / وتدرج فيه قيمة الطوابع المستعملة خالل اليوم الرسال 

 التحاريروالبرقيات الرسمية الصادرة في ذلك اليوم
 الطوابع المتبقية في نهاية اليوم *حقل الرصيد  / وتدرج فيه قيمة

*حقل المالحظات/ وتدرج فيه ايضاحات اخرى يتطلب تدوينها في معامالت اليوم ورقم 
 وتاريخ مستند شراء الطوابع مثال 

 وعلى الموظف المكلف بمسك هذا السجل ان يدون اثمان الطوابع التي يستعملهـا فورا
ي حقل المالحظات الى رقم وتاريخ المستند في الحقل الثالث من السجل ويعطي االشارة ف

الذي تم بموجبه شراء الطوابع ويدون مجموع الحقلين الثاني (قيمة الطوابع 
 المدورة)والثالث (قيمةالطوابع المشتراة)في الحقل الرابع (حقل المجموع)

كما ان عليه ان يدون مجموع اثمان الطوابع الملصقةعلى التقارير الرسمية والبرقيات 
ميا في الحقل الخامس (حقل الطوابع المستعملة) بعد تدوين تأريخ صرف هذه الطوابع يو

في الحقل االول(حقل التاريخ) وفي نهاية كل يوم يقوم بطرح قيمة الطوابع المستعملة خالل 
اليوم (مامدون في الحقل الخامس)من المبلغ المدون في الحقل الرابع (حقل المجموع) 

حقل الرصيد (الحقل السادس) ثم ينقل ذلك الى الحقل الثاني ويدرج حاصل الطرح في 
 كمدور لليوم التالي وهكذا.

وفي نهاية كل يوم على الموظف المسؤول ان يقوم بتعداد الموجود الفعلي من الطوابع لديه  
 ومطابقته مع المدون في الحقل السادس ويتحقق من صحته  

 
 

 ) والتدقيق  الرقابة الغراض( الحسابية حدةالو تمسكها الفرعية السجالت مجموعة - جـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 ولتوفير وحقوقها الدائرة موجودات مراقبة على تساعد التي السجالت مجموعة وهي
 . مايلي وتشمل المالية التصرفات على االدارية بعةالمتا مقومات

 
 ) ۱٦( رقم مرفق ۸/  محاسبة الرواتب سجل/  اوال

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

 راتبه على تجري التي واالستقطاعات ومخصصاته براتبه المتعلقة بياناتوال المعلومات
 راتبه على تطرأ التي المتغيرات كافة منه المالحظات حقل في تسجل كما" شهريا

 ويكون استحقائه لصرف" اساسا لتكون المالية السنة خالل واستقطاعاته ومخصصاته
 قسم  الىوي. الداخلية الرقابة هيئات قبل من للتدقيق عرضة

 )القسم االول۱( 
 *البيانات المتعلقة بالراتب والمخصصات:

 *اسم الموظف/يدرج فيه اسم الموظف
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 *عنوان الوظيفة/يدرج فيه عنوان  الوظيفة
 *راتب الوظيفة/يدرج فيه الراتب الكلي للموظف

 *مخصصات الزوجية
 *مخصصات االوالد

 *المخصصات االخرى
 والد*البيانات المتعلقة بالزوجة واال

 *اسم الزوجة
 *دائرة الزوجة/ان وجدت

 *عدد االوالد/ ويذكر فيه عدد االوالد وتواريخ تولدهم
 *البيانات المتعلقة بالكفاالت:

يدون في هذا الحقل كافة االلتزامات التي يدخل فيها الموظف بالنسبة الى الكفاالت 
 والتعهدات الشخصية

 *البيانات المتعلقة بالمخصصات:
للموظف عدا مخصصات الزوجية واالوالد  تمنحا الحقل المخصصات التي يدون في هذ

 ويدرج فيها رقم االمر االداري لمنحة المخصصات ومقدارها والفترة الزمنية الستحقاقه لها
 *البيانات المتعلقة بالديون المستحقة على الموظف:

 
 

لراتب مباشرة باقساط ويدون فيه الديون المترتبة بذمة الموظف والتي تستقطع من قائمة ا
في  ويثبتمتساوية سواء كانت تعود للخزينة (السلف) او ديون الشخص الثالث(االمانات) 

مقدار الدين واسم الجهة الدائنة وتاريخ ابتداء الحسم وتاريخ انتهاءه ومقدار  هذا الحقل
 الشهري ورقم المعاملة (ان وجدت) القسط

 القسم الثاني:
 استحقاق الموظف من الراتب والمخصصات حسب اشهر السنةالبيانات المتعلقة بصرف 

أ وقد رتب على عدد ۲۳ان الحقل الخاص بالصرف قد نظم حسب قائمة الراتب محاسبة /
اشهر السنة المالية ابتداء من  شهر كانون الثاني ولغاية كانون االول ويتضمن كذلك 

 اليةاستحقاق الموظف وما يترتب عليه من ديون وفق البيانات الت
*حقل مجموع االستحقاق /تدون فيه مجموع مايستحقه الموظف من رواتب ومخصصات 

 التي تدفع من الخزينة العامة
 *حقل الراتب /يدون فيه الراتب الشهري للموظف

 *حقل مخصصات الزوجية /تدون فيه اسحقاق الموظف من هذه المخصصات
 مخصصات اوالده*حقل مخصصات االوالد / تدون فيه مايستحقه الموظف من 

 *حقل المخصصات االخرى / تدون فيه كافة المخصصات االخرى التي يستحقها
 *حقل نوع المخصصات تدون فيه تلك المخصصات

*حقل مجموع االيرادات النهائية / تدون فيه االيرادات النهائية التي تستقطع من الموظف 
 لحساب الخزينة العامة

 يه نسبة التوقيفات حسب راتب الموظف*حقل التوقيفات التقاعدية / تدون ف
 *حقل رسم الطابع / يدون فيه مبلغ رسم الطابع المترتب على الموظف

 *حقل مبلغ التأمين الصحي / يدون فيه مبلغ التأمين الصحي المترتب على الموظف
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*حقل مبلغ الشيك لحساب الدائرة / يدون فيه المبلغ المستحق بعد تنزيل مجموع االيرادات 
 ئية من مجموع االستحقاقالنها

*حقل االستقطاعات االخرى/ تدون في هذا الحقل الديون المترتبة بذمة الموظف لصالح 
 الجهات الدائنة

*حقل المبلغ الصافي / الواجب الدفع/يدون فيه صافي راتب الموظف بعد حسم 
 االستقطاعات المترتبة عليه

يا من عناصر السيطرة على سالمة ) يعتبر  عنصرا اساس۸مما تقدم فان سجل المحاسبة (
 صرف الرواتب ،باالضافة الى اهميته في معالجة امور اخرى يمكن تلخيصها بما يلي

 *كونه يمثل كشفا ثابتا لما تسلمه الموظف من رواتب ومخصصات خالل السنة المالية
 *يعتبر مرجع رئيس في تقرير العوامل المؤثرة على راتب كل موظف

لديون المستقطعة من رواتب الموظف خالل السنة المالية لصالح *كونه كشفا ثابتا ل
 الجهات الدائنة

 
 

 ) ۱۷( رقم مرفق۱۳/ محاسبة االثاث سجل": ثانيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 بشراؤها الدائرة تقوم التي واللوازم والمواد االثاث ومراقبة لتسجيل السجل هذا يستخدم
 السجل هذا في يسجل كما الرأسمالية النفقات فصل من االثاث مادة على اثمانها وتقيد
 الضياع من حمايتها لضمان تسجيلها ضرورة الدائرة ترى والتي المنقولة االخرى المواد
 الرقابة اجهزة قبل من والتفتيش للمراقبة الدوام على معرضة السجالت هذه وتكون

الحقول واالعمدة التي خصصت للبيانات  ۱۳ثاث محاسبة /ويتضمن سجل اال . والتدقيق
 :التالية

 
 

 حقل لالثاث والمفروشات التي اشترتها الدائرة او نقلت اليها من دائرة اخرى :
 

 ويحتوي هذا الحقل على االعمدة التالية 
عمود ثمن الشراء او القيمة المقررة ويدرج فيه بدل شراء االثاث والمفروشات اوالثمن *
 مقدر لها وقت االقتناء في حالة تعذر معرفة ثمن شراءهاال

 *عمود العدد / ويدرج فيه كمية االثاث عددا
*عمود نوع االثاث/ ويدرج فيه االثاث او المفروشات ومواصفاتها بما يؤمن تمييزها 

 بوضوح ال لبس فيه
 *عمود تاريخ المعاملة/ ويدرج فيه تاريخ الشراء او تاريخ الحصول عليها

