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 مفردات احملاسبة احلكومية / الصف االول
 تعريف المحاسبة الحكومية ، اغراض المحاسبة الحكومية ، خصائصها . االسبوع االول / 

 .تعريف الطالب بماهية المحاسبة الحكومية كعلم والتعرف على الجوانب التى تهتم بها  /الهدف 

المحاسبة الحكومية انهاا مجموعاة مال المباااال واوسام والمعاايير المتعاااف عليهاا  الموضوع:

المعتمدة لتطبيق اوساليب الفنية فا  تجمياو وتبوياب وتل ايح وتحلياي البيانااع المتعلقاة بالن اا  

الحكوم  لفرض فرض الرقاباة المالياة والقانونياة علاى اياراااع ومصاروفاع الحكوماة ل ارض 

 القراااع المناسبة ف  الوقت المناسب .ات اذ 

 اوتية اختاا احدى اوجاباع  : حان القبلىاالمت/1س

 مل اغراض المحاسبة الحكومية /

 تقديم البياناع للمستوياع اواااية الم تلفة بالدولة . -أ 

 اعداا اواتب الموظفيل الحكومييل فقط . -ب 

    المساهمة فى اسم خطط الدوائر الحكومية . -ج

 اختاا احدى اوجاباع اوتية . االمتحان البعدى : /2س

 المحاسبة الحكومية و تفرق بيل الدوائر اونتاجية والدوائر ال دمية . -أ

 المحاسبة الحكومية تعمي فقط ف  الدوائر الحكومية اونتاجية . -ب

 الحكومية ال دمية .المحاسبة الحكومية تهتم بتسجيي المعامالع المالية التى تتم ف  الوحداع  -ج

 أ   1مفتاح اوجوبة / س

 ج  2س                  

 

 اهمية المحاسبة الحكومية ، مجال تطبيق المحاسبة الحكومية ، االسبوع الثاين /

سيتمكل الطالب بعد اخذ المحاضرة مل التعرف على اهمياة المحاسابة الحكومياة ومكاا  الهدف :

 تطبيقها .  

وقاد ا اااع اهميتهاا  ى اااة تنفياذ وتنيايم واقاباة الموا ناة العاماة للدولاةالمحاسبة الحكومية : ها

 نتيجة و اياا حجم قاعدتها واتساع نطاق شمولها ومدى تقدم الدولة واسلوب عملها ووظائفها . 

 امال الفراغاع اوتية  /1س

 . عامةلالموال ال مية المحاسبة الحكومية كونها اااة   ..................تاتى اه -أ

التاا  تساااهم فاا  اعااداا ال طاااط    م رجاااع المحاساابة الحكوميااة هاا   .....................ا -ب

 للسنواع القاامة .
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 امأل الفراغاع اوتية بما يناسبها /2س

 . . ية اهميتها مل اهمية .....................تستمد المحاسبة الحكوم -أ

  اياا .................... ومدى تقدم الدولةتزااا اهمية المحاسبة الحكومية نتيجة و -ب

 اقابة -أ /1اوجوبة / س

 البياناع واواقام -ب                  

 الموا نة العامة للدولة -أ /2س

 حجم  ن ا  الدولة -ب

 تقسيماع الموا نة –تعريف الموا نة العامة  االسبوع الثالث:

 دولة وتقسيماتها .التعرف على مفهوم الموا نة العامة لل الهدف:

مجموعة مل اوهداف والبرامج المقرا تنفيذها مل قبي الدولة بوحاداتها  الموا نة هى الموضوع:

الم تلفة خاالل ففتارة  منياة قااماة (سانةر معبارا عنهاا بتكاليفهاا المالياة وتحدياد مقاداا ومصاااا 

موا نااة تذخااذ بالتقساايم وا  ال اومااوال المقاارا تحصاايلها خااالل نفاام الفتاارة لسااد تلاا  التكاااليف . 

 اوقتصااى ، اواااى ، الوظيفى ، النوعى

 اختاا اوجابة الصحيحة /1س

 الموا نة العامة للدولة هى ميزانية الدولة -أ

 هى خطة الدولة لسنة قاامةالموا نة العامة للدولة -ب

 الموا نة العامة للدولة هى الميزا  التجااي للدولة -ج

 امأل الفراغاع اوتية /2س

 الموا نة العامة للدولة هى........................... لسنة مقبلة -أ

 الموا نة العامة للدولة هى التنبذ .......................... الدولة وايراااتها لسنة قاامة -ب

 تقسيماع الموا نة العامة هى ...............................  -ج

 ب -1اوجوبة/ س

 خطة الدولة -أ /2س

 بمصروفاع     -ب   

 ىالنوع –الوظيفى  –اواااي  –اوقتصااى  -ج   

 اليي حساباع الموا نة االسبوع الرابع:

 تعريف الطالب بمفهوم الدليي المحاسب  وكيفية است دامه الهدف:
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الياي المحاسابة هاو او ااا الاذى يحاوي بداخلاه اناواع المصاروفاع واوياراااع ماو  الموضوع:

   لهذه الحساباع وتفرعاتها وامواعطاء ااقام 

 اختاا اوجابة الصحيحة مما يات  /1س

 الدليي المحاسب  هو برنامج للعمي المحاسبى -أ

 الدليي المحاسب  هو خطة للمحاسبة الحكومية -ب

 الدليي المحاسب  هو ك ف لترميز المصروفاع واويراااع ب كي عام -ج

 اختاا اوجابة الصحيحة مما يذت  /2س

 ناك اهمية ف  است دام الدليي المحاسب ليم ه -أ

 ا  يتم تبويب للحساباع عند تسجيي القيوا المحاسبية يجب -ب

 و ي تر  التبويب ف  اثباع العملية المالية -ج

 ج -1اوجوبة/ س

 ب  -2س

 اعداا الموا نة العامة للدولة والمراحي الت  تمر بها االسبوع اخلامس:

على كيفية اعداا الموا نة العامة للدولاة والمراحاي التا  تمار  تمكيل الطالب مل التعرف الهدف:

 قابلة للتنفيذ . بها حتى تصبح

تعد و ااة المالية الموا ناة العاماة للدولاة سانويا ويكاو  اعادااها مساتندا علاى اسام  الموضوع:

 علميااة وبياناااع احصااائية اقيقااة يااتم تجميعهااا ماال كافااة الاادوائر الحكوميااة الداخلااة فاا  الموا نااة

. وهنااك خطااواع ومراحااي  لضاما  م ااااكة جمياو الاادوائر لكا  تكااو  خطاة فعالااة قابلاة للتنفيااذ

وعااداا الموا نااة هاا : مرحلااة تهياااة المسااتلزماع ، اوعااداا اوولااى ماال قبااي الاادوائر الفرعيااة ، 

المناق ة مل قبي الدوائر اوعلى لموا نة الوحداع الفرعية ، المناق ة مل قبي الاو ااة الم تصاة 

 المناق ة مل قبي و ااة المالية ، الت ريو ، التنفيذ . ،

 :اختاا اوجابة الصحيحة مما يل  /1س

 .يتم اعداا الموا نة مل قبي و ير المالية ومساعديه حصرا -أ

 عند اعداا الموا نة العامة للدولة مل قبي و ااة المالية و ت ااك بقية الو اااع ف  اوعداا -ب

 المسؤولة عل اعداا الموا نة بم ااكة جميو الو اااع ووحداتها اوخرىو ااة المالية ه   -ج

 امأل الفراغاع اوتية بما يناسبها/2س

المرحلة اوولى ف  اعداا الموا نة العامة للدولة ه  ........................ اما المرحلة اوخيارة  -أ

 ه  .................................

 .......لت ريعية تصبح بمثابة .....الموا نة العامة للدولة مل قبي السلطة ابعد المصااقة على  -ب

 .......................... للدولة لة عل تحضير و اعداا الموا نة العامةؤوو ااة المالية مس -ج



 الحقيبة التعليمية  المحاسبة الحكومية 

5 2011 – 2012  

 

 ج /1اوجوبة: س

 ذنفياع اما اوخيرة فه  مرحلة التمرحلة تو يو اوستماااع والجداول والتعليم -أ /2س

 قانو  الموا نة العامة للدولة -ب

 سنويا -ج

 تنفيذ الموا نة العامة للدولة واهمية اولتزام ببنواها االسبوع السادس:

تنمية قدااع الطالب على كيفياة تنفياذ الموا ناة والتعارف علاى اساباب اولتازام بفقراتهاا  الهدف:

 . باعتبااها خطة تصدا بقانو 

وا ناة تقاوم و ااة المالياة باعاااة  بعهاا وتو يعهاا علاى كافاة بعد المصااقة على الم الموضوع:

 الوحداع الحكومية الرئيسية بعدها تقوم هذه الوحداع بتو يعها على فروعها للتنفيذ .

 :اختاا اوجابة الصحيحة مما يل  /1س

 تنفذ الموا نة العامة مل قبي الدوائر الحكومية وتجرى التعديالع عليها حسب خبرة المدير -أ

جميااو اوائاار الحكوميااة المرتبطااة بالموا نااة مسااؤولة عاال تنفيااذ الموا نااة واولتاازام ببنواهااا  -ب

 كونها خطة صاااة بقانو 

 امأل الفراغاع بما يناسبها /2س

 و   ...........................        هناك  ريقتيل ف  تنفيذ الموا نة ........................ -أ

زام ببنوا الموا نة هو التقيد بثالثة جوانب عند التنفيذ ها  ................. و   يقصد بعبااة اولت -ب

 .................. و  .................

يمكااااال ا  نقاااااول ا  الموا ناااااة العاماااااة للدولاااااة هااااا  موا ناااااة ............... اوو وموا ناااااة  -ج

 .............. ثانيا...

