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 ------ المحاضرة االولى -------

تعريف المحاسبة الحكومیة:  
ھي فرع من فروع المحاسبة تعنى بمعالجة المعلومات المالیة ذات العالقة باألجھزة 

تمكنھم من التصرف في ضوء رؤية واضحة. لالحكومیة وتوصیلھا إلى أصحاب العالقة 
 

أھداف المحاسبة الحكومیة:  
االستغالل األمثل للموارد المالیة المتاحة.  -۱
 حفظ األموال العامة والرقابة على تحصیلھا وصرفھا. -۲
 مساعدة األجھزة الحكومیة على تحقیق أھدافھا عن  طريق نظام معلومات سلیم. -۳
 

المیزانیة العامة للدولة:  
أ)تعريف المیزانیة العامة للدولة: 

خالل فترة قادمة غالباً ما تكون سنة.  ھي خطة تقديرية إليرادات ونفقات الدولة  
و كانت سابقا تبدأ السنة المالیة في المملكة في أول يوم من برج الجدي وتنتھي 

 بنھاية برج القوس.
  في اعداد قوائمھا المالیةمیالدياالن المملكة تعتمد التاريخ ال
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ب)مراحل إعداد المیزانیة العامة للدولة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

۱

تعد وزارة المالیة منشور دوري توزعه على الجھات الحكومیة ذات المیزانیات •
:المستقلة و يشمل ما يلي

التعلیمات الواجب اتباعھا عند تحضیر المیزانیة) أ•
التواريخ الواجب مراعاتھا عند تقديم مشروعات المیزانیة لوزارة المالیة ) ب•

.للمناقشة

۲
تقوم كل األجھزة الحكومیة بتقديم مشروع میزانیتھا ثم تقدمھا لوزارة المالیة و •

.االقتصاد الوطني للمناقشة

۳
تقوم وزارة المالیة بترتیب اللقاءات مع الوزارات المعنیة و مناقشة مشروع •

المیزانیة لكل جھة حكومیة و تعديل  ما يلزم بما يخدم األھداف و يتفق مع 
.الظروف المالیة والقتصادية

٤
بعد االنتھاء من تعديل ومناقشة كل مشاريع میزانیة الجھات الحكومیة تقوم •

وزارة المالیة بإعداد مشروع واحد و تعد الجداول اإلجمالیة  حیث  يشمل میزانیة 
.الدولة كلھا

٥
تتشكل لجنة وزارية لدراسة ( رفع مشروع میزانیة الدولة لمجلس الوزراء •

).المشروع و مناقشته

٦
عندما يقرھا مجلس الوزراء ترفع للملك العتمادھا بمرسوم ملكي بحیث يضفي •

.علیھا الصفة القانونیة و يلزم بتنفیذھا

۷
تعاد إلى وزارة المالیة و االقتصاد الوطني لتتولى  تبلیغ جمیع الجھات الحكومیة •

.بالمیزانیة لیتم تنفیذھا
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 ج). تبويب المیزانیة
 

 لكي يسھل على الجھات الحكومیة تحضیر میزانیاتھا 
 

    وضعت وزارة المالیة دلیال بأسماء أنواع اإليرادات، و أنواع المصروفات يسمى  
 

 دلیل تبويب المیزانیة  بحیث يشمل :
 

 قسمت اإليرادات إلى اثنا عشر بابا           أ – اإليرادات :
 

 قسمت إلى أربعة أبواب رئیسیة           ب- المصروفات:
  .و أعطیت كل نوع رقما رئیسیا يعرف به
  كما قسمت كل نوع رئیسي إلى أقسمھا التابعة له و أعطت كل قسم

فرعي رقما يعرف به ھذا الرقم مبني على الرقم الرئیسي أو تابع له.  
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عناصر النظام المحاسبي الحكومي 
 عناصر النظام المحاسبي الحكومي تتكون من نفس عناصر النظام المحاسبي

 
 

 
 
 

 
 
 
   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 اإلجراءات المالیة في المحاسبة الحكومیة:
 اإلجراءات المالیة التي تتم في األجھزة الحكومیة ھي :

 
 

 
 

 
 إما أن تكون:         المبالغ المقبوضة

إيرادات حكومیة  .۱
أمانات للغیر  .۲
 تسديد العھد على الغیر .۳

 
 
 
 
 
 

 أوالً : إجراءات قبض النقود
 
 
 

 

 ثانيا: إجراءات صرف النقود
 
 
 
 
 

 

 ويتم تقسيمها إىل:

 - المستندات (الوثائق)1
 

 -السجالت2
 

 - التقارير3
 

أ). المستندات 
التي يتم بموجبها 

القيد في 
 و تشمل السجالت

 على:
أ- أمر اعتماد 

 الصرف
 ب- أذن التسوية

   
 

سجالت أ)
وتشمل محاسبية:  

 - اليومية العامة 
-دفرت املصروفات و 

 إيرادات امليزانية
 -دفرت احلواالت 

 -دفرت أوامر الدفع. 
 