 
 ل االثاث والمفروشات والمستغني عنها:حق

 
 ويتضمن هذا الحقل على االعمدة التالية:

*عمود الثمن /ويدرج فيه ثمن بيع االثاث والمفروشات المستغنى عنها او الزائدة عن 
 الحاجة
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 *عمود العدد /ويدرج فيه عدد االثاث
تاب السلطة *عمود رقم وتاريخ امر البيع او الشطب/ويدرج فيه رقم وتاريخ صدور ك

 المخولة قانونا ببيع االثاث او شطب قيمتها من السجل
 *عمود تاريخ المعاملة/ويدرج فيه تاريخ بيعها او شطبها

 
 حقل االثاث والمفروشات المنقولة الى دائرة اخرى

 ويتضمن على االعمدة التالية:
 ائرة اخرى*عمود الثمن /ويدرج فيه ويدرج فيه ثمن االثاث والمفروشات المنقول الى د

 *عمود العدد /ويدرج فيه عدد االثاث المنقول
 *عمود نوع االثاث /ويدرج فيه نوع االثاث المنقول ومواصفاته

*عمود رقم وتاريخ امر النقل /ويدرج فيه رقم وتاريخ صدوركتاب السلطة المخولة بنقل 
 االثاث والمفروشات الى الدائرة االخرى

 تاريخ نقل االثاث او المفروشات الى دائرة اخرى *عمود تاريخ المعاملة / ويدرج فيه
*حقل المالحظات /تدرج فيه اي ملحوظة او مطالعة لدى رئيس الدائرة او الموظف المالي 

 يتطلب اثباتها في السجل العطاء المزيد من الوضوح بخصوص المعاملة
 

 ) ۱۸( رقم مرفق ۱٦/ محاسبة االستمارات مراقبة سجل" : ثالثا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 والوصوالت والتسوية والقبض الدفع اذن مذكرات جلود لتسجيل السجل هذا ويستخدم
 او صفحة تخصص ان ويجب االخرى الرسمية االستمارات من وغيرها والصكوك الرسمية

 تحوي التي االخرى والمستندات الجلود اعانو من نوع لكل السجل هذا من صفحات عدة
 الدوام على عرضة السجل هذا ويكون المحاسبة دائرة تعليمات وفق متسلسلة" ارقاما

  والتدقيق الرقابة اجهزة قبل من والتفتيش للمراقبة
 
 

 تقسيمات السجل وكيفية استعماله
 

اليسرى  والصفحةقسم هذا السجل الى صفحتين متقابلتين الصفحة اليمنى تخصص للوارد 
لكل  ل صحائف متقابلة للصادر والواردتخصص للصادرةويجب ان تخصص في هذا السج

نوع من انواع جلود مستندات القبض او الدفع والشيكات او االستمارات االخرى التي 
 تحوي ارقاما متسلسلة وفق تعليمات دائرة المحاسبة

 ويتكون السجل من الحقول التالية:
 *صفحة الواردة

خصص كل صفحة اوعدد من الصفحات لنوع واحد من انواع المذكرات او المستندات ت
 وتدرج البيانات المتعلقة بها في الحقول المخصصة لها حسب الترتيب التالي

 *حقل عدد الجلود يذكر فيه عدد الوارد الى الدائرة من هذا النوع من المستندات
قم تسلسل المحاسبة كوصوالت قبض *حقل نوع االستمارة يذكر فيها اسم الجلد مع ر

أوشيكات قسائم وشيكات عادية وجلودشهادات اخر راتب محاسبة ۳۷محاسبة /
 أومستندات االدخال واالخراج المخزني وما في حكمها۳۰
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*حقل رقم تسلسل الجلود حيث ان مايجهز للوحدة من جلودالمستندات يجب ان يكون 
لد للمستند االول تحت عمود (من)ورقم اخر متسلسال يدرج في هذا الحقل اول تسلسل للج

 تسلسل للجلد االخير تحت عمود (الى)
 *حقل اسم الدائرة المرسلة/ ويذكر فيه اسم الجهة التي جهزت الدائرة بهذا الجلد

*حقل رقم وتاريخ الكتاب الذي ارسلت بموجبه الجلود/ويذكرفيه رقم وتاريخ الكتاب 
 لذي ارسلت بموجبه هذه الجلودالى الدائرةالصادر من الجهة المجهزة للجلود وا

 *حقل المالحظات/ ويذكر فيه اية ايضاحات تتعلق بالجلود يتطلب تدوينها
 صفحة الصادر

 
وتخصص كذلك كل صفحة او عدد صفحات للنوع الذي خصصت له صفحة الوارد المقابله 

اوالى جهات اخرى  لها وتدرج البيانات المتعلقة بتجهيز هذا النوع من المستندات سواء لها
 وذلك في الحقول المخصصة لها حسب الترتيب التالي

*حقل عدد الجلود/ ويذكر فيه عدد الجلود  المجهزة من قبل الدائرة الى الجهات االخرى 
 من نوع معين من المستندات

 *حقل نوع االستمارة / ويذكر فيه اسم الجلد المجهز ورقم تسلسل نموذج المحاسبة
لود/ ويذكر فيه ارقام تسلسل جلود المستندات *حقل تسلسل الج

 ...الرقم...)۱المجهزةمن(رقم
 حقل اسم الدائرة المرسل اليها/ ويذكر فيه اسم الدائرة التي جهزت اليها هذه المستندات

*حقل كتاب االرسال/ويذكر فيه رقم وتاريخ الكتاب الذي تم بموجبه تسليم او ارسال هذه 
 صةالمستندات الى الجهه المخت

 *حقل المالحظات/وتدرج فيه اية ايضاحات اضافية اخرى
 

 أ)۱۹و۱۹( رقم مرفق والمقاوالت العقود مراقبة سجل": رابعا
 

 السجل من المختص الحقل ازاء ويثبت والمقاولة بالعقد مايتعلق كل السجل هذا في ويسجل
 العامة الموازنة جداول في جاء كما المشروع على الصرف عليه يحتسب الذي الحساب

 كتاب الى" استنادا المشروع تنفيذ في الفعلية المباشرة تاريخ تثبيت وكذلك االتحادية
 لتسهيل ضرورية الدائرة ترى اخرى معلومات اية تثبيت يتم كما المنفذة الدائرة من يصدر

 . للمقاولة واالدارية المالية االمور بشان ايضاحية بيانات وتقديم المراجعة
 ل من قسمين:وتتكون صفحة السج

 القسم االول:ويتكون من ثالثة حقول
 

 الحقل االول :ويثبت فيه البيانات التالية:
 

اسم الدائرة المنفذة : يثبت ازاءه اسم الدائرة المنفذة للمشروع وكما وردت في جداول 
 الموازنة العامة وتكون الطرف االول في عقد المقاولة

 وكما جاء في جداول الموازنة العامةاسم المشروع : يثبت ازاءه اسم المشروع  
:  يثبت ازاءه اسم المقاول الذي اوكل اليه تنفيذ المشروع ويسمى                     اسم المقاول

 الطرف الثاني في عقد المقاولة  



  (249) 

                 :  يثبت في هذا الحقل المبلغ الذي تضمنه عقد المقاولةعند التعاقد                        مبلغ المقاولة
 ويمثل مبلغ  احالة المقاولة القابل للزيادة او النقصان حسب شروط العقد

% ۱٥%الى۷: يثبت ازاءه مبلغ االحتياط المحتسب بنسبة  تحدد من  االحتياط والمراقبة
%من مبلغ ۲من مبلغ المقاولة وحسب شروط العقد ويثبت مبلغ المراقبة المحتسبة بنسبة

 المقاولة
يمثل الكلفة الكلية للمشروع كما جاء في جداول الموازنة االستثمارية المعتمد    :  المبلغ 

 وتمثل(مبلغ المقاولة+االحتياط+المراقبة)
:يثبت ازاءه التبويب للمشروع(الحساب الذي يحتسب عليه الصرف) كما جاء في التبويب 

 والفقرة  جداول الموازنة العامة على مستوى الباب والفصل والمادة والتسلسل
يثبت تاريخ المباشرة الفعلية في تنفيذ المشروع استنادا الى كتاب يصدر  :  تاريخ المباشرة

 من الدائرة المنفذة ويدرج رقمه وتاريخه
 : تثبت المدة المتفق عليها النجاز المقاولة حسبما وردت في بنود العقد   مدة المقاولة

 المتفق على انجاز المقاولة فيه يثبت التاريخ : تاريخ االنتهاء بموجب العقد
 ۳يثبت فيه مجموع المدد الواردةفي حقل رقم  : )۳المدد االضافية(عن الحقل رقم

:يثبت تاريخ انتهاء المقاولة المحددة بالعقد مضافا اليها تاريخ انتهاء المقاولةبعد التمديد
 مجموع المدد االضافية المثبتة في الحقل الثالث

