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  مقدمة                    
  ــــــــــــــــــــــــ                                    

  
لغرض رفع مستوى وكفاءة االجھزة الحسابیة القائمة على ادارة وتنظیم النظام 
المحاسبي الحكومي وادارتھ وتنظیمھ في مختلف مراحل العمل الحسابي ورفع القدرات 
الفنیة عن طریق ایجاد مرجع اساسي یحوي كل مكونات النظام المالي والمحاسبي 

مھا الوحدات الحسابیة في عملھا وتأمین السھولة للرجوع الیھ الحكومي لكي تستخد
والعمل بموجبھ وفق اطار الموازنة العامة االتحادیة للدولة واجراءات اعداد موازنة 
وحدات االنفاق الحكومي بشقیھا الجاریة والرأسمالیة وقواعد التنظیم المالي 

حكومي عند تنفیذ ومتابعة والمحاسبي وتحدید واجبات ومسؤولیات وحدات االنفاق ال
  .موازناتھا وتحمل مسؤولیاتھا عن ادارة المال العام المتمثل بتخصیصات الموازنة 

  
ولغرض تفعیل نظام الرقابة الداخلیة والتدقیق الداخلي في وحدات االنفاق الحكومي 
وتعزیز العالقة مع الرقابة الخارجیة بما یضمن تحسین اداء وحدات االنفاق في 

ات الحكومیة وتقلیل المخاطر المتعلقة بھا اضافة الى حمایة الموجودات من التعاقد
الفقدان وضمان دقة المعلومات والتقاریر المالیة وضمان التزام العاملین بالقوانین 
واالنظمة والتعلیمات للوصول الى الھدف الكبیر والحیوي المتمثل في تحسین كفاءة 

  ل العام العمل وتوفیر االمانة في ادارة الما
  
  
  

  فقــد تــم اعـــداد ھــــذا الدلیــــل                      
     

  ومـــــن اللــــــــــــــــــھ التوفیـــــــــــــــــــق                                         
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   :من إعداد الدلیل ھدفال. ١

للدولة والمحاسبة الحكومیة وتتضمن المبادئ والسیاسات  االتحادیةعرض اإلطار المفاھیمي للموازنة العامة . أ
 .المحاسبیة

 
جمع قواعد التنظیم المالي والمحاسبي لوحدات اإلنفاق الحكومي، لتكون مرشدًا لإلدارات المالیة في ھذه . ب

 .الوحدات، عند تنفیذ ومتابعة موازنتھا بجزئیھا الجاریة واإلستثماریة
لیات اإلدارات العلیا في وحدات اإلنفاق الحكومي لتحقیق المسائلة العامة عن إدارة تحدید واجبات ومسؤو  . ج

 .المال العام، المتمثل بتخصیصات الموازنة
 :تفعیل نظام الرقابة الداخلیة في وحدات اإلنفاق الحكومي لتحقیق األھداف اآلتیة. د

  
 .حمایة الموجودات من الفقدان وسوء اإلستخدام: أوًال
 .ضمان دقة المعلومات المالیة والتقاریر المالیة: ثانیًا
 .ضمان إلتزام العاملین بالقوانین واألنظمة والتعلیمات: ثالثًا

 .تحسین كفاءة العمل وإدارة المال العام: رابعًا
 .تعزیز العالقة بین الرقابة والتدقیق الداخلي والرقابة الخارجیة بما یضمن فعالیة الرقابة الداخلیة. ھـ
 .ین أداء وحدات اإلنفاق الحكومي في التعاقدات الحكومیة وتقلیل المخاطر المتعلقة بھاتحس.و

  
  التوزیع/ التحدیث/ التفعـیل. ٢

 من أما منھ، لإلستفادة )وحدات االنفاق(  الحسابیة الوحدات على وتوزیعھ الدلیل ھذا طبع المالیة وزارة تتولى
  .أساسًا مطبقة ألنھا للتطبیق تاریخ تحدید إلى جیحتا ال فھو فیھ الواردة األحكام تطبیق حیث

 القواعد حیث من الحكومي والمحاسبي المالي النظام تطویر أجل من مستمر المھمة بھذه المكلف الفریق أن
 مع یتطابق متكامل محاسبي نظام إلى والوصول الموازنة وتقسیمات والدلیل واإلجراءات واألسس واألحكام

  .یةالدول المحاسبة معاییر
  : كما أن وزارة المالیة مسؤولة عن

 . متابعة وتحدیث ھذا الدلیل كل ثالث سنوات من تاریخ نشره أو كلما دعت الحاجة لذلك  . أ
 .والدوائر االخرى  توزیعھ على الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة  . ب

 المعدل ١٩٨١/ لسنة ) ٩٢(م من الباب الثالث الوارد بقانون وزارة المالیة رق) ٣(واستنادًا ألحكام المادة 
  

  :الدلیل نطاق تطبیق. ٣

)  والدوائراالخرى بوزارة مرتبطة الغیر والجھات الوزارات( الحكومیة االنفاق وحدات كافة على الدلیل تطبیق یتم
 الرواتب التشغیلیة بما فیھا النفقات على الصرف كان سواء للدولة العامة الخزینة قبل من تمویلھا یتم التي
  .  االقالیم ومشاریع تنمیة االستثماریة مشاریعوال
  
  :العراق في والمحاسبي المالي النظام عن تاریخیة نبذة. ٤

 العثماني المحاسبات أصول قانون ألحكام العشرین القرن بدایة في العراق في الحكومي المحاسبي النظام خضع
 العدد ذي المالیة األمور في السلطة نظام بھا جاء التي التعلیمات مجموعة عن فضًال م،)١٩١١( سنة الصادر

 لسنة) ٢٨( رقم العامة المحاسبات أصول قانون صدر حتى القانون بھذا العمل وإستمر ١٩٢٤ لسنة) ٧١٥(
 ١٩٨٥ لسنة) ١٠٧( رقم للدولة الموحدة العامة الموازنة قانون وصدر بھ، الملحقة الحسابیة والتعلیمات ،١٩٤٠
 ومرحلة التنفیذ، مرحلة التشریع، مرحلة والمناقشة، اإلعداد مرحلة( الموحدة العامة ةالموازن مراحل تناول الذي

  ).المتابعة
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 المحاسبات أصول قانون ألحكام تخضع والتي مركزیًا الممولة الحكومیة اإلنفاق وحدات القانون ھذا بموجب وحدد
 اإلدارة قانون صدر إذ ٢٠٠٤ سنة یةنھا حتى القانونین بھذین العمل وإستمر ،١٩٤٠ لسنة) ٢٨( رقم العامة
 معھ تعارضھا حال في آنفًا المذكورین بالقانونین العمل جمد الذي ٢٠٠٤ لسنة) ٩٥( رقم العام والدین المالیة

  .١/١/٢٠٠٥ من وإعتبارًا
 تالحسابا دلیل شرح كراس عن فضًال السنین ھذه عبر المالیة التعلیمات من العدید المالیة وزارة عن صدرت كما

 قواعد تضمن الذي ١٩٨٩ سنة الالمركزي المحاسبي النظام تعلیمات وكراس ١٩٨١ سنة الجاریة للموازنة
 المستندیة المجموعة عن فضًال الالمركزي، المحاسبي للنظام المطبقة اإلنفاق لوحدات شاملة تنفیذیة محاسبیة

 المراجعة موازین من المحاسبي النظام جاتمخر ونماذج كافة الحكومي اإلنفاق وحدات قبل من المعتمدة والدفتریة
  .والنقدیة واألمانات السلف وحسابات واإلیرادات، للمصروفات التحلیلیة والجداول

  
 على الحسابات دلیل وكذلك الموحدة العامة الموازنة وتنفیذ إعداد في والنوعي واإلقتصادي اإلداري التبویب إعتمد
  .الموازنة تبویب مع ملینسج والنوعي اإلقتصادي التبویب أساس

  
  :العراق في والمحاسبي المالي النظام مكونات. ٥

  :اآلتیة األساسیة العناصر ھي العراق في الحكومي والمحاسبي المالي للنظام األساسیة المكونات أن
 

 )التشغیلیةالنفقات ( الجاري بشقیھا لدولةاالتحادیة ل العامة الموازنة عنھ تعبر ما وھو المالي التخطیط  . أ
 ).االستثماریةالمشاریع ( واإلستثماري

 
 الموازنة تنفیذ إدارة تتولى لتيا  التخطیط وزارة مع وبالتشاور المالیة بوزارة ممثلة المالیة اإلدارة  . ب

 دوائر في والمالیة اإلداریة األجھزة بھ تقوم ما وكذلك والمتابعة التمویل بعملیات والقیام علیھا واإلشراف
 .كافة الدولة

 
 وإعداد الموازنة تنفیذ لعملیات المحاسبي التنظیم جانب یحكم الذي النظام وھو: الحكومي المحاسبي نظامال. جـ

 كما ،وفقًا للقواعد واالنظمة والتعلیمات األداء تحكم التي القواعد ویضع والسنویة الشھریة البیانات
 المحاسبیة القواعد ددهتح ما وفق والقبض الصرف عملیات وتبویب والترحیل التسجیل حاالت یتضمن
 .والمحلیة الدولیة

 وأجھزتھا وأسالیبھا بھا القیام وأسس الخارجیة والرقابة الداخلیة الرقابة نظام یشمل: الرقابي النظام  . د
 .وإرتباطھا عملھا وأسلوب
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 :والمحاسبي المالي النظام تحكم التي والتعلیمات والنظم القوانین. ٦

  :یأتي وكما والتعلیمات والنظم القوانین من عدد الى العراق في الحكومي لمحاسبيوا المالي النظام یخضع

 اإلدارة قانون بموجب بھ العمل جمد والذي المعدل ١٩٤٠ لسنة ٢٨ رقم العامة المحاسبات أصول قانون  . أ
 جودو لعدم بالعمل أحكامھ بعض إستمرت انھ إال النظریة الناحیة من ٢٠٠٤ لسنة ٩٥ رقم العامة المالیة

 والذي القانون ھذا قدم ورغم. ولحین تعدیل القانون المشار الیھ اعاله المالیة اإلدارة قانون في عنھا بدیل
 سواء الحكومي المحاسبي العمل مجاالت لكافة شامًال قانونًا كان أنھ إال التعدیالت من الكثیر علیھ أجریت

 المحاسبیة، والدورة والسجالت والمستندات التنظیمیة والجوانب والصالحیات المحاسبیة األسس حیث من
 كان الزمن وبتقدم أنھ إال الرقابي للجانب تغطیتھ إلى إضافة الجوانب تلك لكافة شامًال قانونًا وبحق فكان

 .العام للقطاع الدولیة المحاسبة وقواعد یتماشى وبما المحاسبیة واألسس العمل أسالیب تطویر إلى بحاجة
 

 إلى یتوصل أن مرة وألول إستطاع والذي ١٩٨٥ لسنة ١٠٧ مـــرق دةــــالموح مةالعا الموازنة قانون  . ب
 كانت والتي ذاتیًا الممولة الوحدات ذلك في بما الحكومیة النشاطات لكافة موحد عامة موازنة قانون

 للوحدات الموازنة بین الفرق أن إال خاصة كمجموعة الموحدة الموازنة ھذه ضمن رـتظھ موازنتھا
 تخطیطیة موازنة تعتبر كانت لألولى الموازنة أن ھو ذاتیًا الممولة والوحدات مركزیا الممولة میةالحكو

 الوحدات تلك موارد من كانت المبالغ ألن فقط تخطیطیة موازنتھا كانت دـــــفق الثانیة أما وتخصیصیة
 سلع من تقدمھ ما مقابل واردم ولھا إقتصادي نشاطھا أن بأعتبار للدولة ةــالعام الموازنة موارد من ولیس

 ایقاف العمل تم اآلخر ھو القانون وھذا مجاني بشكل خدماتھا تقدم التي ىــاألول الوحدات عكس وخدمات
 . ٢٠٠٤ لسنة  ٩٥ مـــــــرق ةـــــــالعام المالیة اإلدارة قانون بعد تشریع

  
 

 القانون وھذا ٢٠٠٣ أحداث بعد جاء الذي نالقانو وھو ٢٠٠٤ لسنة ٩٥ رقم العامة المالیة اإلدارة قانون. جـ
  .  معھ تعارضھا حال في السابقة بالقوانین العمل جمد قد

  
 العامة الموازنة قانون بأسم قانون یصدر السنوات من سنة كل في أن حیث السنویة العامة الموازنة قوانین  . د

 لكافة والمحاسبیة المالیة للتصرفات أحكامًا تضع والتي) واإلستثماریة الجاریة،( بشقیھا للدولة اإلتحادیة
 وإلى الصالحیات إلى تتطرق قانونیة مواد على تحتوي أنھا كما الصرف أوجھ ولكافة الحكومیة الوحدات
 .اإلیرادات أو المصروفات مجال في سواء الحاالت من لعدد والمعالجات المحاسبیة األسس

 
 سنویة تعلیمات وضع على  والتخطیط المالیة وزارتي دأبت: اإلتحادیة العامة الموازنة تنفیذ تعلیمات. ھـ

 ولكافة والمحاسبیة المالیة للتصرفات وقواعد أحكامًا تضع ة السنويالموزان قانون صدور بعد تصدر
 وتقدیم الحسابات وغلق البیانات وإعداد والقبض والصرف التمویل عملیات من ًاإبتداء الوحدات

  .ةوالسنوی الشھریة المالیة الكشوفات
 
 التي التخطیط وزارة عن الصادرة التعلیمات وھي ٢٠٠٨ لسنة \ ١ رقم الحكومیة العقود تنفیذ تعلیمات  . و

 .أنواعھا وبكافة الحكومیة التعاقدات لعملیات أحكامًا تتضمن
 
 الكثیر زال وال السابقة بالفترات صادرة كانت المشاریع وتنفیذ والمقاوالت الھندسیة األمور تنظیم تعلیمات  . ز

 .والكھربائیة المدنیة الھندسة مقاوالت تنفیذ كتعلیمات اآلن لحد المفعول نافذ ھامن
 
 .٢٠٠٨ لسنة ٢٢ رقم الدولة موظفي رواتب قانون  . ح
 
 .المعدل ٢٠٠٦ لسنة ٢٧ رقم الموحد التقاعد قانون  . ط
 .المعدل ٦١٩٨ لسنة ٣٢ رقم الدولة أموال وإیجار بیع قانون  . ي
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 .المالیة وزارة عن صادر كتاب الالمركزي الحكومي المحاسبي النظام تعلیمات  . ك
 
 .ذاتیًا الممول العام القطاع لوحدات الموحد المحاسبي النظام  . ل

  
 
 .التأمین وشركات للمصارف الموحد المحاسبي النظام  . م
  

 المالي بالنظام مباشر مساس لھا التي والتعلیمات المالیة التشریعات من عدد ھناك تقدم ما إلى إضافة: مالحظة
منھا قانون رسم الطابع وقانون االیفاد والسفر وقانون التنفیذ وفي حالة صدور اي قوانین  بيوالمحاس

 .وتعلیمات اخرى سیتم اضافتھا عند تحدیث الدلیل
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  التخطیط واعداد الموازنة " : ثانیا
  

  الموازنة العامة للدولة .١
 تحادیة للدولةمكونات ومراحل الموازنة العامة اإل .٢
 تقسیمات الموازنة .٣
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  الموازنة العامة االتحادیة للدولة. ١
 الموازنة مكونات للدولة الموحدة العامة الموازنة قانون ١٩٨٥ لسنة) ١٠٧( رقم القانون من) ١( المادة حددت
  :مجموعتین على وھي للدولة العامة

  
  :موازنتین موزعة كاالتي وتضم مركزیًا الممول الحكومي قطاعال موازنة : األولى المجموعة

  
  الجاریـــــةالموازنة  – أ  

  اإلستثماریة الموازنة - ب 
  

  .ذاتیًا الممولة اإلنتاجي اإلقتصادي النشاط ذات العام القطاع لوحدات الموحدة الموازنة : الثانیة المجموعة
  

 ھي مركزیًا الممول الحكومي القطاع موازنة أن) ثالثًا – ثانیًا – أوًال - ٢( المادة في أعاله القانون أوضح وقد
 على جبایتھا مسؤولیة تقع التي التمویل مصادر من تحصیلھا المتوقع الموارد جمیع تتضمن تخصیصیة تخطیطیة
 مدةالمعت التخصیصات تتضمن كما بوزارة المرتبطة غیر والدوائر بھا المرتبطة اإلداریة والتقسیمات الوزارات

 القطاع لوحدات الموحدة الموازنة بأن) ثالثًا – ثانیًا – أوًال -٣( المادة في القانون وأوضح السنة خالل إلستخدامھا
 ذات الوحدات جمیع موازنات وتتضمن الموحد المحاسبي النظام وفق وتنفذ تعد تخطیطیة موازنة ھي اإلشتراكي

 وحساب النتیجة حساب رصید تظھر التي الموازنات على صروتقت ذاتیًا الممولة اإلنتاجي اإلقتصادي النشاط
  .قبلھا من المعتمدة األسس وفق األرباح توزیع

  
 على یقوم مالي برنامج( بأنھا ٢٠٠٤ لسنة) ٩٥( رقم العام والدین المالیة اإلدارة قانون في الموازنة عرفت

  ).حكومةلل العینیة والصفقات وتحویالت ونفقات إلیرادات السنویة التخمینات
  
  :ةــــــــــالجاری نفقـــــاتال. أ

 تتولىو  التشغیلیة والتي تتعلق بالنفقات سنویًا المتكررة اإلعتیادیة والنفقات باإلیرادات المتعلقة الموازنة ھي
  .تنفیذھا ومتابعة ومناقشتھا تجمیعھا المالیة وزارة

  
  :اإلستثماریة النفقــــــات. ب

 المشاریع تنفیذ ومتابعة إعدادھا  التخطیط وزارة وتتولى السنویة الرأسمالیة شاریعبالم المتعلقة الموازنة ھي
  .السنویة اإلستثماریة الموازنة تنفیذ تعلیمات وفق الرأسمالیة

  
) واإلستثماریة الجاریة( الموازنتین توحید جرى ٢٠٠٤ لسنة) ٩٥( رقم العام والدین المالیة اإلدارة قانون بموجب
 التخطیط وزیر مع وبالتشاور المالیة بوزیر تنفیذھا صالحیة وأنیطت االتحادیة العامة الموازنة ھي واحدة بموازنة

 المرتبطة غیر والجھات الوزارات على التخصیصات وتوزیع اإلستثماري المنھاج بإعداد التخطیط وزارة وتقوم ؛
  .التمویل عملیة المالیة وزارة وتتولى بوزارة
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 :اإلتحادیة العامة الموازنة ومراحل مكونات. ٢

  : اإلتحادیة الموازنة مكونات. أ
 .الموازنات ھذه تغطیھ الذي النشاط طبیعة وحسب أساسیین جزئین من العامة الموازنة تتكون    

 .الجاریة لنفقاتا :أوًال
 .)المشاریع الرأسمالیة(  اإلستثماریة نفقاتال :ثانیًا

 
 : تحادیةاال العامة الموازنة إعداد مراحل. ب

 كافة وللوزارات وتشریعیة وإداریة وتحضیریة تنظیمیة عدیدة بمراحل یمر :اإلتحادیة العامة الموازنة إعداد
 والتي القادمة السنة في بھ تقوم لما الدولة خطة عن عبارة ھي الموازنة أن ورغم بوزارة المرتبطة غیر وللدوائر

 بھ اإللتزام عدم على ویترتب التنفیذ واجب قانونًا تمثل نفسھ تالوق في أنھا إال وتكالیف وبرامج أھدافًا تمثل
 العامة الموازنة اعداد عن مسؤولة المالیة وزارة في الموازنة دائرة( القانونیة أو اإلداریة والمحاسبة المسائلة

 : التالیة بالمراحل تمر االعداد عملیة وان التخطیط وزارة مع التنسیق او وبالتشاور للدولة
 

 على( طـــالتخطی وزارة مع اورــوبالتش المالیة وزارة قبل من الموازنة دادـــإع اتـــتعلیم إصدار :أوًال
 .ةــــــالقادم للسنة المقررة الستراتیجیة فیھا توضح والتي) الوزراء مجلس رھاــــــیق تيال الستراتیجیة وءـــــــــض
 بموجب اـموازنتھ دادــإع رضـلغ كافة الدوائر على توزیعھاو ةــالموازن دادـــــإع إستمارات إصدار ذلكــوك
 .عام كل من مایس شھر من إبتداءًا ویكون اــتصنیفھ لوبــودھاوإســبن
  

 رئیسیة دائرة لكل مختصة لجنة بتشكیل أمر بإصدار وذلك الدولة دوائر قبل من الموازنة إعداد مرحلة :ثانیًا
 العام والمفتش التدقیق ودائرة المالیة الدائرة من ممثلین مع الدائرة لتلك التــــــــــالتشكی لكل ممثلون فیھا یشارك

 تتعدى ال فترة خالل تحقیقھا ینوي التي وبرامجھ ألھدافھ وفقًا القادمة للسنة یحتاجھ ما یوضح أن علیھ تشكیل وكل
 .حزیران رـــــــشھ
  

 لجنة تشكل حیث الفرعیة والدوائر التشكیالت من جمیعھات بعد المعنیة الوزارات قبل من مناقشتھا مرحلة :ثالثًا
 من بند كل على لھا التابعة الدوائر مناقشة تتولى بوزارة المرتبطة غیر الرئیسیة الدوائر أو الوزارة مركز يـــف

 یتم النقاشات وبعد لھ خططت بما علم على الدوائر تكون أن یتطلب ما وھو مبلغ كل وعلى الموازنة بنود
 المالیة وزارتي إلى تقدم ثم وتشكیالتھا الرئیسیة الدائرة أو الوزارة لموازنة نھائیة صیغةعلى  اقـــــاالتف

 .تموز شھر خالل الموازنة نوع بحسب یطـــــــــــوالتخط
  

 التي الدولة دوائر لمناقشة متخصصة لجان تشكیل المالیة وزارة تتولى :المالیة وزارة في المناقشة مرحلة :رابعًا
 ىــــوعل رئیسیة دائرة أو وزارة لكل المناقشة تاریخ یتضمن زمني جدول بإعداد وذلك الموازنة نــضم موقع لھا

 المشاریع صـیخ فیما  التخطیط وزارة مع الحال وكذلك محددة، وتواریخ ددةــــــمح عـــــــــــــــــمجامی شكل
 .مطلع شھر ایلول الوزراء مجلس إلى بعدھا تقدم آب شھر خالل المناقشات تلك تنتھي أن ویجب اإلستثماریة
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 ومھمة خاصة جلسات لھا تكون یثــح:  الوزراء مجلس قبل من رارـــــــــــــــــواإلق المناقشة مرحلة :خامسًا
 تتضمن أن بغيین والتي القادمة للسنة بكاملھا الدولة خطة بإعتبارھا ةـــــــــالموازن وعــــموض ةـــــــألھمی وذلك

 مجلس إلى دمـرارھا،تقـإق دـبعو الخدمات مـوتقدی اإلقتصادي النمو قـــوتحقی اإلحتیاجات وسد األھداف تلك تحقیق
 .األول تشرین شھر من العاشر قبل وذلك النواب

  
  
  

 الموازنة إقرار علیھا یتوقف حیث واألساسیة المھمة المراحل من وھي النواب مجلس في المناقشة مرحلة :سادسًا
 إقتصادیة منھا عدیدة إعتبارات المرحلة ھذه وتتخلل تغییرھا أو بنودھا بعض ضــــــــــرف أو اــتأجیلھ أو

 الرئاسة مجلس إلى ترسل أقرت، إن الموازنة، إقرار وبعد وسیاسیة ةــــــــــوثقافی وإنسانیة ةـــــوإجتماعی
 .علیھا للمصادقة

  
 مع تطابقھا من والتأكد المجلس قبل من مراجعتھا تتم حیث الرئاسة مجلس لقب من المصادقة مرحلة :ابعًاس

 ذلك یكون وأن الجھات كافة قبل من بھ اإللتزام واجب تشریع تصبح وبھذا المصادقة تتم ثم واألولویات  األھداف
 .المالیة السنة نھایة بلــق
  

 ما بـســـح لـك رــالدوائ على اـوتوزیعھ  یطـوالتخط ةـالمالی وزارتي قبل من اــــــطبعھ مرحلة :ثامنًا
 .التنفیذ مرحلة تبدأ يلك  منھا اـیخصھ

  
   الموازنة تقسیمات. ٣

  - :قسمین إلى الموازنة تقسم
 
  الجاریة نفقاتال. أ

  الرئیسیة الدائرة أو الوزارة ویمثل الباب إلى للموازنة ذةــالمنف الوحدات تقسم بموجبھ : اإلداري التقسیم: أوًال
  التي الرئیسیة والتشكیالت العامة المدیریات ویمثل مــــالقس ثم. بوزارة ترتبط ال التي                             

   وكل تشكیالت إلى أحیانًا الدائرة وتقسم تشكیالتھا منبالوزارة وتعتبر طــــــترتب                              
 . رعــــبالف  لھ یرمز شكیلت                              

  
   تقسیم وكل اإلقتصادي لألثر وفقًا تقسیمات إلى المصروفات تقسم وبموجبھ : اإلقتصادي التقسیم: ثانیًا

  ،  الخدمیة المستلزمات ،  نـالموظفی تعویضات ئیسي مثلــى فصل ریسم                                 
  المنح واالعانات ، النفقات الرأسمالیة ، صیانة الموجودات ، زمات السلعیة المستل                                  
  الرواتب ، البرامج الخاصة ، االلتزامات والمساھمات االجتماعیة ، وخدمة الدین                                  

                             والمكافآت التقاعدیة والمنافع االجتماعیة                                  
  

مواد وانواع وتفاصیل النوع  إلى الهــــــأع الواردة ئیسیةالفصول الر مـــتقس ھــــوبموجب : نوعيال التقسیم: ثالثًا
 .حسب المصروف ویصل الى اربع مستویات 

  
   الوظائف حسب یةالمال وزارة راضـوألغ ةـالموازن مــتقس ھـــــــــــوبموجب : الوظیفي التقسیم: رابعًا

 .إلخ التعلیم، الصحة، الدفاع، األمن،   مثًال الرئیسیة                                
  

   وكذلك الدستور مع إنسجامًا واألقالیم المحافظات حسب الموازنة تقسم بموجبھ : الجغرافي التقسیم: خامسًا
  .والتنمیة التخطیط غراضأل بیانات رــــلتوفی                                   
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   :)الرأسمالیة( اإلستثماریة النفقات. ب

  
 القطاع أساس على ویكون فقراتھ إلى المشروع وتقسیم المشاریع أو اإلقتصادیة القطاعات أساس على تقسیمھا یتم

سب وعلى مستوى التصنیف االقتصادي الحسابات الفرعیة للتبویب ح والتسلسالت واألنواع والمواد والمشروع
  .اوجھ الصرف كما في النفقات الجاریة

  
 القدیم مخطط تبویب الموازنة

  المصروفات
  التصنیف االقتصادي
  اسم المشروع

  التبویب االداري
  باب 
  قسم

  المادة
  النوع
  تفاصیل النوع

  التسلسل
  )٥م،٤م،٣م،٢م،١م(المستویات

  

  :يیأت كما النفقات جانب – للموازنة التبویبات توضیح ویمكن

  )٢(نوع االستمارة 
  )٢(ة  ـــــنوع النفق

  التبویب االداري
  باب
  قسم

  التصنیف االقتصادي
  اسم المشروع

  المادة
  النوع

  تفاصیل النوع
  تسلسل

  
  

 وزارة قبل من الدولة لحسابات المحاسبي الدلیل بصدور ٢٠٠٠  سنة لغایة القدیم المحاسبي بالدلیل العمل وإستمر
  االستحقاق اساس اعتماد تقرر ما اذا المحاسبي العمل متطلبات لتلبي مستحدثة حسابات على احتوى يوالذ المالیة

 صدور لحین بھ العمل استمر والذي الموجودات على السیطرة تضمن التي القیدیة المعالجات وضع الى باالضافة
 وتطبیقھ) GFS( الحكومیة المالیة اءإحص مع متوافقا جاء والذي المالیة وزارة عن الصادر الحسابات ھیكل دلیل

  .المكلف الفریق بھا یقوم التي المحاسبي النظام تطویر خطة ضمن للمراجعة یخضع األخیر وھذا ١/١/٢٠٠٧ في
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  الجدید تصنیف اإلیرادات
  

نـــــــوع   البیان
  االستمارة

  النوع  المادة  العدد

        ١  اإلیرادات
      ٠١    دنیةاالیرادات النفطیة والثروات المع

    ٠١      ایرادات تصدیر النفط الخام
      ٠٢    الضرائب على الدخول والثروات

      ٠٣    السلعیة ورسوم االنتاج الضرائب
      ٠٤    الرسوم

      ٠٥    ارباح القطاع العام حصة الموازنة من
      ٠٦    اإلیرادات الرأسمالیة
      ٠٧    االیرادات التحویلیة
      ٠٨    ایرادات اخرى

  
  الیرادات القدیمتصنیف ا

  
  ٥م  ٤م  ٣م  ٢م  ١*م  القسم  انــــــــــــــــــــالبی

            ١  اإلیرادات
          ٠١    الضرائب

الضرائب على الدخول واألرباح 
  والمكاسب الرأسمالیة

    ٠١٠١        

      ٠١٠١٠١        الضرائب على دخول األفراد
    ٠١٠١٠١٠١          القطاع العام

 الضرائب على رواتب موظفي دوائر
  الدولة الرسمیة

            ٠٢٠١٠١٠١٠١  

          ٠٢    المساھمات اإلجتماعیة
          ٠٣    المنح

اإلیرادات األخرى بضمنھا مبیعات 
  النفط

  ٠٤          

          ٣١    بیع الموجودات غیر المالیة
  
  

  .یقصد بھ المستوى أینما وردت في جداول تصنیف الموازنة: م* 
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  الجدیدتصنیف المصروفات 
  

نوع   نالبیا
  االستمارة

نوع 
تفاصیل   النوع  المادة  الفصل  النفقة

  النوع
            ٢  النفقات

          ٠١    نفقات جاریة
        ٠١      تعویضات الموظفین

      ٠١        الرواتب واالجور
    ٠١          رواتب

        ٠٢      المستلزمات الخدمیة
        ٠٣      المستلزمات السلعیة
        ٠٤      صیانة الموجودات

        ٠٥      سمالیةالنفقات الرأ
        ٠٦      المنح واالعانات وخدمة الدین

        ٠٧      االلتزامات والمساھمات الخارجیة
        ٠٨      البرامج الخاصة

        ٠٩      مساعدات االجتماعیھال
 
  

  

  
  لقدیمتصنیف المصروفات ا

  
  ٥م  ٤م  ٣م  ٢م  ١م  القسم  انــــــــــــــــالبی

            ٢  المصروفات
          ٠١    تعویضات الموظفین

        ٠١٠١      رواتب وأجور
٠١٠١٠        رواتب وأجور نقدیة

١  
    

الرواتب واألجور 
  األساسیة

        ٠١٠١٠١٠١    

  ٠١٠١٠١٠١٠١            الرواتب
          ٠٢    سلع وخدمات

          ٠٤    الفوائد
          ٠٥    اإلعانات
          ٠٦    المنح

          ٠٧    منافع إجتماعیة
          ٠٨    المصروفات األخرى

          ٣١    یر مالیةموجودات غ
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  تنمیة األقالیم. جـ

 النھوض لغرض تخصص أنھا إال اإلستثماري النشاط ضمن األقالیم تنمیة برنامج بموجب  المنفذة المشاریع تعد
 ولیس المعنیة بالمحافظة الخصوصیة ذات للمشاریع المستدامة التنمیة إلى للوصول للمحافظات التنموي بالواقع

 إزاء المعتمدة التخصیصات وتوزع)  التخطیط بوزارة المناطة الرئیسیة الوزارات مشاریع( الدولة مستوى على
 .محافظة لكل السكان عدد معیار حسب البرنامج ھذا
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  السیاسات ، المبادىء والمفاھیم المحاسبیة " : ثالثا
    

  
  

   عراقة المعمول بھا في الالنظم المحاسبی .١
 إجراءات التمویل .٢
 القید المزدوج .٣
 GAAPالمبادئ المحاسبیة المقبولة عمومًا  .٤
 ةالنظم المحاسبی .٥
 العمل المصرفي .٦
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  : ة المعمول بھا في العراقالنظم المحاسبی. ١

 سیماتالتق طبیعة عن موجزة فكرة إعطاء من البد العراق في الحكومي المحاسبي النظام بحث في الخوض قبل
 النظام نوع یتحدد أساسھا على والتي تمویلھا وإسلوب نشاطھا طبیعة حیث من الحكومیة للدوائر والمالیة اإلداریة

 تقسیمات في نضعھا أن یمكن الدولة دوائر فإن األساس ھذا وعلى. تلك أم المجموعة ھذه تعتمده الذي المحاسبي
  .اوھدفھ عملھا وطبیعة اإلقتصادي للنشاط وفقًا ثالث

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

 العامة الموازنة بمجموعھا تشكل الوحدات ھذه وأن نشاطھا من الربح تحقیق إلى تھدف ال وھي للدولة العامة
 والتشكیالت الوزارات كافة لتشم الوحدات وھذه الموازنة في لھا یخصص بما نشاطھا ومحكوم للدولة

 نبحثھ سوف الذي الحكومي المحاسبي النظام تطبق التي وھي األخرى الخدمیة والدوائر للحكومة الرئیسیة
 .اللجنة ھذه في تطویره إلى ونسعى مفصل بشكل

 
 ديإقتصا بنشاط تعمل لكنھا حكومیة وحدات وھي) اإلشتراكي القطاع تسمى كانت التي( العام القطاع وحدات  . ب

 تحقق وقد ومواردھا رأسمالھا خالل من ذاتیًا وتمول الكلفة حساب وتراعي الربح تحقیق إلى تھدف تجاري
 وزارة في العامة والمؤسسات الشركات وتشمل النظریة ھذه وفق وتعمل الربح تھدف أنھا الإ خسارة أو ربح

 إستقاللھا بحكم للدولة العامة زنةالموا خارج وھي. وغیرھا واإلسكان والزراعة والنقل والتجارة الصناعة
 تمول فأنھا موارد لھا یحقق نشاط ممارستھا وعدم نشاطھا وتوقف الظروف وبسبب حالیًا منھا البعض( المالي

 الوحدات ھذه وتبقى علیھا یقاس ال شاذة حالة وھذه السلف أو المنح بطریقة للدولة العامة الموازنة من
 ).مستقلة

 
 بالمبادئ یأخذ نظام وھو الموحد المحاسبي النظام ھو المجموعة ھذه في یطبق الذي المحاسبي النظام

 لھا یظھر بما لتصرفاتھا محاسبیة معالجة لھا ویضمن كامًال اإلستحقاق أساس ویعتمد التجاریة المحاسبیة
 من یناتالثمان فترة خالل إعداده تم وقد الدولیة المحاسبة معاییر ویراعي خسارة أو ربح من النشاط نتیجة
 في عنھ التحدث وسیتم منھ؛ نسخة مرفق( القانونین والمحاسبین الخبراء من لجنة قبل ومن الماضي القرن

  ).الخامس الفصل
 

 الوحدات من ھي المجموعة وھذه الحكومیة الوحدات من الثالثة المجموعة وھي التأمین وشركات لمصارفا. جـ
 النشاط ھوو  نشاطھا طبیعة حیث من ومشابھة مالیًا ستقلةوم الربح تھدف وھي خدمیًا نشاطًا تمارس التي

 تصمیم تم فقد لذلك االنشطة من وغیرھا والتجاریة الصناعیة االنشطة عن الحال بطبیعة یختلف يالذ المالي
 وھدف النشاط وطبیعة ینسجم والتأمین للمصارف الموحد المحاسبي النظام سمي لھا خاص محاسبي نظام
 .وتقسیمھا الحسابات وھیكل المحاسبیة ساألس حیث من الربح

  

  للبلدياتالنظام المحاسبي الموحد  -د
الخاصة بتسجیل  اإلجراءاتنظام أو خطة تتمثل بمجموعة من بشكل عام یمثل النظام المحاسبي الموحد 

القواعد البیانات المحاسبیة على مستوى الوحدة وإعداد قوائم مالیة وحسابات ختامیة في إطار موحد من األسس و
، ونظرًا لخصوصیة المؤسسات البلدیة والمصطلحات والتعاریف والمعالجات المحاسبیة لخدمة أھداف معینة

وطبیعة عملھا النوعي األمر الذي تطلب إعداد نظام محاسبي موحد خاص بالبلدیات الذي تم اشتقاقھ من النظام 
تتطلبھا طبیعة عمل المؤسسات البلدیة ویعمل  المحاسبي الموحد من خالل استحداث وتحلیل بعض الحسابات التي

  .ضمن نفس األسس والمبادئ والقواعد التي یستند إلیھا النظام المحاسبي الموحد
 النظام لبحث نعود فیھا تطبق التي المحاسبیة والنظم الحكومیة الوحدات طبیعة عن الموجزة الفكرة ھذه بعد
  التالیة المحاور ووفق الحكومي المحاسبي
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  ) المطبقة االنظمة(  : النظام طبیعة. أ

 وھذه المحافظة دوائر بھا ترتبط المحافظة مركز في )حسابیة دائرة( خزینة توجد أن وھو : المركزي النظام: أوًال
 وصرفھا المعاملة تدقیق من كامل بشكل الوحدات لتلك المحاسبي العمل مھام تتولى التي ھي الخزینة

 دورھا فأن الدائرة في الحسابیة الوحدة أما) الدیون( الموقوفة الحسابات تابعةوم البیانات وإعداد وتسجیلھا
 .الخزینة إلى وتقدیمھا الصرف مستلزمات تھیئة ماعلیھا وكل ثانوي

  
 كان والسبب الماضي القرن من العشرینات بدایة منذ أي الوطني الحكم بدایة منذ العراق في طبق النظام ھذا

 النظام ھذا تقلص وقد حسابیة وحدة فیھا یكون لكي الدوائر على توزیعھم یمكن حسابات موظفي وجود عدم
 في الدوائر من قلیًال عددًا أن. الالمركزي النظام إعتمد أن بعد الماضي القرن من الثمانینات بدایة منذ

  . المحاسبي العمل مسؤولیة یتحملون حسابیین موظفین توفر لعدم بذلك إستمر المحافظات
  

  . المحافظات في والشرطة المرور دوائر الصحة، دوائر العقاري، التسجیل دوائر المثال، لسبی على
  

 وھو الدولة دوائر أغلب في تدریجي وبشكل ١٩٨٠ من إلیھ اإلنتقال تم الذي النظام وھو : الالمركزي النظام: ثانیًا
 مؤھل وتدقیقي حسابي كادر لھا توفر أن بعد كامًال المحاسبي العمل تمارس خزینة تصبح دائرة كل أن یعني

 اآلن وھو قبلھا من والمتابعة البیانات وإعداد والتدقیق والتسجیل والتنظیم الصرف عملیة تتم حیث ومتدرب
 .الدوائر أغلب في المعتمد النظام

  
 :المحاسبیة األسس. ب

 منھم لكل محددة االتمج وفي محاسبیة أسس ةـثالث راقــالع في الحكومي المحاسبي النظام في قــیطب     
" حالیا المجمــد ١٩٤٠ لسنة ٢٨ مـرق العامة المحاسبات أصول قانون في قانونیة مواد إلى وتستند  وواضحة

  :ھي األسس وھذه" حالیا ٢٠٠٤ لسنة ٩٥ رقم العام والدین المالیة اإلدارة وقانون
 

 ذلك على التأكید وجاء. والمصروفات راداتاإلی في رئیسي بشكل المطبق األساس وـــــوھ: النقدي األساس: أوًال
 قانون في إلیھ اإلشارة تمت وكذلك المحاسبات أصول قانون من أ الفقرة ١٢و أ رةـــالفق ١١ المادتین بموجب
 بغض فعًال دفعت أو قبضت التي والمصروفات باإلیرادات المالیة السنة تّحمل أن يـــیعن وھو المالیة اإلدارة
 .ستحقاقاإل تاریخ عن النظر

          
  -: على النقدي االساس تطبیق یتم
  االیرادات.١
 رسوم او خدمات او سلع تقدیم عن كانت سواء االیراد مصادر مختلف ومن موارد من للدولة مایتحقق كل ھو   
  .  آخر مصدر اي او الموجودات بیع او ضرائب او
  

لالساس النقدي والسباب فنیة متعلقة بآلیة بیع " لمة وفقایتم احتساب جمیع االیرادات على اساس انھا اموال مست   
  اعتماد الى المالیة وزارة اتجھت ٢٠٠٣ عام بعد لالیرادات المستلمة الجھة باعتباره DFIالنفط ووجود صندوق 

  . الخام النفط مبیعات ایرادات تسجیل في النقدي االساس
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  :امثلة    
ادارة النقد وفق االساس النقدي / الخام في سجالت دائرة المحاسبة یتم تسجیل ایرادات مبیعات النفط  .١

 ایداع تؤكد التي المركزي كالبن من المستلمة الدائنة واالشعارات  DFIلكشوفات الواردة من لاستنادا 
  : االتي بالقید المذكور الحساب ضمن االیرادات مبالغ
    DFI بنك/  ح من    %٩٥                 

  ) الكویت تعویضات( نھائیة مصروفات/  ح من    %  ٥                 
  االیرادات النھائیة/ الى ح    % ١٠٠               

  
الشركات العامة  من ارباح شركات القطاع العام المشمولة بقانون  للدولة یتم تسجیل حصة الخزینة العامة .٢

  حدات االنفاق لمستلمة بتاریخ استالمھا من والمعدل ا ١٩٩٧لسنة  ٢٢رقم 
  بنك النفقات االعتیادیة   /من ح                  
  االیرادات النھائیة / الى ح                  

    
فان التسجیل  ٢٠٠٧شباط ٢٠في " لكنھ استلم فعال ٢٠٠٦ایلول  ٢٠في حالة تحقق ایراد ضریبي في   .٣

رادات في شھر ایلول وفق ھذا یكون في شھر شباط وھو تاریخ القبض الفعلي اي لن تكون ھناك ای
  :االساس وعلیھ فان القید المحاسبي یكون 

  بنك النفقات االعتیادیة   /من ح                  
  االیرادات النھائیة    /الى ح                  

  
  المصروفات  .٢
سیرد   (اس االستحقاق تسجل جمیع المصروفات على االساس النقدي باستثناء حاالت معینة یتم فیھا تطبیق اس   

  ") ذكرھا الحقا
  

  :امثلة 
دینار الحدى الدوائر عن صرفیاتھا اال انھا قامت بالتسدید في شھر  ------------ تم استالم قائمة كھرباء بمبلغ 

  .شباط من السنة الالحقة فانھا تسجل على حسابات شھر شباط على الرغم من ان الصرفیات تعود للسنة السابقة 
  اجور كھرباء/ من ح  

  بنك النفقات االعتیادیة   / الى ح             
   األساس النقدي المعدل  :ثانیًا

مع بعض االستثناءات الخاصة بتطبیق  األكبرالنقدي في الجزء  األساسیقوم النظام المحاسبي الحكومي على 
یعتمد على فلسفة مطابقة أو ، )طاألساس المختل(ویسمى باألساس النقدي المعدل االستحقاق على بعض البنود أساس

من مبدأ أن  األساسزمان تدفقاتھا النقدیة، وینطلق ھذا  بالمنافع المتحققة بمعزل تام عن المصروفمقارنة 
القرار بالمعلومات التي تساعدھم على اتخاذ القرارات االقتصادیة الرشیدة، ومن  المحاسبة أساسھا إمداد متخذي

 تتم مطابقة تحدید مدى قدرة الوحدة المحاسبیة على تحقیق أھدافھا، بحیث تلك المعلومات المطلوبة أھم
 .تحصیل اإلیراد أو دفع المصروف بغض النظر عن) اتیراداإل(تحقق من منافع ما مع ) اتمصروفال(

 

  
 خالل تستلم ولم تتحقق التي اإلیرادات مجال في محددة تطبیقات األساس لھذا وتوجد :اإلستحقاق ساسأ: لثًاثا

 حـلصحیا بالشكل المالي الوضع إظھار لغرض  المالیة السنة ھذه في مستحق كایراد قیدھا  یتم لذلك المالیة  السنة
 ودـــــــــــــوالعق واإلستیرادات الرواتب مثل اإلستحقاق أساس علیھا طبق المصروفات في حاالت توجد كذلكو

 إلى اإلشارة وردت وقد.  مستحقة كمصروفات تسجیلھا یتم اذ بعد مستنداتھا تكتمل ولم إستحقت التي والمقاوالت
 اتـــــــتعلیم وفي ١٩٤٠ لسنة ٢٨ رقم المحاسبات أصول قانون من ب الفقرة 12و ب الفقرة ١١ المواد في ذلك

  .الموازنة وقوانین اإلستثماریة الخطة
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 مــت التي بالمصروفات المالیة السنة تتحمل أن ھو األساس ھذا بموجب :obligation اإللتزام أساس :ًارابع

 المبالغ صرف ویتعذر السنة إنتھاء بسبب الموازنة في التخصیص یلغى ال ولكي بعد تستحق لم لكنھا بھا  اإللتزام
 على مصّرفًا المبلغ قید یجیز نص القانون في ورد فقد واإللتزام الحاجة وجود مع الالحقة السنة  يــــف

 ومحددة قلیلة حاالت وھذه الالحقة السنة في منھ للصرف األمانات حساب في ووضعھ لمختصةا ةــــــــــالموازن
 جمد الذي ١٩٤٠ لسنة ٢٨ رقم العامة المحاسبات أصول قانون من ٣٢ المادة في إلیھا اإلشارة اءتــــــــــوج

  .  ٢٠٠٤ لسنة ٩٥ رقم العام والدین المالیة االدارة قانون صدور بعد" حالیا تطبیقھ  والیتم فیھ العمل
  
 :الحكومي المحاسبي للنظام المحاسبي الدلیل. جـ

 GFS الحكومة مالیة احصاءات دلیل مع والمتوافق اعداده تم الذي المرفق الدلیل الحكومي المحاسبي النظام یعتمد

 : إلى  الحسابات قسمت بموجبھ والذي

  التبویب  اسم الحساب
  ١  االیرادات

  ٢  المصروفات
  ٣  دات المالیةالموجو

  ٤  المطلوبات المالیة
  
  
 :المستندیة والدورة المحاسبیة الفترة .د

 الصرف عملیات فیھا یتم األول كانون ٣١ لغایة الثاني كانون ١ من إعتبارًا سنة لكل المحاسبیة الفترة تبدأ
 الختامیة الحسابات فترة ُسمیت فترة أضیفت فقد لمعالجتھا زمنیة فترة إلى تحتاج معلقة حاالت ولوجود والقبض؛

 حساب لھا ویعد الماضیة السنة لمعامالت محاسبیة معالجات فیھا تتم الالحقة السنة من الثاني كانون نھایة إلى وھي
 كاملة سنة حسابات إلى نتوصل لكي الماضیة ١٢الـ لألشھر الحسابات على یضاف ١٣ رقم الحساب یعتبر خاص

 فقط تسویات إجراء وأنما فعلیة قبض أو دفع عملیات یتضمن ال ١٣ رقم الحساب أن علمًا حساب ١٣ بعدد
  .الماضیة السنة لمعامالت

  
 إلى الحاجة تنشأ حیث المحاسبیة العملیة أو الصرف عملیة بھا تمر التي المراحل فھي المستندیة، الدورة أما

 التخصیص توفر تأیید إلى وإستنادًا بالصرف المخولة الجھة موافقة إستحصال وبعد الوحدات إحدى في الصرف
 .  النافذة والتعلیمات الصالحیات وفق الصرف عملیة مراحل تبدأ الموازنة في
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  إجراءات التمویل -٢
الرئیسیة وحدات االنفاق وبین الوحدات الغرض من ھذه الفقرة ھو توضیح اجراءات  التمویل بین وزارة المالیة و

  .وفروعھا
  
  :المالیة التمویل من قبل وزارة. أ

وتتم عملیة التمویل  استنادا إلى الطلب المقدم وحدات االنفاق تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالیة  تمویل 
بتوجیھ كتاب إلى في وزارة المالیة وتقوم دائرة المحاسبة ھم بھا لمبالغ المطلوب تمویلھ ایحدد فیالوحدات من  

  . حد المصارف الحكومیةالدى وحدة االنفاق حساب البنك المركزي تطلب فیھ إیداع المبلغ في 
علمًا أن دائرة المحاسبة غیر ملزمة بتحویل كامل المبلغ المطلوب اذ ان موضوع تحدید المبلغ المطلوب تحویلھ 

توفر السیولة النقدیة في الخزینة العامة في حسابھا المصرفي وعلى وحدة امر یعتمد  على  الموجود النقدي لل
بیق تعلیمات تنفیذ الموازنة حول تقدیم موازین المراجعة في المواعید المحددة في التعلیمات وفي كل للدولة وتط

 فأن  التمویل یتم  بحدود التخصیصات المقررة لوحدة اإلنفاق ضمن الموازنة االتحادیة  العامة للدولةاالحوال 
  .بعد االخذ بنظر االعتبار الرصید النقدي المدور 

    
 في السابقة السنة من ٣١/١٢ في البنك لحساب الدفتري بالرصید المتمثل المدور النقدي صیدالر یعتبر .ب

  :اآلتي بالقید اإلنفاق وحدة سجالت في ویسجل المعنیة السنة تمویل من جزء دةاإلنفاقــــــــوح
  االعتیادیة النفقات بنك/  حـ من           

  )------- للسنة االفتتاحي القید تثبیت عن(  المدور النقدي الرصید/  حـ الى          
                   

  الفرعیة وحدات تمویل  ال . ج
الرئیسیة تمول من وحدة بموجب ھذا االجراء  فأن الو الرئیسیة وحدات من قبل الیتم تمویل الوحدات الفرعیة      

الحصر كالتمویل بین الجامعات قبل وزارة المالیة وھي بدورھا تقوم بتمویل فروعھا على سبیل المثال ال 
  .وكلیاتھا وھیئة التعلیم التقني وفروعھا في المحافظات

      
دائرة  -سجالت وزارة المالیة 

  المحاسبة النقدیة
  الفرعیة وحدةسجالت ال  سجالت وحدة اإلنفاق الرئیسیة

جاري وحدة اإلنفاق الرئیسیة/ من ح
  البنك/ إلى ح  

 یتم إجراء القید عند ورود إشعار
  البنك المدین

  البنك/ من ح
  جاري دائرة المحاسبة/ إلى ح

یعزز ھذا القید بكتاب التمویل 
  وإشعار البنك الدائن 

  

  الفرعیةوحدة جاري ال/ من ح  
  البنك/ إلى ح  

الصادر من یعزز بكتاب التحویل 
  وحدة اإلنفاق الرئیسیة

الخاص بالوحدة (البنك / من ح
  )الفرعیة

نفاق جاري وحدة اإل/ إلى ح  
  الرئیسیة

  یعزز بإشعار البنك
  

 موازنتھا  مشاریع تنفیذ في إلستخدامھا النقدیة للسیولة الفعلیة حاجتھا حسب التمویل بطلب اإلنفاق وحدة وتستمر
  ):الحصر ال المثال سبیل على( والقبض والتسویة الصرف قیود من نموذج وادناه
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  الرواتب/ ح من  

  التقاعد دوقصن أمانات/ ح إلى        
 من المستقطعة الضریبة إیرادات/ ح إلى        

 لشھر الرواتب صرف عن البنك/ ح إلى الموظفین
  الثاني كانون

  البنك/ ح إلى   التقاعد صندوق أمانات/ ح من  
  الثاني كانون لشھر التقاعد مساھمة تسدید عن

  البنك/ ح إلى ١ رقم قید  إیفاد سلف/ ح من  
  كردستان إقلیم إلى الموفدین تسلیف عن

  اإلیفاد سلف/ ح إلى  ٢ رقم قید والسفر اإلیفاد/ ح من  
  كردستان إقلیم إلى اإلیفاد سلفة تسویة عن

  اإلیرادات/ ح إلى  البنك/ ح من  
  ... موجودات بیع عن إیرادات اإلنفاق وحدة إستلمت

  البنك/ ح إلى اإلنفاق وحدة جاري/ ح من
  شباط لشھر اإلنفاق وحدة تمویل عن

  المحاسبة دائرة جاري/ ح إلى  البنك/ ح من
  ٢٠٠٩ شباط لشھر اإلنفاق وحدة تمویل إستالم عن

  
  :مالحظة تفسیریة

  
أن إقلیم كردستان لھ باب وقسم معین ضمن الموازنة العامة اإلتحادیة للدولة تحول التخصیصات المعتمدة الى 

   .ل وبموجب القیود اعالهفرع أربی –حسابھ الجاري المفتوح لدى البنك المركزي 
  
   المستندیة االعتمادات تمویل.د

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

 ادارة النقد بتثبیت المبالغ المحولة في سجالت كل/تضمن كتاب تحویل المبلغ لوحدة االنفاق ودائرة المحاسبة ی   
     .  منھا عن مبالغ االعتماد المذكور وبموجب القید االتي وباعتماد سعر الدوالر حسب السعر المخطط لھ 

    
  
  

حساب  -  دائرة النقد –المحاسبة  –سجالت وزارة المالیة
DFI 

  سجالت وحدة اإلنفاق

  جاري وحدة اإلنفاق / من ح
 البنك/ إلى ح  

  . ویعتبر ھذا المبلغ كدفعة تمویل إلى وحدة اإلنفاق

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

  
  

  :عند ورود البضاعة ومستندات الشحن وإستالمھا مخزنیًا یتم إضافة القید اآلتي
  المصروفات النھائیة / من ح        

  سلف اإلعتمادات المستندیة/ إلى ح     
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عند إنتھاء السنة المالیة المختصة وعدم ورود مستندات الشحن وتطبیقًا لمبدأ اإلستحقاق یتم إجراء القید اآلتي 
  .ضمن حساب السنة الختامیة

  المصروفات النھائیة/ من ح    
  تندات شحن غیر مستلمةتخصیصات لقاء مس/ إلى ح   

  
  :عند ورود مستندات الشحن في السنة المالیة الالحقة، یتم إجراء القید اآلتي

  تخصیصات لقاء مستندات شحن غیر مستلمة/ من ح   
  سلف اإلعتمادات المستندیة/ إلى ح          

  
  
  

  :مالحظة
ة بفتح اإلعتماد المستندي ومتابعتھ أن وحدات اإلنفاق ھي الجھة المسؤولة لمتابعة جمیع اإلجراءات الخاص §

مع المصرف العراقي للتجارة وتقتصر مسؤولیة دائرة المحاسبة على تحویل مبلغ اإلعتماد المستندي فقط 
إلى المصرف العراقي للتجارة من خالل البنك المركزي وفي حدود التخصیصات المعتمدة للدائرة 

 ).ویلبإعتبارھا دفعة تم(المختصة ضمن السنة المعنیة 
 

وحدة /في حالة إلغاء اإلعتماد المستندي فأن المعالجات الحسابیةالتي تجري في سجالت وزارة المالیة  §
االیرادات النفطیة  الذي یظھر فیھ dfiادارة النقد تتم استنادا الى كشوفات البنك المركزي العراقي لحساب 

المسترجعة والمعادة والفوائد وغیرھا   عن مبیعات النقط الخام واالیرادات االخرى التي تشمل المبالغ
  :ةویتم اجراء القیود االتی

  
  البنك/ من ح     
  رادات النھائیة یاال/ إلى ح     

  

  
  

وعند اعالم وزارة المالیة من قبل الجھة فاتحة االعتماد بالغاء االعتماد المستندي وبعد مفاتحة البنك المركزي 
 الموافقات الالزمة وحسب الصالحیات من المبالغ المسترجعة واستحصال مبلغ االعتماد الملغي ضظھور لتأیید 

  :یتم اجراء القید االتي 
  

  االیرادات  النھائیة / من ح
  جاري وحدة اإلنفاق/ إلى ح      

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

  عن إلغاء القید الذي تم سابقًا
  
 وجلقید المزدا -٣

یتم تسجیل كافة المعامالت المالیة على أساس القید المزدوج وھو ما معمول بھ منذ تأسیس الدولة العراقیة وجرى 
  ١/١/٢٠٠٧اعتبارا من   GFSاعتماد دلیل الحسابات الجدید المتوافق مع 
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   GAAP(-IPSAS & IFRIS(لمبادئ المحاسبیة المقبولة عمومًا  -٤
  

اطار العمل إلعداد وتقدیم "عامة مع المبادئ المذكورة في بصفة بیة المذكورة في ھذا الدلیل تتفق المبادئ المحاس
 الصادرة عن لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة، ــــــــــــــــــــــــــــ" الكشوفات المالیة

 
 

 
 
 يالعمل المصرف -٥
  

  .انات المحاسبیةالغرض من ھذا القسم ھو عرض مبادئ العمل المصرفي من قبل الكی
 البنك المركزي العراقي ھو المصرف الوحید المسؤول عن رصید الخزینة العامة في الدولة

 .بموجب التعلیمات) المخولین(المخول) وكالئھ(تتعامل الحكومة فقط مع البنك المركزي العراقي أو وكیلھ 
  
 الحسابات المصرفیة  .أ

تعلیمات النظام (جاریة تفتح من قبل دائرة المحاسبة حصرًا  تتعامل دوائر الدولة من خالل حسابات: أوًال
وتمول من قبلھا من خالل البنك ) الصادرة عن وزارة المالیة ١٩٨٩المحاسبي الالمركزي لسنة 

 .المركزي العراقي ویشمل ذلك أیة حسابات فرعیة أخرى
 

الضرائب (فة بجبایة المبالغ الكبیرة كما تقوم دائرة المحاسبة بفتح حساب إیراد مغلق للدوائر المكل: ثانیًا
ویمنع السحب من ھذا الحساب من قبل الدائرة صاحبة ) والكمارك والدوائر التي تقررھا وزارة المالیة

 .الحساب ویحول رصید الحساب إلى وزارة المالیة في مدة ال تتجاوز نھایة الشھر
  

  :مالحظة
  

/ كزي حیث یتم تمویل إقلیم كردستان من قبل وزارة المالیة بالنسبة إلى إقلیم كردستان ھنالك فرع للبنك المر
اإلتحادیة عن طریق البنك المركزي المذكور وتتولى وزارة المالیة في اإلقلیم بتمویل وحدات اإلنفاق وفق األسس 

  .المشار إلیھا أعاله
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 :تشغیل الحسابات المصرفیة. ب
 

بل موظفین مخولین ال یقل عددھم عن ثالثة موظفین من الدائرة صاحبة یتم تشغیل الحسابات المصرفیة من ق
 . الحساب وفقًا لقواعد وأسس تشغیل الحساب

   
  السحب واإلیداع من الحسابات المصرفیة. جـ
  

یتم السحب على الحسابات الجاریة بموجب صكوك، أو بموجب أوامر صرف أو أیة صیغة تقرھا دائرة المحاسبة 
افة المبالغ المستلمة نقدًا أو صكوك في الحسابات المذكورة یومیًا أو كلما بلغت حدًا معینًا ویتم كما یجب إیداع ك

تعزیز عملیة اإلیداع بقسائم اإلیداع التي یحددھا المصرف المختص وأن تكون مختومة بختم المصرف وموقعة 
  ).١٩٨٩مركزي لسنة النظام المحاسبي الال - تعلیمات وزارة المالیة . (من قبل المخول بالقبض

  
  مطابقة الحسابات المصرفیة. د
 

سیتم التطرق لھا في (في نھایة كل شھر، تقوم كل دائرة بمطابقة حركة حساباتھا الجاریة مع الحسابات المصرفیة 
 .ومعالجة نقاط اإلختالف التي تظھر) فصل الرقابة

  
  
  
  )DFI( العراق تنمیة صندوق. ھـ

 عوائد حساب وھو ،٢٠٠٣ في ١٤٨٣ رقم الدولي األمن مجلس قرار بموجب لعراقا تنمیة صندوق أنشأ          
  الحساب ھذا ادارة المالیة وزارة تتولى. إطالقھا یجري التي المجمدة العراق وأموال طــالنف مبیعات
 قید ویجري ٢٠٠٤ لسنة ٩٥ رقم العام والدین المالیة اإلدارة قانون من) أ – ٤( الفقرة ٥ القسم بموجب
 .  النفط مبیعات إیرادات
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  النظــــام الرقابــــي " : رابعا
 
  
  

  أنواع الرقابة .١
 وارتباطھاأجھزة الرقابة  .٢
 نظام الرقابة الداخلیة .٣
 الالمركزیة للوحدات المالیة التصرفات على للسیطرة الداخلیة الرقابة ضوابط .٤
 قیةالمعاییر المحاسبیة والرقابیة العرا .٥
  العراق في الحسابات وتدقیق مراقبة مھنة مجلس .٦
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 الرقابة أنواع. ١

  :وھي والتدقیق الرقابة من أنواع عدة إلى منھا والمالیة عام بشكل الدوائر ونشاطات أعمال تخضع
 
 :تمارسھا التي الجھة حیث من الرقابة. أ

 .الدائرة بھا ترتبط التي الوزارة أو الدائرة بنفس المرتبطة قیقالتد بأجھزة متمثلة : الداخلیة الرقابة: أوًال
  

   بالسلطة عادًة وترتبط التنفیذیة السلطة خارج من تأتي التي بالرقابة المتمثلة وھي :الخارجیة الرقابة :ثانیًا
 .النزاھة وھیئة المالیة الرقابة دیوان ویمثلھا  التشریعیة                              

 
 :بھ تمارس الذي الوقت حیث من الرقابة .ب

   للخطأ مانعة وقائیة رقابة تعد وھي تنفیذھا قبل للمعامالت فحص عملیة يـــــــــوھ: السابقة الرقابة :أوًال
 .الداخلیة الرقابة أجھزة  بھا وتقوم                          

  
   ومـــــــــــوتق عالجیة رقابة وھي لتنفیذھا قالح وقت في المعامالت فحص يـوھ: الالحقة الرقابة :ثانیًا

 .الخارجیة الرقابة  أجھزة بھا                           
 
 :األسلوب حیث من الرقابة. جـ

 .محددة لمعامالت تكون وقد محددة زمنیة فترة معامالت فحص أي ووقتیة جزئیة رقابة :وًالأ
  

 .كاملة زمنیة لفترة مستمر وبشكل المعامالت لكل صفح عملیات وھي ومستمرة شاملة رقابة :ثانیًا
 
 :الھدف حیث من الرقابة.  د

 وجود دون والحیلولة المعامالت ھذه في والتعلیمات والقواعد الشروط توفر من للتأكد قانونیة مالیة رقابة :أوًال
  .القواعد لتلك خرق

  
  

 وأداء المالیة المعامالت وإقتصادیة وكفاءة اعلیةف من التأكد منھا رضــــــــــــوالغ: األداء رقابة :ثانیًا
 الرقابة من متقدم نوع وھذا. الموارد لھا خصصت التي دافـــــــاألھ تحقیق ومدى اإلداریة  دةــــالوح

 .المالیة الرقابة دیوان بھ یقوم ما بین من وـــوھ
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 وإرتباطھا الرقابة أجھزة. ٢

 .والدوائر الوزارات داخل التدقیق وأجھزة الرقابة بدوائر وتتمثل  : الداخلیة الرقابة أجھزة. أ
 قانون حسب المالیة وزارة/  ةالمحاسب دائرة عام بمدیر وفنیًا المختص بالوزیر إداریًا ترتبط األجھزة وھذه

 العامین المفتشین دوائر تشمل وكذلك الوزراء، مجلس من سابقًا الصادرة والتعلیمات المحاسبات أصول
 وحسب المختص بالوزیر یرتبط والمفتش التنفیذیة السلطة داخل من ألنھا داخلیة رقابة أجھزة كذلك فھي

 .٢٠٠٤ لسنة ٥٧ رقم القانون
  

 : بـ وتتمثل الخارجیة الرقابة جھزةأ. ب
  

 ٣١رقم   انونھق وحسب النواب بمجلس یرتبط خارجي رقابة جھاز وــوھ:المالیة الرقابة دیوان :أوًال
 الحسابات على یصادق أنھ كما العام لمالا على الرقابة واعـــأن كل ویمارس ٢٠١١لسنة 

 .الحكومیة للوحدات المالیة والبیانات ةــــــالختامی
  

 على ھـــــــــــــــعمل ویمارس النواب بمجلس یرتبط خارجي رقابة جھاز وھو :النزاھة ھیئة: ثانیًا
 على یصادق وال وتفصیلي لـكام بشكل ولیس عینات كلش على یكون ما بًاـوغال داتــةالوحــــكاف

   .المالیة الرقابة دیوان إختصاص من ألنھا المالیة لبیاناتا ةــــــصح
  :أدناه الشكل في مبین وكما                         

  
  

  
  
  
  نظام الرقابة الداخلیة. ٣

التي یتبناھا كیان ما لدعم تحقیق أھداف  یشیر مصطلح نظام الرقابة الداخلیة إلى السیاسات واإلجراءات    
  .في اإلدارة المالیة ومن دون التعرض للمسائلة، بقدر ما أن ھذه السیاسات قابلة التطبیق الحكومة

  
  .تفاصیل تطبیق إجراءات الرقابة الداخلیة" السیاسات واإلجراءات المحاسبیة دلیل"ویتضمن     
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  الالمركزیة للوحدات المالیة التصرفات على سیطرةلل الداخلیة الرقابة ضوابط. ٤

  النھائیة المصروفات على الداخلیة الرقابة ضوابط  . أ

  :تراعى النواحي التالیة عند تنفیذ المصروفات النھائیة

 .أن یكون ھناك مستند صرف بنموذج معین حددتھ دائرة المحاسبة بوزارة المالیة :أوًال
  

 .بمستندات أصولیةأن تكون المصروفات موثقة  :ثانیًا
  

توثیق المصروفات الموجھة نحو إقتناء األصول الثابتة والمخزنیة بشھادة إدخال مخزني تؤید  :ثالثًا
إستالم الوحدة لتلك الموجودات بشكل كامل إضافة إلى قائمة المجھز والوثائق األساسیة المعززة 

تعمالھا في النشاط مباشرة بعد اإلستالم للصرف المشار إلیھا في الفقرة السابقة أو تأیید إستالمھا إلس
التي تؤید صحة وسالمة ) شھادة الفحص(كما یشترط بالنسبة لمشتریات األصول من الخارج ترفق 
  .األصول ومطابقتھا للمواصفات المتفق علیھا مع المجھز

  
  .أن تكون ھناك تخصیصات تكفي لتغطیة مبلغ المصروفات المراد تأدیتھا :رابعًا

  
  ن تكون ھناك صالحیة للوحدة في التصرف بالتخصیصات الموضوعة تحت تصرفھا وأنأ :خامسًا
  .الغرض المراد الصرف علیھ مسموح بھ حسب التعلیمات النافذة          

  
  ا الموظف الحسابي المسؤول ــل ھمــــع مستند الصرف من قبل إثنین على األقــأن یوق :سادسًا

  وحسب ) الرئیس األعلى للوحدة(واآلمر بالصرف ) ساباتدیر الحمأو  المحاسب(           
  .الجمع بین الصفتین في شخص واحد وزـیج الصالحیات المخولة وال           

  
  .أن تخضع المصروفات للتدقیق السابق للصرف قبل قبولھا في الحسابات بشكل نھائي :سابعًا

  
  ة الذي تم تأدیة المبلغ بموجبھ أو إستنادًا إستحصال توقیع المستفید على مستند الصرف مباشر :ثامنًا

  .إلى وصل القبض المرسل من الجھة المستفیدة إن كانت شخصًا واحدًا        
  

  اإللتزام الكامل والدقیق بتبویب المصروفات وفقًا لدلیل الموازنة المعتمد مع مالحظة عدم : تاسعًا
  .التخصیصات المعتمدة في الموازنة تجاوز        

قبل عملیات  ان یتم تدقیق مستندات الصرف من قبل قسم الرقابة الداخلیة التابع لوحدة االنفاق: راعاش
  الصرف
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  ضوابط الرقابة الداخلیة على اإلیرادات النھائیة. ب

 في المحددة مصادرھا من اإلیرادات إستحصال صالحیة قانونًا مخولة الوحدة تكون أن :أوًال
  .إستالمھا عن المسؤول وظفالم  الموازنةویحدد

  
 اــــــولحساباتھ الموازنة دلیل في لذلك حدد لما وفقًا المختصة حساباتھا على اإلیرادات تبوَّب أن :ثانیًا

  .المختصة
  

 قانونًا المحددة الحاالت في إال اإلیرادات تسجیل في اإلستحقاق أساس إستخدام إلى وءــــاللج دمــــع :ثالثًا
  .المالیة روزی بموافقة أو

  
   تم ما ومقارنة لذلك المقررة المواعید في إیراداتھا إستحصال متابعة دةـالوح تتولى أن :رابعًا

  خالل یستحصل ولم اإلیرادات من تحقق ما وتسجیل تمدةــالمع التخمینات مع منھا إستحصالھ        
  ).الجبایة دوائر یخص فیما( حقةالال السنة في إستحصالھ متابعة لیتم التحققات سجل في السنة        

  
  تكن لم ما شخصیة صكوك بواسطة العامة الخزینة لحساب اإلیرادات قبض یجوز ال :خامسًا

  .علیھ المسحوب المصرف من مصدقة          
  

   بالنسبة وھي المحاسبة دائرة في المقررة المستندات بموجب إال اإلیرادات جبایة یجوز ال :سادسًا
  .الجباة بواسطة اإلیرادات لقبض بالنسبة آ٣٨/ ومحاسبة آ٣٧/ محاسبة ئرالحكومیةللدوا         

  
  التي بالحدود أو ضمانھ عن تزید نقدیة بمبالغ اإلحتفاظ اإلیرادات بقبض للمخول یجوز ال :سابعًا
  .التعلیمات تقرھا        

  
  ضوابط الرقابة الداخلیة على السلف. جـ

  :لجوء إلى الصرف على حسابات السلفتراعى النواحي التالیة عند ال

أن یكون حساب السلف المراد الصرف علیھ قد أقر من قبل دائرة المحاسبة بتعلیمات تنظم   :أوًال
  .إجراءاتھ تفصیلیًا

  
  أن تكون الوحدة مخولة صالحیة دفع السلف وبعكسھ یتم الرجوع إلى الجھة المخولة  :ثانیًا

  .إلستحصال موافقتھا على ذلك       
  

التأكد من توفر التخصیصات الالزمة في موازنة الوحدة بالنسبة لصرف السلف التي یتم تسویتھا  :ثالثًا
  .وخصمھا على إعتمادات الموازنة

  
  .أن تدفع السلفة في موعد مقارب تمامًا لموعد إستخدامھا في الغرض الذي دفعت من أجلھ :رابعًا

  
  

 ق یتناسب وحجم النفقات التي یتطلبھا إنجاز الغرض المرادــــــــقیدد مبلغ السلفة بشكل دــــأن یح :خامسًا
  .صرف السلفة من أجلھ
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  أن تتولى الوحدة إجراء تسویة السلفة حال إنتھاء الغرض الذي دفعت من أجلھ وإسترداد  :سادسًا
  .السلف مبلغھا صفقة واحدة أو حسب التعلیمات الخاصة بكل نوع من أنواع من  المتبقي          

  
  

  للة ــة لدیھا محــریة الممسوكــأن تتولى الوحدة تسجیل السلف المصروفة في المجموعة الدفت :سابعًا
  رض نتائج ذلك ضمن ـــددة في دلیل الحسابات بحیث یمكن عــــواع السلف المحــأن بــحس         
  .ل نوع منھاالمراجعة الشھریة وبالتالي السیطرة على ك مرفقات موازین         

  
  يـف ـةدة تقدیم جداول تحلیلیة تتضمن مفردات وتفاصیل األرصدة الموقوفــــأن تتولى الوح :ثامنًا

  لف وبشكل متراكم لنھایة وختام كل سنة مالیة وذلك ضمانًا ـواع الســـــــــــمن أن وع ــكل ن        
  ة متابعة إستحصالھا في السنة الالحقة حسب ردات ولیمكن للوحدـــــیاع تلك المفـــدم ضـــلع         
  .مواعیدھا         

  
  ضوابط الرقابة الداخلیة على األمانات. د

  :تراعى النواحي التالیة عند إستخدام حسابات األمانات

أن یتم تسجیل األمانات وفقًا للحسابات التي حددت لذلك في دلیل الحسابات وحسب التعلیمات  :أوًال
  .بالخاصة بكل حسا

  
أن یتم تثبیت أسم الجھة التي قامت بتسدید األمانة والجھة التي یعود إلیھا مبلغھا والغرض الذي  :ثانیًا

أستوفیت من أجلھ وبشكل تفصیلي وأن تكون الدائرة مخولة بقبض تلك األمانات وبموجب 
  .آ٣٧/وصوالت محاسبة 

  
د تقدیمھم طلبًا ــــبأسمائھم الصحیحة وبعأن تعاد األمانات الشخصیة إلى أصحابھا الحقیقیین و :ثالثًا

  .خطیًا بذلك ویتم الدفع بموجب مستند الصرف المقرر
  

من قانون أصول المحاسبات  ٤٥/أن تالحظ الوحدة المدة القانونیة المنصوص علیھا في المادة  :رابعًا
تفاء الحاجة من ھذا مع األخذ بنظر اإلعتبار تاریخ إن. العامة والتي تتقادم بإنتھائھا األمانات

  .موقوفیة مبلغھا
  

أن تتولى الوحدة مسك مجموعة دفتریة محللة وحسب أنواع األمانات المحددة في دلیل  :خامسًا
بحیث یمكن عرض نتائج ذلك ضمن مرفقات موازین المراجعة الشھریة وبالتالي  الحسابات 

  .كل نوع منھا السیطرة على
  
  

فردات وتفاصیل األرصدة الموقوفة في كل نوع من أنواع تقدیم جداول تحلیلیة تتضمن م :سادسًا
األمانات وبشكل متراكم لنھایة وختام كل سنة مالیة وذلك ضمانًا للسیطرة على تلك المفردات 

ولیمكن الوقوف على تفاصیلھا من سنة إلى أخرى ولحین موعد إعادتھا أو تسویتھا النھائیة من 
  .الحساب
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  ة على الحسابات الجاریةضوابط الرقابة الداخلی. ھـ

ویقصد بھا الحسابات التي تنظم العالقة التمویلیة بین قسم األمور النقدیة بدائرة المحاسبة والوحدة الالمركزیة 
من ناحیة أو بین الوحدة الرئیسیة أو الخزینة المختصة وفروعھا المسؤولة عن تمویلھا نیابة عن دائرة المحاسبة 

  :لداخلیة للسیطرة على ھذا النوع من الحسابات بما یليحیث تتحدد عناصر الرقابة ا
  

السیطرة  من مكنتتل معھا لھا عالقة التمویل دائرةصفحة أستاذ لكل  االنفاق وحدةأن تخصص : أوًال
  .على المبالغ المدفوعة أو المقبوضة بین الوحدتین

  
ت بینھا عالقة التمویل وخالل ظھور المبالغ المقبوضة والمدفوعة في حسابات الوحدات التي نشأ: ثانیًا

  .نفس الفترة قدر اإلمكان
  

أن یكون سند قید التمویل معززًا باإلشعار المدین الصادر عن المصرف ألمر الجھة الممولة : ثالثًا
  .وباإلشعار الدائن ألمر الجھة التي تم تمویلھا

رسل إلى الدائرة التي قامت التأكد من ظھور مبلغ التمویل في عمود المدین في كشف البنك الم: رابعًا
  .بالتمویل وفي عمود الدائن في الكشف الذي یرسلھ المصرف إلى الدائرة التي تم تمویلھا

  
التي قامت بالتمویل مساٍو  االنفاق وحدةسجل في الجانب المدین من حسابات أن یكون ما م: خامسًا

التي إستلمت مبلغ التمویل وبما  قاالنفا تمامًا للمبلغ المسجل في الجانب الدائن من حسابات وحدة
  .رصید الحساب الجاري عند توحید حسابات الدائرة الرئیسیة مع حسابات فروعھا) تصفیر(یؤمن 

  
  ضوابط الرقابة الداخلیة على حساب البنك. و

  :تراعى النواحي التالیة عند مراقبة الحساب الجاري مع البنك

د حقل البنك في الیومیة العامة مرتین في الشھر وذلك یجب إجراء مطابقة كشف البنك مع عمو:  أوًال
  .في منتصف الشھر وفي الیوم األخیر منھ

  
متابعة ظھور المبالغ المودعة من قبلھا في حسابھا الجاري وذلك عن  االنفاق وحدةأن تتولى : ثانیًا

  .من ذلك طریق مطابقة مبالغ قسائم اإلیداع بما مقید في كشف البنك ومتابعة أي إختالف یظھر
  

عند كل مطابقة ولنھایة كل شھر بعد تأشیر ما ) غیر المسحوبة(إعداد قائمة بالصكوك الموقوفة : ثالثًا
  .تم سحبھ من صكوك صادرة في كشف البنك

  
إعداد جداول بمفردات المبالغ األخرى التي تشكل عنصر من عناصر اإلختالف بین الرصید : رابعًا

 وحدةلدة تأیید الرصید بالحساب الجاري یظھره كشف البنك أو شھاالدفتري والرصید النقدي الذي 
  .انفاق

  
إجراء متابعة بین الرصید الدفتري والرصید النقدي ضمن أیة فترة من الشھر وعلى األخص : خامسًا

منتصف ونھایة كل شھر وإثبات تفاصیل ذلك ضمن شھادة الموجود النقدي في البنك وعلى النحو 
  ).٣(ملحق رقم  ١٩٨٧لسنة  ٨م المبین بمنشورنا رق

  
متابعة تصفیة كافة المبالغ الموقوفة بین الرصید الدفتري ورصید كشف  االنفاق وحدةعلى : سادسًا

البنك وعدم فسح المجال إلى تدویرھا من شھر إلى آخر عدا الشیكات الموقوفة والتي ینبغي إجراء 
  .نقضاء المدة القانونیة الخاصة بھاتسویتھا وشطب مبلغھا من قائمة الصكوك الموقوفة حال إ
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  ضوابط الرقابة الداخلیة على الموجودات الثابتة. ز

أن تكون ھناك تخصیصات في موازنة الوحدة تكفي لتغطیة كلفة الموجودات المراد إقتناؤھا :  أوًال
  .ن طریق الشراءــــع

  
بشراء ذلك النوع المعین من أن تكون ھناك صالحیة منصوص علیھا بقانون أو تعلیمات تسمح : ثانیًا

  .األصول الثابتة وبعكسھ تستحصل الموافقة الالزمة من الجھة المخولة قانونًا
  

أن توثق النفقات الموجھة نحو إقتناء األصول الثابتة بقائمة المجھز المعززة للصرف إضافة إلى : ثالثًا
مقتناة أو تأیید إستالم الجھة لألصول ال االنفاق وحدةستالم المخزني التي تؤید صیانة شھادة اإل

  .المعینة إن كان الموجود قد دخل اإلستعمال المباشر دون إدخالھ المخازن
  

من األصول الثابتة بشھادة الفحص الصادر من ) اإلستیرادات(أن توثق المشتریات الخارجیة : رابعًا
فق علیھا مع المجھز الجھة الفنیة التي تؤید صحة ومطابقة الموجودات المقتناة للمواصفات المت

  .إضافة إلى ما تم ذكره في النقطة السابقة
  

أو بطاقات (أن تتولى إدارة الوحدة تثبیت قیمة األصول الثابتة ومواصفاتھا الكاملة في سجالت : خامسًا
وذلك . وبموجب النماذج التي تحددھا دائرة المحاسبة) بمستوى كل نوع من أنواع الموجودات

اإلستالم المخزني مع مالحظة تثبیت أي نوع من أنواع التصرفات بتلك  إعتمادًا على شھادات
وذلك في السجالت ) كنقلھا إلى إدارات فرعیة أو إھدائھا إلى الغیر أو بیعھا أو شطبھا(الموجودات 

  .ذاتھا
  
  

 وحدةلتحقق من كونھا ال زالت بحیازة إجراء جرد دوري في نھایة كل سنة للموجودات الثابتة ل: سادسًا
ومستغلة ضمن نشاطھا وللوقوف على الفروقات الخاصة بنتائج الجرد مع سجالت  االنفاق

  .الموجودات الثابتة الممسوكة من قبل اإلدارة وتحدید تلك الفروقات والمسؤولیة المترتبة علیھا
  

تضي التثبت في حالة إستخدام القیود النظامیة لتسجیل قیمة األصول الثابتة محاسبیًا فأن األمر یق: سابعًا
من صحة الرصید المحاسبي لكل موجود مع ما مثبت في سجالت الموجودات الثابتة والتسویات 

  .الجاریة علیھا لما بعد الجرد السنوي
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  ضوابط الرقابة الداخلیة على الموجودات المخزنیة. ح

  :تراعى النواحي التالیة

مختلف أصنافھا الداخلة  جودات المخزنیة علىتحضیر مستندات إدخال وإخراج مخزني بالمو:  أوًال
والخارجة منھا وأن تثبت حركة كل صنف منھا إستنادًا إلى ذلك في سجالت  االنفاق وحدةلمخازن 

  .مخزنیة أو بطاقات تعتمدھا دائرة المحاسبة للسیطرة على حركة المواد المخزنیة
  

المخزنیة لضمان التثبت من سالمتھا  التأكید على وجود لجنة خاصة لفحص وإستالم المواد: ثانیًا
  .ومطابقتھا للمواصفات المتفق علیھا مع المجھز

  
التأكید على وجود محاضر إستالم موقعة من قبل اإلدارة وممثل عن شركة التأمین الوطنیة : ثالثًا

وبالنسبة إلى الموجودات المخزنیة المستوردة من الخارج إضافة إلى وجود ختم على المانیفست 
  .ادة المستوردةللم

  
أو الناقصة أو الفائضة أن یعد مسؤول المخازن تقاریر دوریة خاصة بالمواد التالفة والمتضررة : رابعًا

تقریر ما یمكن إتخاذه بھذا الشأن وفقًا للصالحیات المعتمدة بھذا  غرضل االنفاق وحدةعن حاجة 
  .الشأن

  
  

 وحدةجنة المشتریات لتحدید إحتیاجات مخازن ولأن یكون ھناك تنسیقًا قائمًا بین مسؤول ال: خامسًا
من المستلزمات السلعیة وذلك ضمانًا لتوفیر المواد المطلوبة على مدار السنة، أو من ناحیة  االنفاق

ھذا مع مراعاة أن تكون المواد المشتراة قد أقتنیت . ثانیة لتفادي تراكم المواد الفائضة عن حاجتھا
و وكالئھ أو من القطاع الخاص في حالة التأیید بعدم توفر المواد من وحدات القطاع اإلشتراكي أ

  .لدى القطاع اإلشتراكي وفق تعلیمات تنفیذ الموازنة السنویة
  

أن تكون ھناك عملیات جرد دوري أو عند نھایة كل سنة للتثبت من صحة أرصدة الموجودات : سادسًا
 ھات ولتحدید الفروقات الحاصلة بینالمخزنیة بموجب شھادة الجرد مع أرصدتھا بموجب السجال

  .وإجراء التسویات الخاصة بھا بعد تحدید مسؤولیة إدارة المخازن عن ذلك
  

في حالة إستخدام القیود النظامیة لتسجیل قیمة األصول المخزنیة محاسبیًا، فأن األمر یقتضي : سابعًا
  .المخزنیة لنھایة السنة التثبت من صحة الرصید المحاسبي لكل موجود مع ما مثبت في السجالت

  
  تفسیریة مالحظة

  
  :تعتبر األھداف التالیة أساسیة في القیام بالرقابة الداخلیة المناسبة

  . تنفیذ جمیع التعامالت وفقًا للقوانین والقرارات التي تصدرھا الدولة •
بات تسجیل جمیع التعامالت وغیرھا من األحداث بشكل سریع وحسب مبالغھا الصحیحة، في الحسا •

الخاصة بھا وفي الفترة المحاسبیة المناسبة، بحیث تتیح إعداد المعلومات المحاسبیة وفقًا للسیاسات 
 . واإلجراءات المحاسبیة

مقارنة الموجودات المسجلة مع الموجودات الموجودة في فترات زمنیة فاصلة مناسبة مع اتخاذ  •
 . اإلجراء المناسب بخصوص أیة اختالفات
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 المحاسبیة والرقابیة العراقیةالمعاییر . ٥

 والرقابیة المحاسبیة المعاییر مجلس ھو العراق في والرقابیة المحاسبیة المعاییر إصدار عن المسؤولة الھیئة أن
) ٦(و محاسبیًا معیارًا) ١٤( أصدر وقد. معًا والرقابیة المحاسبیة المعاییر إصدار عن المسؤول وھو. العراقي
  :التالیة لیةاآل وفق تدقیقیة معاییر

 خالل تنفیذھا المزمع التدقیقة واألدلة المحاسبیة القواعد مشاریع تتضمن المجلس لعمل سنویة خطة وضع  . أ
 .واألدلة القواعد ھذه وضع یستوجب الذي للبلد والتشریعي اإلقتصادي الوضع دراسة خالل ومن السنة

 
 المالیة باإلختصاصات یمیینواألكاد المھنیین عضویتھا في تضم عمل فرق بتشكیل المجلس یقوم  . ب

 فرق قومتو. السنویة الخطة في المذكورة التدقیقیة واألدلة المحاسبیة القواعد مسودة إعداد بغیة والمحاسبیة
 بیئتھا تشابھ األخرى الدول معاییر أو الدولیة المعاییر إلى الرجوع خالل من المسودات ھذه بإعداد العمل

 .العراقیة البیئة مع والتشریعیة اإلقتصادیة
  

 السنویة الخطة ضمن محددة مواعید في والرقابیة المحاسبیة المعاییر مجلس أعضاء على المسودة تعرض. جـ
 .المجلس جلسات خالل علیھا اإلتفاق یتم التي التعدیالت اإلعتبار بنظر واألخذ مناقشتھا ویتم

 .آرائھم وإستالم المجلس خارج الخبراء بعض على المعیار مشروع یعرض  . د
 أعضاء بثلثي المعیار بإصدار التصویت یتم ثم. الخبراء مالحظاتو مقترحات ضوء في المسودة تناقش. ھـ

 .المجلس بعمل الخاصة ١٩٩٠ لسنة ١ عدد تعلیمات علیھ نصت حسبما المجلس
  

  :من والرقابیة المحاسبیة المعاییر مجلس ویتألف

 .للمجلس رئیسًا بصفتھ المالیة الرقابة دیوان رئیس .١
 .ئبي رئیس الدیواننا .٢
 .المالیة الرقابة دیوان في العامون المدراء .٣
 .العراقي المركزي البنك عن ممثل .٤
 .للضرائب العامة الھیئة عن ممثل .٥
 .ممثل عن المصارف .٦
 .والمعادن الصناعة وزارة عن ممثل .٧
 .ممثل عن وزارة التجارة .٨
 .العراقیة والمدققین المحاسبین نقابة عن ممثل .٩
 .األكادیمیین األساتذة من عضوان .١٠
 ممثل عن سوق العراق لألوراق المالیة .١١
 ممثل عن ھیئة النزاھة .١٢
 مدیر عام دائرة المحاسبھ .١٣

  
  .المجلس لعمل والمالیة والفنیة اإلداریة األمور تنظیم تتولى عامة أمانة للمجلس

  
  :مالحظة

  .برأیھ لإلستئناس خارجي خبیر أي إستدعاء للمجلس یحق
  
  العراق في الحسابات وتدقیق مراقبة مھنة مجلس. ٦

 شروط وفق. القانونیین للمحاسبین المھنة ممارسة إجازات ومنح الحسابات مراقبة مھنة تطویر المجلس ھذا یتولى
 مراقبي من للمخالفین العقوبات وإقتراح التحقیق تتولى واإلنضباط المراقبة لجنة وفیھ. الداخلي النظام في محددة

 . المھنة ممارسة إجازة سحب أو مؤقتًا العمل وإیقاف اإلنذار، توجیھ من العقوبات وتتراوح الحسابات،
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الفصل الثاني  
  الدلیــــل المحاسبي
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 راداتـــــــــــــــــــاالی - ١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  معدنیةاالیرادات النفطیة والثروات ال ١١
  الضرائب على الدخول ٢١
  الضرائب السلعیة ورسوم االنتاج ٣١
  الرسوم ٤١
  حصة الموازنة من ارباح القطاع العام ٥١
  االیرادات الرأسمالیة ٦١
  ویلیةحاالیرادات الت ٧١
  ایرادات اخرى ٨١

  
  

 اتـــــــــــــــــالنفق - ٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جاریة النفقات ال ١٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تعویضات الموظفین ١١٢
  المستلزمات الخدمیة ٢١٢
  المستلزمات السلعیة ٣١٢
  صیانة الموجودات ٤١٢
  النفقات الرأسمالیة ٥١٢
  المنح واالعانات وخدمة الدین ومصروفات اخرى ٦١٢
  عدات الخارجیةااللتزامات والمساھمات والمسا ٧١٢
  البرامج الخاصة ٨١٢
  المساعدات االجتماعیھ ٩١٢

  
  ستثماریةالنفقات اال ٢٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  القطاع الزراعي ١٢٢
  القطاع الصناعي ٢٢٢
  قطاع النقل والمواصالت ٣٢٢
  قطاع المباني والخدمات ٤٢٢
  قطاع التربیة والتعلیم ٥٢٢
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 ودات الموج - ٣
  ــــــــــــــــــــــــ

  
  النقــــــد   ١  ٣ 
  حسابات السلف   ٢   ٣ 
  اخرى حسابات مدینة   ٣  ٣          

  قروض    ٤  ٣ 
  استثمارات   ٥  ٣ 
  حسابات التسویة المدینة   ٦  ٣          
  الحسابات النظامیة المدینة  ٩  ٣          

  
  
  

  المطلوبات -٤    
  ــــــــــــــــــــــــــ

            
  الحسابات النقدیة الدائنة   ١  ٤          
  حسابات االمانات   ٢  ٤          
  )الدائنون( حسابات دائنة اخرى     ٣  ٤          
  االقتراض    ٤  ٤          
  حسابات التسویة الدائنة   ٦  ٤  
  حسابات جاریة للتمویل   ٧  ٤ 
  ةحسابات النتیج  ٨  ٤ 
  الحسابات النظامیة الدائنة  ٩  ٤ 
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 ٢٠١١ترمیـــز ھیكــــل حسابــــات االیــــــرادات 

 البیــــــــــــــــــــــــــــــان

وع
الن

ل 
صی
تفا

 

وع
ــــ
ــــ
الن

ادة 
ــــ
ــــ
الم

ـدد 
ــــ
ــــ
الع

رة 
تما
الس
ع ا
نو

 

 1         االیرادات
نیةاالیرادات النفطیة والثروات المعد        01 1 

 1 01 01     أیرادات تصدیر النفط الخام
 1 01 02     ایرادات النفط الخام المكرر للمحافظة

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

 1 02       الضرائب على الدخول والثروات

 1 02 01     الضرائب على الدخول 

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

 1 02 01 03   الضریبة على رواتب منتسبي دوائر الدولة الرسمیة 
 1 02 01 04   الضریبة على رواتب منتسبي القطاع الخاص 

 1 02 01 05   االفراد / لى أصحاب االعمال والمھن الضریبة ع
 1 02 01 06   ى شركات استخراج النفط االجنبیةلالضریبة ع

 1 02 02     ضریبة التركات 
 1 02 03     الضرائب العقاریة 

 1 02 04     ضریبة الخدمات

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

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

 1 03 03     ضرائب على االنتاج 
 1 04        الرسوم

 1 04 01     رسوم الطوابع المالیة
 1 04 02     الرسوم القضائیة والعدلیة
 1 04 03     رسوم التسجیل العقاري

 1 04 04     وم تسجیل ونقل ملكیة وسائط النقلرس
 1 04 05     رسوم الخدمة الصحیة

 1 04 06     رسوم التسجیل والنشر التجاري
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 1 04 07     رسوم االجازات والرخص
 1 04 08     الرسوم المتنوعة

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

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

 1 5 10     صة الخزینة من ایرادات حوانیت وزارة العمل والشؤون االجتماعیةح

 1 5 11    بھا لصالح الخزینة العامة للدولة من االتعاب المحكومحصة الخزینة 

 1 5 12    والمكافآت والیانصیب لحوافزحصة الموازنة من ا

 1 06       االیرادات الرأسمالیة
 1 06 01     بیع المباني واالنشاءات

 1 06 02     بیع وسائط نقل 
 1 06 03     بیع االثاث واالجھزة واألالت والمعدات

 1 06 04     بیع الحیوانات
 1 06 05     بیع االراضي

 1 06 06     األسلحة واألعتدة العسكریة 
 1 07       االیرادات التحویلیة

 1 07 01     فرق االسعار
 1 07 02     الصحي ایرادات التأمین
 1 07 03     نفقات مستردة

 1 07 04     عوائد االستثمارات
 1 07 05      خارجیةمنح من حكومات 

 1 07 06     منح من منظمات دولیة 
 1 07 07     متنوعةایرادات تحویلیة 
 1 07 08     تبرعات واعانات 

 1 07 09     مساھمات الضمان االجتماعي
 1 08       اخرى ایرادات

 1 08 01     ایرادات ایجار امالك الدولة
 1 08 02     االجور الحكومیة عن خدمات الدوائر للغیر
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 1 08 02 01   اجور الخدمات الصحیة والمختبریة
 1 08 02 02   اجور الخدمات االمنیة والداخلیة

 1 08 02 03   اجور خدمات استشاریة فنیة متخصصة
 1 08 02 04   ات االعالمیة والسیاحیةاجور الخدم

 1 08 02 05   الخدمات االجتماعیة والترفیھیة
 1 08 02 06   اجور خدمات الصیانة والتصمیم

 1 08 02 07   متنوعة خدمات 
 1 08 02 08   )والمصادرات ، العقوبات ، الغرامات (االیرادات غیر المصنفة

 1 08 02 09   بیع االموال المصادرة والمتروكة
 1 08 02 10   بیع لوازم وتجھیزات
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  ٢٠١١ترمیــــــز ھیكـــــل حسابـــــات النفقـــــــــــات

 البیــــــــــــــــــــان 
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ل 
صی
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ع ا
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 2           نفقـــــــــــات

 2 01         نفقات جاریة

 2 01 01       تعویضات الموظفین

 2 01 01 01     الرواتب واالجور

 2 01 01 02     المكافات للمنتسبین
 2 01 01 03     اجور المتعاقدین
 2 01 01 04     اجور المحاضرات

 2 01 01 05     االمتحاناتاجور 
 2 01 01 06     اجور اللجان

 2 01 01 07     المجازین دراسیا
 2 01 01 08     اجور المستخدمین المحلیین

 2 01 01 09     االعمال االضافیة
 2 01 01 10     المخصصات

 2 01 01 11     التأمیناقساط 

 2 01 01 12    مساھمة التقاعد الحكومیھ
 2 01 02       مستلزمات الخدمیة ال

 2 01 02 01     السفر نفقات
 2 01 02 02     االیفاد نفقات

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

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

 2 01 02 07     الترفیھ الرسمي
 2 01 02 08     البرید

 2 01 02 09     االتصاالت والبرق 
 2 01 02 10     أجور الخبراء واالستشاریین
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 2 01 02 11     أجور الخدمات االمنیة 
 2 01 02 12     المساھمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر

 2 01 02 13     ایجار الصنادیق لدى المصارف
 2 01 02 14     مؤتمرات و الندواتال

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

 2 01 02 17     مسح و تحدید االراضي
 2 01 02 18     نقل الشھود

 2 01 02 19     تنظیف الدائرة
 2 01 02 20     التعضید و الترجمة و التالیف

 2 01 02 21     مصرفیةاجور الخدمات ال
 2 01 02 22     اجور االنتساب الى المؤسسات العلمیة

 2 01 02 23     طبع الطوابع المالیة
 2 01 02 24     الدعایة

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

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

 2 01 03       المستلزمات السلعیة

 2 01 03 01     قرطاسیة ومطبوعات
 2 01 03 02     كتب ومجالت

 2 01 03 03     الماء والمجاري 
 2 01 03 04     الكھرباء 
 2 01 03 05     الوقود

 2 01 03 06     المالبس
 2 01 03 07     االغذیة

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

 2 01 03 10     تجھیزات المرضى
 2 01 03 11     الكتب المدرسیة

 2 01 03 12     االدویة
 2 01 03 13     التجھیزات و اللوازم الریاضیة

 2 01 03 14     علف الحیوانات
 2 01 03 15     القرطاسیة و لوازم الطالب

 2 01 03 16     زم الغسیللوا
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 2 01 03 17     تجھیزات النزالء و االحداث
 2 01 03 18     )العسكریة(االسلحة و االعتدة 

 2 01 03 19     افالم روائیة وتسجیلیة
 2 01 03 20     األالت الحاسبة
 2 01 03 21     األالت الطابعة

 2 01 03 22     اجھزة التصویر و المیكروفیلم
 2 01 03 23     أجھزة مكتبیة صغیرة أخرى  

 2 01 04       صیانة الموجودات
 2 01 04 01     صیانة الطرق والجسور 

 2 01 04 02     صیانة التأسیسات المائیة والكھربائیة
 2 01 04 03     صیانة وسائط النقل 

 2 01 04 04     صیانة المبازل ومشاریع الري
 2 01 04 05     صیانة االثاث
 2 01 04 06     صیانة المباني

 2 01 04 07     صیانة المكائن و االجھزة و االالت
 2 01 04 08     صیانة أسلحة الشرطة 

 2 01 04 09     صیانة الحدائق و المتنزھات و البساتین
 2 01 04 10     صیانة المعامل

 2 01 04 11     صیانة المحطات االذاعیة و التلفزیونیة
 2 01 04 12     صیانة المواقع واللقى األثریة

 2 01 04 13     صیانة األسلحة العسكریة 
 2 01 04 14     صیانة الكتب والسجالت والوثائق

 2 01 05       النفقات الرأسمالیة
 2 01 05 01     مبانى وإنشاءات

 2 01 05 02     وسائط نقل 
 2 01 05 03     واالجھزةاالثاث واآلالت والمعدات 

 2 01 05 03 02   االجھزة والمكائن والمعدات االخرى
 2 01 05 03 03   المسارح ولوازمھا

 2 01 05 05     الحیوانات
 2 01 05 06     االراضي

 2 01 05 07     تبلیط الشوارع
 2 01 06       المنح واالعانات وخدمة الدین ومصروفات اخرى

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

 2 01 07       االلتزامات والمساھمات والمساعدات الخارجیة
 2 01 07 01     المساھمات العربیة 
 2 01 07 02     المساھمات الدولیة 
 2 01 07 03     المساعدات العربیة 

 2 01 07 04     ت االجنبیةالمساعدا
 2 01 08       البرامج الخاصة
 2 01 08 01     البرامج التدریبیة
 2 01 08 02     البرامج الصحیة

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

 2 01 08 05     البرامج الثقافیة والفنیة
 2 01 08 06     برامج الشباب والریاضة

 2 01 08 07     البرامج التعلیمیة والتربویة
 2 01 08 08     الدفاعوالبرامج الخاصة باألمن 

 2 01 08 09     البرامج العلمیة
 2 01 09       الرعایھ االجتماعیھ

 2 01 09 01     الرواتب والمكافآت التقاعدیة

 2 01 09 02     االجتماعیة مساعداتال
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نوع 
 االستمارة

نوع 
 القطاعات االقتصادیة نوع مادة فصل النفقة

 نفقة             ٠٢

 استثماري          ٠٢   

 القطاع الزراعي       ٠١      

 مشاریع السدود والخزانات ومنشآت السیطرة    ٠٠١         

 مشاریع الري والبزل واستصالح االراضي    ٠٠٢         

 شاریع البحوث والدراسات واعداد المسوحاتم    ٠٠٣         

 مشاریع خدمات االنتاج النباتي    ٠٠٤         

 مشاریع خدمات االنتاج الحیواني    ٠٠٥         

 مشاریع الخدمات الزراعیة    ٠٠٦         

 القطاع الصناعي       ٠٢ ٠٢ ٠٢

 الصناعات االستخراجیة    ٠٠١         

 المشروبات والتبغالصناعات الغذائیة و    ٠٠٢         

 صناعات الغزل والنسیج والملبوسات والجلود    ٠٠٣         

 صناعة الورق والخشب    ٠٠٤         

 الصناعات الكیمیاویة    ٠٠٥         

 صناعات تصفیة النفط والغاز    ٠٠٦         

 الصناعات االنشائیة    ٠٠٧         

 الصناعات المعدنیة    ٠٠٨         

 ات الھندسیة والمیكانیكیة والكھربائیةالصناع    ٠٠٩         

 مشاریع تولید ونقل القدرة الكھربائیة    ٠١٠         
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 نفقات استثماریة خاصة    ٠١١         

 قطاع النقل والمواصالت       ٠٣ ٠٢ ٠٢

 شبكة الطرق البریة    ٠٠١         

 ادارة حركة المرور    ٠٠٢         

 النقل على الطرق البریة    ٠٠٣         

 خطوط السكك الحدید    ٠٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠٢

 النقل المائي    ٠٠٥         

 النقل الجوي    ٠٠٦         

 االتصاالت    ٠٠٧         

 الخزن    ٠٠٨         

 اعادة االعمار    ٠٠٩         

 االعالم    ٠١٠         

 قطاع المباني والخدمات       ٠٤ ٠٢ ٠٢

 ابنیة الوزارات والدوائر الحكومیة   001      

 مشاریع وزارة الصحة   002      

 مشاریع االسكان   003      

 مشاریع میاه الشرب في المحافظات   004      

 تصریف وتكریر المیاه القذرة   005      

 مشاریع تطویر مدینة بغداد   006      

 مشاریع تطویر المحافظات   007      

 مشاریع المصایف والسیاحة   008      

 مشاریع الخدمات الثقافیة واالجتماعیة والشباب   009      
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 مشاریع انشاء المخازن والتخزین   010      

 رعایة الشھداء   011      

 رعایة السجناء السیاسیین   012      

 قطاع التربیة والتعلیم       ٠٥ ٠٢  ٠٢

 ابنیة ومتطلبات البحث العلمي   001      

 ة ومتطلبات الجامعات والمعاھد العلیاابنی   002      

 ابنیة المعاھد والمدارس المھنیة   003      

 ابنیة المدارس الثانویة والمتوسطة   004      

 ابنیة المدارس االبتدائیة   005      

 ابنیة ریاض االطفال   006      

 ابنیة االقسام الداخلیة للمدارس وتسدید الحسابات   007      
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  ترمیز ھیكل الموجودات                               
   

رة
تما

الس
ع ا

نو
  

 
ول

األ
ى 
تو
مس

ال
 

 
ني
لثا
ى ا

تو
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ال
 

 
لث
لثا
ى ا

تو
مس

ال
  

 
بع
لرا
ى ا

تو
مس

ال
 

 
س
خام

 ال
وى

ست
الم

  

 البیان

 الموجودات           ٣

 نقد        ١ ٣
 نقد في الصندوق     ١ ١ ٣
 قد في المصرفن      ٢ ١ ٣
 الموجود النقدي للدفع اآلجل     ٤ ١ ٣
 موجود نقدي من عمالت أجنبیة     ٥ ١ ٣
 الموجود النقدي للذھب     ٦ ١ ٣
 موجود نقدي من حواالت خارجیة      ٧ ١ ٣
 السلفحسابات         ٢ ٣
 المؤقتةالسلف ا     ١ ٢ ٣
  سلف االفراد العاملین     ٢  ٢  ٣
  المستدیمة السلف     ٣  ٢  ٣
  سلف االعتمادات     ٤  ٢  ٣
  سلف المقاولین     ٥  ٢  ٣
  سلف الدعاوي     ٦  ٢  ٣
  سلف تمویل مشروعات ینفذھا الغیر     ٧  ٢  ٣
  سلف مؤقتة اخرى لالتفاقیات الخارجیة     ٨  ٢  ٣
  نیویورك/DFIسلف مؤقتة اخرى الغراض      ٩  ٢  ٣
 حسابات مدینة أخرى         ٣ ٣
 ابات شخصیة مدینةحس      ١ ٣ ٣