 

إىل تلخيص تهدف التقارير بنوعيها
العمليات املالية اليت متت يف الوحدة احلكومية 
خالل الشهر أو خالل العام ، وعرضها على 

املسئولني للتعرف على نتيجة وآثار تلك 
اإلجراءات ولتكون أساساً ملا يتخذون من 

 قرارات هبذا اخلصوص.
 

 

)مستندات مؤيدة ب
 و لإلجراء (أو تثبيته)

 تشمل على:
 أ- أمر القبض

ب- اإليصال و أشعار 
 االستالم

 ج- أمر الدفع
 د- احلوالة

 
    
 

ب)السجالت 
 اإلحصائية: 

- سجل حصر أوامر 
 الصرف 

 سجل احلواالت –
 والسلف 

 -دفرت يومية  الصندوق.
 

 

  التقرير السنوي:–ب 
 

 

 أ- التقرير الشهري:
 

 

 ويتم تقسيمها إلى:
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 أوالً : إجراءات قبض النقود
 

ـــ369ـــ367 صـــتحصیل المبالغ المقبوضة- 1  
 

                                            أمر قبض
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 كممممممممز
 
 

    ~ ِئِ◌ش 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 أمين الصندوق
 من اصل و صورتني تسلم إىل إيصال استالم). حيرر 1

 كل من: 
 أ). نسخة لدافع النقود.

 ب). نسخة بكشف متحصالت الصندوق.
 ج). نسخة تبقى بدفرت اإليصاالت (للرجوع إليها )

). يعد أمني الصندوق يف �اية اليوم ( أو يف �اية فرتة 2
معينة قد تكون اكثر من يوم حسب حجم احلركة ) 

 خالل الفرتة و يرفق بالكشف ما كشف بالمقبوضات
 يلي: 

 أ). أوامر القبض 
 ب). صور إيصاالت االستالم 

 أذونات التسوية). يرسل الكشف لإلدارة املالية إلعداد 3
(مستند قيد يتضمن تفصيل القيود احملاسبية وفقا لنظرية 

 القيد املزدوج)
 ). القيد يف السجالت ذات العالقة4

 

 اإلدارة المالية
الجزء األيمن  من االدارة املالية و يسلم أمر قبضحترير 
يبقى الجزء األيسر (الكعب) في  النقود بينما لدافع
 )368 ص1 للرجوع إليه وقت احلاجة. (شكل الدفتر

 
 

تقوم اإلدارة المالية بإعداد أذن التسوية 
 يتضمن القيد التالي:

 القيد
                    × من حـ/ الصندوق (املبلغ املقبوض ) 

                          إىل مذكورين
  بند.. (حسب احلال)–                  ×× حـ/ إيرادات امليزانية 

                   ××  حـ/ األمانات- ....... (حسب احلال)
                   ×× حـ/ العهد-......(حسب احلال)

  
 

و مبوجب إذن التسوية 
يتم القيد يف اليومية 

العامة (تقيد املبالغ يف 
أحد أعمدة اجلانب 

املدين او اجلانب 
 الدائن من الصفحة)

 
  

حساب الصندوق  و ترحل المبالغ الدائنة إلى تنتقل املستندات إىل ممسكي سجالت األستاذ ذات العالقة ليتم مبوجبها ترحيل املبالغ املقبوضة إىل  
 الحسابات المختصة ذات العالقة.

