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 الفصل الثالث

 الهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي

 

 للدولة  العامة مفهوم الخزينة 

دات المزتلفللة كاحله المللوارد العاملة نللندول الدوللة الللع  يلودل حيلله الوحل تمثل  الزيينللة

ت سلللحو  منلله كاحللله النفنلللاتبجبايتهلللا بموجللو النلللواني   عليهللا والمكلفلللةحنللل  تالتللي 

ة حللي نللررالم لألنللوال ةننللاالعتمللادات المز بحللدودالمسللتحنة علللك تلللد الوحللدات و

 العامة. المواينة

 

 للدولة العامة واجبات الخزينة

 المزتلفة. اإليرادالمتحننة لوحدات الدولة م  منادر  اإليراداتاستالم  -1

نتيجللة ممارسلله ناللاطها و  المسللتحنة علللك الوحللدات الدولللةدحللا المنللروحات  -2

  . العامة بحدود االعتمادات المزننة حي المواينة

وما يتعللل  واإليراداتبالمنروحات  الزانة حات الماليةنرتالتسجي  الكام  لل -3

منتظملة  قيدها حي مجموعله دحتريله متكامللةو وسيطةبها م  تسويات وحسابات 

 ئج ومعلومات حي حترات منتظمة .تمك  م  استزراج نتا

 والسابنة . الالحنة لتدقيل نحة التنرحات المالية بما حيها الرقابة أجهيهتامي   -4

الاهرية التي تعطي نتائج  بموايي  المراجعة المتمثلة الكاوحات الدورية إندار -5

 تنفيع المواينة اهريا .

المتمثلة بحسلاو قيلاس النتيجلة  المالية ألسنهالحسابات الزتامية حي نهاية  إندار -6

العموميلة التلي تبلي  ملا للدوللة  المزتنة ،والمييانية للسنةالوحر  أولبيا  العجي 

  .   م  متوحر وما عليها م  التيامات

 ما يسمك باالستزدام الحد  للموجود النند . أوالموجود النند   إدارة -7
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 :االستخدام الحدي للموجود النقدي 
قلل  مبلللت يعنلي اسللتثمار الفللائب بلللكبر مبلللت و طلو  حتللره ممكنلله ، واالقتللراب بل 

 إحنلللائياتالزيينلللة بمللا يتلللوحر لديلله مللل   حجهللاي، ممكلل  و قنلللر حتللره ممكنللله 

الننللد ملل  حيللي الكميلله  إلللك الحاجللةومعلومللات علل  حركلله الموجللود الننللد  ينللدر 

 قتراب حي حاله العجي .والوقت ، حينوم باستثمار الفائب عند وجود الوحر واال

 

 -وياترط حي عملية االستثمار: 

 . يتم استثمار اكبر مبلت ممك  ال يؤثر علك تلدية المنروحات أ  - أ

يللتم اسللتثمار  طللو  حتللره ممكنلله ، للللما  الحنللو  علللك اكبللر عائللد ملل   أ  - و

 :االستثمار ويكو  قيد االستثمار

 ***  م  حـ/  االستثمارات

 العامة حـ / الزيينة إلك***              

 

 -وياترط حي االقتراب ما يلتي:

  . الحنو  علك انغر مبلت يغطي المنروحات المستحنة - أ

  . يكو  االقتراب  قنر حتره ممكنه ، لتنلي  الفوائد المترتبة علك النروب إ  - و

 

 ويكو  قيد استالم النرب

 

 العامة /  الزيينة ***  م  حـ                    

 للدولة حـ /  النروب الممنوحة إلك***       

 

 الننديلة حلي ويارة ا ملورمركييلة واحلده هلي قسلم  بلددارة وقد حنرت هعه المهملة

المالية ، وعلد للسيطرة علك الموجود النند  وعدم تاتته  نله لليس مل  المعنلو  ا  

للديها عجلي و تحتلاج اللي  وأزلر للديها حلائب وتنلوم باالسلتثمار  زيينةتكو  هناد 

الدوللة لللعلد حنللرت هللعه    والثنللي  ماللرول ملل  واحلده واحللدة هللي مؤسسللةالتمويل

