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 المستخلص 

وتطبيددد د تدددر اليوميدددة عفددي اسدددتادار البرمايددار االلكترونيدددة  هددد ا الدراسددة لفتعدددر      

النمدددار تكمدددل المشدددكفة  دددي ا ت دددار و  قتصددداد  اال و رهمدددا عفدددي النمدددار المحاسدددبيوأث

د تددر اليوميددة  ددي الماموعددة الد تريددة أد  ذلدد  الددي تدد  ير  وتعطيددلالمحاسددبي لت نية البرمايار 

المعفومدددددار المال مدددددة التاددددداذ  عفدددددي صدددددو الحير المالية وصدددددعوبة إعدددددداد ال دددددوا م والت دددددار

 ي الااندب النمدر  عدل قريدد اسدت رار الدراسدار استادما الدراسة ،ال رارار.منهاية الدراسة

اث والكتدب والددوريار المحفيدة واألجنبيدة و ي الااندب التطبي دي أسدتادر المدنه  الوصدفي واألبح

بيل البرمايار ودعمها لسرعة  عالقة ذار داللة إحصا ية : توجد مل  رضيار الدراسة التحفيفي

اسدتادار  استاراج  المعفومار المال مة الي متادي  ال درارار  دي الوحددار الحكوميدة.مل النتا  

فعمفيدددار لوذلددد  مدددل  دددال  بندددار قاعدددد  بياندددار  يدددار لتح يدددد الشفا ية واالنلدددباق الماليالبرما

لفسدداالر والددد اتر  ددة  ل بشددكل ألددي وبسددرعة  ايسددهم د تددر اليوميددة  ددي عمفيددة الترحيدد.سددبيةاالمح

ضدرور  تبندي ورار   التوصيار . ومل وبنسبة صفرية مل األ طار المالية والمحاسبية المحاسبية

التدي تتطفبهاانادار البرمايدار واسدتادار د تدر اليوميدة وذل  والمعينار  دوار والوسا لالمالية اال

لتح يد الشفا ية واالنلباق المالي وتوحيدد ال دوا م والت دارير الماليدة والمعفومدار المال مدة التاداذ 

 ال رار.  

Abstract 

      The study aimed to identify The use of electronic software, and the 

application of the journal and their impact on the economics and 

accounting system.The problem  lies in the lack of government 

accounting system electronic software technology, and the non-utilization 

the  jouenal in the Ledgers group which led to the delay in the 

prepraration of financial statements and reports and difficulty of 

accessing appropriate  information to management for decision- making 

The methodology of the study was used in the theoretical side through 

extrapolation of studies and researches, books and periodicals local and 

foreign, and in the applied side I use the descriptive analytical method of 

the most important of the hypotheses. There is a statistically significant 

relationship between software and its support for the rapid extraction of 

appropriate information to decision makers in government units Results: 

Need to adopt the Federal Ministry of  Finance tools and means and 

information required by the implementation of software and the use of the 
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Journal, in order to achieve transparency, financial discipline, and the 

consolidation of lists and financial reports and information appropriate 

for decision-making and thus social welfare, the most important 

recommendationsThe Federal Ministry of Finance should adopt the tools, 

means and kissels required to accomplish the software and use the journal 

in order to achieve transparency, financial discipline, standardization of 

financial statements and reports and appropriate information for decision-

making. 
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 اإلقار المنهاي والدراسار الساب ة . : الفصل األو 

 : مقدمة
مسئولية تح يد العديد مل األهدا  وعفي قدر كفار  هيه  ي ع عفي عات ها الوحدار الحكومية

ترتكز عفي   حيثماا  عمل الوحدار الحكومية  يالوحدار وحسل أدا ها لما تح  ه مل أهدا  

مشكالر جوهرية ذار عالقة بتدهور و ضعف  ي وجود واالجتماعية. إال إن  ت ديم االقتصادية

وهيا ما ياب إدراكه الي ت  ير الت ارير المالية والمحاسبية  اد األدار الكفي لفنمار المحاسبي 

 المعفومار عفي  وصالح  استاراج الت ارير المالية وواكب مع سرعةتلمعالاة كل يبعمد 

 ي اإلسراع ل فل ة بنمار محاسبي له ال در  لالستعان اد المال مة لمتاي  ال رار مما  الدقي ة

ر( الماد  2007قانون اإلجرارار المالية والمحاسبية لسنة )لتتوا د مع  الاتامية الحسابار

( الف ر  )ذ( منطوق الماد  عدر ت  ير قفل الحسابار اليومية ومل هنا ت تي هيه الدراسة 29)

ار المحاسبي الحكومي  ي مساره متواضعة  و طو  لوضع النمالمحاولة مل المحاوالر 

حتى  ي الوحدار الحكومية  المحاسبي واالقتصاد   تطوير ور ع كفار  األداروذل  لالصحيح 

تح يد الر اه االقتصاديوتحسيل مستو  المعيشة وجود  النمار المحاسبي وتو ير   يذل   ينعكس 

 .اتمع الم االست رار االقتصاد   ي

 اوال :  طة الدراسة : 

 :  مشكلة الدراسة

لت نية البرمايار واالقتصاد   ر المشكفة  ي ا ت ار النمار المحاسبي الحكومينحصت    

 وا م االلكترونية وعدر استادار د تر اليومية  ي الماموعة الد ترية أد  الي ت  ير الحسابار وال

المال مة الي اإلدار  التااذ  الدقي ة المعفومار عفي صو الحوالت ارير المالية وصعوبة 

ال رارار والي جانب وجود د تر اليومية والبرمايار سو  ينعكس ذل  بشكل مباشر عفي 

 تطور النمار المحاسبي مل  ال  جدوى البرمايار ومميزار د تر اليومية .   
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 أهمية الدراسة:

همية  ي تحسيل األتنبع أهمية الدراسة  ي أنها تسفط اللور عفي احد الموضوعار ذار      

  ي الوحدار الحكومية السودانية وان النمار المحاسبي الحكومي واالقتصاد   النمار المحاسبي

  ويعتبر نماما رقابيا عفي اإليرادار واالقتصادية  المالية سياسةأدوار ال هما مل

ورسم  يةطيطفعمفية التال وتو ير البيانار الالرمة العامة  فموارنةيةلتنفييادا والمصرو ار و

 والت ويم والتحفيل المالي واتااذ ال رارار وبالتالي  ان هيه الدراسة المالية والن دية  السياسار

كز عفيه االستفاد  مل ت نية تسو  تعمل عفي تطوير النمار المحاسبي الحكومي وما ير

 البرمايار وإكما  الماموعة الد ترية  لتو ير المعفومار المال مةالتااذ ال رار.

 أهداف الدراسة: 

 الدراسة ما يلي:  من هدفالانطالقا من مشكلة الدراسة فان 

 التعر  عفي النمار المحاسبي المطبد  ي الوحدار الحكومية .• 

 . االلكتروني المعوقار التي تحو  دون تطوير النمار المحاسبي الحكومي معر ة•

تهد  الي وضع حفو   اتباع النمار المحاسبي الموحد وتطبيد انممة الد ع االلكترونيالتي • 

 لتطوير النمار المحاسبيالحكومي.

 فرضيات الدراسة:

ودعمها لسرعة استاراج  عالقة ذار داللة إحصا ية بيل البرمايار توجد :الفرضية األولى

 . ر الحكوميةالمعفومار المال مة الي متاي  ال رارار  ي الوحدا

عالقة ذار داللة إحصا ية  بيل د تر اليومية وضبط العمفيار المالية  توجد الفرضية الثانية:

 والمحاسبية  ي النمار المحاسبي الحكومي .

 واالقتصاد  اقتصرر الدراسة عفي تطوير النمار المحاسبي الحكوميالدراسة : موضوعية

 اعفية تطبيد البرمايار ود تر  ىإبرار مد الهد  األساسي لفدراسة وهو ح دبما ي  وذل 

حاليا  ي جمهورية السودان كما اقتصرر  تبعر النمار المحاسبي الحكومي الماليومية عفي تطوي

 والمالييل الدراسة عفي بعض المهتميل بالنمار المحاسبي الحكومي وهم المحاسبيل

 والمراجعيل  ي الوحدار الحكومية .واالقتصاديل 

 الدراسة:منهجية . 

والكتب  واألبحاث  ي الاانب النمر  عل قريد است رار الدراساراستادما الدراسة  

 والدوريار المحفية واألجنبية و ي الاانب التطبي ي أستادر المنه  الوصفي التحفيفي. 

 :دراسة مصادر ال

 مصادر أولية:اإلستبانة والم ابالر الشاصية.أ(  

واإلدارية   والمنشورار المالية واإلدارية والت ارير المالية واالنترنا مصادر ثانوية:المراجعب( 

 والدوريار المحفية واألجنبية .  وال وا م والبحوث العفمية

 الدراسة:   تبويب

اإلقار المنهاي ويشتمل عفي  طة :  األو  صو  حيث تناو  الفصل  ربعة سة الاتم ت سيم الدر

:  والفصل الثالث  يشتمل عفي اإلقار النمر   :  الفصل  الثانيراسار الساب ة أما الدراسة والد

 يتناو  اإلقار :  الفصل الرابعد البرمايار ود تر اليومية  ي النمار المحاسبة الحكومي يتطب

 .  والمالحد والمراجع  والمصادر  والتوصيار   النتا   و التحفيفي
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 ثانيا/الدراسات السابقة.    

.م(2010:)(7)دراسة،حزيفة 
 

يؤثر عفى كفارته   تتمثل مشكفة الدراسة  ي تافف النمار المحاسبي الحكومي الت فيد     

و اعفيته كنمار لفرقابة والمعفومار  ومصدر لت ديم البيانار المالية والت ارير إلي الاهار المهتمة 

ضياع يحو  الكثير مل العيوب مثل   و اصة أن النمار المحاسبي الحكومي الت فيد 

وارتفاع تكففة وتمهر المشكفة اكبر عند تطبيد وظا ف اإلدار  مل تاطيط ورقابة وتوجيه  الوقا

ألن وظا ف اإلدار  تحتاج لفمعفومار التفصيفية  ي الوقا المناسب لكي  .وتنفيي  ي النمار اليدو 

ر  عفى المحاور تهد  الدراسة:إلي التع ت ور بوظا فها كامفة وهيا ال يتو ر  ي النمار الت فيد .

التعر  عفى نمم المعفومار المحاسبية وااللكترونية و صا صها ووظا فها ومكوناتها 

ودورتها .منهاية الدراسة:استادما الدراسة المناه  التالية:المنه  االستنباقي لتحديد قبيعة 

 والمنه  التارياي الستعراض أهم المشكفة والمحاور األساسية لفبحث وصياغة الفرضيار 

والمنه  االست را ي  ال تبار مدى صحة  الدراسار الساب ة التي لها عالقة بموضوع البحث 

 روض البحث والمنه  الوصفي وذل  مل  ال  الدراسة الميدانية وتحفيل بيانار الدراسة.مل 

مها النتا  : البد مل أعاد  النمر  ي األدار المالي والمحاسبي ووظا فه الت فيدية والادمار التي ي د

ل طاع المواقنيل والتفكير  ي كيفية مواكبة تف  النشاقار لمتطفبار المرحفة.يتفد الباحث  ي أن 

استادار نمم المعفومار المحاسبية االلكترونية  ي النمار المحاسبي الحكومي يؤد  إلي كفار  

ستادما ابيل األقسار الماتففة.بينما إن دراسة الباحث  و اعفية تد د المعفومار المحاسبية

 ي النمار  لما له  مل أثرعفي اللبط اليومي لماموعة الد ترية  ي اد تراليومية  البرمايار و

 المحاسبي الحكومي.

