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 الثانيالفصل  –الثالثة المرحلة  –المحاس�ة قسم  –كل�ة الرافدین الجامعة 

 تدر�ب محاسبي

 الفصل الخامس
 السجالت والكشوفات والمستندات

 

 ة�السجالت المحاسب-أ 

 قواعد مسك تلك السجالت دیوتحد ة�السجالت المحاسب ف�من ھذه الفقرة ھو تعر  الغرض

 االحتفاظ بھا ووسائل

 ف�التعر 

 ة��افة المعامالت المال لیتسج جري �احد مكونات النظام المحاسبي و  ة�السجالت المحاسب تعد

 منتض قة�المعتمدة وتكون ھذه السجالت مصممة �طر  ة�، �موجب المستندات المحاسب ھایف

وحددت المادة الخمسون من قانون اصول المحاس�ات العامة  ة��افة المعلومات المال ریتوف

 ٩٥العام رقم  نیوالد ة�في قانون االدارة المال ھایالمعدل والمؤ�د عل ١٩٤٠لسنة  ٢٨ رقم

 مكن�و  ة�نماذج المستندات والسجالت المحاسب دیفي تحد ة�وزارة المال ة�مسؤول ٢٠٠٤ لسنة

 على شكل مطبوع او الكتروني . تكون  ان

 هح��صورة صح ودیالق لیتسج ة�ف�": �أوال

 ع�عدم إستخدام القلم الرصاصفي اعداد ومعالجة التعامالت وفي جم جب�

 الجاف . �القلم مكتو�ة ودیالق ع�أن تكون جم جب�ذات العالقة  ودیوالق ة�المحاسب االمور

 األخطاء ح�": تصحا�ثان

 -حاالت الخطأ التي تحصل في الحسا�ات بثالثة طرق : تعالج

 الخطأ. ه�على الحساب الذي حصل ف ه. اذا اكتشف الخطأ بنفس السنة فتتم المعالجة �عكس١

 ة(وھي الفتر  ة�اموخالل فترة الحسا�ات الخت ة�. اذا اكتشف الخطأ �عد انتھاء السنة المال٢



2 
 

 .ة�) فتتم المعالجة خالل فترة الحسا�ات الختام ة�المال اناتھا��السنة التي تعد ب الملحقة

 . اذا اكتشف الخطأ �عد انتھاء السنة وغلق حسا�اتھا فتتم المعالجة ضمن حسا�ات السنة٣

 ١٩٩٧لسنة  ١٧واستنادا الى منشور عام دائرة المحاس�ة رقم  ة�التال

 -:مالحظة

 

 المرفقة �قانون أصول المحاس�ات والتي ٦وعدد  ٥عدد  ة�حساب مات�الرجوع الى تعل مكن�

 �شأن ماتقدم اعاله . ٢٠٠٤لسنة  ٩٥رقم  ة�أحكام قانون االدارة المال التتعارضمع

 ": معالجة األخطاءثالثا

 أو ح�مطلقا" �استخدام ادوات المحي (�ضمنھا استخدام وسائل التصح سمح�ال

 ة�سجالت محاسب ة�) في ا ح�للتصح نةیمع ة�ائ�م�� مواد

 ودیالق لی�الكامل وتسج ة�االصل ودیاالخطاء من خالل الغاء الق ح�تصح مكن�

 ح�التصح دی، مع االشارة الى رقم المستند الذي تم الغاؤه في ق حة�الصح

 )ح�تصح دی�ع�ارة (ق ح�التصح دیعنوان لق ذ�ر�و 

 ر�والتقار  ة�اسب" : الحفاظ على السجالت المحرا�عا

 على ان ة�وزارة المال ھایالتي تصادق عل ة�استخدام السجالت االلكترون مكن�

 ) وعلى اساس منتظم ة�ثانه مدغمة (نسخ ة�السجالت االلكترون ع�جم تكون 

 او اسبوعي على االقل). وميیذلك على اساس  كون �ان  فضل�(

 النسخ المدغمة في مكان آمن . ع�جم ن�تخز  جب�

 ") وتخزن في موقع خارجي آمن .ا�" (شھر ا�ل النسخ المدغمة دور عم تمی

 ة�": الحد األدنى لفترات االحتفاظ �السجالت المحاسبخامسا

 لیأما �شكلھا االصلي أو �أي بد ة�السجالت المحاسب ع�االحتفاظ �جم تمی
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 خمس الى عشر سنوات على ان تكون مدققة من نیلمدة تتراوح ماب مناسب

 وحسب ماورد في قانون حفظ الوثائق والسجالت ة�قا�ة المالالر  وانید قبل

 ١٩٨٣لسنة  ٧٠رقم  ة�. الحكوم

 ر�. إعداد التقار ب

 بلمن ق ة�والسنو  ة�الدور  ة�المال ر�للتقار  عي�من ھذا الجزء ھو عرض االطار التشر  الغرض

 . ة�الدولة ووزارة المال دوائر

 ض معالتي التتعار  مات�ون أصول المحاس�ات (التعلقان[النافذة  ة�المال مات�والتعل نیالقوان ان

م تلز  ]النظام الالمر�زي  مات�، تعل ة�العام)، قانون االدارة المال نیوالد ة�االدارة المال قانون 

 (أنظر النماذج ة�وسنو  ة�شھر  ر��اعداد تقار  ة�في الدوائر الحكوم ة�الحساب الوحدات كافة

 محددة . خ�توار  وضمن المرفقة )

 ة�المال ر�": الغرضمن التقار أوال

 معلومات موثوقة صال�من خاللھا ا تمیالتي  لةیھي الوس ة�المال ر�التقار  ان

 لذا فأن الھدف نی) الى المستخدمة�(الوحدة الحكوم ان�عالقة حول الك وذات

 .وتعتمد ھذه ة�المال ر�مستخدمي التقار  اجات�احت ة�اعدادھا ھو تلب من

 ) الذي قام �اعداد ة�(الوحدة الحكوم ان�نشاطات الكبدورھا على  اجات�االحت

 من اتخاذ القرارات �شأنھا. نیالمستخدم نیلتمك ر�التقار 

 -: ة�التال لالغراض ة�المال ر�التقار  تخدم

 . الموارد ص�في تخص نیمساعدة المستخدم -أ

 ) والحكومة ، ة�(الوحدة الحكوم ان�المناس�ة لمساعدة الك ة�اآلل ریتوف -ب

 . المشتر�ة اتھما�مسؤول ة�(الوحدات)، من تأد انات�مالكة تلك الك ت�ارھا�اع

 و�الوقت على اتخاذ القرارات المناس�ة ات�وعلى مختلف المستو  نیتساعدالمسؤول - ج
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 المناسب

 الدولة . تخدم الغراضالرقا�ة والدراسات وال�حوث التي ر�تستخدم ھذه التقار  كما

 )ات�(االدارات على مختلف المستو  ة�الالم ر�": مستخدمي التقار ا�ثان

 ، ة�،المنظمات الدول ة�اس�، الجھات الس ط�الرقا�ة ، أجھزة التخط أجھزة

 ، ال�احثون ، الخ . المستثمرون 

 للمعلومات ة�النوع ": الخصائصثالثا

 م�للمعلومات في اطار العمل العداد وتقد ة�النوع الخصائص دیتحد تم

 ھذه جاز�. تم ا ة�الدول ة�المحاسب رییجنة المعاالعائد ل ة�المال الكشوفات

 : ة�الفقرات التال الخصائصفي

 االعت�ار عند جمع واعداد نیأخذھا �ع جب� ة�نوع ست خصائص ھناك

 :وھي ، نیالى المستخدم مھا�المطلوب تقد ة�الخاصة �المعلومات المال ر�التقار 

 نیالذ ھاین قبل مستخدمان تكون المعلومات سھلة الفھم م جب�فھمھا :  ة�امكان •

 نشاطات ة،�االقتصاد هئتیفي ب ان،�معرفة معقولة عن نشاطات الك ملكون �·

 . ة�المحاسب

 اجات�ولھا عالقة �احت دةیأن تكون المعلومات مف جب��الموضوع :  عالقتھا •

ي ف ھایان تساعد ھذه المعلومات مستخدم ن�غيیالتخاذ القرارات �ما  نیالمستخدم·

 ة�بلوالتنبوء �االحداث المستق ة�االحداث المال می�القرارات السا�قة وتق ح�بتصح ام�الق

. 

على االعتماد على المعلومات  ن�المستخدمون قادر  كون �ان  جب�: تھایموثوق •

 ه�او االحداث �شكل نز  ان�تمثل تعامالت الك ثی�ح ة�المال ر�التقار  فيالمذ�ورة 

     "ا�منطق توقعیعم انھا تمثلھا او مااالخطاء المفرطة، التي تز  من او خال دیومحا

 CAAP التمتثل ب ة�م�واالقل ة�درالیالذ�ر ان الحكومة الف ن�غيی.  هان تمثل

   وفق ة�المقبولة عموما") لذا تنفذ �افة المعامالت المال ة�(الم�ادىء المحاسب

 . مات�واالنظمة والتعل نیالقوان
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 تشابھاتال· می�وتق زییعلى تم ھایمستخدمان تساعد المعلومات  جب�مقارنتھا :  ة�قابل •

 وقت ال مر التعامالت واالحداث في وقت واحد وعلى راتیوتأث عة�طب نیواالختالفات ماب

ان حذفھا او عدم دقتھا قد  ثی�ح ة�المعلومات المال ع�جم می�تق ن�غيی:  تھا�جوھر  •

 وفاتساس الكشالتي اتخذت على ا نیللمستخدم ة�" على القرارات االقتصادسل�ا·تؤثر 

 . ة�المال

�الوقت المناسب  ھایالى مستخدم ة�ان تقدم المعلومات المال جب�المالئم :  تیالتوق •

 النافذة . مات�والتعل نیالقرارات و�موجب القوان التخاذ·

 السجالت -١

 ر�التقار  -٢

 ة�النماذج المحاسب -٣

 :السجالت

 ة�ھر و�شوفات الحسا�ات الش ة�والدفتر  ة�المستند المجموعة

 وذلك ة�لدى �افة الوحدات الحساب ة�والمستند ة�مبدأ وحدة المجموعة الدفتر  لیھذا الدل عتمد�

 في مختلف مواقع اعمالھم نیالحساب نیاستخدامھا من قبل الموظف قة�طر  لیتسھ بھدف

 ھذا مع وجود �عض االستثناءات �النس�ة ة�متجانسة بنتائج التصرفات المال انات�ب م�وتقد

عملھا مسك سجالت مساعدة خاصة بھا  عة�الخاصة والتي تقتضي طب عة�ذات الطب للوحدات

ى والمستندات عل ة�وتشمل المجموعة الدفتر  ة�من دائرة المحاس�ة في وزارة المال �اقرار وذلك

 . ليیما

 ة�س�المستندات الرئ -١

 

 ھذا ة�سو الصرف والق�ض والت ات�الخاصة �عمل ودیالمستندات المعتمدة العداد الق وھي

 المط�قة للنظام الالمر�زي . للدوائر �النس�ة

 مستند الصرف -أ
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 دیمستند الق -ب

 )ضا�ا ة�للدوائر المر�ز  ستعمل�أ (و  ٣٧ همحاس� وصل الق�ض -ج

 �النس�ة للدوائر المرت�طة حسا�اتھا في خزائن المحافظات فان مستنداتھا اما

 آ ٣٦مذ�رة اذن الدفع محاس�ة /  -أ

 آ ٣٤الق�ضمحاس�ة/ مذ�رة اذن  -ب

 أ ٣٥مذ�رة اذن الق�ضمحاس�ة /  -ج

 ٦٥محاس�ة /  ة�مذ�رة اذن التسو  -د

 فر /والس فاد�المتمثلة �قائمة الراتب /قائمة اال ة�مع استمرار استخدام المستندات الفرع ھذا

 المقررة من دائرة المحاس�ة ة�من المستندات الفرع رھایاالدخال واالخراج المخزني وغ سندات

 معززة للصرف . ة�مستندات اصول �اعت�ارھا

 وتقسم الى ة�المجموعة الدفتر  -٢

 

 ة�س�الرئ ة�المجموعة الدفتر  -أ

 في اعداد ھایعل عتمد�عن الحسا�ات و  ة�او فرع ة�اجمال انات�الدفاتر التي تقدم ب وھي

 -: ليیوتتمثل �ما  ة�الحسا�ات الشھر  كشوفات

 ٨٦/  العامة محاس�ة ة�ومیسجل ال -" اوال

 ٢/محاس�ة /  صات�التخص ة�سجل المصروفات النھائ -" ا�ثان

 ٦محاس�ة /  ة�النھائ راداتیسجل اال -" ثالثا

 ٤سجل استاذ السلف واالمانات محاس�ة /  -"را�عا

 ٨٩محاس�ة  ة�الحسا�ات السنو  دیسجل توح -"خامسا
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 -المساعدة : ة�.المجموعة الدفتر ب

 االعمال ط�و�ھدف ت�س سة�الرئ ة�موعة الدفتر الدفاتر التي تتفرع عن المج وھي

 -: يلیوتتمثل �ما  ة�س�عن السجالت الرئ ة�المحاسب ودیاع�اء الق ف�بتخف ة�المحاسب

 ٦٦سجل الصندوق محاس�ة /  -"اوال

 ٨١محاس�ة /  ليیسجل الصندوق التحل-"ا�ثان

 آ ١٠محاس�ة /  ة�سجل المصروفات النثر -"ثالثا

 ١٢محاس�ة /  ة�د�ر سجل الطوا�ع الب-"را�عا

 ٧٩سجل سلف الزواج محاس�ة /  -"خامسا

 اخرى تستخدم لھذا الغرض ة�سجالت فرع ة�ا-"سادسا

 -السجالت التي تمسكھا الدائرة (للرقا�ة والمتا�عة ) وھي : مجموعة

 ة�مقومات المتا�عة االدار  ریالسجالت التي تساعد على مراق�ة موجودات الوحدة ولتوف مجموعة

 -وتشمل : ة�على التصرفات المال ة�واالحصائ

 ٨سجل الرواتب محاس�ة /  -:اوال

 ١٣سجل االثاث والموجودات محاس�ة /  -":ا�ثان

 ١٦سجل مراق�ة المستندات واالستمارات محاس�ة /  -":ثالثا

 ١٧سجل مراق�ة العقود والمقاوالت محاس�ة /  -":را�عا

 ٦٩�ة / سجل مراق�ة الحساب الجاري مع البنك محاس -":خامسا

 فةاستعمال �ل منھا اضا ة�ف��شرح واف حول � ة�والفرع ة�س�عززت نماذج السجالت الرئ لقد

الملحقھ �قانون اصول المحاس�ات  مات�مامثبت �متن السجل نفسھ او ماورد في التعل الى

 محلھ الحقا". حل�المعدل او اي قانون اخر  ١٩٤٠لسنة /  ٢٨ رقم العامة
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 -اسبي:مكننة النظام المح -ج

مقابل السجالت والمستندات المشار  ه�االلكترون هعلى الحاس� هقبول السجالت الممسو� تمی

وتقبل مخرجات تلك المستندات �عد  ه�الكترون ه�محاسب هفي حالة استخدام انظم اعاله ھایال

 وتعتبر تلك السجالت معوضًا �امًال عن السجالت المقرره في نیمن قبل المخول ھایعل قیالتوث

 اعاله .

 ة��شوفات الحسا�ات الشھر  -٢

 -: ليیوتشمل ما ة�للوحدة الحساب ة�الجداول التي تظھر نتائج التصرفات المال وھي

 المراجعة الشھري  زانیم-أ

 ٤٤شھادة موجود البنك محاس�ة /  -ب

 ٤٥شھادة موجود الصندوق محاس�ة /  - ج

 ة�الجار ھ للموازنة  ٤٢محاس�ة /  ة�جداول المصروفات النھائ -د

 ة�أ للموازنة االستثمار  ٤٢/  محاس�ة

 ة�ھ للموازنة الجار  ٤٣محاس�ة /  ة�النھائ راداتیجداول اال - ھ

 ة�أ للموازنة االستثمار  ٤٣/  محاس�ة

 د ٢٤/السلف محاس�ة /  نةیالمد ة�جدول �الحسا�ات الشخص -و

 د ٢٤الدائنة /االمانات محاس�ة /  ة�جدول �الحسا�ات الشخص -ز

 تضمنیالمراجعة  زانیمع م رفقی ة��ل سنة مال ة�في نھا ليیول تحلجد -ح

 السنة ة�في نھا ھیاالرصدة المتراكمة لحسا�ات السلف واالمانات �ما ھي عل لیتحل

 المختصة . ة�المال

 و�شوف الحسا�ات ة�والمجموعة الدفتر  ة�س�للمستندات الرئ ليیشرح تفص ليی ما�وف

 -المعتمدة في النظام : ة�الشھر 
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 ة�س�المستندات الرئ -١

 ھایعل ترتبیوالتي  ة�في �افة المعامالت المال ستعمل�)١مستند الصرف مرفق رقم (  -أ

 . ليیصك و�ما  اصدار

 ) مستند. ٥٠�ل جلد على (  حتوي �تكون مستندات الصرف على شكل جلود متسلسلة و  -اوالً 

 رفالص ة�في عمل ھایعل مدعت�النسخھ االولى والتي  نی�ل جلد من نسخت تكون ی -ا�ثان

 ة�في السجالت وترفق بھا �افة المستندات المعززة للصرف والنسخھ الثان لیوالتسج

 عند الحاجة . ھایفي الجلد للرجوع ال ت�قى

 ).٥٠) الى ( ١تكون الجلود مرقمة والمستندات متسلسلة من (  -ثالثًا 

 مستند أسم الدائرة التي تستعملمن المستند وفي أعلى ال من�في الجانب األ ذ�ری -را�عاً 

 . الجلود

 مثبت اصًال على كون �والذي  ستعمل�ازائھ رقم الجلد الذي  درجیرقم الجلد /  – خامساً 

 االعلى للمستندات الغالف

 مرقم . ریاذا �ان المستند اصًال غ دیازاء الرقم تسلسل الق درجیرقم المستند /  -سادساً 

 المستند . م�تنظ خ�ار ت هازائ درجی/  خ�التار  -سا�عاً 

 المبلغ األجمالي ثبتیتدرج ع�ارة نصادق على صرف المبلغ األجمالي ال�الغ قدره ( -ثامناً 

 رقمًا و�تا�ة ) . ه�عل المصادق

 أو الجھة التي صرف المبلغ المرھا . أسم الشخص درجیألمر /  -تاسعاً 

 المطلوب صرفھا رقمًا وحسبمفردات الم�الغ  نیفي حقل المد دون ی/  نیالجانب المد -عاشراً 

 الحسابي . بھا�تبو 

 في حقل الدائن مفردات الم�الغ المحسومة والمبلغ واجب دون یالجانب الدائن /  -عشر  أحدى

 . الدفع
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 مع مجموع الجانب الدائن من المستند . نیمجموع الجانب المد طابق�أن  جب� -عشر  أثنى

 ھیعل حتسب�دة والنوع أو الحساب الذي الفصل والما ھیف ذ�ر�/ و  ب�التبو  -عشر  ثالث

 اذا رادیاال ھیعل حتسب�المصروف أو العدد والمادة والنوع الذي  المبلغ

 . ة�النھائ راداتیالصرف استقطاعًا لحساب اال تضمن

 مفردات لیفي ھذا الحقل رقم صفحة االستاذ التي تم ترح درج�صفحة األستاذ / و  -عشر  را�ع

 الحسابي . بھا�مستند وحسب تبو التي تضمنھا ال الم�الغ

 الصرف موضوع المستند ة�التي توضح ماھ انات�الب هازائ درجی/  لیالتفاص -عشر  خامس

 . هات�ذلك االشارة الى أول هتطل�یوما

 في ھذا الحقل مجموع مبلغ المعاملة درجیالمجموع /  -عشر  سادس

 ة�رفقة او المستندات الفرعازائھا عدد ونوع القوائم الم درجیالمرفقات /  -عشر  سا�ع

 للصرف . المعززة

 الحسا�ات عندما ریالمحاسب ومد ع�ازائھ اسم وتوق درج�محاسب الصرف / و  -عشر  ثامن

 الحسا�ات آمرًا �الصرف للمعاملة موضوع المستند . ریمد كون � ال

 هخول�الدائرة أو من  س�اآلمر �الصرف رئ ع�توق هآزائ درج�اآلمر �الصرف / و  -عشر  تاسع