   انبها تعيي االستثمار او التموي بددارة واحده تدرس حاالت الزيائ  وحي جو المهمة
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 العامة في العراق الخزينة تشكيالت

مل  الناحيلة  دوائر محاسبية تابعة الك ويارة الماليلةة تمث  حرول الزيينة العامة للدول

الفنيللة واالداريللة وهللدحها تنللديم الزللدمات المحاسللبية والماليللة الللك الللدوائر الحكوميللة 

 : وتننسم الك نوعي 

ية للعمليلات وهلي الزليائ  التلي تنلوم بكاحلة الواجبلات الرئيسل الخزائن الرئيسةةاوال: 

 و المحاحظللات زلليائ و الماليللة  ويارةحللي  قسللم االمللور الننديللةوتاللم   المحاسللبية

 . الالمركي المحاسبي للنظام  المطبنة الوحدات و حي بغداد المركيية الزيينة

مللديريات المللا  حللي االقلللية ونللناديل المللا  حللي  وتاللم  الخةةزائن الفرةيةةةثانيةةا: 

       .)السفارات والملحنيات والنننليات( النواحي والممثليات العراقية حي الزارج

 

 

  -:الخزائن الرئيسية : تقوم هذه الخزائن بالمهام التأليه:  أوالا 
 

 . النندية اإليرادات إيدال -1

 . نرف النفنات للوحدات المرتبطة بها -2

 . الفعليتدقيل عمليات النرف والنبب  -3

 مديريلله الحسللابات العامللة حللي وياره الماليللة إلللكزالنلله اللهريه بحسللاباتها  إرسللا  -4

 . لتتولك بجمعها وتوحيدها علك مستو  الدولة

للتلكد م  مد  التيامهلا بمسلد السلجالت  الحكومية اإلداراتعلك حسابات  اإلاراف -5

الزالنلة المندملة مل  قبل   مطابنلةوتحريف بالبيانات مل  زلال   أزطاءوعدم وجود 

حي حالة وجود ازتالف بي  السلجالت  ا زطاءالوحدة ما سجالت الزيينة وتنحيح 

 .الحكومية والسجالت الزيينة الوحدة
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 :ثانيا :  الخزائن الفرةية 

العامللة كلل  حسللو طبيعللة  الملنللاة علللك عللاتل الزيينللة ا عبللاءتتللولك جلليءا ملل  

 -ا يلي:المعامالت التي تنال حيها و كم

 :مديريه ما  النلاء -1
 .الدولة حي النلاء  إيراداتتتولك قبب  - أ

بالنسلبة  دائميله أواملر إللكالواقعلة حيله اسلتنادا  تسديد نفنلات الوحلدات الحكوميلة  - و

 زيينللةللمللاء المنللروحات الدوريللة الرواتللو او بموجللو نللكود نللادره علل  

    . أدارياالمرتبطة بها  المحاحظة

                         كما تتولك عمليه تنظيم الحسابات م  حيلي تسلجي  مسلتندات النلبب والنلرف  -ت

 . سج  يومية النندول حي

تلد المستندات م  نوره قيود يوميه للمعامالت التلي تنالا زلال  الالهر  إرسا  -ج

الزيينة  المحاحظة لتتولك ا زيرة تسجي  هعه المستندات حي سجالتها المزتنة  إلك

حللي سللج  اليوميللة وملل  ثللم تنللوم الزيينللة  مطابنللةوحسللو التبويللو الللوارد حيهللا بعللد 

 . بلكملها اهرية موحدة بحسابات المحاحظة بتنظيم زالنة

 :صناديق المال في النواحي -2
الناحيلة وتسلجيلها حلي يوميله النلندول ثلم المزتلفلة حلي  اإليراداتتنوم بنبب 

النفنات يتم مل  زلال  ماليله قللاء  إما،ماليه النلاء المرتبطة به  إلكتسليمها 

حيي تدحا محتويات مسلتندات النلرف مل  الموجلود  ، مث  رواتو الموظفي 

او بموجللو الليكات  ، النللندول ةالناحيللة و تسللج  حللي يوميلل الننللد  لنللندول