 م(. 2011:)(11)دراسة،سايمون

تتمثل مشكفة الدراسة  ي ضعف االلتزار بال وانيل والفوا ح التي تصدرها :مشكفة الدراسة   

يها أضعفا كفار  العمل المحاسبي الحكومي وت ثير وضعف الرقابة عف السفطار التشريعية

األ راد عفى الرقابة اإلدارية بصور  مباشر  أو غير مباشر  أثرعفى كفار  العمل المحاسبي  

إلي معر ة الدور الي  تفعبه الرقابة اإلدارية  ي ر ع كفار  العمل : تهد  الدراسة.الحكومي 

د نمار الرقابة اإلدارية عفى ر ع كفار  و اعفية المحاسبي الحكومي.مل  رضيار الدراسة:يساع

استادما الدراسة مزيدا مل مناه  البحث :العمل المحاسبي الحكومي.منهاية الدراسة

المنه  االستنباقي لفتعر  عفي والمنه  التارياي لفوقو  عفي الدراسار الساب ة منها العفمي 

نمار الرقابة : تبار.مل نتا   الدراسةمشكفة البحث وصياغة الفرضيار المنه  االست را ي لال

اإلدارية المتبع  ي ورار  المالية واالقتصاد الوقني يساعد عفى ر ع كفار  العمل المحاسبي 

ضرور  االهتمار بنمار الرقابة اإلدارية  ي المؤسسار :الحكومي مل التوصيار الدراسة

الحكومية بهد  ر ع كفار  العمل المحاسبي االهتمار بالكفار  اإلدارية وتوريع السفطار 

واال تصاصار يهد  إلي ضبط الحسابار االهتمار بإعداد الت ارير الدورية بصور  

لعمل المحاسبي العمل عفى إعداد منتممة  اعفية نمار الرقابة الدا فية يهد  إلي تطوير ا

 الموارنة العامة و د أسس سفيمة وبنار عفى موارنار ساب ة وتنبؤار مست بفية. 

يتفد الباحث مع هيه الدراسة ي أن نمار الرقابة المالية  الفعا  يساعد عفى ر ع كفار  العمل 

وأثرهما عفي النمار  المحاسبي الحكومي.بينما إن دراسة الباحث  ي اناار البرمايار واليومية

  ي النمار المحاسبي المطبد  ي الوحدار الحكومية .  السفبارالمحاسبي الحكومي.لمعالاة 
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 .الفصل الثاني:يشتمل عفي اإلقار النمر 

 .اوال / النمار المحاسبي الحكومي

 ( مفهور  النمار:1

  وكانا الحرب العالمية جديد عفى األدبيار العربية مفهور إن مفهور النمارالي أشار البعض     

الثانية مؤشراً لبداية عصر األنممة
(8)

واآلن تحمي النمم باهتمار كبير ومتزايد مل قبل الباحثيل 

والمديريل  ي الوحدار الحكومية وال طاع الااصة وقد أحدثا ثور  تكنولوجيا المعفومار تطور 

حيث ا تصرر المسا ار  والااصةها فة وتغيراً واسعة  ي ماتفف مااالر بيئة األعما  العامة 

بشكل لم ت لفه البشرية مل قبل وأهم ما يميز العصر الحالي التد د الها ل لفمعفومار وتنوعها 

حتى أصبحا المعفومة مصدر قو  والميز  التنا سية لمنممار األعما  الماتففة ويعد مصطفح 

اعية واالقتصادية  ي ماتفف المااالر االجتم االنمار مل المصطفحار التي  استادام

والسياسية وهو مصطفح منبثد أساساً مل كفمة يونانية تعني الكل المركب مل عدد مل 

. (2)اإلجرارار واكتسبا هيه الكفمة عبر الزمل معاني جديد  ودالالر ماتففة  ي النمم

النمار هو ماموعة مل األجزار المرتبطة مع بعلها البعض وتسعى إلى ال يار بعد  ويعر 

ر وتعريف أ ر ب نه الوظا ف المترابطة  والمتكامفة  والتي تتفاعل معاً مل أجل تح يد واجبا

ماموعة مل األهدا  المعينة  ال   تر  رمنية محدد  مسب اً  وحتى يتم تطبيد مفهور النمار 

ب سفوب صحيح مل المهم أن يتواجد ضمل بيئة تتميز بالتعاون والعمل الااد بيل كا ة األ راد  

يعتمد تح يد النمار عفى ارتباق ماموعة مل  حيثار التي تعد مل مكونار النمار الر يسيةوالوحد

العناصر المرتبطة  ضمل شبكة مل العالقار التي تعتمد عفى مسببار  أ  أن كل  رد أو وظيفة  

أو جهة يتكون منها النمار الواحد  تحتاج إلى قيار كل عنصر بالمهمة األساسية الااصة بِه حتى 

ور العنصر الي  يفيه بتطبي ها .ويعر  بعض كتاب المحاسبيل النمار عفي انه ماموعة ي 

والعناصر التي تشمل اإل راد والتاهيزار واآلالر واألموا   مترابطة ومتاانسة مل الموارد

والساالر التي تتفاعل مع بعلها البعض دا ل إقار معيل وتعمل كوحد  واحد  نحو تح يد 

نوضح و بهااألهدا  العامة  ي ظل المرو  أو ال يود البيئة المحيطة هد  أو ماموعة مل 

 ادناه ي الشكل (18)مكونار النمار

 

 (   1الشكل رقم )

 

 

 

 

 FEEDBACK   تغذية مرتدة 

 

 

 المصدر : اعداد الباحثان

 /  مفهوم  النظام  المحاسبي: 2

ذكر البعض إن رياد  النشاق الحكومي  ي كل المااالر بالم ارنة مع الماضي  ي معمم    

الدو   حيث كان ماا  النشاق الحكومي عفى الوظا ف الر يسية الت فيدية أما  ي العصر الحديث 

 مخرجات

OUTPUT 

 عمليات 

oPERATIONS 

 مدخالت 

iNBUT 
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ة أ راد  ناد أن النشاق اآلن يغطي معمم أوجه األنشطة والهد  مل ذل   دم

الماتمع
(9)

 وتناولا معمم  األدبيار العربية  ي ماا  المحاسبة الحكومية مل منمور الواقع 

 و ي اغفب األحوا  ت تصر عفى عرض األساليب واإلجرارار العمفية دون إسنادها (12)العمفي

أو تعرض هيه األصو  دون توضيح كيفية  إلي األصو  النمرية التي تحكم الماا  المحاسبي

بي ها ومد  اتساقها مع النمم المحاسبية المحفية والعالمية المستادمة  عال  ي الوحدار تط

الحكومية وان المحاسبة الحكومية تالع لنمم المحاسبة عل األموا  وهو نمار يعتمد عفى  

مبادئ محاسبية تاتفف بدرجة كبير  عل تف  التي تستهد  الربح إن ال ياس الحكومي ال يارج 

تعر  التى فوب يعتمد عفى الم ارنة بيل بيانار ت ديريار الموارنة الحكومية وعل كونه أس

و عفية سوار بالنسبة لإليرادار أو المصرو ار والنمار (Legal document)(21)بالوثا د قانونية

 ي رياد  الكفار  والفاعفية مل  ال  ت ديم معفومار  مال مةالمحاسبي كنمار دعم المعفومار ال

وبيانار دقي ة
 (16)

. 

ف المحاسبة:ب نها ِمهنة ي ور ال ا م بها )المحاسب( الي  ي ور  اللها بتحديد وتسايل يتّعر 

وتوصيل األحداث المالية واالقتصادية الااصة بالمنممة أو الشركة إلى كا ة المستادميل 

 ي وجار  .المهتميل بها

تعريف  المعهد األمريكي لفمحاسبييل ال انونييل   ضا  أن المحاسبة هي نشاق  دمي وظيفته   

ت ديم المعفومار  الكمية ذار الطابع المالي بغرض إن تكون مفيد   ي اتااذ ال رارار
اما .(15) 

تعريف نمم المعفومار المحاسبية:ب نه ذل  النمار الي  ي ور بتاميع 

س وتسايل( البيانار المالية عل منممة معينة ثم توصيل النتا   هيا التشغيل وتشغيل)تحفيل وقيا

 ي شكل معفومار مالية إلى متاي  ال رارار عل قريد الت ارير المالية التي يارجها النمار
 

تعر  المحاسبة الحكوميةهي  رع مل  روع المحاسبة ت ور عفى ماموعة مل المبادئ و.(6)

بتسايل وتبويب وتفايص العمفيار المالية المتعف ة بالنشاق  واألسس العفمية الااصة

بهد   رض الرقابة المالية وال انونية عفى إيرادار الدولة ومصرو اتها والمساعد   ي  الحكومي

 يمكل استاالص األتي:اتااذ ال رار. ومل التعريفار الساب ة 

 ومعايير  اصة بها .أ(  أن المحاسبة الحكومية ت ور عفى عد  مبادئ  وأسس ومفاهيم 

 ب( أن ماموعة المبادئ واألسس والمفاهيم والمعايير التي ت ور عفيها المحاسبة الحكومية 

 تستادر األتي: 

بما تشمفه مل سور كانا ت ديرية اوموارنة البرام  واالدار  إعداد وتنفيي الموارنة العامة لفدولة• 

 موارد واستادامار.  

 الوحدار الحكومية اإلدارية.  تح يد الرقابة المالية  ي• 

 والحسابية  ي الوحدار الحكومية.  تسايل المعامالر المالية• 

 تح يد اللبط الدا في  ي النمار المالي .• 

وت ديم البيانار  والحسابار الاتامية والت ارير الشهرية أظهار وتحفيل النتا   التي تعبر عنها• 

 والمعفومار المال مة.  المناسبة

 اف النظام المحاسبي:   / أهد3

 تهد  المحاسبة الحكومية إلى تح يد ما يفي:    

 أ(  رض الرقابة الماليةوال انونية عفى إيرادار الدولة. 

 ب(   رض الرقابة المالية وال انونية عفى مصرو ار الدولة.
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 وذل  عل قريد تو ير البيانار التحفيفية الالرمة. ج(  المساعد   ي اتااذ ال رار

ناارار اال وعفى إمداد السفطة العفيا بالمعفومار المالية لفوقو  عفى المركز المالي لفدولة د( 

الوحدار الحكومية لتصحيح االنحرا ار والستادامها  ي أغراض رسم السياسار  ة   يماتففال

العفيا االقتصادية واالجتماعية.
(16)

 

 الحكومي . ي/  خصائص النظام  المحاسب4

  صا ص النمار المحاسبي الحكومي  يما يفي:يمكل تفايص أهم 

 لفماتمع. عامة أ( ال تهد  إلى تح يد الربح بل إلى ت ديم  دمة 

 ب(  تن سم الوحدار الحكومية إلى :

 وحدار حكومية إيراديه: مثل ورار  الطاقة والتعديل.  • 

 وحدار حكومية غير إيراديه: مثل ورار  الصحة و التعفيم.  • 

ارتباق بيل إيرادار الدولة ومصرو اتها  المصرو ار  ي الدولة ال تعمل عفى  فد ال يوجد أ  • 

إيرادار, هناك است ال  تار بيل ما تصر ه الوحد  الحكومية وما تحصفه حيث ت ور جميع 

بإيداع جميع متحصالتها  ي بن  السودان والبنوك األ رى,وتحصل عفى  الوحدار  الحكومية

 المصدق مل السفطة التشريعية .العتماد المالي لة و  ا نف اتها مل ورار  المالي

 حيث يتم تاصيص اعتماد (17)ال يوجد رأسما  لفوحدار الحكومية بالمعني المحاسبي المفهور• 

 .مالي سنو  ويتم األنفاق عفيها

ت ور الدولة بتحويل نشاقها عفى أساس سنو   ي ضور ت ديرار م دمة لفنف ار العامة  •

 واشار نمار ( شهر تبدأ  ي أو  يناير وتنتهي  ي نهاية  ديسمبر12لعامة  ال  )واإليرادار ا

  االحصا يار مالية الحكومية  الي استادار موارنة البرام  واالدار بدال مل الموارنة الت ديرية

تمثل موارنة البرام  واألدار نماما ألعداد موارنة مالية تتلمل جميع النف ار التي يتعيل أن و

لكل سنة مالية جديد . تبدا الموارنة مل كل وظيفة دا ل الوحد  الحكومية تحفل و  ا تاصص 

الحتياجاتها وتكاليفها. ثم يتم إعداد الموارنة عفى أساس متطفبار المرحفة ال ادمة دون النمر إلى 

مل تساعد موارنة البرام  واألدار عفى تافيض التكاليف  .رياد  الموارنة أو ن صانها عل ساب تها

  ال  تانب الزياد  أو الن صان الحاصل  ي موارنة الفتر  الساب ة 

 لنظام المحاسبي الحكومي: في االعاملة لدفاتر ا

 منها : يستادر النمار المحاسبي الحكومي ماموعة مل الد اتر وسو  نتناو  

 الغرض منه ويعر  بد تر االستاذ العار أ(  د تر ضبط العمفيار المحاسبية وحصرها

ويساعد  ي ضبط  بصور  اجمالية لبنود الموارنةوالحسابار الوسيطة االلعمفيار المحاسبيةتس

الحساب الد اترالمحاسبية اال ر  واجرار التسويار عفي النماذج الماصصة لها العداد 

الشهر 
(4)

   . 