 . ات�الصالح وحسب

 خليالدا قیالتدق ئةیھ س�المدقق ورئ ع�اسم وتوق هازائ درجی/  قیالتدق ئةیھ - عشرون 

 المستند قبل الصرف . قیتدق ة�قامت �عمل والتي

 لى�االضافة ا هخ�وتار  ك�رقم الش ه�ف درج�/ و  ك��الش الحقل الخاص -والعشرون  الحادي

 رقمًا و�تا�ة . ك�مبلغ الش درج

 جلالمستند في س دیالعامة تسلسل ق ة�ومیازاء ع�ارة سجل في ال درجی -والعشرون  لثانيا

 .لیالتسج اصًال في عتمد�الذي  ك�الش م�تنظ خ�/ تار خ�ازاء التار  درج�العامة و  ة�ومیال
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 أما اذا �ان المبلغ مسدد هع�وتوق ك�اسم مستلم الش درجیأسم المستلم  -والعشرون  الثالث

 ك�الش مة�وقس على الدائرة متا�عة استالم وصل الق�ض توجبیئنھ فجھات دا الى

 مع مستند الصرف . لر�طھا

 المستند في السجل . تیالعامة وذلك �عد تثب ة�ومیال

 )٢مرفق رقم (  دیمستند الق -ب

 (للدوائر المط�قةة�أو التسو  �افة معامالت الق�ض م�في تنظ دیمستند الق ستعمل�

 الالمر�زي) النظام

 ) مستند . ٥٠على (  حتوي �على شكل جلود �ل جلد  دیتكون مستندات الق - الً أو 

 . نی�ل مستند من نسخت تكون ی - اً �ثان

 كون �و  ة�في السجالت الحساب لیفي التسج ھایعل عتمد�* النسخة األولى والتي 

 . دیأو الق ة��افة المستندات المعززة للتسو  ھایط مرفق

 عند الحاجة . ھایت�قى في الجلد لغرضالرجوع ال : وھي التي ة�* النسخة الثان

 ).50-1تكون الجلود مرقمة والمستندات متسلسلھ من (  -ثالثاً 

 من أعلى المستند أسم الدائرة التي تستعمل الجلود . من�في الجانب األ ذ�ری - را�عاً 

 الفعلى الغ مثبت أصالً  كون �والذي  ستعمل�رقم الجلد الذي  هأزائ درجیرقم الجلد /  -خامساً 

 للمستندات . األعلى

 مرقم . ریاذا �ان المستند أصًال غ دیأزاء الرقم تسلسل الق درجیرقم المستند  -سادساً 

 المستند . م�تنظ خ�تار  هأزائ درجی/  خ�التار  -سا�عاً 

 كفي البن هداعیأو ا هت�المبلغ المراد اجراء تسو  دیأزاء ع�ارة نصادق على ق درجی -ثامناً 

 ا�ة .و�ت رقماً 

 بحس تھا�مفردات الم�الغ المطلوب تسو  نیفي الجانب المد دون ی/  نیالجانب المد -تاسعاً 
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 النوعي والم�الغ المودعة في حساب البنك . بھا�تبو 

 في الجانب الدائن مفردات الم�الغ المحسومة أو المقبوضة دون یالجانب الدائن /  - عاشراً 

 الحساب الجاري . نھائي أو سلف أو أمانات أو رادی�أ نقداً 

 مع مجموع الجانب الدائن للمستند . نیمجموع الجانب المد طابق�أن  جب� -عشر  حادي

الفصل والمادة والنوع أو الحساب الذي أحتسب المبلغ  ھیف ذ�ر�/ و  ب�التبو  -عشر  ثاني

 . هل راداً یالعدد والمادة والنوع أو الحساب الذي استلم المبلغ ا أوه �عل

 لیفي ھذا الحقل رقم صفحة االستاذ التي تم ترح درج�فحة أالستاذ / و ص -عشر  ثالث

 الحسابي . بھا�التي تضمنھا المستند وحسب تبو  الم�الغ مفردات

 وما دیوسبب أجراء مستند الق ة�التي توضح ماھ انات�الب هأزائ درجی/  لیالتفاص -عشر  را�ع

 . هات�ذلك االشارة الى أول تطلبھی

 .المرفقة �المستند ة�أزائھا عدد القوائم أو المستندات الفرع درج�ات / و المرفق -عشر خامس

 الحسا�ات عندما ریالمحاسب أو مد ع�أسم وتوق هأزائ درج�المحاسب / و  -عشر سادس

 . ات�الحسا�ات آمرًا �الصرف وحسب الصالح ریمد كون � ال

 اآلمر �الصرف . ع�أزائھ أسم وتوق درج�اآلمر �الصرف و  -عشر سا�ع

 الداخلي قیالتدق ئةیھ س�المدقق ورئ ع�أزائھا أسم وتوق درج�/ و  قیالتدق ئةیھ -عشر ثامن

 في الحسا�ات . دیعلى قبول مستند الق �الموافقة

 ة�ومیفي ال لھیالذي تم تسج دیالعامة تسلسل الق ة�ومیآزاء سجل في ال درجی -عشر تاسع

 ة�الموافقة على اجراء التسو  خ�تار في البنك او  داعیاال خ�/ تار  خ�التار ه آزائ درج�و 

 الى البنك . داعیالتي التتضمن ا دیلمستند الق �النس�ة

 مسؤول السجالت ازاء ع�ارة وقعیالعامة  ة�ومیالمستندات في سجل ال لیعند تسج - عشرون 

 ( مسؤول السجالت ) .
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 أ)٣أ مرفق رقم (  ٣٨) ومحاس�ة ٣أمرفق رقم (  ٣٧محاس�ة  وصل الق�ض - ج

من  نیالشكل ومختلف ثیأ متشابھان من ح ٣٨أ و  ٣٧محاس�ة  ان نموذجي الق�ض -اوال

 االستعمال ثیح

 الى االدارات ة�المقبوضات النقد م�لقاء تسل ستعمل� أ ٣٧محاس�ة  فالنموذج

 أ ٣٨النموذج محاس�ة  نمایالخزائن التي تستعمل مذ�رات اذن الق�ض...ب عدا ة�الحكوم

 عن الرسوم والضرائب ھمیلقاء الم�الغ التي تسلم ال نییرسممن قبل الج�اة ال ستعمل�

 محاس�ة ة�من وصوالت الج�ا دایجلدا جد سلم��الذ�ر ان الجابي ال ری.ومن الجد رھایوغ

 .هقرم الجلد الذي انتھى من استعمال دیع�أ اال�عد ان  ٣٨

 والتداخل الدائرة �موجب وص نیق�ضھا من قبل المحاسب تمیان الم�الغ التي  كما

 ومیاو البنك الحكومي في نفس ال نة�ارسالھا الى الخز  جب�أ ٣٧ محاس�ة الق�ض

 ان �انت تق�ض نة�أ حسب وضع الخز  ٣٥أ او  ٣٤محاس�ة  مذ�رات اذن الق�ض �موجب

 ةن�الى الخز  ة�ومیال راداتیاال م�تسل ریتأخ جوز�او لھا حساب جاري مع البنك .وال  نقدا

 عام دائرة المحاس�ة ریموافقة مدالبنك الي سبب �ان اال� او

 على شكل جلود ذات ارقام ة�من قبل المطا�ع الحكوم اً �تجھز وصوالت الق�ضمر�ز  -اً �ثان

 األولى نیو�نسخت همتسلسل هارقام ) وصل ق�ض ٥٠�ل جلد على (  حتوي �و  متسلسلة

 ت .ملونة(القرم) وت�قى في دفتر الوصوال ة�وتكون نسخة مسلم الدراھم والثان ضاء�ب

 . ھایازاء ( اسم الدائرة ) اسم الوحدة التي جرى الق�ضف درجی - ثالثاً 

 لیالعمودي للتفاص سر�والحقل األ ناریاألول للمبلغ فلس / د ان�عمود حقالن خصص� -را�عاً 

 سلفة أو أمانات . رادیأو ا اً �نھائ راداً یالمبلغ المستلم ا لی�افة تفاص ھیف وتدرج

 المبلغ . م�في ھذا الحقل اسم الجھة التي قامت بتسل ثبتی -وصل من : - خامساً 

 في ھذا الحقل المبلغ �تا�ة . ثبتی -حقل المبلغ : -سادساً 
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في ھذا الحقل اسم الحساب الذي ق�ضالمبلغ  ثبتیحقل على حساب .............  -سا�عاً 

 .ه�عل

 المبلغ الفعلي . ق�ض خ�تار  ه�ف ثبت�/ و  خ�التار  - ثامناً 

 ة�والمخول صالح همقام قوم�الصندوق أو من  نیأسم أم ه�ف ثبتیالقا�ض/  اسم -تاسعاً 

 أمر أداري صادر . �موجب الق�ض

 للقا�ض. في�العنوان الوظ -: فة�عنوان الوظ -عاشراً 

 ل .مبلغ الوص ه�أستالم داً ییتأ القا�ض ع�توق ه�ف ثبتی -القا�ض: ع�توق -عشر أحدى

 )٤فق (رقم أ مر  ٣٦مذ�رة اذن الدفع محاس�ة  -د 

 لىالجلدالواحد ع حتوي �اصدار صك و  ھایعل ترتبیوالتي  ة�في �افة المعامالت المال تستعمل

 الدفع �موجب النسخة  تمی نیالتسلسل الواحدمنھا على نسخت حتوي �تسلسال و  ٥٠

 كون لت نة�في الخز  �عد ان تعزز �المستندات المعززة للصرف وتحفظ مع مستنداتھا االولى

 ن (القرم) فت�قى في الجلد لتكوة�اما النسخةالثان ھایف ة�ق�والتدق ة�دیمالت القللمعا اساسا

 �االتي مھا�تنظ تم�في الدائرة التي انشأت مستند الصرف و  ة�دیللمعامالت الق اساسا

 ھایالواجب دفع المبلغ ف نة�اتجاه �لمة (المحل )اسم الخز  دون ی -اوال

 قتعلیذلك مما  ریاو االجور او غ اء�المواد واالشعن  التیالفص اتجاه �لمة(عن) دون ی-ا�ثان

 قھا�معرفتھا وتدق سھل�المصروفات و  ة��ماھ

 المبلغ هل دفعی)اسم وعنوان الشخصالذي سهتجاه �لمة (المدفوع ل دون ی -ثالثا

 �تا�ة وتدون �عد همقدار المبلغ الواجب دفع تجاه �لمة(المبلغ الواجب الصرف) دون ی -را�عا

الم�الغ الواجب دفعھا رقما و�ذلك الفصل والمادة (ان �ان المبلغ  ة�الخال المحالت في ذلك

)واسم الحساب المختص ان �ان سلف او امانات او ة�زانیحساب معامالت الم على المصروف

 رقما مجموع مفردات الم�الغ المصروفة تجاه �لمة (المجموع) دون ی ذلك ثم ریغ
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 حقل االستقطاعات – خامسا

 مذ�رة اذن الدفع ات��الغ التي قد تحسم من اصل محتو الم ھیف تثبت

التي ترت�ط بھا الدائرة وتختم مذ�رات �ل  نة�تجھز ھذه المذ�رات الى الدوائر �الخز  -:مالحظة

التي ترت�ط بھا الدائرة والرقم الحسابي المختص للدائرة وتسجل على ذمة  نة�الخز  �ختم جلد

بواسطة  نة�مراقبتھا من قبل الخز  تم�و  ١٦اس�ة/ في سجل االستمارات مح ة�المعن الدائرة

 اعدت لھذا الغرض خاصة سجالت مراق�ة

 )٥مرفق( رقم  ٦٥محاس�ة/  ة�مذ�رة اذن التسو  -ه 

 على الجلد الواحد حتوي �و  نة�التي تجرى في الخز  ات�التسو  ودیق قیھذه المذ�رة لتوث اعدت

 اللوان مختلفة االولى تحتفظ بھا على ثالث نسخ ذات  حتوي �تسلسل والتسلسل الواحد  ٥٠

 من ھاق �من المذ�رة �عد تصد ة�وتعاد النسخة الثان ة�مع المستندات المعززة للتسو  نة�الخز 

 وت�قى النسخة الثالثة (القرم)في الجلد ة�اجراء التسو  دة�الى الدائرة التي نظمتھا مؤ  نة�الخز 

 عند الحاجة ھایال للرجوع

 أ)٦أمرفق رقم (  ٣٥) و محاس�ة ٦أمرفق رقم (  ٣٤محاس�ة  مذ�رة اذن الق�ض -و

 نیالشكل ومختلفت ثیمتشابھتان من ح أ ٣٥أو  ٣٤نموذجي مذ�رة اذن الق�ض محاس�ة  ان

من قبل  ة�النقد راداتیأ تستعمل عند ق�ض اال ٣٤فنموذج محاس�ة  االستعمال ثیمن ح

التسلسل  حتوي �ومي و لھا حساب جاري مع البنك الحك س�التي ل المال قیالخزائن وصناد

و  ھایف ة�وتكون اساسا للمعامالت النقد نة�تحفظ في الخز  االولى الواحد منھاعلى ثالث نسخ

فظ فت�قى ضمن القرم وتح اما النسخة الثالثة (القرم) الدراھم مسلم دیتعطى ب ة�النسخة الثان

أ  ٣٥الق�ض محاس�ة مذ�رة اذن  اما عند الحاجة ھایال للرجوع في الدائرة التي نظمت المذ�رة

 قیلحساب الخزائن او صناد الحكومي التي تسلم الى البنك راداتیفقد حصر استعمالھا لقاء اال

 ٠نسخ  ةمنھا على ار�ع الواحد التسلسل حتوي �و  ٠المال التي لھا حساب جاري مع البنك 

 ه�الثان هسخوالن ھایف ه�دیالق وتكون اساس للمعامالت نة�االولى منھا ترسل الى الخز  هالنسخ

مسلم الدراھم  دیب تعطىة الثالث هوالنسخ ٠الدراھم  بھا البنك الحكومي الذي ق�ض حتفظ�منھا 

 هعند الحاج ھای( القرم ) فت�قى في الجلد للرجوع ال هالرا�ع هاما النسخ ٠
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 �التالي مھا�تنظ تم�و 

 المبلغ ق�ض ھایال طلب�التي  نة�مقابل �لمة(المحل) اسم الخز  دون ی -١

 الم�الغ المطلوب ق�ضھا ھایمقابل �لمة (من) اسم الدائرة التي تعود ال دون ی -٢

 المقبوضة راداتیلحساب) نوع اال مقابل �لمة (ق�ض دون ی -٣

 نة�مقابل �لمة(اسم الشخص المسلم) اسم الشخص الذي سلم فعال المبلغ الى الخز  دون ی -٤

 ة�الحكوم

 �عد ذلك مفردات الم�الغ دون �المسلمة �تا�ة و  مقابل �لمة (المبلغ) مجموع الم�الغ دون ی -٥

 عنوان المادة دون یوازاء �ل منھا رقم العدد والمادة وتحت حقل (نوع المقبوضات)  رقما

 مفردات الم�الغ ھایتبوب عل التي

 في دون یف خ�مجموع المبلغ رقما اما �تابتًا والتار  دون یمقابل �لمة(المجموع)  دون ی -٦

 �الق�ض ثم توقع من قبل الموظف المخول �أمر الق�ض وتودع الىالخاصة �اآلمر  االسطر

 مقامھ او البنك قوم�الم�الغ او الموظف المختص الذي  ق�ض�الصندوق الذي  نیام

 أ ٣٥اذا �انت محاس�ة  الحكومي

 ة�المجموعة الدفتر  -٢

 -: ليیوتتضمن ما ة�س�الرئ ة�المجموعة الدفتر  -آ

 )٧مرفق رقم (  ٨٦س�ة / العامة محا ة�ومیاوال: سجل ال  

 ) و�موجب المستنداتة�(صرف /ق�ض/تسو  ة�في ھذا السجل �افة المعامالت المال سجل�و 

 في الحسا�ات �شكلھا النھائي �عد ة�لھذا الغرض �عد استكمال المعاملة المال المعتمدة

 -: ة�السجل من الحقول التال مات�. وتتكون تقسھایعل المصادقة

 ) -: خ�) حقل التار ١

 في الحسا�ات �شكل نھائي وذلك �عد ة�استكمال المعاملة المال خ�تار  ھیف سجل�و 
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 . ك�اصدار الش خ�حسب تار  لیالتسج تمیو�النس�ة لسندات الصرف  ھایعل المصادقة

 خ�ب تار حس دیالق�ض الفعلي . و�النس�ة لسند الق خ��النس�ة لوصل الق�ض فحسب تار  أما

 . ة�النھائي للتسو  القبول

 ) -: ب�ل التبو ) حق٢

 والدائن وحسب ماوردت في نیالمد ھای�طرف ة�المعاملة المال ب�في ھذا الحقل تبو  سجل�و 

 . المستند

 ) -: ان�) الب٣

 أسم الجھة التي أرت�طت معھا تیأو تثب ة�خالصة مر�زه عن المعاملة المال ه�ف سجل�و 

 ضمن تعاملھا المالي . الوحدة

 ) -: ك�) رقم الش٤

 سھل�التي اصدرتھا الوحدة �صورة متسلسلة ل كات�الحقل ارقام الش في ھذا سجل�و 

 الصادرة خالل السنة . كات��افة الش لیتسج مراق�ة

 ) -والق�ض: دی) رقم مستند الصرف والق٥

 ارقام المستندات المثبتة على متن �ل منھا . ه�ف سجل�و 

 ) -: ة�ومی) تسلسل ال٦

 الت فيتبدأ التسلس ثیح ة�ومیاث�اتھا في ال تمی المتسلسل لكل معاملة -الرقم  ه�ف سجل�و 

 في فترة ه�ذلك الى آخر تسلسل تنتھي ال ستمر�) و ١األول من السنة برقم (  ومیال

 . ة�الختام الحسا�ات

 ) -) مبلغ المعاملة :٧

 المساوي للطرف نی( أي مجموع الطرف المد ة�المبلغ األجمالي للمعاملة المال ه�ف سجل�و 

 ) . الدائن
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  -حقل البنك : )8(

 التي ودیالم�الغ المودعة لحساب الوحدة لدى البنك وفقًا للق نیفي الجانب المد سجل�و 

 كات�لدى الوحدة وفي الجانب الدائن الم�الغ المدفوعة من حساب الوحدة �موجب ش نشأت

 التي نةیمنھا أو الم�الغ التي تخصم من الحساب الجاري والمعززة �االشعارات المد صادرة

 لكل خصص�أكثر من حساب لدى البنك ف ة�البنك . واذا �ان للوحدة المحاسب صدرھا�

 . همراقبت لیالعامة لتسھ ة�ومیحقل مستقل في ال حساب

  -حقل الصندوق : ٩

 من ھذا الحقل الم�الغ المقبوضة في الصندوق أما الجانب الدائن نیفي الجانب المد سجل�و 

 من حساب الصندوق . الً �حساب الجاري للوحدة تحو الم�الغ المودعة في ال ھیف فتسجل

  -: ة�حقل المصروفات النھائ  ١٠

 صات�من ھذا الحقل �افة الم�الغ المصروفة خصمًا على تخص نیفي الجانب المد سجل�و 

 من المصروفات لھا�تنز  تمی�افة الم�الغ التي  ه�ف سجل�اما الجانب الدائن ف الموازنة

 . دیلق�موجب مستندات ا ة�النھائ

  -: ة�النھائ راداتیحقل اال 11

 يالم�الغ الت نینھائي وفي الجانب المد رادیفي الجانب الدائن الم�الغ المستلمة �أ سجب�و 

 . دی�موجب مستندات الق ضھا�تخف رادی

  -/ السلف : نةیالمد ة�اجمالي الحسا�ات الشخص  ١٢

 على حساب ة�الوحدة الحساب�افة الم�الغ المدفوعة من قبل  نیفي الجانب المد سجل�و 

 على حساب السلف . تھا�وفي الجانب الدائن �افة الم�الغ المستلمة أو المجراة تسو  السلف