  مدینو نفقات دراسیة      ٢ ٣ ٣
 مدینون عن األخطاء الحسابیة       ٣ ٣ ٣
 تصفیة األرصدة المدینة القدیمة      ٩ ٣ ٣
 قروض        ٤ ٣
 اإلقراض الداخلي     ١ ٤ ٣
  االقراض الخارجي     ٢  ٤  ٣
  استثمارات     ٥  ٣
  استثمارات داخلیة     ١  ٥  ٣
  تثمارات خارجیة في اسھماس    ٢ ٥  ٣
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 حسابات التسویة المدینة        ٦ ٣
 إیرادات مستحقة غیر مقبوضة     ١ ٦ ٣
 مصاریف مدفوعة مقدمًا      ٢ ٦ ٣
 میة المدینة الحسابات النظا        ٩ ٣
 خطابات ضمان مستلمة من الغیر      ١ ٩ ٣
 مقابل خطابات ضمان صادرة للغیر      ٢ ٩ ٣
 موجود نقدي لوحدات مستقلة مالیًا      ٣ ٩ ٣
 الموجودات الثابتة      ٤ ٩ ٣
 المخزن      ٥ ٩ ٣
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 البیان

٤ 
 

           
    المطلوبات

  لحسابات النقدیة الدائنةا        ١ ٤
  سحب على المكشوف/البنك      ١ ١ ٤
  الرصید النقدي المدور     ٢ ١  ٤
 االمانات حسابات        ٢ ٤
 أمانات ضمان تحصیل اإلیرادات     ١ ٢ ٤
 األمانات الشخصیة     ٢ ٢ ٤
  امانات التوزیع    ٣ ٢  ٤
 )الدائنون(حسابات دائنة أخرى        ٣ ٤
 دائنو الرواتب واإلجور المعادة     ١ ٣ ٤
 دائنو النفقات الدراسیة     ٢ ٣ ٤
 معالجة األخطاء الحسابیة الدائنة     ٣ ٣ ٤
 اإلستقطاعات لحساب الغیر      ٤ ٣ ٤
 دائنة للمقاولین والمتعھدین حسابات     ٥ ٣ ٤
 حسابات دائنة متنوعة     ٦ ٣ ٤
 تصفیة األرصدة القدیمة     ٩ ٣ ٤
 اإلقتراض       ٤ ٤
 اإلقتراض الداخلي     ١ ٤ ٤
  اقتراض خارجي    ٢ ٤  ٤
         
 حسابات التسویة الدائنة       ٦ ٤
 إیرادات مستلمة مقدمًا     ١ ٦ ٤
 مصاریف مستحقة غیر مدفوعة     ٢ ٦ ٤
 تخصیصات لقاء مستندات شحن غیرمستلمة     ٣ ٦ ٤
 ت شحن مدفوعةتخصیصات لقاء مستندا     ٤ ٦ ٤
 حسابات جاریة للتمویل       ٧ ٤
 جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح     ١ ٧ ٤
 جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح     ٢ ٧ ٤
 جاریة بین الوحدات الرئیسیة وفروعھا ساباتح     ٣ ٧ ٤
  )DFI(بة النقدیة والـ حسابات جاریة بین دائرة المحاس     ٤  ٧  ٤
 حساب النتیجة       ٨ ٤
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 الحسابات النظامیة الدائنة       ٩  ٤
 خطابات ضمان من الدائرة للغیر     ١ ٩ ٤
 مقابل خطابات ضمان من الغیر     ٢ ٩ ٤
 مقابل موجود نقدي لوحدات مستقلة مالیًا     ٣ ٩ ٤
 مقابل الموجودات الثابتة     ٤ ٩ ٤
 قابل المخزنم      ٥ ٩ ٤
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 ثالثال الفصل
  شرح الدلیل المحاسبي
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 ٢٠١١ترمیـــز ھیكــــل حسابــــات االیــــــرادات 

 ــــــــــــــــــــــــــانالبیــــ

وع
الن

ل 
صی
تفا

 

وع
ــــ
ــــ
الن

ادة 
ــــ
ــــ
الم

ـدد 
ــــ
ــــ
الع

رة 
تما
الس
ع ا
نو

 

 1         االیرادات
 1 01       االیرادات النفطیة والثروات المعدنیة

 1 01 01     أیرادات تصدیر النفط الخام
 1 01 02     ایرادات النفط الخام المكرر للمحافظة

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

 1 02       الضرائب على الدخول والثروات

 1 02 01     الضرائب على الدخول 

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

 1 02 01 03   الضریبة على رواتب منتسبي دوائر الدولة الرسمیة 
 1 02 01 04   الضریبة على رواتب منتسبي القطاع الخاص 

 1 02 01 05   االفراد / الضریبة على أصحاب االعمال والمھن 
 1 02 01 06   الضریبة على شركات استخراج النفط االجنبیة

 1 02 02     ضریبة التركات 
 1 02 03     الضرائب العقاریة 

 1 02 03 01   ضریبة العقار االساسیة 
 1 02 03 02   ضریبة العقار االضافیة 

 1 02 03 03   ضریبة العرصات االساسیة 
 1 02 03 04   الضریبة  االضافیة على العرصات

 1 02 03 05   بقایا ضریبة االراضي الزراعیة 
 1 02 04     ضریبة الخدمات

 1 02 04 01   ضریبة الخدمات السیاحیة للفنادق والمطاعم للدرجتین الممتازة واالولى 
 1 03       الضرائب السلعیة ورسوم االنتاج

 1 03 01     ضرائب على الواردات 
 1 03 01 01   ضرائب االستیراد / ضریبة الوارد الكمركي 

 1 03 01 02   عمارضریبة أعادة اال
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 1 03 01 03   ضریبة الوارد الكمركي على القطاع الخاص
 1 03 01 04   ضریبة الوارد الكمركي على القطاع العام

 1 03 01 05   ضریبة الوارد الكمركي على القطاع المختلط
 1 03 01 06   الترانسیت –ضریبة المرور 

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

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

 1 03 03 01   مكس البنزین 
 1 03 03 02   مكس الكیروسین 

 1 03 03 03   المكس على زیوت المحركات 
 1 03 03 04   مكس شمع البرافین 
 1 03 03 05   السیارات مكس أنتاج صناعة 

 1 03 03 06   مكس أنتاج صناعة السكایر 
 1 03 03 07   مكس أنتاج صناعة المشروبات الغازیة 

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

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

 1 03 03 12   مكس أنتاج الزیوت النباتیة والمنظفات 
 1 03 03 13   مكس أنتاج الصناعات الدوائیة  

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

 1 04       الرسوم 
 1 04 01     رسوم الطوابع المالیة
 1 04 01 01   رسوم الطوابع المالیة

 1 04 01 02   رسوم طوابع جوازات السفر 
 1 04 02     الرسوم القضائیة والعدلیة

 1 04 02 01   رسوم المحاكم 
 1 04 02 02   رسوم التصدیق 

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

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

 1 04 03 02   رسوم الفحص و القیدیة
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 1 04 03 03   ایرادات التسجیل المجدد
 1 04 03 04   رسوم التسجیل العقاري

 1 04 04     رسوم تسجیل ونقل ملكیة وسائط النقل
 1 04 04 01    دیدھاجترسوم تسجیل المركبات و 

 1 04 04 02   رسوم على نقل ملكیة السیارات
 1 04 04 03   رسوم على السیارات التي تغادر العراق 

 1 04 05     رسوم الخدمة الصحیة
 1 04 05 01   رسوم الدخول الى العیادات الخارجیة

 1 04 05 02   رسوم التامین الصحي المستقطعة من الموظفین
 1 04 05 03   لمستحضرات الطبیة رسوم أستیراد ا

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

 1 04 06     رسوم التسجیل والنشر التجاري
 1 04 06 01   رسوم تسجیل و نشر الشركات و الوكاالت التجاریة و فروعھا

 1 04 06 02   رسوم تسجیل و نشر ومزاولة مھنة التجارة 
 1 04 06 03   رسوم االعالن التجاري 

 1 04 06 04   رسوم العالمات التجاریة 
 1 04 06 05   رسوم تسجیل المقاولین
 1 04 07     رسوم االجازات والرخص

 1 04 07 01   رسوم منح وتجدید اجازات ممارسة المھن
 1 04 07 02   م أجازة أستخدام السالح و المواد القابلة لالنفجاررسو

 1 04 07 03   رسوم منح و تجدید اجازات البناء
 1 04 07 04   رسوم أجازات االستیراد 

 1 04 07 05   رسوم أجازة مكاتب الدعایة والنشر واالعالن 
 1 04 07 06   رسوم أجازات صید االسماك 

 1 04 07 07   الصید رسوم أجازات سفن 
 1 04 07 08   رسوم اجازة تاسیس الجامعات و الكلیات االھلیة

 1 04 07 09   رسوم منح وتجدید اجازات الصیاغ 
 1 04 07 10   رسم منح أجازة مشروع االستثمار الخارجي 

 1 04 07 11   رسوم منح أجازة المكاتب االستشاریة غیر الحكومیة 
 1 04 07 12   لطیران رسوم منح أجازات ا
 1 04 08     الرسوم المتنوعة

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

 1 04 08 03   رسوم الھویات و تجدیدھا
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 1 04 08 04   رسوم براءة االختراع والنماذج الصناعیة 
 1 04 08 05   رسوم المسافرین بالطائرات المدنیة

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

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

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

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

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

 1 05 01 05   شركة التأمین الوطنیة 
 1 05 01 06   شركة أعادة التأمین الوطنیة 

 1 05 01 07   شركة التأمین العراقیة 
 1 05 01 08   مصرف الرشید

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

 1 05 01 11   الشركة العراقیة للخدمات المصرفیة 
 1 05 01 12   الھیئة العامة للمناطق الحرة

 1 05 02     القطاع الصناعي  
 1 05 02 01   الشركة العامة لصناعة السیارات
 1 05 02 02   الشركة العامة للسمنت الشمالیة 
 1 05 02 03   الشركة العامة للسمنت الجنوبیة 
 1 05 02 04   الشركة العامة للسمنت العراقیة

 1 05 02 05   المنطقة الجنوبیة / الشركة العامة لصناعة االسمدة 
 1 05 02 06   المنطقة الشمالیة  / الشركة العامة لصناعة االسمدة 
 1 05 02 07   یمیاویة الشركة العامة للصناعات البتروك

 1 05 02 08   الشركة العامة للمسح الجیولوجي والتعدین
 1 05 02 09   سامراء/ الشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبیة

 1 05 02 10   الھیئة العامة للتدریب والتأھیل
 1 05 02 11   كبریت المشراق

 1 05 02 12   المدیریة العامة للتنمیة الصناعیة
 1 05 02 13   شركة حمورابي العامة

 1 05 02 14   الشركة العامة لصناعة الحراریات
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 1 05 03     القطاع التجاري  
 1 05 03 01   الشركة العامة لتجارة الحبوب
 1 05 03 02   الشركة العامة لتصنیع الحبوب

 1 05 03 03   الشركة العامة لتجارة السیارات والمكائن
 1 05 03 04   لشركة العامة لتجارة المواد االنشائیةا

 1 05 03 05   كة العامة لالسواق المركزیةرالش
 1 05 03 06   الشركة العامة للمعارض العراقیة

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

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

 1 05 04 04   الشركة العامة للخطوط الجویة العراقیة
 1 05 04 05   الشركة العامة ألدارة النقل الخاص

 1 05 05     القطاع الزراعي  
 1 05 05 01   الشركة العامة للتجھیزات الزراعیة 

 1 05 05 02   ة للبذور شركة مابین النھرین العام
 1 05 05 03   الشركة العامة للبیطرة

 1 05 05 04   شركة الرافدین العامة لتنفیذ السدود
 1 05 05 05   شركة الفاو العامة لتنفیذ مشاریع الري
 1 05 05 06   شركة العراق العامة لتنفیذ مشاریع الري

 1 05 06     قطاع الخدمات العامة  
 1 05 06 01   ن الثقافیة العامة دار الشؤو

 1 05 06 02   حصة الخزینة من المكاتب االستشاریة
 1 05 06 03   ھیئة السیاحة 

 1 05 06 04   شركة ابن رشد العامة
 1 05 06 05   الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة

 1 05 07     قطاع التشیید والبناء  
 1 05 07 01   مة للمقاوالت االنشائیة شركة المنصور العا
 1 05 07 02   شركة سعد العامة

 1 05 07 03   شركة الرشید العامة للمقاوالت االنشائیة
 1 05 07 04   شركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائیة

 1 05 08     القطاع النفطي  
 1 05 08 01   شركة خطوط االنابیب النفطیة 

 1 05 08 02   النفطیة  شركة المشاریع
 1 05 08 03   شركة توزیع المنتجات النفطیة والغاز 
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 1 05 08 04   المنطقة الشمالیة / الشركة العامة لتصفیة النفط 
 1 05 08 05   شركة مصافي الجنوب 

 1 05 08 06   المنطقة الشمالیة / الشركة العامة لصناعة الغاز 
 1 05 08 07   ھیئة تسویق النفط 

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

 1 05 08 11   شركة ناقالت النفط العراقیة 
 1 05 08 12   شركة االستكشافات النفطیة 

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

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

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

 1 5 9     قطاع األتصاالت  

 1 5 9 01   الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة 

 1 5 9 02   الشركة العامة لألتصاالت والبرید 

 1 5 9 03   ھاتف النقالشركات ال

 1 5 9 04   ھیئة االعالم واالتصاالت

 1 5 10    حصة الخزینة من ایرادات حوانیت وزارة العمل والشؤون االجتماعیة
 1 5 11    بھا لصالح الخزینة العامة المحكومحصة الخزینة من االتعاب 

 1 5 12    آتحصة الموازنة من الحوافز والیانصیب والمكاف
 1 06       االیرادات الرأسمالیة

 1 06 01     بیع المباني واالنشاءات
 1 06 01 01   بیع المباني السكنیة

 1 06 01 02   بیع المباني غیر السكنیة
 1 06 01 03   بیع الحواجز األمنیة
 1 06 01 04   بیع ابار و مناجم
 1 06 02     بیع وسائط نقل 

 1 06 02 01   صالونسیارات ال
 1 06 02 02   اللوریات/ سیارات الحمل 
 1 06 02 03   سیارات العمل

 1 06 02 04   الحافالت 
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 1 06 02 05   سیارات ذات مواصفات خاصة
 1 06 02 06   السفن

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

 1 06 02 11   الدراجات الھوائیة و البخاریة
 1 06 03     بیع االثاث واالجھزة واألالت والمعدات

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

 1 06 03 04   المكائن 
 1 06 03 05   االجھزة

 1 06 03 06   اجھزة االستنساخ
 1 06 03 07   ت االتصالاال

 1 06 03 08   الحاسبات االلكترونیة
 1 06 03 09   آالت كبیرة أخرى

 1 06 03 10   )الشرطة(االسلحة و االعتدة 
 1 06 03 11   المسارح و لوازمھا
 1 06 03 12   االجھزة الموسیقیة
 1 06 03 13   معدات أمنیة أخرى

 1 06 03 14   بیع لوازم وتجھیزات اخرى
 1 06 04     بیع الحیوانات
 1 06 05     بیع االراضي

 1 06 05 01   االراضي الزراعیة
 1 06 05 02   االراضي غیر الزراعیة

 1 06 06     األسلحة واألعتدة العسكریة 
 1 07       االیرادات التحویلیة

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

 1 07 01 02   فرق السعر بین اسعار البیع والكلفة الفعلیة
واي عقود ) النفط مقابل الغذاء( مبالغ مستردة عن عدم تنفیذ عقود مذكرة التفاھم 

 1 07 01 03   اخرى
 1 07 02     ایرادات التأمین الصحي
 1 07 02 01   ایرادات التامین الصحي
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 1 07 02 02   ایرادات التامین االلزامي
 1 07 03     نفقات مستردة

 1 07 03 01   نفقات مستردة من طالب البعثات الدراسیة 
 1 07 03 02   نفقات مستردة من الطالب الفاشلین في الدراسة 

 1 07 03 03   نفقات مستردة  من المنتسبین المستقیلین من الخدمة العامة 
 1 07 03 04   نفقات مستردة من ألغاء العقود 

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

 1 07 03 07   نفقات رئاسة دائرة رعایة القاصرین  مویلت
 1 07 03 08   مكافآت عضویة مجلس االدارة والشركات 

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

 1 07 04 01   فوائد القروض الداخلیة 
 1 07 04 02   فوائد القروض الخارجیة

 1 07 04 03   فوائد على الحسابات والودائع الداخلیة 
 1 07 04 04   فوائد على الحسابات والودائع الخارجیة 

 1 07 04 05   ارباح استثمارات مالیة داخلیة 
 1 07 04 06   ارباح استثمارات مالیة خارجیة 

 1 07 04 07   فوائد على سندات الخزینة األمریكیة 
 1 07 04 08   فوائد على سندات أخرى 
 RP(   09 04 07 1(مارات الناتجة عن االستثمار اللیلي ثالفوائد المتأتیة عن االست

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

 1 07 05 01   منح الحكومات العربیة 
 1 07 05 02   منح الحكومات االسالمیة 

 1 07 05 03   منح الحكومات األجنبیة أخرى 
 1 07 06     منح من منظمات دولیة 
 1 07 06 01   منح المنظمات العربیة 

 1 07 06 02   منح المنظمات االسالمیة 
 1 07 06 03   لیة أخرى منح منظمات دو

 1 07 06 04   منح منظمات المجتمع المدني
 1 07 07     ایرادات تحویلیة اخرى

 1 07 07 01   بیع االنتاج الزراعي والحیواني 
 1 07 07 02   الصناعات التحویلیة

 1 07 07 03   منتجات عرضیة 
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 1 07 07 04   ایرادات تحویلیة أخرى 
 1 07 08     تبرعات واعانات 

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

 1 08       ایرادات اخرى
 1 08 01     ایرادات ایجار امالك الدولة

 1 08 01 01   ایجار مباني سكنیة 
 1 08 01 02   ایجار مطاعم و حوانیت
 1 08 01 03   ایجار اسواق و محالت 
 1 08 01 04   ایجار مسقفات و مخازن

 1 08 01 05   اكشاكایجار 
 1 08 01 06   ایجار استودیوھات و اجھزة

 1 08 01 07   ایجار االراضي غیر الزراعیة 
 1 08 01 08   ایجار االراضي الزراعیة 

 1 08 01 09   أیجار المقالع والمناجم والممالح 
 1 08 01 10   یة والمحطات ایجار السیطرات الخارج

 1 08 01 11   ایجار أكتاف ومحرمات الطرق الخارجیة والجسور 
 1 08 01 12   ایجار قاعات ومرافق خدمیة 

 1 08 01 13   ایجار االرصفة واجور ارضیة 
 1 08 01 14   ایجار ساحات وعرصات وابنیة اخرى 

 1 08 01 15   ایجار المكائن واالالت والمعدات واالجھزة 
 1 08 01 16   أیجار وسائط النقل واالنتقال 

 1 08 01 17   أیجار االحواض المائیة والبیوت الزجاجیة 
 1 08 01 18   أیجار لوازم وتجھیزات اخرى 
 1 08 01 19   أیجار االبار واالنھر والمبازل 

 1 08 02     االجور الحكومیة عن خدمات الدوائر للغیر
 1 08 02 01   ات الصحیة والمختبریةاجور الخدم

 1 08 02 01 01 اجور التحلیل والفحوص المختبریة واالشعة 
 1 08 02 01 02 اجور المعالجة في الغرف الخاصة والعیادات المتخصصة 

 1 08 02 01 03 اجور الدخول والعالج 
 1 08 02 01 04 اجور معالجة العرب واالجانب غیر المقیمین 

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

 1 08 02 01 07 اجور بطاقة التأمین الصحي
 1 08 02 02   اجور الخدمات االمنیة والداخلیة
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 1 08 02 02 01 اجور الخدمات العامة للشرطة والمرور 
 1 08 02 02 02 اجور كبس الھویات واالجازات 

 1 08 02 02 03 اجور لقاء خدمات الدفاع المدني 
 1 08 02 03   اجور خدمات استشاریة فنیة متخصصة

 1 08 02 03 01 اجور خدمات التدقیق والرقابة 
 1 08 02 03 02 اجور خدمات الترجمة الفوریة 

 1 08 02 03 03 اجور خدمات كمركیة 
 1 08 02 03 04 اجور خدمات التدریب والتأھیل 

 1 08 02 03 05 اجور خدمات وسم المصوغات والمقاییس واالوزان 
 1 08 02 03 06 اجور خدمات استشاریة متخصصة مختلفة 

 1 08 02 03 07 اجور الكشف 
 1 08 02 03 08 اجور خدمات تأیید السكن والقومیة 

 1 08 02 03 09 اجور خدمات المكافحة والتلقیح 
 1 08 02 03 10 اللیبل اجور خدمات تأشیرة 
 1 08 02 03 11 أجور خدمات التصدیق

 1 08 02 03 12 اجور خدمات ھبوط وأیواء الطائرات 
 1 08 02 03 13 اجور خدمات متنوعة 

 1 08 02 04   اجور الخدمات االعالمیة والسیاحیة
 1 08 02 04 01 اجور خدمات الدخول الى االماكن السیاحیة واالثریة 

 1 08 02 04 02 لدخول الى المتاحف والمعارض اجور ا
 1 08 02 04 03 اجور استنساخ وطبع اشرطة الفیدیو والكاسیت 

 1 08 02 04 04 اجور السماح بالتصویر في المتاحف والمواقع االثریة 
 1 08 02 04 05 اجور خدمات االعالنات 

 1 08 02 04 06 خدمات فحص وتغلیف الرقوق السینمائیة واشرطة الفدیو كاسیت
 1 08 02 05   الخدمات االجتماعیة والترفیھیة

 1 08 02 05 01 ایرادات المسابح والمالعب 
 1 08 02 05 02 ایرادات المسارح وصاالت العرض وقاعات المؤتمرات 

 1 08 02 05 03 ایرادات دور الحضانة 
 1 08 02 05 04 ایرادات دور االستراحة والضیافة 

 1 8 2 5 5  حوانیت المدرسیةایرادات ال
 1 8 2 5 6  ایرادات الحج

 1 8 2 5 7  ایرادات المستحصلة من العوائل المستفیدة من المساعدات الغذائیة
 1 08 02 06   اجور خدمات الصیانة والتصمیم

 1 08 02 06 01 اجور خدمات صیانة المباني واالنشاءات 
 1 08 02 06 02 تاجور خدمات صیانة المكائن واالجھزة واالال
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 1 08 02 06 03 اجور خدمات صیانة االثاث واجھزة المكاتب 
 1 08 02 06 04 اجور خدمات صیانة موجودات اخرى 

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

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

 1 08 02 07 03 خدمات المنتسبین للغیر 
 1 08 02 07 04 بدالت االنتساب واالشتراك 

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

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

 1 08 02 07 09 اجور خدمات طبع ھویات رواتب الرعایة االجتماعیة 
 1 08 02 07 10 اجور النقل والحمالیة 

 1 08 02 07 11 اجور التبلیغ في الدعاوي والمعامالت 
 1 08 02 07 12 اجور خدمات قضائیة 
 1 08 02 07 13 ت الول مرة وتجدیدھا خدمات تسجیل الشركا

 1 08 02 07 14 اجور السقي من المزارعین
 1 08 02 08   )والمصادرات ، العقوبات ، الغرامات (االیرادات غیر المصنفة

 1 08 02 08 01 مخالفي القوانین الضریبیة والتجاریة 
 1 08 02 08 02 مخالفي قانون المرور

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

 1 08 02 08 05 غرامات مخالفي قانون تنظیم محالت السكن 
 1 08 02 08 06 الغرامات االدرایة من المخلین بالتزاماتھم 

 1 08 02 08 07 الغرامات والتعویضات عن االضرار باالموال العامة 
 1 08 02 08 08 غرامات التحویل الخارجي 

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

 1 08 02 08 11 الغرامات على مخالفین بقضایا اقتصادیة 
 1 08 02 08 12 الغرامات المترتبة على المتخلفین عن نقل الملكیة للسیارات 

 1 08 02 08 13 طة والشعیر غرامات المتخلفین عن حصد الحن
 1 08 02 08 14 غرامات المطاحن 

 1 08 02 08 15 غرامة فقدان لوحة ترقیم الدار والمحل التجاري أو الصناعي 
 1 08 02 08 16 غرامات مخالفي المدة المفروضة لصید السمك 
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 1 08 02 08 17 غرامات االطالقات الناریة 
 1 08 02 08 18 تضمین الموظفین 

 1 08 02 08 19 تسدید كفالة 
 1 08 02 08 20 الفوائد التأخیریة 

 1 08 02 08 21 التعویضات 
 1 08 02 08 22 عقوبات مختلفة 

 1 08 02 09   بیع االموال المصادرة والمتروكة
 1 08 02 09 01 المصادرة من المدانین بقضایا االمن القومي 

 1 08 02 09 02 ا اقتصادیة االموال المصادرة من المخالفین بقضای
 1 08 02 09 03 االموال والدیون الساقطة بالتقادم الزمني 

 1 08 02 10   بیع لوازم وتجھیزات
 1 08 02 10 01 بیع المالبس 

 1 08 02 10 02 بیع الكتب والمجالت 
 1 08 02 10 03 بیع كاسیتات 
 1 08 02 10 04 بیع االدویة 

 1 08 02 10 05 لفات فحص عینات ذھبیة في قسم وسم المصوغات بیع سبائك ذھبیة من مخ
 1 08 02 10 0٦ االستمارات ذات الثمن 

 1 08 02 10 0٧ الجریدة الرسمیة للدولة 
 1 08 02 10 ٠٨ بیع الطوابع المالیة 

 1 08 02 10 ٠٩ بیع المطبوعات والكراریس 
 1 08 02 10 10 مبیعات المصول واللقاحات واالدویة البیطریة

 1 08 02 10 11 مبیعات عرضیة
 1 08 02 10 12 بیع لوحات تسجیل السیارات وتجدیدھا

 1 08 02 10 13 بیع تجھیزات اخرى
 1 08 02 10 14  االیرادات المتنوعة
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 اإلیرادات) ١(

 المعدنیة والثروات النفطیة االیرادات) ١-١(    
  الخام النفط صدیرت إیرادات) ١- ١- ١(       

 .عن صادرات النفط الخام الى الخارج                   
  للمحافظة المكرر الخام النفط ایرادات) ٢- ١- ١(       
  المحافظة قبل من المنتج الخام النفط ایرادات) ٣- ١- ١(       
 المحافظة قبل من المنتج المصاحب الغاز ایرادات) ٤- ١- ١(       
    
 والثروات الدخول على الضرائب)٢-١( 

  التي التتناسب على االطالق بكل  اع الحكومة العامة وتشمل الضرائبھي تحویالت الزامیة یتلقاھا قط            
  .   وضوح مع تكالیف تقدیم الخدمات            

             
  واألرباح الدخول على الضرائب )١-٢-١(      

  ات شھریة خالل سنة بأكملھا وفي اعداد احصاءعادة على الدخل المكتسب  وھي ضرائب تفرض                 
  او ربع سنویة یمكن استخدام مؤشرات للنشاط الموسمي او مؤشرات مالئمة اخرى لتوزیع                
  .االجمالیات السنویة               

  الضریبة على شركات القطاع الخاص)١- ١- ٢-١(         
  وھي الضرائب المفروضة على شركات القطاع الخاص والتي تدخل ضمن قانون الشركات العامة رقم                   

 المعدل ١٩٩٧/ لسنة ) ٢٢(                  
 
 
 العام القطاع منتسبي رواتب على الضریبة )٢-١-٢- ١(         
  .القطاع العام  منشأت منتسبي اجورورواتب  المفروضة علىوھي الضریبة                           

 
 الرسمیة الدولة منتسبي رواتب على الضریبة) ٣-١-٢- ١(         

                    . القطاع الحكوميمدخوالت منتسبي  التي تفرض علىوھي الضریبة                           
 
 الخاص القطاع منتسبي رواتب على الضریبة )٤- ١-٢-١(        

  .المدخوالت التي یحصل علیھا منتسبي القطاع الخاصوھـــي الضریبة المفروضة علــــــى                        
 
  االفراد/ والمھن األعمال أصحاب على الضریبة) ٥- ١-٢-١(        

 .والمحالت التجاریة والحرف وھي الضریبة المفروضة على ارباح اصحاب المھن                      
 
 
 
 

         
  ركاتضریبة الت     )٢-٢- ١(    

  لى فترات ـرض عــفتد ــروة او ملكیتھا او نقــــل ملكیتھا وقـعلى اســــتخدام الثوھي الضریبة                     
  والمفروض على كل ما یتركھ منتظمة او لمرة واحدة فقط او عند حدوث تغییر في الملكیة                     

 . المتوفي من اموال منقولة وعقارات وحقوق والتزامات بما في ذلك التأمین لمصلحة الغیر                    
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 العقاریة الضرائب) ٣- ٢-١(   
  تفرض على العقار بسبب وجوده واستفادة صاحبــــھ من الخدمــــات وھي الضریبة التي                 

  الحكومـــة والخدمات الصحیة وكذلك التـــي تقدمھا البلدیات والدوائر شـــبھ االتــي تقدمھـــ                
 .  الرسمیة كدوائر اسالة الماء والكھرباء                  

                    
  االساسیة العقار ضریبة) ١-٣- ٢- ١(                   

  تستوفى من المكلف الخاضع للضریبة عـن مجمـوع ایـــــراده ي التھي الضریبة                                      
  فـــي العــراق عــــدا  بدل ایجار اي عقار یملكھالسنوي الناجمة عـــن                                      
 .دار السكن                                      

                     
  اإلضافیة العقار ضریبة )٢- ٣-٢-١(                    

   التي عقاراتـــھمجموع دخـــل المكلف من  تفرض علىھـــي الضرائب التـــي                                    
  یملكھا                                   

 
  األساسیة العرصات ضریبة) ٣- ٣-٢-١(                    
  ھــي الضریبة المفروضة على االرض الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلدیات                                     

واالقضیة والنواحي سواء كانت مملوكة او مفوضة بالطابـو اذا لم یكــن مشـــید                                                        
 .ھا بناء صالح للسكن علی                                    

 
  العرصات على اإلضافیة الضریبة) ٤- ٣-٢-١(                    

  ھـــي الضریبة المفروضة على العرصات الغیـر قابلة لالفراز من حــیث مساحتھا                                     
  افرازھا في دوائر التسجیل العقاري لغرض السكن والقطــع الغیر مشیدة المسجل                                     
  اضافة الى ضریبـة العرصـات                                     

  
 الزراعیة االراضي ضریبة بقایا) ٥-٣-٢-١(                    

    
  

  الخدمات ضریبة) ٤-٢- ١(      
 
  واألولى الممتازة للدرجتین والمطاعم نادقللف السیاحیة الخدمات ضریبة) ١- ٤- ٢-١(                 

  من قبل اصحاب  الخدمات المقدمھ الى الزبائن وھي الضریبة المفروضة على                                    
 . الفنادق والمطاعم                             

 
             

  الضرائب السلعیة ورسوم االنتاج) ٣- ١(
  المفروضة على انتاج او استخراج او بیع او نقل ملكیة او تاجیر او تورید سلع  لضرائبا وھي         
 .     وخدمات         

 
 

 الواردات على ضرائب) ١- ٣- ١(       
  او  يالضرائب التي تستوفى عن جمیع الرسوم المحصلة على سلع النھا تدخـــل البلد المعن ھي                   

  . مقیمین المقیمین الى العلى خدماتھا النھا مقدمة من غیر                    
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 اإلستیراد ضرائب / الكمركي الوارد ضریبة) ١-١-٣-١(                  
  م الضرائب التي تستوفى على المــواد التي تستوردھا مؤسسات القطاع العــــــــا ھي                                   

  .  والخاص والمختلط                                   
  

  اإلعمار إعادة ضریبة) ٢-١-٣- ١(                
  ھي الضرائب التي تستوفى على البضائع الداخلة للقطر بأستثناء الحاجات االنسانیة                                     

 % . ٥وبنسبة                                  
  الخاص القطاع على الكمركي الوارد ضریبة )٣-١-٣-١(                  

  العام القطاع على الكمركي الوارد ضریبة) ٤-١-٣-١(                  
  المختلط القطاع على الكمركي الوارد ضریبة) ٥-١-٣-١(                  

  الترانسیت – المرور ضریبة )٦-١-٣-١(                  
  الشاحنات على ضریبة )٧-١-٣-١(                  

 
  الصادرات على الضرائب) ٢-٣- ١(    

  یجـري نقلھا ة یتستوفى عـن جمیع الصادرات التي تستند الى كون ان السلع المعن التي ضرائبال ھي                
  . الى خارج البلد او خدمات یجري تقدیمھا من مقیمین وغیر مقیمین                
  

  الصادرات ضرائب /الكمركي الصادر ضریبة) ١-٢-٣-١(                
 الرســـوم التي تستوفى على البضائع االجنبیة المعـاد اصدارھا وعلى المواشـــي ھي                                 

  .بكافة انواعھا وعلى مادة الذھب                                 
  االنتاج على ئبضرا) ٣-٣- ١(   

  التوزیع او االنتاج مراحل من مرحلة اي عند تفرض وقد السلع انتاج مبیعات على المفروضة الرسوم ھي            
 كمیتھ او وزنھ او المنتج قیمة على باالستناد عادة ربطھا یتم وقد            

                   
               البنزین           مكس) ١-٣-٣-١(             

  الرسوم التي تستوفى من المؤسسة العامة لتوزیع المنتجات النفطیة والغاز من عملیة  ھي                               
 .بیع المنتج                             

  الكیروسین مكس )٢- ٣- ٣- ١(            
  مؤسسة العامة لتوزیع المنتجات النفطیة والغاز من عملیة الرسوم التي تستوفى من ال ھي                         
  .بیع الكیروسین                            

  المحركات زیوت على المكس) ٣- ٣- ٣- ١(            
  التي تستوفى من المؤسسة العامة لتوزیع المنتجات النفطیة والغاز من عملیة الرسوم  ھي                          

 .بیع الشحوم                            
  البرافین شمع مكس) ٤-٣-٣- ١(         

  التي تستوفى من المؤسسة العامة لتوزیع المنتجات النفطیة والغاز من                الرسوم  ھي                       
 .      عملیة بیع البرافین                         

 
  السیارات صناعة إنتاج مكس) ٥-٣-٣- ١(         

 .الرسوم التي تستوفى من الشركة العامة لصناعة السیارات  ھي                        
 
  السكایر صناعة إنتاج مكس) ٦- ٣-٣-١(        

  .تستوفى حسب نوع السكائر  التي رسومال وھي                        
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 الغازیة المشروبات صناعة إنتاج ضریبة )٧- ٣-٣-١(        
 .الرسوم التي تستوفى من الشركة العامة للمشروبات الغازیة  وھي                        

 
  البیرة صناعة إنتاج مكس) ٨-٣-٣- ١(         

 .یرةالرسوم التي تستوفى من الشركة العامة للمشروبات الكحولیة عن انتاج الب وھي                    
 

  السكر إنتاج مكس) ٩-٣-٣- ١(    
 .تستوفى على السكر االبیض المنتج من السكر الخام المستورد  التي رسومال وھي                    
                     

  السمنت إنتاج مكس) ١٠- ٣- ٣-١(   
 .تستوفى على السمنت المنتج  التي رسومال وھي                     

                      
 الروحیة المشروبات إنتاج مكس )١١- ٣- ٣-١(   

  .وھي الرسوم التي تستوفى عن انتاج المشروبات الروحیة                     
 
  والمنظفات النباتیة الزیوت إنتاج مكس) ١٢-٣-٣- ١(  

 . والمنظفات الغار صابونوتستوفى عن الزیوت  التي رسومال وھي                     
                     

  الدوائیة الصناعات إنتاج مكس) ١٣-٣-٣- ١(  
 الخ..رسوم عن انتاج االدویة من حبوب وكبسوالت وامالح وقطرات العیونال وھي                    

                      
  والعام المختلط الصناعي القطاع إنتاج مكس) ١٤-٣-٣- ١(  

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

 الخاص الغذائیة الصناعات قطاع منتجات على مكس) ١٥- ٣-٣-١( 
 .وھي الرسوم المفروضة على منتجات القطاع الخاص للصناعات الغذائیة                    
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  الرسوم ) ٤- ١(
  المالیة الطوابع رسوم) ١- ٤-١(              

 المالیة الطوابع رسوم) ١-١-٤- ١(                  
  مثل عقود الشركات  " ھي الرسوم التي تفرض على كل ورقة خاضعة للرسم وتستوفى نقدا                                 

  .السھم ومجموعة اقساط التأمین والوكاالت الخاصة والعامةوالسندات وا                                
  السفر جوازات طوابع رسوم) ٢-١-٤- ١(                  

  .عراقھي الرسوم التي تستوفى عند اصدار جوازات السفر للراغبین بالسفر خارج ال                                
   

     دلیةالرسوم القضائیة والع) ٢- ٤- ١(              
  

  المحاكم رسوم) ١- ٢-٤-١(                    
  ھي الرسوم التي تستوفیھا المحاكـم المدنیة والشرعیة ولدى كتاب العدول ودوائــر                                     
  وھي رسوم نسبیة في الغالبالتنفـــــیذ                                     

  التصدیق رسوم) ٢- ٢-٤-١(                    
  ن كل ورقة خاضعة للتصدیقعھي الرسوم التي تستوفى                                       

  التنفیذ دوائر رسوم) ٣- ٢-٤-١(                    
  ار المنقول التــي ھي الرسوم التي تستوفــى من قبل دوائر التنفیذ عــن قیمة العق                                     
  .وعند طلب تجدید التنفیذتقوم مدیریة التنفیذ بتسلیفھا                                      

  األخرى الدولة دوائر في رسوم) ٤- ٢-٤-١(                    
  .ھي الرسوم االخرى عدا الوارد بالتصنیف اعاله                                

  
  رسوم التسجیل العقاري) ٣-٤-١(             

  الخرائط وأجور المسح رسوم) ١- ٣-٤-١(                    
  ھي رسوم عند مسح اوتثبیت حدود العقار او طلب خارطة العقار                                    

  والقیدیة الفحص رسوم) ٢- ٣-٤-١(                    
  ھي رسوم عند طلب استشھاد بیان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة                                      

  االوراق                                       
  المجدد التسجیل إیرادات) ٣- ٣-٤-١(                    

  .ند تسجیل المعامالت الرسوم المستوفاة عن القیمة الحقیقیة للعقار ع ھي                                  
  

  العقاري التسجیل رسوم) ٤- ٣-٤-١(                    
  التي تستوفى من الشخص الذي یتعین علیھ اداؤھا كلما ارید تثبیت حق او  الرسوم  ھي                                   

  فراز ببدل او بدونھ او االرث او االنتقال اوالفرز التصرف یرد على العقارات من بیع او ا                                   
  .   اوتصحیح جنس العقار                                   

 
  
  
  
  
  
  
  
 



  (72) 

   الرسوم االخرى) ٤- ٤- ١(            
 

 وتجدیدھا المركبات تسجیل رسوم) ١- ٤-٤-١(                    
  التي تستوفى عن اجازة تسجیل وتجدید السیارات المخصصة لالستعمال ھي الرسوم                                 
  .الشخصي                               

   
  رسوم على نقل ملكیة السیارات) ٢-٤- ٤- ١(                   

  سواء كان ورلمروھي الرسوم التي تستوفي على كل سیارة تسجیل في سجالت مدیریة ا                                  
  تسجیلھا ألول مرة أو تبدیل ملكیتھا                                 

                              
 

  العراق تغادر التي السیارات على رسوم )٣-٤-٤-١(                  
عن كل سیارة مسجلة في مدیریة         ھو الرسم الذي تستوفى من قبل الھیئة العامة للكمارك                                  
  المرور والمخصصة لالستعمال الشخصي والتي تغادر العراق عن كل سفرة في المنفذ                                 

  الحدودي الذي تغادر منھ السیارة للعراق                                 
                 

   الصحیة رسوم الخدمة) ٥-٤-١(      
  رسوم الدخول الى العیادات الخارجیة) ١- ٥- ٤-١(                      
  رسوم التأمین الصحي المستقطعة من الموظفین) ٢- ٥- ٤-١(                      
         رسوم استیراد المستحضرات الطبیة) ٣- ٥- ٤-١(                      

 
  لألجانب الجنائز ومرور دفن رسوم) ٤- ٥- ٤-١(                      

  .ھي الرسوم التي تستوفى عن دفن ومرور جنائز االجانب                                            
 

  العراق إلى أخرى بجنسیة المتجنس األصل العراقي جثمان إدخال رسوم) ٥-٥-٤- ١(                     
  .ھي الرسوم التي تستوفى عن دخول جثمان العراقي االصل الى العراق                                          

 
       رسوم التسجیل والنشر التجاري) ٦- ٤- ١(     

  وفروعھا التجاریة والوكاالت الشركات ونشر تسجیل رسوم )١-٦-٤- ١(                     
 

  التجارة مھنة ومزاولة ونشر تسجیل رسوم) ٢-٦-٤- ١(                     
  رســـوم عــن تسجیل الشركات في وزارة التجارة سواء كانت عراقیة او اجنبیة  ھي                                     

 .عاملة في العراق                                     
                     
  التجاري اإلعالن رسوم) ٣- ٦-٤-١(                    

  رســــوم االعالن التجاري المستوفاة عن االعالنات التي تلصق خارج المحالت  ھي                                    
 . تاوالتي یتم عرضھا عن طریق شاشات التلفزیون او السینما                                    

                     
  ةالتجاری اتالعالم رسوم) ٤- ٦-٤-١(                    

   من الكلمــات واالمضــاءات" ممیزا" رســوم تستوفى عــن كل مایأخــذ شكـــال ھي                                    
  الحــروف واالرقام والرسوم لبضاعــة ما تستعمل للداللة عن ان تلك البضاعة تخص و                                    

 .  صاحب العالمة بسبب صنفھا او االتجار بھا                                     
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  المقاولین تسجیل رسوم) ٥- ٦-٤-١(                    
  تسـلم المقـاول  لغرضعـن تسجـیل المقاولین فـي سجـل المقاولین  تفرض رسـوم ھي                                  

  .ینھویــة تصنیف المقاول                                  
  والرخص االجازات رسوم) ٧-٤-١(    

                                              
  المھن ممارسة إجازات وتجدید منح رسوم) ١- ٧-٤-١(                    

  ن بما فیھــــا الصیدلـــــة ،  رسـوم عـــن منـــح وتجدیـــد ممارسة مختلف المھـ ھي                                    
  .  التصویر ،التسجیل الصوتي                                    

    
 لإلنفجار القابلة والمواد السالح إستخدام إجازة رسوم) ٢- ٧-٤-١(                    

 
 البناء إجازات وتجدید منح رسوم) ٣- ٧-٤-١(                    

  رســوم عن منح وتجدید اجازات بناء الدور والعمارات المعدة الغراض السكن  ھي                                    
 .واالبنیة المشیدة الغراض االستثمارات التجاریة والصناعیة                                    

                     
  تیراداإلس إجازات رسوم) ٤- ٧-٤-١(                    

 .    رسوم عن منح ھویة االستیراد الول مرة وعن تجدیدھا  ھي                                    
 

  واإلعالن والنشر الدعایة مكاتب إجازة رسوم) ٥- ٧-٤-١(                    
 .  الصحف الیومیةرسوم عن نشر االعالن في  ھي                                     

 
  األسماك صید إجازات رسوم) ٦- ٧-٤-١(                    

 .لقانون حمایة الحیوانات والطیور البریة" رسوم المستوفاة استناداال ھي                                    
 

  الصید سفن إجازات رسوم) ٧- ٧-٤-١(                    
 .دید اجازة سفینة صید بدون محرك رسوم تج ھي                                    

 
  األھلیة والكلیات الجامعات تأسیس إجازة رسوم) ٨- ٧-٤-١(                    

 .  جامعة الكلیة او الرسوم تستوفى عن منح اجازة تأسیس  ھي                                    
 

  صیاغال إجازات وتجدید منح رسوم) ٩- ٧-٤-١(                    
 .         مھنة الصیاغة او تجدیدھا ممارسة اجازة رسوم منح ھي                                    

 
  الخارجي اإلستثمار مشروع إجازة منح رسم) ١٠- ٧-٤-١(                    

  مار الخارجي وبنسبة من رســــــوم تستوفى عن طلب تأسیس مشروع االستث ھي                                       
 .رأس مال المشروع                                        

  الحكومیة غیر اإلستشاریة المكاتب منح رسوم) ١١- ٧-٤-١(                    
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  الطیران إجازات منح رسوم) ١٢- ٧-٤-١(                    

  .لطائرة بالطیران ان یعطى شھادة صالحیة بأحاملھا  ؤھلت ستوفىترسوم  ھي                                     
  
  
  
    

 الرسوم المتنوعة  )٨-٤- ١(  
 

  العرض صاالت إلى الدخول رسوم) ١- ٨- ٤-١(                      
   .  رسوم مستوفاة عن بیع بطاقات الدخول لدور العروض السینمائیة ھي                                      

 
  التبلیط رسوم) ٢- ٨-٤-١(                    

 .عن تعبید الشوارع واالرصفة وتنظیمھا بما في ذلك انشاء مجاري المیاه ھي رسوم                                     
 

  وتجدیدھا الھویات رسوم) ٣- ٨-٤-١(                    
 .   تجدیدھا وم عن اصدار الھویات ورس ھي                                     

 
  الصناعیة والنماذج اإلختراع براءة رسوم) ٤- ٨-٤-١(                    

  رسوم مستوفاة من صاحب االختراع وتسجیل اختراعھ وتجدیده وتحسینھ او  ھي                                    
 .یل االختراع ومنح براءة االختراع اكمال او تعد                                     

 
  المدنیة بالطائرات المسافرین رسوم) ٥- ٨-٤-١(                    

 .رسوم تفرض على كل مسافر بالطائرات المدنیة عدا الموفدین الحكومیین  ھي                                    
 

  الخارجي اإلستثمار مشروع تأسیس طلب رسوم) ٦- ٨-٤-١(                    
 .   رسوم عن طلب تأسیس مشروع االستثمار الخارجي وبنسبة من رأس المال ھي                                     

  
 رسوم سمة الدخول) ٧- ٨-٤-١(                    

  .العراقیینوھي االیرادات المتاتیة عن تأشیرة الدخول لغیر                                      
  

  لزیارات العتبات المقدسة رسوم سمة الدخول) ٨- ٨-٤-١(                    
  وھي االیرادات المتأتیة عن تأشیرة دخول الزوار غیر العراقیین الى العتبات المقدسة                                     

  
  الرسوم االخرى) ٩-٨-٤- ١(                     

 وھي االیرادات من الضرائب غیر المصنفة                                     
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 حصة الموازنة من ارباح القطاع العام) ٥- ١(  

 القطاع المصرفي) ١-٥-١(        
  ،الرافدین صرفممن البنك المركزي العراقي، المبالغ المستحصلة من ارباح القطاع المالي  ھي                  

   الشركة، وشركات التأمین كافة، الصناعي المصرف، التعاوني الزراعي المصرف مصرف الرشید                  
 . ولكل منھا حساب منفصل ضمن الموازنة ،المصرفیة  للخدمات العراقیة                  

 
  الصناعي القطاع) ٢-٥-١(      

   الشركة، السیارات لصناعة العامة الشركةالصناعي مثل  القطاعالمستحصلة من شركات  الرباحوھي ا                  
 .ولكل منھا حساب منفصل ضمن الموازنة. الخ...،لسمنتا لصناعة العامة                   

 
        
 التجاري القطاع) ٣-٥-١(      

  التجاري مثل الشركة العامة للحبوب والشركة العامة وھي االرباح المستحصلة من شركات القطاع                   
  .ولكل منھا حساب منفصل ضمن الموازنة .الخ... لتصنیع الحبوب                  

  
  والمواصالت النقل قطاع) ٤-٥-١(      

   لنقل العامة الشركة، العراق لموانيء العامة الشركة وھي االرباح المستحصلة من شركات النقل مثل                 
 .ولكل منھا حساب منفصل ضمن الموازنة.. الخ...، الوفود                 

         
                

  الزراعي القطاع ) ٥-٥-١(      
   ،الزراعیة للتجھیزات العامة الشركة مثل  وھي االرباح المستحصلة من شركات القطاع الزراعي                 
 .ولكل منھا حساب منفصل ضمن الموازنة.. الخ...للبذور العامة النھرین مابین شركة                   

 
  العامة الخدمات قطاع ) ٦- ٥- ١(     

  دائرة السینما  ، العامة الثقافیة الشؤون دار  مثل  وھي االرباح المستحصلة من شركات قطاع الخدمات                 
 .ولكل منھا حساب منفصل ضمن الموازنة.. الخ...اإلستشاریة لمكاتباوالمسرح، و                   

 
  والبناء التشیید قطاع )٧- ٥- ١(     

   للمقاوالت العامة المنصور شركة  مثل  وھي االرباح المستحصلة من شركات قطاع التشیید والبناء                
 .ل ضمن الموازنةولكل منھا حساب منفص.. الخ...اإلنشائیة                 

 
  النفطي القطاع )٨- ٥- ١(     

   خطوط شركةو مثل منشأت المصافي والتوزیع وھي االرباح المستحصلة من شركات القطاع النفطي                
 .ولكل منھا حساب منفصل ضمن الموازنة.. الخ...النفطیة المشاریع شركة، النفطیة األنابیب                
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  صاالتتاإل قطاع )٩- ٥- ١(     

  ،  الدولیة الشبكة لخدمات العامة الشركة مثل وھي االرباح المستحصلة من ارباح قطاع االتصاالت                
  باالضافة الى االیرادات المتأتیة عن الھواتف النقالة والبرید لإلتصاالت العامة الشركة                
  .اب منفصل ضمن الموازنةولكل منھا حس.. الخ               

  
  حصة الخزینة العامة من ایرادات حوانیت وزارة العمل والشؤون االجتماعیة) ١٠- ٥-١(   
  
  حصة الخزینة من االتعاب المحكوم بھا لصالح الخزینة العامة) ١١-٥-١(   
  
 حصة الموازنة من الحوافز والیانصیب والمكافآت) ١٢-٥-١(  
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   سمالیةاالیرادات الرأ) ٦-١(
     بیع المباني واالنشاءات) ١- ٦-١(   

                 
 السكنیة المبانيبیع ) ١-١-٦-١(                  

   .العائدة للدولة وبما فیھا العائدة لالوقاف  والكرفانات بیع الدور السكنیة عن                                  
 

 السكنیة غیر انيالمببیع ) ٢- ١- ٦-١(                 
 .االنفاق لوحدات العائدة السیارات وقوف وساحات الكراجات بیع عن                                    

                  
  األمنیة الحواجزبیع ) ٣- ١- ٦-١(                 

 
  ومناجم آباربیع  )٤- ١- ٦-١(                 

  
  النقل وسائطبیع  ) ٢- ٦-١(   

 -:االیرادات عن بیع السیارات الحكومیة المستھلكة بكافة انواعھا والمتمثلة باالتي                  
 الصالون سیارات)  ١-٢-٦-١(                  
 اللوریات /الحمل سیارات) ٢-٢-٦-١(                  

 العمل سیارات) ٣-٢-٦-١(                  
 حافالتال)٤-٢-٦-١(                  
 خاصة مواصفات ذات سیارات) ٥-٢-٦-١(                  
 السفن )٦-٢-٦-١(                  
 الزوارق) ٧-٢-٦-١(                  
 القاطرات) ٨-٢-٦-١(                  
 العجالت) ٩-٢-٦-١(                  
 الطائرات) ١٠-٢-٦-١(                  
  والبخاریة الھوائیة الدراجات) ١١-٢-٦-١(                  

  
  معداتوال بیع االثاث واالجھزة واآلالت) ٣- ٦-١(   

  والتي یدخل ضمن بیع االثاث بكافة انواعھ واالجھزة المكتبیة من حاسبات وآالت اتصاالت ومولدات                
  منیة االخرى والمسارح ولوازمھا ولكل منھا حساب واسلحة الشرطة واالجھزة الموسیقیة والمعدات اال               
  -:منفصل وكاآلتي               

 الخشبي اآلثاث )١-٣-٦-١(               
                 

 المعدني اآلثاث) ٢- ٣-٦-١(               
                  
  األخرى اآلثاث) ٣-٣- ٦- ١(              

 
  كائنالم) ٤- ٣-٦-١(               

 
  األجھزة) ٥- ٣-٦-١(               

 
  اإلستنساخ أجھزة) ٦- ٣-٦-١(               

 
 اإلتصال آالت) ٧- ٣-٦-١(               
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  اإللكترونیة الحاسبات) ٨- ٣-٦-١(               
 

  أخرى كبیرة آالت) ٩- ٣-٦-١(               
 

  )الشرطة( واألعتدة األسلحة )١٠- ٣-٦-١(               
  

  ولوازمھا المسارح) ١١- ٣-٦-١(               
 

  الموسیقیة األجھزة )١٢-٣-٦- ١(                
 

   أخرى أمنیة معدات) ١٣- ٣-٦-١(               
  

    بیع لوازم وتجھیزات اخرى) ١٤- ٣-٦-١(               
  

  الحیوانات بیع)٤- ٦- ١(       
  

  األراضي بیع) ٥-٦- ١(  
 

  الزراعیة األراضي) ١- ٥-٦-١(        
 .عن بیع االراضي الزراعیة العائدة للدولة                   

 االراضي الغیر زراعیة  )٢-٥-٦-١(               
  .ةعن بیع االراضي غیر الزراعیة العائدة للدول                           

        
  االسلحة واالعتدة العسكریة) ٦- ٦- ١(       

  
  االیرادات التحویلیة) ٧-١(

 فرق االسعار) ١- ٧-١(   
  األجنبیة العملة صرف سعر فرق) ١- ١- ٧- ١(            

  وخسارةعن تقویم او معادلة العملة االجنبیة بالعملة المحلیة وماینتج عن ربح                            
             

  فرق السعر بین اسعار البیع والكلفة الفعلیة) ٢-١-٧-١(             
  . الفرق بین اسعار البیع والكلفة الفعلیة التي تتحملھا الشركة                             

  قود اخرىواي ع)النفط مقابل الغذاء (مبالغ مستردة عن عدم تنفیذ عقود مذكرة التفاھم ) ٣-١- ٧- ١(              
    
 ایرادات التأمین الصحي) ٢-٧-١(    

 الصحي التأمین إیرادات )١-٢-٧-١(             
 .  عن خدمات التأمین الصحيھي المبالغ التي تستقطع من العاملین                              

 
  اإللزامي التأمین إیرادات) ٢-٢- ٧- ١(              

  وھـي المبالغ المتأتیة من تسدید اقساط التأمین االلزامي عن المسؤولیة المدنیة                                
   " .الناشئة من حوادث السیارات سنویا                              
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  مستردةالمبالغ ال) ٣- ٧-١(

  وھي المبالغ عن النفقات المعادة والتي تم استردادھا من قبل الخزینة العامة والتي سبق وان صرفت             
 -:لألغراض المبینة بالفقرات ادناه         

  الدراسیة البعثات طالب من المبالغ المستردة) ١-٣-٧-١(             
  عثة نفقات الدراسة نتیجة فشلھ ورسوبھوھي المتأتیة عن تحمل طالب الب                           

  
 الدراسة في الفاشلین الطالب من المبالغ المستردة) ٢-٣-٧-١(             

  المتأتیــة عـن تحمــل الطالب الذي یرســب في احــدى الكلیات اوالمعاھد العالیة                             
  ة الثانیة لرسوبھ فیما اذا رسب اكثـر من سنة خالل مدة دراستھ النفقات الدراسی                            
 .العالیة                             

 
  العامة الخدمة من المستقیلین المنتسبین من مستردةالمبالغ ال) ٣- ٣- ٧- ١(            

        .              عن تضمین الموظفین من دوائر الدولة                             
 

  العقود إلغاء من مستردةالمبالغ ال)  ٤- ٣- ٧- ١(            
 

  سابقة سنوات عن أخرى مصروفات من مستردةالمبالغ ال) ٥- ٣- ٧- ١(            
  

  القرض اقساط استرداد مبالغ )٦- ٣-٧-١(              
 

  القاصرین رعایة دائرة رئاسة نفقات ویلمت) ٧- ٣- ٧- ١(            
 

  والشركات اإلدارة مجلس عضویة مكافآت) ٨- ٣- ٧- ١(            
 

  الخزینة إلى المعادة والمكافآت الرواتب) ٩- ٣- ٧- ١(            
  .وھي التي لم یراجع اصحابھا ألستالمھا                             

  
  
  عوائد االستثمارات) ٤- ٧-١(   

  االستثمارات والفوائد المتأتیة عن القروض الداخلیة والخارجیة وھي االیرادات المتأتیة عن مبالغ                
 والودائع الداخلیة والخارجیة واستثمارات االوراق المالیة وحسب التفاصیل المبینھ ادناه              

                  
  الداخلیة القروض فوائد )١-٤-٧-١(           

  
 ارجیةالخ القروض فوائد) ٢-٤-٧-١(           

 
  الداخلیة والودائع الحسابات على فوائد) ٣-٤-٧-١(           

  .مبالغ في ودائع داخلیةفوائد نتیجة استثمار                            
  

 الخارجیة والودائع الحسابات على فوائد) ٤-٤-٧-١(           
             
 داخلیة مالیة إستثمارات أرباح) ٥-٤-٧-١(           

 .           في اوراق مالیة داخلیةعن االیرادات المتحققة نتیجة االستثمار                           
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  خارجیة مالیة إستثمارات أرباح) ٦-٤-٧-١(           
  األمریكیة الخزینة سندات على فوائد) ٧-٤-٧-١(           
   أخرى سندات ىعل فوائد) ٨-٤-٧-١(           

  )R.P(الفوائد المتأتیة من االستثمارات الناتجة عن االستثمار اللیلي )٩-٤-٧- ١(             
  فوائد متنوعة اخرى )١٠- ٤- ٧-١(          

  
  خارجیة منح من حكومات) ٥-٧- ١(  

 صنف  الى نوع  ھـــي تحویالت غیر اجباریة متلقاة من حكومات اخرى او من منظمات دولیة وت              
                         .ویمكن تلقیھا نقدا او عینًاالوحدة الدافعة للمنحة ثم حسب اذا كانت المنحة جاریة او رأسمالیة               

  وھي تشمل منح من حكومات عربیة واسالمیة واجنبیة ودول اخرى والتي لكل منھا حساب خاص معتمد              
  .ضمن الموازنة              
  منح الحكومات العربیة) ١-٥-٧-١(           
  منح الحكومات االسالمیة) ٢-٥-٧-١(           

  اخرى أجنبیة حكومات منح) ٣-٥-٧-١(           
  

  دولیة منظمات من منح) ٦-٧- ١(    
  ل منھا وھي المنح المقدمة من منظمات عربیة او اسالمیة او دولیة اخر ولك               
  .حساب منفصل ضمن الموازنة              

  
  منح المنظمات العربیة) ١-٦-٧-١(         
  منح المنظمات االسالمیة) ٢-٦-٧-١(         
  منح منظمات دولیة اخرى) ٣-٦-٧-١(         

                     
  متنوعةایرادات تحویلیة ) ٧- ٧-١(   
  

  والحیواني الزراعي جاإلنتا بیع )١- ٧- ٧-١(          
  التحویلیة الصناعات) ٢- ٧- ٧-١(          
  عرضیة منتجات) ٣- ٧- ٧-١(          
  أخرى تحویلیة إیرادات) ٤- ٧- ٧-١(          

  
  تبرعات واعانات) ٨- ٧-١(   

  دایا وھي تحویالت لبناء او شراء مستشفیات او مدارس او متاحف او مسارح او مراكز ثقافیة والھ              
  من االراضي او المباني او االصول غیر المنظورة مثل براءات االختراع وحقوق النشر               

  
  
  مساھمات الضمان االجتماعي) ٩-٧-١( 

  بدالت اشتراكات الضمان االجتماعي) ١- ٩-٧-١(        
  ضمان االجتماعيالمصروف الى دائرة ال عن اشتراكات الضمان االجتماعي                       
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  ایرادات اخرى) ٨-١(
  ایجار امالك الدولة) ١-٨- ١(  

 سكنیة مباني إیجار) ١-١-٨-١(           
 ة ملكیتھا للدولة  ایجار المباني المعدة الغراض سكن المواطنین والعائد                        

            
  وحوانیت مطاعم إیجار) ٢-١-٨-١(           

 .عن ایجار المطاعم والحوانیت العائدة للدولة                          
 

  ومحالت أسواق إیجار) ٣-١-٨-١(           
 لة عن االسواق والمحالت الملحقة بالعقارات العائدة للدو                        

 
                                                              

  ومخازن مسقفات إیجار) ٤- ١- ٨-١(          
 .     عن ایجار المسقفات والمخازن العائدة للدولة                        

 
  اكشاك إیجار) ٥- ١- ٨-١(          

 .لدولة عن ایجار اكشاك عائدة ل                       
  

 وأجھزة إستودیوھات إیجار) ٦- ١- ٨-١(          
  .عن ایجار استودیوھات واجھزة عائدة للدولة                        

  
 الزراعیة غیر األراضي إیجار) ٧- ١- ٨-١(          

  .  عن ایجار االراضي التي یتم تأجیرھا بموجب عقد الى الشركات                         
  

  الزراعیة األراضي إیجار) ٨- ١- ٨-١(          
  عن ایجار االراضي الزراعیة العائدة لوزارة المالیة عن طریق المزایدة العلنیة                         

        
  والممالح والمناجم المقالع إیجار) ٩- ١- ٨-١(          

  .دولة في المحافظات عن ایجار المقالع العائدة لدوائر ال                          
 والمحطات الخارجیة السیطرات إیجار) ١٠- ١- ٨-١(          
 والجسور الخارجیة الطرق ومحرمات أكتاف إیجار)١١- ١- ٨-١(          
 خدمیة ومرافق قاعات إیجار) ١٢- ١- ٨-١(          

 .      العامة للطیران المدني عن ایجار الصاالت الخاصة التي تستوفیھا المنشأة                            
 أرضیة وأجور األرصفة إیجار) ١٣-١-٨- ١(         
 أخرى وأبنیة وعرصات ساحات إیجار) ١٤-١-٨- ١(         

  واألجھزة والمعدات واآلالت المكائن إیجار) ١٥-١-٨- ١(         
    .واإلنتقال من الرحالت الداخلیة  النقل وسائط إیجار) ١٦-١-٨- ١(         
  الزجاجیة والبیوت المائیة األحواض إیجار) ١٧- ١-٨-١(         
  أخر وتجھیزات لوازم إیجار) ١٨-١-٨- ١(         
  والمبازل واألنھر اآلبار إیجار) ١٩-١-٨- ١(         
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  االجور الحكومیة عن خدمات الدوائر للغیر) ٢- ٨- ١(
 
         اجور الخدمات الصحیة والمختبریة) ١-٢-٨- ١(    

  واألشعة المختبریة والفحوص التحلیل أجور) ١-١-٢- ٨- ١(       
  عن االجور المستوفاة في العیادات الخارجیة المتخصصة لالشعة والسونار والمختبرات                               

  .والتحالیل                      
  

 المتخصصة اداتوالعی الخاصة الغرف في المعالجة أجور) ٢-١- ٢- ٨- ١(     
  المســتوفاة مـن المستشفـیــات الحكومیـة ودور التمریـض ومستشفـى االمراض                          
  .    النفسیة وعن حجز المریض للغرف الخاصة                         

     
  والعالج الدخول أجور) ٣-١- ٢- ٨- ١(     

  الصحةالخدمات التكمیلیة التي تقدمھا المؤسسات الصحیة التابعة لوزارة  المتأتیـة عـن                         
                                        

  المقیمین غیر واألجانب العرب معالجة أجور) ٤-١- ٢- ٨- ١(     
  عرب التي تتقاضاھا المستشفیات الحكومیة التابعة لوزارة الصحة عن معالجة ال                         

  .واالجانب الوافدین الیھا                           
   

  لعراقا إلى للوافدین المناعي العوز فحص أجور) ٥-١- ٢- ٨- ١(     
  تستوفیھـا وزارة الصحة عـــن العراقیین والعــرب واالجانب لفحــص العـــــوز االجور التي                          

  .المناعي                          
  
  بالمفراس الفحص أجور) ٦-١- ٢- ٨- ١(     

 .عن استخدام المفراس في المراكز الصحیة الحكومیة                           
     

  اجور بطاقات التامین الصحي) ٧-١- ٢- ٨- ١(     
  
  اجور الخدمات االمنیة والداخلیة) ٢-٢- ٨- ١(
  

 والمرور للشرطة العامة الخدمات أجور )١-٢- ٢- ٨- ١(     
  عـن نقــل قیـــد اجــازة الســوق من محافظة الى اخــرى ، طلب الغاءھا من بیع                         
  وشراء  وتغییر صنف اجازة السوق                          

  
  واإلجازات الھویات كبس أجور) ٢- ٢-٢-٨-١(      

  ر الھویات الممنوحة واجور تغلیف وكبس الھویاتعن اجور وطبع واصداھي                          
  

  المدني الدفاع خدمات لقاء أجور) ٣-٢- ٢- ٨- ١(     
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  اجور خدمات استشاریة فنیة متخصصة) ٣-٢- ٨- ١(
  والرقابة التدقیق خدمات أجور) ١- ٣-٢-٨-١(      

  وفروع الشركات والمؤسسات  عن اجور دیوان الرقابة المالیة بتدقیق حسابات                         
  .االجنبیة المجازة لممارسة عمل داخل العراق                         

  
  الفوریة الترجمة خدمات أجور) ٢-٣- ٢- ٨- ١(     
      
 كمركیة خدمات أجور) ٣-٣-٢-٨- ١(    
 

  والتأھیل التدریب خدمات أجور) ٤-٣-٢-٨- ١(    
 .تقوم باستیفاء اجور عن خدمات التدریب والتأھیل عن كل وزارة                       

  
  واألوزان والمقاییس المصوغات وسم خدمات أجور) ٥- ٣- ٢- ٨-١(   

  عن منــح اجــازة الصیاغــة واجــور الكشــف واثمان المصوغات واجور فحص                        
  .       ووسم المصوغات                         

  مختلفة متخصصة إستشاریة خدمات أجور) ٦- ٣- ٢- ٨-١(   
  لقـاء الخدمات التصمیمیة واالستشاریة والفنیــة والتخطیطیة التي تقدمھــا الـى                        
  .دوائر الدولة                         

  
  الكشف أجور) ٧- ٣- ٢- ٨-١(   

 .على طلب المحكمة المختصة " االكشف الفني على المركبة بناء                       
  

  والقومیة السكن تأیید خدمات أجور) ٨-٣-٢-٨- ١(  
 .ھي عن االجور المستوفاة لتأیید السكن والقومیة                         

 
  والتلقیح المكافحة خدمات أجور) ٩-٣-٢-٨- ١(  

  المواشيالمشمولین بالمكافحـــة وتلقیـــح عــن اجــور التلقیـح مـن اصحــاب البساتین                       
 
  اللیبل تأشیرة خدمات أجور) ١٠- ٣- ٢-٨-١( 

  
  التصدیق خدمات أجور) ١١- ٣- ٢-٨-١( 

  والمخططات علــى تصدیــق المحاكــم مثل حجـــة الوقفیـــة والمصادقـــة علــى التصامیــم                        
  
  الطائرات وإیواء ھبوط خدمات أجور) ١٢- ٣- ٢-٨-١( 

  عن االجور المستوفاة من الخطوط الجویة العربیة والعالمیة نتیجة لھبوط الطائرات في مطارات                          
  العراق                     

   
  متنوعة خدمات أجور) ١٣-٣-٢- ٨- ١(
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  اجور الخدمات االعالمیة والسیاحیة) ٤-٢- ٨- ١(

 واألثریة السیاحیة ماكنألا إلى الدخول خدمات) ١- ٤- ٢-٨-١(        
  .وھي الرسوم المستوفاة من دخول الزائر العراقي والعربي واالجنبي                          

     
  والمعارض المتاحف إلى الدخول خدمات) ٢- ٤-٢-٨-١(      

  .ین والعرب واالجانبوھي االجور المستوفاة من دخول الزوار العراقی                      
  

  والكاسیت الفیدیو أشرطة وطبع إستنساخ) ٣- ٤-٢-٨-١(      
        
  األثریة والمواقع المتاحف في بالتصویر السماح أجور) ٤- ٤-٢-٨-١(      
        
  اجور خدمات االعالنات) ٥-٤-٢- ٨- ١(       

  عن اجور وضع االعالنات في المطارات                          
        
  واإلسطوانة والتیبخدمات فحص وتغلیف الرقوق السینمائیة واشرطة الفدیو كاسیت ) ٦-٤-٢- ٨- ١(       

  الرقابة على المصنفاة واالفالم السینمائیة/تستوفى من قبل وزارة الثقافة                           
  
  الخدمات االجتماعیة والترفیھیة) ٥- ٢- ٨-١(

      
  والمالعب المسابح إیرادات) ١-٥-٢- ٨- ١(       

 .ھي عن اشغال واستخدام المسابح والمالعب                                
     
  المؤتمرات وقاعات العرض وصاالت المسارح إیرادات) ٢- ٥- ٢-٨-١(        

 .ھي عن اشغال المسارح وصاالت العرض وقاعات المؤتمرات                                
  
 الحضانة دور إیرادات) ٣- ٥- ٢-٨-١(        
 
  والضیافة اإلستراحة دور إیرادات) ٤-٥-٢-٨- ١(         

  الجمھوریة عــن اشغــال الصالونات الخاصة في ابنیة المطار والصـاالت الخاصة لرئاسـة                             
  

  ایرادات الحوانیت المدرسیة) ٥-٥-٢-٨- ١(         
  الخ للطالب... وھي االیرادات المتأتیة لقاء بیع المأكوالت والمشروبات                               

  
  ایرادات الحج) ٦-٥-٢-٨- ١(         

  
  االیرادات المستحصلة من العوائل المستفیدة من المساعدات الغذائیة) ٧-٥- ٢- ٨-١(          

                      
    صیانة والتصمیماجور خدمات ال) ٦-٢- ٨- ١(

  واإلنشاءات المباني صیانة خدمات أجور) ١-٦-٢-٨- ١(         
 .عن االجور المقدمة لقاء صیانة المباني واالنشاءات                           

  
  واآلالت واألجھزة المكائن صیانة خدمات أجور) ٢-٦-٢-٨- ١(         

 .لمقدمة لقاء صیانة المكائن واالجھزةعن االجور ا                               
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  المكاتب وأجھزة اآلثاث صیانة خدمات أجور) ٣-٦- ٢- ٨-١(          

 .عن االجور المقدمة لقاء صیانة االثاث واجھزة المكاتب                                  
               

  أخرى موجودات صیانة خدمات أجور )٤- ٦-٢-٨-١(           
 

  اآلبار صیانة خدمات أجور )٥- ٦-٢-٨-١(           
  .عن الخدمات المقدمة لصیانة آبار النفع العام                               

  
  
  
  متنوعةخدمات ) ٧-٢- ٨- ١(

  -:وھي االجور التي تستوفیھا عن الخدمة المقدمة للغیر وحسب التفاصیل المبینة ادناه               
     

  اإلتصاالت خدمات) ١-٧- ٢- ٨-١(          
  

  والداللیة العموالت خدمات أجور) ٢-٧- ٢- ٨-١(          
  ھي الوساطة لعقد العقود او تسھیل عقد المعامالت بشأن العقار وما یتفرع من تلك                              

  یتحملھا المدیـن عـن بیــع الحقـوق المثبتة اجــرة المنادات التـي  عنالمعامالت لقاء اجره                              
  .في المزادات العلنیة                              

       
  للغیر المنتسبین خدمات )٣-٧- ٢- ٨-١(          

  في حالة خروج الموظف اي انتقالھ من مكان عملھ وخارج اوقات (كشوفات خارجیة                               
 .اجور خدمات قضائیة او اجور عن االخبار الكاذب  او ،)الدوام الرسمي                              

 
  واإلشتراك اإلنتساب بدالت) ٤-٧-٢-٨- ١(         

  
  اجور استخدام الفضاء الجوي من قبل شركات الھاتف النقال) ٥- ٧- ٢- ٨-١(           

  یة عن استخدام شركات الھاتف النقال للفضاء الجوي العراقي وھي االیرادات المتأت                           
                                     

 
  واإلستنساخ الطبع خدمات) ٦-٧-٢-٨- ١(         

  .عن تصویر المستمسكات الخاصة بمعامالت اصدار في دوائر الدولة                             
              

  من قبل شركات الطیران اجور استخدام المجال الجوي العراقي) ٧- ٧- ٢-٨-١(          
  وھي االجور المستحصلة من قبل شركات الطیران الدولیة ألستخدامھا المجال الجوي العراقي                            

  
  واإلنتقال النقل خدمات) ٨-٧-٢-٨- ١(         

  
  اإلجتماعیة الرعایة رواتب ھویات طبع خدمات أجور) ٩-٧-٢-٨- ١(         

    
  والحمایة النقل أجور) ١٠-٧-٢-٨- ١(         
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  والمعامالت الدعاوي في التبلیغ أجور) ١١-٧-٢-٨- ١(         

  
 قضائیة خدمات أجور) ١٢-٧- ٢- ٨-١(          

 
  وتجدیدھا مرة ألول الشركات تسجیل خدمات) ١٣-٧-٢-٨- ١(         

  االجور التي تستوفیھا وزارة التجارة دائرة تسجیل الشركات عن تسجیل الشركات ألول                                
 .مرة او تجدیدھا                               

  
  المزارعین من السقي أجور) ١٤- ٧- ٢-٨-١(        

 .لحصول على المیاه للسقيھي عن االجور المستوفاة من المزارعین نتیجة ا                                  
    
  
  
  
  االیرادات غیر المصنفة الغرامات والعقوبات والمصادرات) ٨-٢- ٨- ١(

           
 والتجاریة الضریبیة القوانین مخالفي) ١-٨-٢-٨- ١(         
  عن المخالفات المرتكبة من قبل اصحاب الشركات التجاریة الخاصة                              

  
  المرور قانون مخالفي) ٢-٨- ٢- ٨-١(          

  تستوفـى مـن االفــراد وسائقــي المركبات بســبب مخالفتھم للتعلیمات الصــادرة                              
  .  بموجب قانون المرور                              

     
  الطابع رسم قانون فيمخال) ٣-٨- ٢- ٨-١(          

  .١٩٧٤لسنة ) ١٤(فتھ الحكام قانون رسم الطابع رقم لعند مخا                              
  

  القضائیة الغرامات) ٤-٨- ٢- ٨-١(          
  .عن االیرادات المتأتیة عن العقوبات القضائیة                                 

       
 السكن محالت تنظیم قانون مخالفي غرامات) ٥-٨- ٢- ٨-١(          

          
 بإلتزاماتھم المخلین من اإلداریة الغرامات )٦-٨- ٢- ٨-١(          
   

 العامة باألموال األضرار عن والتعویضات الغرامات) ٧-٨- ٢- ٨-١(          
  عـن كل مـن ادى الى اضـرار لشـارع او رصـیف من مواطن او سائق مركبة او                               

 .التجاوز عن محرمات الطرق                               
 

 الخارجي التحویل غرامات) ٨-٨-٢-٨- ١(         
           

  السالح إجازة تجدید عدم غرامات) ٩-٨-٢-٨- ١(         
  على كــل حائز اجــازة السالح الناري ولم یقـــم بتجدیدھا خـالل ثالثة اشھر من                              

 .انتھائھا                               
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  األجانب إقامة قانون مخالفي غرامات  )١٠-٨- ٢- ٨-١(          
 .                                فین لقوانین االقامة لمن العرب واالجانب المخا وھي غرامات                                  

  
  إقتصادیة بقضایا مخالفینال ىعل الغرامات) ١١-٨- ٢- ٨-١(          

  ین بقضــایا ســوق مــن المتاجرین في االغــنام والذھـب والمواد الثمینة لالمخ                                
  .تھریبھا یتم  والبضائع المھمة التي                                

               
  للسیارات الملكیة نقل عن المتخلفین على بةالمترت الغرامات) ١٢- ٨-٢-٨-١(           

 .على مشتري المركبة والقطاع االشتراكي عن طریق المزایدة العلنیة                                  
 
  والشعیر الحنطة حصد عن المتخلفین غرامات) ١٣- ٨-٢-٨-١(           

 .  ب في تسویق الحبولعلى مخا                                 
 

 المطاحن غرامات) ١٤-٨- ٢- ٨- ١(            
        

 الصناعي أو التجاري والمحل الدار ترقیم لوحة فقدان غرامات) ١٥- ٨-٢-٨-١(           
              

 السمك لصید المفروضة المدة مخالفي غرامات) ١٦-٨- ٢- ٨- ١(            
  ي المدة التــي یمنــع فیھا صــید االســماك ومستخدمي طرق االبادة عــن مخالف                                  

  الجماعیة                                  
                                       

 الناریة اإلطالقات غرامات) ١٧-٨- ٢- ٨- ١(            
 
  الموظفین تضمین) ١٨- ٨-٢-٨-١(             

  المتاتیة عن تضمین الموظف او اي مكلف بخدمة عامة ضعف قیمة االضرار                                    
  التــي تكبدتھــا الخزینـــة بســبب اھمالــھ او تقصیره او مخالفتـھ القوانیـن او                                    

 .   ار السائدة وقت حصول الضرر القرارات وذلك حسب االسع                                   
 
  كفالة تسدید) ١٩-٨- ٢- ٨- ١(            

 .تسدد من قبل الكفیل بمقدار الرسم المحسوب                                  
 
  التأخیریة الفوائد )٢٠-٨- ٢- ٨- ١(            

 .المترتبة على اقساط المشاریع                                   
 
 التعویضات) ٢١- ٨-٢-٨-١(             

               
  مختلفة عقوبات) ٢٢-٨- ٢- ٨- ١(            
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  بیع االموال المصادرة والمتروكة) ٩- ٢-٨-١( 
        
 القومي األمن بقضایا المدانین من المصادرة )١-٩- ٢- ٨-١(          

  حاصل بیع العقارات العائدة لالشخاص المدانیین بقضایا االیـرادات الناجمة عن                              
  .    التجسس والتخریب                               

  
  إقتصادیة بقضایا المخالفین من المصادرة األموال) ٢-٩- ٢- ٨-١(          

 .    عن االموال المھربة او المصادرة واالغنام والذھب                               
 
  الزمني بالتقادم الساقطة والدیون األموال) ٣-٩- ٢- ٨-١(          

  تضمینھم قیمة االضرار التي تكبدتھا الخزینة بسبب اھمالھم او تقصیرھم او                               
  .مخالفتھم التشریعات النافذة                               

    
  بیع لوازم وتجھیزات) ١٠- ٢-٨-١( 

          
 المالبس بیع) ١-١٠-٢-٨-١(             

 والمجالت الكتب بیع) ٢-١٠-٢-٨-١(             
 

  كاسیتات بیع) ٣-١٠-٢-٨-١(             
 .وزارة الثقافة / عن بیع االشرطة الموسیقیة والغنائیة                                   

                
 األدویة بیع) ٤- ١٠- ٢- ٨- ١(            

  المصوغات وسم قسم في ذھبیة عینات فحص مخلفات من ذھبیة سبائك بیع) ٥- ١٠- ٢- ٨- ١(            
       
  الثمن ذات اإلستمارات) ٦- ١٠- ٢- ٨- ١(            

  عن طلب نسخة من الطلب العقاري او طلب صورة السجل العقاري او عند بیع                                  
  .او تداول االستمارات                                  
     
  للدولة الرسمیة الجریدة) ٧-١٠-٢-٨-١(           

       
  المالیة الطوابع بیع) ٨-١٠-٢-٨-١(           

 .عن ثمن بیع الطوابع المالیة التي تستخدم في المعامالت الرسمیة                                    
       

  بیع المطبوعات والكراریس) ٩-١٠-٢-٨-١(           
  

  مبیعات المصول واللقاحات واالدویة البیطریة ) ١٠- ١٠- ٢- ٨-١(          
  

  مبیعات عرضیة) ١١- ١٠- ٢- ٨-١(          
  

  بیع لوحات تسجیل السیارات وتجدیدھا) ١٢- ١٠- ٢- ٨-١(          
  
  بیع تجھیزات اخرى) ١٣- ١٠- ٢- ٨-١(          
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  ٢٠١١ــــات النفقـــــــــــاتترمیــــــز ھیكـــــل حسابـ

 البیــــــــــــــــــــان 
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 2           نفقـــــــــــات

 2 01         نفقات جاریة

 2 01 01       تعویضات الموظفین

 2 01 01 01     الرواتب واالجور

 2 01 01 01 01   الرواتب
 2 01 01 02     المكافات للمنتسبین
 2 01 01 03     اجور المتعاقدین
 2 01 01 04     اجور المحاضرات
 2 01 01 05     اجور االمتحانات

 2 01 01 06     اجور اللجان
 2 01 01 07     المجازین دراسیا

 2 01 01 08     اجور المستخدمین المحلیین
 2 01 01 09     االعمال االضافیة

 2 01 01 10     المخصصات

 2 01 01 10 01   مخصصات الخطورة
 2 01 01 10 02   مخصصات السكن 
 2 01 01 10 03   مخصصات الضیافة

 2 01 01 10 04   مخصصات استثنائیة 
 2 01 01 10 05   مخصصات رقابیة

 2 01 01 10 06   مخصصات المنصب 
 2 01 01 10 07   مخصصات الخدمة الجامعیة

 2 01 01 10 08   بدل خطورة امنیة مخصصات
 2 01 01 10 09   مخصصات مقطوعة 

 2 01 01 10 10   مخصصات الخدمة الخارجیة
 2 01 01 10 11   مخصصات االرزاق

 2 01 01 10 12   مخصصات الموقع الجغرافي
 2 01 01 10 13   مخصصات صنف طبابة



  (92) 

 2 01 01 10 14   مخصصات شھادة
 2 01 01 10 15   مخصصات حرفة
 2 01 01 10 16   مخصصات اعالة
 2 01 01 10 17   مخصصات اطفال
 2 01 01 10 18   مخصصات مھنیة
 2 01 01 10 19   مخصصات رئاسیة
 2 01 01 10 20   مخصصات ھندسیة

 2 01 01 10 21   ت خاصةمخصصا
 2 01 01 10 22   ةمخصصات عدم مزاولة مھن

 2 01 01 10 23   مخصصات نقل

 2 01 01 10 24   مخصصات اللقب العلمي

 2 01 01 11     التأمین

 2 01 01 11 01   التأمین على الحیاة
 2 01 01 11 02   التأمین ضد الحوادث و االصابات

 2 01 01 11 03   التامین الصحي
 2 01 01 12    مساھمة التقاعد الحكومیھ

 2 01 02       المستلزمات الخدمیة 
 2 01 02 01     نفقات السفر

 2 01 02 01 01   اللیلیة النفقات 
 2 01 02 01 02   وسائط النقل نفقات 

 2 01 02 01 03   كننفقات الس
 2 01 02 01 04   النفقات االخرى 

 2 01 02 02     الیفادمخصصات ونفقات ا
 2 01 02 02 01   اللیلیة  نفقاتال

 2 01 02 02 02   وسائط النقل نفقات 
 2 01 02 02 03   نفقات السكن

 2 01 02 02 04   النفقات االخرى 
 2 01 02 03     نفقات االنتقال 

 2 01 02 03 01   اللیلیة  نفقاتال
 2 01 02 03 02   اجوروسائط النقل 

 2 01 02 03 03   لنفقات االخرى ا
 2 01 02 04     النشر واالعالم
 2 01 02 04 01   نفقات النشر 
 2 01 02 04 02   نفقات االعالم

 2 01 02 04 03   االشتراك في الصحف 
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 2 01 02 05     أیجار المباني واالراضي
 2 01 02 05 01   ایجار المباني
 2 01 02 05 02   ایجار المخازن
 2 01 02 05 03   ایجارات اخرى
 2 01 02 05 04   ایجار االراضي

 2 01 02 06     أیجار مكائن ومعدات ووسائط النقل
 2 01 02 06 01   ایجار المكائن و المعدات

 2 01 02 06 02   ایجار الحاسبات االلكترونیة
 2 01 02 06 03   ایجار اثاث و لوازم

 2 01 02 06 04   ایجارات اخرى
 2 01 02 06 05   ایجار وسائط النقل
 2 01 02 07     الترفیھ الرسمي

 2 01 02 07 01   الضیافة و الوفود و العالقات العامة
 2 01 02 07 02   االحتفاالت

 2 01 02 08     البرید
 2 01 02 08 01   طوابع بریدیة

 2 01 02 08 02   نقل البرید الدبلوماسي 
 2 01 02 09     ت والبرق االتصاال

 2 01 02 09 01   اجور المكالمات الھاتفیة
 2 01 02 09 02   نصب و نقل اجھزة االتصاالت

 2 01 02 09 03   ایجار اجھزة االتصاالت
 2 01 02 09 04   النقل المباشر عبر االقمار الصناعیة

 2 01 02 09 05   خدمات شبكة المعلومات
 2 01 02 09 06   شبكة المیكرویف

 2 01 02 10     أجور الخبراء واالستشاریین
 2 01 02 10 01   استشارات خصخصة

 2 01 02 10 02   استشارات اقتصادیة ومالیة
 2 01 02 10 03   االستشارات العلمیة
 2 01 02 10 04   )اجور المحامین توكیل(أستشارات قانونیة 
 2 01 02 10 05   االستشارات االخرى

 2 01 02 11     أجور الخدمات االمنیة 
 2 01 02 11 01   اجور حراسة االفراد
 2 01 02 11 02   اجور حراسة المنشات

 2 01 02 12     المساھمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر
 2 01 02 12 01   المساھمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر
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 2 01 02 13     ایجار الصنادیق لدى المصارف
 2 01 02 14     المؤتمرات و الندوات

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

 2 01 02 17     مسح و تحدید االراضي
 2 01 02 18     نقل الشھود

 2 01 02 19     تنظیف الدائرة
 2 01 02 20     التعضید و الترجمة و التالیف

 2 01 02 21     اجور الخدمات المصرفیة
 2 01 02 22     اجور االنتساب الى المؤسسات العلمیة

 2 01 02 23     طبع الطوابع المالیة
 2 01 02 24     الدعایة

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

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

 2 01 03       المستلزمات السلعیة

 2 01 03 01     قرطاسیة ومطبوعات
 2 01 03 01 01   القرطاسیة
 2 01 03 01 02   المطبوعات
 2 01 03 02     كتب ومجالت

 2 01 03 02 01   الكتب
 2 01 03 02 02   المجالت
 2 01 03 02 03   الوثائق
 2 01 03 02 04   طوطاتالمخ

 2 01 03 02 05   افالم المیكروفیلم
 2 01 03 03     الماء والمجاري 

 2 01 03 03 01   اجور الماء
 2 01 03 03 02   اجور المجاري

 2 01 03 04     الكھرباء 
 2 01 03 04 01   اجور الكھرباء

 2 01 03 04 02   نفقات أستیراد الطاقة الكھربائیة 
 2 01 03 05     لوقودا

 2 01 03 05 01   الوقود
 2 01 03 05 02   نفقات شراء الوقود المستورد لمحطات تولید الطاقة الكھربائیة
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 2 01 03 05 03   نفقات استیراد الوقود
 2 01 03 06     المالبس

 2 01 03 06 01   مالبس الموظفین
 2 01 03 06 02   مالبس قوى االمن الداخلي

 2 01 03 06 03   مالبس العسكریین
 2 01 03 06 04   مالبس اخرى

 2 01 03 07     االغذیة
 2 01 03 07 01   اطعام الموقوفین والنزالء

 2 01 03 07 02   التغذیة الصحیة
 2 01 03 07 03   التغذیة المدرسیة

 2 01 03 07 04   اغذیة اخرى
 2 01 03 08     مواد المكافحة والوقایة

 2 01 03 08 01   مواد المكافحة
 2 01 03 08 02   مواد الوقایة

 2 01 03 09     المواد واللوازم
 2 01 03 09 01   اللوازم المختبریة
 2 01 03 09 02   اللوازم الطبیة

 2 01 03 09 03   اللوازم المدرسیة
 2 01 03 09 04   اللوازم الصناعیة
 2 01 03 09 05   اللوازم الزراعیة
 2 01 03 09 06   اللوازم االخرى

 2 01 03 10     تجھیزات المرضى
 2 01 03 10 01   مالبس المرضى

 2 01 03 10 02   بیاضات
 2 01 03 10 03   مفروشات

 2 01 03 11     الكتب المدرسیة
 2 01 03 12     االدویة

 2 01 03 13     التجھیزات و اللوازم الریاضیة
 2 01 03 14     الحیواناتعلف 

 2 01 03 15     القرطاسیة و لوازم الطالب
 2 01 03 16     لوازم الغسیل

 2 01 03 17     تجھیزات النزالء و االحداث
 2 01 03 18     )العسكریة(االسلحة و االعتدة 

 2 01 03 19     افالم روائیة وتسجیلیة
 2 01 03 19 01   افالم سینمائیة
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 2 01 03 19 02   م وثائقیةافال
 2 01 03 20     األالت الحاسبة
 2 01 03 21     األالت الطابعة

 2 01 03 22     اجھزة التصویر و المیكروفیلم
 2 01 03 23     أجھزة مكتبیة صغیرة أخرى  

 2 01 04       صیانة الموجودات
 2 01 04 01     صیانة الطرق والجسور 

 2 01 04 01 01   صیانة الطرق
 2 01 04 01 02   صیانة الجسور

 2 01 04 01 03   صیانة طریق المرور السریع
 2 01 04 02     صیانة التأسیسات المائیة والكھربائیة

 2 01 04 02 01   صیانة التاسیسات المائیة
 2 01 04 02 02   صیانة التاسیسات الكھربائیة

 2 01 04 03     صیانة وسائط النقل 
 2 01 04 03 01   صیانة سیارات الصالون
 2 01 04 03 02   صیانة سیارات الحمل
 2 01 04 03 03   صیانة سیارات العمل

 2 01 04 03 04   صیانة الطائرات
 2 01 04 03 05   صیانة الزوارق

 2 01 04 03 06   صیانة وسائط النقل االخرى
 2 01 04 04     صیانة المبازل ومشاریع الري

 2 01 04 04 01   )المبازل(صیانة مشاریع التحلیة 
 2 01 04 04 02   صیانة مشاریع الري الصغرى
 2 01 04 04 03   صیانة مشاریع ابار النفع العام

 2 01 04 04 04   صیانة منشات السدود
 2 01 04 04 05   صیانة الواحات
 2 01 04 05     صیانة االثاث
 2 01 04 06     صیانة المباني

 2 01 04 07     صیانة المكائن و االجھزة و االالت
 2 01 04 08     صیانة أسلحة الشرطة 

 2 01 04 09     صیانة الحدائق و المتنزھات و البساتین
 2 01 04 10     صیانة المعامل

 2 01 04 11     صیانة المحطات االذاعیة و التلفزیونیة
 2 01 04 12     األثریةصیانة المواقع واللقى 

 2 01 04 13     صیانة األسلحة العسكریة 
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 2 01 04 14     صیانة الكتب والسجالت والوثائق
 2 01 04 14 01   صیانة الكتب

 2 01 04 14 02   صیانة السجالت
 2 01 04 14 03   صیانة الوثائق

 2 01 04 14 04   صیانة وثائق التسجیل االخرى
 2 01 05       أسمالیةالنفقات الر

 2 01 05 01     مبانى وإنشاءات
 2 01 05 01 01   المباني السكنیة

 2 01 05 01 02   المباني غیر السكنیة
 2 01 05 01 03   الحواجز األمنیة
 2 01 05 01 04   ابار و مناجم

 2 01 05 01 05   انشاءات اخرى
 2 01 05 02     وسائط نقل 

 2 01 05 02 01   ونسیارات الصال
 2 01 05 02 02   اللوریات/ سیارات الحمل 
 2 01 05 02 03   سیارات العمل

 2 01 05 02 04   الحافالت 
 2 01 05 02 05   سیارات ذات مواصفات خاصة

 2 01 05 02 06   السفن
 2 01 05 02 07   الزوارق
 2 01 05 02 08   القاطرات
 2 01 05 02 09   العجالت
 2 01 05 02 10   الطائرات

 2 01 05 02 11   الدراجات الھوائیة و البخاریة
 2 01 05 03     االثاث واآلالت والمعدات واالجھزة

 2 01 05 03 01   االثاث
 2 01 05 03 01 01 االثاث الخشبي
 2 01 05 03 01 02 االثاث المعدني
 2 01 05 03 01 03 االثاث االخرى
 2 01 05 03 02   كائن والمعدات االخرىاالجھزة والم

 2 01 05 03 02 01 المكائن 
 2 01 05 03 02 02 االجھزة

 2 01 05 03 02 03 اجھزة االستنساخ
 2 01 05 03 02 04 االت االتصال

 2 01 05 03 02 05 الحاسبات االلكترونیة
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 2 01 05 03 02 06 آالت كبیرة أخرى
 2 01 05 03 02 07 )الشرطة(االسلحة و االعتدة 
 2 01 05 03 02 08 معدات أمنیة أخرى
 2 01 05 03 03   المسارح ولوازمھا

 2 01 05 03 03 01 المسارح
 2 01 05 03 03 02 االجھزة الموسیقیة

 2 01 05 05     الحیوانات
 2 01 05 06     االراضي

 2 01 05 07     تبلیط الشوارع
 2 01 06       ومصروفات اخرى المنح واالعانات وخدمة الدین

 2 01 06 01     المنح
 2 01 06 01 01   منحة مؤسسة السجناء
 2 01 06 01 01 01 رواتب مؤسسة السجناء
 2 01 06 01 01 02 تشغیلیة مؤسسة السجناء
 2 01 06 01 02   منحة العتبات المقدسة
 2 01 06 01 02 01 رواتب العتبات المقدسة

 2 01 06 01 02 02 غیلیة للعتبات المقدسة والمزارات الشریفةالنفقات التش
 2 01 06 01 03   منحة ھیئة السیاحة

 2 01 06 01 03 01 الرواتب/ ھیئة السیاحة 
 2 01 06 01 03 02 النفقات التشغیلیة / ھیئة السیاحة  

 2 01 06 01 04   منحة دار الشؤون الثقافیة العامة
 2 01 06 01 04 01 الرواتب / العامة  دار الشؤون الثقافیة 
 2 01 06 01 04 02 النفقات التشغیلیة / دار الشؤون الثقافیة العامة  

 2 01 06 01 05   منحة دائرة السینما والمسرح
 2 01 06 01 05 01 الرواتب / دائرة السینما والمسرح  

 2 01 06 01 05 02 النفقات التشغیلیة / دائرة السینما والمسرح 
 2 01 06 01 06   منحة دائرة الفنون التشكیلیة

 2 01 06 01 06 01 الرواتب/ دائرة الفنون التشكیلیة  
 2 01 06 01 06 02 النفقات التشغیلیة / دائرة الفنون التشكیلیة  

 2 01 06 01 07   الھیئة العراقیة لخدمات البث واالرسالمنحة 
 2 01 06 01 07 01 الرواتب  
 2 01 06 01 07 02 فقات التشغیلیة الن 

 2 01 06 01 08   منحة اللجنة االولمبیة الوطنیة العراقیة 
 2 01 06 01 08 01 الرواتب  
 2 01 06 01 08 02 النفقات التشغیلیة  
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 2 01 06 01 09   منح المنظمات العلمیة والثقافیة 
 2 01 06 01 09 01 المنظمات العلمیة 
 2 01 06 01 09 02 فیة المنظمات الثقا

 2 01 06 01 09 03 المنظمات األخرى
 2 01 06 01 10   بیت الحكمة  
 2 01 06 01 10 01 الرواتب  
 2 01 06 01 10 02 النفقات التشغیلیة  

 2 01 06 01 11   منحة أمانة بغداد
 2 01 06 01 11 01 الرواتب  
 2 01 06 01 11 02 النفقات التشغیلیة  
 2 01 06 01 11 03 )دائرة ماء بغداد( واتب الر

 2 01 06 01 11 04 )دائرة ماء بغداد( النفقات التشغیلیة 
 2 01 06 01 11 05 )دائرة مجاري بغداد( الرواتب 

 2 01 06 01 11 06 )دائرةمجاري بغداد( النفقات التشغیلیة 
 2 01 06 01 12   المؤسسات البلدیة

 2 01 06 01 12 01 الرواتب 
 2 01 06 01 12 02 النفقات التشغیلیة 

 2 01 06 01 13   مدیریة المجاري العامة 
 2 01 06 01 13 01 الرواتب

 2 01 06 01 13 02 النفقات التشغیلیة
 2 01 06 01 14   مدیریة الماء العامة

 2 01 06 01 14 01 الرواتب
 2 01 06 01 14 02 النفقات التشغیلیة

 2 01 06 01 15   البارالمبیة الوطنیة العراقیةنفقات اللجنة 
 2 01 06 01 15 01 الرواتب

 2 01 06 01 15 02 النفقات التشغیلیة
 2 01 06 01 16   منح الصندوق العراقي للتنمیة الخارجیة

 2 01 06 01 16 01 منح رواتب الصندوق العراقي للتنمیة الخارجیة
 2 01 06 01 16 02 یة الخارجیةمنح تشغیلیة الصندوق العراقي للتنم
 2 01 06 01 17   منحة صندوق تقاعد موظفي الدولة

 2 01 06 01 17 01 رواتب منتسبي صندوق تقاعد موظفي الدولة
 2 01 06 01 17 02 النفقات التشغیلیة لصندوق تقاعد موظفي الدولة

 2 01 06 01 18   راس مال الھیئات و الشركات العامة
 2 01 06 01 19   لحجمنحة ھیئة ا

 2 01 06 01 20   رأس مال صندوق اقراض الفالحین
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 2 01 06 01 21   منحة العیادات الشعبیة
 2 01 06 02     االعانات 

 2 01 06 02 01   دعم المدیریات التابعة لوزارة الكھرباء
 2 01 06 02 01 01 رواتب مدیریة الكھرباء
 2 01 06 02 01 02 تشغیلیة مدیریة الكھرباء
 2 01 06 02 02   دعم شركات الزراعة

 2 01 06 02 02 01 الرواتب/ الشركة العامة للبستنة والغابات / الزراعة 
 2 01 06 02 02 02 النفقات التشغیلیة/ الشركة العامة للبستنة والغابات / الزراعة 
 2 01 06 02 02 03 الرواتب / الشركة العامة لخدمات الثروة الحیوانیة / الزراعة 
 2 01 06 02 02 04 النفقات التشغیلیة/ الشركة العامة لخدمات الثروة الحیوانیة / الزراعة 
 2 01 06 02 02 05 الرواتب/ الشركة العامة للبیطرة / الزراعة 
 2 01 06 02 02 06 النفقات التشغیلیة/ الشركة العامة للبیطرة / الزراعة 
 2 01 06 02 02 07 الرواتب/ للمحاصیل الصناعیة الشركة العامة / الزراعة 
 2 01 06 02 02 08 النفقات التشغیلیة / الشركة العامة للمحاصیل الصناعیة / الزراعة 

 2 01 06 02 02 09 رواتب شركة سنحاریب
 2 01 06 02 03   دعم الشركات االخرى

 2 01 06 02 04   دعم المزارعین
 2 01 06 02 04 01 مصابة شراء المحاصیل الزراعیة ال

 2 01 06 02 04 02 الدواجن
 2 01 06 02 04 03 البذور

 2 01 06 02 04 04 بیع االسمدة باسعار مخفضة
 2 01 06 02 04 05 خفض سعر الحبوب
 2 01 06 02 04 06 اعانات زراعیة اخرى

 2 01 06 02 04 07 دعم اسعار المشتقات النفطیة للمزارعین
 2 01 06 02 04 08 موردعم شراء الت

 2 01 06 02 04 09 دعم اسعار بیع الشعیر
 2 01 06 02 04 10  دعم شراء محصولي الحنطة والشلب من المزارعین

 2 01 06 02 04 11  دعم المبیدات
 2 01 06 02 04 12  دعم العلف الحیواني
 2 01 06 02 04 13  دعم االدویة البیطریة

 2 01 06 02 04 14  دعم شراء وبیع الذرة الصفراء
 2 01 06 02 04 15  دعم المكائن والمعدات واالالت الزراعیة

 2 01 06 02 05   دعم فوائد القروض الصغیرة
 2 01 06 03     الفوائد

 2 01 06 03 01   فوائد على قروض الخارجیة
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 2 01 06 03 01 01 فوائد على قروض البنك الدولي 
 2 01 06 03 01 02  الدوليفوائد على قروض صندوق النقد 

 2 01 06 03 01 03  فوائد على القروض االجنبیة االخرى
فوائد مترتبة على اقساط اتفاقیات ثنائیة مع دول نادي باریس ودول خارج نادي 

 2 01 06 03 01 04  باریس

 2 01 06 03 02   فوائد السندات و الحواالت المحلیة
 2 01 06 03 02 01 فوائد السندات والحواالت المحلیة

 2 01 06 03 03   فوائد القروض 
 2 01 06 03 03 01 فوائد السندات على أطفاء دیون القطاع الخاص في الخارج

فوائد عن اعادة ھیكلة دیون خارجیة بموجب اتفاقیة دول نادي باریس وخارج 
 2 01 06 03 03 02 نادي باریس

 2 01 06 04     المصروفات األخرى 
 2 01 06 04 01   لغیر المنتسبین واالوسمةمكافئآت 
 2 01 06 04 01 01 مكافات 

 2 01 06 04 01 02 مكافات المخبرین و المتعاونین
 2 01 06 04 01 03 االوسمة

 2 01 06 04 02   مخصصات وبعثات الطالب
 2 01 06 04 02 01 مخصصات التالمیذ

 2 01 06 04 02 02 بعثات الطالب 
 2 01 06 04 03   ن على غیر الحیاةأقساط التأمی

 2 01 06 04 03 01 تامین المسؤولیة الشخصیة
 2 01 06 04 03 02 تامین االموال و الموجودات الثابتة

 2 01 06 04 04   تعویضات وغرامات
 2 01 06 04 04 01 تعویضات حرب الكویت

 2 01 06 04 04 02 تعویضات الضحایا
 2 01 06 04 04 03 تعویضات مختلفة 
 2 01 06 04 05   الرسوم والضرائب
 2 01 06 04 05 01 الرسوم القضائیة

 2 01 06 04 05 02 الضرائب 
 2 01 06 04 06   ردیات مختلفة 

 2 01 06 04 07   منح الجمعیات الخیریة والدینیة 
 2 01 06 04 08   منح وتحویالت أخرى 

 2 01 06 04 09   النشاط الكشفي
 2 01 06 04 10   ي الطوارئأحتیاط

 2 01 06 04 11   ضرر مبادلة العملة
 2 01 06 04 12   عمولة بیع الطوابع المالیة 
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 2 01 06 04 13   اطفاء الدیون
 2 01 06 04 14   النشاطات الریاضیة 
 2 01 06 04 15   النشاطات المدرسیة

 2 01 06 04 16   خارج التسویة النقدیة للدیون الصغیرة للقطاع الخاص في ال
 2 01 06 04 17   مدیونیة البنك االسالمي                                                 
 2 01 06 04 18   مستحقات المؤسسة العربیة لضمان االستثمار                                
 2 01 06 04 19   اغ              بي التشیكي لسفارتنا في بر.او.اس.نفقات تسدید اصل قرض سي 
 2 01 06 04 20   تسویة الدیون في الخارج                                                 
 2 01 06 04 21   منحة اصدارات حواالت الخزینة القدیمة                                         
 2 01 06 04 22   راقیة                           الخسارة المترتبة في استبدال العملة الع 
 2 01 06 04 23   اجور دراسیة الوالد العاملین في البعثات في الخارج                       
 2 01 06 04 24   اقساط االتفاقیات الثنائیة مع دول باریس ودول خارج نادي باریس             