( يسال  يه كل االيرادار المحصفة ن دا وي يد عفي رؤس 65ب( نموذج مالي حسابار رقم )

و ي  فغيرلاعمدته بنود الموارنة المصدقة وغيرها وتاصص منه  انة لتسايل المبالغ المتحصفة 

حالة وجودش  باصوص البند الي  سدد اليه المبفغ المستفم ي يد هيا المبفغ  ي  انة ايرادار 

سوية عفي ان يشطب ال يد بهيه الاانة ويسال  ي الاانة الصحيحةالت اتح
(4)

  . 

لسال المصرو ار(76نموذج رقم )ج( 
 ،

وت يد  يه يوميا كل المبالغ المنصر ة باذن صر  رقم 

( وتكتب  ي رؤوس اعمد  هيا الد تر الماصص بنود الموارنة الماتففة40)
4))

استادار  عبر

 ( .  39أورني  مالي حسابار نمر  )
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يستادر ل يد الشيكار المسحوبة عفي البن  د( د تر يومية المصر  التحفيفي
(4)
 

 هـ( د تر المبالغ المشطوبة ت يد  يه جميع المبالغ المشطوبة وبطري ة تبيل نوع المبفغ المشطوب.

 مما يعد الشطب ر( تنص عفي2011) الباحثان ال حة االجرارار المالية والمحاسبية لعاروير  

وااللتزار المحاسبية المتعار  عفيها  ئلمبادماالفة  ي العمل الد تر  المحاسبي والتتماشي مع ا

وتطبيد قري ة ال يد المزدوج   التي منهاالفنية المتعار  عفيها  ي عفم المحاسبةبالطرق 

لتي تصدرها المنممار العالمية المعاييرالمحاسبية واالستفاد  مل التوجيهار والمنشورار ا

ال يود المحاسبية  اتباع ةمحاسبيلفمحاسبية والمراجعة  و ي حالة حدوث اال طار ال

   ي الوحد  الحكومية كا ة األنشطةة  حتي تغطي الد اتر المحاسبية  محاسبيلتصحيحاال طار ال

حسابار  اليلحكومي اليوالساالر  ي النمار المحاسبي اوالمستندار وتحويل الماموعة الد ترية 

تتيح إجرار المعامالر المالية إلكترونيا مل  ال  األجهز  اإللكترونية مثل الحواسيب اآللية أو 

بهد   لفوحدار الحكوميةالهواتف  وهي حسابار ا تراضية يتم إنشاؤها عفى المواقع اإللكترونية 

إجرار  لويستطيع المواقالفواتير  واستالر األموا  أو سداد  دمثل التوريالتمكل مل تنفيي  دمار 

مل  ال   جميع معامالته المالية مل  اللها مستادما معفومار سرية تتيح له الوصو  إلى حسابه

 وسرعة استاراج الت اريروال وا م  ضبط الحساب اليوميتسهم  ي وبدورها  المعامالر الحكومية

  ي الوقا المناسب .المالية 

 البرمجيات والدفاتر المحاسبية.الفصل الثالث:تطبيق 

 البرمجيات. استخدامأوال /

 ./ مفهوم البرمجيات 1

هي عبار  عل عد  برام  تتحكم  ي وظيفة مكونار الحاسوب وتدير العمفيار التي ت ور البرمايار 

وهي  (Software's)بها ومل هيه البرام  أنممة التشغيل والتطبيد وتعر   ي الفغة االنافيزية 

ل وصف لكل ما ي ور به جهار الحاسوب مل عمفيار متكامفة كحل المسا ل الرياضية عبار  ع

واإلحصا ية باإلضا ة إلي إجرار التصحيح الالرر عفي الصيغة التحريرية واناار العمفيار التي 

 ان مصطفح البرمايار يشير الي كل ما يتكون منه جهار وعموما  يطفبها المستادر 

مكونار الحاسوب المادية ويدرج تحا هيا المصطفح ماتفف البرام  ولغار الحاسوب باستثنار 

ومل بينها المواقع االلكترونية وكما يشير مفهور  البرماة وكل ما يمكل لمسه دا ل جهار الحاسوب

البرمايار إلي ماتفف التعفيمار واألوامر التي يتولي جهار الحاسوب قرارتها أليا وتكتب باستادار 

 اصة إلنشار البرمايار والتطبي ار ويم تنفييها بواسطة المترجم الااص بفغة لغار برماة 

البرماة.
(1)

مثـفت نيـةالمعفومـاتفـيالحاسباتاآلليـةوشبكـار االتصاالر اإللكترونيةوالبرماياتالااصة 

 بالنمار. 

 /الرقابة الداخلية علي البرمجيات.   2

جوهرية   ارحدار الحكومية إلي حدوث تغيرأد  استادار ت نية  البرمايار  ي بعض الو    

دقة التنفيي وديمومة  وو صا ص كثير  منها السرعةواهدا  الن لفبرمايار مميزار 

العمل وال و  عفي حفظ البيانار والمعفومار ويساعد عفي تطوير وسا ل االتصا  وبصور  

والسرعة  ي ومي  ي مهار ومسؤوليار المحاسب  ي تنفيي النمار المحاسبي الحك هم اصة يس

تحفيل البيانار المالية  وتحديد االنحرا ار واستاراج المعفومار المال مة لالدار  العفيا التااذ 

البد مل وجود عد  ن اق رقابية دا فية جديد  متعف ة ال رارار المناسبة ليل  

بالبرمايار والبرمايار المشغفة له تتمثل  ي إجرارار الرقابة عفي المد الر 
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المالية العمفيات الن اغفب المستندار و(10) تفار نمار الرقابة بالعيل المارد ذل  الجار ووالمار

يصعب قرارتها بالعيل المارد  أضف ووالمحاسبية مسافة عفي ساالر الحسابار االلكترونية  

إلي ذل  صعوبة تاميع البيانار الااصة بنمار االلكتروني ولت ويم نمار الرقابة الدا فية عفي 

عفي الاهة الرقابية إن تكون لها الدراية الكا ية بهيه ونممة المحاسبية الحكومية االلكترونية األ

وكيل  األجهز  المستادمة  ي معالاة البيانار المحاسبية  إذا كانا األنممة بسيطة (2(،األنممة

ياب أن يكون المدير  المالي له دراية كا ية حتى يتسنى له حصر وت ويم اإلجرارار األساسية 

لفرقابة المالية والمحاسبية إما إذا كانا مع د   انه يستعيل بيو  الابر   ي هيا الماا  وعموما 

 الرقابة الدا فية يمكل حصرها  ي األتي:  أن 

 أ( رقابة الحماية.

وير ع ت ارير  وان يكون لديه مدير مسئو  أمار  اإلدار  العفيا تنميم قسم الحاسوب تتمثل  ي

 صل المهار الااصة لتفعيل الرقابة الدا فية وال بد مل  ا تصاصاته ومسؤولياته  تحديددورية

والمففار  بمكتبة الحاسب االلكتروني وعفيه وضع وت ويم  وحفظ البرام  ب نممة الحاسوب

مثل التوجيه  البرام  وت ويم وتحفيل النمم باإلضا ة إلي إتباع النمم التي توجد  ي النمار اليدو 

والفصل بيل واجبار  الصادر مل المسئو  باإلضا ة إلي التصديد المالي عفي العمفيار الماتففة 

ال يامع موظف ما  ي الوحد  المالية والحسابية بيل وظيفة األشااص وي صد بالفصل أن 

وحيار  أصل مل أصولها ما دار يحتفظ بالد اتر المحاسبية التي يسال  يها عمفية تداو  األصو  

 وا تصاصاتهم مثل:

 محفل النمم:ال ي ور  بوضع البرام  واستادامها وتشغيفها.•

  أن ي ور بكتابته وتاربته .المبرمـــ :ال ي ور بتشغيل برنام  معيل بعد 

 . المشــغل:ياب إن ال يكون له الدراية الكا ية بوضع وتصميم البرام 

 مل حفظ البرام  والمففار والمستندار بالنمار االلكترونيؤوالبد مل وجود شاص مس  . 

  عموما:البد مل وجود إجرارار رقابية وا ية و اصة بغر ة الحاسوب مثل:وجود أدوار

 إنيار عفي أن تكون الادران مبنية مل مواد عارلة غير قابفة لالشتعا .إقفار وأجهز  

 ب (  الرقابة الداخلية علي المدخالت.  

تهد  الرقابة الدا فية عفي المد الر الت كد مل صحة ودقة وشمولية البيانار المستادمة  ي     

لواجب توا رها  ي الشروق اعفي أن تكون  ي شكل مستندار تحمل  النمار المحاسبي الحكومي

وي ور المحاسب ب رارتها بغرض إد الها وال يمكل استاراج مارجار جيد  ما لم  المستند الايد

 (13)تكون المد الر جيد   إذا كانا المد الر رديئة  تكون المارجار رديئة

 والمستندات في النظام المحاسبي. المحاسبيةثانيا/الدفاتر

مل وذل  تم تغير الماموعة الد ترية والمستندار الورقية الي ساالر الحسابار االلكترونية    

 وسو  (.4) ال  استادار البرمايار المطفوبة لتشغيل النمار المحاسبي الحكومي االلكتروني

 والمستندار  ي االتي:المحاسبية نتناو  الد اتر 

 الدفاترالمحاسبية./ 1

 أ/ دفتر اليومية .

مل اهم الد اتر المحاسبية وي يد به جميع العمفيار المالية بانه عبار   (Journal )د تر اليومية

تسايل هيه ال يود حسب تسفسل حدوثها يتم و عل سال يتم  يه إثبار جميع ال يود المالية

التارياي ب تباع نمرية ال يد المزدوج التي يعر ها بعض الكتاب ان كل عمفية مادية تحدث  ي 
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لوجود البد مل تحفيفها إلي قر يل قر  ي  ي وقر  يعطي والطر  الي  أ ي يصبح مدينا ا

والطر  الي  يعطي يصبح دا نا ب در ما أعطي. ومل  ال  شاشة د تر اليومية   ب در ما أ ي

يتم تفريغ محتويار المستندار المؤيد لفعمفيار المالية والمحاسبية.  ادناهالموضحة  ي الادو  

 و التالي:   عفي النح

 

 (1الجدول رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : اعداد الباحثان

 ر(  2017 )ان.المصدر:إعداد الباحث.

 لوحد  الحكومية )ورار  محفية( امسمي ( Heading)الوحدة: عنوان• 

 تاريخ العمفيار المالية والمحاسبية. (History):التاريخ •

يتم ا تيار جميع بنود الميزانية سور كانا (Accounting Guide) :الدليل المحاسبي •

هيكل االحصا يار المالية  تم تفريغها ملحسابار ر يسية او  رعية والتي 

وهو نمار عالمييهد  الي ت دير وتنسيد االنلباق المالي والسياسار المالية  (G.F.S)الحكومية

اعداد االحصا يار مالية بيل ورار  المالية والحكومة ور ع كفار  جميع عمفية جمع الت ارير و

الحكومة لدولة حسب ا لل المعايير الدولية لاميع البيانار وبنار قاعد  بيانار مالية موحد  

بمستوى الدولة  تتلمل التكامل  ي المعفومار المالية ل طاعاتها الماتففة وت دير التنسيد  المالي 

 عفي مستوى الدولة   ي السودان. 

 ي يد  يه المبفغ المديل. (Debit)الجانب المدين: •

 ي يد  يه المبفغ الدا ل. (Creditالجانب الدائن:) •

 بيانار ذار أهمية  لفعمفيار المالية والمحاسبية.(Statement) ن:البيا •

:يتم إنشار حسابار المستادميل   ي مفف  اص (change Password)تغيركلمة المرور •

ا تراضية لفد و   ي النمار المحاسبي ومل مميزار بالمشر  ويتم إعطار المستادر كفمة مرور 

 هيا النمار السماح لعدد مل المستادميل مع  تحدد مسؤولية المستادميل .
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مل  ال  كفمة  ( الموظف الي  نفي العمفية  ي النمار المحاسبي(Usernameاسم المستخدم: •

 المرور التي منحا له.

