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  إليراداتاأوالً: 

 مقابلة حسابات الصندوق وبنك الكويت المركزي

IFS GFMIS  
 الصندوق  31110100 صندوق  000 32106
سي 001 32106 سي –الصندوق  31110101 رئ  رئ

ز م من بنك  002 32106 ات-الصندوق  31110102 ت الصندوق  مر ل  مسحو ز لتمو من البنك المر
 الصندوق 

 محصلة بواسطة الصندوق  ایرادات-الصندوق  31110103 الصندوق  بواسطةایرادات م  003 32106
ه حصیلة 004 32106 ع مال ع طوا ة حصیلة-الصندوق  31110104 ب ع المال ع الطوا  ب
ز  005 32106 ت مر و ز  ایرادات-الصندوق  31110105 ایراد مودع بنك  ت المر  مودعة في بنك الكو

ز عن  فيایداعات  006 32106 ت المر بنك الكو
ع ز عن  ایداعات-الصندوق  31110106 حصیلة طوا ت المر في بنك الكو

ة ع المال ع الطوا  حصیلة مب
 اخر  مدفوعات-الصندوق  31110107 صندوق -اخر مدفوعات  007 32106
 اخر  مقبوضات-الصندوق  31110108 صندوق -مقبوضات اخر  008 32106
ز  31120000             ات البنك المر  حسا
نة الموحد 31120100              حساب الخز

ت  000 32112 ز بنك الكو نة  المر / حساب الخز
نة الموحد 31120101 الموحد  حساب الخز

ز  31120200 بنك 000 32102 ت المر سي-بنك الكو  رئ
سيبنك  001 32102 سي  31120201 رئ ز رئ ت المر سي  –بنك الكو  وزارات-بنك رئ

ةمقبوضات من وزاره  002 32102 سي  31120202 المال ز رئ ت المر مقبوضات من وزارة  –بنك الكو
ة  المال

سي  31120203 ایرادات محصلة ومودعه 003 32102 ز رئ ت المر ایرادات محصلة  –بنك الكو
 ومودعة

ع  004 32102 ع الطوا ةایداع عن مب سي  31120204 المال ز رئ ت المر ع  –بنك الكو ایداع عن مب
ة ع المال  الطوا

ل الصندوق  32 1 02 005 ات لتمو سي  31120205 مسحو ز رئ ت المر ل  –بنك الكو ات لتمو مسحو
 الصندوق 
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ة 32 1 02 006 سي بنك  31120206 ایرادات محولة لوزارة المال ز رئ ت المر ایرادات محولة لوزارة  –الكو
ة  المال

سي  31120207 بنك-مدفوعات اخر  32 1 02 007 ز رئ ت المر  مدفوعات أخر  –بنك الكو
سي  31120208 بنك-اخر مقبوضات  32 1 02 008 ز رئ ت المر  مقبوضات أخر  –بنك الكو
عده 32 1 02 009 سي بنك  31120209 ایرادات مست ز رئ ت المر عدة –الكو  ایرادات مست

ه 32 1 02 010 ع مال ع طوا الت عن مب سي  31120210 تحو ز رئ ت المر ع  –بنك الكو الت عن مب تحو
ة ع مال  طوا

نة الموحد 32 1 02 011 الغ محولة لحساب الخز سي  31120211 م ز رئ ت المر الغ محوله لحساب –بنك الكو  م
نة  الموحد الخز

ز  31120299             ت المر سيبنك الكو ة- رئ  تسو
ز  31120300             ت المر  اإلیرادات-بنك الكو

ز اإلیرادات  31120301 ومودعهایرادات محصله  32 1 04 001 ت المر ایرادات محصلة  –بنك الكو
 ومودعة

ه 32 1 04 002 ز اإلیرادات  31120302 ایرادات محوله وزاره مال ت المر ایرادات محولة  –بنك الكو
ة  لوزارة المال

ز اإلیرادات  31120303 متحصالت أخر  32 1 04 003 ت المر  متحصالت أخر  –بنك الكو

ة 32 1 04 004 الغ مرحلة لوزارة المال ز اإلیرادات  31120304 م ت المر الغ مرّحلة لوزارة  –بنك الكو م
ة  المال

ز اإلیرادات  31120399             ت المر ة –بنك الكو  تسو
 بنك عام 31120400 عام 32 1 05 000
سي-بنك عام  31120401              رئ
 صندوق دعم األسرة-بنك عام  31120402 صندوق دعم األسرة 32 1 05 005
ة 32 1 05 003 ض األضرار البیئ ض-بنك عام  31120403 تعو ةاالضرار  تعو  البیئ
ن 32 1 05 004 ن-بنك عام  31120404 صندوق المتعثر  صندوق المتعثر
ة 32 1 05 002 ات الصع ات-بنك عام  31120405 المدیون ة المدیون  الصع
ضات خسائر العدوان العراقي 32 1 05 001 ضات-بنك عام  31120406 تعو ت تعو  خسائر العدوان على الكو
ة-بنك عام  31120499              تسو
ة  31120500 جار  32107000 ة الوزارات-جار المال وم  والجهات الح
سي 32107001 ة  31120501 رئ سي-جار المال  رئ
ل هیئات ومؤسسات عامه 012 32107 ل هیئات ومؤسسات عامه 31120502 تمو  تمو
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 التحصیل
 عن تحصیل اإلیرادات نقدًا. –/أ 1

 IFSالـنظام اإلجراء على 

  إیرادات محصلة بواسطة الصندوق  –من حـ / الصندوق        
 (حسب النوع)الى حـ / اإلیرادات     

  GFMISنظام اإلجراء على 

ة بنظام االستاذ العام فئة (تحصیل صندوق)یتم    تسجیل استمارة قید یوم
ة( إیرادات محصلة بواسطة الصندوق  –الصندوق من حـ /         وم   )للوزارات واإلدارات الح

سي –أو من حـ / الصندوق        )جهات الملحقةلل( رئ
  (حسب النوع)الى حـ / اإلیرادات     

.عند تحصیل مبلغ نقدا جزء منه یخص اإلیرادات واآل –/ب 1 ات أخر  خر یخص حسا
  IFS الـ اإلجراء على نظام

ورن:من          مذ
  إیرادات محصلة بواسطة الصندوق  –حـ / الصندوق   
  مقبوضات أخر  –حـ / الصندوق   
ورن:الى        مذ
  حـ / اإلیرادات (حسب النوع)    

  حـ / األمانات                 
  حـ / العهد                 
ة) التي تم دفعها واستردادهاحـ / المصروفات (عن المصروفات                    خالل نفس السنة المال

  GFMISنظام اإلجراء على 

ة بنظام االستاذ العام فئة (تحصیل صندوق) -  تسجیل استمارة قید یوم
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ورن:من          مذ

ة( إیرادات محصلة بواسطة الصندوق  –حـ / الصندوق      وم   )للوزارات واإلدارات الح
ةللوزارات ( مقبوضات أخر  –حـ / الصندوق       وم   )واإلدارات الح
سي –أو حـ / الصندوق          )جهات الملحقةلل( رئ

ورن:الى                 مذ
  (حسب النوع)حـ / اإلیرادات       

  (حسب النوع)حـ / الخصوم 
  (حسب النوع)حـ / األصول 

ة)خالل  التي تم دفعها واستردادها(عن المصروفات حـ / المصروفات    نفس السنة المال
  

 

ك. عند-أ/ 2 ش  تحصیل اإلیرادات 
  IFS الـ اإلجراء على نظام

ت        ز من حـ / بنك الكو   محصلة ومودعة ایرادات-اإلیرادات  /المر
 (حسب النوع)الى حـ / اإلیرادات         

 GFMISنظام اإلجراء على 
ك) - ة بنظام االستاذ العام فئة (تحصیل ش   تسجیل استمارة قید یوم

ت        ز من حـ / بنك الكو ة)( محصلة ومودعة ایرادات-/ اإلیرادات المر وم  للوزارات واإلدارات الح
ت        ز من حـ / بنك الكو سي المر   )جهات الملحقةلل( رئ

  (حسب النوع)الى حـ / اإلیرادات         

ات أخر تم إیداعه شتمل على إیراداتعند تحصیل مبلغ  –/ب 2 ساب الح –حساب بنك السلفة  في اوحسا
سي  .الرئ

  IFS الـ اإلجراء على نظام
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ورن:من    مذ
ت      ز حـ / بنك الكو سي المر مة اإلیرادات)إیرادات محصلة ومودعة  – رئ ق )  
ت      ز حـ / بنك الكو سي المر مة مقبوضات أخر ( – رئ الغ أخر بخالف اإلیرادات)ق ة م   أ
ورن:الى        مذ
  (حسب النوع)حـ / اإلیرادات        

  حـ / األمانات                   
  حـ / العهد                   

ة) التي تم دفعها واستردادها(عن المصروفات حـ / المصروفات                       خالل نفس السنة المال

 GFMISنظام اإلجراء على 
ة بنظام االستاذ العام یتم    تسجیل استمارة قید یوم

ورن:من          مذ
ت    ز حـ / بنك الكو سي المر مة اإلیرادات)إیرادات محصلة ومودعة  – رئ ق ة)( ( وم   للوزارات واإلدارات الح
ت    ز حـ / بنك الكو سي المر الغ أخر بخالف اإلیرادات)مقبوضات أخر  – رئ ة م مة أ ق ة( ( وم   .)للوزارات واإلدارات الح
ت           ز حـ / بنك الكو سي المر   )جهات الملحقةلل( رئ
ورن:الى        مذ
  (حسب النوع)حـ / اإلیرادات         

  (حسب النوع)حـ / األصول                      
  (حسب النوع)حـ / الخصوم                      

ة) التي تم دفعها واستردادها(عن المصروفات حـ / المصروفات                          خالل نفس السنة المال
  

شتمل على إیرادات وح عند-/جـ 2 ات تحصیل مبلغ  ت  فيخر وتم إیداعها أسا  ز المرحساب بنك الكو
سي   ).(اإلیرادات الرئ

 

  IFS الـ اإلجراء على نظام
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ت       ز من حـ / بنك الكو مة اإلیرادات)محصلة ومودعة  إیرادات-ایرادات/ المر ق )  

ورن:الى          مذ
  (حسب النوع)حـ / اإلیرادات     

  حـ / األمانات
  حـ / العهد

ة(حـ / المصروفات   )عن المصروفات التي تم دفعها واستردادها خالل نفس السنة المال
  GFMISنظام اإلجراء على 

ة بنظام االستاذ العام یتم    تسجیل استمارة قید یوم
ت        ز من حـ / بنك الكو مة اإلیرادات)محصلة ومودعة  إیرادات-ایرادات/ المر ق )  
ت        ز من حـ / بنك الكو سي المر   (جهات ملحقة) رئ
ز        ت المر   أخر  متحصالت-ایرادات/من حـ / بنك الكو

ورن:الى        مذ
  (حسب النوع)حـ / اإلیرادات     

  (حسب النوع)حـ / الخصوم 
  (حسب النوع)حـ / األصول 

ة(حـ / المصروفات    )عن المصروفات التي تم دفعها واستردادها خالل نفس السنة المال

ا أعند سحب اإلیرادات  –/د 2  حسا ة (متحصالت أخر  وم ًا عن طر بنك آت الوزارات واإلدارات الح ل
ت  ز الكو نة الموحد المر ة –) لحساب الخز ة خاص( وزارة المال وم  .) الوزارات واإلدارات الح

  IFSاإلجراء على نظام 

ة    سيمن حـ / جار المال    رئ
ت      ز الى حـ / بنك الكو الغ-إیرادات  /المر ة م   محولة لوزارة المال
ت      ز أو الى حـ / بنك الكو الغ-السلفة  / المر   لحساب الخزنة الموحد محولة م

  GFMISنظام اإلجراء على 

) یتم  ة بنظام االستاذ العام فئة (جار   تسجیل استمارة قید یوم
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ة    سي-من حـ / جار المال    رئ
ت      ز الى حـ / بنك الكو ة-اإلیرادات / المر الغ محولة لوزارة المال   م
ت         ز أو الى حـ / بنك الكو سي المر   الغ محولة لحساب الخزنة الموحدم- وزارات- رئ

ة. – 3  تحصیل اإلیرادات عن طر البنوك المحل
  IFSاإلجراء على نظام 

ة          (حسب النوع)من حـ / البنوك المحل
  (حسب النوع)الى حـ / اإلیرادات       

  GFMISاإلجراء على نظام 
ة بنظام االستاذ العام فئة یتم  ي(تحصیل تسجیل استمارة قید یوم   )بن

ة          (حسب النوع)من حـ / البنوك المحل
  (حسب النوع)الى حـ / اإلیرادات       

ةتحصیل اإل -4  یرادات عن طر البنوك األجنب
 

ت عند   ة ببنك الكو ة المعن وم ل اإلیرادات لحساب الجهة الح ز تحو  .المر
 IFS الـ اإلجراء على نظام

ت       ز من حـ / بنك الكو   إیرادات محصلة ومودعة – اإلیرادات- المر
  (حسب النوع)الى حـ / اإلیرادات   

 GFMISاإلجراء على نظام 
ة بنظام االستاذ العام فئة (تحصیل یتم  يتسجیل استمارة قید یوم  )بن

ت        ز من حـ / بنك الكو ة) للوزارات( إیرادات محصلة ومودعة – اإلیرادات- المر وم   واإلدارات الح
سي  أو من    ز رئ ت المر   )الملحقة للجهات(حـ / بنك الكو

  )حسب النوعالى حـ / اإلیرادات (   

ة . -5 الغ من األمانات لحساب اإلیرادات القید ة م ة أ  عند تسو
  IFSاإلجراء على نظام 
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  (حسب النوع)من حـ / األمانات       

ةالى حـ / اإلیرادات        القید
  

  GFMISاإلجراء على نظام 
)یتم  ة بنظام األستاذ العام فئة (إیرادات أخر   تسجیل استمارة قید یوم

  (حسب النوع) الخصوممن حـ /       
ة         الى حـ / اإلیرادات القید

ة لحساب اإلیرادات -6 تها إلیرادات المیزان حساب االمانات مقبوضات تحت تسو ة ا مبلغ   .عند تسو

 IFS الـ اإلجراء على نظام
ة  –من حـ / األمانات        تها إلیرادات المیزان   مقبوضات تحت تسو

  )النوع حسب(إلى حـ اإلیرادات       

  GFMISاإلجراء على نظام 

)یتم  ة بنظام األستاذ العام فئة (إیرادات أخر   تسجیل استمارة قید یوم
ة  المتداولة / الخصوممن حـ        ات دائنة اخر  –المحل تها  –حسا   لإلیراداتمقبوضات تحت تسو

  النوع) حسب(إلى حـ اإلیرادات      
الغ المحتجزة من المقاولین أو من الدفعات المستحقة لهم. اإلیرادات-7  المحققة عن غرامات من الم

  IFS الـ اإلجراء على نظام
ة  –أمانات  /من حـ        الغ تحت التسو   م

  )حسب النوعأو من حـ/ المصروفات (    
ورن:              الى مذ

  غرامات –حـ/ االیرادات           
سي           ز رئ ت المر اقي المستحمدفوعات أخر ( –حـ/ بنك الكو   )ب

  

  GFMISاإلجراء على نظام 
ة من نظ - اس فاتورة ق مة الدفعة المستحقة للمورد  مة عند صرف ق امل ق   :ون قید الفاتورة الدفعة،ام المدفوعات 
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مة الدفعة) –من حـ / المصروف        ق )  

ة  /من حـ أو    ات دائنة أخر  –الخصوم المتداولة المحل ة –حسا الغ تحت التسو   م
ة المتداولة الى حـ / الخصوم        موردین – دائنة ذمم – المحل

مة اإلیرادات المحققة عن غرامات - ق تم تسجیل إشعار مدین في نظام المدفوعات    :ون القید المحاسبي ،  و
ة المتداولة الخصوم /من حـ         موردین – دائنة ذمم – المحل

  االیرادات (غرامات) /الى حـ            
مة الدفعة  - ق ة ( مة الغراماتتسجیل سند دفع لدفع الفاتورة االصل ق ي نظام ف المستحقة الدفع للمورد) واالشعار المدین 

  المحصلة:ون القید المحاسبي المدفوعات، 
 من حـ / المصروف      

ة  /من حـ أو    ات دائنة أخر  –الخصوم المتداولة المحل ة –حسا الغ تحت التسو   م
  اإلیرادات (غرامات) /الى حـ            

ز  /الى حـ         ت المر سبنك الكو ة – ي رئ   تسو
قة.عند استر  -8   داد مبلغ سب صرفه في سنة سا

  IFS الـ اإلجراء على نظام
  ایرادات محصلة بواسطة الصندوق  –من حـ/ الصندوق        
ز   أو    ت المر   ایرادات محصلة ومودعة – اإلیرادات-من حـ/ بنك الكو

 مصروفات مسترده –االخر إلى حـ / االیرادات            
 

  GFMISاإلجراء على نظام 
)یتم  ة بنظام األستاذ العام فئة (إیرادات أخر   تسجیل استمارة قید یوم
ة)( ایرادات محصلة بواسطة الصندوق  –من حـ/ الصندوق           وم   للوزارات والجهات الح
سي –من حـ/ الصندوق   وأ        )للجهات الملحقة( رئ

ز   أو      ت المر ة)( ایرادات محصلة ومودعة –من حـ/ بنك الكو وم   للوزارات والجهات الح
ت   أو      ز من حـ / بنك الكو سي المر   ملحقة)الجهات لل( رئ

  مصروفات مسترده –إلى حـ / االیرادات االخر                
 

  ض القید النظامي  مع تخف
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ل   االیداع / التحو
. اإلیراداتایداع االیرادات المحصلة بواسطة الصندوق في الحساب الخاص  عند -9  ز ت المر   لد بنك الكو

  IFS الـ اإلجراء على نظام
ت    ز من حـ/ بنك الكو   محصلة ومودعة إیرادات- اإلیرادات-المر

ز  –إلى حـ/ الصندوق         ت المر   ایرادات مودعه ببنك الكو
  

  GFMISاإلجراء على نظام 
ة بنظام األستاذ العام فئة (تحصیل  - يتسجیل استمارة قید یوم   )بن

ز        ت المر ة( محصلة ومودعة إیرادات- اإلیرادات-من حـ/ بنك الكو وم   )للوزارات والجهات الح
سي ( أو    ز رئ ت المر   الجهات الملحقة)من حـ / بنك الكو

ت  فيایرادات مودعه  –إلى حـ/ الصندوق    ز بنك الكو ة(المر وم   )للوزارات والجهات الح
سي ( –إلى حـ/ الصندوق      )جهات الملحقةالرئ

ل- 10 ز االیرادات تحو ت المر ة لحساب الجهة ببنك الكو  .االیرادات المحصلة عن طر البنوك المحل

  IFS الـ اإلجراء على نظام
ز          ت المر    إیرادات محصلة ومودعه –االیرادات  /من حـ/ بنك الكو

ة            (حسب االنواع)إلى حـ/ البنوك المحل

 GFMISاإلجراء على نظام 
ة بنظام األستاذ العام فئة (تحصیل یتم  يتسجیل استمارة قید یوم   )بن

ز         ت المر ةللوزارات والجهات ( إیرادات محصلة ومودعه –االیرادات  /من حـ/ بنك الكو وم   )الح
ت  أو     ز من حـ/ بنك الكو سي المر   )الجهات الملحقة( رئ

ة             (حسب االنواع)إلى حـ/ البنوك المحل
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عاد   االست
 .االیراداتعند رد جزء من  -/أ11

 IFS الـ اإلجراء على نظام
عاد        االست   النوع) حسب(من حـ / االیرادات 

ز   ت المر سيإلى حـ/ بنك الكو عده ایرادات-رئ  مست

  GFMISاإلجراء على نظام 

)یتم  ة في نظام األستاذ العام فئة (إیرادات أخر   تسجیل استمارة قید یوم
عاد (       االست   حسب النوع)من حـ / االیرادات 

سي  ز رئ ت المر عده-إلى حـ/ بنك الكو ة)( ایرادات مست وم   للوزارات والجهات الح
سي   ز رئ ت المر   ) جهات الملحقةلل(الى حـ/ بنك الكو

ات االیرادات آالخطأ وخص حساب  لإلیراداتحالة اجراء قید  في-ب/11  .خر من حسا

 IFS الـ اإلجراء على نظام
  (حسب النوع)من حـ/ االیرادات      

ح)إلى حـ/ االیرادات      (حسب النوع الصح

  GFMISاإلجراء على نظام 
ة یتم  ) فيتسجیل استمارة قید یوم   نظام األستاذ العام فئة (إیرادات أخر

  )حسب النوع الخطأمن حـ/ االیرادات (      
حإلى حـ/ االیرادات (       )حسب النوع الصح

ات  ایرادات-/جـ 11 ات وأودعت في بنك االیرادات ورفضت الش ش اب.سبب من  ألحصلت    األس
  

  IFS الـ اإلجراء على نظام
ك من البنك -  عند رد الش

  )حسب النوعمن حـ/ االیرادات (      
ز   ت المر   محصلة ومودعه ایرادات-اإلیرادات /إلى حـ/ بنك الكو

حساب الدیون المستحقة (قید نظامي)إث - ك المرتجع  مة الش  ات ق
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ومة         من حـ/ دیون مستحقة للح
ومة  ات الح   إلى حـ/ مطلو

  GFMISاإلجراء على نظام 

ك من البنك -   عند رد الش
ة یتم  ) فيتسجیل استمارة قید یوم   نظام األستاذ العام فئة (إیرادات أخر

  )حسب النوعمن حـ/ االیرادات (      
ز   ت المر   محصلة ومودعه ایرادات-اإلیرادات / إلى حـ/ بنك الكو

ت  إلى و أ      ز حـ/ بنك الكو سي المر   )الجهات الملحقة( رئ
ات إ - حساب الدیون المستحقة (قید نظامي)ث ك المرتجع  مة الش  ق
ة یتم  ة) فيتسجیل استمارة قید یوم ات نظام  نظام األستاذ العام فئة (حسا

ومة        من حـ/ دیون مستحقة للح
ومة   ات الح   إلى حـ/ مطلو

  
  ثانياً: المصروفات

ك أو  –عند الصرف النقد  –/أ 1   إذن صرف.ش
  IFS الـ اإلجراء على نظام

  )حسب النوع( –من حـ / المصروفات       
سي      ز رئ ت المر   أخر  مدفوعات-إلى حـ / بنك الكو

  أخر  مدفوعات-إلى حـ / الصندوق   أو      
  

 GFMISاإلجراء على نظام 
ة یتم  - اس   المستح بنظام المدفوعات اسمتسجیل فاتورة ق

  )حسب النوعالمصروفات ( من حـ /      
ة الى حـ /         موردین –ذمم دائنة  –الخصوم المتداولة المحل
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ة  إصدار استمارة سند الدفع للفاتورة - اس   الق
ة من حـ /          موردین –ذمم دائنة  –الخصوم المتداولة المحل

ةأخر (مدفوعات  –الى حـ / الصندوق       وم   )للوزارات وإلدارات الح
سيالى حـ / الصندوق         )للجهات الملحقة( رئ
ز الى حـ /   أو        ت المر سي بنك الكو ة - رئ   تسو

ة  في - ة عند ورود إشعار البنك بنظام ادارة النقد ة النقد ك إجراء التسو ش   حالة الصرف 
ت    ز من حـ / بنك الكو سي المر ة- رئ   تسو
سي        ز رئ ت المر ة( أخر  مدفوعات-الى حـ / بنك الكو وم   )للوزارات وإلدارات الح
ز الى حـ /        ت المر سيبنك الكو   للجهات الملحقة)( رئ

قة    التالي:محصلة القیود السا
  حسب النوع)( –من حـ / المصروفات   
سي      ز رئ ت المر ةللوزارات ( أخر  مدفوعات-إلى حـ / بنك الكو وم   )وإلدارات الح
ز الى حـ /      ت المر سيبنك الكو   )للجهات الملحقة( رئ
ة( أخر  مدفوعات-إلى حـ / الصندوق   أو       وم   )للوزارات وإلدارات الح
سيالى حـ / الصندوق        للجهات الملحقة)( رئ

  

ي آخر بخالف بنك السلفة. –/ب 1   إذا تم الصرف عن طر أ حساب بن
  IFS الـ على نظاماإلجراء 

  (حسب النوع) –من حـ / المصروفات       
  (للجهات الملحقة)عام أو مشارع أو محلي  –إلى حـ / البنك     