 ب /1اوجوبة: س

 ، جدول تو يو اوعتماااعصرف مركزية ال -أ /2س 

 الكمى ، النوع  ، الزمن  -ب     

 ت طيطية ، ت صيصية -ج     

 المناقلة والصالحياع المالية االسبوع السابع:

التعرف على معنى المناقلاة والصاالحية المالياة وماا ها  اغاراض المناقلاة ولمال تعطاى  الهدف:

 الصالحياع المالية لتنفيذ الموا نة

لمناقلة تعن  نقي مبالغ مل اعتماااع فصي الى اعتمااااع فصاي اخروهاذا و ياتم او ا الموضوع:

ا  وجاد فيهاا وفار الاى ماااة بقانو  او نقي مبالغ مل اعتماااع مااة او اكثر مل مواا فصي معيل 

اخرى ضمل الفصي نفسه لت طية العجز الحاصي ف  تل  الماااة وهاذا ياتم بموافقاة و يار المالياة 
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المااااة السااابعة ماال قااانو  اصااول المحاسااباع العامااة التاا  نصاات علااى مااا يلاا : و حسااب احكااام 

يجو  اجاراء المناقلاة مال فصاي الاى فصاي او بقاانو  خااه غيار اناه لاو ير المالياة ا  يجاري 

   المناقلة بيل اعتماااع المواا ااخي الفصي الواحد .

  اختاا اوجابة الصحيحة مما يل  /1س

 الواحد الفصي مااة الى مااة اخرى ضملت ير عند نقي مبالغ مل ا  اجمال  الفصي ي -أ

 ا  اجمال  الفصي و يت يرعند نقي مبالغ مل مااة الى مااة اخرى ضمل الفصي الواحد -ب

 اكمي العباااع التالية لتنفيذ شرو  اجراء المناقلة: /2س

 وجوا فضلة ف  ................................... -أ

 جموع اوضافاع المطلوبة ف  اوعتماااع تساوي ....................................ا  تكو  م -ب

 استحصال موافقة ........................................ -ج

 ب -1اوجوبة/ س

 اعتماااع مااة ضمل نفم الفصي -أ -2س 

 مجموع التنزيي بحيث و يؤاي الى ت يير اعتماا الفصي -ب 

 ماليةو ااة ال -ج 

 ال زينة العامة للدولة ، واجباتها ، فروعها ، اسلوب التمويي  الثامن:االسبوع 

 تعريف الطالب بمفهوم ال زينة العامة للدولة وما ه  واجباتها وانواعها الهدف:

ال زينة العامة ه  بمثابة صندوق تتجمو فيه كافة ايراااع الدولة وتساحب مناه كافاة  الموضوع:

تاجها الدولة عند تنفيذ مهامها لذا يترتب على ذل  واجبااع معيناة للاتمكل مال المصاايف الت  تح

 السيطرة والرقابة على اوموال العامة وتمويي جميو الوحداع الحكومية وفقا للت صيح

 :اختاا اوجابة الصحيحة مما يات  /1س

 هناك خزينة واحدة بالعراق توضو بها اويراااع وتسحب منها المصروفاع-أ

 ميو ال زائل بالقطر ه  خزائل تقوم بجميو الواجباع المحاسبيةج -ب

 وتساع الرقعة الج رافية للعراق فقد تعداع وتنوعت ال زائل بحسب التقسيم اواااي للقطر -ج

 عدا انواع ال زائل الت  تمثي ت كيالع ال زينة العامة /2س

 ج 1اوجوبة: س

 . اائرة المحاسبة/ قسم اوموا النقدية -1 /2س

 وحداع النيام المحاسب  الالمركزي . -2

 ال زينة المركزية ف  ب داا . -3

 خزائل المحافياع . -4

 الممثلياع العراقية ف  ال ااج . -5
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 مديرياع المال ف  اوقضية . -6

     صناايق المال ف  النواح  .  -7

ال زيناة فا  ظاي هاذا النيام المحاسب  المركزي ، انواعه ، مسؤولية الدائرة و االسبوع التاسع:

 فالنيام

تمكاايل الطالااب ماال التعاارف علااى معنااى المركزيااة بالعمااي المحاسااب  والواجباااع التاا   الهدددف:

 تترتب على الدائرة وال زينة باست دام هذا النيام

النيااام المحاسااب  المركاازي يعناا  ا  الاادائرة المطبقااة لااه تقااوم باابع  الواجباااع  الموضددوع:

بتكملاة بقياة الواجبااع لتلا  لرئيساية ضامل الرقعاة الج رافياة للادائرة المحاسبية وتقاوم ال زيناة ا

 الدائرة .

 اختر اوجابة الصحيحة مما يات  /1س

النيااام المحاسااب  المركاازي يعناا  ا  تقااوم كااي و ااة بتنفيااذ العمااي المحاسااب  لجميااو الاادوائر  -أ

 التابعة لها

ينة مركزية حيث تقوم الادائرة بابع  النيام المحاسب  المركزي يعن  ا  ترتبط الدائرة ب ز -ب

 باق  العمي ف  ال زينة المركزية العمي المحاسب  على ا  يكتمي

 النيام المحاسب  المركزي يعن  ا  تقوم و ااة المالية بالعمي المحاسب  لجميو الو اااع -ج

 ما ه  مسؤولياع الوحدة المحاسبية ف  النيام المركزي /2س

 ب -1اوجوبة: س

 .ذة مستلزماع الصرف اوولية تهي -1 -2س

وتعزيزهاااا بالوصاااووع تنيااايم المعاملاااة ( ماااذكرة اذ  الااادفو ر او (ماااذكرة اذ  التساااوية ر -2

 والمستمسكاع اوصولية .

 ر .القيام بقب  اويراااع وتنييم (مذكرة اذ  القب  -3

 توقيو المعاملة مل قبي الجها  المحاسب  واومر بالصرف . -4

       ة الى ال زينة الت  ترتبط بها .ااسال المعامل -5

اسااالوب التموياااي والرقاباااة للوحاااداع المطبقاااة للمركزياااة ، مزاياااا وعياااوب  االسببببوع العا بببر:

 المركزية

 تعريف الطالب اوسلوب المتبو ف  تمويي الوحداع المطبقة للمركزية ومسؤولية الرقابة الهدف:

ريد تنفيذ واجباتهاا فها  تحصاي علاى النقاد وبد مل وجوا تمويي لكي اائرة حكومية ت الموضوع:

 الم صح لها مل قبي ال زينة عل  ريق السلف

 :اختر اوجابة الصحيحة مما يل  /1س
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 ف  النيام المحاسب  المركزي تقوم و ااة المالية بتمويي الدوائر والرقابة عليها . -أ

بطااة بهااا والرقابااة علااى فاا  النيااام المحاسااب  المركاازي تقااوم ال زينااة بتمويااي الاادوائر المرت -ب

 تصرفاتها المالية

               امأل الفراغاع اوتية بما يناسبها: /2س

  يكو  تمويي الدوائر المطبقة للنيام المركزي بطريقة ................ -أ

ف  النيام المركزتقاو مساؤولية الرقاباة الساابقة للصارف لجمياو الادوائر المرتبطاة بال زيناة  -ب

 ....................على عاتق ..

مااااال عياااااوب النياااااام المركااااازي يسااااابب ا الاااااة بااااااجراءاع الصااااارف وذلااااا  نتيجاااااة  -ج

........................... 

 ب -1اوجوبة: س

 السلف -أ -2س         

 ال زينة -ب             

 ن وء المعاملة ف  اائرة واكمالها ف  اائرة اخرى ه  ال زينة -ج           

 النيام المحاسب  الالمركزي عشر:والثاين والثالث  دياالسبوع احلا

تعريف الطالب معنى الالمركزية ف  العمي المحاسب  الحكوم  وتمكينه مل التمييز بايل  الهدف:

 المركزية والالمركزية

ا  النيام المحاسب  الالمركازي يعنا  ا  يمانح للوحادة المحاسابية اساتقالو محاسابيا  الموضوع:

ؤولية العمااي المحاسااب  بصااواة كاملااة بكافااة مراحلااه باادأ ماال تسااجيي العمليااة يجعلهااا تتحمااي مساا

الاى اعاداا الك اوفاع والحسااباع ال تامياة او  الرجاوع الاى ال زيناة كماا كاا  ذلا  فاا   المالياة

 النيام المركزي .

 أختر اوجابة الصحيحة مما يات : /1س

 ف  تنييم الحساباع .النيام المحاسب  الالمركزي يعن  اعطاء حرية للمحاسب  -أ

النيااام المحاسااب  الالمركاازي هااو ا  تتحمااي الاادائرة مسااؤولية العمااي المحاسااب  كااامال او   -ب

 الرجوع لل زينة .

مااال مساااتلزماع النياااام المحاساااب  الالمركااازي هاااو اسااات دام مجموعاااة مااال المساااتنداع  /2س

 . والسجالع الموحدة عداها فقط

 ج /1اوجوبة: س

مستند الصرف ، مستند قيد ، مستند قب  ،مساتند اواخاال الم زنا  ،  –انواع المستنداع  /2س

 مستند اوخراج الم زن  .
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اليومية العام ، المصروفاع النهائياة ، اوياراااع النهائياة ، السالف ، اومانااع ،  –السجالع ه  

 التوحيد -يومية الصندوق ، السلف المستديمة ، اوستاذ العام

 وماع النيام الالمركزيمق عشر: االسبوع الرابع

ال رو  اوساساية التا  يجاب توفرهاا بالادائرة حتاى تمانح صاالحية العماي عليم الطالب ت الهدف:

 بالنيام المحاسب  الالمركزي .