التي تم المستندار هي:( Number of documents receivable)عدد المستندات المدينة •

 تفريغ محتوياتها  ي د تر اليومية  ي الاانب المديل  .

التي تم المستندار هي:( Number of documents creditor)عدد المستندات الدائنة: •

 تفريغ محتوياتها  ي د تر اليومية  ي الاانب المديل .

ليور يتم الت كد مل صحة اجرار العمفيار  ي نهاية عمل ا: (Deportations) الترحيل •

طابد مع اجمالي االرصد  المديل و باللغط عفي تان اجمالي االرصد   الدا ل  عفي  المحاسبية

يتم ترحيل العمفيار تف ا يا الي الماوعة الد ترية العامفة  ي  (Mouse)كفمة الترحيل عبر 

النمار  وبيل  يكون تم قفل العمل اليومي  ومع الترحيل يتم  استاراج صفحة  مل د تر 

ر( 2011اليومية وتر د معها المستندار وقد إشار  ال حة اإلجرارار المالية والمحاسبية لعار )

( وعند التحو  مل األرشفة الت فيدية الي األرشفة 246) لطري ة حفظ المستندار  ي الماد 

 االستعانة ببعض الاهار والابرار واالستفاد  مل تااربهم و براتهم لعمل (19)االلكترونية

 األرشفة االلكترونية .

 ب/ دفتر االستاذ المساعد 

 :المساعد دفتر االستاذ

حد الد اتر المحاسبية االساسية  ي يعتبر  ا (Assistant Legder)د تر االستاذ  المساعد    

النمار المحاسبي وهو عبار  عل د تر ياص لففتر  المالية الواحد    ط يبدا العمل به  ي بداية 

العار المالي واقفاله  ي نهاية العار المالي ويتم  يه تاصيص صفحاته لكل بنود 

رالمصدر الر يسي الميزانية والحسابار الوسيطة وحساب البنوك وحساب الازينة  ويعتب

لفمعفومار المرحفة مل قيود اليومية الموجود  بد تر اليومية  حيث تتغير ارصد  الحسابار 

يوضح مهار ووظا ف د تر  ادناهبالعمفيار اليومية حتي رصيد نهاية العار المالي. والادو  

 االستاذ : 

 (2جدو  رقم )

 

 

 

 (2)رقم جدو                                    

 

 

 

 

 ر(  2017 )انالمصدر:إعداد الباحث

 .و ال  االيار الساب ة: تاريخ العمفيار الحسابية التي حدثا  ال  اليومية التاريخ •  

 : االمبالغ المدينة  المرحفة  مل د تر اليومية. مدين •

 : المبالغ  الدا نة  المرحفة  مل د تر اليومية. دائن •
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 الماهر   ي الاانب المديل والاانب الدا ل.:هو الفرق بيل األرقار الرصيد •

 بيانار ذار أهمية  لفعمفيار المحاسبية.توضيح  :البيان •  

 : االستاذ العام دفتر ج(

السال الر يسي لفنمار المحاسبي الحكومي  (Control Ledgerد تر االستاذ العار    
(4)

 التي 

تستادر نمرية ال يد المزدوج   ي الد ترالمحاسبية وهوعبار  عل  بيان إجمالي لد تر األستاذ 

المساعد وبالتالي يمد اإلدار  المالية بإجمالي  صو  الميزانية وعاد  يشتمل د تر االستاذ العار  ي 

وقبيعة  المواردوقبيعة الحساب مديل  االستادامارقسميل هما الوحدار الحكومية عفي 

يوضح قري ة  تحوضبط الد اتر المحاسبية حسب  التصنيف  ادناه والشكلالحسابار دا نة 

 الموضح  ي الادو  ادناه.االقتصاد   لالحصا يار مالية حكومية 

 (2شكل رقم )

 .(Revenues)الموارد   •

 منها اللرا بعفي سبيل المثا .              االيرادات:الباب االول 

الد اتر  التصنيف

 العامفة

 ضبط الد اتر المحاسبية 

 الرصيد المديل يساو   االرصيد الدا ل استاذ  عار :اللرا بالفصل االو 

:اللرا ب عفي الد ل البند

 و االرباح

 ي االستاذ العار  الماهراجمالي البنود تطابد الرصيد  استاذ مساعد

 لحساب اللرا ب

بندالاهار:اللر ب عفي 

 االجوروالمرتبار

تطابد رصيد االستاذ المساعد  الاهاراجمالي بنود  استاذ مساعد

 اللرا ب عفي الد ل و االرباحلحساب 

منها تعويلار العامفيل عفي سبيل المثا  . : االستخدامات • (Expenses) الباب

:المصروفاتالثاني  

 ضبط الد اتر المحاسبية الد اتر العامفة التصنيف

 الرصيد المديل يساو االرصيد الدا ل  استاذ عار تعويلار عامفيل  الفصالالو :

 ي  الماهراجمالي البنود تطابد الرصيد  استاذ مساعد :االجور والرواتبالبند

 تعويلار العامفيل  .حساب االستاذ العار  ل

 الماهراجمالي بنود الاهار تطابد الرصيد  استاذ مساعد بند الاهار:الحا ز السنو 

 الجور والرواتب  ي االستاذ المساعد ل

 Account):نيحساب الدائن:   ( Intermedate Accounts)الحسابات الوسيطة •

Payable) 
 ضبط الدفاتر المحاسبية الدفاتر العاملة البيان

 الرصيد المديليساو   االرصيد الدا ل استاذ عار حساب دا نون

استاذ  مرتاع االجوربند 

 مساعد

 ي االستاذ العار  الماهراجمالي البنود تطابد الرصيد 

 لحساب دا نون 

استاذ  مرتاع اجور باسما هم

 مساعد

اجمالي بنود اال ر  منها االجور باسما هم  تطابد 

 ي االستاذ المساعد لبند االجور  الماهررصيد ال

 مرتاعة

 (Account Receivable)حساب المدينون: 
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 ضبط الد اتر المحاسبية لعامفةاالد اتر  البيان

 الرصيد المديل يساو االرصيد الدا ل  استاذ عار حساب المدينون

 ي  الماهراجمالي ارصد  البنود  تطابد الرصيد  استاذ مساعد ار المستديمةيبند السفف

 االستاذ العار

ار المباني يسفف

 باسما هم

اجمالي البنود اال ر  منها سففيار المباني باسما هم  استاذ مساعد

  ي االستاذ المساعد  الماهرتطابد الرصيد 

 (Banks and treasury Account )حساب البنوك والخزينة: •

الد اتر  البيان 

 العامفة

 ضبط الد اتر المحاسبية

 الرصيد المديليساو   االرصيد الدا ل استاذ عار حساب البنوك 

حساب البن  

 ايرادار 

رصيد  ي االستاذ البنود االيرادار  تطابد تحصيل اجمالي  استاذ مساعد

 العار

 البن  ح/

 مصرو ارال

 رصيد  ي االستاذ العارالطابد يبنود صر في ال اجمالي استاذ مساعد

( 19لد تر الازينة  رقم )  (cut off))قطع الرصيد اليومي(  استاذ عار حساب الازينة

 يطابد الرصيد    ي د تر  االستاذ العار .

 م(. 2017،)انالمصدر:إعداد الباحث

 

   المستندات المؤيدة للعمليات المالية والمحاسبية في النظام./ 3

ذار أهمية كبير   ي النمار المحاسبي  ي الوحدار تعتبر (The documents)المستندار     

الحكومية   البيانار المدونة  ي المستندار تفرغ  ي النمار المحاسبي وهي تمثل الدليل الي  يؤيد 

ويؤكد ما هو مدون  ي الد اتر والساالر المالية والمحاسبية وتعتبر المستندار وسيفة  عالة مل 

ند ب نه قطعة الورق تشتمل بيانار ثابتة و راغار لفبيانار وسا ل الرقابة ويعر  البعض المست

المتغير  وياصص لفبيانار الثابتة مكان معيل عفي النموذج بينما يكون مل اللرور  تسايل 

البيانار المتغير    ط  ي ظل النمار االلكتروني والبرمايار.وير  الباحث بان المستند عبار  

المحاسبية ويحمل البيانار المالية ور صفة بالعمفية عل سال يتكون مل ماموعة بيانار ذا

الثابتة  ي المستند و راغار يمكل قباعتها لحمة إجرار العمفية المالية والمحاسبية عفي إن تكون 

البيانار الوارد   ي النمار االلكتروني ال تاتفف كثيراً عل النمار اليدو  ونتناو  المستندار  ي 

 التالي : النمار المحاسبي عفي النحو

 أ( التصديق المالي :

مدير او ر يس  موا  ةعل السند الي  يعبر هو(Financial certification)التصديد المالي• 

يعتمد  و  ي تاريخ معيل  لشرار سفعة او  دمة   عفي اجرار ماليالحكومية الوحد 

 . (1) مفحد رقم (4)بتوقيع

 ب( مستندات الخصم في النظام المحاسبي.  

( يتم تفريغ  محتويار المستند  ي د تر اليومية  ي الاانب 7مستند الاصم نموذج رقم )•  

المديل  وتمهر األرقار  ي الد اتر المساعد بالتفصيل  ي الاانب المديل وبصور   إجمالية  ي 

د تر حساب األستاذ العار  ي الاانب المديل.ويستادر المستند عند تنفيي   صم بنود الميزانية 
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فمصرو ار   ويستادر ايلا  ي  قيود تصحيح األ طار المحاسبية )التسوية التعديفة( لفحسابار ل

 (2مفحد رقم )ذار الطبيعة الدا نة   و ي قيود الحسابار الوسيطة والنمامية  ي الاانب المديل. 

اانب ( يتم   تفريغ محتويار المستند  ي د تر اليومية  ي ال39نمر  ) (4)مستند مالي حسابار• 

المديل وتمهر األرقار  ي د اتر األستاذ المساعد  لفازينة  بالتفصيل  ي الاانب المديل والفرق 

  ي د تر األستاذ العار لفازينة  ي الاانب المديل.  الرصيدبيل تغيية الازينة الصر  يمهر 

 .ج( مستندات اإلضافة في النظام المحاسبي 

ار  ي ور  بتفريغ محتويار المستند  ي د تر اليومية  ي ( النم8نموذج رقم ) (4)مستند اإلضا ة• 

الاانب الدا ل وتمهر األرقار  ي الد اتر المساعد بالتفصيل  ي الاانب الدا ل وبصور  إجمالية 

 ي حساب األستاذ العار  ي الاانب الدا ل ويستادر المستند  ي قيود تصحيح األ طار المحاسبية 

 (3مفحد رقم )حسابار الوسيطة والحسابار النمامية.)التسوية التعديفة( و ي قيد ال

( يتم  تفريغ محتويار المستند  ي د تر اليومية  ي الاانب 40نمر  )(4)مستند أورني  حسابار • 

الدا ل  وتمهر المبالغ المنصر ة بالتفصيل ورقم االذن واسم المستفيد   ي د تر الصرا  نموذج 

 فازينة  ي الاانب الدا ل .( و ي د تراالستاذ المساعد ل19رقم )

( يتم   تفريغ محتويار المستند  ي د تر اليومية  ي 17نمر  ) (4)مستند أورني  مالي حسابار• 

جانب الدا ل وتمهر األرقار   ي د تر األستاذ المساعد لفبن   ي الاانب الدا ل  وبصور  إجمالية 

ر األستاذ العار الرصيد الماهر مديل لفبنوك التي تتعامل معها الوحد  الحكومية  ويمهر  ي د ت

عبار  عل الفرق  ي تغيية حساب البن  والمسحوبار التي تما مل الحساب عفما بان قبيعة 

 الحساب مديل . 