  ۰: يثبت تاريخ االنجاز الفعلي استنادا" الى شهاده انجاز العمل  يتاريخ االنتهاء الفعل
 يثبت مجموع المده المحسوبه في الحقــــــــل    :مدة التأخير التي فرضت عليها الغرامه 

  ۰ – التأخيرات –الثالث      
 يثبت وفقا" لما جاء بالبند الخاص بالشرط الجزائي في عقد  :اسس استقطاع الغرامه 

  ۰ المقاوله      
 

 ثبت المبلغ بعد حصر المده التأخيريـــــــه مضروبا" في يت: مبلغ الغرامه المستقطعه  
 اساس احتساب مبلغ الغرامه       

 ثبت اسم المهندس االستشاري المعين ان كانت شروط العقد ي  : المهندس االستشاري
  ۰ذلك  تضمنت     

  ۰ندس المقيم والمعين من قبل الدائره المنفذه يتثبت اسم المه  : مهندس المقيمال
 المهندس المشرف والمعين من قبل المقاول يثبت اسم  المهندس المشرف :

 
  -تثبت في هذا الحقل البيانات التاليه :  الحقل الثاني :
)رقم وتاريخ كتاب الدائرة المنفذة الخاص بالمصادقة على تنفيذ العمل اي ۱

    الموافقة  باالحالة   
) رقم وتاريخ كتاب االحالة ( التبليغ ) الصادره عن الدائرة المنفذةويثبت ۲

  ۰تاريخ استالم الكتاب التبليغي من قبل المقاول  
)رقم وتاريخ كتاب االيعاز بالمباشرة والصادر من الدائرة المنفذة الى ۳

  ۰المقاول لتثبيت تاريخ المباشرة الفعلي 
ة بموجب العقد او تاريخ المباشرة الفعلي ايهما )تاريخ ابتداء مده المقاول٤

  ۰اسبق 
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)رقم قرار االحالة القطعية الصادرة من الجهه المنفذة ورقم وتاريخ الكتاب ٥
  ۰الذي بموجبه تم تبليغه باالحالة 

  ۰)مده االمهال وكما جاء في القسم الثاني من العقد٦
تالم االولي ) الصادر من )يثبت رقم وتاريخ كتاب اكمال العمل االولي ( االس۷

  ۰لجنة االستالم االولي 
           -)تثبت مبلغ التأمينات االوليه وحسبما ورد ت في:۸

 االعالن عن العمل  ۰أ
يحتسب ويثبت مبلغ التأمينات النظاميه ( النهائيه ) وفق النسبه  ۰ب

 الوارده بتعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التنميه القوميه 
 

 )يحتســــب ويثبت مقدار رسم الطابع وفق النسب المنصوص عليها في                   ۹
  ۰قانون رسم الطابع وتعديالته      

 
 : مدة الصيانه)۱۰

 يثبــــــــــت تاريخ ابتداء الصيانه من اليوم االول الذي يلي تاريخ      ۰أ       
  ۰االنجاز الفعلي            

  بت تاريخ انتهاء مدة العقد وفق المده المتفق عليها بالعقديث ۰ب      
)تثبيت ارقام وتواريخ كتب الدوائر التي تؤيد براءة ذمة المقاول على ۱۱

    الضرائب،دائرة التقاعد والضمان.........) سبيل المثال ( الهيئة
 ) ۰۰)اية بيانات اخرى ضروريه لتنفيذ العمل كالتأمين على العمل ۱۲

   -الثالث : ويتكون من جزئين : الحقل
الخاص بالتمديدات واالعفاءات حيث تدرج فيه الفتره التي  -الجزء االول :

 احتسبت كتمديد لمده المقاوله االصلي لعدد االيام 
يثبت في هذا القسم البيانات الحسابيه اضافه الى اسم  -الجزء الثاني :

ه المنفذة مرتبطة مع الخزينه المشروع ورقم المقاولة ان كانت حسابات الدائر
۰   

    المصرف النهائي  – ةالبيانات الحسابي
)يثبت في هذا الحقل ذرعات العمل المحسوبة كمصرف نهائي على حساب المشروع ۱

  ۰موضوع التنفيذ 
)سلف المقاول : يثبت في الجانب االيمن / المدفوعات ( اي مقدار السلفة الممنوحة) ۲

مقبوضات : االقساط المسددة او المحسومة من ذرعات العمل وفي الجانب الدائن ال
  ۰المحتجزة

يثبت في الحقل الدائن مجموع المصاريف المستحقة وغير  -)الحسابات الوسيطة :۳
  ۰المدفوعة الى المقاول وفي الجانب المدين يثبت مقدار المبلغ المدفوع الى المقاول 

 تامينات المقاول : 
ئن / مقبوضات مقدار االمانات المستقطعه بموجب التعليمات او يسجل في الجانب / الدا

  ۰العقد 
والجانب المدين / المدفوعات : مقدار المبالغ المعادة من تلك االمانات الى صاحب 

  ۰العالقة 
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 امانات لصالح الغير 
هذا الحقل / الدائن مقدار المبالغ المستقطعه من المقاول لصالح الغير ويقيد في يقيد في 

 الجانب المدين منه المبالغ التي تم تسديدها الى الجهات المستقطع لحسابها 
 حسابات اخرى

يسجل في هذا الحقل المدين مقدار المبالغ المستقطعه التي تعود الى الجهه المنفذة 
 نتيجة تزويده بمواد اوليه او غير ذلك 

  ۰اما الدائن منه فيسجل فيه مقدار االسترداد لتلك الديون 
يسجل فيه مبالغ الغرامات التاخيرية المستقطعة من  نات الغرامات التاخيرية :اما

حيث يسجل في الحقل الدائن المبالغ المستقطعة والجانب المدين  ۰استحقاق المقاول 
  ۰المبالغ المعادة الى المقاول عند تحقق شروط االعادة بقرار من الجهه المخولة ذلك 

ذا الحقل المبالغ التي تعكس على حساب االيراد النهائي يقيد في هغرامات االيرادات : 
  ۰من حقل امانات الغرامات بعد اجراء الذرعة النهائيه وصدور شهادة االنجاز  

 : يمثل مبلغ الشيك المنظم لصالح المقاول المبلغ المدفوع نقدا"
 ۰يسجل فيه تسلسل التسديد للمقاول بموجب المستندات  -: تسلسل الترحيل

رقمه وتاريخه : يسجل رقم وتاريخ المستند الذي بموجبه تم تنظيم الشيك  ند :المست
  ۰للمقاول واحتساب استحقاقه 

 المالحظات :
 تثبت فيه ايه معلومات اخرى ترى الدائره ضرورة تثبيتها وبما يسهل عملية                
 ليه واالداريه للمقاوله مور الماالمراجعه وتقديم بيانات ايضاحيه بشان اال              

 )                  ۲۰مرفق رقم(٦۹سجل مطابقة الحساب الجاري مع البنك محاسبة /  ": امساخ
 لغرض الجديد الرواتب دفع نظام تطبق التي الحسابية الوحدة قبل من السجل هذا يمسك
سس وفق اال٦۹البنك محاسبة لدى والمفتوح بالرواتب الخاص الجاري حسابها مراقبة
 االتية

*تخصص صفحة واحدة او عدة صفحات مستقلة في السجل لكل شهر تثبت فيها االيداعات 
 والمسحوبات الخاصة بذلك الشهر

 
*يؤشر مبلغ شيك الرواتب للشهر المختص المستلم من وحدة الصرف في حقل االيداعات 

يه الحساب من السجل المذكور استنادا الى قسيمة االيداع الخاصة بالمصرف المفتوح ف
 الجاري بعد تثبيت تاريخ القسيمة في حقل المالحظات من السجل

 
* تؤشر مبالغ وارقام كافة الشيكات الصادره عن الوحده الحسابيه على الحساب الجاري ( 
شيكات الرواتب لغرض التوزيع النقدي والشيكات المر االشخاص الذين يستلمون رواتبهم 

لجهات الدائنه ) في حقل المسحوبات بحيث يكون الرصيد بشيكات والشيكات المنظمه المر ا
 في السجل صفرا" 

 
* يتم مطابقه الحساب الجاري للفتره من تاريخ ايداع شيك الرواتب ولغايه اليوم السابق 
اليداع شيك الرواتب للشهر الالحق ويتم تاشير الشيكات المدفوعه من المصرف بعد تثبيت 

من السجل المذكور واستخراج الشيكات الموقوفه  تواريخ سحبها في الحقل المختص
 ومطابقه مجموع مبالغها مع رصيد الحساب الجاري الوارد في كشف المصرف 
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* تدور مفردات الشيكات الموقوفه من الشهر السابق الى االسطر االولى من الصفحه 