 .المحاحظة زيينةنادره م  

 

 الخزينة عواالرتباط بين فر
الننديلة و حركله ننل  الفلائب  ترتبط كاحه الزليائ  مل  حيلي التمويل  للسليولة

 ا ملورويعتبلر قسلم  ، حساباتها ننديةلحساو جار  التموي   بواسطةم  النند 

الرئيسلللية التلللي تغلللع  كاحللله  الوحلللدة الننديلللة حلللي اللللويارة حلللي وياره الماليلللة

ه العجي الننلد  وتسلليم الفلائب مل  كاحله الوحلدات وتملارس الوحدات حي حال

 .لموجود النند ل الحد ستزدام االعمليه 
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 في الدوائر الحكومية المركزي والالمركزيالنظام 

 مركزيالالنظام المحاسبي الحكومي  

النظللللام  أداره مسللللؤولية ةناطللللبدجسللللد تا  النظللللام المحاسللللبي الحكللللومي المركللللي  ي 

حيله ملوارد الدوللة  دلعامة باعتبارها النندول اللع  تلوال المحاسبي الحكومي بالزيينة

التنللرحات الماليللة للوحللدات الحكوميللة وتنظلليم  دقيلاتهللا وقيامهللا بتللوتحسللو منلله نفن

والتنلول ال  لاسلوم بها دوائر الدولة مل  حيلي االتالتي تن اإلعما ا  طبيعة  . حساباتها

 تعلللللعلد وي ة ،جغراحيللعنبللات ب ينللطدمواحللده  نلله عمليللا  زيينللة هيمكلل  ا  تتللوال

العامة حي العلرال عللك حروعهلا المزتلفلة حلي المحاحظلات و زلارج  الزيينةمسؤوليات 

فلرل بجغراحية بحيي ترتبط ك  مجموعه مل  الوحلدات الحكوميلة  أسسالعرال و علك 

 -: العامة كما يلي م  حرول الزيينة

اد المتمثلللة المركييللة حللي بغللداد تللرتبط بهللا الوحللدات المركييللة حللي بغللد زيينللة -1

 . بالويارات والمديريات العامة

 المحاحظللة تللرتبط بهللا حسللابات الللدوائر الفرعيللة للللويارات والمللديريات زيينللة -2

 . بالمحاحظة

 . الموجودة حي االقلية بنندول ما  النلاء ترتبط حسابات الدوائر الفرعية -3

 . الموجودة حي النواحي بنندول الناحية ترتبط حسابات الدوائر الفرعية -4

 

 -: المركزي مزايا النظام

قللوه الرقابللة علللك الحسللاو الجللار  بسللبو عللدم وجللود حسللابات متعللددة مللا  -1

 العامة المنرف لم  رنيد الزيينة

ندر عالي م  االستناللية كونهم متواجدو  حلي دوائلر بتتمتا  المدقني  الدازليي   -2

كوميلة التلي الح اإلداراتالزيائ  المزتلفة و ال توجلد تللثيرات مباالره مل  قبل  

 .ينومو  بتدقيل حساباتها
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 : ةيوب النظام المركزي 
 

وسلليط ك بالزيينللة  الحكوميللة النللرف بسللبو ارتبللاط الوحللدة إجللراءاتتلللزر  -1

 الحكوميللة اإلداراتبسللبو قللله المللدقني  الللدازليي  حللي الزلليائ  منارنلله بعللدد 

 . المرتبطة بها

الحكوميللة تللوحير المسللتندات المعلليية  اإلداراتالنللرف ملل   إجللراءاتتتطلللو  -2

بو عللدم وبسلل ... اللل( ( المزينللي اإلدزللا سللندات  ،قللوائم التجهيللي)  للنللرف 

تنللوم لجللا  الماللتريات ، حهم لمللده قللد تطللو   البللا انتظللار المجهلليي  لمسللتحنات