  GFMISاإلجراء على نظام 
ة یتم  - اس   المستح بنظام المدفوعات اسمتسجیل فاتورة ق

  (حسب النوع)من حـ / المصروفات   
ة الخصوم المتداولة الى حـ /        موردین –ذمم دائنة  –المحل

ة  إصدار استمارة سند الدفع للفاتورة - اس   الق
ة من حـ /      موردین –ذمم دائنة  –الخصوم المتداولة المحل
ز أو الى حـ /    ت المر سي بنك الكو ة – رئ   تسو
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ة - ة عند ورود إشعار البنك بنظام ادارة النقد ة النقد    إجراء التسو

ت    ز من حـ / بنك الكو ة - المر   تسو
ز (بنك عام      ت المر ) –الى حـ / بنك الكو ة أخر ات في بنوك محل   حسا

التالي : قة    محصلة القیود السا
  (حسب النوع) –من حـ / المصروفات   
ز (بنك عام      ت المر   )إلى حـ / بنك الكو

ة أو  إلى حـ /              ات في بنوك أخر محل     حسا

ة من حساب المصروفات إلى حساب  – 2   خر .آعند التسو
  IFS الـ اإلجراء على نظام

  )حسب النوعمن حـ / المصروفات (      
  حسب النوع)إلى حـ / العهد (     
  حسب النوع)إلى حـ / األمانات (أو         
  حسب النوع)إلى حـ / اإلیرادات (أو         

  

  GFMISاإلجراء على نظام 
ة من حساب المصروفات إلى حساب (العهد) أ) ة)( األصول-عند التسو تها على أنواع بنود مصروفات المیزان   مصروفات تحت تسو

الغ المصروفة من حساب یتم  ات الم قتها مع فاتورة الدفعة المقدمة المسجلة على النظام عند إث ة ومطا اس إصدار استمارة فاتورة ق
ة لألصول  ة حساب العهد  –العهد (ضمن المعالجات المحاسب العهد) واتخاذ اجراءات السداد للفاتورة وٕاصدار سند الدفع لتسو

ون الق   ید المحاسبي:لحساب المصروفات ، 
  (حسب النوع)من حـ / المصروفات       

ة            ة المحل ات مدینة أخر  –الى حـ / األصول المتداولة المال تها على أنواع –حسا   مصروفات  بنود مصروفات تحت تسو
ة                       (حسب النوع)المیزان

ة من حساب المصروفات إلى حساب ب)  ةالخصوم ( -(األمانات)عند التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات المیزان   )م
مة المصروفات مستحقة الدفع  في ق تها من حسا والتيهذه الحالة تكون هناك فاتورة مسجلة على النظام   بسیتم تسو

ون االجراء حینها على النحو  البنك،المصروفات الى حساب األمانات بدال عن صرفها من حساب الصندوق أو     ي:التالف
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مة الفاتورة  اسمفاتورة إشعار مدین  استمارة تسجیل -1 ة، المستفید في نظام المدفوعات بنفس ق اس  ن القیدوالق

  المحاسبي:
ة  / الخصوممن حـ         موردین –ذمم دائنة  –المتداولة المحل

ة         الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات  –مستحقات ومخصصات  –الى حـ/ الخصوم المتداولة المحل   م
ة                     )حسب النوع( المیزان

سند دفع  استمارة تسجیل -2 سند الدفع تساو صفر وذل صفر سند دفع صفر (المقصود  حساب البنك  الغ  مة الم ك أن ق
ة ( اس ال من الفاتورة الق مة مبلغ اإلشعار المدین) لدفع  ساو ق مة مبلغ الفاتورة  ) 2) واالشعار المدین (1محصلة أن ق

ن الرجوع الحقاً لتلك الفاتورة لمعرفة تفاصیل ع اسم م ذلك  الغ المستفید في نظام المدفوعات (و ) للخصومم تعلیتها ت التين الم
محصلة:   ون القید المحاسبي الناتج 

  )حسب النوع ( من حـ / المصروف
ة  الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات  –مستحقات ومخصصات  –الى حـ/ الخصوم المتداولة المحل   م

ة           )حسب النوع(  المیزان
  

ة في نظام األستاذ العام . عندجـ) ة من حساب المصروفات إلى اإلیرادات ، تسجیل قید یوم   التسو
   (حسب النوع)من حـ / المصروفات   

  (حسب النوع)الى حـ / اإليرادات 
  

ل من حساب الجهة إلى المستفید – 3   السداد عن طر التحو
  IFS الـ اإلجراء على نظام

  النوع)حسب من حـ / المصروفات (      
ز  إلى حـ      ت المر سي  // بنك الكو   أخر  مدفوعات-رئ
ز ح     ت المر سي / / بنك الكو   عام-رئ
ز ح     ت المر سي / / بنك الكو   مشارع –رئ

 GFMISاإلجراء على نظام 
ة یتم  - اس   المستفید بنظام المدفوعات اسمتسجیل فاتورة ق

  (حسب النوع)من حـ / المصروفات   
ة الى حـ /           موردین –ذمم دائنة  –الخصوم المتداولة المحل
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ة  إصدار استمارة سند الدفع للفاتورة - اس   الق

ة من حـ /      موردین –ذمم دائنة  –الخصوم المتداولة المحل
ز الى حـ /      ت المر سي بنك الكو ةت – رئ   سو

ة  - ة عند ورود إشعار البنك بنظام ادارة النقد ة النقد   إجراء التسو
ت    ز من حـ / بنك الكو سي المر ة- رئ   تسو
ز      ت المر سي  –إلى حـ / بنك الكو ة( أخر  مدفوعات-رئ وم   )للوزارات وإلدارات الح
ز      ت المر سي  –إلى حـ / بنك الكو   عام-رئ
ز الى حـ /      ت المر سيبنك الكو   (للجهات الملحقة) رئ

التالي : قة    محصلة القیود السا
  (حسب النوع) –من حـ / المصروفات   
ز        ت المر سي / إلى حـ / بنك الكو ة( أخر  مدفوعات-رئ وم   )للوزارات وإلدارات الح
ز أو           ت المر سي  /الى حـ / بنك الكو   عام-رئ
ز الى حـ / أو           ت المر سيبنك الكو   (للجهات الملحقة) رئ

  
ات   المرت

ات المحولة  –4 صافي المرت ة یجر القید التالي  ات إلى البنوك التجار ل المرت   عند تحو
  IFS الـ اإلجراء على نظام

ة    ة داخل   (حسب األنواع)من حـ / دفعات نقد
سي      ز رئ ت المر   أخر  مدفوعات-إلى حـ / بنك الكو

  GFMISاإلجراء على نظام 
ة بنظام األستاذ العام فئة یتم    الرواتب)(تسجیل استمارة قید یوم

ة صاً من حـ /        ة المحل ة  -ذمم مدینة  –ول المتداولة المال ة داخل   (حسب األنواع)دفعات نقد
سي       ز رئ ت المر ة)(للوزارات واإلدارات  أخر  مدفوعات-إلى حـ / بنك الكو وم   الح
سي (      ز رئ ت المر   للجهات الملحقة)إلى حـ / بنك الكو
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  عند خصم الرواتب على حساب المصروفات – 5

  IFS الـ اإلجراء على نظام
ورن:من          مذ

ة  –حـ / عهد    تها على أنواع بنود مصروفات المیزان   (الموظفین المعینین على االعتماد التكمیلي)مصروفات تحت تسو
اب-حـ / المصروفات      األول  ال
ات –حـ / األمانات      مرتجع مرت
ورن:إلى            مذ
ة (     ة داخل   حسب األنواع)حـ / عهد دفعات نقد
ات لحساب جهات أخر        (حسب األنواع)حـ / أمانات خصم
ة  –حـ / عهد      تها على أنواع مصروفات بنود المیزان مة رواتب مصروفات تحت تسو   ا)اإلجازات الساب صرفه(ق
الغ تحت التحصیل        (أ دیون مستحقة على الموظفین)حـ / عهد م
ة حـ / اإلیرادات حسب النوع      الزادة أو بدون وجه ح خالل السنوات المال الغ سب صرفها    (جزاءات على الموظفین أو أ م

قة                                                      ولم تكتشف في نفس سنة الصرف) السا
ات        حـ / أمانات مرتجع مرت

  GFMISاإلجراء على نظام 
ة بنظام األستاذ العام فئة یتم    الرواتب)(تسجیل استمارة قید یوم

ورن:من          مذ
ة          ة المحل ات مدینة أخر  –حـ / األصول المتداولة المال تها على  –حسا   تأنواع بنود مصروفامصروفات تحت تسو

ة                   (الموظفین المعینین على االعتماد التكمیلي)المیزان
اب-حـ / المصروفات      األول  ال
ة    ات –ومخصصات مستحقات –حـ / الخصوم المتداولة المحل   مرتجع مرت
ورن:إلى           مذ
ة      ة داخل   (حسب األنواع)حـ / دفعات نقد
ة      ات لحساب جهات أخر  –مستحقات ومخصصات  –حـ / الخصوم المتداولة المحل ات من المرت   )(حسب األنواعخصم

ة            ة المحل ات مدینة أخر  –حـ / األصول المتداولة المال تها على أنواع بنود –حسا   روفاتمص مصروفات تحت تسو
ة                 مة رواتب اإلجازاالمیزان   ت الساب صرفها)(ق
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ة        ة المحل الغ-ذمم مدینة  –حـ / األصول المتداولة المال   (أ دیون مستحقة على الموظفین)تحت التحصیل  م
ةالنوع  حسب-حـ / اإلیرادات        الزادة أو بدون وجه ح خالل السنوات المال الغ سب صرفها    (جزاءات على الموظفین أو أ م

قة ولم تكتشف في نفس سنة الصرف)                           السا
ة        ات –ومخصصات مستحقات –حـ / الخصوم المتداولة المحل   مرتجع مرت

ومة  –6 د حصة الح ةمن التأمینات  وحصة الموظفعند تور   .االجتماع
  IFS الـ اإلجراء على نظام

ورن:من          مذ
ة)(حصة حـ / المصروفات    المیزان ومة في التأمینات عن الموظفین المخصص لهم درجات    الح
ات لحساب جهات أخر  -حـ / أمانات    ات من المرت ة(المؤسسة العامة للتأمینات خصم   )االجتماع
ة  – عهدحـ /    تها على أنواع بنود مصروفات المیزان   التكمیلي) إلى االعتماد(حصة المعینین مصروفات تحت تسو
ز      ت المر سي  –إلى حـ / بنك الكو   مدفوعات أخر  –رئ

  GFMISاإلجراء على نظام 
ة بنظام األستاذ العام فئة یتم    الرواتب)(تسجیل استمارة قید یوم

ورن :         من مذ
اب األول  –حـ / المصروفات    ة)ال المیزان ومة في التأمینات عن الموظفین المخصص لهم درجات    (حصة الح
ة    ات لحساب جهات أخر  –مستحقات ومخصصات  –حـ / الخصوم المتداولة المحل ات من المرت    (المؤسسة العامةخصم

ةللتأمینات                    )االجتماع
ة حـ /    ة المحل ات مدینة أخر  –األصول المتداولة المال تها على أنواع بنود مصروفات  –حسا   مصروفات تحت تسو

ة                 التكمیلي) إلى االعتماد(حصة المعینین  المیزان
ز      ت المر سي / إلى حـ / بنك الكو ة) مدفوعات أخر  –رئ وم    (للوزارات واإلدارات الح
ز      ت المر سي / إلى حـ / بنك الكو   (للجهات الملحقة)رئ

  

ة. عدعند خصم رواتب المعینین على االعتماد التكمیلي األول  – 7 ة عن طر وزارة المال ز بنود المیزان   تعز
  IFS الـ اإلجراء على نظام

اب األول)     من حـ / المصروفات (ال
ة  –إلى حـ / عهد      تها على أنواع مصروفات بنود المیزان ات)مصروفات تحت تسو   (مرت
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  GFMISاإلجراء على نظام 

ة بنظام األستاذ العام فئة یتم    الرواتب)(تسجیل استمارة قید یوم
اب األول)         من حـ / المصروفات (ال

ة     ة المحل ات مدینة أخر  –إلى حـ / األصول المتداولة المال تها على أنواع  –حسا   صروفاتبنود ممصروفات تحت تسو
ات)                   ة (مرت   المیزان

الغ المستقطعة من رواتب الموظفین للجهات المستحقة. – 5 د الم   عند تور
  IFS الـ اإلجراء على نظام

ات لحساب جهات أخر    ات من المرت   )النوع حسب(من حـ / أمانات خصم
ز         ت المر سي / إلى حـ / بنك الكو   مدفوعات أخر  –رئ

  

  GFMISاإلجراء على نظام 
ة بنظام األستاذ العام فئة یتم    )الرواتب(تسجیل استمارة قید یوم

ة        ات لحساب جهات أخر  –مستحقات ومخصصات  –من حـ / الخصوم المتداولة المحل ات من المرت   (حسب النوع)خصم
ز       ت المر سي  –إلى حـ / بنك الكو ة) مدفوعات أخر  –رئ وم   (للوزارات واإلدارات الح
ز       ت المر سي  –إلى حـ / بنك الكو   (للجهات الملحقة)رئ

  

ك أو نقدا) -6 موجب ش   في حال استرداد مبلغ سب صرفه في نفس السنة (
  IFS الـ اإلجراء على نظام

  مقبوضات أخر  –من حـ / الصندوق   
ز    أو    ت المر سي  –من حـ / بنك الكو   مقبوضات أخر  –رئ

  (حسب النوع)إلى حـ / المصروفات       
  

  GFMISاإلجراء على نظام 
ة بنظام األستاذ العام فئة یتم    الرواتب)(تسجیل استمارة قید یوم

ة)( أخر مقبوضات  –من حـ / الصندوق        وم   للوزارات واإلدارات الح
سيمن حـ / الصندوق أو       (للجهات الملحقة) رئ
ز  من  أو   ت المر سي  –حـ / بنك الكو ة) مقبوضات أخر  –رئ وم   (للوزارات واإلدارات الح
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ز أو     ت المر سي  –من حـ / بنك الكو   (للجهات الملحقة)رئ

     (حسب النوع)إلى حـ / المصروفات     
 

 

 ثالثا : حسابات التسوية المدينة 
 1- األصول (العهد) 

 

ات       ات المصروفات  (العهد)األصول قید على حسا ة للغیر وال یتم خصمها على حسا وم الغ التي تدفعها الجهات الح الم
ة: اب التال   ألحد األس

 عدم استكمال المستندات واإلجراءات الالزمة لخصمها على المصروفات. -1
ة قادمة. -2  لكونها تخص سنوات مال
ست من ضمن المصروفات.  -3  لكونها ل
ونها (أصول متداولة/أصول غیر  يجب أن تراعو  ات من حیث  عة الحسا الجهات عند التسجیل أعمار الدیون وقیدها وفقا لطب

  ).متداولة
ة:وتشتمل م   جموعة العهد على البنود التال

ة  01بند  تها على أنواع بنود مصروفات المیزان   مصروفات تحت تسو
ة  02بند  ة الشخص   العهد النقد
الخارجدفعات  03بند  ة    واعتمادات نقد
الغ تحت التحصیل 04بند    م
ة  05بند  الغ تحت التسو   م
ة  06بند  ة داخل   دفعات نقد
ه   07بند    دفعات عن اعتمادات مستند

ومة  ة الح ات العهد بنظام نظم إدارة مال ة للبنود  GFMISوقد تم مقابلة حسا ما یلي المعالجات المحاسب من ضمن األصول وف
قة.   السا
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ة – 1بند تها على أنواع بنود مصروفات المیزان   العهد/ مصروفات تحت تسو

ة  31190200 ة المحل ات مدینة أخر  –األصول المتداولة المال ة –حسا تها على أنواع بنود مصروفات المیزان  مصروفات تحت تسو
ة  الغیراألصول  32190200 ة المحل ات مدینة أخر  –المتداولة المال ة –حسا تها على أنواع بنود مصروفات المیزان   مصروفات تحت تسو

  
في  الحساب
IFS  المسمى فيIFS  الحساب في

GFMIS  المسمى فيGFMIS 

تها على أنواع   1/2/01/000 مصروفات تحت تسو
ة ة األصول المتداولة  31190200 بنود مصروفات المیزان ة المحل ات مدینة أخر  –المال  –حسا

ة تها على أنواع بنود مصروفات المیزان  مصروفات تحت تسو

ات/ع  1/2/01/001 تها  31190201 المرت ضات-مصروفات تحت تسو  العاملین تعو

ةالمستلزمات   1/2/01/002 تها  31190202 والخدمات/ع السلع  السلع والخدمات استخدام-مصروفات تحت تسو

تها  31190204  -  - ل-مصروفات تحت تسو  تكلفة التمو

تها  31190205  -  -  اإلعانات-مصروفات تحت تسو

تها  31190206  -  -   المنح –مصروفات تحت تسو

تها  31190207  -  - ة –مصروفات تحت تسو   المنافع االجتماع

  مصروفات مختلفة  1/2/01/006

تها  31190208 الت أخر مصارف -مصروفات تحت تسو ه/ع  1/2/01/007  وتحو ه داخل ل   مدفوعات تحو

ه/ع  1/2/01/008 ه خارج ل   مدفوعات تحو

  وسائل النقل والمعدات والتجهیزات/ع  1/2/01/003

تها  31190211 ة   1/2/01/004  األصول غیر المتداولة-مصروفات تحت تسو ع إنشائ انةمشار   /عوص

  العامة/عاالستمالكات   1/2/01/005
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  IFSلـاإلجراء على نظام ا
 عند الصرف  -1

تها على أنواع بنو  العهدمن حـ /        ة (حسب مصروفات تحت تسو  النوع)د مصروفات المیزان
ت            ز الى حـ / بنك الكو سي المر   مدفوعات أخر  – رئ
  مدفوعات أخر  –الى حـ / الصندوق           

الغ المنصرفة على الحساب المعنى لحساب مصروفات  عند -2 ة الم ةالمیتسو  زان
  (حسب النوع المختص) المصروفاتمن حـ /       

ة            تها على أنواع بنود مصروفات المیزان  (حسب النوع المختص)الى حـ / العهد مصروفات تحت تسو
  GFMISعلى نظام  االجراء

 عند الصرف -1
 ون القید المحاسبي:، في نظام المدفوعات تسجیل استمارة فاتورة دفعة مقدمة أ ) 

ة        ة المحل ات مدینة أخر مصروفات –من حـ / األصول المتداولة المال تها حسا   على أنواع بنود مصروفات  تحت تسو
ة                  (حسب النوع)المیزان

ة              ذمم دائنة  –الى حـ / الخصوم المتداولة المحل
  

ة ب )   :(تلقائي من قبل النظام)إصدار استمارة سند الدفع لفاتورة الدفعة المقدمة لتكون القیود المحاسب
ة         ذمم دائنة  –من حـ / الخصوم المتداولة المحل

ز             ت المر سي الى حـ / بنك الكو ة – رئ   تسو
ون قید  ما  استمارةل محصلة    یلي:سند الدفع الصادر من النظام 

ة        ة المحل ات مدینة أخر  –من حـ / األصول المتداولة المال تها على أنواع بنود مصروفاتمصروفات  –حسا   تحت تسو
ة (حسب النوع)                المیزان

ز            ت المر سي الى حـ / بنك الكو ة – رئ   تسو
  

ون ناتج القید المحاسبي ج)  الصرف ل عد ورود إشعار البنك  ة لسند الدفع  ة في نظام إدارة النقد ة البن عمل التسو
 من قبل النظام): تلقائي(

ز  من حـ /      ت المر سي بنك الكو ة- رئ  تسو
ت           ز الى حـ / بنك الكو سي المر ة) (للوزاراتمدفوعات أخر  – رئ وم   واالدارات الح

ت     أو    ز الى حـ / بنك الكو سي المر   الملحقة)(للجهات  رئ
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الغ المنصرفة على الحساب-2 ة الم ة عند تسو    المعنى لحساب مصروفات المیزان
قتها مع فاتورة الدفعة المقدمة والسداد وٕاصدار سند  یتم ة بنظام المدفوعات ومطا اس ة حساب لتس الدفعإصدار استمارة فاتورة ق و

 ون القید المحاسبي:، العهد لحساب المصروفات 
  (حسب النوع) من حـ / المصروفات      

ة            ة المحل ات مدینة أخر  –الى حـ / األصول المتداولة المال تها على أنواع بنود –حسا   مصروفات تحت تسو
ة                       النوع)(حسب مصروفات المیزان

  

ة – 2بند ة الشخص   العهد/ النقد

ة مؤقتة 31190600 ة شخص  عهد نقد
ة 31190601 ة مؤقتة محل  عهد نقد
ة 31190602 ة مؤقتة خارج  عهد نقد
ة دائمة 31190700 ة شخص  عهد نقد
ة دائمة 31190701 ة شخص  عهد نقد

  

في  الحساب  
IFS 

  المسمى في 
IFS 

الحساب في 
GFMIS 

 المسمى في 
GFMIS 

ة مؤقتة 31190600 - - ة شخص  عهد نقد

1/2/02/001 ة  ة المؤقتة /المحل ة 31190601 العهد النقد ة مؤقتة محل  عهد نقد

1/2/02/002 ة  ة المؤقتة/ الخارج ة 31190602 العهد النقد ة مؤقتة خارج  عهد نقد

ة دائمة 31190700 -  ة شخص  عهد نقد

1/2/02/003 ة الدائمةالعهد   النقد ة دائمة 31190701  ة شخص  عهد نقد

6/6/02/007 اسب فروقات أسعار عملة محققة 16310101 فروق عملة   م

2/2/07/009  خسائر فروقات عملة محققة 28510101 فروق عملة 
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 العهدةصرف  عند-1
ة من حـ /         ة الشخص  حسب النوع)او مؤقتة ( دائمة-العهد النقد

ت الى حـ             ز / بنك الكو سي المر   مدفوعات أخر  – رئ
  مدفوعات أخر  –/ الصندوق الى حـ   أو       

ة العهدة  عند-2 ةتسو   الشخص
الكامل. - مة العهد المؤقتة  ة ق  تسو
ة ما تم صرفه من العهدة الدائمة. -   تسو
  (حسب النوع) المصروفاتمن حـ /         
ة لى حـ / ا             ة الشخص   أو الدائمة المؤقتة-العهد النقد
ة ما تم عند-3 ده الى الصندوق وتسو ة المؤقتة یتم تور قى مبلغ من العهدة النقد لى بنود صرفه خصما ع ت

 المصروفات
  (حسب النوع) المصروفاتمن حـ /        
 مقبوضات أخر  –من حـ / الصندوق        

ة المؤقتة العهدالى حـ /             ة الشخص   النقد
ة الدائمة عند-4 ة الشخص ض العهدة النقد   تعو

ة الدائمة من       ة الشخص   حـ / العهدة النقد
سي ا           ز رئ ت المر   مدفوعات أخر  –لى حـ / بنك الكو

  مدفوعات أخر  –الى حـ / الصندوق     أو    
  إلغاء العهدة أو ردها بدون صرف عند-5

  مقبوضات أخر  –من حـ / الصندوق       
ة            ة الشخص   الدائمة أو المؤقتة –الى حـ / العهد النقد

  
ةال العهد-1نوع  ة المؤقتة / المحل ة الشخص  نقد

  GFMISعلى نظام  االجراء
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 صرف العهدة  -1
اسم الموظفأ )  ون القید المحاسبي  تسجیل استمارة فاتورة دفعة مقدمة   في نظام المدفوعات ل

ةمن حـ /        ة مؤقتة محل  عهد نقد
ة              موظفین-ذمم دائنة  –الى حـ / الخصوم المتداولة المحل

  

ة ب)   من قبل النظام)  تلقائي(إصدار استمارة سند الدفع لفاتورة الدفعة المقدمة لتكون القیود المحاسب
ة         موظفین-ذمم دائنة  –من حـ / الخصوم المتداولة المحل

ز            ت المر سي الى حـ / بنك الكو ة – رئ   تسو
ة  مدفوعات أخر  –الى حـ/ الصندوق  أو        وم   )(للوزرات واإلدارات الح
سي الى حـ/ الصندوق أو           الجهات الملحقة)(رئ

ون قید استمارة سند ال محصلة ل   دفع الصادر من النظام 
ة مؤقتة        ة من حـ / عهد نقد  محل

ز            ت المر سي الى حـ / بنك الكو ة – رئ   تسو
ةالى حـ / الصندوق مدفوعات أخر    أو      وم   )(للوزرات واإلدارات الح
سي    أو        ملحقة) (جهاتالى حـ / الصندوق رئ