 المخصصه للشهرالتالي في حقل الشيكات الموقوفه من السجل 
 

 الموقوفه في السجل التي لم تدفع محتوياتها الى المستفيد خالل سته  * تراقب الشيكات
  -اشهر من تاريخ تنظيمها وفق االسس االتيه :

 
* اذا كان مبلغ الشيك الموقوف يعود لحساب جهه دائنه ومضت المده القانونيه على 

حقل  موقوفيته فيقتضي ابطال الشيك بعد تنزيله من حقل الشيكات الموقوفه وتدونه في
االيداع من السجل ثم تحرير شيك جديد بالمبلغ المر وحده الصرف ويودع في الحساب 
بموجب قسيمة ايداع مصرفيه ويقيد ايرادا" في حساب االمانات للجهه التي تعود اليها 
المبلغ ويؤشر الشيك في جهة المسحوبات من السجل ويثبت ذلك على قائمة الرواتب 

  ۰للشهر المختص 
 

يحضر الموظف الستالم راتبه خالل فتره التوزيع النقدي يعاد المبلغ الى الحساب  * اذا لم
الجاري بموجب قسيمة ايداع مصرفيه ويحرر شيك المر الموظف بالمبلغ يثبت رقمه تجاه 
اسم الموظف في قائمه الراتب ويثبت مبلغه ورقمه وتاريخه مع عمليه االيداع في السجل 

الشيك وفي حاله عدم حضوره بعد مرور سته اشهر من تاريخ فاذا حضر بعد ذلك يسلم له 
اصدار الشيك يبطل الشيك ويصدر شيك اخر بالمبلغ المر وحدة الصرف اليداعه في 

  ۰الحساب وقيده كأمانات رواتب معاده باسم الموظف ولحين مرور المده القانونيه 
 

 )۲۱مرفق رقم (۷۹/ سجل مراقبة سلف الزواج محاسبة": سادسا
 
 

ويسجل في هذا السجل مبالغ سلف الزواج الممنوحة لموظفي الدائرة ومتابعة استردادها 
على كل مادة من " وفق التعليمات الخاصة بها ويستعمل لتسجيل المبالغ المصروفة فعال

 مواد الفصل ويمسك هذا السجل من قبل شعبة تنظيم الحسابات
 . موظف مستلف *يحتوي السجل على مائة صفحه وتفتح صفحة باسم كل 

  -* تحتوي صفحه السجل على ثالثة جداول وهي : 
 
  )۱جدول رقم (*   
 

 ويحتوي المعلومات التاليه            
 * اسم الموظف / ويدرج فيه اسم الموظف المستلف الثالثي            
 وتاريخه  في / يؤشر ازاءه رقم االمر االداري بمنح السلفه -* امر منح السلف/ رقمه         

 * مستنــــد الصرف او الشيك رقمه وتاريخه / ويؤشر فيه رقم وتاريخ مستند الصرف  
  ۰والشيك الذي تم بموجبه صرف المبلغ           

 ويؤشر ازاءه تسلسل اليومية العامة المثبت على متن  –رقمه  –* سجل قيـــد اليوميه  
  ۰مستند الصرف وتاريخه           
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 / يؤشر ازاءه مبلغ السلفه المدفوعه للمستلف  -لفه المدفوعه * اصل الس 
 ) / ويؤشر ازاءه المبالغ التي اجريت تسويتها ۲* تطـــــــــــــرح اعفاءات جدول رقم ( 

 ) عند تقديم البيانات الوالدة وصدور كتاب وشهادة ۲والوارده في الجدول رقــــــــم (          
  ۸۰حاسبه االعفاء بها م          
 
 ) ؤيؤشر فيه الرصيد المتبقي والذي ۳* الرصيــــد الواجب االستقطاع من جدول رقم ( 
 يمثل اصل السلفه مطروحا" منه االعفاءات والذي سيتم متابعة تحصيله فـــــــــــــي    

 ) ۳الجدول رقم (         
  

 ) االعفاءات ۲*جدول رقم (
  -: ويحتوي الجدول على عدة حقول منها
  ۰القسط / ويحتوي على خمسه اقساط 

 المبلغ / ويوشر ازاء كل قسط المبلغ الذي تم استقطاعه او تسويته
 رقم االمـــر    يؤشر فيه رقم وتاريخ االمر االداري الخاص باالعفاء 

 تاريخـــــه 
   

 ه او رقم المستند    يؤشرفيه رقم مستند القيد او التسويه الذي بموجبه تسويه السلف
 اقساطها                      

 وتاريخه         استنادا" لالمر االداري اعاله 
 

 تسلسل اليوميه   تؤشر فيه تسلسل اليوميه الذي سجل بموجبه مستند القيد في اليوميه                  
 العامه                       

 صوص التسديد  المالحظات         تؤشر فيه ايه مالحظة مهمه بخ
    
 ) تفاصيل تسديد الرصيد المتبقي من السلفه ويحتوي الجدول على عدة حقول ۳جدول رقم(*
  

* حقل السنه والشهر/ ويمثل اثنى عشر شهرا" ويؤشر ازاء كل شهر في الحقل الثاني المبلغ 
الجدول المسدد لحساب السلفه وفي الحقل الثالث ازاءه رقم المستند وتاريخه وبواسطه هذا 

  ۰يمكن متابعة ماسدد من السلفه شهريا" والمبلغ المتبقي 
  -المالحظات :* 

  
وتمثل التغيرات التي طرأت على المستلف مثال" عند نقل موظف من دائره الى دائره اخرى 
يؤشر فيه مبلغ السلفه المنقوله من الدائره كما جاء في شهادة اخر راتبه ورقم وتاريخ مستند 

  ۰ل القبض الخاص باستالم مبلغ السلفه من الدائره المنقوله اليها القيد وايصا
اما عند نقل السلفه الى الدائره وكما ورد في شهادة اخرراتبه فيؤشر ازائها رقم وتاريخ مستند 

  ۰الصرف الذي سددت السلفه الى الدائره المنقوله منها المستلف 
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 الجداول الشهرية -۱
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  -:وهي مجموعة الجداول التي تظهر نتائج التصرفات المالية للوحدة الحسابية وتشمل مايلي    

 
 )۲۲( مرفق رقم -: ميزان المراجعة الشهري -آ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
على " ل الشهر وتمثل المبالغ التي قيدت خصماويمثل الحركة المدينة لحركة الحسابات خال

تلك الحسابات بموجب سندات الصرف او القيد والجانب الدائن منه يمثل حركة الحسابات 
والغراض موازنة .  الدائنة بالمبالغ التي قيدت في الحساب بموجب سندات الصرف او القيد

هرية من سجل اليومية العامة جانبي ميزان المراجعة فيتم نقل مجاميع كافة الحسابات الش
بعد مطابقتها في السجل ومطابقة الحقول الواردة فيه مع السجالت الفرعية االخرى ولكي 

يجب ان مجموع الشهر الحالي في الجانب المدين منه " يكون ميزان المراجعة متوازنا
ق في لمجموع الشهر الحالي في الجانب الدائن ومجموع المدور من الشهر الساب" مساويا

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

ويتم توقيع الميزان وكافة مرفقاته من مستندات وجداول تحليلية من قبل المنظم ومسؤول 
في الدائرة تدقيق الحسابات قبل   ائرة ويتولى قسم الرقابة الداخليةالحسابات ورئيس الد

من قبل " ارساله الى دائرة المحاسبة في الموعد المحدد لها ويكون كتاب االرسال موقعا
  " .رئيس الدائرة حصرا

  -ويتضمن ميزان المراجعه الشهري مايلي :
 * يدرج في اعلى الميزان اسم الدائره 

  -والسنه التي يعود لها الحساب وازاء العنوان التالي : *يدرج اسم الشهر
 ) ....................لسنه  ...................ميزان المراجعه لشهر    

  -يتكون الميزان من :
 

  -ويتضمن الحقول التاليه : -: الجانب المدين
لي وتمثل المبالغ * الشهر الحالي ويمثل الحركه المدينه لحركه الحسابات خالل الشهر الحا

 التي قيدت خصما" على تلك الحسابات بموجب سندات الصرف او قيد خالل الشهر 
ويمثل مجموع الحركه المدينه للمعامالت الماليه التي تمت  -* المدور من الشهر السابق :

  ۰بدايه السنه لغايه الشهر الذي يسبق الشهر الحالي الذي يخصه الميزان 
حركه الشهر الحالي مع المدور لغايه الشهر السابق بحيث يصبح ويمثل  -* المجموع :