وبد ا  تتوفر ف  الوحداع الحكومية مجموعاة مال المقومااع اوساساية التا  تجعلهاا  الموضوع:

ومال هاذه المقومااع: وجاوا كاااا ه هاذه الكلماة تعنياقاااة على ا  تكو  كي منها خزينة بكي ماا 

حساااب  ،وجااوا جهااا  تاادقيق ، تهياااة مسااتلزماع النيااام بكااي جوانبااه ، وجااوا فااروع للمصااااف 

 وع  مال  ومحاسب  لدى القياااع اواااية .بالقرب مل الوحداع الحكومية ، 

 اختر اوجابة الصحيحة مما يل : /1س

 حصال موافقة و ااة المالية للعمي بالنيام الالمركزي .بامكا  اي اائرة حكومية است -أ

يجب ا  تتوفر مجموعة مل المقوماع ف  اي اائرة حكومية لك  تحصي على موافقاة و ااة  -ب

 المالية للعمي بالنيام الالمركزي

 اذكر خمسة مقوماع اساسية لك  تصبح اي اائرة حكومية خزينة /2س

 ب /1اوجوبة: س

تهياذة النياام بكاي جوانباه  -3 سابق للصرف وجوا جها  تدقيق -2ساب  وجوا كااا ح -1 /2س

وجااوا جهااا  مركاازي يتااولى  -5وجااوا فااروع للمصااااف بااالقرب ماال الوحااداع الحكوميااة  -4

 اوشراف على تطبيق النيام

 مسؤولية الوحدة المحاسبية ف  ظي الالمركزية عشر: االسبوع اخلامس والسادس

لمطبقاة النياام واجباع المحاسابية الملقااع علاى الادوائر الحكومياة اتعريف الطالب بال الهدف:   

 الالمركزي

بما ا  النيام الالمركزي يعن  اوستقالل المحاسب  للادائرة الحكومياة لاذا ا  الادائرة  الموضوع:

لتنفيااذ العمااي المحاسااب  كااامال او  اوسااتعانة الحكوميااة تعتمااد علااى كواااهااا المحاساابية فقااط 

ائرة تقاوم بتساجيي العمليااع المحاسابية واعاداا ماوا يل المراجعاة والرقاباة واعاداا بال زينة فالد

 الك وفاع والحساباع ال تامية واي بياناع تطلبها اائرة المحاسبة .

 :اختر اوجابة الصحيحة لما يات  /1س

 الى خزينة المحافية . تنا  اوعمال المحاسبية ف  ظي الالمركزي -أ

تكااو  الاادائرة الحكوميااة بمثابااة خزينااة تنفااذ الاادواة المحاساابية بصااواة فاا  ظااي الالمركزيااة  -ب

          كاملة .
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فاا  الحاااوع اوسااتثنائية يمكاال للاادائرة اوسااتعانة بال زينااة لتنفيااذ جاازء ماال العمااي المحاسااب   -ج

 كالتدقيق مثال .

 ما ه  واجباع الوحدة المحاسبية ف  النيام الالمركزي  /2س

 ب /1اوجوبة: س

، الصاارف والتسااجيي فاا  القيااام بعملياااع قااب  اويااراااع والتنياايم المحاسااب  لهااا  /2س        

السااجالع ، الرقابااة والتاادقيق ، اعااداا ك ااوف الحساااباع ال ااهرية والحساااباع ال تاميااة ، القيااام 

 باعمال المتابعة ، 

 اسلوب الرقابة والتمويي ف  النيام الالمركزي عشر: سابعاالسبوع ال

ريف الطالب علاى الجهاة التا  تتاولى الرقاباة فا  الادائرة المطبقاة النياام الالمركازي تع الهدف:

 وكيفية التمويي

ا  كافااة الاادوائرالت  ي ااملها النيااام الالمركاازي تمااااس التاادقيق المسااتندي السااابق  الموضددوع:

للصاارف مباشاارة بواسااطة اجهزتهااا المحاساابية وتمااااس مديريااة المحاسااباع العامااة مسااؤولية 

. فا  الوقات الحاضار جهاا   الوحاداعالالحق للصرف لكافاة مصاروفاع هاذه يق المستندي التدق

التدقيق ف  الدائرة يقوم باعماال التادقيق الساابق للصارف اضاافة الاى التادقيق الالحاق للصارف . 

وت ضااو حساااباع الاادائرة الااى الرقابااة ال ااجيااة ماال قبااي ايااوا  الرقابااة الماليااة . وتقااوم اائاارة 

جميااو الاادوائر الالمركزيااة عاال  ريااق الاادفعاع ال ااهرية وحسااب عامااة بتمويااي المحاسااباع ال

 الت صيصاع لكي اائرة .

 اختر اوجابة الصحيحة مما يل  : /1س

 تقوم خزينة المحافية باعمال التدقيق لحساباع الدوائر الالمركزية . -أ

 يقوم مدقق خااج  باعمال التدقيق لحساباع الدوائر الالمركزية . -ب

 قوم جها  تدقيق مل ااخي الدائرة باعمال التدقيق لحساباع اائرته .ي -ج

 كيفية تمويي اوائر الالمركزي بالمبالغ المطلوبة لتنفيذ الموا نة اشرح /2س

 ج /1اوجوبة: س

تقوم اائرة المحاسباع العامة بتمويي الدوائر الرئيسية شهريا بالمباالغ المطلوباة لتنفياذ بناوا  /2س

ديم الوحاادة المحاساابية لحساااباتها ال ااهرية وذلاا  بايااداع المبااالغ المطلوبااة فاا  بعااد تقااالموا نااة 

الحساباع الجااية  للدوائر الرئيسية وبدواها تقوم الدوائر الرئيسية بتحويي المبالغ المطلوبة الاى 

اوائرها الفرعية ويداعها ف  حساباتها الجااية اما بموجب اشعاا مل قبي المصارف او بموجاب 

 مر هذه الدوائر .شيكاع و

 ع والجداول وموا يل المراجعةالمستنداع والسجال ع الثامن عشر:االسبو 
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بالمسااتنداع والسااجالع المساات دمة فاا  النيااام المحاسااب  الالمركاازي تعريااف الطالااب  الهدددف:

 والك وفاع ال هرية الت  يتم اعدااها بضمنها ميزا  المراجعة .

والسااجالع هاو اسات دام مجموعاة مال المساتنداع  مال مساتلزماع النياام المحاساب  الموضدوع:

وهاا  عبااااة عاال نماااذج محااداة وموحاادة علااى مسااتوى الوحااداع الحكوميااة وا  هااذا التحديااد 

والتوحيد جاء نتيجة لوحدة النيام وخضوع المحاسابة الحكومياة للت اريو والاى التعليمااع المالياة 

لمحاسااب  الحكااوم  باعااداا ك ااوف المركزيااة . ثاام تلتاازم الوحااداع الحسااابية المطبقااة للنيااام ا

     ختامية . حساباع شهرية وتقديمها الى اائرة المحاسبة كما تقدم ك وف حساباع

 اختر اوجابة الصحيحة مما يل : /1س

 لمحاسب الدائرة حرية است دام مستند محاسب  او ثبوت  لكي عملية محاسبية . -أ

لراتااب  المااا هناااك مسااتند صاارف عنااد صاارف الاايم ماال الضاارواي اافاااق قائمااة الراتااب  -ب

 للعملية .

هاياة كاي شاهر الاى تلتزم الدوائر الت  تعمي بالنيام الالمركازي ااساال الك اوفاع ال اهرية ن -ج

  .اائرة المحاسبة

 عدا انواع السجالع الرئيسية المست دمة ف  النيام المحاسب  الالمركزي /2س

 ج /1اوجوبة: س

روفاع النهائية ، سجي اوياراااع النهائياة ، ساجي السالف سجي اليومية العام ، سجي المص /2س

 التوحيد –، سجي اوماناع ، سجي يومية الصندوق ، سجي اوستاذ العام 

لحسااااباع معاااامالع الوا ناااة ( حسااااب اسااالوب المعالجااااع القيدياااة  االسببببوع التاسبببع عشبببر:

 المصروفاع واويراااع ر

معاامالع  حسااباع  يي القيوا المحاسبية الت  ت حتعليم الطالب القواعد اوساسية لتسج الهدف:

وكااذل  المسااتنداع  لمااوااا واوساات داماعى االموا نااة ولحاااوع م تلفااة والتعاارف علااى معناا

 الثبوتية المطلوبة وثباع المعامالع المالية .

ا  التوثيااق المسااتندي هااو عنصاار مااتمم لضااما  سااالمة التصاارفاع الماليااة والتنفيااذ  الموضددوع:

الموا ناااة للمصاااروفاع  نيرياااة اوماااوال الم صصاااة ويعتبااار اااة ائيساااية فااا  تنفياااذالساااليم ل

واويااراااع ويااتم اول باااول  يلااة الساانة الماليااة واكمااال الاادواة المحاساابية لهااا فاا  الترحيااي الااى 

 السجالع واعداا موا يل المراجعة والك وفاع ال هرية والحساباع ال تامية .

 ل :اختر اوجابة الصحيحة مما ي /1س

 اثباع القيوا المحاسبية للموااا واوست داماع ه  اول خطوة ف  الدواة المحاسبية . -أ

 يمكل اثباع القيوا المحاسبية للموااا واوست داماع مرة واحدة نهاية كي شهر . -ب

 و ي تر  اثباع القيوا المحاسبية اوو وكمال الدواة فالمحاسبية . -ج
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 ما يل :اختاا اوجابة الصحيحة م /2س

على المحاسب ا  يميز بيل الماوااا واوسات داماع عناد اثباتهاا بقياوا محاسابية و  لكاي منهاا  -أ

 قاعدة .