  -الدائنة / االمانات : ة�اجمالي الحسا�ات الشخص  ١٣

 فيو  ریفي الجانب الدائن �افة الم�الغ المستلمة �أمانات أو المستقطعة لحساب الغ سجل�و 
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 . تھا��افة الم�الغ المسددة أو المجراة تسو  همن نیالمد الجانب

   -الحساب الجاري مع دائرة المحاس�ة :  ١٤

 في الجانب الدائن الم�الغ المودعة في حساب الوحدة من قبل دائرة المحاس�ة أما سجل�و 

 الى حساب ة�الم�الغ التي تحول من حساب الوحدة المحاسب ھیف سجل�ف نیالمد الجانب

 .المحاس�ة  دائرة

  -المر�ز والفروع : نیالحساب الجاري ب  ١٥

 فروعھاو  ة�س�الوحدة الرئ نیأو الدائنة التي تتم ب نةیالمد ل�التمو  ات��افة عمل ھیف سجل�

 . ل�التمو  ة��عمل فھا�تكل تقرری وعندما

  -النقدي المدور : دیالرص  ١٦

 ه�فتري الذي انتھت الالد دیالرص ة�األول من السنة المال ومیفي ھذا الحقل وفي ال سجل�

 وذلك �كامل  31/12السا�قة في  ة�في السنة المال ومیحسا�ات الوحدة آلخر 

 عة�) وحسب طب دیرص ه�) الصندوق ( أن وجد ف ٢بنك رقم /  ١( بنك رقم /  عناصره

 واقع الحال . عكسھا�أو الدائنة التي  نةیالمد الحسا�ات

  -االستاذ العام :  ١٧

 الحسا�ات التي تنشأ لدى الوحدة والتي لم ودیوالدائن ق نیالمد ه��طرف في ھذا الحقل سجل�

 ( ومثال ذلك الموجودات الثابتة ھایف ودیحقل مستقل لھا وذلك لقلة الق ص�تخص تقرری

 مفردات ھذه لیتحل تمی.....الخ ) على أن  همن حسا�ات متقابل قابلھا�وما ة�والمخزن

 . ه�بدفاتر استاذ فرع الحسا�ات

 ٨مرفق رقم   ٢محاس�ة /  صات�":سجل التخصا�ثان

 والم�الغ التي ة��افة اعتمادات الصرف السنو  تیمخصص لتثب صات�سجل التخص ان

 التي خصصت ة�" على فصول ومواد الموازنة العامة االتحادا�مصرفا" نھائ تحتسب
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 ة�الحساب للوحدة

  صات�معامالت التخص لیتسج ة�ف�� ١

 نییس�رئ نی) من جدول ٢/  ه( محاس� صات�دفتر التخص الصفحة الواحدة من تتكون 

 الم�الغ المرصدة في الموازنة أو ن�لتدو  ستعمل�و  صات�* الجدول األول / جدول التخص

 لكل مادة من ة��النس�ة لالدارات الفرع ة�المخصصھ من قبل االدارة المر�ز  الم�الغ

 الفصل . مواد

 الم�الغ المصروفة فعًال على �ل لیلتسج لستعم�* الجدول الثاني / جدول المصروفات و 

 من مواد الفصل . مادة

 في أعلى الصفحة أسم الدائرة التي خصصت لھا االعتمادات ورقم ال�اب والقسم دون ی* 

 في الموازنة العامة ثم توزع حقول السجل على مواد وأنواع الفصل الواحد والفرع

 . ة�الى الصفحة التال ة�مواد ال�اقمواده تنقل ال ع�حقول السجل لجم ة�عدم �فا وعند

 نم صات�التخص ع�المرصدة في الموازنة والمبلغة في �تاب توز  صات�* تسجل التخص

 -على الوجھ التالي : صات�في جدول التخص ة�الى دوائرھا الفرع ة�س�الرئ الدائرة

 * تدون مجموع الم�الغ المخصصة لمواد الفصل �كاملھ في حقل المجموع .

 مبلغ المخصصلكل مادة ونوع من الفصل في الحقل المخصصلھ .ال دون ی* 

 )صات�في حقل(اآلمر بوضع التخص صات�أسم الدائرة التي أمرت بوضع التخص دون ی* 

 خ�في حقل ( رقم وتار  صات��تاب الدائرة التي أمرت بوضع التخص خ�رقم وتار  دون ی* 

 ) . صات�اآلمر بوضع التخص كتاب

 في حقل ( عدد صات�بوضع التخص ھایلجداول التي أستند علعدد المستندات وا دون ی* 

 المثبتة ) . األوراق

 أو أضافة على االعتمادات المخصصة سا�قًا تنزل أو ل�* في حالة صدور أمر بتنز 
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 من مجموع اعتمادات المواد لھا�الم�الغ التي صدر األمر �أضافتھا أو تنز  تضاف

 ورقم الكتاب المتعلق �األضافة خ�تار  رجد�المخصصة والمدونة في السجل و  واألنواع

 و�ذلك عنوان الدائرة التي أصدرت ھذا الكتاب في األعمدة المختصة . ل�التنز  أو

 صالمدونة�مطا�قة التخص نیتأم ة�* تقع على مسؤولي الحسا�ات في الدائرة مسؤول

 المحافظة على ھذه ة�و�ذلك مسؤول صات�أوامر التخص ات�ھذا السجل مع محتو  في

 عنھا من أوراق في محافظ منتظمة لكل تفرعیوما  صات�وحفظ أوامر التخص الدفاتر

 على حده . دائرة

 المصروفات  لیتسج ة�ف��  ٢

 حتسب�الم�الغ المصروفة فعًال على �ل مادة ونوع من مواد الفصل الذي  تسجل

 في جدوله �ل في الحقل المخصصل دی�موجب مستندات الصرف أو الق ھیعل الصرف

 -اآلتي : هعلى الوج مصروفاتال

 مجموع الم�الغ المصروفة على أنواع ومواد الفصل �موجب �ل مستند في حقل دون ی* 

 . المجموع

 ستعمل� ثی�ح ھایفي �ل حقل من حقول المواد واألنواع المبلغ المصروف عل دون ی* 

 التيالمعامالت الناشئة عن �ل مستند �غضالنظر عن عدد المواد  دیالواحد لق السطر

 المستند . ھا�حتو �

 �ل مستند في ھذا السجل ابتداءًا من الرقم دیفي حقل التسلسل ارقام متسلسلة لق دون ی* 

 التسلسل  ستمر��النس�ة لكل فصل على حده و  ة�في أول السنة المال  ١

 . ة�انتھاء فترة الحسا�ات الختام وحتى ا�تصاعد

 في حقل المستند . هلمبلغ �موج�مستند الصرف الذي تم دفع ا خ�رقم وتار  دون ی* 
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 دیلقا المدرج على مستند الصرف أو ة�ومی) رقم تسلسل ال ة�ومیفي حقل ( تسلسل ال دون ی* 

. 

 في حقل ( المعامالت ) . دیالمصروفات �موجب مستند الصرف أو الق لی* تدون تفاص

 مبلغأي مبلغ من الم�الغ التي صرفت ودونت في السجل فأن ال ل�* اذا اقتضى تنز 

 المبلغ منھا �عد ل��المداد األحمر في عمود المادة المطلوب تنز  ثبتی هل�تنز  المطلوب

 ل�األمر الصادر �أجراء التنز  خ�رقم وتار  دون �) و  -(  ه�جان� ل�عالمة التنز  وضع

 المعاملة في عموم المعامالت . ان�جر  ة�ف�و�

 لم�الغ المدونة مصرفًا فيمطا�قة ا نیتأم ة�* تقع على عاتق مسؤولي الحسا�ات مسؤول

 ریمسؤوًال عن اتخاذ التداب كون �صو �في حقل التخص دةیالدفتر مع الم�الغ المق ھذا

 قیالتدق ئاتیلعدم تجاوز المصروفات على االعتمادات المخصصة وعلى ھ ة�المقتض

 . ه�صورة خاص ة�مالحظة ھذه الناح والرقا�ة

 المعامالت التي جرت ودیجمع ق ق��ل شھر عن طر  ة�في نھا صات�سجل التخص قفل�* 

 لحقول ة�االفق ع��مطا�قة المجام اً �وموازنتھا ذات هلكل فصل ومواد وانواع الشھر خالل

 الحسا�ات األخرى  ة�مع المجموع العمودي لحقل المجموع ثم موازنتھا مع �ق المواد

 العامة . ة�ومیمع ال مطا�قتھا لغرض

 �صورة مستمرة وعلى تا�عیأن  هخول�أو من  الدائرة س�* على مسؤولي الحسا�ات ورئ

 ة�المثبتة في السجل للتأكد من ان المصروفات النھائ ودیالشھر الق ة�نھا في األخص

 ه�المثبتة لكل مادة ونوع واذا وجد أي تجاوز فأن عل صات�في حدود التخص كانت

 ذلك خل�ن االجراءات الالزمة لمالفاة التجاوز واخ�ار الجھات المختصة دون أ اتخاذ

 الموظف المسؤول عن الصرف عن التجاوز الحاصل . ة��مسؤول
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 ٩مرفق رقم   ٦محاس�ة /  ة�النھائ راداتیثالثا":سجل اال

 ستخدم�و  ة�النھائ راداتیالم�الغ المتحصلة من اال ع�جم دیھذا السجل لق خصص�* 

 عامة .ال نة�للخز  اً �نھائ راداً یا دةیالم�الغ المستلمة من قبلھا والمق ریقبل الدوائر لتأش من

 . ة�و�صورة تصاعد هصفحة أو عدة صفحات لكل عدد ومواده وانواع * تخصص

 المواد واألنواع في اعمدتھا ن�عناو  تیرقم ال�اب والعدد في أعلى الصفحة وتثب دون ی* 

 استنادا الى ة�النھائ راداتیم�الغ اال لیتسج تم�من صفحة �ل عدد .و  المخصصة

 و�التالي او مذ�رات اذن الق�ض دیالق الصرف او سندات

 في حقل المجموع * تسجل مجموع الم�الغ المقبوضة �موجب �ل مستند ق�ض

 *تسجل مفردات الم�الغ المقبوضة على �ل نوع ضمن المادة في الحقل المخصص للنوع

 قلفي ح او مذ�رة اذن الق�ض دیالوارد في مستند الصرف او الق ة�ومیرقم تسلسل ال دون ی*

 ة�ومیال سلسلت

 المستند في حقل المستند خ�نوع ورقم وتار  دون ی* 

 ١�ل مستند في السجل ابتداء من الرقم /  دیارقام متسلسلة لق دیفي حقل تسلسل الق دون ی* 

 وانتھاء ة�السنة المال ة�التسلسل الى نھا ستمر��النس�ة لكل عدد و  ة�السنة المال ة�بدا في

 ة�الحسا�ات الختام فترة

 في حقل المالحظات رادیاشارة توضح مصدر اال ة�اسم مسلم الم�الغ او ا ن دوی* 

ان تكون على الدوام  جب�المدونة في ھذا السجل  ة�النھائ راداتی* ان مجموع م�الغ اال

امة الع ة�ومیالنھائي في سجل ال رادیالمدونة في حقل اال ة�النھائ راداتیاال لمجموع مطا�قة

 فترة ة�ا ة�لنھا

 نوع او مادة من ضمن العدد �المداد االحمر رادیمبلغ من ا ل�المتضمن تنز  دیالق لیعدت سجل�*

 )-اشارة سال�ة ( هوتس�ق
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 مجموع االنواع مساو كون � ثی�ح ه�ل شھر وذلك �جمع حقول ة�في نھا رادیسجل اال قفل�*

 المادة ومجموع المواد مساو لمجموع العدد لمجموع

 ١٠مرفق رقم   ٤انات محاس�ة / را�عا": سجل استاذ السلف واالم

 همن نیالطرف المد تضمن�م�الغ السلف واالمانات و  لیھذا السجل لتسج ستخدم�

 هاو ق�ض هت�تسو  تمی(المدفوعات) للحساب المختص والطرف الدائن (المقبوضات ) ما

 من نیتتضمن �ل مجموعة فرع مع ثیالسجل الى مجموعات �ح قسم�و  هنفس للحساب

 سابنوع الح ه�المؤشر ف دیمن مستند الصرف او مستند الق لیالترح تمین على ا الحسا�ات

 السجل م�اشرة . الى

 السجل مات�تقس

 ) الطرف الدائن ( المقبوضات ) )١

 -أدناه : نةیعلى الحقول المب حتوي �الم�الغ المقبوضة للحساب و  ھیف وتسجل

 فعًال . المبلغ المقبوض مثل�* حقل المبلغ و 

 السنة وتنتھي ة�) في بدا١ارقام متسلسلة وتبدأ برقم (  ھیوتدون ف ق�ض* حقل تسلسل ال

 وعلى مستوى �ل مبلغ . ة�السنة المال �انتھاء

 دیالمدرج على �ل متن مستند الق ة�ومیرقم تسلسل ال ه�ف ؤشر�و  ة�ومی* حقل تسلسل ال

 الصرف . أو

 المبلغ . ق�ض خ�تار  ه�ف دون �الق�ض/ و  خ�* حقل تار 

 سواء �انت من جھات همن مصدر المبلغ واسم المقبوض ه�ف ؤشر�/ و  لیاص* حقل التف

 أو أشخاص. ه�رسم

 او مذ�رة اذن الق�ضأو الصرف دیمستند الق خ�رقم وتار  ه�ف ذ�ر�* حقل المستند / و 

 المبلغ . ق�ض هتم �موج� الذي
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 المبلغ المقبوض. دیتسد ة�ف�المالحظات حول � ھی* حقل المالحظات / وتدون ف

 أصل المبلغ المدفوع على حساب المبلغ ھیف ذ�ر�حقل المبلغ المدفوع اصًال و * 

 . دیالمقبوضات والمدفوعات واستخراج الرص نیالعالقة ب ح�المقبوضالغراضتوض

 دفع المبلغ . خ�تار  ه�ف ذ�ر�الدفع و  خ�* حقل تار 

 قول�أن الح المبلغ المدفوع أصًال مع العلم دیتسلسل ق ه�ف ذ�ر�* حقل تسلسل الدفع / و 

 . دیالتسد ریتأش ھي الغراض رةیاألخ الثالثة

 ( المدفوعات ) ) نی) الطرف المد٢

 -أدناه : نةیالحقول المب شمل��افة الم�الغ التي تدفع على الحساب و  ه�ف وتسجل

 المبلغ المدفوع اصًال. ه�ف دون ی* حقل المبلغ / 

 ثیح ة��أنتھاء السنة المال نتھي�و  السنة ة�) في بدا١برقم (  بدأ�* حقل تسلسل الدفع / و 

 . هلیترح تمیلكل مبلغ  خاص تسلسل خصص�

 المثبت على متن مستند ة�ومیرقم تسلسل ال ه�ف ؤشر�/ و  ة�ومی* حقل تسلسل ال

 . دیوالق الصرف

 ك�لشا م�تنظ خ�تار  مثل�الدفع الفعلي للمبلغ و  خ�تار  ه�ف ؤشر�الدفع / و  خ�* حقل تار 

 . ة�اشعارات البنك �النس�ة لمستندات التسو  خ�صرف وتار لمستندات ال �النس�ة

 الدفع واسم الجھة المدفوع المتعلقة �اغراض انات��افة الب ه�وتدون ف لی* حقل التفاص

 . ھایال

 دفع المبلغ . هالذي تم �موج� خ�رقم المستند والتار  ه�ف ذ�ر�* حقل المستند / و 

 المبلغ . دیصة �أسلوب منح وتسدالمالحظات الخا ه�* حقل المالحظات / ندرج ف

 أصل المبلغ ( المقبوض) على حساب المبلغ ه�ف ذ�ر�اصًال و  * حقل المبلغ المقبوض

 . المدفوع
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 على الحساب . اصل المبلغ المقبوض خ�تار  ه�ف ؤشر�الق�ض/ و  خ�* حقل تار 

 الصل المبلغ المقبوض. دیرقم تسلسل الق ه�ف ذ�ر�الق�ض/ و  دی* حقل تسلسل ق

 ١١مرفق رقم   ٨٩ ة�الحسا�ات السنو  دیسا":سجل توحخام 

 ال" مننق ة�الحساب انات�الب ع�جم ھی�مثا�ة سجل استاذ عام تثبت ف دیسجل التوح عتبر�

 الملحقة بھ لشھر �انون اول من �ل سنة ة�لیالمراجعة و�شوفات الحسا�ات التحل زانیم

 وذلك عن ة�تكامل الدورة المحاسب" لقا�للسنة ذاتھا وذلك تحق ة�الحسا�ات الختام ولفترة

 ة�الحكوم ة�ان الوحدات الحساب من سنة الى اخرى و�اعت�ار انات�تلك الب ر�تدو  ق�طر 

 تتاحياف دیاي سنة �ق ة�لحساب المر�ز المالي لنھا هارصدة حسا�اتھا المكون ر�تدو  التتولى

 ) . دیرص ه�الصندوق (ان وجد ف دیالبنك ورص دی�استثناء رص دةیالسنة الجد الى

 هاستعمال قة�السجل وطر  مات�تقس

 -: ه�على األعمده التال اً �أن السجل مخطط على أساس احتوائھ افق -١

 هالموازن لیخاص�ارقام الحسا�ات التي اعتمدت سواء في دل ب�عمود التبو  -أ

 حسا�ات المر�ز المالي . لی( الفصول والمواد ) أو ( االعداد والمواد ) أو دل

 ف�تصن لیخاص�اسماء الحسا�ات حس�ما وردت في دل -سم الحساب عمود ا - ب

 . الحسا�ات

 المراجعة والجداول زانیالمتراكمھ في م انات�الب ھیتثبت ف -) :١عمود رقم (  - ج

 والدائن نیالمد ة�شھر �انون أول من �ل سنة �طرف ة�لنھا ھیالمرفقة ف ة�لیالتحل

 . ع�المجام قة�و�طر 

 المراجعة لفترة زانیحر�ة الحسا�ات الواردة في م ھیتثبت ف -) :٢عمود رقم (  -د

 . ضاً �ا ع�المجام قة�( الشھر الحالي ) و�طر  ة�الختام الحسا�ات

 ٢و ١  نیحاصل جمع العمود ھیف ثبتی -) :٣عمود رقم (  -ھ 
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 . ة�السنة المال ة�حر�ة الحسا�ات لنھا ع�مجام نایذلك تعط جة�أن نت ثیح

 ھي ه�المراجعة . واألرقام التي تسجل ف زانیارصدة م مثل� -) :٤عمود رقم (  -و

 زانی) . و�ذلك نحصل على م٣االرقام الموجودة في العمود رقم (  دیترص لةیحص

 االرصدة . قة��طر  ة�النھائي لمعامالت السنة المال المراجعة

 هلسا�قا ة�االرصدة المنقولة من حسا�ات السنة المال ه�وتسجل ف -) :٥عمود رقم (  -ز

 االفتتاحي ) . دی( أي الق

 ) مكوناً ٥و ٤(  نیجمع الم�الغ المثبتة في العمود لةیحص مثل�و  -) :٦عمود رقم (  - ح

 األرصدة قة��طر  ة�المراجعة النھائي لكافة معامالت الوحدة المحاسب زانیم بذلك

 مالي. و�ذلك نحصل على أرصدة الحسا�ات المكونة للمر�ز ال ة�السنة المال ة�لنھا

 الى قة�بنفس الطر  ره�تدو  ن�غيی، وھو ما  ة�لختام السنة المال ة�المحاسب للوحدة

 المخصصة لتلك دی) من صفحات سجل التوح٥الى العمود رقم (  دةیالجد ة�المال السنة

 . السنة

 تخصصصفحة أو صفحات من السجل لكل نوع من الحسا�ات التي تستخدمھا الوحدة -٢

 . ة�صرفاتھا المالحسب تنوع ت ة�المحاسب

 في سجل دهیصفحات جد ه�تفتح الوحدة المحاسب دهیجد ة�سنة مال ة�عند ابتداء ا -٣

 انات�الب ھای) وتسجل ف٢في الفقرة (  نةیالحسا�ات وفق نفس االسس المب دیتوح

 ) اعاله .١في الفقرة (  هح�وفقًا لما تم توض ة�المحاسب

 ةالمراجع ن�ط�قًا لمواز  ھیالواردة ف انات�الب والتثبت من صحة دیان اكمال سجل التوح -٤