 
  

 

 دافع النقود
يتقدم امر القبض إىل أمني 

 الصندوق ليقبض
 ( النقود + أمر القبض)

 

 إيصال
  استالم+
 كشف

  بالمقبوضات
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 اإليداع (توريد) المبالغ إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (باعتبارھا بنك -2
الحكومة) 

 
 أوال: في حالة وجود أمین الصندوق ( خزينة الجھة الحكومیة):

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ثانیا: قد ترد  مقبوضات نقدية  (من الغیر) تخص إدارة حكومیة إلى 
 مؤسسة النقد العربي السعودي رأسا (مباشرة)

ترسل المؤسسة صورة من إيصال القبض إلى اإلدارة المالیة في الجھة  .۱
 الحكومیة التي تم التوريد باسمھا أو لصالحھا

 عندما ترد الصورة إلى اإلدارة المالیة فانه تحرر أذن تسوية تجعل: .۲
 ×××     من حـ/ جاري وزارة المالیة

                             ×××   إلى حـ/ اإليرادات المتنوعة (حسب الحالة)
 
 

ثالثا: إذا لم يصاحب حصول اإليرادات تدفقان نقدية ( اإلجراء المالي بین مرفقین 
حكومیین ): 

مثال :الخدمات  التي تقدمھا وزارة البرق والبريد والھاتف لألجھزة الحكومیة 
و يترتب علیھا ما يلي: 

 أن اإلجراء المالي يتم بین جھتین حكومیتین: -1
 جھة تقدم الخدمة -أ

 جھة التي استفادت من الخدمة -ب
 تتم التسوية المحاسبیة في حساب تسوية المستحقات العامة -2

  

يف �اية اليوم أو يف �اية فرتة معينة و يأخذ من املؤسسة إيصاال بذلك). يورد أمين الصندوق مقبوضاته النقدية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي 1  
 

  املؤسسة صورة من اإليصال إىل اإلدارة املالية يف املرفق احلكومي ( التابع له أمني الصندوق)). ترسل2
 

). عندما ترد هذه الصورة إلى اإلدارة المالية فإنها تحرر أذن تسوية :3  
  ××× من ح/ جاري وزارة املالية (باملبلغ املودع يف املؤسسة) ( احلساب الذي يظهر العالقة بني املرفق احلكومي ووزارة املالية)

                  ××× إىل ح/ الصندوق
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  اإلجراء المالي بین مرفقین حكومیین ھي :
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 أ). جهة تقدم الخدمة (حصلت إيراد)
 تعد أذن التسوية

 ×××       من حـ/ تسوية املستحقات العامة ( وزارة املعارف)
  بند.......–                ×××    إىل حـ/ اإليرادات 

تظهر بالسجالت دون أن يصاحب ذلك تدفقات نقدية واردة من 
 وزارة املعارف

 
 

 ويتم تقسيمها إىل:

 ). جهة التي استفادت من الخدمة (دفعت مصروف)ب
 تعد أذن تسوية بالقيد:

  بند.....– باب .... –         ×××       من حـ/ املصروفات 
                ×××    إىل حـ/ تسوية املستحقات العامة

تظهر بالسجالت دون أن يصاحب ذلك تدفقات نقدية خارجة إىل  
 تقدمها وزارة الربق والربيد واهلاتف .
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 _ـــــ377 صـــــأمر اعتماد الصرف)ثانیاً : إجراءات صرف النقود: (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مثال عند صرف الرواتب تكون االدارة املستفيدة تبدأ إجراءات الصرف يف األجهزة احلكومية من اإلدارة اليت استفادت من اخلدمة). 1
وترفق به املستندات املؤيدة للصرف من فواتري أمر اعتماد الصرف (الجزء أ) ، حيث تقوم بتحرير اجلزء األول من ادارة شؤون املوظفني"

  يف املرفق احلكومي.ثم يرسل لإلدارة الماليةوكشوف وإيصاالت استالم 
 
عندما يرد أمر اعتماد الصرف و مرفقاته  إىل اإلدارة املالية فإنه:). 2   

في سجل حصر أوامر اعتماد الصرف- يسجل 1  
حىت يكون مرجعاً للمتابعة. مث بعد ذلك تتم بعض اإلجراءات الرقابية واحلسابية للتأكد من صحة و وجود املبلغ الذي ميكن الصرف منه و بعد ذلك التأكد 

 ببعض العمليات احلسابية لتحديد مبلغ احلسميات إن وجد ومن مث حتديد املبلغ الصايف الواجب دفعه لصاحب االستحقاق كما تتأكد من نظامية الوثائق املرفقة. 
من أمر اعتماد الصرف.بتوقيع الجزء ب -يوقع أمر اعتماد الصرف رئيس احملاسبة أو مدير الشئون املالية 2  
 