 في الوحدات الحكوميةوالحساب الشهري التقارير المالية / 4

 أ( التقارير المالية:
 ي األدب المحاسبي كإ صاح  (Financail reports)اوضح البعض ان مفهور الت ارير المالية  

محاسبي وهيا يعني التركيز عفى أهمية الت ارير المالية وما يرد  يها مل معفومار وكيفية 

توصيفها لإلدار  ب  لل السبل وتهد  الت ارير المالية بشكل ر يس إلى تو ير المعفومار المفيد  

. وير  الباحث ان الت ارير المالية (3)اروالماتففة والمتنوعة التي تساعد  ي عمفية اتااذ ال ر

تؤد  دور هامو عا   ي امداد االدار  المالية بالبيانار ومعفومار عادلة ومحايد   لت ويم االدار 

والعمل عفي ر ع مستوى االدار المالي بالوحد  الحكومية. وسو  نتناو  والمحاسبي  المالي 

 الت ارير اآلتية:

 الحسابات الشهرية:  •

 ي نهاية عمل اليور  وبعد اكتما  جميع العمفيار المحاسبية  ي د تر اليومية وترحيفهابصور   

, وسو  والمحاسبيةالمالية قباعةالبيانار النمار  المحاسبي  يمكل  ساالر ود اتر  تف ا ية  ي

 .بالاداو  ادناه موذج  لفحساب الشهر   ننتناو  

 (3جدول رقم )  

 الحساب الشهري لاليرادات                   
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 ر(  2017المصدر:إعداد الباحث )

 (4الحساب الشهري  للمصروفات                       الجدول رقم )

 ر 

 

 

 الحساب الشهري للمصرفات:

 (4جدول رقم )

 المصدر : اعداد الباحثان

 (4جدول رقم )

 للمصروفاتالحساب الشهري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م(  2017،)ان المصدر:إعداد الباحث  

 :ت رير الحساب الشهر  ي  االعمد ووظا ف مهار (نتناو  4-3الادو  رقم )مل 

 

 

 

المصرو ار ليا ز  ي  والي  تم اعتماده  ي تصنيف بنود االيرادار(Coding)الترميز•

بنود الوكيل  احتياجار الاهار الحكومية مل  مل المتطفبار التحفيفة والتشريعيةاالعتباركل 

 (G.F.S)الحكومة  ار ماليةاحصار نمارحسب(5)فرعيةال

 البيان يوضح االقسار الر يسية لفميزانية العامة. •

 التي تما  ال  الشهر.  :عبار  عل المعامالر المحاسبية عمود الشهر الحالي• 

 العمفيار المحاسبية التي تما  ال  الشهور الساب ة. :عبار  عل عموداألشهر الساب ة• 

 تما  ال  الشهور.هي العمفيار المحاسبية التي الامفة: عمود • 

: عبار  عل الفرق عل الربط الم در والتحصيل الفعفي لحساب  االيرادار او عمود االنحرا • 

 الفرق  ي الصر  الفعفي عل االعتماد المالي لحساب المصرو ار .

او تن ص  ي حساب اإليرادار حسب اكثر  وقد تزيد لفبنود الر يسية  النسبة توضح ادار الوحد • 

 ويتم ايلا م ارنتها مع الم در لها  ال  العار الماليحركة التحصيل الفعفية م ارنة بالربط 
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%( 100) عل نسبةال اما  ي حساب المصرو ار ال تتااور  ال  الشهرالتد  ار لفن ديةالدا فة 

االعتماد المالي المصدق ويتم م ارنتها  ايلا مع  التد  ار لفن دية الاارجة مل
(4)

 لفشهر.

 ( Intermedate Accounts)الحسابات الوسيطة:• 

لحسابار الوسيطة مهمة  ي النمار المحاسبي بصور  عامة و ي النمار المحاسبي الحكومي ا

حاسبي الحكومي مل  حساب المدينون بصور   اصة  وتتكون الحسابار الوسيطة  ي النمار الم

وحساب الد نون
(4)

الحسابار الوسيطة ياعل الحسابار الاتامية ال المبالغ  ي  تراكموظاهر  .

عبر بصدق وعدالة عل ح ي ة المركز المالي  البد مل تفعيل دور الرقابة  ي تصفية الحسابار ت

 ادناه.الدا نون مل  ال  الادو  لحساب الحساب الشهر  .الوسيطة وسو  نتناو  

 

 

 (5الجدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 ر(  2017 )انالمصدر:إعداد الباحث

  الحساب الشهري لحساب دائنون

حساب الدا نون  يمهروتكون موجود  لد  الوحد  الحكومية و ترحل اليه المبالغ المستح ة لفغير

 ي  د تر استاذ العار بصور  اجمالية والحسابار الفرعية لفدا نون  يفتح لها د تر استاذ مساعد 

مثل )مرتاع رواتب(
 (4)

  ولكل بند د تر مساعد  ي يد   يه  االسم والعنوان و المبفغ المستحد يمل 

و الميزانية  جانب الموارد ي  كل مل االستاذ العارال يد لحيل السداد  ويمهر حساب الدا نون  ي 

 . المدينون الشهري حسابلا. العمومية

 

 

 (6الجدول رقم )
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 م(  2017،)انالمصدر:إعداد الباحث

 :الحساب الشهري للمدينون• 

يفتح لها   لفمدينون   والحسابار الفرعيةرصيد  ي  د تر استاذ العار  مدينونحساب ال يمهر     

(المدينون تحا التسويةد تر استاذ مساعد مثل )
 (4)

  ولكل بند د تر مساعد  ي يد   يه  االسم 

 ي جانب  مدينونويمهر حساب ال التحصيلوالعنوان و المبفغ المستحد يمل ال يد لحيل 

 . االستادامار  ي الميزانية العمومية

 في النظام المحاسبي .التشغيل والميزانية حساب ثالثا/التصنيف االقتصادي و

 التصنيف االقتصادي:ا/ 

وهو عبار  عل قاعد  لتحويل االي  يعبر عل شيئ  زمالر هو(Coding)الترميز مفهور     

موارد و  ا المصرو ار وال سم نمعفومة  وي صد بالتصنيف االقتصاد  لفموارنة العامة لفدولة ت

والهد  مل   وكل ماموعة تشتمل بدورها عفي عدد مل البنود   لنوع المصرو ار او االيرادار

هيا التفصيل توريع االنفاق الحكومي الي ادني المستويار الممكنة بغية تفعيل الدور الرقابي عفي 

رميز و التصنيف االقتصاد تادناه يوضح ال  الادومل .ووااليرادار  المصرو ار
(5)

( 

 (7)رقم جدول

 (اليرادار)االباب االول (    الموارد  المصرو ار)الباب الثانياالستخدامات 

 التصنيف الترميز التصنيف الترميز

المكا ار الن دية  –االو  : تعويلار العامفيل الفصل 2.1

او العينية المستح ة الد ع لفمستادر م ابل عمل اداه 

 اضا ة الي االجور والرواتب 

: الفصل االو  1.1

 اللرا ب

 المنح  الثاني: الفصل 1.2 سفع و دمار   شرارلثاني:الفصال 2.2

) تكففة  الثالث:استهالك راس الما  الثابا الفصل 2.3

 التمويل (

 الفصل 1.3

يرادار :االالثالث

 اال ر 

االعانار هي تحويالر جارية تد عها  الرابع : الفصل 2.4

 وحدار حكومية الي شركار او مشروعار

1,4  

تدفع منح وهي تحويالت غير اجبارية نقدا او عينا لخام:االالفصال 2.5
 لوحدة اخري

  

ا ع االجتماعية هي تحويالر السادس : المنالفصل  2.6

تد ع الي االسر لتفبية االحتياجار الناشئة عل احداث 

 مرض او بطالة اوت اعد او ا  ظرو  اسرية 

  

غيرالمصنفة –صرو ار اال ر  السابع :الم الفصل 2.7

 او مبوبة  ي مكان ا ر

  

   المعامالر  ي االصو  غير الماليةالباب الثالث :  2.8

   اصو  غير مالية اقتنار : و اال الفصل 2.9

   مالية غير صو اتصر   ي  :ثانيال  الفصل 2.10

 الباب الرابع : المعامالر  ي االصو  المالية 

 الفصل االو  : ) اقتنار اصو  مالية + اقفار  صور ( 
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 الفصل الثاني : ) تصر   ي اصو  مالية + تحمل  صور ( 

 

 ر(  2017 )انالمصدر:إعداد الباحث

 

 

 

 / حساب التشغيل:2

يعد حساب التشغيل م ياسا موجزا المكانيار استمرار العمفيار حكومية  ويعد مفهور حساب     

التشغيل م ارب لعمفيار االد ار را دا صا ي التحويالر الراسمالية المستح ة ال بض  ي 

عبار  عل اجمالي التحصيل المحاسبة الحكومية حيث ان صا ي رصيد حساب التشغيل هو 

الفعفية ) ماعدا الصر   ي اقتنار اصو  غير مالية  المصرو اراجمالي ناقص  اليرادارالفعفي ل

يوضح حساب التشغيل وهو عبار  عل بيان لالدار المالي   ادناه والادو  (5)واصو  مالية ( 

  ال  العار .والمحاسبي لفوحد  الحكومية 

 (8جدول رقم )

 الوحدة الحكومية

 ديسمبر/31حساب التشغيل للفترة المنتهية في 

  االستخدامات
 البيان

 الموارد
العار المالي   

 1-ن
العار المالي    العار المالي  ن العار المالي  ن

 1-ن

 كلي جزئي كلي جزئي جزئي كلي جزئي كلي

     إليراداتاح /            

  ×  × الضرائبح/     

  ×  × المنحح/     

  ×  × اإليراداتآخريح/     

     إجمالياإليراداتح/     

     منها المصروفاتح /    

     تعويضات العاملينح/  )×(  )×( 

     استخدام سلع وخدماتح/  )×(  )×( 

     الفائدةح/   )×(  )×( 

     اإلعاناتح/  )×(  )×( 

     المنحح/  )×(  )×( 

     المنافع االجتماعيةح/  )×(  )×( 

     ىاألخرالمصروفات ح/  )×(  )×( 

     اإلجمالي ناقصا    

     حساب التشغيل    

 ر(  2017 )انالمصدر:إعداد الباحث

 :  / الميزانية العمومية للوحدة3

 ( 10الموازنة العامة  : )
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الموارنة العامة تعني التوارن المالي والحسابي بيل النف ار العامة وااليرادار العامة 

, وهي تهد  لتح يد التوارن االقتصاد  حيث تمهر الت ديرار الرقمية لكل بنود 

االيرادار والمصرو ار ا  دراسة لحام االيرادار والنف ار لمد  عار . وتعد 

وا تراضار معينة وتبني عفي الدقة والواقعية  الموارنة عفي ضور بيانار ومعفومار

, وهي وثي ة قانونية مفزمة . ومل ال واعد االساسية لفموارنة قاعد  السنوية وقاعد  

الوحد  وقاعد  العمومية وقاعد  عدر التاصيص . وتاتفف الموارنة عل الحساب 

 بفة . والموارنة الاتامي  هو يعبر عل سنة منتهية , اما الميزانية  هي تعبر عل سنة م

هي التعبير المالي او االرقار الحسابية لاطة الحكومة ووسيفة لتنفيي السياسار 

والبرام  , وت سيمار الموارنة وتبويبها عفي النحو االتي : الت سيم الوظيفي , 

 والت سيم  االدار  , والت سيم النوعي . 

احصارار مالية الحكومة : هو نمار عالمي البد مل االلمار بمرجعياته ومنهايته 

واالسس والمعايير الدولية , وهو يهد  الي تحسيل ادار  المالية العامة اعماال لمبادئ 

الشفا ية  ي االدار تح ي ا الهدا  الدولة  ي تحسيل المستو  المعيشي ور اهية 

  عل حزمة االحصارار المالية والمفاهيم االقتصادية الماتمع باكمفه , ايلا هو عبار

واالجرارار المحاسبية يصنف بموجبها النشاق العار لفدولة ب طاعاته الماتففة 

بطري ة منتممة تربط العالقار التشغفية لفمستويار الماتففة لفحكومة وذل  مل  ال  

لعار الحكومي ماموعار متاانسة لفوصو  الي مؤشرار عل االدار الكفي لف طاع ا

واجرار المطاب ار والم ارنار بيل هيه المستويار الماتففة وبيل ادار الدولة وادار 

 الدو  اال ر  . 

 ( 10مزايا احصارار مالية الحكومة : )

التركيز عفي اجمالي الحسابار وتنميمها  ي احصارار مال مة لفتحفيل  – 1

 والتاطيط ووضع السياسة العامة . 

ل عمفيار الحكومة واثرها عفي االقتصاد ككل وعفي اجزار معينة تسهيل تحفي – 2

 منه . 

وجود نمار موحد لفتصاديد والتصنيف يساعد مستادمي االحصارار النه يحدد  – 3

 بوضوح اكبر االثر االقتصاد  كما انه يسمح باجرار الم ارنار مع البفدان اال ر  . 