 نفسھا .وھو ة�الوحدة الالمر�ز  ات�ضمن مسؤول دخلیالى دائرة المحاس�ة  المرسلة

 ة�المراجعة الشھر  ن�مواز  م�نفس الوقت العالقة لھ �أستمرار الوحدة في تقد في

 صة �حساب المر�زالخا ة�المال ر�في اعداد التقار  ة��قدر ما لھ من اھم دةیالجد للسنة
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 سنة (اذا ما طلب من ة�ا ة�الخاص�الوحدة نفسھا لنھا جة�النت اس�وحساب ق المالي

 اي دیالسجل في اعطاء رص ة�).ھذا مع اھم ة�مثل ھذه القوائم المال دیان تع الوحدة

 اساسا دیقائمة المر�ز المالي للوحدة ،او الغراضاعتماد الرص قیسواء لتوث حساب

 فترة ة�ا ة�مفرداتھ لنھا لیطلب تحل عند

 المساعدة ة�المجموعة الدفتر  - ب

 

 انات�ب م�مھمة تقد ط�بھدف ت�س ة�س�الرئ ة�الدفاتر التي تتفرع عن المجموعة الدفتر  وھي

 -: ليی" النواع الحسا�ات وتتمثل �ما الیتحل اكثر

 ١٢مرفق رقم (  ٦٦الصندوق محاس�ة /  ة�ومیاوال": سجل 

 دیق ل الدوائر المط�قة للنظام المحاسبي الالمر�زي لغرضالسجل من قب ستخدم�* 

 أ . ٣٧/  همن قبل امانة الصندوق �موجب وصوالت الق�ض محاس� هالمتسلم الم�الغ

 الم�الغ المستلمة من قبل امانة الصندوق  دیلغرض ق ة�من قبل الوحدات الحساب ستخدم�و 

 آ �النس�ة ٣٤ض محاس�ة / آ او مذ�رات اذن الق� ٣٧وصوالت الق�ض محاس�ة /  �موجب

 في سجل� ثیفي ھذا السجل ح دھایالمرت�طة �خزائن المحافظات وق ة�الحساب للوحدات

 تمیفي حقل المدفوعات ما سجل�الم�الغ المقبوضة نقدا" �ما و  هالمقبوضات من جھة

 من الصندوق  ة�من م�الغ نقد دفعیلدى المصرف او ما ة�في حساب الوحدة الحساب داعةیا

 الغراض هھذا السجل عرض كون �الة استخدام الصندوق الغراض الدفع النقدي ) و (في ح

 فترة واخرى. نیب قیالتدق

 االعمال امانة ذیمن قبل اللجان التي تكلف بتنف هاستعمال مكن� كما

 . ) ة�السجل من الحقول التال تكون ی) شرح السجل /١

 في حقل سجل� ثیح ه�النقد ات�العمل دیلق ستخدم�* حقل حساب الصندوق / و 
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 هداعیا تمیفي حقل المدفوعات ما سجل�الم�الغ المقبوضة نقدًا �ما و  همن المقبوضات

 من الصندوق ( في حالة ه�من م�الغ نقد دفعیحساب الوحدة لدى البنك او ما  في

 الدفع ) . الصندوق الغراض استخدام

 لغ التي اودعت فيمن ھذا الحقل الم�ا داعاتی* حقل حساب البنك تثبت في عمود اال

 المنظمة. داعیجاري الوحدة لدى البنك من قبل امانةالصندوق �موجب قسائم اال حساب

 وا الذي سلم المبلغ او الشخص اسم الجھة او الشخص لیلتسج ستعمل�/ و  ان�* حقل الب

 التي دفع المبلغ لھا . الجھة

 على الصندوق  ة�ومیالمستند في  دیتسلسل ق ه�ف سجل�/ و  ة�ومی* حقل رقم وتسلسل ال

 ) من أول الشھر وحتى انتھاء١رقم متسلسل لكل مستند وتبتدئ االرقام برقم (  اساس

 . هالسن

 ة.المعامل لیالمستند الذي اعتمد في تسج خ�نوع ورقم وتار  ھیف سجل�* حقل المستند و 

 على الحساب . المبلغ المقبوض خ�تار  ھیف ؤشر�الق�ض/ و  خ�* حقل تار 

 الصل المبلغ المقبوض. دیرقم تسلسل الق �هف ذ�ر�الق�ض/ و  دی* حقل تسلسل ق

 ذیالسجل ممسو�ًا من قبل لجان تنف كون �ھذا الحقل عندما  ستخدم�/ و  ك�* حقل رقم الش

 . هالتي اصدرتھا اللجن كات�ارقام الش تیامانة وذلك لتثب العمل

 صدارا خ�تار  عتبر�الق�ضالفعلي او الدفع الفعلي و  خ�تار  ه�ف ثبت�/و  خ�* حقل التار 

 الفعلي للمعاملة . خ�ھو التار  ك�الق�ضاو اصدار الش وصل

 توضح اس�اب الدفع او الق�ض. انات�ب ة�في ھذا الحقل ا سجل�* حقل المالحظات / و 

 استعمال السجل  قة�طر   ٢

 أ في حقل مقبوضات ٣٧�افة الم�الغ المستلمة �موجب وصوالت الق�ض محاسبھ /  دی* تق

 . كات�واء �انت نقدًا او شس الصندوق 
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 الم�الغ المتجمعة في الصندوق �لما داعیوا ھیمصرف داعیقسائم ا م�قفل السجل وتنظ تمی* 

 ه�من الشھر مھما �ان المبلغ المتجمع لد ریاألخ ومیفي ال داعیاال تم�و  همبلغ ضمان تجاوز

 . خ�ذلك التار  في

 ة�ومیالى الصفحة األولى من سجل  �الم�الغ المستلمة استناداً  دیسند الق م�تنظ تمی* 

 .الرقا�ة فت�قى �الجلد لغرض ه�أما النسخة الثان ه�المصرف داعیوقسائم اال الصندوق 

 تیوالنواحي و�عد انتھاء الشھر واكمال التعداد الموجود النقدي وتثب ة�في االقض اما

 ق السجل وترسلالملونة من اورا ة�في السجل �الشكل المتقدم تقطع النسخ الثان ة�ف�الك

 من البنك (في حالة دیللرص دییتأ مة�المحافظة مع شھادة الموجود النقدي وقس نة�خز  الى

 كون �ان  جب�التي  ة�ومیال ودیوالمستندات الموثقة لق حساب جاري مع البنك) وجود

 هودی.ولما �ان السجل قد ضمن عدم الحاجة الى استنساخ قة�ومیال ودیمطا�قا لعدد ق عددھا

 من انتھاء الشھر المختص نیالالحق نیومیارسال الحسا�ات عن  ة�ان التتاخر عمل جب�ف

 لكل منھا وترقم نیعلى مائة ورقة بنسخت حتوي ��الذ�ر ان السجل الواحد  ریالجد ومن

 تحمل الورقة االولى من السجل المستعمل ثیالسجل لكل سنة �صورة متسلسلة ح اوراق

 ة�السنة المال ة�الصفحات حتى نھا م�ترق ة�ثم تستمر عمل )١رقم (  ة�المال ةالسنة�بدا في

 من السجل ة�تم استعمال اكثر من سجل واحد خالل السنة على ان تترك االوراق المت�ق ولو

 اما �النس�ة الى اللجان فتستعمل اللجنة ارقام متسلسلة حتى انتھاء ة�انتھاء المال �عدة

 استعمال السجل الواحد من جوز��سجل واحد والوتحصر اعمالھا  ھایالتي اسندت ال المھمة

 من الخلف الى مھا�تسل جري �او القضاء �السجالت و  ة�عدة لجان .وتحتفظ الناح قبل

 من السجل الى الوحدة ة�النسخة االصل م�تسل جري �اما �النس�ة الى اللجان ف السلف

 راتالكتاب ارقام مذ� تضمنی�شرط ان  م�التي تعمل بھا اللجنة لقاء �تاب �التسل ة�الحساب

 ةن�اوالدفع التي جرى �موجبھا قبول المستندات المقدمة من اللجنة .اما الخز  ة�التسو  اذن
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 �صورة متسلسلة وتجلد في مجلد واحد مرت�طة بھا ة��ل قضاء او ناح ة�ومیبنسخ  فتحتفظ

 ة�انتھاء السنة المال �عد

 ١٣قم( مرفق ر  ٨١الصندوق / محاسبھ /  ة�ومی/ سجل  اً �( ثان

 )ضاء�األولى ( الب نیعلى مائة صفحھ و�ل صفحھ تكون بنسخت حتوي �مرقم و  السجل

 السجل من عدة تكون �الملونھ ت�قى في الجلد و  ھیوالنسخة الثان دیمع مستند الق ترفق

 -أھمھا : حقول

 الوصوالت لیتسج كون �أن  جب�و  خھ�رقم وصل الق�ضوتار  ھیف ؤشر�* الوصل / و 

 . تسلسالً 

 �أنتھاء نتھي�الشھر و  ة�) في بدا ١برقم (  بدأ�و  دیرقم الق ھیف ؤشر�/ و  دیل الق* تسلس

 . الشھر

 عدد حدد�النھائي و  رادیمجموع الحقول التي تخصاأل ھیف ثبت�* المجموع / و 

 المجموع مطابق كون �أن  جب�الدائرة و  ھایالتي تستوف راداتیحسب انواع اال الحقول

 ) والمودعة في الحساب . كات�( النقد + الش ھیصرفالم داعیمجموع قسائم اال مع

 م�الغ االمانات التي تستوفى �موجب وصوالت الق�ضوتودع ھی* االمانات / وتؤشر ف

 مجموع الحقول مطابق كون �أن  جب�الحساب الجاري الخاص�االمانات و  في

 ) والمودعة في الحساب . كات�( نقد + ش ه�المصرف داعیقسائم اال لمجموع

 اسماء االشخاصاو الجھات التي ق�ضت منھا م�الغ االمانات أو ه�ف ؤشر�/ و  ان�ب* ال

 . همھم همالحظ ة�أ

 نظم��ل شھر و  ة�وحتمًا في نھا داعیا ة�* تقطع النسخ األولى من السجل عند �ل عمل

 في السجل . دةیوحسب انواع الحسا�ات المق عھا�بھا استنادًا الى مجام دیق مستند

 الم�الغ المستلمة من قبل امانة دیلغرض ق ة�لسجل من قبل الوحدات الحسابھذا ا ستخدم�و 
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 آ ٣٤آ او مذ�رات اذن الق�ض محاس�ة /  ٣٧�موجب وصوالت الق�ض محاس�ة /  الصندوق 

 سجل� ثیفي ھذا السجل ح دھایالمرت�طة �خزائن المحافظات وق ة�للوحدات الحساب �النس�ة

 تمیفي حقل المدفوعات ما سجل�بوضة نقدا" �ما و جھة المقبوضات منھ الم�الغ المق في

 من الصندوق  ة�من م�الغ نقد دفعیلدى المصرف او ما ة�في حساب الوحدة الحساب داعةیا

 ھذا السجل عرضھ الغراض كون �(في حالة استخدام الصندوق الغراض الدفع النقدي ) و 

 فترة واخرى. نیب قیالتدق

 ١٤آ مرفق رقم (  ١٠محاس�ة/  مة�السلفة المستد من ة�" : سجل المصروفات النثر ا�( ثان

 الم�الغ ھیوتسجل ف مة�ھذا السجل من قبل الموظف المسؤول عن السلفة المستد مسك�و 

 (فقط مائة الفناری) د ١٠٠٠٠٠/  -مبلغ عن ( تجاوزیالمصروفة من السلفة �ما ال ة�النقد

 ان توثق لكل معاملة صرفعلى  ه) لكل حالة وتسجل في الحقل المختص منرھایالغ نارید

 الخاصة �استخدام السلفة ة�الحساب مات�عمال" �احكام التعل ة��المستندات االصول نقدي

 ) لسنة ٣٣الواردة �منشور عام دائرة المحاس�ة رقم (  ة�لالغراض النثر  مة�المستد

 هالتیوتعد ١٩٧٩

 القسم االول )-)١

 :ة�التال انات�الب تضمن�و 

 نةانتھاء الس ة�السنة �ارقام متسلسلة ولغا ة�فحات السجل من بدا*رقم الصفحة/ترقم الص

 ة�المال

 او المشروع المختص. اسم الدائرة ه�ف ثبت�/و ة�*اسم الوحدة الحساب

 مبلغ السلفة المحددة على اساس المعدل الشھري  ه�ف ثبتی/مة�*مقدار السلفة المستد

 ة�النقد للمصروفات

 �تاب الموافقة خ�اسم ورقم وتار  ه�ف ثبتی/هخ�ار *الموافقة ورقم �تاب الموافقة وت
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 �منح السلفة الخاص ة�عن دائرة المحاس�ة بوزارة المال الصادرة

 القسم الثاني -٢

 من خمسة حقول: تكون �و 

 المبلغ المدفوع نقد المعاملة الصرف الواحدة المسحو�ة على ه�ف ثبت�*حقل المجموع/و 

 ائرة المعتمدةوالمواد واالنواع من موازنة الد الفصول

 في اعلى �ل عمود نوع من انواع ثبتیھذا الحقل من عدة اعمدة  تكون �/و ب�*حقل التبو 

 الموازنة العامة و�ضوء لیالم�الغ المصروفة نقدا وفق دل هالنھائي وتثبت تحت المصرف

 المعتمدة لموازنة الدائرة صات�التخص

 ل معاملة صرف نقدي على*حقل التسلسل/ على ماسك السجل اعطاء ارقام متسلسلة لك

 مھا�وتقد هاخر تسلسل عند قطع النسخة االولى من نتھي�) و ١�الرقم (  بدأی ة�النثر  حساب

 هر ییالموظف المسؤول عن السلفة او تغ ة�منھا او عند انتھاء مسؤول المصروف ض�لتعو 

 الصرف ة�الخاصة �ماھ انات�الب ه�ف ثبتی/التی*حقل التفص

 ة�الصرف الفعلي لكل معاملة صرف نقد خ�تار  ه�ف ثبتی/ خ�*حقل التار 

 القسم الثالث  –٣

 :ة�التال انات�الب تضمن�و 

 من ةالمصروفة�المبلغ االجمالي لمجموع المعامالت النقد ھیف ثبتیواجب الصرف/ ان�*ب

 احكام المادة السادسة من منشورنا اعاله اي عند قیالسلفة للشھر المختص لتطب مبلغ

 منھا المصروف ض�لطلب تعو  الظرف المناسب تحقق

 الموظف المسؤول عن الصرف(المحاسب) واالمر ع�على توق حتوي �المصادقة/ و  ان�*ب

 المستندات المعززة لصحة مضمون الصفحة ومرفقاتھا داییالدائرة) تأ س�او (رئ �الصرف

 اخليالد قیجھاز التدق قیبتصد ض�ان تقترن صفحة السجل المقدمة للتعو  جب�و  للصرف
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 ةمالحظ

 أمحفوظة وفق تسلسل صفحاتھا وتخضع ١٠محاس�ة/  ة�النسخ الثواني من سجل النثر  ت�قى

 من الجھات قیللمراجعة والتدق ئةیالسلف والخلف وتكون مھ نیوالتسلم ب م�التسل لدور

 عند طلبھا المختصة

 ١٥مرفق رقم  ١٢محاس�ة /  ة�د�سجل الطوا�ع البر  - را�عا

 من قبل الموظف المسؤول عن اصدار ة�ئر الحكومالدوا ع�ھذا السجل في جم مسك�

 مة�الموضوعة تحت تصرفھ وق ة�د�الطوا�ع البر  مة�ق ن�الدائرة.وذلك لتدو  مراسالت

 ة�والكتب الرسم ر�لغرضابداء التحار  ومیالمصروفة منھا في �ل  الطوا�ع

 ه استعمال ة�ف�السجل و� مات�تقس ١

 على س�عة حقول �الشكل التالي ١٢/ محاس�ة  ة�د�صفحة سجل الطوا�ع البر  تحتوي 

 المعامالت ه�الذي تجري ف ومیال خ�تار  ه�ف درج�/ و  خ�*حقل التار 

 السابق ومیالطوا�ع المدورة من ال مة�ق ھی*حقل الطوا�ع المدورة / وتدرج ف

 ومیالطوا�ع المشتراة خالل ال مة�ق ه�*حقل الطوا�ع المشتراة / وتدرج ف

 مة�السابق وق ومیالطوا�ع المدورة في ال مة�مجموع ق ه�ف دون �*حقل المجموع / و 

 ومیالمشتراة خالل ال الطوا�ع

 الرسال ومیالطوا�ع المستعملة خالل ال مة�ق ه�*حقل الطوا�ع المستعملة / وتدرج ف

 ومیالصادرة في ذلك ال ة�الرسم ات�والبرق ر�التحار 

 ومیال ة�في نھا ة�الطوا�ع المت�ق مة�ق ه�/ وتدرج ف دی*حقل الرص

 ورقم ومیفي معامالت ال نھا�تدو  تطلبیاخرى  ضاحات�ا ه�*حقل المالحظات/ وتدرج ف

اثمان  دون یالموظف المكلف �مسك ھذا السجل ان  وعلى مستند شراء الطوا�ع مثال خ�وتار 

 فورا ستعملھا�الطوا�ع التي 
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 المستند خ�االشارة في حقل المالحظات الى رقم وتار  عطي�الحقل الثالث من السجل و  في

 الطوا�ع مة�الثاني (ق نیمجموع الحقل دون �شراء الطوا�ع و  هتم �موج� الذي

 في الحقل الرا�ع (حقل المجموع) المشتراة) مةالطوا�ع�والثالث (ق )المدورة

 ات�والبرق ة�الرسم ر�مجموع اثمان الطوا�ع الملصقةعلى التقار  دون یان  ه�ان عل كما

 صرف ھذه الطوا�ع خ�تأر  ن�طوا�ع المستعملة) �عد تدو في الحقل الخامس (حقل ال ا�ومی

 الطوا�ع المستعملة خالل مة��طرح ق قوم� ومی�ل  ة�) وفي نھاخ�الحقل االول(حقل التار  في

 من المبلغ المدون في الحقل الرا�ع (حقل المجموع) (مامدون في الحقل الخامس) ومیال

 ذلك الى الحقل الثاني نقلیثم (الحقل السادس)  دیحاصل الطرح في حقل الرص درج�و 

 التالي وھكذا. ومیلل كمدور

 ه�بتعداد الموجود الفعلي من الطوا�ع لد قوم�على الموظف المسؤول ان  ومی�ل  ة�نھا وفي

 همن صحت تحقق�مع المدون في الحقل السادس و  هومطا�قت

 ) قیتدقالرقا�ة وال (الغراض ة�تمسكھا الوحدة الحساب ة�مجموعة السجالت الفرع - ج

 ریمجموعة السجالت التي تساعد على مراق�ة موجودات الدائرة وحقوقھا ولتوف وھي

 . ليیوتشمل ما ة�على التصرفات المال ة�المتا�عة االدار  مقومات

 ١٦مرفق رقم   ٨اوال / سجل الرواتب محاس�ة / 

 ة�اف ھایصفحة لكل موظف تدون ف ة�وتخصص ف ة�ھذا السجل في الوحدة الحساب مسك�

 المتعلقة براتبھ ومخصصاتھ واالستقطاعات التي تجري على راتبھ انات�والب المعلومات

 هالتي تطرأ على رات� راتی" �ما تسجل في حقل المالحظات منھ �افة المتغا�شھر 

 كون �و  قهلتكون اساسا" لصرف استحقا ة�خالل السنة المال هواستقطاعات هومخصصات

 الى قسم�.و  ة�ة الداخلالرقا� ئاتیمن قبل ھ قیللتدق عرضة
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 القسم االول  ١