ملا يالير مزينيا وبعد علد يتم نلرحها م وإدزالها السعريةتجهيي البتنديم  قوائم 

 .بة علك هعه النفنات ولعف الموثوقية حي المعامالت النرفالك لعف الرقا
 

 ر البيانلات الالهريةيباك  كام  علك الزيينة م  ما يؤد  الك تللز العوءلناء ا -3

 .الحسابات الزتامية وإعدادوالسنوية 

 

 :الالمركزيالنظام المحاسبي الحكومي 

ا  الوحدات التي تعتمد النظام الالمركي  لليس لهلا ارتبلاط بالزيينلة اع يحلل لهلا حلتح  

وياره الماليللة و ينللا علللك عللاتل  بمواحنللةالحسللابات الجاريللة حللي المنللارف الحكوميللة 

تنظلليم  ةالسللابل للنللرف وتتحملل  كللعلد مسللؤوليالحكوميللة مسللؤوليه التللدقيل  الوحللدة

ملللوايي  المتكامللللة وتنظللليم  المحاسلللبية للللدورةالحسللابات تنظيملللا كلللامال للللم  اطلللار ا

الحسلابات  وإنلدارالمحاسلبة حلي وياره الماليلة  الاهرية لترسللها اللك دائلرة المراجعة

تزنيناتها ع  طريل دائرة المحاسلبة عللك   هعه الوحدات بها وتمو زانةالزتامية 

تبللت  دائميلهعل  طريلل أواملر اهريا ويمك  ا  يكو  هعا التموي  تلنائيلا  1/12 أساس

بالتموي  اللاليم إال اعا أرسللت ملوايي   الحكومية البند المركي  وال تمو  الوحدة إلك

المراجعللة الاللهرية إلللك ويارة الماليللة وحللل المللدة المحللددة حللي قللانو  اإلدارة الماليللة 

 .م  الاهر الالحل أيامعاره  زال   العام والدي 
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 :مزايا النظام الالمركزي

  -ميايا النظام الالمركي  باالتي: أهميمك  تحديد 

سرعه انجاي المعامالت النرف نتيجة قدرتها علك الدحا مباالره دو  تونلي   -1

 . الزيينة بسبو وجود وحده محاسبيه متكاملة

دازللللي  دقيللسلللابل للنلللرف بسلللبو وجلللود جهلللاي تلللالتلللدقيل ا إجلللراءسلللرعه  -2

 . وحدةال ا  عم متفرغو صمتزن

الالهرية لوجلود علدد كلاحي مل  الموظلف  حي انجاي موايي  المراجعة ةسرعال  -3

 . حي الحسابات

الوحللدة علللك تنفيللع التياماتهللا بنللوره  ةنتيجللة قللدر تنللليص اسللتزدام حسللابات -4

 . مبااره

و  الوحلدة مسلؤوله عل  سلتك اع يوحر النظام قدرا عاليا م  الرقابة عللك اللديو  -5

 . المدحوعة م  قبلها تسويه السلف

حر درجه عالية مل  الرقابلة عليهلا استزدام حساو جار  زاص با مانات يوا   -6

بلسللرل  لألمانللات الكاللوحات التحليليللة إعللدادعلللك  رةالحسللابية قللاد كللو  الوحللدة

 . الجهات المزتنة إلكوقت وتنديمها 

 

 -: ةيوب النظام الالمركزي 

 النظللام  هللعاعللدد الحسللابات الجاريللة للوحللدات التللي يعتمللد علللك  ييللادةبسللبو  -1

، حسلاو جلار  لألمانلات ، حساو جلار  لييلرادات  ، حساو جار  النفنات)

للسليطرة عللك سلالمه اسلتزدام  قويلةتطللو رقابله ي ملام ( حساو جار  للزطلة

 الحسابات . هعه

للعف  إللكقلد يلود   الحكوميلة ارتباط الرقابة والتدقيل اللدازلي رئليس الوحلدة -2

 . العامة ا موا الرقابة علك 

 بالكفلاءةينجليو   ممل نعوبة توحير موظف حي الحسابات والمدقني  الدازليي   -3

 . العالية المهنية

 