 و يوجد فرق بيل الموااا واوست داماع عند اثباتها بقيوا محاسبية .-ب

ي و ي تر  عند اثباع القيوا المحاسبية استكمال المستمساكاع الرسامية الثبوتياة المطلوباة لكا -ج

 معاملة .

 أ /1اوجوبة: س

 أ /2س     

 تماايل تطبيقية على مجموعة اوست داماع والموااا االسبوع العشرون:

تعلااايم الطالاااب كيفياااة اثبااااع القياااوا المحاسااابية بجانبيهاااا الماااديل والااادائل للمصاااروفاع  الهددددف:

 الة .واويراااع وانواع المستنداع المست دمة والمستمسكاع الرسمية المطلوبة لكي ح

 ر1تمريل اقم ( الموضوع: 

والمطلوب اثبااع  2010تمت المعامالع المالية اوتية ف  المعهد التقن  نينوى خالل شهر اياا/  

 مالحياة: المباالغ القيوا المحاسبية بموجب الدليي المحاسب   مو بياا  ناوع المساتند والمرفقااع .

 ا يناالدب

ف  حسابه الجاااي مال قباي هي اة  مليو  ر90(بلغ استلم المعهد اشعاا مل المصرف بايداع م -1

 التعليم التقن  ويمثي قسط تمويي شهر اياا.

ر الف بعاد عواتاه مال ايفاااه الاى الهي اة  450( قدم الموظف سالم قائمة مصاايف سفر بمبلغ -2

 بمهمة اسمية وتم صرفها بموجب شي . ف  ب داا

تاام صاارفها بموجااب  مليااو  ر2يااة بمبلااغ(ر مليااو  ولااوا م م تبر3تاام شااراء قر اسااية بمبلااغ( -3

 شي .

ر مليو  مل قباي لجناة صايانة المباان  عال اعماال صابغ القاعااع الدااساية 4تم صرف مبلغ( -4

 وتم صرفها بموجب شي .

ر ملياو  2وحاساباع الكترونياة بمبلاغ( ر ملياو 5تم شراء اثاث خ ب (منضدة مكتابر بمبلاغ( -5

 ب شي . مل قبي لجنة الم ترياع وتم صرفها بموج

ر مليااو  18ر مليااو  ااتااب ، (21تاام صاارف اواتااب مااوظف  المعهااد وكااا  اوسااتحقاق/ ( -6

ر الف م صصااع اوووا 150ر الف م صصاع  وجية ، (350م صصاع خدمة جامعية ، (

ر 800ر مليااو  م صصاااع شااهااة . امااا اوسااتقطاعاع/ (6ر الااف م صصاااع نقااي ، (600، (

 بموجب شي  ومر لجنة الرواتب . ف ضريبة الدخي ،ر ال400الف توقيفاع تقاعدية ، (
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مكافااذة  ر مليااو  وماار الموظااف خالااد وحالتااه علااى التقاعااد والتاا  تمثااي4تاام صاارف مبلااغ ( -7

 البال ة ستة اشهربموجب شي . تراكمةمتقاعدية عل اجا اته ال

لااف ر ا70(ر الااف وقائمااة اجااوا الماااء بمبلااغ 400تاام صاارف قائمااة اجااوا كهرباااء بمبلااغ ( -8

 . ر2بموجب شيكاع عدا (

ر الف عل قيمة وصووع تصليح سايااة المعهاد والتا  قادمت مال قباي 850تم صرف مبلغ ( -9

 لجنة صيانة السياااع بموجب شي  .

ر ملياو  مال مطبعاة جامعاة الموصاي بموجاب 1تم شراء كتب علمية لمكتبة المعهاد بمبلاغ ( -10

 شي  .

                            ........  ..................................................................... 

 ر2تمريل اقم (     

والمطلاوب  2007تمت المعامالع المالية اوتياة فا  مديرياة بلدياة الموصاي خاالل شاهر ايلاول/ 

. اثباااع القيااوا المحاساابية الال مااة بموجااب الاادليي المحاسااب  مااو بيااا  نااوع المسااتند والمرفقاااع 

   مالحية: المبالغ بالديناا

 عل بيو اثاث قديم اواع الصندوق ومل ثم المصرف . نقدا ر مليو 2استلمت الدائرة مبلغ ( -1

عال قيماة غرامااع مال عادا مال الم لايل بالتزامااتهم نقادا ر الاف 240استلمت الدائرة مبلاغ ( -2

 تجاه البلدية .

بموجااب شااي  مصاادق اواع  ااض سااكنية ر مليااو  عاال قيمااة بيااو12اسااتلمت الاادائرة مبلااغ ( -3

 الصندوق ومل ثم المصرف .

 ر مليو  نقدا عل بدوع ايجاامحالع تجااية .4استلمت الدائرة مبلغ ( -4

 اواع اميل الصندوق المبالغ المتجمعة لديه فا  القاصاة فاى الحسااب الجاااي لادى المصارف -5

 بموجب قسيمة ايداع .

  الف نقدا عل قيمة اسوم مسح واجوا خرائط .ر 200استلم اميل الصندوق مبلغ ( -6

وع ر مليااو  عاال قيمااة تااذجير مكااائل وسااياااع ل ااركة مقاااو3اسااتلم اماايل الصااندوق مبلااغ ( -7

   رق بموجب شي  اواع الصندوق .

لديه فا  الحسااب الجاااي فا  المصارف بموجاب  تجمعةمغ اللقام اميل الصندوق بايداع المبا -8

 قسائم ايداع .

المعالجاااع القيديااة للحساااباع ال  صااية المدينااة الساالف والدائنااة  ادي والعشببرون:االسبببوع احلبب

 اوماناع ف  ظي النيام الالمركزي .

تعلاايم الطالااب مفهااوم الساالف واوماناااع وشاارو ها وانواعهااا وكيفيااة اساات دامها فاا   الهدددف:

 المعالجاع القيدية . 
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مبالغ الت  يتم افعها مل خزيناة الدولاة حساب السلف هو الحساب الذي يست دم لقيد ال الموضوع:

والتاا  لاام يااتم قبولهااا بعااد كمصاارف نهااائ  علااى فصااول ومااواا الموا نااة وذلاا  امااا لعاادم تااوفر 

مقوماع الصرف النهائ  فيها او ونها تصارف وفقاا ل ارو  معيناة علاى ا  تساترا بعاد حايل او 

حساب السلف او بعاد تاوفر  يتم قبولها مصرفا على ت صيصاع الموا نة . وو يمكل اللجوء الى

               اسباب وشرو  معينة وللسيطرة عليها تم تقسيمها ال حساباع اجمالية وفرعية .

حساب اوماناع ها  حسااباع وسايطة تقضا   بيعاة العماي الحسااب  فنياا اوساتعانة بهاا لتنسايق 

وهاا  تمثااي فاا  واقعهااا وتنياايم بعاا  المعااامالع الماليااة التاا  تن ااا فاا  اااااع الدولااة الم تلفااة 

 وتم تقسيمها الى حساباع اجمالية وحساباع فرعية .اجمال  الحساباع ال  صية الدائنة 

 تم تقسيم حساب السلف الى حساباع اجمالية عداها فقط . -1س

  تم تقسيم حساب اوماناع الى حساباع اجمالية عداها فقط . -2س

السلف المستديمة ، سلف المكافاع التقاعدياة  سلف الموظفيل ، السلف المتنوعة ، /1اوجوبة: س

 وقوفاع الدعاوى ، سلف اوختالس .، سلف م

اماناع ضما  تحصيي اويراااع ، اماناع ضما  الحقوق ، اماناع ضما  الموجاوااع ،   /2س

 اماناع المقاوليل ، اوماناع ال اصة ، اوماناع الجاابة ، اماناع التمويي . 

 ر3تمريل اقم (

والمطلاوب  2004عامالع المالية التالية فا  كلياة الهندساة جامعاة الموصاي خاالل سانة/ تمت الم

مالحيااة:  والمرفقاااع .لكاي منهااا ماو بيااا  نااوع المساتند  بموجااب الاادليي تثبيات القيااوا المحاسابية

 المبالغ بالديناا

ر مليااو  فاا  حسااابها 11اسااتلمت الكليااة اشااعاا ماال المصاارف بايااداع مبلااغ ( 1 /6فاا   -1

 مل قبي جامعة الموصي .                  الجااي 

تم ت كيي لجنة الم ترياع وتم صرف سلفة مساتديمة ومار ائايم اللجناة قيمتهاا  8/1ف   -2

                    ر مليو  بموجب شي  . 3(

اوفدع الكلية احد موظفيها الاى الاو ااة بمهماة اسامية وصارفت لاه سالفة  10/1ف   -3  -3

 جب شي  . ر الف بمو400سفر بمبلغ (

علاى  رملياو  ومار ائايم اللجناة5تم ت كيي لجنة صيانة المبان  وتم صرف مبلغ ( 12/1ف  -4

 ا  تنه  اعمالها خالل شهر .

ر مليااو  ساالفة  واج وحااد المااوظفيل بعااد تقااديم المستمسااكاع 1تاام صاارف مبلااغ ( 14/1فاا   -5

 التاميل الو نية .ر لصالح شركة 200اوصولية المطلوبة علما انه تم استقطاع مبلغ (

بعاد التادقيق بمبلاغ  ر اعااله قائماة بمصااايف السافر3قدم الموظف الموفد باالفقرة ( 16/1ف   -6

 ر الف وتم تسوية السلفة الت  بذمته بعد ا  سدا الباق  نقدا .360(
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قدم ائيم لجنة صيانة المبان  وصووته بعد التدقيق ل رض قفاي السالفة التا  بذمتاه  9/2ف   -7

ر ملياو  1ر الاف قيماة اصابام وماواا اخارى (800ر مليو  اجوا عماال الصايانة (1ت (وتضمن

 . قيمة سمنت مو امي وتم قفي السلفة بعد تسديد المتبق  نقدا

ر الااف مكافاااة نقديااة وحااد موظفيهااا لجهااواه التمياازة 150صاارفت الكليااة مبلااغ ( 15/2فاا   -8

 بموجب شي  .