 المتعلقة �الراتب والمخصصات: انات�*الب

 اسم الموظف ه�ف درجی*اسم الموظف/

 فة�عنوان الوظ ه�ف درجی/فة�*عنوان الوظ

 الراتب الكلي للموظف ه�ف درجی/فة�*راتب الوظ

 ة�*مخصصات الزوج

 *مخصصات االوالد

 *المخصصات االخرى 

 �الزوجة واالوالد المتعلقة انات�*الب

 *اسم الزوجة

 *دائرة الزوجة/ان وجدت

 تولدھم خ�عدد االوالد وتوار  ه�ف ذ�ر�*عدد االوالد/ و 

 المتعلقة �الكفاالت: انات�*الب

 الموظف �النس�ة الى الكفاالت ھایف دخلیفي ھذا الحقل �افة االلتزامات التي  دون ی

 ة�الشخص والتعھدات

 المتعلقة �المخصصات: انات�*الب

 واالوالد ة�في ھذا الحقل المخصصات التي تمنح للموظف عدا مخصصات الزوج دون ی

 الستحقاقھ لھا ة�رقم االمر االداري لمنحة المخصصات ومقدارھا والفترة الزمن ھایف درج�و 

 المستحقة على الموظف: ون یالمتعلقة �الد انات�*الب

 لموظف والتي تستقطع من قائمة الراتب م�اشرة �اقساطالمترت�ة بذمة ا ون یالد ه�ف دون �و 

 يف ثبت�الشخص الثالث(االمانات) و  ون ی(السلف) او د نة�سواء �انت تعود للخز  ة�متساو 
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 انتھاءه ومقدار خ�ابتداء الحسم وتار  خ�واسم الجھة الدائنة وتار  نیالحقل مقدار الد ھذا

 الشھري ورقم المعاملة (ان وجدت) القسط

 ثاني:ال القسم

 المتعلقة �صرف استحقاق الموظف من الراتب والمخصصات حسب اشھر السنة انات�الب

 أ وقد رتب على عدد ٢٣الحقل الخاص �الصرف قد نظم حسب قائمة الراتب محاس�ة /  ان

 �ذلك تضمن��انون االول و  ة�ابتداء من شھر �انون الثاني ولغا ة�السنة المال اشھر

 ة�التال انات�وفق الب ون یمن د ھیعل ترتبیالموظف وما  استحقاق

 الموظف من رواتب ومخصصات هستحق�مجموع ما ه�*حقل مجموع االستحقاق /تدون ف

 العامة نة�تدفع من الخز  التي

 الراتب الشھري للموظف ھیف دون ی*حقل الراتب /

 اسحقاق الموظف من ھذه المخصصات ه�/تدون ف ة�*حقل مخصصات الزوج

 الموظف من مخصصات اوالده هستحق�ما ه�/ تدون ف*حقل مخصصات االوالد 

 ستحقھا��افة المخصصات االخرى التي  ه�*حقل المخصصات االخرى / تدون ف

 تلك المخصصات ه�*حقل نوع المخصصات تدون ف

 التي تستقطع من الموظف ة�النھائ راداتیاال ه�/ تدون ف ة�النھائ راداتی*حقل مجموع اال

 العامة نة�الخز  لحساب

 حسب راتب الموظف فات�نس�ة التوق ه�/ تدون ف ة�التقاعد فات�ل التوق*حق

 مبلغ رسم الطا�ع المترتب على الموظف ه�ف دون ی*حقل رسم الطا�ع / 

 الصحي المترتب على الموظف نیمبلغ التأم ه�ف دون یالصحي /  نی*حقل مبلغ التأم

 راداتیمجموع اال ل�عد تنز المبلغ المستحق � ه�ف دون یلحساب الدائرة /  ك�*حقل مبلغ الش

 من مجموع االستحقاق ة�النھائ



38 
 

 المترت�ة بذمة الموظف لصالح ون ی*حقل االستقطاعات االخرى/ تدون في ھذا الحقل الد

 الدائنة الجھات

 صافي راتب الموظف �عد حسم ه�ف دون ی*حقل المبلغ الصافي / الواجب الدفع/

 ه�المترت�ة عل االستقطاعات

 على سالمة طرة�من عناصر الس ا�عنصرا اساس عتبر�) ٨المحاس�ة ( تقدم فان سجل  مما

 ليی�ما  صھا�تلخ مكن�في معالجة امور اخرى  هتیالرواتب ،�االضافة الى اھم صرف

 ة�الموظف من رواتب ومخصصات خالل السنة المال ه�شفا ثابتا لما تسلم مثل� ه*كون

 اتب �ل موظفالعوامل المؤثرة على ر  ر�في تقر  س�مرجع رئ عتبر�*

 لصالح ة�المستقطعة من رواتب الموظف خالل السنة المال ون ی*كونھ �شفا ثابتا للد

 الدائنة الجھات

 ١٧ همرفق رقم  ١٣": سجل االثاث محاس�ة / ا�ثان ه

 ومراق�ة االثاث والمواد واللوازم التي تقوم الدائرة �شراؤھا لیھذا السجل لتسج ستخدم�

 في ھذا السجل سجل��ما  ة�ثاث من فصل النفقات الرأسمالاثمانھا على مادة اال  دیوتق

 اع�من الض تھایلضمان حما لھایاالخرى المنقولة والتي ترى الدائرة ضرورة تسج المواد

 من قبل اجھزة الرقا�ة ش�ھذه السجالت معرضة على الدوام للمراق�ة والتفت وتكون 

 انات�العمدة التي خصصت للبالحقول وا ١٣سجل االثاث محاس�ة /  تضمن�. و  قیوالتدق

 :ة�التال

 من دائرة اخرى : ھایلالثاث والمفروشات التي اشترتھا الدائرة او نقلت ال حقل

 ة�ھذا الحقل على االعمدة التال حتوي �و 

 بدل شراء االثاث والمفروشات اوالثمن ه�ف درج�المقررة و  مة�*عمود ثمن الشراء او الق

 تعذر معرفة ثمن شراءھا لھا وقت االقتناء في حالة المقدر
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 االثاث عددا ة��م ه�ف درج�*عمود العدد / و 

 زھاییتم ؤمنیاالثاث او المفروشات ومواصفاتھا �ما  ه�ف درج�*عمود نوع االثاث/ و 

 ه�ال ل�س ف بوضوح

 ھایالحصول عل خ�الشراء او تار  خ�تار  ه�ف درج�المعاملة/ و  خ�*عمود تار 

 عنھا:االثاث والمفروشات والمستغني  حقل

 :ة�ھذا الحقل على االعمدة التال تضمن�و 

 االثاث والمفروشات المستغنى عنھا او الزائدة عن ع�ثمن ب ھیف درج�*عمود الثمن /و 

 الحاجة

 عدد االثاث ه�ف درج�*عمود العدد /و 

 صدور �تاب السلطة خ�رقم وتار  ه�ف درج�او الشطب/و  ع�امر الب خ�*عمود رقم وتار 

 من السجل متھا�االثاث او شطب ق ع�قانونا بب المخولة

 او شطبھا عھا�ب خ�تار  ه�ف درج�المعاملة/و  خ�*عمود تار 

 االثاث والمفروشات المنقولة الى دائرة اخرى  حقل

 :ة�على االعمدة التال تضمن�و 

 ثمن االثاث والمفروشات المنقول الى دائرة اخرى  ھیف درج�و  ه�ف درج�*عمود الثمن /و 

 عدد االثاث المنقول ھیف درج�*عمود العدد /و 

 هنوع االثاث المنقول ومواصفات ه�ف درج�*عمود نوع االثاث /و 

 صدور�تاب السلطة المخولة بنقل خ�رقم وتار  ھیف درج�امر النقل /و  خ�*عمود رقم وتار 

 والمفروشات الى الدائرة االخرى  االثاث

 لى دائرة اخرى نقل االثاث او المفروشات ا خ�تار  ه�ف درج�المعاملة / و  خ�*عمود تار 

 الدائرة او الموظف المالي س�اي ملحوظة او مطالعة لدى رئه �*حقل المالحظات /تدرج ف
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 من الوضوح �خصوصالمعاملة د�اث�اتھا في السجل العطاء المز  تطلبی

 ١٨مرفق رقم   ١٦ثالثا" : سجل مراق�ة االستمارات محاس�ة / 

 والوصوالت ة�والق�ض والتسو  جلود مذ�رات اذن الدفع لیھذا السجل لتسج ستخدم�و 

 ان تخصصصفحة او جب�االخرى و  ة�من االستمارات الرسم رھایوالصكوك وغ ة�الرسم

 صفحات من ھذا السجل لكل نوع من انواع الجلود والمستندات االخرى التي تحوي  عدة

 ھذا السجل عرضة على الدوام كون �دائرة المحاس�ة و  مات�" متسلسلة وفق تعلارقاما

 قیمن قبل اجھزة الرقا�ة والتدق ش�والتفت ةللمراق�

 هاستعمال ة�ف�السجل و� مات�تقس

 سرى �تخصص للوارد والصفحة ال منى�الصفحة ال نیمتقابلت نیھذا السجل الى صفحت قسم

 ان تخصص في ھذا السجل صحائف متقابلة للصادر والوارد لكل جب�و  للصادرة تخصص

 او االستمارات االخرى التي كات�فع والشمن انواع جلود مستندات الق�ض او الد نوع

 دائرة المحاس�ة مات�ارقاما متسلسلة وفق تعل تحوي 

 :ة�السجل من الحقول التال تكون �و 

 *صفحة الواردة

 �ل صفحة اوعدد من الصفحات لنوع واحد من انواع المذ�رات او المستندات تخصص

 التالي بیالترتالمتعلقة بھا في الحقول المخصصة لھا حسب  انات�الب وتدرج

 عدد الوارد الى الدائرة من ھذا النوع من المستندات ھیف ذ�ری*حقل عدد الجلود 

 اسم الجلد مع رقم تسلسل المحاس�ة �وصوالت ق�ض ھایف ذ�ری*حقل نوع االستمارة 

 وجلودشھادات اخر راتب محاس�ة ة�عاد كات�قسائم وش كات�أوش ٣٧/  محاس�ة

 اج المخزني وما في حكمھاأومستندات االدخال واالخر  ٣٠

 كون �ان  جب�للوحدة من جلودالمستندات  جھز�ان ما ثی*حقل رقم تسلسل الجلود ح



41 
 

 في ھذا الحقل اول تسلسل للجلد للمستند االول تحت عمود (من)ورقم اخر درجی متسلسال

 تحت عمود (الى) ریللجلد االخ تسلسل

 تي جھزت الدائرة بھذا الجلداسم الجھة ال ھیف ذ�ر�*حقل اسم الدائرة المرسلة/ و 

 الكتاب خ�رقم وتار  ه�ذ�رف�الكتاب الذي ارسلت �موجبھ الجلود/و  خ�*حقل رقم وتار 

 من الجھة المجھزة للجلود والذي ارسلت �موجبھ ھذه الجلودالى الدائرة الصادر

 نھا�تدو  تطلبیتتعلق �الجلود  ضاحات�ا ة�ا ه�ف ذ�ر�*حقل المالحظات/ و 

 الصادر صفحة

 �ذلك �ل صفحة او عدد صفحات للنوع الذي خصصت لھ صفحة الوارد المقابلھ صوتخص

 ھذا النوع من المستندات سواء لھا اوالى جھات اخرى  زیالمتعلقة بتجھ انات�وتدرج الب لھا

 التالي بیفي الحقول المخصصة لھا حسب الترت وذلك

 ة الى الجھات االخرى عدد الجلود المجھزة من قبل الدائر  ه�ف ذ�ر�*حقل عدد الجلود/ و 

 من المستندات نینوع مع من

 اسم الجلد المجھز ورقم تسلسل نموذج المحاس�ة ه�ف ذ�ر�*حقل نوع االستمارة / و 

 ارقام تسلسل جلود المستندات ه�ف ذ�ر�*حقل تسلسل الجلود/ و 

 ...الرقم...)١(رقم من المجھزة

 ھذه المستندات ھایالتي جھزت الاسم الدائرة  ه�ف ذ�ر�/ و ھایاسم الدائرة المرسل ال حقل

 هاو ارسال ھذ م�تسل هالكتاب الذي تم �موج� خ�رقم وتار  ھیف ذ�ر�و  *حقل �تاب االرسال/

 المختصة هالى الجھ المستندات

 اخرى  ة�اضاف ضاحات�ا ة�ا ه�*حقل المالحظات/وتدرج ف

 أ) ١٩و  ١٩": سجل مراق�ة العقود والمقاوالت مرفق رقم ( را�عا

 ازاء الحقل المختص من السجل ثبت��العقد والمقاولة و  تعلقیھذا السجل �ل مافي  سجل�و 
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 الصرف على المشروع �ما جاء في جداول الموازنة العامة ه�عل حتسب�الذي  الحساب

 المشروع استنادا" الى �تاب ذیفي تنف ة�الم�اشرة الفعل خ�تار  تیو�ذلك تثب ة�االتحاد

 لیلتسھ ة�معلومات اخرى ترى الدائرة ضرور  ة�ا تیتثب تمیمن الدائرة المنفذة �ما  صدر�

 للمقاولة . ة�واالدار  ة��شان االمور المال ة�ضاح�ا انات�ب م�وتقد المراجعة

 :نیصفحة السجل من قسم وتتكون 

 من ثالثة حقول تكون �االول:و  القسم

 :ة�التال انات�الب ه�ف ثبت�االول :و  الحقل

 اسم الدائرة المنفذة للمشروع و�ما وردت في جداول ازاءه ثبتیالدائرة المنفذة :  اسم

 العامة وتكون الطرف االول في عقد المقاولة الموازنة

 ازاءه اسم المشروع و�ما جاء في جداول الموازنة العامة ثبتیالمشروع :  اسم

 سمى�المشروع و  ذیتنف ه�ازاءه اسم المقاول الذي او�ل ال ثبتیالمقاول :  اسم

 عقد المقاولة الثاني في الطرف

 عند التعاقد عقد المقاولة هفي ھذا الحقل المبلغ الذي تضمن ثبتیالمقاولة :  مبلغ

 او النقصان حسب شروط العقد ادة�مبلغ احالة المقاولة القابل للز  مثل�و 

 %١٥الى %٧المحتسب بنس�ة تحدد من  اط�ازاءه مبلغ االحت ثبتیوالمراق�ة :  اط�االحت

 من مبلغ %٢مبلغ المراق�ة المحتس�ة بنس�ة  ثبت�سب شروط العقد و مبلغ المقاولة وح من

 المقاولة

 ة�للمشروع �ما جاء في جداول الموازنة االستثمار  ة�الكلفة الكل مثل�المعتمد :  المبلغ

 +المراق�ة)اط�(مبلغ المقاولة+االحتوتمثل

 يما جاء فالصرف) � ه�عل حتسب�للمشروع(الحساب الذي  ب�ازاءه التبو  ثبتی: ب�التبو 

 الموازنة العامة على مستوى ال�اب والفصل والمادة والتسلسل والفقرة جداول
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 صدر�المشروع استنادا الى �تاب  ذیفي تنف ة�الم�اشرة الفعل خ�تار  ثبتیالم�اشرة :  خ�تار 

 هخ�وتار  هرقم درج�الدائرة المنفذة و  من

 حس�ما وردت في بنود العقد النجاز المقاولة ھایالمقاولة : تثبت المدة المتفق عل مدة

 ه�المتفق على انجاز المقاولة ف خ�التار  ثبتیاالنتھاء �موجب العقد :  خ�تار 

 ٣في حقل رقم  مجموع المدد الواردة ه�ف ثبتی) : ٣(عن الحقل رقم ة�االضاف المدد

 ھایانتھاء المقاولة المحددة �العقد مضافا ال خ�تار  ثبتی:دی�عد التمد انتھاء المقاولة خ�تار 

 المثبتة في الحقل الثالث ة�المدد االضاف مجموع

 ٠االنجاز الفعلي استنادا" الى شھاده انجاز العمل  خ�تار  ثبتیاالنتھاء الفعلي :  خ�تار 

 في الحقل همجموع المده المحسو� ثبتی:  هالغرام ھایالتي فرضت عل ریالتأخ مدة

 ٠ – راتیالتأخ – الثالث

 قا" لما جاء �البند الخاص�الشرط الجزائي في عقدوف ثبتی:  هاستقطاع الغرام اسس

 ٠ هالمقاول

 مضرو�ا" في ه�ر یالمبلغ �عد حصر المده التأخ تثبتی:  هالمستقطع هالغرام مبلغ

 هاحتساب مبلغ الغرام اساس

 ان �انت شروط العقد نیاسم المھندس االستشاري المع ثبتیاالستشاري:  المھندس

 ٠ذلك  تتضمن

 ٠من قبل الدائره المنفذه  نیوالمع م�اسم المھندس المق تثبتی:  م�المق المھندس

 من قبل المقاول نیاسم المھندس المشرف والمع ثبتیالمشرف :  المھندس

 -: ه�التال انات�الثاني : تثبت في ھذا الحقل الب الحقل

 العمل اي ذی�تاب الدائرة المنفذة الخاص �المصادقة على تنف خ�رقم وتار  )١

 حالة�اال لموافقةا
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 ثبت�و  ) الصادره عن الدائرة المنفذة غ��تاب االحالة ( التبل خ�) رقم وتار ٢

 ٠من قبل المقاول  غي�استالم الكتاب التبل خ�تار 

 �الم�اشرة والصادر من الدائرة المنفذة الى عاز��تاب اال خ�)رقم وتار ٣

 ٠الم�اشرة الفعلي  خ�تار  تیلتثب المقاول

 ھمایالم�اشرة الفعلي ا خ��موجب العقد او تار  ابتداء مده المقاولة خ�)تار ٤

 ٠ اسبق

 الكتاب خ�المنفذة ورقم وتار  هالصادرة من الجھ ة�)رقم قرار االحالة القطع٥

 ٠�االحالة  هغ�تم تبل ه�موج� الذي

 ٠)مده االمھال و�ما جاء في القسم الثاني من العقد ٦

 الستالم االولي ) الصادر من�تاب اكمال العمل االولي ( ا خ�رقم وتار  ثبتی)٧

 ٠االستالم االولي  لجنة

 -وحس�ما ورد ت في: ه�االول ناتی)تثبت مبلغ التأم٨

 االعالن عن العمل ٠ أ

 ه) وفق النس� ه�( النھائ ه�النظام ناتیمبلغ التأم ثبت�و  حتسب� ٠ ب

 ه�القوم ه�واعمال خطط التنم ع�ومتا�عة مشار  ذیتنف مات�بتعل الوارده

 في ھایعل مقدار رسم الطا�ع وفق النسب المنصوص ثبت�و  حتسب�)٩

 ٠ هالتیرسم الطا�ع وتعد قانون 

 :هان�)مدة الص ١٠

 خ�تار  ليیاالول الذي  ومیمن ال هان�ابتداء الص خ�تار  ثبتی ٠ أ

 ٠الفعلي  االنجاز

 �العقد ھایانتھاء مدة العقد وفق المده المتفق عل خ�تار  ثبتی ٠ ب
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 براءة ذمة المقاول على د��تب الدوائر التي تؤ  خ�ارقام وتوار  تی)تثب ١١