  

ون ناتج القید المحاسبي (تلقائي من  عمل) جـ  عد ورود اشعار البنك ل ة لسند الدفع  ة في نظام إدارة النقد ة البن التسو
 قبل النظام) 

ز        ت المر سيمن حـ / بنك الكو ة- رئ  تسو
ز            ت المر سيالى حـ / بنك الكو ة) مدفوعات أخر  – رئ وم   (للوزارات واإلدارات الح

ت    أو      ز الى حـ / بنك الكو سي المر   (جهات ملحقة) رئ
  

ة العهدة  -2  تسو
قتها مع فاتور  اسم الموظف ومطا ة  اس ة العهدة إصدار استمارة فاتورة ق  ي:ون القید المحاسب، ة الدفعة المقدمة لتسو

  (حسب النوع) من حـ / المصروفات      
ة  العهدالى حـ /            ة المؤقتةالنقد  المحل

 
ةالن العهد- 2نوع  ة المؤقتة / الخارج ة الشخص    قد

  GFMISاإلجراء على نظام 
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  صرف العهدة  -1

اسم الموظفأ) یتم  ون القید المحاسبي  تسجیل استمارة فاتورة دفعة مقدمة   في نظام المدفوعات ل
ة  العهدمن حـ /        ة المؤقتةالنقد  الخارج

ة              موظفین-ذمم دائنة  –الى حـ / الخصوم المتداولة المحل
ة ( لفاتورة) الدفعإصدار استمارة (سند ب)   من قبل النظام)  تلقائيالدفعة المقدمة لتكون القیود المحاسب

ة         موظفین-ذمم دائنة  –من حـ / الخصوم المتداولة المحل
ز            ت المر سي الى حـ / بنك الكو ة – رئ  تسو

ة) مدفوعات أخر  –الى حـ/ الصندوق  أو        وم   (للوزارات واإلدارات الح
سي الى حـ/ الصندوق أو           الجهات الملحقة)(رئ

ون قید  محصلة سند ال استمارةل   دفع الصادر من النظام 
ة       ة مؤقتة خارج  من حـ / عهد نقد

ز            ت المر سيالى حـ / بنك الكو ة – رئ   تسو
ة)الى حـ / الصندوق مدفوعات أخر  أو        وم   (للوزارات واإلدارات الح
سي   أو        ملحقة) (جهاتالى حـ / الصندوق رئ

ة جـ)  ة البن ون ناتج القید المحاسبي ( فيعمل التسو عد ورود إشعار البنك ل ة لسند الدفع  من  لقائيتنظام إدارة النقد
 قبل النظام) 

ز        ت المر سي من حـ / بنك الكو ة- رئ  تسو
ت            ز الى حـ / بنك الكو سي المر ة)مدفوعات أخر  – رئ وم   (للوزارات واإلدارات الح

ت  الى  أو       ز حـ / بنك الكو سي المر   (جهات ملحقة) رئ
  

ة العهدة  -2   تسو

د  فيأ)  ادة مع تور الز  العهدة نقداً  اقيحالة وجود فروقات عملة محققة 
اسم الموظف في نظام االستاذ  استمارةإصدار یتم  ة  اس ة)  فئةفاتورة ق س( تسو تم توزعها  مة العهدة و امل ق طور العام 

 التالي:توزعات الفاتورة على النحو 
 المصروفات حسب البنود واالنواع. -
مة العهدة. اقيالمبلغ المورد نقدًا من  -   ق
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ة). - الزادة (حساب ایرادات بإشارة سال مة فروق العملة   ق

ون القید:  ل
  األنواع)(حسب من حـ / المصروفات       
ز        ت المر سي من حـ / بنك الكو ة واإلدارات للوزارات(مقبوضات أخر  -رئ وم     )الح

ت بنك/  من حـ أو    ز  الكو سي المر   )ملحقة للجهات( رئ
ة)مقبوضات أخر  –من حـ / الصندوق   أو   وم   (للوزارات واإلدارات الح
سي  –من حـ / الصندوق   أو     ملحقة)جهات لل(رئ
اسب فروقات عملة محققة   )    -( السالب الى حـ / م مة تسجل    سطور التوزعات) في(الق

ة  العهدالى حـ /            ة المؤقتةالنقد   الخارج
  

د  في ب) النقص مع تور   العهدة نقداً  اقيحالة وجود فروقات عملة محققة 
ة  استمارةإصدار یتم  اس سطور توز  فيفاتورة ق تم توزعها  مة العهدة و امل ق ورة على النحو عات الفاتنظام االستاذ العام 

  التالي:
 حسب البنود واألنواع. المصروفات -
مة العهدة  اقيالمبلغ المورد نقدًا من  -  حالة وجوده. فيق
مة خسائر فروق العملة (حساب مصروفات). -  ق

ون القید:  ل
  المصروفاتمن حـ /      
  من حـ / خسائر فروقات عملة محققة     
ة) (للوزارات واإلداراتمقبوضات أخر  –من حـ / الصندوق       وم   الح

ز أو    ت المر سي  من حـ / بنك الكو ة واإلدارات للوزارات( أخر  مقبوضات-رئ وم   )الح
سي  –من حـ / الصندوق  أو     جهات ملحقة)لل(رئ

ة           ة المؤقتةالى حـ / العهد النقد   الخارج
  

ة / الدائمة ة الشخص  نوع 3 -العهد النقد
  GFMISعلى نظام  االجراء
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  صرف العهدة  -1
اسم الموظف أ) ون القید المحاسبي  تسجیل استمارة فاتورة دفعة مقدمة   في نظام المدفوعات ل

ة من حـ /        ة عهد نقد ة دائمةاالصول المتداولة المحل  شخص
ة              موظفین–ذمم دائنة  –الى حـ / الخصوم المتداولة المحل

ة (ب )   من قبل النظام)  تلقائيإصدار استمارة سند الدفع لفاتورة الدفعة المقدمة لتكون القیود المحاسب
ة          موظفین-ذمم دائنة  –من حـ / الخصوم المتداولة المحل

ز الى حـ /             ت المر ة –بنك الكو   تسو
ون قید  محصلة  استمارةل   یلي:ما سند الدفع الصادر من النظام 

ة دائمةمن حـ /        ة شخص  عهد نقد
ز            ت المر سيالى حـ / بنك الكو ة –رئ  تسو

  

ة جـ )  ة البن ون ناتج القید المحاسبي ( فيعمل التسو عد ورود اشعار البنك ل ة لسند الدفع  من  لقائيتنظام إدارة النقد
 قبل النظام) 

ز        ت المر سيمن حـ / بنك الكو ة – رئ   تسو
ة)مدفوعات أخر  –الى حـ / الصندوق             وم   (للوزارات واإلدارات الح

سيالى حـ / الصندوق  أو          جهات ملحقة)لل( رئ
ت   أو        ز الى حـ / بنك الكو سي المر ة)مدفوعات أخر  – رئ وم   (للوزارات واإلدارات الح
ت  أو         ز الى حـ / بنك الكو سي المر   جهات ملحقة)لل( رئ

  
ة العهدة  -2   تسو

ة في نظام المدفوعات یتم  اس ة  اسمإصدار استمارة فاتورة ق قتها مع فاتورة الدفعة المقدمة لتسو ون لعهدة، االموظف ومطا
 المحاسبي:القید 

 (حسب النوع)من حـ / المصروفات       
ة الى حـ /            ة دائمةاالصول المتداولة المحل ة شخص   عهد نقد

  
  استعاضة العهدة -3

ة یتم  مبلغ تسو ون القید العهإصدار استمارة فاتورة الدفعة المقدمة في نظام المدفوعات    المحاسبي:دة ل
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ة دائمة حـ /من       ة شخص  عهد نقد

ة             موظفین-ذمم دائنة  –الى حـ / الخصوم المتداولة المحل
م المستندات التي تفید لما تم تقد قة    ذلك لحین اقفال العهدة. وتكرار نفس اإلجراءات السا

  
  غاء العهدة (المؤقتة / الدائمة) عند ال -4

  

  GFMISاالجراء على نظام 
ة في نظام یتم  اس ار وضع حساب الصندوق او البنك في  اسم المدفوعاتإصدار استمارة فاتورة ق الموظف مع االخذ في االعت

فضل عند انشاء فاتورة االلغاء ان نضع  قتها مع فاتورة الدفعة المقدمة إللغاء العهدة و ان الموجودة خانة ال فيالتوزعات ومطا ب
 :ون القید المحاسبي ، الفاتورة انه "إلغاء العهدة"  في

ة) مقبوضات أخر  –من حـ / الصندوق        وم   (للوزارات واإلدارات الح
سيمن حـ / الصندوق  أو     جهات ملحقة)لل( رئ
ت  أو    ز من حـ / بنك الكو سي المر ة)مقبوضات أخر  – رئ وم   (للوزارات واإلدارات الح
ت  أو    ز من حـ / بنك الكو سي المر   ملحقة)الجهات لل( رئ

ة / حسب نوعهااالصول الى حـ /            ة الشخص ة العهد النقد  المتداولة المحل
  

  مالحظة هامة: 
ات  ن االستعالم عن الحر النظام  التقاررتمت على العهد من خالل  التيم  :وهيالموجودة 

ر العهد الدائمة للموظفین -1  تقر
ر العهد المؤقتة للموظفین -2  تقر
ة للموظفین  -3 ر العهد الخارج  تقر
 

الخارج واعتمادات/ دفعات العهد – 3بند  ة    نقد

ة  31220200 ة األجنب الخارج –األصول المتداولة المال ة   دفعات واعتمادات نقد
الخارج 31220201 ة   دفعات واعتمادات نقد
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  في الحساب
IFS 

 IFSالمسمى فى 
ى الحساب ف
GFMIS  

  GFMISالمسمى فى 

ة 31220200     ة األجنب الخارج – األصول المتداولة المال ة   دفعات واعتمادات نقد
ة  –العهد   1/2/03/000 دفعات واعتمادات نقد

الخارج  31220201  الخارج ة   دفعات واعتمادات نقد

  IFSلـاإلجراء على نظام ا
ل المبلغ للخارج عند-1  تحو
الخارج دفعات-العهد من حـ /         ة   واعتمادات نقد

ت الى حـ             ز / بنك الكو سي المر   مدفوعات أخر  – رئ
دة للصرف عد -2 م المستندات المؤ   تقد

  (حسب النوع)المصروفات من حـ /      
 (إن وجد)حساب أخر  أمن حـ /  أو  

الخارج دفعات-/ العهد الى حـ           ة    واعتمادات نقد
  GFMISعلى نظام  االجراء

ل المبلغ للخارج -1   عند تحو
 :ون القید المحاسبي ،  اتفي نظام المدفوعاستمارة فاتورة دفعة مقدمة  تسجیلأ) 

الخارج        ة   من حـ / دفعات واعتمادات نقد
ة الى حـ / الخصو              ذمم دائنة –م المتداولة المحل

ة ،  استمارة سند الدفع لفاتورة الدفعة المقدمة إصدارب)   من قبل النظام)  تلقائي(ون القیود المحاسب
ة         ذمم دائنة  –من حـ / الخصوم المتداولة المحل

ز            ت المر ة –الى حـ / بنك الكو   تسو
ون قید  محصلة  استمارةل   سند الدفع الصادر من النظام 

الخارج       ة   من حـ / دفعات واعتمادات نقد
ز            ت المر سيالى حـ / بنك الكو ة – رئ  تسو
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ة  عمل)جـ ة البن عد ورود اشعار ا فيالتسو ة لسند الدفع  من قبل  لقائيت(ون ناتج القید المحاسبي ،  لبنكنظام إدارة النقد

 النظام) 
ز  من حـ /       ت المر ة-بنك الكو  تسو

ت            ز الى حـ / بنك الكو سي المر ة)(للوزارات مدفوعات أخر  – رئ وم   واإلدارات الح
ت   أو       ز الى حـ / بنك الكو سي المر   (جهات ملحقة) رئ

  
دة للصرفع -2 م المستندات المؤ   د تقد
ة أ)  اس ون القید  فيإصدار استمارة فاتورة ق  للفاتورة  المحاسبينظام المدفوعات ل

  حسب النوع)( المصروفاتمن حـ /       
   (إن وجد)خر آحساب  أمن حـ /  أو   

ة     ذمم دائنة –الى حـ / الخصوم المتداولة المحل
قهب)  ة مع فاتورة الدفعة المقدمة  مطا اس ة حساب الفاتورة الق ون  لحساب المصروفات ، العهدةوٕاصدار سند الدفع لتسو

 :القید المحاسبي 
  حسب النوع)( المصروفاتمن حـ /      

  وجد)(إن خر آحساب  أمن حـ /  أو  
الخارج/ الى حـ           ة    دفعات واعتمادات نقد

 
  

الغ تحت التحصیل – 4ند ب   العهد/ م

ة  31190500 ة المحل الغ-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال  تحت التحصیل م
ة  31190501 ة المحل الغ-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال  افراد-تحت التحصیل  م
ة  31190502 ة المحل الغ تحت التحصیل -ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال  اخر -م
ة  32190500 ة المحل الغ-ذمم مدینة  –األصول غیر المتداولة المال  تحت التحصیل م
ة  32190501 ة المحل الغ-ذمم مدینة  –األصول غیر المتداولة المال  افراد-تحت التحصیل  م
ة األصول غیر ال 32190502 ة المحل الغ تحت التحصیل -ذمم مدینة  –متداولة المال  اخر -م
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  في  الحساب
IFS  فيالمسمى IFS  فيالحساب 

GFMIS  فيالمسمى GFMIS  

ة  31190500     ة المحل الغ-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال  تحت التحصیل م
الغ تحت التحصیل –العهد   1/2/04/000 ة  31190501 م ة المحل الغ-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال تحت التحصیل  م

 افراد-
الغ تحت التحصیل –العهد   1/2/04/000 ة  31190502 م ة المحل الغ تحت التحصیل -ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال م

 اخر -
ة المتداولة غیر األصول 32190500     ة المال الغ- مدینة ذمم – المحل  تحت م

 التحصیل
الغ تحت التحصیل –العهد   1/2/04/000 ة المتداولة غیر األصول 32190501 م ة المال الغ- مدینة ذمم – المحل  تحت م

 افراد- التحصیل
الغ تحت التحصیل –العهد   1/2/04/000 ة المتداولة غیر األصول 32190502 م ة المال الغ- مدینة ذمم – المحل  تحت م

 اخر - التحصیل
  IFSلـاإلجراء على نظام ا

الغ تم صرفها بدون وجه ح وتم  في) أ  تم فیها الصرف. التيخالل نفس السنة  اكتشافهاحالة قید م
الغ تحت التحصیل –العهد من حـ /         م

  (حسب النوع)/ المصروفات الى حـ           
ل الصندوق  فيب )  ك لتمو   حالة إصدار ش
الغ تحت التحصیل  –العهد من حـ /         المودع) اسم(م

ت الى حـ           ز / بنك الكو سي/  المر ل الصندوق  – رئ ات لتمو   مسحو
ك من البنك ج )  ز عند صرف الش ده للصندوق  المر ل الصندوق)وتور   (لتمو
ل الصندوق  –من حـ / الصندوق       ات من البنك لتمو   مسحو

الغ تحت التحصیل  –الى حـ / العهد      المودع) اسم(م
  

  GFMISعلى نظام  االجراء
الغ تم صرفها بدون وجه  في -1   .تم فیها الصرف التيوتم اكتشافها خالل نفس السنة ح حالة قید م
الغ تم صرفها بدون وجه ح خالل نفس السنة فيتسجیل فاتورة أ)    : ون القید المحاسبي،  حالة قید م



33 
 

         

  
ة  حـ /من        ة المحل الغ-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال   افراد –تحت التحصیل  م

ة  حـ /من        ة المحل الغ-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال  موردین-تحت التحصیل  م
ة المتداولة الخصومالى حـ /             موظفین – دائنة ذمم – المحل

ة المتداولة الخصومالى حـ /             موردین – دائنة ذمم – المحل
  

   : ون القید المحاسبي، ل إشعار مدین من نظام المدفوعات تسجیب) 
ة المتداولة الخصوممن حـ /         موظفین – دائنة ذمم – المحل
ة المتداولة الخصوممن حـ /        موردین – دائنة ذمم – المحل

 (حسب النوع)المصروفات الى حـ /          
  

حساب العهد تحت  جـ) ة  ات المدیون ) لدفع الفاتورة واإلشعار المدین من نظام المدفوعات وذلك إلث تسجیل سند دفع (صفر
  : القید المحاسبي ون ، وع) النالتحصیل على حساب المصروفات (حسب 

ة من حـ /       ة المحل الغ-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال   افراد –تحت التحصیل  م
ة من حـ /       ة المحل الغ-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال  أخر -تحت التحصیل  م

  المصروفات (حسب النوع)الى حـ /           
  

ل الصندوق  في -2 ك لتمو   حالة إصدار ش
ة )أ اس ل الصندوق  إلصداربنظام المدفوعات إصدار استمارة فاتورة ق ك لتحو  ش

ة  من حـ/       ة المحل الغ-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال   أفراد-تحت التحصیل  م
ة المتداولة الخصومالى حـ /             موظفین – دائنة ذمم – المحل

 . صدار سند الدفعإ)ب
ة المتداولة الخصوممن حـ/         موظفین – دائنة ذمم – المحل

ت           ز الى حـ / بنك الكو سي المر ة –رئ   تسو
ون قید  محصلة سند الدفع الص استمارةل   یلي:ما ادر من النظام 

ة من حـ /       ة المحل الغ-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال  أفراد-تحت التحصیل  م
ز           ت المر سيالى حـ / بنك الكو ة –رئ   تسو

الصرف  عملجـ) عد ورود اشعار البنك  ة لسند الدفع  ة البن   :ون ناتج القید المحاسبي ، التسو
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ت       ز من حـ / بنك الكو سي المر ة- رئ  تسو
ت           ز الى حـ/ بنك الكو سي المر ل الصندوق  – رئ ات لتمو ة)واالدارات  (للوزاراتمسحو وم   الح
ت           ز الى حـ/ بنك الكو سي المر  الملحقة) جهاتلل( رئ

  

ك من البنك  – 3 ز عند صرف الش ل الصندوق) المر ده للصندوق (لتمو   وتور
ة)(فئة نظام األستاذ العام  فيتسجیل استمارة قید یدو    :ون القید المحاسبي  ، تسو

ل الصندوق  –الصندوق من حـ /       ات من البنك لتمو   مسحو
سي  –الصندوق من حـ /         الملحقة) جهاتلل(رئ

ة  الى حـ/          ة المحل الغ-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال   أفراد–تحت التحصیل  م
  

  

ة – 5بند  الغ تحت التسو   العهد/ م

ة  31190300 ة المحل ات مدینة أخر  –األصول المتداولة المال ة –حسا الغ تحت التسو  م
ة  31190301 ة المحل ات مدینة أخر  –األصول المتداولة المال ة –حسا الغ تحت التسو  م
ة  32190300 ة المحل ات مدینة أخر  –األصول غیر المتداولة المال ة –حسا الغ تحت التسو  م
ة  32190301 ة المحل ات مدینة أخر  –األصول غیر المتداولة المال ة –حسا الغ تحت التسو  م

  
  في الحساب
IFS  فيالمسمى IFS  فيالحساب 

GFMIS  فيالمسمى GFMIS  

  
ة  31190300   ة المحل ات مدینة أخر  –األصول المتداولة المال الغ تحت  –حسا م

ة  التسو
الغ تحت  –العهد   1/2/05/000 م

ة ة  31190301 التسو ة المحل ات مدینة أخر  –األصول المتداولة المال الغ  –حسا ت تحم
ة  التسو

    
32190300 

ة  ة المحل ات مدینة أخر  –األصول غیر المتداولة المال الغ –حسا  م
ة  تحت التسو

الغ تحت  –العهد   1/2/05/000 م
ة  32190301 التسو

ة  ة المحل ات مدینة أخر  –األصول غیر المتداولة المال الغ –حسا  م
ة  تحت التسو
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  IFSالـاإلجراء على نظام 
 الصرف عند-1

ة –من حـ / عهد       الغ تحت التسو   م
ت    ز الى حـ / بنك الكو سي المر   مدفوعات أخر  – رئ

 مدفوعات أخر  –الى حـ / الصندوق   أو    
  

ة تلك العهد من رصید األمانات ل عند-2 حساب األماناتالتحصیل أو تسو   نفس الجهة أن وجد 
ت        ز من حـ / بنك الكو سي المر   مقبوضات أخر  – رئ

  من حـ / األمانات أو   
ة    الغ تحت التسو   الى حـ / عهد م
  GFMISعلى نظام  االجراء

  رفعند الص -1
 :ون القید المحاسبي ، في نظام المدفوعات استمارة فاتورة دفعة مقدمة  تسجیل )أ

ة من حـ /       ة المحل ات مدینة أخر  –األصول المتداولة المال ة –حسا الغ تحت التسو  م
ة             ذمم دائنة  –الى حـ / الخصوم المتداولة المحل

  

ة ، ل د الدفع لفاتورة الدفعة المقدمةاستمارة سن إصدارب)   من قبل النظام)  تلقائي(تكون القیود المحاسب
ة         ذمم دائنة  –من حـ / الخصوم المتداولة المحل

ز الى حـ / بنك            ت المر ة –الكو   تسو
ون قید  محصلة سند ال استمارةل   دفع الصادر من النظام 

ة من حـ /       ة المحل ات مدینة أخر  –األصول المتداولة المال ة –حسا الغ تحت التسو  م
ز           ت المر ة –الى حـ / بنك الكو   تسو

  

ة  عمل) جـ ة البن ون ناتج القید المحاسبي ( فيالتسو عد ورود اشعار البنك ل ة لسند الدفع  من  لقائيتنظام إدارة النقد
 قبل النظام) 

ز        ت المر سي من حـ / بنك الكو ة- رئ  تسو
ت           ز الى حـ / بنك الكو سي المر ة)مدفوعات أخر  – رئ وم   (للوزارات واإلدارات الح
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ت  الى أو       ز حـ / بنك الكو سي المر   جهات ملحقة)لل( رئ
  
ة تلك العهد من رصید  -2 حساب إنفس الجهة ل الخصومعند التحصیل أو تسو   الخصومن وجد 

ة  اس ات بنظام المدفوعات إصدار استمارة فاتورة ق قتها مع فاتورة الدفعة المقدمة إلث  :اسبي ون القید المح،  العهدةومطا
ز        ت المر سيمن حـ / بنك الكو ة)مقبوضات أخر  – رئ وم   (للوزارات واإلدارات الح

ت   أو   ز من حـ / بنك الكو سي المر   جهات ملحقة)لل( رئ
ة   أو   ات دائنة أخر  –من حـ / الخصوم غیر المتداولة المحل ة –حسا الغ تحت التسو   م

ة / األصول المتداولة الى حـ             ة المحل ات مدینة أخر  –المال ة –حسا الغ تحت التسو   م
  
ة – 6 بند ة داخل   العهد / دفعات نقد

ة  31190800 ة داخل  دفعات نقد
  

  في  الحساب
IFS  المسمى فىIFS  رقم الحساب فى

GFMIS   المسمى فىGFMIS  

ة (حسب النوع) دفعات-عهد   1/2/06/000 ة داخل ة 31190800  نقد ة (حسب النوع) دفعات نقد  داخل
  IFSاإلجراء على نظام ال

ة یجر القید  عند-1 ات الى البنوك التجار ل المرت ات المحولة. صافي التاليتحو   المرت
ة  دفعات-من حـ / عهد       ة داخل   (حسب النوع)نقد

ت     ز الى حـ / بنك الكو سي المر   مدفوعات أخر  – رئ
  خصم الرواتب على حساب المصروفات یجر القید  عند-2

  (حسب النوع)من حـ / المصروفات      
ة  دفعات-الى حـ / عهد     ة داخل  (حسب النوع)نقد

  GFMISعلى نظام  االجراء
ة  عند-1 ات الى البنوك التجار ل المرت ات المحولة یتم عمل  صافيتحو العام فئة ذ ستانظام األ في یدو قید  استمارةالمرت

ة)   (تسو
ة       ة داخل   (حسب النوع)من حـ / دفعات نقد

ت                  ز الى حـ / بنك الكو سي المر ة)مدفوعات أخر  – رئ وم   (للوزارات واإلدارات الح
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ت                ز أو الى حـ / بنك الكو سي المر  ملحقة)هات للج( رئ
  