والتاا   المسااتديمة قاادم ائاايم لجنااة الم ااترياع وصااووته بعااد التاادقيق ل اارض تجديااد الساالفة -9

ر مليااو  لااوا م مداسااية 1قر اسااية (ر الااف 800ر الااف قيمااة مطبوعاااع (600تضاامنت مبلااغ (

 ر وقوا .400(

ر 20ر ملياو  اواتاب (30صرفت الكلية اواتب منتسبيها و الت  كانات كااوت :( 16/2ف   -10

ر مليااااو  2ر الااااف م صصاااااع  وجيااااة واوووا (800 صصاااااع خدمااااة جامعيااااة (مليااااو  م

ر الااف ضااريبة اخااي 190ر الااف توقيفاااع تقاعديااة (210م صصاااع شااهااة ، اوسااتقطاعاع/ (

          بموجب شي  .و ر استقطاعاع مصرف الرشيد220ر الف استقطاعاع مصرف عقااي (380(

 ر4تمريل اقم (

والمطلاوب  2004ة ف  اائرة ائاسة صحة نينوى خاالل شاهر اذاا/ تمت المعامالع المالية اوتي

اثباااع القيااوا المحاساابية الال مااة بموجااب الاادليي المحاسااب  مااو بيااا  نااوع المسااتند والمرفقاااع . 

 مالحية: المبالغ بالديناا .

فاا  حسااابها الجااااي لديااه ر مليااو  40اسااتلمت الاادائرة اشااعاا ماال المصاارف بايااداع مبلااغ ( -1

 اقسا  التمويي مل قبي اائرة المحاسبة . ويمثي احد

ر مليااو  عاال 2تاام تسااديد قااوائم  لااب لصااالح فال ااركة العامااة للصااناعاع الدوائيااة بمبلااغ ( -2

 تجهيزها بااوية .

ر الف توقيفاع تقاعدية مل احاد منتسابيها وتبايل بعاد ذلا  اناه بلاغ 40استقطعت الدائرة مبلغ ( -3

 طاعاع عنه وقد تم اعااة المبلغ اليه .الحد اوعلى للتقاعد وتوقفت اوستق

ر الاف قاد مضات علياه 160تبيل للمحاسب عند مطابقة ك ف المصارف وجاوا شاي  بمبلاغ ( -4

 ولم يسحب مل المصرف .المدة القانونية 

نياارا لمااروا ع اارة ايااام لعاادم مراجعااة احااد المااوظفيل وسااتالم ااتبااه فقااد تاام اسااتالم صاااف   -5

 ل قبي اميل الصندوق ثم اواعه المصرف .ر الف م360الراتب البالغ (

ر الااف ماال 600ر الااف ماال متعهااد صاايانة اوبنيااة وكااذل  مبلااغ (700اسااتلمت الاادائرة مبلااغ ( -6

 اائرة مدينة الطب تسديدا لسلفة  واج احد موظفيها المنقوليل الى مدينة الطب .

ر الاف 20ل (اتضح للدائرة ا  هناك خطذ ف  صارف م صصااع نقاي وحاد المنتسابيل بمعاد -7

 شهريا ولمدة اابعة اشهر او  استحقاق لكو  المنتسب يتنقي بسيااة الدائرة .
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ر الااف عاال م صصاااع الساافر مصااروفة خااالل الساانة او انهااا 380اتضااح ا  هناااك مبلااغ ( -8

 الف وا  اصي القيد هو ر80مسجلة ف  السجالع بصواة خا  ة على اساس (

 مل / م صصاع ونفقاع السفر 380000

 الى / سلف موظفيل سفر 380000            

بعااد تو يااو الراتااب تباايل للمحاسااب ا  احااد المااوظفيل المحاااليل علااى التقاعااد اعتبااااا ماال  -9

ر 40ر الاااف ااتاااب ، (650وا  تفاصااايي ااتباااه هااا : ( قاااد ساااحب ااتباااه ساااهوا 1/3/2004

ر الاااف 95ر الاااف توقيفااااع تقاعدياااة ، (14ر م صصااااع نقاااي ، (20م صصااااع خطاااواة ، (

استقطاعاع مصرف عقااي . وتمت معاجاة الموظاوع واواع المبلاغ فا  الحسااب الجاااي لادى 

 المصرف .

تالم ااتباه ر اعااله الادائرة وقادم  لباا وسا5ااجو الموظف الذي لم يستلم ااتبه فا  الفقارة ( -10

 ذل  . وتم له

 ر5ريل اقم (تم .1

 2010امعة الموصاي ل اهر اذاا/ اوت  بع  العملياع الت  تمت ف  كلية اواااة واوقتصاا/ ج

والمطلوب اثباع القيوا المحاسبية الال ماة لهاا ماو بياا  ناوع المساتند والتبوياب والمرفقااع لكاي 

 عملية .  

الاى ب اداا بمهماة اسامية صدا امار ااااي بايفااا السايد باساي المحاساب بالكلياة  1/3ف   -1

 . ر ايناا ب ي 200000لمدة ثالثة ايام وصرفت له سلفة بمبلغ(

اوفد السايد ائايم قسام اواااة الاى اواا  لحضاوا ماؤتمر علما  بموجاب امار  2/3ف   -2

 ر ايناا بموجب شي  .1500000ااااي لمدة اسبوع وصرفت له سلفة بمبلغ(

صادا امار ااااي بنقاي خادماع السايد ناذير الماداس بقسام اوقتصااا الاى جامعاة 4/3ف   -3

ناااءا علااى  لبااه وحسااب التعليماااع صاالح الااديل للمصاالحة العامااة وتاام صاارف سالفة لااه ب

 ر ايناا بموجب شي  .500000صرفت له سلفة بمبلغ(

قدم الموظف عبدهللا  لبا للحصول على سالفة ااتاب بمناسابة اااء فريضاة الحاج  5/3ف   -4

صرف له المحاسب شي  بقيمة السلفة وحسب التعليماع علماا ا  اساتحقاق وبعد الموافقة 

ر ايناااااا وعليااااه اسااااتقطاعاع 850000لااااغ(الموظااااف ماااال الراتااااب والم صصاااااع يب

 ر ايناا .20000تبلغ(

المستمسااكاع قاادم الساايد كامااي  لبااا للحصااول علااى ساالفة  واج وبعااد تقديمااه  6/3فاا   -5

علماا اناه تام اساتقطاع مبلاغ  ر اينااا1000000الال مة صرف له المحاسب سلفة بمبلغ (

 ر لصالح شركة التاميل الو نية وبموجب شي  .2000(
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ر 160000السيد باسي بعد عواته مل اويفاا قوائم سفره بعد التادقيق بمبلاغ ( قدم 7/3ف   -6

 ايناا وتم قفي السلفة الت  بذمته واستلم الباق  منه نقدا .

قادم ائايم قسام اواااة بعاد عواتاه مال اويفااا قاوائم سافره بعاد التادقيق بمبلاغ  10/3ف   -7

 باق  له بموجب شي  .ر ايناا وتم قفي السلفة الت  بذمته وصرف ال1600000(

ر ايناا مل جامعة صاالح الاديل تساديدا 250000استلم المحاسب شي  بمبلغ ( 10/3ف   -8

 . 4/3لسلفة السيد نذير الت  استلمها مل الكلية ف  

ر اينااا بعاد 16600قدم السيد عمر  لبا وعفائه مل قسط سلفة الازواج الباالغ( 11/3ف   -9

 قة ونيم القيد الال م .تقديمه بيا  وواة لطفله وتمت المواف

بعد تدقيق قوائم شاراء قر اساية قباي شاهر مال مكتباة العايل وجاد فيهاا  ياااة  11/3ف   -10

 ر ايناا فتم اخباا المحاسب بذل  واجري القيد الال م .170000(بمبلغ 

ر ايناااا بينمااا كااا  المبلااغ فاا  260000تاام جاارا الصااندوق وكااا  فيااه مبلااغ ( 12/3فاا   -11

 ر ايناا فتم اخباا المحاسب واجري القيد الال م .300000سجي الصندوق (

نيام المحاساب مساتند صارف عال شاراء اجهازة كهربائياة مال شاركة الازيل  12/3ف   -12

ر 1750000ر ايناااا او ا  ماانيم ال اايكاع سااجي المبلااغ بال ااي  سااهوا (1570000بمبلااغ(

 ال ي  مل قبي ال ركة اكت ف ال طذ . ايناا وبعد استالم

د التحااري عاال اسااباب الاانقح فاا  الصااندوق تباايل ا  اماايل الصااندوق قااد اسااتلم ماال بعاا -13

 ر ايناا 140000ر ايناا سجله بالسجي سهوا (100000موا ل ايراا(

مال صااحب مكتباة العايل ر ايناا نقادا مال 170000استلم اميل الصندوق مبلغ ( 13/3 -14

 تسديدا للزيااة المستلمة مل قبله وتم تسوية السلفة .

ر اينااا ب اي  مال شاركة الازيل عال 180000اساتلم امايل الصاندوق مبلاغ ( 14/3فا   -15

 الزيااة المستلمة مل قبلها وتم اجراء الال م وقفي السلفة .

اواع اميل الصندوق المبالغ المتجمعة لديه ف  الحسااب الجاااي للادائرة بموجاب  14/3ف   -16

   قسائم ايداع ف  المصرف .