 الضرائب،دائرة التقاعد والضمان.........) ئةیالمثال ( الھ لیسب

 ٠٠على العمل  نیالعمل �التأم ذیلتنف ه�اخرى ضرور  انات�ب ة�)ا ١٢( 

 -: نیمن جزئ تكون �الثالث : و  الحقل

 الفتره التي ه�ف تدرج ثیواالعفاءات ح داتیالخاص �التمد -االول : الجزء

 ام�االصلي لعدد اال هلمده المقاول دی�تمد احتسبت

 الى اسم هاضاف ه�الحساب انات�في ھذا القسم الب ثبتی -الثاني : الجزء

 هن�ورقم المقاولة ان �انت حسا�ات الدائره المنفذة مرت�طة مع الخز  المشروع

٠ 

 المصرف النھائي – ة�الحساب انات�الب

 ل ذرعات العمل المحسو�ة �مصرف نھائي على حساب المشروعفي ھذا الحق ثبتی)١

 ٠ ذیالتنف موضوع

 / المدفوعات ( اي مقدار السلفة الممنوحة) من�في الجانب اال ثبتی)سلف المقاول : ٢

 الجانب الدائن المقبوضات : االقساط المسددة او المحسومة من ذرعات العمل وفي

 ٠ المحتجزة

 ریالمستحقة وغ ف�في الحقل الدائن مجموع المصار  ثبتی -: طة�)الحسا�ات الوس٣

 ٠مقدار المبلغ المدفوع الى المقاول  ثبتی نیالى المقاول وفي الجانب المد المدفوعة

 المقاول : ناتیتام

 او مات�في الجانب / الدائن / مقبوضات مقدار االمانات المستقطعھ �موجب التعل سجل�

 ٠ العقد

 ٠ العالقة : مقدار الم�الغ المعادة من تلك االمانات الى صاحب/ المدفوعات  نیالمد والجانب
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 ریلصالح الغ امانات

 في دیق�و  ریمن المقاول لصالح الغ هفي ھذا الحقل / الدائن مقدار الم�الغ المستقطع دیق�

 خرى ا حسا�ات الى الجھات المستقطع لحسابھا دھایالم�الغ التي تم تسد همن نیالمد الجانب

 المنفذةه التي تعود الى الجھ همقدار الم�الغ المستقطع نیھذا الحقل المد في سجل�

 ذلك ریاو غ ه��مواد اول ده�تزو  جة�نت

 ٠ ون یمقدار االسترداد لتلك الد ه�ف سجل�ف هالدائن من اما

 المستقطعة من ة�ر یم�الغ الغرامات التاخ ه�ف سجل�:  ة�ر یالغرامات التاخ امانات

 نیفي الحقل الدائن الم�الغ المستقطعة والجانب المد سجل� ثیح ٠المقاول  استحقاق

 ٠المخولة ذلك  هالمعادة الى المقاول عند تحقق شروط االعادة �قرار من الجھ الم�الغ

 النھائي رادیفي ھذا الحقل الم�الغ التي تعكس على حساب اال دیق�:  راداتیاال غرامات

 ٠وصدور شھادة االنجاز  ه�لنھائحقل امانات الغرامات �عد اجراء الذرعة ا من

 المنظم لصالح المقاول ك�مبلغ الش مثل�المدفوع نقدا":  المبلغ

 ٠للمقاول �موجب المستندات  دیتسلسل التسد ه�ف سجل� -: لیالترح تسلسل

 ك�الش م�تم تنظ هالمستند الذي �موج� خ�رقم وتار  سجل�:  هخ�وتار  ه: رقم المستند

 ٠ هواحتساب استحقاق للمقاول

 : المالحظات

 ة�عمل سھل�و�ما  تھایمعلومات اخرى ترى الدائره ضرورة تثب ه�ا ه�ف تثبت

 هللمقاول ه�واالدار  ه��شان االمور المال ه�ضاح�ا انات�ب م�وتقد هالمراجع

 ٢٠ مرفق رقم ٦٩خامسا": سجل مطا�قة الحساب الجاري مع البنك محاس�ة / 

 لغرض دیالتي تطبق نظام دفع الرواتب الجد ة�ھذا السجل من قبل الوحدة الحساب مسك�

 ة�االت وفق االسس ٦٩حسابھا الجاري الخاص �الرواتب والمفتوح لدى البنك محاس�ة  مراق�ة
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 اعاتدیاال ھایصفحة واحدة او عدة صفحات مستقلة في السجل لكل شھر تثبت ف *تخصص

 الخاصة بذلك الشھر والمسحو�ات

 داعاتیلمختص المستلم من وحدة الصرف في حقل االالرواتب للشھر ا ك�مبلغ ش ؤشری*

 الحساب ھیالخاصة �المصرف المفتوح ف داعیاال مة�السجل المذ�ور استنادا الى قس من

 في حقل المالحظات من السجل مة�القس خ�تار  تی�عد تثب الجاري 

 ( على الحساب الجاري  ه�الصادره عن الوحده الحساب كات�* تؤشر م�الغ وارقام �افة الش

 ھمرواتب ستلمون � نیالمر االشخاص الذ كات�النقدي والش ع�الرواتب لغرض التوز  كات�ش

 دیصالر  كون � ثی) في حقل المسحو�ات �ح هالمنظمھ المر الجھات الدائن كات�والش كات��ش

 السجل صفرا" في

 ابقالس ومیال ه�الرواتب ولغا ك�ش داعیا خ�مطا�قھ الحساب الجاري للفتره من تار  تمی* 

 تیالمدفوعھ من المصرف �عد تثب كات�الش ریتاش تم�الرواتب للشھر الالحق و  ك�ش داعیال

 هالموقوف كات�سحبھا في الحقل المختص من السجل المذ�ور واستخراج الش خ�توار 

 الحساب الجاري الوارد في �شف المصرف دیمجموع م�الغھا مع رص هومطا�ق

 ن الشھر السابق الى االسطر االولى من الصفحھالموقوفھ م كات�* تدور مفردات الش

 من السجل هالموقوف كات�للشھرالتالي في حقل الش المخصصھ

 هتخالل س دیالى المستف اتھا�الموقوفھ في السجل التي لم تدفع محتو  كات�* تراقب الش

 -: ه�وفق االسس االت مھا�تنظ خ�من تار  اشھر

 على ه�ومضت المده القانون هدائن هجھ لحساب عود�الموقوف  ك�* اذا �ان مبلغ الش

 ي حقلف هوتدون هالموقوف كات�من حقل الش هل��عد تنز  ك�ا�طال الش قتضي�ف تھیموقوف

 في الحساب ودع��المبلغ المر وحده الصرف و  دیجد ك�ش ر�من السجل ثم تحر  داعیاال

 اھیعود الالتي ت ه" في حساب االمانات للجھرادایا دیق�و  ه�مصرف داعیا مة�قس �موجب
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 ذلك على قائمة الرواتب ثبت�في جھة المسحو�ات من السجل و  ك�الش ؤشر�و  المبلغ

 ٠المختص  للشھر

 المبلغ الى الحساب عاد�النقدي  ع�الموظف الستالم راتبھ خالل فتره التوز  حضر�* اذا لم 

 هجات هرقم ثبتیالمر الموظف �المبلغ  ك�ش حرر�و  ه�مصرف داعیا مة��موجب قس الجاري 

 جلفي الس داعیاال ه�مع عمل هخ�وتار  هورقم همبلغ ثبت�الراتب و  هالموظف في قائم اسم

 خ�اشھر من تار  هعدم حضوره �عد مرور ست هوفي حال ك�لھ الش سلم�حضر �عد ذلك  فاذا

 في هداعیاخر �المبلغ المر وحدة الصرف ال ك�ش صدر�و  ك�الش �طلی ك�الش اصدار

 ٠ ه�مرور المده القانون نیمعاده �اسم الموظف ولح �أمانات رواتب دهیوق الحساب

 ٢١ همرفق رقم  ٧٩سادسا": سجل مراق�ة سلف الزواج محاس�ة / 

 في ھذا السجل م�الغ سلف الزواج الممنوحة لموظفي الدائرة ومتا�عة استردادھا سجل�و 

 دة منالم�الغ المصروفة فعال" على �ل ما لیلتسج ستعمل�الخاصة بھا و  مات�التعل وفق

 الحسا�ات م�ھذا السجل من قبل شع�ة تنظ مسك�الفصل و  مواد

 وتفتح صفحة �اسم �ل موظف مستلف . هالسجل على مائة صفح حتوي �*

 -السجل على ثالثة جداول وھي : ه* تحتوي صفح

 ١ * جدول رقم 

 ه�المعلومات التال حتوي �و 

 اسم الموظف المستلف الثالثي ه�ف درج�* اسم الموظف / و 

 هخ�وتار  هازاءه رقم االمر االداري �منح السلف ؤشریفي /  -هامر منح السلف/ رقم *

 مستند الصرف خ�رقم وتار  ه�ف ؤشر�/ و  هخ�وتار  هرقم ك�* مستند الصرف او الش

 ٠صرف المبلغ  هالذي تم �موج� ك�والش

 العامة المثبت على متن ة�ومیازاءه تسلسل ال ؤشر�و  – هرقم – ھیومیال دی* سجل ق
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 ٠ هخ�الصرف وتار  مستند

 للمستلف هازاءه مبلغ السلفھ المدفوع ؤشری/  - هالمدفوع ه* اصل السلف

 تھا�تسو  ت�ازاءه الم�الغ التي اجر  ؤشر�) / و ٢* تطرح اعفاءات جدول رقم ( 

 الوالدة وصدور �تاب وشھادة انات�الب م�) عند تقد٢في الجدول رقم (  والوارده

 ٨٠ هبھا محاس� االعفاء

 المت�قي والذي دیالرص ه�ف ؤشر�) ؤ ٣الواجب االستقطاع من جدول رقم (  دی* الرص

 ٣ الجدول رقم  في هلیمتا�عة تحص تمیاالعفاءات والذي س همطروحا" من هاصل السلف مثل�

 ) االعفاءات٢*جدول رقم ( 

 -الجدول على عدة حقول منھا : حتوي �و 

 ٠اقساط  هعلى خمس حتوي �/ و  القسط

 هت�او تسو  هازاء �ل قسط المبلغ الذي تم استقطاع وشر�/ و  بلغالم

 االمر االداري الخاص�االعفاء خ�رقم وتار  ه�ف ؤشریاالمر  رقم

 هخ�تار 

 او هالسلف ه�تسو  هالذي �موج� ه�او التسو  دیرقم مستند الق ه�ؤشرفیالمستند  رقم

 اقساطھا

 استنادا" لالمر االداري اعاله هخ�وتار 

 ه�ومیلفي ا دیمستند الق هالذي سجل �موج� ه�ومیتسلسل ال ه�تؤشر ف ه�ومیال تسلسل

 هالعام

 دیالتسد �خصوص همالحظة مھم ه�ا ه�تؤشر ف المالحظات

 لالجدول على عدة حقو حتوي �و  هالمت�قي من السلف دیالرص دیتسد لی) تفاص٣*جدول رقم( 

 لغفي الحقل الثاني المبازاء �ل شھر  ؤشر�اثنى عشر شھرا" و  مثل�والشھر/ و  ه* حقل السن
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 جدولھذا ال هو�واسط هخ�وفي الحقل الثالث ازاءه رقم المستند وتار  هلحساب السلف المسدد

 ٠" والمبلغ المت�قي ا�متا�عة ماسدد من السلفھ شھر  مكن�

 -* المالحظات :

 التي طرأت على المستلف مثال" عند نقل موظف من دائره الى دائره اخرى  راتیالتغ وتمثل

 مستند خ�ورقم وتار  همن الدائره �ما جاء في شھادة اخر رات� همبلغ السلفھ المنقول ه�ف رؤشی

 ٠ ھایال همن الدائره المنقول ه�استالم مبلغ السلف الخاص الق�ض صال�وا دیالق

 مستند خ�ازائھا رقم وتار  ؤشریف هالى الدائره و�ما ورد في شھادة اخررات� هعند نقل السلف اما

 ٠منھا المستلف  هالى الدائره المنقول هت السلفالذي سدد الصرف

 ة�الجداول الشھر  -١

 -:يلیوتشمل ما ة�للوحدة الحساب ة�مجموعة الجداول التي تظھر نتائج التصرفات المال وھي

 ٢٢ مرفق رقم  -المراجعة الشھري : زانیم -آ

 خصما" على دتیلغ التي قلحر�ة الحسا�ات خالل الشھر وتمثل الم�ا نةیالحر�ة المد مثل�و 

 حر�ة الحسا�ات مثل� هوالجانب الدائن من دیالحسا�ات �موجب سندات الصرف او الق تلك

 نةمواز  . والغراض دیفي الحساب �موجب سندات الصرف او الق دتی�الم�الغ التي ق الدائنة

 ةلعاما ة�ومیمن سجل ال ة��افة الحسا�ات الشھر  ع�نقل مجام تمیالمراجعة ف زانیم جانبي

 االخرى ولكي ة�مع السجالت الفرع ه�مطا�قتھا في السجل ومطا�قة الحقول الواردة ف �عد

 همن نیان مجموع الشھر الحالي في الجانب المد جب�المراجعة متوازنا"  زانیم كون �

 " لمجموع الشھر الحالي في الجانب الدائن ومجموع المدور من الشھر السابق فيا�مساو 

 ة�مجموع المدور في الجانب الدائن و�ذلك المجموع لغا ساوي �ان  بج� نیالمد الجانب

 . زانیمجموع الجانب الدائن من الم ساوي �ان  جب� نیالمختصفي الجانب المد الشھر

 من قبل المنظم ومسؤول ة�لیمن مستندات وجداول تحل هو�افة مرفقات زانیالم ع�توق تم�و 
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 لالحسا�ات قب قیفي الدائرة تدق ة�ة الداخلقسم الرقا� تولى�الدائرة و  س�ورئ الحسا�ات

 �تاب االرسال موقعا" من قبل كون �الى دائرة المحاس�ة في الموعد المحدد لھا و  هارسال

 الدائرة حصرا" . س�رئ

 -: ليیالشھري ما هالمراجع زانیم تضمن�و 

 اسم الدائره زانیفي اعلى الم درجی* 

 -اب وازاء العنوان التالي :لھا الحس عود�التي  هاسم الشھر والسن درجی*

 ....................) هالمراجعھ لشھر ................... لسن زانیم

 -من : زانیالم تكون ی

 -: ه�الحقول التال تضمن�و  -: نیالمد الجانب

 الحسا�ات خالل الشھر الحالي وتمثل الم�الغ هلحر� هنیالمد هالحر� مثل�* الشھر الحالي و 

 خالل الشھر دیلى تلك الحسا�ات �موجب سندات الصرف او قخصما" ع دتیق التي

 التي تمت ه�للمعامالت المال نھیالمد همجموع الحر� مثل�و  -* المدور من الشھر السابق :

 ٠ زانیالم هخص�الشھر الحالي الذي  سبق�الشھر الذي  ه�لغا هالسن ه�بدا

 ص�ح� ثیشھر السابق �حال ه�الشھر الحالي مع المدور لغا هحر� مثل�و  -* المجموع :

 حسا�ات الشھر م��مدور عند تنظ هاحتسا� تمیالشھر الحالي والذي س ه�لغا المجموع

 ھرلحسا�ات ش ه�النس� هالمختص ه�المال هللسن ه�او الى مرحلة الحسا�ات الختام الالحق

 ٠االول  كانون 

 -* رقم الحساب :

 لیفي دل هتقره دائرة المحاس� المحاسبي لكل حساب اجمالي والذي لیرقم الدل ه�ف درجی

 ٠الحسا�ات  ف�تصن
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 -* اسم الحساب :

 في النموذج المرفق وتعتبر نی�ما مب هالمراجع زانیفي م هاسماء الحسا�ات مدون ان

 جھاادرا تمی ثیماعدا االستثناءات للدوائر التي لھا حسا�ات متعدده في المصارف ح ثابتھ

 ٠�حقل مجموع حسا�ات النقد والمصارف  ينتھ�مستقل لكل حساب منھا و  �شكل

 -من : تكون �و  -* الجانب الدائن :

 في الحساب دتیللحسا�ات �الم�الغ التي ق هالحر�ھ الدائن مثل�و  -* الشھر الحالي :

 ٠او الصرف خالل الشھر الحالي  دیمستندات الق �موجب

 ب �الم�الغللحسا هالدائن همجموعھ الحر� مثل�و  -* المدور من الشھر السابق :

 ٠الشھر السابق  ه�ولغا هالسن ه�في الحساب منذ بدا دهیالمق

 مجموع حقل الشھر الحالي مع المدور من الشھر السابق والذي مثل�* المجموع / و 

 ه�مدور للشھر الالحق او الى مرحل دیق�الشھر الحالي والذي س ة�المجموع لغا مثل�

 ٠لحسا�ات شھر �انون االول  ه�النس� هالمختص ه�المال هللسن ه�الختام الحسا�ات

 -: هالمراجع زانیم تضمنھای* الحسا�ات التي 

 ه�نب�جا هالعام ه�ومیمن حقل حساب البنك في ال هنقل تم�و  -* الحساب الجاري مع البنك :

 ٠والدائن )  نی( المد

 هالعام ھیومیفي حقل الصندوق في ال هالم�الغ المسجل ه�وتدرج ف -* حقل الصندوق :

 ٠والدائن  نیالمد ه�جانب�

 اصال" وان هنی�النظر لكون المصرف النھائي من الحسا�ات المد -* المصرف النھائي :

 لذا فان المبلغ نیوھو الجانب المد ودیعلى جانب واحد من الق حتوي � صات�التخص سجل

 طابق�والذي  هالعام ه�ومیحقل المصرف النھائي في ال دیھو رص زانیفي الم درجی الذي

 سواء لمعامالت الشھر الحالي او المدور او ٢محاسبھ /  صات�سجل التخص مجموع
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 ٠ المجموع

 اصال" وان هالنھائي من الحسا�ات الدائن رادیالنھائي / �النظر لكون حساب اال رادی* اال

 لذا فان المبلغ الذي ودیعلى جانب واحد من الق حتوي � ٦محاسبھ /  ھیالنھائ راداتیاال سجل

 موعمج طابق�والذي  هالعام ه�ومیالنھائي في ال رادیحقل اال دیرص مثل� زانیالمفي  درجی

 ٠خالل الشھر الحالي او المدور او المجموع  ه�النھائ راداتیفي سجل اال المعامالت

 هالمراجع زانیلھذا الحساب في م نیازاء جانب المد درجی -* اجمالي حسا�ات السلف :

 في الجانب الدائن درج�و  هالعام ه�ومیب في سجل المن الحسا نیالجانب المد مجموع

 ٠ هالعام ه�ومیالجانب الدائن للحساب في سجل ال مجموع

 / الدائن ) مطا�قا" لمجموع �افة انواع نی�ال" من جانبي الحساب ( المد كون �ان  جب�و 

 هوتختص دائرة المحاس� ٤في سجل استاذ االمانات محاسبھ /  هاالمانات المدون حسا�ات

 ٠ ه�فتحھا لدى الدوائر المعن تقرریانواع حسا�ات االمانات التي  دیبتحد

 هالمراجع زانیفي حقل الدائن من م درجی -: ه* الحساب الجاري مع دائره المحاس�

 هالعامھ وفي حقل الدائن من جاري دائرة المحاس� ھیومیفي سجل ال دیمامق

 ن الدوائر الى دائرةمن الحساب عند نقل ارصدة م نیالجانب المد ستعمل�و 

 في دیدرج ماق تمیه حسا�ات الدوائر وفي ھذه الحال ھیاو في حالھ تصف هالمحاس�

 مع الجانب هالعام ه�ومیمن ال همن حقل جاري دائرة المحاس� نیالمد الجانب

 هالمراجع زانیمن م نیالمد

 ٣١ى الدائره في الدفتري لد دیالرص مثل� -النقدي المدور : دینقلھ / * الرص تم�و  ١٢

 في الجانب الدائن من دیالرص ظھر�واالصل ان  ه�السنھ التال ه�افتتاحي في بدا دی�ق

 دیواذا �ان الرص هالمراجع زانیالى الجانب الدائن من م نقل�و  هالعام ه�ومیال سجل

 ه�ومیالنقدي المدور في ال دیمن حقل الرص نیفي الجانب المد درجی" فسال�ا
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 هالمراجع زانیمن م نیلمدوالجانب ا هالعام