 2 01 06 04 25   التبرعات واالعانات 
 2 01 06 04 26   صندوق تعویضات متضرري الحرب

 2 01 06 04 27   نفقات التمویل المشترك
 2 01 07       االلتزامات والمساھمات والمساعدات الخارجیة

 2 01 07 01     المساھمات العربیة 
 2 01 07 01 01   الجامعة العربیة 

 2 01 07 01 02   منظمة العمل العربیة 
 2 01 07 01 03   المنظمة الكشفیة العربیة 

 2 01 07 01 04   مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة 
 2 01 07 01 05   المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

 2 01 07 01 06   )اوابك(منظمة االقطار العربیة المصدرة للنفط 
 2 01 07 01 07   الھیئة العربیة للطیران المدني 

 2 01 07 01 08   المدن العربیة  منظمة
 2 01 07 01 09   الصندوق العربي للمعونة الفنیة للدول االفریقیة 

 2 01 07 01 10   المعھد العربي للتدریب والبحوث االحصائیة 
 2 01 07 01 11   االوابك / الھیئة القضائیة التابعة لمنظمة 

 2 01 07 01 12    مساھمة العراق في صندوق جامعة الدول العربیة
 2 01 07 01 13   االتحاد العربي للھیئات العاملة في رعایة الصم 

 2 01 07 01 14   المجموعة العربیة لالجھزة العلیا للرقابة والمحاسبة 
 2 01 07 01 15   االتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولیة

 2 01 07 01 16   االتحاد العربي لمنتجي االسماك 
 2 01 07 01 17   المركز العربي للدراسات المناطق الجافة واالراضي القاحلة 

 2 01 07 01 18   مجلس وزراء البیئة العرب
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 2 01 07 01 19   الھیئة العربیة للطاقة الذریة 
 2 01 07 01 20   المركز االقلیمي للنظائر المشعة في تونس 

 2 01 07 01 21   مجلس وزراء الداخلیة العرب 
 2 01 07 01 22   األتحاد العربي للتربیة البدنیة والریاضیة 

 2 01 07 01 23   المنظمة العربیة للتنمیة األداریة
 2 01 07 01 24   األتحاد البرلماني العربي

 2 01 07 01 25   رابطة المعاھد والمراكز العربیة األقتصادیة واألجتماعیة 
 2 01 07 01 26   كویت ال/ المعھد العربي للتخطیط 

 2 01 07 01 27   المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 
 2 01 07 01 28   أدارة البیئة واألسكان والتنمیة المستدامة التابع لألمانة العامة للجامعة العربیة 

 2 01 07 01 29   المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین 
 2 01 07 01 30   ختصاصات الطبیة المجلس العربي لأل

 2 01 07 01 31   الصندوق العربي للتنمیة الصحیة 
 2 01 07 01 32   األتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكھرباء 

 2 01 07 01 33   مجلس وزراء األسكان والتعمیر العرب
 2 01 07 01 34   أتحاد مجالس البحث العلمي العربیة 

 2 01 07 01 35   معات العربیة أتحاد الجا
 2 01 07 01 36   جمعیة عمداء كلیات الھندسة العربیة 

 2 01 07 01 37   أتحاد الریاضة العربي 
 2 01 07 01 38   جمعیة كلیات الطب العربیة

 2 01 07 01 39   جمعیة كلیات الطب البیطري العربیة
 2 01 07 01 40   أتحاد عمداء كلیات اآلداب العرب 

 2 01 07 01 41   أتحاد الجامعات العربیة لكلیة الصیدلة 
 2 01 07 01 42   جمعیة كلیات وأقسام ومعاھد التربیة الریاضیة العربیة 

 2 01 07 01 43   المجلس العربي لتدریب طالب الجامعات العربیة 
 2 01 07 01 44   جمعیة كلیات الزراعة العربیة 

 2 01 07 01 45   ة العربیة جمعیة كلیات التربی
 2 01 07 01 46   جمعیة كلیات القانون العربیة 

 2 01 07 01 47   جمعیة كلیات طب األسنان العربیة 
 2 01 07 01 48   الجمعیة العمومیة لكلیات الحاسبات والمعلوماتیة العربیة 

 2 01 07 01 49   األتحاد العربي للنقل 
 2 01 07 01 50   العربیة أتحاد الموانئ البحریة 

 2 01 07 01 51   األكادیمیة العربیة للنقل البحري 
 2 01 07 01 52   األتحاد العربي لسكك الحدید 

 2 01 07 01 53   األمانة الفنیة لمجلس وزراء الشؤون األجتماعیة 
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 2 01 07 01 54   االتحاد العربي لالسمدة                                                 
 2 01 07 01 55   جامعة نایف للعلوم االمنیة                                              
 2 01 07 01 56   دعم امانة مجلس الوزراءالمعنیین لشؤون الكھرباء                          
 2 01 07 01 57             مجلس  وزراء العدل العرب                                      
 2 01 07 01 58   اتحاد عمداء كلیات التربیة الریاضیة                                     
 2 01 07 01 59   جمعیة كلیات التمریض في الجامعات العربیة                                
 2 01 07 01 60                        المجمع العربي للموسیقى                            
 2 01 07 01 61   الفرع االقلیمي العربي للوثائق في تونس                                  
 2 01 07 01 62   مساھمة اللجنة االولمبیة في االتحادات العربیة                           
 2 01 07 01 63   ي للتنمیة                       مساھمة العراق في صندوق التضامن االسالم 
 2 01 07 01 64   مساھمة العراق في االتحاد العربي للشرطة                                 
 2 01 07 01 65   االتحاد البرلماني العربي االنتقالي                                     
 2 01 07 01 66   ابیة والریاضیة                             الصندوق العربي لالنشطة الشب 
 2 01 07 01 67   مجلس  وزراء الشباب والریاضة العرب                                      
 2 01 07 01 68   صندوق النقد العربي                                                     
 2 01 07 01 69   بي                                                    معھد العالم العر 
 2 01 07 01 70   معاھدة عدم انتشار االسلحة البایولوجیة                                  
 2 01 07 01 71   الشبكة االسالمیة لتكنلوجیا الفضاء                                      
 2 01 07 01 72   ةالدائمةحول التعاون العلمي والتكنلوجي في منظمةالمؤتمراالسالمي    اللجن 
 2 01 07 01 73   االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنلوجیا                                  
 2 01 07 01 74   االتحاد العربي للنقل الجوي                                             
 2 01 07 01 75   المجلس العربي للمیاه                                                   
 2 01 07 01 76   اتحاد اذاعات الدول العربیة                                             
 2 01 07 01 77   ادارةاالسرةوالطفولةلدعم االستراتیجیةالعربیةلتنمیة لغة الطفل            
 2 01 07 01 78   )              اي اس او(صندوق تمویل الترجمة العربیة للمواصفات العالمیة 
 2 01 07 01 79   القمةالعربیة االقتصادیة والتنمویة واالجتماعیة                          
 2 01 07 01 80            مجلس  وزراء النقل العرب                                       
 2 01 07 01 81   االتحاد العربي لالسمنت ومواد البناء                                    
 2 01 07 01 82   االتحاد العربي للصناعات الجلدیة                                        
 2 01 07 01 83                       االتحاد العربي للصناعات النسیجیة                   
 2 01 07 01 84   الصندوق العربي للریاضة                                                 
 2 01 07 01 85   شركة المالحة العربیة المتحدة                                           
 2 01 07 01 86                                  مستحقات المعھد العالي العربي في باریس   
 2 01 07 01 87   االتحاد العربي لمكافحة التزویر والتزییف                                
 2 01 07 01 88   الجامعة العربیة ـ مكتب بغداد                                           
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 2 01 07 01 89   علومات                                    االتحاد العربي للمكتبات والم 
 2 01 07 01 90   الجمعیة العمومیة لكلیات الحاسبات والمعلوماتیةالعربیة                   
 2 01 07 01 91   اللجنة العلمیة لكلیات الحقوق العربیة                                   
 2 01 07 01 92   غویة العلمیة العربیة                                 اتحاد المجامع الل 
 2 01 07 01 93   مساھمةالتعلیم العالي والبحث العلمي في المجلس العربي لالختصاصات الطبیة  
مساھمةالتعلیم العالي والبحث العلمي في المنظمةالعربیةللتربیةوالثقافةوالعلوم                         94 01 07 01 2 
 2 01 07 01 95   مساھمةالتعلیم العالي والبحث العلمي في المنظمة العربیة للتنمیة االداریة 
 2 01 07 01 96   جمعیة المكتبات والمعلومات السعودیة                                     
 2 01 07 01 97                          جمعیة كلیات اآلداب العربیة                      
 2 01 07 01 98   جمعیة كلیات الطب البیطري العربیة                                       
 2 01 07 01 99   جمعیة كلیة العلوم في الجامعات العربیة                                  
 2 01 07 01 100   جتماعي                           الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واال 
 2 01 07 01 101   االتحاد الریاضي العربي                                                 
 2 01 07 01 102   مساھمة العراق في موازنة منظمة المرأة العربیة                           
 2 01 07 01 103   االمن المائي العربي                             مساھمة مركز الدراسات و 
 2 01 07 01 104   اتحاد االحصائیین العرب                                                 
 2 01 07 01 105   الجمعیة العلمیة لكلیات الصیدلة في الوطن العربي                         
 2 01 07 01 106   یات أو مؤسسات االداب والعلوم االنسانیة                        جمعیة كل 
 2 01 07 01 107   مؤسسة الدراسات الفلسطینیة                                              
 2 01 07 01 108   المؤسسة العربیة لضمان االستثمار                                        

 2 01 07 01 109   مساھمة االتحاد العربي للقیاس والمعایرة
 2 01 07 01 110   مساھمة جمھوریة العراق في مكافأة االمین العام السابق لجامعة الدول العربیة

 2 01 07 01 111   المجلس العلمي لألختصاصات التمریضیة
 2 01 07 01 112   رابطة األمناء العامین للبرلمانات العربیة

 2 01 07 02     المساھمات الدولیة 
 2 01 07 02 01   المساھمة في موازنة االمم المتحدة 

 2 01 07 02 02   الیونسكو/ منظمة االمم المتحدة للتربیة والثقافة والعلوم 
 2 01 07 02 03   المنظمة العالمیة للسیاحة 

 2 01 07 02 04   منظمة االغذیة والزراعة لالمم المتحدة 
 2 01 07 02 05   المساھمة في ھیئة مكافحة الجراد الصحراوي 

 2 01 07 02 06   المنظمة الدولیة للري والبزل 
 2 01 07 02 07   المنظمة الدولیة للسدود العالیة 

 2 01 07 02 08   االوبك / منظمة الدول المصدرة للنفط 
 ESTE(   09 02 07 01 2(االتحاد الدولي لفحص البذور 

 2 01 07 02 10   مكتب بغداد لمنظمة الغذاء والزراعة لالمم المتحدة 
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 2 01 07 02 11   االنتوساي  -المنظمة الدولیة لالجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة 
 2 01 07 02 12   منظمة العواصم والمدن االسالمیة 

 2 01 07 02 13   )ایكاوا(منظمة الطیران المدني الدولیة 
المساھمة في میزانیة اتحاد مؤسسات البحوث الزراعیة في الشرق االدنى وشمال 

 2 01 07 02 14   افریقیا
 2 01 07 02 15   لجنة مكافحة الجراد الصحراوي 

 2 01 07 02 16   المركز االقلیمي للتنمیة الریفیة في الشرق االدنى 
 2 01 07 02 17   منظمة السكر االبیض البریطانیة 

 2 01 07 02 18   اتحاد المعارض الدولیة 
 2 01 07 02 19   منظمة التجارة العالمیة 

 OET(   20 02 07 01 2(المنظمة الدولیة للصحة الحیوانیة 
 2 01 07 02 21   المنظمة الكشفیة العالمیة 

 2 01 07 02 22   الیونب/ برنامج االمم المتحدة للبیئة  
 2 01 07 02 23   میة للتنمیة وادارة مصادر المیاه الشبكة االسال

 EMO(   24 02 07 01 2(المنظمة البحریة الدولیة 
 2 01 07 02 25   الوكالة الدولیة لمنظمة الطاقة الذریة 

 2 01 07 02 26   معاھدة االسلحة البایولوجیة 
 2 01 07 02 27   صندوق التعاون لمنظمة العواصم والمدن االسالمیة 

 2 01 07 02 28   االتحاد الدولي للمدن المتوائمة / منظمة المدن المتحدة 
 2 01 07 02 29   المساھمة في المؤتمر االسالمي 
 2 01 07 02 30   المحكمة الدولیة لقانون البحار

 ITU(   31 02 07 01 2(االتحاد الدولي لالتصاالت السلكیة واالسلكیة 
 2 01 07 02 32    مایة البیئة البحریةالمنظمة االقلیمیة لح

 2 01 07 02 33   صندوق االوبك للتنمیة الدولیة
 2 01 07 02 34   منظمة الصحة العالمیة 

 2 01 07 02 35   )اآلیزو(المنظمة العالمیة للتقییس 
 2 01 07 02 36   )اآلسوساي(المنظمة اآلسیویة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة 

 WIPO(   37 02 07 01 2(العالمیة للملكیة الفكریة  المنظمة
 2 01 07 02 38   مركز االبحاث االحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للبلدان االسالمیة

 IEG (   39 02 07 01 2(اللجنة الدولیة الكھروتقنیة 
 2 01 07 02 40   بریطانیا / منظمة السكر الدولیة 
 2 01 07 02 41   للسلع  الصندوق المشترك

 2 01 07 02 42   المركز األسالمي لتنمیة التجارة 
 MIGA(   43 02 07 01 2(الوكالة الدولیة لضمان األستثمار 

 2 01 07 02 44   المؤسسة األسالمیة لتأمین األستثمار وائتمان الصادرات 
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 2 01 07 02 45   منظمة الكمارك العالمیة 
 IFAD(   46 02 07 01 2(للتنمیة الزراعیة الصندوق الدولي 

 2 01 07 02 47   المنظمة األسالمیة للتربیة والثقافة والعلوم 
 2 01 07 02 48   الجمعیة األمریكیة للمسح الجوي والتحسس النائي 

 2 01 07 02 49   منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة الیونیدو 
 2 01 07 02 50   مشاریع التعاون التقني / یة الوكالة الدولیة للطاقة الذر

 2 01 07 02 51   منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل / معاھدة جعل منطقة الشرق األوسط 
 2 01 07 02 52   معاھدة األسلحة الكیمیاویة 

 2 01 07 02 53   األتحاد البریدي العالمي 
 2 01 07 02 54   ئيالجمعیة الدولیة للمسح الجوي والتحسس النا

 2 01 07 02 55   األنتربول/ منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة 
 2 01 07 02 56   المنظمة الدولیة للحمایة المدنیة 
 2 01 07 02 57   الجمعیة األمریكیة لفحص المواد 

 2 01 07 02 58   أتحاد الطرق الدولي 
 2 01 07 02 59   معھد الكونكریت األمریكي 

 2 01 07 02 60   أتحاد جامعات العالم األسالمي 
 2 01 07 02 61   المركز الدولي لدراسة حفظ وصون الممتلكات الثقافیة 
 2 01 07 02 62   اللجنة الدولیة لحمایة التراث الثقافي والطبیعي العالمي 

 WMO(   63 02 07 01 2(منظمة االرصاد الجویة العالمیة 
 2 01 07 02 64   یة منظمة العمل الدول

 2 01 07 02 65   اتحاد الجامعات العالمیة                                                
 2 01 07 02 66   السلطة الدولیة لقیعان البحار                                           
 2 01 07 02 67                 الھاي                             /محكمة التحكیم الدائمة 
 2 01 07 02 68   المساھمة في مركز الجنوب                                                
 2 01 07 02 69   االتحاد العربي للصناعات الغذائیة                                       
 2 01 07 02 70                            المساھمة في المجلس العالمي للمیاه             
 2 01 07 02 71   منظمة االفراسیویة للتنمیة الریفیة                                      
 2 01 07 02 72   الھیئة االقلیمیة لمصائد االسماك                                        
 2 01 07 02 73   نیةاالعتیادیة                       المیزا/الوكالةالدولیة للطاقةالذریة 
 2 01 07 02 74   باریس                                /اتحاد مجالس البحث العلمي العالمي 
 2 01 07 02 75   المجلس الدولي للموسیقى                                                 
 2 01 07 02 76   رنسا                                           ف/المجلس الدولي للوثائق 
 2 01 07 02 77   منظمة افالم                                                            
 2 01 07 02 78   الكومستك                         /اللجنة الدائمة للتعاون الفني العالمي 
 2 01 07 02 79   ي للھندسة الوراثیةوالتقنیات االحیائیة                     المركز الدول 
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 2 01 07 02 80   سي                                       .سي.اي/ المركز الدولي للزالزل 
 2 01 07 02 81   مساھمةاللجنةاالولمبیةفي االتحادات الدولیة واآلسیویة                    
 2 01 07 02 82   ساھمة مجلس النواب في االتحاد البرلماني الدولي                        م 
 2 01 07 02 83   رابطة االمناء العامین للبرلمان                                         
 2 01 07 02 84   والصین                                                     ٧٧مجموعة ال 
 2 01 07 02 85   مساھمة مجلس النواب في منظمة المؤتمر االسالمي                           
 2 01 07 02 86   عملیات حفظ السالم                                                      
 2 01 07 02 87     المحكمة الدولیة                                                      
 2 01 07 02 88   اسطنبول                /مركزاالبحاث للتاریخ والفنون والثقافة االسالمیة 
 2 01 07 02 89   ام                                             .بي.اي.اتفاقیة المتر بي 
 2 01 07 02 90                مساھمةالعراق في اتفاقیةالبیئةالدولیة                      
 2 01 07 02 91   االتحاد الدولي للنقل الجوي                                             
 2 01 07 02 92   مساھمة الشركة العامة للخطوط الجویة العراقیةفي منظمة السیاحة            
 2 01 07 02 93                           في          .اي.االتحاد الدولي للسكك الحدید یو 
 2 01 07 02 94   تي                           .اي.الھیئة الدولیة للنقل بالسكك الحدید سي 
 2 01 07 02 95   اتفاقیة حظر االسلحة البایولوجیة                                        
 2 01 07 02 96   النحیاز                            مركز العلوم والتكنلوجیا لحركة عدم ا 
 2 01 07 02 97   منظمة االیكروم                                                         
 2 01 07 02 98   لجنة التراث العلمي                                                     
 2 01 07 02 99   المم المتحدة للسكان                           مساھمة العراق في صندوق ا 
 2 01 07 02 100   اشتراك العراق في المجلس الدولي لزیت الزیتون                            
 2 01 07 02 101   منتدى الطاقة العالمي                                                   
 2 01 07 02 102   االسالمي                                                   مجمع الفقھ  
 2 01 07 02 103   الشبكة االسالمیة للزراعة                                               
 2 01 07 02 104   الجمعیة العالمیة للكري                                                 
 2 01 07 02 105   تعاون البرید العاجل التابع لالتحاد البریدي العالمي                     
 2 01 07 02 106   الرایب                                                                 
 2 01 07 02 107   اللجنة الدولیة للشطب العسكري                                           
 2 01 07 02 108   الصندوق المالي للسیزم                                                  
 2 01 07 02 109   المؤسسة الدولیة االسالمیة لتمویل التجارة                               
 2 01 07 02 110              معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة                         
 2 01 07 02 111   المكتب الدولي للتعریفة الكمركیة                                        
 2 01 07 02 112   مساھمةالعراق في االتفاقیةاالطاریة للسیطرة على التدخین                  
 2 01 07 02 113                            االتحاد الدولي للجاموس                        
 2 01 07 02 114   مساھمة العراق في منتدى افریقیا والدول العربیة                          
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 2 01 07 02 115   )      مشروع االمراض حیوانیة المنشأ(مساھمة العراق في منظمة ام زت سي سي 
 2 01 07 02 116   الخاص بااللتزامات الدولیة              المؤسسة االسالمیة لتنمیة القطاع 
 2 01 07 02 117   منظمة التداول الدولي العتماد المختبرات                                 
 2 01 07 02 118   اللجنة الدولیة للمترولوجیا القانونیة                                   
 2 01 07 02 119   ائي                                                  منتدى البرید الدع 
 2 01 07 02 120   مساھمة استخدام القمر الصناعي عربسات                                    
 2 01 07 02 121   )                       آي.تي.سي.او(المكتب المركزي للنقل بالسكك الحدید 
 2 01 07 02 122   تحاد االسالمي لمالكي البواخر                                       اال 
 2 01 07 02 123   الصندوق المشترك للسلع                                                  
 2 01 07 02 124   مساھمة الوقف الشیعي في مجمع الفقھ االسالمي ومنظمة المؤتمر االسالمي     
 2 01 07 02 125   االتحاد الدولي للمساحین                                                
 2 01 07 02 126   العالمیة                                                    IEEEمنظمة  
لثقافة مساھمةالتعلیم العالي والبحث العلمي في منظمةامم المتحدة للتربیة وا 

 2 01 07 02 127   والعلوم                        
 2 01 07 02 128   اتحاد الجامعات العربیة االوربیة                                        
 2 01 07 02 129   البنك االسالمي للتنمیة                                                 
 2 01 07 02 130   عتماد                                               المنتدى الدولي لال 
 2 01 07 02 131   وكالة الرقابة االقلیمیة للشرق االوسط                                   
 2 01 07 02 132   منظمة أیاال الوطنیة                                                    
 2 01 07 02 133   ھد العالمي للمسرح                                                 المع 
 2 01 07 02 134   مؤسسة االنماء الدولیة                                                  
 2 01 07 02 135   حصةالعراق في صندوقي االقصى والقدس لدىالبنك االسالمي للتنمیة            
 2 01 07 02 136   الوكالة الدولیة للطاقات المتجددة                                       
 2 01 07 02 137   المنظمةاالسیویةاالفریقیة لالستشارات القانونیة                          
 2 01 07 02 138       )      االنروا(وكالةاالمم المتحدةالغاثةوتشغیل الالجئین الفلسطینیین 
 2 01 07 02 139   صندوق أئتمان بعثة الناتو                                               
 2 01 07 02 140   االتحادالریاضي الدولي                                                  

 2 01 07 02 141   مساھمة وزارة العلوم والتكنولوجیا في منظمة الیونسكو
 2 01 07 02 142   الشبكة البیئیة االسالمیة للعلوم وتكنولوجیا الفضاء

 2 01 07 02 143   االتحاد العالمي للمختبرات والمواد االنشائیة والنظم والھیاكل
 2 01 07 02 144   المجمع االمریكي للفحوصات والمواد

 2 01 07 02 145   لالجمعیة االمریكیة للطرق الخارجیة ومسؤولیات النق
 2 01 07 02 146   مھد تقنیات االسفلت

 2 01 07 02 147   لجنة التراث غیر المادي
 2 01 07 02 148   مساھمة الوقف الشیعي في صندوق التضامن االسالمي
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 2 01 07 02 149   منظمة المدن التاریخیة
 2 01 07 02 150   كومستك/ كنولوجي مساھمة التعلیم العالي في اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والت

 2 01 07 02 151   مساھمة التعلیم العالي والبحث العلمي في الجامعة االسالمیة للتكنولوجیا في دكا
 2 01 07 02 152   االتحاد الدولي للمدن والحكومات المحلیة

 2 01 07 02 153   الشبكة االسالمیة لتقنیة المعلومات
 2 01 07 03      المساعدات العربیة 
 2 01 07 04     المساعدات االجنبیة
 2 01 08       البرامج الخاصة
 2 01 08 01     البرامج التدریبیة
 2 01 08 02     البرامج الصحیة

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

 2 01 08 05     البرامج الثقافیة والفنیة
 2 01 08 06     مج الشباب والریاضةبرا

 2 01 08 07     البرامج التعلیمیة والتربویة
 2 01 08 08      لدفاعواالبرامج الخاصة باألمن 

 2 01 08 09     البرامج العلمیة
 2 01 09       الرعایة االجتماعیھ

 2 01 09 01     الرواتب والمكافآت التقاعدیة

 2 01 09 01 01   )مدنیةال(الرواتب التقاعدیة 
 2 01 09 01 02   )المدنیة(المكافات التقاعدیة 
 2 01 09 01 03   )العسكریة(الرواتب التقاعدیة 
 2 01 09 01 04   )العسكریة(المكافات التقاعدیة 

 2 01 09 01 05   الرواتب التقاعدیھ للمشمولین بالضمان االجتماعي

 2 01 09 01 06   الضمان االجتماعيالمكافئات التقاعدیھ للمشمولین ب

 2 01 09 01 07   الرواتب المتراكمة للشھداء

 2 01 09 01 07 01  رواتب متراكمة للشھداء

 2 01 09 01 07 02  رواتب االجازات االعتیادیة المتراكمة

 2 01 09 02     االجتماعیة مساعداتال

 2 01 09 02 01   شبكة الحمایة األجتماعیة
 2 01 09 02 0٢   سكریین بدالت الع

 2 01 09 02 03   نظام التوزیع العام 
 2 01 09 02 04   االغاثة والمعونة االجتماعیة للمھجرین
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  ـــاتـــقـــنف) ٢(
        نفقات جاریة) ١-٢(
  تعویضات الموظفین)١-١-٢( 

لى العاملین فـــي الوحـــــدة  كــل مایدفــع مـــن رواتب واجـــور ومخصصات ومكافآت ا           
كمـا تحتسب علیھ جـــمیع التعویضــــــات والمزایا النقدیــة او العینیة التي یستحقھــــا            
  . العاملون المذكورون بموجب القوانین واالنظمة المرعیة           

 
 رواتب وإجور) ١-١-١- ٢(    
  رواتب) ١-١- ١- ١-٢(          

  یسجــل فـي ھـــذا الحسـاب المبالغ التـي تصـرف عـن الرواتـــــب التـي یستحـقھـا                                  
 .ن وقواعد الخدمة النافذة ینواقالالموظفون بموجب                              

  
  المكافآت للمنتسبین) ٢-١-١- ٢(    

  ــذا الحساب المبالغ التي یتقـرر دفعھــا للعاملین مــن منتسبي الوحدة ھي یسجل فــ                        
  لعمل او خدمة ممیزة قام بھا " لتقدیمھ الي منھـم تقدیــرا" عینـااو قیمة مایشترى                      

      .وفق الصالحیات الخــاص بالدائرة بموجب القوانین                      
  
  أجور المتعاقدین) ٣-١-١- ٢(    

  ھـــذا الحساب رواتـب االشخاص الذین یتـم توقیـع عقـــود معھـــم لقــاء ي یسجل ف                       
 .اداء خدمـات الدائرة                      

  
  اجور المحاضرات) ٤-١-١- ٢(    

  روف ـدة ان كانت ظـدم ضمن نشاط الوحالتي تق غالمبال ابــذا الحســــھي یسجل ف                     
  سواء كان المحاضرون من منتسبي الوحــــدة نفسھا او في  عملھا تحتاج الى ذلك                    

  الخارج اما المحاضرات الخاصة بالدورات التدریبیة فتحتسب على التخـصـیصــات                     
   .ات التدریبیة المعتمدة للدور                     

     
  أجور اإلمتحانات) ٥-١-١- ٢(    

  ة ــــــــھــذا الحســـاب المبالــغ التـي یتقــرر دفعھــا عـن الخدمـات الخاصي یسجل ف                     
  ىاالمتحانات العامة بمـا فــي ذلك اجـور تصحـیح الدفاتـر االمتحانیـة واالشراف علب                    

  سیر االمتحانات ویحـدد الصرف وفق االسـس المقـررة في التعلیمات المتعمدة لھـذا                     
  اما نفقات االمتحانات الخاصة بالدورات التدریبیة فتحتسب على الغرض                     
 .التخصــیــــصات المعتمدة للدورات التدریبیة                     

  
  أجور اللجان) ٦-١-١- ٢(    

  رف الى اللجان التي تكلف باعمال خاصة ـھــــذا الحساب المبالغ التي تصي یسجل ف                      
   ة التسجیل العقاريــل العامة او مدیریــمثل لجان الكشــف فــي مدیریة ضریبة الدخ                     
  تمویل االجور من تخصیصات الموازنـة مباشـرة او مـن المبالغ سواء كانت مصادر                      

  التي تتقاضاھا المدیریة من اصحاب العالقة اما اسس الصرف تحكمھا التعلیمات او                      
 .المصادقات الخاصة بالنسبة العمال كل لجنة او مجموعة لجان متشابھة                       
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  المجازین دراسیًا) ٧-١-١-٢(      
  كاجور  " یسجل في ھــذا الحساب جمیع المبالغ التي تصرف على المجازین دراسیا                        

  لعلمیــة ونقـــل االمتعـة الدراسة والسفر واثمان الكتب واجــور التنقل لالغــراض ا                       
  . للتعلیمات المعتمدة لذلك " واللوازم التي یجلبھا المجاز معھ وفقا                       

 
  اجور المستخدمین المحلیین) ٨-١- ١- ٢(       

  التي تدفع المبالغ التي تصرف عن االجور التي یستحقھا وھـــذا الحســـــــــاب ي یسجل ف                        
  للمستخــدم المحلي في البعثات في الخــــارج او الملحقیات الثقافیة او الصــحیة او                         

  .  العسكریة لقاء اداء خدمات لھا                        
  

  األعمال اإلضافیة )٩-١-١-٢(      
  ر التي تصرف للموظف نتیجة بقائـــھ بعــد اوقات الدوامیسجل في ھذا الحساب االجـــو                       

  .الرسمــي الداء اعمال اضافیة                       
                                                                             

  المخصصات) ١٠- ١- ١- ٢(     
  ت واالجور التي یتقرر دفعھا للموظفین من منتسبي یسجل في ھذا الحساب المخصصا                        
  الوحـدة وفق القوانیـن واالنظمة والتعلیمات المرعیة وقـد قسـم ھـذا الحساب الى حسابات                         
  قوانیــن فرعیـة وباالمكان اضافة انواع اخـرى بموافـقة دائـرة الموازنة وفـق ماتقــرره ال                        
  .                                 واالنظمة بھذا الشأن                         

 
  مخصصات الخطورة) ١- ١٠- ١- ١-٢(          

 نتیجة لممارستھ اعمال خطرةھـذا الحساب المبالـغ التـي تدفع الى الموظف ي یسجل ف                               
  
  مخصصات السكن) ٢- ١٠- ١- ١-٢(          

  الوزراء للسادة المخصصات ھذه وتمنح                                   
 

  مخصصات الضیافة) ٣-١٠-١-١-٢(           
  التي یتـم منحھا للسادة الوزراء ومن ة ــة المقطوعـــات الضیافــمخصصیھ یسجل ف                                 

 .بدرجتھم                                  
  

  مخصصات إستثنائیة) ٤- ١٠- ١- ١-٢(          
  .یسجل في ھذا الحساب المخصصات الممنوحة الصحاب الدرجات الخاصة                                 

    
  مخصصات رقابیة) ٥- ١٠- ١- ١-٢(          

 .سبي دیوان الرقابة المالیة عن اعمال التدقیق والرقابةوھي التي تدفع لمنت                                    
                                         

  مخصصات المنصب) ٦- ١٠- ١- ١- ٢(            
  اداري ب منصیسجـل في ھـذا الحســاب المبالغ المقــررة للموظف الذي یشغـل                                  

  - :ووفق النسب اآلتیة الھیكل التنظیمي المشرع قانونًا لدائرتھوفــق                                 
  
من الراتب لمن یشغل منصب معاون مدیر عام ضمن الھیكل التنظیمي  )%٣٠( -اوال                                

  .لدائرتھ                                 
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  من الراتب للمشرفین االختصاصیین والمشرفین التربویین ومدراء  )%٢٥( - ثانیا                                
  .لمھنيااالمدارس والمعاھد التعلیم                                

   الھیكل ضمن دائرة مستوى دون تشكیل ادارة یشغل لمن الراتب من )%25( -ثاثال                                    
  .للدائرة التنظیمي                                    

  .مدیر قسم منصب یشغل لمن الراتب من%) 20( -رابعا                                    
  

   من الراتب لمعاوني مدراء المدارس والمعاھد والتعلیم المھني %) ١٥( - خامسا                                
  علیھا في البندین ثالث ورابعا من ھذه المادة مدراء التشكیالت المنصوص وني اومع                                

  .الشعب ورؤساء                                 
  مخصصات الخدمة الجامعیة) ٧-١٠-١-١- ٢(    

  لخدمة الجامعیة یسجل في ھــذا الحساب المخصصات الممنوحة للمشمولین بقانون ا                           
  من منتسبي وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والوزارات االخرى المشمولین بھذا                            

 .القانون                            
  

  بدل خطورة أمنیة صصاتمخ) ٨- ١٠- ١- ١- ٢(     
  ومنتسبي  FPSطورة منتسبي قوة حمایة المنشآت یسجل في ھذا الحساب عن بدل خ                            

  .الداخلیة والدفاع                           
                

  مخصصات مقطوعة  )٩- ١٠- ١- ١- ٢(     
  .یسجل في ھذا الحساب المخصصات الممنوحة  لألطباء من منتسبي وزارة الصحة                             

  
  ات الخدمة الخارجیة  مخصص )١٠- ١٠- ١- ١-٢(   
  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفع الى موظفـي الوحـدة سـواء                             

  كانــوا مــن وزارة الخارجیــة او غیرھــم مـن موظفــي الـوزارات او                             
  یتقرر شمولھم بنظام الخدمة الخارجیة النافــذ الدوائر االخرى عندما                             

  .وفق االسس المعتمدة فیھ والتعلیمات الصادرة بموجبھ                             
  
  مخصصات االرزاق) ١١-١٠-١-١- ٢(  

  یسجل في ھـــــــذا الحساب المخصصات الممنوحة عن بدل الطعام الممنوحة لبعض                          
  .لمنتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع                         
  
  مخصصات الموقع الجغرافي ) ١٢-١٠-١-١- ٢(  

  والریفیة  وھي المخصصات الممنوحة لمنتسبي الدولة العاملین في المناطق النائیة                              
  غ حسب القوانین والتشریعاتواالقضیة والنواحي وتحدد المبال                        

                                     
  مخصصات صنف طبابة) ١٣-١٠-١-١- ٢(  

  مالك وزارة ضمن  طباء العاملینالمخصصـات التي تمنح لأل ھـــذا الحساب يیسجل ف                          
  .    مرعیةتعلیمات الدفاع والتي تصرف بموجب                           

  
  مخصصات شھادة ) ١٤-١٠-١-١- ٢(  

  الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة من حاملي المخصصـات یسجل في ھــــذا الحســـاب                           
   بموجب القوانین والتشریعات النافذة تحددالشھادة االبتدائیة فما فوق وفق نسب                           

  خریجي الدكتوراه والماجستیر والدیلوم العالي والبكالوریوس ( وحسب التحصیل العلمي                          
  دادیة بكافة فروعھا واالبتدائیةواالع                          
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  مخصصات حرفة ) ١٥-١٠- ١-١-٢( 
  الشھادات الوارد  لغیر حملة یسجل في ھــــذا الحســاب مخصصات الحرفة من الراتب                         

  ذكرھا اعاله تحدد بموجب نسب حسب القوانین والتشریعات                        
  
  مخصصات اعالة) ١٦-١٠- ١-١-٢( 

  للمتزوجین واالرامل في حالة عدم   لممنوحةمخصصات ایسجل في ھــــذا الحساب ال                         
  .بموجب القوانین والتعلیمات النافذة زواجھم مرة ثانیة وعلى ان تمنح ألحد الزوجین                         

  مخصصات اطفال) ١٧-١٠- ١-١-٢( 
  الممنوحة للموظفین المتزوجین والذین لدیھم اطفال  المخصصاتیسجل في ھــذا الحساب                          

  .القوانین والتعلیمات النافذةبموجب  اطفال) ٤(لغایة                          
  
  مخصصات مھنیة ) ١٨- ١٠-١- ١- ٢(

  العاملین في دوائر الدولة بموجب الى المخصصـات التي تمنــح یسجل في ھـــذا الحساب                      
   )كالمخصصات الممنوحة للحقوقیین والقضاة( التشریعات والتعلیمات النافذة                      

  
  ئاسیةرمخصصات ) ١٩-١٠- ١-١-٢( 

  .  یسجل في ھذا الحساب المخصصات التي تمنح للعاملین في رئاسة الجمھوریة                          
  
  مخصصات ھندسیة) ٢٠-١٠- ١-١-٢( 

  من خریجي الكلیات لمھندسین التي تمنح لمخصصات یسجل في ھـــــــــــذا الحساب ال                         
  یمارسون العمل الھندسي ولیس الذین یمارسون المراقبة واالشراف ذین للالھندسیة وا                        

  
  مخصصات خاصة) ٢١- ١٠- ١- ١-٢(   

  عایة الخاصة التي یتقــرر دالنفقات السریة ومصروفات الیسجل في ھـــــذا الحساب                           
  . صـدھا  في المیزانیة الغراض االمن القومي ر                          

                                                          
 التأمین) ١١-١- ١- ٢(

  التأمین على الحیاة) ١-١١-١-١-٢(      
  على حیاة  لقاء التأمیناقساط التأمین التي تدفعھا الوحدة یسجل في ھــــــذا الحساب                             

       ) .ان وجد مثل ھذا التأمین (العاملین لدیھا                            
                           

 التأمین ضد الحوادث واإلصابات) ٢- ١١- ١- ١- ٢(     
  التأمیـن علـى التي تدفعــھا الوحــدة لقـاء یسجل في ھــــذا الحساب اقساط التأمین                             

  .واالصابات اثناء العمل  حـیاة العاملین لدیــھا ممــن یتعرضـون للحوادث                            
       

  التأمین الصحي ) ٣- ١١- ١- ١- ٢(     
  ـاء لتي تدفعــھا الوحــدة لقیسجل في ھــــــذا الحســــــــاب اقساط الضمان الصحي ا                           
  .حصــول منتسبیھـا علـى الخـدمـات الطـبیــــة وفـــق القواعــد المعـتمدة لذلك                           

  
  مساھمة التقاعد الحكومیھ) ١٢-١- ١- ٢(

یسجل في ھذا الحساب نسبة من الرواتب االسمیھ التي تتحملھا الدولھ وتدفع الى الھیئھ                                
                                ٢٠٠٦/ لسنة ) ٢٧(استنادًا الى قانون التقاعد رقم ) صندوق التقاعد ( ا                         العامھ للتقاعد 

عن حصة الدائره مقابل خدمات منتسبیھا الخاضعین لقانون التقاعد وفق القواعد القانونیھ                          
  .المعتمده                     ا    
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  المستلزمات الخدمیة) ٢- ١- ٢(

  تمثل حسابات ھذا الفصل ماتنفقھ الوحدة لقاء الحصول على الخدمات من غیر منتسبیھا وقد قسم             
  الحساب الى عـــدد من الحسابات الفرعیة بھدف توفیر بیانات احصائیة عن تحلیل انواع الخدمات             
      -:الخارجیة التي تحتاجھا الوحدة وكلفة كل منھا والتي منھا             

  
  

  نفقات السفر) ١-٢-١-٢(           
  او غیرھـــــم عنــــد  یسجـل في ھــذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة الى منتسبیھا                          
  " اءاـــــسواء كان ذلك ضمن حـــدود البلدیة او خارجھا بن السفر داخل العراق قیامھم ب                          
   - :وتشمل السفر االیفاد والوحدة ذاتھا وفق قانون من على طلب                          

 
  اللیلیة نفقاتال) ١-١- ٢- ١-٢(                 

 . وفق القانون الموفد صات اللیلیة التي یستحقھا یسجل فیھ المخص                                    
  وسائط النقل) ٢-١- ٢- ١-٢(                 

  المختلفة الغراض  تسجل فیھ المبالغ المدفوعة عن اجور وسائط النقل                                    
 .      اخرى تفتیش او التدقیق او الغراض رسمیة                                    

  
  سكننفقات ال) ٣-١- ٢- ١-٢(                 

 . السكن في الفنادق تسجل فیھ المبالغ التي تصرف الى الموظف عن اجور                                     
  

  النفقات األخرى) ٤-١-٢-١- ٢(                
  كالحمالیات وما عن السفر  تنشأى ـاب اي مصروفات اخریسجـل في ھـذا الحس                                   
  .اشبھ ذلك                                     

  
 

  نفقات اإلیفاد) ٢- ٢- ١-٢(   
  م ــعند ایفادھاو غیرھم یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة الى منتسبیھا                           

  االیفاد والسفر النافذ والتعلیمات الصادرة لقانون"  وفقا  جمھوریة العراقالى خارج                          
  .  نفقات سفر الموظفین غیر العراقیین باالجازة ذھابا وایابا ویشمل ذلك    ـــــــــــھبموجب                         

  
  اللیلیة نفقاتال) ١-٢-٢- ١- ٢(              
یسجل في ھذا الحساب المخصصات اللیلیة المقطوعة التي یستحقھا الموفد بموجب                                   

  .القانون او مایحكمھا                                  
 

  وسائط النقل نفقات) ٢-٢-٢- ١- ٢(              
  . المستخدمة بسبب االیفاد یسجل فیھ اجور وسائط النقل                                    

  السكن نفقات) ٣-٢-٢- ١- ٢(              
  .للموفد سجل فیھ نفقات السكن في الفنادق والشقق السكنیة ی                                  

  
  النفقات األخرى) ٤-٢-٢- ١- ٢(              

  اجور (فقات اخرى بسبب االیفاد كالحمالیـــات من نسجل فیھ ماصرفھ الموفد ی                                 
  ))) .الفیزا((لدخول اتأشیرة                                  
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  تقید مصاریف سفر الموظفین الي غرض من االغراض سواء اكان الموظف بمفرده او مع اللجان : مالحظة
  التي ینتمي الیھا الموظف اما اذا كانت على مادة مخصصات ومصروفات السفر من موازنة الوحدة             
  مھمة السفر تعود بالنفع على دائرة اخرى فان الوحدة المنتفعة من المھمة ھي التي تتحمل اجور             
 .ومصاریف الموفد              

     
  

  نفقات اإلنتقال  )٣-٢-١- ٢(    
  وعائلتھ واثاثھ  نقلھ تدفعھا الوحدة للموظف عن نفقات یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي                     

    -:ویشمل  قانون االیفاد والسفر النافذ والتعلیمات الصادرة بموجبھ في االسس المعتمدة  وفق                    
     

  اللیلیة نفقاتال) ١-٣-٢- ١- ٢(              
 .  لحساب المخصصات اللیلیة التي یستحقھا الموظف بسبب التحویل یسجل في ھذا ا                                 

  أجور وسائط النقل) ٢-٣-٢- ١- ٢(              
  یسجل في ھذا الحساب اجور وسائط النقل التي استخدمت لنقل الموظف وعائلتھ                                   

 . واثاثھ                                    
 النفقات االخرى) ٣-٣-٢- ١- ٢(              
  یسجل في ھذا الحساب ماتكبده الموظف من نفقات اخرى بسبب النقل كالحمالیات                                   

         .  واجور التغلیف وما الى ذلك                                   
  
  النشر واإلعالم  )٤- ٢- ١-٢(   

  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة عن نفقات نشر االعالنات والبیانات                            
   -:وقد قسمت ھذه المادة الى عدد من الحسابات الفرعیة كما یلي واالشتراك في الصحف                          

 
  نفقات النشر) ١-٤-٢- ١- ٢(              
  االعالنات في الصحف التي تدفعھا الوحدة لقاء نشر یسجل في ھذا الحساب المبالغ                                  

  المختصةالجھات التي تتقاضاھا عمولة الفي ذلك  والمجالت او التلفزیون بما                                 
  اجور نشر االعالنات الخاصة بانـذار منتسبي  ان. شر عملیة النتتوسط في  ي ـــالت                                 

  اما اذا ، عند عودتھم منھم بذمتھم ویتم استردادھا مؤقتة تسجل سلفة  دةــوحال                                 
   غ السلفة على القتھم باالدارة بصورة نھائیة فعندئذ تجري تسویة مبلعت ـقطعـــــــــ                                 
 .المادة حساب ھـــذه                                 

  
  نفقات اإلعالم) ٢-٤-٢- ١- ٢(              

  االعالم الداخلي  ایسجل في ھذا الحساب ماتنفقھ الوحدة على قضای                                 
 .وفق االسس المعتمدة يــــــــوالخارج                                  

  
  اإلشتراك في الصحف) ٣-٤-٢- ١- ٢(              

یسجل في ھذا الحساب ماتدفعھ الوحدة عن بدل اشتراكھا في الصحف المحلیة او                                          
  .اصة بذلك المقررة في التعلیمات الخاالجنبیة وفق االسس                                   

  
  واالراضي إیجار المباني) ٥- ٢- ١-٢(   

  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة لقاء االستفادة من ایجار مباني الغیر                      
  او ي ــاب االراضـــدة الصحـــا الوحـــالتي  تستخدمھا ویسجل بھ بدالت االیجار التي تدفعھ                   
  . المباني  المستأجرة من قبلھا                    
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  المباني ایجار) ١- ٥- ٢-١-٢(                
  یسجل فیھ بدالت االیجار المسقفات المستأجرة من قبل الوحدة سواء استخدمت                                    

  ناسكالغراض االغراض االدارة او ال                                   
  
 

  إیجار المخازن) ٢-٥-٢- ١- ٢(              
  المبالغ التي تدفعھا الوحدة عن والمسقفات یسجل في ھذا الحساب                                    
 .التي تستخدم الغراض الخزن                                   

  
  إیجارات أخرى )٣-٥-٢- ١- ٢(              

  ما قد تدفعھ الوحدة من مبالغ عن ایجار منشآت غیر ماذكر في ھذا الحساب یسجل                                   
  . في الحسابات السابقة                                   

  
  ایجاراالراضي) ٤-٥- ٢- ١- ٢(            

 الغ التي تدفعھا الوحدة عن ایجار االراضيیسجل في ھذا الحساب المب                                 
  
  ووسائط نقل إیجار مكائن ومعدات) ٦- ٢-١-٢( 

  ایجار المكائن عن بدل ذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة ـــــــــیسجل في ھ                          
  ار ثمن استــعلالغــراض الرسمیة او  الستعمالھاا ـــانواعھ بكافةواجھزة  والمعدات                           

 .      تمتلكھا ادارة اخرى التي الحاسبة  زء من وقت ـج                           
  

 إیجار المكائن والمعدات) ١- ٦-٢-١-٢(             
  إیجار الحاسبات اإللكترونیة )٢- ٦-٢-١-٢(             

  في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة عـــــــن بـــدل ایجـــار یسجل                                 
  الحاسبــات االلكترونیة سواء كانت االجھزة منصوبة في االدارة نفسھا او عن                                  
 .ى استئجار جزء من  وقت الحاسبة التي تمتلكھا ادارة اخر                                 

  
  إیجار آثاث ولوازم) ٣-٦-٢- ١- ٢(              

 . یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة عن بدل ایجار اثاث ومكائن                                  
  

  إیجارات أخرى) ٤-٦-٢- ١- ٢(              
     ھ الوحدة من مبالغ عن ایجارات اخرى غیر ماذكر ماتدفعیسجل في ھذا الحساب                                  
  . اعاله في                                   

 
  إیجار وسائط النقل) ٥-٦-٢- ١- ٢(              

  المبالغ التي تدفعھا الوحدة عن بدل ایجار وسائط النقل التي  ھذا الحساب یسجل في                                  
  ون ـــل والصالـــن بما في ذلك سیارات العمــرض معیــدة لغــتستأجرھا الوح                                  

  .والسیارات التي  تستأجرھا الوحدة الغراض نقل منتسبیھا                                   
 

  التحویل او عند السفر واالیفاد  ان اجور وسائط النقل التي یستخدمھا العاملون عند: مالحظة           
  .تحتسب على حساب مخصصات السفر او التحویل او االیفاد                    

  
  
  



  (118) 

  الترفیھ الرسمي) ٧- ٢-١-٢( 
  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة الغراض الضیافة                      

    .والمناسبات االحتفــــــــــــاالت                   
  
  
  الضیافة والوفود والعالقات العامة) ١-٧- ٢- ١-٢ (         

  یسجـل فـي ھــــذا الحسـاب المبالغ التي تدفعھا الوحدة عن نفقات الضیافة من                                
  كما  العراقالوفود التي تزور ى للھدایا وما تنفقھ عاكن واقامة حفالت وتقدیم س اجور                              
 .مبین  ذلك اجور وسائط النقل المستخدمة لسفرھم الى العراق وبالعكس                               

  
  

  اإلحتفاالت) ٢- ٧-٢-١-٢(             
  االحتفاالت  یسجل في ھـــــذا الحساب المبالغ التي تنفقھا الوحدة الغراض                                  
 .الرسمیة  واالعیاد الوطنیة والدینیة                                  

  
  البرید) ٨-٢-١- ٢(  

        . من مبالغ مقابل الخدمات البریدیة الوحدة ماتدفعھ  ذا الحسابھ یسجل في                   
  

  طوابع بریدیة) ١-٨-٢- ١- ٢(              
  یسجل في ھذا الحساب قیمة الطوابع البریدیة التي تستخدمھا الوحدة الیراد رسائلھا                                 

  ورزمھا البریدیة سواء كان ذلك بالبرید العادي او المسجل كما یسجل في الحساب                                 
  دوائر البرید عن مأل اجھزة ختم الطوابع وكذلك اجور  نفسھ االجور التي تتقاضاھا                               
  تسجیل العنوان البریدي واالجور البریدیة التي تدفع نقدا عن المواد البریدیة غیر                                
  واد البریدیة المدفوعة اجرتھا او الناقصة االجرة البریدیة التي تدفع الیھا عن الم                               
 . التي لم تتوفر في ایرادھا الشروط القانونیة                                

         
  

 نقل البرید الدبلوماسي) ٢-٨-٢- ١- ٢(              
  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة عن نفقات نقل البرید                                  

  .بما في ذلك اجــور الشحــن  السیاســي                                   
  
  اإلتصاالت والبرق )٩-٢- ١- ٢(

  استخدام اجھزة الھاتف ذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة عن ـــیسجل في ھ                
  وغیر ذلك من اجھزة ایكروویف والبرق والموبایل واجھزة التلكس وخدمات شبكة المعلومات الم                

 .النصب والنقل اذا كانت مالزمھ لشراء البداالت والھواتف والتلكس الجدیدة                 
  

  أجور المكالمات الھاتفیة )١-٩- ٢- ١- ٢(            
  دام الھواتف یسجل في ھذا الحساب االجور المقطوعة التي تدفعھا الوحدة عن استخ                              
  المستعملة فیھا من ذلك اجور النداءات االضافیة والنداءات الخارجیة والداخلیة  بما                               
 .    فیھا االجور المقطوعة عن استخدام الموبایل                               

  
  نصب ونقل أجھزة اإلتصاالت) ٢-٩- ٢- ١- ٢(            

  یسجل في ھذا الحساب ما تدفعھ الوحدة من مبالغ عن اجور نصب الھواتف                                
 والبداالت او عن اجور نقلھا من مكان الى آخر                               
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  إیجار أجھزة اإلتصاالت) ٣-٩- ٢- ١- ٢(            

 .الحساب ما تدفعھ الوحدة عن بدالت ایجار البداالت المنصوبة فیھا  یسجل في ھذا                                
  

 النقل المباشر عبر األقمار الصناعیة) ٤-٩- ٢- ١- ٢(            
 خدمات شبكة المعلومات )٥-٩- ٢- ١- ٢(            
  شبكة المیكرویف) ٦-٩- ٢- ١- ٢(            

 
  
  أجور الخبراء واإلستشاریین) ١٠-٢- ١- ٢(

  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة عن اجور الخبراء واالستشاریین                 
  االخرین عند االستعانة من قبل اجھزة الدولة بخبرتھم والیشمل ذلك نفقات االستشاریین                
  . - :المشروع والمتمثلة بـ الذین یكلفون بدراسة مشاریع معینة حیث تحتسب اجورھم على كلفة               

 
  إستشارات خصخصة) ١-١٠-٢-١-٢(             

  ..والتي تشمل االجور التي تدفع عن استشارات خصخصة الشركات العامة                                
 

  إستشارات إقتصادیة ومالیة) ٢-١٠-٢- ١- ٢(              
  .الجور التي تدفع الى الخبراء االقتصادیین والمالیینعن ا                                  

 
  اإلستشارات العلمیة) ٣-١٠-٢- ١- ٢(              

  .عن االجور التي تدفع الى الخبراء نتیجة تقدیمھا االستشارات العلمیة والطبیة                                        
 

  )أجور المحامین توكیل(یةإستشارات قانون) ٤-١٠-٢- ١- ٢(              
  .عن اجور المحامین عن االستشارات المقدمة لوحدة االنفاق                                   

 
  اإلستشارات األخرى) ٥-١٠-٢- ١- ٢(              

  راض الواردة االجور االخرى عن االستشارات المقدمة من الخبراء لغیر االغ                                        
 .اعاله                                 

               
  أجور الخدمات األمنیة) ١١- ٢-١-٢( 

  عن  نتیجة تقدیمھم خدمة الحمایة سواء یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة                  
  - :ثلة بـوالمتمالمنشآت  او حراسة حراسة االشخاص                  

 
 أجور حراسة األفراد) ١-١١-٢- ١- ٢(              
  أجور حراسة المنشآت) ٢-١١-٢- ١- ٢(              

   وھي التي تدفع الى الشركات االمنیة المتعاقد معھا لغرض حمایة المنشآت                                         
  الحیویة                                 

  المساھمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر )١٢- ٢-١-٢( 
                     

  المساھمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر) ١-١٢-٢- ١- ٢(              
  وزارة المالیة من الخدمة العامة  یسجل في ھــــذا الحساب المبالغ التي تدفعھا                                    

  .عن المساھمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر                                    
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  إیجار الصنادیق لدى المصارف )١٣-٢- ١- ٢(

  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة الى المصارف مقابل تأجیر                                    
  . صنادیق لدیھا                                    

 
  المؤتمرات والندوات) ١٤-٢- ١- ٢(

  عن اقامة التي تدفعھا الوحدة نفقات الفعلیة یسجل في ھــــــذا الحساب ال                   
  لمؤتمرات والندوات التي تعقدھا اوتساھم بھا بموجب التعلیمات والقواعد الخاصة ا                   

     - :والتي تشمل  ذلكب                   
 ایجار القاعات              

 ایجار االجھزة والمعدات              
 ایجار وسائط النقل التي تستخدم لھذا الغرض             
 قرطاسیة ومطبوعات الغراض المؤتمر او الندوة              
 نفقات النشر واالعالنات              
 المرطبات الشاي والقھوة التي تقدم نفقات              
 الدعوات التي تقام بمناسبة انعقاد المؤتمر             

 نفقات الوفود التي تحضر المؤتمر من سفر وضیافة الوفود المشاركـــــــــة              
   . في المؤتمر او الندوات              

 
  الطبع) ١٥-٢-١- ٢( 

  في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة عن كلف الطبع من مواد یسجل                    
  واجـور بالنسبة الى ماتحتاج الیھ من مطبوعات واستمارات الغــراض تصریــف                   
  .عملھـــــا وكذلك طبع التقاریر الخاصة باعمال الوحدة                   

  
 التدریبیةاإلشتراك في الدورات ) ١٦-٢- ١- ٢(

  یسجل في ھـــــــــذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة لقاء اشتراك منتسبیھا                    
  في الدورات التدریبیة المتخصصــــة التي تنظمھا تلك االدارات والیدخل في ذلك                    

 . وحدة نفسھا لمنتسبیھا او نفقات السفرنفقات الدورات التدریبیة التي تنظمھا ال                  
  
  مسح وتحدید االراضي) ١٧-٢- ١- ٢(

   یسجل فــي ھـــذا الحساب المبالغ التــي تصــرف من قبل الوحـــدة على مسح وتحدیــد                    
 .      االراضي وتصحیح اصنافھا                    

  
  نقل الشھود) ١٨-٢- ١- ٢(

  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تصرف على استدعاء الشھود ألداء الشھادة                   
  امام المحاكــم او غیرھا من الجھات القضائیة ونقل الموقوفین والتي تشمل االجــور                   
 .والنفقات التي تقررھا الجھة المختصة وفق االسس المعتمدة                  

  
 تنظیف الدائرة) ١٩- ٢-١-٢( 

     یسجل في ھذا الحساب نفقات تنظیف الدوائر وتنظیم الحدائق وغرس االشجار فیھا                    
  ویدخل في ذلك المبالغ التي تدفع الى متعھدي التنظیف بموجب العقود المبرمة معھم لھذا                   
  .الغرض                 
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  ضید والترجمة والتألیفعالت) ٢٠-٢- ١- ٢(
  یسجل في ھـــــذا الحساب المبالغ التي تدفع للمؤلفین والباحثین والمترجمین                    

  .وفقا  للتعلیمات الصادرة بھذا الشأن                   
 
  أجور الخدمات المصرفیة) ٢١- ٢-١-٢( 

  ي تدفع الى المصارف نتیجة الیداع وحدة االنفاق مبالغھا یسجل في ھذا الحساب المبالغ الت                     
 . لدیھا                     

  
  أجور اإلنتساب إلى المؤسسات العلمیة) ٢٢-٢-١- ٢(  

  یسجل في ھذا الحساب ماتدفعھ الوحدة لقاء انتسابھا الى المؤسسات العلمیة في                       
  . والداخل  الخارج                      
 
  طبع الطوابع المالیة) ٢٣-٢-١- ٢(  

  .عن االجور المدفوعة عن طبع الطوابع المالیة الرسمیة                   
 
  الدعایة) ٢٤- ٢-١-٢( 

  
  وسم المصوغات) ٢٥- ٢-١-٢( 

  .عن االجور المدفوعة عن وسم المصوغات                      
 
  منشآتأجور حراس حمایة ال) ٢٦- ٢-١-٢( 

  .FPS یسجل في ھذا الحساب االجر الذي یدفع الى منتسبي حمایة المنشآت                     
 
  )المتنوعة(خدمات أخرى ) ٢٧- ٢-١-٢( 

  یسجل في ھذا الحساب ماتدفع الوحدة من المبالغ عن الخدمات التي تقدم الیھا من الغیر ما لم                     
  .رد ذكره في الحسابات اعاله ی                    

             
  المدن تنظیف) ٢٨- ٢- ١- ٢( 

  المحافظات تنظیف نفقات الحساب ھذا في یسجل                      
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  المستلزمات السلعیة) ٣-١-٢( 

  مواد وسلع  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تحتسب على ھذا الفصل ما تنفقھ الوحدة لشراء            
  ویدخل ) خالل مدة اقل من سنة(من النوع التي تستھلك نتیجة لالستعمال المباشر او القصیر االجل             
  لغرض استعمالھا في    ) المستودعات(في عداد ذلك منحة المواد المسحوبة من المخازن الخاصة            
  خاصة سواء كانت تدار على طریقة المستودع الموقوف او الوحدة عندما یكون للوحدة مستودعات            
  على " حیث تلتزم الوحدة بتسدید قیمة المواد الى المشروع او العمل محسوبا) اللوازم(طریقة            
  " الحسابات المختصة في ھذا الحساب كما یجوز ان تقتني الوحدة مواد او سلع ولوازم محسوبا           
  الحسابات المختصة من ھذا الحساب بكمیة اكثر من حاجتھا المباشرة لالستعمال الیومي او  على          
  الشھري وعندئذ یجب ان تخزن ھذه المواد في مخزن صغیر في الوحدة ویمسك بھا سجل خاص            
  -:بتنظیم عملیة تجھیزھا عند الحاجة  ویسجل في ھذا الحساب مایـأتي            

  
  
  
 
  قرطاسیة ومطبوعات) ١-٣-١-٢(           
 

  القرطاسیة )١-١-٣- ١- ٢(              
  ومساحات  یسجل في ھذا الحساب قیمة مواد القرطاسیة من االقالم واوراق                                 

  واالخـتام الرسمیة  الى ذلك من مواد القرطاسیة ومبرایات واقالم الحبر وما                                 
  االجھـزة اقالم الحبر الثمینة و ال یدخــل فـي عـداد القرطاسـیةوالمجھـزة للوحـدات                                  
  واالآلت المكتبیـة التـي التستھلك نتیجــة االستعمال المباشر حیث تحتسب اقیامھا                                  

  . الحسابات المختصةعلى                                  
 

  المطبوعات) ٢- ١-٣-١-٢(             
  ة نییسجـل في ھـذا الحسـاب قیمــة االستمارات الرسمیـة والسجـالت والدفاتـر المھ                                 
  وتدخل ضمنھا  اقیام دفاتر الشیكات المستخدمة لغرض استعماالت الدوائر " مسبقا                                 
 . في المصارف                                   

  كتب ومجالت) ٢- ٣-١-٢( 
                          

  الكتب) ١-٢-٣- ١- ٢(              
  .اعـھا عـدا المدرسیة منھا تب بانوــمایصـرف لشـراء الكیسجل في ھـــذا الحسـاب                                 

              
  المجالت) ٢-٢-٣- ١- ٢(              

 . یسجل في ھـــــــذا الحســــاب مایصرف لشـــراء المجـالت العلمیة بكافة انواعھا                                 
  

  الوثائق) ٣-٢-٣- ١- ٢(              
  یسجـل في ھـذا الحساب ما تنفقـھ الوحـدة لشراء االفالم الجاھزة وكذلك افالم الخام                                 
 .الوثائقیة والسینمائیة بضمنھا كلفة انتاجھا                                 

               
  المخطوطات) ٤-٢-٣- ١- ٢(              

 
 أفالم المیكروفلم) ٥-٢-٣- ١- ٢(              
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 لماء والمجاريا) ٣-٣- ١- ٢(

  أجور الماء) ١-٣-٣- ١- ٢(              
  یسجل في الحساب قیمة الوحدات المائیة المجھزة الى وحـدة الماء الصافي والخام                                 
  ق ـن طریـــز عــالمجھ السقایة والماءور ـــور المقاییس واجـــل بضمنھا اجــویدخ                                
 .   ھالمتعھدین ویدخـل ضمنھا اجور نقل                                

  
 أجور المجاري) ٢-٣-٣- ١- ٢(              

  جاري المتحققـة بذمـة الوحـدة وكافـة نفقـات میحتسـب على ھـذا الحسـاب اجـور ال                                
  .تصریف المیاه الثقیلة                                 

  
  
 الكھرباء) ٤-٣- ١- ٢(

  أجور الكھرباء) ١-٤-٣- ١- ٢(              
  یسجل في ھذا الحساب قیمة الوحدات الكھربائیة المجھزة الى الوحدة كما تحسب                                 
 .لمقاییس الكھربائیة اجور ا" علیھ ایضا                               

  
  
  

 نفقات إستیراد الطاقة الكھربائیة )٢-٤-٣- ١- ٢(              
  یسجـل في ھـذا الحسـاب نفقات استیراد الطاقة الكھربائیة من قبل وزارة الكھرباء                                  
  .دول الجوار من                                  

       
 الوقود) ٥-٣- ١- ٢(

  الوقود) ١-٥-٣- ١- ٢(              
  تشغیل الوقود بانواعھ التي تشتریھ الوحدة لغرض قیمة ذا الحساب ـــــیسجل في ھ                                
   والمكائــن واالجھــزة االخــرى سائط النقلو                                

  ة والتبریـد ـــفیھــا اجھــزة التدفئ بمـا والمولدات                                 
 .  التـي تملكھـا او تستأجرھا اذا كان العقد ینص على ذلك                                 

  
  لمحطات تولید الطاقة الكھربائیة المستورد نفقات شراء الوقود) ٢- ٥-٣-١-٢(             

  یسجل في ھـــــــــذا الحساب قیمة الوقود المستورد من دول الجوار لغرض تشغیل                                 
  .محطات تولید الطاقة الكھربائیة                                 

 
  

 نفقات إستیراد الوقود) ٣-٥-٣- ١- ٢(              
  .قیمة الوقود المستورد من دول الجوار یسجل في ھـــــــــذا الحساب                                  
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  المالبس )٦-٣- ١- ٢(
    سبـي الوحدة التي یتطلب تیسجل في ھـذا الحساب اقیام المالبـس واالحـذیة التـي تجھـز الـى من                

  لتي تشمل االنواع وا ذا الشأنبھعملھم تجھیزھم بھذه المالبس وفق االسس والتعلیمات المقررة                 
 .      التالیة                

 مالبس الموظفین) ١-٦- ٣- ١-٢(                 
 مالبس قوى األمن الداخلي) ٢-٦- ٣- ١-٢(                 
 مالبس العسكریین) ٣-٦- ٣- ١-٢(                 
 مالبس أخرى )٤-٦- ٣- ١-٢(                 

  
  األغذیة) ٧- ٣-١-٢( 

  التي ) بما في ذلك الثلج(قیمة االغذیة والمشروبات غیر الروحیة یسجل في ھذا الحساب                   
  "وتشمل االتيالى مستحقیھا وفق التعلیمات المقررة بھذا الشأن " تقدم عینا                  

  
 إطعام الموقوفین والنزالء )١-٧- ٣- ١-٢(                 

 التغذیة الصحیة) ٢-٧- ٣- ١-٢(                 
 التغذیة المدرسیة) ٣-٧- ٣- ١-٢(                 
 أغذیة أخرى) ٤-٧- ٣- ١-٢(                 

  
  
 مواد المكافحة والوقایة )٨- ٣-١-٢( 

  مواد المكافحة) ١-٨-٣- ١- ٢(              
  المواد التي تشتریھا الوحـدة المختصة للقیام بأعمــال سجل في ھذا الحساب قیمة ی                                  

  مكافحة اآلفات واالمراض الساریة وغیرھا كما ھــو الحال فــي كالمكافحة والوقایة                                  
 .وزارة الصحة والزراعة                                    

  
  

 الوقایةمواد ) ٢-٨-٣- ١- ٢(              
  یسجل في ھـــذا الحساب قیمة المـواد الكیمیاویة واللوازم التي تستخـدم الغــراض                                 
  .الوقایة من االمراض                                 

  
  المواد واللوازم) ٩- ٣-١-٢( 

  والمبینة لمواد والمعدات التي تستخدمھا الوحدة ذا الحساب جمیع اقیام اـــــــیسجل في ھ                  
 .تفاصیلھا في الحسابات الفرعیة ادناه                   

  
  اللوازم المختبریة) ١-٩-٣- ١- ٢(              

  تعمال ــعند االس كقیمة المواد والعدد المختبریة التي تستھلفي ھذا الحساب یسجل                                  
رات ـیستخدم عادة في المختبرات المتخصصة او المختبمما المباشر او ما شابھ ذلك                                  
 .  التدریبیة في الجامعات او المدارس المھنیة او االعدادیات التدریسیة و                                 

  
  اللوازم الطبیة) ٢-٩-٣- ١- ٢(              

  .ھذا الحساب قیمة اللوازم الطبیة التي تستھلك نتیجة االستعمال المباشرعلى یسجل                                  
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  اللوازم المدرسیة) ٣-٩-٣- ١- ٢(              

  غراض قیمة المواد التي تجھز الى المدارس الستعمالھا العلى ھذا الحساب سجل ی                                
 .التدریس التي تستھلك نتیجة االستعمال المباشر                                 

  
  اللوازم الصناعیة) ٤-٩-٣- ١- ٢(              

  ب ــــــدة حســا الوحــدات التي تشتریھــقیمة المواد والمعفي ھـــذا الحساب سجل ی                                
   الــــة االستعمـــي تستھلك نتیجــراض الصناعیة والتــالغلاختصاصھا الستعمالھا                                 

  والورشات التي تمتلكھا بعــــــــــض كما في المدارس الصناعیة المباشر او ما اشبھ                                 
 .ت المدارس واالدارا                                

                                                           
               
  اللوازم الزراعیة )٥- ٩-٣-١-٢(             

   زة الزراعیة التي تشتریھا ــة المواد واالجھـــقیمفي ھــــذا الحســاب سجل ی                                
  ر او ـــــــال المباشــوالتي تستھلك نتیجة االستعم حاجتھاروف ـــحسب ظ  داتــالوح                               

  شابھ ذلك بما في ذلك البذور واالسمدة التي تستخدم لالغراض التدریسیة او  ما                               
 التجریبیة                                  

  
  اللوازم األخرىالمواد و )٦-٩-٣- ١- ٢(              

  قیمة المواد واالجھزة االخرى غیر المذكورة في االنواع  في ھــــذا الحساب  سجلی                                
  دخل في عداد المفھوم االساسي یالسابقة التي تقتنیھا الوحدة لالغراض الرسمیة و                                

  لھا وانــــھا تستھلك نتیجة االستعمال المباشر او خالل السنة كالصابون والمكانس                                 
 . وغیـــــرھا من مواد التنظیف                                

  
  تجھیزات المرضى) ١٠- ٣- ١-٢(   

  وحـدة لتجھـیز المرضـــــى فـــــــيیسجل في ھــذا الحســـاب المبالغ التـــي تنفقھا ال                    
  -:وتصنف الى الحسابات الفرعیة التالیة  المستشفیات والمستوصفات                   

 مالبس المرضى) ١- ١٠-٣- ١- ٢(                   
 بیاضات )٢- ١٠-٣- ١- ٢(                   
 مفروشات) ٣- ١٠-٣- ١- ٢(                   

  
  الكتب المدرسیة) ١١-٣-١- ٢(  

 .لبة یسجل في ھذا الحساب قیمة الكتب المدرسیة التي تجھز الى الط                   
  
  األدویة) ١٢-٣-١- ٢(  

  یسجل في ھــذا الحساب قیمة االدویـة التـي تشتریھـا الوحـدة الستعمالھا بحكــــم                      
  ب ــســنا ھــو الحال في المؤسسات الصحیة وبعـض االدارات بظـروف عملھا كمـ                   
  ا ــــــة وفـق االسس المعتمــدة في التعلیمات الخاصة بذلك ویدخــل بضمنھتفاوتم                   

  .كلفة شراء الدم واالوكسجین والمنعشات                    
      

  ةالتجھیزات واللوازم الریاضی) ١٣-٣-١- ٢(  
  دة ـــــع المستلزمات الریاضیة التي تحتاجھا الوحــــیسجـل في ھـذا الحسـاب جمی                    
  .  فرقھا الریاضیة لتجھیز                     
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  علف الحیوانات) ١٤- ٣-١-٢( 
 .یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تنفقھا الوحدة العاشة حیواناتھا                     

  
  القرطاسیة ولوازم الطالب) ١٥-٣- ١- ٢(

  ..الخ...یسجل في ھذا الحساب مستلزمات الطلبة من طباشیر وسبورات                     
 
  لوازم الغسیل) ١٦- ٣-١-٢( 

 .یسجل في ھذا الحساب كافة مستلزمات الغسیل                      
             

  داثتجھیزات النزالء واألح) ١٧-٣- ١- ٢(
 ..الخ...یسجل في ھذا الحساب تجھیز النزالء بالمفارش والبطانیات واأللبسة                      

  
  )العسكریة(األسلحة واألعتدة ) ١٨- ٣-١-٢( 

     یسجل في ھــــذا الحساب قیمة ماتشتریھ الوحدة من االسلحة واالعتدة بانواعھا المختلفة                  
 . المتعلقة بوزارة الدفاع  ا              

  
  وتسجیلیةأفالم روائیة ) ١٩- ٣-١-٢( 

  یسجل في ھذا الحساب قیمة ماتنفقھ الوحـدة لشراء االفـالم الجاھزة وكذلك افـالم                           
  .الخام الوثائقیة والسینمائیة بضمنھا كلفة انتاجھا                   
  افالم سینمائیة) ١-١٩-٣-١-٢(             

 یسجل ھذا الحساب ما تنفقھ الوحدة عن االفالم السینمائیة                                
  

  افالم وثائقیة) ٢-١٩-٣- ١- ٢(              
م        یسجل في ھــذا الحساب قیمة ماتنفقھ الوحدة لشراء االفالم الجاھزة وكذلك افال                                   
 .الخام الوثائقیة والسینمائیة بضمنھا كلفة انتاجھا                                   

  
 اآلالت الحاسبة) ٢٠-٣- ١- ٢(
 اآلالت الطابعة )٢١-٣- ١- ٢(
 أجھزة التصویر والمیكروفلم) ٢٢-٣- ١- ٢(
 أجھزة مكتبیة صغیرة أخرى) ٢٣-٣- ١- ٢(

  
 صیانة الموجودات )٤-١-٢(

          
  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة لصیانة موجوداتھا الثابتة المبینة تفاصیلھا              

  اجور العمل تضمن ذلك وتشمل كان عقد الصیانة یجور العمل اذاال قیمة المواد وــــادناه وتشم             
  كان فـــي الوحــدة فنیــون ثانویــون ذا ــدة كما تشمل افقط اذا كانت المواد متوفرة لدى الوحـــ             
  یعملونھا لھذا الغــرض وال یدخل تحت مفھوم الصیانة المبالغ التي تنفقھا الوحدة لغرض شراء                    

  ویبھا في موجــــــودات ثابتة كالمكائن والسیارات التي تستخدم في اعمال الصیانة والتي یتم تب              
  حساب الرأسمالیـــة كما الیدخل ضمن مفھوم الصیانة اجراءات اضافات على المباني القائمة التي               
  تزید من قیمتھا اذ تحــــــتسب كلفة ھذه االضافات على حساب الرأسمالیة ویسجل في ھذا               
  :الحساب االتي               
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  صیانة الطرق والجسور) ١- ٤- ١- ٢(            

یسجل في ھــذا الحساب المبالغ التـي تصرف الغراض صیانة الطرق والجســور سواء تم                           
 - :والمتمثلة بـذلك عن طریق المقاولة او عن طریق االمانة بواسطة اجھزة الدائرة                           

 صیانة الطرق ) ١-١-٤- ١- ٢(                          
 صیانة الجسور) ٢-١-٤- ١- ٢(                          
 صیانة طریق المرور السریع) ٣-١-٤- ١- ٢(                          

    
  

  صیانة التأسیسات المائیة والكھربائیة) ٢- ٤- ١-٢(          
  المبالغ التي تصرف لصیانة التأسیسات المائیة والكھربائیة التي یسجل في ھــــذا الحساب                          
 .تمتلكھا الوحدة حسب شروط عقد االیجار                          

  
 صیانة التأسیسات المائیة  )١- ٢-٤-١-٢(                         
 صیانة التأسیسات الكھربائیة) ٢- ٢-٤-١-٢(                         

  
  صیانة وسائط النقل) ٣- ٤- ١-٢(          

  لصیانة وسائط النقل التي بحیازة الوحــدة یسجل في ھــذا الحســـاب المبالغ التي تصرف                            
  -:والتي تشمل االتي  وتشمل قیمة االدوات االحتیاطیة واجور العمل او اي منھما                           

  
 صیانة سیارات الصالون) ١- ٣- ٤-١-٢(                           

 صیانة سیارات الحمل) ٢- ٣- ٤-١-٢(                           
 صیانة سیارات العمل )٣- ٣- ٤-١-٢(                           
 صیانة الطائرات) ٤-٣-٤- ١- ٢(                          

 صیانة الزوارق) ٥-٣-٤- ١- ٢(                          
  صیانة وسائط النقل األخرى )٦-٣-٤- ١- ٢(                          

 
  صیانة المبازل ومشاریع الري) ٤-٤-١- ٢(         

  یسجل في ھــــذا الحساب كلفة المواد واجور العمل التي تدفعھا الوحدة الغراض صیانة                           
  - :ادناه بینةوالمالمبازل وصیانة الري                          

 
 )المبازل(صیانة مشاریع التحلیة) ١- ٤- ٤-١-٢(                           

 صیانة مشاریع الري الصغرى) ٢- ٤- ٤-١-٢(                           
  صیانة مشاریع آبار النفع العام) ٣- ٤- ٤-١-٢(                           

 
  صیانة منشآت السدود )٤-٤-٤- ١- ٢(                          

  یسجل في ھــــــــذا الحساب كلفة المواد واجور العمل التي تدفعھا االوحدة                                              
  .الغراض  صیانة السدود والخزانات                                               

 
 صیانة الواحات) ٥-٤-٤- ١- ٢(                          

  یسجل في ھذا الحساب كلفة المواد واجور العمل التي تدفعھا الوحدة                                               
  .   الغراض صیانة الواحات                                              
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  صیانة اآلثاث) ٥- ٤- ١-٢(   
  یسجل في ھـذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة لصیانة االثاث والمفروشات التي                    

 . تمتلكھا                    
  صیانة المباني) ٦-٤-١- ٢(    

  ات التي تشغلھا یسجل في ھـذا الحساب ما یصرف من مبالغ لصیانة المباني والعقار                    
   م سواء كانت المباني ملك الدولة او مستأجرة ـــــــالترمیوالوحدة بما في ذلك الصبغ                     
  او مؤجــــرة للغیر على انھا ال تؤدي الصیانة اي اضافة جدیدة ) حسب شروط العقد(                    

 .على المبنى                     
  
  صیانة المكائن واألجھزة واآلالت)٧-٤-١- ٢(    

  یسجـل في ھـذا الحساب جمیــع المبالغ التي تصــرف لصیانــة االجھزة والمكائــــن                    
   مواد االحتیاطیة الخاصة بھا واجـــور العمل والنقـل الل بضمنھا ـــــــــواالآلت ویدخ                   
  اذا كانت التدخل ضمن  ود الصیانة وكذلك نفقات نصب المكائن واالجھزةــقعوكـلف                    

  .الكلفة بموجب عقود الشراء                   
  
  صیانة أسلحة الشرطة)  ٨- ٤- ١-٢(   

   الداخلیة وزارة یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة لصیانة االسلحة التي تمتلكھا                   
  .والعاملین في الحمایة في وزارات الدولة كافة بأستثناء وزارة الدفاع                   

 
  یانة الحدائق والمتنزھات والبساتینص) ٩ -٤-١- ٢(  

  یسجل في ھــــــذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة لصیانة الحدائق والمتنزھات                   
 .والبساتین التي تمتلكھا او المستأجرة حسب شروط العقد                   

  
  صیانة المعامل )١٠- ٤-١-٢( 

  یسجل في ھــذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة لصیانة المعامل التي تمتلكھا او                   
 .المستأجرة حسب شروط العقد                  

  
  اإلذاعیة والتلفزیونیةصیانة المحطات ) ١١- ٤-١-٢( 

  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة للمحطات االذاعیة والتلفزیونیة                    
  .         التي تمتلكھا او المستأجرة حسب شروط العقد                   

  
  صیانة المواقع واللقى األثریة) ١٢- ٤-١-٢( 

.   في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة عن صیانة اللقى والمواقع االثریـــــــــــــةیسجل                     
 
 صیانة األسلحة العسكریة) ١٣-٤- ١- ٢(

  .یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة لصیانة االسلحة التي تمتلكھا وزارة الدفاع                  
  
  والسجالت والوثائق صیانة الكتب )١٤-٤- ١- ٢(

  یسجل في ھــــذا الحساب كلفة صیانة الكتب والسجالت والوثائق بانواعھا ویدخل                   
  - :والمتمثلة باالتي بضمنھا قیمة المواد واجور العمل او اي منھا                 

 الكتب صیانة) ١-١٤-٤-١- ٢(                   
 صیانة السجالت) ٢-١٤-٤-١- ٢(                

 صیانة الوثائق) ٣-١٤-٤-١- ٢(                
 صیانة وثائق التسجیل األخرى) ٤-١٤-٤-١- ٢(                
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 الرأسمالیة لنفقاتا) ٥-١- ٢(
  وھي تشمل شراء الموجودات الثابتة لكافة انواعھا لغرض امتالكھا لوحدة االنفاق والتي ال             

 .-:نتیجة االستعمال المباشر ویتجاوز عن استخدامھا السنة والمتمثلة باآلتي تستھلك               
  
  مباني وإنشاءات )١- ٥-١-٢( 

            او قیمة االبنیة المشـیدة ) ارض وبناء(یسجل في ھـــذا الحساب المبالغ التي تشتــرى               
  مملوكة للحكومة كما یقیــد في ھـــــذا الحساب كلفة االضافات  اذا كانت االرضفقــــط               

  تزیــد من قیمة الموجودات الثابتة كما تشمل المبالغ التي تصرف من شانھا ان التـــي              
  .لغـرض االنشـــاءات لغیر االغراض المذكورة اعاله               

 
 المباني السكنیة)  ١-١-٥- ١- ٢(     

  ویدخل في ھذا الحساب كافة االضافات التي یتطلبھا المبنى العائد لوحدة االنفاق بما                       
  .فیھا شراء الكرفانات                       

  
 المباني غیر السكنیة) ٢-١- ٥- ١-٢(          

  . الخ ......ساحات وقوف السیارات ویدخل في ھذا الحساب انشاء الكراجات و                              
 

  الحواجز األمنیة) ٣-١- ٥- ١-٢(          
  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تنفقھا الوحدة في انشاء الحواجز الكونكریتیة                                

  .لغرض حمایة المبنى العائد لھا                                
 
  آبار ومناجم) ٤-١-٥-١- ٢(         

  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تنفقھا الوحدة عن حفر اآلبار والمناجم لغرض                            
  .   النفع العامحصول                           

  
 انشاءات اخرى) ٥- ١- ٥-١-٢(        

 
  وسائط النقل) ٢-٥- ١- ٢(

   المتمثلة بشراء السیارات اب كلفة شراء وسائط النقل بانواعھا المختلفة وـــذا الحسیسجل في ھــــ              
 : بكافة انواعھا وشراء وسائط النقل من غیر السیارات والمتمثلة باالتي               

 سیارات الصالون) ١-٢- ٥- ١-٢(                 
 وریاتالل/ سیارات الحمل) ٢-٢- ٥- ١-٢(                 
 سیارات العمل) ٣-٢- ٥- ١-٢(                 

 الحافالت) ٤-٢- ٥- ١-٢(                 
 سیارات ذات مواصفات خاصة) ٥-٢- ٥- ١-٢(                 
 السفن) ٦-٢- ٥- ١-٢(                 
 الزوارق) ٧-٢- ٥- ١-٢(                 

 القاطرات) ٨-٢- ٥- ١-٢(                 
 العجالت) ٩-٢- ٥- ١-٢(                 

 الطائر ات) ١٠-٢- ٥- ١-٢(                 
 الدراجات الھوائیة والبخاریة) ١١-٢- ٥- ١-٢(                 
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  واالجھزةمعدات الآالت واالثاث و) ٣-٥- ١- ٢(
  لتي لم یرد ذكرھا اعاله التي ویدخل في ھذا الحساب شراء المعدات الثقیلة واالثاث بكافة انواعھ ا            

  كالمناضد والكراسي  بأنواعھ المبالغ التي تصـرف لشـراء االثـاثیتطلبھا عمل الوحدة وھي             
  ھا والقنفات والطبــــــالت والمكتبات وفرش االرضیة والستائر والدوالیب والخزانات بانواع            

  دیدیة والخشبیة ومحافظ االوراق واللوحات المعلقة التي یكتب علیھا والقاصات والرفـوف الح            
  عناوین االقسام والشعب واطارات التصاویر والخرائط واالعالم واالعمدة التي ترتكز علیھا             
  ث واالقــــــالم والمصابیح المنضدیة وترامز الماء وعالقات المالبس ویدخل في عداد ذلك اثا            
  :المستشفیات واثاث المدارس ویقسم ھذا الحساب الى الحسابات التالیة             

 
  االثاث) ١-٣- ٥- ١- ٢(     

  اآلثاث الخشبي )١- ١-٣-٥-١- ٢(                
 اآلثاث المعدني) ٢- ١-٣-٥-١- ٢(                
  اآلثاث األخرى) ٣- ١-٣-٥-١- ٢(                

 
  االجھزة والمكائن والمعدات االخرى) ٢-٣-٥-١- ٢(    

 المكائن) ١-٢-٣- ٥- ١-٢(                 
  األجھزة) ٢-٢-٣- ٥- ١-٢(                 

  ویدخل في ھذا الحساب اجھزة تكییف الھواء والمراوح ومفرغات الھواء                                      
  .دافيء بانواعھا والم                                     

                             
  أجھزة اإلستنساخ) ٣- ٢-٣-٥-١- ٢(                

 
  آالت اإلتصال) ٤- ٢-٣-٥-١- ٢(                

  ویدخل في ھذا الحساب اجھزة التلكس والبداالت والطابعات المبرقة وغیرھا                                       
 

  الحاسبات اإللكترونیة) ٥- ٢-٣-٥-١- ٢(                
 
  آالت كبیرة أخرى) ٦- ٢-٣-٥-١- ٢(                

  یدخل في ھذا الحساب اآلالت والمعدات الزراعیة والصناعیة ومعدات تولید                                             
 )المصاعد ( عدات البناء الكھرباء واآلالت وم                                   

  
  )الشرطة(األسلحة واإلعتدة ) ٧- ٢-٣-٥-١- ٢(                

  قیمة ماتشتریھ الوحدة من االسلحة اب ــــــیسجل في ھـــذا الحســـ                                      
  . واالعتدة بانواعھا لمنتسبي الشرطة                                       

 
  معدات امنیة اخرى) ٨-٢- ٣- ٥-١-٢(               
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  المسارح ولوازمھا) ٣- ٣- ٥- ١-٢(   
  یید المسارح وتجھیزھا باللوازم قیمة ماتنفقھ الوحدة لتشیسجل في ھــــذا الحساب                        

  -:والمبینة تفاصیلھا ادناه ة بأنواعھاوشراء االجھزة الموسیقی  واالثاث                       
  

 المسارح) ١- ٣- ٣- ٥-١-٢(                          
 األجھزة الموسیقیة) ٢- ٣-٣-٥-١-٢(                       

           
  الحیوانات) ٥- ٥- ١- ٢(     

  ومواشي الساللة ھـــــذا الحساب شراء الحیوانات واالكثار وتحسین یسجل في                      
  اما ة ـــــــــــالخدمباالضافة الى حیوانات وحیوانات انتاج الصوف ادرار االلبان                       
  الحیوانات التي تشترى لغرض المختبرات فیتم تبویبھا على حساب اللـــــــوازم                      

  .المختبریة                     
 
  االراضي) ٦-٥-١-٢(      

  ل یسجتنفقات التملك ورسوم (یسجل في ھــــــذا الحساب ثمن شـراء االراضي                        
  دخل في حساب ذلك رســوم تسجیل االراضي التي تفي الیدخل ) (العقار والداللیة                      

  ) .المصروفات االخرى                       
  
  تبلیط الشوارع) ٧-٥-١-٢(      

  یسجل في ھذا الحساب قیمة المبالغ التي تستخدمھا الوحدة لغرض التبلیط من                  
  .اسفلت وما شابھ ذلك                      

  
  واالعانات وخدمة الدین ومصروفات اخرى المنــــــح )٦-١-٢(

  المنح) ١-٦-١-٢(    
  ھــــذا الحساب المنح التي یتم دفعھا للجھات المحلیة والتي یتقرر دفعھا الى یسجل في                       

  الھیئات الممولة ذاتیا والتي تعاني نقص في تمویلھا مثل مدیریة الماء العامة والمجاري                       
  ـــة واللجنة البارالمبیة وشبكة العامة والمؤسسات البلدیة وامانة بغداد واللجنة االولمبیـ                      
  الــخ ..........ومؤسسة السجناءاالعالم العراقي وھیئة السیاحة ودائرة السینما والمسرح                       
  باالضافة الى المنح التي یتم دفعھا لجھات عربیة او اجنبیة كمساعدات مساھمة او مشاركة                       

  .بموجب القرارات التي تصدر عن السلطات العلیا بھذا الشأن                       
  
  اإلعانات) ٢-٦-١-٢(  

یسجل في ھـــــــــذا الحساب المبالغ التي ترصد في موازنة الوزارة المختصة لتغطیة العجز في                     
  بھا اداریا وان المبالغ التي تدفع على ھذا الحساب  موازنات  الشركات العامة المرتبطــــــــة                    
  یجب ان تقابلھا حسابات مماثلة مستقلة من ایرادات ونفقـــــــــات تلك الوحدات اما التصرف                     
ـــدد بھذا الحساب فیجب ان یكون بموجب التعلیمات الخاصة بذلك وقد قسم ھذا الحساب الى عــ                    
  من الحسابات الفرعیة حیث یخـــصص لكــــــل شركــة عامة تتلقى منحة من الدولة حساب                     
       مستقل یحمل رمزا خاصا بھ مثل الدعم المقـــــــــــدم لشركات الكھرباء وشركات الزراعة                    
  لمقدم للمزارعینباالضافة الى الدعم ا                    

  
  
  
  
  



  (132) 

  دعم فوائد القروض الصغیرة) ٥-٢- ٦- ١-٢(                             
            

  یسجل في ھــــــذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوزارات مما خصص في الموازنة                                
  روض الشركات العامة المرتبطة بھا والتي تم االتفاق لتسدید فوائد بعـــض ق                               
  مسبقا مع وزارة المالیــــة او بقرارات تحمل الموازنة العامة االتحادیة بتسدید ھذه                                
  الفوائد ویكون التصرف بالحساب بموجب التعلیمات الخاصة بذلك                               

  
  
  الفوائــــــد) ٣-٦-١-٢(      

  یسجل في ھـذا الحساب الفوائدالتي تدفعھا الوحدة الحسابیة عن القروض الداخلیة                           
  والخارجیة والتي كانت ھـــي الجھة المستفیـــــــدة منھا مباشرة ویدخل في ذلك فوائد                           

  القروض الخاصة بالمصارف التـي تتحملھا الحكومة وقد قسمت المادة على عدة انواع                          
  حساب مستقل لكل نوع بھدف تخصیص حساب لكل فرع من انواع الفوائـد ویعطــى لھ                            
  . من انواع الفوائد                         

  الخارجیة القروض على فوائد )١-٣- ٦- ١- ٢(            
 

 فوائد على قروض البنك الدولي) ١-١-٣- ٦- ١-٢(                 
  ویدخل في ھــــــــــــــذا الحساب الفوائد التي تدفعھا الوحدة عن القروض                                        

  .  مباشرة الخارجیة المستفیدة منھا                                        
       

 المحلیة فوائد السندات والحواالت) ٢-٣-٦-١- ٢(         
  المحلیة فوائد السندات والحواالت) ١-٢- ٣- ٦-١-٢(               

  یسجل في ھذا الحساب الفوائد التي تدفعھا الوحدة عن القروض الداخلیة التي                                      
  كانت ھــــــــي الجھة المسفیدة منھا مباشرة ویدخل في ذلك فوائد قروض                                      

 . المصارف التي  تتحملھا الحكومة                                      
  

 فوائد القروض) ٣-٣-٦-١- ٢(         
 

 القطاع الخاص في الخارج فوائد السندات على إطفاء دیون) ١-٣-٣-٦- ١- ٢(              
  بموجب اتفاقیة والتي تمثل الفوائد المترتبة على الحكومة العراقیة لقاء سندات                                     

  العراق الممنوحة للدائنین الكبار بموجب اتفاقیة تسویة شراء الدین بالدین                                    
  

  خارجیة بموجب اتفاقیة دول نادي باریس وخارج الدیون الفوائد اعادة ھیكلة ) ٢-٣-٣-٦- ١- ٢(              
  یسجل في ھذا الحساب الفوائد التي تدفعھا الوحدة على القروض  نادي باریس                                    

       .الخارجیة المستفیدة منھا مباشرة                                   
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  المصروفات األخرى) ٤- ٦-١-٢( 
  تقرر تخصیصھا في الموازنة االتحادیة الى وحدات یسجل في حسابات ھذا الفصل المبالغ التي                  

اخرى مستقلة مالیة ومرتبطة اداریًا بنشاط الوحدة كمنحة لتمویل العجز في میزانیتھا او تعویض                  
  خسائرھا او كدفعات على حساب رأس المال اضافة الى ردیات الضرائب والرسوم واالیرادات                  

  المستلمة بصورة زائدة او التي یتقرر اعادتھا مما یشكل بصورة عامة عملیات محاسبیة متقابلة                 
  السنوات المختلفة او بین الموازنة العامة  بصورة مباشرة في الموازنة نفسھا لنفس السنة او                 
  والموازنات االخرى كخطة التنمیة القومیة ا وموازنات الشركات العامة او تسدید اقساط الدیون                  
  بذمة الحكومة وفق جدول تسدید االقساط المترتبة                

  
  
   

  واالوسمة مكافئات لغیر المنتسبین) ١-٤-٦- ١- ٢(       
  االشخاص من غیر العاملین فیھا  الىیسجل في ھــذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة                           
  المتمیزة التي قدموھا لھا او قیمة الھدایا واالوسمة التي كمكافآت لقاء الخدمات الخاصة                           
  -:نى لتقدیمھا كمكافأة لمثل ھؤالء االشخاص والمتمثلة بـ تقت                          

 مكافآت) ١-١-٤-٦- ١- ٢(              
 مكافآت المخبرین والمتعاونین) ٢-١-٤-٦- ١- ٢(              
 األوسمة) ٣-١-٤-٦- ١- ٢(              

  
 مخصصات وبعثات الطالب) ٢-٤-٦- ١- ٢(       

  مخصصات التالمیذ )١-٢-٤-٦- ١- ٢(              
  یسجل في ھـــذا الحســاب المخصصات الشھریة المقطوعة التـــــي تدفـــع                                     

  للطـــالب المستمرین على الدراسة ومساعدة الحكومة بما في ذلك اجور نقلھم ان                                    
 . المعتمدة لذلك وجدت وفق االسس                                    

  
  بعثات الطالب) ٢-٢-٤-٦- ١- ٢(              

  كاجور الدراسة " یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تصرف على المجازین دراسیا                                 
 .لالغراض العلمیة   والسفر واثمان الكتب واجور النقل                                  

  
 أقساط التأمین على غیر الحیاة) ٣- ٤-٦-١-٢(      
  

  تأمین المسؤولیة الشخصیة) ١-٣-٤-٦- ١- ٢(              
یسجـل في ھـذا الحسـاب اقســـاط التأمین التي تدفعھا الوحـدة الــى شــركة التأمیـن                                    

لقانون ضمان " الوطنیة لقاء ضمان المسؤولیة الشخصیة لمنتسبي الوحدة وفقـــــا                                  
 . منتسبي الدولة او اي شأن یحل محلھ                                   

  
  تأمین األموال والموجودات الثابتة) ٢-٣-٤-٦- ١- ٢(              

  عن یسجل في ھــذا الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحدة الى شركة التأمین الوطنیة                                 
 .  تامین االموال والموجودات العائدة للوحدة وعدد المركبات وفق االسس المقررة                                  
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  تعویضات وغرامات) ٤- ٤- ٦-١-٢( 
  الحساب المبالغ التي تدفعھا الوحــدة بموجـب القواعــد المقـررة بقوانین  یسجل في ھــذا                    
  اوانظمة بموجب تعلیمات خاصة لتعویض االضرار التي اصابت جھة ثانیة السباب تتحمل                     

  ساس تخصیص وقــــد قسمت الى عدد من الحسابات الفرعیة على ادة ــــمسؤولیتھا الوح                    
   .حساب مستقل لكل عملیة تعویض تقوم بھا الوحدة                      

  
  تعویضات حرب الكویت) ١-٤-٤-٦- ١- ٢(       

  من ایرادات صادرات النفط الخام التي یتم % ٥یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تمثل                           
 . ١٩٩٠/لسنة  ١٤٨٣یدھا سنویا الى دولة الكویت استنادا لقرار مجلس االمن رقم تسد                          

               
  تعویضات الضحایا) ٢-٤-٤-٦- ١- ٢(       
  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تدفع لعوائل الشھداء والجرحى من غیر منتسبي                                  

الدولة ومنتسبي قوى االمن الداخلي والتعویضات التي تدفع للمتضررین نتیجة االعمال                           
  .االرھابیة والعملیات العسكریة والمتضررین من النظام البائد                          

 
  تعویضات مختلفة) ٣- ٤- ٤-٦-١-٢(      

  فقات االستمالك التي یصدر بھا قرار محكمة ومكتسبة الدرجة یسجل في ھذا الحساب ن                                
  .القطعیة وتعویضات اخرى                         

 
 لرسوم والضرائبا) ٥- ٤- ٦-١-٢( 

  الرسوم القضائیة) ١-٥- ٤- ٦-١-٢(        
 .القامة الدعاوي یسجل في ھذا الحساب الرسوم التي یتقرر دفعھا للمحاكم                                

  الضرائب) ٢-٥- ٤- ٦-١-٢(        
  .   یسجل في ھذا الحساب الرسوم التي یتقرر دفعھا الى الھیئة العامة للضرائب                               
                                 

  ردیات مختلفة) ٦- ٤- ٦-١-٢( 
  اب المبالغ التي تدفـــع عــن الضرائب والرســوم او اي مــن یسجل في ھــذا الحســــ                      

  االیرادات االخرى المستلمة خالل السنة المالیة او خالل سنوات مالیة سابقة من قبل                      
  الوحدة بحكم اختصاصھا او االختصاص المنقول الیھا ویتقرر اعادتھا بموجب احكام                      

او نتیجة اعادة النظر في احتساب المبالغ المستلمة تصحیحا لالخطاء                    ن معینةـــــــقوانی                     
  . وذلك بموجب التعلیمات الخاصة بذلك                       

 
  منح الجمعیات الخیریة والدینیة) ٧-٤-٦- ١- ٢(

   الحساب المبالغ التي یتقرر دفعھا الى الجمعیات الخیریة والدینیة دعمًایسجل في ھذا                     
  .لھا في اداء رسالتھا ویكون التصرف بالحساب وفقا للتعلیمات الخاصة بذلك                     

 
  منح وتحویالت أخرى )٨-٤-٦- ١- ٢(

  محلیة اخرى غیر ماذكر اعاله  یسجل في ھذا الحساب المنح التي یتم دفعھا لجھات                    
  .     بموجب القرارات التي تصدر عن السلطات العلیا بھذا الشأن                     

                     
  النشاط الكشفي) ٩-٤-٦- ١- ٢(

  ز اقیام الجوائ(یسجل في ھــــــذا الحساب المبالغ التي تنفقھا الوحدة على المخیمات                     
  .ویدخل في ذلك اجور ونقل المشاركین) والـــــــكؤوس التي تقدم في ھذه المناسبات                     
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  إحتیاطي الطواريء) ١٠-٤-٦-١- ٢(  
  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي یتم تأمین النفقات الطارئة وغیر المتوقعة التي                          

  .لم تؤخذ بنظر االعتبار عند اعداد تقدیرات موازنة السنة المعنیة                          
 
  ضرر مبادلة العملة) ١١-٤-٦-١- ٢(  

  یسجل في ھــــــــــذا الحساب المبالغ التي تتحملھا الوحدة نتیجة فرق سعر العملة في                         
  .وكذلك فرق االسعار الناتجة عن بیع النقود الذھبیة ان وجدت عملیة التحویل الخارجي                        

 
  عمولة بیع الطوابع المالیة) ١٢-٤-٦-١- ٢(  

  یسجل في ھــــــــــــذا الحساب العمولة التي تدفع لبائعي الطوابع المجازین من قبل                           
  ھا وزارة المالیة والتعطى ھذه العمولة الى موظفي الحكومة وفق النسب التي تقرر                     
 .الدولة عند قیامھم ببیع الطوابع بحكم وظائفھم                      

  
  إطفاء الدیون) ١٣- ٤- ٦-١-٢( 

  ق ــــذا الحساب الدیون التي یصدر قرار من الجھة المخولة بشطبھا وفـــیسجل في ھ                       
  ویدخل ضمنھا الدیون الناشئة عن الضرائب اوالرسوم او الصالحیات المالیة المقررة                       

  .  االجور او السلف الموقوفة وما الى ذلك                         
  
  النشاطات الریاضیة) ١٤- ٤- ٦-١-٢( 

  الوحدة على الفرق الریاضیة التي یسجل في ھــــــذا الحسـاب المبالغ التي تنفقھا                         
  تنظمھا او التي تشــارك بھا كاقامة المھرجانات وااللعاب الریاضیة واقیام الجوائز                        

  والكؤوس التي تقدم في ھذه المناسبات ویدخل في ذلك اجور التجھیزات الریاضیة                        
  .ر المحكمین ونقل المشاركینواجو                      

 
  اصدارات حواالت الخزینة القدیمة) ١٥-٤-٦-١- ٢ ( 

  یسجل في ھذا الحساب قیمة الدین الداخلي نتیجة اصدارات حواالت الخزینة                        
  . والفائدة المترتبة علیھا لغرض تغطیة العجز في الموازنة                       

  
  الخسارة المترتبة في استبدال العملة العراقیة  )٢٢-٤-٦-١- ٢(  

  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تترتب بذمة الخزینة العامة للدولة تجاه البنك                         
  .المركزي عن قیمة استبدال العملة العراقیة                         

  
              لین في البعثات في الخارج   اجور دراسیة الوالد العام) ٢٣-٤-٦-١- ٢(  

  یسجل في ھذا الحساب االجور التي تتحملھا وحدة االنفاق نتیجة اللتحاق اوالد                   
       .العاملین في البعثات في الخارج بالمدارس التي یتواجدون بھا خارج العراق                       

 
 اإلعاناتالتبرعات و) ٢٥-٤-٦-١- ٢(  
  اب المبالغ التي یقرر دفعھا كاعانات بمناسبات ــــــــــیسجل في ھــــــذا الحس                        

  .الى قرارت تصدر عن جھة مخولة " لظروف معینة استنادا  معینة او                          
 
  صندوق تعویضات متضرري الحرب) ٢٦-٤-٦-١- ٢(  

  وھي االموال التي تودع في ھذا الصندوق لغرض دعم العوائل المتضررة                           
 .نتیجة الحروب                      
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  الرواتب والمكافآت التقاعدیة والمنافع االجتماعیة) ٩-١-٢( 

  
 التقاعدیة والمكافآتالرواتب  )١- ٩- ١-٢(   

  یسجـل في حسـابات ھـذا الفصـل الرواتب والمكافآت التقاعدیة التـي یتقــرر دفعـھا الى                    
  المتقاعدین العسكریین والمدنیین والشھداء وكافة االشخاص الذین یتقـرر دفع رواتـب                   

والرواتب  تقاعـدیـة لھـم بموجـب القوانین والقـرارات الصـادرة او التـي تصـدر بھـذا الشأن                   
                                                          .والمتمثلة باالتي والمكافئات التقاعدیھ لمنتسبي القطاع الخاص 

 )ةــالمدنی(ة ـــالرواتب التقاعدی) ١- ١-٩-١-٢(                  
 )ةــالمدنی(ة ــالمكافآت التقاعدی) ٢- ١-٩-١-٢(                  

 )العسكریة( ةـالرواتب التقاعدی) ٣- ١-٩-١-٢(                  
 )العسكریة( المكافآت التقاعدیة) ٤- ١-٩-١-٢(                  

  مشمولین بالضمان االجتماعيالرواتب التقاعدیھ لل) ٥- ١- ٩-١-٢(                    
  بالضمان االجتماعي المكافئات التقاعدیھ للمشمولین) ٦- ١- ٩-١-٢(                    

 ةااللتزامات والمساھمات والمساعدات الخارجی) ٧- ١- ٢(
  المساھمات العربیة) ١- ٧- ١-٢(          
    بذمة الوحدة نیابة عن حكومة جمھوریة العراق وباسمھا عن بدل  مایدفع من مبالغ تترتب                         

  المساھمـــــــة اوالمشاركة في المنظمات العربیة بموجب االتفاقیات الخاصة او الثنائیة                          
  ات او المؤسسات المالیة سواء كمساعدات نقدیــــــة او عینیــــة او المشاركة في الشرك                         
  العربیة والمتمثلة بالمساھمــــــة في الجامعة العربیة والمساھمة في منظمة العمل العربیة                          