وتاام تسااليف لكليااة مااو المقاااول اعااد لصاايانة ال اابكاع المائيااة فاا  الكليااة اتفقاات ا 17/3فاا   -17

 ر ايناا بموجب شي  .3000000المقاول مبلغ (

تييا ادييالت ايتل اليي  اي تاادييل داةييا ي مل ييت  باييل  اايبتيية بادييالت اي  افييات  3/ 18فيي   -18

اتبية بايتالياا ادتذ  دن ايتللال  ا ي  اليتاااد ا  ين  ( لانا  2000000ايتاادلات ايبايغت )

    حص ت اي  افات د ى ذيك  اج ي اياال ايالزا .
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( لانييا  ديين 200000الييت ا ا ييان ايصيينل م ةيياك  يين ب لاييت اي  صيي  ب ب يي  ) 20/3فيي   -19

 يصايح ايب لات  قل ا لع ايةاك باي ص ف بنفس ايا ا .مل ات د  ات  التةا ات 

ديل ي جي ل م ي  في  د  ية  اتفايت  اقا ت اي  ات لد ى قضيايات د يى اي ايا    23/3ف   -20

( لانا   تا ص ف اي ب ي  ي  حيا   ب  جي  ةياك 150000ي تابات ايلد ى ب ب   )  حا   ع 

. 

( لانا  دن  ل ا قضايات ي لد ى اي اا ت د يى 25000نظا اي حال  ةاك ب ب  ) 24/3 -21

 اي اا    دل.

اي اا ييت ضييلس يحليي  ا لييلل اي اييا    دييل  ييا ت تيي  بذ تيية  يين  صييا اف ايييلد ى  28/3 -22

 يصايح اي  ات نالا  اج ي ايالزا .

 (6ت  ان  قا )

ت ت ايا  اات اي ايات االتات ف  احلى اي زا ات  اي ا    اج اء اياا ل اي حالبات ايالز ت  يع 

 باان ن ع اي لتنل  ايتب ا   اي  فاات .

 اا ب  جي  اةياا   ين (   ا ن لانا  ي   حاايت ايقاافايت في  لي 45تا تح ا   ب   ) 2/4ف   -1

 اي ص ف .

تا فتح ادت ال  لتنلي ييلى  صي ف اي افيلان ايفي ع اي يالي  يةي اء اج يزت   ين  4/4ف   -2

 (   ا ن لانا  .600ة  ت ب ااانات ب ب       قل س)

(ايييف لانييا  ديين د يي الت  اتصيياالت 350 صيي  اةيياا   يين اي صيي ف ب ب يي  ) 16/4فيي   -3

 د ى ايات ال اي لتنلي .

 ييين قا يييت االدت يييال اييييى ايةييي  ت  %30  ل اةييياا   ييين اي صييي ف بتليييلال  20/4فييي   -4

 ايب ااانات .

 ص   ةف  ن اي  حاايت ايقاافايت في  لي  اا باي بياي  اي صي  فت   اتي  ي ا بيت  24/4ف   -5

(   اي ن لانيا   بايل ايتيلقا  تيا صي ف ةياك بياي ب   ال ي  38اي جازان ل الياا  ايتي  ب غيت )

 اي  حاات ايقاافات .
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 ص ت االج يزت اي ليت  لت  ين ب ااانايا اييى  انياء ايبصي ت  تيا اليتال  ا  ين قبي   28/4 -6

بايل اليتالا  ليتنلات ايةيحن  ين قبي  اي صي ف  قيل  اابات يا اي  اصيفات اي ا  بيت اي زا ت ي

   ل اةاا   ن اي ص ف بتللال باق   ب   االدت ال ايى اية  ت .

ا  ية  ت اينا  ايت  ل  ت االج يزت اييى  ميازن ( ايف لان450تا ص ف  ب   ) 30/4ف   -7

 اي زا ت .

زا ياف  بال ايفحص  ايتلقا   تنظاا  لتنل االلما  اي مزن  قاا اي حال  باج اء اياال ايال -8

   ل فت االدت ال اي لتنلي .

متطلباااع  –اساالوب احالااة المقاولااة  –حساااب المقاااووع  االسبببوع الثبباين والثالببث والعشببرون:

السالف الممكال  –التامينااع الواجاب اساتالمها مال المقااول  –المراحاي التنفيذياة  –لمقاولة تنفيذ ا

 صرفها للمقاول .

تعليم الطالب الطارق التا  ياتم بموجبهاا تنفياذ اوعماال الحكومياة عال  رياق المقااووع  الهدف:

 ب صوصه .تطبيقا لقانو  المقاووع والتعليماع الصاااة 

شركة مقااووعر  –اووع هو ا  يعهد تنفيذ العمي الى جهة ما (مقاول المقصوا بالمق الموضوع:

  تتولى تنفيذه وفق ال رو  والمواصفاع الت  تحداها الجهة صاحبة العمي (اائرة حكوميةر . 

ويااتم احالااة العمااي الااى الجهاااع المنفااذة ( المقاااولر امااا باساالوب المناقصااة العامااة او باساالوب 

 المناقصة ال اصة .

ال ارو  والمواصافاع  –لباع احالة الم اايو ها : وجاوا اعتمااا للعماي فا  الموا ناة ومل متط

موافقة الجهاع الرسمية على موقاو العماي وعلاى تنفياذ  –وجداول الكمياع واوسعاا واوخرائط 

 ذل  العمي .

 –ويتم تنفيذ اوعمال وفق المراحي التالية: اوعال  عال الم اروع فا  وساائي اوعاال  الرسامية 

 مرحلة اوحالة والتعاقد . - مرحلة تدقيق وتحليي العطاءاع –مرحلة تسلم وفتح العطاءاع 

ر بالم اااة مااال الكلفاااة الت مينياااة 5 -2تسااتلم مااال المقااااول التامينااااع التالياااة: تامينااااع اولياااة بااايل(

اوساتقطاعاع النقدياة وها   –تذميناع نهائية محداة بنساب م وياة مال مبلاغ المقاولاة  –للم روع 

ر بالم اة مال فقارة العماي 10الغ تستقطو مل ذاعاع العماي المقدماة مال قباي المقااول وبنسابة (مب

 ر بالم ة مل مبلغ اوحالة بضمنها اوحتيا  .5المنجز على ا  و تتجاو  نسبة (

وذل  على المكائل والمواا والمعداع المقدماة حداع تعليماع المقاووع اسم التسليف للمقاوليل 

المقاول مقابي السلفة الت  يستلمها بنسب م تلفاة حساب  بيعاة الماواا هنااك ماواا للرهل مل قبي 

 اك مواا ومكائل تدخي ضمل العمي .ومكائل مساعدة ف  انجا  العمي وهن
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 اختر اوجابة الصحيحة مما يات : /1س

 يذ المباشر .المقاولة تعن  قيام الدائرة بتنفيذ م اايعها بعد توفر متطلباع التنفيذ بطريقة التنف -أ

المقاولة تعن  احالة تنفيذ م روع معايل بعاد تاوفر متطلبااع التنفياذ الاى المقااول عال  رياق  -ب

    المناقصة .

 تحال الم اايو الى المقاول مباشرة مل قبي مدير الدائرة حصرا . -ج

 اختر اوجابة الصحيحة مما يات :  /2س

 . تحال المقاولة الى المقاول عل  ريق المناقصة -أ

 تحال المقاولة الى المقاول عل  ريق المزايدة العلنية . -ب

تنفذ جميو الم اايو الحكومية عل  ريق التنفياذ المباشار مال قباي لجاا  ت اكي لهاذا ال ارض  -ج

  حصرا .

 ب /1اوجوبة: س

 أ  /2س          

مااو  المعالجاااع القيديااة لحساااب المقاااووع االسبببوع الرابببع واخلببامس والسببادس والعشببرون:

 تماايل تطبيقية . 

قيمااة ذاعاااع العمااي واحتساااب اسااتحقاق  تعلاايم الطالااب القواعااد التاا  تحكاام احتساااب الهدددف:

 المقاول مل كي ذاعة عمي .  

ذاعاااة العماااي هااا  قيماااة العماااي المنجاااز لكاااي مرحلاااة والمقدماااة مااال قباااي المقااااول  الموضدددوع:

مال  %75الم اروعر مضاافا اليهاا والمصااق عليها مل قبي اللجنة الم رفة على انجاا  العماي (

علاى ا   قيمة المواا المطروحة ف  موقو العمي والت  تدخي ف  انجا  العمي فا  المرحلاة التالياة

تهمااي المااواا المطروحااة فاا  موقااو العمااي عنااد احتساااب الذاعااة اوخياارة وذلاا  ونتهاااء العمااي 

علاى ا   %10قدياة بنسابة بالم روع وتستقطو مل قيمة العمي المنجز تامينااع اوساتقطاعاع الن

 بضمنها اوحتيا  .  مل قيمة اوحالة %5و تتجاو  نسبة 

 اختاا اوجابة الصحيحة مما يات : /1س

 تحسب ذاعاع المقاول مرة واحدة عند انتهاء العمي مل الم روع وتسليمه للدائرة . -أ

مال  %100تحسب ذاعااع المقااول ذاعاة لكاي مرحلاة مال مراحاي اونجاا  وعلاى اسااس  -ب

ماال المااواا المطروحااة بعااد مصااااقة اللجنااة الم اارفة علااى  %75العمااي المنجااز مضااافا اليهااا 

 الم روع .