 ل ومية .  تو ر البيانار الالرمة لاميع الحسابار ا – 4

عناصر الميزانية  ي الوحدار الحكومية مل عناصر مهمة ترتكز عفيها الميزانية الّتي يتم تتكون 

ونمرا الهمية موقع  األ ي بها وقياسها و  اً لفمبادئ والمعايير المحاسبية المتعار  عفيها

وتحلير واعتماد الميزانية  ي المااالر االقتصادية واالجتماعية وغيرها وما تطفبه مل اعداد 

نتناو  عناصر الميزانية حسب  (21)لمشروعار الميزانية وضوابط تحكم المصرو ار العامة 

 عفي النحوالتالي :  (G.F.S)احصا يار مالية حكومية   ي (4)التصنيف االقتصاد 

 الموارد:  ( أ



29 
 

عفي حساب االيرادار وحساب الدا نون  ي الميزانية(Resources)تشتمل الموارد 
(4)

. 

يد عل صا ي ال يمة وان العا د مل زااليرادار وهي العا د مل المبادالر او التحويالر التي ت •

حيث يتم استبداالصل باصل ا روبالتالي  بيع االصو   ال يترتب عنها أ  رياد   ي صا ي ال يمة

 التصنف بل يعتبر تصر ا  ي االصو .

 التالي: تة عفي النحوالتصر   يحساب االصواللثابعند  االجرارار المحاسبية 

 مل حساب/ البن  )×( )×(   

  (و)توريد قيمة االص

 الي حساب/ االصل الثابا× ×                                            

 )قفل حساب االصل  ي د تر االصو (                                                           

الن دية  ي  وتوريد قفل قيمة االصل  ي د تراالصو  الثابتة معند التصر   ي االصل  يت     

 واليمهر قيد محاسبي  ي الد اتر لمتابعة  استبدا  االصل  يالوحد  الحكومية   حساب البن  

للبط عمفية استبدا  االصل البد مل العمل بنمار  الحسابار النمامية              ير  الباحث  

CalculationsSystematic)(  حيث عر  البعض الحسابار النمامية هو حساب احصا ي

يوجد  ي الميزانية  ي كل مل الاانب الدا ل والاانب المديل ولكل يلا   ي الاانب الدا ل كفمة 

 م ابل  ويستادر لفحصر لحيل اقفاله. 

استبداالصل  فمتابعةنمامي  ي د تر االستاذ العامال يد االجرارار المحاسبية: حيث يتم  اجرار ال

 التالي:  ويمكل اجرار ال يد المحاسبي عفي النحو باصل ا ر

 (G.L )مل / حساب استبدا  االصو  الثابتة .)×( )×(                              

 (G.L )الي/  حساب م ابل استبدا  االصو  الثابتة × ×  

 (اثبار قيمة االستبدا  لالصل  ي الد اتر المحاسبية) 

 :اجرار ال يد المحاسبي التالي بدا  االصل استعند •

 (G.L )مل حساب م ابل استبدا  االصو  الثابتة )×( )×(                                       

 (G.L )الي حساب استبدا  االصو  الثابتة × ×  

تبدا  وان الهد  مل اجرار ال يود النمامية  لمتابعة الن دية الموجود  ي البن  والتي تاص اس

 االصل ويمل ال يد ظاهر  ي د تر االستاذ العار لحيل اكتما   شرار االصل .

 تتكون االيرادار مل البنود االتية:مل  ال  التصنيف و

 بند اللرا ب وهي تحويالر اجبارية تفرضها وحدار حكومية بموجب قانون باستسنار. -

االجتماعي مل ارباب العمل بند المساهمار االجتماعية:هي مد وعار لصناديد اللمان  -

 نيابة عل مستادميهم او مل المستادميل .

بند المنح:وهي تحويالر قوعية تتف اها وحدار حكومية مل وحدار حكومية ا ر   -

 محفية او  ارجية

بند ايرادار ا ر : تتكون مل د ل المفكية ومبيعار السفع والادمار وانواع ا ر  ال  -

 والازارار.يمكل تصنيفها مثل الغرامار 

حساب الد نون   ي الميزانية و ي نهاية الفتر  المالية  بماموع أرصد  يمهر :حساب الدا نون•

 حكوميةالالحسابار التي تستادمها الوحد  الحكومية  وهي تعبر عل ح وق الغير  قر  الوحد  

لميزانية   ي والغير ويتطفب عند إعداد ا حكوميةالوالناتاة عل المعامالر التي تما بيل الوحد 
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بفحص أرصد  االدا نون  وذل  لفتح د  حكوميةالنهاية الفتر  المحاسبية ضرور  أن ت ور الوحد  

 مل صحتها وإمكانية سدادها .

 االستخدامات:)أ

المصرو ار  وتشتمل عفي حساب
(4)

 وحساب المدينون.وحساب البنوك وحساب الازينة  

المصرو ار وهي مبادالر وتحويالر تؤد  الي انافاض  ي صا ي  ال يمة وعفي اساس  •

 التعتبر التد  ار الاارجة نتياة اقتنار اصو  كمصرو ار بل تصنف كمعامالر  ي اصو  . 

 :األصو  غير مالية وتتكون مل اقتنار بند  -

 بتة أ رى.شارار وآالر ومعدار وأصو  ثانبند األصو  الثابتة ومنها مباني وم  -

هي السفع التي تحتفظ بها الحكومة بغرض بيعها أو استادامها  ي وبند المازونار   -

 .اإلنتاج والمازونار العسكرية

بند النفا س وهي سفع منتاة ذار قيمة عالية يتم االحتفاظ بها كمستودع لف يمة   ط مثل  -

 .اليهب 

 بنداألصو  غير منتاة مثل األراضي هي غطار التربة والمياه السطحية المرتبطة    -

 بند األصو  المالية وتمثل الودا ع  ي البنوك والن دية. -

بند تعويلار العامفيل هي المكا آر الن دية والعينية التي يستحد د عها لفموظف  -

 الحكومي م ابل الادمة التي يؤديها.

لادمار التي تستادمها الحكومة  ي إنتاج السفع والادمار التي بنداستادار السفع وا  -

 .ت دمها لفماتمع باستثنار تف  المستهفكة  ي رأس الما  الياتي مثل الوقود والهاتف

 بند استهالك رأس الما  الثابا  وهو انافاض يحصل  ي قيمة األصو  الثابتة  -

ل حينما تتحمل أنواع معينة مل بند الفا د  هي المبالغ التي تد عها الحكومة لفدا ني -

 .الاصور كال روض والحسابار المدينة 

بند اإلعانار وهي تحويالر جارية بدون م ابل ت دمها وحدار حكومية الي الشركار   -

 العامة والااصة وال طاعار األ رى. 

بند المنح وهي تحويالر جارية أو رأس مالية بدون م ابل تد عها وحد  حكومة الي   -

رى محفية أو أجنبية أو منممار بند المنا ع االجتماعية وهي تحويالر جارية وحدار أ 

 ت در الي األسر لحمايتها ضد مااقر اجتماعية.

بند المصرو ار األ رى  يصنف تحا هيا البند جميع المصرو ار عفي الممتفكار   -

 لساب ة . والتحويالر األ رى الاارية والرأس مالية  التي لم يتم تصنيفها ضمل البنود ا

الحساب  يعبر عل ح وق الوحد  الحكومية قر  الغير والناتاة عل  :حساب المدينون •

المعامالر التي تما بيل الوحد  والغير ويتطفب عند إعداد الميزانية   ي نهاية الفتر  المحاسبية 

. ضرور  أن ت ور الوحد   بفحص أرصد  المدينيل وذل  لفتح د مل صحتها وإمكانية تحصيفها

 .تصوير الميزانية العمومية لفوحدار الحكوميةفم ترحادناه يوضحوالادو  

 

 

 

 

 



31 
 

 (9جدو  رقم )

 ××××ديسمبر لعام  31كما في يوم الميزانية العمومية  

 الموارد البيان الستخدامات

العار المالي   

 1-ن

 العار المالي

 ن

العار المالي    لالعار المالي

 1-ن

 كفي جز ي كفي جز ي جز ي كفي جز ي كفي

 ×  ×  ( رصيد حساب التشغيل-+ )    

     الغير مالية األصولناقصا     

     الثابتة األصو  )×(  )×( 

     المازونار )×(  )×( 

     النفا س )×(  )×( 

     ةاألصولغير المنتا )×(  )×( 

     غير مالية إجمالياألصول  )××(  )××(

     المالية األصولناقصا      

     الودا ع بالعمفة المحفية  بالبنوك )×(  )×( 

     بالبنوك  األجنبيةالودا ع بالعمفة  )×(  )×( 

     الن دية )×(  )×( 

     ال روض )×(  )×( 

     المدينون )×(  )×( 

     إجمالي األصول  )××(  )××(

     ناقص تحمل  صور    

 ×  ×   دائنون    

     صافي اإلقراض    

 ر(  2017 )انالمصدر:إعداد الباحث

 :/ تقويم االداء المالي في الوحدات الحكومية4

ذكددر الددبعض إن مسدد لة ت ددويم مسددتوى  اعفيددة األدار المددالي  ددي الوحددد  الحكوميددة وجدددر        

اهتمامدددا باعتبدددار أن  اعفيدددة األدار المدددالي تشدددكل شدددرقاً لفكفدددار  االقتصدددادية وجودتهدددا بصدددفة 

عامة ويعد ت ويم  اعفية األدار  دي الوحددار الحكوميدة جدزراً ال يتادزر مدل عمفيدة اشدمل وأعمدد 

كفار  األدار وتطويره   ي  ادار الوحد  الحكومية  حيث يساعد  ي تح يد النتا   التي تسدعى لر ع 

الحكوميددة يعبرعنمدددغبفوغها  لوحددد ومنثمفددإن األدارالمددالي  ددي  االوحددد  الحكوميددة إلددى تح ي ها 

ويددرى بعلددهم أن العددالم   ألهدا هااالقتصادية يتحصدديل كاللمددوارد وحسددل اسددتادار المصددرو ار

تحو  مل عمفية العد إلى عمفية المحاسبة
(16)

عمفية ت دويم األدار المدالي غالبدا مدا تدتم  دال  العدار و

يوضدددح ت دددويم االدار المدددالي لبندددود الميزانيدددة لمعر دددة  دناهالمالي وقدددد تتكدددرر كثيدددراً  والاددددوال

اد المدددددددالي المصددددددددق االنحر دددددددار وم ارنتهدددددددا مدددددددع الدددددددربط الم ددددددددرلاليرادار   او االعتمددددددد

جدو  االجور المعتمدد مدل ورار   ومع رسم  ال وانيل المصاحبة لفميزانية  وتطابد لفمصرو ار 

 .  العمل واالصالح االدار

 (10دول رقم )ج

 تقويم االداء المالي والمحاسبي في الوحدات الحكومية
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 معادالت التقويم أسباب التقويم  نوع التقويم

 

 نحراف فيا

 اإليراداتحساب 

 

 الربط المقدر لإليرادات  ،علي اجمالي  أجمالي التحصيل الفعلي نسبة النحراف الكليا

 .الربط المقدر للبند،علي التحصيل الفعلي للبند نسبة االنحراف الجزئي 

م وانحراف في رس

 القوانين المصاحبة

القووانين ،مع  قيمة الرسم للبند  المصدق في التحصيل الفعلي للبند اتفاق

 المصاحبة  للميزانية.

 االنحر اف

في حساب تعويضات 

 العاملين

 االنحراف الكلي

 

علياجمالي أجمالي المنصرف الفعلي في حساب تعويضات العاملين  نسبة

 . تعويضات العاملين المصدق  لحساب  االعتماد المالي

 الجزئياالنحراف 

 

علي في حساب تعويضات العاملين للبند  أجمالي المنصرف الفعلي  نسبة

 للبند. االعتماد المالي المصدق

انحراف فيجدول 

األجور المرتبات 

 لمعتمدا

،مع الفئات الواردة لكل  عامل علي حديكشف االجور  في  بنودمطابقة ال

 في جدول االجور والمرتبات المعتمد.  