فنه حيرر إما:بإعداد الجزء األخير من اعتماد الصرف أو الجزء (ج) ينتقل أمر اعتماد الصرف و مرفقاته إىل املوظف املختص ). 3   
 

 عن يقلأ). إذا كان المبلغ  
  لایر 20 000

  بالمبلغ.حوالةتحرير يتم 
 

ب). إذا كان المبلغ المستحق 
  لایر أو اكثر 20 000  =

  أمر دفع تحريريتم بعد ذلك
 لصاحب االستحقاق

 

- بعد تحرير أمر الدفع ستتم تعبئة الجزء جـ ثم أمر الدفع إلى صاحب 
 االستحقاق ويتم تسجيل القيد التالي:

  بند –×××  من حـ/ مصاريف امليزانية 
–                      ×××  إىل حـ/ أوامر الدفع 

-يتم إرسال أمر الدفع إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها بتحرير شيك على 
مؤسسة النقد العربي السعودي  باسم صاحب االستحقاق وبصافي المبلغ 

الواجب دفعه. تقوم بعد ذلك بإشعار اإلدارة المالية في اإلدارة الحكومية بأنه 
 قد تم استالم أمر الدفع وتحرير الشيك.

 - تقوم اإلدارة المالية بعمل أذن تسوية بالقيد التالي:
 ×××   من حـ/ أوامر الدفع

                ×××   إىل حـ/ جاري وزارة املالية
 

 
 

تحرير الحوالة ستتم تعبئة الجزء جـ ثم تسلم - بعد 
الحوالة إلى صاحب االستحقاق ويتم تسجيل القيد 

 التالي:
 ××× من حـ/ مصاريف امليزانية أو األمانات

               ××× إىل حـ/ احلواالت 
- عند صرف الحوالة من الصندوق (الجهة 
 الحكومية) مما يتطلب تحرير إذن التسوية:

 ×××من حـ/ احلواالت
             ×××  إىل حـ/ الصندوق
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 يتم بعد ذلك ترحیل كل القیود الخاصة بأوامر الدفع أو الحواالت في
السجالت المحاسبیة (دفتر يومیة األستاذ). 

 ):1مثال (
بافتراض أن إدارة شئون الموظفین في إحدى الوحدات الحكومیة قد 

  300 000احتاجت لصرف رواتب يبلغ إجمالھا 
 لایر منھا 50 000 لایر منھا رواتب الموظفین بینما يمثل 250 000يمثل 

% من إجمالي 10مصاريف نقل. و أن التقاعد يخصم التقاعد بواقع 
رواتب الموظفین. 

المطلوب: ما ھي اإلجراءات والقیود المحاسبیة الالزمة إلثبات ذلك. 
- تقوم إدارة شئون الموظفین بتحرير أمر اعتماد صرف بالمبلغ اإلجمالي والقید 1

التالي: 
                         من مذكورين 

 حـ/ مصاريف المیزانیة – بند الرواتب 250 000
   حـ/ مصاريف المیزانیة– بند أجور النقل 50 000

                                إلى مذكورين 
%) 10 ×250 000    حـ/األمانات – مصلحة معاشات التقاعد (25000             
  حـ/ أوامر الدفع 275 000             

- يتم تحرير أمر دفع من قبل اإلدارة المالیة باسم مأمور الصرف وإرساله إلى 2
وزارة المالیة. 

- تقوم وزارة المالیة بإصدار شیك وإشعار الوزارة المعنیة بذلك. 3
- عند ورود اإلشعار تقوم اإلدارة المالیة بتحرير أذن تسوية بالقید التالي: 4

   من حـ/ أوامر الدفع 275 000
    إلى حـ/ جاري وزارة المالیة 275 000    

- وتتم عملیة صرف الرواتب للموظفین دون إجراء أي قیود محاسبیة. 5
 

):2مثال (  
 

بافتراض أن أحد الموظفین في إحدى الجھات الحكومیة له أمانة لدى الوحدة 
  لایر. طلب الموظف من الجھة الحكومیة رد األمانة لديه.5000تبلغ 

 المطلوب: قیود الیومیة الالزمة إلثبات صرف األمانة للموظف.
يتم تحرير أمر اعتماد صرف بالقید التالي:  -۱

من حـ/ األمانات- ....... 5000
    إلى حـ/ الحواالت 5000
  لایر.20 000يتم تحرير حوالة بناًء على ذلك ألن المبلغ يقل عن  -۲
بعد صرف الحوالة من الصندوق ووصول كشف مدفوعات الصندوق تحرر اإلدارة المالیة  -۳