 بتقسيم مبلغ المقاولة على عدا الذاعاع .تحسب قيمة الذاعة  -ج

 اختاا اوجابة الصحيحة مما يات : /2س
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 يتم احتساب قيمة الذاعة مل قبي المقاول . -أ

 بي المهندس الم رف على الم روع .يتم احتساب الذاعة مل ق -ب

يااتم احتساااب قيمااة الذاعااة ماال قبااي محاسااب الم ااروع بعااد تقااديم التفاصاايي ال اصااة بكلفااة  -ج

 على الم روع .الذاعة والمواا المطروحة وتسلسي الذاعة مل قبي اللجنة الم رفة 

 ب /1اوجوبة: س

     ج /2س          

 ر مقاووع1تمريل اقم (

ر اشاهر علمااا ا  10بمادة عماي (الموصاي عال مناقصاة لبناااء قاعااع اااساية  اعلنات جامعاة -1

ر مليااو  ابناااا وتقاادم اابعااة مقاااوليل وقاادموا عطاااءاتهم مااو 870المبلااغ اوجمااال  للناقصااة هااو (

مل مبلغ المقاولة وكما يل : المقااول اوول بموجاب شاي  مصادق ،  %4التاميناع اوولية البال ة 

 ث نقدا ، المقاول الرابو قدم خطاب ضما  مل مصرف الرافديل الجامعة  المقاول الثان  والثال

لتامبنااع اوولياة ر ملياو  اينااا وتام معالجاة ا88است المقاولة علاى المقااول الثالاث بمبلاغ ( -2

  .حسب التعليماع

وسدا التاميناع النهائية بموجاب شاي   12/1/2003تم توقيو العقد مو المقاول الثالث بتاايخ  -3

 وباشر بالعمي .  %0,2صدق واسم الطابو نقدا بنسبة م

قدم المقاول  لبا لمنحه سلفة على المكائل والمعداع المست دمة فا  انجاا   25/2/2003ف   -4

ر مليو  ايناا وتم منحه السالفة التا  يساتحقها قانوناا بارهل 204العمي والت  قداع قيمتها بمبلغ(

 ثالثة اقسا  متساوية مل الذاعة الثانية .هذه المكائل والمعداع على ا  تستقطو ب

وبعااد  فيمااا يلاا  ك ااف بالااذاعاع المقدمااة ماال قبااي المقاااول وبمصااااقة المهناادس الم اارف -5

 التدقيق:

 العمي المنجز                    المواا المطروحة             اقم الذاعة             تاايخ الذاعة   

_________                ______         _                 ____________________ 

             مليو  ايناا 60       مليو  ايناا       180       16/4/2003                      1    

 مليو  ايناا  50       مليو  ايناا      400                 20/6                       2   

 مليو  ايناا                  30        مليو  ايناا     670                 27/9                       3   

 مليو  ايناا   2      مليو  ايناا      880                22/11                       4   

لتامينااع وتم اعااة استحقاق المقاول مال ا 22/11/2003تم استالم المقاولة استالم اول  ف   -6

النهائية واوستقطاعاع النقدية بعد استقطاع ال راماع التاخيرية علما ا  الفراماة فا  العقاد تانح 

 ر الف ايناا .150على ا  كي يوم تاخير (

 وتم اعااة باق  التاميناع للمقاول .  23/2/2004تم استالم المقاولة استالما نهائيا بتاايخ  -7
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 الع المالية الت  تمت .اثباع كافة المعام -1المطلوب: 

 . تصوير حساباع اوستاذ الم تصة لكافة الحساباع -2           

 ر مقاووع 2تمريل اقم (

تم توقيو عقد بيل مديرية بلدية الموصي وشركة النصر ون اء اسواق بكلفة   1/2/2004ف   -1

 ر مليو  ايناا ولمدة اابعة اشهر .80( كلية قداها

التاميناع النيامية واسم الطابو ب ي  اواع الصاندوق ومال ثام المصارف  تم استالم 1/2ف   -2

 ر مليو  ايناا الى ال ركة .16وتم اعااة التاميناع اوولية البال ة (

لمنحها سلفة برهل المكائل والمعداع والت  قداع قيمتها بمبلغ قدمت ال ركة  لبا  15/2ف   -3

علاى ا  تساترا بثالثاة   جاب التعليمااع وب اي  .بمور مليو  وتم صرف السلفة الى ال ركة 50(

 اقسا  متساوية مل الذاعة الثانية .

 فيما يل  الذاعاع المقدمة مل قبي ال ركة والت  صرفت بعد التدقيق . -4

 اقم الذاعة               تاايخ الذاعة               العمي المنجز               المواا المطروحة

            ______  ___________              ________            _________ 

 مليو  ايناا  12مليو  ايناا                 26                        2/3                         1   

           مليو  ايناا   8          مليو  ايناا      40                   28/4                     2   

 مليو  ايناا         4           مليو  ايناا    66                     3/5                      3   

 مليو  ايناا                  ____ 80                     20/6                    4   

الاى ال اركة اساتحقاقها مال  تم استالم المقاولة استالم اوليا مل قبي البلدية واعيادع 21/6ف   -5

 بموجب شي  بعد استقطاع ال راماع التاخيرية واسم الطابو .التاميناع 

ر الف ايناا 60اثباع المعامالع المالية الال مة علما ا  ال راماع التاخيرية ه  ( -1المطلوب: 

                             لليوم الواحد .

 الم تصة لكافة الحساباع . تصوير حساباع اوستاذ -2           

 ر مقاووع3تمريل (

تم توقيو عقد بيل المعهد التقن  نيناوى وشاركة حماوااب  للمقااووع (شاركة  6/4/2007ف   -1

بمدة خمسة اشاهر مال تااايخ العقاد  ر مليو  ايناا78حكوميةر ون اء قاعة علمية بمبلغ اجمال  (

. 

ساهيي مهماة عملهاا واساتنااا الاى بناوا العقاد تام قدمت ال ركة  لبا لمنحهاا سالفة لت 21/4ف   -2

ر مليااو  ايناااا علااى ا  تسااتقطو بثالثااة اقسااا  متساااوية وماال الذاعااة 18صاارف ساالفة قااداها (

 اوولى .
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 فيما يل  الذاعاع المقدمة مل قبي ال ركة والت  تم صرفها بعد التدقيق: -3

 بلغ الذاعة                العمي المنجزتاايخ الذاعة                ماقم الذاعة                

________             ________               ________                ______ 

 مليو  ايناا 8مليو  ايناا            28                         21/5                      1     

 مليو  ايناا 4مليو  ايناا                   52                         14/7                       2

 مليو  ايناا                    ______ 78                           2/9                       3

وتم اعاااة اساتحقاق ال اركة  تم استالم المقاولة استالم اول  مل قبي لجنة مت صصة 3/9ف   -3

 مل التاميناع .

ر الااف ايناااا 156تسااجيي القياوا المحاساابية الال ماة علمااا انااه تام اسااتقطاع مبلاغ ( -1 المطلاوب:

 مديرية ضريبة الدخي مل الذاعة اوخيرة .ر الف ايناا لصالح 390اسم  ابو ومبلغ (

 تصوير حساباع اوستاذ الم تصة لجميو الحساباع . -2

 معامالع الموا نة . حساباع تصنيف الحساباع الحكومية االسبوع السابع والعشرون:

الع الموا نة وما تتضمنه مل اناواع والجهاة التا  متعليم الطالب معنى حساباع معا الهدف:     

 تقوم باعداا هذه الحساباع .

تصنف الحساباع الحكومية الى مجموعتيل ائيسيتيل اوولاى ها  حسااب معاامالع   الموضوع:

حساااباع قياااس النتيجااة وتاام تحليلهااا الااى  الموا نااة (المصااروفاع واويااراااعر والتاا  تقفااي فاا 

 مجموعااة ماال الحساااباع كمااا تاام توضاايحها عنااد اااسااة الاادليي المحاسااب  وتقساايماع الموا نااة

ويكو  الفرق بيل المصروفاع واويراااع اما عجز او وفار بااوموال اذا كانات اوياراااع اكثار 

بالميزانياة . اماا المجموعاة حقاق مل المصروفاع هذا يحقق وفرة بااوموال بالميزانياة وبعكساه يت

الثانية فه  حساباع المركز المال  والت  تمثي الحساباع الت  تيهر ضمل المركز المال  للدولة 

 عجز (الميزانية العموميةر . 

 اختاا اوجابة الصحيحة مما يل : /1س

 حساباع معامالع الموا نة ه  نفسها حساب اواباح وال سائر .  -أ

 الاع الموا نة ت مي حساب المصروفاع وحساب اويراااع .حساباع معام -ب

و تقفي حساب معامالع الموا ناة فا  حسااباع قيااس النتيجاة وانماا تيهار بالميزانياة العاماة  -ج

 للدولة .

 :امال الفراغاع اوتية بما يناسبها /2س

 .اذا كانت المصروفاع ____________ مل اويراااع هذا يحقق وفر بالميزانية  -أ

_____________ والتاى  تم تقسيم المصروفاع وفقا للتقسيم اوقتصااي الى مجموعة مل -ب

 يطلق على كي منها اسم ___________
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 تقفي حساباع معامالع الموا نة ف  ____________ وو تيهر ______________ -ج

 ب /1اوجوبة: س

 أقي -أ /2س         

 ة / الفصيالحساباع اوجمالي -ب               

 حساباع قياس النتيجة / بالميزانية -ج                               

 حساباع المركز المال  االسبوع الثامن والعشرون:

تعليم الطالب مفهوم حساباع المركز المال  ومجموعاة الحسااباع التا  يحتويهاا والجهاة  الهدف:

 الت  تقوم باعدااها .