 -اعمالھا ومنھا : هع�تم اضافة حسا�ات اخرى على قسم من الدوائر وحسب طب ولقد

 -المر�ز والفروع : نی* الحساب الجاري ب

 بھا وتتولى همرت�ط ه�التي لھا دوائر فرع ه�س�ھذا الحساب في الدوائر الرئ شغل�

 ( هكل شھر توحد مع المجموع ه�حسا�ات فروعھا وفي نھا ل�تمو  ھیس�الرئ الوحده

 هل سن� ه�ھذا الحساب في نھا دیرص كون �ان  جب�الحسا�ات ) و  دیبتوحه الخاص ه�الدفتر 

 ه�س�مصرفا" في الحساب الجاري مع الفروع لدى الدائره الرئ دیمامق كون � ثی�ح صفر

 ي معفي الحساب الجار  رادیا دیالمراجعھ مساولما مق زانیوفي م هالعام ه�ومیسجل ال في

 حسا�ات دیوالناتج عن توحه المراجع زانیالعامھ وم ھیومیفي سجل ال ه�س�الرئ الدائرة

 الدائرة ھذه

 المراجعة زانیم موازنة

 : ليیما ت�عیالمراجعة  زانیجانبي م موازنة الغراض

 العامة ،وذلك �عد موازنة ة�ومیاعاله من سجل ال نةی�افة الحسا�ات المب ع�نقل مجام تمی*

 ٠ ة�مع السجالت الفرع ھایالعامة ومطا�قة الحقول الواردة ف ة�ومیال

 ٠لذلك  ودرج المجموع في المكان المخصص ا�عمود زانیجمع الم تمی*

 من نیمجموع الشھر الحالي في الجانب المد كون �ان  جب�متوازنا  زانیالم كون � لكي

 ومجموع زانیمالمجموع للشھر الحالي الوارد في الجانب الدائن من ال ساوي � زانیالم

 مجموع المدور ساوي �ان  جب� زانیمن الم نیمن الشھر السابق في الجانب المد المدور

 جب� زانیمن الم نیالشھر في الجانب المد ة�ومجموع لغا ٠ زانیالجانب الدائن من الم في

 ٠ زانیمجموع الجانب الدائن من الم ساوي � ان

 الدائرة وتتولى س�مسؤول الحسا�ات ورئمن قبل المنظم و  هومرفقات زانیالم ع�توق تمی*
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 الحسا�ات قبل ارسالھا الى دائرة المحاس�ة في الموعد قیفي الدائرة تدق قیالتدق ئةیھ

 الدائرة حصرا س��تاب االرسال موقعا من قبل رئ كون �المحدد لھا و  القانوني

 مالحظة

 ارصدة مدورة خالل شھر �انون الثاني من �ل سنة التظھر

 

 ة�المصروفات النھائ جداول

 ٢٣ھ مرفق رقم(  ٤٢/محاس�ة ة�الموازنة الجار  ةعلى�جداول المصروفات النھائ -( اوال 

 أ) ٢٣أمرفق رقم(  ٤٢/محاس�ة ة�الموازنة االستثمار  ةعلى�جداول المصروفات النھائ - ا�ثان

 ھاان تجري موازنت جب�" و ا�الجداول التي تظھر الم�الغ المصروفة مصرفا" نھائ وھي

من المصرف النھائي  نیالعامة وحقل المد ة�ومیحقل المصرف النھائي من سجل ال دیرص مع

ة الدائر  س�الحسا�ات ورئ ریالمراجعة الشھري وتوقع الجداول من قبل المنظم ومد زانیم في

الحقول الموجودة في اعلى  ان في الدائرة . ة�عن الرقا�ة الداخل نیالمسؤول ع�بتوق وتوثق

 ليیما ثبتی الجدول من من�ففي الجانب اال ة�خص الحاس�ة االلكترونالجداول ت

 ) االرقام المخصصة لذلك من قبل الحاس�ة نة�في الحقول الخاصة ازاء ( الخز  درجی*

 الحساب ھایال عود�في الحقول الخاصة ازاء (السنة ) السنة التي  درجی*

 الحساب ه�لا عود�في الحقل الخاصازاء ( الشھر ) الشھر الذي  درجی*

 ة�) �النس�ة لمصروفات الموازنة الجار ٢الرقم (  مثل�*نوع االستمارة وھو ثابت و 

 ا�مجموع الحقول عمود مثل�و  قی*مجموع التدق

 -: تضمنیمن الجدول ف سر�*اما الجانب اال

 لیالدائرة و�موجب دل ه�رقم ال�اب الذي تعود ال هازائ نةیفي الحقول المب درج�*ال�اب / و 

 ٠االداري للموازنة العامة  ب�التبو 

 الدائرة ه�رقم القسم الذي تصرف عل هازائ نةیفي الحقول المب درج�*القسم/ و 
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 ٠رمز المحافظات  نییعلى جدول الحاس�ة �خصوصتع عتمد�*المحافظة / و 

 ٠على الرقم المخصصمن قبل الحاس�ة للدائرة  عتمد�*الدائرة / و 

 ٠ثابت للسنة الواحدة  كون �و  ا�مودمجموع الحقول ع شمل�و  قی*مجموع التدق

 -الجدول من : تكون ی

 في �ل حقل من الفصل والمادة درج�الفصل و  حقل

 واستنادا ه�المادة والنوع الذي تم احتساب المبلغ عل حقل

 النوع الى موازنة الدائرة حقل

 او ة�عنوان الفصل والمادة والنوع �النس�ة للموازنة الجار  ه�ف درج�*العنوان / و 

 ٠ ة�ستثمار اال

 السنة ة�من بدا ا�مصرفا نھائ دةیللشھر السابق / وتمثل الم�الغ المق ة�*المصروفات النھائ

 ٠الجدول  م�الشھر السابق لتنظ ة�ولغا

 ٠خالل الشھر  ا�مصرفا نھائ دةی*المصروفات للشھر الحالي / وھي تمثل الم�الغ المق

 مجموع ماصرف ه�الي مضافا المجموع مامصروف خالل الشھر الح مثل�* المجموع / و 

 ٠�مدور للشھر الالحق  عتبر�الشھر السابق والذي  ة�لغا

 في الموازنة نیللدائرة وحس�ما مب ة�السنو  صات�التخص ھایف درج�/ و  صات�*التخص

 ع�اذا �ان لھا قسم في الموازنة او حس�ما مخصص لھا �موجب جدول توز  العامة

 ٠ االعتمادات

 -لجدول :ا م�*اسلوب تنظ

 اوال الفصل االول والثاني درجی ثیاسلوب التدرج التصاعدي في الفصول �ح ت�عی*

 ٠وھكذا  ٠٠٠

 ) م�اشرة٢( محاس�ة/  صات�نقل الم�الغ من سجل التخص تمی*
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 ب�تبو  لیازاء الفصل عنوان الفصل �ما ورد في دل درجی*

 ة�ازاء المادة عنوان المادة للموازنة العامة الجار  درجی*

 ة�ازاء النوع عنوان النوع واالستثمار  درجی*

 التسلسل او

 ازائھا مجموع المادة والتي درجی*اذا �انت المادة تحتوي على عدة انواع او تسلسالت ف

 مجموع الم�الغ المصروفة على االنواع او التسلسالت ضمن المادة الواحدة تمثل

 احد مساوي لمجموعمجموع الم�الغ المصروفة على المواد ضمن الفصل الو  كون �*

 ٠ الفصل

 العامة ة�ومیحقل المصرف النھائي في سجل ال دیمجموع الفصول مساو لرص كون �*

 الم�الغ المخصصة لھا في صات�ازاء �ل فصل ومادة ونوع في حقل التخص درجی* 

 او اضافة لھا�عند اجراء المناقالت بتنز  صات�ھذه التخص ح�تصح تم�العامة و  الموازنة

 ٠ ھایال م�الغ

 العامة ة�ومیحقل المصرف النھائي من سجل ال دیالجداول وموازنتھا مع رص م�*�عد تنظ

 ریمن قبل منظم الجدول ومد وقعیالمراجعة  زانیمن المصرف النھائي في م نیالمد وحقل

 ٠الداخلي في الدائرة  قیعن التدق نیالمسؤول ع�بتوق وثق�الدائرة و  س�ورئ الحسا�ات

 ة�النھائ راداتیجداول اال - ج

 

 ٢٤ ھ مرفق رقم ٤٣محاس�ة /  ة�على الموازنة الجار  ة�النھائ راداتیجداول اال -اوال

امرفق رقم(  ٤٣محاس�ة  ة�االستثمار  ة�على الموازنة الجار  ة�النھائ راداتیجداول اال -ا�ثان

 أ) ٢٤

 امة حسبالع نة�" للخز ا�" نھائرادایالجداول التي تظھر مجموع الم�الغ المقبوضة ا وھي
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 مع سجل ة�النھائ راداتیحقل اال دیان تجري موازنتھا مع رص جب�والمادة والنوع و  العدد

 المراجعة الشھري  زانیالنھائي من م رادیالعامة ومع الجانب الدائن من حقل اال ة�ومیال

 نیالمسؤول ع�الدائرة وتوثق بتوق س�الحسا�ات ورئ ریالجداول من قبل المنظم ومد وتوقع

 قا�ة الداخلة في الدائرة .الر  عن

 درج المعلومات تم�و  ة�الحقول الموجودة في اعلى الجدول تخص الحاس�ة االلكترون ان

 -الجدول من : تكون ��ما ورد في جداول المصروفات و  ھایف

 في �ل منھا رقم العدد والمادة والنوع درج�*العدد و 

 ب�و واستنادا الى التب ه�رادعلیالذي احتسب المبلغ ا المادة

 ٠ ة�او االستثمار  ة�الموازنة الجار  لیالوارد في دل النوع

 الموازنة لیعنوان العدد او المادة او النوع وحس�ما ورد في دل ه�ف درج�* العنوان / و 

 شھرال ة�السنة ولغا ة�الم�الغ المستلمة من بدا مثل�الشھر السابق/ و  ة�الى نھا راداتی*اال

 السابق

 ة�مامستلم من بدا ه�مجموع مامستلم خالل الشھر الحالي مضافا ال مثل�*المجموع / و 

 ٠الشھر السابق والتي تكون �مدور في الشھر التالي  ة�ولغا السنة

 -الجدول : م�تنظ اسلوب

 والثاني –اوال العدد االول  درجی ثیاسلوب التدرج في االعداد والمواد واالنواع ح ت�عی*

 ٠وھكذا  – والثالث

 ٠) م�اشرة ٦( محاس�ة /  رادی�الغ من سجل االنقل الم تمی*

 دیالموازنة والتي ق لیالواردة في دل ن�ازاء �ل من العدد والمادة والنوع ،العناو  درجی*

 لھا رادیا المبلغ

 ٠مجموع المادة اوال  درجیان  جب�*اذا �انت المادة تحتوي على عدة انواع ف
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 ٠مجموع العدد  ي ساو �ان  جب�* مجموع المواد ضمن العدد الواحد 

 ٠العامة  ة�ومیفي سجل ال ة�النھائ راداتیحقل اال دیرص ساوي �ان  جب�*مجموع االعداد 

 العامة ومع الجانب الدائن ة�ومی*�عد اكمال الجدول ومطا�قة المجموع النھائي مع سجل ال

 تالحسا�ا ریمن قبل منظم الجدول ومد وقعیالمراجعة  زانیالنھائي من م رادیحقل اال من

 الداخلي في الدائرة قیالدائرة ومسؤولي التدق س�رئ او

 ٢٥ د مرفق رقم  ٢٤استمارة حسا�ات معامالت الخزائن محاس�ة /  -د

 نقل مجموع �ل نوع من انواع السلف او االمانات من سجل تمیاالستمارات التي  وھي 

 او الدائنة ةنیمجموع انواع السلف (المد كون �و ٤السلف واالمانات محاس�ة /  استاذ

 العامة ة�ومیاو الدائنة ) لالمانات في سجل ال نةی(المد ة�" لحقل الحسا�ات الشخصا�مساو 

 المراجعة الشھري توقع زانیالعامة وم ة�ومیاعداد الجداول ومطا�قتھا مع سجل ال و�عد

 نع نیالمسؤول ع�الدائرة وتوثق بتوق س�الحسا�ات ورئ ریقبل الموظف المختص ومد من

 �مفردات ارصدة ة�لیجداول تحل م�في الدائرة وتكون الدائرة ملزمة بتقد ة�الداخل �ةالرقا

 فترة الحسا�ات / ة�من �ل سنة و�ذلك لغا ٣١/١٢ ة�السلف واالمانات المتراكمة لغا

 ة�وتشمل الحقول االت ة�الختام

 ٠ ة�الحاس�ة االلكترون الحقول الموجودة في اعلى الجدول تخص ان

 -: تضمنیمن الجدول  من�*الجانب اال

 ازائھا الرموز المعطاه من قبل الحاس�ة نةیفي الحقول المب درج�/ و نة�*اسم الخز 

 ازائھا رقم الحافظة استنادا الى الرموز المعطاه نةیفي الحقول المب درج�*المحافظة/ و 

 ٠قبل الحاس�ة  من

 قبل الحاس�ة ازائھا رمز الدائرة المخصص من نةیفي الحقول المب درج�*الدائرة / و 

 ة�االلكترون
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 السنة والى ة�ثابتا من بدا كون �و  ا�مجموع الحقول عمود شمل�/ و  قی*مجموع التدق

 ٠ تھاینھا

 -: تضمنیمن الجدول  سر�*الجانب اال

 ٠الجدول  ھایال عود�ازائھا السنة التي  درج�*السنة/ و 

 ٠الجدول  ه�عودال�الشھر الذي  هازائ درج�*الشھر/ و 

 ٥المدفوعات والرقم مثل�) ٦الن الرقم (  ه) ازائ ٥٦الرقم (  وضع�ائن / و / د نی*مد

 ٠المقبوضات  مثل�

 ٠ ا�مجموع الحقول عمود مثل�/ و قی*مجموع التدق

 الحقول تضمن�المدفوعات و  مثل�) والذي نی(المد من�الجدول من الجانب اال تكون ی*

 -: ة�التال

 زیمن قبل قسم الحاس�ة ولقد تم ترم نیب المعرمز الحسا مثل�*رمز اسم الحساب /و 

 ة�) واجمالي الحسا�ات الشخص٦(السلف) برقم (  نةیالمد ة�الحسا�ات الشخص اجمالي

 ٨ الدائنة االمانات برقم  ٠

 رموز انواع الحسا�ات �النس�ة للسلف واالمانات ولقد مثل�* رمزنوع الحساب/ و 

 ٠ ضا�من االمانات رمز خاصالكل نوع من السلف رمز خاصولكل نوع  اعطي

 على الحساب الواحد دةیمجموع الم�الغ المق ھیف درج�*المدور من الشھر السابق / و 

 ٠الشھر السابق  ة�السنة ولغا ة��ان سلفة او امانة منذ بدا سواء

 على حساب السلف او االمانات دةیمجموع الم�الغ المق مثل�*مجموع الشھر الحالي / و 

 ٠الشھر  خالل

 ة�السنة ولغا ة�على الحساب منذ بدا دیما مق مثل�الشھر الحالي / و  ة�مجموع لغا*ال

 ٠الحالي والتي ستكون للشھر الالحق  الشھر
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 المعتمد ف�التصن لیعنوان السلفة او االمانة وحسب دل نیف درج�*اسم الحساب / و 

 ٠السلف واالمانات  حسا�ات

 ة�على الحقول التال تضمنیمقبوضات فال مثل�(الدائن ) والذي  سر�*اما الجانب اال

 طبق�و  المقبوضات خص�*المدور من الشھر السابق وھذا الجانب 

 من�*مجموع الشھر الحالي نفس االسلوب المت�ع في الجانب اال

 ٠الشھر الحالي من الجدول  ة�*المجموع لغا

 -الجدول : م�* اسلوب تنظ

 م�اشرة ٤سجل محاس�ة/ نقل مجموع �ل نوع من السلفة او االمانة من  تمی* 

 او الدائنة ) مساوي لما ورد في حقل الحسا�ات نةیمجموع انواع السلف (المد كون �*

 ٠العامة  ة�ومیاو الدائنة للسلف في سجل ال نةیالمد ة�الشخص

 /الدائنة ) مساوي لما ورد في حقل الحسا�اتنةیمجموع انواع االمانات (المد كون �* 

 ٠العامة  ة�ومیلالمانات في سجل ال /الدائنة)نةی(المد ة�الشخص

 المراجعة توقع من قبل زانیالعامة وم ة�ومی*�عد اعداد الجداول ومطا�قتھا مع سجل ال

 الداخلي في قیالدائرة ومسؤولي التدق س�الحسا�ات ورئ ریالمختص ومد الموظف

 الدائرة

 مانات�مفردات ارصدة السلف واال ة�لیجداول تحل م�*تكون الدائرة ملزمة بتقد

 ٣١ ة�/ المتراكمة لغا ٠ ة�فترة الحسا�ات الختام ة�ولغا ١٢

 ٢٦مرفق رقم  ٤٤شھادة الموجود النقدي في المصرف محاس�ة /  -ھ  

 لسنة ٨�شأنھا منشور عام دائرة المحاس�ة /قسم الدراسات والمتا�عة المرقم /  الحظی

 والمتضمن التالي ١٩٨٧

 ((منشور عام))
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 لحساب الجاري مع المصرف/ مطا�قة ام

 ٢١في  ٥٠٢٢٦الرئاسة المرقم  وانیاوال)من �تاب د- ١١/ اشارة للفقرة ( ١٩٨٦/١٢

 المفتوحة لدى ة�مستوى فعال من اجراءات الرقا�ة على الحسا�ات الجار  ریتوف ولغرض

 ھذه الدائرة امن�المر دوائر الدولة ومنشأت القطاع االشتراكي والتي تمول مر�ز  المصارف

 الجاري  ھاینفقاتھا المحتس�ة على الموازنة العامة للدولة �قسم ة�تغطل

 ة�ومتا�عة تسو  ھایعناصر االشراف عل ریھذه الحسا�ات وتوف ة�والھم واالستثماري 

 ة�الدفتري لحساب المصرف في سجالت الوحدةالحساب دیالرص نیالتي تظھر ب الفروقات

 �شف ظھر�الذي  الحساب الجاري للدائرة لدى المصرف دیرص نیو�

 ان تمارس من قبل جب�المحددة فأن ھذه المھام  ة�الجاري في الفترات الزمن الحساب

 اتھم�الدائرة �أعت�ارھا ضمن مھام مسؤول س�تحت اشراف رئ نییالمال نیالموظف

 ھیفي دوائرھم وعل ة�المعامالت المال ان�ولالطمئنان على صحة وسالمة جر  ة�ف�الوظ

 -:ة�ات التالات�اع االجراء تقرر

 حسابھا الجاري لدى دیتتولى ادارة الحسا�ات في الدائرة المختصة مطا�قة رص -١

 تیھاوتثبیالمصرف ال رسلھیالكشف الذي  دی�موجب سجالتھا مع رص المصرف

 (شھادة موجود ٤٤المطا�قة على استمارة المطا�قة مع نموذج محاس�ة /  ة�عمل

 -:ا�ادناه والمرفقة نماذج منھا ط نةیب)وتعزز االستمارة �الجداول المالمصرف

 المسحو�ة ریغ كات�جدول �مفردات الش -أ

 في السجل دیالظاھرة في �شف المصرف ولم تق داعاتیجدول اال -ب

 في السجل ولم تظھر في �شف المصرف دةیجدول �المقبوضات المق -ج

 في السجل دیجدول �المدفوعات الظاھرة في �شف المصرف ولم تق -د

 استمارة المطا�قة والكشوفات المرفقة بھا من قبل الموظف المختص وتوقع
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 ادارة الحساب ومسؤول

 ة��ما في ذلك المراجعة الشخص عة�على ادارة الحسا�ات اتخاذ االجراءات السر  -٢

 الفروقات التي تظھرھا الجداول (ب،ج،د) لتالفي عدم ة�لمتا�عة تسو  للمصرف

 لالحق وعندما تضطر ادارة الحسا�اتعند اجراء المطا�قة للشھر ا ظھورھا

 ان تبرر االس�اب التي حالت دون  جب�في المطا�قة للشھر الالحق ف اظھارھا

 تھا�تسو 

 الداخلي فور االنتھاء من قیاستمارة المطا�قة ومرفقاتھا الى جھازالتدق  -٣

 التاكد من صحة المطا�قة ومفردات قیعلى جھاز التدق توجب�المطا�قة و  ة�عمل

 تلك الفروفات ة�وسالمة االجراءات المتخذة في ادارة الحسا�ات لتسو  ة�التسو  فقرات

 هام�لق داییالداخلي في الدائرة تا قیاستمارة المطا�قة من قبل مسؤول التدق ع�وتوق

 قھا�بتدق

 قیمن قبل جھاز التدق قھا�تقدم ادارة الحسا�ات استمارة المطا�قة ومرفقاتھا �عد تدق -٤