 أذن تسوية بالقید:
      من حـ/ الحواالت 5000       

     إلى حـ/ الصندوق 5000               
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) 3مثال (
 لایر ( لتغذية 800,000قامت اإلدارة المالیة بالوزارة بتحرير أمر اعتماد صرف بمبلغ 

الصندوق) و تم إرسال أمر دفع لوزارة المالیة ثم أرسلت للوزارة شیكا مسحوبا 
على مؤسسة النقد لصالح الوزارة 

الحل: 
قید إصدار أمر اعتماد الصرف  
          من حـ/ الصندوق  800,000

     إلى حـ/ أوامر الدفع – 800,000                   
عند صرف الشیك من المؤسسة  

        من حـ/ أوامر الدفع800,000
   إلى حـ/ جاري وزارة المالیة 800,000                             

 
): 4مثال (

ظھر في مسیر الرواتب و األجور في شھر ذو القعدة  
 1000,000 رواتب

 150,000 بدل نقل
الحسمیات مستحقة لبنك 

 التسلیف
460,000 

الحل: 
قید إثبات أمر الدفع:  

                         من مذكورين 
           حـ/ مصاريف المیزانیة – بند الرواتب 1000 000
             حـ/ مصاريف المیزانیة– بند أجور النقل 150 000

                                إلى مذكورين 
%) 10 ×1000 000       حـ/األمانات – مصلحة معاشات التقاعد (100,000          
  حـ/األمانات – بنك التسلیف 460,000          
     حـ/ أوامر الدفع 590,000          

اعداد اذن تسوية بجعل حـ/ أوامر الدفع مدينا و حـ/ جاري وزارة المالیة دائنا كالتالي:  
        من حـ/ أوامر الدفع 590,000  

     إلى حـ/ جاري وزارة المالیة 590,000              
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 األمانات والعھد في النظام المحاسبي
( أ ) األمانات: 

عندما تقبض األجھزة الحكومیة مبالغ ال تعتبر إيرادات  حال قبضھا أي أنھا ال تزال ملك الغیر 
ال ملك الحكومة. 

تنقسم األمانات في النظام المحاسبي الحكومي إلى: 
 -األمانات - المتنوعة2-األمانات - مرتجع رواتب  1
-األمانات – النقدية (التأمینات التي تدفع عند الدخول في مناقصة إال أنه لم يعد 3

 مستخدما بعد صدور نظام المشتريات الحكومیة)
 -األمانات - اعتمادات مستندية4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

أ).  قد يتأخر بعض املوظفني عن استالم راتبه يف آخر الشهر إما ملرضه أو لغيابه .. األمانات مرتجع رواتب:). 1
 يوماً عن استالم راتبه فإنه يجب تعلية راتبه في سجل األمانات( حـ/ 15إذا تأخر الموظف أكثر من 

 األمانات). أي يقوم الصراف بتوريد صافي الراتب للصندوق
 تقوم اإلدارة املالية بتحرير أذن تسوية بالقيد التايل:

                           من حـ/ الصندوق
                               إىل حـ/ األمانات -  مرجتع رواتب

ب). إذا  تقدم الموظف(صاحب الراتب المعلى )خالل السنة المالية الستالم راتبه فسيتم صرفه له و فق 
 إجراءات الصرف العادية بموجب أمر اعتماد صرف بالقيد:

  مرجتع رواتب–                        من حـ/ األمانات 
                                   إىل حـ/ احلواالت (حسب مبلغ الراتب)

                            أو     إىل حـ/ أوامر الدفع
 و بعد الصرف حيرر أذن تسوية بالقيد:
                       من حـ/ احلواالت

                         من حـ/ أوامر الدفع
                                   إىل حـ/ الصندوق

ج). عندما  تنتهي السنة المالية دون أن يتقدم صاحب الراتب لصرفه فسيتم تسجيل القيد التالي في نهاية 
 السنة(أن رصيد األمانات مرتجع رواتب يقفل في اإليرادات) :

  مرجتع رواتب–                   من حـ/ األمانات 
                            إىل حـ/ اإليرادات

د). وفي السنة المالية التالية عندما يتقدم الموظف الستالم راتبه فإنه يصرف له من حساب اإليرادات 
 باالستبعاد بعد موافقة  وزارة المالية ثم تحرير أمر اعتماد صرف بالقيد التالي:

                من حـ/ اإليرادات باالستبعاد
                     إىل حـ/ احلواالت

 وعندما يتم صرف الراتب يتم حترير أذن تسوية بالقيد:
                من حـ/ احلواالت

                  من حـ/ أوامر الدفع
                  إىل حـ/ الصندوق

 
 
 
 

  المتنوعة:–) األمانات 2 (
هي املبالغ اليت تستقطع من 

املصروفات وختص جهات أخرى 
غري صاحب االستحقاق 

 األصلي.
- مثل ما خيصم من رواتب 

املوظفني للتقاعد أو لسداد قسط 
 قرض من بنك التسليف.

- تشمل مجيع األمانات اليت ال 
 تدخل ضمن مرجتع الرواتب 
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عادة ما تمسك الوحدات الحكومیة نوعین من السجالت لألمانات: 
دفتر إفرادي األمانات: يظھر به صفحة لكل أمانة لدى حكومیة.  -۱
 دفتر إجمالي األمانات: يظھر به إجمالي األمانات لدى الحكومة. -۲

 
): 1مثال (

 20.0000 1415بلغت المرتبات التي لم يستلمھا الموظفین عن شھر عن شھر محرم
 و في بداية 1415لایر ، وقد تم إيداعھا بالصندوق و لم يتقدم أحد لصرفھا حتى نھاية 

 لایر من تلك الرواتب فتم تحلیل 15,000 تقدم بعض ھؤالء الموظفین لصرف 1416
حوالة بالمبلغ وتم صرفھا 

 

) 1415القید ( خالل عام  
 من حـ/ الصندوق (المبلغ المقبوض )  20,000             

 الي حـ/ األمانات- مرتجع رواتب 20,000                 
 

) 1415عندما  تنتھي السنة المالیة ( نھاية عام  
    من حـ/ األمانات – مرتجع رواتب 20,000 

    إلى حـ/ اإليرادات متنوعة 20,000                       
 

) بالقید التالي: 1416(خالل عام  
    من حـ/ اإليرادات متنوعة - باالستبعاد 15,000 

    إلى حـ/ الحواالت 15,000                   
  
        من حـ/ الحوالت 15,000

      إلى حـ/ الصندوق 15,000                   
 

) 2مثال(
كان كشف المتحصالت إلحدى الوزارات الحكومیة في شھر ذو الحجة وكان ھو 

 الشھر األخیر من السنة وكان يشمل ما يلي:
 485,000 إيرادات

 150,000 مرتجع رواتب
وفي الشھر التالي و الذي يعد الشھر األول من السنة المالیة تقدم أحد الموظفین 

 لایر فأعد له أمر اعتماد صرف و صرفت له حوالة على 10,000الستالم صافي راتبه 
الصندوق 

 قید تحصیل المقبوضات
القید 
  من حـ/ الصندوق (المبلغ المقبوض ) 635,000                   

                          إلى مذكورين
حـ/ إيرادات المیزانیة –485,000                    
حـ/ األمانات- مرتجع رواتب150,000                    
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عندما  تنتھي السنة المالیة دون أن يتقدم صاحب الراتب لصرفه فسیتم تسجیل القید  
التالي في نھاية السنة(أن رصید األمانات مرتجع رواتب يقفل في اإليرادات) : 

    من حـ/ األمانات – مرتجع رواتب 150,000               
    إلى حـ/ اإليرادات متنوعة 150,000                       

وفي السنة المالیة التالیة عندما يتقدم الموظف الستالم راتبه فإنه يصرف له  
من حساب اإليرادات باالستبعاد بعد موافقة  وزارة المالیة ثم تحرير أمر اعتماد 

صرف بالقید التالي: 
    من حـ/ اإليرادات متنوعة - باالستبعاد 10،000           

  إلى حـ/ الحواالت 10،000                   
تحرير اذن تسويه:  

    من حـ/ الحوالت 10،000
  إلى حـ/ الصندوق 10،000                   

 
 (ب) العھد: 

ھي انتقال أموال حكومیة إلى الغیر بطريقة مشروعة دون حصول الحكومة على ما يقابلھا 
من سلع أو خدمات. أي أن العھد ھي أموال للحكومة لدى الغیر تسترد مستقبالً أو يتم 

الحصول مقابلھا على سلع أو خدمات (مثل المدينون). (طبیعتھا مدينة) 
 