المال  مجموعاة الحسااباع التا  تيهار ضامل المركاز الماال  تمثي حساباع المركز  الموضوع:

للدولااة (الميزانيااة العموميااة للدولااةر والتاا  تساامى بالحساااباع الوساايطة وتقااوم اائاارة المحاسااباع 

 العامة باعداا الميزانية العمومية على مستوى القطر وت مي ما يل : 

 الحساباع ال  صية المدينة (السلفر . -1

 ية الدائنة (اوماناعر .الحساباع ال  ص -2

 الحساباع النقدية (الصندوق والبن ر . -3

 الحساباع الجااية . -4

 حساباع التسوية . -5

 حساب القروض . -6

 حساب الموجوااع الم زنية والثابتة . -7

 حساب اوحتيا ياع والت صيصاع .  -8

 اختاا اوجابة الصحيحة مما يل : /1س

 ي الحساباع الت  تيهر بالميزانية العامة للدولة .حساباع المركز المال  تمث -أ

 حساباع المركز المال  تمثي حساب المصروفاع واويراااع . -ب

 تعد حساباع المركز المال  مل قبي الوحداع المالية ف  اوائر الدولة . -ج

 :امال الفراغاع اوتية بما يناسبها /2س

 ي ف  ____________حساباع المركز المال  ه  _____________ تقف -أ

 ________ على مستوى ______________حساباع المركز المال  مل قبي ___تعد  -ب

 _______المركز المال  ف  نهاية _________ وخالل فترة اعداا ____تعد حساباع  -ج

 أ /1اوجوبة: س

 حساباع وسيطة / حساب قياس النتيجةأ  /2س          

 حاسباع العامة / القطراائرة الم -ب              
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 السنة المالية / الحساباع ال تامية -ج             

 شهااة موجوا المصرف  االسبوع التاسع والعشرون:

تعليم الطالب ما ه  شهااة موجد المصرف وكيفية اجراء المطابقاة الفعلياة بايل الرصايد  الهدف:

 الدفتري للبن  والرصيد الذي ييهر بموجب ك ف المصرف .

تعد شهااة موجوا المصرف مل الجداول الملزماة للادوائر الحكومياة المطبقاة للنياام  وضوع:الم

وتااتم المطابقااة بتثبياات  الالمركاازي باعاادااها ضاامل الك ااوفاع ال ااهرية والحساااباع ال تاميااة

الرصيدالدفتري لحساب المصرف والذي يتضمل ( الرصيد الادفتري المادوا مال ال اهر الساابق 

ل ااهر الحااال  ر فاا  شااهااة موجااوا المصاارف وماال ثاام تثبياات اصاايد + مجمااوع مقبوضاااع ا

المصرف بموجب ك اف المصارف واجاراء التعاديالع المطلوباة علاى اصايد ك اف المصارف 

علاى  ونتيجاة اثبااع هاذه المت ياراع فالرصايد اليااهر بموجب المعطياع الياهرة فا  الساجالع

رصاايد الادفتري المادوا لل ااهر بعااد تثبيات المت ياراع يجااب ا  يكاو  مطابقاا لل ك اف المصارف

ال اايكاع غياار السااحوبة ل ايااة تاااايخ اعااداا شااهااة  -1 وهااذه المت يااراع تتمثااي بمااا يلاا  :القاااام 

 . موجوا المصرف (تنزلر

 اويداعاع الياهرة ف  ك ف المصرف ولم تقيد ف  السجالع (تنزلر . -2      

 المصرف (تضافر . المقبوضاع المقيدة ف  السجالع ولم تيهر ف  ك ف -3      

 المدفوعاع الياهرة ف  ك ف المصرف ولم تقيد ف  السجالع (تضافر .  -4      

 ما هو ك ف المصرف ؟ /1س

 ما ه  ال اية مل اعداا شهااة موجوا المصرف ؟ /2س

ه  الجداول الت  يعدها المصرف بطلاب مال الادائرة الحكومياة شاهريا وتتضامل  /1اوجوبة: س

وكاذل  المساحوباع النقدياة  للدائرة مل ايداعاع نقدية او بموجب شايكاع حركة الحساب الجااي

بموجب ال يكاع الصاااة مل قبي الدائرة وحسب توااي ها وييهربموجبه الرصايد ل اياة تااايخ 

   اعدااه . 

ال ايااة هاا  مطابقااة الحساااب الجااااي لاادى المصاارف مااو اصااي القيااوا المثبتااة فاا   /2س        

بمقاانااة حركااة الحساااب الجااااي بموجااب ك ااف المصاارف مااو القيااوا  سااجالع الاادائرة وذلاا 

 المحاسبية المثبتة ف  السجالع .

 فااااا  المعهاااااد التقنااااا  نيناااااوى بل ااااات مقبوضااااااع شاااااهراب 31/8/2003فااااا   -1تماااااريل: 

 ر اينااا4360000ر ايناا وكا  الرصيد الدفتري المدوا مل شهر تمو  مبلغ(8240000مبلغ(

. 

البنا  كماا فا   قباي ي للمعهاد بموجاب ك اف الحسااب المرساي مالبلغ اصيد الحساب الجااا -2

 ر ايناا . 4014000مبلغ ( 31/8/2003
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 اصيد ك ف المصرف مو الرصيد الدفتري ف  سجالع ااائرة تبيل مايل :بمقاانة  -3

ر ايناا صااا مل المعهد ومر مطبعة العسل  لم يساحب مال 480000هناك شي  بمبلغ ( -أ

 قبي المطبعة .

 ولم يقيد ف  السجالع . ر ايناا مياف الى حساب المعهد220000غ (هناك مبل -ب

ر ايناا مقيدة ف  السجالع ولم تيهر ف  ك اف المصارف 85000هناك ايداعاع بمبلغ ( -ع

. 

ر ايناا قيمة عمولة ظااهرة فا  ك اف المصارف ولام تقياد 1000هناك مسحوباع بمبلغ ( -ث

 ف  السجالع .

 44دفتري مست دما نموذج محاسبة/ مو الرصيد ال المطلوب: اجراء مطابقة ك ف المصرف    

 اعداا الحساباع ال تامية االسبوع الثالثون :

تعليم الطالب معنى الحسااباع ال تامياة ومتاى وكياف ياتم اعادااها علاى مساتوى الادوائر  الهدف:

 وعلى مستوى القطر .

فاا  الساانة التاليااة  اي يااتم اعااداا الحساااباع ال تاميااة ساانويا بعااد انتهاااء الساانة الماليااة الموضددوع:

مال  30/6ول اياة  1/1على مستوى الدوائر الفرعياة وللفتارة مال  31/3ول اية  1/1وللفترة مل 

 السنة التالية على مستوى و ااة المالية وتتضمل ما يل :

 يعد مل واقو سجي اليومية العام ..  جدول المصروفاع النهائية -1

 قو سجي اويراااع النهائية .يعد مل وا جدول اويراااع النهائية . -2

 يعد مل سجي السلف . جداول اجمال  الحساباع ال  صية المدينة (السلفر -3

 يعد مل سجي اوماناع . (اوماناعر . جداول اجمال  الحساباع ال  صية الدائنة -4

 تعد مل واقو السجالع التحليلية للسلف واوماناع . جداول تحليلية للسلف واوماناع . -5

تتضمل مطابقاة الرصايد الادفتري للبنا  ماو الرصايد فا  الك اف الاذي  شهااة موجوا البن  . -6

 يرسي مل قبي البن  .

 ترحي اليه البياناع مل واقو سجي اليومية العام . ميزا  المراجعة . -7

 نس ة مل سجي التوحيد . -8

 31/12نس ة مل قوائم جرا الموجوااع الثابتة ف   -9

 ع التالية:اكمي العبااا /1س

 يعد ميزا  المراجعة مل واقو سجي ............................. -1

 يعد جدول المصروفاع النهائية مل واقو سجي .......................... -2

 اصيد ...........................مل مطابقة .................. مو شهااة موجوا البن  تتض -3

 المحاسبية ؟ ما المقصوا بالدواة /2س
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 اليومية العام . -1 /1اوجوبة: س

 المصروفاع النهائية (الت صيصاعر -2                  

 الك ف المرسي مل قبي البن  .  –الرصيد الدفتري  -3                  

الادواة المحاساابية ها  الماادة المعيناة لتسااوية جمياو القيااوا المحاسابية للمعااامالع النقديااة  /2س   

 النقدية وغير

الت  ن اع خالل السنة المالية وه  تمثي مجموع المدتيل (السنة المالية مضافا اليها فتارة 

 ر شهرا .18الحساباع ال تامية البال ة ستة اشهرر وه  تبلغ (

   

 المراجو والمصااا:

اائاارة  –و ااة الماليااة ليف : عبيااد محااي فااريح ة الحكوميااة ، لفااروع المحاساابة ، تااذالمحاسااب -1

جامعااة ب ااداا وهي ااة المعاهااد الفنيااه و ابااراهيم عبااد  –لمحاساابة ، محاضاار المحاساابة الحكوميااة ا

 .  2001المعهد الفن  النجف ،  –موسى السعبري ، مداس ، ائيم قسم المحاسبة 

المحاسبة الحكومية بيل الجوانب النيرية والتطبيق العمل  ، تذليف : جاواا خلياي اشايد مادير  -2

 –العاراق . مطبعاة ال اعب  –ث فا  مديرياة المحاساباع العاماة ، و ااة المالياة التفتيش واوبحاا

 . 1974ب داا 

المحاسبة الحكومية ، اوسام العاماة للنياام المحاساب  الحكاوم  ماو تحدياد اناواع الحسااباع  -3

 ة الا االحكومية ف  العراق وشرح نيام الرواتب الجديد . تذليف حنا ا وق  الصائغ وكيي الو

و ااة الماليااااة ، محاضاااار مااااااة المحاساااابة الحكوميااااة فاااا  جامعااااة ب ااااداا والجامعااااة  – اقاااادم

 .  1976المستنصرية. الجزء األول ، الطبعة الرابعة المنقحة 