االنحراف  في     

حساب  استخدام   

 سلع

 وخدمات

االعتمواد الموالي ،علي اجموالي الصرف الفعلي فوي السولع والخودماتنسبة الكلياالنحراف 

 .المصدق

 .لبندلاالعتماد المالي،علي بند السلع والخدماتللالصرف الفعلي في نسبة  االنحراف الجزئي

 االنحراف

اقتناء في  حساب 

 األصول   غير  مالية

االعتموواد ،علي االصووول غيور ماليووةاقتنواء الصوورف الفعلوي لحسوواب نسوبة  االنحراف الكلي

 .االصول غير ماليةاقتناء المالي المصدقالجمالي 

 .االعتماد المالي المصدق للبند علي،الصرف الفعلي للبند االنحراف الجزئي

 االنحراف

 في

 حساب التشغيل

االنحراف في حساب 

 التشغيل

 .أجمالي اإليرادات الفعلية من حساب التشغيل نسبة 

 ي.الفعلي التحصيلأجمالي من حساب التشغيل  نسبة

 .حساب التشغيل لثالثة سنوات سابقة  من  حساب التشغيل نسبة

 .حساب التشغيل لوحدات متشابهة منحساب التشغيل للوحدة  نسبة

 ر(  2017 )انالمصدر:إعداد الباحث

السالبة  ي حسداب االياابية ووتحديد االنحرا ار والمحاسبي ت ويم األدارالمالي  مل الادو  اعاله

  ي االتي:اإليرادار والمصر ار الحكومية 

 أ( االنحراف في حساب اإليرادات .

 .االنحرا  الكفي:احتساب نسبة التحصيل الفعفي مل إجمالي الربط الم در •

 .االنحرا  الاز ي: احتساب نسبة التحصيل الفعفي لفبند مل الربط الم در لفبند •

 التحصيل الفعفي لفبند قيمة الرسم المدون  ي ال وانيل المصاحبة لفبندتطابدنحرا  الرسم: ا•

 ب( االنحراف في حساب تعويضات العاملين.

 لمصدقااالنحرا  الكفي: احتساب نسبة الصر  الفعفية لتعويلار مل االعتماد المالي •

 .لفبند  المصدق االنحرا  جز ي:احتساب نسبة الصر  الفعفية لفبند مل االعتماد المالي•

الددوارد   ددي جدددو   االرقدداركشددف االجددور والمرتبددار مع   ددي الفئددار م ارنددةانحددرا  األجر:•

 والمرتباتالمعتمد . االجور

 االنحراف في حساب استخدام السلع والخدمات.•

 )أ( االنحرا  الكفي:احتساب نسبة الصر  الفعفي مل إجمالي االعتماد المالي.

 .لفبند المصدق الاز ي:احتساب نسبة الصر  الفعفي لفبند مل االعتماد المالي)ب( االنحرا  

 ( االنحراف في حساب األصول الغير مالية.4
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 االنحرا  الكفي:احتساب نسبة الصر  الفعفي مل إجمالي االعتماد المالي.•

 االنحرا  الاز ي:احتساب نسبة الصر  الفعفي لفبند مل االعتماد المالي لفبند.•

 االنحراف في حساب التشغيل . د( 

 لفعار المالي . احتساب نسبة حساب التشغيل مل أجمالي اإليرادار الفعفية •

 لفعار المالي.احتساب نسبة حساب التشغيل مل أجمالي المصرو ار الفعفية  •

 .ثالثة سنوار ساب ة لمد  حساب التشغيل  ملاحتساب نسبة حساب التشغيل • 

 .متشابهة حكومية حساب التشغيل لوحدارمع احتساب نسبة حساب التشغيل لفوحد   •

 / التدفقات النقدية في الوحدات الحكومية.5

 :  ( قائمة التدفقات النقديةأ

قا مدة تدم إقرارهدا مدل  عبدار  عدل  (Statements of Cash Flows)قا مة التد  ار الن ديدة      

الهد  مل إعداد قا مة التد  ار الن دية   (95مافس معايير المحاسبة المالية بموجب المعيار رقم )

اسدتادار قا مدة  وعندد حكوميدةلفوحد  التدد  ار الن ديدة الدا فدة والاارجدة االدار  العفيابهو تزويدد 

تمكددل مال مددة الحصددو  عفددى معفومددار  التددد  ار الن ديددة مددع البيانددار الماليددة األ ددرى  إندده يمكددل

وذل  مل أجل التكيف مع المدرو  المتغيدر   مل ت ويم التغيرار  ي التد  ار الن دية االدار  العفيا

وتعتبر المعفومددار المتعف ددة بالتددد  ار الن ديددة مفيددد   ددي قيدداس قدددر   أو اسددتغال  الفددرص المتاحددة

ذج مدل عمدل الت دديرار والم ارندار  يمدا يتعفدد عفغبنار نمدا وعفدى تدو ير ن ديدة  الوحد  الحكومية

كمدا تاددر اإلشدار  الدي انده يمكدل ت دديم   فوحدار الحكوميةةللماتففا بال يم الحالية لفتد  ار الن دية

مدل  دال  الاددو   ل ا مة التد  ار الن ديدة   دي الوحددار الحكوميدةنموذج م ترح بواسطة الباحث 

 أدناه .

 (11جدول  رقم )

 الداخلة والخارجةنموذج مقترح لقائمة التدفقات النقدية  
 

 البيان

 

الربع االول    الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  
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  × × × × × × × × × × × × اللرا ب

  × × × × × × × × × × × × اللمان االجتماعي

  × × × × × × × × × × × × المنح

  × × × × × × × × × × × × اإليرادار األ رى

  × × × × × × × × × × × × الن دية الوارد اجمالي 

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) تعويلار العامفيل

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) سفع و دمار
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  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) تكففة التمويل

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) المنح

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) المنا ع االجتماعية

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) مصرو ار أ رى

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) أصو  غير مالية

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) األصو  المالية

              الفا ض / العاز

 . (ر2017ان )المصدر:إعداد الباحث

 الفصل الرابع/ تحليل البيانات واختبار الفرضيات. 

(مل أشهر واهم األدوار اإلحصا ية المستادمة  ي تحفيل  المواهر االجتماعية K2يعتبر توريع )

الوصفية ليا غالبا ما ال تافو الدراسار واألبحاث التي تنته   رسوار الوصفية منها أو غي

تادار هيا األسفوب  ي التحفيل اإلحصا ي    عند ما األسفوب الكمي أو السفوكي مل تطبيد أو اس

تتو ر بيانار عل الماهر  محل الدراسة  ي شكل  تسمي )تكرارار( المشاهد   ان م ارنة هيه 

التوصل الي بعض  (Obesrved  Frequencies) التكرارار بما هو متوقع يمكننا مل.

ريع ا تبار التاانس يعتبر ا تبار  صا ص الماتمع محل الدراسة ومل التطبي ار المعرو ة لتو

التاانس أو التماثل احد التطبي ار المهمة  لتوريع مربع ك   وتكون ا تبار  طوار التاانس كما 

 :يفي

 ./ الفرض العدمي: هو  رض التاانس ) أو التماثل (1

الاد  حيث تتم م ارنة اإلحصا يار ) المسحوبة مل الاطو  الثالثة ( مع ال يمةالمقارنة والقرار:

 ان كانا ال يمة المحسوبة اقل مل ال يمة الاد ولية ال رار  (0.05)ولية عل مستوى المعنوية 

يكون قبو  الفرض العدمي )أ  قبو   رض التاانس( والعكس إذا كانا ال يمة المسحوبة اكبر 

 مل  الاد ولية  ال رار هو ر ض الفرض العدمي وقبو  الفرض البديل.

عالقة ذار داللة إحصا ية  بيل البرمايار ودعمها لسرعة استاراج  توجد :الفرضية األولى

 .المعفومار المال مة الي متاي  ال رارار  ي الوحدار الحكومية

 (11جدول رقم )
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لتحقيق استخدام البرمجيات 

الشفافية،واالنضباط المالي وذلك 

من خالل بناء قاعدة بيانات لتلك 

 .العمليات المحسابية

 6.6 1 1 1 8 19 المشاهدة 

 

4 

 

9.45 

 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 المتوقع 

البرمجيات تسهم في تحقيق 

لسرعة في انجاز العمليات مما ا

يترتب علية سرعة توصيل 

 .والتقاريرالمعلومات المالئمة 

 33.3 0 1 1 13 15 المشاهدة 

 

 

 

4 

 

 

 

7.81 

 

 

 705 705 705 705 705 المتوقع
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 إنفاذ البرمجيات في العمليات

المالية سيؤدي إلي  المحاسبية و

 .معالجة الروتين والتعقيدات

 10.3 3 4 3 12 8 المشاهدة 

 

4 

 

9.45 

 
      المتوقع

العمل بالبرمجيات يساعد في 

تحليل البيانات والمعلومات المالية 

بصورة دقيقة وتقلل الجهد 

 .والوقت

 22.8 - 1 2 4 23 المشاهدة 

 

3 

 

7.81 

      المتوقع 

استخدام البرمجيات يسهم في 

أي السجالت  في الحصول علي 

سترجاع افترة كانت والسهولة في 

 .المالئمةالبيانات والمعلومات 

 41.3 2 4 6 8 18 المشاهدة 

 

 

4 

 

 

904.5    

 

 

      المتوقع

 

 المجموع

 

  209.4 14 42 22 17 152 المشاهدة

 

 

 

3  904.5  

 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 المتوقع

 م(2017 انإعداد الباحث)المصدر

 (05 0 رض عدر التاانس وذل  بمستو  معنو  يساو  )

 : ( األتي11مل الادو  رقم )
في الف ر  األولي  وهيه ال يمة اكبر مل مربع ع روق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة توجد      

(تشير هيه 9,45( البالغة )4%( ودرجة حرية )5مستوى ) تحا)كا ( المستارجة مل الادو  

و  هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل حالنتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 

وذلك من خالل بناء قاعدة  لتح يد الشفا ية واالنلباق المالياستخدام البرمجيات الييل)وا  وا عفي 

 (.اسبيةبيانات لتلك العمليات المح

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحاالثانية وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  

و  ح(تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 7.81( البالغة )3حرية )

البرمجيات تسهم في تحقيق السرعة في انجاز العمليات ) عفي هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا

 (.ليةمما يترتب علية سرعة توصيل المعلومات المالئمة والتقارير الما

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحاالثالثة وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  

و  ح(تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 9,45( البالغة )4حرية )

والمحاسبية هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا عفي )إنفاذ البرمايار  ي العمفيار المالية 

 سيؤد  إلي معالاة الروتيل والتع يدار  ي العمل الحكومي(.

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحابر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  الرابعة وهيه ال يمة اك

و  ح(تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 7.81( البالغة )3حرية )

)العمل بالبرمايار يساعد  ي سرعة تحفيل  عفيهيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا 

 البيانار والمعفومار المالية بصور  دقي ة وت فل الاهد والوقا(

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحاالاامسة وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  
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( تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل  و  9,45( البالغة )3حرية )

)استادار البرمايار يسهم  ي الحصو  عفي  عفيهيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا 

 أ   تر  كانا والسهولة  ي استرجاع البيانار والمعفومار(.الساالر  ي 

تنت  إن  رضية الدراسة األولي التي نصا عفي )هنال  عالقة ذار داللة إحصا ية  مما ت در نس  

بيل البرمايار ودعمها لسرعة استاراج المعفومار المال مة الي متاي  ال رارار  ي الوحدار 

( وهي 209.4الحكومية( قد تح  ا وذل  مل  ال  قيمة مربع )كا ( لاميع العبارار والبالغة )

 %(5معنوية ) ى( عند مستو39.5كا ( المستارجة مل الادو  )اكبر مل قيمة )

عالقة ذار داللة إحصا ية  بيل د تر اليومية  وضبط  العمفيار المالية  توجد :الفرضية الثانية

 والمحاسبية  ي النمار المحاسبي الحكومي.

 

 (12جدول رقم )
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دفتر اليومية احد دفاتر النظام 

العالمي المحاسبي في تنظيم 

العمليات المحاسبية بشكل أكثر 

 .ودقة كفاءة وفاعلية 

 7,81 3 11,6 - 1 1 20 8 المشاهد 

 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 المتوقع

العمل بدفتر اليومية االلكتروني 

يقلل من األعمال الورقية مما 

المالية يساعد عليثقة العمليات 

 .والمحاسبية

 7,81 3 33,3 - 1 1 13 13 المشاهد 

 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 المتوقع

يسهم دفتر اليومية في عملية 

الترحيل بشكل ألي وبسرعة 

فايقة لدفتر األستاذ المساعد 

بنسبة صفرية من والعام و 

 األخطاء المحاسبية.