المجموع لغايه الشهر الحالي والذي سيتم احتسابه كمدور عند تنظيم حسابات الشهر 
الالحق او الى مرحلة الحسابات الختاميه للسنه الماليه المختصه بالنسبه لحسابات شهر 

  ۰كانون االول 
  -* رقم الحساب :

الدليل المحاسبي لكل حساب اجمالي والذي تقره دائرة المحاسبه في دليل  يدرج فيه رقم
  ۰تصنيف الحسابات 
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  -* اسم الحساب :
ان اسماء الحسابات مدونه في ميزان المراجعه كما مبين في النموذج المرفق وتعتبر    

ادراجها  ثابته ماعدا االستثناءات للدوائر التي لها حسابات متعدده في المصارف حيث يتم
  ۰بشكل مستقل لكل حساب منها وينتهي بحقل مجموع حسابات النقد والمصارف 

  -ويتكون من : -* الجانب الدائن :
 ويمثل الحركه الدائنه للحسابات بالمبالغ التي قيدت في الحساب    -* الشهر الحالـــــي :

  ۰بموجب مستندات القيد او الصرف خالل الشهر الحالي    
 ويمثل مجموعه الحركه الدائنه للحساب بالمبالغ       -من الشهر السابق : * المدور

  ۰المقيده في الحساب منذ بدايه السنه ولغايه الشهر السابق    
 * المجمـــوع / ويمثل مجموع حقل الشهر الحالي مع المدور من الشهر السابق والذي    

كمدور للشهر الالحق او الى    مرحله  يمثل المجموع لغاية الشهر الحالي والذي سيقيد   
  ۰الحسابات الختاميه للسنه الماليه المختصه بالنسبه لحسابات شهر كانون االول

  -الحسابات التي يتضمنها ميزان المراجعه :* 
 

ويتم نقله من حقل حساب البنك في اليوميه العامه بجانبيه  -* الحساب الجاري مع البنك :
  ۰( المدين والدائن ) 
وتدرج فيه المبالغ المسجله في حقل الصندوق في اليوميه العامه  -* حقل الصندوق :

  ۰بجانبيه المدين والدائن 
بالنظر لكون المصرف النهائي من الحسابات المدينه اصال" وان  -* المصرف النهائي :

غ سجل التخصيصات يحتوي على جانب واحد من القيود وهو الجانب المدين لذا فان المبل
الذي يدرج في الميزان هو رصيد حقل المصرف النهائي في اليوميه العامه والذي يطابق 

سواء لمعامالت الشهر الحالي او المدور او  ۲مجموع سجل التخصيصات محاسبه /
  ۰المجموع 

* االيراد النهائي / بالنظر لكون حساب االيراد النهائي من الحسابات الدائنه اصال" وان 
يحتوي على جانب واحد من القيود لذا فان المبلغ الذي  ٦ت النهائيه محاسبه /سجل االيرادا

يدرج في الميزان يمثل رصيد حقل االيراد النهائي في اليوميه العامه والذي يطابق مجموع 
  ۰المعامالت في سجل االيرادات النهائيه خالل الشهر الحالي او المدور او المجموع 

 
يدرج ازاء جانب المدين لهذا الحساب في ميزان المراجعه  -* اجمالي حسابات السلف :

مجموع الجانب المدين من الحساب في سجل اليوميه العامه ويدرج في الجانب الدائن 
  ۰مجموع الجانب الدائن للحساب في سجل اليوميه العامه 

واع ويجب ان يكون كال" من جانبي الحساب ( المدين / الدائن ) مطابقا" لمجموع كافة ان
وتختص دائرة المحاسبه  ٤حسابات االمانات المدونه في سجل استاذ االمانات محاسبه /

 ۰بتحديد انواع حسابات االمانات التي يتقرر فتحها لدى الدوائر المعنيه 
 
 يدرج في حقل الدائن من ميزان المراجعــــه -* الحساب الجاري مع دائره المحاسبه : 

 سجل اليوميه العامه وفي حقل الدائن من جاري دائرة المحاسبه    مامقيـــــــــــــد في     
 ويستعمل الجانـــــــــــــب المدين من الحساب عند نقل ارصدة من الدوائر الى دائرة       
 المحاسبــــه او في حاله تصفيه حسابات الدوائر وفي هذه الحاله يتم درج ماقيد في     
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 ين من حقل جاري دائرة المحاسبه من اليوميه العامه مع الجانب   الجانـــــــــــب المد    
 المدين من ميزان المراجعه     

 ويتم نقله  ۳۱/۱۲يمثل الرصيد الدفتري لدى الدائره في  -* الرصيد النقـــدي المدور :
 افتتاحي في بدايه السنه التاليه واالصل ان يظهر الرصيد في الجانب الدائن من بقيد    

 سجل اليوميه العامه وينقل الى الجانب الدائن من ميزان المراجعه واذا كان الرصيد      
 سالبـــــــــا" فيدرج في الجانب المدين من حقل الرصيد النقدي المدور في اليوميه      
 العامه والجانب المدين من ميزان المراجعه     

  -حسب طبيعه اعمالها ومنها :ولقد تم اضافة حسابات اخرى على قسم من الدوائر و
 

  -* الحساب الجاري بين المركز والفروع :
يشغل هذا الحساب في الدوائر الرئيسيه التي لها دوائر فرعيه مرتبطه بها وتتولى     

الوحده الرئيسيه تمويل حسابات فروعها وفي نهايه كل شهر توحد مع المجموعـــــه ( 
) ويجب ان يكون رصيد هذا الحساب في نهايه كل سنه الدفتريه الخاصه بتوحيد الحسابات 

صفر بحيث يكون مامقيد مصرفا" في الحساب الجاري مع الفروع لدى الدائره الرئيسيه 
في سجل اليوميه العامه وفي ميزان المراجعه مساولما مقيد ايراد في الحساب الجاري مع 

اتج عن توحيد حسابات ه والنالدائرة الرئيسيه في سجل اليوميه العامه وميزان المراجع
 هذه الدائرة

 
 موازنة ميزان المراجعة 
 

 الغراض موازنة جانبي ميزان المراجعة يتبع مايلي : 
*يتم نقل مجاميع كافة الحسابات المبينة اعاله من سجل اليومية العامة ،وذلك بعد موازنة 

 ۰ اليومية العامة ومطابقة الحقول الواردة فيها مع السجالت الفرعية
  ۰*يتم جمع الميزان عموديا ودرج المجموع في المكان المخصص لذلك 

لكي يكون الميزان متوازنا يجب ان يكون مجموع الشهر الحالي في الجانب المدين من 
الميزان يساوي المجموع للشهر الحالي الوارد في الجانب الدائن من الميزان ومجموع 

ن من الميزان يجب ان يساوي مجموع المدور المدور من الشهر السابق في الجانب المدي
لغاية الشهر في الجانب المدين من الميزان يجب  مجموعو ۰في الجانب الدائن من الميزان 

  ۰ان يساوي مجموع الجانب الدائن من الميزان 
*يتم توقيع الميزان ومرفقاته من قبل المنظم ومسؤول الحسابات ورئيس الدائرة وتتولى 

ي الدائرة تدقيق الحسابات قبل ارسالها الى دائرة المحاسبة في الموعد هيئة التدقيق ف
 القانوني المحدد لها ويكون كتاب االرسال موقعا من قبل رئيس الدائرة حصرا 

 
  مالحظة

 
 التظهر ارصدة مدورة خالل شهر كانون الثاني من كل سنة 
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 جداول المصروفات النهائية            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ            

 )۲۳هـ مرفق رقم(٤۲جداول المصروفات النهائيةعلى الموازنة الجارية/محاسبة  -اوال 
 

 أ)۲۳أمرفق رقم(٤۲جداول المصروفات النهائيةعلى الموازنة االستثمارية/محاسبة  -ثانيا 
 

ويجب ان تجري موازنتها " نهائيا" فاوهي الجداول التي تظهر المبالغ المصروفة مصر          
مع رصيد حقل المصرف النهائي من سجل اليومية العامة وحقل المدين من المصرف النهائي في 
ميزان المراجعة الشهري وتوقع الجداول من قبل المنظم ومدير الحسابات ورئيس الدائرة وتوثق 

 . بتوقيع المسؤولين عن الرقابة الداخلية في الدائرة
حقول الموجودة في اعلى الجداول تخص الحاسبة االلكترونية ففي الجانب االيمن من ان ال

 الجدول يثبت مايلي
 *يدرج في الحقول الخاصة ازاء ( الخزينة ) االرقام المخصصة لذلك من قبل الحاسبة 

 *يدرج في الحقول الخاصة ازاء (السنة ) السنة التي يعود اليها الحساب 
 ص ازاء ( الشهر ) الشهر الذي يعود اليه الحسـاب *يدرج في الحقل الخا