ة)  في یدو قید  استمارةخصم الرواتب على حساب المصروفات یتم عمل  عند-2   نظام األستاذ العام فئة (تسو

  (حسب النوع)من حـ / المصروفات       
ة     ة داخل  (حسب النوع)الى حـ / دفعات نقد

  
ة اعتماداتدفعات عن  – 7د بن   مستند

ة 31190900  دفعات عن اعتمادات مستند
ة 31190901  دفعات عن اعتمادات مستند
ة 32190900  دفعات عن اعتمادات مستند
ة 32190901  دفعات عن اعتمادات مستند

  
  في  الحساب 

IFS  فيالمسمى IFS  فيرقم الحساب 
GFMIS   فيالمسمى GFMIS  

1/2/07/000  
ة-عهد    دفعات عن اعتمادات مستند

ة 31190900  دفعات عن اعتمادات مستند

ة 31190901  دفعات عن اعتمادات مستند
1/2/07/000  

ة-عهد    دفعات عن اعتمادات مستند
ة 32190900  دفعات عن اعتمادات مستند

ة 32190901  دفعات عن اعتمادات مستند
  IFSاإلجراء على نظام ال

ت  مستندفتح اعتماد  عند-1 ز ببنك الكو   المر
هعن اعتمادات  دفعات-من حـ / عهد       الكامل) مستند مة االعتماد  ق )  

ت    ز الى حـ / بنك الكو سي/  المر   مدفوعات أخر  – رئ
  :التالي النظاميیراعى إجراء القید 

ه اعتماداتمن حـ /          تحت التنفیذ مستند
ه اعتماداتالى حـ / موردین عن      الكامل) مستند مة االعتماد  ق ) 

  

د أو التنفیذ. عند-2 التور مة االعتماد    تسدید جزء من ق
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  (حسب النوع)من حـ / المصروفات       
هعن اعتمادات  دفعات-الى حـ / عهد      مة ما تم تنفیذه من االعتماد) مستند ق )  

ض القید  مة ما تم تنفیذه من االعتماد  النظاميیراعى تخف   :التاليق
ة اعتماداتمن حـ / موردین عن          مستند

ة تحت التنفیذ  اعتماداتالى حـ /        مستند
  

  GFMISعلى نظام  االجراء
ت  مستندعند فتح اعتماد  -1 ز ببنك الكو    المر

  : المحاسبيون القید ، نظام المدفوعات  فيتسجیل استمارة فاتورة دفعة مقدمة یتم 
ة       مة من حـ / دفعات عن اعتمادات مستند ق الكامل)(  االعتماد 

ة             موردین-ذمم دائنة  –الى حـ / الخصوم المتداولة المحل
ة  -2  من قبل النظام)  تلقائي(إصدار استمارة سند الدفع لفاتورة الدفعة المقدمة لتكون القیود المحاسب

ة        موردین-دائنة ذمم  –من حـ / الخصوم المتداولة المحل
ز  الى حـ / بنك         ت المر ة –الكو   تسو

ون قید  محصلة سند ال استمارةل   دفع الصادر من النظام 
ة من حـ /         دفعات عن اعتمادات مستند

ز           ت المر سيالى حـ / بنك الكو ة –رئ   تسو
ة  -3 ة البن ون ناتج القید المحاسبي ( فيعمل التسو عد ورود اشعار البنك ل ة لسند الدفع  من  لقائيتنظام إدارة النقد

  ) قبل النظام
ز       ت المر سيمن حـ / بنك الكو ة –رئ   تسو

ز           ت المر سيالى حـ / بنك الكو ة)واالدارات  (للوزاراتأخر مدفوعات  – رئ وم   الح
ز           ت المر سيالى حـ / بنك الكو   (للجهات الملحقة) رئ
  االستمارة) فيظهر  القیود (والذمحصلة 

  ون عند إصدار سند الدفع  المحاسبي) القید 2&1محصلة القیدین (
همن حـ / دفعات عن اعتمادات       الكامل) مستند مة االعتماد  ق )  

ز           ت المر سيالى حـ / بنك الكو ة –رئ   تسو
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ة  المحاسبي) القید 3&2محصلة القیدین ( ةلعمل ة التسو ة: البن ة البن شف التسو   على النظام عند ورود 
همن حـ / دفعات عن اعتمادات       الكامل) مستند مة االعتماد  ق )  

ز /           ت المر سيالى حـ / بنك الكو ة) (للوزاراتمدفوعات أخر  – الرئ وم   واالدارات الح
ز           ت المر سي -الى حـ / بنك الكو   الملحقة) جهاتلل(مدفوعات أخر  –رئ

  :التالي النظاميالقید یراعى إجراء 
ه اعتماداتمن حـ /      تحت التنفیذ مستند
ه اعتماداتالى حـ / موردین عن        الكامل) مستند مة االعتماد  ق )  

  

د أو التنفیذ عند-4 التور مة االعتماد  قتها مع فاتورة الدفعة  تسدید جزء من ق ة ومطا اس یتم اصدار استمارة فاتورة ق
مة  ة ق   تنفیذه  ما تمالمقدمة لتسو

  (حسب النوع)من حـ / المصروفات      
هالى حـ / دفعات عن اعتمادات      مة ما تم تنفیذه من االعتماد) مستند ق )  
ة( النظاميالقید إجراء یراعى  ات احصائ   :التالي )حسا
ه اعتماداتمن حـ / موردین عن         مستند

ه اعتماداتالى حـ /     مة ما تم تنفیذه من االعتماد)تحت التنفیذ  مستند ق ) 
 
 

  الجارية)الحسابات ( األصول-2
  

ات الخاصة  فياألصل  ات الجارةاألصول (العمل ة  )الحسا عة والرقا أن یتم قیدها على الحساب المخصص لها وضرورة المتا
ة  ات المصرف عض العمل ة قد اقتضت الحصول على مزد من المعلومات عن  و تقوم بها الجهات  التيالمحاسب ة.الح    م

ة: ات الجارة على البنود التال   وتشتمل مجموعة الحسا
سي  01بند  ز / رئ ت المر ة) (خاصبنك الكو   بوزارة المال
الوزارات) 02بند  سي (خاص  ز / رئ ت المر   بنك الكو
ة  03بند    المشارع اإلنشائ
  اإلیرادات  04بند 
  عام 05بند 
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الصندوق  06بند  ة    النقد
ة  07بند    جار المال
  جار االستثمار  08بند 
  جار سلف الوزارات 09بند 
ة  10بند    بنوك أخر محل

ومة  ة الح ات الجارة بنظام نظم إدارة مال ة  ،من ضمن األصول GFMISوقد تم مقابلة الحسا ما یلي المعالجات المحاسب وف
قة.   للبنود السا

  

ت  ز أوًال : بنك الكو   المر
ة : ضم األنواع التال  و

  األصول  30000000
 األصول المتداولة 31000000
ةاألصول المتداولة  31100000 ة المحل  المال
ز  31120000 ات البنك المر  حسا
ز  31120200 ت المر سي –بنك الكو   رئ
سي  31120201 ز رئ ت المر سي  –بنك الكو  وزارات –بنك رئ
سي  31120202 ز رئ ت المر ة –بنك الكو  مقبوضات من وزارة المال
سي  31120203 ز رئ ت المر  ومودعةإیرادات محصلة  –بنك الكو
سي  31120204 ز رئ ت المر ة –بنك الكو ع المال ع الطوا  إیداع عن مب
سي  31120205 ز رئ ت المر ل الصندوق  –بنك الكو ات لتمو  مسحو
سي  31120206 ز رئ ت المر ة –بنك الكو  إیرادات محولة لوزارة المال
سي  31120207 ز رئ ت المر  مدفوعات أخر  –بنك الكو
سي  31120208 ز رئ ت المر  مقبوضات أخر  –بنك الكو
سي  31120209 ز رئ ت المر عدة –بنك الكو  إیرادات مست
سي  31120210 ز رئ ت المر ة –بنك الكو ع مال ع طوا الت عن مب  تحو
سي  31120211 ز رئ ت المر الغ محوله لحساب الخزنة الموحد –بنك الكو  م
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سي بنك  31120299 ز رئ ت المر ة –الكو  تسو

رقم الحساب في  IFSالمسمى في   ود الحساب
GFMIS  المسمى فيGFMIS 

ز  31120200  بنك 2/1/02/000 ت المر سي –بنك الكو   رئ
سي  2/1/02/001 سي  31120201 بنك رئ ز رئ ت المر سي  –بنك الكو  وزارات –بنك رئ

ةمقبوضات من وزاره   2/1/02/002 سي  31120202 المال ز رئ ت المر ة –بنك الكو  مقبوضات من وزارة المال

سي  31120203 إیرادات محصلة ومودعه  2/1/02/003 ز رئ ت المر  إیرادات محصلة ومودعة –بنك الكو

ة  2/1/02/004 ع المال ع الطوا سي  31120204 إیداع عن مب ز رئ ت المر ع  –بنك الكو ةإیداع عن مب ع المال  الطوا

ل الصندوق   2/1/02/005 ات لتمو سي  31120205 مسحو ز رئ ت المر ل الصندوق  –بنك الكو ات لتمو  مسحو

ة  2/1/02/006 سي  31120206 إیرادات محولة لوزارة المال ز رئ ت المر ة –بنك الكو  إیرادات محولة لوزارة المال

سي  31120207 بنك-أخر مدفوعات   2/1/02/007 ز رئ ت المر  مدفوعات أخر  –بنك الكو
سي  31120208 بنك-أخر مقبوضات   2/1/02/008 ز رئ ت المر  مقبوضات أخر  –بنك الكو
عده  2/1/02/009 سي  31120209 إیرادات مست ز رئ ت المر عدة –بنك الكو  إیرادات مست

ه  2/1/02/010 ع مال ع طوا الت عن مب سي بنك  31120210 تحو ز رئ ت المر ة –الكو ع مال ع طوا الت عن مب   تحو
 

نة  2/1/02/011 الغ محولة لحساب الخز م
سي  31120211 الموحد ز رئ ت المر نة  –بنك الكو الغ محوله لحساب الخز م

 الموحد
ز  31120299    ت المر ة –بنك الكو  تسو

ز اإلیرادات بنك  31120301 ومودعهإیرادات محصله   2/1/04/001 ت المر  إیرادات محصلة ومودعة –الكو

ة  31120500 جار   2/1/07/000 ة الوزارات-جار المال وم  والجهات الح
سي  2/1/07/001 ة  31120501 رئ سي –جار المال  رئ
ل هیئات ومؤسسات عامه  2/1/07/012 ل هیئات ومؤسسات عامه 31120502  تمو   تمو
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  IFSاإلجراء على نظام الـ  

ت أوال : ز بنك الكو   المر

  

استالم دفعة من حساب وزارة --1 فید  ز  ة إشعار من البنك المر ة.عند استالم الوزارة أو الجهة المعن  المال
سي        ز رئ ت المر ة  –من حـ / بنك الكو   مقبوضات من وزارة المال

ة       (وف األنواع المخصصة للدفعات)الى حـ / جار المال
  

ة. -2 وم الخصم من حساب الوزارة أو الجهة الح فید  ك أو عند ورود إشعار البنك المدین الذ  موجب ش   عند الدفع 
  (حسب النوع)من حـ / المصروفات       

  (حسب البند المعنى)/ األمانات  من حـ أو   
  (حسب البند المعنى)من حـ / العهد  أو   
عاد حسب النوع) –ـ / اإلیرادات من ح أو    االست )  

سي            ز رئ ت المر  (حسب النوع المختص)السلفة  –الى حـ / بنك الكو
  

ة بنها -3 وم مة مدفوعات الوزارة أو اإلدارة الح ق شف حساب البنك  ل یوم والتي عند استالم  ضها من حسة  اب تم تعو
نة    الموحد.الخز

ز        ت المر سي من حـ / بنك الكو ة –رئ   مقبوضات من وزارة المال
ة            سي –إلى حـ / جار المال   رئ

  

ة.-4 ع المال الغ بخالف اإلیرادات والطوا ة م ك أل ش ض    عند الق
سي        ز رئ ت المر   مقبوضات أخر  –من حـ / بنك الكو

ة)مصروفات مستردة سب صرفها خالل نفس الى حـ / المصروفات (              السنة المال
  (حسب البند المعنى)الى حـ / األمانات  أو         

 (حسب البند المعنى)الى حـ / العهد  أو         
  

فید اإلیداع لحساب الوزارة أو اإلدارة  عند-5 مة اإلیداع أو إشعار بنك دائن الذ  ة لدورود قس وم ت  الح بنك الكو
. ز   المر
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سي        ز رئ ت المر   (السلفة حسب النوع)من حـ / بنك الكو
ز  من أو    ت المر   إیرادات محصلة ومودعة  – / ایراداتحـ / بنك الكو

  (حسب النوع)الى حـ / اإلیرادات            
  (حسب النوع)الى حـ / األمانات  أو        

  
  (حسب النوع)الى حـ / العهد  أو        
  (حسب النوع)حـ / الصندوق  الى أو        
  )حسب النوع مصروف غیر مستح(الى حـ / المصروفات  أو        

  

الغ المحصلة  -6 ة لحساب آعند سحب الم وم ات الوزارات واإلدارات الح ًا من حسا نة الموحد ل ة . -الخز   وزارة المال
سي           ة رئ   من حـ / جار المال

ز الى حـ / بنك         ت المر ة –اإلیرادات  –الكو الغ محولة لوزارة المال   م
سي / السلفة  أو           ز رئ ت المر   مدفوعات أخر  –الى حـ / بنك الكو
سي / السلفة  أو     ز رئ ت المر   الغ محولة لحساب الخزنة الموحدم –الى حـ / بنك الكو

   GFMISاإلجراء على نظام 
استالم دفعة من حساب وزارة -1 فید  ز  ة إشعار من البنك المر ة.عند استالم الوزارة أو الجهة المعن   المال
ة بنظام األستاذ العام  تسجیلیتم   ) (فئة قید یوم ون القید المحاسبي:جار  ،  

سي        ز رئ ت المر ة مقبوضات-من حـ / بنك الكو ة) اإلدارات(للوزارات و  من وزارة المال وم   الح
سي  أو    ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)من حـ / بنك الكو

ة  سي –إلى حـ / جار المال   رئ
الخصم منعند الدفع -2 فید  ك أو عند ورود إشعار البنك المدین الذ  ة موجب ش وم یتم ( حساب الوزارة أو الجهة الح

ة وفقا لكل حالة على حده    )المعالجة المحاسب
ات المصروفات وفقا للمعالجة بنظام  -  المدفوعات.حسا
ات اإلیرادات وفقا للتحصیل بنظام األستاذ العام -  .حسا
ل  - ة للخصوم والخاصة  ات األمانات وفقا للمعالجة المحاسب  حالة.حسا
ل  - ة لألصول والخاصة  ات العهد وفقا للمعالجات المحاسب  حالة.حسا

ما  ون القید المحاسبي النهائي    یلي:ل
  (حسب النوع)من حـ / المصروفات      
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  (حسب البند المعنى) األصولأو  من  حـ /  
  (حسب البند المعنى) الخصومأو  من حـ /  
عاد حسب النوع) –ـ / اإلیرادات أو  من ح  االست )  

سي           ز رئ ت المر   النوع) (حسبالسلفة  –إلى حـ / بنك الكو
  
ل یوم  -3 ة  ة بنها وم مة مدفوعات الوزارة أو اإلدارة الح ق شف حساب البنك  ضها من حس والتي تمعند استالم  اب تعو

نة    . الموحدالخز
ة بنظام األستاذ العام  یتم إدخال قید )(فئة یوم   . جار

سي        ز رئ ت المر ة –من حـ / بنك الكو ة) مقبوضات من وزارة المال وم   (للوزارات والجهات الح
سي    ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)أو  من حـ / بنك الكو

ة             سي –إلى حـ / جار المال   رئ
  

ة.-4 ع المال الغ بخالف اإلیرادات والطوا ة م ك أل ش ض  ة وفقا لكل حالة على حده (عند الق   )یتم المعالجة المحاسب
ات المصروفات وفقا للمعالجة بنظام  - ون القید النهائي، المدفوعاتحسا   : على أن 

سي        ز رئ ت المر ة) أخر مقبوضات  –من حـ / بنك الكو وم   (للوزارات والجهات الح
سي    ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)أو  من حـ / بنك الكو

ة)(مصروفات إلى حـ / المصروفات              مستردة سب صرفها خالل نفس السنة المال
ات- ل  الخصوم حسا ة للخصوم والخاصة  ون القید النهائي ، حالةوفقا للمعالجة المحاسب   یلي: ماعلى أن 

سي       ز رئ ت المر ة)  أخر مقبوضات  –من حـ / بنك الكو وم   (للوزارات والجهات الح
سي  أو  من   ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)حـ / بنك الكو

 (حسب البند المعنى) الخصومإلى حـ /           
ل - ة لألصول والخاصة  ات العهد وفقا للمعالجات المحاسب ون القید النهائي ، حالةحسا   یلي: ماعلى أن 

سي       ز رئ ت المر ة)(للوزارات  أخر مقبوضات  –من حـ / بنك الكو وم   والجهات الح
سي   ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)أو  من حـ / بنك الكو

  (حسب البند المعنى) األصولإلى حـ /          
  

ت -5 ة لد بنك الكو وم فید اإلیداع لحساب الوزارة أو اإلدارة الح مة اإلیداع أو إشعار بنك دائن الذ  ،اعند ورود قس ز  لمر
ة وفقا لكل حالة على حده ل ات البن ة للتسو   :یلي ماون القید النهائي یتم إجراء المعالجة المحاسب
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سي       ز رئ ت المر   حسب النوع)(السلفة /من حـ / بنك الكو
ز   ت المر ة)إیرادات محصلة ومودعة  - تإیرادا/أو  من حـ / بنك الكو وم   (للوزارات واإلدارات الح

  (حسب النوع)الى حـ / اإلیرادات   
  (حسب النوع) الخصومالى حـ /  أو     

  
  (حسب النوع) األصولالى حـ /  أو     
  (حسب النوع)الى حـ / الصندوق  أو     
  )حسب النوع  (مصروف غیر مستحالى حـ / المصروفات   أو    

    

الغ المحصلة -6 ات الوزارات آعند سحب الم ًا من حسا نةل ة لحساب الخز وم ة (فقط -الموحد  واإلدارات الح وزارة المال
ة وم ة بنظام األستاذ العام  تسجیل )،لإلدارات والجهات الح ) (فئة قید یوم   : ون القید، جار

سي       ة رئ   من حـ / جار المال
ز              ت المر ة  –اإلیرادات /الى حـ / بنك الكو الغ محولة لوزارة المال   م

سي / السلفة  أو        ز رئ ت المر   مدفوعات أخر  –الى حـ / بنك الكو
سي / السلفة  أو        ز رئ ت المر الغ محولة لحساب الخزنة الموحد –الى حـ / بنك الكو   م

  
 ثانياً: الصندوق

ضم ة: و   األنواع التال

 األصول 30000000
 األصول المتداولة 31000000
ة 31100000 ة المحل  األصول المتداولة المال
ة  31110000 ة المحل ة-األصول المتداولة المال  في الصندوق  نقد
 الصندوق  31110100
سي –الصندوق  31110101  رئ
ات-الصندوق  31110102 ل الصندوق  مسحو ز لتمو  من البنك المر
 محصلة بواسطة الصندوق  ایرادات-الصندوق  31110103
ة حصیلة-الصندوق  31110104 ع المال ع الطوا  ب
ز  ایرادات-الصندوق  31110105 ت المر  مودعة في بنك الكو
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ة ایداعات-الصندوق  31110106 ع المال ع الطوا ز عن حصیلة مب ت المر  في بنك الكو

 اخر  مدفوعات-الصندوق  31110107
 اخر  مقبوضات-الصندوق  31110108

 

  

  الحسابرقم 
الحساب رقم  IFSالمسمى في  IFSفي 

GFMIS  المسمى فيGFMIS 

 الصندوق  31110100 صندوق   2/1/06/000
سي 2/1/06/001 سي –الصندوق  31110101 رئ  رئ

ز ت الصندوق  2/1/06/002 ات-الصندوق  31110102 م من بنك مر ل الصندوق  مسحو ز لتمو  من البنك المر

 محصلة بواسطة الصندوق  إیرادات-الصندوق  31110103 إیرادات م بواسطة الصندوق  2/1/06/003

ه 2/1/06/004 ع مال ع طوا ة حصیلة-الصندوق  31110104 حصیلة ب ع المال ع الطوا  ب

ز  2/1/06/005 ت مر و ز  إیرادات-الصندوق  31110105 إیراد مودع بنك  ت المر  مودعة في بنك الكو

ز  فيإیداعات  2/1/06/006 ت المر بنك الكو
ع ز عن حصیلة  إیداعات-الصندوق  31110106 عن حصیلة طوا ت المر في بنك الكو

ة ع المال ع الطوا  مب
 أخر  مدفوعات-الصندوق  31110107 صندوق -أخر مدفوعات  2/1/06/007
 أخر  مقبوضات-الصندوق  31110108 صندوق -أخر مقبوضات  2/1/06/008

  IFSاإلجراء على نظام الـ  
ل  أعند تحصیل -1 ة وتمو ع المال ة بخالف اإلیرادات والطوا الغ نقد  الصندوق.م

  مقبوضات أخر  –من حـ / الصندوق           
  من حـ / الصندوق  أو       

  (حسب النوع المعنى)الى حـ / األمانات     
  (حسب النوع المعنى)الى حـ / العهد  أو  
 (مصروف مسترد)الى حـ / المصروف  أو  
  

حساب الجهة -2 ة  ع المال ة المحصلة بواسطة الصندوق بخالف اإلیرادات والطوا الغ النقد ت  فيإیداع الم .ابنك الكو ز  لمر
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ت       ز من حـ / بنك الكو سي المر ةمقبوضات من وزارة  – رئ    المال
  مدفوعات أخر  –الى حـ / الصندوق   

         
   GFMISاإلجراء على نظام 

  

ل -1 ة وتمو ع المال ة بخالف اإلیرادات والطوا الغ نقد ة وفقا لكل حالة  الصندوق،عند تحصیل أ م تتم المعالجة المحاسب
  : ون القید النهائي ،نظام األستاذ العام على حده على 

ة(للوزارات واإلدارات مقبوضات أخر  –من حـ / الصندوق        وم   )الح
  )(للجهات الملحقةأو من حـ / الصندوق    

  (حسب النوع المعنى) الخصومالى حـ /    
  (حسب النوع المعنى) األصولأو الى حـ / 

  (مصروف مسترد)أو الى حـ / المصروف 
  

حساب الجهة -2 ة  ع المال ة المحصلة بواسطة الصندوق بخالف اإلیرادات والطوا الغ النقد ت  فيإیداع الم .ابنك الكو ز  لمر
ة بنظام األستاذ العام فئة یتم  ) وفقا لما (تسجیل قید یوم  یلي:جار

سي       ز رئ ت المر ة)(للوزارات والجهات  أخر مقبوضات  –من حـ / بنك الكو وم   الح
سي     ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)أو من حـ / بنك الكو

ة)مدفوعات أخر  –الى حـ / الصندوق    وم   (للوزارات واإلدارات الح
سي  ى حـ / الصندوق أو ال  للجهات الملحقة)(رئ

  

ة ة النقد ة – مراق  القیود الخاصة بوزارة المال
نة الموحد  -1 ز حساب الخز  عند تعز

 قبل الهیئة العامة لالستثمارمن   )أ
  من حـ / حساب الخزنة الموحد 

  / جار االستثمار الى حـ  
ة   )ب  من قبل الحساب العام لوزارة المال

  من حـ / حساب الخزنة الموحد
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سي الى حـ / بنك الكو   ز رئ ة –ت المر   وزارة المال
اجات الوزارات واإلدارات  - نة الموحد لمقابلة احت السحب من حساب الخز فید  ز  ت المر شف حساب من بنك الكو عند ورود 

ة المدفوعة عن طر هذه  وم   .الجهاتالح
  
 

  أسم الوزارة أو الجهة –من حـ / جار سلف الوزارات       
  الى حـ / حساب الخزنة الموحد                

ة  - وم الغ المرحلة من حساب الوزارات واإلدارات الح ل الم فید بتحو ز  ت المر شف حساب من بنك الكو عند ورود 
نة   الموحد.لحساب الخز

  من حـ / حساب الخزنة الموحد      
 أسم الوزارة أو الجهة –الى حـ / جار سلف الوزارات          

  

ة الى حساب الهیئة العامة  - نة الموحد أو الحساب العام لوزارة المال الغ من حساب الخز ل أ م  لالستثمار.عند تحو
  من حـ / جار االستثمار      