 اطالعھ على سالمة االجراءات المتخذة دیف��ما  عھا�الدائرة لغرض توق س�ى رئال الداخلي

 راهیاصدار ما ھیقبل ادارة الحسا�ات وفق ما تقدم وعل �شأنھامن

 مفردات الم�الغ الظاھرة في االستمارة ة��شأن متا�عة تسو  ھاتیالتوج امن�ضرور 

 المرفقة بھا والجداول

 بھذا ة�)والجداول المرفقة بھا والمراسالت الجار  ٤٤ تنظم استمارة المطا�قة(محاس�ة -٥

 ترسل النسخة االولى منھا معززة �صورة �شف الحساب الجاري وشھادة نیبنسخت الشان

 زانیالمصرف الى دائرة المحاس�ةضمن م صدرھا�التي  دیداالرصییتا

 ذافتح لھوتحفظ النسخ الثوان منھا في ملفات خاصة ت ة�الشھري للدائرة المعن المراجعة

 مھاالى�لتقد أة�تكون مھ ثیفي ادارة الحسا�ات حسب التسلسل الزمني لھا �ح الغرض
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 نیوالتسلم ب م�الرقا�ة المختصة فور طلبھا �ما تخضع ھذه الملفات الى دور التسل اجھزة

 والخلف السلف

 لىالمسحو�ة المرھا ا كات�على الدائرة التي تقدم الش دیعلى الدائرة المختصة التأك -٦

 المسحو�ة الكثر من ریغ كات�لوفاء م�الغھا وتكرار ظھورھا في جدول الش المصرف

 مالحظاتھا �االس�اب التي حالت ان�للسحب و� مھا�اشھر �ضرورة االسراع لتقد ثالثة

 ذلك دون 

 المراجعة) التي لم ترسل الى ن�(مواز  ة�تطبق ھذه االجراءات على الحسا�ات الشھر  -٧

 ) اعاله٥�الفقرة (  ھایفتح الملفات المشار ال تم�ور منشورنا ھذا و الدائرة قبل صد ھذه

 ١/ اعت�ارا من ١٩٨٧/١

 ما ذیتنف تطلبھای ضاحات�استفسارات او ا ة�نرجو مفاتحة ھذه الدائرة �خصوصا -٨

 دیعلي عب ھاشم                                              تقدم

 عام دائرة المحاس�ة ریمد                                               

 

 ارة مطا�قة حساب المصرفاستعمال حقول الجداول الملحقة �استم ة�ف�( مالحظات حول � 

 ٤٤(( (محاس�ة 

 أ : الكشف

 ) من المنشور المرفق٦اجراءات الدائرة وفق الفقرة (  ن�حقل المالحظات لتدو  ستعمل�

 ب : الكشف

 : داعیحقل نوع اال - أ

 حواالت او اشعارات داعی، ا كات�ش داعینقد ، ا داعیا كون ��أن  داعینوع اال ثبتی

 ٠ذلك  ریاو غ دیالق
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 حقل المالحظات : - ب

 ٠لالجراءات المتخذة �شأن المتا�عة او نتائجھا  ملخص ه�ف تدون 

 

 /ج : الكشف

 حقل نوع السحب : - أ

 التي تم سحب المبلغ من حساب جاري الدائرة في المصرف �أن قة�تثبت الطر  - ب

 االعتمادات او ة�او خصم من الحساب م�اشرة مثل تغط كات�السحب �ش كو�

 ل�او االشعارات الصادرة عن الدائرة �الخصم او التمو  ة�وائد مصرفوف ف�مصار 

 ٠المصرف  ودیالحساب او عكس ق من

 -او االشعار : ك�حقل رقم الش -٢

 اصال للحساب عود�المدفوع من قبل المصرف والذي ال ك�في ھذا الحقل رقم الش دون ی

 تاب االشعار الذي� خ�موضوع المطا�قة او رقم اشعار المصرف او رقم وتار  الجاري 

 من الحساب ل�الدائرة الى المصرف �طلب الخصم او التمو  اصدرتھ

 حقل المالحظات : -٣

 في ھذا الحقل االجراءات المتخذة في ادارة الحسا�ات لمعالجة الفرق او النتائج تثبت

 ھایتم التوصل ال التي

 د : الكشف

 دینوع الق حقل

 داعینقدا او اال كون �ي �شف المصرف �أن ف رادیظھور اال قة�في ھذا الحقل طر  ثبتی

 ٠ رھایاو غ ة�مصرف ة�دیق ات�او تسو  دیاوحواالت او اشعار ق كات��ش

 : مالحظة
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 او السحب الواردة في �شف دیاالستفادة من الرموز التي توضح اس�اب الق مكن�

 �طاقة �شف الحساب الجاري برموز خاصة ومعرفتھا ة�والمدونة في نھا المصرف

 ٠٠٠المعلومات في الكشوفات اعاله  ن�تدو الغراض

 الموازنة واعداد التخط�ط : ثان�ا

 للدولة العامة الموازنة .١

 للدولة اإلتحاد�ة العامة الموازنة ومراحل مكونات .٢

 الموازنة تقس�مات .٣

 للدولة االتحاد�ة العامة الموازنة .١

 للدولة الموحدة العامة ازنةالمو  قانون  ١٩٨٥ لسنة  ١٠٧  رقم القانون  من ١المادة حددت

 الموازنة مكونات

 :مجموعتین على وھي للدولة العامة

 :كاالتي موزعة موازنتین وتضم مر�ز�اً  الممول الحكومي القطاع موازنة : األولى المجموعة

 الجار�ة الموازنة – أ

 اإلستثمار�ة الموازنة - ب

 اإلنتاجي اإلقتصادي النشاط ذات عامال القطاع لوحدات الموحدة الموازنة : الثان�ة المجموعة

 .ذات�اً  الممولة

 الممول الحكومي القطاع موازنة أن ثالثاً  – ثان�اً  – أوالً  -٢  المادة في أعاله القانون  أوضح وقد

 :ھي مر�ز�اً 

 تقع التي التمو�ل مصادر من تحصیلھا المتوقع الموارد جم�ع تتضمن تخص�ص�ة تخط�ط�ة

 بوزارة المرت�طة غیر والدوائر بھا المرت�طة اإلدار�ة والتقس�مات اراتالوز  على ج�ایتھا مسؤول�ة

 أوالً  -٣  المادة في القانون  وأوضح السنة خالل إلستخدامھا المعتمدة التخص�صات تتضمن كما

 وتنفذ تعد تخط�ط�ة موازنة ھي اإلشتراكي القطاع لوحدات الموحدة الموازنة �أن ثالثاً  – ثان�اً  –
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 اإلقتصادي النشاط ذات الوحدات جم�ع موازنات وتتضمن الموحد محاسبيال النظام وفق

 وحساب النت�جة حساب رصید تظھر التي الموازنات على وتقتصر ذات�اً  الممولة اإلنتاجي

 .قبلھا من المعتمدة األسس وفق األر�اح توز�ع

 مالي برنامج) �أنھا ٢٠٠٤ لسنة ( ٩٥  رقم العام والدین المال�ة اإلدارة قانون  في الموازنة عرفت

 .للحكومة العین�ة والصفقات وتحو�الت ونفقات إلیرادات السنو�ة التخمینات على �قوم

 :الجار�ة النفقات .أ

 �النفقات تتعلق والتي سنو�اً  المتكررة اإلعت�اد�ة والنفقات �اإلیرادات المتعلقة الموازنة ھي

 .تنفیذھا ومتا�عة ومناقشتھا تجم�عھا المال�ة وزارة تتولى و التشغیل�ة

 :اإلستثمار�ة النفقات .ب

 تنفیذ ومتا�عة إعدادھا التخط�ط وزارة وتتولى السنو�ة الرأسمال�ة �المشار�ع المتعلقة الموازنة ھي

 .السنو�ة اإلستثمار�ة الموازنة تنفیذ تعل�مات وفق الرأسمال�ة المشار�ع

 الجار�ة الموازنتین توحید جرى  ٢٠٠٤ ةلسن  ٩٥  رقم العام والدین المال�ة اإلدارة قانون  �موجب

 المال�ة بوز�ر تنفیذھا صالح�ة وأن�طت االتحاد�ة العامة الموازنة ھي واحدة �موازنة واإلستثمار�ة

 وتوز�ع اإلستثماري  المنھاج �إعداد التخط�ط وزارة وتقوم ؛ التخط�ط وز�ر مع و�التشاور

 .التمو�ل عمل�ة المال�ة وزارة وتتولى ارةبوز  المرت�طة غیر والجھات الوزارات على التخص�صات

 :اإلتحاد�ة العامة الموازنة ومراحل مكونات .٢

 : اإلتحاد�ة الموازنة مكونات .أ

 .الموازنات ھذه هتغط� الذي النشاط طب�عة وحسب أساسیین جزئین من العامة الموازنة تتكون 

 .الجار�ة النفقات :أوالً 

 .)الرأسمال�ة ر�عالمشا (اإلستثمار�ة النفقات :ثان�اً 

 : االتحاد�ة العامة الموازنة إعداد مراحل .ب

 وتشر�ع�ة و�دار�ة وتحضیر�ة تنظ�م�ة عدیدة �مراحل �مر :اإلتحاد�ة العامة الموازنة إعداد

 لما الدولة خطة عن ع�ارة ھي الموازنة أن ورغم بوزارة المرت�طة غیر وللدوائر كافة وللوزارات
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 قانوناً  تمثل هنفس الوقت في أنھا إال وتكال�ف و�رامج أھدافاً  تمثل والتي القادمة السنة في ه� تقوم

 الموازنة دائرة القانون�ة أو اإلدار�ة والمحاس�ة المسائلةه � اإللتزام عدم على و�ترتب التنفیذ واجب

 وزارة مع التنسیق او و�التشاور للدولة العامة الموازنة اعداد عن مسؤولة المال�ة وزارة في

 : التال�ة �المراحل تمر االعداد عمل�ة وان خط�طالت

 على التخط�ط وزارة مع و�التشاور المال�ة وزارة قبل من الموازنة إعداد تعل�مات إصدار :أوالً 

 .القادمة للسنة المقررة السترات�ج�ة فیھا توضح والتي الوزراء مجلس �قرھا التي السترات�ج�ة ضوء

 �موجب موازنتھا إعداد لغرض كافة الدوائر على وتوز�عھا ازنةالمو  إعداد إستمارات إصدار و�ذلك

 .عام كل من ما�س شھر من إبتداءاً  و�كون  تصن�فھا و�سلوب بنودھا

 لكل مختصة لجنة بتشكیل أمر �إصدار وذلك الدولة دوائر قبل من الموازنة إعداد مرحلة :ثان�اً 

 ودائرة المال�ة الدائرة من ممثلین مع دائرةال لتلك التشكیالت لكل ممثلون  فیھا �شارك رئ�س�ة دائرة

 هألھداف وفقاً  القادمة للسنة �حتاجھ ما یوضح أن هعل� تشكیل و�ل العام والمفتش التدقیق

 .حز�ران شھر تتعدى ال فترة خالل تحق�قھا ینوي  التي هو�رامج

 الفرع�ة لدوائروا التشكیالت من تجم�عھا �عد المعن�ة الوزارات قبل من مناقشتھا مرحلة :ثالثاً 

 الدوائر مناقشة تتولى بوزارة المرت�طة غیر الرئ�س�ة الدوائر أو الوزارة مر�ز في لجنة تشكل حیث

 على الدوائر تكون  أن یتطلب ما وھو مبلغ كل وعلى الموازنة بنود من بند كل على لھا التا�عة

 الدائرة أو الوزارة ةلموازن نھائ�ة ص�غة على االتفاق یتم النقاشات و�عد هل خططت �ما علم

 .تموز شھر خالل الموازنة عو ن �حسب والتخط�ط المال�ة وزارتي إلى تقدم ثم وتشكیالتھا الرئ�س�ة

 لمناقشة متخصصة لجان تشكیل المال�ة وزارة تتولى :المال�ة وزارة في المناقشة مرحلة :را�عاً 

 لكل المناقشة تار�خ یتضمن نيزم جدول �إعداد وذلك الموازنة ضمن موقع لھا التي الدولة دوائر

 وزارة مع الحال و�ذلك محددة، وتوار�خ محددة مجام�ع شكل وعلى رئ�س�ة دائرة أو وزارة

 تقدم آب شھر خالل المناقشات تلك تنتھي أن و�جب اإلستثمار�ة �خصالمشار�ع ف�ما التخط�ط

 .ایلول شھر مطلع الوزراء مجلس إلى �عدھا

 ومھمة خاصة جلسات لھا تكون  حیث : الوزراء مجلس قبل من قرارواإل المناقشة مرحلة :خامساً 
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 أن ین�غي والتي القادمة للسنة �كاملھا الدولة خطة �إعت�ارھا الموازنة موضوع ألھم�ة وذلك

 و�عد الخدمات وتقد�م اإلقتصادي النمو وتحقیق اإلحت�اجات وسد األھداف تلك تحقیق تتضمن

 .األول تشر�ن شھر من العاشر قبل كوذل النواب مجلس إلى إقرارھا،تقدم

 یتوقف حیث واألساس�ة المھمة المراحل من وھي النواب مجلس في المناقشة مرحلة :سادساً 

 إعت�ارات المرحلة ھذه وتتخلل تغییرھا أو بنودھا �عض رفض أو تأجیلھا أو الموازنة إقرار علیھا

 ترسل أقرت، إن الموازنة، إقرار و�عد وس�اس�ة وثقاف�ة و�نسان�ة و�جتماع�ة إقتصاد�ة منھا عدیدة

 .علیھا للمصادقة الرئاسة مجلس إلى

 من والتأكد المجلس قبل من مراجعتھا تتم حیث الرئاسة مجلس قبل من المصادقة مرحلة :سا�عاً 

 قبل من ه� اإللتزام واجب تشر�ع تص�ح و�ھذا المصادقة تتم ثم واألولو�ات األھداف مع تطا�قھا

 .المال�ة السنة نھا�ة قبل ذلك �كون  وأن الجھات كافة

 ما حسب كل الدوائر على وتوز�عھا والتخط�ط المال�ة وزارتي قبل من ط�عھا مرحلة :ثامناً 

 .التنفیذ مرحلة تبدأ لكي منھا �خصھا

 الموازنة تقس�مات .٣

 -:قسمین إلى الموازنة تقسم

 الجار�ة النفقات .أ

 الدائرة أو الوزارة و�مثل ال�اب إلى للموازنة المنفذة وحداتال تقسم ه�موج� : اإلداري  التقس�م :أوالً 

 التي الرئ�س�ة والتشكیالت العامة المدیر�ات و�مثل القسم ثم .بوزارة ترت�ط ال التي الرئ�س�ة

  �الفرع هل یرمز تشكیل و�ل تشكیالت إلى أح�اناً  الدائرة وتقسم تشكیالتھا وتعتبرمن �الوزارة ترت�ط

 اإلقتصادي لألثر وفقاً  تقس�مات إلى المصروفات تقسم هو�موج� : اإلقتصادي التقس�م :ثان�اً 

 المستلزمات ، الخدم�ة المستلزمات ، الموظفین تعو�ضات مثل رئ�سي فصل �سمى تقس�م و�ل

 االلتزامات ، الدین وخدمة واالعانات المنح ، الرأسمال�ة النفقات ، الموجودات ص�انة ، السلع�ة

 االجتماع�ة والمنافع التقاعد�ة والمكافآت الرواتب ، الخاصة البرامج ، اع�ةاالجتم والمساھمات

 وتفاصیل وانواع مواد إلى أعاله الواردة الرئ�س�ة الفصول تقسم هو�موج� : النوعي التقس�م :ثالثاً 

 . مستو�ات ار�ع الى و�صل المصروف حسب النوع
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 الوظائف حسب المال�ة وزارة غراضوأل الموازنة تقسم هو�موج� : الوظ�في التقس�م :را�عاً 

 .إلخ التعل�م، الصحة، الدفاع، األمن، مثالً  الرئ�س�ة

 مع إنسجاماً  واألقال�م المحافظات حسب الموازنة تقسم ه�موج� : الجغرافي التقس�م :خامساً 

 .والتنم�ة التخط�ط ألغراض ب�انات لتوفیر و�ذلك الدستور

 ) :الرأسمال�ة ( اإلستثمار�ة النفقات .ب

 و�كون   فقراته إلى المشروع وتقس�م المشار�ع أو اإلقتصاد�ة القطاعات أساس على تقس�مھا یتم

 االقتصادي التصن�ف مستوى  وعلى والتسلسالت واألنواع والمواد والمشروع القطاع أساس على

 .الجار�ة النفقات في كما الصرف هوج حسب للتبو�ب الفرع�ة الحسا�ات

 :�أتي كما النفقات جانب – للموازنة التبو��ات توض�ح و�مكن

 ٢     االستمارة نوع
 ٢        النفقة نوع

 االداري  التبو�ب
 �اب
 قسم

 االقتصادي التصن�ف
 المشروع اسم

 المادة
 النوع
 النوع تفاصیل

 تسلسل
 حسا�ات على احتوى  والذي المال�ة وزارة قبل من الدولة لحسا�ات المحاسبي الدلیل صدر

 الى �االضافة االستحقاق اساس اعتماد تقرر ما اذا المحاسبي العمل متطل�ات لتلبي ثةمستحد

 لحین ه� العمل استمر والذي الموجودات على الس�طرة تضمن التي القید�ة المعالجات وضع

 المال�ة إحصاء مع متوافقا جاء والذي المال�ة وزارة عن الصادر الحسا�ات ھ�كل دلیل صدور

 تطو�ر خطة ضمن للمراجعة �خضع األخیر وھذا  1/1/2007في  وتطب�قه (GFS)  الحكوم�ة

 .المكلف الفر�ق بھا �قوم التي المحاسبي النظام
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 الجدید اإلیرادات تصن�ف

 النوع المادة  العدد االستمارة نوع الب�ان
    ١ اإلیرادات
    ٠١ المعدن�ة والثروات النفط�ة االیرادات
   ٠١  لخاما النفط تصدیر ایرادات

    ٠٢ والثروات الدخول على الضرائب
    ٠٣ االنتاج ورسوم السلع�ة الضرائب

    ٠٤ الرسوم
    ٠٥ العام القطاع ار�اح من الموازنة حصة

    ٠٦ الرأسمال�ة اإلیرادات
    ٠٧ التحو�ل�ة االیرادات
    ٠٨  اخرى  ایرادات
 الجدید المصروفات تصن�ف

 نوع الب�ان
 ةار االستم

 نوع
  النفقة

 تفاصیل  النوع المادة الفصل
 النوع

      ٢ النفقات
     ٠١  جار�ة نفقات

    ٠١    الموظفین تعو�ضات
   ٠١     واالجور الرواتب
  ٠١     رواتب

    ٠٢    الخدم�ة المستلزمات
    ٠٣    السلع�ة المستلزمات

    ٠٤   الموجودات ص�انة
    ٠٥    الرأسمال�ة النفقات
    ٠٦    الدین وخدمة واالعانات المنح

    ٠٧    الخارج�ة والمساھمات االلتزامات
    ٠٨    الخاصة البرامج

    ٠٩    هاالجتماع� المساعدات
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 األقال�م تنم�ة .ج

 تخصص أنھا إال اإلستثماري  النشاط ضمن األقال�م تنم�ة برنامج �موجب المنفذة المشار�ع تعد

 ذات للمشار�ع المستدامة التنم�ة إلى للوصول للمحافظات التنموي  �الواقع النھوض لغرض

 المناطة الرئ�س�ة الوزارات مشار�ع( الدولة مستوى  على ول�س المعن�ة �المحافظة الخصوص�ة

 لكل السكان عدد مع�ار حسب البرنامج ھذا إزاء المعتمدة التخص�صات وتوزع ) التخط�ط بوزارة

 .محافظة