  الخ حیث قسم ھذا الحساب الى عـدد من الحسابات الفرعیة بحیث یثبت لكل جھة ملتزم ...                          
  تجاھھـــا او متبــرع لھا عربیًا حساب مستقل یحمل رمزا مستقال ویكون التصرف بھذا                          

 .          الحساب وفق االسس التي تنظمھا التعلیمات الخاصة بھا                         
            

            المساھمات الدولیة) ٢-٧-١- ٢(         
  یسجل في ھذا الحساب مایدفع من مبالغ تترتب بذمة الوحدة نیابة عن حكومة الجمھوریة                          

  العراقیة وباسمھا عـن بـــدل المساھمة او المشاركة في المنظمات االقلیمیـــة او الدولیـــة                         
  كالمساعدات النقدیة او العینیة ضمن نشاط الوحــدة  بموجب االتفاقیات الخاصة او الثنائیة                         
او المشاركة من الشركات والمؤسسات المالیة الدولیة المشتركة والتـي تساھم بھا االقطار                          

  المتحدة والدول االجنبیة مثل المساھمة في موازنة االمم المتحدة اوفي منظمة االمـم                           
  الخ، حیث یتم توزیع ھذا الحساب الى عـــدد من ....الیونسكو / للتربیــة والثقافة والعلوم                          
  حســـــاب " الحسابات الفرعیة بحیث یثبت لكل جھة ملتزم تجاھھا او متبرع لھا دولیا                         

  یحمل رمزا مستقال  ویكون التصرف بھذا الحساب وفق االسس التي تنظمھا  مستقل                          
  .التعلیمات الخاصة بھا                          

  
  المساعدات العربیة) ٣- ٧-١-٢(        

  
  المساعدات االجنبیة) ٤- ٧-١-٢(        

  البرامج الخاصة)  ٨-١-٢( 
  في ھذا الفصل بالبرامج ذات الطبیعة المؤقتة والتي ال یستوجب تحصر التخصیصات التي تعتمد                
  تنفیذھا تشكیل وحدة مستقلة على ان تحلل التخمینات الخاصة بموجب التبویب المعتمد للفصول                
  .الخمسة االولى من الموازنة االعتیادیة وتقدیمھا على جداول مستقلة بالنسبة لكل برنامج              
  اما البرامج الحالیة التي ثبت انھا ذات صفة مستمرة فینبغي دمجھا اداریًا في موازنة االدارة او               
  االدارات المسؤولة عن تنفیذھا بعد تحلیل نفقاتھا وفق التبویب النوعي للموازنة              
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  االجتماعیة المساعدات) ٢-٩- ١- ٢(
ھــــي تحویالت جاریة على االسر لتلبیة االحتیاجات الناشئة عن احداث مثل المرض او البطالة او                 

  " .او عینا" التقاعد او االسكان او ظروف اسریة وقد تؤدى تلك المنافع الى نقدا                
  

  شبكة الحمایة اإلجتماعیة)١- ٢- ٩-١-٢(               
  وھي االموال التي تدفع الى االسر الفقیرة وذوي الدخل المحدود واالرامل                                      

والمطلقات والمعوقین والمعوزین وتصرف وفق ضوابط وتعلیمات تصدرھا دائرة                               
 .الرعایة االجتماعیة في وزارة العمل والشؤون االجتماعیة                              

 بدالت العسكریین) ٢- ٢-٩-١-٢(             
  لدوائر المنحلةلمنتسبي ا عن بدل النقدي الذي یدفع یسجل في ھذا الحساب                                

  
 نظام التوزیع العام) ٣- ٢-٩-١-٢(             

  یسجل في ھــــــذا الحساب عن المبالغ التي تدفع للمواطنین عن التكافل االجتماعي                                
  .التموینیة  لتأمین مفردات البطاقة                               

            
  اإلغاثة والمعونة اإلجتماعیة للمھجرین )٤- ٢-٩-١-٢(             

یسجل في ھذا الحساب عن المبالغ التي تدفع الى للعوائل المھجرة نتیجة الحروب او                                
  .الخ .....البراكین او الفیضانات التھجیر القصري او الزالزل او                                
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نوع 

 االستمارة
نوع 
 القطاعات االقتصادیة نوع مادة فصل النفقة

 نفقة             ٠٢

 استثماري          ٠٢   

 راعيالقطاع الز       ٠١      

 مشاریع السدود والخزانات ومنشآت السیطرة    ٠٠١         

 السدود والخزانات ٠٠١            

 االعمال التكمیلیة للسدود ٠٠٢            

 تولید الطاقة الكھربائیة ٠٠٣            

 السداد ومنشآت السیطرة ٠٠٤            

 مشاریع الري والبزل واستصالح االراضي    ٠٠٢         

 الري والبزل ٠٠١            

 تطویر مشاریع الري والبزل ٠٠٢            

 استصالح االراضي ٠٠٣            

 مشاریع البحوث والدراسات واعداد المسوحات    ٠٠٣         

 البحوث والدراسات ٠٠١            

 اعمال المسح ٠٠٢            

 المیاه الجوفیة ٠٠٣            

 االبنیة والخدمات ٠٠٤            

 مشاریع اخرى ٠٠٥            

 مشاریع خدمات االنتاج النباتي    ٠٠٤         

 البستنة ٠٠١            
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 البذور ٠٠٢            

 مشاریع خدمات االنتاج الحیواني    ٠٠٥         

 االسماك ٠٠١            

 العلف ٠٠٢ ٠٠٥ ٠١ ٠٢ ٠٢

 المجازر وتصنیع اللحوم ٠٠٣            

 الدواجن ٠٠٤            

 المجترات ٠٠٥            

            ٠٠٦    

 مشاریع الخدمات الزراعیة    ٠٠٦         

 البحوث الزراعیة والتطبیقیة ٠٠١            

 وقایة المزروعات ٠٠٢            

 تنمیة وتحسین البستنة والغابات ٠٠٣            

 الخدمات الحیوانیة والمراعي ٠٠٤            

 الخدمات الزراعیة في المحافظات ٠٠٥            

 مشاریع اخرى ٠٠٦            

 القطاع الصناعي       ٠٢ ٠٢ ٠٢

 الصناعات االستخراجیة    ٠٠١         

 مشاریع استخراج النفط والغاز ٠٠١            

 مشاریع استخراج الكبریت ٠٠٢            

 مشاریع استخراج الفوسفات ٠٠٣            

 مشاریع استخراج الملح ٠٠٤            

 استخراجیة اخرى مشاریع ٠٠٥            
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 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠٠٦            

 الصناعات الغذائیة والمشروبات والتبغ    ٠٠٢         

 مشاریع الطین ومنتجاتھ ٠٠١            

 مشاریع االلبان وجمع الحلیب ٠٠٢            

 مشاریع الزیوت النباتیة ٠٠٣ ٠٠٢ ٠٢ ٠٢ ٠٢

 السكرمشاریع  ٠٠٤            

 مشاریع التعلیب ٠٠٥            

 مشاریع المشروبات الغازیة ٠٠٦            

 مشاریع التبغ والسكائر والشخاط ٠٠٧            

 نفقات استثماریة اخرى ٠٠٨            

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠٠٩            

 مشاریع اصالح االضرار ٠١٠            

 القطاع العامقروض  ٠١١            

 صناعات الغزل والنسیج والملبوسات والجلود    ٠٠٣         

 مشاریع االنسجة القطنیة ٠٠١            

 مشاریع االنسجة الصوفیة ٠٠٢            

 مشاریع االنسجة الحریریة والتركیبیة ٠٠٣            

 مشاریع االلیاف الحریریة والتركیبیة ٠٠٤            

 لبسة الجاھزةمشاریع اال ٠٠٥            

 مشاریع االلبسة المحاكاة ٠٠٦            

 مشاریع السجاد والمفروشات االرضیة ٠٠٧            

 مشاریع الجلود واالحذیة  ٠٠٨            
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 نفقات استثماریة اخرى ٠٠٩            

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠١٠            

 مشاریع اصالح االضرار ٠١١            

 قروض القطاع العام ٠١٢            

 صناعة الورق والخشب    ٠٠٤         

 مشاریع الورق ٠٠١ ٠٠٤ ٠٢ ٠٢ ٠٢

 نفقات استثماریة اخرى ٠٠٢            

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠٠٣            

 قروض القطاع العام ٠٠٤            

 الصناعات الكیمیاویة    ٠٠٥         

 مشاریع االسمدة ٠٠١            

 مشاریع البتروكیمیاویات ٠٠٢            

 مشاریع المطاط ٠٠٣            

 مشاریع االدویة والمستلزمات الطبیة ٠٠٤            

 مشاریع كیمیاویة اخرى ٠٠٥            

 نفقات استثماریة اخرى ٠٠٦            

ارة الصناعة تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة لوز ٠٠٧            
 والمعادن

 اصالح االضرار ٠٠٨            

 قروض القطاع العام ٠٠٩            

 صناعات تصفیة النفط والغاز    ٠٠٦         

 مشاریع تصفیة النفط ٠٠١            
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 مشاریع معالجة الغاز ٠٠٢            

 مشاریع نقل المنتجات النفطیة ٠٠٣            

 النفطیة والغاز مشاریع خزن المنتجات ٠٠٤            

 نفقات استثماریة اخرى ٠٠٥            

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠٠٦            

 اصالح االضرار ٠٠٧            

 تطویر االنتاج التحویلي للقطاع النفطي ٠٠٨            

 تصنیع المصافي المتنقلة ٠٠٩ ٠٠٦ ٠٢ ٠٢ ٠٢

 الصناعات االنشائیة    ٠٠٧         

 مشاریع السمنت ٠٠١            

 مشاریع الصناعات الكونكرینیة واالبنیة الجاھزة ٠٠٢            

 مشاریع الصناعات االسبستیة والبالستیكیة ٠٠٣            

 مشاریع الصناعات الكلسیة والجبسیة ٠٠٤            

 مشاریع صناعات الزجاج والسیرامیك ٠٠٥            

 اخرىنفقات استثماریة  ٠٠٦            

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠٠٧            

 مشاریع اصالح االضرار ٠٠٨            

 قروض القطاع العام ٠٠٩            

            ٠٢٣    

 الصناعات المعدنیة    ٠٠٨         

 مشاریع الحدید والصلب ٠٠١            

 مشاریع صناعة المعادن غیر الحدیدیة ٠٠٢            
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 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠٠٣            

 مشاریع اصالح االضرار ٠٠٤            

 قروض القطاع العام ٠٠٥            

 الصناعات الھندسیة والمیكانیكیة والكھربائیة    ٠٠٩         

مشاریع المنتجات المعدنیة المصنعة والمكائن واالجھزة عدا  ٠٠١            
 الكھربائیة

 مشاریع المكائن والمعدات واالجھزة الكھربائیة ولوازمھا ٠٠٢            

 مشاریع معدات النقل ٠٠٣            

 نفقات استثماریة اخرى ٠٠٤            

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠٠٥ ٠٠٩ ٠٢ ٠٢ ٠٢

 مشاریع اصالح االضرار ٠٠٦            

 قروض القطاع االشتراكي ٠٠٧            

 مشاریع تولید ونقل القدرة الكھربائیة    ٠١٠         

 محطات تولید القدرة الكھربائیة ٠٠١            

 خطوط ووسائل نقل القدرة الكھربائیة ٠٠٢            

 كھربة الریف ومشاریع الكھرباء الصغرى ٠٠٣            

 نفقات استثماریة اخرى ٠٠٤            

 یع المنجزة والمحذوفة لوزارة الكھرباءتسدید الحسابات للمشار ٠٠٥            

 مشاریع اصالح االضرار ٠٠٦            

 نفقات استثماریة خاصة    ٠١١         

 اقساط القروض والفوائد ٠٠١            

 مشاریع خاصة ٠٠٢            
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 مشاریع اصالح االضرار ٠٠٣            

 مشاریع المجمعات الصناعیة ٠٠٤            

 مشاریع بحثیة متنوعة ٠٠٥            

 مشاریع اخرى ٠٠٦            

 قطاع النقل والمواصالت       ٠٣ ٠٢ ٠٢

 شبكة الطرق البریة    ٠٠١         

 شبكة الطرق السریعة بین المدن ٠٠١            

 شبكة الطرق السریعة داخل بغداد ٠٠٢            

 شبكة الطرق السریعة داخل المدن عدا بغداد ٠٠٣            

 شبكة الطرق الشریانیة ٠٠٤            

 شبكة الطرق المجمعة ٠٠٥ ٠٠١ ٠٣ ٠٢ ٠٢

 شبكة الطرق المحلیة ٠٠٦            

 الممرات الثانیة ٠٠٧            

 الجسور ومقترباتھا ٠٠٨            

 االنفاق ٠٠٩            

 التقاطعات بمستویات خارج المدن ٠١٠            

 المدنتقاطعات بمستویات داخل  ٠١١            

 المعامل والمخازن والمعدات ٠١٢            

 الدراسات والتصامیم ٠١٣            

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠١٤            

 ادارة حركة المرور    ٠٠٢         

 تأثیث الطرق والشوارع ٠٠١            
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 السیطرة المروریة ٠٠٢            

 دراسات وتصامیم ٠٠٣            

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠٠٤            

 معامل ٠٠٥            

 عامة ٠٠٦            

 النقل على الطرق البریة    ٠٠٣         

 نقل المسافرین ٠٠١            

 نقل البضائع ٠٠٢            

 خدمات عامة ٠٠٣            

 مراكز التدریب ٠٠٤            

 ت للمشاریع المنجزة والمحذوفةتسدید الحسابا ٠٠٥            

 خطوط السكك الحدید    ٠٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠٢

 خطوط السكك الحدیدیة والمنشأت التابعة لھا ٠٠١            

 الوحدات المتحركة ٠٠٢            

 خدمات عامة ٠٠٣            

 الدراسات ٠٠٤            

 )المترو(النقل السریع  ٠٠٥            

 سككالتقاطعات مع ال ٠٠٦            

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠٠٧            

 النقل المائي    ٠٠٥         

 قنوات المالحة النھریة ٠٠١            

 االرصفة النھریة ٠٠٢            
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 قنوات المالحة النھریة ٠٠٣            

 الموانئ واالرصفة ٠٠٤            

 معدات المناقلة ٠٠٥            

 دمات عامةخ ٠٠٦            

 الدراسات ٠٠٧            

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠٠٨            

 وسائط نقل بحریة ونھریة ٠٠٩            

 ٢٠٠٣اصالح االضرار قبل عام  ٠١٠            

 النقل الجوي    ٠٠٦         

 المطارات ٠٠١            

 االنواء الجویة ٠٠٢            

 ساتالدرا ٠٠٣            

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠٠٤ ٠٠٦ ٠٣ ٠٢ ٠٢

 ٢٠٠٣اصالح االضرار قبل عام  ٠٠٥            

 خدمات اخرى ٠٠٦            

 االتصاالت    ٠٠٧         

 البرید ٠٠١            

 البرق والتلكس ٠٠٢            

 البداالت ٠٠٣            

 الشبكات المحلیة ٠٠٤            

 المواصالت عبر التوابع ٠٠٥            

 خطوط االیصال والتراسل والمنظومات ٠٠٦            
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 خدمات عامة ٠٠٧            

 الدراسات ٠٠٨            

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠٠٩            

 االنترنیت ٠١٠            

 الخزن    ٠٠٨         

 )الصوامع(السایلوات  ٠٠١            

 الموازین ٠٠٢            

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة ٠٠٣            

 خدمات عامة ٠٠٤            

 اعادة االعمار    ٠٠٩         

 شبكة الطرق البریة ٠٠١            

 ادارة حركة المرور ٠٠٢            

 النقل على الطرق البریة  ٠٠٣            

 السكك الحدیدیة ٠٠٤ ٠٠٩ ٠٣ ٠٢ ٠٢

 النقل المائي ٠٠٥            

 النقل الجوي ٠٠٦            

 االتصاالت ٠٠٧            

 الخزن ٠٠٨            

 خدمات اخرى ٠٠٩            

 االعالم    ٠١٠         

 قنوات فضائیة ٠٠٣            

 خدمات عامة ٠٠٤            
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 قطاع المباني والخدمات       ٠٤ ٠٢ ٠٢

 ئر الحكومیةابنیة الوزارات والدوا   001      

 ابنیة وزارة البلدیات ودور رؤساء الوحدات االداریة 001        

 مشاریع وزارة الداخلیة 002        

 مشاریع وزارة االعمار واالسكان 003        

 مشاریع وزارة التخطیط 004        

 مشاریع وزارة الكھرباء 005        

 مشاریع وزارة الخارجیة 006        

 مشاریع وزارة البیئة 007        

 مشاریع وزارة العلوم والتكنلوجیا 008        

 مشاریع وزارة الزراعة 009        

 مشاریع وزارة الموارد المائیة 010        

 مشاریع وزارة العدل 011        

 مشاریع وزارة المالیة 012        

 رةمشاریع وزارة التجا 013 001 04 02 02

 مشاریع وزارة الدفاع 014        

 مشاریع مجلس القضاء 015        

 مشاریع دیوان الرقابة المالیة 016        

 مشاریع البنك المركزي 017        

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة 018        

 مشاریع متفرقة 019        

 راقیة للسیطرة على المصادر المشعةمشاریع الھیئة الع 020        
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 مشاریع ھیئة النزاھة العامة 021        

 مشاریع المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات 022        

 مشاریع بیت الحكمة 023        

 مشاریع المجمع العلمي 024        

 مشاریع ھیئة االوراق المالیة 025        

 لھیئة العلیا للحج والعمرةمشاریع ا 026        

 مشاریع مكتب رئیس الوزراء 027        

 مشاریع جھاز المخابرات 028        

 مشاریع مجلس االمن الوطني 029        

 مشاریع االمانة العامة لمجلس الوزراء 030        

 مشاریع رئاسة الجمھوریة 031        

 تمشاریع وزارة االتصاال 032        

 مشاریع المجلس االعلى لالعمار 033        

 مشاریع وزارة الصحة   002      

 المستشفیات العامة في المحافظات 001        

 المستشفیات االختصاصیة 002 002 04 02 02

 المراكز الصحیة والعیادات الشعبیة 003        

 توسیع وتطویر المؤسسات الصحیة 004        

 مشاریع صحیة متفرقة 005        

 انعاش االھوار 006        

 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة 018        

 مشاریع االسكان   003      
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 مشاریع المجمعات السكنیة 001        

 مشاریع میاه الشرب في المحافظات   004      

 مشاریع الماء في محافظة دھوك 001        

 مشاریع الماء في محافظة اربیل 002        

 مشاریع الماء في محافظة السلیمانیة 003        

 مشاریع الماء في محافظة نینوى 004        

 مشاریع الماء في محافظة كركوك 005        

 مشاریع الماء في محافظة دیالى 006        

 الدینمشاریع الماء في محافظة صالح  007        

 مشاریع الماء في مدینة بغداد 008        

 مشاریع الماء في محافظة االنبار 009        

 مشاریع الماء في محافظة واسط 010        

 مشاریع الماء في محافظة بابل 011        

 مشاریع الماء في محافظة كربالء 012        

 فمشاریع الماء في محافظة النج 013        

 مشاریع الماء في محافظة القادسیة 014        

 مشاریع الماء في محافظة المثنى 015 002 04 02 02

 مشاریع الماء في محافظة ذي قار 016        

 مشاریع الماء في محافظة میسان 017        

 مشاریع الماء في محافظة البصرة 018        

 لمحافظاتمشاریع ماء اخرى في ا 019        

 تصریف وتكریر المیاه القذرة   005      
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 مشاریع مجاري في محافظة دھوك 001        

 مشاریع مجاري في محافظة اربیل 002        

 مشاریع مجاري في محافظة السلیمانیة 003        

 مشاریع مجاري في محافظة نینوى 004        

 كركوك مشاریع مجاري في محافظة 005        

 مشاریع مجاري في محافظة دیالى 006        

 مشاریع مجاري في محافظة صالح الدین 007        

 مشاریع مجاري في مدینة بغداد 008        

 مشاریع مجاري في محافظة االنبار 009        

 مشاریع مجاري في محافظة واسط 010        

 ة بابلمشاریع مجاري في محافظ 011        

 مشاریع مجاري في محافظة كربالء 012        

 مشاریع مجاري في محافظة النجف 013        

 مشاریع مجاري في محافظة القادسیة 014        

 مشاریع مجاري في محافظة المثنى 015        

 مشاریع مجاري في محافظة ذي قار 016        

 ظة میسانمشاریع مجاري في محاف 017        

 مشاریع مجاري في محافظة البصرة 018 005 04 02 02

 مشاریع مجاري اخرى 019        

 مشاریع وزارة البیئة 020        

 مشاریع وزارة العلوم والتكنولوجیا 021        

 مشاریع تطویر مدینة بغداد   006      
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 االبنیة واالنشاءات 001        

 واكساء الشوارعتبلیط  002        

 االستمالكات 003        

 دراسات لتطویر مدینة بغداد 004        

 مشاریع تطویر مدینة بغداد 005        

 تبلیط الشوارع في بغداد 006        

 مشاریع تطویر المحافظات   007      

 مشاریع محافظة بابل 011        

 مشاریع محافظة كربالء 012        

 مشاریع محافظة النجف 013        

 مشاریع محافظة القادسیة 014        

 مشاریع محافظة المثنى 015        

 مشاریع محافظة ذي قار 016        

 مشاریع محافظة میسان 017        

 مشاریع محافظة البصرة 018        

 مشاریع اخرى 019        

 قف السنيابنیة دیوان الو 020        

 ابنیة دیوان الوقف الشیعي 021        

 ابنیة دیوان اوقاف المسیحین والدیانات االخرى 022 007 04 02 02

 مشاریع متنوعة في المحافظات 024        

 خطة اللجنة الوطنیة لالھوار 026        

 مشاریع المصایف والسیاحة   008      
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 دیمة والحفاظ على التراثتطویر المناطق الق 001        

 المشاریع السیاحیة المتفرقة 002        

 مشاریع الخدمات الثقافیة واالجتماعیة والشباب   009      

 مشاریع وزارة الشباب والریاضة 001        

 مشاریع وزارة المھجرین والمھاجرین 002        

 عیةمشاریع وزارة العمل والشؤون االجتما 003        

 مشاریع االثار والتراث 004        

 دار الكتب والوثائق 005        

 الفنون الموسیقیة 006        

 دار الشؤون الثقافیة 007        

 السینما والمسرح 008        

 مشاریع ثقافیة متفرقة 009        

 قصر المؤتمرات 010        

 النسانمشاریع وزارة حقوق ا 011        

 مشاریع اللجنة االولمبیة العراقیة 012        

 مشاریع الخدمات االجتماعیة 013        

 وزارة الثقافة/ مشاریع السینما والمسرح 014        

 وزارة الثقافة/ مشاریع الدائرة االداریة 015        

 وزارة الثقافة/ مشاریع دار االزیاء العراقیة 016        

 وزارة الثقافة/ مشاریع العالقات الثقافیة 017 009 04 02 02

 مشاریع انشاء المخازن والتخزین   010      

 مشاریع انشاء المخازن والتخزین 001        
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 مشاریع متفرقة 002        

 رعایة الشھداء   011      

 مشاریع مؤسسة الشھداء 001        

 سیاسیینرعایة السجناء ال   012      

 مشاریع مؤسسة السجناء السیاسیین 001        

 قطاع التربیة والتعلیم       ٠٥ ٠٢ ٠٢

 ابنیة ومتطلبات البحث العلمي   001      

 ابنیة ومتطلبات البحث العلمي 001        

 الھیئة العراقیة للحاسبات والمعلوماتیة 022        

 صات الطبیةالمجلس العراقي لالختصا 023        

 ابنیة ومتطلبات الجامعات والمعاھد العلیا   002      

 جامعة بغداد 001        

 الجامعة المستنصریة 002        

 الجامعة التكنولوجیة 003        

 جامعة الموصل 004        

 جامعة كركوك 005        

 جامعة دیالى 006        

 جامعة تكریت 007        

 جامعة االنبار 008        

 جامعة بابل 009        

 جامعة كربالء 010 002 05 02 02

 جامعة الكوفة 011        
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 جامعة واسط 012        

 جامعة القادسیة 013        

 جامعة ذي قار 014        

 جامعة البصرة 015        

 جامعة النھرین 016        

 عة االسالمیةالجام 017        

 ھیئة التعلیم التقني 018        

 مركز الوزارة 019        

 جامعة میسان 020        

 جامعة المثنى 021        

 ابنیة المعاھد والمدارس المھنیة   003      

 ابنیة المعاھد والمدارس المھنیة 001        

 ابنیة المدارس الثانویة والمتوسطة   004      

 انشاء المدارس الثانویة والمتوسطة 001        

 ابنیة المدارس االبتدائیة   005      

 انشاء المدارس االبتدائیة 001        

 مشاریع مدرسیة متنوعة 002        

 ترمیم وبنایة االبنیة المدرسیة في عموم القطر 003        

 ابنیة ریاض االطفال   006      

 ابنیة ریاض االطفال 001        

 ابنیة االقسام الداخلیة للمدارس وتسدید الحسابات   007      
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 بیانال

 الموجودات            ٣

 نقد        ١ ٣
 نقد في الصندوق     ١ ١ ٣
 نقد في المصرف      ٢ ١ ٣
  دینار/بنك النفقات    ١ ٢ ١ ٣
  بنك النفقات الجاریة   ١ ١ ٢ ١ ٣
  بنك النفقات لمشاریع الخطة االستثماریة  ٢ ١ ٢ ١ ٣
  بنك العمالت االجنبیة     ٢  ٢  ١  ٣
 الدوالر/ العمالت االجنبیةبنك    ١  ٢  ٢  ١  ٣
 الیورو/  بنك العمالت االجنبیة   ٢  ٢  ٢  ١  ٣
 اخرى/  بنك العمالت االجنبیة   ٣  ٢  ٢  ١  ٣
  بنك االیرادات المغلق     ٣  ٢  ١  ٣
  الدینار/بنك االیرادات المغلق    ١  ٣  ٢  ١  ٣
  الدوالر/بنك االیرادات المغلق    ٢  ٣  ٢  ١  ٣
  اخرى/ بنك االیرادات المغلق   ٣  ٣  ٢  ١  ٣
  بنك االمانات     ٤ ٢  ١  ٣
 الدینار/ بنك االمانات   ١ ٤ ٢  ١  ٣
 لدوالرا/  بنك االمانات   ٢ ٤ ٢  ١  ٣
  بنك القرض     ٦ ٢  ١  ٣
  بنك المنح     ٧ ٢  ١  ٣
  بنك نیویورك     ٨ ٢  ١  ٣
 الموجود النقدي للدفع اآلجل     ٤ ١ ٣
 موجود نقدي من عمالت أجنبیة     ٥ ١ ٣
 جود النقدي للذھبالمو     ٦ ١ ٣
 موجود نقدي من حواالت خارجیة      ٧ ١ ٣
 السلفحسابات         ٢ ٣
 المؤقتةالسلف ا     ١ ٢ ٣
  سلف تنفیذ اعمال وخدمات   ١ ١ ٢ ٣
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  سلف لجان   ٢ ١ ٢ ٣
  سلف االعالن   ٣ ١ ٢ ٣
  سلف مؤقتة اخرى   ٤ ١ ٢ ٣
  سلف االفراد العاملین     ٢  ٢  ٣
 لسفرا سلف    ١  ٢  ٢  ٣
 االیفادسلف    ٢  ٢  ٢  ٣
 التحویلسلف    ٣  ٢  ٢  ٣
 الراتب سلف    ٤  ٢  ٢  ٣
 الحجسلف    ٥  ٢  ٢  ٣
  السلف المستدیمة     ٣  ٢  ٣
  نثریة/للصرف النقدي  السلف المستدیمة   ١  ٣  ٢  ٣
  الخزائن/السلف المستدیمة للدفع النقدي    ٢  ٣  ٢  ٣
  السلف المستدیمة لشراء الوقود   ٣  ٣  ٢  ٣
  السلف المستدیمة للصیانة   ٤  ٣  ٢  ٣
  السلف المستدیمة الغراض لجان المشتریات   ٥  ٣  ٢  ٣
  سلف االعتمادات     ٤  ٢  ٣
  سلف االعتمادات المستندیة   ١  ٤  ٢  ٣
  سلف االعتمادات البسیطة   ٢  ٤  ٢  ٣
  سلف الحواالت الخارجیة   ٣  ٤  ٢  ٣
  سلف المقاولین     ٥  ٢  ٣
  عات االولیةسلف الدف   ١  ٥  ٢  ٣
  سلف على المكائن والمعدات   ٢  ٥  ٢  ٣
  سلف المقاولین والمتعھدین   ٣  ٥  ٢  ٣
  سلف الدعاوي     ٦  ٢  ٣
  سلف تمویل مشروعات ینفذھا الغیر     ٧  ٢  ٣
  سلف مؤقتة اخرى لالتفاقیات الخارجیة     ٨  ٢  ٣
  الشؤون االقتصادیة   ١  ٨  ٢  ٣
  مبیعات النفط االسود   ٢  ٨  ٢  ٣
  قیة السوریةاالتفا   ٣  ٨  ٢  ٣
  قیة التركیةاالتفا   ٤  ٨  ٢  ٣
  قیة االردنیةاالتفا   ٥  ٨  ٢  ٣
  قیة المصریةاالتفا   ٦  ٨  ٢  ٣
  نیویورك/DFIسلف مؤقتة اخرى الغراض      ٩  ٢  ٣
  حسابات مدینة أخرى         ٣ ٣
 حسابات شخصیة مدینة      ١ ٣ ٣
  مدینو سلف الزواج   ١ ١ ٣ ٣
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  مدینو سلف المكافآت التقاعدیة   ٢ ١ ٣ ٣
  مدینو اختالس اموال الدولة   ٣ ١ ٣ ٣
  مدینون لحساب الخزینة   ٤ ١ ٣ ٣
  مدینو سلف النقل والتاثیث لموظفي الخدمة الخارجیة   ٥ ١ ٣ ٣
  مدینو مبالغ الصكوك المرفوضة   ٦ ١ ٣ ٣
  مدینون مختلفون   ٧ ١ ٣ ٣
 مدینو نفقات دراسیة      ٢ ٣ ٣
  مدینو حساب صنادیق تسلیف الطلبة   ١ ٢ ٣ ٣
  لین دراسیامدینو حساب الفاش   ٢ ٢ ٣ ٣
  عن النفقات الدراسیة مدیونیة الدوائر   ٣ ٢ ٣ ٣
 مدینون عن األخطاء الحسابیة       ٣ ٣ ٣
  نقص في الصندوقلا    ١ ٣ ٣ ٣
  النقص في المخازن    ٢ ٣ ٣ ٣
  الصرف بصورة زائدة    ٣ ٣ ٣ ٣
  النقص في االیرادات    ٤ ٣ ٣ ٣
 تصفیة األرصدة المدینة القدیمة      ٩ ٣ ٣
 قروض        ٤ ٣
 اإلقراض الداخلي     ١ ٤ ٣
 قصیر اقراض داخلي   ١ ١ ٤ ٣
 طویل اقراض داخلي   ٢ ١ ٤ ٣
  االقراض الخارجي     ٢  ٤  ٣
  اقراض عربي   ١  ٢  ٤  ٣
 قصیر اقراض عربي  ١ ١  ٢  ٤  ٣
 طویل ض عربياقرا  ٢ ١  ٢  ٤  ٣
  اقراض اجنبي   ٢  ٢  ٤  ٣
 قصیر اقراض اجنبي  ١ ٢  ٢  ٤  ٣
 طویل اقراض اجنبي  ٢ ٢  ٢  ٤  ٣
  استثمارات       ٥  ٣
  استثمارات داخلیة    ١  ٥  ٣
  استثمارات داخلیھ في اسھم داخل العراق    ١  ١  ٥  ٣
  استثمارات داخلیة في حصص ملكیة اخرى   ٢ ١  ٥  ٣
  رف االقلیمیةتنمیة المصا  ١ ٢ ١  ٥  ٣
  استثمارات داخلیھ في سندات    ٣  ١  ٥  ٣
  استثمارات خارجیة     ٢  ٥  ٣
  استثمارات خارجیة في اسھم   ١ ٢ ٥  ٣
  اسھم وحصص ملكیة اخرى   ٢ ٢  ٥  ٣
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  استثمارات خارجیة في سندات    ٣  ٢  ٥  ٣
  االمریكیة الخزانةاستثمارات في سندات   ١  ٣  ٢  ٥  ٣
 یة المدینةحسابات التسو        ٦ ٣
 إیرادات مستحقة غیر مقبوضة     ١ ٦ ٣
 مصاریف مدفوعة مقدمًا      ٢ ٦ ٣
 الحسابات النظامیة المدینة        ٩ ٣
 خطابات ضمان مستلمة من الغیر      ١ ٩ ٣
 مقابل خطابات ضمان صادرة للغیر      ٢ ٩ ٣
 موجود نقدي لوحدات مستقلة مالیًا      ٣ ٩ ٣
 الموجودات الثابتة      ٤ ٩ ٣
  االراضي   ١ ٤ ٩ ٣
  المباني والمنشآ ت   ٢ ٤ ٩ ٣
  االالت والمعدات   ٣ ٤ ٩ ٣
  وسائط نقل   ٤ ٤ ٩ ٣
  عدد وقوالب   ٥ ٤ ٩ ٣
  ث واجھزة مكاتباثا   ٦ ٤ ٩ ٣
  تات وحیواناتنبا   ٧ ٤ ٩ ٣
  موجودات اخرى   ٨ ٤ ٩ ٣
 المخزن      ٥ ٩ ٣
 د اولیةموا المخزن   ١ ٥ ٩ ٣
 مواد احتیاطیة مخزن   ٢ ٥ ٩ ٣
 وقود مخزن   ٣ ٥ ٩ ٣
 متنوعات مخزن   ٤ ٥ ٩ ٣
 انتاج مخزن   ٥ ٥ ٩ ٣
 البیع غرضلبضائع  مخزن   ٦ ٥ ٩ ٣
 اخرى مخزن   ٧ ٥ ٩ ٣
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  الموجـــودات) ٣(
  

  نقــــد) ١-٣(      
  في " حركة النقــد سواء مایدفــع او یقبض وسواء كان نقــــدا یسجل في ھـذا الحساب                          
  یحــــلل ") عمالت محلیة  او عمالت اجنبیة او ذھبا" (الصندوق او في المصارف نقدا                          
  -:الى                           

 
  نقد في الصندوق ) ١-١-٣(                     

  یسجـل فـي ھـــــذا الحــســـاب مـــقـبـوضــات ومـدفــوعـــــات                                     
  .وحــــدات االنفاق                                     

                  
  نقــــــد فـــي المصــــرف ) ٢-١-٣(                     

  یشمل ایداعات ومسحوبات وحدة االنفاقو                                      
  ر الدینا/ بنك النفقات االعتیادیة ) ١-٢-١-٣(                              

  ر الدینا/ الجاریةبنك النفقات ) ١-١-٢- ١- ٣(                               
  المبالغ التي یتم ایداعھا اوسحبھـا مــن  یسجل في ھــذا الحساب                                                      
  قبـل وحــدات االنفـاق للدائـرة مـن حسابھـا الجـاري فـي البنــك                                                       
  . لألغراض التشغیلیة بالدینار العراقي                                                      

  
  بنك النفقات لمشاریع الخطة االستثماریة) ٢-١- ٢-١-٣(                               

  یسجل في ھــذا الحساب المبالغ التي یتم ایداعھا او سحـبھا من                                                       
  .دات االنفاق المكلفة بتنفیذ الخطة االستثماریة قبل وحــــــ                                                      

  
  بنك العمالت االجنبیة ) ٢- ٢-١-٣(                               

  یسجل في ھـــذا الحســاب المبالـغ التـي یتــم ایداعھا او ســحـبھا                                                     
  مــن قـــبل وحــدات االنفــاق مـن حسابھـــا الجـاري فــي البنــــك                                                     

  بالعمــالت االجـنبیـــة ولكافــة الدوائـــر وبما یعادلھـــا  بالدینـــار                                                     
  لنــوع " العراقي حسب ســعر الصرف المتفق علیھ ویحــلل تبعــا                                                    

 :العملة االجنبیة الى                                                     
 

  الدوالر/ بنك العمالت االجنبیة ) ١-٢-٢- ١ -٣(                              
  الیورو/ بنك العمالت االجنبیة ) ٢-٢-٢- ١-٣(                               

  بنك العمالت االخرى)  ٣-٢-٢- ١- ٣(                               
                         

  بنــك االیــرادات المغلــق) ٣-٢-١-٣(                           
لكبی رة المودعـ ـة مـ ـن قبـــ ـل وحـ ـدات االنف ـاق       مب الغ االی رادات ا  یسجل في ھـذا الحساب                        

نتیج  ة قوانینھـ  ـا الخاصـ  ـة التـ  ـي تخولھ  ا اســـ  ـتیفاء مب  الغ ع  ـن نشاطھـ  ـا التـ  ـي تقــ  ـرره  
دائـرة المحاسـبة والیحـق للوحــدات االنفــاق السحـ ـب منـ ـھ وانمـ ـا رص یده یحـ ـول فــ ـي       

  -:لنوع العملة الـــــــــــى " حاسبة ویحلل تبعانھایــة كل شـھـر الى حسـاب دائرة الم
  

            
  الدینار/ بنك االیرادات المغلق ) ١-٣-٢- ١- ٣(                               
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  الدوالر/ بنك االیرادات المغلق  )٢-٣-٢- ١- ٣(                               
  اخرى/ الیرادات المغلق بنك ا) ٣-٣-٢- ١- ٣(                               

  
  بنــــــك االمانات) ٤-٢-١- ٣(                           

  یسجل فـي ھــذا الحسـاب مبالـغ االمانات التــي یتــم اســتیفائھا مـن قبــل                                            
  اق فــي بعـض الدوائـر التــي تتعامــل بحســاب االمانـــات وحــدات االنفـــ                                          
                               بموجبكحسـاب وسـیط لضمان تحصـیل االیـرادات وبمبالغ كبیـرة ویفتـح                                           
  " لتعـلیمات تصدر عـنھا ویحلل تبعـا" حاسـبة واسـتناداتوجـیھ دائـرة الم                                          
  -:لنـــوع العـمـلــــة الـــى                                           

                              
  ر الدینـا/ بنك االمانات ) ١-٤-٢- ١- ٣(                               
  الدوالر/ بنك االمانات ) ٢-٤-٢- ١- ٣(                               

  
  بنــك القـــرض) ٦-٢-١-٣(                           

  یسجل في ھـذا الحساب المبالغ الزائـدة عــن حاجــة الدولة لغــرض                                                  
  للغیر من اجل تحقیق الفائدة او تقترضھا الدولة بنـاء على اقراضھا                                                  
  .   حاجتھا ولتوفیــر السیولة                                                  

  
  بنـــك المنـــح) ٧-٢-١-٣(                           

  ساب مبالـغ المنح التـي تدفعــھا الدولـــــة الـــى یسجل في ھـــذا الح                                                 
  .الغیر او مبالغ المنح التي تستلمھا الدولة من الغیر                                                  

  
  بنك نیویورك) ٨-٢-١-٣(                          

      
  ع االجل الموجود النقدي للدف) ٤-١-٣(                      

                         
یسجل في ھــذا الحساب المبالغ التي تسحـب مــن وحـــدات االنفـاق                                                                                            

  حسابات  خاصة في المصارف لحـین  للدوائر الحكومیة وتودع فــي                                         
  حـلول موعـد تسدیدھا الى الجھات الدائنة خارج القطـر وھـو خاص                                          
  .بدائـرة المحاسـبة فقـط                                          

 
  مالت اجنبیةموجود نقدي من ع) ٥-١-٣(                               

  
  یسجل في ھــذا الحساب رصـید العمالت االجنبیة الموجودة لـدى                                                                     
  وحــــدات االنفــاق ویحـلل حـســب العملـة وبمــا یعـادلھـــا مــن                                               

  .                     العملة المحـلیة                                               
                                    
  الموجود النقــدي للذھب) ٦-١-٣(                                

  لموجــود النقـدي للخزینـةیسجل في ھــــذا الحساب رصـید ا                                              
  العامة مـــن الذھــب ویعــود ھـــذا الحساب الى دائــرة                                               
  المحاســبة فقـــــط  بحكـــم مسؤولیتھا على االشراف على                                               

  .الرصــــید النقـــدي للخزینة العامــــــة وادارتـــھ                                              
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  موجود نقدي من حواالت خارجیة) ٧- ١-٣(                                      

  یسجل فــــي ھـــــــذا الحساب رصید الحواالت الخارجیة وھــو یخــص                                                
   .دائـــرة المحاسبة فقط                                                 

  حسابات السلف )٢-٣(                 
    النقدیة   المبالغ  یھافیسجل  وھي حسابات وسیطة بین الدفع وعملیة التوثیق المستند               
  لغـرض   الثبوتیة المعـززة للصرف  ساب وسـیط لحـین توفـر المستنداتالمدفوعة كسلف وكح                 
    العامة للدولة وتحـلل  حسب انـواع الصـرف المقـررة فـي الموازنة " نھائیا" قیـدھا مصرفا                 
  وكاالتي صـرف والغـرض منھا حسـب نـوع ال                

                                                     
  السلف المؤقتة)  ١-٢-٣(                                

  یسجل في ھذا الحساب المبالـغ التي یتـم صرفھـا كسلف الجـل قـریب لغـــــرض                                      
  خالل  نفــس السنة التي منحـت فیھا او " نھائیا" اجراء تسویتھا مصرفا                                     
  انتفـــاء الغـرض منھا علـى ان الیتعــدى تاریــخ تسـدیـدھا نھایـة الســنة                                       
  :ل كاآلتــــي المختصة وتحــل                                      

                                                  
  سلف تنفیذ اعمال وخدمات) ١- ١-٢-٣(                               

  یسجل في ھــذا الحساب المبالـغ التي صرفت لغرض انجاز عمل ما                                                 
  او تقدیــم خدمـة لوحــدات االنفاق  فـي الدائـرة مـن جھة اخـرى                                                  

  ویتــم تسدیدھا حال إكمال العمـل وتھیئة المستندات المعـززة                                                  
  .بل انتھاء السنة المالیة حتماللصرف وق                                                 

            
  ســـلف  لجــــان)  ٢-١-٢-٣(                               

  یسجل في ھـــذا الحســـاب المبالـغ التـي تصرف الـى اللجــان التــي                                                  
  تشكـل لغـرض القیام باعمال او شراء مواد او غـیرھا ویتم تسدیدھا                                                  

  حــال إكمـال العمــل و شـراء المـواد وتھـیئـة المسـتنـدات المعــززة                                                  
  " .        ھــاء السنة المالیة التي صرفت فیھا حتماللصـرف وقــبل انت                                                 

                              
  ســـلف االعــالن                 ) ٣-١-٢-٣(                              

  ـالت یسجل في ھذا الحساب مبالـغ اجور االعالن في الصحف والمج                                                 
  عــن مھام وحـدات االنفاق في بعــض االحــیان تتحملھــا وحــــدات                                                  
  االنفاق حیث تقـید مصـرفا نھائیا على الموازنة بعــد اتمـام االعـالن                                                   

  معـززة بالمستندات الثبوتیة وفـي احــیان اخــرى تتحملھــا اطـراف                                                   
  ثانیــة مثــل اجـــور المناقصـــات والمزایدات حــیث تسـتـرد نقــــدا                                                   

  .     مـن الطــرف الثانـــي                                                  
                   

  سلف مؤقتة اخرى    ) ٤- ١-٢-٣(                               
  یســــجل في ھـــــــذا الحساب المبالـغ التـي تصــرف بشكـل مؤقــت                                                  

  .    والغــراض اخرى عدا ماذكر اعاله                                                  
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     ســـلف االفــراد العاملیــن )٢-٢-٣(                           
  حدات االنفاق  یسجل فــي ھــذا الحساب المبالغ التــي تدفــع الى منتسبي و                                         
  نتیجة تكلیفھم بمھام تخـص الدائرة ویستخدم كذلك في حالة صرف رواتب                                           
  :  الموظفین قبل حلول موعده ویحلل الى عدد من الحسابات                                         

   
                                                          

  ســـلف الســـفر)) ١- ٢-٢-٣(                               
  یسجل في ھــذا الحساب المبالـغ التي تدفع الى الموظف عـند تكلیفھ                                                   
  القطر ویتم اطفائھا عند إكمال المھمة وعودتــــھ بمھمة داخل حدود                                                  
  الى الدائــرة وذلك من خالل تقدیمھ للمستندات االصولیـة لمصاریف                                                  
  .      النافذ سفره ومبیتھ واستحقاقھ حسب قانون السفر واالیفاد                                                  

   
  ســـلف االیفـــاد) ٢- ٢-٢-٣(                               

  یسجل في ھــذا الحساب المبالغ التـي تصـرف الـى الموظـف الـــذي                                                  
  طر ویتم اطفائھا عند إكمال المھمة وعودتھ الى یوفــد الى خارج الق                                                 
  الدائـرة وذلك خـالل تقدیمـھ للمستندات االصـولیة لمصاریف سفـره                                                  
         .ومبیتھ واستحقاقھ حسب قانون السفر واالیفاد النافذ                                                  

  
  ســـلف التحویـــل ) ٣-٢-٢-٣(                               

  یسجل في ھـذا الحساب المبالغ التـي تدفع الـى الموظف المنقول من                                                 
  حـدود محافظتـھ وبنـاء على مقتضـیات دائرتھ الى دائـرة تقع خارج                                                  
  المصلحـة العامة وذلك لمواجھة النفقـات التي یحتاجھا لنقلھ ونقـــل                                                  
  المحـل  ونقــل اثاث منزلھ الى" افراد عائلتھ المكلف باعالتھم شرعا                                                 
  المنقــول الیـھ عـلى ان تتحمـل موازنـة الدائـرة المنقـول الیھا ھــذه                                                  
  المصاریف والیستحـق ھــذه المصاریف اذا كـان الطلب بنــاء علــى                                                  

  .                                         طلبھ                                                  
  

  ســـلف الرواتــب) ٤- ٢-٢-٣(                               
  " یسجل فــي ھـــذا الحســاب صافــي الـرواتـب التــي تدفــع مقدمــا                                                 
  للموظف قبل حلول موعـد تاریخ صرف الرواتب المحددة للدائـــــرة                                                  
  بسبب سفره لفترة طویلة وكذلك عندما الیسحب راتبھ مع الرواتــب                                                  

  وعـند سحـب رواتب الشھر الالحق تجري تسویتـھ " االخرى سھوا                                                 
  . بة الداخلیة للسحب وذلك ضمن قواعد الرقا                                                 

     
  ســـلف الحــــــج ) ٥- ٢-٢-٣(                               

  یسجل فــي ھـــذا الحساب المبالغ التـي تصــرف الى الموظـف مــن                                                 
  صافـي راتبھ عـندما یصرف لھ قبل حلول موعده بسبب سفره الداء                                                  
  سویتـھ عـندما تسحـب رواتب الشھـر الالحــق فریضة الحـج ویتـم ت                                                 
  .     وذلك ضمن قواعد الرقابة الداخلیة لسحب الرواتب                                                  
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  الســـلف المستدیمـــة) ٣-٢-٣(                           
  یسجل في ھذا الحساب المبالغ التي تم سحـبھـا باسـماء جھـات معـینـة او                                          

  اشخاص كسیولة نقدیة لمواجھة حاالت الصرف ذات الطبیعـة المستعجلة                                           
المحاسبة او حسـب الصالحیة المخـولة لھم ویتم                                             لموافقة دائرة " اسـتنادا                                         
  مــن  ٣١/١٢تعویضھا خالل اشھر الســنة ویجــري تسویتھا فـي او قــبل                                          
  عـند تغـییر الشخص المسـؤول عنھا ویعـاد سحـبھا فـي  السـنة المالیة او                                          
  بدایــة السـنة التالیـة باالعــتماد علـى موافـقـة السـنة االولى یحـلل ھـــذا                                           
  - :الحساب حسب الغرض الذي سحبت الجلھ                                           

   
  النثریة/ ســـلف مستدیمة للصرف النقدي ) ١- ٣-٢-٣(                               

  یسجل فـي ھـــذا الحساب المبالغ التــي تســحـب من قبــل وحـــدات                                                  
  سـیولة النقدیـة تحـت تصـرفھـا لمواجھــة حــاالت  االنفاق لتوفیـر ال                                                 

  .الصرف المستعجلة                                                
  الخزائن/ ســـلف مستدیمة للدفــــع النقدي ) ٢-٣-٢- ٣(                                  

  فـي ھــــذا الحساب المبالغ المسحوبة تحـت تصرف الخزائن  یسجل                                                   
  . لحـــاالت الصرف النقدي                                                   

  ســـلف مستدیمة لشراء الوقــود ) ٣- ٣-٢-٣(                               
  جل في ھــذا الحساب المبالغ المسحوبة من قـبل وحدات االنفاق یس                                                  
  لغـرض شـراء الوقــود فــي الدوائــر التــي تحـتاج الـى مـثل ھـــذا                                                   
  . النـــوع مــن الصــرف                                                   

  ســـلف مستدیمة للصیانــــــــــة) ٤-٣-٢-٣(                                   
  یسجل فــي ھــذا الحسـاب المبالـغ التـي تسـحـب لغـرض الصـیانــة                                                   
  فاق التي تحتاج لھذا الغرض بشكل    من قبل وحـدات االن                                                  
  .  دائمي ومستمـر                                                   

  ســـلف مستدیمة الغراض لجان المشتریات ) ٥- ٣-٢-٣(                               
  لـغ التي تسحب بإسم لجـان المشتریات  یسجل في ھـذا الحساب المبا                                                 
  في وحـدات االنفاق التـي تحـتاج الـى مشتریات بصـورة                                                  
  .  دائمیة ومستمـرة                                                  

  
        تســـلف االعتمـــادا) ٤- ٢-٣(                     

  یسجل في ھــذا الحساب المبالغ التي تسحب لغـرض االسـتیـراد ویحــلل ھــــذا                                      
   -:لنـــوع االعتمــــاد والغرض منھ الى " الحساب تبعــا                                    

  
  ســـلف االعتمادات المستندیــة) ١-٤- ٢-٣(                                                    

  یسجل فـي ھــذا الحساب المبالغ التـي تدفـع عـلى حـساب االعـتماد                                                   
  ـقد موقع من المفتوح لغـرض استیراد مواد وتنفیذ خدمة بموجب ع                                                 

  قبل الدائرة المختصة او الشركة المنفذة ویتــم اطـفاء ھـذا الحساب                                                   
  بتنفیـــــــذ   "  عـند اسـتالم المادة ودخولھا الـى المخـازن او تأییــدا                                                  

  على الغــرض الذي احـتسب عـلیـھ " الخدمة وقیــد المبلغ مصــرفا                                                  
  .الصرف                                                  
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  ســـلف االعتمادات البسیطــــة) ٢- ٤-٢-٣(                               
  یسجل في ھــذا الحساب المبالغ المسـحوبــة لمعالجــة االعـــتمادات                                                   

  البسیطة التي یكون غرضھـا تمویل الوحدات العراقـیــة فـي الخارج                                                  
  كالسفارات والملحقیات والوحـدات االخــرى فــي الخارج ویتـم قیــد                                                  

  المبلغ عند تحویلھ مـن البنك الى الدوائر في الخارج واشعار الدائرة                                                  
  ـن حسابھــا مبلــغ االعتمـاد وعنــد ورود الرئیســیة التي ســحب مـ                                                 
  المستندات المعــززة للصــرف من تلك الوحدات یتم احتساب مبلغھا                                                  
  .لھذه السلفة " على الموازنة وایــرادا" مصرفا                                                 

  ســــلف الحــــواالت الخارجیــــة) ٤-٤- ٢-٣(                               
  یسجل في ھـــذا الحساب المبالـغ التــي تسحب مــن حساب وحدات                                                    
  .ـــــــارج االنفاق وتســـــدد الــى الخـ                                                  

       ســـلف المقاولیـــــن) ٥-٢-٣(                         
  یسجل في ھــذا الحساب المبالغ التي تدفعھا وحدات االنفاق الى المقاول                                             
  ـمل مـا لحسابھا ویتـم اسـتـردادھا مـن حقوقــھ لقــــــاء قیامھ بتنفــیذ ع                                            
  -:عـند تسدیدھا لھ ویحلل تبعا لنوع السلفة الى عدد من الحسابات ھـي                                             

  ســـلف الدفعــات االولیــــة) ١-٥-٢-٣(                               
  یسجل في ھــــذا الحساب مبالـغ الســلف النقدیـة التــي تدفـــع الــى                                                  

  بعــد مراعاة الشروط الواجب توفرھا المقاولین عــند توقیــع العــقد                                                  
  :الى تعلیمات تنفیذ الموازنة السنویة وھــي " تنادااس                                                 
 %               ١٠ان التزید عن .١                                       
  تقدیــم كفالــة.٢                                       
  " .او جزءا" لتسلیم كالان یكون موقع العمل جاھز ل.٣                                                 
  تسترد ومـن المقاولین على شـكل دفعات من قیمة العمل المستمر  .٤                                                 

  .او ماتنص علیھ بنود العقد                                                     
  

  ـــلف على المكائن والمعدات س) ٢- ٥-٢-٣(                               
  یسجل فـي ھـــذا الحسـاب المبالــغ التــي تدفـع للمقاول كسلفة عــن                                                   
  ن القیمة المقـدرة للمكائن والمعـدات الموجودة في موقع العمل بعد ا                                                 
  یتــم رھـنھـا رھــنا حیازیـا لـدى الجھـة المقــدرة رسـمیـــا ضـمـــن                                                  
  سجالت الدولة وتستـرد تلك السلفـة وفــق تعـلیمات تنفیــذ العـقــود                                                  

  .      الحكومیة الصادرة من دائرة العقود المركزیة في وزارة التخطیط                                                  
  

  ســـلف المقاولین والمتعھدیــن )  ٣- ٥-٢-٣(                               
  عھدین علـى حسـاب االعمال یسجل في ھـذا الحساب مایدفع الى المت                                                 
  التي یتعھـدون بالقیام بھا اذا كان في شـروط عـقـود تعھداتھـم نصــا                                                
  صریحـا یقضـي بتسلیفھــم علـى حسـاب تعھداتھـم وتســترد منھــم                                                  

  اما نقـــدا او بطریقـة التسویة من استحقاقھم واستحصال الضمانات                                                 
  .الكافیـة لتأمـــین ذلك                                                  
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  ســـلف الدعـــاوي )٦-٢-٣(                           
  یسجل فـــي ھـــذا الحســاب المبالـغ التــي تقــوم وحـــدات االنفــاق                                                   

  بدفعھا على حساب دعـوى فـي المحاكـم بمـا في ذلـك مقدمة اتعــاب                                                  
  المحاماة والمصاریف االخرى كالرسـوم ویتـم معالجـة ذلك واطفــاء                                                  

  السلفة بعــد حسم الدعـوى فـي حالة  كسـب الدعـوى یتـم اســترداد                                                   
  وفق قـرار الحكم وبخالفھ تتحمل الموازنة  المبلــغ من المدعي علیھ                                                 
  .للسلفة " وایرادا" نھائیا" العامـة النفقات حیث یقید مصرفا                                                 

                            
  ســـلف تمویل مشروعات ینفذھا الغیــر ) ٧-٢- ٣(                           

  یسجل فـي ھـــذا الحساب المبالغ التي تدفعھا وحـدة االنفاق الـى                                                      
  دائــرة اخــرى مكلفـة بتنفیـذ مشـــروع لحســاب وحــدة االنفـاق                                                      

  .    االولى ویحلل حسـب المشاریـــع                                                      
      

  سلف مؤقتة اخرى لالتفاقیات الخارجیة) ٨-٢-٣(                
.                          یسجل في ھذا الحساب مبالغ االتفاقیات التجاریة بین العراق والدول االخرى                                  

  
  الشــــــــــؤون االقـتـصـــــادیــــــــــــة ) ١-٨- ٢- ٣(                               

  مـبیعــــــــــات النـفـــــــط االســـــــــود) ٢-٨- ٢- ٣(                               
  ـــــــــةاالتفــــــاقـــیـــــــــة الســـــوریـ) ٣-٨- ٢- ٣(                               
  االتفــــــاقــیــــــــــة التـــــــركـیـــــــــة) ٤-٨- ٢- ٣(                               
  االتفــــــاقــیــــــــــة االردنــیــــــــــــــة) ٥-٨- ٣- ٣(                               
  ــــــــــة المــصــریــــــــــة االتفــــــاقــی) ٦-٨- ٢- ٣(                               

  
  نیویورك/  DFIسلف مؤقتة اخرى الغراض ) ٩-٢-٣(                           

                                             DFIیسجل في ھـــذا الحساب مبالغ  الحسابات الفرعیة لحساب                                                  
  التي  تحول بموجب موافقات مجلس الوزراء لطلب الوزارات لحین                                                    
  استخدامھــا لالغــراض المخصصـة لھـا وعـكسھـا علــى المصــرف                                                

  .                    النھائـــي                                                  
                                                 

  حسابات مدینة اخرى) ٣-٣(        
  اق بذمــة یسجل فـــــي ھــذا الحسـاب المبالـغ التي ترتبت لصالـح وحــدات االنفـــ                                
  اآلخرین سواء دفعت من قبلھا او استحقت لھا لسبب ما دون ان تكون   لغـــرض                                 
                                . اداء عمـل او خدمة للدائرة                                 

  
  

  حسابات شخصیة مدینة )١- ٣- ٣(                     
یسجل في ھذا الحساب مبالغ الدیون التي بذمة جھات واشخاص كدیون شخصیة                                                                     
  :                   ویحلل كاالتي                                  
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  ســـلف الـزواج مدینــــــو ) ١-١-٣-٣(                           
  وحــدات االنفــاق ل ـة من قبـالمبالغ المدفوعالحساب  یسجل في ھــذا                                              
  ھ ــى طلب یقدمـــاء علــح بنـي الزواج وتمنـھ فـلى الموظف لمساعدتا                                              

  ى شروط ـاء علــوبن ــایر متزوج سابقـــھ غـى دائرتھ كونـلاف ـالموظ                                              
  ن الجھات المختصة لعملیة الزواج ــد مــع تقدیم تأییـینة مـانونیة معـق                                              
  ویتــم تسدیــدھا باقســاط شھریــة ولمــدة خمــس ســـنوات واذا رزق                                               
  المســـتلف بطفـــل فیعــفــى مــن قــســط ســنوي اما اذا رزق بتـــؤام                                               
  . فیعـفـــى مــن قسطـیـــن                                               

  
  ســلف المكافــآت التقاعدیــة) ٢- ١-٣-٣(                            

  یسجل في ھـــذا الحساب اعــادة مبلـغ المكافــأة التقاعدیة التـــي صرفـت                                                 
  على التقاعـد قبل اكمالھ مدة الخدمة مــن ثـم تــم  للموظف الذي احیل                                                 
  اعادتـــھ الـــــى الخدمـة وطلب احتســاب خدمتـــھ التي تقاضــى عـــنھا                                                 
  ــــــــھ الجدیــدة الغــراض التقاعـد المكافــأة التقاعدیة استمـــرار لخدمت                                                
  " وبشرط ان یقـــدم الموظــف طـــلب تحریـري بذلك خالل تسعین یوما                                                
  ـھ ھـــذا ان یعیــد من تاریــخ تبلیغـھ من قبــــل دائرتـــھ ویتعھــــد بطلبــ                                                
  بمعـــدل ربــــع " الــى الخزینـــة ھـــذه المكافــأة التقاعـدیة مقســطا                                                
  مـن " شھرا ١٢رواتبھ الشھریــة وعلى ان یتــــم خــالل مـــدة التتجـاوز                                                 
  تأریــــخ  صدور قـــــرار باستردادھا اما المبالغ التي یتاخر تسدیدھا                                                 
  من  " اعتبارا%  ٣شھرًا فتحتسب علیھا فائدة سنویة بنسبة  ١٢عـــن                                                

  ".                شھرا ١٢تاریخ انقضاء                                                 
    

  مدینو اختــالس امـوال الدولــة النقدیـــــة )٣-١-٣-٣(                               
  ولة الن  یسجل في ھــذا الحساب المبالغ المختلسة من امـــوال الد                                                    
  العــثور على االختالس وثبوتھ یتطلب اتخــــاذ اجـــراءات قیدیــة                                                     
  . لضمــان استرداد المبالغ المختلسة وتتابع بالطرق القانونیة                                                     

  
  مدینون لحساب الخزینة ) ٤-١-٣-٣(                             

  یسجل في ھـــذا الحساب مبالغ الدیون التي تنشـأ بذمــة اآلخریــن                                                    
  الى قــرار حكــم او " لحســاب الخزینـــة العامــة ســـواء اســتنادا                                                   
  . نتیجــة بیــع اموال الدولة لھم                                                    

        
  مدینو سلف النقل والتأثیث لموظفي الخدمة الخارجیة )٥-١-٣-٣(                             

  ــل في ھـــذا الحســـاب المبالغ التــــي تصــرف لموظفــــــــي یسج                                                   
  مثال موظفـــي وزارة الخارجـــیة الذیـــن تـم ( الخدمــة الخارجیـة                                                    
  لمواجھـــة ســــــــد ) اقیة فــــي الخــارج نقلھم الى السفارات العر                                                   
  احتیاجاتھـــم لالغراض المذكورة من اجـور النقل وتأثیث منازلھم                                                    
  .في الخـــــارج                                                    
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  مدینو مبالغ الصكوك المرفوضة  )٦- ١-٣-٣(                                
  یسجل في ھــذا الحسـاب مبالـغ الصكـوك التـي تودعھـا وحـــدات                                                     
  جــود نقـص او االنفاق في حسابھا لدى المصرف ویتم رفضھا لو                                                    
  خطـأ في تنظیمــھ فیصبح الذي حــرر الصـك مدین بمبلغھـا ویتـم                                                     
  اجــراء تسـویـة ھـــــذا الحـســـاب بتصحیـــح الخطــأ بالصكــوك                                                     

  .وارسالھا الى البنك لغرض قیدھا ایرادافي الحساب الجاري                                                    
  
  

  مختلفـــــون مدینــــون) ٧-١-٣-٣(                           
  بذمة اآلخرین یسجل في ھــــذا الحساب حاالت الدیون التي تترتب                                                    
  .عــــــدا ماذكـر اعــــاله                                                    

        
  یةــات دراســون نفقـــــمدین )٢- ٣-٣(                     

  ة الموظف خالل یسجل فــي ھــــذا الحساب مبالــغ الدیــــون التــي تترتب بذم                                     
  فترة دراسـتھ عـندما كان طالب قبل التعیین او خــالل دراستــھ وھــو موظـف                                       
  :  وتحلل كاالتي                                      

  
  مدینون صنادیق تسلیف الطلبة )١-٢-٣-٣(                           

  یسجل في ھــذا الحساب المبالغ التي تعطى الى الطالب خــــــــالل                                                    
  السنة الدراسیة وتستقطع منھ بعد التعیین وعلى الدائرة ان ترسل                                                    

  مبلـــغ ھــذا الدیـــن صفقــة واحــدة الـــى صندوق تسلیف الطلبة                                                     
  .  وتستقطع من راتبھ على شكل اقساط                                                      

  
  "الفاشلین دراسیا/ مدینون ح )٢- ٢-٣-٣(                               

  الـذي ) الطالب(یسجل في ھــذا الحساب المبالغ التي ترتبت بذمـة                                                     
  .  فشل في الدراسة                                                     

  
  مدیونیة الدوائر عن نفقات دراسیة) ٣- ٢-٣-٣(                               

  یسجل في ھـــذا الحســاب المبالـغ التـي قامـت احدى وحدات االنفاق                                                 
  بصرفھا على منتســب دائـرة اخــرى بســبب ) وزارة المالیة " (مثال                                                
  .استھ وعلى  نفقتھا در                                                

  
  مدینون عن االخطاء الحسابیــة )٣- ٣-٣(                     

 یسجل في ھــذا الحساب المبالغ التي ترتبت بذمة اآلخرین نتیجة االخطـــــاء                                  
   -:الحسابیة وتحلل كاالتي                                               
  
  النقص في الصنـــدوق) ١-٣-٣-٣(                               

  ویسجل فــي ھــــذا الحساب المبالـغ التــي ترتـبت بذمـــــة امــین                                                         
ــود نقــص بیـن الموجـود النقــدي ورصید                الصندوق في حالة وج                                                    
  حساب الصندوق ویتم اجراء تسویة ھـذا الحساب بعـد التحــــري                                                     
  .  من امین الصندوق "واذا لم یكتشف السبب یسترد النقص نقدا                                                    
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  النقص في المخازن          )٢-٣-٣-٣(                             

  یسجل في ھــذا الحساب المبالغ التي ترتبت بذمــة امـین المخـزن                                                     
  لمواد الناقصة في المخازن ویتم اجـــراء تسویة قیمة المواد عن ا                                                    
  الناقصة بعــد التحــري واذا لم یكتشــف السـبب تستـرد نقـدا من                                                       
  . امین المخزن                                                     

                                                         
  الصرف بصورة زائـدة) ٣- ٣-٣-٣(                               

  یسجل فــي ھــذا الحساب المبالغ التي یكتشــف انـــھا مصروفـــة                                                     
  بصــــــــورة زائـــــــدة حیث تعدل وتقید  في ھــذا الحساب بذمــة                                                     

  .  الشخـص الذي قام بالصرف                                                    
  

  النقص في االیـــرادات      )٤-٣-٣-٣(                               
  یسجل فـي ھــذا الحساب النقـص الحاصل في االیرادات حیث یقید                                                     

  .  الفرق بذمة المتسبب لحین معالجتھ واسترداده                                                     
  

  تصفیة االرصدة المدینة القدیمة )٩-٣-٣(                           
  یستخدم ھـــذا الحساب لتصفیة ارصدة الدیون القدیمة والتـي لــم                                                     

  تدور الى النظام الجدید فعندما تحصل علیھا حركــة قبـل تدویـرھا                                                     
                                 .تسجل على ھذا الحساب                                                     

  
  روضــــــــــــــق )٤- ٣(                                    

  یسجــل فــي ھـــذا الحساب المبالغ التي یتـــم اقراضھا للغیر ویحــلل ھـــــــذا الحساب                           
   -:لمدة القرض الى عدد من الحسابات " للجھة المقترضة وتبعا" تبعا                          

                       
  االقراض الداخلي) ١-٤-٣(                     

  .      یسجل في ھــــذا الحساب مبالغ القروض الداخلیة الممنوحة لجھات داخل البلد                                    
                                                      

  اقراض داخلي قصیر) ١-١-٤-٣(                           
  یسجل فـي ھــذا الحســاب مبالغ القـــــروض الداخلیة الممنوحــــة                                                    

  .الجل قصیر                                                    
                             

  اقراض داخلي طویل) ٢-١-٤-٣(                           
  یسجل فـــي ھــذا الحســاب مبالغ القـــــروض الداخلیة الممنوحــــة                                                  

  . الجل طویل                                                  
                 

  االقراض الخارجي) ٢-٤-٣(                         
  

  االقــراض العربـــــــي )١- ٢- ٤- ٣(                        
  دول ومؤسسات  یسجل في ھــــذا الحساب المبالـغ التــي یتـــم اقراضـھا الــى                                     

    -:عربیة ویحـلـل حسـب المـــدة الى الحسابات التالیة                                          
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  اقــراض عربــي قصیــر) ١- ١-٢-٤-٣(                           
  ـذا الحساب المبالــغ التــي یتـــم اقراضــھا الــى الـــدول  یسجل في ھـــ                                              
  . والمؤسسات العربیة الجل قصـیر                                               

                           
  اقـــراض عربـــي طویـــل ) ٢- ١-٢-٤-٣(                           

  یسجل في ھــــذا الحساب المبالــغ التــي یتــم اقراضـــھا الـــى الــدول                                               
  .والمؤسسات العربیة الجــل طویـل                                               

  
  االقـــراض االجنبـــــــي) ٢-٢-٤- ٣(                     

  یسجل فــي ھــــذا الحساب المبالــغ التـي یتــم اقراضھا الــى الــدول والمؤسسـات                                       
  . االجنبیــة الجــل قصیــر او الجــل طویل                                      

                          
  قصیـــر     اقـــراض اجنبـــي ) ١- ٢-٢-٤-٣(                           

  یسجل في ھــــذا الحساب المبالغ التــي یتــم اقراضــھا الــى الدول                                                   
  .والمؤسســات االجنبیــة والجــل قصــیر                                                   

                             
  اقـــراض اجنبـــي طویــــل) ٢- ٢-٢-٤-٣(                           

                                   
  یسجل في ھــــذا الحساب المبالغ التــي یتــم اقراضــھا الــى الدول                                                   

  .والمؤسســـات االجنبیـــة والجــل طویــل                                                   
                           

          
    استثمارات) ٥-٣(                   

  استثمارات داخلیة) ١-٥-٣(                     
  . استثمار اسھم داخل القطر                                   

  استثمارات داخلیة في اسھم داخل العراق) ١-١-٥-٣(                       
                                               استثمارات داخلیة في حصص ملكیة اخرى                           ) ٢- ١- ٥- ٣(                        
  تنمیة المصارف االقلیمیة) ١-٢-١-٥-٣(                       

  یسجل في ھذا الحساب المبالغ لمعالجة حاالت وجود استثمار للدولة                                                  
  في تنمیة المصارف االقلیمیة                                                 

  أستثمارات داخلیة في سندات)   ٣-١-٥-٣(                         
  

  استثمارات خارجیھ) ٢-٥-٣(                   
  استثمارات خارجیة في اسھم) ١-٢-٥-٣(                        

  استثمار اسھم في خارج القطر                                         
  اسھم وحصص ملكیة اخرى) ٢-٢-٥-٣(                        

  الحساب مبالغ االسھم والحصص التي تمتلكھا الدولھ  یسجل في ھذا                                         
   في الشركات خارج البلد                                         

  أ ستثمارات خارجیة في سندات) ٣- ٢-٥-٣(                      
  أستثمارات في سندات الخزانة االمریكیة)  ١- ٣-٢-٥-٣(                         
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  حسابات التسویة المدینة ) ٦ -٣(                     
  یستخدم ھذا الحساب لمعالجة الحسابات الناتجة عـند تطبیق االســس                                                     
  :            لى ویحلل ا) اساس االستحقاق(المحاسبیة غیر النقدیة                                                   

  
  ایرادات مستحقة غیر مقبوضة) ١-٦-٣(                           

  یسجل في ھذا الحساب االیرادات التي تستحق ولــم تسـتلم خــالل                                                     
  ستحقت فیھا وھــذا نتیجــة تطبیق اساس االستحقاق السنة التي ا                                                    

  ویتم اجراء تسویة ھذا الحساب في السنة الالحقة وعـند اســـتالم                                                   
  .     مبالغ ھذه االیرادات                                                     

                    
  "                                  مصاریـــف مدفوعــة مقدمــا) ٢-٦-٣(                               

  محسوبة " یسجل في ھــــــذا الحساب المبالغ التي تدفــع مقـدمــا                                                    
  على مصاریف الســنة القادمــة وھــو ایضا نتیجة لتطبیــق اساس                                                    

  االستحقاق ویتم اجراء تسویة ھذا الحساب من تخصیصات السنة                                                    
       .الالحقة                                                    

                                          
  الحسابات النظامیة المدینة ) ٩-٣(                      

  یسجل فـي ھـــذا الحساب مبالغ لمعالجة بعــض الحسابات التــي یكـون استخــدامھــا                             
  .حسابات بصـورة مزدوجة حیث ترد ضمن مجموعة                             

  
  خطابات ضمان مستلمة من الغیر ) ١-٩-٣(                               

  كفـالة (یسجــل فـــــي ھــــذا الحســـاب مبالــغ خطابات الضمــان                                                     
  التي تستلمھا وحدات االنفاق من الغیــر ویتـــم اجـراء  )مصرفیـة                                                    
  تســویة ھــــذا الحســـاب عـنـــد انتفـــاء الحاجـــــة مـن خطـــاب                                                               
  .  الجھة التي قامت بدفعھ  الضمان وتسلیمھ الى                                                    

  
  مقابل خطابات ضمان صادرة للغیر ) ٢- ٩-٣(                               

  ) كفـالة مصرفیة(یسجل في ھــذا الحساب مبالغ خطابات الضمان                                                     
  الصادرة من وحـدات االنفــاق للغـیر ویتـم اجـراء تســـویة ھــــذا                                                     

  الحسـاب عـند انتفــاء الحاجــة مــن خطــاب الضمــان واســــتالم                                                     
  .ذا الخطاب وحدات االنفاق  لھ                                                    

            
  "موجود نقدي لوحدات مستقلة مالیا) ٣-٩-٣(                               

  یستخدم  ھــذا الحساب من قبل دائرة المحاسبة فقط ضمن                                                     
  ة المتفق علیھـا بیــن الوحدات المستقلة مالیا والمصـــارف العالق                                                    
  ودائــرة المحاســـبة عـنــد احــتساب رصید الخزینة العامة لـــدى                                                     
  .المصارف                                                     
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  الموجـــــودات الثابتـــة )٤- ٩-٣(                     
  یسجل فــي ھـــذا الحساب اقـیام الموجودات الثابتة التــي یتــم شــــــراءھا او                                      
  لسیطـرة الحصول علیھا عــن طریــق االھـداء او التحویل او غـیرھا لغـرض ا                                    
  والرقابة علیھا وحسب انواع الموجــــــودات ویكون على اساس قـید شھري                                      
  : او فصلي بمجموع ما تم شراءه وتحلل كاالتي                                      

    
  ي    ــــــــــاالراض )١-٤-٩- ٣(                          

                        
  المبانــــي والمنشــآت   )٢- ٤-٩-٣(                                

  
  اآلالت والمعـــــــدات  ) ٣-٤- ٩- ٣(                               
  وســـــائط النقـــــــل                          ) ٤-٤- ٩- ٣(                               

                                                       
  عـــــدد وقـــوالـــــب )٥-٤- ٩- ٣(                               

                                                      
                أثـاث وأجھزة مكاتب )٦-٤- ٩- ٣(                               

  
  نــباتـات وحـــیوانات  )٧-٤- ٩- ٣(                               

                                                      
  موجــــودات اخــــرى) ٨-٤- ٩- ٣(                               

                                                    
  المخـــــــــزن )٥- ٩-٣(                     

  یسجل في ھــذا الحساب المواد المشتراة او المستلمة او الداخلة الى المخازن                                      
  لغــرض المراقبــة والسیطرة علیھا  ویحلل حسب انــواع المواد الداخلة فــي                                      

                                                  -:المخزن وكاالتي                                      
\  

     مخـــزن مـــواد اولیـــة  )١- ٥-٩-٣(                                
                               

  مخــزن مـواد احتیاطیـة  )٢- ٥-٩-٣(                                
 

  مخـــــــزن وقـــــــــــود  )٣- ٥-٩-٣(                                
                                                     

  مخــــــزن متنـوعـــــات) ٤- ٥-٩-٣(                                
  

  مخـــــــزن انتــــــــــــاج )٥- ٥-٩-٣(                                
  

  البیع  لغرضمخزن بضائع  )٦-٥- ٩- ٣(                               
                             

  مخـــــــــزن اخــــــــرى  )٧-٥- ٩- ٣(                               
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  المطلــوبات
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 البیان

٤ 
 

  المطلوبات         

  الحسابات النقدیة الدائنة        ١ ٤

  سحب على المكشوف/البنك      ١ ١ ٤
  الرصید النقدي المدور     ٢ ١  ٤
 االمانات حسابات        ٢ ٤
 أمانات ضمان تحصیل اإلیرادات     ١ ٢ ٤
  امانات الضرائب   ١ ١ ٢ ٤
  امانات دوائر الكمارك   ٢ ١ ٢ ٤
 (DFI)امانات     ٣  ١  ٢  ٤
 اخرى متنوعةأمانات     ٩ ١ ٢ ٤
 األمانات الشخصیة     ٢ ٢ ٤
  امانات المحاكم   ١ ٢ ٢ ٤
 التنفیذ امانات   ٢ ٢ ٢ ٤
 رعایة القاصرین امانات   ٣ ٢ ٢ ٤
 التسجیل العقاري امانات   ٤ ٢ ٢ ٤
 فاالوقا امانات   ٥ ٢ ٢ ٤
 البلدیات امانات   ٦ ٢ ٢ ٤
 ایجار العقارات للمنظمات والنقابات المھنیة امانات   ٧ ٢ ٢ ٤
 الدوائر االخرى امانات   ٩ ٢ ٢ ٤
 وائر االخرىالد امانات  ١ ٩ ٢ ٢ ٤
  امانات صندوق تقاعد موظفي الدولة   ٢  ٩  ٢  ٢  ٤
  امانات التوزیع    ٣ ٢  ٤
 )لدائنونا(حسابات دائنة أخرى        ٣ ٤
 دائنو الرواتب واإلجور المعادة     ١ ٣ ٤
 دائنو النفقات الدراسیة     ٢ ٣ ٤
  وزارة التعلیم العالي   ١ ٢ ٣ ٤
  وزارة الخارجیة   ٢ ٢ ٣ ٤
 معالجة األخطاء الحسابیة الدائنة     ٣ ٣ ٤
 الزیادة في الصندوق والبنكمعالجة    ١ ٣ ٣ ٤
 ي  المواد المخزنیةالزیادة فمعالجة    ٢ ٣ ٣ ٤
 الزیادة في المقبوضاتمعالجة    ٣ ٣ ٣ ٤
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 الزیادة في االیراداتمعالجة    ٤ ٣ ٣ ٤
 اإلستقطاعات لحساب الغیر      ٤ ٣ ٤
  المصارف    ١ ٤ ٣ ٤
  مصرف الرافدین  ١ ١ ٤ ٣ ٤
  مصرف الرشید  ٢ ١ ٤ ٣ ٤
  المصرف العقاري  ٣ ١ ٤ ٣ ٤
  المصرف الزراعي   ٤ ١ ٤ ٣ ٤
  مصرف العراق  ٥ ١ ٤ ٣ ٤
  المصرف الصناعي  ٦ ١ ٤ ٣ ٤
  دوائر التنفیذ     ٢ ٤ ٣ ٤
  شركات التأمین      ٣ ٤ ٣ ٤
  الشركات العامة      ٤ ٤ ٣ ٤
  دوائر القطاع  الحكومي     ٥ ٤ ٣ ٤
  الجمعیات والمنظمات والنوادي     ٦ ٤ ٣ ٤
  دوائر وجھات اخرى     ٩ ٤ ٣ ٤
 قاولین والمتعھدیندائنة للم ساباتح     ٥ ٣ ٤
  التأمینات االولیة    ١ ٥ ٣ ٤
 النظامیةالتأمینات     ٢ ٥ ٣ ٤

 االستقطاعات النقدیةالتأمینات     ٣ ٥ ٣ ٤

  استقطاعات من المقاولین   ٤ ٥ ٣ ٤
  استقطاعات غرامات تأخیریة   ٥ ٥ ٣ ٤
 حسابات دائنة متنوعة     ٦ ٣ ٤
  صكوك غیر مسحوبة   ١ ٦ ٣ ٤
  تأمینات مستلمة من الغیر   ٢ ٦ ٣ ٤
  تأمینات تمویل مشاریع للغیر   ٣ ٦ ٣ ٤
 تصفیة األرصدة القدیمة     ٩ ٣ ٤
 اإلقتراض       ٤ ٤
 اإلقتراض الداخلي     ١ ٤ ٤
  أذونات الخزینة   ١ ١ ٤ ٤
 یوم ٩١لمدة  أذونات خزینة  ١ ١ ١ ٤ ٤

 یوم ٦٣لمدة  أذونات خزینة  ٢ ١ ١ ٤ ٤
 یوم ٢٨لمدة  أذونات خزینة  ٣ ١ ١ ٤ ٤
 یوم ١٨٠لمدة  أذونات خزینة  ٤ ١ ١ ٤ ٤
 یوم ٣٦٠لمدة  أذونات خزینة  ٥ ١ ١ ٤ ٤
  اقتراض داخلي قصیر االجل   ٢  ١  ٤  ٤
  سندات حكومة العراق  ١ ٢  ١  ٤  ٤
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  اقتراض داخلي طویل االجل   ٣  ١  ٤  ٤
  سندات حكومة العراق  ١ ٣  ١  ٤  ٤
  جياقتراض خار    ٢ ٤  ٤
  اقتراض عربي   ١ ٢ ٤  ٤
  اقتراض اجنبي   ٢ ٢ ٤  ٤
 حسابات التسویة الدائنة       ٦ ٤
 إیرادات مستلمة مقدمًا     ١ ٦ ٤
 مصاریف مستحقة غیر مدفوعة     ٢ ٦ ٤
 تخصیصات لقاء مستندات شحن غیرمستلمة     ٣ ٦ ٤
 تخصیصات لقاء مستندات شحن مدفوعة     ٤ ٦ ٤
 جاریة للتمویل باتحسا       ٧ ٤
 جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح     ١ ٧ ٤
 النفقات/ جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح    ١ ١ ٧ ٤
  النفقات الجاریة/ جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح   ١  ١ ١ ٧ ٤
  االستثماریة الخطة/ جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح  ٢ ١ ١ ٧ ٤
  المغلق/ جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح    ٢ ١ ٧ ٤
  المغلق/ جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن ساباتح  ١ ٢ ١ ٧ ٤
 جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح     ٢ ٧ ٤
  النفقات/ر النظام الالمركزيجاریة بین دائرة المحاسبة ودوائ ساباتح     ١ ٢ ٧ ٤
 النفقات الجاریة/جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح   ١ ١ ٢ ٧ ٤
 الخطة/ جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح   ٢  ١ ٢ ٧ ٤

 االستثماریة
 المغلق/ الالمركزي جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام ساباتح    ٢ ٢ ٧ ٤
 المغلق/ جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح   ١  ٢ ٢ ٧ ٤
 DFI/ جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح     ٣ ٢ ٧ ٤
/  DFI/ جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح   ١  ٣ ٢ ٧ ٤

 الجاریة
 DFI /جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي ساباتح  ٢ ٣  ٢  ٧  ٤

  الخطة االستثماریة/ 
 جاریة بین الوحدات الرئیسیة وفروعھا ساباتح     ٣ ٧ ٤
  جاریة بین الخزائن وفروعھا ساباتح   ١ ٣ ٧ ٤
  جاریة بین الخزائن وفروعھا ساباتح  ١ ١ ٣ ٧ ٤
  بین دوائر الالمركزي وفروعھاجاریة  ساباتح   ٢ ٣ ٧ ٤
  جاریة بین دوائر الالمركزي وفروعھا ساباتح  ١ ٢ ٣ ٧ ٤
  جاریة بین الخزائن ودوائر النظام الالمركزي ساباتح   ٣ ٣ ٧ ٤
  جاریة بین الخزائن ودوائر النظام الالمركزي ساباتح  ١ ٣ ٣ ٧ ٤
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  )DFI(حسابات جاریة بین الحسابات النقدیة وحساب الـ      ٤  ٧  ٤
 )DFI(حسابات جاریة بین الحسابات النقدیة وحساب الـ     ١ ٤  ٧  ٤

 )DFI(حسابات جاریة بین الحسابات النقدیة وحساب الـ   ١  ١ ٤  ٧  ٤

 حساب النتیجة       ٨ ٤
 النظامیة الدائنة الحسابات       ٩ ٤
 خطابات ضمان من الدائرة للغیر     ١ ٩ ٤
 ن من الغیرمقابل خطابات ضما     ٢ ٩ ٤
 مقابل موجود نقدي لوحدات مستقلة مالیًا     ٣ ٩ ٤
 مقابل الموجودات الثابتة     ٤ ٩  ٤
  مقابل االراضي   ١ ٤ ٩  ٤
  مقابل المباني والمنشآت   ٢ ٤ ٩  ٤
  مقابل االالت والمعدات   ٣ ٤ ٩  ٤
  مقابل وسائط النقل   ٤ ٤ ٩  ٤
  مقابل العدد والقوالب   ٥ ٤ ٩  ٤
  مقابل االثاث واجھزة المكاتب   ٦ ٤ ٩  ٤
  مقابل نباتات وحیوانات    ٧  ٤  ٩  ٤
  مقابل موجودات اخرى   ٨ ٤ ٩  ٤
 مقابل المخزن      ٥ ٩ ٤
 المواد االولیة مقابل مخزن   ١ ٥ ٩ ٤
 االدوات االحتیاطیة مقابل مخزن   ٢ ٥ ٩ ٤
 الوقود مقابل مخزن   ٣ ٥ ٩ ٤
 المتنوعات مقابل مخزن   ٤ ٥ ٩ ٤
 االنتاج مقابل مخزن   ٥ ٥ ٩ ٤
 البیع لغرضبضائع  مقابل مخزن   ٦ ٥ ٩ ٤
 اخرى مقابل مخزن   ٧ ٥ ٩ ٤
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  وباتالمطلــ) ٤( 
  

                   : النقـــــد الحسابات النقدیة الدائنة) ١-٤(        
  ات النقدیة الدائنة ویحلل الىارصدة الحسابیسجل في ھذا الحساب                        

  سحب على المكشوف / البنك) ١-١-٤(                                          
         ن سحــب  وحــدة االنفــاق مـون ـندما یكحساب عھـــذا الدم ـخیست                                                        

   ون ذلك ـــــــوف ویكالمكشى ـب علـسح ید أي ـون رصبـدك ـالبن                                                        
  ي ـر وفــللدوائ دياالعـتیـال ــاالت خاصـــة خـارج التعامـي حــف                                                        

  .ا الســحب اكثر من رصیدھا ـلھ محـتیادیة الیسـروف االعـالظ                                                        
     
  الرصید النقدي المدور) ٢-١-٤(                                         
                                       

  ى دلرصید وحدات االنفاق عالجة لماب ذا الحسـھ یستخدم                                                        
   نة ــى السالمنتھیة ال السنة منوالمدور ) اتریـدف(المصرف                                                         
  .د ــن ان وجـالصـنـدوق الدائرصید الالحقة مع                                                         

  اماناتحسابات ) ٢- ٤(            
  ى الــللغرض من االمانات " ذا الحساب االمانات بكافة انواعھا ویحلل تبعاــــیســجل في ھ                       
  - :ة ـــابات التالیــالحس                   

  
  امانات تحصیل االیرادات) ١-٢-٤(                 

  " ي ھـــذا الحســاب لمعالجــــة مبالغ االمانات التي تستلمھا الدوائـر ضمانـایسجل ف                             
  -:لتحصیل االیرادات وتحلل الى الحسابات                              

                           
  امانات الضرائب) ١- ١-٢-٤(                               

  ة ـــــة العامـا الھیئـي تستلمھــاالمانات التیسجل في ھــــذا الحساب                                                  
  . ان تحصیل ایرادات الضرائبضمــــــرض ـــب لغـللضرائ                                                 

  
  امانات دوائر الكمارك) ٢-١-٢-٤(                             

                                
  یسجل في ھـــــذا الحساب االمانات التـــي تستلمھـا الھیئــة العامــة                                                  
  .للكمـارك لغـــــرض ضمان تحصیل ایرادات الكمارك                                                  

                               
   (DFI)امانات ) ٣- ١-٢-٤(                            

   (DFI)یسجل في ھذا الحساب االمانات التي تسلم الى حساب                                             
             لفتح االعتمادات المستندیھ                                            

  امانات اخرى متنوعة ) ٩-١-٢-٤(                             
                                 

  یسجل في ھـــذا الحساب االمانات التــي تستلمھا وحـدات االنفـــاق                                                        
  " .ضمان تحـصیل االیرادات عدا ماذكر سابقالغـرض                                                   
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  االمانات الشخصیة) ٢-٢- ٤(    
  یسجل في ھـــذا الحساب مجموعـة من االمانات ذات الطبیعــة الخاصة والتـــــي                                 
   -:تخص وحدات محددة وكما یلي                                 

  امانات المحاكم) ١-٢-٢- ٤(                           
  یسجل فــي ھــذا الحساب االمانات التـي تستلمھـا وحـــدات االنفـاق                                                       
  دفعھـا الـى للمحاكــم وخاصة بالمحاكـم بحكــم اختصاصھــا لتأمیــن                                                  
  .اصحابھــا الشرعـیین بعـــد صــدور حكـم نھائي فیھا                                                  

  
  امانات التنفیذ) ٢-٢-٢-٤(                           
                                 

  ھــذا الحســاب االمانات التـي تستلمھا وحــدات االنفــاق  یسجل فـي                                                 
  فـي دوائـر التنفـیــذ لغـرض دفـعـــھـا الــى اصحـابـھـا الشـرعـییــن                                                  
  .وخاصة بھا فقط                                                   

  
  امانات رعایة القاصرین) ٣-٢-٢-٤(                                

  یسجل فـي ھـــذا الحســـاب االمانات التــي تستلمھـا وحـدات االنفـاق                                                  
  .ط في دوائــر رعایـة القاصرین وخاصة بھا فق                                                

  
  امانات التسجیل العقاري) ٤-٢-٢-٤(                           

  یسجل في ھـــذا الحساب االمانات التــي تستلمھا وحـــدات االنفــاق                                                   
  ي عــن بدالت بیـع االمـالك المرھونة او في دوائـر التسجـیل العقـار                                                 
  المستملكــة مـن قـبل الحكومـة ودفعـھـا الــى اصحابھــا الشرعـیین                                                  
  .وغـــیرھا مــن المبالــغ وخاصة بھا فقط                                                  

  
  امانات االوقا ف) ٥-٢-٢-٤(                           

  یسجل فـي ھـــذا الحساب االمانات التـي تستلمھا وحدات االنفاق                                                   
  .  في دوائـــر االوقـــــاف وخاصة بھا فقط                                                  

  
  امانات البلدیات) ٦-٢-٢-٤(                           

  یسجل في ھــذا الحساب االمانات التي تستلمھا الوحــدات الحسابیة                                                   
  .في دوائـــر البلدیــات وخاصة بھا فقط                                                   

  
  امانات ایجارات العقارات للمنظمات والنقابات المھنیة) ٧-٢- ٢-٤(                                   

       
  یسجـــل فـي ھـــذا الحســـاب المبالــغ التـــي تستلمھـا الدولة عـن                                                    

  . إیجـار ممتلكاتھا الى المنظمات والنقابات المھنیة                                                    
          

 امانات الدوائر االخرى ) ٩-٢-٢-٤(                           
  امانات الدوائر االخرى) ١-٩-٢-٢- ٤(                 

  الغ التـي تستلمھا وحــــدة االنفــاق یسجل في ھـــذا الحسـاب المب                                                    
  " .مــن دوائـــر اخـرى عدا ماذكر سابقا                                                    
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  .امانات صندوق تقاعد موظفي الدولة)  ٢-٩- ٢-٢-٤(                                  
یسجل في ھـــذا الحسـاب المبالغ المستقطعة من رواتب منتسبــي                                                                                         

  الدائرة لحساب التوقیفات التقاعدیة                                                    
  

  امانات التوزیع) ٣-٢-٤(                 
  یسجل فـي ھـــذا الحسـاب المبالغ التـي تستلمھـا وحــدات االنفـــــاق                                            
  خصـصـت لھــا وحســب   لضمان اعـادة توزیعھــا الى الجھات التــي                                               

  ....التعلیمات النافـذة لكل نوع  منھا مثل الحوافزواالرباح                                                 
                 

  )الدائنون(حسابات دائنة اخرى  )٣-٤(                 
  .ویشمل ھذا الحساب الحسابات الدائنة غیر االمانات                               

  
  المعادة دائنو الرواتب واالجور )١-٣-٤(                     

  یسجل في ھـــذا الحســـــــاب الرواتب واالجــور التي لم یستلمھـــــــا                                         
  یــوم مــن تاریخ دفـع الرواتب ویتـم اعادتـھا الـى  ٢٠اصحابھا خالل                                        

  البنك حیث تسجل في ھذا الحساب لحین مراجعة اصحابھا الستالمھـا                                        
  وفـــي حالة عــدم المراجعــة ضمن المدة القانونیــــــــة یتـــم قـیــدھا                                         
  ة بعــد مضــــي المــدة القانونیـــة وعــند المراجعـــ" نھائیا" ایرادا                                       
  واستحصال موافقــة وزارة المالیة یتــم اعادتھا الــى اصحابھـــا                                        
  .وذلك بتنزیلھا من االیراد النھائي وضمھا الى حساب االمانات                                        

             
  دائنو النفقات الدراسیة )٢-٣-٤(                     

  یسجل في ھـــذا الحساب المبالغ التي انفقتھا وحــدة االنفاق على                                    
                               منتسب دائـرة اخــرى فــأن ھــذه المبالغ عــند استقطاعھـــا مـن قـبل الوحدة                                     
  التـي ینتسـب الیھا الموظـف لحساب الدائرة التي قامت بالصرف تســجـل فــي                                    
  ھـذا الحساب ویتم اجــراء تسویة ھــذا الحساب عـند تسدید المبالغ الى الجھــة                                    

:                                                                      التي قامت بالصرف ویحـــلل كاالتي                                    
  

  وزارة التعلیم العالي) ١-٢-٣-٤(                                
  

  الخارجیة   وزارة ) ٢- ٢-٣-٤(                                     
  

  معالجة االخطاء الحسابیة الدائنة )٣-٣-٤(                 
  یسجل في ھــذا الحساب معالجــة حــاالت الخطــأ التــي تحصــل فــي الحسابات                                   
  ساب حسب نـــوع ومكان الخطــأ فــي وذات الطبیعـــة الدائنــــة ویحلل ھــذا الح                                  
  :الحسابات وكاالتي                                   

                                              
  معالجة الزیادة في الصندوق والبنك    ) ١-٣-٣-٤(                              

  یسجل في ھــذا الحساب مبالغ الزیـــادة فـــي رصـــید الصنــدوق                                                      
  .او في البنك لحین التحري عنھا ومعالجتھا عند اكتشاف السبب                                                    
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  معالجة الزیادة في المواد المخزنیة )٢-٣-٣-٤(                              
  ولحین زیادة في المواد المخزنیة یسجل في ھــذا الحساب اقیام ال                                                     
                          .التحري عنھا ومعالجتھا                                                      

                                    
  

  معالجة الزیادة في المقبوضات )٣-٣-٣-٤(                             
  یسجل في ھــــذا الحســـاب مبالغ الزیادة في المقبوضات لحـــــین                                                    
 .تشاف السبب التحري عنھا ومعالجتھا عند اك                                                   

                                
    معالجة الزیادة في االیرادات       )٤- ٣-٣-٤(                            
                                 

  ت لحــــین  یسجل في ھـــذا الحساب مبالــغ الزیــادة فـــي االیــرادا                                                   
  .التحري عنھا ومعالجتھا عند اكتشاف السبب                                                    

                                                   
  االستقطاعات لحساب الغیر  )٤- ٣-٤(                      

  ي ھـذا الحساب المبالغ التـي تستقطع مـن المنتســبین او المتعاملیــن یسـجل ف                                       
  :مــع ھـذه الدائـرة لصالح جھات اخرى ویحلل كاالتي                                       

  
  المصارف )١-٤-٣-٤(                          

  ذا الحساب مبالغ استقطاعات من المنتسبین الى حســـــاب   یسجل في ھـــ                                           
  - :المصارف التالیة                                           

  
  مصرف الرافدین) ١- ١-٤-٣-٤(                                 

  لمبالغ التـــي تستقطعھــا یســـــجل في ھذا الحساب ا                                                      
  وحـــــدات االنفـــاق مـــــن منتســـــــبیھــا لغـــرض                                                        
  .ارسالھـا الى فـروع مصرف الرافدین                                                       

  مصرف الرشید) ٢-١- ٤-٣-٤(                                  
  یســــجل في ھذا الحساب المبالغ التـــي تستقطعھـــا                                                        
  وحــــدات االنفـــــــاق مـــن منتســــــبیھــا لغـــرض                                                        

  .ارسالھـا الى فـروع مصرف الرشید                                                        
  المصرف العقاري) ٣-١- ٤-٣-٤(                                  

  یســـجل في ھذا الحساب المبالغ التـــي تستقطعھــــا                                                         
  وحــــدات االنفـــــــاق مـــن منتســــــبیھــا لغـــرض                                                         

  .ارسالھـا الى فـروع المصرف العقاري                                                         
  اعيالمصرف الزر) ٤-١- ٤-٣-٤(                                  

  یســجل في ھذا الحساب المبالغ التـــي تستقطعھـــــا                                                         
  وحــــدات االنفـــــــاق مـــن منتســـــبیھــا لغــــرض                                                        

  .ارسالھـا الى فـروع المصرف الزراعي                                                         
  مصرف العراق) ٥-١- ٤-٣-٤(                                  

  یســجل في ھذا الحساب المبالغ التـــي تستقطعھـــــا                                                         
  وحــــدات االنفــــــــاق مــــن منتســــبیھــا لغـــرض                                                         

  .ارسالھـا الى فـروع مصرف العراق                                                         
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  المصرف الصناعي) ٦-١- ٤-٣-٤(                                  

  یســجل في ھذا الحساب المبالغ التـــي تستقطعھـــــا                                                        
  وحـــــدات االنفـــــــاق مــــن منتســــبیھــا                                                       

.                                                           ارسالھـا الى فـروع المصرف الصناعي  لغــــرض                                                       
                

  دوائر التنفیذ      ) ٢-٤-٣-٤(                           
  یسجل في ھـذا الحساب المبالغ المستقطعة من المنتسبین فــــــي                                                

  .وحدات االنفاق لصالح دوائر التنفیذ ویحلل حسب دوائر التنفیذ                                               
                            

  ن   شركات التأمی) ٣-٤-٢-٤(                           
  یسجل في ھــذا الحســاب المبالـغ المستقطعــة مــن المنتسبیــن                                             
  في وحــــدات االنفاق لصالح شركات التأمین ویحـلل حسب تـلك                                             
  الشركات                                           

                                                    
  الشــركات العامــة                               )٤-٤-٣-٤(                           

  یسجل فـي ھـــــذا الحســـاب المبالـغ المستقطعــة مـن المنتسبیــن                                              
  .في وحدات االنفاق لصالح الشركات العامـة والقطـاع االشتراكي                                              

  
  دوائــر القطــاع الحكومــي               ) ٥-٤-٣-٤(                           

  الــغ المستقطعــة مـن المنتسبیــن یسجل فــي ھــذا الحسـاب المب                                           
  .في وحدات االنفاق لصالــح دوائر القطاع الحكومي                                            

  
  الجمعیات والمنظمات والنوادي     ) ٦-٤-٣-٤(                           

  الحسـاب المبالــغ المستقطعــة مـن المنتسبیــن یسجل فـي ھــذا                                             
  .في وحدات االنفاق لصالــح الجمعیات والمنظمات والنوادي                                             

  
  دوائر وجھات اخرى  )٩-٤-٣-٤(                           

  ھــذا الحســاب المبالـغ المستقطعــة مــن المنتسبیــن  یسجل فـي                                              
  ".لصالــح دوائـر وجـھات اخـرى عــدا ماذكــر سابقا                                              

  
  حسابات دائنة للمقاولین والمتعھدین) ٥- ٣-٤(                     

  في ھـــذا الحســاب كـل مایســـتلم مـن المقاولیــن والمتعھدیــن نتیجـــة یسجل                                     
  . التزامھــــم مــــع الدوائـــر                                     

  
  التأمینات االولیة      )١-٥-٣-٤(                           

  المبالغ التي یقدمھا المقاول ھـــذا الحساب یسجل في                                             
  التقدیم للمناقصات ووفق النسب المحددة في االعالن عند                                            
  . عن المناقصة او المزایدة وبموجب صك مصدق                                            
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  التأمینات النظامیة) ٢-٥-٣-٤(                           
  یسجل فـي ھــــذا الحســاب المبالــغ التي یسددھا المقاول                                              
  بعـد رســو المناقصة ووفــق النســب المحــددة بتعـلیمات                                              

  .   مــن وزارة التخطــیطتنفیذ العقــود الصــادرة                                              
  

  تأمینات االستقطاعات النقدیة                              ) ٣-٥-٣-٤(                           
  ستقطاعھا یسـجل في ھــذا الحساب المبالغ التـي یتــــم ا                                             
  من استحقاق المقـاول عــن ذرعـــــات العمــل لضمــان                                              
  سالمة العمل وتنفیذه ووفق المواصفـات المحددة بالعقد                                              
  .الى تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة " داواستنا                                             

                            
  استقطاعات من المقاولین للغیر ) ٤- ٥-٣-٤(                            

  یسجل فــي ھـذا الحساب المبالغ التي یتم استقطاعھا                                              
  مــن المقاول لصالح جھات اخـرى مثل اجور فحص                                              

  المختبرات االنشائیة او اجور اعـــــالنات او ضریبة                                              
  .الى آخره                                              

  طاعات غرامات تأخیریة استق) ٥-٥-٣-٤(                           
  یسـجل في ھــذا الحساب المبالغ التي یتم استقطاعھا                                             
  تنفیذ  التزامھكغرامات تاخیریة لعـــدم مـن المقـاول                                             
  لعمل وفــق المدة المحــددة بالعقـــد ووفــق ضوابط ا                                           
  وبعكســھ  ٢٠٠٨لسنة ) ١(تعلیمات تنفیذ العقود رقم                                            
  " .نھائیا" یتم قیدھا ایرادا                                           

   
  متنوعة  حسابات دائنة) ٦-٣-٤(                    

                           
  صكوك غیر مسحوبة) ١- ٦-٣-٤(                               

  یسجل في ھـــذا الحساب مبالغ الصكوك التـي مضــت                                                
  ولم ) أشھر وعشرة ایام ٦(ي علیھا مدة التقادم الزمن                                              
  تسحب من الحساب الجاري لوحــــــدات االنفاق حیث                                                  
  تسجل باسم اصحابھا ویتم اجراء تسدید ھذا الحساب                                              

  في حالة مراجعة صاحـــب العــالقــة الســـتالم المبلغ                                                
  وبعكسھ وبعـــد مضـي المـــدة القانونیــة یتـــم قیــده                                               
  وزارة وبعــد استحصــال موافقــــة " نھائیــا" ایـرادا                                              
  المالیة یتــم اعــادة المبلـغ وذلك بتنزیلـھ مـن االیـراد                                               
  . النھائي وضمھ الى حساب االمانات                                               

  
  تأمینات مستلمة من الغیر ) ٢- ٦-٣-٤(                         

  یسجل في ھـذا الحساب مبالغ التأمینات التي تستلمھا                                           
  وحـدات االنفاق من الغیر عــدا ما تم ذكــره سابقا                                        



  (186) 

                                           
  
  

                            
  تأمینات تمویل مشروع للغیر) ٣- ٦-٣-٤(                         

  یسجل في ھـذا الحساب مبالغ التأمینات المستلمة من                                            
  جھات اخرى لغرض قیـام وحــدات االنفاق                                            

  .بتنفیذ مشاریع لتلك الجھات                                            
  

  تصفیة االرصدة القدیمة) ٩-٣-٤(                       
  تصفیة االرصدة القدیمة                   ) ١-٩-٣-٤(                           

  غ الموقوفة فـي حســاب یستخدم ھــذا الحساب معالجـــة المبالــ                                             
   .االمانات القدیم قبل اعتماد ھذا النظام                                              

  االقتراض )٤-٤(                 
  عندما تكون ایراداتھا التتماشى مع  تقترضھا الدولة يالمبالغ التـــذا الحساب ھ یسجل في                             

  .معدل انفاقھا ولتوفیر السیولة النقدیة                              
                   

  االقتراض الداخلـــي ) ١-٤-٤(                     
  الدولة لتالفي العجز ولتوفیر النقود المبالغ التي تقترضھا ذا الحساب ھ یسجل في                                

  عن طریق اصدار سندات دین على الخزینة  تستحق ــن الداخل الكافیة للخزینة م                                
  -:وتتمثل باالتي) حواالت الخزینة(خالل اجل قصیر مع فوائدھا وتسمى اذونات                                 
                                  