تنقسم العھد في النظام المحاسبي الحكومي إلى أربعة أنواع: 
العھد – سلف مؤقتة  -۱
 العھد – تحت التحصیل -۲
 العھد – سلف مستديمة -۳
 العھد – اعتمادات مستندية -٤

 
و فیما يلي توضیح لكل من: 

). العھد – سلف مؤقتة: 1
ھي المبالغ التي تصرف بصفة مؤقتة لمن سیعمل أو يشرف على تأمین السلعة أو 

الخدمة. 
I.  :قید إنشاء السلفة المؤقتة

من حـ/ العھد – سلف مؤقتة 
      إلى حـ/ الحواالت أو أوامر الدفع ( حسب الحال) 

 
II.  :قید صرف (سداد) السلفة المؤقتة

(أ) في حال تم إرجاع 
كامل قیمة السلفة 

 دون صرف شيء منھا:

(ب) في حال تم صرف كامل 
قیمة السلفة دون بقاء 

 شيء منھا:

(جـ) في حال تم صرف 
جزء من السلفة مع رد 

مبلغ نقدي فائض لم 
 يصرف:
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عند صرف كل أو جزء من السلفة المؤقتة فإن الشخص الذي أعطیت له  

السلفة يجب أن يقدم مستندات تثبت صرف المبلغ وذلك حتى يتم إثبات 
المصروفات. 

ثم يتم بعد ذلك ترحیل القیود المذكورة إلى الحسابات ذات العالقة في  
السجالت. 

عادة ما تمسك الوحدات الحكومیة نوعین من السجالت للعھد:  
دفتر إفرادي العھد: يظھر به صفحة لكل عھدة أو لكل من لديه عھدة  .۱

حكومیة. 
 دفتر إجمالي العھد: يظھر به إجمالي العھد الحكومیة لدى الغیر. .۲

 
 ). العھد – تحت التحصیل2

ھا  تھي أموال الدولة التي انتقلت إلى الغیر و تعمل الدولة على استعاد
 

): 1مثال (
 لایر لشراء أجھزة طبیة و 45,000قامت وزارة الصحة بإنشاء سلفة مؤقتة بمبلغ 

تم تحرير أمر دفع باسم الموظف مھند ، وقد ورد إشعار من وزارة المالیة يفید 
بإصدار الشیك بالمبلغ  و قام الموظف بصرفه. و في نھاية الشھر قدم الموظف 

 لایر ، ورد المبلغ المتبقي 38,000مستندات شراء أجھزة المعدات الطبیة بمبلغ 
لصندوق اإلدارة 

  عند تحرير امر اعتماد الصرف
 من ح/ عھد سلف مؤقتة 45,000

   إلى ح/ أوامر الدفع 45,000  
  عند صرف الشیك من المؤسسة

   من ح/ أوامر الدفع 45,000  
   إلى ح/ جاري وزارة المالیة 45,000        
  عند تصفیة العھدة

   من مذكورين 
   حـ/ الصندوق (ما تبقى منھا) 7,000        
   حـ/ مصروفات المیزانیة - (بند األجھزة الطبیة) 38,000        

   إلى حـ/ العھد سلف مؤقتة 45,000     

   من حـ/ الصندوق 
      إلى حـ/ العھد سلف 

مؤقتة 

      من حـ/ المصروفات 
         إلى حـ/ العھد سلف 

مؤقتة 

           من مذكورين 
           حـ/ الصندوق 

(ماتبقى منھا) 
           حـ/ المصروفات (ما 

صرف) 
                   إلى حـ/ 

العھد سلف مؤقتة 
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) 2مثال (
 لایر ألحد الموظفین كسلفة و قدم الموظف مستندات صرف بمبلغ 15,000تم صرف 

 لایر و رد الباقي في الصندوق عند تحرير أمر اعتماد الصرف 14,000
 من ح/ عھد سلف مؤقتة 15,000

   إلى ح/ الحوالت 15,000   
  عند صرف الشیك من المؤسسة

   من ح/ الحوالت 45,000  
   إلى ح/ الصندوق 45,000  

  عند تصفیة العھدة
 من مذكورين 

   حـ/ الصندوق (ما تبقى منھا) 1,000        
   حـ/ مصروفات المیزانیة - (بند األجھزة الطبیة) 14,000        

        إلى حـ/ العھد سلف مؤقتة 15,000      
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