 ) بالنسبة لمصروفات الموازنة الجارية ۲*نوع االستمارة وهو ثابت ويمثل الرقم (
 *مجموع التدقيق ويمثل مجموع الحقول عموديـــــــا

 -*اما الجانب االيسر من الجدول فيتضمن :
ب الذي تعود اليه الدائرة وبموجب دليل *الباب / ويدرج في الحقول المبينة ازائه رقم البا

  ۰التبويب االداري للموازنة العامة 
 *القسم/ ويدرج في الحقول المبينة ازائه رقم القسم الذي تصرف عليه الدائرة 

  ۰*المحافظة / ويعتمد على جدول الحاسبة بخصوص تعيين رمز المحافظات 
  ۰بة للدائرة *الدائرة / ويعتمد على الرقم المخصص من قبل الحاس

 ۰*مجموع التدقيق ويشمل مجموع الحقول عموديا ويكون ثابت للسنة الواحدة 
  -يتكون الجدول من :

 حقل الفصل           ويدرج في كل حقل من الفصل والمادة 
 حقل المادة            والنوع الذي تم احتساب المبلغ عليه واستنادا 

 الدائرة حقل النوع             الى موازنة 
*العنوان / ويدرج فيه عنوان الفصل والمادة والنوع بالنسبة للموازنة الجارية او 

  ۰االستثمارية 
*المصروفات النهائية للشهر السابق / وتمثل المبالغ المقيدة مصرفا نهائيا من بداية السنة 

 ۰ولغاية الشهر السابق لتنظيم الجدول 
  ۰المبالغ المقيدة مصرفا نهائيا خالل الشهر *المصروفات للشهر الحالي / وهي تمثل 

* المجموع / ويمثل مجموع مامصروف خالل الشهر الحالي مضافا اليه مجموع ماصرف 
 ۰ الالحقلغاية الشهر السابق والذي يعتبر كمدور للشهر 

*التخصيصات / ويدرج فيها التخصيصات السنوية للدائرة وحسبما مبين في الموازنة 
لها قسم في الموازنة او حسبما مخصص لها بموجب جدول توزيع  العامة اذا كان

  ۰االعتمادات 
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  -: اسلوب تنظيم الجدول*
*يتبع اسلوب التدرج التصاعدي في الفصول بحيث يدرج اوال الفصل االول والثاني 

  ۰وهكذا ۰۰۰
 ) مباشرة ۲*يتم نقل المبالغ من سجل التخصيصات ( محاسبة/

 عنوان الفصل         كما ورد في دليل تبويب       *يدرج ازاء الفصل    
 *يدرج ازاء المادة            عنوان المادة          للموازنة العامة الجارية 

 *يدرج ازاء النوع             عنوان النوع         واالستثمارية 
 او التسلسل      

رج ازائها مجموع المادة والتي *اذا كانت المادة تحتوي على عدة انواع او تسلسالت فيد
 تمثل مجموع المبالغ المصروفة على االنواع او التسلسالت ضمن المادة الواحدة 

*يكون مجموع المبالغ المصروفة على المواد ضمن الفصل الواحد مساوي لمجموع       
 ۰الفصل 

  *يكون مجموع الفصول مساو لرصيد حقل المصرف النهائي في سجل اليومية العامة
* يدرج ازاء كل فصل ومادة ونوع في حقل التخصيصات المبالغ المخصصة لها في 
الموازنة العامة ويتم تصحيح هذه التخصيصات عند اجراء المناقالت بتنزيلها او اضافة 

  ۰مبالغ اليها 
*بعد تنظيم الجداول وموازنتها مع رصيد حقل المصرف النهائي من سجل اليومية العامة 

من المصرف النهائي في ميزان المراجعة يوقع من قبل منظم الجدول ومدير وحقل المدين 
 ۰عن التدقيق الداخلي في الدائرة الحسابات ورئيس الدائرة ويوثق بتوقيع المسؤولين 

 
 جداول االيرادات النهائية  - جـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 )۲٤هـ مرفق رقم(٤۳على الموازنة الجارية محاسبة / جداول االيرادات النهائية -اوال

 
 أ)۲٤امرفق رقم(٤۳محاسبة جداول االيرادات النهائية على الموازنة الجارية االستثمارية  -ثانيا

 
للخزينة العامة حسب " نهائيا" وهي الجداول التي تظهر مجموع المبالغ المقبوضة ايرادا

زنتها مع رصيد حقل االيرادات النهائية مع سجل العدد والمادة والنوع ويجب ان تجري موا
اليومية العامة ومع الجانب الدائن من حقل االيراد النهائي من ميزان المراجعة الشهري 
وتوقع الجداول من قبل المنظم ومدير الحسابات ورئيس الدائرة وتوثق بتوقيع المسؤولين 

 . عن الرقابة الداخلة في الدائرة
في اعلى الجدول تخص الحاسبة االلكترونية ويتم درج المعلومات ان الحقول الموجودة 

  -فيها كما ورد في جداول المصروفات ويتكون الجدول من :
 *العدد            ويدرج في كل منها رقم العدد والمادة والنوع 

 المادة             الذي احتسب المبلغ ايرادعليه واستنادا الى التبويب 
 ۰الوارد في دليل الموازنة الجارية او االستثمارية      النوع         

 * العنوان / ويدرج فيه عنوان العدد او المادة او النوع وحسبما ورد في دليل الموازنة
*االيرادات الى نهاية الشهر السابق/ ويمثل المبالغ المستلمة من بداية السنة ولغاية الشهر 

 السابق 
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تلم خالل الشهر الحالي مضافا اليه مامستلم من بداية *المجموع / ويمثل مجموع مامس
 ۰السنة ولغاية الشهر السابق والتي تكون كمدور في الشهر التالي 

  -: اسلوب تنظيم الجدول
والثاني  –*يتبع اسلوب التدرج في االعداد والمواد واالنواع حيث يدرج اوال العدد االول 

  ۰وهكذا  –والثالث 
   ۰) مباشرة ٦سجل االيراد ( محاسبة /*يتم نقل المبالغ من 

*يدرج ازاء كل من العدد والمادة والنوع ،العناوين الواردة في دليل الموازنة والتي قيد 
 المبلغ ايراد لها 

  ۰*اذا كانت المادة تحتوي على عدة انواع فيجب ان يدرج مجموع المادة اوال
  ۰ع العدد * مجموع المواد ضمن العدد الواحد يجب ان يساوي مجمو

  ۰*مجموع االعداد يجب ان يساوي رصيد حقل االيرادات النهائية في سجل اليومية العامة 
*بعد اكمال الجدول ومطابقة المجموع النهائي مع سجل اليومية العامة ومع الجانب الدائن 
من حقل االيراد النهائي من ميزان المراجعة يوقع من قبل منظم الجدول ومدير الحسابات 

 رئيس الدائرة ومسؤولي التدقيق الداخلي في الدائرة  او
 
 )۲٥( د مرفق رقم۲٤/ استمارة حسابات معامالت الخزائن محاسبة -د

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

المدينة او الدائنة ( ويكون مجموع انواع السلف٤/ استاذ السلف واالمانات محاسبة
لالمانات في سجل اليومية العامة )  المدينة او الدائنة( لحقل الحسابات الشخصية" مساويا

جعة الشهري توقع وبعد اعداد الجداول ومطابقتها مع سجل اليومية العامة وميزان المرا
 من قبل الموظف المختص ومدير الحسابات ورئيس الدائرة وتوثق بتوقيع المسؤولين عن
الرقابة الداخلية في الدائرة وتكون الدائرة ملزمة بتقديم جداول تحليلية بمفردات ارصدة 

من كل سنة وكذلك لغاية فترة الحسابات  ۳۱/۱۲ السلف واالمانات المتراكمة لغاية
 وتشمل الحقول االتية ة الختامي

 ۰ان الحقول الموجودة في اعلى الجدول تخص الحاسبة االلكترونية 
  -*الجانب االيمن من الجدول يتضمن :

 *اسم الخزينة/ ويدرج في الحقول المبينة ازائها الرموز المعطاه من قبل الحاسبة 
الى الرموز المعطاه *المحافظة/ ويدرج في الحقول المبينة ازائها رقم الحافظة استنادا 

  ۰من قبل الحاسبة
*الدائرة / ويدرج في الحقول المبينة ازائها رمز الدائرة المخصص من قبل الحاسبة 

 االلكترونية 
*مجموع التدقيق / ويشمل مجموع الحقول عموديا ويكون ثابتا من بداية السنة والى 

  ۰نهايتها 
  -*الجانب االيسر من الجدول يتضمن :

  ۰درج ازائها السنة التي يعود اليها الجدول*السنة/ وي
  ۰*الشهر/ ويدرج ازائه الشهر الذي يعوداليه الجدول  