  اذونات الخزینة) ١-١- ٤- ٤(                                             
  یوم ٩١اذونات خزینة لمدة)١-١-١- ٤- ٤(                                             

                                                        یوم ٦٣اذونات خزینة لمدة) ٢-١-١- ٤- ٤(                                             
  یوم ٢٨اذونات خزینة لمدة )٣-١-١- ٤- ٤(                                             

  یوم   ١٨٠اذونات خزینة لمدة )٤- ١- ١-٤-٤(                                            
  .یوم    ٣٦٠ لمدة اذونات خزینة )٥-١-١- ٤- ٤(                                             

  االجلاقتراض داخلي قصیر ) ٢- ١- ٤-٤(                 
  سندات حكومة العراق) ١-٢- ١- ٤-٤(                 

  یسجل في ھذا الحساب سندات تعرض على الجمھور لمدة سنة وبفوائد                                      
  على شكل كبونات سنویةتدفع                                      

  اقتراض داخلي طویل االجل) ٣- ١- ٤-٤(                 
  سندات حكومة العراق) ١-٣- ١- ٤-٤(                 

  یسجل في ھذا الحساب سندات تعرض على الجمھور الكثر من سنة وبفوائد                                      
  تدفع على شكل كبونات سنویة                                     

  اقتراض خارجي )٢-٤-٤(                 
  اقتراض عربي )١-٢- ٤-٤(                     

  یسجل في ھـــذا الحساب المبالـــــــغ التــي تقـترضھا الدولــة مــن                                        
  .لــدول العـربیــة ا                                       

  اقتراض اجنبي) ٢-٢-٤-٤(                        
  یسجل في ھـــذا الحساب المبالغ التي تقترضھا الدولة من جھـــات                                           

  .اجـنبیـــــــــة                                            
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  ابات التسویة الدائنةحس) ٦-٤(           
:                                       یرتبط استخدام ھذا الحساب باعتماد االسـس المحاسبیة ویحلل الى                             

  "ایرادات مستلمة مقدما) ١-٦-٤(                     
  وعند تطبیـــــــق " لمبالغ المستلمة مقدمایسجل في ھذا الحساب ا                                   
  .  نظام االستحقاق                                    

  مصاریف مستحقة غیر مدفوعة) ٢-٦-٤(                      
  یسجل في ھــذا الحساب المبالغ المستحقة ولم یتـم تسدیـــــــــدھا                                     

  مــن الســـنة  ٣١/١٢لالعمال وذرعات العمل المنجزة في او قبـل                                     
  انھا تخـص حســـابات " وتأخــر صرفھا الـى ســنة الحقـــة علما                                   

  .  صیصات السنة المختصة الخطة فقط لضمان احتسابھا على تخ                                    
                            تخصیصات لقاء مستندات شحن غیر مستلمة )٣-٦- ٤(                      

  یسجل في ھـــذا الحساب المبالــغ المستحقــة في حالة وصــــول                                     
  من السنة المختصة وعــدم اسـتالم  ٣١/١٢في او قـبل  البضاعة                                    
  مستندات الشحن لضمان احتساب قیمتھا على تخصیصات السنة                                     
  .المالیة المختصة                                    

                           تخصیصات لقاء مستندات شحن مدفوعة )٤-٦- ٤(                      
  یستخدم ھـــــــذا الحساب عند استالم مستندات الشحن في او قـبل                                     
  ولم یتــم اســــتالم البضــاعة ولضمان احتسابھــا علـــــى  ٣١/١٢                                    

  .     تخصیصات السنة المالیة المختصة                                     
                   

  حسابات جاریة للتمویل) ٧-٤(    
  یستخــــدم ھـــذا الحساب لغــــرض تسجــــیل عملیــــــات التمویـل مــن قبل الجھـــة                             
   - :النواع التالیة التي تم تمویلھا ویحلل حسب ا                           

  
  جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن/ حـ  )١-٧-٤(                      

  النفقات /جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن/ حـ ) ١- ١-٧-٤(                           
  النفقات/جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن/ حـ  )١-١-١- ٧- ٤(                               

  .یسجل فیھ المبالغ التـــي استلمتھا الخزائن من دائرة المحاسبة                                                      
  

  الخطة/جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن/ حـ ) ٢- ١- ١-٧-٤(                                
  یسجل فیھ المبالغ التـــي استلمتھا الخزائن من دائرة المحاسبة                                                      

  لحساب الخطة                                                      
  

  المغلق/ جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن / حـ ) ٢-١-٧-٤(                         
  المغلق / جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن / حـ )  ١-٢-١- ٧- ٤(                               

  یسجل في ھـــذا الحساب المبالغ التـي استلمتھـا الخزائن واودعتھــا فــي                                           
  ــا الــى دائــرة المحاسبة وعـنـد البنـــوك المغلقــة ومـن ثم یتــــم تحویلھـ                                          
  . استالمھا یتم قیدھا في ھذا الحساب                                           
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  جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي/حـ  )٢- ٧-٤(                      
  النفقات /سبة ودوائر النظام الالمركزيجاریة بین دائرة المحا/حـ) ١-٢-٧-٤(                         

  یةالنفقات الجار/الالمركزي جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام /حـ ) ١- ١-٢-٧-٤(                              
اق                                 یسجل في ھــــذا الحساب المبالغ التي استلمتھا وحدات االنف                                                   
  .لدوائــر النظــام الالمركزي من دائرة المحاسبة                                                    

  جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام  الالمركزي الخطة/حـ ) ٢-١-٢- ٧- ٤(                               
یسجل في ھــــذا الحساب المبالغ التي استلمتھا وحدات االنفاق                                                                                     

  .لدوائر النظام الالمركزي من دائرة المحاسبة لحساب الخطة                                                     
                                          

  المغلق/جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي/حـ) ٢-٢-٧-٤(                         
  المغلق /جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر  الالمركزي/حـ ) ١-٢-٢- ٧- ٤(                               

  یسجل في ھــذا الحسـاب المبالـغ المسحوبة مـن البنـوك المغـلقـة                                                     
  لوحدات االنفاق لدوائر النظام الالمركـزي وایداعھا فــي حســـاب                                                     
  .دائـرة المحاسبة                                                     

                    
 DFI/ جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي / حـ ) ٣- ٢- ٧- ٤(                        

  DFI/جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام   الالمركزي/حـ ) ١-٣-٢- ٧- ٤(                               
  یسجل في ھـــذا الحساب المبالغ التي استلمتھا وحــدات االنفــــاق                                                   

       . DFIلدوائر النظام الالمركزي من حساب جاري دائرة المحاسبة                                                   
                        
  فروعھا                   رئیسیة ن الوحدات الحسابات جاریة بی) ٣-٧- ٤(                      

  یسجل في ھــذا الحساب مبالغ التمویل من قبل وحــدات االنفاق الرئیسیــة                                          
  .وفروعـھا                                          

 
  ة بین الخزائن وفروعھا حسابات جاری) ١-٣- ٧- ٤(                          

  حسابات جاریة بین الخزائن وفروعھا) ١- ١-٣-٧-٤(                              
  یسجل في ھـــذا الحساب مبالغ التمویل مـن قبـل الخزینة الى فـروع                                                       

  )االقضیة والنواحي(الخزینة                                                  
  

  حسابات جاریة بین دوائر النظام الالمركزي وفروعھا) ٢-٣-٧-٤(                         
  حسابات جاریة بین دوائر النظام الالمركزي  وفروعھا) ١- ٢-٣-٧-٤(                              

  یسجل فـي ھـــذا الحسـاب مبالـغ التمویل بیـن وحــدات االنفـــاق                                                    
  ) .جاري الفروع(لدوائر النظام الالمركزي وفروعھا                                                   

  
  حسابات جاریة بین الخزائن ودوائر النظام الالمركزي  ) ٣-٣-٧-٤(                         

  حسابات جاري بین الخزائن ودوائر النظام الالمركزي                      ) ١- ٣-٣-٧-٤(                              
  یسجل فــي ھـــذا الحســاب مبالــغ التمویـل بیـن الخزینـة ووحــدات                                                 

  ) .   جاري فروع(انفاق لدوائر النظام الالمركزي                                                 
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  )DFI( حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة وحساب الـ ) ٤ -٧ -٤(               
  )DFI( حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة وحساب الـ ) ١-٤-٧-٤(                  

  )DFI( حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة وحساب الـ )  ١-١-٤-٧- ٤(                     
  وحساب جاري ) DFI(ب مبالغ التمویل بین حساب  یسجل في ھذا الحسا                                          

  النقدیة لغرض تمویل حسابات الدولة                                          
  

  ةـــحسابات النتیج) ٨-٤(                      
  ھ ــل فیـــحیث تقف وحـــدةذا الحساب نتیجة النشاط للــھسجل في ی                                                 
  ى ـــید الـــة كل سنة وینقل الرصـــرادات نھایــات واالیــلمصروفا                                                 

  .المركز المالي                                                  
  

  الحسابات النظامیة الدائنة ) ٩- ٤(                      
  :الى ویحلل ٣/٩في الحسابیسجل في ھذا الحساب ما ورد                                 

  
                              
  خطابات ضمان من الغیر  )١-٩- ٤(                            

  
  مقابل خطابات ضمان من الغیر ) ٢-٩- ٤(                            

                
  

  "مقابل موجود نقدي لوحدات مستقلة مالیا) ٣- ٩-٤(                             
  ق ــلمتفاة ــمن العالقــض ط ــدم من قبل دائرة المحاسبة فقــیستخ                                     

   رة ــــوالمصارف ودائ" اـــــدات المستقلة مالیــــن الوحــعلیھا بی                                          
  دى المصرف ــة لــید الخزینة العامـتساب رصــند احــالمحاسبة ع                                          

     . ٣/٩/٣ورد في الحساب ویالحظ ما                                            
  

  مقابل الموجودات الثابتة  )٤- ٩-٤(                          
  

  مقابل االراضي) ١- ٤- ٩-٤(                                  
  

   مقابل المباني والمنشآت            ) ٢- ٤- ٩-٤(                                  
                                 

  مقابل اآلالت والمعدات) ٣- ٤- ٩-٤(                                  
  

  مقابل وسائط النقل) ٤-٤-٩- ٤(                                 
  

  مقابل العدد والقوالب) ٥-٤-٩- ٤(                                 
                                 

  مقابل االثاث واجھزة المكاتب) ٦-٤-٩- ٤(                                 
  

  مقابل نباتات وحیوانات) ٧-٤-٩- ٤(                                 
  

  مقابل موجودات اخرى)  ٨- ٤-٩-٤(                                
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  مقابل المخزن ) ٥-٩- ٤(                    
  

  مقابل مخزن المواد االولیة)   ١- ٥-٩-٤(                                
  
  

  مقابل مخزن االدوات االحتیاطیة) ٢- ٥-٩-٤(                                
   

  مقابل مخزن الوقود     ) ٣-٥- ٩- ٤(                               
  

  متنوعاتمقابل مخزن ال) ٤-٥- ٩- ٤(                               
  

  مقابل مخزن االنتاج) ٥-٥- ٩- ٤(                               
  

  البیع غرضلمقابل مخزن بضائع ) ٦-٥- ٩- ٤(                               
  

  مقابل مخزن اخرى ) ٧-٥- ٩- ٤(                               
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   رابعالفصل ال                  
  ة ـــات القیدیــــالمعالج              
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 ١/ حـ  المعالجات القیدیــة لحســـاب االیــرادات
     

  یتم قید كافة االیرادات المستحصلة للخزینة العامة كل حسب نوع االیـــراد ضمــن                    - ١
  - :دیة للدولة وكما یلي تبویبات الموازنة االتحا         

  بنك النفقات االعتیادیة / من حـ             
 )حسب نوع االیراد(االیرادات النھائیة / الى حـ                       

  
  
 )١-١-١(  DFIایرادات المبیعات النفطیة   - ٢

  
الى " وحدة ادارة النقد استنادا/ یتم اجراء القید االتي في سجالت دائرة المحاسبة   . أ

شوفات البنك المركزي وكشوفات شركة سومو لتظھر فیھ االیرادات المستحصلة ك
 ) .االساس النقدي " ( فعال

 
  ٧٠٠٠٩/ البنك / من حـ % ٩٥               

  )١-٤- ٤-٦-١-٢(المصروفات النھائیة عن تعویضات حرب الكویت / من حـ %   ٥  
  )١-١-١-١(نفطیة  ایراد مبیعات/ الى حـ %          ١٠٠               

  
في حالة اعتماد اساس االستحقاق یتم اجراء القید اآلتي عن المبیعات الفعلیة للنفط    . ب

  المستلمة مبالغ او غیر مستلمة 
  

 )١-٦-٣(ایرادات مستحقة وغیر مقبوضة / من حـ % ١٠٠
  )١-١-١(االیرادات النھائیة / الى حـ             %١٠٠

                               
  - :وعند ظھور مبالغ االیرادات في كشف البنك للحساب المذكور یتم اجراء القید االتي 

  
  البنك/من حـ % ٩٥
  )١-٤- ٤-٦-١- ٢(المصروفات النھائیة عن تعویضات حرب الكویت /من حـ %  ٥

  )١-٦-٣(وغیر مقبوضة  مستحقةایرادات / حـ الى         %١٠٠
  

  
  )٥- ١(  شركات القطاع العام ایرادات الخزینة العامة من ارباح- ٣
  
 عند استالم حصة الخزینة من ارباح شركات القطاع العام البالغة   . أ

  المستحقة  ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(الى القانون رقم " استنادا% ٤٥
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االساس " (النقدیة المستحقة فعال/ یتم اجراء القیــد االتــــي في دائرة المحاسبة 
 )النقدي
  ٧٠٠٠٩ك   البن/ من حـ              

  ) حسب الجھة القطاعیة المختصة(االیرادات النھائیة / الى حـ                        
        

المختصة التي یعود في حالة اعتماد اساس االستحقاق یتم اجراء القید االتي في السنة   . ب
 الیھا االیراد

  )١-٦- ٣(ایرادات مستحقة وغیر مقبوضة / من حـ         
 )١- ١- ٥-١(االیرادات النھائیة / الى حـ                    

  
  وعند استالم المبلغ یتم اجراء القید االتي في تاریخ التسدید

  
  ٧٠٠٠٩البنك   / من حـ        

  )١-٦-٣(ایرادات مستحقة وغیر مقبوضة / الى حـ                   
  

  ٢/ المعالجات القیدیة لحساب النفقات حـ 
  

المصروفة على النفقات في حالة تكامل شروط الصرف وتوفر المستندات یتم قید كافة المبالغ 
للحسابات المختصة وفق التبویب المعتمد الوارد في " نھائیا" المعززة للصرف مصرفا

   - :الموازنة االتحادیة للدولة كما یلي 
  

  )حسب نوع االنفاق(المصروفات النھائیة / من حـ            
  بنك النفقات االعتیادیة  / لى حـ ا                      

 
  االیرادات .١
  :امثلة  

 ملیون ٥٠ بمبلغ بالمزاد الحكومیة الدور من عدد المالیة وزارة في الدولة عقارات دائرة باعت  
 من% ١٠ یدفع ان على سنوات ١٠ لمدة سنویة باقساط المبلغ تسدید ویتم المنتسبین من عدد على
  مذكورین من  قیدال سیكون" مقدما البیع قیمة

  
  االعتیادیة النفقات بنك/    ـح من    ملیون  ٥                  
  مستحقة ایرادات  /  ـح من     ملیون ٤٥                 
  مالیة غیر موجودات بیع ایرادات    ـح/  الى      ملیون ٥٠                 
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   دفعة اول استالم عند
  

  االعتیادیة النفقات بنك/   ـح من    ملیون  ٤.٥                
  مستحقة ایرادات/   ـح الى   ملیون   ٤.٥                

  
  المبلغ كامل تسدید یتم حتى" سنویا القید ھذا ویستمر

    المصروفات.٢
  : امثلة. ١

 كمالاست ولعدم مشروع تنفیذ عن للسنة ٣١/١٢ قبل او في منجزة عمل ذرعة مقاول تقدیـــم عند    
   الصرف شروط

   الختامیة الحسابات فترة في االتي االستحقاق قید اجراء یتم المالیة السنة وانتھت    
  )مباني( النھائي المصرف/   ـح من ----------            
   مدفوعة وغیر مستحقة مصروفات/   ـح الى ----------            

  
 وكما التالیة السنة في) المقاول استحقاق( ةالذرع مبلغ صرف یتم الصرف شروط استكمال وبعد
  : ادناه مبین

  مدفوعة وغیر مستحقة مصاریف/   ـح من -----------             
  االعتیادیة النفقات بنك/  ـح الى   -----------            

  : امثلة. ٢
 الشحـــن مستندات ورود وعدم المختصة السنة من ٣١/١٢ قبل او في البضاعة ورود عنــد     

   الختامیة الحسابات فترة في التالي القید اجراء یتم االستحقاق الســــاس" وتطبیقا
   النھائیة المصروفات/   ـح من             
   مستلمة غیر شحن مستندات لقاء تخصیصات/   ـح الى             

  
 القید اجراء یتم تحقالمس المبلغ صرف ولغرض الحقة مالیة سنة في الشحن مستندات ورود وعند
  : االتي

   مستلمة غیر شحن مستندات لقاء تخصیصات/   ـح من               
  االعتیادیة النفقات بنك/   ـح الى               

  
  

                      ٣/ حـ  الموجوداتالمعالجات القیدیة لحساب 
  )١-١-٣(نقد في الصندوق / حـ 

  - :ستخدام الصندوق الغراض القبض والدفع تكون القیود كاآلتيعندما تقوم الوحدة الحسابیة با
  عند قبض مبالغ تمثل ایرادات نھائیة للخزینة العامة  - ١

  نقـــد في الصندوق  / من حـ                                
  دیبوب حسب نوع االیرا/ االیرادات النھائیة / الى حـ                                           
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  عند قبض مبالغ تمثل امانــات  - ٢
  نقد في الصندوق / من حـ                           

  یبـــوب حســب نـــوع االمانـــــــة/ االمـــانات / الى حـ                                      
  
  عند تحویل المبالغ المتجمعة من الصندوق الى البنك یتم اجراء القید االتي  - ٣

  / البنك / من حـ                            
   الصندوق/ الى حـ                                           

  
  )١-٢-١-٣(الدینار /  بنك النفقات/ حـ 

  عند ایــــــــداع مبالغ في الحساب الجـــاري للوحدة الحسابیة وعلى سبیل المثال مبالـــغ   - ١
  -:ــي التمویل یكون القید كاآلتـــ    

  الدینار/  بنك النفقات/ من حـ                       
  یبوب حسب النظام / الحسابات الجاریة للتمویل / الى حـ                                  

  المحاسبي المطبق لدى الدائرة                                                                  
  
الحسابیة بصرف مبالغ من حسابھا الجاري ومبوب مصروفات نھائیة  عند قیام الوحدة - ٢

  -:یكون القید كاآلتــــــــي 
  یبوب حســب نوع المصروفات/ المصروفات النھائیة / من حـ                            

  الدینار /  بنك النفقات/ الى حـ                                    
  
  - :یكون القید كاالتـــــي واذا كان الصرف سلف  - ٣

  یبوب حسب نوع السلف/ السلف / من حـ                            
  الدینار/  بنك النفقات/ الى حـ                                    

  
  )١- ٢-٢- ١-٣(الدوالر  / بنــك العمالت االجنبیة / حـ 
  

ا یعادلھ بالدینار العراقي وحسب السعر عند إیداع مبالغ بالدوالر یتم إجراء القید اآلتي بم - ١
  .                                    المتفق علیھ

  الدوالر / بنك العمالت االجنبیــة / من حـ                            
  حســــابات جاریــة للتمویــل / الى حـ                                       

    -:تي عند الصرف یكون القید كاآل - ٢
  یبوب حسب نوع المصروفات/ المصروفات النھائیة / من حـ                       

  الدوالر/ بنك العمالت االجنبیة / الى حـ                                  
  
  -:عند صرف مبالغ على حساب السلف یتم إجراء القید اآلتي  - ٣

  نوع السلفة یبوب حسب/ السلف / من حـ                      
  الدوالر/ بنك العمالت االجنبیة / الى حـ                                       
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  )٢-٢-٢-١-٣(الیورو / بنك العمالت االجنبیة / حـ 
  .الدوالر / ویالحظ نفس القیود الحاسبیة عند االیداع والصرف من بنك العمالت االجنبیة 

  
  

  )١-٣-٢-١-٣(ار الدین/ بنك االیرادات المغلق / حـ 
عند إیداع المبالغ التي تخص تحصیل إیرادات لصالح الخزینة العامة یتم إجراء القیود في سجالت 

  -:دائرة المحاسبة وسجالت الدائرة المختصة كاآلتي
  

 سجالت الدائرة المعنیة سجالت دائرة المحاسبة
عند ایداع المبلغ في حساب دائرة المحاسبة یتم 

  -:اجراء القید اآلتي
  بنك النفقات اإلعتیادیة/ من حـ

 جاري الدائرة المعنیة/ الى حـ         

عند إیداع مبالـــــــــغ فـــــي ھــــذا الحساب یتــــم    -١
                                                                                  -:إجراء القید اآل تي 

الدینار                                               / یرادات المغلقبنك اال/من حـ         
/                                                                                                 الیرادات النھائیة/ الى حـ            

  حسب نوع االیراد                 
ــذا الحساب وایداعھ في جاري عند سحب رصید ھـــ -٢

 -:القید االتيدائرة المحاسبة النقدیة یتم إجراء 
  
  .حسابات جاریة للتمویل بأنواعھا/من حـ   

  الدینار  /بنك االیرادات المغلق/الى حـ                       
في حالة وجود ایرادات زائدة او مكررة والمطالبة  -٣

یة یتم بھا وبعد استحصال الموافقات االصول
 جراء القید االتي ا

  االیراد النھائي/ من حـ          
  االمانات/ الى حـ          

یتم االیعاز من دائرة المحاسبة الى البنك بسحب  -٤
المبلغ المطلوب وایداعھ في بنك االمانات اذا كانت 

  الدائرة تستخدمھ او بنك النفقات یتم اجراء القید االتي
  االمانات/ من حـ   
  )بنك امانات او النفقات( البنك / ى حـ ال

 
  )٢-٣-٢-١-٣(الدوالر / بنك االیرادات المغلق / حـ 

/ یالحظ نفس القیود عند االیداع والسحب من الحساب الجاري الخاص ببنك االیرادات المغلق 
  .الدینار بعد معادلة الدوالر بالسعر الرسمي المتفق علیھ  

  
  )١-٤-٢-١-٣(نــار الدی/ بنــك االمانــات / حـ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -:عند إیداع مبالغ في ھذا الحساب یتم إجراء القید اآلتي - ١

 الدینار / بنك االمانات / من حـ        
  یبوب حسب نوع االمانة/ االمانات / الى حـ                  

 - :حساب الشخص الذي سدد مبلغ األمانات یتم اجراء اآلتي عند تصفیة - ٢
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  -:إذا كان مبلغ األمانات یساوي المبلغ الذي یؤخذ إیراد نھائي یتم اجراء القید اآلتي  -  أ
 یبوب حسب نوع االمانة / االمانات / من حـ        

  اإلیرادات النھائیة / الى حـ                  
  

  -:الى بنك االیراد المغلق ویتم اجراء القید اآلتيویحول مبلغ األمانات     
  بنك اإلیراد المغلق / من حـ         

  بنك األمانات/ الى حـ                   
  
عندما یكون مبلغ اإلیرادات أكثر من مبلغ األمانة فیتم إجراء نفس القیود أعاله مع   - ب

 .یراد المغلق مطالبة الشخص المعني بایداع مبلغ الفرق في حساب بنك اإل
  

 -:عندما یكون مبلغ األمانات أكثر من مبلغ اإلیرادات یتم إجراء القید اآلتي - ج
  األمانات حسب نوعھا / من حـ
  اإلیرادات النھائیة / الى حـ      
  بنك األمانات / الى حـ      

  
 -:آلتيویحول مبلغ األمانات إلى بنك اإلیراد المغلق ویتم اجراء القید ا               

  بنك اإلیراد المغلق/ من حـ                     
  بنك األمانات / الى حـ                       

  
 ٢١/١١/٢٠١٢في  ٢١١٦٣كما نرجو مالحظة كتاب دائرة المحاسبة قسم النظام الالمركزي 

  والمدرج نصھ ادناه
  

  دائرة الشؤون الفنیة والدراسات/ الى دیوان الرقابة المالیة 
  
  

  حساب جاري لألمانات/ م
  

  وبصدد ما جاء فیھ ٣٠/١٠/٢٠١٢في ) ٢/٥/٥/٢٢٨١٢(الى كتابكم المرقم اشارة 
تغذیة وتشغیل الحسابات الجاریة لألمانات التي تم فتحھا ضمن حسابات  نود اعالمكم بآلیة
  والموازنة االستثماریة لمختلف الدوائر الحكومیة) التشغیلیة (الموازنة الجاریة 

  
لة وجود سیولة نقدیة في حساب جاري بنك النفقات االعتیادي فتحول جمیع مبالغ في حا - ١

االمانات الى حساب جاري بنك االمانات وبموجب صك مسحوب على حساب بنك النفقات 
  -:االعتیادي ویكون القید المحاسبي كاآلتي 

  بنك االمانات/ من حـ     
  ألمر بنك االماناتصك / بنك النفقات االعتیادي / الى حـ         
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في حالة عدم توفر السیولة النقدیة في حساب جاري بنك النفقات االعتیادي فتقوم الدوائر  - ٢
قسم االمور النقدیة لغرض تمویلھا برصید االمانات الموقوفة / الحكومیة بمفاتحة دائرتنا 

د في سجالتھا لغرض ایداعھ في حساب جاري بنك االمانات ویكون القید المحاسبي عن
 التمویل كاآلتي

  بنك االمانات/ من حـ      
  النقدیة/ جاري دائرة المحاسبة / الى حـ          

  
مبالغ االمانات التي یتم استالمھا من قبل الدوائر الحكومیة موضوع البحث بعد تاریخ فتح  - ٣

حساب جاري بنك االمانات یتم ایداعھا في حساب جاري بنك االمانات مباشرة ویكون القید 
 لمحاسبي عند االیداع كاآلتيا

  بنك االمانات/ من حـ      
  االمانات بأسماء مستحقیھا/ الى حـ          

  
مانات التي تحسم من رواتب منتسبي تلك الدوائر لغرض تسدیدھا الى الجھات بالنسبة لال - ٤

ذه دین فأن مبالغ ھھالدائنة وكذلك عند حسم مبالغ االمانات من استحقاق المقاولین والمتع
االمانات تحول الى بنك االمانات وبموجب صك مسحوب على حساب بنك النفقات االعتیادي 

 ویكون القید المحاسبي عند التحویل كاآلتي
  بنك االمانات/ من حـ         
  صك ألمر بنك االمانات/ بنك النفقات االعتیادي / الى حـ          

  
ري بنك االمانات بحیث یكون رصید ھذا وھكذا تحول جمیع مبالغ االمانات الى حساب جا - ٥

 ٠٤/الحساب في أي تاریخ مساوي لرصید االمانات المثبتة في سجل االمانات محاسبة 
  

ویتم الصرف من حساب جاري بنك االمانات في حالة تحقق امانات واجبة الرد الى  - ٦
جة لھا ومن انقاء الحا ٤/اصحابھا وبعد التاكد من موقوفیتھا في سجل االمانات محاسبة 

 وحسب شروط صرف مبالغ االمانات المعمول بھا حالیًا
  
  
  
  مع التقدیر..... للتفضل باالطالع 

  
  
  

  عماد اسماعیل النائب                                                                          
  مدیر عام دائرة المحاسبة                                                                      

                                                                            /١١/٢٠١٢  
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  )            ٢-٤-٢-١- ٣(الدوالر / بنك االمانات / حـ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فس القیــود المحاسبیة عند االیــــداع والسحــب مــن الحساب الجــاري الخاص         یالحــــظ ن   
  . الدینار بعد معادلة الدوالر بالدینار العراقي وحسب السعر المتفق علیھ/ ببنك االمانات    
  

  )٦- ٢-١-٣(بنك القـــرض / حـ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:عند استالم مبلغ القرض وإیداعھ في حساب بنك القرض یتم إجراء القید اآلتي - ١
  بنك القرض / من حـ        

  القرض/ الى حـ                   
  - :عند صرف مبلغ سلفة من ھذا الحساب یتم اجراء القید االتي -٢

  السلف /من ح         
  بنك القرض/الى ح                

  
  )٧-٢-١-٣(نك المنح ب/ حـ

عند إیداع مبلغ المنحة لدى دائرة المحاسبة وبعد أن یتم وضع التخصیص من قبل دائرة   - ١
  الموازنة یتم إجراء القیود أدناه في سجالت دائرة المحاسبة وسجالت الدائرة المختصة 

  )١-١-٢-٣(ســـلف تنفیذ اعمال وخدمات / حـ 
  :سلف وبعد توفر شروط منح ھذه السلفة یتم اجراءالقید اآلتيعند منح ھذا النوع من ال - ١

 سلف تنفیذ اعمال وخدمات بذمة الجھات المعنیة/ من حـ          
  بنك النفقات االعتیادیة / الى حـ                            

  
عند تسدید كامل مبلغ السلفة وبعد توفر المستندات المعززة للصرف النھائي یتم اجراء  - ٢

  القید االتي
 حسب نوع المصروفات / المصروفات النھائیة / من حـ       

  سلف تنفیذ اعمال وخدمات بذمة الجھات المعنیة                  / الى حـ                 
                                  

  
 سجالت دائرة المحاسبة

  
 سجالت الدائرة المعنیة

راء القید عند استالم االشعار الدائن یتم اج -١
  :االتي

  بنك  النفقات اإلعتیادیة         / من حـ      
  اإلیرادات النھائیة / الى حـ                

  یتم التمویل من قبل دائرة المحاسبة وفـــق -٢
  التخصیص المعتمد من قبل دائرة الموازنة           
عن ھــــــذه المنحة ویتــــم اجــــراء القیـــد           
  اآلتـــــي         
  جاري الدائرة المختصة/ من حـ         

 بنك النفقات اإلعتیادي/ الى حـ                   

  عند إستالم التمویل وإستنادًا إلى اإلشعار    -١
  الدائن یتم اجراء القید اآلتي    

  بنك المنح / من حـ
  جاري دائرة المحاسبة/ الى حـ                    

  تم صرف المنحة حسب األبواب المحـــــــــددة  ی -٢
 من دائرة الموازنة لھذا الغرض ویتم إجــــــراء      
  القیــــد اآلتـــــي     
  

 المصروفات النھائیة/ من حـ     
  بنك المنح / الى حـ                
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 :اآلتـي عندما یكون المبلغ المصروف من السلفة اقل من مبلغ السلفة یتم اجراء القید  - ٣
  حسب نوع المصروفات/ المصروفات النھائیة / من حـ               
  بنك النفقات االعتیادیة / من حـ               

  سلف تنفیذ اعمال وخدمات بذمةالجھات المعنیة         / الى حـ                     
  

  )٢-١-٢-٣(ســـلف لجــان /  حـ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یالحظ نفس القیود الخاصة بمنح سلف تنفیذ اعمال او خدمات 
  

  )٣-١-٢- ٣(ســـلف االعـــــالن / حـ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:عند صـــرف مبلغ السلفة یتم إجراء القید اآلتي - ١
 سلف االعالن بذمة من ترسو علیھ المناقصة / حـ  من             

  بنك النفقات االعتیادیة/ الى حـ                      
   -:عند قیام الجھة التي رست علیھ المناقصة بتسدید اجور االعالن یتم إجراء القید اآلتي - ٢

 بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ          
  بذمة من ترسو علیھ المناقصة سلف االعالن / الى حـ              

  
عندما لم ترسو المناقصة على اي شخص تتحمل موازنة الوحدة الحسابیة لمصاریف  - ٣

    -:االعالن یتم إجراء القید اآلتــــي 
 المصروفات النھائیة  / من حـ                           

  ســلف االعـالن  / إلى حـ                                     
                                               

في حالة قیام الوحدة الحسابیة للدائرة باإلعالن ألعمالھا الخاصة كالتعیین وغیرھا یتم  - ٤
   -:إجراء القید اآلتي

 سلف اإلعالن / من حـ                  
  بنك النفقات اإلعتیادیة / الى حـ                             

  
  ستالم نسخة من اإلعالن المنشور في وسائل اإلعالم ووصل قبض بإستالم  عند إ   - ٥

 :المبلغ یتم  إجراء القید اآلتي  
  المصرف النھائي / من حـ                  

  سلف اإلعالن / الى حـ                            
  

  )٤- ١-٢-٣(ســـلف مؤقـتــة اخـــرى / حـ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یالحظ نفس القیود في حالة الصرف سلف تنفیذ اعمال وخدمات وسلف لجان 
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  )١-٢-٢-٣(ســـلف الســـفر / حـ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:جراء القید اآلتيعند صرف مبلغ السلفة وحسب شروط صرفھا یتم ا - ١
 سلف السفر بذمة الموظف المعني / من حـ                             

  بنك النفقات االعتیادیة / الى حـ                                        
                                                           

مستندات المعززة للصرف حسب قانون السفر عند أجراء تسویة مبلغ السلفة وبعد تقدیم ال - ٢
واالیفاد وفي حالة كون مبلغ السلف یساوي مبالغ المستندات المقدمة یتم اجراء القید 

 -:اآلتي
 حسب أنواعھا/ المصروفات النھائیة / من حـ                             

  الموظف المعني  سلف السفر بذمة/ الى حـ                                        
عند اجراء تسویة مبلغ السلفة وكون مبلغھا اكثر من مصاریف السفر فالفرق یسدد الى  - ٣

  يــــآلتاوحسب التعلیمات ویتم أجراء القید  البنك أو الصندوق  بدفعة واحدة أو أقساط شھریة 
  بنك النفقات اإلعتیادیة / من حـ           

 الصندوق                    نقد في/ أو من حـ                 
  سلف السفر بذمة الموظف المعني / الى حـ                    

  
 عند اجراء تسویة السلفة وكون مبلغھا اقل من مصاریف السفر یتم اجراء القید اآلتـــي  - ٤

 مصروفات نھائیة/ من حـ               
  وظف المعني سلفة سفر بذمة الم/ الى حـ                          
  بنك النفقات االعتیادیة / الى حـ                          

  
  )٢-٢-٢-٣(سلف االیفاد / حـ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یالحظ اجراء نفس القیود الحسابیة لسلف السفر عدا حالة كون مصاریف االیفاد اكثر من سلفة 

  .رق یسدد صفقة واحدة الى البنك وحسب التعلیمات االیفاد فالف
  )٣-٢-٢-٣(سلف التحویل / حـ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عندما تقوم الوحدة الحسابیة للدائرة بصرف مبلغ عن سلفة التحویل إلى الموظف المنقول  - ١

  -:اء القید اآلتيمنھا وبعد تثبیتھا في شھادة آخر راتب یتم اجر
 سلف التحویل بذمة الموظف / من حـ                   

  بنك النفقات االعتیادیة / الى حـ                              
  

عندما تستلم الوحدة الحسابیة للدائرة المنقول الیھا شھادة آخر راتب للموظف المنقول  - ٢
         -:المنقول منھا یتم اجراء القید اآلتيالیھا تقوم بصرف كامل مبلغ السلفة الى الدائرة 

  سلف التحویل بذمة الموظف المعني / من حـ                              
  بنك النفقات االعتیادیة / الى حـ                                         

  



  (202) 

ئرة المنقول الیھا عندما تستلم الوحدة الحسابیة للدائرة المنقول منھا مبلغ السلفة من  الدا - ٣
  -:تقوم باجراء تسویة السلفة یتم اجراء القید اآلتي 

                   
  بنك النفقات االعتیادي / من حـ                     

  سلف التحویل بذمة الموظف / الى حـ                               
  

زنتھا بمصاریف التحویل للموظف تقوم الوحدة الحسابیة للدائرة المنقول الیھا بتحمیل موا - ٤
  -:المنقول الیھا یتم اجراء القید اآلتـــي 

 حسب نوع المصروفات / المصروفات النھائیة / من حـ                   
  سلف التحویل بذمة الموظف المعني   / الى حـ                              

  
  )٤-٢-٢- ٣(ســـلف الراتــب / حـ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عند قیام الوحدة الحسابیة للدائرة بصرف مبلغ عن سلفة راتب الى موظف منقول الیھا ولم  - ١

  -:یدخل إسمھ ضمن قوائم  الرواتب یصرف صافي راتبھ ویتم اجراء القید اآلتي
 سلف الراتب بذمة الموظف / من حـ         

  بنك النفقات االعتیادیة/ الى حـ                    
عند اجراء تسویة مبلغ السلفة أعاله ضمن قائمة الراتب للشھر الالحق یسحب راتب  - ٢

الموظف بصورة مكررة االول إلطفاء سلفة الراتب  الممنوحة لھ سابقًا والثاني  یصرف لھ 
  .        كراتب الشھر الحالي 

  
  )٥-٢- ٢-٣(ســـلف الحــج / حـ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یالحظ نفس القیود في حالة صرف سلفة الراتب 
  
  

  )١-٣-٢- ٣(النثریة / ســـلفة مستدیمة للصرف النقدي / حـ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند صرف مبلغ السلفة الى الموظف او اللجنة المخولة باستالمھا وبموافقة دائرة  - ١
  -:المحاسبة الول مرة وحسب التعلیمات یتم اجراء القید اآلتي

 النثریة بذمـة الموظـف اواللجنـــــــة / سلفة مستدیمــة للصــــرف النقـــدي/ من حـ          
  بنك النفقات االعتیادیة /  الى حـ                  

  
  دینار یتم اجراء القید االتي) ١٠٠(عند تعویض السلفة المستدیمة خالل الشھر مثًال - ٢

  )قرطاسیة مثًال( المصرف النھائي / من حــ ٢٥                     
  )مواد ولوازم مثًال( المصرف النھائي / من حــ ٢٥                     
  البنك/ الى حــ    ٥٠                       
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من السنة المالیة او عند تغییر اللجنة او عندما ینتفي  ٣١/١٢تسدد ھذه السلفة في او قبل  - ٣
   -:الغرض من منحھا یتم اجراء القید التالي

 حسب تبویب المصروفات/ المصروفات النھائیة / من حـ         
  ) ي من السلفةالمتبق( بنك النفقات االعتیادیة  / من حـ         

  النثریة بذمة الموظف او اللجنة   / سلف مستدیمة للصرف النقدي / الى حـ                    
  

  )٢-٣-٢-٣(الخزائن         / ســـلف مستدیمة للدفع النقــدي / حـ 
  )٣-٣-٢-٣(ســـلف مستدیمة لشراء الوقود                      / حـ 
  )٤-٣-٢-٣(ـــــــــة                      ســـلف مستدیمة للصیان/ حـ 
  )٥-٣-٢-٣(ســـلف مستدیمة الغراض لجان المشتریات       / حـ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . النثریة / ة للصرف النقدي یالحظ نفس القیود  عند صرف السلف المستدیم

  
  

  )١-٤-٢-٣(ســـلف االعتمادات المستندیة  / حـ 
  

عند قیام دائرة المحاسبة بتحویل المبلغ مباشرًة محسوبًا على تخصیصات الدائرة المعنیة  - ١
لغرض فتح اإلعتماد ووفق الضوابط والتعلیمات الخاصة بذلك یتم إجراء القید اآلتي في 

  .ة وسجالت دائرة المحاسبةسجالت الدائرة المعنی
 سجالت الدائرة المعنیة سجالت دائرة المحاسبة

عند تحویل المبلغ الى البنك المركزي 
وإستنادا إلى اإلشعار المدین بعد معادلة 
الدوالر بالدینار العراقي حسب السعر المتفق 

  -:علیھ یتم إجراء القید اآلتي
  

  جاري الدائرة المختصة/ من حـ
 بنك النفقات اإلعتیادیة/ حـالى          

  سلف االعتمادات المستندیة    / من حـ  -١
  حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة   / الى حـ            

  ودوائر النظام الالمركزي                           
  

عند ورود البضاعة ودخولھا المخازن او اداء الخدمة                                       -٢
  -:وضمن السنة المالیةالمختصة یتم اجراء القید اآلتي

)                                                                          حسب نوع مصروفات/(المصروفات النھائیة /من حـ            
  سلف االعتمادات المستندیة  / الى حـ            

  
مـن  ١٢/ ٣١عــــــند ورود البضاعة في أو قبــل  -٣

  السنة 
  المختصة وعدم ورود مستندات الشحن یتم إجراء القید      
.                                                                اآلتي في الحسابات الختامیة لتلك السنة     

                                                                 المصروفات النھائیة      / من حـ          
تخصیصات مستندات شحن                                                                         / إلى حـ                    

  غیر مستلمة                                            
ـالم مستنـــدات الشحـــن فـــي الســنــــــــــة                عــند إستــ -٤

الالحقة یتم إجراء القید اآلتي لغرض إطفاء السلفة 
  .الممنوحة سابقًا

                                                                                                                             
تخصیصات لقاء مستندات شحن غیرمستلمة                                                                                 / من حـ

سلف اإلعتمادات المستندیة                                                                         / إلى حـ          
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  )٢- ٤-٢-٣(سلف االعتمادات البسیطة  / حـ 

عند تحویل المبلغ من الحساب الجاري للوحدة الرئیسیة الى فروعھا خارج القطر یتم  - ١
  - : إجراء القید اآلتي 

 سلف االعتمادات البسیطة  / من حـ              
  الدوالر/ بنك العمالت األجنبیة / الى حـ                         

  
عند ورود المستندات المعززة للصرف من تلك الفروع واستالمھا من الوحدة الرئیسیة یتم  - ٢

                                           -:اجراء تسویة ھذه السلف بالقید اآلتـــي 
 الصرف حسب نوع/ المصروفات النھائیة / من حـ            

  سلف االعتمادات البسیطة  / الى حـ                       
  

  )٤-٤- ٢-٣(سلف الحواالت الخارجیة   / حـ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یالحظ نفس القیود الحسابیة في حالة سلف االعتمادات البسیطة 
  
  
  

  )١- ٥-٢-٣(دفعات االولیة   سلف ال/ حـ 
یسجل مبلغ الدفعة األولیة الممنوحة للمقاولین وحسب شروط العقد ووفق الضوابط  - ١

  -:والتعلیمات الخاصة بذلك ویتم اجراء القید اآلتي
 سلف الدفعات االولیة بذمة المقاول   / من حـ              

  ت االعتیادیة حساب بنك النفقا/ الى حـ                             
یتم إستقطاع مبلغ ھذه السلف دفعة واحدة حسب التعلیمات أوحسب شروط العقد من  - ٢

  -:ذرعات العمل المنجز ویتم إجراء القید اآلتي
 المصروفات النھائیة حسب نوع المصروفات / من حـ               

  الدفعات األولیة سلف بذمة المقاول/ إلى حـ                         
   البنك/ الى حــ                          

  
  )٢-٥-٢-٣(السلف على المكائن والمعدات / حـ

  -:تقید مبالغ ھذه السلف بالقید اآلتي - ١
  سلف على المكائن والمعدات بذمة المقاول / من حـ        

  بنك النفقات اإلعتیادیة / إلى حـ            
  ومن ذرعات العمل المنجز إستنادًا إلى شروط العقد یتم  عند إسترداد ھذه السلف من المقاول      

  -:إجراء القید اآلتي     
 المصروفات النھائیة حسب نوع المصروفات / من حـ     

  سلف على المكائن والمعدات بذمة المقاول/ إلى  حـ       
  البنك/ الى حـ        
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  )٣-٥-٢- ٣(سلف المقاولین والمتعھدین / حـ
  

  -:لغ ھذه السلف إلى المتعھدین یتم إجراء القید اآلتيعند صرف مبا - ١
               

  سلف المقاولین والمتعھدین بذمة المقاول أو المتعھد / من حـ                        
  بنك النفقات اإلعتیادیة / إلى حـ                                  

  
  -:عند إستردادھا نقدَا یتم  إجراء القید اآلتي - ٢

 بنك النفقات اإلعتیادیة  / من حـ   
  سلف المقاولین والمتعھدین بذمة المقاول أو المتعھد / إلى حـ            

  -:عند إستقطاع السلف من ذرعات العمل یتم إجراء القید اآلتي - ٣
 المصروفات النھائیة/ من حـ                        

  سلف المقاولین والمتعھدین بذمة المقاول أو المتعھد/ إلى حـ                                  
   البنك/ الى حـ                                   

  
  
  
  )٦-٢-٣(سلف الدعاوي / حـ

  -:عند صرف مبلغ السلفة یتم إجراء القید اآلتي - ١
  سلف الدعاوي / من حـ             

   بنك النفقات اإلعتیادیة/ إلى حـ                       
صدور حكم نھائي من المحكمة لصالح الدائرة تسترد السلفة من الطرف اآلخر  عند-٢ 
  -:یتم إجراء القید اآلتي) المدعي علیھ(

 بنك النفقات اإلعتیادیة / من حـ    
  سلف الدعاوي / إلى حـ              

سلفة على عند صدور الحكم النھائي من المحكمة لغیر صالح الدائرة یتم تحمیل مبلغ ال- ٣
  - :موازنة الدائرة ویتم إجراء القید اآلتي

 المصروفات النھائیة/ من حـ    
  سلف الدعاوي / إلى حـ              

  
  )٧-٢-٣(سلف تمویل مشروعات ینفذھا الغیر/ حـ
  

عند قیام الدائرة بدفع سلفة إلى دائرة أخرى مكلفة بتنفیذ مشروع لحساب الدائرة األولى  - ١
  -:اآلتيیتم إجراء القید 

 سلف تمویل مشروعات ینفذھا الغیر بذمة الجھة المعنیة / من حـ
  بنك النفقات اإلعتیادیة / إلى حـ          

  
عند قیام الدائرة المنفذة بتقدیم المستندات المعززة للصرف تقوم الدائرة األولى بإجراء  - ٢

  -:تسویة السلفة بالقید اآلتي
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 المصروفات النھائیة/ من حـ 
  سلف تمویل مشروعات ینفذھا الغیر بذمة الجھة المعنیة / إلى حـ           

  )١-١-٣-٣(مدینو سلف الزواج  / حـ 
  :عند صرف مبلغ السلفة وحسب شروط منحھا یتم إجراء القید اآلتي  - ١

 سلف الزواج بذمة الموظف/ من حـ       
  امانات شركة التأمین / الى حـ                  
  بنك النفقات االعتیادیة/ لى حـ ا                 

  استرداد مبلغ السلفة بأقساط وحسب التعلیمات وضمن قوائم الراتب  - ٢
فیعفى من قسط سنوي واحد واذا رزق بتوأم فیعفى عن قسطین " اذا انجب المستلف طفال - ٣

 -:ویتم إجراء  القید اآلتي
 المصروفات النھائیة / من حـ       

  ینو سلف الزواج بذمة الموظف مد/ الى حـ                  
  )٢-١-٣-٣(مدینو سلف المكافآت التقاعدیة / حـ 

عند صدور قرار باسترداد مبلغ المكافأة التقاعدیة الموظف المعاد الى الخدمة یتم إجراء  - ١
  القید اآلتي في سجالت الدائرة المعاد الیھا 

 مدینو سلف المكافأة التقاعدیة بذمة الموظف / من حـ       
  ) ایرادات متنوعة/ ( االیرادات النھائیة / الى حـ                 

  تسترد منھ وحسب الشروط الخاصة بھا وضمن قوائم الراتب  - ٢
 

  )٣- ١-٣-٣(مدینو اختالس اموال الدولة النقدیة  / حـ 
  -:عند إكتشاف نقص في حساب البنك أو الصندوق یتم إجراء القید اآلتي - ١

  دینو أموال الدولة النقدیةم/ من حـ                   
  بنك النفقات اإلعتیادیة / الى حـ                             

  نقد في الصندوق/ أو الى حـ                          
  

  - :عند تسدید مبلغ النقص یتم إجراء القید اآلتي - ٢
 بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ          
  ق        نقد في الصندو/ أو من حـ        

  مدینو إختالس أموال الدولة / الى حـ                    
  
  )٤-١-٣- ٣(مدینو لحساب الخزینة / حـ

  -:یتم إجراء القید اآلتي بالمبالغ المترتبة بذمة األشخاص لصالح الخزینة  - ١
 مدینو لحساب الخزینة بذمة شخص / من حـ     

  )سب نوع االیرادح(االیرادات النھائیة / الى حـ               
  .یتم تسدید المبالغ التي یتقرر إستردادھا على شكل أقساط من ضمن قوائم الرواتب - ٢
 في حالة تسدیدھا دفعة واحدة یتم اجراء القید اآلتي - ٣

  بنك النفقات االعتیادیة/من حـ 
  حـ مدینو لحساب الخزینة بذمة شخص/ الى       
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  )٥-١-٣-٣(مة الخارجیة مدینو سلف النقل والتأثیث لموظفي الخد/ حـ 
  -:عند صرف المبالغ اعاله الى الموظفین المشمولین بذلك یتم اجراء القید اآلتي - ١

 )الموظف(مدینو سلف النقل والتأثیث لموظفي الخدمة الخارجیة / من حـ      
  بنك النفقات االعتیادیة       / الى حـ                

 .الراتبیتم استرداد المبالغ اعاله ضمن قوائم  - ٢
 

  )٦-١- ٣-٣(مدینو الصكوك المرفوضة  / حـ 
  
  -:یتم قید الصكوك المرفوضة كاآل تي - ١

 .مدینو مبالغ الصكوك المرفوضة بذمة الجھة المعنیة/ من حـ         
  بنك النفقات االعتیادیة / الى حـ                    

  
  - :بعد تصحیح الخطأ الحاصل في الصكوك یتم إجراء القید اآلتي - ٢

 بنك النفقات االعتیادیة / من حـ           
  مبالغ الصكوك المرفوضة / الى حـ                      

  
  )٧-١-٣- ٣(مدینون مختلفون  / حـ 

  -:عند ترتب دیون بذمة اآلخرین لصالح الدائرة یتم إجراء القید اآلتي
 مدینون مختلفون/ من حـ

  نقد في الصندوق ا/ الى حـ         
  وحسب كل حالة    اإلیرادات النھائیة ا/ الى حـ أو      
      

  )١-٢- ٣-٣(مدینون صنادیق تسلیف الطلبة  / حـ 
  

  یتم اجراء القید اآلتي على الحساب اعاله 
  مدینون صنادیق تسلیف الطلبة بذمة الموظف / من حـ           

  بنك النفقات االعتیادیة/ الى حـ                      
  
 

  )٢- ٢-٣-٣"  (نون الفاشلین دراسیامدی/ حـ 
  

  یتم اجراء القید اآلتـي على الحساب اعاله
  )الموظف(بذمة " مدینون حساب الفاشلین دراسیا/ من حـ         

  )متنوعة(الى حساب االیرادات النھائیة                    
حصل من وتستقطع من قوائم الرواتب بعد التعیین باقساط وفي حالة عدم التعیین تست

  الكفیل ویتم اجراء القید االتي 
  البنك/ من حـ  

  مدینون صنادیق تسلیف الطلبة/ الى حـ   
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  )٣- ٢-٣-٣(مدیونیة الدوائر عن نفقات دراسیة  / حـ 
  
  یتم اجراء القید اآلتي على الحساب اعاله  

  یھا  الموظفالتي ینتسب ال)  بذمة الدائرة(مدیونیة الدوائر عن نفقات دراسیة / من حـ      
  االیرادات النھائیة / الى حـ                     

  
  -:تتابع تحصیلھ من الدائرة التي ینتسب الیھا الموظف وعند استالمھا المبلغ یكون القید كاآلتي

 بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ           
 یة مدیونیة الدوائر عن نفقات دراس/ الى حـ                           

  
  ) ١-٣-٣-٣(النقص في الصندوق  / حـ 
  

  یتم اجراء القید اآلتي على الحساب اعاله 
  النقص في الصندوق بذمة امین الصندوق/ من حـ           

  نقد في الصندوق/ الى حـ                      
  

  ) ٢-٣- ٣-٣(النقص في المخازن  / حـ 
على اساس اسعارھا وقت الشراء وتثبیت اذا وجد نقص في المواد المخزنیة تدون قیمتھا  - ١

  :القیود اآلتیة 
 -:اذا اكتشف النقص خالل السنة المالیة یتم اجراء القید االتي   . أ

 النقص في المخازن / من حـ                   
  المصروفات النھائیة / الى حـ                              

  -:ختامیة یتم اجراء القید كاآلتي اذا اكتشف النقص بعد انتھاء فترة الحسابات ال  . ب
 النقص في المخازن / من حـ                   

  االیرادات النھائیة / الى حـ                              
  

  تتابع معالجة ھذا النقص بالطرق القانونیة لغرض اطفاء ھذا النقص في السجالت   - ٢
  
  
  ) ٣- ٣-٣-٣(الصرف بصورة زائدة   

التدقیق بأنھ تم صرف مبلغ بصورة زائدة ففي ھذه الحالة باالمكان تعدیل لو اكتشف عند  - ١
  :قید الزیادة وكاآلتي 

 -:خالل السنة المالیة یتم اجراء القید االتي   . أ
 الصرف بصورة زائدة بذمة الموظف/ من حـ                 

  الرواتب/ المصروفات النھائیة / الى حـ                            
  

   -:انتھاء فترة الحسابات الختامیة یتم اجراء القید االتي  بعد  . ب
 الصرف بصورة زائدة بذمة الموظف/ من حـ                 

  االیرادات النھائیة / الى حـ                            
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یطالب الشخص الذي استلم الزیادة واذا تم استردادھا یتم اجراء القید االتي وضمن  - ٢
  المالیة التي استلمت فیھا حسابات السنة 

  بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ                      
  الصرف بصورة زائدة / الى حـ                                 

  
  )٤-٣-٣- ٣(النقص في االیرادات  / حـ 
  

  -:یسجل النقص الحاصل في االیرادات بذمة المتسبب لحین معالجتھ واسترداده وكاالتي  - ١
 ل السنة المالیةخال  . أ

 النقص في االیرادات بذمة الشخص/ من حـ                
  )حسب نوع االیراد(االیرادات النھائیة / الى حـ                           

  بعد انتھاء فترة الحسابات الختامیة   . ب
 النقص في االیرادات بذمة الشخص/ من حـ                

  )          المتنوعة(االیرادات  النھائیة / لى حـ ا                          
  

  - :بعد استرداده من الشخص المسبب بذلك یتم اجراء القید االتي  - ٢
 بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ                      

  النقص في االیرادات بذمة الشخص/ الى حـ                                 
  
  )٩-٣- ٣(نة القدیمة  تصفیة االرصدة المدی/ حـ
  

عند صرف مبلغ امانات مثبت رصیدھا في سجالت النظام القدیم ولم یتم نقلھا الى السجالت  - ١
  -:وفق النظام الجدید یتم اجراء القید االتي 

 تصفیة االرصدة المدینة القدیمة / من حـ          
                                                  بنك النفقات االعتیادیة / الى حـ                     

 .یتم تصفیة ھذا الحساب عند نقل ارصدة االمانات الى سجالت النظام الجدید  - ٢
  

  
  )١-١-٢-٤-٣(إقراض عربي قصیر / حـ
  

  -:عند إقراض الدولة للمؤسسات العربیة والجل قصیر یتم إجراء القید اآلتي - ١
  إقراض عربي قصیر         / من حـ           

  بنك النفقات اإلعتیادیة / إلى حـ                     
  

   -:عند إعادة القرض یتم إجراء القید اآلتي - ٢
 بنك النفقات اإلعتیادیة / من حـ  

  ) الفائدة(اإلیراد النھائي / إلى حـ             
   إقراض عربي قصیر/ إلى حـ                      
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  )٢-١-٢-٤-٣(إقراض عربي طویل / حـ 
   یالحظ نفس القیود عند إقراض عربي قصیر        

  
  )١- ٢-٢-٤- ٣(إقراض أجنبي قصیر / حـ
  یالحظ نفس القیود عند إقراض عربي قصیر         
  )٢-٢-٢-٤-٣(إقراض أجنبي طویل / حـ
 یالحظ نفس القیود عند إقراض عربي قصیر         

  
 )١-٦-٣(قبوضة  ایرادات مستحقة غیر م/ حسابات التسویة المدینة / حـ 
  

  یتم اجراء القید االتي لمبالغ االیرادات المستحقة والغیر مستلمة خالل السنة المالیة - ١
 ایرادات مستحقة غیر مقبوضة / من حـ                       

  )حسب نوع االیراد( االیرادات النھائیة / الى حـ                                 
  

  -:دات خالل السنة التالیة یتم اجراء القید اآلتي عند استحصال ھذه االیرا - ٢
 بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ                      

  ایرادات مستحقة غیر مقبوضة / الى حـ                                 
  
  

  )٢-٦- ٣"  (مصاریف مدفوعة مقدما/ حـ 
  

  تخص سنة مالیة الحقة   یتم اجراء القید االتي للمبالغ المدفوعة مقدمة والتي - ١
  "مصاریف مدفوعة مقدما/ من حـ                      

  بنك النفقات االعتیادیة/ الى حـ                                 
   -:وفي السنة المالیة الالحقة یتم اجراء القید اآلتي  - ٢

 )حسب نوع المصروفات( المصروفات النھائیة / من حـ                      
  "مصاریف مدفوعة مقدما/ الى حـ                        

  
  

  )٢٩-٤(والدائنة ) ١٩-٣(المعالجات المحاسبیة للحسابات النظامیة المدینة 
   

  )١- ٩-٣(خطابات ضمان مستلمة من الغیر  / حـ 
  یتم اجراء القید االتي عند استالم خطابات الضمان من الغیر - ١

 الضمان المستلمة من الغیر   خطابات/ من حـ                 
  )٢-٢٩-٤(مقابل خطابات الضمان من الغیر / الى حـ                            

  عند انتقاء الحاجة من الخطاب یتم اجراء القید اآلتي - ٢
 )٢-٢٩-٤(مقابل خطابات الضمان المستلمة من الغیر / من حـ                     

  خطابات الضمان المستلمة من الغیر/ الى حـ                                
  



  (211) 

  
  ) ٢-٩-٣(مقابل خطابات ضمان صادرة للغیر  / حـ 

  یتم اجراء القید االتي عند اصدار خطابات ضمان الى للغیر  - ١
 مقابل خطابات ضمان صادرة للغیر / من حـ                     

   )١- ٩-٤(من الدائرة  للغیرخطابات ضمان / الى حـ                                
  

  عند انتقاء الحاجة من الخطاب یتم اجراء القید االتي - ٢
 )١- ٩-٤(للغیر خطابات ضمان من الدائرة  / من حـ                     

  مقابل خطابات ضمان صادرة للغیر / الى حـ                              
  

  ) ٣-٩-٣" (موجود نقدي لوحدات مستقلة مالیا/ حـ 
                                                    

  )٤-٩-٣(حساب الموجودات الثابتة  / حـ 
  یتم اجراء القید االتي على الحساب اعاله 

  )حسب انواعھا(الموجودات الثابتة / من حـ                         
  )٤-٩-٤)(حسب انواعھا(لثابتة مقابل الموجودات ا/ الى حـ                                    

  عند البیع او االھداء او نقل الموجودات خارج الدائرة 
  )٤-٩-٤) (حسب انواعھا(مقابل موجودات الثابتة / حـ  من

  )حسب انواعھا( الثابتة الموجودات / الى حـ            
  

  )٥-٩- ٣(المخزن  / حـ 
  

  یتم اجراء القید االتي على الحساب اعاله  - ١
  

  )حسب انواعھ(المخزن / من حـ                         
  )٥-٩-٤)(حسب انواعھ(مقابل المخزن / الى حـ                                    

  
  في حالة سحب مواد الستعمالھا ینظم مستند قید بالمواد المسحوبة كاالتي - ٢

  )٥-٩-٤) (حسب انواعھ(مقابل مخزن / من حـ                         
  )حسب انواعھ(المخزن / الى حـ                                    

  ٤/ المطلوبات حـ المعالجات القیدیة لحساب 
  )٢-١-٤(الرصید النقدي المدور / حـ 

  یتم اجراء القید االتي على الحساب اعـــــــــــــاله  - ١
  بنك النفقات االعتیادیة / من حـ              

  الرصید النقدي المدور / الى حـ                         
  في حالة كون رصید الدائرة دائن یتم اجراء االتي    - ٢

  الرصید النقدي المدور/ من حـ         
  بنك النفقات االعتیادیة/ الى حـ                    
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  )٢-٤(حسابات االمانات / حـ 

  )١-١- ٢-٤(أمانات الضرائب 
  - :یق إیرادًا نھائیًا یتم إجراء القید اآلتيعند إستالم مبلغ األمانة لغرض تحق - ١

 بنك األمانات / من حـ  
 أمانات الضرائب/ الى حـ            

عند إجراء التحاسب الضریبي وظھر أن مبلغ األمانة أكثر من اإلیراد النھائي یتم إجراء  - ٢
 -:القید اآلتي

 أمانات الضرائب/ من حـ  
  )حسب نوع اإلیراد(اإلیراد النھائي / الى حـ            
  بنك األمانات  / الى حـ            

  
  - :عند تحویل مبلغ اإلیر اد النھائي إلى بنك اإلیراد المغلق یتم إجراء القید اآلتي - ٣

 بنك اإلیراد المغلق/ من حـ  
  بنك األمانات/ إلى حـ            

الشخص المعني بتسدید  عندما یكون مبلغ األمانة أقل من مبلغ اإلیراد النھائي یتم مطالبة - ٤
  -:المبلغ إلى بنك اإلیرادات المغلق ویتم إجراء القید اآلتي

 بنك اإلیرادات المغلق/ من حـ  
  )حسب نوع اإلیراد(اإلیراد النھائي / الى حـ            

  
  )٢- ١-٢-٤(أمانات دوائر الكمارك / حـ

  .یتم إجراء نفس القیود الواردة في أعاله
  

  )٩-١-٢- ٤(نوعة أمانات أخرى مت/ حـ
  -:عند إستالم مبلغ األمانات یتم إجراء القید اآلتي - ١

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

  -:عند صرف مبلغ األمانة الى صاحب العالقة یتم إجراء القید اآلتي - ٢
 األمانات األخرى المتنوعة/ من حـ  

  نفقات اإلعتیادیةبنك ال/ إلى حـ            
في حالة عدم مراجعة صاحب العالقة إلستالم األمانات خالل المدة القانونیة یتم إجراء  - ٣

  -:القید اآلتي
 أمانات أخرى متنوعة/ من حـ  

  )حسب نوع اإلیراد(اإلیرادات النھائیة / الى حـ             
  

موافقة وزارة المالیة في حالة المطالبة بالمبلغ بعد مضي المدة القانونیة وإستحصال  - ٤
       -:على االعادة یتم اجراء القید كاآلتي 

  )حسب نوع اإلیراد(االیراد النھائي / من حـ                  
  امانات أخرى متنوعة/ الى حـ                    
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  -:عند اعادة مبلغ األمانة یتم اجراء القید كاآلتي  - ٥
 امانات أخرى متنوعة/ من حـ        

  بنك النفقات االعتیادیة / الى حـ                   
  

  )٢-٢-٤(الخاصة االمانات الشخصیة / حـ 
  .   یتم اجراء نفس القیود الواردة في حساب امانات أخرى متنوعة ولكافة األمانات الشخصیة 

  
  )٣-٢-٤(امانات التوزیع / حـ 

   أمانات أخرى متنوعة) ٢و١(یتم إجراء نفس القیود الواردة في  - ١
 
في حالة وجود مبالغ لم توزع وتمضي علیھا المدة القانونیة یتم إجراء القید الوارد بالفقرة  - ٢

 .أمانات أخرى متنوعة) ٣(
 

في حالة المطالبة بالمبلغ بعد مضي المدة القانونیة وإستحصال موافقة وزارة المالیة على  - ٣
 .تنوعةأمانات أخرى م) ٥و٤(االعادة یتم اجراء نفس القیود الواردة في 

 
  )١- ٣-٤(دائنو الرواتب واالجور المعادة  / حـ  

  
یتم تسجیل صافي الراتب الذي یستحقھ الموظف بعد استقطاع التوقیفات واالقساط ان  - ١

  -:وجدت ویقید كاالتي 
  بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ         

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

  
  -:عند مراجعة الموظف الستالم الراتب یظھر القید كاآلتي  - ٢

 دائنو الرواتب واالجور المعادة / حـ من         
  بنك النفقات االعتیادیة/  الى حـ                    

  صرف صافي الراتب شھر بمستند الصرف رقــــــم             
  

  )١- ٣-٣-٤(ة الزیادة في الصندوق والبنك معالج/ حـ 
  

  عند جرد الصندوق وكان الموجود النقدي أكثر من الرصید  الدفتري یتم إجراء القید اآلتي  - ١
 نقد في الصندوق / من حـ       

  )حسب نوع اإلیراد(اإلیرادات النھائیة / الى حـ                    
  )بمبلغ الفرق(صندوق بإسم أمین الصندوق زیادة في ال/ الى حـ                    

  
  -:یتم إیداع كامل المبلغ في حساب البنك ویتم إجراء القید اآلتي  - ٢

 بنك النفقات اإلعتیادیة/ من حـ     
  نقد في الصندوق/ الى حـ                
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وأكتشف الخطأ بأنھ یعود إلى تسجیل أحد  ٦٦عند الرجوع إلى سجل یومیة الصندوق م - ٣

 - :اإلیرادات بأقل من المبلغ المستلم یتم إجراء القید اآلتيأنواع 
 )بإسم أمین الصندوق(الزیادة في الصندوق / من حـ      

  )حسب نوع اإلیراد(اإلیرادات النھائیة / الى حـ                 
                                         

  -:تم إجراء القید اآلتيفي حالة لم یكتشف الخطأ في أي نوع من اإلیراد ی - ٤
 الزیادة في الصندوق بإسم أمین الصندوق/ من حـ        

  )المتنوعة(أإلیرادات النھائیة / الى حـ                   
  
  

  )٢- ٣-٣-٤(معالجة الزیادة في المواد المخزنیة  / حـ 
  

  لقید اآلتي عند جرد المخازن ووجد زیادة في المواد المخزنیة عن سجل المخزن یتم إجراء ا
  -):الزیادة( 

  المخزن/ من حـ            
  الزیادة في المخزن/ الى حـ                      

  یتم تدقیق مستندات االدخال المخزني وفي حالة عدم التسجیل یقید 
  الزیادة في المخزن/ من حـ       
  مقابل المخزن/ الى حـ      

  
  

  )٣-٣-٣- ٤(ات  معالجة الزیــادة فـي المقبوضــ/ حـ 
  تعالج بنفس الطریقة الواردة في حالة الزیادة في الصندوق

  
  )٤-٣-٣-٤(معالجة الزیادة في االیرادات        / حـ  

  تعالج بنفس الطریقة الواردة في معالجة الزیادة في الصندوق
   

  )٤-٣- ٤(استقطاعات لحساب الغیر  / حـ 
  

          -:ساب الجھات الدائنة یتم إجراء القید اآلتي عند إستقطاع المبالغ من رواتب المنتسبین لح - ١
  )مخصصات+ رواتب (المصروفات النھائیة / من حـ         

  مصارف حسب فروعھا ، دوائر التنفیذ ،  (إستقطاعات لحساب الغیر / الى  حـ           
  )إلخ.. .شركات التأمین                                                          

  
  -:عند إر سال ھذه المبالغ إلى الجھات المعنیة یتم إجراء القید اآلتي - ٢

 مصارف حسب فروعھا ، دوائر التنفیذ ،  (إستقطاعات لحساب الغیر / من حـ
  )إلخ... شركات التأمین                                              

  بنك النفقات اإلعتیادیة/ الى  حـ          



  (215) 

  
  
  )١-٥-٣-٤) (التأمینات االولیة ( تامینات المزایدات والمناقصات /  حـ
  

  -:ویقید كاآلتي % ١٠بیع عقار تؤخذ تأمینات " عند دخول مزایدة مثال - ١
  بنك النفقات االعتیادیة                       / من حـ                  

  ة امانات تأمینات اولی/ الى حـ                             
  -:في حالة عدم رسو المزایدة تعاد التأمینات ویقید كاآلتي  - ٢

 تأمینات اولیة    / من حـ        
 بنك النفقات االعتیادیة/ الى حـ                   

  
     
  )١-٥-٣- ٤(التامینات االولیة  / حـ 

  -:یتم اجراء القید اآلتي " مثال% ١٠عند استالم نسبة التأمینات االولیة  - ١
 بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ        

  )١-٥-٣- ٤(التأمینات االولیة / الى حـ                   
  

  "في حالة رسو المزایدة على الشخص الدافع التأمینات یتم تسدید البدل كامال - ٢
 -:اما االشخاص الذین لم ترسو علیھم المزایدة یتم اجراء القید كاآلتي - ٣

 ة التأمینات االولی/ من حـ        
  بنك النفقات االعتیادیة / الى حـ                   

  
  )٢-٥-٣- ٤( تأمینات نظامیة   / حـ 

  -:تقید مبالغ التأمینات كاآلتـــي  - ١
 بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ      

  تأمینات نظامیة / الى حـ                 
  

          -:بعد انجاز العمل تعاد كاآلتـــي  - ٢
  تأمینات نظامیة    / حـ من            

  بنك النفقات االعتیادیة/ الى حـ                  
  

  )٣-٥-٣-٤(االستقطاعات النقدیة / حـ 
  

تنص العقود الخاصة بمقاوالت االعمال الحكومیة على استقطاع نسبة مئویة من قیمة  - ١
یتم من قیمة االعمال المنجزة ومن خالل ذرعات العمل المقدمة للصرف % ١٠الذرعات 

  -:إجراء القید اآلتي
  المصروفات النھائیة/ من حـ                

  %١٠اإلستقطاعات النقدیة / الى حـ                           
  بنك النفقات اإلعتیادیة/ الى حـ                           



  (216) 

  
نسبة ویستمر باإلستقطاع من الذرعات الالحقة حتى یصل مجموع اإلستقطاعات النقدیة ب - ٢

من مبلغ % ١٠٠من مبلغ المقاولة زائد اإلحتیاط وتصرف الذرعات الالحقة بنسبة %  ٥
  .الذرعة

 
من اإلستقطاعات النقدیة المتراكمة ویتم إجراء القید % ٥٠وفي الذرعة النھائیة یتم إعادة  - ٣

 -:اآلتي
 المصروفات النھائیة/ من حـ       
  اإلستقطاعات النقدیة/ من حـ       
  بنك النفقات اإلعتیادیة/ الى حـ                 

عند إنتھاء فترة الصیانة المحددة بالعقد یتم إعادة النصف الثاني وبعد صدور شھادة  - ٤
  -:اإلستالم النھائیة ویتم إجراء القید اآلتي

 اإلستقطاعات النقدیة/ من حـ      
  بنك النفقات اإلعتیادیة / الى حـ                

  
  

  )٥-٥-٣-٤(عات غرامات تأخیریة  استقطا/ حـ 
في حالة تحقق غرامة تأخیریة على المقاول یتم إستیفاء الغرامة من خالل الذرعات  - ١

  - :المصروفة ویتم إجراء القید اآلتي 
 المصروفات النھائیة/ من حـ         

  استقطاعات غرامات تأخیریة/ الى حـ                    
  البنك/ الى حـ                    

عند اإلستالم األولي للعمل یتم إتخاذ القرار أما بإعادة المبلغ إلى المقاول أو إعتباره إیرادًا  - ٢
  -:نھائیًا وكاآلتي

 -:في حالة إعفاء المقاول من الغرامة یتم إجراء القید اآلتي  -  أ
 المصروفات النھائیة/ من حـ   

  إستقطاعات غرامات تأخیریة/ حـ من             
  بنك النفقات اإلعتیادیة                                      / الى حـ             

  - :في حالة صدور قرار بتغریم المقاول یتم إجراء القید اآلتي  - ب
 المصروفات النھائیة/ من حـ     
  إستقطاعاالت غرامات تأخیریة/ من حـ     

  )مبلغ الغرامة(اإلیراد النھائي / الى حـ               
  بنك النفقات اإلعتیادیة/ الى حـ               
  

  )١- ٦-٣-٤(الصكوك غیر المسحوبة / حـ 
  -:بعد مضي المدة القانونیة الزمني للصكوك یتم اجراء القید االتي  - ١

  بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ               
  )بإسم أصحاب العالقة(صكوك غیر مسحوبة / الى حـ                         
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  -:عند المطالبة بالمبالغ یتم اجراء القید االتي  - ٢
 )بإسم أصحاب العالقة(صكوك غیر مسحوبة / من حـ         

  بنك النفقات االعتیادیة/ الى حـ                     
  

  -:عند عدم المطالبة بالمبالغ وبعد مضي المدة القانونیة یتم اجراء القید االتي  - ٣
 )بإسم أصحاب العالقة(مسحوبة صكوك غیر/ من حـ         

  االیراد النھائي   / الى حـ                    
  

في حالة المطالبة بالمبلغ بعد مضي المدة القانونیة وإستحصال موافقة وزارة المالیة على  - ٤
       -:االعادة یتم اجراء القید كاآلتي 

  )حسب نوع اإلیراد(االیراد النھائي / من حـ                  
  )باسم اصحاب العالقة(امانات صكوك غیر مسحوبة / الى حـ                    

  -:عند اعادة مبلغ األمانة یتم اجراء القید كاآلتي  - ٥
 )باسم اصحاب العالقة(امانات صكوك غیر مسحوبة / من حـ        

  بنك النفقات االعتیادیة/ الى حـ                        
  

  )٢-٦- ٣-٤(من الغیر  تأمینات مستلمة/ حـ 
  یتــــم اجراء القید االتــــــــــــي  - ١

  الصندوق او البنك/ من حـ              
  تامینات مستلمة من الغیر/ الى حـ                         

  
  عند تصفیة الحساب یتم اجراء  االتي - ٢

  في حالة عدم وجود مبالغ دین یتم اجراء القید االتي  -  أ
 امینات مستلمة من الغیر ت/ من حـ          

  الصندوق او البنك/ الى حـ                     
                                             

   
  في حالة وجود مبالغ یتم اجراء القید االتــــي  - ب

 تامینات مستلمة من الغیر / من حـ      
 )حسب نوع االیراد(االیراد النھائي / الى حـ                 
 البنك او الصندوق/ الى حـ                 

  
  )٣-٦- ٣-٤(تأمینات تمویل مشروع  للغیر / حـ 

  عند استالم المبلغ یقید كاالتــــي - ١
 بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ              

   تأمینات تمویل مشروع للغیر/ الى حـ                         
  عند صرف المبلغ یقید كاالتـــي - ٢

 تأمینات تمویل مشروع للغیر /من حـ               
  بنك النفقات االعتیادیة/ الى                         
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  )١-١- ٤-٤)  (الحواالت(اذونات الخزینة / حـ 
  تطبیقي  مثال
دینـــار ) ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠(عند قیام وزارة المالیة بإصدار اذونات الخزینــة بمبلــغ  - ١

لمدة ثالثة اشھر فأن المبالغ التي ستحصل علیھا % ٣وبفائدة ) ینارخمسة ملیارات د(
  -:الخزینة من بیع ھذه االذونات والفوائد تسجل كاآلتـي 

  )فوائد(مصرف نھائي / دینــــار  من حـ   ٣٧٥٠٠٠٠٠     
  البنك النفقات االعتیادیة          / دینار من حـ  ٤٩٦٢٥٠٠٠٠٠     

  )    الحواالت(اذونات الخزینة / دینار الى حـ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
  

عند تسدید قیمة االذونات بعد انتھاء مدة ثالثة اشھر  تثبیت العملیة في السجالت  - ٢
 :كاآلتي

 )الحواالت(اذونات الخزینة / دینار من حـ  ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠     
  بنك النفقات االعتیادیة / الى حـ  دینار ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        
  

  .ق ھذه الحالة على كافة اذونات الخزینة تطب     
  
  

  )١-٢-٤- ٤(اقتراض عربي / حـ 
  
  )٢- ٢-٤-٤(اقتراض اجنبي / حـ
  

  )١-٤-٤(یتم قیدھا وفق ماورد باالقتراض الداخلي 
  
  

   )١- ٣-١-٤-٤(سندات قرض حكومة العراق  / حـ 
  مثال تطبیقي

  ت عشرة ملیارا(دینار ) ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠(عند إصدارسندات قرض بمبلغ  - ١
 -:فأن مایودع في البنك یثبت كاآلتي % ٢لمدة عشر سنوات بفائدة ) دینار

  بنك النفقات االعتیادیة / دینار  من حـ  ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
  سندات قرض حكومة العراق/ الى  حـ  دینار ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            

  
  -:عند تسدید القرض مع الفوائد بعد انتھاء مدتھ تثبت في السجالت كاآلتي  - ٢

 سندات قرض حكومة العراق / دینار من حـ  ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
  )فوائد(مصرف النھائي / دینـــــار  من حـ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠
  بنك النفقات االعتیادیة / الى حـ دینار  ١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠                     
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  )١ -٦- ٤(إیرادات مستلمة مقدمًا / حـ     
  - :القید اآلتي عند إستالم إیرادات تخص سنوات الحقة یتم إجراء - ١

 بنك النفقات اإلعتیادیة / من حـ      
  إیرادات مستلمة مقدما/ الى حـ                

  
  - :في السنة الالحقة یتم إجراء القید اآلتي - ٢

 إیرادات مستلمة مقدمُا / من حـ      
  )حسب نوع اإلیراد(اإلیراد النھائي / إلى حـ                

  
  )٢ -٦-٤(مدفوعة مصاریف مستحقة وغیر/ حـ
  
  - :یتم إجراء القید اآلتي في فترة الحسابات الختامیة للسنة المعنیة  - ١

  )حسب نوع المصرف(مصرف نھائي / من حـ           
  مصاریف مستحقة غیر مدفوعة/ إلى حـ                     

  - :عند صرفھا في السنة الالحقة بعد إستكمال مقومات الصرف یتم إجرءا القید اآلتي - ٢
 مصاریف مستحقة غیر مدفوعة/ من حـ

  بنك النفقات اإلعتیادیة/ إلى حـ          
  
  )٣-٦-٤( غیر مستلمةتخصیصات لقاء مستندات شحن / حـ
  

  یتم إجراء القید اآلتي في فترة الحسابات الختامیة  - ١
  المصرف النھائي/ من حـ          

  ستلمة لقاء مستندات شحن غیر م/ الى حـ                    
  

  -:عند ورود مستندات الشحن یتم صرفھا في السنة الالحقة وفق القید اآلتي - ٢
 تخصیصات لقاء مستندات شحن غیر مستلمة/ من حـ      

  سلف االعتمادات المستندیة/ الى حـ                
  )٤-٦-٤(تخصیصات لقاء مستندات شحن مدفوعة / حـ
  
  - :ت الختامیة للسنة المعنیة یتم إجراء القید اآلتي في فترة الحسابا - ١

  المصرف النھائي/ من حـ    
  تخصیصات لقاء مستندات شحن مدفوعة/ الى حـ         

  -:عند وصول البضاعة ودفع أقیامھا یتم إجراء القید اآلتي - ٢
 تخصیصات لقاء مستندات شحن مدفوعة/ من حـ

  بنك النفقات اإلعتیادیة/ الى حـ    
  

  )١-١-٧-٤(النفقات / اسبة والخزائن المحجاري بین دائرة / حـ 
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  )١-١-١-٧-٤) (النفقات الجاریة (جاري بین دائرة المحاسبة والخزائن / حـ 
  

 سجالت الخزینة سجالت النقدیة
عند تمویل حساب الخزینة واستالم اشعار  -١

المدین المرقم والمؤرخ تظھر القیود اآلتیة من 
  الجاري مع النقدیة/ حـ 

  بنك النفقات االعتیادیة/  ـ الى ح           
 

عند واستالم اشعار الدائن المرقم والمؤرخ   -١
  :تظھر القیود اآلتیة 

 بنك النفقات االعتیادیة / من حـ 
  الجاري مع النقدیة/الى حـ           

  
 

  )٢-١-١- ٧-٤)(المشاریع االستثماریة(دائرة المحاسبة والخزائن   جاري بین/ حـ 
                     

 سجالت الخزینة جالت النقدیةس
عند تمویل حساب الخزینة واستالم اشعار  -٢

المدین المرقم والمؤرخ تظھر القیود اآلتیة من 
  الجاري مع النقدیة/ حـ 

    لمشاریع النفقات بنك/  الى حـ            
  االستثماریة الخطة                        

رخ  عند واستالم اشعار الدائن المرقم والمؤ -٢
  :تظھر القیود اآلتیة 

              الخطة لمشاریع النفقات بنك/من حـ
 االستثماریة                              

  الجاري مع النقدیة/الى حـ           
  
 

  )٢-١-٧- ٤(جاري بین دائرة المحاسبة والخزائن مغلق / حـ 
  

  )١- ٢-١-٧- ٤(جاري بین دائرة المحاسبة والخزائن مغلق / حـ 
  

 سجالت الخزینة سجالت النقدیة
  بعد استالم االشعار الدائن المرقم والمؤرخ  ویقید  

      -:كاالتي 
  
  بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ    

    الجاري مع الدائرة المعنیة المغلق/الى حـ
  

  المبلغ المحول الى النقدیة 
 

عند تجمع االیرادات لدى الخزینة وتحویلھا  -١
استالم االشعار المدین تظھر الى النقدیة و

  القیود اآلتیة في حسابات الخزینة
 جاري مع النقدیة مغلق / من حـ         

  البنك المغلق/ الى حـ          
 

  )١-٢- ٧-٤)  (النفقات(جاري بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي / حـ 
  

  )١-١-٢-٧-٤) (النفقات الجاریة (يجاري بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركز/ حـ 
  

 سجالت دوائر النظام الالمركزي سجالت النقدیة
عند تمویل حساب الدائرة من قبل النقدیة  - ١

 :وورود االشعار المدین تظھر القیود اآلتیة
  

 جاري مع الدائرة المعنیة / من حـ       
  بنك النفقات االعتیادیة/ الى حـ         

  شعار الدائن المرقم والمؤرخ   بعد تلقیھا اال     
  -: ویقید كاالتي     

  
  بنك النفقات االعتیادیة/  من حـ 

  جاري مع النقدیة/ الى حـ                       
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  )٢- ١-٢-٧-٤) (الخطة(جاري بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي/ حـ 
  

 سجالت دوائر النظام الالمركزي سجالت النقدیة
مویل حساب الدائرة من قبل النقدیة عند ت - ١

 :وورود االشعار المدین تظھر القیود اآلتیة
  

 جاري مع الدائرة المعنیة / من حـ       
    لمشاریع النفقات بنك/ الى حـ         

  االستثماریة الخطة                        
 

  بعد تلقیھا االشعار الدائن المرقم والمؤرخ        
  -: كاالتيویقید      

  
    لمشاریع النفقات بنك/  من حـ 

  االستثماریة الخطة                    
  جاري مع النقدیة/ الى حـ                       

  
 

  )٢-٢-٧- ٤(جاري بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي مغلق / حـ 
  
  

  )١- ٢-٢-٧- ٤(ق جاري بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي مغل/ حـ 
  
  
  
  

 سجالت دوائر النظام الالمركزي سجالت النقدیة
  بعد استالم االشعار الدائن المرقم والمؤرخ    -١

  - :ویقید كاالتي          
  
 

            
 بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ           

 قجاري مع الدائرة المعنیة المغل/ الى حـ                      

الیرادات وتحویلھا الى دائرة عند تجمع ا
المحاسبة النقدیة المغلق واستالم اشعار المدین 
المرقم والمؤرخ تظھر القیود اآلتیة في سجالت 

  الدائرة المعنیة الخزینة 
  

  جاري مع النقدیة المغلق/ من حـ     
  النفقات المغلقبنك / الى حـ               

  
 

  
  )١-١-٣-٧-٤(جاري بین الخزائن وفروعھا  / حـ 

 سجالت القضاء سجالت الخزینة
  

عند احتیاج مالیة القضاء تمویل بسبب نفاذ 
الرصید النقدي تظھر القیود االتیة في حسابات 

  الخزینة 
  جاري مع القضاء / من حـ               

 بنك النفقات االعتیادیة/ الى حـ                         

  
لقضاء بعد استالم تظھر القیود االتیة في حسابات ا

  االشعار الدائن 
  
  بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ  

  جاري مع الخزینة / الى حـ            
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  )١- ٢-٣-٧-٤(جاري بین دوائر النظام الالمركزي وفروعھا  / حـ 
  

 سجالت الفروع سجالت النظام الالمركزي
  

  تظھر القیود االتیة في سجالت الدائرة المعنیة 
  - :الم اشعار المدین كاالتي بعد است

  
 جاري مع الفروع  / من حـ 

  بنك النفقات االعتیادیة/ الى حـ            
 

  
تظھر القیود االتیة بعد استالم الفرع من اشعار الدائن 

  -:كاالتي 
  
  بنك النفقات االعتیادیة/ من حـ    

  جاري مع دوائر النظام  / الى حـ     
   ي المعنیةالالمركز                 

  
 

  )١-٣-٣-٧-٤(جاریة  بین الخزائن ودوائر النظام الالمركزي / حـ 
 سجالت النظام الالمركزي سجالت الخزینة

    
  -:ظھر القیود االتیة بعد استالم االشعار المدین   

  
  جاري مع الدائرة المعنیة/ من حـ      

 بنك النفقات االعتیادیة/ الى حـ        

          
  -:قیود االتیة بعد استالم االشعار الدائن  ظھر ال

  
  بنك النفقات االعتیادیة/  من حـ      

 جاري مع الخزینة / الى حـ         
  

  )١- ١-٤-٧- ٤) (DFI(جاریة بین دائرة المحاسبة النقدیة والـ / حـ 
  سجالت النقدیة)                                               DFI(سجالت الـ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  عند تمویل حساب النقدیة واستالم االشعار           عند استالم اشعار الدائن

  المدین تظھر القیود االتیة                                تظھر القیود االتیة
  )٧٠٠٠٩أو  ٣٠٠٣٤٩(البنك / من حـ )                         DFI(الجاري مع الـ /  من حـ
)                         DFI(الجاري مع الـ  /الى حـ                            )٣٠١٦٤٠(البنك / الى حـ       

  
  

  )٨-٤(حساب النتیجة / حـ 
  

الوحدة الحاسبة وذلك من خالل قفل المصروفات یستخدم ھذا الحساب للوصول الى نتیجة نشاط 
  - :التي تمت خالل السنة وكذلك االیرادات وخالل فترة الحسابات الختامیة ویتم اجراء القید االتي

  
  النتیجــــــة/ من حـ              

  المصروفات وحسـب المستویات/ الى حـ                         
  ثــم تقفــــل االیرادات 

  االیرادات النھائیـــة/ من حـ               
  النتیجـــــة/ الى حـ                          
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  الفصل الخامس
  والمستندات والكشوفات السجالت     
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   المحاسبیة السجالت-أ     
 السجالت تلك مسك قواعد وتحدید المحاسبیة السجالت تعریف ھو الفقرة ھذه من الغرض
   بھا االحتفاظ ووسائل
  التعریف

 المالیة المعامالت كافة تسجیل ویجري المحاسبي النظام مكونات احد المحاسبیة السجالت تعد
 تضمن بطریقة ةــــمصمم السجالت ھذه وتكون المعتمدة المحاسبیة المستندات موجبب ، فیھا

 رقم العامة المحاسبات اصول قانون من الخمسون المادة وحددت المالیة المعلومات كافة توفیر
 لسنة ٩٥ رقم العام والدین المالیة االدارة قانون في علیھا والمؤكد المعدل ١٩٤٠ لسنة ٢٨

 ان ویمكن المحاسبیة والسجالت المستندات نماذج تحدید في المالیة وزارة مسؤولیة ٢٠٠٤
  . الكتروني او مطبوع شكل على تكون

  
   صحیحھ بصورة القیود تسجیل كیفیة ":أوال

   جمیع وفي التعامالت ومعالجة اعداد في الرصاص القلم إستخدام عدم یجب           
   مكتوبة القیود جمیع تكون أن یجب العالقة اتذ والقیود المحاسبیة ورــاالم           
  . الجاف بالقلم           

  
  األخطاء تصحیح": ثانیا

  -: طرق بثالثة الحسابات في تحصل التي الخطأ حاالت تعالج          
  .الخطأ فیھ حصل الذي الحساب على بعكسھ المعالجة فتتم السنة بنفس الخطأ اكتشف اذا .١
 الفترة وھي( الختامیة الحسابات فترة وخالل المالیة السنة تھاءان بعد الخطأ اكتشف اذا .٢

 .فترة الحسابات الختامیة خالل المعالجة فتتم)  المالیة بیاناتھا تعد التي بالسنة الملحقة
 السنة حسابات ضمن المعالجة فتتم حساباتھا وغلق السنة انتھاء بعد الخطأ اكتشف اذا .٣

  ١٩٩٧لسنة  ١٧ائرة المحاسبة رقم واستنادا الى منشور عام د التالیة
  -:مالحظــة

  ــــــــــــــــــــ
 والتي المحاسبات أصول بقانون المرفقة ٦ وعدد ٥ عدد حسابیة تعلیمات الى الرجوع  یمكن

  . اعاله ماتقدم بشأن ٢٠٠٤ لسنة ٩٥ رقم المالیة االدارة قانون أحكام مع التتعارض
  
  
  

  األخطاء معالجة": ثالثا
   أو التصحیح وسائل استخدام بضمنھا( المحي ادوات باستخدام" مطلقا الیسمح          
   محاسبیة سجالت ایة في)  للتصحیح معینة كیمیائیة مواد          
      القیود وتسجیل بالكامل االصلیة القیود الغاء خالل من االخطاء یحــــتصح یمكن          
   یحـالتصح دــقی في اؤهـالغ تم الذي المستند مــرق لىا ارةــاالش عــم ، الصحیحة          
  )                      تصحیح قید( بعبارة التصحیح لقید عنوان ویذكر          
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   والتقاریر المحاسبیة السجالت على الحفاظ" : رابعا
  لى انع المالیة وزارة علیھا تصادق التي االلكترونیة السجالت استخدام یمكن            
   منتظم اساس وعلى)  ثانیة نسخھ( مةمدغ االلكترونیة السجالت جمیع تكون            
  ).االقل على اسبوعي او یومي اساس على ذلك یكون ان یفضل(            
  . آمن مكان في مةالمدغ النسخ جمیع تخزین یجب            
  . آمن خارجي موقع في وتخزن") شھریا" (دوریا مةالمدغ النسخ عمل یتم            

  
    المحاسبیة بالسجالت االحتفاظ لفترات األدنى الحد": خامسا

                 بدیل بأي أو يـاالصل اـبشكلھ أما ةـالمحاسبی التــالسج بجمیع تفاظـاالح یتم             
   من قةمدق تكون ان على سنوات عشر الى مسـخ مابین تتراوح لمدة مناسب             
   والسجالت الوثائق حفظ قانون في ماورد بـــوحس المالیة الرقابة دیوان قبل             
  .١٩٨٣ لسنة ٧٠ رقم الحكومیة             

  
   التقاریر إعداد. ب
  

 قبل من والسنویة الدوریة المالیة للتقاریر التشریعي االطار عرض ھو الجزء ھذا من الغرض
  . لمالیةا ووزارة الدولة دوائر

التعلیمات التي التتعارض مع ( المحاسبات أصول قانون( النافذة المالیـة والتعلیمـات القوانین ان
 كافة تلزم)  الالمركزي النظام تعلیمات ، المالیة االدارة قانون ،)قانون االدارة المالیة والدین العام

)  المرفقة النماذج أنظر( سنویةو شھریة تقاریر باعداد الحكومیة الدوائر في الحسابیة الوحدات
  . محددة تواریخ وضمن

   المالیة التقاریر من الغرض": أوال
       موثوقة معلومات ایصال خاللھا نـم مـیت التي الوسیلة يــھ المالیة رــالتقاری ان         
   فدــالھ أنـف ذاـل المستخدمین الى) الحكومیة الوحدة( الكیان حول عالقة  وذات         
    ذهــــــــــــــھ وتعتمد. المالیة التقاریر مستخدمي احتیاجات تلبیة ھو اعدادھا من         
   دادـــباع امــق الذي)  الحكومیة الوحدة( الكیان نشاطات على بدورھا االحتیاجات         
  .بشأنھا القرارات اتخاذ من المستخدمین لتمكین التقاریر         

  -: لالغراض التالیة المالیة التقاریر تخدم              
  .  الموارد تخصیص في المستخدمین مساعدة  -  أ

   ، ةــــــوالحكومـــ)  الحكومیة الوحدة( الكیان لمساعدة المناسبة اآللیة توفیر  - ب
    مسؤولیاتھما تأدیـــة مــن ،)الوحــدات( الكیانات تلك مالكــة ــتبارھـــاباعـ    
  . المشتركة    
  تساعدالمسؤولین وعلى مختلف المستویات على اتخاذ القرارات المناسبةوبالوقت -جـ 

  المناسب     
   التي وثـوالبح اتــوالدراس الرقابة راضــالغ رــالتقاری ذهــھ دمــتستخ كما              
  . الدولة دمـــتخ              
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  )تلف المستویاتاالدارات على مخ( المالیة التقاریر مستخدمي": ثانیا
    ، الدولیة ،المنظمات السیاسیة الجھات ، التخطیط أجھزة ، الرقابة أجھزة          
  . الخ ، الباحثون ، المستثمرون          

   للمعلومات النوعیة الخصائص": ثالثا
   مـــوتقدی دادـــالع لــالعم ارـــاط يــف للمعلومات النوعیة الخصائص تحدید مـت           
   ذهــھ ازـــایج مــت.  ةـــالدولی المحاسبیة المعاییر لجنة العائد المالیة الكشوفات           
  : التالیة الفقرات في الخصائص           
      دادــــواع جمع ندـع تبارـاالع ینـبع ذھاــأخ بــیج نوعیة صـخصائ ست ھناك           
   ، نــالمستخدمی الى اــتقدیمھ المطلوب ةالمالی معـلوماتبال الخاصــة التقاریــر           
  : يـــــوھ           

 الذین مستخدمیھا قبل من الفھم سھلة المعلومات تكون ان یجب:  فھمھا امكانیة •
نشاطــــــات  االقتصادیة، بیئتھ في ،الكیان نشاطات عن معقولة معرفة یملكون

  . المحاسبیة
 اتـباحتیاج القةـع ولھا مفیدة المعلومات تكون أن بیج:    بالموضوع عالقتھا •

 القیام في مستخدمیھا المعلومات ھذه تساعد ان ینبغي كما القرارات التخاذ المستخدمین
 . المستقبلیة باالحداث والتنبوء المالیة االحداث وتقییم السابقة القرارات بتصحیح

 المذكورة المعلومات على تماداالع على قادرین المستخدمون یكون ان یجب: موثوقیتھا •
 خال او ومحاید نزیھ بشكل االحداث او الكیان تعامالت تمثل بحیث المالیة التقاریر في
 " منطقیا مایتوقع او تمثلھا انھا تزعم التي المفرطة، االخطاء من

     CAAP بـ التمتثل واالقلیمیة الفیدرالیة الحكومة ان الذكر ینبغي.  تمثلھان         
    وفق المالیة المعامالت كافة تنفذ لذا") عموما المقبولة المحاسبیة المبادىء(        

 . والتعلیمات واالنظمة القوانین        
وتقییــــم  تمییز على مستخدمیھا المعلومات تساعد انیجب :  مقارنتھا قابلیة •

 وعلى واحد وقت في واالحداث التعامالت وتأثیرات طبیعة مابین واالختالفات التشابھات
 . الوقت مر

 تؤثر قد دقتھا عدم او حذفھا ان بحیث المالیة المعلومات جمیع تقییم ینبغي:  جوھریتھا •
 الكشوفات اساس على اتخذت التي للمستخدمین االقتصادیة القرارات على" سلبا

 . المالیة
 لمناسبا بالوقت مستخدمیھا الى المالیة المعلومات تقدم ان یجب:  المالئم التوقیت •

 . النافذة والتعلیمات القوانین وبموجب القرارات التخاذ
   السجالت   - ١
 التقاریر   - ٢
 المحاسبیة النماذج   - ٣
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  :السجالت
  

  الشھریة الحسابات وكشوفات والدفتریة المستندیة المجموعة
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك الحسابیة الوحدات كافة لدى والمستندیة الدفتریة المجموعة وحدة مبدأ الدلیل ھذا یعتمد
 الھمــــاعم مواقع مختلف في نــالحسابی الموظفین قبل من استخدامھا طریقة تسھیل بھدف
 بالنسبة االستثناءات بعض وجود مع ھذا المالیة التصرفات بنتائج متجانسة بیانات وتقدیم

 وذلك بھا خاصة مساعدة سجالت مسك عملھا طبیعة تقتضي والتي الخاصة الطبیعة ذات للوحدات
  . مایلي على والمستندات الدفتریة المجموعة وتشمل المالیة وزارة في المحاسبة دائرة من باقرار
  المستندات الرئیسیة - ١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 بالنسبة ھذا والتسویة والقبض الصرف بعملیات الخاصة القیود العداد المعتمدة المستندات وھي

  . الالمركزي للنظام المطبقة للدوائر
  مستند الصرف  -  أ

  ید مستند الق  - ب
    )ویستعمل للدوائر المركزیة ایضا(أ ٣٧وصل القبض محاسبھ       -جـ

                             
   مستنداتھا فان المحافظات خزائن في حساباتھا المرتبطة للدوائر النسبةب اما

  آ٣٦/مذكرة اذن الدفع محاسبة   -  أ
 آ٣٤/مذكرة اذن القبض محاسبة  - ب
 أ٣٥/مذكرة اذن القبض محاسبة      -جـ

  ٦٥/ محاسبة التسویة اذن مذكرة       -د 
/  والسفر االیفاد قائمة/ اتبالر بقائمة المتمثلة الفرعیة المستندات استخدام استمرار مع ھذا

 المحاسبة دائرة من المقررة الفرعیة المستندات من وغیرھا المخزني واالخراج االدخال سندات
  . للصرف معززة اصولیة مستندات باعتبارھا

  المجموعة الدفتریة وتقسم الى   - ٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یسیة المجموعة الدفتریة الرئ  -  أ
 اعداد في علیھا ویعتمد الحسابات عن فرعیة او اجمالیة بیانات تقدم التي الدفاتر وھي

  -: یلي بما وتتمثل الشھریة الحسابات كشوفات
  ٨٦/ محاسبة العامة الیومیة سجل  -  "اوال
  ٢/ محاسبة/ التخصیصات النھائیة المصروفات سجل  - "ثانیا
  ٦/ بةمحاس النھائیة االیرادات سجل  - "ثالثا
  ٤/ محاسبة واالمانات السلف استاذ سجل  -"رابعا

  ٨٩محاسبةسجل توحید الحسابات السنویة   - "خامسا
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  -:المجموعة الدفتریة المساعدة .ب
  

 االعمال تبسیط وبھدف الرئیسة الدفتریة المجموعة عن تتفرع التي الدفاتر وھي
  -: یلي بما وتتمثل رئیسیةال السجالت عن المحاسبیة القیود اعباء بتخفیف المحاسبیة

  ٦٦/ محاسبة الصندوق سجل  -"اوال
  ٨١/ محاسبة التحلیلي الصندوق سجل  -"ثانیا
  آ١٠/ محاسبة النثریة المصروفات سجل-"ثالثا
  ١٢/ محاسبة البریدیة الطوابع جلس-"رابعا

  ٧٩/ محاسبة الزواج سلف سجل- "خامسا
  الغرض لھذا تستخدم اخرى فرعیة سجالت ایة-"سادسا
  - : وھي)  والمتابعة للرقابة( الدائرة تمسكھا التي السجالت جموعةم  

 االداریة المتابعة مقومات ولتوفیر الوحدة موجودات مراقبة على تساعد التي السجالت مجموعة
  -: وتشمل المالیة التصرفات على واالحصائیة

  ٨/ محاسبة الرواتب سجل  -:اوال
      ١٣/ اسبةمح والموجودات االثاث سجل  -:"اـــــثانی

  ١٦/ محاسبة واالستمارات المستندات مراقبة سجل - :"اــثالثـــ
  ١٧/ محاسبة والمقاوالت العقود مراقبة سجل -:"اـــرابع

  ٦٩/ محاسبة البنك مع الجاري الحساب مراقبة سجل -:"خامسا
  
 افةاض منھا كل استعمال كیفیة حول واف بشرح والفرعیة الرئیسیة السجالت نماذج عززت لقد
 العامة المحاسبات اصول بقانون الملحقھ التعلیمات في ماورد او نفسھ السجل بمتن مامثبت الى
  ".الحقا محلھ یحل اخر قانون اي او المعدل ١٩٤٠/ لسنة ٢٨ رقم

  
   - :مكننة النظام المحاسبي - ج
  

شار الیھا الم مقابل السجالت والمستندات ھااللكترونی ھعلى الحاسب الممسوكھ السجالت قبولیتم 
في حالة استخدام انظمھ محاسبیھ الكترونیھ وتقبل مخرجات تلك المستندات بعد التوثیق  اعاله

  .اعاله  في علیھا من قبل المخولین وتعتبر تلك السجالت معوضًا كامًال عن السجالت المقرره
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    كشوفات الحسابات الشھریة- ٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  - : مایلي وتشمل الحسابیة للوحدة المالیة التصرفات نتائج تظھر التي الجداول وھي
 میزان المراجعة الشھري-أ      
 ٤٤/ محاسبة البنك موجود شھادة   -ب    

  ٤٥/ محاسبة الصندوق موجود شھادة - جـ
   الجاریة للموازنة ھـ٤٢/ محاسبة النھائیة المصروفات جداول -د

   االستثماریة للموازنة أ٤٢/ محاسبة    
     الجاریة للموازنة ھـ ٤٣/ محاسبة النھائیة االیرادات جداول - ھـ

   االستثماریة للموازنة  أ٤٣/ محاسبة     
  د٢٤/ محاسبة السلف/ المدینة الشخصیة بالحسابات جدول -و
  د٢٤/ محاسبة االمانات/ الدائنة الشخصیة بالحسابات جدول -ز
 یتضمن المراجعة میزان مـــــــــــع یرفق مالیة سنة كل نھایة في حلیليت جدول -حـ

 السنة نھایة في علیھ ھي كما واالمانات السلف لحسابات المتراكمة االرصدة تحلیل
  . المختصة المالیة
 الحسابات وكشوف الدفتریة والمجموعة الرئیسیة للمستندات تفصیلي شرح یلي وفیما

  -: لنظاما في المعتمدة الشھریة
  
   الرئیسیة المستندات  - ١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علیھا یترتب والتي المالیة المعامالت كافة في یستعمل)١( رقم مرفق الصرف مستند  -  أ

  . یلي وكما صك اصدار
  .مستند) ٥٠( على دـــجل كل ویحتوي متسلسلة جلود شكل على الصرف مستندات تكون -اوًال
   الصرف عملیة في علیھا یعتمد والتي االولى النسخھ نسختین من دـــــــــــجل كل یتكون  -ثانیا

   الثانیة والنسخھ للصرف المعززة المستندات كافة بھا وترفق السجالت يــف والتسجیل
  .  الحاجة عند الیھا للرجوع لدــالج في تبقى

  ) . ٥٠(الى ) ١(تكون الجلود مرقمة والمستندات متسلسلة من   -ثالثًا 
یذكر فــــــــــي الجانب األیمن من المستند وفي أعلى المستند أسم الدائرة التي تستعمل                -رابعًا

  . الجلود              
  یستعمل والذي یكون مثبت اصًال على  يیدرج ازائھ رقم الجلد الذ/ رقــم الجلد  –خامسًا 

  نداتالغالف االعلى للمست             
                 

  . یدرج ازاء الرقم تسلسل القید اذا كان المستند اصًال غیر مرقم / رقـــــــــــم المستند   -سادسًا
  . یدرج ازائھ تاریخ تنظیم المستند / التاریخ     -سابعًا
  الي یثبـــــت المبلغ األجم(تدرج عبارة نصادق على صرف المبلغ األجمالي البالغ قدره   -ثامنًا