  إلى حـ / حساب الخزنة الموحد       
سي   أو         ز رئ ت المر ة –إلى حـ / بنك الكو   وزارة المال

ة  اإلیرادات النفط  القیود الخاصة 
ة  - ل من وزارة المال ة المحصلة یتم إعداد القیود  ووزارة النفطعند إخطار الهیئة العامة لالستثمار  مة اإلیرادات النفط ة:اق  لتال

ات وزارة النفط  -  في حسا
سي ة رئ   من حـ / جار المال

  اب أول –إلى حـ / إیرادات   
ات وزارة  - ة.في حسا  المال

  / جار االستثمارمن حـ 
    وزارة النفط –جار سلف الوزارات إلى حـ /   

  
  الحساب رقم

رقم الحساب في  IFSالمسمى في  IFSفي 
GFMIS  المسمى فيGFMIS 
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نة   2/1/12/000 ز / حساب الخز ت المر بنك الكو
نة الموحد 31120101  الموحد  حساب الخز

ة  31170500   ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
ة أخر  وحدات-األجل  وم  ح

س الدولة 2/1/09/129 ة  31170501 مخصصات رئ ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 س الدولةئر  مخصصات-األجل 

ة  31170502 الدیوان األمیر  2/1/09/101 ة المحل قصیرة  -ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 األمیر الدیوان   -األجل 

ة 2/1/09/102 ة  31170503 دیوان المحاس ة المحل قصیرة  -ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
ة  -األجل   دیوان المحاس

ة  31170504 مجلس الوزراء 2/1/09/103 ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 مجلس الوزراء  -األجل 

ع 2/1/09/104 ة  31170505 إدارة الفتو والتشر ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
ع  -األجل   اداره الفتو والتشر

ة 2/1/09/105 ط والتنم ة  31170506 المجلس األعلى للتخط ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
ة  -األجل  ط والتنم  المجلس األعلى للتخط

ة 2/1/09/106 ة  31170507 دیوان الخدمة المدن ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
ة  -األجل   دیوان الخدمة المدن

ة 2/1/09/107 ة  31170509 وزارة الخارج ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
ة وزارة-األجل   الخارج

ة  2/1/09/108 ة  31170509 اإلدارة العامة –وزارة المال ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 العامة اإلدارة-األجل 

ة  2/1/09/109 ات-وزارة المال ة  31170510 العامة الحسا ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
ات-األجل   العامة الحسا

ة  31170511 اإلدارة العامة للجمارك 2/1/09/110 ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 للجمارك العامة اإلدارة-األجل 

ة األصول  31170512 وزارة التجارة والصناعة 2/1/09/111 ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –المتداولة المال
 والصناعة التجارةة وزار  –األجل 

ة  31170513 وزارة العدل 2/1/09/112 ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 العدل وزارة-األجل 
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ة 2/1/09/113 ة  31170514 وزارة الداخل ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
ة وزارة-األجل   الداخل

ة  31170515 وزارة الدفاع 2/1/09/114 ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 الدفاع وزارة-األجل 

ة  31170516 الوطنيالحرس  2/1/09/115 ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 الوطني الحرس-األجل 

ة 2/1/09/116 ة  31170517 وزارة التر ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
ة وزارة-األجل   التر

م  2/1/09/117 ة  31170519 العاليوزارة التعل ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
م وزارة –األجل   العاليالتعل

ة  31170519 وزارة الصحة 2/1/09/118 ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 الصحة وزارة-األجل 

ة والعمل 2/1/09/119 ة  31170520 وزارة الشئون االجتماع ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
ة والعملة وزار  –األجل   الشئون االجتماع

ة  31170521 وزارة اإلعالم 2/1/09/120 ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 األعالم وزارة-األجل 

ة 2/1/09/121 ة  31170522 وزارة األوقاف والشئون اإلسالم ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
ةاألوقاف والشئون  وزارة-األجل   اإلسالم

ة  31170523 األمانة العامة لألوقاف 2/1/09/122 ة المحل  قصیرة-ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 العامة لألوقاف األمانة-األجل 

ة  31170524 وزارة المواصالت 2/1/09/123 ة المحل قصیرة  -ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 وزاره المواصالت -األجل 

ة  31170525 وزارة األشغال العامة 2/1/09/124 ة المحل قصیرة  -ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 وزاره األشغال العامة -األجل 

المجلس الوطني للثقافة والفنون  2/1/09/125
ة  31170526 واآلداب ة المحل قصیرة  -ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال

 المجلس الوطني للثقافة واآلداب -األجل 

ة  31170527 وزارة النفط 2/1/09/126 ة المحل قصیرة  -ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
 وزاره النفط -األجل 

ة  31170528 وزارة الكهراء والماء 2/1/09/127 ة المحل قصیرة  -ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
اء والماء -األجل   وزاره الكهر

ة  31170529  اإلدارة العامة للطیران المدني 2/1/09/128 ة المحل قصیرة  -ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
  العامة للطیران المدني اإلدارة -األجل 
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ة  2/1/09/129 ز ة  31170530 لإلحصاءاإلدارة المر ة المحل قصیرة  -ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
ة لإلحصاء -األجل  ز  اإلدارة المر

سي 2/1/09/100 ة  31170599 رئ ة المحل قصیرة  -ذمم مدینة  –األصول المتداولة المال
ةوحدات  -األجل  وم سي -أخر  ح  رئ

  

   GFMISاإلجراء على نظام 
نة الموحد  -1 ز حساب الخز  :قبلمن عند تعز

).(بنظام األستاذ العام فئة  یدو تسجیل قید  لالستثمار،الهیئة العامة   )أ  جار
  من حـ / حساب الخزنة الموحد      

ة     ة المحل   االستثمار جار -األجل  قصیرة-ذمم مدینة  –الى حـ / األصول المتداولة المال
  

ةالحساب العام لوزارة  ب)  ).جار (فئةبنظام األستاذ العام  یدو تسجیل قید  ،المال
  من حـ / حساب الخزنة الموحد                 

ز                ت المر سي-الى حـ / بنك الكو ة خاص- رئ   بوزارة المال
  

اجات الوزارات عـ -2 نة الموحد لمقابلة احت السحب من حساب الخز فید  ز  ت المر شف حساب من بنك الكو ند ورود 
ة المدفوعة عن طر هذه  وم  .الجهاتواإلدارات الح

). یدو تسجیل قید یتم   بنظام األستاذ العام (فئة جار
ة                     ة المحل   الوزارة أو الجهة اسم-األجل  قصیرة-مدینة  ذمم-من حـ /األصول المتداولة المال
  الى حـ / حساب الخزنة الموحد                     

ت  -3 شف حساب من بنك الكو ز عند ورود  ة  المر وم الغ المرحلة من حساب الوزارات واإلدارات الح ل الم فید بتحو
نة   .الموحدلحساب الخز

 
).(فئة بنظام األستاذ العام  یدو تسجیل قید یتم   جار

  من حـ / حساب الخزنة الموحد        
ة المح              ة الى حـ / األصول المتداولة المال   الجهة)  حسب(قصیرة األجل -ذمم مدینة  –ل

  

ة إلى حساب الهیئة العامة  -4 نة الموحد أو الحساب العام لوزارة المال الغ من حساب الخز ل أ م  .لالستثمارعند تحو
).(بنظام األستاذ العام فئة  یدو تسجیل قید یتم   جار
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ة        ة المحل   االستثمار جار -األجل  قصیرة-ذمم مدینة  –من حـ / األصول المتداولة المال
  الى حـ / حساب الخزنة الموحد    

سي  ز رئ ت المر ة –أو الى حـ / بنك الكو   خاص بوزارة المال
  

ة  اإلیرادات النفط  القیود الخاصة 
ة  -5 مة اإلیرادات النفط ق ة ووزارة النفط  ل من وزارة المال  یدو ید تسجیل ق المحصلة،عند إخطار الهیئة العامة لالستثمار 

.(  بنظام األستاذ العام (فئة جار
ات وزارة النفط  -  في حسا

سي ة رئ   من حـ / جار المال
  اب أول –إلى حـ / إیرادات   

ات وزارة  - ةفي حسا  المال
ة  ة المحل   االستثمار جار -األجل  قصیرة-ذمم مدینة  –من حـ / األصول المتداولة المال

ة  ة المحل   النفط وزارة-األجل  قصیرة-مدینة  ذمم-إلى حـ /األصول المتداولة المال
  
  

  حسابات التسوية الدائنة رابعا :
  األمانات)الخصوم ( 

ات طة  الخصوم قید على حسا ات وس اشرة الى إیراداتها بل تثبت في حسا ة لكنها ال تضاف م وم ضها الجهة الح الغ التي تق الم
تها، هذا وال یتم قید هذه  الجانب المدین عند ردها أو تسو الغ في الجانب الدائن الى ان تصرف او تسو أ تثبت  قید الم تبدأ 

ة: اب التال الغ لحساب اإلیرادات لألس   الم
قتها ایراد.ا -1  ن هذه المقبوضات ال تعتبر في حق
فاء اإلجراءات الالزمة لقیدها لحساب اإلیرادات. -2   لعدم است
جب ونها (خصوم متداولة  و ات من حیث  عة الحسا ة عند التسجیل اعمار الدیون وقیدها وفقا لطب وم  –أن تراعى الجهات الح

  خصوم غیر متداولة)
ة:      وتشمل مجموعة األمانات على البنود التال

  تأمینات  01بند
ات  02بند   مرتجع مرت
ات لحساب جهات أخر   03بند ات من المرت   خصم
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ة  04بند تها إلیرادات المیزان   مقبوضات تحت تسو
ة  05بند الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات المیزان   م
ة  06بند الغ تحت التسو   م
الغ محصلة لحساب جهات أخر   07بند   م
  
ة  08بند افآت اجتماع   أمانات صندوق م
ة  09بند ع افآت تشج   أمانات صندوق م

  

ومة من ضمن الخصوم     ة الح ات العهد بنظام نظم إدارة مال ماوقد تم مقابلة حسا قة وف ة للبنود السا   .یلي المعالجات المحاسب
  

 تأمینات -أمانات /1بند 
   نوعین:تقسم التأمینات الى 

ة  - السجالت)  –خصوم متداولة محل  تأمینات (المدة أقل من سنه من تارخ قیدها 
ة  - السجالت) –خصوم غیر متداولة محل   تأمینات (المدة أكثر من سنه من تارخ قیدها 

  الحساب رقم
رقم الحساب  IFS فيالمسمى  IFSفي 

 GFMIS فيلمسمى ا GFMIS في

  اخر  مدفوعات-صندوق  31110107  مدفوعات أخر  –الصندوق   2/1/06/007
  اخر  مقبوضات-صندوق  31110108  اخر  مقبوضات-الصندوق   2/1/06/008

سي –الصندوق   001/06/1/2 سي –الصندوق   31110101  رئ   رئ

  تأمینات-أمانات   1/1/01/000
ة  41190101 ات دائنة اخر  –الخصوم المتداولة المحل   تأمینات-حسا
ة  42190101 ات دائنة اخر  –الخصوم غیر المتداولة المحل   تتأمینا-حسا

سي  2/1/02/001  بنك رئ
ت  31120201   سي بنك الكو ز رئ سي –المر  بنك رئ

ت   2/1/02/007 ز بنك الكو سي/  المر  رئ
سي  31120207  مدفوعات أخر  ز رئ ت المر   اخر  مدفوعات-بنك الكو

ت   2/1/02/008 ز بنك الكو سي /  المر رئ
سي  31120208  اخر  مقبوضات ز رئ ت المر   اخر  مقبوضات-بنك الكو

ة  41190101 ات دائنة أخر  –الخصوم المتداولة المحل  تأمینات –حسا
ة  42190101 ات دائنة أخر  –الخصوم غیر المتداولة المحل  تأمینات –حسا
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ة  7/1/04/000 ة 15520101  اإلیرادات القید   إیرادات قید

  IFS ـاإلجراء على نظام ال
ك -1 ش   عند تحصیل التأمین نقدًا أو 
  
  

 اخر  مقبوضات- الصندوق  /من حـ      
ت  أو   ز من حـ / بنك الكو سي المر ة)مقبوضات اخر  – رئ وم   (للوزارات واإلدارات الح
ت  أو   ز من حـ / بنك الكو سي المر  الملحقة)(للجهات  رئ

 تأمینات –أمانات  /الى حـ           
عة  -2 ة التا أحد البنوك المحل   لهاعند إیداع التأمینات المحصلة لحساب الجهة 

ة         (حسب النوع)من حـ / البنوك المحل
 تأمینات –أمانات  /الى حـ          
ت  عند -3 ة الى حساب الجهة ببنك الكو ات البنوك المحل مة التأمینات المحصلة من حسا ز إیداع ق    المر

ت      ز من حـ / بنك الكو سي المر ة) اإلدارات(للوزارات و مقبوضات اخر  – رئ وم   الح
ت    ز أو من حـ / بنك الكو سي المر  (للجهات الملحقة) رئ

ة  /الى حـ             (حسب النوع) البنوك المحل
  الغرض منها. انتهى التيعند رد التأمینات  -4
مة أ)     امل الق

  تأمینات –أمانات  /من حـ     
  مدفوعات أخر  –الصندوق  /إلى حـ         

سي إلى أو       ز رئ ت المر ة)اإلدارات (للوزارات و مدفوعات اخر  –حـ / بنك الكو وم   الح
ت       ز أو الى حـ / بنك الكو سي المر  (للجهات الملحقة) رئ

 

  جزء منها لإلیرادات استحقاقب)   
  تأمینات –أمانات  /من حـ     
  (حسب النوع)اإلیرادات  /إلى حـ        
  مدفوعات أخر  –الصندوق  /إلى حـ        
ت     ز أو الى حـ / بنك الكو سي المر ة(للوزارات مدفوعات اخر  – رئ وم   )واإلدارات الح
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ت     ز أو الى حـ / بنك الكو سي المر   (للجهات الملحقة) رئ
   GFMISاإلجراء على نظام 

  

  

ك) بنظام األستاذ العام(فئة مین یتم تسجیل استمارة أعند تحصیل الت-1 /ش ون القید المحاسبي  ، تحصیل نقد   :ما یليو 
ة)مقبوضات اخر  –الصندوق من حـ /        وم   (للوزارات واإلدارات الح

سي  –من حـ / الصندوق  أو      (للجهات الملحقة)رئ
سي  أو    ز رئ ت المر ة) اإلداراتو  للوزارات(مقبوضات اخر  –من حـ / بنك الكو وم   الح
ت  أو    ز من حـ / بنك الكو سي المر  (للجهات الملحقة) رئ

ة الى             ات دائنة اخر  –حـ /الخصوم المتداولة المحل   تأمینات –حسا
ة  أو          ات دائنة اخر  –الى حـ /الخصوم غیر المتداولة المحل   تأمینات–حسا

أحد البنوك-2 ن القید و،  بنوك) بنظام االستاذ العام (تسجیل استمارة فئة  عند إیداع التأمینات المحصلة لحساب الجهة 
ما یلي:   المحاسبي 

ة         (حسب النوع)من حـ / البنوك المحل
ة  / الخصومالى حـ           ات دائنة اخر  –المتداولة المحل   تأمینات –حسا

ة  أو        ات دائنة اخر  –الى حـ /الخصوم غیر المتداولة المحل   تأمینات –حسا
ت  عند -3 ة الى حساب الجهة ببنك الكو ات البنوك المحل مة التأمینات المحصلة من حسا ز إیداع ق تمارة تسجیل اس المر

ما یلي:، بنوك) بنظام االستاذ العام (فئة    ون القید المحاسبي 
ت       ز من حـ / بنك الكو سي المر ة) اإلدارات(للوزارات و مقبوضات اخر  – رئ وم   الح

ت  من أو   ز حـ / بنك الكو سي المر  (للجهات الملحقة) رئ
ة  /الى حـ             (حسب النوع) البنوك المحل

ما یلي:، بنوك) بنظام األستاذ العام (فئة عند رد التأمینات تسجیل استمارة  -4   ون القید المحاسبي 
مةأ)   امل الق

ة  / الخصوممن حـ      ات دائنة اخر  –المتداولة المحل   تأمینات –حسا
ة   أو  ات دائنة اخر  –من حـ /الخصوم غیر المتداولة المحل   تأمینات –حسا
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ت  /الى حـ            ز بنك الكو سي  المر ة اإلداراتو للوزارات (أخر مدفوعات  –رئ وم   )الح
ز    أو      ت المر سي  –إلى بنك الكو  (للجهات الملحقة)رئ

  

  استحقاق جزء منها لإلیراداتب)
  
  

ة  / الخصوممن حـ      ات دائنة اخر  –المتداولة المحل   تأمینات –حسا
ة  من حـ /الخصوم  أو  ات دائنة اخر  –غیر المتداولة المحل   تأمینات –حسا

    الى حـ / اإلیرادات (حسب النوع)         
سي  /الى حـ  أو       ز رئ ت المر ةللوزارات (أخر مدفوعات  –بنك الكو وم   )واإلدارات الح

ز  إلى حـأو        ت المر سي  –/ بنك الكو   للجهات الملحقة)(رئ
  التالي:تم تحصیلها من أجله ولم یتم ردها ألصحابها یتم قیدها  التيالغرض من التأمینات  انتهاءعند  .5
)(استمارة فئة یتم تسجیل أ)    بنظام األستاذ العام  أخر
ة  من حـ /الخصوم          ات دائنة اخر  –غیر المتداولة المحل   تأمینات –حسا

ة                 الى حـ / اإلیرادات القید
قید نظامي فئة ب)  اتها  ات (إث ةحسا ةإحصائ عملة إحصائ  (  
ومة        من حـ / دیون مستحقة على الح

ومة          ات من الح   الى حـ / مطلو
 
ات –/أمانات  2بند  مرتجع مرت

ة  41160101 ات –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل  مرتجع مرت
ة  42180101 ات –مستحقات –الخصوم غیر المتداولة المحل  مرتجع مرت

  

  الحساب رقم
 فيرقم الحساب  IFS فيالمسمى  IFSفي 

GFMIS  فيالمسمى GFMIS 

ات –أمانات   1/1/02/000   مرتجع مرت
ة  41160101 مرتجع  –ومخصصات مستحقات –الخصوم المتداولة المحل

ات  مرت
ة  42180101 ات –مستحقات –الخصوم غیر المتداولة المحل  مرتجع مرت
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ة  1/7/1/04/000 هإیرادات  15520101  اإلیرادات القید   قید
   IFS الـ ظاماإلجراء على ن

البنك  -1 حساب الجهة  ات وٕایداعه  ز عند رد مبلغ لحساب مرتجع المرت   .المر
  
 

سي  /من حـ       ز رئ ت المر  مقبوضات اخر  –بنك الكو
ات مرتجع –الى حـ / أمانات             مرت

ه. -2 قاف راتب موظف لحین ثبوت الح ف   إ
  اب أول –من حـ / المصروفات      

ات –الى حـ / أمانات            مرتجع مرت
ات -3   عند صرف مرتجع المرت

ات –أمانات  /من حـ         مرتجع مرت
سي           ز رئ ت المر   مدفوعات اخر  –الى حـ / بنك الكو

ات. -4 حساب أمانات مرتجع مرت   في حالة صدور قرار بإلغاء استحقاق راتب الموظف المعلى 
ات –أمانات من حـ/        مرتجع مرت

  اب أول –الى حـ / المصروفات         
اإلیرادات وتسقط من السجالت. عند -5 ات ولم تصرف یتم إقفالها  الغ مرتجع المرت ة لصرف م   انتهاء المدة القانون

ات –من حـ/ أمانات         مرتجع مرت
ة           الى حـ / اإلیرادات القید

   GFMISاإلجراء على نظام 
ة) لرد المبلغ في حساب البنك ت(في نظام االستاذ العام فئة  استمارةعند رد المبلغ تسجل  -1   :بي ون القید المحاس، سو

سي  /من حـ       ز رئ ت المر ة)اإلدارات و  للوزارات(اخر  مقبوضات-بنك الكو وم   الح
سي  أو   ز رئ ت المر  (للجهات الملحقة)من حـ / بنك الكو

ة / الى حـ          ات –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل   مرتجع مرت
ه یتم تسجیل  -2 قاف راتب موظف لحین ثبوت الح ف   في نظام االستاذ العام استمارةإ

  اب أول –من حـ / المصروفات      
ة            ات –مستحقات ومخصصات  –الى حـ / الخصوم المتداولة المحل   مرتجع مرت



58 
 

ات تسجیل  –عند الصرف من حساب األمانات -3 ة) (نظام األستاذ العام فئة في  استمارةمرتجع مرت ون القید ، تسو
  :المحاسبي

ة  /من حـ       ات –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل   مرتجع مرت
ة  من أو   ات –مستحقات  –حـ / الخصوم غیر المتداولة المحل   مرتجع مرت
  

سي  /الى حـ           ز رئ ت المر ة) اإلدارات(للوزارات و اخر  مدفوعات-بنك الكو وم   الح
سي   أو       ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)الى حـ / بنك الكو

  

ة تسجیل  استحقاقحالة صدور قرار بإلغاء  في. 4 ات خالل السنة المال حساب أمانات مرتجع مرت راتب الموظف المعلى 
ة)  (نظام األستاذ العام فئةاستمارة في    ون القید المحاسبي ، تسو

ة  /من حـ       ات –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل   مرتجع مرت
ة  من أو   ات –مستحقات  –حـ / الخصوم غیر المتداولة المحل   مرتجع مرت

  اب أول –المصروفات  /الى حـ          
اإلیرادات وتسقط من السجالت تسجیل  انتهاءعند .5 ات ولم تصرف یتم إقفالها  الغ مرتجع المرت ة لصرف م المدة القانون

ة) (نظام األستاذ العام فئة في  استمارة   ون القید المحاسبي ، تسو
ة       ات –مستحقات ومخصصات  –من حـ / الخصوم المتداولة المحل   مرتجع مرت

ة  أو   ات  –مستحقات  –من حـ / الخصوم غیر المتداولة المحل  مرتجع مرت
ه            الى حـ/ إیرادات قید

 

. –/أمانات  3بند مات من المرتب لحساب جهات أخر   خص

ة  41160200 مات –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل ات لحساب جهات أخر  خص  من المرت
ات لحساب جهات  41160201 ات من المرت ةالعامة للتأمینات  المؤسسة-أخر خصم  االجتماع
ات لحساب جهات أخر  41160202 ات من المرت تي االئتمانبنك  –خصم  الكو
ات 41160203 ات لحساب جهات أخر  خصم  وزارة العدل –من المرت
ات لحساب جهات أخر  41160204 ات من المرت ة –خصم ن ة الس  المؤسسة العامة للرعا
ات لحساب جهات أخر  41160205 ات من المرت ة  –خصم ان-وزارة المال  الموظفین إس
ات لحساب جهات أخر  41160206 ات من المرت ات متنوعة –خصم  خصم
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  الحسابرقم 
رقم الحساب  IFSالمسمى فى  IFSفي 

 GFMISالمسمى فى  GFMISفى 

المؤسسة العامة للتأمینات  -أمانات   1/1/03/001
ة ات لحساب جهات  41160201 االجتماع ات من المرت  المؤسسة-أخر خصم

ةالعامة للتأمینات   االجتماع

ات لحساب جهات أخر  41160202  واالدخاربنك التسلیف  -أمانات   1/1/03/002 ات من المرت بنك  –خصم
تي االئتمان  الكو

ات لحساب جهات أخر  41160203  العدل وزارة-أمانات   1/1/03/004 ات من المرت وزارة  –خصم
 العدل

ة المؤسسة-أمانات   1/1/03/005 ن ة الس ات 41160204  العامة للرعا ات لحساب جهات أخر  خصم  –من المرت
ة ن ة الس  المؤسسة العامة للرعا

ة  وزارة-أمانات   1/1/03/006 ان الموظفین -المال ات لحساب جهات أخر  41160205  إس ات من المرت وزارة  –خصم
ة  ان-المال  الموظفین إس

ات متنوعة -أمانات   1/1/03/007 ات 41160206  خصم ات لحساب جهات أخر  خصم  –من المرت
ات متنوعة  خصم

  IFSلـ اإلجراء على نظام ا
 عند الخصم من الراتب

أحد البنوك  أ) ات المحصلة لحساب الجهات  الغ الخصم  إیداع م
ات لحساب جهات أخر حسب األنواع –أمانات  /من حـ       ات من المرت   خصم