) ٥) يمثل المدفوعات والرقم(٦) ازائه الن الرقم (٥٦*مدين / دائن / ويوضع الرقم (
  ۰يمثل المقبوضات 
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  ۰*مجموع التدقيق/ ويمثل مجموع الحقول عموديا 
االيمن (المدين) والذي يمثل المدفوعات ويتضمن الحقول  *يتكون الجدول من الجانب

  -التالية :
*رمز اسم الحساب /ويمثل رمز الحساب المعين من قبل قسم الحاسبة ولقد تم ترميز 

) واجمالي الحسابات الشخصية ٦اجمالي الحسابات الشخصية المدينة (السلف) برقم (
  ۰)۸الدائنة االمانات برقم (
ويمثل رموز انواع الحسابات بالنسبة للسلف واالمانات ولقد  * رمزنوع الحساب/

  ۰اعطي لكل نوع من السلف رمز خاص ولكل نوع من االمانات رمز خاص ايضا 
*المدور من الشهر السابق / ويدرج فيه مجموع المبالغ المقيدة على الحساب الواحد 

  ۰ق سواء كان سلفة او امانة منذ بداية السنة ولغاية الشهر الساب
*مجموع الشهر الحالي / ويمثل مجموع المبالغ المقيدة على حساب السلف او االمانات 

  ۰خالل الشهر 
*المجموع لغاية الشهر الحالي / ويمثل ما مقيد على الحساب منذ بداية السنة ولغاية 

  ۰الشهر الحالي والتي ستكون للشهر الالحق 
المانة وحسب دليل التصنيف المعتمد *اسم الحساب / ويدرج فيه عنوان السلفة او ا

  ۰حسابات السلف واالمانات 
 *اما الجانب االيسر (الدائن ) والذي يمثل المقبوضات فيتضمن على الحقول التالية 

 وهذا الجانب يخص المقبوضات ويطبق        *المدور من الشهر السابق      
 المتبع في الجانب االيمن نفس االسلوب          *مجموع الشهر الحالي          

  ۰من الجدول    *المجموع لغاية الشهر الحالي     
  -: اسلوب تنظيم الجدول* 
 

 مباشرة  ٤* يتم نقل مجموع كل نوع من السلفة او االمانة من سجل محاسبة/
*يكون مجموع انواع السلف (المدينة او الدائنة ) مساوي لما ورد في حقل الحسابات 

  ۰نة او الدائنة للسلف في سجل اليومية العامة الشخصية المدي
* يكون مجموع انواع االمانات (المدينة/الدائنة ) مساوي لما ورد في حقل الحسابات 

  ۰الشخصية (المدينة/الدائنة) لالمانات في سجل اليومية العامة 
قبل  *بعد اعداد الجداول ومطابقتها مع سجل اليومية العامة وميزان المراجعة توقع من

الموظف المختص ومدير الحسابات ورئيس الدائرة ومسؤولي التدقيق الداخلي في 
 الدائرة 

*تكون الدائرة ملزمة بتقديم جداول تحليلية بمفردات ارصدة السلف واالمانات 
  ۰ولغاية فترة الحسابات الختامية  ۳۱/۱۲المتراكمة لغاية 
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 )۲٦( مرفق رقم٤٤/ سبةشهادة الموجود النقدي في المصرف محا - هـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 
 لسنة ۸/ قسم الدراسات والمتابعة المرقم/ يالحظ بشأنها منشور عام دائرة المحاسبة

 والمتضمن التالي ۱۹۸۷
 ((منشور عام))            

 طابقة الحساب الجاري مع المصرفم/ م
 ۲۱/۱۲/۱۹۸٦في ٥۰۲۲٦اوال)من كتاب ديوان الرئاسة المرقم -۱۱اشارة للفقرة (

ولغرض توفير مستوى فعال من اجراءات الرقابة على الحسابات الجارية المفتوحة لدى 
ة المصارف المر دوائر الدولة ومنشأت القطاع االشتراكي والتي تمول مركزيامن هذه الدائر

 لتغطية نفقاتها المحتسبة على الموازنة العامة للدولة بقسميها الجــــــاري 
واالستثماري والهمية هذه الحسابات وتوفير عناصر االشراف عليها ومتابعة تسوية 
الفروقات التي تظهر بين الرصيد الدفتري لحساب المصرف في سجالت الوحدةالحسابية 

 لدى المصرف الذي يظهر كشـفوبين رصيد الحساب الجاري للدائرة 
 الحساب الجاري في الفترات الزمنية المحددة فأن هذه المهام يجب ان تمارس من قبـل
 الموظفين الماليين تحت اشراف رئيس الدائرة بأعتبارها ضمن مهام مسؤولياتهـــــــم
 الوظيفية ولالطمئنان على صحة وسالمة جريان المعامالت المالية في دوائرهم وعليه

 -تقرر اتباع االجراءات التالية:
 تتولى ادارة الحسابات في الدائرة المختصة مطابقة رصيد حسابها الجاري لــــدى -۱

المصرف بموجب سجالتها مع رصيد الكشف الذي يرسله المصرف اليـــهاوتثبيت 
(شهادة موجود ٤٤عملية المطابقة على استمارة المطابقة مع نموذج محاسبة /

 -الستمارة بالجداول المبينة ادناه والمرفقة نمـاذج منـها طيــــــا:المصرف)وتعزز ا
 جدول بمفردات الشيكات غير المسحوبة - أ

 جدول االيداعات الظاهرة في كشف المصرف ولم تقيد في السجل - ب
 جدول بالمقبوضات المقيدة في السجل ولم تظهر في كشف المصرف -جـ
 ولم تقيد في السجلجدول بالمدفوعات الظاهرة في كشف المصرف  -د

 وتوقع استمارة المطابقة والكشوفات المرفقة بها من قبل الموظف المختص
 ومسؤول ادارة الحساب  

 على ادارة الحسابات اتخاذ االجراءات السريعة بما في ذلك المراجعة الشخصية  -۲          
 عــــدم للمصرف لمتابعة تسوية الفروقات التي تظهرها الجداول (ب،ج،د) لتالفي 

 ظهورها عنـد اجراء المطابقة للشهر الالحـق وعندما تضطـر ادارة الـحسابـــــات
 اظهـارها في المطـابقة للشهر الالحـق فيجب ان تـبـرر االسبـاب التي حـالت دون 

 تسويتها 
 ـ استمارة المـطابقة ومرفقاتها الى جهازالتـدقيـق الداخلي فور االنتهاء من -۳

بقة ويتوجب على جهـاز التدقيق التـاكد من صحة المـطابـقة ومفردات عمليـة المطا
فقرات التسوية وسالمة االجراءات المتخذة في ادارة الحسابات لتسوية تلك الفروفات 
وتوقيع استمارة المطابقة من قبل مسؤول التدقيق الداخلي في الدائرة تاييدا لقيامه 

 بتدقيقها
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ة المطابقة ومرفقاتها بعد تدقيقها من قبل جهاز التدقيق تقدم ادارة الحسابات استمار -٤
الداخلي الى رئيس الدائرة لغرض توقيعها بما يفيد اطالعه على سالمة االجراءات المتخذة 

 بشأنهامن قبل ادارة الحسابات وفـق ما تقدم وعليه اصـدار مايراه
في االستمارة ضروريامن التوجيهات بشأن متابعة تسوية مفردات المبالغ الظاهرة 

 والجداول المرفقة بها
 

)والجـداول المرفقة بها والمراسالت الجارية بهذا ٤٤تنظم استمارة المطابقة(محاسبة-٥
الشان بنسختين ترسل النسخة االولى منها معززة بصورة كشف الحساب الجاري وشهادة 

 تاييداالرصيد التي يصدرها المصرف الى دائرة المحاسبةضمن ميزان
ة الشهري للدائرة المعنية وتحفظ النسخ الثوان منها في ملفات خاصة تفتح لهذا المراجع

الغرض في ادارة الحسابات حسب التسلسل الزمني لها بحيث تكون مهيأة لتقديمهاالى 
اجهزة الرقابة المختصة فور طلبها كما تخضع هذه الملفات الى دور التسليم والتسلم بين 

 السلف والخلف
 

 المختصة التأكيد على الدائرة التي تقدم الشيكات المسحوبة المرها الى على الدائرة-٦
 المصرف لوفاء مبالغها وتكرار ظهورها في جدول الشيكات غير المسحـوبة الكثر من

 ثالثة اشهر بضرورة االسراع لتقديمها للسحب وبيان مالحظـاتها باالسباب التي حالت 
 دون ذلك