  ) .المصادق علیھ رقمًا وكتابة             
  . یدرج أسم الشخص أو الجھة التي صرف المبلغ المرھا / ألمر   -تاسعًا
  یدون في حقل المدین مفردات المبالغ المطلوب صرفھا رقمًا وحسب / الجانب المدیـن  -عاشرًا

  .تبویبھا الحسابي           
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  ون في حقل الدائن مفردات المبالغ المحسومة والمبلغ واجب ید/ الجانب الدائـن  -أحدى عشر 
  .الدفع          

  . یجب أن یطابـــق مجموع الجانب المدین مع مجموع الجانب الدائن من المستند  - أثنى عشر 
  ویذكر فیــــــــــھ الفصل والمادة والنوع أو الحساب الذي یحتسب علیھ / التبویب  - ثالث عشر 

  المبلغ المصروف أو العدد والمادة والنوع الذي یحتسب علیھ االیـــــــــراد اذا           
  . تضمن الصرف استقطاعًا لحساب االیرادات النھائیة             

  ویدرج في ھذا الحقل رقم صفحة االستاذ التي تم ترحیل مفردات / صفحة األستاذ  - رابع عشر 
  .  تند وحسب تبویبھا الحسابي المبالغ التي تضمنھا المس           

  یـــدرج ازائھ البیانات التي توضح ماھیة الصرف موضوع المستند / التفاصیل  -خامس عشر 
  . ومایتطلبھ ذلك االشارة الى أولیاتھ            

  یدرج في ھذا الحقل مجموع مبلغ المعاملة / المجموع  -سادس عشر 
  ازائھا عدد ونوع القوائم المرفقة او المستندات الفرعیة یــــــــــدرج / المرفقات  -سابع عشر 

  . المعززة للصرف          
  ویـــدرج ازائھ اسم وتوقیع المحاسب ومدیر الحسابات عندما / محاسب الصرف  -ثامن عشر 

  . ال یكون مدیر الحسابات آمرًا بالصرف للمعاملة موضوع المستند         
  ویدرج آزائھ توقیع اآلمر بالصرف رئیس الدائرة أو من یخولھ/ اآلمر بالصرف  -تاسع عشر 

  . وحسب الصالحیات            
  

  یدرج ازائھ اسم وتوقیع المدقق ورئیس ھیئة التدقیق الداخلي / ھیئة التدقیق  -عشرون 
  . والتي قامت بعملیة تدقیق المستند قبل الصرف           

  ویدرج فیھ رقم الشیك وتاریخھ باالضافة الى /  الحقل الخاص بالشیك - الحادي والعشرون 
  . درج مبلغ الشیك رقمًا وكتابة           

  یدرج ازاء عبارة سجل في الیومیة العامة تسلسل قید المستند في سجل  - الثاني والعشرون 
  تاریخ تنظیم الشیك الذي یعتمد اصًال في / الیومیة العامة ویدرج ازاء التاریخ        
  . التسجیل        

  أسم المستلم یدرج اسم مستلم الشیك وتوقیعھ أما اذا كان المبلغ مسدد  -الثالث والعشرون 
  الى جھات دائنھ فیتوجب على الدائرة متابعة استالم وصل القبض وقسیمة الشیك 

  . لربطھا مع مستند الصرف 
  . الیومیة العامة وذلك بعد تثبیت المستند في السجل 

  )٢( رقم مرفقد یالق مستند  -ب
  للدوائر المطبقة (یستعمل مستند القید في تنظیم كافة معامالت القبض أو التسویة  
  ) النظام الالمركزي         

  . مستند ) ٥٠(تكون مستندات القید على شكل جلود كل جلد یحتوي على   -أوًال 
  . یتكون كل مستند من نسختین   -ثانیًا 

  علیھا في التسجیل في السجالت الحسابیة ویكون النسخة األولى والتي یعتمد   *  
  . مرفق طیھا كافة المستندات المعززة للتسویة أو القید 

  . وھي التي تبقى في الجلد لغرض الرجوع الیھا عند الحاجة : النسخة الثانیة   *  
  ) .  ٥٠ - ١( تكون الجلود مرقمة والمستندات متسلسلھ من   -ثالثًا

  . ب األیمن من أعلى المستند أسم الدائرة التي تستعمل الجلود یذكر في الجان  -رابعًا 
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  یدرج أزائھ رقم الجلد الذي یستعمل والذي یكون مثبت أصًال على الغالف / رقم الجلد  - خامسًا
  . األعلى للمستندات            
   .رقم المستند یدرج أزاء الرقم تسلسل القید اذا كان المستند أصًال غیر مرقم  -سادسًا
  . یدرج أزائھ تاریخ تنظیم المستند / التاریخ  -سابعًا
  یدرج أزاء عبارة نصادق على قید المبلغ المراد اجراء تسویتھ أو ایداعھ في البنك  -ثامنًا

  . رقمًا وكتابة         
  یدون في الجانب المدین مفردات المبالغ المطلوب تسویتھا حسب / الجانب المدین  -تاسعًا

  . یبھا النوعي والمبالغ المودعة في حساب البنك تبو        
  یدون في الجانب الدائن مفردات المبالغ المحسومة أو المقبوضة / الجانب الدائن  -عاشرًا 
  . نقدًا كأیراد نھائي أو سلف أو أمانات أو الحساب الجاري           

  . لدائن للمستند یجب أن یطابق مجموع الجانب المدین مع مجموع الجانب ا -حادي عشر 
  ویذكر فیھ الفصل والمادة والنوع أو الحساب الذي أحتسب المبلغ علیھ / التبویب  -ثاني عشر 

  . أو العدد والمادة والنوع أو الحساب الذي استلم المبلغ ایرادًا لھ        
  ات ویدرج في ھذا الحقل رقم صفحة االستاذ التي تم ترحیل مفرد/ صفحة أالستاذ  - ثالث عشر 

  . المبالغ التي تضمنھا المستند وحسب تبویبھا الحسابي         
یدرج أزائھ البیانات التي توضح ماھیة وسبب أجراء مستند القید وما / التفاصیل  -رابع عشر 

  . یتطلبھ ذلك االشارة الى أولیاتھ   
  . قة بالمستندویدرج أزائھا عدد القوائم أو المستندات الفرعیة المرف/ المرفقات  -خامس عشر
  ویدرج أزائھ أسم وتوقیع المحاسب أو مدیر الحسابات عندما/ المحاسب  -سادس عشر

  . ال یكون مدیر الحسابات آمرًا بالصرف وحسب الصالحیات  
  . اآلمر بالصرف ویدرج أزائھ أسم وتوقیع اآلمر بالصرف  -سابع عشر
  دقق ورئیس ھیئة التدقیق الداخلي ویدرج أزائھا أسم وتوقیع الم/ ھیئة التدقیق  -ثامن عشر

  . بالموافقة على قبول مستند القید في الحسابات 
  یدرج آزاء سجل في الیومیة العامة تسلسل القید الذي تم تسجیلھ في الیومیة  -تاسع عشر

  تاریخ االیداع في البنك او تاریخ الموافقة على اجراء التسویة / ویدرج آزائھ التاریخ 
  . القید التي التتضمن ایداع الى البنك بالنسبة لمستند 

  عند تسجیل المستندات في سجل الیومیة العامة یوقع مسؤول السجالت ازاء عبارة  -عشرون 
  ) . مسؤول السجالت ( 

  )أ٣(مرفق رقم  أ ٣٨ومحاسبة ) ٣( رقم مرفقأ٣٧وصل القبض محاسبة        -جـ      
  
  متشابھان من حیث الشكل ومختلفین من حیث  أ٣٨وأ ٣٧ان نموذجي القبض محاسبة   -اوال 

  االستعمال         
  أیستعمل لقاء تسلیم المقبوضات النقدیة الى االدارات  ٣٧فالنموذج محاسبة         
  أ٣٨بینما النموذج محاسبة ...الحكومیةعدا الخزائن التي تستعمل مذكرات اذن القبض       
  لقاء المبالغ التي تسلم الیھم عن الرسوم والضرائب  یستعمل من قبل الجباة الرسمیین       
  ومن الجدیر بالذكر ان الجابي الیسلم جلدا جدیدا من وصوالت الجبایة محاسبة    .وغیرھا        
  .االبعد ان یعید قرم الجلد الذي انتھى من استعمالھأ  ٣٨        
  داخل الدائرة بموجب وصوالت  كما ان المبالغ التي یتم قبضھا من قبل المحاسبین        

  أیجب ارسالھا الى الخزینة او البنك الحكومي في نفس  الیوم ٣٧القبض محاسبة       
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  حسب وضع الخزینة ان كانت تقبض  أ٣٥او أ٣٤مذكرات اذن القبض محاسبة   بموجب        
  لیومیة الى الخزینة وال یجوز تأخیر تسلیم االیرادات ا.نقدا او لھا حساب جاري مع البنك        
  او البنك الي سبب كان االبموافقة مدیر عام دائرة المحاسبة        
  تجھز وصوالت القبض مركزیًا من قبل المطابع الحكومیة على شكل جلود ذات ارقام  -ثانیًا

  وصل قبض ارقامھ متسلسلھ وبنسختین األولى ) ٥٠(متسلسلة ویحتوي كل جلد على 
  .وتبقى في دفتر الوصوالت ) القرم(لم الدراھم والثانیة ملونةبیضاء وتكون نسخة مس

  . اسم الوحدة التي جرى القبض فیھا ) اسم الدائرة ( یدرج ازاء  -ثالثًا 
  دینار والحقل األیسر العمودي للتفاصیل / یخصص حقالن عمودیان األول للمبلغ فلس  -رابعًا

  . نھائیًا أو ایراد سلفة أو أمانات وتدرج فیھ كافة تفاصیل المبلغ المستلم ایرادًا 
  . یثبت في ھذا الحقل اسم الجھة التي قامت بتسلیم المبلغ  -:وصل من  -خامسًا 
  . یثبت في ھذا الحقل المبلغ كتابة  -:حقل المبلغ  -سادسًا
  .یثبت في ھذا الحقل اسم الحساب الذي قبض المبلغ علیھ............. حقل على حساب  -سابعًا
  . ویثبت فیھ تاریخ قبض المبلغ الفعلي / التاریخ  - ثامنًا

  
  

  یثبت فیھ أسم أمین الصندوق أو من یقوم مقامھ والمخول صالحیة / اسم القابض  -تاسعًا
  . القبض بموجب أمر أداري صادر 

  . العنوان الوظیفي للقابض  -:عنوان الوظیفة  -عاشرًا
  . القابض تأییدًا بأستالمھ مبلغ الوصل یثبت فیھ توقیع  - :توقیع القابض  -أحدى عشر 

  
  )٤رقم(مرفق  أ٣٦مذكرة اذن الدفع محاسبة   -د 

ى ویحتوي الجلدالواحد عل صك اصدار علیھا یترتب والتي المالیة المعامالت كافة في ستعملت
  تسلسال ویحتوي التسلسل الواحدمنھا على نسختین یتم الدفع بموجب النسخة)٥٠(

بالمستندات المعززة للصرف وتحفظ مع مستنداتھافي الخزینة لتكون االولى بعد ان تعزز 
فتبقى في الجلد لتكون )  القرم(اساسا للمعامالت القیدیة والتدقیقیة فیھا اما النسخةالثانیة

  ویتم تنظیمھا كاالتي اساسا للمعامالت القیدیة في الدائرة التي انشأت مستند الصرف
  سم الخزینة الواجب دفع المبلغ فیھاا)المحل (یدون اتجاه كلمة  -اوال
  الفصیالت عن المواد واالشیاء او االجور او غیر ذلك مما یتعلق    )عن(یدون اتجاه كلمة-ثانیا

  بماھیة المصروفات ویسھل معرفتھا وتدقیقھا       
  اسم وعنوان الشخص الذي سیدفع لھ المبلغ)المدفوع لھ(یدون تجاه كلمة  -ثالثا
مقدار المبلغ الواجب دفعھ كتابة وتدون بعد ذلك )المبلغ الواجب الصرف(ه كلمةیدون تجا -رابعا

ان كان المبلغ المصروف (في المحالت الخالیة المبالغ الواجب دفعھا رقما وكذلك الفصل والمادة 
واسم الحساب المختص ان كان سلف او امانات او غیر ذلك ثم )على حساب معامالت المیزانیة

  مجموع مفردات المبالغ المصروفةرقما)المجموع(یدون تجاه كلمة 
  حقل االستقطاعات –خامسا 

  تثبت فیھ المبالغ التي قد تحسم من اصل محتویات مذكرة اذن الدفع 
تجھز ھذه المذكرات الى الدوائر بالخزینة التي ترتبط بھا الدائرة وتختم مذكرات كل جلد  - :مالحظة

والرقم الحسابي المختص للدائرة وتسجل على ذمة الدائرة بختم الخزینة التي ترتبط بھا الدائرة 
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ویتم مراقبتھا من قبل الخزینة بواسطة سجالت مراقبة ١٦/المعنیة في سجل االستمارات محاسبة
  خاصة اعدت لھذا الغرض

  
  )٥رقم ( مرفق٦٥/محاسبة مذكرة اذن التسویة  -ه 

خزینة ویحتوي الجلد الواحد على  اعدت ھذه المذكرة لتوثیق قیود التسویات التي تجرى في ال
تسلسل والتسلسل الواحد یحتوي على ثالث نسخ ذات اللوان مختلفة االولى تحتفظ بھا )٥٠(

الخزینة مع المستندات المعززة للتسویة وتعاد النسخة الثانیة من المذكرة بعد تصدیقھا من 
في الجلد )القرم(سخة الثالثة الخزینة الى الدائرة التي نظمتھا مؤیدة اجراء التسویة وتبقى الن

  للرجوع الیھا عند الحاجة
  )أ٦(أمرفق رقم ٣٥و محاسبة) ٦(أمرفق رقم ٣٤مذكرة اذن القبض محاسبة -و

أمتشابھتان من حیث الشكل ومختلفتین من حیث ٣٥أو٣٤ان نموذجي مذكرة اذن القبض محاسبة 
یة من قبل الخزائن وصنادیق أ تستعمل عند قبض االیرادات النقد٣٤االستعمال فنموذج محاسبة 

المال التي لیس لھا حساب جاري مع البنك الحكومي ویحتوي التسلسل الواحد منھاعلى ثالث نسخ 
االولى تحفظ في الخزینة وتكون اساسا للمعامالت النقدیة فیھا و النسخة الثانیة تعطى بید مسلم 

في الدائرة التي نظمت المذكرة فتبقى ضمن القرم وتحفظ )القرم(الدراھم اما النسخة الثالثة 
  للرجوع الیھا عند الحاجة

فقد حصر استعمالھا لقاء االیرادات التي تسلم الى البنك  أ٣٥ اما مذكرة اذن القبض محاسبة 
ویحتوي التسلسل  ٠الحكومي لحساب الخزائن او صنادیق المال التي لھا حساب جاري مع البنك 

االولى منھا ترسل الى الخزینة وتكون اساس للمعامالت النسخھ  ٠الواحد منھا على اربعھ نسخ 
والنسخھ الثالث  ٠القیدیھ فیھا والنسخھ الثانیھ منھا یحتفظ بھا البنك الحكومي الذي قبض الدراھم 

فتبقى في الجلد للرجوع الیھا عند الحاجھ ) القرم ( اما النسخھ الرابعھ  ٠تعطى بید مسلم الدراھم 
  ویتم تنظیمھا كالتالي

 اسم الخزینة التي یطلب الیھا قبض المبلغ) المحل(دون مقابل كلمةی - ١
 اسم الدائرة التي تعود الیھا المبالغ المطلوب قبضھا) من(یدون مقابل كلمة  - ٢
 نوع االیرادات المقبوضة) قبض لحساب(یدون مقابل كلمة  - ٣
ینة اسم الشخص الذي سلم فعال المبلغ الى الخز) اسم الشخص المسلم(یدون مقابل كلمة - ٤

 الحكومیة
مجموع المبالغ المسلمة كتابة ویدون بعد ذلك مفردات المبالغ ) المبلغ(یدون مقابل كلمة  - ٥

یدون عنوان المادة ) نوع المقبوضات(رقما وازاء كل منھا رقم العدد والمادة وتحت حقل 
 التي تبوب علیھا مفردات المبالغ

ا كتابتًا والتاریخ فیدون في یدون مجموع المبلغ رقما ام) المجموع(یدون مقابل كلمة - ٦
االسطر الخاصة باآلمربالقبض ثم توقع من قبل الموظف المخول بأمر القبض وتودع الى 
امین الصندوق الذي یقبض المبالغ او الموظف المختص الذي یقوم مقامھ او البنك 

  أ٣٥الحكومي اذا كانت محاسبة 
   الدفتریة المجموعة    - ٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -: مایلي وتتضمن الرئیسیة الدفتریة المجموعة   -آ
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  )٧( رقم مرفق ٨٦/ محاسبة العامة الیومیة سجل  : اوال
 المستندات وبموجب) تسویة/قبض/ صرف( المالیة المعامالت كافة السجل ھذا في ویسجل
 بعد لنھائيا بشكلھا الحسابات في المالیة المعاملة استكمال بعد الغرض لھذا المعتمدة
   - :وتتكون تقسیمات السجل من الحقول التالیة . علیھا المصادقة

   - : حقل التاریـــــــــخ) ١(
ویسجل فیھ   تاریخ استكمال المعاملة المالیة في الحسابات بشكل نھائي وذلك بعد 

  .المصادقة علیھا وبالنسبة لسندات الصرف یتم التسجیل حسب تاریخ اصدار الشیك 
وبالنسبة لسند القید حسب تاریخ . بة لوصل القبض فحسب تاریخ القبض الفعلي أما بالنس

  . القبول النھائي للتسویة 
   - : حقل التبویب) ٢(

ویسجل في ھذا الحقل تبویب المعاملة المالیة بطرفیھا المدین والدائن وحسب ماوردت في 
  . المستند 

   -: البیان) ٣(
المالیة أو تثبیت أسم الجھة التي أرتبطت معھا ویسجل فیھ خالصة مركزه عن المعاملة 

  . الوحدة ضمن تعاملھا المالي 
   -: رقم الشیك) ٤(

ویسجل في ھذا الحقل ارقام الشیكات التي اصدرتھا الوحدة بصورة متسلسلة لیسھل 
  . مراقبة تسجیل كافة الشیكات الصادرة خالل السنة 

   -: رقم مستند الصرف والقید والقبض) ٥(
  . فیھ ارقام المستندات المثبتة على متن كل منھا ویسجل 

   -: تسلسل الیومیة) ٦(
المتسلسل لكل معاملة یتم اثباتھا في الیومیة حیث تبدأ التسلسالت في  -ویسجل فیھ الرقم 

ویستمر ذلك الى آخر تسلسل تنتھي الیھ في فترة ) ١(الیوم األول من السنة برقم 
  . الحسابات الختامیة 

   -: المعاملةمبلغ ) ٧(
أي مجموع الطرف المدین المساوي للطرف ( ویسجل فیھ المبلغ األجمالي للمعاملة المالیة 

  ) . الدائن 
   -: حقل البنك) ٨(

ویسجل في الجانب المدین المبالغ المودعة لحساب الوحدة لدى البنك وفقًا للقیود التي 
ن حساب الوحدة بموجب شیكات نشأت لدى الوحدة وفي الجانب الدائن المبالغ المدفوعة م

صادرة منھا أو المبالغ التي تخصم من الحساب الجاري والمعززة باالشعارات المدینة التي 
واذا كان للوحدة المحاسبیة أكثر من حساب لدى البنك فیخصص لكل . یصدرھا البنك 

  . حساب حقل مستقل في الیومیة العامة لتسھیل مراقبتھ 
   -: حقل الصندوق) ٩(

جل في الجانب المدین من ھذا الحقل المبالغ المقبوضة في الصندوق أما الجانب الدائن ویس
  . فتسجل فیھ المبالغ المودعة في الحساب الجاري للوحدة تحویًال من حساب الصندوق 

   -: حقل المصروفات النھائیة) ١٠(
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تخصیصات ویسجل في الجانب المدین من ھذا الحقل كافة المبالغ المصروفة خصمًا على 
الموازنة اما الجانب الدائن فیسجل فیھ كافة المبالغ التي یتم تنزیلھا من المصروفات 

  . النھائیة بموجب مستندات القید 
   -: حقل االیرادات النھائیة) ١١(

ویسجب في الجانب الدائن المبالغ المستلمة كأیراد نھائي وفي الجانب المدین المبالغ التي 
  . ستندات القید یراد تخفیضھا بموجب م

   - : السلف/ اجمالي الحسابات الشخصیة المدینة ) ١٢(
ویسجل في الجانب المدین كافة المبالغ المدفوعة من قبل الوحدة الحسابیة على حساب 

  . السلف وفي الجانب الدائن كافة المبالغ المستلمة أو المجراة تسویتھا على حساب السلف 
   -: االمانات/ دائنة اجمالي الحسابات الشخصیة ال) ١٣(

ویسجل في الجانب الدائن كافة المبالغ المستلمة كأمانات أو المستقطعة لحساب الغیر وفي 
  . الجانب المدین منھ كافة المبالغ المسددة أو المجراة تسویتھا 

   -: الحساب الجاري مع دائرة المحاسبة) ١٤(
دة من قبل دائرة المحاسبة أما ویسجل في الجانب الدائن المبالغ المودعة في حساب الوح

الجانب المدین فیسجل فیھ المبالغ التي تحول من حساب الوحدة المحاسبیة الى حساب 
  . دائرة المحاسبة 

  - : الحساب الجاري بین المركز والفروع) ١٥( 
یسجل فیھ كافة عملیات التمویل المدینة أو الدائنة التي تتم بین الوحدة الرئیسیة وفروعھا 

  . یتقرر تكلیفھا بعملیة التمویل  وعندما
  
   - : الرصید النقدي المدور) ١٦(

یسجل في ھذا الحقل وفي الیوم األول من السنة المالیة الرصید الدفتري الذي انتھت الیھ 
وذلك بكامل /....) ٣١/١٢في ( حسابات الوحدة آلخر یوم في السنة المالیة السابقة 

وحسب طبیعة ) أن وجد فیھ رصید ( لصندوق ا)  ٢/بنك رقم  ١/بنك رقم ( عناصره 
  . الحسابات المدینة أو الدائنة التي یعكسھا واقع الحال 

  -: االستاذ العام) ١٧(
یسجل في ھذا الحقل بطرفیھ المدین والدائن قیود الحسابات التي تنشأ لدى الوحدة والتي لم 

ك الموجودات الثابتة ومثال ذل( یتقرر تخصیص حقل مستقل لھا وذلك لقلة القیود فیھا 
على أن یتم تحلیل مفردات ھذه ) الخ .....والمخزنیة ومایقابلھا من حسابات متقابلھ 

  . الحسابات بدفاتر استاذ فرعیھ 
   )٨( رقم مرفق ٢/ محاسبة التخصیصات سجل":ثانیا

 التي والمبالغ السنویة الصرف اعتمادات كافة لتثبیت مخصص التخصیصات سجل ان
 خصصت التي االتحادیة العامة الموازنة ومواد فصول على" نھائیا" مصرفا تحتسب
  الحسابیة للوحدة

  كیفیة تسجیل معامالت التخصیصات ) ١(
  من جدولین رئیسیین     )  ٢/محاسبھ ( تتكون الصفحة الواحدة من دفتر التخصیصات 

  موازنة أو جدول التخصیصات ویستعمل لتدوین المبالغ المرصدة في ال/ الجدول األول   *
  المبالغ المخصصھ من قبل االدارة المركزیة بالنسبة لالدارات الفرعیة لكل مادة من 

  . مواد الفصل 
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  جدول المصروفات ویستعمل لتسجیل المبالغ المصروفة فعًال على كل / الجدول الثاني   *
  . مادة من مواد الفصل 

  تمادات ورقم الباب والقسم یدون في أعلى الصفحة أسم الدائرة التي خصصت لھا االع  *
  والفرع في الموازنة العامة ثم توزع حقول السجل على مواد وأنواع الفصل الواحد 
  . وعند عدم كفایة حقول السجل لجمیع مواده تنقل المواد الباقیة الى الصفحة التالیة 

  تسجل التخصیصات المرصدة في الموازنة والمبلغة في كتاب توزیع التخصیصات من   *
  -:الى دوائرھا الفرعیة في جدول التخصیصات على الوجھ التالي لدائرة الرئیسیة ا

  
  . تدون مجموع المبالغ المخصصة لمواد الفصل بكاملھ في حقل المجموع   *
  . یدون المبلغ المخصص لكل مادة ونوع من الفصل في الحقل المخصص لھ   *
  ) اآلمر بوضع التخصیصات(قلیدون أسم الدائرة التي أمرت بوضع التخصیصات في ح  *
  رقم وتاریخ ( یدون رقم وتاریخ كتاب الدائرة التي أمرت بوضع التخصیصات في حقل   *

  ) . كتاب اآلمر بوضع التخصیصات 
  عدد ( یدون عدد المستندات والجداول التي أستند علیھا بوضع التخصیصات في حقل   *

  ) . األوراق المثبتة 
  أو أضافة على االعتمادات المخصصة سابقًا تنزل أو  في حالة صدور أمر بتنزیل  *

  تضاف المبالغ التي صدر األمر بأضافتھا أو تنزیلھا من مجموع اعتمادات المواد 
  واألنواع المخصصة والمدونة في السجل ویدرج تاریخ ورقم الكتاب المتعلق باألضافة 

  . األعمدة المختصة أو التنزیل وكذلك عنوان الدائرة التي أصدرت ھذا الكتاب في 
  تقع على مسؤولي الحسابات في الدائرة مسؤولیة تأمین مطابقة التخصیص المدونة   *

  في ھذا السجل مع محتویات أوامر التخصیصات وكذلك مسؤولیة المحافظة على ھذه 
  الدفاتر وحفظ أوامر التخصیصات وما یتفرع عنھا من أوراق في محافظ  منتظمة لكل 

   .دائرة على حده 
  كیفیة تسجیل المصروفات ) ٢(  
  تسجل المبالغ المصروفة فعًال على كل مادة ونوع من مواد الفصل الذي یحتسب   

  الصرف علیھ بموجب مستندات الصرف أو القید كل في الحقل المخصص لھ في جدول 
   -:المصروفات على الوجھ اآلتي 

  موجب كل مستند في حقل یدون مجموع المبالغ المصروفة على أنواع ومواد الفصل ب  *
  . المجموع 

  یدون في كل حقل من حقول المواد واألنواع المبلغ المصروف علیھا بحیث یستعمـل   *
  السطر الواحد لقید المعامالت الناشئة عن كل مستند بغض النظر عن عدد المواد التي 

  . یحتویھا المستند 
  في ھذا السجل ابتداءًا من الرقم یدون في حقل التسلسل ارقام متسلسلة لقید كل مستند   *

  في أول السنـة المالیــة بالنسبــة لكـل فصـل على حــده ویستمــر التسلســــــــــــل   ) ١(
  . تصاعدیاوحتى انتھاء فترة الحسابات الختامیة 

  . یدون رقم وتاریخ مستند الصرف الذي تم دفع المبلغ بموجبھ في حقل المستند   *
  رقم تسلسل الیومیة المدرج على مستند الصرف أو ) تسلسل الیومیة  (یدون في حقل   *

  .القید  
  ) . المعامالت ( تدون تفاصیل المصروفات بموجب مستند الصرف أو القید في حقل   *
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  أي مبلغ من المبالغ التي صرفت ودونت في السجل فأن المبلغ  تنزیلاذا اقتضى   *
  ي عمود المادة المطلوب تنزیل المبلغ منھا بعد المطلوب تنزیلھ یثبت بالمداد األحمر ف

  ویدون رقم وتاریخ األمر الصادر بأجراء التنزیل )  - ( وضع عالمة التنزیل بجانبھ 
  . وكیفیة جریان المعاملة في عموم المعامالت 

  تقع على عاتق مسؤولي الحسابات مسؤولیة تأمین مطابقة المبالغ المدونة مصرفًا في   *
  ع المبالغ المقیدة في حقل التخصیص ویكون مسؤوًال عن اتخاذ التدابیر ھذا الدفتر م

  المقتضیة لعدم تجاوز المصروفات على االعتمادات المخصصة وعلى ھیئات التدقیق 
  . والرقابة مالحظة ھذه الناحیة بصورة خاصھ 

  یقفل سجل التخصیصات في نھایة كل شھر عن طریق جمع قیود المعامالت التي جرت   *
  الل الشھرلكل فصل ومواد وانواعھ وموازنتھا ذاتیًا بمطابقة المجامیع االفقیة لحقولخ

  المواد مع المجموع العمودي لحقل المجموع ثم موازنتھا مع بقیة الحسابات األخرى 
  . لغرض مطابقتھا مع الیومیة العامة 

  مرة وعلى على مسؤولي الحسابات ورئیس الدائرة أو من یخولھ أن یتابع بصورة مست  *
  األخص في نھایة الشھر القیود المثبتة في السجل للتأكد من ان المصروفات النھائیة 

  كانت في حدود التخصیصات المثبتة لكل مادة ونوع واذا وجد أي تجاوز فأن علیھ 
  اتخاذ االجراءات الالزمة لمالفاة التجاوز واخبار الجھات المختصة دون أن یخل ذلك 

  . لمسؤول عن الصرف عن التجاوز الحاصل بمسؤولیة الموظف ا
  
  
  

   )٩( رقم مرفق ٦/ محاسبة النھائیة االیرادات سجل":ثالثا
 ویستخدم النھائیة االیرادات من المتحصلة المبالغ جمیع لقید السجل ھذا یخصص  *

  . العامة للخزینة نھائیًا ایرادًا والمقیدة قبلھا من المستلمة المبالغ لتأشیر الدوائر قبل من
  . تخصص صفحة أو عدة صفحات لكل عدد ومواده وانواعھ وبصورة تصاعدیة   *
  یدون رقم الباب والعدد في أعلى الصفحة وتثبیت عناوین المواد واألنواع في اعمدتھا   *

  ویتم تسجیل مبالغ االیرادات النھائیة استنادا الى .المخصصة من صفحة كل عدد 
  ذن القبض وكالتاليسندات الصرف او القید او مذكرات ا  
  تسجل مجموع المبالغ المقبوضة بموجب كل مستند قبض في حقل المجموع* 
  للنوععلى كل نوع ضمن المادة في الحقل المخصص  تسجل مفردات المبالغ المقبوضة*
  یدون رقم تسلسل الیومیة الوارد في مستند الصرف او القید او مذكرة اذن القبض في حقل *

   تسلسل الیومیة   
  یدون نوع ورقم وتاریخ المستند في حقل المستند  *

  ١/ارقام متسلسلة لقید كل مستند في السجل ابتداء من الرقم  یدون في حقل تسلسل القید*  
  وانتھاءفي بدایة السنة المالیة بالنسبة لكل عدد ویستمر التسلسل الى نھایة السنة المالیة  

  فترة الحسابات الختامیة    
  سلم المبالغ او ایة اشارة توضح مصدر االیراد في حقل المالحظاتیدون اسم م* 
  ان مجموع مبالغ االیرادات النھائیة المدونة في ھذا السجل یجب ان تكون على الدوام مطابقة  * 
  لمجموع االیرادات النھائیة المدونة في حقل االیراد النھائي في سجل الیومیة العامة لنھایة ایة    
  فترة   
  تعدیل القید المتضمن تنزیل مبلغ من ایراد نوع او مادة من ضمن العدد بالمداد االحمر  یسجل*
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  )-(وتسبقھ اشارة سالبة   
  یقفل سجل االیراد في نھایة كل شھر وذلك بجمع حقولھ بحیث یكون مجموع االنواع مساو*
  لمجموع المادة ومجموع المواد مساو لمجموع العدد 

  
  )١٠( رقم مرفق ٤/ محاسبة واالمانات فالسل استاذ سجل": رابعا

 منھ المدین الطرف ویتضمن واالمانات السلف مبالغ لتسجیل السجل ھذا یستخدم
 قبضھ او تسویتھ مایتم)  المقبوضات( الدائن والطرف المختص للحساب) المدفوعات(

 من معین فرع مجموعة كل تتضمن بحیث مجموعات الى السجل ویقسم نفسھ للحساب
 الحساب نوع فیھ المؤشر القید مستند او الصرف مستند من الترحیل یتم ان على تالحسابا

  . مباشرة السجل الى
  تقسیمات السجل 

  ) المقبوضات ( الطرف الدائن ) ١(
   -:وتسجل فیھ المبالغ المقبوضة للحساب ویحتوي على الحقول المبینة أدناه   

  . حقل المبلغ ویمثل المبلغ المقبوض فعًال   *
  في بدایة السنة وتنتھي) ١(قل تسلسل القبض وتدون فیھ ارقام متسلسلة وتبدأ برقم ح  *

  . بانتھاء السنة المالیة وعلى مستوى كل مبلغ   
  حقل تسلسل الیومیة ویؤشر فیھ رقم تسلسل الیومیة المدرج على كل متن مستند القید   *

  . أو الصرف 
  . لغ ویدون فیھ تاریخ قبض المب/ حقل تاریخ القبض   *
  
  ویؤشر فیھ مصدر المبلغ واسم المقبوض منھ سواء كانت من جھات / حقل التفاصیل   *

  . رسمیھ أو أشخاص 
  ویذكر فیھ رقم وتاریخ مستند القید او مذكرة اذن القبض أو الصرف / حقل المستند   *

  . الذي تم بموجبھ قبض المبلغ          
  . ل كیفیة تسدید المبلغ المقبوض وتدون فیھ المالحظات حو/ حقل المالحظات   *
  حقل المبلغ المدفوع اصًال ویذكر فیھ أصل المبلغ المدفوع على حساب المبلغ   *

  .المقبوض الغراض توضیح العالقة بین المقبوضات والمدفوعات واستخراج الرصید 
  . حقل تاریخ الدفع ویذكر فیھ تاریخ دفع المبلغ   *
  سلسل قید المبلغ المدفوع أصًال مع العلم بأن الحقول ویذكر فیھ ت/ حقل تسلسل الدفع   *

  . الثالثة األخیرة ھي الغراض تأشیر التسدید 
  ) المدفوعات ( الطرف المدین ) ٢(

   -:ھ كافة المبالغ التي تدفع على الحساب ویشمل الحقول المبینة أدناه وتسجل فی
  .یدون فیھ المبلغ المدفوع اصًال/ حقل المبلغ   *
  في بدایة السنة وینتھي بأنتھاء السنة المالیة حیث ) ١(ویبدأ برقم / سل الدفع حقل تسل  *

  . تسلسل خاص لكل مبلغ یتم ترحیلھ  یخصص
  ویؤشر فیھ رقم تسلسل الیومیة المثبت على متن مستند / حقل تسلسل الیومیة   *

  . الصرف والقید 
  ویمثل تاریخ تنظیم الشیك  ویؤشر فیھ تاریخ الدفع الفعلي للمبلغ/ حقل تاریخ الدفع   *

  . بالنسبة لمستندات الصرف وتاریخ اشعارات البنك بالنسبة لمستندات التسویة 
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  حقل التفاصیل وتدون فیھ كافة البیانات المتعلقة باغراض الدفع واسم الجھة المدفوع   *
  . الیھا 

  . مبلغ ویذكر فیھ رقم المستند والتاریخ الذي تم بموجبھ دفع ال/ حقل المستند   *
  . ندرج فیھ المالحظات الخاصة بأسلوب منح وتسدید المبلغ / حقل المالحظات   *
  على حساب المبلغ ) المقبوض ( حقل المبلغ المقبوض اصًال ویذكر فیھ أصل المبلغ   *

  . المدفوع 
  . ویؤشر فیھ تاریخ اصل المبلغ المقبوض على الحساب / حقل تاریخ القبض   *
  . ویذكر فیھ رقم تسلسل القید الصل المبلغ المقبوض / بض حقل تسلسل قید الق  *

  )١١( رقم مرفق٨٩ السنویة الحسابات توحید سجل":خامسا
 من" نقال الحسابیة البیانات جمیع فیھ تثبت عام استاذ سجل بمثابة التوحید سجل یعتبر
 سنة لك من اول كانون لشھر بھ الملحقة التحلیلیة الحسابات وكشوفات المراجعة میزان
 عن وذلك المحاسبیة الدورة لتكامل" تحقیقا وذلك ذاتھا للسنة الختامیة الحسابات ولفترة
 الحكومیة الحسابیة الوحدات وباعتباران اخرى الى سنة من البیانات تلك تدویر طریق
 افتتاحي بقید سنة اي لنھایة المالي المركز لحساب المكونھ حساباتھا ارصدة تدویر التتولى

  ) . رصید فیھ وجد ان( الصندوق ورصید البنك رصید باستثناء الجدیدة نةالس الى
  تقسیمات السجل وطریقة استعمالھ 

   -:أن السجل مخطط على أساس احتوائھ افقیًا على األعمده التالیھ   - ١
  عمود التبویب خاص بارقام الحسابات التي اعتمدت سواء في دلیل الموازنھ  - أ  

  . أو دلیل حسابات المركز المالي ) االعداد والمواد ( أو ) الفصول والمواد ( 
  خاص باسماء الحسابات حسبما وردت في دلیل تصنیف  -عمود اسم الحساب  -ب 

  . الحسابات 
  تثبت فیھ البیانات المتراكمھ في میزان المراجعة والجداول  - ) :١(عمود رقم  -جـ 

  ل سنة بطرفیة المدین والدائن التحلیلیة المرفقة فیھ لنھایة شھر كانون أول من ك
  . وبطریقة المجامیع 

  تثبت فیھ حركة الحسابات الواردة في میزان المراجعة لفترة  -) :٢(عمود رقم  -د
  . وبطریقة المجامیع ایضًا ) الشھر الحالي ( الحسابات الختامیة 

  ) .  ٢و١( یثبت فیھ حاصل جمع العمودین  -) :٣(عمود رقم  -ھـ 
  . ذلك تعطینا مجامیع حركة الحسابات لنھایة السنة المالیة  حیث أن نتیجة

  واألرقام التي تسجل فیھ ھي . یمثل ارصدة میزان المراجعة  -) :٤(عمود رقم  -و
  وبذلك نحصل على میزان ) . ٣(حصیلة ترصید االرقام الموجودة في العمود رقم 

  .  المراجعة النھائي لمعامالت السنة المالیة بطریقة االرصدة
  وتسجل فیھ االرصدة المنقولة من حسابات السنة المالیة السابقھ  -) :٥(عمود رقم  -ز
  ) . أي القید االفتتاحي ( 

  مكونًا ) ٥و٤(ویمثل حصیلة جمع المبالغ المثبتة في العمودین  - ) :٦(عمود رقم  -حـ 
  رصدة بذلك میزان المراجعة النھائي لكافة معامالت الوحدة المحاسبیة بطریقة األ

  وبذلك نحصل على أرصدة الحسابات المكونة للمركز المالي . لنھایة السنة المالیة 
  للوحدة المحاسبیة لختام السنة المالیة ، وھو ما ینبغي تدویره بنفس الطریقة الى 

  من صفحات سجل التوحید المخصصة لتلك ) ٥(السنة المالیة الجدیدة الى العمود رقم 
  . السنة 
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  ة أو صفحات من السجل لكل نوع من الحسابات التي تستخدمھا الوحدة تخصص صفح  - ٢
  . المحاسبیة حسب تنوع تصرفاتھا المالیة 

  عند ابتداء ایة سنة مالیة جدیده تفتح الوحدة المحاسبیھ صفحات جدیده في سجل   - ٣
  وتسجل فیھا البیانات ) ٢(توحید الحسابات وفق نفس االسس المبینة في الفقرة 

  . اعاله ) ١(یة وفقًا لما تم توضیحھ في الفقرة المحاسب
  ان اكمال سجل التوحید والتثبت من صحة البیانات الواردة فیھ طبقًا لموازین المراجعة- ٤

  وھو .المرسلة الى دائرة المحاسبة یدخل ضمن مسؤولیات الوحدة الالمركزیة نفسھا           
  الوحدة في تقدیم موازین المراجعة الشھریة في نفس الوقت العالقة لھ بأستمرار           
  للسنة الجدیدة بقدر ما لھ من اھمیة في اعداد التقاریر المالیة الخاصة بحساب المركز            
  اذا ما طلب من (المالي وحساب قیاس النتیجة الخاص بالوحدة نفسھا لنھایة ایة سنة          
  ھذا مع اھمیة السجل في اعطاء رصید اي ).ئم المالیة الوحدة ان تعید مثل ھذه القوا         
  او الغراض اعتماد الرصید اساسا ،حساب سواء لتوثیق قائمة المركز المالي للوحدة          
  عند طلب تحلیل مفرداتھ لنھایة ایة فترة        

  
   المساعدة الدفتریة المجموعة - ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 بیانات تقدیم مھمة تبسیط بھدف الرئیسیة الدفتریة المجموعة عن تتفرع التي الدفاتر وھي
  -: یلي بما وتتمثل الحسابات النواع" تحلیال اكثر

  ) ١٢( رقم مرفق ٦٦/ محاسبة الصندوق یومیة سجل": اوال
  زي لغرض قید یستخدم السجل من قبل الدوائر المطبقة للنظام المحاسبي الالمرك  *

. أ  ٣٧/ المبالغ المتسلمھ من قبل امانة الصندوق بموجب وصوالت القبض محاسبھ 
 الصندوق امانة قبل من المستلمة المبالغ قید لغرض الحسابیة الوحدات قبل من ویستخدم

 بالنسبة آ٣٤/ محاسبة القبض اذن  مذكرات او آ٣٧/ محاسبة القبض وصوالت بموجب
 في یسجل حیث السجل ھذا في وقیدھا المحافظات بخزائن مرتبطةال الحسابیة للوحدات

 مایتم المدفوعات حقل في ویسجل كما" نقدا المقبوضة المبالغ منھ المقبوضات جھة
 الصندوق من نقدیة مبالغ من مایدفع او المصرف لدى الحسابیة الوحدة حساب في ایداعة

 الغراض عرضھ السجل ھذا یكونو)  النقدي الدفع الغراض الصندوق استخدام حالة في(
   .واخرى فترة بین التدقیق

  كما یمكن استعمالھ من قبل اللجان التي تكلف بتنفیذ االعمال امانة
  

  . یتكون السجل من الحقول التالیة /شرح السجل ) ١(
  ویستخدم لقید العملیات النقدیھ حیث یسجل في حقل / حقل حساب الصندوق   *

  مقبوضة نقدًا كما ویسجل في حقل المدفوعات مایتم ایداعھ المقبوضات منھ المبالغ ال
  في حالة ( في حساب الوحدة لدى البنك او ما یدفع من مبالغ نقدیھ من الصندوق 

  ) . استخدام الصندوق الغراض الدفع 
  حقل حساب البنك تثبت في عمود االیداعات من ھذا الحقل المبالغ التي اودعت في   *

  . ى البنك من قبل امانةالصندوق بموجب قسائم االیداع المنظمةحساب جاري الوحدة لد
  ویستعمل لتسجیل اسم الجھة او الشخص الذي سلم المبلغ او الشخص او / حقل البیان   *

  . الجھة التي دفع المبلغ لھا 
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  ویسجل فیھ تسلسل قید المستند في یومیة الصندوق على / حقل رقم وتسلسل الیومیة   *
  من أول الشھر وحتى انتھاء ) ١(ل لكل مستند وتبتدئ االرقام برقم اساس رقم متسلس

  .السنھ 
  .حقل المستند ویسجل فیھ نوع ورقم وتاریخ المستند الذي اعتمد في تسجیل المعاملة  *
  . ویؤشر فیھ تاریخ المبلغ المقبوض على الحساب / حقل تاریخ القبض   *
  . القید الصل المبلغ المقبوض  ویذكر فیھ رقم تسلسل/ حقل تسلسل قید القبض   *
  ویستخدم ھذا الحقل عندما یكون السجل ممسوكًا من قبل لجان تنفیذ / حقل رقم الشیك   *

  . العمل امانة وذلك لتثبیت ارقام الشیكات التي اصدرتھا اللجنھ 
  ویثبت فیھ تاریخ القبض الفعلي او الدفع الفعلي ویعتبر تاریخ اصدار /حقل التاریخ   *

  . لقبض او اصدار الشیك ھو التاریخ الفعلي للمعاملة وصل ا
  . ویسجل في ھذا الحقل ایة بیانات توضح اسباب الدفع او القبض / حقل المالحظات   *
  طریقة استعمال السجل )  ٢( 
أ في حقل مقبوضات  ٣٧/ تقید كافة المبالغ المستلمة بموجب وصوالت القبض محاسبھ   *

  . و شیكات الصندوق سواء كانت نقدًا ا
یتم قفل السجل وتنظیم قسائم ایداع مصرفیھ وایداع المبالغ المتجمعة في الصندوق كلما   *

تجاوز مبلغ ضمانھ ویتم االیداع في الیوم األخیر من الشھر مھما كان المبلغ المتجمع لدیھ 
  . في ذلك التاریخ 

ألولى من سجل یومیة یتم تنظیم سند القید بالمبالغ المستلمة استنادًا الى الصفحة ا  *
  .الصندوق وقسائم االیداع المصرفیھ أما النسخة الثانیھ فتبقى بالجلد لغرض الرقابة

  
اما في االقضیة والنواحي وبعد انتھاء الشھر واكمال التعداد الموجود النقدي وتثبیت           

لسجل وترسل الكیفیة في السجل بالشكل المتقدم تقطع النسخ الثانیة الملونة من اوراق ا
في حالة (الى خزینة المحافظة مع شھادة الموجود النقدي وقسیمة تأیید للرصید من البنك 

والمستندات الموثقة لقیود الیومیة التي یجب ان یكون )وجود حساب جاري مع البنك
ولما كان السجل قد ضمن عدم الحاجة الى استنساخ قیوده .عددھا مطابقا لعدد قیود الیومیة

  التتاخر عملیة ارسال الحسابات عن یومین الالحقین من انتھاء الشھر المختص  فیجب ان 
ومن الجدیر بالذكر ان السجل الواحد یحتوي على مائة ورقة بنسختین لكل منھا وترقم           

اوراق السجل لكل سنة بصورة متسلسلة حیث تحمل الورقة االولى من السجل المستعمل 
ثم تستمر عملیة ترقیم الصفحات حتى نھایة السنة المالیة )١(رقم في بدایةالسنة المالیة 

ولو تم استعمال اكثر من سجل واحد خالل السنة على ان تترك االوراق المتبقیة من السجل 
بعدة انتھاء المالیة اما بالنسبة الى اللجان فتستعمل اللجنة ارقام متسلسلة حتى انتھاء 

مالھا بسجل واحد والیجوز استعمال السجل الواحد من المھمة التي اسندت الیھا وتحصر اع
وتحتفظ الناحیة او القضاء بالسجالت ویجري تسلیمھا من الخلف الى .قبل عدة لجان  

السلف اما بالنسبة الى اللجان فیجري تسلیم  النسخة االصلیة من السجل الى الوحدة 
ن یتضمن الكتاب ارقام مذكرات الحسابیة التي تعمل بھا اللجنة لقاء كتاب بالتسلیم بشرط ا

اما الخزینة .اذن التسویة اوالدفع التي جرى بموجبھا قبول المستندات المقدمة من اللجنة 
فتحتفظ بنسخ یومیة كل قضاء او ناحیة مرتبطة بھابصورة متسلسلة وتجلد في مجلد واحد 

  بعد انتھاء السنة المالیة
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  ) ١٣(مرفق رقم ٨١/ محاسبھ / سجل یومیة الصندوق / ثانیًا 

) البیضاء( السجل مرقم ویحتوي على مائة صفحھ وكل صفحھ تكون بنسختین األولى 
ترفق مع مستند القید والنسخة الثانیھ الملونھ تبقى في الجلد ویتكون السجل من عدة 

   -:حقول أھمھا 
  ویؤشر فیھ رقم وصل القبض وتاریخھ ویجب أن یكون تسجیل الوصوالت / الوصل   *

  .  تسلسًال
  في بدایة الشھر وینتھي بأنتھاء )  ١( ویؤشر فیھ رقم القید ویبدأ برقم / تسلسل القید   *

  . الشھر 
  ویثبت فیھ مجموع الحقول التي  تخص األیراد النھائي ویحدد عدد / المجموع   *

  الحقول حسب انواع االیرادات التي تستوفیھا الدائرة ویجب أن یكون المجموع مطابق 
  . والمودعة في الحساب ) الشیكات + النقد ( قسائم االیداع المصرفیھ  مع مجموع

  وتؤشر فیھ مبالغ االمانات التي تستوفى بموجب وصوالت القبض وتودع / االمانات   *
  في الحساب الجاري الخاص باالمانات ویجب أن یكون مجموع الحقول مطابق 

  . لمودعة في الحساب وا) شیكات + نقد ( لمجموع قسائم االیداع المصرفیھ 
  ویؤشر فیھ اسماء االشخاص او الجھات التي قبضت منھا مبالغ االمانات أو / البیان   *

  . أیة مالحظھ مھمھ 
  تقطع النسخ األولى من السجل عند كل عملیة ایداع وحتمًا في نھایة كل شھر وینظم   *

  . یدة في السجل مستند قید بھا استنادًا الى مجامیعھا وحسب انواع الحسابات المق
 امانة قبل من المستلمة المبالغ قید لغرض الحسابیة الوحدات قبل من السجل ھذا ویستخدم
 آ٣٤/ محاسبة القبض اذن  مذكرات او آ٣٧/ محاسبة القبض وصوالت بموجب الصندوق
 یسجل حیث السجل ھذا في وقیدھا المحافظات بخزائن المرتبطة الحسابیة للوحدات بالنسبة

 مایتم المدفوعات حقل في ویسجل كما" نقدا المقبوضة المبالغ منھ المقبوضات جھة في
 الصندوق من نقدیة مبالغ من مایدفع او المصرف لدى الحسابیة الوحدة حساب في ایداعة

 الغراض عرضھ السجل ھذا ویكون)  النقدي الدفع الغراض الصندوق استخدام حالة في(
  .واخرى فترة بین التدقیق

  )١٤( رقم مرفق آ١٠/محاسبة المستدیمة السلفة من النثریة المصروفات سجل" : ثانیا
 المبالغ فیھ وتسجل المستدیمة السلفة عن المسؤول الموظف قبل من السجل ھذا ویمسك
 الف مائة فقط(دینار) ١٠٠٠٠٠/- ( عن مبلغ الیتجاوز بما السلفة من المصروفة النقدیة
 صرف معاملة لكل توثق ان على منھ المختص حقلال في وتسجل حالة لكل) الغیرھا دینار
 السلفة باستخدام الخاصة الحسابیة التعلیمات باحكام" عمال االصولیة بالمستندات نقدي

 لسنة) ٣٣( رقم المحاسبة دائرة عام بمنشور الواردة النثریة لالغراض المستدیمة
   وتعدیالتھ١٩٧٩

 القسم االول-)١(
  :ویتضمن البیانات التالیة

ترقم الصفحات السجل من بدایة السنة بارقام متسلسلة ولغایة انتھاء السنة /الصفحة رقم*
  المالیة

  .ویثبت فیھ اسم الدائرةاو المشروع المختص/اسم الوحدة الحسابیة*
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یثبت فیھ مبلغ السلفة المحددة على اساس المعدل الشھري /مقدار السلفة المستدیمة*
  للمصروفات النقدیة

یثبت فیھ اسم ورقم وتاریخ كتاب الموافقة /تاب الموافقة وتاریخھالموافقة ورقم ك*
  الصادرة عن دائرة المحاسبة بوزارة المالیة الخاص بمنح السلفة

  القسم الثاني-)٢(
  :ویتكون من خمسة حقول

المعاملة الصرف الواحدة المسحوبة على  ویثبت فیھ المبلغ المدفوع نقد/حقل المجموع*
  اع من موازنة الدائرة المعتمدة الفصول والمواد واالنو

ویتكون ھذا الحقل من عدة اعمدة یثبت في اعلى كل عمود نوع من انواع /حقل التبویب*
المصرف النھائي وتثبت تحتھ المبالغ المصروفة نقدا وفق دلیل الموازنة العامة وبضوء 

  التخصیصات المعتمدة لموازنة الدائرة
ارقام متسلسلة لكل معاملة صرف نقدي على  على ماسك السجل اعطاء/ حقل التسلسل*

یمھا قطع النسخة االولى منھ وتقد عندوینتھي اخر تسلسل ) ١(بالرقم حساب النثریة یبدأ 
  انتھاء مسؤولیة الموظف المسؤول عن السلفة او تغییره عندلتعویض المصروف منھا او 

  یثبت فیھ البیانات الخاصة بماھیة الصرف/حقل التفصیالت*
  یثبت فیھ تاریخ الصرف الفعلي لكل معاملة صرف نقدیة/ لتاریخحقل ا*
  القسم الثالث–) ٣(

  :ویتضمن البیانات التالیة
یثبت فیھ المبلغ االجمالي لمجموع المعامالت النقدیةالمصروفة من /بیان واجب الصرف*

مبلغ السلفة للشھر المختص لتطبیق احكام المادة السادسة من منشورنا اعاله اي عند 
  حقق الظرف المناسب لطلب تعویض المصروف منھات
واالمر ) المحاسب(ویحتوي على توقیع الموظف المسؤول عن الصرف/ بیان المصادقة*

تأییدا لصحة مضمون الصفحة ومرفقاتھاالمستندات المعززة ) رئیس الدائرة(بالصرف او 
  یق الداخليللصرف ویجب ان تقترن صفحة السجل المقدمة للتعویض بتصدیق جھاز التدق

  
  مالحظة

أمحفوظة وفق تسلسل صفحاتھا وتخضع ١٠/تبقى النسخ الثواني من سجل النثریة محاسبة
لدور التسلیم والتسلم بین السلف والخلف وتكون مھیئة للمراجعة والتدقیق من الجھات 

  االمختصة عند طلبھ
  ١٥مرفق رقم  ١٢/سجل الطوابع البریدیة محاسبة  - رابعا  

  
جل في جمیع الدوائر الحكومیة من قبل الموظف المسؤول عن اصدار  یمسك ھذا الس
  وذلك لتدوین قیمة الطوابع البریدیة الموضوعة تحت تصرفھ وقیمــة .مراسالت الدائرة

  الطوابع المصروفة منھا في كل یوم لغرض ابداء التحاریر والكتب الرسمیة
  
  
  تقسیمات السجل وكیفیة استعمالھ)١(
  

  على سبعة حقول بالشكل التالي١٢/الطوابع البریدیة محاسبة تحتوي صفحة سجل 
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  ویدرج فیھ تاریخ الیوم الذي تجري فیھ المعامالت/ حقل التاریخ *
  وتدرج فیھ قیمة الطوابع المدورة من الیوم السابق/ حقل الطوابع المدورة *
  وتدرج فیھ قیمة الطوابع المشتراة خالل الیوم/ حقل الطوابع المشتراة *
  ویدون فیھ مجموع قیمة الطوابع المدورة في الیوم السابق وقیمة / ل المجموع حق*
  الطوابع المشتراة خالل الیوم    
وتدرج فیھ قیمة الطوابع المستعملة خالل الیوم الرسال / حقل الطوابع المستعملة *

  التحاریروالبرقیات الرسمیة الصادرة في ذلك الیوم
  الطوابع المتبقیة في نھایة الیوم وتدرج فیھ قیمة/ حقل الرصید  *
وتدرج فیھ ایضاحات اخرى یتطلب تدوینھا في معامالت الیوم ورقم / حقل المالحظات*

  وتاریخ مستند شراء الطوابع مثال 
  وعلى الموظف المكلف بمسك ھذا السجل ان یدون اثمان الطوابع التي یستعملھـا فورا

ي حقل المالحظات الى رقم وتاریخ المستند في الحقل الثالث من السجل ویعطي االشارة ف
قیمة الطوابع (الذي تم بموجبھ شراء الطوابع ویدون مجموع الحقلین الثاني 

  )حقل المجموع(في الحقل الرابع )قیمةالطوابع المشتراة(والثالث )المدورة
كما ان علیھ ان یدون مجموع اثمان الطوابع الملصقةعلى التقاریر الرسمیة والبرقیات 

بعد تدوین تأریخ صرف ھذه الطوابع ) حقل الطوابع المستعملة(میا في الحقل الخامس یو
وفي نھایة كل یوم یقوم بطرح قیمة الطوابع المستعملة خالل ) حقل التاریخ(في الحقل االول

) حقل المجموع(من المبلغ المدون في الحقل الرابع )مامدون في الحقل الخامس(الیوم 
ثم ینقل ذلك الى الحقل الثاني ) الحقل السادس(حقل الرصید ویدرج حاصل الطرح في 
  .كمدور للیوم التالي وھكذا

وفي نھایة كل یوم على الموظف المسؤول ان یقوم بتعداد الموجود الفعلي من الطوابع لدیھ  
  ومطابقتھ مع المدون في الحقل السادس ویتحقق من صحتھ  

  
  
  ) والتدقیق  الرقابة الغراض( الحسابیة حدةالو تمسكھا الفرعیة السجالت مجموعة - جـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 ولتوفیر وحقوقھا الدائرة موجودات مراقبة على تساعد التي السجالت مجموعة وھي

  . مایلي وتشمل المالیة التصرفات على االداریة بعةالمتا مقومات
  

  ) ١٦( رقم مرفق ٨/  محاسبة الرواتب سجل/  اوال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 كافة فیھا تدون موظف لكل صفحة فیة وتخصص الحسابیة الوحدة في السجل ھذا یمسك
 راتبھ على تجري التي واالستقطاعات ومخصصاتھ براتبھ المتعلقة بیاناتوال المعلومات

 راتبھ على تطرأ التي المتغیرات كافة منھ المالحظات حقل في تسجل كما" شھریا
 ویكون استحقائھ لصرف" اساسا لتكون المالیة السنة خالل واستقطاعاتھ ومخصصاتھ

  قسم  الىوی. الداخلیة الرقابة ھیئات قبل من للتدقیق عرضة
 القسم االول)١( 

  :البیانات المتعلقة بالراتب والمخصصات*
  یدرج فیھ اسم الموظف/اسم الموظف*
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  یدرج فیھ عنوان  الوظیفة/عنوان الوظیفة*
  یدرج فیھ الراتب الكلي للموظف/راتب الوظیفة*
  مخصصات الزوجیة*
  مخصصات االوالد*
  المخصصات االخرى*
  والدالبیانات المتعلقة بالزوجة واال*
  اسم الزوجة*
  ان وجدت/دائرة الزوجة*
  ویذكر فیھ عدد االوالد وتواریخ تولدھم/ عدد االوالد*
  :البیانات المتعلقة بالكفاالت*

یدون في ھذا الحقل كافة االلتزامات التي یدخل فیھا الموظف بالنسبة الى الكفاالت 
  والتعھدات الشخصیة

  :البیانات المتعلقة بالمخصصات*
للموظف عدا مخصصات الزوجیة واالوالد  تمنحا الحقل المخصصات التي یدون في ھذ

  ویدرج فیھا رقم االمر االداري لمنحة المخصصات ومقدارھا والفترة الزمنیة الستحقاقھ لھا
  :البیانات المتعلقة بالدیون المستحقة على الموظف*
  

  
لراتب مباشرة باقساط ویدون فیھ الدیون المترتبة بذمة الموظف والتي تستقطع من قائمة ا

في  ویثبت) االمانات(او دیون الشخص الثالث) السلف(متساویة سواء كانت تعود للخزینة 
مقدار الدین واسم الجھة الدائنة وتاریخ ابتداء الحسم وتاریخ انتھاءه ومقدار  ھذا الحقل

  )ان وجدت(الشھري ورقم المعاملة  القسط
  :القسم الثاني

  استحقاق الموظف من الراتب والمخصصات حسب اشھر السنةالبیانات المتعلقة بصرف 
أ وقد رتب على عدد ٢٣/ان الحقل الخاص بالصرف قد نظم حسب قائمة الراتب محاسبة 

اشھر السنة المالیة ابتداء من  شھر كانون الثاني ولغایة كانون االول ویتضمن كذلك 
  الیةاستحقاق الموظف وما یترتب علیھ من دیون وفق البیانات الت

تدون فیھ مجموع مایستحقھ الموظف من رواتب ومخصصات /حقل مجموع االستحقاق *
  التي تدفع من الخزینة العامة

  یدون فیھ الراتب الشھري للموظف/حقل الراتب *
  تدون فیھ اسحقاق الموظف من ھذه المخصصات/حقل مخصصات الزوجیة *
  مخصصات اوالدهتدون فیھ مایستحقھ الموظف من / حقل مخصصات االوالد *
  تدون فیھ كافة المخصصات االخرى التي یستحقھا/ حقل المخصصات االخرى *
  حقل نوع المخصصات تدون فیھ تلك المخصصات*
تدون فیھ االیرادات النھائیة التي تستقطع من الموظف / حقل مجموع االیرادات النھائیة *

  لحساب الخزینة العامة
  یھ نسبة التوقیفات حسب راتب الموظفتدون ف/ حقل التوقیفات التقاعدیة *
  یدون فیھ مبلغ رسم الطابع المترتب على الموظف/ حقل رسم الطابع *
  یدون فیھ مبلغ التأمین الصحي المترتب على الموظف/ حقل مبلغ التأمین الصحي *
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یدون فیھ المبلغ المستحق بعد تنزیل مجموع االیرادات / حقل مبلغ الشیك لحساب الدائرة *
  ئیة من مجموع االستحقاقالنھا

تدون في ھذا الحقل الدیون المترتبة بذمة الموظف لصالح / حقل االستقطاعات االخرى*
  الجھات الدائنة

یدون فیھ صافي راتب الموظف بعد حسم /الواجب الدفع/ حقل المبلغ الصافي *
  االستقطاعات المترتبة علیھ

یا من عناصر السیطرة على سالمة یعتبر  عنصرا اساس) ٨(مما تقدم فان سجل المحاسبة 
  باالضافة الى اھمیتھ في معالجة امور اخرى یمكن تلخیصھا بما یلي،صرف الرواتب 

  كونھ یمثل كشفا ثابتا لما تسلمھ الموظف من رواتب ومخصصات خالل السنة المالیة*
  یعتبر مرجع رئیس في تقریر العوامل المؤثرة على راتب كل موظف*
لدیون المستقطعة من رواتب الموظف خالل السنة المالیة لصالح كونھ كشفا ثابتا ل*

  الجھات الدائنة
  
  

  ) ١٧( رقم مرفق١٣/ محاسبة االثاث سجل": ثانیا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 بشراؤھا الدائرة تقوم التي واللوازم والمواد االثاث ومراقبة لتسجیل السجل ھذا یستخدم
 السجل ھذا في یسجل كما الرأسمالیة النفقات فصل من االثاث مادة على اثمانھا وتقید
 الضیاع من حمایتھا لضمان تسجیلھا ضرورة الدائرة ترى والتي المنقولة االخرى المواد
 الرقابة اجھزة قبل من والتفتیش للمراقبة الدوام على معرضة السجالت ھذه وتكون

الحقول واالعمدة التي خصصت للبیانات  ١٣/ثاث محاسبة ویتضمن سجل اال . والتدقیق
  :التالیة

  
  

  :حقل لالثاث والمفروشات التي اشترتھا الدائرة او نقلت الیھا من دائرة اخرى 
  

 ویحتوي ھذا الحقل على االعمدة التالیة 
عمود ثمن الشراء او القیمة المقررة ویدرج فیھ بدل شراء االثاث والمفروشات اوالثمن *
  مقدر لھا وقت االقتناء في حالة تعذر معرفة ثمن شراءھاال
  ویدرج فیھ كمیة االثاث عددا/ عمود العدد *
ویدرج فیھ االثاث او المفروشات ومواصفاتھا بما یؤمن تمییزھا / عمود نوع االثاث*

  بوضوح ال لبس فیھ
  ویدرج فیھ تاریخ الشراء او تاریخ الحصول علیھا/ عمود تاریخ المعاملة*
  
  :ل االثاث والمفروشات والمستغني عنھاحق
  

  :ویتضمن ھذا الحقل على االعمدة التالیة
ویدرج فیھ ثمن بیع االثاث والمفروشات المستغنى عنھا او الزائدة عن /عمود الثمن *

  الحاجة
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  ویدرج فیھ عدد االثاث/عمود العدد *
تاب السلطة ویدرج فیھ رقم وتاریخ صدور ك/عمود رقم وتاریخ امر البیع او الشطب*

  المخولة قانونا ببیع االثاث او شطب قیمتھا من السجل
  ویدرج فیھ تاریخ بیعھا او شطبھا/عمود تاریخ المعاملة*
  

  حقل االثاث والمفروشات المنقولة الى دائرة اخرى
  :ویتضمن على االعمدة التالیة

  ائرة اخرىویدرج فیھ ویدرج فیھ ثمن االثاث والمفروشات المنقول الى د/عمود الثمن *
  ویدرج فیھ عدد االثاث المنقول/عمود العدد *
  ویدرج فیھ نوع االثاث المنقول ومواصفاتھ/عمود نوع االثاث *
ویدرج فیھ رقم وتاریخ صدوركتاب السلطة المخولة بنقل /عمود رقم وتاریخ امر النقل *

  االثاث والمفروشات الى الدائرة االخرى
  تاریخ نقل االثاث او المفروشات الى دائرة اخرى ویدرج فیھ/ عمود تاریخ المعاملة *
تدرج فیھ اي ملحوظة او مطالعة لدى رئیس الدائرة او الموظف المالي /حقل المالحظات *

  یتطلب اثباتھا في السجل العطاء المزید من الوضوح بخصوص المعاملة
  

  ) ١٨( رقم مرفق ١٦/ محاسبة االستمارات مراقبة سجل" : ثالثا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 والوصوالت والتسویة والقبض الدفع اذن مذكرات جلود لتسجیل السجل ھذا ویستخدم
 او صفحة تخصص ان ویجب االخرى الرسمیة االستمارات من وغیرھا والصكوك الرسمیة

 تحوي التي االخرى والمستندات الجلود اعانو من نوع لكل السجل ھذا من صفحات عدة
 الدوام على عرضة السجل ھذا ویكون المحاسبة دائرة تعلیمات وفق متسلسلة" ارقاما

   والتدقیق الرقابة اجھزة قبل من والتفتیش للمراقبة
  
  

  تقسیمات السجل وكیفیة استعمالھ
  

الیسرى  والصفحةقسم ھذا السجل الى صفحتین متقابلتین الصفحة الیمنى تخصص للوارد 
لكل  ل صحائف متقابلة للصادر والواردتخصص للصادرةویجب ان تخصص في ھذا السج

نوع من انواع جلود مستندات القبض او الدفع والشیكات او االستمارات االخرى التي 
  تحوي ارقاما متسلسلة وفق تعلیمات دائرة المحاسبة

  :ویتكون السجل من الحقول التالیة
  صفحة الواردة*
خصص كل صفحة اوعدد من الصفحات لنوع واحد من انواع المذكرات او المستندات ت

  وتدرج البیانات المتعلقة بھا في الحقول المخصصة لھا حسب الترتیب التالي
  حقل عدد الجلود یذكر فیھ عدد الوارد الى الدائرة من ھذا النوع من المستندات*
قم تسلسل المحاسبة كوصوالت قبض حقل نوع االستمارة یذكر فیھا اسم الجلد مع ر*

أوشیكات قسائم وشیكات عادیة وجلودشھادات اخر راتب محاسبة ٣٧/محاسبة 
  أومستندات االدخال واالخراج المخزني وما في حكمھا٣٠
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حقل رقم تسلسل الجلود حیث ان مایجھز للوحدة من جلودالمستندات یجب ان یكون *
ورقم اخر )من(لد للمستند االول تحت عمود متسلسال یدرج في ھذا الحقل اول تسلسل للج

  )الى(تسلسل للجلد االخیر تحت عمود 
  ویذكر فیھ اسم الجھة التي جھزت الدائرة بھذا الجلد/ حقل اسم الدائرة المرسلة*
ویذكرفیھ رقم وتاریخ الكتاب /حقل رقم وتاریخ الكتاب الذي ارسلت بموجبھ الجلود*

  لذي ارسلت بموجبھ ھذه الجلودالى الدائرةالصادر من الجھة المجھزة للجلود وا
  ویذكر فیھ ایة ایضاحات تتعلق بالجلود یتطلب تدوینھا/ حقل المالحظات*

  صفحة الصادر
  

وتخصص كذلك كل صفحة او عدد صفحات للنوع الذي خصصت لھ صفحة الوارد المقابلھ 
اوالى جھات اخرى  لھا وتدرج البیانات المتعلقة بتجھیز ھذا النوع من المستندات سواء لھا

  وذلك في الحقول المخصصة لھا حسب الترتیب التالي
ویذكر فیھ عدد الجلود  المجھزة من قبل الدائرة الى الجھات االخرى / حقل عدد الجلود*

  من نوع معین من المستندات
  ویذكر فیھ اسم الجلد المجھز ورقم تسلسل نموذج المحاسبة/ حقل نوع االستمارة *
ویذكر فیھ ارقام تسلسل جلود المستندات / لودحقل تسلسل الج*

  ...)الرقم...١رقم(المجھزةمن
  ویذكر فیھ اسم الدائرة التي جھزت الیھا ھذه المستندات/ حقل اسم الدائرة المرسل الیھا

ویذكر فیھ رقم وتاریخ الكتاب الذي تم بموجبھ تسلیم او ارسال ھذه /حقل كتاب االرسال*
  صةالمستندات الى الجھھ المخت

  وتدرج فیھ ایة ایضاحات اضافیة اخرى/حقل المالحظات*
  

  )أ١٩و١٩( رقم مرفق والمقاوالت العقود مراقبة سجل": رابعا
  

 السجل من المختص الحقل ازاء ویثبت والمقاولة بالعقد مایتعلق كل السجل ھذا في ویسجل
 العامة الموازنة جداول في جاء كما المشروع على الصرف علیھ یحتسب الذي الحساب
 كتاب الى" استنادا المشروع تنفیذ في الفعلیة المباشرة تاریخ تثبیت وكذلك االتحادیة

 لتسھیل ضروریة الدائرة ترى اخرى معلومات ایة تثبیت یتم كما المنفذة الدائرة من یصدر
  . للمقاولة واالداریة المالیة االمور بشان ایضاحیة بیانات وتقدیم المراجعة

  :ل من قسمینوتتكون صفحة السج
  ویتكون من ثالثة حقول:القسم االول

  
  :ویثبت فیھ البیانات التالیة:الحقل االول 

  
یثبت ازاءه اسم الدائرة المنفذة للمشروع وكما وردت في جداول : اسم الدائرة المنفذة 

  الموازنة العامة وتكون الطرف االول في عقد المقاولة
  وكما جاء في جداول الموازنة العامةیثبت ازاءه اسم المشروع  : اسم المشروع 
یثبت ازاءه اسم المقاول الذي اوكل الیھ تنفیذ المشروع ویسمى                 :      اسم المقاول

  الطرف الثاني في عقد المقاولة  
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یثبت في ھذا الحقل المبلغ الذي تضمنھ عقد المقاولةعند التعاقد                    :      مبلغ المقاولة
  ویمثل مبلغ  احالة المقاولة القابل للزیادة او النقصان حسب شروط العقد

% ١٥الى%٧یثبت ازاءه مبلغ االحتیاط المحتسب بنسبة  تحدد من :  االحتیاط والمراقبة
من مبلغ %٢من مبلغ المقاولة وحسب شروط العقد ویثبت مبلغ المراقبة المحتسبة بنسبة

  المقاولة
یمثل الكلفة الكلیة للمشروع كما جاء في جداول الموازنة االستثماریة :  المعتمد    المبلغ 
  )المراقبة+االحتیاط+مبلغ المقاولة(وتمثل

كما جاء في ) الحساب الذي یحتسب علیھ الصرف(یثبت ازاءه التبویب للمشروع:التبویب 
  والفقرة  جداول الموازنة العامة على مستوى الباب والفصل والمادة والتسلسل

یثبت تاریخ المباشرة الفعلیة في تنفیذ المشروع استنادا الى كتاب یصدر  :  تاریخ المباشرة
  من الدائرة المنفذة ویدرج رقمھ وتاریخھ

  تثبت المدة المتفق علیھا النجاز المقاولة حسبما وردت في بنود العقد:    مدة المقاولة
  المتفق على انجاز المقاولة فیھ یثبت التاریخ : تاریخ االنتھاء بموجب العقد

  ٣یثبت فیھ مجموع المدد الواردةفي حقل رقم  : )٣عن الحقل رقم(المدد االضافیة
یثبت تاریخ انتھاء المقاولة المحددة بالعقد مضافا الیھا :تاریخ انتھاء المقاولةبعد التمدید

  مجموع المدد االضافیة المثبتة في الحقل الثالث
   ٠الى شھاده انجاز العمل " یثبت تاریخ االنجاز الفعلي استنادا:  يتاریخ االنتھاء الفعل

  یثبت مجموع المده المحسوبھ في الحقــــــــل    :مدة التأخیر التي فرضت علیھا الغرامھ 
   ٠ – التأخیرات –الثالث      

  لما جاء بالبند الخاص بالشرط الجزائي في عقد " یثبت وفقا :اسس استقطاع الغرامھ 
   ٠ المقاولھ      
  

  في " ثبت المبلغ بعد حصر المده التأخیریـــــــھ مضروبایت: مبلغ الغرامھ المستقطعھ  
  اساس احتساب مبلغ الغرامھ       

  ثبت اسم المھندس االستشاري المعین ان كانت شروط العقد ی  : المھندس االستشاري
   ٠ذلك  تضمنت     
   ٠ندس المقیم والمعین من قبل الدائره المنفذه یتثبت اسم المھ  : مھندس المقیمال

  المھندس المشرف والمعین من قبل المقاول یثبت اسم  :المھندس المشرف 
  

   -:تثبت في ھذا الحقل البیانات التالیھ   :الحقل الثاني 
رقم وتاریخ كتاب الدائرة المنفذة الخاص بالمصادقة على تنفیذ العمل اي )١

     الموافقة  باالحالة   
الصادره عن الدائرة المنفذةویثبت ) التبلیغ ( رقم وتاریخ كتاب االحالة ) ٢

  ٠تاریخ استالم الكتاب التبلیغي من قبل المقاول  
رقم وتاریخ كتاب االیعاز بالمباشرة والصادر من الدائرة المنفذة الى )٣

  ٠المقاول لتثبیت تاریخ المباشرة الفعلي 
ة بموجب العقد او تاریخ المباشرة الفعلي ایھما تاریخ ابتداء مده المقاول)٤

  ٠اسبق 
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رقم قرار االحالة القطعیة الصادرة من الجھھ المنفذة ورقم وتاریخ الكتاب )٥
  ٠الذي بموجبھ تم تبلیغھ باالحالة 

  ٠مده االمھال وكما جاء في القسم الثاني من العقد)٦
الصادر من ) تالم االولي االس( یثبت رقم وتاریخ كتاب اكمال العمل االولي )٧

  ٠لجنة االستالم االولي 
           -:تثبت مبلغ التأمینات االولیھ وحسبما ورد ت في)٨

  االعالن عن العمل  ٠أ
وفق النسبھ ) النھائیھ ( یحتسب ویثبت مبلغ التأمینات النظامیھ  ٠ب

  الوارده بتعلیمات تنفیذ ومتابعة مشاریع واعمال خطط التنمیھ القومیھ 
  

یحتســــب ویثبت مقدار رسم الطابع وفق النسب المنصوص علیھا في                   )٩
   ٠قانون رسم الطابع وتعدیالتھ      

  
  : مدة الصیانھ)١٠

  یثبــــــــــت تاریخ ابتداء الصیانھ من الیوم االول الذي یلي تاریخ      ٠أ       
   ٠االنجاز الفعلي            

   بت تاریخ انتھاء مدة العقد وفق المده المتفق علیھا بالعقدیث ٠ب      
تثبیت ارقام وتواریخ كتب الدوائر التي تؤید براءة ذمة المقاول على )١١

    .........)دائرة التقاعد والضمان،الضرائب الھیئة( سبیل المثال 
  ) ٠٠ایة بیانات اخرى ضروریھ لتنفیذ العمل كالتأمین على العمل )١٢

    -:ویتكون من جزئین : الثالث  الحقل
الخاص بالتمدیدات واالعفاءات حیث تدرج فیھ الفتره التي  -:الجزء االول 

  احتسبت كتمدید لمده المقاولھ االصلي لعدد االیام 
یثبت في ھذا القسم البیانات الحسابیھ اضافھ الى اسم  -:الجزء الثاني 

ه المنفذة مرتبطة مع الخزینھ المشروع ورقم المقاولة ان كانت حسابات الدائر
٠    

     المصرف النھائي  – ةالبیانات الحسابی
یثبت في ھذا الحقل ذرعات العمل المحسوبة كمصرف نھائي على حساب المشروع )١

   ٠موضوع التنفیذ 
) اي مقدار السلفة الممنوحة( المدفوعات / یثبت في الجانب االیمن : سلف المقاول )٢

االقساط المسددة او المحسومة من ذرعات العمل : مقبوضات وفي الجانب الدائن ال
  ٠المحتجزة

یثبت في الحقل الدائن مجموع المصاریف المستحقة وغیر  -:الحسابات الوسیطة )٣
  ٠المدفوعة الى المقاول وفي الجانب المدین یثبت مقدار المبلغ المدفوع الى المقاول 

  : تامینات المقاول 
مقبوضات مقدار االمانات المستقطعھ بموجب التعلیمات او / ئن الدا/ یسجل في الجانب 

   ٠العقد 
مقدار المبالغ المعادة من تلك االمانات الى صاحب : المدفوعات / والجانب المدین 

   ٠العالقة 



  (251) 

  امانات لصالح الغیر 
الدائن مقدار المبالغ المستقطعھ من المقاول لصالح الغیر ویقید في / ھذا الحقل یقید في 

  الجانب المدین منھ المبالغ التي تم تسدیدھا الى الجھات المستقطع لحسابھا 
  حسابات اخرى

یسجل في ھذا الحقل المدین مقدار المبالغ المستقطعھ التي تعود الى الجھھ المنفذة 
  نتیجة تزویده بمواد اولیھ او غیر ذلك 

   ٠اما الدائن منھ فیسجل فیھ مقدار االسترداد لتلك الدیون 
یسجل فیھ مبالغ الغرامات التاخیریة المستقطعة من  :نات الغرامات التاخیریة اما

حیث یسجل في الحقل الدائن المبالغ المستقطعة والجانب المدین  ٠استحقاق المقاول 
   ٠المبالغ المعادة الى المقاول عند تحقق شروط االعادة بقرار من الجھھ المخولة ذلك 

ذا الحقل المبالغ التي تعكس على حساب االیراد النھائي یقید في ھ: غرامات االیرادات 
   ٠من حقل امانات الغرامات بعد اجراء الذرعة النھائیھ وصدور شھادة االنجاز  

  یمثل مبلغ الشیك المنظم لصالح المقاول : "المبلغ المدفوع نقدا
  ٠یسجل فیھ تسلسل التسدید للمقاول بموجب المستندات  - : تسلسل الترحیل

یسجل رقم وتاریخ المستند الذي بموجبھ تم تنظیم الشیك : رقمھ وتاریخھ  :ند المست
   ٠للمقاول واحتساب استحقاقھ 

  :المالحظات 
  تثبت فیھ ایھ معلومات اخرى ترى الدائره ضرورة تثبیتھا وبما یسھل عملیة                
  لیھ واالداریھ للمقاولھ مور الماالمراجعھ وتقدیم بیانات ایضاحیھ بشان اال              

  )                  ٢٠(مرفق رقم٦٩/سجل مطابقة الحساب الجاري مع البنك محاسبة   ": امساخ
 لغرض الجدید الرواتب دفع نظام تطبق التي الحسابیة الوحدة قبل من السجل ھذا یمسك
سس وفق اال٦٩البنك محاسبة لدى والمفتوح بالرواتب الخاص الجاري حسابھا مراقبة
  االتیة

تخصص صفحة واحدة او عدة صفحات مستقلة في السجل لكل شھر تثبت فیھا االیداعات *
  والمسحوبات الخاصة بذلك الشھر

  
یؤشر مبلغ شیك الرواتب للشھر المختص المستلم من وحدة الصرف في حقل االیداعات *

یھ الحساب من السجل المذكور استنادا الى قسیمة االیداع الخاصة بالمصرف المفتوح ف
  الجاري بعد تثبیت تاریخ القسیمة في حقل المالحظات من السجل

  
( تؤشر مبالغ وارقام كافة الشیكات الصادره عن الوحده الحسابیھ على الحساب الجاري * 

شیكات الرواتب لغرض التوزیع النقدي والشیكات المر االشخاص الذین یستلمون رواتبھم 
في حقل المسحوبات بحیث یكون الرصید ) لجھات الدائنھ بشیكات والشیكات المنظمھ المر ا

  " في السجل صفرا
  

یتم مطابقھ الحساب الجاري للفتره من تاریخ ایداع شیك الرواتب ولغایھ الیوم السابق * 
الیداع شیك الرواتب للشھر الالحق ویتم تاشیر الشیكات المدفوعھ من المصرف بعد تثبیت 

من السجل المذكور واستخراج الشیكات الموقوفھ  تواریخ سحبھا في الحقل المختص
  ومطابقھ مجموع مبالغھا مع رصید الحساب الجاري الوارد في كشف المصرف 
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تدور مفردات الشیكات الموقوفھ من الشھر السابق الى االسطر االولى من الصفحھ * 

  المخصصھ للشھرالتالي في حقل الشیكات الموقوفھ من السجل 
  
  الموقوفھ في السجل التي لم تدفع محتویاتھا الى المستفید خالل ستھ  تراقب الشیكات* 

   -:اشھر من تاریخ تنظیمھا وفق االسس االتیھ 
  

اذا كان مبلغ الشیك الموقوف یعود لحساب جھھ دائنھ ومضت المده القانونیھ على * 
حقل  موقوفیتھ فیقتضي ابطال الشیك بعد تنزیلھ من حقل الشیكات الموقوفھ وتدونھ في

االیداع من السجل ثم تحریر شیك جدید بالمبلغ المر وحده الصرف ویودع في الحساب 
في حساب االمانات للجھھ التي تعود الیھا " بموجب قسیمة ایداع مصرفیھ ویقید ایرادا

المبلغ ویؤشر الشیك في جھة المسحوبات من السجل ویثبت ذلك على قائمة الرواتب 
   ٠للشھر المختص 

  
یحضر الموظف الستالم راتبھ خالل فتره التوزیع النقدي یعاد المبلغ الى الحساب  اذا لم* 

الجاري بموجب قسیمة ایداع مصرفیھ ویحرر شیك المر الموظف بالمبلغ یثبت رقمھ تجاه 
اسم الموظف في قائمھ الراتب ویثبت مبلغھ ورقمھ وتاریخھ مع عملیھ االیداع في السجل 

الشیك وفي حالھ عدم حضوره بعد مرور ستھ اشھر من تاریخ فاذا حضر بعد ذلك یسلم لھ 
اصدار الشیك یبطل الشیك ویصدر شیك اخر بالمبلغ المر وحدة الصرف الیداعھ في 

   ٠الحساب وقیده كأمانات رواتب معاده باسم الموظف ولحین مرور المده القانونیھ 
  

  )٢١(مرفق رقم ٧٩/ سجل مراقبة سلف الزواج محاسبة": سادسا
  
 

ویسجل في ھذا السجل مبالغ سلف الزواج الممنوحة لموظفي الدائرة ومتابعة استردادھا 
على كل مادة من " وفق التعلیمات الخاصة بھا ویستعمل لتسجیل المبالغ المصروفة فعال

  مواد الفصل ویمسك ھذا السجل من قبل شعبة تنظیم الحسابات
  . موظف مستلف یحتوي السجل على مائة صفحھ وتفتح صفحة باسم كل *
   -:تحتوي صفحھ السجل على ثالثة جداول وھي *   

  
   )١(جدول رقم *    

  
  ویحتوي المعلومات التالیھ            

  ویدرج فیھ اسم الموظف المستلف الثالثي   / اسم الموظف *          
  وتاریخھ  یؤشر ازاءه رقم االمر االداري بمنح السلفھ/ في  -رقمھ/ امر منح السلف*          

  ویؤشر فیھ رقم وتاریخ مستند الصرف / مستنــــد الصرف او الشیك رقمھ وتاریخھ *   
   ٠والشیك الذي تم بموجبھ صرف المبلغ           

  ویؤشر ازاءه تسلسل الیومیة العامة المثبت على متن  –رقمھ  –سجل قیـــد الیومیھ *   
   ٠مستند الصرف وتاریخھ           
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  یؤشر ازاءه مبلغ السلفھ المدفوعھ للمستلف /  -لفھ المدفوعھ اصل الس*   
  ویؤشر ازاءه المبالغ التي اجریت تسویتھا ) / ٢(تطـــــــــــــرح اعفاءات جدول رقم *   

  عند تقدیم البیانات الوالدة وصدور كتاب وشھادة ) ٢(والوارده في الجدول رقــــــــم           
   ٨٠حاسبھ االعفاء بھا م          
  

  ؤیؤشر فیھ الرصید المتبقي والذي ) ٣(الرصیــــد الواجب االستقطاع من جدول رقم *   
  منھ االعفاءات والذي سیتم متابعة تحصیلھ فـــــــــــــي" یمثل اصل السلفھ مطروحا     

  ) ٣(الجدول رقم          
   

  االعفاءات ) ٢(جدول رقم *
   -: ویحتوي الجدول على عدة حقول منھا

   ٠ویحتوي على خمسھ اقساط / القسط 
  ویوشر ازاء كل قسط المبلغ الذي تم استقطاعھ او تسویتھ/ المبلغ 

  رقم االمـــر    یؤشر فیھ رقم وتاریخ االمر االداري الخاص باالعفاء 
  تاریخـــــھ 

    
  ھ او رقم المستند    یؤشرفیھ رقم مستند القید او التسویھ الذي بموجبھ تسویھ السلف

  اقساطھا                      
  لالمر االداري اعاله " وتاریخھ         استنادا

  
  تسلسل الیومیھ   تؤشر فیھ تسلسل الیومیھ الذي سجل بموجبھ مستند القید في الیومیھ                  

  العامھ                       
  صوص التسدید  المالحظات         تؤشر فیھ ایھ مالحظة مھمھ بخ

     
  تفاصیل تسدید الرصید المتبقي من السلفھ ویحتوي الجدول على عدة حقول ) ٣(جدول رقم*
   

ویؤشر ازاء كل شھر في الحقل الثاني المبلغ " ویمثل اثنى عشر شھرا/ حقل السنھ والشھر* 
الجدول المسدد لحساب السلفھ وفي الحقل الثالث ازاءه رقم المستند وتاریخھ وبواسطھ ھذا 

   ٠والمبلغ المتبقي " یمكن متابعة ماسدد من السلفھ شھریا
   - :المالحظات * 
   

عند نقل موظف من دائره الى دائره اخرى " وتمثل التغیرات التي طرأت على المستلف مثال
یؤشر فیھ مبلغ السلفھ المنقولھ من الدائره كما جاء في شھادة اخر راتبھ ورقم وتاریخ مستند 

   ٠ل القبض الخاص باستالم مبلغ السلفھ من الدائره المنقولھ الیھا القید وایصا
اما عند نقل السلفھ الى الدائره وكما ورد في شھادة اخرراتبھ فیؤشر ازائھا رقم وتاریخ مستند 

   ٠الصرف الذي سددت السلفھ الى الدائره المنقولھ منھا المستلف 
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  الجداول الشھریة - ١
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   -:وھي مجموعة الجداول التي تظھر نتائج التصرفات المالیة للوحدة الحسابیة وتشمل مایلي    
  

  )٢٢( مرفق رقم -: میزان المراجعة الشھري -آ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

على " ل الشھر وتمثل المبالغ التي قیدت خصماویمثل الحركة المدینة لحركة الحسابات خال
تلك الحسابات بموجب سندات الصرف او القید والجانب الدائن منھ یمثل حركة الحسابات 

والغراض موازنة .  الدائنة بالمبالغ التي قیدت في الحساب بموجب سندات الصرف او القید
ھریة من سجل الیومیة العامة جانبي میزان المراجعة فیتم نقل مجامیع كافة الحسابات الش

بعد مطابقتھا في السجل ومطابقة الحقول الواردة فیھ مع السجالت الفرعیة االخرى ولكي 
یجب ان مجموع الشھر الحالي في الجانب المدین منھ " یكون میزان المراجعة متوازنا

ق في لمجموع الشھر الحالي في الجانب الدائن ومجموع المدور من الشھر الساب" مساویا
الجانب المدین یجب ان یساوي مجموع المدور في الجانب الدائن وكذلك المجموع لغایة 

  . الشھر المختص في الجانب المدین یجب ان یساوي مجموع الجانب الدائن من المیزان
ویتم توقیع المیزان وكافة مرفقاتھ من مستندات وجداول تحلیلیة من قبل المنظم ومسؤول 

في الدائرة تدقیق الحسابات قبل   ائرة ویتولى قسم الرقابة الداخلیةالحسابات ورئیس الد
من قبل " ارسالھ الى دائرة المحاسبة في الموعد المحدد لھا ویكون كتاب االرسال موقعا

    " .رئیس الدائرة حصرا
   -:ویتضمن میزان المراجعھ الشھري مایلي 

  یدرج في اعلى المیزان اسم الدائره * 
   -:والسنھ التي یعود لھا الحساب وازاء العنوان التالي  یدرج اسم الشھر*

  ) ....................لسنھ  ...................میزان المراجعھ لشھر    
   - :یتكون المیزان من 

  
   -:ویتضمن الحقول التالیھ  -: الجانب المدین

لي وتمثل المبالغ الشھر الحالي ویمثل الحركھ المدینھ لحركھ الحسابات خالل الشھر الحا* 
  على تلك الحسابات بموجب سندات الصرف او قید خالل الشھر " التي قیدت خصما

ویمثل مجموع الحركھ المدینھ للمعامالت المالیھ التي تمت  -:المدور من الشھر السابق * 
   ٠بدایھ السنھ لغایھ الشھر الذي یسبق الشھر الحالي الذي یخصھ المیزان 

حركھ الشھر الحالي مع المدور لغایھ الشھر السابق بحیث یصبح ویمثل  -:المجموع * 
المجموع لغایھ الشھر الحالي والذي سیتم احتسابھ كمدور عند تنظیم حسابات الشھر 
الالحق او الى مرحلة الحسابات الختامیھ للسنھ المالیھ المختصھ بالنسبھ لحسابات شھر 

   ٠كانون االول 
   -:رقم الحساب * 

الدلیل المحاسبي لكل حساب اجمالي والذي تقره دائرة المحاسبھ في دلیل  یدرج فیھ رقم
   ٠تصنیف الحسابات 
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   -:اسم الحساب * 
ان اسماء الحسابات مدونھ في میزان المراجعھ كما مبین في النموذج المرفق وتعتبر    

ادراجھا  ثابتھ ماعدا االستثناءات للدوائر التي لھا حسابات متعدده في المصارف حیث یتم
   ٠بشكل مستقل لكل حساب منھا وینتھي بحقل مجموع حسابات النقد والمصارف 

   -:ویتكون من  -:الجانب الدائن * 
  ویمثل الحركھ الدائنھ للحسابات بالمبالغ التي قیدت في الحساب    -:الشھر الحالـــــي * 
   ٠بموجب مستندات القید او الصرف خالل الشھر الحالي    
  ویمثل مجموعھ الحركھ الدائنھ للحساب بالمبالغ       -:من الشھر السابق  المدور* 
   ٠المقیده في الحساب منذ بدایھ السنھ ولغایھ الشھر السابق    
  ویمثل مجموع حقل الشھر الحالي مع المدور من الشھر السابق والذي    / المجمـــوع * 
كمدور للشھر الالحق او الى    مرحلھ  یمثل المجموع لغایة الشھر الحالي والذي سیقید   

   ٠الحسابات الختامیھ للسنھ المالیھ المختصھ بالنسبھ لحسابات شھر كانون االول
   -:الحسابات التي یتضمنھا میزان المراجعھ * 
  
ویتم نقلھ من حقل حساب البنك في الیومیھ العامھ بجانبیھ  -:الحساب الجاري مع البنك * 
   ٠) المدین والدائن ( 

وتدرج فیھ المبالغ المسجلھ في حقل الصندوق في الیومیھ العامھ  -:حقل الصندوق * 
   ٠بجانبیھ المدین والدائن 

وان " بالنظر لكون المصرف النھائي من الحسابات المدینھ اصال -:المصرف النھائي * 
غ سجل التخصیصات یحتوي على جانب واحد من القیود وھو الجانب المدین لذا فان المبل

الذي یدرج في المیزان ھو رصید حقل المصرف النھائي في الیومیھ العامھ والذي یطابق 
سواء لمعامالت الشھر الحالي او المدور او  ٢/مجموع سجل التخصیصات محاسبھ 

   ٠المجموع 
وان " بالنظر لكون حساب االیراد النھائي من الحسابات الدائنھ اصال/ االیراد النھائي * 

یحتوي على جانب واحد من القیود لذا فان المبلغ الذي  ٦/ت النھائیھ محاسبھ سجل االیرادا
یدرج في المیزان یمثل رصید حقل االیراد النھائي في الیومیھ العامھ والذي یطابق مجموع 

   ٠المعامالت في سجل االیرادات النھائیھ خالل الشھر الحالي او المدور او المجموع 
  

یدرج ازاء جانب المدین لھذا الحساب في میزان المراجعھ  -:اجمالي حسابات السلف * 
مجموع الجانب المدین من الحساب في سجل الیومیھ العامھ ویدرج في الجانب الدائن 

   ٠مجموع الجانب الدائن للحساب في سجل الیومیھ العامھ 
واع لمجموع كافة ان" مطابقا) الدائن / المدین ( من جانبي الحساب " ویجب ان یكون كال

وتختص دائرة المحاسبھ  ٤/حسابات االمانات المدونھ في سجل استاذ االمانات محاسبھ 
  ٠بتحدید انواع حسابات االمانات التي یتقرر فتحھا لدى الدوائر المعنیھ 

  
  یدرج في حقل الدائن من میزان المراجعــــھ -:الحساب الجاري مع دائره المحاسبھ *  

  سجل الیومیھ العامھ وفي حقل الدائن من جاري دائرة المحاسبھ    مامقیـــــــــــــد في     
  ویستعمل الجانـــــــــــــب المدین من الحساب عند نقل ارصدة من الدوائر الى دائرة       
  المحاسبــــھ او في حالھ تصفیھ حسابات الدوائر وفي ھذه الحالھ یتم درج ماقید في     



  (256) 

  ین من حقل جاري دائرة المحاسبھ من الیومیھ العامھ مع الجانب   الجانـــــــــــب المد    
  المدین من میزان المراجعھ     
  ویتم نقلھ  ٣١/١٢یمثل الرصید الدفتري لدى الدائره في  -:الرصید النقـــدي المدور * 

  افتتاحي في بدایھ السنھ التالیھ واالصل ان یظھر الرصید في الجانب الدائن من بقید    
  سجل الیومیھ العامھ وینقل الى الجانب الدائن من میزان المراجعھ واذا كان الرصید      

  فیدرج في الجانب المدین من حقل الرصید النقدي المدور في الیومیھ " سالبـــــــــا     
  العامھ والجانب المدین من میزان المراجعھ     

   -:حسب طبیعھ اعمالھا ومنھا ولقد تم اضافة حسابات اخرى على قسم من الدوائر و
  
   -:الحساب الجاري بین المركز والفروع * 

یشغل ھذا الحساب في الدوائر الرئیسیھ التي لھا دوائر فرعیھ مرتبطھ بھا وتتولى     
( الوحده الرئیسیھ تمویل حسابات فروعھا وفي نھایھ كل شھر توحد مع المجموعـــــھ 

ویجب ان یكون رصید ھذا الحساب في نھایھ كل سنھ ) الدفتریھ الخاصھ بتوحید الحسابات 
في الحساب الجاري مع الفروع لدى الدائره الرئیسیھ " صفر بحیث یكون مامقید مصرفا

في سجل الیومیھ العامھ وفي میزان المراجعھ مساولما مقید ایراد في الحساب الجاري مع 
اتج عن توحید حسابات ھ والنالدائرة الرئیسیھ في سجل الیومیھ العامھ ومیزان المراجع

  ھذه الدائرة
  
  موازنة میزان المراجعة 

  
  : الغراض موازنة جانبي میزان المراجعة یتبع مایلي 

یتم نقل مجامیع كافة الحسابات المبینة اعاله من سجل الیومیة العامة ،وذلك بعد موازنة *
  ٠ الیومیة العامة ومطابقة الحقول الواردة فیھا مع السجالت الفرعیة

   ٠یتم جمع المیزان عمودیا ودرج المجموع في المكان المخصص لذلك *
لكي یكون المیزان متوازنا یجب ان یكون مجموع الشھر الحالي في الجانب المدین من 
المیزان یساوي المجموع للشھر الحالي الوارد في الجانب الدائن من المیزان ومجموع 

ن من المیزان یجب ان یساوي مجموع المدور المدور من الشھر السابق في الجانب المدی
لغایة الشھر في الجانب المدین من المیزان یجب  مجموعو ٠في الجانب الدائن من المیزان 

   ٠ان یساوي مجموع الجانب الدائن من المیزان 
یتم توقیع المیزان ومرفقاتھ من قبل المنظم ومسؤول الحسابات ورئیس الدائرة وتتولى *

ي الدائرة تدقیق الحسابات قبل ارسالھا الى دائرة المحاسبة في الموعد ھیئة التدقیق ف
  القانوني المحدد لھا ویكون كتاب االرسال موقعا من قبل رئیس الدائرة حصرا 

  
   مالحظة

  
  التظھر ارصدة مدورة خالل شھر كانون الثاني من كل سنة 
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  جداول المصروفات النھائیة            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ            

  )٢٣(ھـ مرفق رقم٤٢محاسبة /جداول المصروفات النھائیةعلى الموازنة الجاریة -اوال 
  

  )أ٢٣(أمرفق رقم٤٢محاسبة /جداول المصروفات النھائیةعلى الموازنة االستثماریة -ثانیا 
  

ویجب ان تجري موازنتھا " نھائیا" فاوھي الجداول التي تظھر المبالغ المصروفة مصر          
مع رصید حقل المصرف النھائي من سجل الیومیة العامة وحقل المدین من المصرف النھائي في 
میزان المراجعة الشھري وتوقع الجداول من قبل المنظم ومدیر الحسابات ورئیس الدائرة وتوثق 

  . بتوقیع المسؤولین عن الرقابة الداخلیة في الدائرة
حقول الموجودة في اعلى الجداول تخص الحاسبة االلكترونیة ففي الجانب االیمن من ان ال

  الجدول یثبت مایلي
  االرقام المخصصة لذلك من قبل الحاسبة ) الخزینة ( یدرج في الحقول الخاصة ازاء *
  السنة التي یعود الیھا الحساب ) السنة (یدرج في الحقول الخاصة ازاء *
  الشھر الذي یعود الیھ الحسـاب ) الشھر ( ص ازاء یدرج في الحقل الخا*
  بالنسبة لمصروفات الموازنة الجاریة ) ٢(نوع االستمارة وھو ثابت ویمثل الرقم *
  مجموع التدقیق ویمثل مجموع الحقول عمودیـــــــا*
  -:اما الجانب االیسر من الجدول فیتضمن *
ب الذي تعود الیھ الدائرة وبموجب دلیل ویدرج في الحقول المبینة ازائھ رقم البا/ الباب *

   ٠التبویب االداري للموازنة العامة 
  ویدرج في الحقول المبینة ازائھ رقم القسم الذي تصرف علیھ الدائرة / القسم*
   ٠ویعتمد على جدول الحاسبة بخصوص تعیین رمز المحافظات / المحافظة *
   ٠بة للدائرة ویعتمد على الرقم المخصص من قبل الحاس/ الدائرة *
  ٠مجموع التدقیق ویشمل مجموع الحقول عمودیا ویكون ثابت للسنة الواحدة *

   -:یتكون الجدول من 
  حقل الفصل           ویدرج في كل حقل من الفصل والمادة 

  حقل المادة            والنوع الذي تم احتساب المبلغ علیھ واستنادا 
  الدائرة حقل النوع             الى موازنة 

ویدرج فیھ عنوان الفصل والمادة والنوع بالنسبة للموازنة الجاریة او / العنوان *
   ٠االستثماریة 

وتمثل المبالغ المقیدة مصرفا نھائیا من بدایة السنة / المصروفات النھائیة للشھر السابق *
  ٠ولغایة الشھر السابق لتنظیم الجدول 

   ٠المبالغ المقیدة مصرفا نھائیا خالل الشھر وھي تمثل / المصروفات للشھر الحالي *
ویمثل مجموع مامصروف خالل الشھر الحالي مضافا الیھ مجموع ماصرف / المجموع * 

  ٠ الالحقلغایة الشھر السابق والذي یعتبر كمدور للشھر 
ویدرج فیھا التخصیصات السنویة للدائرة وحسبما مبین في الموازنة / التخصیصات *

لھا قسم في الموازنة او حسبما مخصص لھا بموجب جدول توزیع  العامة اذا كان
   ٠االعتمادات 
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   -: اسلوب تنظیم الجدول*
یتبع اسلوب التدرج التصاعدي في الفصول بحیث یدرج اوال الفصل االول والثاني *

   ٠وھكذا ٠٠٠
  مباشرة ) ٢/محاسبة( یتم نقل المبالغ من سجل التخصیصات *
  عنوان الفصل         كما ورد في دلیل تبویب       یدرج ازاء الفصل    *
  یدرج ازاء المادة            عنوان المادة          للموازنة العامة الجاریة *
  یدرج ازاء النوع             عنوان النوع         واالستثماریة *

  او التسلسل      
رج ازائھا مجموع المادة والتي اذا كانت المادة تحتوي على عدة انواع او تسلسالت فید*

  تمثل مجموع المبالغ المصروفة على االنواع او التسلسالت ضمن المادة الواحدة 
یكون مجموع المبالغ المصروفة على المواد ضمن الفصل الواحد مساوي لمجموع       *

  ٠الفصل 
   یكون مجموع الفصول مساو لرصید حقل المصرف النھائي في سجل الیومیة العامة*

یدرج ازاء كل فصل ومادة ونوع في حقل التخصیصات المبالغ المخصصة لھا في * 
الموازنة العامة ویتم تصحیح ھذه التخصیصات عند اجراء المناقالت بتنزیلھا او اضافة 

   ٠مبالغ الیھا 
بعد تنظیم الجداول وموازنتھا مع رصید حقل المصرف النھائي من سجل الیومیة العامة *

من المصرف النھائي في میزان المراجعة یوقع من قبل منظم الجدول ومدیر وحقل المدین 
  ٠عن التدقیق الداخلي في الدائرة الحسابات ورئیس الدائرة ویوثق بتوقیع المسؤولین 

  
  جداول االیرادات النھائیة  - جـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
  )٢٤(ھـ مرفق رقم٤٣/على الموازنة الجاریة محاسبة  جداول االیرادات النھائیة -اوال

  
  )أ٢٤(امرفق رقم٤٣محاسبة جداول االیرادات النھائیة على الموازنة الجاریة االستثماریة  -ثانیا

  
للخزینة العامة حسب " نھائیا" وھي الجداول التي تظھر مجموع المبالغ المقبوضة ایرادا

زنتھا مع رصید حقل االیرادات النھائیة مع سجل العدد والمادة والنوع ویجب ان تجري موا
الیومیة العامة ومع الجانب الدائن من حقل االیراد النھائي من میزان المراجعة الشھري 
وتوقع الجداول من قبل المنظم ومدیر الحسابات ورئیس الدائرة وتوثق بتوقیع المسؤولین 

  . عن الرقابة الداخلة في الدائرة
في اعلى الجدول تخص الحاسبة االلكترونیة ویتم درج المعلومات ان الحقول الموجودة 