سي  /الى حـ          ز رئ ت المر   اخر  مدفوعات-بنك الكو
سي (للجهات الملحقة)      ز رئ ت المر  أو الى حـ / بنك الكو
ز ب) ت المر   عند ورود إشعار بنك الكو
اب األول – المصروف /من حـ        ال

ات لحساب جهات أخر حسب األنواع  –امانات  /الى حـ          ات من المرت   خصم
 

   GFMISاإلجراء على نظام 
ة) (نظام األستاذ العام فئة  فيتسجل استمارة یتم  عند الخصم من الراتب   تسو

أحد البنوكأ)  ات المحصلة لحساب الجهات    إیداع الخصم
ة الخصوم المتداولة  /من حـ         ات لحساب جهات  -مستحقات ومخصصات  –المحل ات من المرت   -أخر خصم

ةالعامة للتأمینات  المؤسسة                   االجتماع
ة من حـ /         ات لحساب جهات أخر  -مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل ات من المرت    –خصم
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تي االئتمانبنك                   الكو
ة من حـ /         ات -مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل ات لحساب جهات أخر  خصم    –من المرت

  وزارة العدل                
 

ة من حـ /         ات لحساب جهات أخر  -مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل ات من المرت   –خصم
ة                ن ة الس  المؤسسة العامة للرعا

ة  من حـ /         ات لحساب جهات أخر   -ومخصصاتمستحقات  –الخصوم المتداولة المحل ات من المرت    –خصم
ة                  ان-وزارة المال  الموظفین إس

ة  من حـ /         ات لحساب جهات أخر  -مستحقات ومخصصات –الخصوم المتداولة المحل ات من المرت    –خصم
ات متنوعة                  خصم

سي  /الى حـ                ز رئ ت المر ة) للوزارات واإلدارات(اخر  دفوعاتم-بنك الكو وم   الح
سي    أو          ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)الى حـ / بنك الكو

ز ب)    ت المر   عند ورود إشعار بنك الكو
اب األول –المصروف   /من حـ           ال

ة الى حـ             ات لحساب جهات  - مستحقات ومخصصات –/ الخصوم المتداولة المحل ات من المرت   -أخر خصم
ةالعامة للتأمینات  المؤسسة                          االجتماع

ة  الى حـ /             ات لحساب جهات أخر  مستحقات ومخصصات –الخصوم المتداولة المحل ات من المرت   –خصم
تي االئتمانبنك                         الكو

ة  الى حـ /             ات لحساب جهات أخر  مستحقات ومخصصات –الخصوم المتداولة المحل ات من المرت    –خصم
 وزارة العدل                     

ة  الى حـ /             ات مستحقات ومخصصات –الخصوم المتداولة المحل ات لحساب جهات أخر  خصم    –من المرت
ة                      ن ة الس  المؤسسة العامة للرعا

ة  الى حـ /             ات لحساب جهات أخر خصم مستحقات ومخصصات –الخصوم المتداولة المحل   –ات من المرت
ة                       ان-وزارة المال  الموظفین إس

ة  الى حـ /             ا مستحقات ومخصصات –الخصوم المتداولة المحل ات لحساب جهات أخر خصم   -ت من المرت
ات متن                       وعةخصم
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ة تها إلیرادات المیزان  بند4- أمانات - مقبوضات تحت تسو

ة  41190201 ات دائنة أخر  –الخصوم المتداولة المحل تها لإلیرادات –حسا   مقبوضات تحت تسو
  

  

  الحساب رقم
رقم الحساب فى  IFS فيالمسمى  IFSفي 

GFMIS  المسمى فىGFMIS 

تحت  مقبوضات-أمانات  1/1/04/000
ة تها إلیرادات المیزان ة  المتداولةالخصوم  41190201 تسو ات دائنة اخر  –المحل مقبوضات تحت  –حسا

تها    لإلیراداتتسو
  IFSالـاإلجراء على نظام 

اشرة لإلیرادات .1 ن قیدها م م الغ ال   عند تحصیل م
  مقبوضات اخر  –من حـ / الصندوق      

سي  /أو من حـ    ز رئ ت المر   اخر  مقبوضات-بنك الكو
ة –أمانات الى حـ /            تها إلیرادات المیزان   مقبوضات تحت تسو

الغ المقیدة بهذا .2 ة للم   الحسابعند إجراء التسو
هأ)  الكامل لصاح   رد المبلغ 

تها  –من حـ / أمانات       ة  إلیراداتمقبوضات تحت تسو  المیزان
  مدفوعات اخر  –الى حـ / الصندوق          
سي  /الى حـ   أو      ز رئ ت المر    اخر  مدفوعات-بنك الكو
ه وجزء لإلیراداترد جزء ب)    من المبلغ لصاح
تها  –من حـ / أمانات       ة  إلیراداتمقبوضات تحت تسو   المیزان
 بند) –نوع  – مجموعة-ابالى حـ / االیرادات (         
  مدفوعات اخر  –الى حـ / الصندوق          

سي  /الى حـ  أو       ز رئ ت المر    اخر  مدفوعات-بنك الكو
الكجـ)  ة المبلغ    امل لحساب اإلیراداتتسو

تها  –أمانات من حـ /       ة إلیراداتمقبوضات تحت تسو    المیزان
 نوع) –بند –مجموعة-ابات (االیرادالى حـ /          
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ة جزء من المبلغ لإلیرادات والجزء د)  اقيتسو ات أخر  ال   لحسا
تها  –أمانات من حـ /        ة إلیراداتمقبوضات تحت تسو    المیزان

  بند) –نوع  – مجموعة-ابات (االیرادالى حـ /           
ات أخر              الى حـ / أ حسا

  

  
   GFMISاإلجراء على نظام 

الغ  .1 اشرة لحساب اإلیرادات عند تحصیل م ن قیدها م م تها و وال  ة لحساب اإلیرادات  فيتم تسو  النها
ة) (یتم تسجیل استمارة في نظام االستاذ العام فئة  -  ون القید المحاسبي ، تسو

ةللوزارات (اخر مقبوضات  –من حـ / الصندوق       وم   )واإلدارات الح
سي  –من حـ / الصندوق   أو    للجهات الملحقة)(رئ
سي  /من حـ   أو  ز رئ ت المر ة) اإلدارات(للوزارات و اخر  مقبوضات-بنك الكو وم   الح
سي   أو  ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)من حـ / بنك الكو

ة  المتداولةالخصوم الى حـ/           ات دائنة اخر  –المحل تها  –حسا   لإلیراداتمقبوضات تحت تسو
الغ المقیدة بهذا الحسابالتسعند إجراء . 2 ة للم   و
هأ) الكامل لصاح  عند رد المبلغ 

ة في نظام االستاذ العام فئة یتم  ة) (تسجیل استمارة تسو   ون القید المحاسبي  ،تسو
ة  المتداولةالخصوم من حـ /        ات دائنة اخر  –المحل تها  –حسا  لإلیراداتمقبوضات تحت تسو

ت الى حـ /             ز بنك الكو سي/  المر   مدفوعات أخر  – رئ
ة)أخر  مدفوعات-إلى حـ / الصندوق   أو        وم   (للوزارات واإلدارات الح
ز   أو        ت المر سي  –إلى حـ / بنك الكو   الملحقة) (للجهاترئ
سي  –إلى حـ / الصندوق   أو          للجهات الملحقة)(رئ

ه وجزء لإلیراداتعند رد جزء ب)  من المبلغ لصاح
ة)تسجیل استمارة في نظام االستاذ العام یتم    ون القید المحاسبي  ،فئة (تسو

ة  المتداولةالخصوم من حـ /        ات دائنة اخر  –المحل تها  –حسا   لإلیراداتمقبوضات تحت تسو
 )حسب النوع( االیرادات الى حـ /           
سي  /الى حـ            ز رئ ت المر ة(للوزارات اخر  مدفوعات-بنك الكو وم   )واإلدارات الح
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سي  أو        ز رئ ت المر   الملحقة)(للجهات الى حـ / بنك الكو
ةللوزارات (أخر  مدفوعات-الى حـ / الصندوق   أو       وم   )واإلدارات الح
سي  –إلى حـ / الصندوق   أو         الملحقة) (للجهاترئ

ةجـ)  الكامل لحساب اإلیرادات عند تسو  المبلغ 
ة)  (تسجیل استمارة في نظام األستاذ العام فئةیتم    ون القید المحاسبي  ،تسو

  
ة  المتداولةالخصوم من حـ /         ات دائنة اخر  –المحل تها  –حسا   لإلیراداتمقبوضات تحت تسو

 )حسب النوع(االیرادات الى حـ /             
ة جزء من المبلغ لإلیرادات والجزء د)  اقيعند تسو ات أخر  ال  لحسا
ة) (فئة االستاذ العام في نظام تسجیل استمارة  یتم   ون القید المحاسبي  ،تسو
ة  المتداولةالخصوم من حـ /         ات دائنة اخر  –المحل تها  –حسا   لإلیراداتمقبوضات تحت تسو

 )حسب النوع(االیرادات الى حـ /             
ات أخر الى حـ /                أ حسا

  
الغ-/ أمانات 5بند ة م  مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات المیزان

ة  41160500 ة –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات المیزان  م
 

  الحساب رقم
رقم الحساب في  IFSالمسمى في  IFSفي 

GFMIS  المسمى فيGFMIS 

الغ مخصوم بها  1/1/05/000  انواع على م
ةمصروفات  بنود ة الخصوم  41160500 المیزان  مستحقات ومخصصات –المتداولة المحل

ة الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات المیزان  م

ات/ أ  1/1/05/001 ة 41160501 المرت الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات المیزان  -م
ضات العاملین  تعو

ةالمستلزمات   1/1/05/002 ة 41160502 والخدمات/ أ السلع الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات المیزان  -م
 استخدام السلع والخدمات

ة 41160504   الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات المیزان  -م
ل  تكلفة التمو

ة 41160505   الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات المیزان  -م
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 اإلعانات

ة 41160506   الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات المیزان  -م
 المنح

ة 41160507   الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات المیزان  -م
ة  المنافع االجتماع

1/1/05/003  
  وسائل نقل ومعدات وتجهیزات/أ
انة/أ ة و الص ع اإلنشائ   المشار

 االستمالكات العامة/أ
41160511 

ة الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات المیزان  -م
  األصول غیر المتداولة

  
 

زات   1/1/05/602 اعتمادات صرف قانون التعز
ة ر ة 41160512  العس ر زات العس   اعتمادات صرف قانون التعز

ةعثات   1/1/05/608 ة للموظفین 41160515 للموظفین دراس  عثات دراس
عثات   1/1/05/609 ةال ة الدراس ة 41160516 للطل ة للطل  عثات دراس
ةالحمالت   1/1/05/610 ة 41160517 الدین  حمالت دین
ان الموظفین  1/1/05/614 اه واناره اس ان الموظفین 41160518 م اه واناره اس  م
ام   1/1/05/618 ةتنفید اح ة 41160519 قضائ ام قضائ  تنفیذ أح
ضات حوادث  1/1/05/701 ضات حوادث 41160520 تعو  تعو
افات وجوائز لغیر موظفین  1/1/05/702 افأت وجوائز لغیر الموظفین 41160521 م  م
ه  1/1/05/705 ة 41160522 فوائد و قروض عقار  فوائد قروض عقار
ه  1/1/05/707 ة 41160523 اعفاء من قروض عقار  إعفاء من قروض عقار
ات   1/1/05/746 اء المدیون ةاع ة 41160524 الصع ات الصع اء المدیون  أع
الت اخر   1/1/05/708 الت أخر لألفراد 41160525 لألفرادتحو  تحو
ةدعم الصحف   1/1/05/710 ة 41160526 المحل  دعم الصحف المحل
اضه  1/1/05/711 ه انشطه ر ة 41160527 مساعده اند اض ة واألنشطة الر  مساعدات االند
ات و   1/1/05/712 ات نفع عامم نقا ات النفع العام 41160528 جمع ات وجمع  مساعدات النقا
اةاعانات بیت   1/1/05/726 اة 41160529 الز  اعانات بیت الز

ات المحولة 41160530   اة الشر  ز
ض األنشطة  1/1/05/736 ض األنشطة الخاصة 41160531 الخاصة تعو  تعو
ض األنشطة  1/1/05/738 ض األنشطة المختلفة 41160532 المختلفة تعو  تعو

ة 41160533    عجوزات الصنادی والعهد النقد
ه مؤتمرات  1/1/05/603 ة 41160534 محل  مؤتمرات محل
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ه مؤتمرات  1/1/05/604 ة 41160535 خارج  مؤتمرات خارج
ةالدورات   1/1/05/605 اض ة 41160536 الر اض  الدورات الر

ة/أماناتالشئون   1/1/05/619   م.م.بها القضائ
ة 41160537 على أنواع ب.م.م  الشئون القضائ

ه   1/1/05/810 الخارج 41160538 الخارج فيمهمات رسم ة   مهمات رسم
ه  1/1/05/607 ات فخر ة 41160539 قنصل ات فخر  قنصل

ة 41160540   وم  تكالیف تشغیل الطائرات الح
 وزارة الدفاع 41160541 وزاره الدفاع  1/1/05/601
 التزامات أخر  41160542 التزامات أخر   1/1/05/808
  مجلس األمة 41160543  مجلس األمة  1/1/05/716
ت  1/1/05/717 ت 41160544  جامعة الكو   جامعة الكو

حاث  1/1/05/718 ت لأل حاث 41160545  معهد الكو ت لأل   معهد الكو

المؤسسة العامة للتأمینات   1/1/05/719
ة ةالمؤسسة العامة للتأمینات  41160546  االجتماع   االجتماع

ة  1/1/05/721 ت اء الكو الة األن ة 41160547  و ت اء الكو الة األن   و
ة  1/1/05/722 ة 41160548  الهیئة العامة للمعلومات المدن   الهیئة العامة للمعلومات المدن
  العامة للبیئة الهیئة 41160549  الهیئة العامة للبیئة  1/1/05/724
ت  1/1/05/725 ة الكو ت 41160550  بلد ة الكو   بلد
  اإلدارة العامة لإلطفاء 41160551  اإلدارة العامة لإلطفاء  1/1/05/728
  الهیئة العامة لالستثمار 41160552  الهیئة العامة لالستثمار  1/1/05/729

قي و   1/1/05/730 م التطب الهیئة العامة للتعل
ب ب 41160553  التدر قي و التدر م التطب   الهیئة العامة للتعل

  الهیئة العامة لشئون القصر 41160554  الهیئة العامة لشئون القصر  1/1/05/732

الهیئة العامة لشئون الزراعة و   1/1/05/733
ة ة 41160555  الثروة السم   الهیئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السم

ض   1/1/05/737 اتتعو ات 41160556  الشر ض الشر   تعو
ضات  1/1/05/739 ضات 41160557  الهیئة العامة لتقدیر التعو   الهیئة العامة لتقدیر التعو
اضة  1/1/05/742 اب و الر اضة 41160558  الهیئة العامة للش   الهیئة العامة للر
ة  1/1/05/749 ن ة الس ةالمؤسسة العامة  41160559  المؤسسة العامة للرعا ن ة الس   للرعا

اعة   1/1/05/755 ط ة  الهیئة العامة للعنا
م و السنة  م و السنة  41160560ونشر القرآن الكر اعة ونشر القرآن الكر ط ة  الهیئة العامة للعنا

ة و علومها   النبو
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ة و علومها   النبو
  ذو اإلعاقةالهیئة العامة لشئون  41160561  الهیئة العامة لشئون ذو اإلعاقة  1/1/05/756
  الهیئة العامة للقو العاملة 41160562  الهیئة العامة للقو العاملة  1/1/05/758
ة  1/1/05/804 ة 41160563  مؤسسات علم   مؤسسات علم
ة  1/1/05/805 ة 41160564  اإلعانات الخارج   اإلعانات الخارج

افحة الفساد   افحة   41160565  الهیئة العامة لم   الفسادالهیئة العامة لم
اشر   ع االستثمار الم اشر  41160566  هیئة تشج ع االستثمار الم   هیئة تشج

هیئة مشروعات الشراكة بین   
  هیئة مشروعات الشراكة بین القطاعین الخاص والعام  41160567  القطاعین الخاص والعام

ة   ة  41160568  الهیئة العامة للغذاء والتغذ   الهیئة العامة للغذاء والتغذ
اضة  1/1/05/742 اب و الر اب  41160569  الهیئة العامة للش   الهیئة العامة للش

  IFSالـاإلجراء على نظام 
الغ  -1 مة الم ات ق استخدام النوع  المعالةیتم إث ة قیدا على هذا الحساب على أن یراعى أن یتم القید  ة السنة المال بنها

 المختص 
 )النوع حسب( المصروفاتمن حـ /        

ة–االمانات الى حـ/              الغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات المیزان     النوع)حسب ( م
 عند الصرف  -2
الغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات –االمانات من حـ /        ة (المیزام  )حسب النوعن

سي  /الى حـ             ز رئ ت المر   اخر  مدفوعات-بنك الكو
الغ-3 ة یتم إسقاطها من  الم الغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات المیزان حساب أمانات م المستحقة للغیر المقیدة 

ة  ات النظام الحسا ة وتقید  السجالت لحساب اإلیرادات القید خ قیدها  عد مضى سنتین من تار   :دة التقادماقي مالسجالت 
الغ مخصوم بها على  –االمانات من حـ /       ة م  )حسب النوع(انواع بنود مصروفات المیزان
ة الى حـ /            اإلیرادات القید
  النظامي:القید 

ومة        من حـ / الدیون المستحقة على الح
ومة     ات من الح   الى حـ/ مطلو

   GFMISاإلجراء على نظام 
ونه للموردین مثبت بها المصروفات المستحقة لهم ولم یتم اصدار سند   الحالة االولى : ة م ة السنة المال عند وجود فواتیر بنها
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لساب تسجیلها على لم یتم دفعها) ا التيدفع لتلك الفواتیر یتم االستعالم عن تلك الفواتیر من نظام المدفوعات (بتقرر الفواتیر 
  المورد:

ال ات الجهةنظام قید الفاتورة    دون تأثیر على حسا
 )النوع حسب( / المصروفمن حـ     

ة المتداولة الخصومالى حـ/              موردین – دائنة ذمم – المحل
  
 

ة المبلغ المس ة :ولتعل اع الخطوات التال   تح یتم إت
مة ا اسمفاتورة إشعار مدین  استمارة تسجیل-1 ة المستعلم عنها المستفید في نظام المدفوعات بنفس ق اس ون القید ، لفاتورة الق

  :المحاسبي
ة المتداولة / الخصوممن حـ                                                                                           موردین – دائنة ذمم – المحل
ة  الى حـ/           الغ مخصوم بها على أنواع بنود –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل   ة مصروفات المیزان م

  )حسب النوع(               
سند دفع  استمارة تسجیل-2 سند الدفع تساو صفر وذلك محصلة أن  صفر سند دفع صفر (المقصود  حساب البنك  الغ  مة الم أن ق

ة ( اس ال من الفاتورة الق مة مبلغ اإلشعار المدین) لدفع  ساو ق مة مبلغ الفاتورة  المستفید في نظام  اسم) 2) واالشعار المدین (1ق
الغ المدفوعات  ن الرجوع الحقًا لتلك الفاتورة لمعرفة تفاصیل عن الم م ذلك  محصلة ون القید ال، ) للخصومتم تعلیتها  التي(و   محاسبي الناتج 

  حسب النوع –المصروف من حـ /       
ة الى حـ/           الغ مخصوم بها عل –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل ة م   ى أنواع بنود مصروفات المیزان

  )حسب النوع(               
الرقم  فيعند السداد  -3 ر من النظام  ة الالحقة یتم اصدار تقر الغ  المدنيالسنة المال للمورد أو لكافة الموردین للتأكد من تفاصیل الم

ة جدیدة من نظام المدفوعات للمورد  التي اس قة ، ومن ثم یتم اصدار فاتورة ق ة السا السنة المال جراءات السداد حینه وتتخذ إ فيتم تعلیتها 
ة ة البن محصلة  المحاسبيون القید ،  والتسو   الناتج 

ة من حـ /       الغ مخصوم بها  –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل ة علم   ى أنواع بنود مصروفات المیزان
 )حسب النوع(             

سي  /الى حـ             ز رئ ت المر ة(للوزارات اخر  مدفوعات-بنك الكو وم   )واإلدارات الح
سي   أو        ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)الى حـ / بنك الكو

ة :  ونه للموردین مثبت بها المصروفات المستحقة لهم الحالة الثان ، یروتم اصدار سند دفع لتلك الفواتعند وجود فواتیر م
ة . ة السنة المال  ولم یتقدم أصحابها لصرفها حتى نها
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ةتقرر"سحب .1 ات المتاحة لتقرر التسو ات الحر ة یوضح (الش الت" من نظام إدارة النقد شف ت) التي لم یتم والتحو تها مع  سو
  حساب البنك.

ة محل اإلقفال دون ا مبلغهاإلغاء سند الدفع الستمارة الفاتورة المعتمدة والتي لم یتسلم اصحابها .2 ة السنة المال لمساس حتى نها
ما یلي: استمارة ون القید المحاسبي إللغاء سند الدفع    الفاتورة ل

  
 

ز       ت المر سي من حـ / بنك الكو ة  – رئ  تسو
  )حسب النوع(المصروف الى حـ /           

ة محل اإلقفال تسجیل إشعار مدین في نظام المدفوعات بإجمالي مبلغ (سند الدفع الملغى) في .3 ة السنة المال ون القید  ،نها
ما یلي:   المحاسبي 

ة المتداولة الخصوممن حـ /        موردین – دائنة ذمم – المحل
ة الى حـ/            الغ مخصوم بها عل –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل ة م   ى أنواع بنود مصروفات المیزان

  )حسب النوع(                  
سند دفع  استمارةتسجیل .4 سند الد صفر سند دفع صفر (المقصود  حساب البنك  الغ  مة الم مةفع تساو صفر وذلك محأن ق  صلة أن ق

ة ( اس ال من الفاتورة الق مة مبلغ اإلشعار المدین) لدفع  ساو ق المستفید في نظام المدفوعات  اسم) 2) واالشعار المدین (1مبلغ الفاتورة 
الغ  ن الرجوع الحقًا لتلك الفاتورة لمعرفة تفاصیل عن الم م ذلك  ون القید المحاسبي الناتج للخصومتم تعلیتها  التي(و   :محصلة) و

  )حسب النوع(المصروف من حـ /        
ة الى حـ/              الغ مخصوم بها على –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل ة م    أنواع بنود مصروفات المیزان

  )حسب النوع(                  
ة من نظام المدفوعات جدیدة للمورد  في الخصومعند السداد من .5 اس ة إجراءات اذ حینه وتتخ فيالسنة الالحقة یتم اصدار فاتورة ق لسداد والتسو

ون القید  ة ل محصلة: المحاسبيالبن   الناتج 
ة من حـ /       الغ مخصوم بها على –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل ة  م   أنواع بنود مصروفات المیزان

   )حسب النوع(              
ز  /الى حـ           ت المر ة –بنك الكو   تسو

ة حساب  انقضاءعند .6 ة یتم تسو ة وذلك عن طر تسجیل  الخصومالمدة القانون  فيار مدین فاتورة إشع استمارةالى حساب اإلیرادات القید
ة المستفید بنفس ق اسمنظام المدفوعات  اس قة،مة الفاتورة الق  ون القید المحاسبي: السا

ة المتداولة / الخصوممن حـ                                                                                           موردین – دائنة ذمم – المحل
ةالى حـ/             االیرادات القید
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سند دفع  استمارة تسجیل.7 مة صفر سند دفع صفر (المقصود  سند الدفع تساو صفر وذلك محصلة أن ق حساب البنك  الغ  مة الم  أن ق
ة ( اس ال من الفاتورة الق مة مبلغ اإلشعار المدین) لدفع  ساو ق المستفید في نظام المدفوعات  اسم) 2) واالشعار المدین (1مبلغ الفاتورة 

ذلك الغ  (و ن الرجوع الحقًا لتلك الفاتورة لمعرفة تفاصیل عن الم ة التيم ون القید الم، ) تم تعلیتها لإلیرادات القید محصلة و حاسبي الناتج 
ة واإلشعار المدین: لعملیتي ة لكل من الفاتورة األصل ة البن   السداد والتسو

  
  
 

ة من حـ /       ة  –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل الغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات المیزان   م
  )حسب النوع(            

ةالى حـ/             االیرادات القید
ة)العام  األستاذیتم تسجیل استمارة .8 ات إحصائ    النظاميالقید  (حسا
ومةمن حـ / الدیون المستحقة على      الح