 
سابات الشهرية (موازين المراجعة) التي لم ترسل الى تطبق هذه االجراءات على الح-۷

) اعاله ٥هذه الدائـرة قبـل صدور منشورنا هذا ويتم فتح الملفات المشار اليها بالفـقرة (
  ۱/۱/۱۹۸۷اعتبارا من 

 
 نرجو مفاتحة هذه الدائرة بخصوص اية استفسارات او ايضاحات يتطلبها تنفيذ ما-۸

 تقدم
 هاشم علي عبيد                                                                           

 مدير عام دائرة المحاسبة                                                                      
 

( مالحظات حول كيفية استعمال حقول الجداول الملحقة باستمارة مطابقة حساب المصرف 
 )) ٤٤(محاسبة

   ف أ : الكش
 ) من المنشور المرفق ٦يستعمل حقل المالحظات لتدوين اجراءات الدائرة وفق الفقرة (

 
  الكشف ب :

 حقل نوع االيداع :  - أ
يثبت نوع االيداع كأن يكون ايداع نقد ، ايداع شيكات ، ايداع حواالت او اشعارات 

  ۰القيد او غير ذلك 
 حقل المالحظات :  - ب

  ۰جراءات المتخذة بشأن المتابعة او نتائجها تدون فيه ملخص لال
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 الكشف /ج :  
 حقل نوع السحب :    - أ

تثبت الطريقة التي تم سحب المبلغ من حساب جاري الدائرة في المصرف كأن  - ب
يكو السحب بشيكات او خصم من الحساب مباشرة مثل تغطية االعتمادات او 

عن الدائرة بالخصم او التمويل  مصاريف وفوائد مصرفية او االشعارات الصادرة
  ۰من الحساب او عكس قيود المصرف 

 
  -حقل رقم الشيك او االشعار : -۲

يدون في هذا الحقل رقم الشيك المدفوع من قبل المصرف والذي اليعود اصال للحساب 
الجاري موضوع المطابقة او رقم اشعار المصرف او رقم وتاريخ كتاب االشعار الذي 

 الى المصرف بطلب الخصم او التمويل من الحساب اصدرته الدائرة 
 

 حقل المالحظات :  -۳
تثبت في هذا الحقل االجراءات المتخذة في ادارة الحسابات لمعالجة الفرق او النتائج    

 التي تم التوصل اليها 
   

  الكشف د : 
 حقل نوع القيد 

ون نقدا او االيداع يثبت في هذا الحقل طريقة ظهور االيراد في كشف المصرف كأن يك
  ۰بشيكات اوحواالت او اشعار قيد او تسويات قيدية مصرفية او غيرها 

 
   مالحظة :

االستفادة من الرموز التي توضح اسباب القيد او السحب الواردة في كشف  يمكن
المصرف والمدونة في نهاية بطاقة كشف الحساب الجاري برموز خاصة ومعرفتها 

  ۰۰۰ت في الكشوفات اعاله الغراض تدوين المعلوما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (264) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سادسال الفصل
       القوائم المالية
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 فهوم البيانات الماليةم
قــــوم بهـــا، والهــــدف مـــن البيانــــات ذات توالعمليـــات التـــي  للوحــــدةللمركــــز المـــالي  مـــنظمهـــي عـــرض مــــالي 

تخـــاذهم ال لمســـتخدمينلوأداؤهـــا وتـــدفقاتها النقديـــة  للوحـــدةالمركـــز المـــالي  المعلومـــات حـــولعـــرض األغـــراض العـــام 
 .اإلدارة للموارد الموكلة لها تدبير، كما تبين البيانات المالية نتائج همقرارات

 
 -:القوائم المالية

تمت خالل  تتضمن البيانات والكشوف المالية الخالصة النهائية لنتائج التصرفات المالية للوحدة ، التي       
كانون األول من  ٣١الدورة المحاسبية ، والتي تبدأ في اليوم األول من كانون الثاني من السنة ، والمنتهية في

وتعكس التجميع السنة، وخالصة بقيود التسويات التي تمت خالل فترة الحسابات الختامية الالحقة للسنة المالية ، 
 .سبيةوالجدولة والتلخيص النهائي للبيانات المحا

 
 -:مفهوم قائمة المركز المالي

ومطلوباتهـا خـالل سـنة  الحكوميـةتوفر قائمة المركز المالي معلومات عن طبيعة ومقدار موجودات الوحدة  
ماليــة محـــددة، موضـــحًا فيهــا الموجـــودات والمطلوبـــات الماليــة إضـــافة إلـــى الحســابات النظاميـــة المتقابلـــة وحســـابات 

  الخطة االستثمارية.
 
 

 -:تنفيذ الموازنةحساب 
يظهر هذا الحساب نتيجة نشاط الوحدة الحكومية في استخدام تخصيصاتها المرصدة ونسب التنفيذ 

 وإجمالي اإليرادات المتحصلة قياساً باإليرادات المقدرة.ً 

 
 -:مفهوم كشف التدفق النقدي

ـــذ  ـــة موضـــحًا الرصـــيد النوهـــو الكشـــف ال ـــه مجـــرى النقـــد فـــي الوحـــدة الحكومي قـــدي أول المـــدة ي يعـــرض في
باإلضــافة إلــى التغيــرات النقديــة فــي الحســابات  ومصــادر التمويــل مطروحــًا منــه االســتخدامات للمصــروفات الفعليــة

 .المدينة والدائنة
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 القوائم المالية 

 المـحـتـويـــات  
 قائمة المركز المالي  -
 حساب تنفيذ الموازنة  -
 كشف التدفق النقدي  -
 لخطة االستثماريةأرصدة حسابات ا  -
 -الكشوفات التحليلية المرفقة :  -

 النقد
 الـسـلـف   -٢ 
 المـديـنـون  =٣ 
 األمـانــات   -٤ 
 ٥- 

٦- 
٧- 
٨- 
٩- 

١٠- 
١١- 
١٢- 
١٣- 

 الــدائـنـون 
 اوراق مالية عدا االسهم

 قروض
 اسهم وحصص ملكية

 المصروفات
 االيرادات

 الحسابات المتقابلة للموجودات الثابتة
 الحسابات المتبادلة االموجودات المخزنية

 المبالغ المصروفة على مشاريع الخطة االستثمارية
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رقم 
 الكشف

  
 رقم الدليل المحاسبي

 قائمة المركز المالي كما في كانون االول 
 أســم الحساب

 ٢٠٠ 
 دينــــار

 ٢٠٠ 
 دينــــار

      الموجودات المالية       

 ××××  ××××  النقد (عملة وودائع)   ٢ ١  ٣    ١

 ××××  ××××  السلف  وحسب انواعها   ٨ ١ ٣      ٢

٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 

 ٣ 
٣ 
٣ 
٣ 
٣ 
٣ 
٣ 

 

٢ 
 
١ 
٢ 
٢ 
١ 

٨ 
١٣ 
٤ 
٤ 
٥ 
٥ 
١٦ 
 
 

 
 
١ 
٠ 
١ 
١ 

 سلف مؤقتة لالتفاقيات الخارجية 
 حسابات مدينة اخرى
 اقراض داخلي قصير

 االقراض الخارجي
 ارجيةاالستثمارات الخ

 االستثمارات الداخلية
 حسابات التسويات المدينة

 ×××× 
 

×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 

 

 ×××× 
 

×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 

 ××××  ××××  مجموع الموجودات المالية       

      الحسابات النظامية المتقابلة المدينة       

 ××××  ××××  ة المدينةالموجودات النظامي       ١١

٤ ١٩ ١ ٣  ١٢ 
٥ 

 الموجودات الثابتة (جاري واستثماري) 
 الموجوداالمخزنية( جاري استثماري)

 ××××   
×××× 

 
                    

 ×××× 
×××× 

      المطلوبات المالية       

١٣ 
١٤ 
١٥ 
١٦ 
١٧ 
١٨ 
١٩ 
 
  
 

 ٤ 
٤ 
٤ 
٤ 
٤ 
٤ 
٤ 
 
 

١ 
١ 
٢ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
 

٨ 
٤ 
٤ 

٢٣ 
٢٦ 
٢٧ 
٢٨ 

 
 

 األمانات  
 االقتراض

 االقتراض عربي واالجنبي
 حسابات دائنة اخرى

 حسابات التسوية الدائنة
 حسابات جاري التمويل

 حساب النتيجة
 مجموع المطلوبات الماليه             

 

            ×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 

 
 
 
 

 

            ×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 

×××× 
×××× 
×××× 

      الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة       

 ××××  ××××  الموجودات الثابتة    ٤ ٢٩ ١ ٤  ٢٠
 ××××  ××××  الموجودات المخزنية  ٥ ٢٩ ١ ٤  ٢١
 ××××  ××××  مجموع الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة       
 ××××  ××××  حسابات الخطة االستثمارية       
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