   -:فیھا كما ورد في جداول المصروفات ویتكون الجدول من 
  العدد            ویدرج في كل منھا رقم العدد والمادة والنوع *

  المادة             الذي احتسب المبلغ ایرادعلیھ واستنادا الى التبویب 
  ٠الوارد في دلیل الموازنة الجاریة او االستثماریة      النوع         

  ویدرج فیھ عنوان العدد او المادة او النوع وحسبما ورد في دلیل الموازنة/ العنوان * 
ویمثل المبالغ المستلمة من بدایة السنة ولغایة الشھر / االیرادات الى نھایة الشھر السابق*

  السابق 
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تلم خالل الشھر الحالي مضافا الیھ مامستلم من بدایة ویمثل مجموع مامس/ المجموع *
  ٠السنة ولغایة الشھر السابق والتي تكون كمدور في الشھر التالي 

   - : اسلوب تنظیم الجدول
والثاني  –یتبع اسلوب التدرج في االعداد والمواد واالنواع حیث یدرج اوال العدد االول *

   ٠وھكذا  –والثالث 
    ٠مباشرة ) ٦/محاسبة ( سجل االیراد یتم نقل المبالغ من *
یدرج ازاء كل من العدد والمادة والنوع ،العناوین الواردة في دلیل الموازنة والتي قید *

  المبلغ ایراد لھا 
   ٠اذا كانت المادة تحتوي على عدة انواع فیجب ان یدرج مجموع المادة اوال*

   ٠ع العدد مجموع المواد ضمن العدد الواحد یجب ان یساوي مجمو* 
   ٠مجموع االعداد یجب ان یساوي رصید حقل االیرادات النھائیة في سجل الیومیة العامة *
بعد اكمال الجدول ومطابقة المجموع النھائي مع سجل الیومیة العامة ومع الجانب الدائن *

من حقل االیراد النھائي من میزان المراجعة یوقع من قبل منظم الجدول ومدیر الحسابات 
  رئیس الدائرة ومسؤولي التدقیق الداخلي في الدائرة  او

  
  )٢٥( د مرفق رقم٢٤/ استمارة حسابات معامالت الخزائن محاسبة -د

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
من انواع السلف او االمانات من سجل  وھي االستمارات التي یتم نقل مجموع كل نوع

المدینة او الدائنة ( ویكون مجموع انواع السلف٤/ استاذ السلف واالمانات محاسبة
لالمانات في سجل الیومیة العامة )  المدینة او الدائنة( لحقل الحسابات الشخصیة" مساویا

جعة الشھري توقع وبعد اعداد الجداول ومطابقتھا مع سجل الیومیة العامة ومیزان المرا
 من قبل الموظف المختص ومدیر الحسابات ورئیس الدائرة وتوثق بتوقیع المسؤولین عن
الرقابة الداخلیة في الدائرة وتكون الدائرة ملزمة بتقدیم جداول تحلیلیة بمفردات ارصدة 

من كل سنة وكذلك لغایة فترة الحسابات  ٣١/١٢ السلف واالمانات المتراكمة لغایة
  وتشمل الحقول االتیة ة الختامی

  ٠ان الحقول الموجودة في اعلى الجدول تخص الحاسبة االلكترونیة 
   -:الجانب االیمن من الجدول یتضمن *
  ویدرج في الحقول المبینة ازائھا الرموز المعطاه من قبل الحاسبة / اسم الخزینة*
الى الرموز المعطاه ویدرج في الحقول المبینة ازائھا رقم الحافظة استنادا / المحافظة*

   ٠من قبل الحاسبة
ویدرج في الحقول المبینة ازائھا رمز الدائرة المخصص من قبل الحاسبة / الدائرة *

  االلكترونیة 
ویشمل مجموع الحقول عمودیا ویكون ثابتا من بدایة السنة والى / مجموع التدقیق *

   ٠نھایتھا 
   -:الجانب االیسر من الجدول یتضمن *
   ٠درج ازائھا السنة التي یعود الیھا الجدولوی/ السنة*
   ٠ویدرج ازائھ الشھر الذي یعودالیھ الجدول  / الشھر*
) ٥(یمثل المدفوعات والرقم) ٦(ازائھ الن الرقم ) ٥٦(ویوضع الرقم / دائن / مدین *

   ٠یمثل المقبوضات 
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   ٠ویمثل مجموع الحقول عمودیا / مجموع التدقیق*
والذي یمثل المدفوعات ویتضمن الحقول ) المدین(االیمن  یتكون الجدول من الجانب*

   -:التالیة 
ویمثل رمز الحساب المعین من قبل قسم الحاسبة ولقد تم ترمیز /رمز اسم الحساب *

واجمالي الحسابات الشخصیة ) ٦(برقم ) السلف(اجمالي الحسابات الشخصیة المدینة 
   ٠)٨(الدائنة االمانات برقم 

ویمثل رموز انواع الحسابات بالنسبة للسلف واالمانات ولقد  /رمزنوع الحساب* 
   ٠اعطي لكل نوع من السلف رمز خاص ولكل نوع من االمانات رمز خاص ایضا 

ویدرج فیھ مجموع المبالغ المقیدة على الحساب الواحد / المدور من الشھر السابق *
   ٠ق سواء كان سلفة او امانة منذ بدایة السنة ولغایة الشھر الساب

ویمثل مجموع المبالغ المقیدة على حساب السلف او االمانات / مجموع الشھر الحالي *
   ٠خالل الشھر 

ویمثل ما مقید على الحساب منذ بدایة السنة ولغایة / المجموع لغایة الشھر الحالي *
   ٠الشھر الحالي والتي ستكون للشھر الالحق 

المانة وحسب دلیل التصنیف المعتمد ویدرج فیھ عنوان السلفة او ا/ اسم الحساب *
   ٠حسابات السلف واالمانات 

  والذي یمثل المقبوضات فیتضمن على الحقول التالیة ) الدائن (اما الجانب االیسر *
  وھذا الجانب یخص المقبوضات ویطبق        المدور من الشھر السابق      *
  المتبع في الجانب االیمن نفس االسلوب          مجموع الشھر الحالي          *
   ٠من الجدول    المجموع لغایة الشھر الحالي     *
   - : اسلوب تنظیم الجدول* 
  
  مباشرة  ٤/یتم نقل مجموع كل نوع من السلفة او االمانة من سجل محاسبة* 
مساوي لما ورد في حقل الحسابات ) المدینة او الدائنة (یكون مجموع انواع السلف *

   ٠نة او الدائنة للسلف في سجل الیومیة العامة الشخصیة المدی
مساوي لما ورد في حقل الحسابات ) الدائنة /المدینة(یكون مجموع انواع االمانات * 

   ٠لالمانات في سجل الیومیة العامة ) الدائنة/المدینة(الشخصیة 
قبل  بعد اعداد الجداول ومطابقتھا مع سجل الیومیة العامة ومیزان المراجعة توقع من*

الموظف المختص ومدیر الحسابات ورئیس الدائرة ومسؤولي التدقیق الداخلي في 
  الدائرة 

تكون الدائرة ملزمة بتقدیم جداول تحلیلیة بمفردات ارصدة السلف واالمانات *
   ٠ولغایة فترة الحسابات الختامیة  ٣١/١٢المتراكمة لغایة 
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  )٢٦( مرفق رقم٤٤/ سبةشھادة الموجود النقدي في المصرف محا - ھـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  

 لسنة ٨/ قسم الدراسات والمتابعة المرقم/ یالحظ بشأنھا منشور عام دائرة المحاسبة
  والمتضمن التالي ١٩٨٧

  ))منشور عام((            
  طابقة الحساب الجاري مع المصرفم/ م

  ٢١/١٢/١٩٨٦في ٥٠٢٢٦من كتاب دیوان الرئاسة المرقم )اوال-١١(اشارة للفقرة 
ولغرض توفیر مستوى فعال من اجراءات الرقابة على الحسابات الجاریة المفتوحة لدى 
ة المصارف المر دوائر الدولة ومنشأت القطاع االشتراكي والتي تمول مركزیامن ھذه الدائر

  لتغطیة نفقاتھا المحتسبة على الموازنة العامة للدولة بقسمیھا الجــــــاري 
واالستثماري والھمیة ھذه الحسابات وتوفیر عناصر االشراف علیھا ومتابعة تسویة 
الفروقات التي تظھر بین الرصید الدفتري لحساب المصرف في سجالت الوحدةالحسابیة 

  لدى المصرف الذي یظھر كشـفوبین رصید الحساب الجاري للدائرة 
  الحساب الجاري في الفترات الزمنیة المحددة فأن ھذه المھام یجب ان تمارس من قبـل
  الموظفین المالیین تحت اشراف رئیس الدائرة بأعتبارھا ضمن مھام مسؤولیاتھـــــــم
  الوظیفیة ولالطمئنان على صحة وسالمة جریان المعامالت المالیة في دوائرھم وعلیھ

  -:تقرر اتباع االجراءات التالیة
 تتولى ادارة الحسابات في الدائرة المختصة مطابقة رصید حسابھا الجاري لــــدى - ١

المصرف بموجب سجالتھا مع رصید الكشف الذي یرسلھ المصرف الیـــھاوتثبیت 
شھادة موجود (٤٤/عملیة المطابقة على استمارة المطابقة مع نموذج محاسبة 

  -:الستمارة بالجداول المبینة ادناه والمرفقة نمـاذج منـھا طیــــــاوتعزز ا)المصرف
  جدول بمفردات الشیكات غیر المسحوبة  -  أ

 جدول االیداعات الظاھرة في كشف المصرف ولم تقید في السجل  - ب
  جدول بالمقبوضات المقیدة في السجل ولم تظھر في كشف المصرف -جـ
  ولم تقید في السجلجدول بالمدفوعات الظاھرة في كشف المصرف  -د

  وتوقع استمارة المطابقة والكشوفات المرفقة بھا من قبل الموظف المختص
  ومسؤول ادارة الحساب  

  على ادارة الحسابات اتخاذ االجراءات السریعة بما في ذلك المراجعة الشخصیة  -٢          
  عــــدم لتالفي ) د،ج،ب(للمصرف لمتابعة تسویة الفروقات التي تظھرھا الجداول 

  ظھورھا عنـد اجراء المطابقة للشھر الالحـق وعندما تضطـر ادارة الـحسابـــــات
  اظھـارھا في المطـابقة للشھر الالحـق فیجب ان تـبـرر االسبـاب التي حـالت دون 

  تسویتھا 
 ـ استمارة المـطابقة ومرفقاتھا الى جھازالتـدقیـق الداخلي فور االنتھاء من - ٣

بقة ویتوجب على جھـاز التدقیق التـاكد من صحة المـطابـقة ومفردات عملیـة المطا
فقرات التسویة وسالمة االجراءات المتخذة في ادارة الحسابات لتسویة تلك الفروفات 
وتوقیع استمارة المطابقة من قبل مسؤول التدقیق الداخلي في الدائرة تاییدا لقیامھ 

  بتدقیقھا
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ة المطابقة ومرفقاتھا بعد تدقیقھا من قبل جھاز التدقیق تقدم ادارة الحسابات استمار - ٤
الداخلي الى رئیس الدائرة لغرض توقیعھا بما یفید اطالعھ على سالمة االجراءات المتخذة 

  بشأنھامن قبل ادارة الحسابات وفـق ما تقدم وعلیھ اصـدار مایراه
في االستمارة ضروریامن التوجیھات بشأن متابعة تسویة مفردات المبالغ الظاھرة 

  والجداول المرفقة بھا
  

والجـداول المرفقة بھا والمراسالت الجاریة بھذا )٤٤محاسبة(تنظم استمارة المطابقة- ٥
الشان بنسختین ترسل النسخة االولى منھا معززة بصورة كشف الحساب الجاري وشھادة 

  تاییداالرصید التي یصدرھا المصرف الى دائرة المحاسبةضمن میزان
ة الشھري للدائرة المعنیة وتحفظ النسخ الثوان منھا في ملفات خاصة تفتح لھذا المراجع

الغرض في ادارة الحسابات حسب التسلسل الزمني لھا بحیث تكون مھیأة لتقدیمھاالى 
اجھزة الرقابة المختصة فور طلبھا كما تخضع ھذه الملفات الى دور التسلیم والتسلم بین 

  السلف والخلف
  
  المختصة التأكید على الدائرة التي تقدم الشیكات المسحوبة المرھا الى على الدائرة- ٦

  المصرف لوفاء مبالغھا وتكرار ظھورھا في جدول الشیكات غیر المسحـوبة الكثر من
  ثالثة اشھر بضرورة االسراع لتقدیمھا للسحب وبیان مالحظـاتھا باالسباب التي حالت 

  دون ذلك
  
التي لم ترسل الى ) موازین المراجعة(سابات الشھریة تطبق ھذه االجراءات على الح- ٧

اعاله ) ٥(ھذه الدائـرة قبـل صدور منشورنا ھذا ویتم فتح الملفات المشار الیھا بالفـقرة 
   ١/١/١٩٨٧اعتبارا من 

  
  نرجو مفاتحة ھذه الدائرة بخصوص ایة استفسارات او ایضاحات یتطلبھا تنفیذ ما- ٨

  تقدم
  ھاشم علي عبید                                                                           

  مدیر عام دائرة المحاسبة                                                                      
  

مالحظات حول كیفیة استعمال حقول الجداول الملحقة باستمارة مطابقة حساب المصرف ( 
  )) ٤٤محاسبة(

    : ف أ الكش
  من المنشور المرفق ) ٦(یستعمل حقل المالحظات لتدوین اجراءات الدائرة وفق الفقرة 

  
   :الكشف ب 

  : حقل نوع االیداع  - أ
یثبت نوع االیداع كأن یكون ایداع نقد ، ایداع شیكات ، ایداع حواالت او اشعارات 

   ٠القید او غیر ذلك 
  : حقل المالحظات  - ب

   ٠جراءات المتخذة بشأن المتابعة او نتائجھا تدون فیھ ملخص لال
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  : ج /الكشف  
  : حقل نوع السحب    - أ

تثبت الطریقة التي تم سحب المبلغ من حساب جاري الدائرة في المصرف كأن  - ب
یكو السحب بشیكات او خصم من الحساب مباشرة مثل تغطیة االعتمادات او 

عن الدائرة بالخصم او التمویل  مصاریف وفوائد مصرفیة او االشعارات الصادرة
   ٠من الحساب او عكس قیود المصرف 

 
  - :حقل رقم الشیك او االشعار  - ٢

یدون في ھذا الحقل رقم الشیك المدفوع من قبل المصرف والذي الیعود اصال للحساب 
الجاري موضوع المطابقة او رقم اشعار المصرف او رقم وتاریخ كتاب االشعار الذي 

  الى المصرف بطلب الخصم او التمویل من الحساب اصدرتھ الدائرة 
  
  : حقل المالحظات  - ٣
تثبت في ھذا الحقل االجراءات المتخذة في ادارة الحسابات لمعالجة الفرق او النتائج    

  التي تم التوصل الیھا 
    

   : الكشف د 
  حقل نوع القید 

ون نقدا او االیداع یثبت في ھذا الحقل طریقة ظھور االیراد في كشف المصرف كأن یك
   ٠بشیكات اوحواالت او اشعار قید او تسویات قیدیة مصرفیة او غیرھا 

  
    :مالحظة 

االستفادة من الرموز التي توضح اسباب القید او السحب الواردة في كشف  یمكن
المصرف والمدونة في نھایة بطاقة كشف الحساب الجاري برموز خاصة ومعرفتھا 

   ٠٠٠ت في الكشوفات اعاله الغراض تدوین المعلوما
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  سادسال الفصل
         القوائم المالیة
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  فهوم البيانات الماليةم
قوم بها، والهـدف مـن البيانـات ذات    توالعمليات التي  للوحدةللمركز المالي  منظمهي عرض مالي 

تخـاذهم  ال لمستخدمينلوأداؤها وتدفقاتها النقدية  للوحدةالمركز المالي  المعلومات حولعرض األغراض العام 
  .اإلدارة للموارد الموكلة لها تدبير، كما تبين البيانات المالية نتائج همقرارات

  
  -:القوائم المالية

تمت خالل  تتضمن البيانات والكشوف المالية الخالصة النهائية لنتائج التصرفات المالية للوحدة ، التي       
كانون األول من  ٣١الدورة المحاسبية ، والتي تبدأ في اليوم األول من كانون الثاني من السنة ، والمنتهية في

وتعكس السنة، وخالصة بقيود التسويات التي تمت خالل فترة الحسابات الختامية الالحقة للسنة المالية ، 
  .سبيةالتجميع والجدولة والتلخيص النهائي للبيانات المحا

  
  -:مفهوم قائمة المركز المالي

ومطلوباتها خـالل   الحكوميةتوفر قائمة المركز المالي معلومات عن طبيعة ومقدار موجودات الوحدة   
سنة مالية محددة، موضحاً فيها الموجودات والمطلوبات المالية إضـافة إلـى الحسـابات النظاميـة المتقابلـة      

   .وحسابات الخطة االستثمارية
  
  

  - :تنفيذ الموازنةحساب 
یظھر ھذا الحساب نتیجة نشاط الوحدة الحكومیة في استخدام تخصیصاتھا المرصدة ونسب التنفیذ 

  ً.وإجمالي اإلیرادات المتحصلة قیاسًا باإلیرادات المقدرة

  
  -:مفهوم كشف التدفق النقدي

قـدي أول المـدة   ي يعرض فيه مجرى النقد في الوحدة الحكومية موضحاً الرصـيد الن وهو الكشف الذ  
باإلضافة إلى التغيرات النقدية في الحسـابات   ومصادر التمويل مطروحاً منه االستخدامات للمصروفات الفعلية

  .المدينة والدائنة
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  القوائم المالية 

  المـحـتـويـــات  
  قائمة المركز المالي   -
  حساب تنفيذ الموازنة   -
  كشف التدفق النقدي   -
  لخطة االستثماريةأرصدة حسابات ا   -
  -:الكشوفات التحليلية المرفقة    -

  النقد
  الـسـلـف    -٢  
  المـديـنـون   =٣  
  األمـانــات    -٤  
  ٥-  

٦-  
٧-  
٨-  
٩-  

١٠-  
١١-  
١٢-  
١٣-  

  الــدائـنـون 
  اوراق مالية عدا االسهم

  قروض
  اسهم وحصص ملكية

  المصروفات
  االيرادات

  الحسابات المتقابلة للموجودات الثابتة
  الحسابات المتبادلة االموجودات المخزنية

  المبالغ المصروفة على مشاريع الخطة االستثمارية
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رقم 
  الكشف

    
  رقم الدليل المحاسبي

  قائمة المركز المالي كما في كانون االول  
  أســم الحساب

  ٢٠٠  
  دينــــار

  ٢٠٠  
  دينــــار

            الموجودات المالية              
 ××××   ××××    )عملة وودائع(النقد       ٢  ١   ٣      ١
 ××××   ××××    السلف  وحسب انواعها      ٨  ١  ٣      ٢

٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

  ٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
  

٢  
  
١  
٢  
٢  
١  

٨  
١٣  
٤  
٤  
٥  
٥  
١٦  
  
  

  
  
١  
٠  
١  
١  

  سلف مؤقتة لالتفاقيات الخارجية  
  حسابات مدينة اخرى
  اقراض داخلي قصير

  االقراض الخارجي
  ارجيةاالستثمارات الخ

  االستثمارات الداخلية
  حسابات التسويات المدينة

  ××××  
  
××××  
××××  
××××  
××××  
××××  
××××  
××××  

 

  ××××  
  
××××  
××××  
××××  
××××  
××××  
××××  
×××× 

 ××××   ××××    مجموع الموجودات المالية              

            الحسابات النظامية المتقابلة المدينة              
 ××××   ××××    ة المدينةالموجودات النظامي              ١١

٤  ١٩  ١  ٣    ١٢  
٥  

  )جاري واستثماري(الموجودات الثابتة   
  )جاري استثماري( الموجوداالمخزنية

  ××××    
××××  

  
                    

  ××××  
×××× 

            المطلوبات المالية              
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
  
   
  

  ٤  
٤  
٤  
٤  
٤  
٤ 
٤  
  
  

١  
١  
٢  
٠  
٠  
٠  
٠  
  

٨  
٤  
٤  

٢٣  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
  
  

  األمانات    
  االقتراض

  االقتراض عربي واالجنبي
  حسابات دائنة اخرى

  حسابات التسوية الدائنة
  حسابات جاري التمويل

  حساب النتيجة
  مجموع المطلوبات الماليه             

  

             ××××
××××  
××××  
××××  
××××  
××××  
××××  
××××  
  
  
  
  

  

             ××××
××××  
××××  
××××  
××××  

××××  
××××  
××××  

            الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة              
 ××××   ××××    الموجودات الثابتة      ٤  ٢٩  ١  ٤    ٢٠
 ××××   ××××    الموجودات المخزنية    ٥  ٢٩  ١  ٤    ٢١
 ××××   ××××    مجموع الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة              
 ××××   ××××    حسابات الخطة االستثمارية              

                
          



 

٢٦٨ 
  

       ٢٠٠  /كانون األول /  ٣١حساب تنفيذ الموازنة الجارية للسنة المنتهية في        
رقم 
  الكشف

  السنة السابقة  السنة الحالية    رقم الدليل المحاسبي
  %نسبة التنفيذ   الفعلـي  المـقـدر   %نسبة التنفيذ  الفعلـي  المـقـدر  أسم الحساب

                اإليـــرادات      ١  ١٠
  

  
  ١  

٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  

  النفطية والثروات اامعدنية  
  الضرائب على الدخول والثروات
  الضرائب السلعية ورسوم االنتاج

  الرسوم
  حصة الموازنة من ارباح القطاع العام

  االيرادات الراسمالية
  االيرادات التحويلية

  ايرادات اخرى
  

  مجموع االيرادات

××××  
××××  

  
××××  
××××  

  
××××  
××××  

  
××××  
××××  

  
  

××××  

××××  
××××  

  
××××  
××××  

  
××××  
××××  

  
××××  
××××  

  
  

×××× 

××  
××  
  
××  
××  
  
××  
××  
  
××  
××  
  
  
×× 

××××  
××××  

  
××××  
××××  

  
××××  
××××  

  
××××  
××××  

  
  

×××× 

××××  
××××  

  
××××  
××××  

  
××××  
××××  

  
××××  
××××  

  
  

×××× 

××  
××  
  
××  
××  
  
××  
××  
  
××  
××  
  
  
××  

 
              المصروفات      ٢  ٩
 ×× ×××× ×××× ×× ×××× ××××  ظفينتعويضات المو  ١      
 ×× ×××× ×××× ×× ×××× ××××  خدميةالمستلزمات ال  ٢      

 ×× ×××× ×××× ×× ×××× ××××  المستلزمات السلعية  ٣      
      

  
  
  
  

٤  
٥  
٦  
  
٧  

  الموجودات صيانـــة
  النفقات الراسمالية

المنح  واالعانات وخدمة الدين ومصروفات 
  اخرى

ــاهمات وال ــات والمس ــاعدات االلتزام مس
  الخارجية

××××  
××××  

  
××××  

  
  

×××× 

××××  
××××  

  
××××  

  
  

××××  
 

××  
××  
  
××  
  

  
×× 

××××  
××××  

  
××××  

  
  

×××× 

××××  
××××  

  
××××  

  
  

×××× 

××  
××  
  
××  

  
  
×× 

  لبرامج الخاصةا  ٨        --
  

×××× ×××× ×× ×××× ×××× ×× 

 ×× ×××× ×××× ×× ×××× ××××  مجمـــوع المصروفــات        

  
  



 

٢٦٩ 
  

  ٢٠٠    /كانون األول /  ٣١ق النقدي للسنة المنتهية في كشف التدف
  

  أســم الحــســاب
٢٠٠  

  ديــنــار
     ٢٠٠  / ١/  ١الرصيد النقدي كما في 

    المصادر: تضاف 
 ××××  التمويل من دائرة المحاسبة

 ××××  اإليـرادات الفعليــة  

  ×××× 

    االستخدامات: تنزل 
 ××××  المصروفــات الفعليــة

 ××××  التغير في الحسابات المدينة والدائنة

    المـصـادر
 ××××  نقص في السلــف

 ××××  نقص في المدينون

  ×××× 

    االسـتـخـدامـات
 ××××  األمانات النقص في

 ××××  النقص في الدائنون    

  ×××× 

 ××××          ٢٠٠  / ١٢/  ٣١الرصيد النقدي كما في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

٢٧٠ 
  

    ٢٠٠  /كانون األول /  ٣١أرصدة حسابات الخطة االستثمارية كما في كشف ب
  

رقـم 
  الكشف

  
  

  أسم الحساب

األرصدة كما في 
٢٠٠ /١/١   

  دينــار

رصيد الحركة 
  لسنة   خالل ا

  دينــار

  األرصدة كما في
٢٠٠ /٣١/١٢   

  دينــار
           الحسابات المدينة   

 ×××× ×××× ××××  رصيد النقد المدور  

  لنقد لدى المصارف ا  
  )اوحسب انواعه(سلف النقديه 

××××  
××××  
  
 

××××  
×××× 

××××  
×××× 

 ×××× ×××× ××××  المصروفات النهائية  

       

    
  حسابات التسويه المدينه    

  
×××× 

  
×××× 

  
×××× 

 ×××× ×××× ××××  مجموع الحسابات المدينة  

     الحسابات الدائنة   

 ×××× ×××× ××××  جاري دائرة المحاسبة  

  اإليرادات النهائية  
  االماناتحسابات 

××××  
×××× 

××××  
×××× 

××××  
×××× 

 ×××× ×××× ××××  الدائنه يةالتسوحسابات   

       

 ×××× ×××× ××××  )مقابل األرصدة االفتتاحية(رصيد النقد المدور   

 ×××× ×××× ××××  مجموع الحسابات الدائنة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

٢٧١ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )١(كشف رقم 
   ٢٠٠  /األول  كانون/  ٣١بحساب النقد كما في  فكش

  
  رقم الدليل المحاسبي

    
  أسم الحساب

  ٢٠٠   
  دينـــار

  ٢٠٠   
  دينـــار

            )نقد(عملة وودائع         ٢  ١  ٣
      ١  

٢  
  صندوقنقد في ال    

  نقد في المصرف
        

        
  
  
  
  
  
٤  
٥  
٦    

١  
٢  
٣  
٤  
٦  
٧  
٠  
٠  
٠  

  بنك النفقات االعتيادي  
  ت االجنبيةبنك العمال

  بنك االيرادات المغلق
  بنك االمانات
  بنك القرض
  بنك المنح

  الموجود النقدي للدفع االجل
  موجود نقدي من عمالت اجنبية

  موجود نقدي من حواالت خارجية

  ××××  
××××  
××××  

  
××××  

  
××××  
××××  
××××  
××××  
××××  

  
××××  

  
××××  

  
 

  ××××  
××××  
××××  

  
××××  

  
××××  
××××  
××××  
××××  
××××  
  

××××  
  

××××  
 

 ××××   ××××    )نقدال(ودائع العملة ومجموع ال            



 

٢٧٢ 
  

  
  

  )٢(ف رقم كش
  ٢٠٠/ كانون األول /  ٣١كشف بحساب الـسلـف كما في 
  
  

  
  رقم الدليل المحاسبي

  
  أسم الحساب

الرصيد كما في 
٢٠٠ /١/١    
  ارـــدين

  رصيد الحركة
  خالل السنة

  ار ـــدين 

  الرصيد كما في
٢٠٠ /٣١/١٢   
  ارـــدين

          السلف النقدية    ١  ٨  ١  ٣
 ×××× ×××× ××××  سلف األفراد العاملين  ٢        

 ×××× ×××× ××××  السلف المستديمة  ٣        

        ٤  
٥  
٦  
٧  

  سلف االعتمادات المستندية
  سلف المقاولين
  سلف دعاوي

سـلف تمويـل مشــروعات   
  ينفذها الغير

××××  
  

××××  
  

××××  
×××× 

××××  
  

××××  
  

××××  
×××× 

××××  
  

××××  
  

××××  
×××× 

 ×××× ×××× ××××  الـسلف مجموع          

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

٢٧٣ 
  

  )٣( كشف رقم
  

   ٢٠٠/ كانون األول /  ٣١كما في  كشف بحساب المدينون
  
  

  رقم الدليل المحاسبي

  
  

  أسم الحساب

الرصيد كما في 
٢٠٠ /١/١    
  ارـــدين

  رصيد الحركة
  خالل السنة

  ار ـــدين 

  كما في الرصيد
٢٠٠ /٣١/١٢   
  ارـــدين

          حسابات مدينة أخرى      ١٣  ١  ٣
      

  
  
  
  
  
  

١٦  
  
  

١  
  
٢  
  
٣  
  
٩  
  
١  
٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحلل (حسابات شخصية مدينة   
  )حسب انواعها

تحلل (مدينو النفقات الدراسية
  )حسب انواعها

  مدينو عن االخطاء الحسابية
  )تحلل حسب انواعها

  تصفية االرصدة القديمة
  تسوية المدينةحسابات ال

ــر   ــتحقة غي ــرادات مس اي
  مقبوضة

  مصاريف مدفوعة مقدما 
  

  مجموع المدينون
  
  
  

 ××××  
  
 ××××  
  
 ××××  
  
 ××××  
  
 ××××  
  
 ××××  
  
 ××××  

 ××××  
  

××××  
  
 ××××  
  
 ××××  
  
 ××××  
  
 ××××  
  
 ××××  

 ××××  
  
 ××××  
  
 ××××  
  
 ××××  
  
 ××××  
   

××××  
  
 ××××  

  
  



 

٢٧٤ 
  

  
  

  )٤(كشف رقم 
   ٢٠٠/ كانون األول /  ٣١ات كما في كشف بحساب األمان

  
رقم الدليل 
  المحاسبي

  
  أسم الحساب

الرصيد كما في 
٢٠٠ /١/١     

  دينـــار

  رصيد الحركة
  خالل السنة

  دينـــار  

  الرصيد كما في
٢٠٠ /٣١/١٢   

  دينـــار
          االماناتحسابات       ٨-١  ٤
    ١  

  
  
٢  
  
٣  
  
  
  

  
  
  

ــيل   ــمان تحص ــات ض أمان
  اإليرادات

  )انواعها تحلل حسب(
تحلــل (االمانــات الشخصــية 

  )حسب انواعها
  

  امانات توزيع

××××  
  
  

××××  
  

××××  

××××  
  
  

××××  
  

××××  
  
  
  
  

××××  
  
  

××××  
  

××××  
  

             

      
  

  
  
  
  
  

        

      
  

٠       

 ×××× ×××× ××××  األمانات مجموع        



 

٢٧٥ 
  

  
  )٥(كشف رقم 

   ٢٠٠  /كانون األول /  ٣١كما في  كشف بحساب الـدائنون
  

  رقم الدليل المحاسبي
  

  أسم الحساب
الرصيد كما 

  /١/١في 
٢٠٠    

  ارـــدين

  رصيد الحركة
  خالل السنة

  ار ـــدين 

  الرصيد كما في
٢٠٠ /٣١/١٢   
  ارـــدين

          الـدائنون      ٢٣-١  ٤
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٩-١  
٢٦-١  
٢٧-١  
  
٢٩-١  

١  
  
٢  
  
٣  
  
  
٤  
  
٥  
  
  
٦  

ــور    ــب واالج ــوا الروات دائن
  المعادة
تحلـل  (نفقات الدراسيةدائنو ال

  )حسب انواعها
معالجــــة االخطــــاء  

تحلل حسـب  (الحسابيةالدائنة
  )انواعها

تحلل (االستقطاع لحساب الغير
  )حسب انواعها

ــاولين  ــة للمق حســابات دائن
ــدين ــب (والمتعه ــل حس تحل

  )انواعها
تحلـل  (حسابات دائنة متنوعة

  )حسب انواعها
  تصفية االرصدة القديمة
  حسابات التسوية الدائنة
  حسابات جارية للتمويل

  )تحلل حسب انواعها(
الحســــابات النظاميــــة 

  )تحلل حسب انواعها(الدائنة
  مجموع الدائنون

 ××××  
  
 ××××  
  
 ××××  
  
  
 ××××  
  
 ××××  
  
  
 ××××  
  
 ××××  
 ××××  
 ××××  
   

××××  
  

××××  

××××  
  

××××  
  

××××  
  
  

××××  
  

××××  
  
  

××××  
  

××××  
××××  
××××  
  

××××  
  

××××  

××××  
  

××××  
  

××××  
  
  

××××  
  

××××  
  
  

××××  
  

××××  
××××  
×××  
  

××××  
  

××××  
 

  



 

٢٧٦ 
  

 )٦(كشف رقم 

  ٢٠٠/  كانون األول /  ٣١كشف بحساب اوراق مالية عدا االسهم للسنة المالية المنتهية في 

  
 رقم الدليل المحاسبي

  
 أسم الحساب

٢٠٠    
 دينــــار

  ٢٠٠   
 دينــــار

٣ ١ ٣    
  
١ 

ماليــة عــدا اوراق 
  االسهم

استثمارات داخليـة  
 في سندات

   
  

   ×××× 

   
  

    ×××× 

 ××××  ×××× مجموع اوراق مالية عدا االسهم     

  
 )٧(كشف رقم 

  ٢٠٠/ كانون األول /  ٣١كشف بحساب القروض للسنة المالية المنتهية في 

  
 رقم الدليل المحاسبي

  
 أسم الحساب

٢٠٠    
 دينــــار

  ٢٠٠   
 ــاردينــ

١ ٤ ١ ٣   
١ 

٢ 

  االقراض الداخلي
  اقراض داخلي قصير
 اقراض داخلي طويل

   
××××  
×××× 

   
××××  
×××× 

      
   
 ××××  ×××× مجموع القروض      

  
  ٨كشف رقم                                                                                            

 
 

  ٢٠٠/ كانون األول /  ٣١وحصص ملكية للسنة المالية المنتهية في  كشف بحساب اسهم

  
 رقم الدليل المحاسبي

  
 أسم الحساب

٢٠٠    
 دينــــار

  ٢٠٠   
 دينــــار

 خـرى اسهم وحصص ملكيـة ا    ٥ ١ ٣
 )حسب انواعها محلل(

                  ××××     ××××  
  
 

                   
  
 ××××  ×××× صص الملكيةحاسهم ومجموع      



 

٢٧٧ 
  

  ٩كشف رقم   
  

   ٢٠٠ / كانون األول /  ٣١في  للسنة المالية المنتهية المصروفاتكشف بحساب 
  
رقم   ٢

  الدليل
  
٢  

السنة     التفاصيل  
  الحالية

السنة  %النسبيالهيكل 
  السابقة

الهيكل 
  %النسبي

نسبة 
 %التغيير

محللـة  (تعويضات المـوظفين   ١    
  )حسب انواعها

×××× ×× ×××× ×× ××× 

         ×××× ×× ×××× ×× ××× 

محللـة   خدميـة المستلزمات ال  ٢    
  )حسب انواعها

×××× ×× ×××× ×× ××× 

محللـة   المستلزمات السـلعية   ٣    
  )حسب انواعها

×××× ×× ×××× ×× ××× 

    
  
  
  
  
  
  

      

٤  
  
٥  
  
٦  
  
  
٧  

محللة  الموجودات صيانـــة
  )حسب انواعها

سب محللة ح النفقات الراسمالية
  )انواعها

المنح  واالعانات وخدمة الدين 
محللة حسب  ومصروفات اخرى

  )انواعها
االلتزامـــات والمســـاهمات 

محللـة   والمساعدات الخارجية
  )حسب انواعها

××××  
  
  
  

××××  
  
  

××××  
  
  
  

×××× 

××  
  
  
  
××  
  
  
××  
  
  
  
××  
 

××××  
  
  
  

××××  
  
  

××××  
  
  
  

×××× 

××  
  
  
  
××  
  
  
××  
  
  
  
×× 

×××  
  
  
  
××  
  
  
××  
  
  
  
×× 

لبرامج الخاصة محللة حسـب  ا  ٨      
  )انواعها

  

×××× ×× ×× ×× ×× 

 ×× ×× ×× ×× ××××  مجمـــوع المصروفــات      

  
  

  
  



 

٢٧٨ 
  

  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٠(كشف رقم                                                                                       
   ٢٠٠  /كانون األول /  ٣١كشف بحساب اإليرادات للسنة المالية المنتهية في 

  
  رقم الدليل المحاسبي

  
  أسم الحساب

٢٠٠    
  دينــــار

   ٢٠٠   
  دينــــار

          اإليرادات          
١  ١  

٢  
  
٣  
  
٤  
٥  
  
٦  
٧  
٨  

  )حسب انواعها تحلل(االيرادات النفطية       
حسـب   تحلـل (الضرائب علـى الـدخول  

  )انواعها
تحلـل  (ورسوم االنتاجالضرائب السلعية 

  )حسب انواعها
  )حسب انواعها تحلل(رسومال

تحلل (حصةالخزينة من ارباح القطاع العام
  )حسب انواعها

ــرادات الراســمالية ــل (االي حســب  تحل
  )انواعها

  )حسب انواعها تحلل (االيرادات التحويلية
  )عهاحسب انوتحلل (ايرادات اخرى

   ××××  
  ××××  
  
  ××××  
  
  ××××  
  ××××  
  
  ××××  
  ××××  
  ××××  

      ××××  
    ××××  
  

   ××××  
  

   ××××  
   ××××  
  
  ××××  
 ××××  
 ××××  

  
    
    
    
 ××××   ××××  النهائية مجموع االيرادات          



 

٢٧٩ 
  

  
  

  )١١(كشف رقم                                                                              
   ٢٠٠  /كانون األول /  ٣١للسنة المالية المنتهية في المتقابلة للموجودات الثابتة  اتبالحسابكشف 

  
  رقم الدليل المحاسبي

  
  أسم الحساب

٢٠٠    
  دينــــار

   ٢٠٠   
  دينــــار

          الموجودات الثابتة    ٤  ١٩  ١   ٣ 
 ××××   ××××  األراضي  ١        

 ××××   ××××  المباني والمنشآت  ٢        

 ××××   ××××  اآلالت والمعدات  ٣        

 ××××   ××××  سائط النقلو  ٤        

 ××××   ××××  العدد والقوالب  ٥        

 ××××   ××××  األثاث وأجهزة مكاتب  ٦        

 ××××   ××××  الموجودات االخرى  ٨        

 ××××   ××××  مجموع الموجودات الثابتة          

  )١٢(كشف رقم 
   ٢٠٠  /كانون األول /  ٣١المتقابلة للموجودات المخزنية للسنة المالية المنتهية في  اتبالحسابكشف 

  
  رقم الدليل المحاسبي

  
  أسم الحساب

٢٠٠    
  دينــــار

   ٢٠٠   
  دينــــار

          المخزن    ٥  ١٩  ١  ٣
 ××××   ××××  مخزن المواد األولية  ١        

 ××××   ×××× األدوات االحتیاطیة مخزن  ٢        

 ××××   ×××× الوقود مخزن  ٣        

 ××××   ×××× المتنوعات مخزن  ٤        

 ××××   ×××× اخرى مخزن  ٧        

 ××××   ××××  مجموع الموجودات المخزنية          

                  

   
    

    



 

٢٨٠ 
  

   ٢٠٠  /كانون األول /  ٣١كشف بالمبالغ المصروفة على مشاريع الموازنة االستثمارية للسنة المالية المنتهية في 
  
  
  
  

  التبويب المحاسبي

  
  
  
  
  أسم المشروع

  
  التخصيص
  الكلي
  مليون

  دينـــار

  
  التخصيص
  السنوي
  مليون
  دينــار

  كلفة  دينـــار/ المبالغ المصروفــة 
  المشاريع 
  المنتهية  

  والمنقولة
  دينــار

  
  فترة

  التنفيذ  
  المنصرفة
  سنــة

  
  فترة 
  التنفيذ 
  المتبقية
  سنــة

  
  سنة 
  التنفيذ 
  المخططة

  
  سنة 
  التنفيذ
  الفعلية

  
  الرصيد

  كما في 
٢٠٠   /١/١   

  
  خالل
  ـةالسنــ
٢٠٠   

  
  الرصيد

  كما في 
٢٠٠  /٣١/١٢   

 ×× ×× ×× ×× ×× ×××× ×××× ×××× ×××× ××××  أعمال المسح  ١  ٢  ٣  ١

 ×× ×× ×× ×× ×× ×××× ×××× ×××× ×××× ××××  النقاط التثليثية في القطر  ٢  ٢  ٣  ١

 ×× ×× ×× ×× ×× ×××× ×××× ×××× ×××× ××××  تغطية البلد بالصور الجوية  ٣  ٢  ٣  ١

 ×× ×× ×× ×× ×× ×××× ×××× ×××× ×××× ××××  شراء المكائن الطباعية  ٥  ٢  ٣  ١

تحديث الخرائط   ٧  ٢  ٣  ١
  الكادسترائية

×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×× ×× ×× ×× ×× 

 ×× ×× ×× ×× ×× ×××× ×××× ×××× ×××× ××××  إعادة األعمار  ٧٨  ١٠  ١  ٤

  ××  ××  ××  ××  ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ××××  المجموع الكلي        
 
 



مرفق رقم(١)((مستند صرف))
رقم المستند:اسم الدائرة:
التاریخ:رقم الجلد

نصادق على صرف مبلغ مقداره(                         /                 ) دینار .
الغیرھا.                                                         فقط)

وحسب التفاصیل ادناهالمر
التفاصیلصفحھ االستاذ

دینارفلسدینارفلس

المجموع
المرفقات

المدیر العامالمحاسب
ھیئھ التدقیق

دفع المبلغ بموجب الشیك رقم                         والمؤرخ في        /               /

وقدره (فقط                                                    )
سجل في الیومیة العامة ازاء التسلسل                               بتاریخ        /         /

اسم المستلم:
التوقیع:                                                                مسؤول السجالت

التبویبدائنمدین



مرفق رقم (٣)

رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــ/ بمحاسبة ٣٧أ

الوصوالت بالمبالغ المستحصلة للحكومة

اسم الدائرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبالغ 

دینارفلس

وصل من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلسسادینار و مبلغ فقط ــــــــــــــــــــــــــدینارًا و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلسًا

عن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاریخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم القابض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان الوظیفة                               توقیع القابض ـــــــــــــــــــــــــــــ

التفاصیل



0

0



مرفق رقم ٤       مذكرة اذن محاسبھ دفع ٣٦ أ           
رقم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنسخھ الخزینة

الغراض الحاسبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التبویب االداري عــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب قسم فرع وحدةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــالمدفوع لھ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبلغ الواجب الصرف ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        
                المصروفات

           المالحظاترقم التسجیل         التبویب المبلغ 
النوعالمادةالعدددینارفلس 

المجموع فقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المالحظاترقم التسجیل

النوعالمادة العدددینارفلس

المجموع فقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبلغ الواجب الدفع فقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البیانالعددالمرفقات

االمر بالصرفالمحاسبالمنظم

لقد قبضت مبلغ  فقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دینارًا

توقیعةاسم القابض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنوانھ                                                               توقیعة 

تدقیق الخزینة

   االستقطاعات   /          التبویب                





رقم الجلدمذكرة اذن القبض محاسبة ٣٤أ
الغراض المحاسبةنسخھ الخزینة 

المحــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبض لحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشخص المسلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبلغ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوع المقبوضاتالمبلـــغ
النوعالمادة العدددینارفلس

المجموع
التبویب االداري

التبویب االداري                االستقطاعات
القسمالوحدةالفرعالمالحظات          التبویبالمبلغ
النوعالمادة العدد دینار فلس 

المجموع
صافي المبلغ فقط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دینارًا ــــــــــــــــ فلسًا الغیرھا

التوقیع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوظیفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد استلمت مبلغًا قدره ـــــــــــــــــــــــــ دینارًا  ــــــــــــــــــــــــــــــ فلسًا الغیرھا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما محرر اعاله وقیده ایرادًا لحساب الخزینھ بتاریخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقیع ـــــــــــــــــــــــــــ
اسم القابض ــــــــــــــــــــــــــــ

التبویب



مرفق(٦)
الغراض المحاسبة

المحــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبض لحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشخص المسلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبلغ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباب

صافي المبلغ فقط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دینارًا ــــــــــــــــ فلسًا الغیرھا

التوقیع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوظیفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد استلمت مبلغًا قدره ـــــــــــــــــــــــــ دینارًا  ــــــــــــــــــــــــــــــ فلسًا الغیرھا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما محرر اعاله وقیده ایرادًا لحساب الخزینھ بتاریخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم القابض ــــــــــــــــــــــــــــ



قم (٦ أ)مرفق رقم محاسبة ٣٥أ
رقم.......................                                                 مذكرة اذن القبض                             رقم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

الغراض الحاسبةنسخھ الخزینھ

التبویب االداري 0المحل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         التبویب االداري 
البابالقسمالوحدةالفرععن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبض لحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبلغ كتابة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التبویبالمبلغ
نوع المقبوضاتالعددالمادة النوعدینارفلس 

التوقیع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الدائرة المسلمھ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاریخ ــــــــــــــــــــــــ             

الوظیفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دینارًا و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلسًا الغیرھالقد استلمت مبلغُا قدره    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلسًا الغیرھا 
كما محرر اعاله وقیده ایرادًا لحساب الخزینة بتاریخ

التوقیع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــختم المصرف 
االسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوظیفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمجموع ـــــــــــــــــــ دینارا     و ــــــــــــــــــــ فلسًا



مرفق رقم (١٠)سجل استاذ السلف واالماناتسجل محاسبة/٤

لحساب.............الشھر........................المدفوعاتالشھر..........المقبوضات............جدول معامالت الخزائن
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مرفق رقم١١(( سجل توحید الحسابات السنویة))   محاسبة /٨٩
اسم الحساب

                      المدورللسنة التالیة              الماضیة               لنھایة السنة المالیةلفترة ختامیة                            لغایة كانون االول     
دائنمدیندائنمدیندائنمدیندائنمدیندائنمدین دائنمدین
ف / دف/ دف/دف/دف / دف / دف / دف / دف / دف / دف / دف / د

الرصید النھائي  ارصدة السنھ میزان مراجعة االرصدةمیزان المراجعة میزان المراجعھمیزان المراجعة التبویب رقم الحساب





قم(١٢)مرفق رقم دفتر  یومیة الصندوق)   (رقم الصفحة
سجل محاسبة(٦٦)لشھر.................اسم المؤسسة.......................

رقمالمستندالبیانحساب البنكحساب الصندوق
المالحظاتالتاریخالشیكتسلسلاسم المدفوعاسم المسلممسحوباتایداعاتمدفوعاتمقبوضات
القیدتاریخةرقمةنوعة   لةلةمنةلةمنة

دینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلس



مرفق رقم(٢)((مستند قید))

رقم المستنداسم الدائرة
التاریخ     /  /     رقم الجلد

نصادق على صرف مبلغ مقدارة (                                   )دینارا
فقط                                                                        ال غیرھا (

وحسب التفاصیلوحسب التبویب المبین أدناة                                                                        
التفاصیلصفخة االستاذالتبویبدائنمدین

دینارفلس دینارفلس 

المجموع/فقط

عدد المرفقات
المدیر العامالمحاسب

ھیئة التدقیق

بتاریخ    /   /سجل في الیومیة العامة أزاء التسلسل

مسؤول السجالت



مرفق رقم(٥)مذكرة التسویة
رقم الجلدمحاسبة (٦٥)

البابالقسمالوحدةالفرع رقم ٠١٠٤٠٠
المحل

عـــــــــن

المصروفات

النوعالمادةالفصلدینارفلس

المجموع

االیرادات

النوعالمادةالفصلدینارفلس

المجموع

ینةرقم تسلسل الھیئھ           رقم تسلسل الدائرة         رقم تسلسل التسویة وتاریخة
خز

 ال
ون

شؤ
ل

................توقیع المحاسب

            الرصید                                                    /                                                            

اصادق على صحة التسویة في

ختم وتوقیع رئیس الدائرة

................................................................................................................

................................................................................................................
...........................................................................................

...............................................................................................
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اسم الجھة الموقوف بذمتھا
المبلغ المطلوب تسویتة

المالحظات
التبویبالمبلغ

البیانالعدد
قة
رف
الم

ت 
ندا

ست
الم

ایرادا
سجل التسویة في یومیة الخزینة تحت رقم(................)بتاریخ...................................

مصروفا 





مرفق رقم(٧)

رقم الصفحةسجل الیومیة العامة   

مبلغ المعاملةتسلسل رقمرقمرقمرقم 
مدیندائنمدیندائنمدیندائنمدیندائنمدین دائنمدین دائنمدینفلس/دینارالیومیةمستندمستتدمستندالشیك

القبضالقیدالصرف

المجموع

اسم الدائرة.......

البیانالىمنالتاریخ

محاسبة/٨٦

جاري دائرة المحاسبة اجمالي االماناتاجمالي السلفاالیرادات النھائیةالمصروفات النھائیةالصندوقالبنك



دائن
جاري دائرة المحاسبة



سجل التخصیصات
الدائرةالقسمالبابمحاسبة (٢)

التخصیصاتالفصل(     )

تسلسلعدد وتاریخاالمر بوضعالمادة (   )المادة (  )المادة (  )المادة (  )المادة (  )المادة (  )مجموع الفصل
االوراقامر التخصیصاتالتخصیصات

المثبتةدفدفدفدفدفدفدینارفلس

المصروفاتالفصل (     )

المالحظاتتسلسلالتاریخعددعددالمادة(  )المادة(  )المادة(   )المادة(  )المادة (  )(  )المادةمجموع الفصل
الیومیةالمستندالتسلسلدفدفدفدفدفدفدف



مرفق رقم(٨)

المالحظات

المالحظات



مرفق رقم(٩)الموازنةمعامالتسجل ایرادات          
العدد

محاسبة/٦)(الماده      

المالحظاتتسلسل النوع /النوع /النوع /النوع /المجموع

القیدتاریخةرقمةنوعةدینارفلس                 دیناردینارفلس                 دیناردینارفلس                 دیناردینارفلس                 دیناردینارفلس  

تسلسل الیومیھ

(        )

المستند

(االیرادات النھائیة)





سجل یومیة الصندوق التحلیل           81محاسبھ/
االماناتعددعددعددعددعددعددعددعددعددعددالمجموع                          تسلسلالوصل

مادةمادةمادةمادةمادةمادةمادةمادةمادةمادةالقید اسم المسلم
نوعنوعنوعنوعنوعنوعنوعنوعنوعنوع

رقمةتاریخھ



مرفق رقم(١٣)
المالحظات



مرفق رقم(١٤)محاسبة/١٠أ
رقم الصفحة بكتابھا المرقم..... بموجب موافقة...مقدار السلفة المستدیمة.......................دینار

التسلسلالتفصیالت   المادة   المادة       المادة  ا لمادةالمادةالمادةالمادةالمادةالمادةالمادةالمــادةالمجموع
دفدفدفدفدفدفدفدفدفدفدفدف

واجب الصرف مبلغ قدرة              دینارا و         فلسا      اشھد بان المصروفات المبینة في القائمة صرفت فعال لالغراض المبینة ازائھا
واني قد اتلفت االوراق المثبتة للمبالغ التي تقل عن دینار واحد والتي لم ارى ضرورة لالحتفاظ بھاكما محرر اعالة

اصادق على الصرف في / /     ٢٠تواقیع مسؤولي الصرف في الخزینة

الموظف المختصالتوقیع/التوقیع........التوقیع........
التوقیع.........../رئیس الدائرةالموظف الحسابيالعنوان.......العنوان.......

العنوان........../العنوان/

والمؤرخ في
حساب المصروفات النثریة من السلفة المستدیمة



رقم الصفحة(   )

التاریخ



مرفق رقم(١٥)محاسبة /١٢

سجل حسابات الطوابع البریدیة الرسمیة

المالحظاتالباقي من الطوابعالمستعمل اثناءالمجموعالمشتري اثناءالطوابع المدورةالتاریخ
في نھایة الیومالیومالیوممن الیوم السابق

234567      ا
دینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلس



قم ١٦مرفق رقماسم الزوج:-سجل الرواتب م/٨
تفاصیل الدیون المستحقةالمخصصاتالكفاالت(االوالد)المھنة ومحل العمل

داءالجھة  مالحظاتالمدةامرالمنحالنسبة  نوعت  المھنةتاریخاسم الولدت
ابت

اء
تھ
ان

دلمبلغ
رقم وتاریخمع

اعالدائنةمن - الىرقمة وتاریخةالمخصصاتالوالدةاالسم..........
قط
ست
اال

اع
قط
ست
اال

اعالدین
قط
ست
اال

كتاب االستقطاع
11الراتب...........

22المخصصات الزوجیة
33مخصصات االوالد

44المخصصات المھنیة
55المخصصات الخاصة
6المخصصات االخرى

7نسبة التوقیفات التقاعدیة

االستقطاعات االخرى     مبلغمفردات مجموعمفردات االستحقاقمجموع
المبلغ الصافيمجموع    الشیكاالستقطاعات النھائیةاالستقطاعاتاالستحقاقالشھر

المالحظاتالواجباالستقطاعات    لحسابرسمالتوقیفاتالنھائیةمخصصاتالراتب

اتالزوجة
ص
ص
مخ

ات
ص
ص
مخ

ات
ص
ص
التقاعدیةمخ

طابع
    دفعھ    الدائرة

ماليفلس  / دینارواالوالدف  / د





سجل االثاث والمفروشات والموجودات المستعمل في الدوائر الحكومیة
مرفق رقم(١٧)محاسبة/١٣

(جھة الصادر)       اسم الدائرة...........................(جھة الوارد)نوع المادة واوصافھا....................

رقم وتاریخالجھة رقم وتاریخ القیم المقدرة   التسلسلرقم وتاریخالجھة الواردةرقم وتاریخ        الكمیة  القیمة عند   التسلسل
مستند االدخالمنھامعاملة شرائھاالشراء

معاملةوالحقیقیة الكمیة 
المنقول

اب
سب

اال
المالحظاتمعاملة

االخراجالیھاشطبھا عند االخراجالمخزنياو معاملةاو االیلولة

المخزنياو تلفھادینارفلسكتابةرقماالفرعيالعامایلولتھا  كتابةرقمادینارفلسالفرعيالعام



مرفق رقم(١٨)سجل مراقبةاألستمارات الرسمیة/محاسبة/١٦

صفحة الوارد
الكتاب الذيرقم وتاریخ الكتاب    اسم   نوع عدد

           المالحظاتبموجبة ارسلت الجلود   الدائرةاألستمارةاالجلود

تاریخةرقمة  المرسلةالىمن

صفحة الصادر

 توقیع المستلم ورقم وتاریخ       رقم اسمالجلود  تسلسل نوععدد

المالحظاتوتاریخ كتاب االشعاراالرسال      كتاب الدائرة الى مناألستمارةالجلود
باالستالمتاریخةرقمةالمرسل الیھا

تسلسل الجلود



0



19أمرفق رقمسجل مراقبة العقود والمقاوالت

الحقل الثالث                                    الحقل الثالث                                الحقل الثاني         الحقل األول
                              التمدیدات واالعفاءات                                       ا لبیانات الخاصة والمالحظات        البیانات الثابتة

الكتاب1تمت المصادقة على تنفیذ العمل من قبل ......................................بكتابھا المرقم  اسم الدائرةالمنفذه............

تاریخةرقمة في....................المشروع............

 ٢- كتاب االحالھ (التبلیغ) رقم........................في............                             وقد استلم من قبل المقاول  اسم المقاول................

                     في....................مبلغ المقاولة...........

٣-رقم وتاریخ االیعاز بالمباشرة............................................في.................................األحتیاط والمراقبة............

  ٤  -  تاریخ ابتداء مدة المقاولة..................................المبلغ المعتمد...........
 ٥- جرت االحالة القطعیة بقرار......................المرقم........................في...........................التبویب:فصل(    ) مادة(       )تسلسل(     )

٦- مدة االمھال للمباشرة بالعمل طبقا للفقرة(   )من القسم الثاني من العقدتاریخ المباشرة...............
٧-  صدرت شھادة اكمال العمل االولیة بموجب كتاب...................المرقم ................ااستنادا الى...............

في....................مدة المقاولة

٨-  مبلغ التامینات النظامیة المستوفات(التامینات االولیة...............................دینار زائدا التامیناتتاریخ انتھاء بموجب العقد...........

 النھائیة........................................دینار......................................المدة االضافیة(عن الحقل رقم ٣).......

التاخیرات٩-  مقداررسم الطابع المالي الستوفي من المقاول..............................................دینار انتھاء المقاولة بعد التسدید............

تاریخةرقم الكتابالىمنالمدة ١٠-  تاریخ ابتداء مدة الصیانة.............................................وتاریخ االنتھاء فيتاریخ االنتھاء الفعلي.......

 ١١- ابدت الدوائر والمؤسسات التالیة براءة ذمة المقاول وھي:استنادا الى.........

            أ-مؤسسة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال/دائرة تقاعد وضمان محافظة....................مدة التاخیر التي فرضت علیھا الغرامة..
                   وبكتابھا المرقم..................في.....................اسس استقطاع الغرامة..........

             ب-مدیریة ضریبة الدخل العامة/مدیریة ضریبة دخل محافظة.......................بكتابھامبلغ الغرامة المستقطعة........
                      .........................فيالمھندس االستشاري..........

            ج- الجھاز المركزي لالحصاء/دائرة احصاء.....................بكتابھا ......................في......................المھندس المقیم........
المھندس المشرف........

االىمنالمدة



 الصفحة الثانیةخالصة القائمة

            البیان      المبلغ

دینارفلس

نقال من وجھ القائمةاالجور الحقیقیة لوسائط النقل1
المخصصات اللیلیة2

دینار لكل لیلةلیلة سعر                         )  أ - (  
دینار لكل لیلةلیلة سعر                         ) ب-(

دینار یومیا في فندق درجةلیلة سعر                         ) اجور السكن-(3
المجموع العمومي

یطرح رسم بنسبة % لتاخر تقدیم القائمةلمدة تزید عن........................یوما4
المبلغ واجب الصرف فقط                         دینار و                 فلسآ الغیرھا

نؤید صحة البیانات المثبتة في القائمة                       

نؤید ذلك

توقیع الرئیس المباشر........................توقیع الموظف ....................
التاریخ......................................

نصادق على صرف مبلغ القائمة وقدرة                                        دینار و                 فلسآ الغیرھا

/     /  وفق التفاصیل المبینة ادناه وذلك بتاریخ   

 التوقیعالموظف الحسابي [ 
االسم/                االسم    

                           التفاصیل         التبویب     المبلغ

الفصلالمادةالنوعدینارفلس 

لیلة
نقل

 /      /                                                في    تنزل السلفة المدفوعة بالمستند المرقم              في   
في    /     /بالمستند المرقمصافي المبلغ المتبقي یصرف 

نؤید بان التدقیق النھائي بصحة الصرف قد جرى حسب االصول

مدیرالتدقیق/التوقیع :              المدقق / التوقیع :
                االسم :                االسم:

مالحظة    ١-یجب تسجیل ھذه القائمة في سجالت الواردة ویعتبر ذلك تاریخ تقدیمھا الغراض التدقیق

    -٢

االمر بالصرف / التوقیع

ال حاجة الستحصال وصوالت بالمبالغ المصروفھ عن اجور وسائط النقل المستخدمھ داخل



ختم الواردة السفر   الصفحة االولىمصــاریف   قائمةمحاسبة٣١/                                                                      
اسم الموظف ...............................................

مقدار الراتب...................................................عنوان الوظیفة..........................................

الشھر الذي تعود الیھ القائمة......................................مقر الوظیفة.............................................
عددعدد        جھة المغادرة                 ساعات السفر                           اجور السفر                     

المالحظاتاسباب السفراللیاليالكیلووسائط النقل          الوصول                          تاریخ السفرالحقیقیة          الحقیقیة

متراتالىمنالوصولالمغادرةدینارفلس



اسم المشروع:-
رقم(١٩)مرفق رقم سجل مراقبة العقود والمقاوالترقم المقاولة:-

رقم المقولة في الخزینة:
المســــــتندغراماتامانات الغرامات التاخیریةحسابات اخرىامانات لصالح الغیرتامینات المقاولالحسابات الوسیطة        سلف المقاول

المالحظاتتسلسلالمبلغایراداتالوسیطةالى حـ/الوسیطةمن حـ/ مقبوضاتمدفوعاتالمصرف

تاریخةرقمةالقید المدفوعالخطةمقبوضاتمدفوعاتمقبوضاتمدفوعاتمقبوضاتمدفوعاتمقبوضاتمدفوعاتمصروفاتفات مصروفات النھائي

نقداالنھائیةمستحقة وغیرمستحقة وغیر

مدفوعةمدفوعة

للمقاولللمقاول

دینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلس





مرفق رقم(٢٠)

محاسبة/٦٩رقم الصفحة

        سجل مطابقة الحساب الجاري مع البنك    
20/لشھـــــــر

123456
الشیكــاتحساب البنك

المالحظاتتاریخ سحبةرقم الموقوفـــةجبأ
البنكمنالشیـــكالبیانالسحــباالیــداعالرصـــید

دینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلس



رقم الصفحة

محاسبة/٧٩االعفاءاتجدول(٢)جدول(١)
المالحظــــــــاتتسلســـــلتاریخةرقـــــــــمتاریخةرقـــــــــمالمبلـــغالقســـــطسجل مراقبة سلف الزواج

الیـــــومیةالمســــتنداالمـــــــــردینارفلساسم الموظف
     االولفيرقمةامر منح السلفة

     الثانيفيمستندات الصرف او الشیك رقمة
    الثالثفيرقمة تسلسل قید الیومیة

    الرابعدیناراصل السلفة المدفوعة
   الخامسدینارتطرح االعفاءات جدول رقم(٢)

   المجموعدینارالرصید الواجب االستقطاع
من جدول رقم(٣)

جدول رقم (٣)          تفاصیل تسدید المتبقي من السلفة

200020002000200020002000السنة
المالحظاترقم المستندالمبلغرقم المستندالمبلغرقم المستندالمبلغرقم المستندالمبلغرقم المستندالمبلغرقم المستندالمبلغالشھر

دینارفلس دینارفلسفلس   دیناردینارفلسدینارفلسدینارفلس
كانون٢
شباط
اذار

نیسان
مایس

حزیران
تموز
اب

یلول
تشرین١
تشرین٢
كانون١
المجموع

المالحظات االخرى4-
رقم  وحفظ بالمستندفيكما جاء بشھادة اخر راتب المرقمةالسلفة من دائرةنقلت أ -

المرقمالمستوفى بالوصلفيكما جاء بشھادة اخر راتب المرقمةب-  نقلت السلفة الى دائرة
ج-
د-

مرفق رقم(٢١)



                                      مرفق رقممیزان المراجعة الشھرينموذج /١٠
                             رقم الصفحة(   )الوزارة...............................................

لغایة  /   /من  /  /المنشاة.................................................
الرصید لغایةالمجموع لغایة الشھر الحاليالمدور في االشھر السابقةمعامالت الشھر الحالياسم الحسابرقم الدلیل المحاسبي

دائنمدیندائنمدیندائنمدیندائنمدین
دینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلس2345

     مرفق رقم(٢٢)



خاص بالحاسبةمرفق رقم(٢٣)خاص بالحاسبة       محاسبة ٤٢ھـ      
الباب:الخزینة:

القسم:السنة:
المحافظة:الشھر:

الدائرة:2نوع االستمارة:
مجموع التدقیق:مجموع االستمارة:

جدول المصروفات النھائیة على المیزانیة االعتیادیة
التخصیصات              التخصیصاتالمجمــــــــوعالمصروفات للشھر المصروفات لنھایة

 الشھر السابق

سم
الق

   
   

  

ول
ى ا

تو
مس

ني
 ثا

وى
ست

م
لث

 ثا
وى

ست
م

بع
 را

وى
ست

م
س

خام
ى 

تو
مس

العنــــــــــــــــوان

 الشھر السابق      السنویةالحـــــــــــالي

دینــــــــاردینارفلسدینارفلسدینارفلس



مرفق(٢٣أ)محاسبة /٤٢أ
خاص با لحاسبةبا لحاسبةخاص بالمحاسبة

اسم الخزینة:1-
الجھة المنفذة9-اسم القطاع:2-
الجھة المنتفعة10اسم المحافظة:3-
اسم الدائرة:4-
سنة الصرف:5-
الشــــــــــــھر:6-
نوع االستمارة:7-
مجموع التدقیق:8-

جدول المصروفات النھائیة على المنھاج االستثماري

التخصیصاتالمصروفاتالمصروفات

٠=
شر

با 
 م

یر
غ

١=
شر

مبا

صل
الف

دة
لما

ا

سل
سل

الت

رة
لفق

ا

غلة
لش

ا

اسم  المشـــــــــــــروع

المجموعللشــــــــھرلنھایة الشھر

الحاليالسابق
دینارفلسدینارفلسدینارفلسدینارفلس



قم(٢٤)مرفق رقم

خاص بالحاسبةخاص بالحاسبةمحاسبة ٤٣ھـ:

الباب:الخزینــة:

القسم:الســـنة   :

الفرع:الشـــھر   :

المحافظة:نوع االستمارة:

الدائرة:مجموع التدقیق:

مجموع التدقیق:

            جدول االیرادات النھائیة على الموازنة الجاریة

دد
عـــ

ال

دة
لما

ا
وع

الن

      المجموع     االیرادات     االیرادات الى نھایة     اسم الحساب
      للشھر الحالي           الشھر السابق

دینارفلسدینارفلس           دینار فلس         لس



مرفق(٢٤أ)محاسبة/٤٣أ
                خاص بالحاسبةخاص بالحاسبة

٩-الجھھ المنفذه:
١٠-الجھة المنتفعة:

3

٨-مجموع التدقیق:   

جدول االیرادات النھائیة على المنھاج االستثماري

      المجموع    االیراداتاالیرادات الى

     للشھر نھایة الشھر
   الحالي  السابق

    دینارفلس  دینارفلس  دینارفلس

رئیس الدائرة......................................اسم الوظف المختص..............

١-اسم الخزینھ:

٥- سند الصرف:
٤- اسم الدائره:

٦- الشھر: 

نـــــوع االیـــــــــــــراد

٢-اسم القطاع:
٣- اسم المحافظة

١=
شر

مبا
٠=

شر
مبا

غیر

عدد
ال

سل
سل

الت
ة اد

م ال

رة
لفق

ا
غلة

لش
ا

٧- نوع االستمارة:



مرفق(٢٥)24دمحاسبة  

السنةالخزینة/

الشھرالمحافظة/

مدین/دائنالدائرة/

مجموع التدقیقمجموع التدقیق/

مقبوضاتدائناستمارة الحسابات الدائنة او المدینة خطة/الموازنةمدفوعات مدین

المجموع لغایةالشھر الحاليمجموع الشھرمن الشھر السابقالمجموع لغایة الشھرمجموع الشھرمن الشھر السابقرمزرمز

       الحالي      المدوراسم الحساب   الحالي    الحالي    المدورنوعاسم

   دینارفلس    دینارفلس  دینارفلس  دینارفلس  دینارفلس  دینارفلسالحسابالحساب

اسم وتوقیع المدیر/.....................اسم وتوقیع الموظف المختص/...............



 



مرفق رقم (٢٥أ)

24بمحاسبة/٢٤        محاسبة جدول معامالت الخزائن

الشـــھراسم الخزینة............اسم الحساب...............

    تفاصیـــل    رقم تبویبھا        مستند القیــدالمبلغ المدفوعالمبلغ المقبوض
     التســدید      االداري اسم الدائرةاسم المستلماسم المسلممدیندائن

تاریخةرقمةنوعةالبابالقسمالوحدةتاریخةرقمةنوعھ دینارفلسدینارفلس

راد
الی

د ا
 قی

سل
سل

ت

ف
صر

 ال
قید

ل 
لس

تس

یخ
تار

ال



مرفق(٢٦)

استمارة محاسبة ٤٤شھادة موجود المصرف بتاریخ      /      /ا سم الدائرة:

فيلدى مصرفرقم الحساب:
الرصید الدفتري لحساب المصرف1-
                المالحظات                   المدفوعات  (دائن )المالحظات(مدین)       المقبوضات

        دینار  فلس  دینارفلس

مجموع مدفوعات الشھر الحاليالرصید الدفتري المدور من الشھر السابق

الرصید الدفتري المدور الى الشھر القادممجموع مقبوضات الشھر الحالي

   المجموع   /المجموع  /

الرصید بموجب كشف المصرف2-
الرصید بموجب كشف المصرف وشھادة تأیید الرصید بتاریخ        /    /

تنزل الشیكات غیر المسحوبة لغایة تاریخة المبینة تفاصیلھا بالجدول (أ) مرفق

تنزل االیداعات الظاھرة في كشف المصرف ولم تقید في السجل المبینة تفاصیلھا بالجدول ب مرفق

تضاف المقبوضات المقیدة في السجل ولم تظھر كشف المصرف في السجل المبینة تفاصیلھا بالجدول  ج مرفق

تضاف المدفوعات الظاھرة في كشف المصرف ولم تقید في السجل المبینة تفاصیلھا بالجدول  د المرفق

الرصید ویجب ان یكون مطابقا للرصید الدفتري المدور الى الشھر المبین  في  (١)  اعالة

لقد جرى مطابقة حسابنا الجاري لدى المصرف مع القیود المثبتة في سجالتنا وتبین بأن الرصید كان مطابقأ والجلة وقعنا بتاریخ  /  /3-



 مرفق ٢٦أ
  مخطط نماذج الجداول المرفقة باستمارة محاسبة /٤٤))(( 

جدول أ) الشیكات غیر المسحوبة لغایة   /    /(
        المالحظات   المسحوب المره         الشیكالمبلغ

تاریخةرقمةدینارفلس

جدول ب)) االیداعات الظاھرة في كشف  المصرف ولم تقید في السجل ))((

        المالحظات              القید            المبلغ
  تاریخة   نوعة  دینارفلس

جدول ج)) المقبوضات المقیدة في السجل ولم تظھر في كشف المصرف))((
           المالحظات          االیداع       المبلغ

  تاریخة نوعة   دینارفلس

جدول د)) المدفوعات الظاھرة في كشف المصرف ولم تقید في  السجل))((
          المالحظاترقم الشیك او االشعار           السحب          المبلغ

  تاریخة نوعة   دینار   فلس
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31 النفقات الرأسمالیة 05 01 2
31 01 31  شراء الموجودات غیر المالیة

311 01 01 31 الموجودات الثابتة
3111 1 01 01 31 مبانى وإنشاءات 01 05 01 2

31111 01 1 01 01 31 0المساكن
1 01 01 01 01 31 المباني السكنیة 01 01 05 01 2

31112 02 1 01 01 31 0المباني غیر السكنیة
1 02 01 01 01 31 المباني غیر السكنیة 02 01 05 01 2

31113 03 1 01 01 31 0أنشاءات أخرى
1 03 01 01 01 31 الحواجز األمنیة 03 01 05 01 20
2 03 01 01 01 31 ابار و مناجم 04 01 05 01 2

انشاءات اخرى 05 01 05 01 2
3112 2 01 01 31 اآلت ومعدات

31121 01 2 01 01 31 وسائط نقل 02 05 01 20
1 01 02 01 01 31 سیارات الصالون 01 02 05 01 20
2 01 02 01 01 31 سیارات الحمل / اللوریات 02 02 05 01 20
3 01 02 01 01 31 سیارات العمل 03 02 05 01 20
4 01 02 01 01 31 الحافالت 04 02 05 01 2

الترمیز الجدید لھیكل

GFS ھیكل حسابات الموجودات غیر المالیة  لسنة ٢٠٠٧ المتوافق مع

ترمیز ھیكل حسابات

 سنة ٢٠١٣ الجدید حسابات سنة ٢٠٠٧
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0
5 01 02 01 01 31 سیارات ذات مواصفات خاصة 05 02 05 01 20
6 01 02 01 01 31 السفن 06 02 05 01 20
7 01 02 01 01 31 الزوارق 07 02 05 01 20
8 01 02 01 01 31 القاطرات 08 02 05 01 20
9 01 02 01 01 31 العجالت 09 02 05 01 21
0 01 02 01 01 31 الطائرات 10 02 05 01 21
1 01 02 01 01 31 الدراجات الھوائیة و البخاریة 11 02 05 01 2

31122 02 2 01 01 31 االثاث واآلالت والمعدات واالجھزة 03 05 01 2
االثاث 01 03 05 01 20

1 02 02 01 01 31 االثاث الخشبي 01 01 03 05 01 20
2 02 02 01 01 31 االثاث المعدني 02 01 03 05 01 20
3 02 02 01 01 31 االثاث االخرى 03 01 03 05 01 2

االجھزة والمكائن والمعدات االخرى 02 03 05 01 20
4 02 02 01 01 31 المكائن 01 02 03 05 01 20
5 02 02 01 01 31 االجھزة 02 02 03 05 01 20
6 02 02 01 01 31 اجھزة االستنساخ 03 02 03 05 01 20
7 02 02 01 01 31 االت االتصال 04 02 03 05 01 20
8 02 02 01 01 31 الحاسبات االلكترونیة 05 02 03 05 01 20
9 02 02 01 01 31 آالت كبیرة أخرى 06 02 03 05 01 21
0 02 02 01 01 31 االسلحة و االعتدة (الشرطة) 07 02 03 05 01 2

المسارح ولوازمھا 03 03 05 01 21
1 02 02 01 01 31 المسارح 01 03 03 05 01 21
2 02 02 01 01 31 االجھزة الموسیقیة 02 03 03 05 01 21
3 02 02 01 01 31 معدات أمنیة أخرى 08 02 03 05 01 2

3113 3 01 01 31 موجودات ثابتة أخرى

2



31131 01 3 01 01 31 0ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)
1 01 03 01 01 31 الحیوانات 05 05 01 2

314 02 01 31 األصول طبیعیة (غیر المُنتجة)
1 02 01 31 األصول طبیعیة (غیر المُنتجة)

01 1 02 01 31 األصول طبیعیة (غیر المُنتجة)
3141

0
1 01 01 02 01 31 االراضي 06 05 01 20
2 01 01 02 01 31 تبلیط الشوارع 07 05 01 2
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ھیكل حسابات األیرادات لسنة ٢٠٠٧ بالتوافق مع
  (GFS) التبویب الدولي

الترمیز   
  الدولي 

  
(GFS) س

خام
 ال
وى

ست
الم

بع
لرا
ى ا

تو
مس

ال

لث
لثا
ى ا

تو
مس

ال

ني
لثا
ى ا

تو
مس

ال

ول
 اال

وى
ست
الم

سم
الق

البیان وع
الن

ل 
صی

تفا
وع

ــــ
ــــ
الن

ادة
ــــ
ــــ
الم

ـدد
ــــ
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1 1 االیـــــــــــــرادات
11 01 1 الضرائب على الدخول والثروات 02
111 01 01 1 الضرائب على الدخول واالرباح والمكاسب الرأسمالیة 

1111 01 01 01 1 الضرائب على الدخول  01 02
01 01 01 01 1 القطاع العام 

01 01 01 01 01 1 الضریبة على رواتب منتسبي القطاع العام 02 01 02
02 01 01 01 01 1 الضریبة على رواتب منتسبي دوائر الدولة الرسمیة 03 01 02

02 01 01 01 1 القطاع الخاص 
01 02 01 01 01 1 الضریبة على رواتب منتسبي القطاع الخاص 04 01 02
02 02 01 01 01 1 الضریبة على أصحاب االعمال والمھن / االفراد 05 01 02

الضریبة على شركات استخراج النفط االجنبیة 06 01 02
1112 02 01 01 1 الضرائب على أرباح المؤسسات (الشركات)

01 02 01 01 1 شركات القطاع الخاص 
01 01 02 01 01 1 الضریبة على شركات القطاع الخاص 01 01 02

112 02 01 1 (GFS) ضرائب القطاع العام على الرواتب والقوة العاملة
113 03 01 1 الضرائب على الممتلكات 

1131 01 03 01 1 ضرائب دوریة على الممتلكات الثابتة 
01 01 03 01 1 الضرائب العقاریة  03 02

01 01 01 03 01 1 ضریبة العقار االساسیة 01 03 02
02 01 01 03 01 1 ضریبة العقار االضافیة 02 03 02

الترمیز الجدید لھیكل  ترمیز ھیكل حسابات
حسابات سنة ٢٠٠٧  سنة ٢٠١٣ الجدید

ألستخدامات وزارة 
المالیة فقط
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03 01 01 03 01 1 ضریبة العرصات االساسیة 03 03 02
04 01 01 03 01 1 الضریبة  االضافیة على العرصات 04 03 02
05 01 01 03 01 1 بقایا ضریبة االراضي الزراعیة 05 03 02

1132 02 03 01 1  (GFS) ضرائب دوریة على صافي الثروة
1133 03 03 01 1 ضرائب التركات واألیلولة والھبات 

01 03 03 01 1 بقایا ضریبة االراضي الزراعیة 
01 01 03 03 01 1 ضریبة التركات 02 02

1134 04 03 01 1 ضرائب على العملیات المالیة والرأسمالیة  
1135 05 03 01 1 ضرائب غیر دوریة أخرى على الممتلكات 

01 05 03 01 1 رسوم التسجیل العقاري

01 01 05 03 01 1 رسوم التسجیل العقاري
1136 06 03 01 1 (GFS) الضرائب الدوریة األخرى على الممتلكات
114 04 01 1 الضرائب على السلع والخدمات

1141 01 04 01 1 ضرائب عامة على السلع والخدمات 
11411 01 01 04 01 1 (GFS) ضریبة القیمة المضافة
11412 02 01 04 01 1 ضریبة المبیعات العامة على الخدمات  

ضریبة الخدمات 04 02

01 02 01 04 01 1 ضریبة الخدمات السیاحیة للفنادق والمطاعم للدرجتین الممتازة واالولى 01 04 02
11413 03 01 04 01 1 الضریبة على دورة رأس المال والسلع والخدمات االخرى 

01 03 01 04 01 1 رسوم على نقل ملكیة السیارات 02 04 04
1142 02 04 01 1 ضرائب على االنتاج  03 03

01 02 04 01 1 ضرائب على االنتاج 
01 01 02 04 01 1 مكس البنزین 01 03 03
02 01 02 04 01 1 مكس الكیروسین 02 03 03
03 01 02 04 01 1 المكس على زیوت المحركات 03 03 03
04 01 02 04 01 1 مكس شمع البرافین 04 03 03
05 01 02 04 01 1 مكس أنتاج صناعة السیارات 05 03 03
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06 01 02 04 01 1 مكس أنتاج صناعة السكایر 06 03 03
07 01 02 04 01 1 مكس أنتاج صناعة المشروبات الغازیة 07 03 03
08 01 02 04 01 1 مكس أنتاج صناعة البیرة 08 03 03
09 01 02 04 01 1 مكس أنتاج السكر 09 03 03
10 01 02 04 01 1 مكس أنتاج السمنت 10 03 03
11 01 02 04 01 1 مكس أنتاج المشروبات الروحیة 11 03 03
12 01 02 04 01 1 مكس أنتاج الزیوت النباتیة والمنظفات 12 03 03
13 01 02 04 01 1 مكس أنتاج الصناعات الدوائیة 13 03 03
14 01 02 04 01 1 مكس أنتاج القطاع الصناعي المختلط والعام 14 03 03
15 01 02 04 01 1 مكس على منتجات قطاع الصناعات الغذائیة الخاص 15 03 03

1143 03 04 01 1  (GFS) ارباح عملیات االحتكارات المالیة
1144 04 04 01 1 الضرائب على الخدمات الخاصة 

01 04 04 01 1 الضرائب على الخدمات الخاصة 
حصة الموازنة من الحوافز والیانصیب والمكافآت 12 05

01 01 04 04 01 1 الیانصیب
1145 05 04 01 1 ضرائب على أستخدام السلع والترخیص بأستخدامھا وتأدیة االنشطة 
11451 01 05 04 01 1 ضرائب المركبات

رسوم التسجیل ونقل ملكیة وسائط النقل  04 04
01 01 05 04 01 1 رسوم تسجیل المركبات و تجدیدھا 01 04 04

11452 02 05 04 01 1 ضرائب أخرى على أستخدام السلع والترخیص بأستخدامھا وتأدیة االنشطة 
01 02 05 04 01 1 رسوم دفن ومرور الجنائز لالجانب 04 05 04
02 02 05 04 01 1 رسوم أدخال جثمان العراقي االصل المتجنس بجنسیة  اخرى الى العراق 05 05 04

رسوم التسجیل والنشر التجاري 06 04
03 02 05 04 01 1 رسوم تسجیل و نشر الشركات و الوكاالت التجاریة و فروعھا 01 06 04
04 02 05 04 01 1 رسوم تسجیل و نشر ومزاولة مھنة التجارة 02 06 04
05 02 05 04 01 1 رسوم االعالن التجاري 03 06 04
06 02 05 04 01 1 رسوم العالمات التجاریة 04 06 04
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07 02 05 04 01 1 رسوم تسجیل المقاولین 05 06 04
رسوم االجازات والرخص 07 04

08 02 05 04 01 1 رسوم منح وتجدید اجازات ممارسة المھن 01 07 04
09 02 05 04 01 1 رسوم أجازة أستخدام السالح و المواد القابلة لالنفجار 02 07 04
10 02 05 04 01 1 رسوم منح و تجدید اجازات البناء 03 07 04
11 02 05 04 01 1 رسوم أجازات االستیراد 04 07 04
12 02 05 04 01 1 رسوم أجازة مكاتب الدعایة والنشر واالعالن 05 07 04
13 02 05 04 01 1 رسوم أجازات صید االسماك 06 07 04
14 02 05 04 01 1 رسوم أجازات سفن الصید 07 07 04
15 02 05 04 01 1 رسوم اجازة تاسیس الجامعات و الكلیات االھلیة 08 07 04
16 02 05 04 01 1 رسوم منح وتجدید اجازات الصیاغ 09 07 04
17 02 05 04 01 1 رسم منح أجازة مشروع االستثمار الخارجي 10 07 04
18 02 05 04 01 1 رسوم منح أجازة المكاتب االستشاریة غیر الحكومیة 11 07 04
19 02 05 04 01 1 رسوم منح أجازات الطیران 12 07 04
20 02 05 04 01 1 اجور استخدام المجال الجوي العراقي من قبل شركات الطیران 07 07 02 08

الرسوم المتنوعة 08 04
21 02 05 04 01 1 رسوم الدخول الى صاالت العرض 01 08 04
22 02 05 04 01 1 رسوم التبلیط 02 08 04
23 02 05 04 01 1 رسوم الھویات و تجدیدھا 03 08 04
24 02 05 04 01 1 رسوم براءة االختراع والنماذج الصناعیة 04 08 04
25 02 05 04 01 1 رسوم المسافرین بالطائرات المدنیة 05 08 04
26 02 05 04 01 1 رسوم طلب تأسیس مشروع االستثمار الخارجي 06 08 04
90 02 05 04 01 1 الرسوم االخرى 09 08 04

115 05 01 1 الضرائب السلعیة ورسوم االنتاج 03
1151 01 05 01 1 ضرائب على الواردات 

01 01 05 01 1 ضرائب على الواردات  01 03
01 01 01 05 01 1 ضریبة الوارد الكمركي / ضرائب االستیراد 01 01 03
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02 01 01 05 01 1 ضریبة أعادة االعمار 02 01 03
03 01 01 05 01 1 رسوم أستیراد المستحضرات الطبیة 03 05 04
04 01 01 05 01 1 ضریبة الوارد الكمركي على القطاع الخاص 03 01 03
05 01 01 05 01 1 ضریبة الوارد الكمركي على القطاع العام 04 01 03
06 01 01 05 01 1 ضریبة الوارد الكمركي على القطاع المختلط 05 01 03

1152 02 05 01 1 الضرائب على الصادرات  02 03
01 02 05 01 1 الضرائب على الصادرات 

01 01 02 05 01 1 ضریبة الصادر الكمركي / ضرائب الصادرات 01 02 03
1153 03 05 01 1 (GFS) أرباح الشركات المحتكرة للسلع المستوردة أو المصدرة
1154 04 05 01 1 (GFS)  أرباح التبادل
1155 05 05 01 1 (GFS)  ضرائب التبادل
1156 06 05 01 1 ضرائب اخرى على المعامالت والتجارة الدولیة 

01 06 05 01 1 ضرائب اخرى على المعامالت والتجارة الدولیة 
01 01 06 05 01 1 ضریبة المرور - الترانسیت 06 01 03
02 01 06 05 01 1 ضریبة على الشاحنات 07 01 03

12 02 1 المساھمات االجتماعیة 
121 01 02 1 مساھمات الضمان االجتماعي  09 07

1211 01 01 02 1 الضمان االجتماعي - مساھمات الموظفین 
01 01 01 02 1 الضمان االجتماعي - مساھمات الموظفین 

01 01 01 01 02 1 بدالت اشتراكات الضمان االجتماعي 01 09 07
122 02 02 1 مساھمات أجتماعیة أخرى 

1221 01 02 02 1 مساھمات أجتماعیة أخرى 
01 01 02 02 1 مساھمات أجتماعیة أخرى - مساھمات الموظفین 

ایرادات التأمین الصحي 02 07
01 01 01 02 02 1 ایرادات التامین الصحي 01 02 07
02 01 01 02 02 1 ایرادات التامین االلزامي 02 02 07
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13 03 1 المنح 
131 01 03 1 منح من حكومات خارجیة 05 07

1311 01 01 03 1 جاریة 
01 01 01 03 1 منح الحكومات العربیة  01 05 07

01 01 01 01 03 1 منح الحكومات العربیة
02 01 01 03 1 منح الحكومات االسالمیة  02 05 07

01 02 01 01 03 1 منح الحكومات االسالمیة
03 01 01 03 1 منح الحكومات األجنبیة أخرى  03 05 07

01 03 01 01 03 1 منح الحكومات االجنبیة األخرى
1312 02 01 03 1 رأسمالیة 

01 02 01 03 1 منح الحكومات العربیة 
01 01 02 01 03 1 منح الحكومات العربیة

02 02 01 03 1 منح الحكومات االسالمیة 
01 02 02 01 03 1 منح الحكومات االسالمیة

03 02 01 03 1 منح حكومات أجنبیة أخرى 
01 03 02 01 03 1 منح الحكومات االجنبیة األخرى

132 02 03 1 منح من منظمات دولیة  06 07
1321 01 02 03 1 جاریة 

01 01 02 03 1 منح المنظمات العربیة  01 06 07
01 01 01 02 03 1 منح المنظمات العربیة

02 01 02 03 1 منح المنظمات االسالمیة  02 06 07
01 02 01 02 03 1 منح المنظمات األسالمیة

03 01 02 03 1 منح منظمات دولیة أخرى 03 06 07
01 03 01 02 03 1 منح المنظمات الدولیة األخرى

منح منظمات المجتمع المدني 04 06 07
1322 02 02 03 1 رأسمالیة 

01 02 02 03 1 منح المنظمات العربیة 
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01 01 02 02 03 1 منح المنظمات العربیة
02 02 02 03 1 منح المنظمات االسالمیة 

01 02 02 02 03 1 منح المنظمات األسالمیة
03 02 02 03 1 منح منظمات دولیة أخرى 

01 03 02 02 03 1 منح المنظمات الدولیة األخرى
133 02 03 1 منح من وحدات حكومیة عامة أخرى 

1331 01 02 03 1 جاریة 

14 04 1 االیرادات االخرى 
141 01 04 1 عوائد االستثمارات 04 07

1411 01 01 04 1 الفوائد 
01 01 01 04 1 الفوائد المحلیة 

01 01 01 01 04 1 فوائد القروض الداخلیة 01 04 07
02 01 01 01 04 1 فوائد على الحسابات والودائع الداخلیة 03 04 07
03 01 01 01 04 1 ارباح استثمارات مالیة داخلیة 05 04 07

02 01 01 04 1 الفوائد الخارجیة 
01 02 01 01 04 1 فوائد القروض الخارجیة 02 04 07
02 02 01 01 04 1 فوائد على الحسابات والودائع الخارجیة 04 04 07
03 02 01 01 04 1 ارباح استثمارات مالیة خارجیة 06 04 07
04 02 01 01 04 1 فوائد على سندات الخزینة األمریكیة  07 04 07
05 02 01 01 04 1 فوائد على سندات أخرى  08 04 07
06 02 01 01 04 1 (RP) الفوائد المتأتیة عن االستثمارات الناتجة عن االستثمار اللیلي 09 04 07
07 02 01 01 04 1 فوائد متنوعة اخرى 10 04 07
08 02 01 01 04 1 الفوائد المتأتیة عن المبالغ المودعة لدى المصرف العقاري للتجارة (TBI) تدخل ضمن فوائد متنوعة اخرى
09 02 01 01 04 1 الفوائد المتأتیة عن اعتمادات مستندیة متنوعة عن برامج المبیعات العسكریة (FMS)  تدخل ضمن فوائد متنوعة اخرى

1412 02 01 04 1 حصة الموازنة من ارباح القطاع العام 05
01 02 01 04 1 القطاع المصرفي 01 05
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01 01 02 01 04 1 البنك المركزي العراقي 01 01 05
02 01 02 01 04 1 مصرف الرافدین 02 01 05
03 01 02 01 04 1 المصرف الزراعي التعاوني 03 01 05
04 01 02 01 04 1 المصرف الصناعي 04 01 05
05 01 02 01 04 1 شركة التأمین الوطنیة 05 01 05
06 01 02 01 04 1 شركة أعادة التأمین الوطنیة 06 01 05
07 01 02 01 04 1 شركة التأمین العراقیة 07 01 05
08 01 02 01 04 1 مصرف الرشید 08 01 05
09 01 02 01 04 1 المصرف العقاري 09 01 05
10 01 02 01 04 1 مصرف العراق 10 01 05
11 01 02 01 04 1 الشركة العراقیة للخدمات المصرفیة 11 01 05

الھیئة العامة للمناطق الحرة 12 01 05
02 02 01 04 1 02 القطاع الصناعي  05

01 02 02 01 04 1 الشركة العامة لصناعة السیارات 01 02 05
02 02 02 01 04 1 الشركة العامة للسمنت الشمالیة 02 02 05
03 02 02 01 04 1 الشركة العامة للسمنت الجنوبیة 03 02 05
04 02 02 01 04 1 الشركة العامة للسمنت العراقیة 04 02 05
05 02 02 01 04 1 الشركة العامة لصناعة االسمدة / المنطقة الجنوبیة 05 02 05
06 02 02 01 04 1 الشركة العامة لصناعة االسمدة / المنطقة الشمالیة 06 02 05
07 02 02 01 04 1 الشركة العامة للصناعات البتروكیمیاویة 07 02 05
08 02 02 01 04 1 الشركة العامة للمسح الجیولوجي والتعدین 08 02 05
09 02 02 01 04 1 الشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبیة/ سامراء 09 02 05
10 02 02 01 04 1 الھیئة العامة للتدریب والتأھیل 10 02 05
11 02 02 01 04 1 كبریت المشراق 11 02 05
12 02 02 01 04 1 المدیریة العامة للتنمیة الصناعیة 12 02 05
13 02 02 01 04 1 شركة حمورابي العامة 13 02 05

الشركة العامة لصناعة الحراریات 14 02 5
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03 02 01 04 1 03 القطاع التجاري  05
02 03 02 01 04 1 الشركة العامة لتجارة الحبوب 01 03 05
03 03 02 01 04 1 الشركة العامة لتصنیع الحبوب 02 03 05
04 03 02 01 04 1 الشركة العامة لتجارة السیارات والمكائن 03 03 05
05 03 02 01 04 1 الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة 04 03 05
06 03 02 01 04 1 الشكة العامة لالسواق المركزیة 05 03 05
07 03 02 01 04 1 الشركة العامة للمعارض العراقیة 06 03 05

04 02 01 04 1 04 قطاع النقل والمواصالت  05
01 04 02 01 04 1 الشركة العامة لموانئ العراق 01 04 05
02 04 02 01 04 1 الشركة العامة لنقل المسافرین والوفود 02 04 05
03 04 02 01 04 1 الشركة العامة للنقل المائي 03 04 05
04 04 02 01 04 1 الشركة العامة للخطوط الجویة العراقیة 04 04 05
05 04 02 01 04 1 الشركة العامة ألدارة النقل الخاص 05 04 05

05 02 01 04 1 05 القطاع الزراعي  05
01 05 02 01 04 1 الشركة العامة للتجھیزات الزراعیة 01 05 05
02 05 02 01 04 1 شركة مابین النھرین العامة للبذور 02 05 05
03 05 02 01 04 1 الشركة العامة للبیطرة 03 05 05
07 05 02 01 04 1 شركة الرافدین العامة لتنفیذ السدود 04 05 05
09 05 02 01 04 1 شركة الفاو العامة لتنفیذ مشاریع الري 05 05 05
10 05 02 01 04 1 شركة العراق العامة لتنفیذ مشاریع الري 06 05 05

06 02 01 04 1 06 قطاع الخدمات العامة  05
01 06 02 01 04 1 دار الشؤون الثقافیة العامة 01 06 05
02 06 02 01 04 1 حصة الخزینة من المكاتب االستشاریة 02 06 05
03 06 02 01 04 1 03 ھیئة السیاحة 06 05

شركة ابن رشد العامة 04 06 05
الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة 05 06 05

07 02 01 04 1 07 قطاع التشیید والبناء  05
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01 07 02 01 04 1 شركة المنصور العامة للمقاوالت االنشائیة 01 07 05
شركة سعد العامة 02 07 05

شركة الرشید العامة للمقاوالت االنشائیة 03 07 05
شركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائیة 04 07 05

08 02 01 04 1 08 القطاع النفطي  05
01 08 02 01 04 1 شركة خطوط االنابیب النفطیة 01 08 05
02 08 02 01 04 1 شركة المشاریع النفطیة 02 08 05
03 08 02 01 04 1 شركة توزیع المنتجات النفطیة والغاز 03 08 05
04 08 02 01 04 1 الشركة العامة لتصفیة النفط / المنطقة الشمالیة 04 08 05
05 08 02 01 04 1 شركة مصافي الجنوب 05 08 05
06 08 02 01 04 1 الشركة العامة لصناعة الغاز / المنطقة الشمالیة 06 08 05
07 08 02 01 04 1 ھیئة تسویق النفط 07 08 05
08 08 02 01 04 1 شركة الحفر العراقیة 08 08 05
09 08 02 01 04 1 شركة نفط الشمال 09 08 05
10 08 02 01 04 1 شركة نفط الجنوب 10 08 05
11 08 02 01 04 1 شركة ناقالت النفط العراقیة 11 08 05
12 08 02 01 04 1 شركة االستكشافات النفطیة 12 08 05
13 08 02 01 04 1 شركة تعبئة الغاز 13 08 05
14 08 02 01 04 1 شركة غاز الجنوب 14 08 05
15 08 02 01 04 1 شركة غاز الشمال 15 08 05
16 08 02 01 04 1 شركة مصافي الوسط 16 08 05
17 08 02 01 04 1 شركة مصافي الشمال 17 08 05
18 08 02 01 04 1 شركة نفط میسان 18 08 05

شركة نفط الوسط 19 08 05
09 02 01 04 1 9 قطاع األتصاالت  5

01 09 02 01 04 1 الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة 01 9 5
02 09 02 01 04 1 الشركة العامة لألتصاالت والبرید 02 9 5
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03 09 02 01 04 1 شركات الھاتف النقال 03 9 5
04 09 02 01 04 1 ھیئة االعالم واالتصاالت 04 9 5

1413 03 01 04 1 مسحوبات دخل من مؤسسات غیر ھادفة للربحیة
01 03 01 04 1 مسحوبات دخل من منظمات ممولة ذاتیا

01 01 03 01 04 1 ایرادات المحولة من وحدات القطاع العام ذات السیولة العالیة / فوائض نقدیة
02 01 03 01 04 1 ایرادات جمعیة تنظیم االسرة العراقیة

1414 04 01 04 1 (GFS) دخل الملكیة المنسوب الى حاملي وثائق التأمین
1415 05 01 04 1 االیجار

01 05 01 04 1 االیجار

01 01 05 01 04 1 ایجار االراضي غیر الزراعیة 07 01 08
02 01 05 01 04 1 ایجار االراضي الزراعیة 08 01 08
03 01 05 01 04 1 أیجار المقالع والمناجم والممالح 09 01 08

142 02 04 1 حصیلة بیع السلع والخدمات
1421 01 02 04 1 مبیعات بواسطة مؤسسات سوقیة

01 01 02 04 1 االیرادات النفطیة والثروات المعدنیة 01
01 01 01 02 04 1 أیرادات تصدیر النفط الخام 01 01
02 01 01 02 04 1 ایرادات النفط الخام المكرر للمحافظة 02 01
03 01 01 02 04 1 ایرادات النفط الخام المنتج من قبل المحافظة 03 01
04 01 01 02 04 1 ایرادات الغاز المصاحب المنتج من قبل المحافظة 04 01

ایرادات اخرى 08
02 01 02 04 1 ایرادات ایجار امالك الدولة 01 08

01 02 01 02 04 1 ایجار مباني سكنیة 01 01 08
02 02 01 02 04 1 ایجار مطاعم و حوانیت 02 01 08
03 02 01 02 04 1 ایجار اسواق و محالت 03 01 08
04 02 01 02 04 1 ایجار مسقفات و مخازن 04 01 08
05 02 01 02 04 1 ایجار اكشاك 05 01 08
06 02 01 02 04 1 ایجار استودیوھات و اجھزة 06 01 08
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1422 02 02 04 1 رسوم  و أجور أداریة
الرسوم 04

01 02 02 04 1 رسوم الطوابع المالیة 01 04
01 01 02 02 04 1 رسوم الطوابع المالیة 01 01 04
02 01 02 02 04 1 رسوم طوابع جوازات السفر 02 01 04

الرسوم القضائیة والعدلیة 02 04
03 01 02 02 04 1 رسوم المحاكم 01 02 04
04 01 02 02 04 1 رسوم التصدیق 02 02 04
05 01 02 02 04 1 رسوم دوائر التنفیذ 03 02 04
06 01 02 02 04 1 رسوم في دوائر الدولة االخرى 04 02 04

رسوم التسجیل العقاري 03 04
07 01 02 02 04 1 رسوم المسح و اجور الخرائط 01 03 04
08 01 02 02 04 1 رسوم الفحص و القیدیة 02 03 04
09 01 02 02 04 1 ایرادات التسجیل المجدد 03 03 04
10 01 02 02 04 1 رسوم على السیارات التي تغادر العراق 03 04 04
11 01 02 02 04 1 رسوم التسجیل العقاري 04 03 04
12 01 02 02 04 1 رسوم سمة الدخول 07 08 04

رسوم سمة دخول زیارات العتبات المقدسة 08 08 04
02 02 02 04 1 االجور الحكومیة عن خدمات الدوائر للغیر 02 08

اجور الخدمات االمنیة والداخلیة 02 02 08
01 02 02 02 04 1 اجور الخدمات العامة للشرطة والمرور 01 02 02 08
02 02 02 02 04 1 اجور كبس الھویات واالجازات 02 02 02 08
03 02 02 02 04 1 اجور لقاء خدمات الدفاع المدني 03 02 02 08

اجور خدمات استشاریة فنیة متخصصة 03 02 08
04 02 02 02 04 1 اجور خدمات التدقیق والرقابة 01 03 02 08
05 02 02 02 04 1 اجور خدمات الترجمة الفوریة 02 03 02 08
06 02 02 02 04 1 اجور خدمات كمركیة 03 03 02 08
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07 02 02 02 04 1 اجور خدمات التدریب والتأھیل 04 03 02 08
08 02 02 02 04 1 اجور خدمات وسم المصوغات والمقاییس واالوزان 05 03 02 08
09 02 02 02 04 1 اجور خدمات استشاریة متخصصة مختلفة 06 03 02 08
10 02 02 02 04 1 اجور الكشف 07 03 02 08
11 02 02 02 04 1 اجور خدمات تأیید السكن والقومیة 08 03 02 08
12 02 02 02 04 1 اجور خدمات المكافحة والتلقیح 09 03 02 08
13 02 02 02 04 1 اجور خدمات تأشیرة اللیبل 10 03 02 08
14 02 02 02 04 1 أجور خدمات التصدیق 11 03 02 08
15 02 02 02 04 1 اجور خدمات ھبوط وأیواء الطائرات 12 03 02 08

اجور الخدمات االعالمیة والسیاحیة 04 02 08
16 02 02 02 04 1 اجور خدمات االعالنات 05 04 02 08
17 02 02 02 04 1 خدمات النقل واالنتقال 08 07 02 08
18 02 02 02 04 1 اجور خدمات طبع ھویات رواتب الرعایة االجتماعیة 09 07 02 08
19 02 02 02 04 1 اجور النقل والحمالیة 10 07 02 08
20 02 02 02 04 1 اجور التبلیغ في الدعاوي والمعامالت 11 07 02 08
21 02 02 02 04 1 اجور خدمات قضائیة 12 07 02 08
22 02 02 02 04 1 خدمات تسجیل الشركات الول مرة وتجدیدھا 13 07 02 08
23 02 02 02 04 1 اجور السقي من المزارعین 14 07 02 08
24 02 02 02 04 1 بیع لوحات تسجیل السیارات وتجدیدھا 12 10 02 08
25 02 02 02 04 1 ایرادات الحج 06 05 02 08
26 02 02 02 04 1 ایرادات المستحصلة من العوائل المستفیدة من المساعدات الغذائیة 07 05 02 08
27 02 02 02 04 1 اجور بطاقة التامین الصحي 07 01 02 08
90 02 02 02 04 1 اجور خدمات متنوعة 13 03 02 08
91 02 02 02 04 1 اجور استخدام الفضاء الجوي العراقي من قبل شركات الھاتف النقال 05 07 02 08

1423 03 02 04 1 مقابل خدمات من مؤسسات ال تھدف للربح
01 03 02 04 1 االیجار

01 01 03 02 04 1 ایجار السیطرات الخارجیة والمحطات 10 01 08
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02 01 03 02 04 1 ایجار أكتاف ومحرمات الطرق الخارجیة والجسور 11 01 08
03 01 03 02 04 1 ایجار قاعات ومرافق خدمیة 12 01 08
04 01 03 02 04 1 ایجار االرصفة واجور ارضیة 13 01 08
05 01 03 02 04 1 ایجار ساحات وعرصات وابنیة اخرى 14 01 08
06 01 03 02 04 1 ایجار المكائن واالالت والمعدات واالجھزة 15 01 08
07 01 03 02 04 1 أیجار وسائط النقل واالنتقال 16 01 08
08 01 03 02 04 1 أیجار االحواض المائیة والبیوت الزجاجیة 17 01 08
09 01 03 02 04 1 أیجار لوازم وتجھیزات اخرى 18 01 08
10 01 03 02 04 1 أیجار االبار واالنھر والمبازل 19 01 08

02 03 02 04 1 مبیعات وخدمات أخرى
ایرادات تحویلیة متنوعة 07 07

01 02 03 02 04 1 بیع االنتاج الزراعي والحیواني 01 07 07
02 02 03 02 04 1 الصناعات التحویلیة 02 07 07
03 02 03 02 04 1 منتجات عرضیة 03 07 07
04 02 03 02 04 1 ایرادات تحویلیة أخرى 04 07 07