 45 9 3 10.3 - 1 1 15 13 المشاهد 

 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 المتوقع

دفتر اليومية له دور كبير في 

التقليل من التزوير والغش 

أداة من  ه وذلك باستخدام

أدوات الرقابة الداخلية وذلك 

 من خالل الفصل بين الوظائف

 7,81 4 32,1 - 1 2 23 4 المشاهد 

 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 المتوقع

يساعد دفتر اليومية في 

االحتفاظ بسجالت الوثائق التي 

تثبت العمليات المالية ضمن 

 البيئة االلكترونية بشكل دائم  

   45 9 4 32,1 1 4 6 10 8 المشاهد 

 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 المتوقع

 

 الماموع 

   47,25 4 35,4 4 16 14 187 211 المشاهد 

 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 المتوقع



37 
 

 ر(2017مل بيانار الدراسة الميدانية ) انالمصدر إعداد الباحث

 نوضح (12مل الادو  رقم )و  (05 0 رض عدر التاانس وذل  بمستو  معنو  يساو  )

 األتي :

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحا األولي وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو 

و   ( تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 7.81( البالغة )3حرية )

 ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا عفي )د تر اليومية احد د اتر النمار العالمي المحاسبي هيه الف

 (.ودقة ي تنميم العمفيار المحاسبية بشكل أكثر كفار  و اعفية

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحامل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  الثانية  وهيه ال يمة اكبر 

و  ح(تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 7.81( البالغة )3حرية )

هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا عفي )العمل بد تر اليومية االلكتروني ي فل مل األعما  

 (.المالية والمحاسبيةالعمفيار ة ثقالورقية مما يساعد عفي 

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحاالثالثة وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  

و  حبيل إجابار المبحوثيل  (تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو 9.45( البالغة )3حرية )

هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  واعفي )يسهم د تر اليومية  ي عمفية الترحيل بشكل ألي 

 وبسرعة  اي ة لد تر األستاذ المساعد والعار  بنسبة صفرية مل األ طار المحاسبية(.

في الف ر  عيل الماتففة بفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوث•

%( ودرجة 5مستوى ) تحاالرابعة وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  

و  ح(تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 7.81( البالغة )4حرية )

 ي الت فيل مل التزوير  )د تر اليومية له دور كبير.هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  واعفي

 والغش وذل  باستادار أدا  مل أدوار الرقابة الدا فية وذل  مل  ال  الفصل بيل الوظا ف(.

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحاالاامسة  وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  

و  ح(تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 45 9( البالغة )4حرية )

هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا عفي)يساعد د تر اليومية  ي االحتفاظ بساالر الوثا د 

 التي تثبا العمفيار المالية ضمل البيئة االلكترونية بشكل دا م( .

مما ت در نستنت  إن  رضية الدراسة األولي التي نصا عفي )الفرضية الثانية:هنال  عالقة ذار    

داللة إحصا ية  بيل د تر اليومية وضبط  العمفيار المالية والمحاسبية  ي النمار المحاسبي 

 ( وهي35.5الحكومي( قد تح  ا وذل  مل  ال  قيمة مربع  )كا ( لاميع العبارار والبالغة )

 %( .5(   عند مستو  معنوية )47,25اكبر مل قيمة )كا ( المستارجة مل الادو  )

 اوال/ النتائج :

لعمفيار ابنار قاعد  بيانار لتف  المال مة و/ استادار البرمايار تؤد  إلي تو ير المعفومار 1

 .سبية  ي النمار المحاسبي الحكومياالمالية والمح
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/ البرمايار تسهم  ي تح يد السرعة  ي اناار العمفيار المالية والمحاسبية مما يترتب عفية 2

 . ي فيص معوقار اتااذ ال رارسرعة توصيل المعفومار المال مة والت ارير المالية  مما 

/ إنفاذ البرمايار  ي معالاة العمفيار المالية والمحاسبية سيؤد  إلي معالاة الروتيل 3

 .المالي والمحاسبي دار    ي العملوالتع ي

بنسبة صفرية  الي الساالرلي وبسرعة  اي ة أ/ يسهم د تر اليومية  ي عمفية الترحيل بشكل 4

 مل األ طار المالية و المحاسبية.
أدا  مل أدوار  ه/ د تر اليومية له دور كبير  ي الت فيل مل التزويروالغش وذل  باستادام5

 الرقابة الدا فية مل  ال  الفصل بيل الوظا ف .
 ثانيا/ التوصيات:

/ضرور  تبني ورار  المالية االتحادية االدوار والوسا ل والمعفومار التي تطفبهااناار 1

البرمايار واستادار د تر اليومية وذل  لتح يد الشفا ية واالنلباق المالي وتوحيد ال وا م 

 مالية والمعفومار المال مة التااذ ال رار.  والت ارير ال

/عفي وارار  المالية تعديل الفوا ح وال وانيل  بما يتماشي مع نمار البرمايار واد ا  د تر 2

 .فنمار المحاسبي الماموعة الد ترية ل اليومية  ي

 والحرص  / التركيز عفى تنفيي اإلجرارار الرقابية وأساليبها وم ومار نمار الرقابة الدا فية3

عفى تطبيد  الوصف الوظيفي الي  يحدد المهار واال تصاصار ويسهم  ي ر ع كفار  األدار 

 المحاسبي الحكومي .المالي و وتطويره  ي النمار 

األصو  الثابتة ألنه غير كا  ألحكار السيطر  عفي د تر/ ضرور  تغير األسفوب المتبع  ي 4

المحاسبية مل البيانار عل هيه األصو   ال   تر   حيار  واستادار األصو  حيث تافو الد اتر

حيارتها ويكتفي بإثباتها  ي مرحفة الشرار   ط وكيل  عدر االهتمار بتسايل أ  بيانار عل 

تكاليف استادار تف  األصو )االستهالك( مما يصعب معه إعطار بيانار غير كا  بال يمة 

الاتامية وتسايل األصو   ي د تر  الد ترية الصحيحة لهيه األصو  عند أعداد الحسابار

األصو  كما هو متبع  ي ال طاع الااص إلحكار الرقابة عفي األصو  وحفمها مل االستادار 

 .الغير مشروع لها

/ عند منح الصالحيار المالية لإلدارار العفيا  ي الدولة  والتي بدورها يتم تاويل بعض هيه 5

دون منحها لإلدار  المالية حيث أن هيه الصالحيار   الصالحياتومنحها لفمستويار اإلدارية   ط

 المالية تعد الركيز  األساسية  ي النمار المالي والمحاسبي.

 :والمالحق  ثالثا/ المصادر والمراجع

 / المراجع :1

 ر (. 2002اهي الحكومة االلكترونية )العربي لت نية المعفومار واإلعالر  ماحمد الفارس  ( 1

مهد  نمرية المحاسبة )الكويا:ذار السالسل لفطباعة والنشر الشيرار  عباس (2

 ر(1990والتوريع

 ر( .1987الطا ي محمد نمار المعفومار )الموصل:مديرية الكتب لفطباعة والنشر  (3

 

جهورية السودانورار  المالية واالقتصاد الوقني ال حة اإلجرارار المالية  (4

 ر(. 2011والمحاسبية)
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طفي  نمم المعفومار المحاسبية االلكترونية  ي تطوير النمار المحاسبي حييفة سفيمان مص (5

جامعة ار درمان االسالمية كفية الدراسار العفيا  رسالة :الارقور)بال طاع الحكومي باالسودان 

 ر(.2010ماجستير غير منشور  

 ر (.2017) دليل ال واعد واالجرارار الااصة بتصنيف االيرادار والنف ار لفموارنة لعار (6

سايمون ن ور اوياوك الرقابة االدارية  ي ر ع كفار  العمل المحاسبي  دراسة ميدانية عفي ( 7

ورار  المالية )الارقور جامعة السودان لفعفور والتكنولوجيا  كفية الدراسار العفيا رسالة 

 ر(.2011دكتورا   ي  فسفة المحاسبة والتمويل  بحث غير منشور  

ستيفل أ موسكو   ترجمة كما  سعيد  نمم المعفومار المحاسبية التااذ  (8

 ر(.1989الرياض:دار المريخ لفنشر )ال رار 
سفطان ألمحمد عفي وا ر المحاسبة  ي الوحدار الحكوميةوالتنميمار االجتماعية ( 9

 ر(.1990)الرياض:دار المريخ لفنشر 

الية  ي التنمية االقتصادية والية النيل االبيض , ( صالح محمد ابراهيم , ) دور السياسار الم 10

 ر ( 2009رسالة دكتورا  , بحث غير منشور يناير 

 ر( . 1989عبد الرحمل عبد العزيز  المد ل إلي عفم المحاسبة )الرياض:المطابع األهفية (11

 .ر(1985عبد الوهاب سيد محاضرار  ي تحفيل النمم )ال اهر :مكتبة عيل شمس (12

 ر(2008هللا احمد الفرابي االرشفة االلكترونية )الرياض:مكتبة المف   هد الوقنية عبد (13

عبد الغني ابو الفتوح  الاوانب االقتصادية والمالية  ي الميزانية العامة  (14

 ر(2014لفدولة )الرياض:االدار  العامة لفطباعة والنشر 

 جمهورية السودان . ر(2007قانون االجرارار المالية والمحاسبية لعار   ) (15

 ر(. 1989 محمد حسيل المحاسبة الحكومية وال ومية  النمرية والتطبيد )حفوان:ب ن( 16
مصطفي كامل وآ ريل محاضرار  ي المحاسبة الحكومية )الارقور:جامعة ال اهر   رع  (17

 ر(.  1996الارقور 
ك التنميمي )عمان:األهفية ماتيسون مايكل  ترجمة هشار عبد هللا كالسيكيار اإلدار  والسفو(18

 لل

 ر( . 1999نشر 

نلا  محمود وا ر  نمم المعفومار المحاسبية )عمان:دار المسير  لفنشر   (19

 ر (  2014والتوريع 
ناصر نور الديل عبد الفطيف وا ر  تكنولوجيا المعفومار والبرام  الااهز   ي تشغيل  (20

 ر(. 2010البيانار المحاسبية  )اإلسكندرية:المكتب الاامعي الحديث 
 ر(. 2008وليد الحيالي عفي نمرية المحاسبة )الدنمارك:األكاديمية العربية المفتوحة   (21

 

  Books                                   الكتب باللغة االنجليزية:  / 2

 
n Hay , Accounting for Governmental and Nonprofit Entities lllinois : Richard D Irwin . 1986 )   

(22)
(22 
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 : الحقالم/ 3

 (1ملحق رقم )

 اسم الوحد  الحكومية 

 التصديد المالي

 اإلدار  العامة لفمالية والموارنة
 

 ر××××التاريخ:_ _ / _ _ / 

 

 األخ / مدير الحسابار     

 الموضوع : التصديد المالي     

 

 باإلشــار  لفموضـوع أعـــاله وتوجيه  األخ / المديــــر المر د. بهيا قد تصدق لكم                 

 _ _  بمبفغ )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (     ط   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               

 

  صما عفي البند _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ باسم / _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 الختم

 
 المفتش المالي                                                 المديــر المالـــي

 
 م(2011المصدر:)الئحة االجراءات المالية والمحاسبية               

 

 (2ملحق رقم )

 الحكومية اسم الوحدة
 اشعار خصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خصم ـ

 م×××× التاريخ/      /    /

 (7نموذج رقم )………………………………………………………………قيدنا علي حساب      

 المبلغ  البيان     

  

  

  

  

  

  اإلجمالي 
 (7نموذج رقم )

 الحسابات مدير الموظف المختص                                                

 

 م(2011المصدر:)الئحة االجراءات المالية والمحاسبية 
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 (3) ملحق رقم
 اسم الوحدة الحكومية

 اشعار اضا ة                                             
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إضافة

 م×××× التاريخ/      /    /

 (8نموذج رقم )................................................. ........... قيدنا إلي  حساب      

 المبلغ  البيان     

  

  

  

  

  

  اإلجمالي 
 (8نموذج رقم )

 الحسابات مدير                         الموظف المختص                                                

 م(2011المالية والمحاسبية المصدر:)الئحة االجراءات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