ومة       ات من الح  الى حـ/ مطلو
  
الغ-/ أمانات 6بند ة م  تحت التسو

ة  41190300 ات دائنة أخر  –الخصوم المتداولة المحل ة –حسا الغ تحت التسو  م
ة  41190301 ات دائنة أخر  –الخصوم المتداولة المحل ة –حسا الغ تحت التسو  م
ة الخصوم غیر المتداولة  42190200 ات دائنة أخر  –المحل ة –حسا الغ تحت التسو  م
ة  42190201 ات دائنة أخر  –الخصوم غیر المتداولة المحل ة –حسا الغ تحت التسو  م

  

  الحساب رقم
 فيرقم الحساب  IFS فيالمسمى  IFSفي 

GFMIS  فيالمسمى GFMIS 

ة -أمانات  الغ تحت التسو   م
1/1/06/000 

ة الخصوم  41190300 ات دائنة أخر  –المتداولة المحل الغ تحت  –حسا م
ة  التسو

ة  41190301 ات دائنة أخر  –الخصوم المتداولة المحل الغ تحت  –حسا م
ة  التسو
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ة  42190200 ات دائنة أخر  –الخصوم غیر المتداولة المحل الغ  –حسا م
ة   تحت التسو

ة  42190201 ات دائنة أخر  –الخصوم غیر المتداولة المحل الغ  –حسا م
ة   تحت التسو

  IFSالـاإلجراء على نظام 
  عند التحصیل-1
  
 

  اخر  مقبوضات-صندوق  /من حـ      
ت  /من حـ  أو   ز بنك الكو سي المر   اخر  مقبوضات- رئ

الغ-أمانات  /الى حـ            ة م   تحت التسو
مة دفعة مستحقة الدفع عند خصم محجوز-2  ضمان من ق

 حسب النوع –المصروفات  /من حـ      
الغ-أمانات  /الى حـ          ة م   تحت التسو
ت  /الى حـ          ز بنك الكو سي المر   أخر  مدفوعات- رئ

ات المسلمة -3 خ صالحیتها. ألصحابهاالش   وانتهى تار
ت  /من حـ       ز بنك الكو سي المر   اخر  مدفوعات- رئ
الغ-أمانات  /الى حـ           ةتحت  م   التسو

الغ المسجلة -4 ة الم الصرف ألصحابها او قیدها  فيعند تسو ات  ألهذا الحساب  نوع من أنواع الحسا
  األخر 

الغ-أمانات  /من حـ      ة م   تحت التسو
ت  /الى حـ          ز بنك الكو سي المر   اخر  مدفوعات-رئ

  اخر  مدفوعات-صندوق  /الى حـ   أو    
 أ حساب أخر /الى حـ  أو     

  

 GFMIS الـ االجراء على نظام
  عند التحصیل -1
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ة) (فئة استمارة في نظام األستاذ العام  تسجل    ون القید المحاسبي:، تسو
ةللوزارات (أخر  مقبوضات- الصندوق  /من حـ       وم   )واإلدارات الح

سي  –من حـ / الصندوق   أو    للجهات الملحقة)(رئ
سي  /من حـ  أو   ز رئ ت المر ة(للوزارات مقبوضات أخر  –بنك الكو وم   )واإلدارات الح
سي  أو   ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)من حـ / بنك الكو

ة  /الى حـ           ات دائنة أخر  –الخصوم غیر المتداولة المحل ة –حسا الغ تحت التسو   م
  
  
مة دفعة مستحقة الدفع عند -2   خصم محجوز ضمان من ق

ون قید الفاتورة:*  مة الدفعة و امل ق ة من نظام المدفوعات  اس فاتورة ق مة الدفعة المستحقة للمورد    عند صرف ق
مة الدفعة) / المصروف  من حـ      ق )  

ة المتداولة الخصومالى حـ /             موردین – دائنة ذمم – المحل
مة محجوز الضمان تسجیل إشعار مدین في نظا*  ق   ون القید المحاسبي:، م المدفوعات 
ة المتداولة الخصوم /من حـ        موردین – دائنة ذمم – المحل

ة  /الى حـ            ات دائنة أخر  –الخصوم المتداولة المحل ة –حسا الغ تحت التسو   م
محجوز *  مة الدفعة المستحقة الدفع للمورد) واالشعار المدین  ق ة ( نظام  ان فيالضمتسجیل سند دفع لدفع الفاتورة االصل

  ون القید المحاسبي المحصلة:، المدفوعات 
  / المصروف حـمن      

ة  /حـ الى           ات-الخصوم المتداولة المحل الغ-دائنة أخر  حسا ة م   تحت التسو
سي  /الى حـ           ز رئ ت المر ة(للوزارات مدفوعات أخر  –بنك الكو وم   )واإلدارات الح

سي   أو      ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)الى حـ / بنك الكو
ات المسلمة ألصحابها *  ة) عند (فئة قید یدو في نظام االستاذ العام تسجیل یتم  صالحیتها،مدة تارخ  وانتهتالش  انقضاءتسو

ة الش   :ون القید المحاسبي، ات   لرد المبلغ في حساب البنك الفترة المحددة لصالح
سي  /من حـ        ز رئ ت المر ة(للوزارات أخر  مدفوعات –بنك الكو وم   )واإلدارات الح

سي  أو    ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)من حـ / بنك الكو
ة  /الى حـ            ات-الخصوم المتداولة المحل الغ-دائنة أخر  حسا ة م   تحت التسو
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الغ المسجلة  -3 ة الم ات األخر ، یتم  فيعند تسو الصرف ألصحابها او قیدها أل نوع من أنواع الحسا هذا الحساب 
ة) (فئة  االستاذ العامنظام  فيتسجیل استمارة قید یدو    :المحاسبيون القید ، تسو

ة  /من حـ       ات-الخصوم المتداولة المحل الغ-دائنة أخر  حسا ة م   تحت التسو
سي  /حـ الى           ز رئ ت المر ة)مدفوعات أخر  –بنك الكو وم   (للوزارات واإلدارات الح

سي  أو       ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)الى حـ / بنك الكو
ومللوزارات (أخر مدفوعات  –الصندوق  /الى حـ  أو         ة)واإلدارات الح
سي  أو         (للجهات الملحقة)إلى حـ / الصندوق رئ
 أ حساب أخر /الى حـ  أو      

  
الغ محصلة لحساب جهات أخر  -ت / أمانا7بند    م

ة  41190400 ات دائنة أخر  –الخصوم المتداولة المحل الغ محصلة لحساب جهات –حسا  أخر  م
ة  41190401 ات دائنة أخر  –الخصوم المتداولة المحل الغ محصلة لحساب جهات أخر  –حسا  م
ة  31220200 ة األجنب الخارج –األصول المتداولة المال ة   دفعات واعتمادات نقد
الخارج  31220201 ة  ات-دفعات واعتمادات نقد  المرت
ة حصیلة-الصندوق  31110104 ع المال ع الطوا  ب

  

  الحسابرقم 
 IFSفي 

 IFS فيالمسمى 
رقم الحساب 

 GFMIS في
 GFMIS فيالمسمى 

الغ-أمانات   1/1/07/000 ة  41190401 جهات اخر  محصلة لحساب م ات دائنة أخر  –الخصوم المتداولة المحل  –حسا
الغ محصلة لحساب جهات أخر   م

الخارج واعتماداتدفعات   1/2/03/000 ة  الخارج  31220201  نقد ة  ات-دفعات واعتمادات نقد  المرت
ه حصیلة  2/1/06/004 ع مال ع طوا ة حصیلة-الصندوق  31110104  ب ع المال ع الطوا  ب

  IFSالـاإلجراء على نظام 
 عند التحصیل -1
عاتأ)  ة) مب وم الوزارات واإلدارات الح ة (خاص  ع المال   الطوا

ة) الصندوق  /من حـ       ع مال ع طوا   (حصیلة ب
الغ-أمانات  /الى حـ             أخر محصلة لحساب جهات  م
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عاتب)  ة مب اتب الخارج ة عن طر الم ع المال   الطوا
الخارج واعتماداتدفعات  العهد /من حـ       ة    نقد

الغ-أمانات  /الى حـ           محصلة لحساب جهات اخر  م
العهد دفعات * ة لألصول (العهد). واعتماداتیراعى تنفیذ إجراءات المعالجة الخاصة  الخارج الواردة ضمن المعالجة المحاسب ة    نقد
ة بخالفجـ)   ع المال   الطوا

سي  /من حـ       ز رئ ت المر    مقبوضات أخر  –بنك الكو
  مقبوضات أخر  –من حـ / الصندوق  أو  

الغ-أمانات  /الى حـ             أخر محصلة لحساب جهات  م
  
الغ المحصلة الى الجهات -2 د الم  عند تور

الغ- أمانات /من حـ          محصلة لحساب جهات اخر  م
سي  /الى حـ            ز رئ ت المر  أخر  مدفوعات-بنك الكو

 GFMIS الـ االجراء على نظام
  عند التحصیل  -1

ة)  (فئةفي نظام األستاذ العام  استمارةتسجیل  لكافة الحاالت یتم ون القید المحاسبي تسو  ، 
ة  – الصندوق  /من حـ       ع مال ع طوا ة)حصیلة ب ع المال عات الطوا   (مب

ع  –من حـ / الصندوق  أو   ة) مقبوضات اخر (بخالف الطوا ةللوزارات (المال وم   )واإلدارات الح
سي  –من حـ / الصندوق  أو     للجهات الملحقة)(رئ
ت  أو   ز من حـ / بنك الكو سي المر ة(للوزارات مقبوضات اخر  – رئ وم   )واإلدارات الح
سي  أو   ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)من حـ / بنك الكو

ة  /الى حـ           ات-الخصوم المتداولة المحل الغ-دائنة أخر  حسا   محصلة لحساب جهات اخر  م

ة یتم تسجیل  عند -2 اتب الخارج ة عن طر الم ع المال ع الطوا ة)(فئة بنظام األستاذ العام  یدو قید  استمارةمب  تسو
ة       ة األجنب الخارج –من حـ / األصول المتداولة المال ة    دفعات واعتمادات نقد
ة  /الى حـ           ات-الخصوم المتداولة المحل الغ-دائنة أخر  حسا  محصلة لحساب جهات اخر  م

ة  -3 اس الغ الى الجهات یتم إصدار استمارة فاتورة ق د الم الغ  المحصل لها نظام المدفوعات لحساب الجهات فيعند تور الم
 المحاسبيون القید حده، ل على 
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ة  /حـ من       ات-الخصوم المتداولة المحل الغ-دائنة أخر  حسا   محصلة لحساب جهات اخر  م
ة الى حـ/ الخصوم المتداو            موردین –ذمم دائنة  –لة المحل

المبلغ  -4 ل لكل جهة على حدة   المحاسبيون القید اإلجمالي، اصدار سند الدفع او التحو
ة  /من حـ        ات-الخصوم المتداولة المحل الغ-دائنة أخر  حسا   محصلة لحساب جهات اخر  م

سي الى             ز رئ ت المر ة(للوزارات مدفوعات اخر  –حـ / بنك الكو وم   )واإلدارات الح
سي   أو        ز رئ ت المر   (للجهات الملحقة)الى حـ / بنك الكو
  

افآت  صندوق -امانات  /8بند  ةم   اجتماع

  

ة  41160601 افآت  –مستحقات ومخصصات  –الخصوم المتداولة المحل ةمخصصات صندوق م  اجتماع
  

  الحسابرقم 
رقم الحساب  IFSالمسمى فى  IFSفي 

 GFMISالمسمى فى  GFMISفى 

افآت  –أمانات   1/1/08/000 صندوق م
ة ة  41160601 اجتماع  مخصصات-ومخصصات  مستحقات-الخصوم المتداولة المحل

ة افآت اجتماع  صندوق م
  IFSالـاإلجراء على نظام 

الغ  -1  عند تخصص الم
اب األول – المصروف /من حـ         ال

افآت  –أمانات  /الى حـ          ةصندوق م   اجتماع
الغعند  -2   للمستحقین صرف الم

افآت  –أمانات  /من حـ      ةصندوق م   اجتماع
ز  /الى حـ         ت المر سي –بنك الكو  رئ

  GFMISاالجراء على نظام 
الغ  -1 ة) (فئة قید یدو في نظام االستاذ العام تسجیل یتم عند تخصص الم  ون القید المحاسبي، تسو

اب األول – المصروف /من حـ         ال
ة  /الى حـ           ة مخصصات-ومخصصات  مستحقات-الخصوم المتداولة المحل افآت اجتماع   صندوق م
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ة) من حساب االمانات (فئة نظام االستاذ العام  في یدو یتم تسجیل قید عند الصرف  -2   يالمحاسبون القید ، تسو
ة  /من حـ       ة مخصصات-ومخصصات  مستحقات-الخصوم المتداولة المحل افآت اجتماع   صندوق م
ز  /الى حـ            ت المر سي  –بنك الكو   (للجهات الملحقة)رئ

  

ة صندوق -/أمانات  9بند  ع افآت تشج   م
افآت تخصص نادر 41160701  م
افآت تفوق  41160702  م

  

  

  الحساب رقم
 IFSفي 

 IFS فيالمسمى 
 فيرقم الحساب 
GFMIS 

 GFMIS فيالمسمى 

افآت-أمانات   1/1/09/001 افآت تخصص نادر 41160701 تخصص نادر م  م
افآت-أمانات   1/1/09/001 افآت تفوق   41160702  تفوق  م   م

  IFSالـاإلجراء على نظام 
الغ -1  عند تخصص الم

اب األول – المصروف /من حـ         ال
ة –أمانات  /الى حـ           ع افآت تشج   صندوق م

افآت تخصص نادر                           م
افآت تفوق                          م

الغ عند -2  للمستحقین صرف الم
ة –أمانات  /من حـ     ع افآت تشج   صندوق م

افآت                         تخصص نادرم
افآت تفوق                         م

ز  /الى حـ           ت المر سي-بنك الكو  رئ
  

  GFMISاالجراء على نظام 
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الغ تخصص عند  -1 ة) (فئة قید یدو في نظام االستاذ العام تسجیل یتم الم  ون القید المحاسبي، تسو
اب األول – المصروف /من حـ         ال

افآت تخصص نادر /الى حـ             م
افآت تفوق  /الى حـ            م

  

ة) من حساب (فئة نظام االستاذ العام  في یدو یتم تسجیل قید عند الصرف  -2 ون تسو   المحاسبيالقید  االمانات، 
افآت تخصص نادر /من حـ         م

افآت تفوق  /من حـ         م
ز  /الى حـ            ت المر سي-بنك الكو   (للجهات الملحقة) رئ

  

 خامسا : الحسابات اإلحصائية (النظامية)
 

اشر على اإلیرادات والمصروفات أو المقبوضات والمدفوعات  س لها تأثیر م عة ل ار والمتا ة تعتبر قیود دفترة للتذ ات النظام الحسا
ة  مة عند ال إجراءها،تصاحب  التيوٕانما ینحصر تأثیرها عن طر القیود المحاسب لجأ إلى القید إلیها وعلیها بنفس الق حاجة و

ض  عة تطورات ق   .التزام خالل مدة من الزمن أمستح أو دفع  ألمتا
ة :   وتشمل البنود التال

ومة  01بند    دیون مستحقة للح
ومة 02بند  ات الح   مطلو
ومة 03بند    دیون مستحقة على الح
ومة 04بند  ات من الح   مطلو
ة 05بند  ع المال   عهدة الطوا
ة  06بند  ع المال   الطوا
ة  07بند    بنك اعتمادات مستند
ة  08بند    اعتمادات مستند
ات ضمان 09بند  ات وخطا   بنك ش
ات ضمان 10بند ات وخطا   تأمینات ش

ة  11بند  ع البرد   عهدة الطوا
ة  12بند  ع البرد   الطوا
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ة / العامة 13بند  ع المال   عهدة الطوا
ة العامة 14د بن ع المال   الطوا

ة  15بند  ع الجامع   عهدة الطوا
ة  16بند  ع الجامع   الطوا
ه تحت التنفیذ  17بند    اعتمادات مستند
ة  18بند    موردین عن اعتمادات مستند
طاقات الممغنطة 19بند    عهدة ال
طاقات الممغنطة20بند    ال

  
الغ عن خدمات واعمال مؤداة 21بند    م
ات خدمات واعمال 22بند    مطلو
ات تحت التحصیل  23بند   بنك ش

ات مودعة تحت التحصیل  24بند    ش
ة  25بند  مة النقد طاقات ذات الق   عهد األوراق وال
ة  26بند  مة النقد طاقات ذات الق   األوراق ذات ال
  أمال الدولة العقارة  27بند 
م أمالك الدولة العقارة  28بند    ق
  اهالك أمالك الدولة العقارة  29بند 
  متراكم اهالك أمالك الدولة العقارة  30بند 
ومة  31بند  ة للح   مستحقات ضرب
ومة  32بند  ة للح ات ضرب   مطلو
ة   33بند  ة اإللكترون ع المال   الطوا
ة  34بند  ة اإللكترون ع المال   خدمات الطوا

ة بنظا ات النظام ومة وقد تم مقابلة الحسا ة الح ما یلي المعالجات  GFMISم نظم إدارة مال ة وف ات اإلحصائ من ضمن الحسا
قة. ة للبنود السا   المحاسب

  
ومة 01بند             دیون مستحقة للح
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ومة 02بند  ات الح    مطلو
            

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

ومة  3/1/01/000 ومة  91110100  دیون مستحقة للح   دیون مستحقة للح
ومة  91110101   دیون مستحقة للح

ومة  3/1/02/000 ات الح ومة  91110200  مطلو ات الح   مطلو
ومة  91110201 ات الح   مطلو

  IFSالـ  اإلجراء على نظام

 

موذلك  ة تعم م المال التعام ام العامة التي وردت  قا للقواعد واالح ة للجهات 1994) لسنة 9رقم ( ط م بخصوص القیود المحاسب
ة فقرة رقم ( وم   :)41الح

ومة -1 ات دیون مستحقة للح  عند إث
ومة        من حـ / دیون مستحقة للح
ومةالى حـ /            ات للح   مطلو

اته  -2 ض  فيعد تحصیل الدین وٕاث ة (اإلیرادات) أو إسقاط الدین أو تخف ات المیزان ةحسا  المدیون
ومةمن حـ /        ات للح  مطلو
ومة               الى حـ / دیون مستحقة للح
   GFMISعلى نظام  االجراء

ومة –1 ات دیون مستحقة للح   عند إث
ة)  استمارةتسجیل یتم  ة) نظام االستاذ العام فئة  في(قید یوم ات نظام ارمع (حسا ون القید ، ) STAT( إحصائيالعملة  اخت

  :المحاسبي
ومة       من حـ / دیون مستحقة للح

ومةالى حـ /           ات للح   مطلو
اته  -2 ض  فيعد تحصیل الدین وٕاث ة (اإلیرادات) أو إسقاط الدین أو تخف ات المیزان ةحسا   المدیون

ة)  استمارةتسجیل یتم  ة) نظام االستاذ العام فئة  في(قید یوم ات نظام ارمع (حسا ون القید ، ) STAT( إحصائيالعملة  اخت
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 :المحاسبي
ومةمن حـ /       ات للح  مطلو

ومة             الى حـ / دیون مستحقة للح
  

ومة 03بند                  دیون مستحقة على الح
ومة 04 بند ات من الح    مطلو

  الحسابرقم 
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

ومةعلى ادیون مستحقة   3/1/03/000 ومةمستحقة على ادیون   91120100  لح   لح
ومةمستحقة على ادیون   91120101   لح

ات   3/1/04/000 ومةمن مطلو ات   91120200  الح ومةمن مطلو   الح
ات   91120201 ومةمن مطلو   الح

  IFSالـاإلجراء على نظام 

مة األمانات  -1 الغ المستحقة للغیر من الجهة والمعل تسدیدها لحین  التيق مة الم فترة  هاءانتتم إسقاطها من الدفاتر وق
ة.  التقادم القانون

ومة       من حـ / دیون مستحقة على الح
ومةالى حـ /            ات من الح   مطلو

ام الجهة بتسدید  فيسقوط الح  عند -2 ة أو ق   الدین.المطال
ومةمن حـ /        ات من الح   مطلو
ومة              الى حـ / دیون مستحقة على الح

   GFMISعلى نظام  االجراء

مة األمانات  -1 الغ المستحقة للغیر من الجهة والمعل تسدیدها لحین  التيق مة الم فترة  هاءانتتم إسقاطها من الدفاتر وق
ة.   التقادم القانون

ة)  استمارةتسجیل یتم  ة) مع  في(قید یوم ات نظام ارنظام االستاذ العام فئة (حسا ون القید ، ) STAT( إحصائيالعملة  اخت
  :المحاسبي

ومة       من حـ / دیون مستحقة على الح
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ومةالى حـ /           ات من الح   مطلو
ام الجهة بتسدید  فيعند سقوط الح  -2 ة أو ق   الدین.المطال

ة)  استمارةتسجیل یتم  ة) مع  في(قید یوم ات نظام ارنظام االستاذ العام فئة (حسا ون القید ، ) STAT( إحصائيالعملة  اخت
 :المحاسبي

ومةمن حـ /       ات من الح   مطلو
ومة            الى حـ / دیون مستحقة على الح

  
ةبنك  07بند                   إعتمادات مستند
ة 08بند       إعتمادات مستند

  

  IFSلـاإلجراء على نظام ا
ة        من حـ / اعتمادات مستند

ة     الى حـ / بنك اعتمادات مستند
   GFMISاالجراء على نظام 

ة) في نظام االستاذیتم  ار العملة إحصائي ( تسجیل استمارة (قید یوم ة) مع اخت ات نظام ون القید ،) STATالعام فئة (حسا
  :المحاسبي

ة      من حـ / اعتمادات مستند
ة     الى حـ / بنك اعتمادات مستند

  
ة تحت التنفیذ 17بند      اعتمادات مستند
ة 18 بند    موردین عن اعتمادات مستند

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

ة  3/1/07/000 ة  91130100                 بنك إعتمادات مستند                  بنك إعتمادات مستند
ة  91130101                  بنك إعتمادات مستند

ة  3/1/08/000 ة  91130200  اعتمادات مستند   اعتمادات مستند
ة  91130201   اعتمادات مستند

 GFMISالمسمى في رقم الحساب في  IFSالمسمى في   رقم الحساب
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  IFSلـاإلجراء على نظام ا

ة: -1 الكامل على حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستند مته   عند فتح االعتماد المستند وخصم ق
ة تحت التنفیذ        من حـ / اعتمادات مستند

ةالى حـ /              موردین عن اعتمادات مستند
  
  
متها من حساب العهد وخصمها على بنود المصروفات: -2 ص ق  عند وصول أ شحنات من االعتماد وتخص

ةمن حـ /        موردین عن اعتمادات مستند
ة تحت التنفیذ           الى حـ / اعتمادات مستند  

 GFMISاالجراء على نظام 

ه، تسجیل استمارة (قید  عند -1 الكامل على حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستند مته  فتح االعتماد المستند وخصم ق
ار العملة إحصائي ( ة) مع اخت ات نظام ة) في نظام االستاذ العام فئة (حسا مة ، ) STATیوم امل ق ون القید المحاسبي(

:(   االعتماد المستند
ة تحت التنفیذمن حـ / اعتمادات       مستند

ةالى حـ /           موردین عن اعتمادات مستند
    

متها من حساب العهد وخصمها على بنود المصروفات، تسجیل استمارة  -2 ص ق عند وصول أ شحنات من االعتماد وتخص
ار العملة إحصائي ( ة) مع اخت ات نظام ة) في نظام االستاذ العام فئة (حسا مة  ون القید المحاسبي،  )STAT(قید یوم ق )

حساب المصروفات)  :ما تم تنفیذه وتحمیله 
ةمن حـ /        موردین عن اعتمادات مستند

ة تحت التنفیذ          الى حـ / اعتمادات مستند
  

  IFS GFMISفي 
ة  3/1/17/000 ة  91130300                تحت التنفیذ إعتمادات مستند               تحت التنفیذ إعتمادات مستند

ة  91130301                تحت التنفیذ إعتمادات مستند
ة  3/1/18/000 ة  91130400  موردین عن اعتمادات مستند   موردین عن اعتمادات مستند

ة  91130401   موردین عن اعتمادات مستند



82 
 

ات ضمان             ات وخطا  بند 09. بنك ش
ات ضمان  ات وخطا  بند 10 تأمینات ش

 