اجور الخدمات الصحیة والمختبریة 01 02 08
05 02 03 02 04 1 اجور التحلیل والفحوص المختبریة واالشعة 01 01 02 08
06 02 03 02 04 1 اجور المعالجة في الغرف الخاصة والعیادات المتخصصة 02 01 02 08
07 02 03 02 04 1 اجور الدخول والعالج 03 01 02 08
08 02 03 02 04 1 اجور معالجة العرب واالجانب غیر المقیمین 04 01 02 08
09 02 03 02 04 1 اجور فحص العوز المناعي للوافدین الى القطر 05 01 02 08
10 02 03 02 04 1 اجور الفحص بالمفراس 06 01 02 08
11 02 03 02 04 1 مبیعات المصول واللقاحات واالدویة البیطریة 10 10 02 08
12 02 03 02 04 1 خدمات فحص وتغلیف الرقوق السینمائیة واشرطة الفدیو كاسیت 06 04 02 08
13 02 03 02 04 1 اجور خدمات الدخول الى االماكن السیاحیة واالثریة 01 04 02 08
14 02 03 02 04 1 اجور الدخول الى المتاحف والمعارض 02 04 02 08
15 02 03 02 04 1 اجور استنساخ وطبع اشرطة الفیدیو والكاسیت 03 04 02 08
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16 02 03 02 04 1 اجور السماح بالتصویر في المتاحف والمواقع االثریة 04 04 02 08
الخدمات االجتماعیة والترفیھیة 05 02 08

17 02 03 02 04 1 ایرادات المسابح والمالعب 01 05 02 08
18 02 03 02 04 1 ایرادات المسارح وصاالت العرض وقاعات المؤتمرات 02 05 02 08
19 02 03 02 04 1 ایرادات دور الحضانة 03 05 02 08
20 02 03 02 04 1 ایرادات دور االستراحة والضیافة 04 05 02 08

اجور خدمات الصیانة والتصمیم 06 02 08
21 02 03 02 04 1 اجور خدمات صیانة المباني واالنشاءات 01 06 02 08
22 02 03 02 04 1 اجور خدمات صیانة المكائن واالجھزة واالالت 02 06 02 08
23 02 03 02 04 1 اجور خدمات صیانة االثاث واجھزة المكاتب 03 06 02 08
24 02 03 02 04 1 اجور خدمات صیانة موجودات اخرى 04 06 02 08
25 02 03 02 04 1 اجور خدمات صیانة اآلبار 05 06 02 08

خدمات متنوعة 07 02 08
26 02 03 02 04 1 خدمات االتصاالت 01 07 02 08
27 02 03 02 04 1 اجور خدمات العموالت والداللیة 02 07 02 08
28 02 03 02 04 1 خدمات المنتسبین للغیر 03 07 02 08
29 02 03 02 04 1 بدالت االنتساب واالشتراك 04 07 02 08
30 02 03 02 04 1 خدمات الطبع واالستنساخ 06 07 02 08

بیع لوازم وتجھیزات 10 02 08
31 02 03 02 04 1 بیع المالبس 01 10 02 08
32 02 03 02 04 1 بیع الكتب والمجالت 02 10 02 08
33 02 03 02 04 1 بیع كاسیتات 03 10 02 08
34 02 03 02 04 1 بیع االدویة 04 10 02 08
35 02 03 02 04 1 بیع سبائك ذھبیة من مخلفات فحص عینات ذھبیة في قسم وسم المصوغات 05 10 02 08
36 02 03 02 04 1 بیع تجھیزات اخرى 13 10 02 08
37 02 03 02 04 1 االستمارات ذات الثمن 06 10 02 08
38 02 03 02 04 1 الجریدة الرسمیة للدولة 07 10 02 08
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39 02 03 02 04 1 بیع الطوابع المالیة 08 10 02 08
40 02 03 02 04 1 بیع المطبوعات والكراریس 09 10 02 08
41 02 03 02 04 1 ایرادات الحوانیت المدرسیة 05 05 02 08
42 02 03 02 04 1 حصة الخزینة من ایرادات حوانیت وزارة العمل والشؤون االجتماعیة 10 05

رسوم الخدمة الصحیة 05 04
43 01 02 02 04 1 رسوم الدخول الى العیادات الخارجیة 01 05 04
90 02 03 02 04 1 11 مبیعات عرضیة 10 02 08

143 03 04 1 الغرامات , العقوبات , والمصادرات 
01 03 04 1 االیرادات غیر المصنفة(الغرامات , العقوبات , والمصادرات ) 08 02 08

01 01 03 04 1 الغرامات والعقوبات

01 01 01 03 04 1 مخالفي القوانین الضریبیة والتجاریة 01 08 02 08
02 01 01 03 04 1 مخالفي قانون المرور 02 08 02 08
03 01 01 03 04 1 مخالفي قانون رسم الطابع 03 08 02 08
04 01 01 03 04 1 الغرامات القضائیة 04 08 02 08
05 01 01 03 04 1 غرامات مخالفي قانون تنظیم محالت السكن 05 08 02 08
06 01 01 03 04 1 الغرامات االدرایة من المخلین بالتزاماتھم 06 08 02 08
07 01 01 03 04 1 الغرامات والتعویضات عن االضرار باالموال العامة 07 08 02 08
08 01 01 03 04 1 غرامات التحویل الخارجي 08 08 02 08
09 01 01 03 04 1 غرامات عدم تجدید اجازة السالح 09 08 02 08
10 01 01 03 04 1 غرامات مخالفي قانون أقامة االجانب 10 08 02 08
11 01 01 03 04 1 الغرامات على مخالفین بقضایا اقتصادیة 11 08 02 08
12 01 01 03 04 1 الغرامات المترتبة على المتخلفین عن نقل الملكیة للسیارات 12 08 02 08
13 01 01 03 04 1 غرامات المتخلفین عن حصد الحنطة والشعیر 13 08 02 08
14 01 01 03 04 1 غرامات المطاحن 14 08 02 08
15 01 01 03 04 1 غرامة فقدان لوحة ترقیم الدار والمحل التجاري أو الصناعي 15 08 02 08
16 01 01 03 04 1 غرامات مخالفي المدة المفروضة لصید السمك 16 08 02 08
17 01 01 03 04 1 غرامات االطالقات الناریة 17 08 02 08
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18 01 01 03 04 1 تضمین الموظفین 18 08 02 08
20 01 01 03 04 1 تسدید كفالة 19 08 02 08
21 01 01 03 04 1 الفوائد التأخیریة 20 08 02 08
22 01 01 03 04 1 التعویضات 21 08 02 08
90 01 01 03 04 1 عقوبات مختلفة 22 08 02 08

02 01 03 04 1 المصادرات 
بیع االموال المصادرة والمتروكة 09 02 08

01 02 01 03 04 1 المصادرة من المدانین بقضایا االمن القومي 01 09 02 08
01 02 01 03 04 1 االموال المصادرة من المخالفین بقضایا اقتصادیة 02 09 02 08
01 02 01 03 04 1 االموال والدیون الساقطة بالتقادم الزمني 03 09 02 08

144 04 04 1 التحویالت االختیاریة غیر المنح 
1441 01 04 04 1 جاریة 

01 01 04 04 1 مساعدات وتبرعات محلیة 
01 01 01 04 04 1 تبرعات واعانات 08 07

1442 02 04 04 1  (GFS) رأسمالیة
01 02 04 04 1 مساعدات وتبرعات محلیة 
02 03 04 04 1 مساعدات وتبرعات أجنبیة  

145 05 04 1 االیرادات المتنوعة وغیر المعروفة
01 05 04 1 أیرادات متنوعة 

01 01 05 04 1 أیرادات متنوعة جاریة 
نفقات مستردة 03 07

01 01 01 05 04 1 نفقات مستردة من طالب البعثات الدراسیة 01 03 07
02 01 01 05 04 1 02 نفقات مستردة من الطالب الفاشلین في الدراسة 03 07
03 01 01 05 04 1 نفقات مستردة  من المنتسبین المستقیلین من الخدمة العامة 03 03 07
04 01 01 05 04 1 نفقات مستردة من ألغاء العقود 04 03 07
05 01 01 05 04 1 نفقات مستردة  عن مصروفات  سنوات سابقة 05 03 07

نفقات استرداد اقساط القروض 06 03 07
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06 01 01 05 04 1 تمویل نفقات رئاسة دائرة رعایة القاصرین 07 03 07
07 01 01 05 04 1 مكافآت عضویة مجلس االدارة والشركات 08 03 07
08 01 01 05 04 1 الرواتب والمكافآت المعادة الى الخزینة 09 03 07
09 01 01 05 04 1 06 األسلحة واألعتدة العسكریة 06
10 01 01 05 04 1 حصة الخزینة من االتعاب المحكوم بھا لصالح الخزینة العامة 11 05
11 01 01 05 04 1 رسوم التامین الصحي المستقطعة من الموظفین 02 05 04

االیرادات التحویلیة 07
فرق االسعار 01 07

12 01 01 05 04 1 فرق سعر صرف العملة االجنبیة 01 01 07
13 01 01 05 04 1 فرق السعر بین اسعار البیع والكلفة الفعلیة 02 01 07
14 01 01 05 04 1 مبالغ مستردة عن عدم تنفیذ عقود مذكرة التفاھم ( النفط مقابل الغذاء) واي عقود اخرى 03 01 07
90 01 01 05 04 1 االیرادات المتنوعة 14 10 02 08

31 31 1 االیرادات الرأسمالیة 06
311 01 31 1 الموجودات الثابتة

3111 01 01 31 1 بیع المباني واالنشاءات 01 06
31111 01 01 01 31 1 المساكن

01 01 01 01 31 1 بیع المباني السكنیة 01 01 06
31112 02 01 01 31 1 المباني غیر السكنیة

01 02 01 01 31 1 بیع المباني غیر السكنیة 02 01 06
31113 03 01 01 31 1 أنشاءات أخرى

01 03 01 01 31 1 بیع الحواجز األمنیة 03 01 06
02 03 01 01 31 1 بیع ابار و مناجم 04 01 06

3112 02 01 31 1 اآلت ومعدات
31121 01 02 01 31 1 بیع وسائط نقل 02 06

01 01 02 01 31 1 سیارات الصالون 01 02 06
02 01 02 01 31 1 سیارات الحمل / اللوریات 02 02 06
03 01 02 01 31 1 سیارات العمل 03 02 06
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04 01 02 01 31 1 الحافالت 04 02 06
05 01 02 01 31 1 سیارات ذات مواصفات خاصة 05 02 06
06 01 02 01 31 1 السفن 06 02 06
07 01 02 01 31 1 الزوارق 07 02 06
08 01 02 01 31 1 القاطرات 08 02 06
09 01 02 01 31 1 العجالت 09 02 06
10 01 02 01 31 1 الطائرات 10 02 06
11 01 02 01 31 1 الدراجات الھوائیة و البخاریة 11 02 06

31122 02 02 01 31 1 بیع االثاث واالجھزة واألالت والمعدات 03 06
01 02 02 01 31 1 االثاث الخشبي 01 03 06
02 02 02 01 31 1 االثاث المعدني 02 03 06
03 02 02 01 31 1 االثاث االخرى 03 03 06
04 02 02 01 31 1 المكائن 04 03 06
05 02 02 01 31 1 االجھزة 05 03 06
06 02 02 01 31 1 اجھزة االستنساخ 06 03 06
07 02 02 01 31 1 االت االتصال 07 03 06
08 02 02 01 31 1 الحاسبات االلكترونیة 08 03 06
09 02 02 01 31 1 آالت كبیرة أخرى 09 03 06
10 02 02 01 31 1 االسلحة و االعتدة (الشرطة) 10 03 06
11 02 02 01 31 1 المسارح و لوازمھا 11 03 06
12 02 02 01 31 1 االجھزة الموسیقیة 12 03 06
13 02 02 01 31 1 معدات أمنیة أخرى 13 03 06
14 02 02 01 31 1 بیع لوازم وتجھیزات اخرى 14 03 06

3113 03 01 31 1 موجودات ثابتة أخرى
31131 01 03 01 31 1 ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)

01 01 03 01 31 1 بیع الحیوانات 04 06
314 02 31 1 األصول طبیعیة (غیر المُنتجة)

19



01 02 31 1 األصول طبیعیة (غیر المُنتجة)
01 01 02 31 1 بیع االراضي 05 06

3141 01 01 01 02 31 1 االراضي الزراعیة 01 05 06
02 01 01 02 31 1 االراضي غیر الزراعیة 02 05 06
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ألستخدامات
تصنیف المصاریف لسنة ٢٠٠٧ المتوافق مع GFS وزارة

 المالیة فقط

تبویب 
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2 2 نفقــــــــــــــــــــات 2
نفقات جاریة 01 2

21 01 2 تعویضات الموظفین 01 01 2
211 1 01 2 رواتب وأجور

2111 01 1 01 2 رواتب وأجور نقدیة
01 01 1 01 2 الرواتب واألجور االساسیة

الرواتب واالجور 01 01 01 2
01 01 01 01 01 2 الرواتب 01 01 01 01 2
02 01 01 01 01 2 المكافات للمنتسبین 02 01 01 2
03 01 01 01 01 2 اجور المتعاقدین 03 01 01 2
04 01 01 01 01 2 اجور المحاضرات 04 01 01 2
05 01 01 01 01 2 اجور االمتحانات 05 01 01 2
06 01 01 01 01 2 اجور اللجان 06 01 01 2
07 01 01 01 01 2 المجازین دراسیا 07 01 01 2
08 01 01 01 01 2 اجور المستخدمین المحلیین 08 01 01 2

02 01 1 01 2 المخصصات 10 01 01 2
01 02 01 01 01 2 مخصصات الخطورة 01 10 01 01 2
02 02 01 01 01 2 االعمال االضافیة 09 01 01 2
03 02 01 01 01 2 مخصصات السكن 02 10 01 01 2
04 02 01 01 01 2 مخصصات الضیافة 03 10 01 01 2
05 02 01 01 01 2 مخصصات استثنائیة 04 10 01 01 2
06 02 01 01 01 2 مخصصات رقابیة 05 10 01 01 2
07 02 01 01 01 2 مخصصات المنصب 06 10 01 01 2
08 02 01 01 01 2 مخصصات الخدمة الجامعیة 07 10 01 01 2
09 02 01 01 01 2 مخصصات بدل خطورة امنیة 08 10 01 01 2
10 02 01 01 01 2 مخصصات مقطوعة 09 10 01 01 2
11 02 01 01 01 2 مخصصات الخدمة الخارجیة 10 10 01 01 2
12 02 01 01 01 2 مخصصات االرزاق 11 10 01 01 2
13 02 01 01 01 2 مخصصات الموقع الجغرافي 12 10 01 01 2

الترمیز الجدید لھیكل ترمیز ھیكل حسابات
 سنة ٢٠١٣ الجدید حسابات سنة ٢٠٠٧
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14 02 01 01 01 2 مخصصات صنف طبابة 13 10 01 01 2
15 02 01 01 01 2 مخصصات شھادة 14 10 01 01 2
16 02 01 01 01 2 مخصصات حرفة 15 10 01 01 2
17 02 01 01 01 2 مخصصات اعالة 16 10 01 01 2
18 02 01 01 01 2 مخصصات اطفال 17 10 01 01 2
19 02 01 01 01 2 مخصصات مھنیة 18 10 01 01 2
20 02 01 01 01 2 مخصصات رئاسیة 19 10 01 01 2
21 02 01 01 01 2 مخصصات ھندسیة 20 10 01 01 2
22 02 01 01 01 2 مخصصات خاصة 21 10 01 01 2

مخصصات عدم مزاولة مھنة 22 10 01 01 2
مخصصات نقل 23 10 01 01 2

مخصصات اللقب العلمي 24 10 01 01 2
2112 02 1 01 2 األجور والرواتب العینیــة

01 02 1 01 2 األجور والرواتب العینیــة
التأمین 11 01 01 2

01 01 02 01 01 2 التأمین على الحیاة 01 11 01 01 2
02 01 02 01 01 2 التأمین ضد الحوادث و االصابات 02 11 01 01 2
03 01 02 01 01 2 التامین الصحي 03 11 01 01 2

212 2 01 2 الرعایة االجتماعیة 09 01 2
2121 01 2 01 2 مساھمات اجتماعیة فعلیة

01 01 2 01 2 مساھمات التقاعد الحكومیة
01 01 01 2 01 2 مساھمة التقاعد الحكومیة 12 01 01 2

2122 02 2 01 2 مساھمات اجتماعیة محتسبة
01 02 2 01 2 مساھمات اجتماعیة محتسبة - (الرواتب التقاعدیة)

الرواتب والمكافآت التقاعدیة 01 09 01 2
01 01 02 02 01 2 الرواتب التقاعدیة (المدنیة) 01 01 09 01 2
02 01 02 02 01 2 المكافات التقاعدیة (المدنیة) 02 01 09 01 2
03 01 02 02 01 2 الرواتب التقاعدیة (العسكریة) 03 01 09 01 2
04 01 02 02 01 2 المكافات التقاعدیة (العسكریة) 04 01 09 01 2

الرواتب التقاعدیة للمشمولین بالضمان االجتماعي 05 01 09 01 2
المكافآت التقاعدیة للمشمولین بالضمان االجتماعي 06 01 09 01 2

الرواتب المتراكمة للشھداء 07 01 09 01 2
رواتب متراكمة للشھداء 1 07 01 09 01 2

رواتب االجازات االعتیادیة المتراكمة 2 07 01 09 01 2
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22 02 2 السلع والخدمات
1 02 2 المستلزمات السلعیة 03 01 2

01 1 02 2 المستلزمات السلعیة
01 01 1 02 2 قرطاسیة ومطبوعات 01 03 01 2

01 01 01 01 02 2 القرطاسیة 01 01 03 01 2
02 01 01 01 02 2 المطبوعات 02 01 03 01 2

02 01 1 02 2 كتب ومجالت 02 03 01 2
01 02 01 01 02 2 الكتب 01 02 03 01 2
02 02 01 01 02 2 المجالت 02 02 03 01 2
03 02 01 01 02 2 الوثائق 03 02 03 01 2
04 02 01 01 02 2 المخطوطات 04 02 03 01 2
05 02 01 01 02 2 افالم المیكروفیلم 05 02 03 01 2

03 01 1 02 2 الماء والمجاري 03 03 01 2
01 03 01 01 02 2 اجور الماء 01 03 03 01 2
02 03 01 01 02 2 اجور المجاري 02 03 03 01 2

04 01 1 02 2 الكھرباء 04 03 01 2
01 04 01 01 02 2 اجور الكھرباء 01 04 03 01 2
02 04 01 01 02 2 نفقات أستیراد الطاقة الكھربائیة 02 04 03 01 2

05 01 1 02 2 الوقود 05 03 01 2
01 05 01 01 02 2 الوقود 01 05 03 01 2
02 05 01 01 02 2 نفقات شراء الوقود المستورد لمحطات تولید الطاقة الكھربائیة 02 05 03 01 2
03 05 01 01 02 2 نفقات استیراد الوقود 03 05 03 01 2

06 01 1 02 2 المالبس 06 03 01 2
01 06 01 01 02 2 مالبس الموظفین 01 06 03 01 2
02 06 01 01 02 2 مالبس قوى االمن الداخلي 02 06 03 01 2
03 06 01 01 02 2 مالبس العسكریین 03 06 03 01 2
04 06 01 01 02 2 مالبس اخرى 04 06 03 01 2

07 01 1 02 2 االغذیة 07 03 01 2
01 07 01 01 02 2 اطعام الموقوفین والنزالء 01 07 03 01 2
02 07 01 01 02 2 التغذیة الصحیة 02 07 03 01 2
03 07 01 01 02 2 التغذیة المدرسیة 03 07 03 01 2
04 07 01 01 02 2 اغذیة اخرى 04 07 03 01 2

08 01 1 02 2 مواد المكافحة والوقایة 08 03 01 2
01 08 01 01 02 2 مواد المكافحة 01 08 03 01 2
02 08 01 01 02 2 مواد الوقایة 02 08 03 01 2
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09 01 1 02 2 المواد واللوازم 09 03 01 2
01 09 01 01 02 2 اللوازم المختبریة 01 09 03 01 2
02 09 01 01 02 2 اللوازم الطبیة 02 09 03 01 2
03 09 01 01 02 2 اللوازم المدرسیة 03 09 03 01 2
04 09 01 01 02 2 اللوازم الصناعیة 04 09 03 01 2
05 09 01 01 02 2 اللوازم الزراعیة 05 09 03 01 2
06 09 01 01 02 2 اللوازم االخرى 06 09 03 01 2

10 01 1 02 2 تجھیزات المرضى 10 03 01 2
01 10 01 01 02 2 مالبس المرضى 01 10 03 01 2
02 10 01 01 02 2 بیاضات 02 10 03 01 2
03 10 01 01 02 2 مفروشات 03 10 03 01 2

11 01 1 02 2 سلعیة متنوعة
01 11 01 01 02 2 الكتب المدرسیة 11 03 01 2
02 11 01 01 02 2 االدویة 12 03 01 2
03 11 01 01 02 2 التجھیزات و اللوازم الریاضیة 13 03 01 2
04 11 01 01 02 2 علف الحیوانات 14 03 01 2
05 11 01 01 02 2 القرطاسیة و لوازم الطالب 15 03 01 2
06 11 01 01 02 2 لوازم الغسیل 16 03 01 2
07 11 01 01 02 2 تجھیزات النزالء و االحداث 17 03 01 2
08 11 01 01 02 2 االسلحة و االعتدة (العسكریة) 18 03 01 2

افالم روائیة وتسجیلیة 19 03 01 2
09 11 01 01 02 2 افالم سینمائیة 01 19 03 01 2
10 11 01 01 02 2 افالم وثائقیة 02 19 03 01 2
11 11 01 01 02 2 األالت الحاسبة 20 03 01 2
12 11 01 01 02 2 األالت الطابعة 21 03 01 2
13 11 01 01 02 2 اجھزة التصویر و المیكروفیلم 22 03 01 2
14 11 01 01 02 2 أجھزة مكتبیة صغیرة أخرى 23 03 01 2

2 02 2 المستلزمات الخدمیة 02 01 2
01 2 02 2 المستلزمات الخدمیة

01 01 2 02 2 نفقات السفر 01 02 01 2
01 01 01 02 02 2 النفقات اللیلیة 01 01 02 01 2
02 01 01 02 02 2 نفقات وسائط النقل 02 01 02 01 2
03 01 01 02 02 2 نفقات السكن 03 01 02 01 2
04 01 01 02 02 2 النفقات االخرى 04 01 02 01 2

02 01 2 02 2 مخصصات ونفقات االیفاد 02 02 01 2
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01 02 01 02 02 2 النفقات اللیلیة 01 02 02 01 2
02 02 01 02 02 2 نفقات وسائط النقل 02 02 02 01 2
03 02 01 02 02 2 نفقات السكن 03 02 02 01 2
04 02 01 02 02 2 النفقات االخرى 04 02 02 01 2

03 01 2 02 2 نفقات االنتقال 03 02 01 2
01 03 01 02 02 2 النفقات اللیلیة 01 03 02 01 2
02 03 01 02 02 2 اجوروسائط النقل 02 03 02 01 2
03 03 01 02 02 2 النفقات االخرى 03 03 02 01 2

04 01 2 02 2 النشر واالعالم 04 02 01 2
01 04 01 02 02 2 نفقات النشر 01 04 02 01 2
02 04 01 02 02 2 نفقات االعالم 02 04 02 01 2
03 04 01 02 02 2 االشتراك في الصحف 03 04 02 01 2

05 01 2 02 2 أیجار المباني واالراضي 05 02 01 2
01 05 01 02 02 2 ایجار المباني 01 05 02 01 2
02 05 01 02 02 2 ایجار المخازن 02 05 02 01 2
03 05 01 02 02 2 ایجارات اخرى 03 05 02 01 2

06 01 2 02 2 أیجار مكائن ومعدات ووسائط النقل 06 02 01 2
01 06 01 02 02 2 ایجار المكائن و المعدات 01 06 02 01 2
02 06 01 02 02 2 ایجار الحاسبات االلكترونیة 02 06 02 01 2
03 06 01 02 02 2 ایجار اثاث و لوازم 03 06 02 01 2
04 06 01 02 02 2 ایجارات اخرى 04 06 02 01 2
05 06 01 02 02 2 ایجار وسائط النقل 05 06 02 01 2

07 01 2 02 2 الترفیھ الرسمي 07 02 01 2
01 07 01 02 02 2 الضیافة و الوفود و العالقات العامة 01 07 02 01 2
02 07 01 02 02 2 االحتفاالت 02 07 02 01 2

08 01 2 02 2 البرید 08 02 01 2
01 08 01 02 02 2 طوابع بریدیة 01 08 02 01 2
02 08 01 02 02 2 نقل البرید الدبلوماسي 02 08 02 01 2

09 01 2 02 2 االتصاالت والبرق 09 02 01 2
01 09 01 02 02 2 اجور المكالمات الھاتفیة 01 09 02 01 2
02 09 01 02 02 2 نصب و نقل اجھزة االتصاالت 02 09 02 01 2
03 09 01 02 02 2 ایجار اجھزة االتصاالت 03 09 02 01 2
04 09 01 02 02 2 النقل المباشر عبر االقمار الصناعیة 04 09 02 01 2
05 09 01 02 02 2 خدمات شبكة المعلومات 05 09 02 01 2
06 09 01 02 02 2 شبكة المیكرویف 06 09 02 01 2
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10 01 2 02 2 أجور الخبراء واالستشاریین 10 02 01 2
01 10 01 02 02 2 استشارات خصخصة 01 10 02 01 2
02 10 01 02 02 2 استشارات اقتصادیة ومالیة 02 10 02 01 2
03 10 01 02 02 2 االستشارات العلمیة 03 10 02 01 2
04 10 01 02 02 2 أستشارات قانونیة (اجور المحامین توكیل) 04 10 02 01 2
05 10 01 02 02 2 االستشارات االخرى 05 10 02 01 2

11 01 2 02 2 أجور الخدمات االمنیة 11 02 01 2
01 11 01 02 02 2 اجور حراسة االفراد 01 11 02 01 2
02 11 01 02 02 2 اجور حراسة المنشات 02 11 02 01 2

12 01 2 02 2 المساھمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر 12 02 01 2
01 12 01 02 02 2 المساھمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر 01 12 02 01 2

13 01 2 02 2 خدمیة متنوعة
01 13 01 02 02 2 ایجار الصنادیق لدى المصارف 13 02 01 2
02 13 01 02 02 2 المؤتمرات و الندوات 14 02 01 2
03 13 01 02 02 2 الطبع 15 02 01 2
04 13 01 02 02 2 االشتراك في الدورات التدریبیة 16 02 01 2
05 13 01 02 02 2 مسح و تحدید االراضي 17 02 01 2
06 13 01 02 02 2 نقل الشھود 18 02 01 2
07 13 01 02 02 2 تنظیف الدائرة 19 02 01 2
08 13 01 02 02 2 التعضید و الترجمة و التالیف 20 02 01 2
09 13 01 02 02 2 اجور الخدمات المصرفیة 21 02 01 2
10 13 01 02 02 2 اجور االنتساب الى المؤسسات العلمیة 22 02 01 2
11 13 01 02 02 2 طبع الطوابع المالیة 23 02 01 2
12 13 01 02 02 2 الدعایة 24 02 01 2
13 13 01 02 02 2 وسم المصوغات 25 02 01 2
14 13 01 01 01 2 اجور حراس حمایة المنشأت 26 02 01 2
90 13 01 02 02 2 خدمات اخرى (المتنوعة) 27 02 01 2
91 13 01 02 02 2 تنظیف المدن 28 02 01 2

3 02 2 صیانة الموجودات 04 01 2
01 3 02 2 الصیانة

01 01 3 02 2 صیانة الطرق والجسور 01 04 01 2
01 01 01 03 02 2 صیانة الطرق 01 01 04 01 2
02 01 01 03 02 2 صیانة الجسور 02 01 04 01 2
03 01 01 03 02 2 صیانة طریق المرور السریع 03 01 04 01 2

02 01 3 02 2 صیانة التأسیسات المائیة والكھربائیة 02 04 01 2
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01 02 01 03 02 2 صیانة التاسیسات المائیة 01 02 04 01 2
02 02 01 03 02 2 صیانة التاسیسات الكھربائیة 02 02 04 01 2

03 01 3 02 2 صیانة وسائط النقل 03 04 01 2
01 03 01 03 02 2 صیانة سیارات الصالون 01 03 04 01 2
02 03 01 03 02 2 صیانة سیارات الحمل 02 03 04 01 2
03 03 01 03 02 2 صیانة سیارات العمل 03 03 04 01 2
04 03 01 03 02 2 صیانة الطائرات 04 03 04 01 2
05 03 01 03 02 2 صیانة الزوارق 05 03 04 01 2
06 03 01 03 02 2 صیانة وسائط النقل االخرى 06 03 04 01 2

04 01 3 02 2 صیانة المبازل ومشاریع الري 04 04 01 2
01 04 01 03 02 2 صیانة مشاریع التحلیة (المبازل) 01 04 04 01 2
02 04 01 03 02 2 صیانة مشاریع الري الصغرى 02 04 04 01 2
03 04 01 03 02 2 صیانة مشاریع ابار النفع العام 03 04 04 01 2
04 04 01 03 02 2 صیانة منشات السدود 04 04 04 01 2
05 04 01 03 02 2 صیانة الواحات 05 04 04 01 2

05 01 3 02 2 مصاریف صیانة متنوعة
01 05 01 03 02 2 صیانة االثاث 05 04 01 2
02 05 01 03 02 2 صیانة المباني 06 04 01 2
03 05 01 03 02 2 صیانة المكائن و االجھزة و االالت 07 04 01 2
04 05 01 03 02 2 صیانة أسلحة الشرطة 08 04 01 2
05 05 01 03 02 2 صیانة الحدائق و المتنزھات و البساتین 09 04 01 2
06 05 01 03 02 2 صیانة المعامل 10 04 01 2
07 05 01 03 02 2 صیانة المحطات االذاعیة و التلفزیونیة 11 04 01 2
08 05 01 03 02 2 صیانة المواقع واللقى األثریة 12 04 01 2
09 05 01 03 02 2 صیانة األسلحة العسكریة 13 04 01 2

صیانة الكتب والسجالت والوثائق 14 04 01 2
10 05 01 03 02 2 صیانة الكتب 01 14 04 01 2
11 05 01 03 02 2 صیانة السجالت 02 14 04 01 2
12 05 01 03 02 2 صیانة الوثائق 03 14 04 01 2
13 05 01 03 02 2 صیانة وثائق التسجیل االخرى 04 14 04 01 2

المنح واالعانات وخدمة الدین ومصروفات اخرى 06 01 2
24 04 2 الفوائد 03 06 01 2

241 1 04 2 فوائد لغیر المقیمین
01 1 04 2 فوائد لغیر المقیمین

01 01 1 04 2 فوائد على قروض الخارجیة 01 03 06 01 2
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01 01 01 01 04 2 فوائد على قروض البنك الدولي 01 01 03 06 01 2
فوائد على قروض صندوق النقد الدولي 02 01 03 06 01 2
فوائد على القروض االجنبیة االخرى 03 01 03 06 01 2

فوائد مترتبة على اقساط اتفاقیات ثنائیة مع دول نادي باریس ودول خارج نادي باریس 04 01 03 06 01 2
242 2 04 2  فوائد محلیة ( المقیمین ) بخالف الحكومة العامة

01 2 04 2  فوائد محلیة ( المقیمین ) بخالف الحكومة العامة
01 01 2 04 2 فوائد السندات و الحواالت

01 01 01 02 04 2 فوائد السندات و الحواالت المحلیة 02 03 06 01 2
فوائد السندات والحواالت المحلیة 01 02 03 06 01 2

02 01 2 04 2 فوائد القروض
01 02 01 02 04 2 فوائد القروض 03 03 06 01 2

03 01 2 04 2 فوائد السندات على أطفاء دیون القطاع الخاص في الخارج
01 03 01 02 04 2 فوائد السندات على أطفاء دیون القطاع الخاص في الخارج 01 03 03 06 01 2

04 01 2 04 2 فوائد عن اعادة ھیكلة دیون خارجیة بموجب اتفاقیة دول نادي باریس وخارج نادي باریس
01 04 01 2 04 2 فوائد عن اعادة ھیكلة دیون خارجیة بموجب اتفاقیة دول نادي باریس وخارج نادي باریس 02 03 03 06 01 2

25 05 2 االعانات 02 06 01 2
251 1 05 2 لشركات عامة

2511 01 1 05 2 لمؤسسات عامة غیرمالیة
01 01 1 05 2 دعم المدیریات التابعة لوزارة الكھرباء 01 02 06 01 2

01 01 01 01 05 2 رواتب مدیریة الكھرباء 01 01 02 06 01 2
02 01 01 01 05 2 تشغیلیة مدیریة الكھرباء 02 01 02 06 01 2

02 01 1 05 2 دعم شركات الزراعة 02 02 06 01 2
01 02 01 01 05 2 الزراعة / الشركة العامة للبستنة والغابات / الرواتب 01 02 02 06 01 2
02 02 01 01 05 2 الزراعة / الشركة العامة للبستنة والغابات / النفقات التشغیلیة 02 02 02 06 01 2
03 02 01 01 05 2 الزراعة / الشركة العامة لخدمات الثروة الحیوانیة / الرواتب 03 02 02 06 01 2
04 02 01 01 05 2 الزراعة / الشركة العامة لخدمات الثروة الحیوانیة / النفقات التشغیلیة 04 02 02 06 01 2
05 02 01 01 05 2 الزراعة / الشركة العامة للبیطرة / الرواتب 05 02 02 06 01 2
06 02 01 01 05 2 الزراعة / الشركة العامة للبیطرة / النفقات التشغیلیة 06 02 02 06 01 2
07 02 01 01 05 2 الزراعة / الشركة العامة للمحاصیل الصناعیة / الرواتب 07 02 02 06 01 2
08 02 01 01 05 2 الزراعة / الشركة العامة للمحاصیل الصناعیة / النفقات التشغیلیة 08 02 02 06 01 2
09 02 01 01 05 2 رواتب شركة سنحاریب 09 02 02 06 01 2

03 01 1 05 2 الشركات االخرى
01 03 01 01 05 2 دعم الشركات االخرى 03 02 06 01 2

2512 02 1 05 2 لشركات عامة مالیة
01 02 1 05 2 لشركات عامة مالیة
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252 2 05 2 لشركات خاصة
2521 01 2 05 2 لشركات خاصة غیر مالیة

01 01 2 05 2 دعم المزارعین 04 02 06 01 2
01 01 01 02 05 2 شراء المحاصیل الزراعیة المصابة 01 04 02 06 01 2
02 01 01 02 05 2 الدواجن 02 04 02 06 01 2
03 01 01 02 05 2 البذور 03 04 02 06 01 2
04 01 01 02 05 2 بیع االسمدة باسعار مخفضة 04 04 02 06 01 2
05 01 01 02 05 2 خفض سعر الحبوب 05 04 02 06 01 2
06 01 01 02 05 2 اعانات زراعیة اخرى 06 04 02 06 01 2
07 01 01 02 05 2 دعم اسعار المشتقات النفطیة للمزارعین 07 04 02 06 01 2
08 01 01 02 05 2 دعم شراء التمور 08 04 02 06 01 2
09 01 01 02 05 2 دعم اسعار بیع الشعیر 09 04 02 06 01 2

دعم شراء محصولي الحنطة والشلب من المزارعین 10 04 02 06 01 2
دعم المبیدات 11 04 02 06 01 2

دعم العلف الحیواني 12 04 02 06 01 2
دعم االدویة البیطریة 13 04 02 06 01 2

دعم شراء وبیع الذرة الصفراء 14 04 02 06 01 2
دعم المكائن والمعدات واالالت الزراعیة 15 04 02 06 01 2

02 02 05 2 دعم فوائد القروض الصغیرة 05 02 06 01 2
01 02 02 05 2 دعم فوائد القروض الصغیرة

01 01 02 02 05 2 دعم فوائد القروض الصغیرة
26 06 2 المنــــح

261 1 06 2 المنح للحكومات األجنبیة
2611 01 1 06 2 جاریة

01 01 1 06 2 المساعدات العربیة
01 01 01 01 06 2 المساعدات العربیة 03 07 01 2

02 01 1 06 2 المساعدات االجنبیة
01 02 01 01 06 2 المساعدات االجنبیة 04 07 01 2

2612 02 1 06 2 رأسمالیة
262 2 06 2 االلتزامات والمساھمات والمساعدات الخارجیة 07 01 2

2621 01 2 06 2 جاریة
01 01 2 06 2 المساھمات العربیة 01 07 01 2

01 01 01 02 06 2 الجامعة العربیة 01 01 07 01 2
02 01 01 02 06 2 منظمة العمل العربیة 02 01 07 01 2
03 01 01 02 06 2 المنظمة الكشفیة العربیة 03 01 07 01 2
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04 01 01 02 06 2 مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة 04 01 07 01 2
05 01 01 02 06 2 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 05 01 07 01 2
06 01 01 02 06 2 منظمة االقطار العربیة المصدرة للنفط (اوابك) 06 01 07 01 2
07 01 01 02 06 2 الھیئة العربیة للطیران المدني 07 01 07 01 2
08 01 01 02 06 2 منظمة المدن العربیة 08 01 07 01 2
09 01 01 02 06 2 الصندوق العربي للمعونة الفنیة للدول االفریقیة 09 01 07 01 2
10 01 01 02 06 2 المعھد العربي للتدریب والبحوث االحصائیة 10 01 07 01 2
11 01 01 02 06 2 الھیئة القضائیة التابعة لمنظمة / االوابك 11 01 07 01 2
12 01 01 02 06 2 مساھمة العراق في صندوق جامعة الدول العربیة 12 01 07 01 2
13 01 01 02 06 2 االتحاد العربي للھیئات العاملة في رعایة الصم 13 01 07 01 2
14 01 01 02 06 2 المجموعة العربیة لالجھزة العلیا للرقابة والمحاسبة 14 01 07 01 2
15 01 01 02 06 2 االتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولیة 15 01 07 01 2
16 01 01 02 06 2 االتحاد العربي لمنتجي االسماك 16 01 07 01 2
17 01 01 02 06 2 المركز العربي للدراسات المناطق الجافة واالراضي القاحلة 17 01 07 01 2
18 01 01 02 06 2 مجلس وزراء البیئة العرب 18 01 07 01 2
19 01 01 02 06 2 الھیئة العربیة للطاقة الذریة 19 01 07 01 2
20 01 01 02 06 2 المركز االقلیمي للنظائر المشعة في تونس 20 01 07 01 2
21 01 01 02 06 2 مجلس وزراء الداخلیة العرب 21 01 07 01 2
22 01 01 02 06 2 األتحاد العربي للتربیة البدنیة والریاضیة 22 01 07 01 2
23 01 01 02 06 2 المنظمة العربیة للتنمیة األداریة 23 01 07 01 2
24 01 01 02 06 2 األتحاد البرلماني العربي 24 01 07 01 2
25 01 01 02 06 2 رابطة المعاھد والمراكز العربیة األقتصادیة واألجتماعیة 25 01 07 01 2
26 01 01 02 06 2 المعھد العربي للتخطیط / الكویت 26 01 07 01 2
27 01 01 02 06 2 المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 27 01 07 01 2
28 01 01 02 06 2 أدارة البیئة واألسكان والتنمیة المستدامة التابع لألمانة العامة للجامعة العربیة 28 01 07 01 2
29 01 01 02 06 2 المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین 29 01 07 01 2
30 01 01 02 06 2 المجلس العربي لألختصاصات الطبیة 30 01 07 01 2
31 01 01 02 06 2 الصندوق العربي للتنمیة الصحیة 31 01 07 01 2
32 01 01 02 06 2 األتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكھرباء 32 01 07 01 2
33 01 01 02 06 2 مجلس وزراء األسكان والتعمیر العرب 33 01 07 01 2
34 01 01 02 06 2 أتحاد مجالس البحث العلمي العربیة 34 01 07 01 2
35 01 01 02 06 2 أتحاد الجامعات العربیة 35 01 07 01 2
36 01 01 02 06 2 جمعیة عمداء كلیات الھندسة العربیة 36 01 07 01 2
37 01 01 02 06 2 أتحاد الریاضة العربي 37 01 07 01 2
38 01 01 02 06 2 جمعیة كلیات الطب العربیة 38 01 07 01 2
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39 01 01 02 06 2 جمعیة كلیات الطب البیطري العربیة 39 01 07 01 2
40 01 01 02 06 2 أتحاد عمداء كلیات اآلداب العرب 40 01 07 01 2
41 01 01 02 06 2 أتحاد الجامعات العربیة لكلیة الصیدلة 41 01 07 01 2
42 01 01 02 06 2 جمعیة كلیات وأقسام ومعاھد التربیة الریاضیة العربیة 42 01 07 01 2
43 01 01 02 06 2 المجلس العربي لتدریب طالب الجامعات العربیة 43 01 07 01 2
44 01 01 02 06 2 جمعیة كلیات الزراعة العربیة 44 01 07 01 2
45 01 01 02 06 2 جمعیة كلیات التربیة العربیة 45 01 07 01 2
46 01 01 02 06 2 جمعیة كلیات القانون العربیة 46 01 07 01 2
47 01 01 02 06 2 جمعیة كلیات طب األسنان العربیة 47 01 07 01 2
48 01 01 02 06 2 الجمعیة العمومیة لكلیات الحاسبات والمعلوماتیة العربیة 48 01 07 01 2
49 01 01 02 06 2 األتحاد العربي للنقل 49 01 07 01 2
50 01 01 02 06 2 أتحاد الموانئ البحریة العربیة 50 01 07 01 2
51 01 01 02 06 2 األكادیمیة العربیة للنقل البحري 51 01 07 01 2
52 01 01 02 06 2 األتحاد العربي لسكك الحدید 52 01 07 01 2
53 01 01 02 06 2 األمانة الفنیة لمجلس وزراء الشؤون األجتماعیة 53 01 07 01 2
54 01 01 02 06 2 54 االتحاد العربي لالسمدة 01 07 01 2
55 01 01 02 06 2 55 جامعة نایف للعلوم االمنیة 01 07 01 2
56 01 01 02 06 2 56 دعم امانة مجلس الوزراءالمعنیین لشؤون الكھرباء 01 07 01 2
57 01 01 02 06 2 57 مجلس  وزراء العدل العرب 01 07 01 2
58 01 01 02 06 2 58 اتحاد عمداء كلیات التربیة الریاضیة 01 07 01 2
59 01 01 02 06 2 59 جمعیة كلیات التمریض في الجامعات العربیة 01 07 01 2
60 01 01 02 06 2 60 المجمع العربي للموسیقى 01 07 01 2
61 01 01 02 06 2 61 الفرع االقلیمي العربي للوثائق في تونس 01 07 01 2
62 01 01 02 06 2 62 مساھمة اللجنة االولمبیة في االتحادات العربیة 01 07 01 2
63 01 01 02 06 2 63 مساھمة العراق في صندوق التضامن االسالمي للتنمیة 01 07 01 2
64 01 01 02 06 2 64 مساھمة العراق في االتحاد العربي للشرطة 01 07 01 2
65 01 01 02 06 2 65 االتحاد البرلماني العربي االنتقالي 01 07 01 2
66 01 01 02 06 2 66 الصندوق العربي لالنشطة الشبابیة والریاضیة 01 07 01 2
67 01 01 02 06 2 67 مجلس  وزراء الشباب والریاضة العرب 01 07 01 2
68 01 01 02 06 2 68 صندوق النقد العربي 01 07 01 2
69 01 01 02 06 2 69 معھد العالم العربي 01 07 01 2
70 01 01 02 06 2 70 معاھدة عدم انتشار االسلحة البایولوجیة 01 07 01 2
71 01 01 02 06 2 71 الشبكة االسالمیة لتكنلوجیا الفضاء 01 07 01 2
72 01 01 02 06 2 72 اللجنةالدائمةحول التعاون العلمي والتكنلوجي في منظمةالمؤتمراالسالمي 01 07 01 2
73 01 01 02 06 2 73 االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنلوجیا 01 07 01 2
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74 01 01 02 06 2 74 االتحاد العربي للنقل الجوي 01 07 01 2
75 01 01 02 06 2 75 المجلس العربي للمیاه 01 07 01 2
76 01 01 02 06 2 76 اتحاد اذاعات الدول العربیة 01 07 01 2
77 01 01 02 06 2 77 ادارةاالسرةوالطفولةلدعم االستراتیجیةالعربیةلتنمیة لغة الطفل 01 07 01 2
78 01 01 02 06 2 78 صندوق تمویل الترجمة العربیة للمواصفات العالمیة(اي اس او) 01 07 01 2
79 01 01 02 06 2 79 القمةالعربیة االقتصادیة والتنمویة واالجتماعیة 01 07 01 2
80 01 01 02 06 2 80 مجلس  وزراء النقل العرب 01 07 01 2
81 01 01 02 06 2 81 االتحاد العربي لالسمنت ومواد البناء 01 07 01 2
82 01 01 02 06 2 82 االتحاد العربي للصناعات الجلدیة 01 07 01 2
83 01 01 02 06 2 83 االتحاد العربي للصناعات النسیجیة 01 07 01 2
84 01 01 02 06 2 84 الصندوق العربي للریاضة 01 07 01 2
85 01 01 02 06 2 85 شركة المالحة العربیة المتحدة 01 07 01 2
86 01 01 02 06 2 86 مستحقات المعھد العالي العربي في باریس 01 07 01 2
87 01 01 02 06 2 87 االتحاد العربي لمكافحة التزویر والتزییف 01 07 01 2
88 01 01 02 06 2 88 الجامعة العربیة ـ مكتب بغداد 01 07 01 2
89 01 01 02 06 2 89 االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 01 07 01 2
90 01 01 02 06 2 90 الجمعیة العمومیة لكلیات الحاسبات والمعلوماتیةالعربیة 01 07 01 2
91 01 01 02 06 2 91 اللجنة العلمیة لكلیات الحقوق العربیة 01 07 01 2
92 01 01 02 06 2 92 اتحاد المجامع اللغویة العلمیة العربیة 01 07 01 2
93 01 01 02 06 2 93 مساھمةالتعلیم العالي والبحث العلمي في المجلس العربي لالختصاصات الطبیة 01 07 01 2
94 01 01 02 06 2 94 مساھمةالتعلیم العالي والبحث العلمي في المنظمةالعربیةللتربیةوالثقافةوالعلوم 01 07 01 2
95 01 01 02 06 2 95 مساھمةالتعلیم العالي والبحث العلمي في المنظمة العربیة للتنمیة االداریة 01 07 01 2
96 01 01 02 06 2 96 جمعیة المكتبات والمعلومات السعودیة 01 07 01 2
97 01 01 02 06 2 97 جمعیة كلیات اآلداب العربیة 01 07 01 2
98 01 01 02 06 2 98 جمعیة كلیات الطب البیطري العربیة 01 07 01 2
99 01 01 02 06 2 99 جمعیة كلیة العلوم في الجامعات العربیة 01 07 01 2

100 01 01 02 06 2 100 الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي 01 07 01 2
101 01 01 02 06 2 101 االتحاد الریاضي العربي 01 07 01 2
102 01 01 02 06 2 102 مساھمة العراق في موازنة منظمة المرأة العربیة 01 07 01 2
103 01 01 02 06 2 103 مساھمة مركز الدراسات واالمن المائي العربي 01 07 01 2
104 01 01 02 06 2 104 اتحاد االحصائیین العرب 01 07 01 2
105 01 01 02 06 2 105 الجمعیة العلمیة لكلیات الصیدلة في الوطن العربي 01 07 01 2
106 01 01 02 06 2 106 جمعیة كلیات أو مؤسسات االداب والعلوم االنسانیة 01 07 01 2
107 01 01 02 06 2 107 مؤسسة الدراسات الفلسطینیة 01 07 01 2
108 01 01 02 06 2 108 المؤسسة العربیة لضمان االستثمار 01 07 01 2
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مساھمة االتحاد العربي للقیاس والمعایرة 109 01 07 01 2
مساھمة جمھوریة العراق في مكافأة االمین العام السابق لجامعة الدول العربیة 110 01 07 01 2

المجلس العلمي لألختصاصات التمریضیة 111 01 07 01 2
رابطة األمناء العاملین للبرلمانات العربیة 112 01 07 01 2

02 01 2 06 2 المساھمات الدولیة 02 07 01 2
01 02 01 02 06 2 المساھمة في موازنة االمم المتحدة 01 02 07 01 2
02 02 01 02 06 2 منظمة االمم المتحدة للتربیة والثقافة والعلوم / الیونسكو 02 02 07 01 2
03 02 01 02 06 2 المنظمة العالمیة للسیاحة 03 02 07 01 2
04 02 01 02 06 2 منظمة االغذیة والزراعة لالمم المتحدة 04 02 07 01 2
05 02 01 02 06 2 المساھمة في ھیئة مكافحة الجراد الصحراوي 05 02 07 01 2
06 02 01 02 06 2 المنظمة الدولیة للري والبزل 06 02 07 01 2
07 02 01 02 06 2 المنظمة الدولیة للسدود العالیة 07 02 07 01 2
08 02 01 02 06 2 منظمة الدول المصدرة للنفط / االوبك 08 02 07 01 2
09 02 01 02 06 2 (ESTE) االتحاد الدولي لفحص البذور 09 02 07 01 2
10 02 01 02 06 2 مكتب بغداد لمنظمة الغذاء والزراعة لالمم المتحدة 10 02 07 01 2
11 02 01 02 06 2 المنظمة الدولیة لالجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة - االنتوساي 11 02 07 01 2
12 02 01 02 06 2 منظمة العواصم والمدن االسالمیة 12 02 07 01 2
13 02 01 02 06 2 منظمة الطیران المدني الدولیة (ایكاوا) 13 02 07 01 2
14 02 01 02 06 2 المساھمة في میزانیة اتحاد مؤسسات البحوث الزراعیة في الشرق االدنى وشمال افریقیا 14 02 07 01 2
15 02 01 02 06 2 لجنة مكافحة الجراد الصحراوي 15 02 07 01 2
16 02 01 02 06 2 المركز االقلیمي للتنمیة الریفیة في الشرق االدنى 16 02 07 01 2
17 02 01 02 06 2 منظمة السكر االبیض البریطانیة 17 02 07 01 2
18 02 01 02 06 2 اتحاد المعارض الدولیة 18 02 07 01 2
19 02 01 02 06 2 منظمة التجارة العالمیة 19 02 07 01 2
20 02 01 02 06 2 (OET) المنظمة الدولیة للصحة الحیوانیة 20 02 07 01 2
21 02 01 02 06 2 المنظمة الكشفیة العالمیة 21 02 07 01 2
22 02 01 02 06 2 22 برنامج االمم المتحدة للبیئة / الیونب 02 07 01 2
23 02 01 02 06 2 الشبكة االسالمیة للتنمیة وادارة مصادر المیاه 23 02 07 01 2
24 02 01 02 06 2 (EMO) المنظمة البحریة الدولیة 24 02 07 01 2
25 02 01 02 06 2 الوكالة الدولیة لمنظمة الطاقة الذریة 25 02 07 01 2
26 02 01 02 06 2 معاھدة االسلحة البایولوجیة 26 02 07 01 2
27 02 01 02 06 2 صندوق التعاون لمنظمة العواصم والمدن االسالمیة 27 02 07 01 2
28 02 01 02 06 2 منظمة المدن المتحدة / االتحاد الدولي للمدن المتوائمة 28 02 07 01 2
29 02 01 02 06 2 المساھمة في المؤتمر االسالمي 29 02 07 01 2
30 02 01 02 06 2 المحكمة الدولیة لقانون البحار 30 02 07 01 2
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31 02 01 02 06 2 (ITU) االتحاد الدولي لالتصاالت السلكیة واالسلكیة 31 02 07 01 2
32 02 01 02 06 2 المنظمة االقلیمیة لحمایة البیئة البحریة 32 02 07 01 2
33 02 01 02 06 2 صندوق االوبك للتنمیة الدولیة 33 02 07 01 2
34 02 01 02 06 2 منظمة الصحة العالمیة 34 02 07 01 2
35 02 01 02 06 2 المنظمة العالمیة للتقییس (اآلیزو) 35 02 07 01 2
36 02 01 02 06 2 المنظمة اآلسیویة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة (اآلسوساي) 36 02 07 01 2
37 02 01 02 06 2 (WIPO) المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 37 02 07 01 2
38 02 01 02 06 2 مركز االبحاث االحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للبلدان االسالمیة 38 02 07 01 2
39 02 01 02 06 2 (IEG) اللجنة الدولیة الكھروتقنیة 39 02 07 01 2
40 02 01 02 06 2 منظمة السكر الدولیة / بریطانیا 40 02 07 01 2
41 02 01 02 06 2 الصندوق المشترك للسلع 41 02 07 01 2
42 02 01 02 06 2 المركز األسالمي لتنمیة التجارة 42 02 07 01 2
43 02 01 02 06 2 (MIGA) الوكالة الدولیة لضمان األستثمار 43 02 07 01 2
44 02 01 02 06 2 المؤسسة األسالمیة لتأمین األستثمار وائتمان الصادرات 44 02 07 01 2
45 02 01 02 06 2 منظمة الكمارك العالمیة 45 02 07 01 2
46 02 01 02 06 2 (IFAD) الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 46 02 07 01 2
47 02 01 02 06 2 المنظمة األسالمیة للتربیة والثقافة والعلوم 47 02 07 01 2
48 02 01 02 06 2 الجمعیة األمریكیة للمسح الجوي والتحسس النائي 48 02 07 01 2
49 02 01 02 06 2 منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة الیونیدو 49 02 07 01 2
50 02 01 02 06 2 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة / مشاریع التعاون التقني 50 02 07 01 2
51 02 01 02 06 2 معاھدة جعل منطقة الشرق األوسط / منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل 51 02 07 01 2
52 02 01 02 06 2 معاھدة األسلحة الكیمیاویة 52 02 07 01 2
53 02 01 02 06 2 األتحاد البریدي العالمي 53 02 07 01 2
54 02 01 02 06 2 الجمعیة الدولیة للمسح الجوي والتحسس النائي 54 02 07 01 2
55 02 01 02 06 2 منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة / األنتربول 55 02 07 01 2
56 02 01 02 06 2 المنظمة الدولیة للحمایة المدنیة 56 02 07 01 2
57 02 01 02 06 2 الجمعیة األمریكیة لفحص المواد 57 02 07 01 2
58 02 01 02 06 2 أتحاد الطرق الدولي 58 02 07 01 2
59 02 01 02 06 2 معھد الكونكریت األمریكي 59 02 07 01 2
60 02 01 02 06 2 أتحاد جامعات العالم األسالمي 60 02 07 01 2
61 02 01 02 06 2 المركز الدولي لدراسة حفظ وصون الممتلكات الثقافیة 61 02 07 01 2
62 02 01 02 06 2 اللجنة الدولیة لحمایة التراث الثقافي والطبیعي العالمي 62 02 07 01 2
63 02 01 02 06 2 (WMO) منظمة االرصاد الجویة العالمیة 63 02 07 01 2
64 02 01 02 06 2 منظمة العمل الدولیة 64 02 07 01 2
65 02 01 02 06 2 65 اتحاد الجامعات العالمیة 02 07 01 2
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66 02 01 02 06 2 66 السلطة الدولیة لقیعان البحار 02 07 01 2
67 02 01 02 06 2 67 محكمة التحكیم الدائمة/الھاي 02 07 01 2
68 02 01 02 06 2 68 المساھمة في مركز الجنوب 02 07 01 2
69 02 01 02 06 2 69 االتحاد العربي للصناعات الغذائیة 02 07 01 2
70 02 01 02 06 2 70 المساھمة في المجلس العالمي للمیاه 02 07 01 2
71 02 01 02 06 2 71 منظمة االفراسیویة للتنمیة الریفیة 02 07 01 2
72 02 01 02 06 2 72 الھیئة االقلیمیة لمصائد االسماك 02 07 01 2
73 02 01 02 06 2 73 الوكالةالدولیة للطاقةالذریة/المیزانیةاالعتیادیة 02 07 01 2
74 02 01 02 06 2 74 اتحاد مجالس البحث العلمي العالمي/باریس 02 07 01 2
75 02 01 02 06 2 75 المجلس الدولي للموسیقى 02 07 01 2
76 02 01 02 06 2 76 المجلس الدولي للوثائق/فرنسا 02 07 01 2
77 02 01 02 06 2 77 منظمة افالم 02 07 01 2
78 02 01 02 06 2 78 اللجنة الدائمة للتعاون الفني العالمي/الكومستك 02 07 01 2
79 02 01 02 06 2 79 المركز الدولي للھندسة الوراثیةوالتقنیات االحیائیة 02 07 01 2
80 02 01 02 06 2 80 المركز الدولي للزالزل/ اي.سي.سي 02 07 01 2
81 02 01 02 06 2 81 مساھمةاللجنةاالولمبیةفي االتحادات الدولیة واآلسیویة 02 07 01 2
82 02 01 02 06 2 82 مساھمة مجلس النواب في االتحاد البرلماني الدولي 02 07 01 2
83 02 01 02 06 2 83 رابطة االمناء العامین للبرلمان 02 07 01 2
84 02 01 02 06 2 84 مجموعة ال٧٧ والصین 02 07 01 2
85 02 01 02 06 2 85 مساھمة مجلس النواب في منظمة المؤتمر االسالمي 02 07 01 2
86 02 01 02 06 2 86 عملیات حفظ السالم 02 07 01 2
87 02 01 02 06 2 87 المحكمة الدولیة 02 07 01 2
88 02 01 02 06 2 88 مركزاالبحاث للتاریخ والفنون والثقافة االسالمیة/اسطنبول 02 07 01 2
89 02 01 02 06 2 89 اتفاقیة المتر بي.اي.بي.ام 02 07 01 2
90 02 01 02 06 2 90 مساھمةالعراق في اتفاقیةالبیئةالدولیة 02 07 01 2
91 02 01 02 06 2 91 االتحاد الدولي للنقل الجوي 02 07 01 2
92 02 01 02 06 2 92 مساھمة الشركة العامة للخطوط الجویة العراقیةفي منظمة السیاحة 02 07 01 2
93 02 01 02 06 2 93 االتحاد الدولي للسكك الحدید یو.اي.في 02 07 01 2
94 02 01 02 06 2 94 الھیئة الدولیة للنقل بالسكك الحدید سي.اي.تي 02 07 01 2
95 02 01 02 06 2 95 اتفاقیة حظر االسلحة البایولوجیة 02 07 01 2
96 02 01 02 06 2 96 مركز العلوم والتكنلوجیا لحركة عدم االنحیاز 02 07 01 2
97 02 01 02 06 2 97 منظمة االیكروم 02 07 01 2
98 02 01 02 06 2 98 لجنة التراث العلمي 02 07 01 2
99 02 01 02 06 2 99 مساھمة العراق في صندوق االمم المتحدة للسكان 02 07 01 2

100 02 01 02 06 2 100 اشتراك العراق في المجلس الدولي لزیت الزیتون 02 07 01 2
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101 02 01 02 06 2 101 منتدى الطاقة العالمي 02 07 01 2
102 02 01 02 06 2 102 مجمع الفقھ االسالمي 02 07 01 2
103 02 01 02 06 2 103 الشبكة االسالمیة للزراعة 02 07 01 2
104 02 01 02 06 2 104 الجمعیة العالمیة للكري 02 07 01 2
105 02 01 02 06 2 105 تعاون البرید العاجل التابع لالتحاد البریدي العالمي 02 07 01 2
106 02 01 02 06 2 106 الرایب 02 07 01 2
107 02 01 02 06 2 107 اللجنة الدولیة للشطب العسكري 02 07 01 2
108 02 01 02 06 2 108 الصندوق المالي للسیزم 02 07 01 2
109 02 01 02 06 2 109 المؤسسة الدولیة االسالمیة لتمویل التجارة 02 07 01 2
110 02 01 02 06 2 110 معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة 02 07 01 2
111 02 01 02 06 2 111 المكتب الدولي للتعریفة الكمركیة 02 07 01 2
112 02 01 02 06 2 112 مساھمةالعراق في االتفاقیةاالطاریة للسیطرة على التدخین 02 07 01 2
113 02 01 02 06 2 113 االتحاد الدولي للجاموس 02 07 01 2
114 02 01 02 06 2 114 مساھمة العراق في منتدى افریقیا والدول العربیة 02 07 01 2
115 02 01 02 06 2 115 مساھمة العراق في منظمة ام زت سي سي(مشروع االمراض حیوانیة المنشأ) 02 07 01 2
116 02 01 02 06 2 116 المؤسسة االسالمیة لتنمیة القطاع الخاص بااللتزامات الدولیة 02 07 01 2
117 02 01 02 06 2 117 منظمة التداول الدولي العتماد المختبرات 02 07 01 2
118 02 01 02 06 2 118 اللجنة الدولیة للمترولوجیا القانونیة 02 07 01 2
119 02 01 02 06 2 119 منتدى البرید الدعائي 02 07 01 2
120 02 01 02 06 2 120 مساھمة استخدام القمر الصناعي عربسات 02 07 01 2
121 02 01 02 06 2 121 المكتب المركزي للنقل بالسكك الحدید(او.سي.تي.آي) 02 07 01 2
122 02 01 02 06 2 122 االتحاد االسالمي لمالكي البواخر 02 07 01 2
123 02 01 02 06 2 123 الصندوق المشترك للسلع 02 07 01 2
124 02 01 02 06 2 124 مساھمة الوقف الشیعي في مجمع الفقھ االسالمي ومنظمة المؤتمر االسالمي 02 07 01 2
125 02 01 02 06 2 125 االتحاد الدولي للمساحین 02 07 01 2
126 02 01 02 06 2 126 منظمة IEEE العالمیة 02 07 01 2
127 02 01 02 06 2 127 مساھمةالتعلیم العالي والبحث العلمي في منظمةامم المتحدةللتربیةوالثقافةوالعلوم 02 07 01 2
128 02 01 02 06 2 128 اتحاد الجامعات العربیة االوربیة 02 07 01 2
129 02 01 02 06 2 129 البنك االسالمي للتنمیة 02 07 01 2
130 02 01 02 06 2 130 المنتدى الدولي لالعتماد 02 07 01 2
131 02 01 02 06 2 131 وكالة الرقابة االقلیمیة للشرق االوسط 02 07 01 2
132 02 01 02 06 2 132 منظمة أیاال الوطنیة 02 07 01 2
133 02 01 02 06 2 133 المعھد العالمي للمسرح 02 07 01 2
134 02 01 02 06 2 134 مؤسسة االنماء الدولیة 02 07 01 2
135 02 01 02 06 2 135 حصةالعراق في صندوقي االقصى والقدس لدىالبنك االسالمي للتنمیة 02 07 01 2
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136 02 01 02 06 2 136 الوكالة الدولیة للطاقات المتجددة 02 07 01 2
137 02 01 02 06 2 137 المنظمةاالسیویةاالفریقیة لالستشارات القانونیة 02 07 01 2
138 02 01 02 06 2 138 وكالةاالمم المتحدةالغاثةوتشغیل الالجئین الفلسطینیین(االنروا) 02 07 01 2
139 02 01 02 06 2 139 صندوق أئتمان بعثة الناتو 02 07 01 2
140 02 01 02 06 2 140 االتحادالریاضي الدولي 02 07 01 2

مساھمة وزارة العلوم والتكنولوجیا في منظمة الیونسكو 141 02 07 01 2
الشبكة البیئیة االسالمیة للعلوم وتكنولوجیا الفضاء 142 02 07 01 2

االتحاد العالمي للمختبرات والمواد االنشائیة والنظم والھیاكل 143 02 07 01 2
المجمع االمریكي للفحوصات والمواد 144 02 07 01 2

الجمعیة االمریكیة للطرق الخارجیة ومسؤولیات النقل 145 02 07 01 2
مھد تقنیات االسفلت 146 02 07 01 2

لجنة التراث غیر المادي 147 02 07 01 2
مساھمة الوقف الشیعي في صندوق التضامن االسالمي 148 02 07 01 2

منظمة المدن التاریخیة 149 02 07 01 2
مساھمة التعلیم العالي في اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي / كومسك 150 02 07 01 2
مساھمة التعلیم العالي والبحث العلمي في الجامعة االسالمیة للتكنولوجیا في دكا 151 02 07 01 2

االتحاد الدولي للمدن والحكومات المحلیة 152 02 07 01 2
الشبكة االسالمیة لتقنیة المعلومات 153 02 07 01 2

2622 02 02 06 2 رأسمالیة
263 3 06 2 منح لوحدات الحكومة العامة

2631 01 3 06 2 جاریة
المنح 01 06 01 2

01 01 3 06 2 منحة مؤسسة السجناء
01 01 01 3 06 2 منحة مؤسسة الشھداء
02 01 01 3 06 2 منحة مؤسسة السجناء 01 01 06 01 2

رواتب مؤسسة السجناء 01 01 01 06 01 2
تشغیلیة مؤسسة السجناء 02 01 01 06 01 2

03 01 01 3 06 2 منحة مكتب مفتش عام / مؤسسة الشھداء
04 01 01 3 06 2 منحة العتبات المقدسة 02 01 06 01 2

رواتب العتبات المقدسة 01 02 01 06 01 2
النفقات التشغیلیة للعتبات المقدسة والمزارات الشریفة 02 02 01 06 01 2

02 01 3 06 2 منحة ھیئة الحج
01 02 01 3 06 2 منحة ھیئة الحج 19 01 06 01 2

03 01 3 06 2 الثقافة
منحة ھیئة السیاحة 03 01 06 01 2
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01 03 01 03 06 2 ھیئة السیاحة / الرواتب 01 03 01 06 01 2
02 03 01 03 06 2 02 ھیئة السیاحة / النفقات التشغیلیة 03 01 06 01 2

منحة دار الشؤون الثقافیة العامة 04 01 06 01 2
03 03 01 03 06 2 01 دار الشؤون الثقافیة العامة / الرواتب 04 01 06 01 2
04 03 01 03 06 2 02 دار الشؤون الثقافیة العامة / النفقات التشغیلیة 04 01 06 01 2

منحة دائرة السینما والمسرح 05 01 06 01 2
05 03 01 03 06 2 01 دائرة السینما والمسرح / الرواتب 05 01 06 01 2
06 03 01 03 06 2 دائرة السینما والمسرح / النفقات التشغیلیة 02 05 01 06 01 2

منحة دائرة الفنون التشكیلیة 06 01 06 01 2
07 03 01 03 06 2 01 دائرة الفنون التشكیلیة / الرواتب 06 01 06 01 2
08 03 01 03 06 2 02 دائرة الفنون التشكیلیة / النفقات التشغیلیة 06 01 06 01 2

04 01 3 06 2  07 01 06 01 2
01 04 01 03 06 2 01 الرواتب 07 01 06 01 2
02 04 01 03 06 2 02 النفقات التشغیلیة 07 01 06 01 2
03 04 01 03 06 2 03 07 01 06 01 2
04 04 01 03 06 2 04 07 01 06 01 2

05 01 3 06 2 منحة اللجنة االولمبیة الوطنیة العراقیة 08 01 06 01 2
01 05 01 03 06 2 01 الرواتب 08 01 06 01 2
02 05 01 03 06 2 02 النفقات التشغیلیة 08 01 06 01 2

06 01 3 06 2 منح المنظمات العلمیة والثقافیة 09 01 06 01 2
01 06 01 03 06 2 المنظمات العلمیة 01 09 01 06 01 2
02 06 01 03 06 2 المنظمات الثقافیة 02 09 01 06 01 2
03 06 01 03 06 2 المنظمات األخرى 03 09 01 06 01 2

07 01 3 06 2  المجمع العلمي
01 07 01 03 06 2  الرواتب
02 07 01 03 06 2  النفقات التشغیلیة

08 01 3 06 2 10 بیت الحكمة 01 06 01 2
01 08 01 03 06 2 01 الرواتب 10 01 06 01 2
02 08 01 03 06 2 02 النفقات التشغیلیة 10 01 06 01 2

09 01 3 06 2 منحة أمانة بغداد 11 01 06 01 2
01 09 01 03 06 2 01 الرواتب 11 01 06 01 2
02 09 01 03 06 2 02 النفقات التشغیلیة 11 01 06 01 2
03 09 01 03 06 2 الرواتب ( دائرة ماء بغداد) 03 11 01 06 01 2
04 09 01 03 06 2 النفقات التشغیلیة ( دائرة ماء بغداد) 04 11 01 06 01 2
05 09 01 03 06 2 الرواتب ( دائرة مجاري بغداد) 05 11 01 06 01 2
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06 09 01 03 06 2 النفقات التشغیلیة ( دائرةمجاري بغداد) 06 11 01 06 01 2
07 09 01 03 06 2
08 09 01 03 06 2

10 01 3 06 2 المؤسسات البلدیة 12 01 06 01 2
01 10 01 03 06 2 01 الرواتب 12 01 06 01 2
02 10 01 03 06 2 02 النفقات التشغیلیة 12 01 06 01 2

11 01 3 06 2 مدیریة المجاري العامة 13 01 06 01 2
01 11 01 03 06 2 الرواتب 01 13 01 06 01 2
02 11 01 03 06 2 النفقات التشغیلیة 02 13 01 06 01 2

12 01 3 06 2 مدیریة الماء العامة 14 01 06 01 2
01 12 01 03 06 2 الرواتب 01 14 01 06 01 2
02 12 01 03 06 2 النفقات التشغیلیة 02 14 01 06 01 2

13 01 03 06 2 نفقات اللجنة البارالمبیة الوطنیة العراقیة 15 01 06 01 2
01 13 01 03 06 2 الرواتب 01 15 01 06 01 2
02 13 01 03 06 2 النفقات التشغیلیة 02 15 01 06 01 2

02 3 06 2 رأسمالیة
01 02 3 06 2 راس مال الھیئات و الشركات العامة

01 01 02 03 06 2 راس مال الھیئات و الشركات العامة 18 01 06 01 2
02 02 3 06 2 المشاریع الرأسمالیة ألمانة بغداد

01 02 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة ألمانة بغداد
03 02 3 06 2 المشاریع الرأسمالیة للبنك المركزي العراقي

01 03 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة للبنك المركزي العراقي
04 02 3 06 2 المشاریع الراسمالیة لللجنة األولمبیة الوطنیة العراقیة

01 04 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة لللجنة األولمبیة الوطنیة العراقیة
05 02 03 06 2 برنامج تنمیة االقالیم وتسریع اعمار المحافظات

01 05 02 03 06 2 برنامج تنمیة االقالیم وتسریع اعمار المحافظات
02 05 02 03 06 2 مشروع بناء المساكن في المحافظات

06 02 03 06 2 برنامج تنمیة انعاش االھوار
01 06 02 03 06 2 برنامج تنمیة انعاش االھوار

07 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة لبیت الحكمة
01 07 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة لبیت الحكمة

08 02 03 06 2 برنامج تطویر منطقة المعامل
01 08 02 03 06 2 برنامج تطویر منطقة المعامل

09 02 03 06 2
01 09 02 03 06 2
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10 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة لمؤسسة الشھداء
01 10 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة لمؤسسة الشھداء

11 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة لشبكة االعالم العراقیة
01 11 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة لشبكة االعالم العراقیة

12 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة للمجمع العلمي العراقي
01 12 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة للمجمع العلمي العراقي

13 02 03 06 2 رأسمال صندوق اقراض الفالحین الصغار 20 01 06 01 2
01 13 02 03 06 2 رأسمال صندوق اقراض الفالحین الصغار

منحة العیادات الشعبیة 21 01 06 01 2
14 02 03 06 2 مشروع دعم القطاع الزراعي

01 14 02 03 06 2 مشروع دعم القطاع الزراعي
15 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة للھیئة العامة للحج والعمرة

01 15 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة للھیئة العامة للحج والعمرة
16 02 03 06 2 المشاریع الراسمالیة للجنة البارالمبیة الوطنیة العراقیة

01 16 02 03 06 2 المشاریع الراسمالیة للجنة البارالمبیة الوطنیة العراقیة
17 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة لمؤسسة السجناء السیاسیین

01 17 02 03 06 2 المشاریع الرأسمالیة لمؤسسة السجناء السیاسیین
منح الصندوق العراقي للتنمیة الخارجیة 16 01 06 01 2

01 18 02 03 06 2 منح رواتب الصندوق العراقي للتنمیة الخارجیة 01 16 01 06 01 2
02 18 02 03 06 2 منح تشغیلیة الصندوق العراقي للتنمیة الخارجیة 02 16 01 06 01 2

19 02 03 06 2 المشاریع االستثماریة الخدمیة لمحافظة الدیوانیة
01 19 02 03 06 2 المشاریع االستثماریة الخدمیة لمحافظة الدیوانیة

منحة صندوق تقاعد موظفي الدولة 17 01 06 01 2
01 20 02 03 06 2 رواتب منتسبي صندوق تقاعد موظفي الدولة 01 17 01 06 01 2
01 20 02 03 06 2 النفقات التشغیلیة لصندوق تقاعد موظفي الدولة 02 17 01 06 01 2

27 07 2 المساعدات االجتماعیة 02 09 01 2
272 2 07 2 منافع المساعدات إجتماعیة

2721 01 2 07 2 نقدیة
01 01 2 07 2 التبرعات واالعانات

01 01 01 02 07 2 التبرعات واالعانات 25 04 06 01 2
02 01 2 07 2 صندوق تعویضات متضرري الحرب

01 02 01 02 07 2 صندوق تعویضات متضرري الحرب 26 04 06 01 2
نفقات التمویل المشترك 27 04 06 01 2

03 01 2 07 2 شبكة الحمایة األجتماعیة
01 03 01 02 07 2 شبكة الحمایة األجتماعیة 01 02 09 01 2
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04 01 2 07 2 الرواتب التقاعدیة لدائرة العمل والضمان االجتماعي
01 04 01 02 07 2 الرواتب التقاعدیة لدائرة العمل والضمان االجتماعي

05 01 2 07 2 بدالت العسكریین
01 05 01 02 07 2 بدالت العسكریین 02 02 09 01 2

2722 02 2 07 2 عینیة
01 02 2 07 2 نظام التوزیع العام

01 01 02 02 07 2 نظام التوزیع العام 03 02 09 01 2
02 02 2 07 2 االغاثة والمعونة االجتماعیة للمھجرین

01 02 02 02 07 2 االغاثة والمعونة االجتماعیة للمھجرین 04 02 09 01 2

28 08 2 04 المصروفات األخرى 06 01 2
281 1 08 2 مصاریف ملكیة غیر الفوائد

2814 04 1 08 2 استئجار األصول غیر الُمنتجة
01 04 1 08 2 استئجار األصول غیر الُمنتجة

01 01 04 01 08 2 ایجار االراضي 04 05 02 01 2
282 2 08 2 نفقات أخرى متنوعة

2821 01 2 08 2 جاریة
01 01 2 08 2 مكافئآت لغیر المنتسبین واالوسمة 01 04 06 01 2

01 01 01 02 08 2 مكافات 01 01 04 06 01 2
02 01 01 02 08 2 مكافات المخبرین و المتعاونین 02 01 04 06 01 2
03 01 01 02 08 2 االوسمة 03 01 04 06 01 2

02 01 2 08 2 مخصصات وبعثات الطالب 02 04 06 01 2
01 02 01 02 08 2 مخصصات التالمیذ 01 02 04 06 01 2
02 02 01 02 08 2 بعثات الطالب 02 02 04 06 01 2

03 01 2 08 2 أقساط التأمین على غیر الحیاة 03 04 06 01 2
01 03 01 02 08 2 تامین المسؤولیة الشخصیة 01 03 04 06 01 2
02 03 01 02 08 2 تامین االموال و الموجودات الثابتة 02 03 04 06 01 2

04 01 2 08 2 تعویضات وغرامات 04 04 06 01 2
01 04 01 02 08 2 تعویضات حرب الكویت 01 04 04 06 01 2
02 04 01 02 08 2 تعویضات الضحایا 02 04 04 06 01 2
03 04 01 02 08 2 تعویضات مختلفة 03 04 04 06 01 2

05 01 2 08 2 الرسوم والضرائب 05 04 06 01 2
01 05 01 02 08 2 الرسوم القضائیة 01 05 04 06 01 2
02 05 01 02 08 2 الضرائب 02 05 04 06 01 2

06 01 2 08 2 مصاریف أخرى
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01 06 01 02 08 2 األسترجاع واألسترداد
02 06 01 02 08 2 ردیات مختلفة 06 04 06 01 2
03 06 01 02 08 2 منح الجمعیات الخیریة والدینیة 07 04 06 01 2
04 06 01 02 08 2 منح وتحویالت أخرى 08 04 06 01 2
05 06 01 02 08 2 النشاط الكشفي 09 04 06 01 2
06 06 01 02 08 2 أحتیاطي الطوارئ 10 04 06 01 2
07 06 01 02 08 2 ضرر مبادلة العملة 11 04 06 01 2
08 06 01 02 08 2 عمولة بیع الطوابع المالیة 12 04 06 01 2
09 06 01 02 08 2 اطفاء الدیون 13 04 06 01 2
10 06 01 02 08 2 النشاطات الریاضیة 14 04 06 01 2
11 06 01 02 08 2 النشاطات المدرسیة 15 04 06 01 2
12 06 01 02 08 2 التسویة النقدیة للدیون الصغیرة للقطاع الخاص في الخارج 16 04 06 01 2
13 06 01 02 08 2 17 مدیونیة البنك االسالمي 04 06 01 2
14 06 01 02 08 2 18 مستحقات المؤسسة العربیة لضمان االستثمار 04 06 01 2
15 06 01 02 08 2 19 نفقات تسدید اصل قرض سي.اس.او.بي التشیكي لسفارتنا في براغ 04 06 01 2
16 06 01 02 08 2 20 تسویة الدیون في الخارج 04 06 01 2
17 06 01 02 08 2  نفقات ادارة مكافحة االرھاب
18 06 01 02 08 2  نفقات لجنة اسناد محافظة دیالى
19 06 01 02 08 2  نفقات لجنة جمع تبرعات الروضة العسكریة الشریفة
20 06 01 02 08 2 21 منحة اصدارات حواالت الخزینة القدیمة 04 06 01 2
21 06 01 02 08 2 22 الخسارة المترتبة في استبدال العملة العراقیة 04 06 01 2
22 06 01 02 08 2 23 اجور دراسیة الوالد العاملین في البعثات في الخارج 04 06 01 2
23 06 01 02 08 2 24 اقساط االتفاقیات الثنائیة مع دول باریس ودول خارج نادي باریس 04 06 01 2

البرامج الخاصة 08 01 2
البرامج التدریبیة 01 08 01 2
البرامج الصحیة 02 08 01 2

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

البرامج الثقافیة والفنیة 05 08 01 2
برامج الشباب والریاضة 06 08 01 2

البرامج التعلیمیة والتربویة 07 08 01 2
البرامج الخاصة باألمن وادفاع 08 08 01 2

البرامج العلمیة 09 08 01 2
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ھیكل حسابات الموجودات والمطلوبات 
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٤المطلوبات ٣٣
 ٤٠١الحسابات النقدیة الدائنة٣٣١٢
٤٠١٠١البنك/ سحب على المكشوف٣٣١٢١
٤٠١٠٢الرصید النقدي المدور٣٣١٢٢
٤٠٢حسابات االمانات٣٣١٨
٤٠٢٠١أمانات ضمان تحصیل اإلیرادات٣٣١٨١
٤٠٢٠١٠١أمانات الضرائب٣٣١٨١١
٤٠٢٠١٠٢أمانات دوائر الكمارك٣٣١٨١٢
٣٣١٨١٣DFI٤٠٢٠١٠٣امانات حساب
٤٠٢٠١٠٩أمانات أخرى متنوعة٣٣١٨١٩
٤٠٢٠٢األمانات الشخصیة٣٣١٨٢
٤٠٢٠٢٠١أمانات المحاكم٣٣١٨٢١
٤٠٢٠٢٠٢أمانات التنفیذ٣٣١٨٢٢
٤٠٢٠٢٠٣أمانات رعایة القاصرین٣٣١٨٢٣
٤٠٢٠٢٠٤أمانات التسجیل العقاري٣٣١٨٢٤
٤٠٢٠٢٠٥أمانات األوقاف٣٣١٨٢٥
٤٠٢٠٢٠٦أمانات البلدیات٣٣١٨٢٦
٤٠٢٠٢٠٧أمانات إیجار العقارات للمنظمات والنقابات المھنیة٣٣١٨٢٧
٤٠٢٠٢٠٩أمانات الدوائر األخرى٣٣١٨٢٩
٤٠٢٠٢٠٩٠١أمانات الدوائر األخرى٣٣١٨٢٩١

الترمیز الجدید لسنة ٢٠١٣ الترمیز القدیم لسنة٢٠٠٧
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ھیكل حسابات الموجودات والمطلوبات 
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الترمیز الجدید لسنة ٢٠١٣ الترمیز القدیم لسنة٢٠٠٧

٤٠٢٠٢٠٩٠٢امانات صندوق تقاعد موظفي الدولة٣٣١٨٢٩٢
٤٠٢٠٣أمانات التوزیع٣٣١٨٣
٤٠٣حسابات دائنة أخرى (الدائنون)٩٩١٢٣
٤٠٣٠١دائنو الرواتب واإلجور المعادة٩٩١٢٣١
٤٠٣٠٢دائنو النفقات الدراسیة٩٩١٢٣٢
٤٠٣٠٢٠١وزار ة التعلیم العالي٩٩١٢٣٢١
٤٠٣٠٢٠٢وزارة الخارجیة٩٩١٢٣٢٢
٤٠٣٠٣معالجة األخطاء الحسابیة الدائنة٩٩١٢٣٣
٤٠٣٠٣٠١معالجة الزیادة في الصندوق والبنك٩٩١٢٣٣١
٤٠٣٠٣٠٢معالجة الزیادة في المواد المخزنیة٩٩١٢٣٣٢
٤٠٣٠٣٠٣معالجة الزیادة في المقبوضات٩٩١٢٣٣٣
٤٠٣٠٣٠٤معالجة الزیادة في اإلیرادات٩٩١٢٣٣٤
٤٠٣٠٤اإلستقطاعات لحساب الغیر٩٩١٢٣٤
٤٠٣٠٤٠١المصارف٩٩١٢٣٤١
٤٠٣٠٤٠١٠١مصرف الرافدین٩٩١٢٣٤١١
٤٠٣٠٤٠١٠٢مصرف الرشید٩٩١٢٣٤١٢
٤٠٣٠٤٠١٠٣المصرف العقاري٩٩١٢٣٤١٣
٤٠٣٠٤٠١٠٤المصرف الزراعي٩٩١٢٣٤١٤
٤٠٣٠٤٠١٠٥مصرف العراق٩٩١٢٣٤١٥
٤٠٣٠٤٠١٠٦المصرف الصناعي ٩٩١٢٣٤١٦
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الترمیز الجدید لسنة ٢٠١٣ الترمیز القدیم لسنة٢٠٠٧

٤٠٣٠٤٠٢دوائر التنفیذ٩٩١٢٣٤٢
٤٠٣٠٤٠٣شركات التأمین٩٩١٢٣٤٣
٤٠٣٠٤٠٤الشركات العامة٩٩١٢٣٤٤
٤٠٣٠٤٠٥دوائر القطاع الحكومي٩٩١٢٣٤٥
٤٠٣٠٤٠٦الجمعیات والمنظمات والنوادي٩٩١٢٣٤٦
٤٠٣٠٤٠٩دوائر وجھات اخرى٩٩١٢٣٤٩
٤٠٣٠٥حسابات دائنة للمقاولین والمتعھدین٩٩١٢٣٥
٤٠٣٠٥٠١التأمینات األولیة٩٩١٢٣٥١
٤٠٣٠٥٠٢التامینات النظامیة٩٩١٢٣٥٢
٤٠٣٠٥٠٣تامینات االستقطاعات النقدیة٩٩١٢٣٥٣
٤٠٣٠٥٠٤إستقطاعات من مقاولین للغیر٩٩١٢٣٥٤
٤٠٣٠٥٠٥إستقطاعات غرامات تأخیریة٩٩١٢٣٥٥
٤٠٣٠٦حسابات دائنة متنوعة٩٩١٢٣٦
٤٠٣٠٦٠١صكوك غیر مسحوبة٩٩١٢٣٦١
٤٠٣٠٦٠٢تأمینات مستلمة من الغیر٩٩١٢٣٦٢
٤٠٣٠٦٠٣تأمینات تمویل مشروع للغیر٩٩١٢٣٦٣
٤٠٣٠٩تصفیة األرصدة القدیمة٩٩١٢٣٩
٤٠٤اإلقتراض٣٣١٤
٤٠٤٠١اإلقتراض الداخلي٣٣١٤١
٤٠٤٠١٠١إذونات الخزینة٣٣١٤١١
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الترمیز الجدید لسنة ٢٠١٣ الترمیز القدیم لسنة٢٠٠٧

٤٠٤٠١٠١٠١إذونات خزینة لمدة ٩١ یوم٣٣١٤١١١
٤٠٤٠١٠١٠٢إذونات خزینة لمدة ٦٣ یوم٣٣١٤١١٢
٤٠٤٠١٠١٠٣إذونات خزینة لمدة ٢٨ یوم٣٣١٤١١٣
٤٠٤٠١٠١٠٤إذونات خزینة لمدة ١٨٠ یوم٣٣١٤١١٤
٤٠٤٠١٠١٠٥إذونات خزینة لمدة ٣٦٠یوم٣٣١٤١١٥
٤٠٤٠١٠٢اقتراض داخلي قصیر االجل٣٣١٤١٢
٤٠٤٠١٠٢٠١سندات  حكومة العراق٣٣١٤١٢١

٤٠٤٠١٠٣اقتراض داخلي طویل االجل
٤٠٤٠١٠٣٠١سندات  حكومة العراق

٠٠٠اوراق مالیة عدا االسھم٣٣٢٣
٤٠٤٠٢اقتراض خارجي٣٣٢٤
٤٠٤٠٢٠١اقتراض عربي٣٣٢٤١
٤٠٤٠٢٠٢اقتراض اجنبي٣٣٢٤٢
٤٠٦حسابات التسویة الدائنة٩٩١٢٦
٤٠٦٠١إیرادات مستلمة مقدمًا٩٩١٢٦١
٤٠٦٠٢مصاریف مستحقة غیر مدفوعة٩٩١٢٦٢
٤٠٦٠٣تخصیصات لقاء مستندات شحن غیرمستلمة٩٩١٢٦٣
٤٠٦٠٤تخصیصات لقاء مستندات شحن مدفوعة٩٩١٢٦٤
٤٠٧حسابات جاریة للتمویل٩٩١٢٧
٤٠٧٠١حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن٩٩١٢٧١
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الترمیز الجدید لسنة ٢٠١٣ الترمیز القدیم لسنة٢٠٠٧

٤٠٧٠١٠١حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن/النفقات٩٩١٢٧١١
٤٠٧٠١٠١٠١حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن/النفقات الجاریة٩٩١٢٧١١١
٤٠٧٠١٠١٠٢حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن / الخطة االستثماریة٩٩١٢٧١١٢
٤٠٧٠١٠٢حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن/المغلق٩٩١٢٧١٢
٤٠٧٠١٠٢٠١حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة والخزائن/المغلق٩٩١٢٧١٢١
٤٠٧٠٢حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي٩٩١٢٧٢
٤٠٧٠٢٠١حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي/النفقات ٩٩١٢٧٢١
٤٠٧٠٢٠١٠١حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي/النفقات الجاریة٩٩١٢٧٢١١
٤٠٧٠٢٠١٠٢حسابات  جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي/الخطة االستثماریة٩٩١٢٧٢١٢
٤٠٧٠٢٠٢حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي/المغلق٩٩١٢٧٢٢
٤٠٧٠٢٠٢٠١حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة ودوائر النظام الالمركزي/المغلق٩٩١٢٧٢٢١
٤٠٧٠٢٠٣حسابات جاریة بین دائرة المحاسبةDFI ودوائرالنظام الالمركزي٩٩١٢٧٢٣
٤٠٧٠٢٠٣٠١حسابات جاریة بین دائرة المحاسبةDFI ودوائرالنظام الالمركزي الجاریة٩٩١٢٧٢٣١
٤٠٧٠٢٠٣٢حسابات جاریة بین دائرة المحاسبةDFI ودوائرالنظام الالمركزي الخطة االستثماریة٩٩١٢٧٢٣١
٤٠٧٠٣حسابات جاریة بین الوحدات الرئیسیة وفروعھا٩٩١٢٧٣
٤٠٧٠٣٠١حسابات جاریة بین الخزائن وفروعھا٩٩١٢٧٣١
٤٠٧٠٣٠١٠١حسابات جاریة بین الخزائن وفروعھا٩٩١٢٧٣١١
٤٠٧٠٣٠٢حسابات جاریة بین دوائر النظام الالمركزي وفروعھا٩٩١٢٧٣٢
٤٠٧٠٣٠٢٠١حسابات جاریة بین دوائر النظام الالمركزي وفروعھا٩٩١٢٧٣٢١
٤٠٧٠٣٠٣حسابات جاریة بین الخزائن ودوائر النظام الالمركزي٩٩١٢٧٣٣
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الترمیز الجدید لسنة ٢٠١٣ الترمیز القدیم لسنة٢٠٠٧

٤٠٧٠٣٠٣٠١حسابات جاریة بین الخزائن ودوائر النظام الالمركزي٩٩١٢٧٣٣١
(DFI)٤٧٤حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة النقدیة وال
(DFI)٤٧٤١حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة النقدیة وال
(DFI)٤٧٤١١حسابات جاریة بین دائرة المحاسبة النقدیة وال

٤٠٨حساب  النتیجة٩٩١٢٨
٤٠٩الحسابات النظامیة الدائنة٩٩١٢٩
٤٠٩٠١خطابات ضمان من الدائرة للغیر٩٩١٢٩١
٤٠٩٠٢مقابل خطابات ضمان من الغیر٩٩١٢٩٢
٤٠٩٠٣مقابل موجود نقدي لوحدات مستقلة مالیًا٩٩١٢٩٣
٤٠٩٠٤مقابل الموجودات الثابتة٩٩١٢٩٤
٤٠٩٠٤٠١مقابل األراضي٩٩١٢٩٤١
٤٠٩٠٤٠٢مقابل المباني والمنشآت٩٩١٢٩٤٢
٤٠٩٠٤٠٣مقابل اآلالت والمعدات٩٩١٢٩٤٣
٤٠٩٠٤٠٤مقابل وسائط النقل٩٩١٢٩٤٤
٤٠٩٠٤٠٥مقابل العدد والقوالب٩٩١٢٩٤٥
٤٠٩٠٤٠٦مقابل اآلثاث وأجھزة المكاتب٩٩١٢٩٤٦
٤٠٩٠٤٠٧مقابل نباتات وحیوانات٩٩١٢٩٤٧
٤٠٩٠٤٠٨مقابل موجودات أخرى٩٩١٢٩٤٨
٤٠٩٠٥مقابل المخزن٩٩١٢٩٥
٤٠٩٠٥٠١مقابل مخزن المواد األولیة٩٩١٢٩٥١
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الترمیز الجدید لسنة ٢٠١٣ الترمیز القدیم لسنة٢٠٠٧

٤٠٩٠٥٠٢مقابل مخزن األدوات اإلحتیاطیة٩٩١٢٩٥٢
٤٠٩٠٥٠٣مقابل مخزن الوقود٩٩١٢٩٥٣
٤٠٩٠٥٠٤مقابل مخزن المتنوعات٩٩١٢٩٥٤
٤٠٩٠٥٠٥مقابل مخزن اإلنتاج٩٩١٢٩٥٥
٤٠٩٠٥٠٦مقابل مخزن بضائع بغرض البیع٩٩١٢٩٥٦
٤٠٩٠٥٠٧مقابل مخزن أخرى٩٩١٢٩٥٧
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٣الموجودات ٣٢
٣٠١نقد٣٢١
٣٠١٠١نقد في الصندوق٣٢١٢١
٣٠١٠٢نقد في المصرف٣٢١٢٢
٣٠١٠٢٠١بنك النفقات / دینار٣٢١٢٢١
٣٠١٠٢٠١٠١بنك النفقات الجاریة٣٢١٢٢١١
٣٠١٠٢٠١٠٢بنك النفقات لمشاریع الخطة االستثماریة٣٢١٢٢١٢
٣٠١٠٢٠٢بنك العمالت األجنبیة٣٢١٢٢٢
٣٠١٠٢٠٢٠١بنك العمالت األجنبیة/ الدوالر٣٢١٢٢٢١
٣٠١٠٢٠٢٠٢بنك العمالت األجنبیة/ الیورو٣٢١٢٢٢٢

٣٠١٠٢٠٢٠٣بنك العمالت االجنبیة/اخرى
٣٠١٠٢٠٣بنك اإلیرادات المغلق٣٢١٢٢٣
٣٠١٠٢٠٣٠١بنك اإلیرادات المغلق/ الدینار٣٢١٢٢٣١
٣٠١٠٢٠٣٠٢بنك اإلیرادات المغلق/ الدوالر٣٢١٢٢٣٢

٣٠١٠٢٠٣٠٣بنك االیرادات المغلق/اخرى
٣٠١٠٢٠٤بنك األمانات٣٢١٢٢٤
٣٠١٠٢٠٤٠١بنك األمانات/ الدینار٣٢١٢٢٤١
٣٠١٠٢٠٤٠٢بنك األمانات /الدوالر٣٢١٢٢٤٢
٣٠١٠٢٠٦بنك القرض٣٢١٢٢٦

الترمیز الجدید سنة٢٠١٣الترمیز القدیم سنة٢٠٠٧
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ھیكل حسابات الموجودات والمطلوبات
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الترمیز الجدید سنة٢٠١٣الترمیز القدیم سنة٢٠٠٧

٣٠١٠٢٠٧بنك المنح٣٢١٢٢٧
٣٠١٠٢٠٨بنك نیویورك٣٢٢٢٢١١
٣٠١٠٤الموجود النقدي للدفع اآلجل٣٢١٢٤
٣٠١٠٥موجود نقدي من عمالت أجنبیة٣٢١٢٥
٣٠١٠٦الموجود النقدي للذھب٣٢١٢٦
٣٠١٠٧موجود نقدي من حواالت خارجیة٣٢١٢٧
٣٠٢حسابات السلف٣٢١٨١
٣٠٢٠١السلف المؤقتة٣٢١٨١١
٣٠٢٠١٠١سلف تنفیذ أعمال وخدمات٣٢١٨١١١
٣٠٢٠١٠٢سلف لجان٣٢١٨١١٢
٣٠٢٠١٠٣سلف اإلعالن٣٢١٨١١٣
٣٠٢٠١٠٤سلف مؤقتة أخرى٣٢١٨١١٤
٣٠٢٠٢سلف األفراد العاملین٣٢١٨١٢
٣٠٢٠٢٠١سلف السفر٣٢١٨١٢١
٣٠٢٠٢٠٢سلف اإلیفاد٣٢١٨١٢٢
٣٠٢٠٢٠٣سلف التحویل٣٢١٨١٢٣
٣٠٢٠٢٠٤سلف الراتب٣٢١٨١٢٤
٣٠٢٠٢٠٥سلف الحج٣٢١٨١٢٥
٣٠٢٠٣السلف المستدیمة٣٢١٨١٣
٣٠٢٠٣٠١سلف مستدیمة للصرف النقدي/نثریة٣٢١٨١٣١
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ھیكل حسابات الموجودات والمطلوبات
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الترمیز الجدید سنة٢٠١٣الترمیز القدیم سنة٢٠٠٧

٣٠٢٠٣٠٢سلف مستدیمة للدفع  النقدي/الخزائن٣٢١٨١٣٢
٣٠٢٠٣٠٣سلف مستدیمة لشراء الوقود٣٢١٨١٣٣
٣٠٢٠٣٠٤سلف مستدیمة للصیانة٣٢١٨١٣٤
٣٠٢٠٣٠٥سلف مستدیمة ألغراض لجان المشتریات٣٢١٨١٣٥
٣٠٢٠٤سلف اإلعتمادات٣٢١٨١٤
٣٠٢٠٤٠١سلف اإلعتمادات المستندیة٣٢١٨١٤١
٣٠٢٠٤٠٢سلف اإلعتمادات البسیطة٣٢١٨١٤٢
٣٠٢٠٤٠٣سلف الحواالت الخارجیة٣٢١٨١٤٤
٣٠٢٠٥سلف المقاولین٣٢١٨١٥
٣٠٢٠٥٠١سلف الدفعات األولیة٣٢١٨١٥١
٣٠٢٠٥٠٢سلف على المكائن والمعدات٣٢١٨١٥٢
٣٠٢٠٥٠٣سلف المقاولین والمتعھدین٣٢١٨١٥٣
٣٠٢٠٦سلف الدعاوي٣٢١٨١٦
٣٠٢٠٧سلف تمویل مشروعات ینفذھا الغیر٣٢١٨١٧
٣٠٢٠٨سلف مؤقتة أخرى لإلتفاقیات الخارجیة٣٢٢٨١١
٣٠٢٠٨٠١الشؤون اإلقتصادیة٣٢٢٨١١١
٣٠٢٠٨٠٢مبیعات النفط األسود٣٢٢٨١١٢
٣٠٢٠٨٠٣اإلتفاقیة السوریة٣٢٢٨١١٣
٣٠٢٠٨٠٤اإلتفاقیة التركیة٣٢٢٨١١٤
٣٠٢٠٨٠٥اإلتفاقیة األردنیة٣٢٢٨١١٥
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ھیكل حسابات الموجودات والمطلوبات
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الترمیز الجدید سنة٢٠١٣الترمیز القدیم سنة٢٠٠٧

٣٠٢٠٨٠٦اإلتفاقیة المصریة٣٢٢٨١١٦
٣٠٢٠٩سلف مؤقتة أخرى ألغراض DFI /  نیویورك٣٢٢٨١٢
٣٠٣حسابات مدینة أخرى (المدینون)٩٨١١٣
٣٠٣٠١حسابات شخصیة مدینة٩٨١١٣١
٣٠٣٠١٠١مدینو سلف الزواج٩٨١١٣١١
٣٠٣٠١٠٢مدینو سلف المكافآت التقاعدیة٩٨١١٣١٢
٣٠٣٠١٠٣مدینو إختالس أموال الدولة النقدیة٩٨١١٣١٣
٣٠٣٠١٠٤مدینون لحساب الخزینة٩٨١١٣١٤
٣٠٣٠١٠٥مدینو سلف النقل والتأثیث لموظفي الخدمةالخارجیة٩٨١١٣١٥
٣٠٣٠١٠٦مدینو مبالغ الصكوك المرفوضة٩٨١١٣١٦
٣٠٣٠١٠٧مدینون مختلفون٩٨١١٣١٧
٣٠٣٠٢مدینو نفقات دراسیة٩٨١١٣٢
٣٠٣٠٢٠١مدینو حساب صنادیق تسلیف الطلبة٩٨١١٣٢١
٣٠٣٠٢٠٢مدینو حساب الفاشلین دراسیًا٩٨١١٣٢٢
٣٠٣٠٢٠٣مدیونیة الدوائر عن نفقات دراسیة٩٨١١٣٢٣
٣٠٣٠٣مدینون عن األخطاء الحسابیة٩٨١١٣٣
٣٠٣٠٣٠١النقص في الصندوق٩٨١١٣٣١
٣٠٣٠٣٠٢النقص في المخازن٩٨١١٣٣٢
٣٠٣٠٣٠٣الصرف بصورة زائدة٩٨١١٣٣٣
٣٠٣٠٣٠٤النقص في اإلیرادات٩٨١١٣٣٤
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الترمیز الجدید سنة٢٠١٣الترمیز القدیم سنة٢٠٠٧

٣٠٣٠٩تصفیة األرصدة المدینة القدیمة٩٨١١٣٩
٣٠٤قروض٣٢١٤
٣٠٤٠١اإلقراض الداخلي٣٢١٤١
٣٠٤٠١٠١إقراض داخلي قصیر٣٢١٤١١
٣٠٤٠١٠٢إقراض داخلي طویل٣٢١٤٢١
٣٠٤٠٢االقراض الخارجي٣٢٢٤
٣٠٤٠٢٠١اقراض عربي٣٢٢٤١
٣٠٤٠٢٠١٠١اقراض عربي قصیر٣٢٢٤١١
٣٠٤٠٢٠١٠٢اقراض عربي طویل٣٢٢٤١٢
٣٠٤٠٢٠٢اقراض اجنبي٣٢٢٤٢
٣٠٤٠٢٠٢٠١اقراض اجنبي قصیر٣٢٢٤٢١
٣٠٤٠٢٠٢٠٢اقراض اجنبي طویل٣٢٢٤٢٢
٣٠٥استثمارات٣٢١٥
٣٠٥٠١إستثمارات داخلیة  ٣٢١٥١
٣٠٥٠١٠١إستثمارات داخلیة في أسھم داخل العراق٣٢١٥١١
٣٠٥٠١٠٢إستثمارات داخلیة في حصص ملكیة أخرى٣٢١٥١٢
٣٠٥٠١٠٢٠١تنمیة المصارف اإلقلیمیة٣٢١٥١٢١
٣٠٥اوراق مالیة عدا االسھم(داخلیة)(استثمارات)٣٢١٣
٣٠٥٠١٠٣استثمارات داخلیة في سندات٣٢١٣١
٣٠٥٠٢استثمارات خارجیة٣٢٢٥
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الترمیز الجدید سنة٢٠١٣الترمیز القدیم سنة٢٠٠٧

٣٠٥٠٢٠١استثمارات خارجیة في اسھم٣٢٢٥١
٣٠٥٠٢٠٢اسھم وحصص ملكیة اخرى٣٢٢٥
٣٠٥٠٢اوراق مالیة عدا االسھم(استثمارات خارجیة)٣٢٢٣
٣٠٥٠٢سندات واوراق مالیة اخرى(استثمارت خارجیة)٣٢٢٣١
٣٠٥٠٢٠٣استثمارات خارجیة في سندات٣٢٢٣١١
٣٠٥٠٢٠٣٠١استثمارات في سندات الخزانة االمریكیة٣٢٢٣١١١
٣٠٦حسابات التسویة المدینة٩٨١١٦
٣٠٦٠١إیرادات مستحقة غیر مقبوضة٩٨١١٦١
٣٠٦٠٢مصاریف مدفوعة مقدمًا٩٨١١٦٢
٣٠٩الحسابات النظامیة المدینة٩٨١١٩
٣٠٩٠١خطابات ضمان مستلمة من الغیر٩٨١١٩١
٣٠٩٠٢مقابل خطابات ضمان صادرة للغیر٩٨١١٩٢
٣٠٩٠٣موجود نقدي لوحدات مستقلة مالیًا٩٨١١٩٣
٣٠٩٠٤الموجودات الثابتة٩٨١١٩٤
٣٠٩٠٤٠١األراضي٩٨١١٩٤١
٣٠٩٠٤٠٢المباني والمنشآت٩٨١١٩٤٢
٣٠٩٠٤٠٣اآلالت والمعدات٩٨١١٩٤٣
٣٠٩٠٤٠٤وسائط نقل ٩٨١١٩٤٤
٣٠٩٠٤٠٥عدد وقوالب٩٨١١٩٤٥
٣٠٩٠٤٠٦آثاث وأجھزة مكاتب٩٨١١٩٤٦
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ھیكل حسابات الموجودات والمطلوبات
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الترمیز الجدید سنة٢٠١٣الترمیز القدیم سنة٢٠٠٧

٣٠٩٠٤٠٧نباتات وحیوانات٩٨١١٩٤٧
٣٠٩٠٤٠٨موجودات اخرى٩٨١١٩٤٨
٣٠٩٠٥المخزن٩٨١١٩٥
٣٠٩٠٥٠١مخزن مواد اولیة٩٨١١٩٥١
٣٠٩٠٥٠٢مخزن مواد إحتیاطیة٩٨١١٩٥٢
٣٠٩٠٥٠٣مخزن وقود٩٨١١٩٥٣
٣٠٩٠٥٠٤مخزن متنوعات٩٨١١٩٥٤
٣٠٩٠٥٠٥مخزن إنتاج٩٨١١٩٥٥
٣٠٩٠٥٠٦مخزن بضائع لغرض البیع٩٨١١٩٥٦
٣٠٩٠٥٠٧مخزن أخرى٩٨١١٩٥٧
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