  IFSلـاإلجراء على نظام ا
ات المصدقة من المقاولین -1 ات الضمان أو الش   عند استالم خطا
 

ات ضمان      ات وخطا  من حـ / بنك ش
ات ضمانالى حـ /           ات وخطا   تأمینات ش

ك أو خطاب الضمان أو الغاؤه أو مصادرته (على أن یراعى إجراء القید المحاسبي عند المصادرة)  عند -2  رد الش
ات ضمانمن حـ /       ات وخطا  تأمینات ش

ات ضمانالى حـ / بنك ش           ات وخطا  
 

GFMISاالجراء على نظام 

ات المصدقة من -1 ات الضمان أو الش   المقاولینعند استالم خطا
ار العملة إحصائي (یتم  ة) مع اخت ات نظام ة) في نظام االستاذ العام فئة (حسا ون القید ، ) STATتسجیل استمارة (قید یوم

  المحاسبي:
ات ضمان      ات وخطا  من حـ / بنك ش
ات ضمانالى حـ /            ات وخطا   تأمینات ش

ك أو خطاب الضمان أو الغاؤه أو مصادرته -2  )(على أن یراعى إجراء القید المحاسبي عند المصادرةعند رد الش
ار العملة إحصائي (یتم  ة) مع اخت ات نظام ة) في نظام االستاذ العام فئة (حسا ون القید ، ) STATتسجیل استمارة (قید یوم

 المحاسبي:
ات من حـ /       ات ضمانتأمینات ش  وخطا

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

ات الضمان               بنك   3/1/09/000 ات وخطا ات الضمان               بنك   91140100  ش ات وخطا  ش
ات الضمان               بنك   91140101 ات وخطا  ش

ات ضمان  3/1/10/000 ات وخطا ات ضمان  91140200  تأمینات ش ات وخطا   تأمینات ش
ات ضمان  91140201 ات وخطا   تأمینات ش
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ات ضمان           ات وخطا   الى حـ / بنك ش
  

ات تحت التحصیل   23بند    بنك ش
ات  24 بند    تحت التحصیلمودعة ش

  
   IFSلـاإلجراء على نظام ا

ات -1 ة إلث وم الجهات الح ات  متها لحین تحصیلها وٕایداعها.عند استالم الش  ق
ات تحت التحصیل       من حـ / بنك ش

ات مودعة تحت التحصیل          الى حـ / ش
ة .-2 وم ات الجهات الح حسا ات  مة تلك الش  عند تحصیل وایداع ق

ات مودعة تحت التحصیل       من حـ / ش
ات تحت التحصیل.     الى حـ / بنك ش

GFMISاالجراء على نظام 
ار العملة إحصائي (یتم  ة) مع اخت ات نظام ة) في نظام االستاذ العام فئة (حسا ) لكل اجراء STATتسجیل استمارة (قید یوم

ة:، على حده    تكون القیود المحاسب
متها لحین تحصیلها وٕایداعها. -1 ات ق ة إلث وم الجهات الح ات   عند استالم الش

ات تحت التحصیل        من حـ / بنك ش
ات مودعة تحت التحصیل             الى حـ / ش

ة.-2 وم ات الجهات الح حسا ات  مة تلك الش  عند تحصیل وایداع ق
ات مودعة تحت التحصیل       من حـ / ش

ات تحت التحصیل.           الى حـ / بنك ش

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

ات بنك   3/1/23/000 ات بنك   91140300                 تحت التحصیلش                  تحت التحصیلش
ات بنك   91140301                  تحت التحصیلش

ات مودعة تحت التحصیل  3/1/24/000 ات مودعة تحت التحصیل  91140400  ش   ش
ات مودعة تحت التحصیل  91140401   ش
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الغ عن خدمات وأعمال  21 بند     مؤداهم
ات 22 بند      مؤداهخدمات واعمال  مطلو
     

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

الغ عن خدمات وأعمال مؤداه  3/1/21/000 الغ  91150100                 م               مؤداه وأعمال خدمات عن م
الغ  91150101               مؤداه وأعمال خدمات عن م

ات  3/1/22/000                 مؤداه وأعمال خدمات مطلوبات  91150200                 مؤداه وأعمال خدمات مطلو

                مؤداه وأعمال خدمات مطلوبات  91150201

  
 IFSلـ اإلجراء على نظام ا

ومیتان. -1 ة الخدمة بین الجهتین الح  عند تأد
الغ عن خدمات وأعمال مؤداه من حـ       / م

ات خدمات وأعمال             الى حـ / مطلو
الغ عن األعمال المؤداه . -2  عند تحصیل الم

ات خدمات وأعمال        من حـ / مطلو
الغ عن خدمات وأعمال مؤداه.       الى حـ / م

  GFMISاالجراء على نظام 
ة) في نظام االستاذیتم  ار العملة إحصائي ( تسجیل استمارة (قید یوم ة) مع اخت ات نظام ) لكل اجراء STATالعام فئة (حسا

ة:، على حده    تكون القیود المحاسب
ومیتان. -1 ة الخدمة بین الجهتین الح  عند تأد

الغ عن خدمات وأعمال مؤداه       من حـ / م
ات خدمات وأعمال            الى حـ / مطلو

الغ عن األعمال  عند-2  المؤداه.تحصیل الم
ات خدمات وأعمال        من حـ / مطلو

الغ عن خدمات وأعمال مؤداه.     الى حـ / م
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ومة       31بند ة للح    مستحقات ضر
ات 32بند ة مطلو ومة ضر      للح

  

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

ومة  3/1/31/000 ة للح ب ومة  91160100                 مستحقات ضر ة للح ب                  مستحقات ضر

3/1/31/001 ة الدخل  ة الدخل  91160101    مستحقات ضر     مستحقات ضر
3/1/31/002   مستحقات قانون دعم العمالة   91160102  مستحقات قانون دعم العمالة  
3/1/31/003 اة مستحقات قانون   اة مستحقات قانون   91160103  الز   الز
ومة  3/1/32/000 ة للح ب ات ضر ومة  91160200                 مطلو ة للح ب ات ضر                  مطلو
ات   3/1/32/001 ة الدخلمطلو ات  91160201    ضر ة الدخلمطلو     ضر
ات   3/1/32/002 ات  91160202  قانون دعم العمالة مطلو   قانون دعم العمالة مطلو
ات قانون   3/1/32/003 اة مطلو ات قانون  91160203  الز اة مطلو   الز

  IFSلـ اإلجراء على نظام ا
ة -1 ات األجنب ة على الشر   عند استحقاق ضر

  ة الدخل من حـ/ مستحقات ضر     
ة الدخل          ات ضر   إلى حـ/ مطلو

الغ  -2 ة عند استحقاق م مستحقات دعم العمالة الوطن   خاصة 
  من حـ/ مستحقات دعم العمالة      

ات دعم العمالة           إلى حـ / مطلو
الغ الخاصةعند  -3 ة  استحقاق الم ت ات الكو ة الدولة الشر   المساهمة العامة والمقفلة في میزان

اة         من حـ/ مستحقات قانون الز
اة           ات قانون الز    إلى حـ / مطلو

  GFMISاالجراء على نظام 
ة - ات األجنب ة على الشر   عند استحقاق ضر

  ة الدخل من حـ/ مستحقات ضر     
ة الدخل          ات ضر   إلى حـ/ مطلو



86 
 

ة  -2 مستحقات دعم العمالة الوطن الغ خاصة    عند استحقاق م
  من حـ/ مستحقات دعم العمالة      

ات دعم العمالة           إلى حـ / مطلو
ة الدولة  عند -3 ة المساهمة العامة والمقفلة في میزان ت ات الكو الشر الغ الخاصة    استحقاق الم

اة         من حـ/ مستحقات قانون الز
اة           ات قانون الز    إلى حـ / مطلو

  
ةعهدة ا 5بند ع المال                  لطوا
ة  6بند ع المال   الطوا
  

  

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

ة  3/1/5/000 ع المال ات بنك   91210100                 عهد الطوا                  تحت التحصیلش
ع  3/1/5/001 ة عهد الطوا س 19121010 الرئ ع  ة عهد الطوا س  الرئ
ع   3/1/5/002 ة عهد الطوا 29121010 الفرع ع   ة عهد الطوا  الفرع
ع   3/1/5/003 ة عهد الطوا س 39121010 ملحقة-الرئ ع   ة عهد الطوا س  ملحقة-الرئ
ع   3/1/5/004 ة عهد الطوا 49121010 ملحقة-الفرع ع   ة عهد الطوا  ملحقة-الفرع
ة  3/1/6/000 ع المال ة  91210200  الطوا ع المال   الطوا

ة  91210201 ع المال   الطوا
  IFSلـاإلجراء على نظام ا

ة استالمعند  -1 ع من وزارة المال   .الطوا
ة      س ة / الرئ ع المال   من حـ / عهدة الطوا

ة  أو   س ة / الرئ ع المال  ملحقة-من حـ / عهدة الطوا
ةالى حـ /           ع المال   الطوا

اتب  -2 ة الى الم س اتب الرئ ة من الم ع المال ل عهدة الطوا ة.تحو  الفرع
ةمن حـ /       ة / فرع ع المال   عهدة الطوا

ة من حـ /  أو   ة / فرع ع المال   ملحقة-عهدة الطوا
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ة          س ة / الرئ ع المال   الى حـ / عهدة الطوا
ة   أو       س ة / الرئ ع المال   ملحقة-الى حـ / عهدة الطوا
ة. -3 س ة عن طر العهدة الرئ ع المال ة من الطوا م ع   عند ب

ة من حـ      ع المال  / الطوا
ةالى حـ / عهدة           س ة / الرئ ع المال   الطوا

ة   أو      س ة / الرئ ع المال   ملحقة–الى حـ / عهدة الطوا
اتب  -4 ة عن طر الم ع المال ع الطوا ة.عند ب  الفرع

ةمن حـ /       ع المال   الطوا
ة          ة / الفرع ع المال   الى حـ / عهدة الطوا

ة  أو       ة / الفرع ع المال   ملحقة–الى حـ / عهدة الطوا
ة الب المحاسبيیراعى إجراء القید مالحظة :* ات عمل ورة إلث ة المذ ما ورد قبل القیود النظام   .)األصول والخصومع (
  

  GFMISعلى نظام  االجراء
ة)  استمارةتسجیل  ة) مع  في(قید یوم ات نظام ارنظام االستاذ العام فئة (حسا ) لكل اجراء على STAT( إحصائيالعملة  اخت

ة:، حده    ون القیود المحاسب
ة. استالمعند  -1 ع من وزارة المال  الطوا

ة    س ة / الرئ ع المال   من حـ / عهدة الطوا
ة  س ة / الرئ ع المال  ملحقة-أو من حـ / عهدة الطوا

ةالى حـ /         ع المال   الطوا
اتب  -2 ة الى الم س اتب الرئ ة من الم ع المال ل عهدة الطوا ة.تحو  الفرع

ةمن حـ /     ة / فرع ع المال   عهدة الطوا
ة أو من حـ /  ة / فرع ع المال   ملحقة-عهدة الطوا

ة       س ة / الرئ ع المال   الى حـ / عهدة الطوا
ة     س ة / الرئ ع المال   ملحقة–أو الى حـ / عهدة الطوا
ة. -3 س ة عن طر العهدة الرئ ع المال ة من الطوا م ع   عند ب

ة    ع المال  من حـ / الطوا
ةالى حـ / عهدة        س ة / الرئ ع المال   الطوا
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ة     س ة / الرئ ع المال   ملحقة-أو الى حـ / عهدة الطوا
اتب  عند -4 ة عن طر الم ع المال ع الطوا ة.ب  الفرع

ةمن حـ /        ع المال   الطوا
ة           ة / الفرع ع المال   الى حـ / عهدة الطوا

ة  أو        ة / الفرع ع المال   ملحقة–الى حـ / عهدة الطوا
الخصو  المحاسبيیراعى إجراء القید  مالحظة:*  ما ورد  ع ( ة الب ات عمل ورة إلث ة المذ  م (األمانات)قبل القیود النظام

  واألصول (الصندوق).
  

  
ة                           د ع البر  بند11 عهدة الطوا

ة  د ع البر  بند12الطوا
 
 

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

ة   3/1/11/000 د ع البر ة   91210300  عهد الطوا د ع البر   عهد الطوا
ة   3/1/11/001 د ع البر ة للطوا س نة الرئ ة  91210301  عهدة الخز د ع البر ة للطوا س نة الرئ   عهدة الخز
د فرعي  3/1/11/002 د فرعي 91210302  عهدة بر   عهدة بر
ة   3/1/11/003 ة  91210303  قسائم الجواب الدول   قسائم الجواب الدول
ة   3/1/11/004 د ة  91210304  االختام البر د   االختام البر
ة   3/1/12/000 د ع البر ة   91210400  الطوا د ع البر   الطوا

ة   91210401 د ع البر   الطوا
 IFSلـ اإلجراء على نظام ا

ة). استالمهاعند -1 ة + قسائم الجواب الدول د ع بر ة (طوا س نة الرئ  الخز
ة        ع البرد ة)من حـ / عهدة الطوا س  (عهدة الخزنة الرئ

ةالى حـ /            ع البرد   الطوا
ع  -2 ة من عهدة الطوا اتب الفرع ة الى الم د ع البر ة من الطوا م م  ة.عند تسل س  الرئ
تب برد فرعى) عهدةمن حـ /        ة (عهدة م ع البرد   الطوا

ة)            س ة (عهدة الخزنة الرئ ع البرد   الى حـ / عهدة الطوا
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ة. -3 اتب الفرع ة الى الم س نة الرئ ة من عهدة الخز ة من قسائم الجواب الدول م م   عند تسل
ة)       ة (قسائم الجواب الدول ع البرد  من حـ / عهدة الطوا

ة)           س ة (عهدة الخزنة الرئ ع البرد   الى حـ / عهدة الطوا
ع  -4 ة. أعند ب س ة أو الرئ ض العهدة الفرع د المبلغ یتم تخف ة وتور د ع البر ة من الطوا   م
ةمن حـ /   ع البرد   الطوا

ة)           س ة (عهدة الخزنة الرئ ع البرد   الى حـ / عهدة الطوا
تب برد فرعى) أو        ة (عهدة م ع البرد   الى حـ / عهدة الطوا
ع  -5 ة. أعند ب ة من قسائم الجواب الدول   م

ةمن حـ /     ع البرد   الطوا
ة)        ة (قسائم الجواب الدول ع البرد   الى حـ / عهدة الطوا

ةعلى أن یراعى إجراء القیود مالحظة:* ات اإلیراد المحاسب حسا اتها  ع وٕاث الب ات اإلیراداتالمتعلقة  حسا ما ورد    ).ات (
  

   GFMISعلى نظام  االجراء
ة)  استمارةتسجیل یتم  ة) مع  في(قید یوم ات نظام ارنظام االستاذ العام فئة (حسا ) لكل اجراء STAT( إحصائيالعملة  اخت

ةون القیود حده، على    :المحاسب
ة). استالمهاعند  -1 ة + قسائم الجواب الدول د ع بر ة (طوا س نة الرئ  الخز

ة)     س ة (عهدة الخزنة الرئ ع البرد  من حـ / عهدة الطوا
ةالى حـ /          ع البرد   الطوا

ع  -2 ة من عهدة الطوا اتب الفرع ة الى الم د ع البر ة من الطوا م م  ة.عند تسل س  الرئ
تب برد فرعى)من حـ /      ة (عهدة م ع البرد   عهدة الطوا

ة)         س ة (عهدة الخزنة الرئ ع البرد   الى حـ / عهدة الطوا
ة. -3 اتب الفرع ة الى الم س نة الرئ ة من عهدة الخز ة من قسائم الجواب الدول م م   عند تسل

ة)     ة (قسائم الجواب الدول ع البرد  من حـ / عهدة الطوا
ة)          س ة (عهدة الخزنة الرئ ع البرد   الى حـ / عهدة الطوا

ع  -4 ة. أعند ب س ة أو الرئ ض العهدة الفرع د المبلغ یتم تخف ة وتور د ع البر ة من الطوا  م
ةمن حـ /       ع البرد   الطوا

ة)         س ة (عهدة الخزنة الرئ ع البرد   الى حـ / عهدة الطوا
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تب برد فرعى) أو      ة (عهدة م ع البرد   الى حـ / عهدة الطوا
ع  عند -5 ة. أب ة من قسائم الجواب الدول   م

ةمن حـ /  ع البرد   الطوا
ة)          ة (قسائم الجواب الدول ع البرد   الى حـ / عهدة الطوا

ةعلى أن یراعى إجراء القیود  مالحظة:* ات اإلیرادات). المحاسب حسا ما ورد  ات اإلیرادات ( حسا اتها  ع وٕاث الب   المتعلقة 
  

ة 13بند  ع المال    العامة عهدة الطوا
ع  14 بند ةالطوا   العامة المال
  
  
  

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

ة العامة   3/1/13/000 ع المال ة العامة   91220100                 عهدة الطوا ع المال   عهدة الطوا
ة العامة   91220100 ع المال سي  –عهدة الطوا   رئ
ة العامة   91220200 ع المال   فرعي -عهدة الطوا
ة العامة  91220300 ع المال   فرعي محلقة -عهدة الطوا

ة العامة   3/1/14/000 ع المال ع   91220100  الطوا ة العامةالطوا   المال
ة العامة   91220101 ع المال   الطوا

  IFSالـاإلجراء على نظام 
ع  عند-1 ة.تسلم الجهات لعهدة الطوا المال  

ة / العامة        ع المال (حسب النوع)من حـ / عهدة الطوا  
ة العامة           ع المال الى حـ / الطوا  

ة  عند-2 ع لوزارة المال عات الطوا د حصیلة مب تور  
ة العامة      ع المال من حـ / الطوا  

ة / العامة               ع المال )(حسب النوعالى حـ / عهدة الطوا  
   GFMISاالجراء على نظام 
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ة)  استمارةتسجیل یتم  ة) مع  في(قید یوم ات نظام ارنظام االستاذ العام فئة (حسا ) لكل اجراء STAT( إحصائيالعملة  اخت
ة:، على حده    تكون القیود المحاسب

ع  عند-1 ة.تسلم الجهات لعهدة الطوا المال  
ة / العامة        ع المال (حسب النوع)من حـ / عهدة الطوا  

ة العامة           ع المال الى حـ / الطوا  
ة  عند-2 ع لوزارة المال عات الطوا د حصیلة مب تور  

ة العامة     ع المال من حـ / الطوا  
ة / العامة               ع المال (حسب النوع)الى حـ / عهدة الطوا  

  

ة 15بند  ع الجامع           عهدة الطوا
ة 16بند   ع الجامع    الطوا
  

 

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

ةعهدة   3/1/15/000 ع الجامع ة  91220500           الطوا ع الجامع            عهدة الطوا
ة        91220501 س ع الرئ   عهدة الطوا

ة  3/1/16/000 ع الجامع ة  91220502  الطوا ع الفرع   عهدة الطوا
ة  91220600 ع الجامع   الطوا
ة  91220601 ع الجامع   الطوا

  IFSلـاإلجراء على نظام ا
نة  استالمهاعند  -1 ة.الخز س  الرئ
ة        ع الجامع ة-من حـ / عهدة الطوا س  الرئ

ةالى حـ /            ع الجامع   الطوا
ة  -2 ع الجامع ة من عهدة الطوا اتب الفرع ة الى الم ع الجامع ة من الطوا م م  ة.عند تسل س  الرئ

ة من حـ /       ع الجامع ة-عهدة الطوا   الفرع
ة الى حـ / ع           ع الجامع ة –هدة الطوا س   الرئ

ع  -3 ة. أعند ب س ة أو الرئ ض العهدة الفرع د المبلغ یتم تخف ة وتور ع الجامع ة من الطوا  م
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ةمن حـ /       ع الجامع   الطوا
ة           ع الجامع ة –الى حـ / عهدة الطوا س   الرئ

ة الى حـ /   أو      ع الجامع ة –عهدة الطوا   الفرع
GFMISاالجراء على نظام 

ة)  استمارةتسجیل  ة) مع  في(قید یوم ات نظام ارنظام االستاذ العام فئة (حسا ) لكل اجراء على STAT( إحصائيالعملة  اخت
ة:، حده    ون القیود المحاسب

نة  استالمهاعند  -1 ة.الخز س  الرئ
ة      ع الجامع ة-من حـ / عهدة الطوا س  الرئ

ةالى حـ /          ع الجامع   الطوا
ة  -2 ع الجامع ة من عهدة الطوا اتب الفرع ة الى الم ع الجامع ة من الطوا م م  ة.عند تسل س  الرئ

ة من حـ /       ع الجامع ة-عهدة الطوا   الفرع
ة الى حـ / ع          ع الجامع ة –هدة الطوا س   الرئ

  
ع  -3 ة. أعند ب س ة أو الرئ ض العهدة الفرع د المبلغ یتم تخف ة وتور ع الجامع ة من الطوا  م

ةمن حـ /        ع الجامع   الطوا
ة            ع الجامع ة –الى حـ / عهدة الطوا س   الرئ

ة  أو        ع الجامع ة –الى حـ / عهدة الطوا   الفرع
  

ة    33بند  ة االلكترون ع المال        الطوا
ة 34بند  ة االلكترون ع المال    خدمات الطوا

  

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

ة     3/1/33/000 ة االلكترون ع المال ة     91230100         الطوا ة االلكترون ع المال          الطوا
ة     91230101 ة االلكترون ع المال          الطوا

ة  3/1/34/000 ة االلكترون ع المال ة  91230200  خدمات الطوا ة االلكترون ع المال   خدمات الطوا
ة  91230201 ة االلكترون ع المال   خدمات الطوا

 IFSلـاإلجراء على نظام ا
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ع االلكتروني. -1  عند تفعیل الطا
ة        ة االلكترون ع المال  من حـ / الطوا

ة        ة االلكترون ع المال   الى حـ / خدمات الطوا
ات العامة). -2 ة (إدارة الحسا الغ المحولة من وزارة المال ما تم استالمه من الم مة  ض الق  تخف

ة     ة االلكترون ع المال   من حـ / خدمات الطوا
ة.   ة االلكترون ع المال   الى حـ / الطوا

GFMISاالجراء على نظام 
ار العملة إحصائي (یتم  ة) مع اخت ات نظام ة) في نظام االستاذ العام فئة (حسا ) لكل اجراء STATتسجیل استمارة (قید یوم

ة:، على حده    تكون القیود المحاسب
ع االلكتروني -1  .عند تفعیل الطا

ة      ة االلكترون ع المال  من حـ / الطوا
ة        ة االلكترون ع المال   الى حـ / خدمات الطوا

  
ات العامة) -2 ة (إدارة الحسا الغ المحولة من وزارة المال ما تم استالمة من الم مة  ض الق  .  تخف

ة     ة االلكترون ع المال   من حـ / خدمات الطوا
ة    ة االلكترون ع المال   الى حـ / الطوا

  
طاقات الممغنطة 19بند                          عهدة ال

طاقات الممغنطة 20بند     ال
  

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

طاقات الممغنطة  3/1/19/000 طاقات الممغنطة  91240100                         عهدة ال                      عهدة ال
ة  91240101 س طاقات الممغنطة / رئ   عهدة ال
ة  91240102 طاقات الممغنطة / فرع   عهدة ال

طاقات الممغنطة  3/1/20/000 طاقات الممغنطة  91240200  ال   ال
طاقات الممغنطة  91240201   ال

  IFSلـاإلجراء على نظام ا
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نة  استالمهاعند  -1 ة.الخز س  الرئ
طاقات الممغنطة       ة-من حـ / عهدة ال س  الرئ

طاقات الممغنطة             الى حـ / ال
ة  –2 م م  طاقات الممغنطة الىعند تسل طاقات الممغنطة  من ال ة من عهدة ال اتب الفرع ة.الم س  الرئ

طاقات الممغنطة من حـ /       ة-عهدة ال   الفرع
طاقات الى حـ / عهدة           ة – الممغنطةال س   الرئ

ع  –3 ة. أعند ب س ة أو الرئ ض العهدة الفرع د المبلغ یتم تخف طاقات الممغنطة وتور ة من ال  م
طاقات الممغنطة من حـ /        ال

طاقات الممغنطة الى حـ / عهدة          ة –ال س   الرئ
طاقات الممغنطة الى حـ /   أو     ة–عهدة ال   الفرع

  

GFMISاالجراء على نظام 

  
ة)  استمارةتسجیل یتم  ة) مع  في(قید یوم ات نظام ارنظام االستاذ العام فئة (حسا ) لكل اجراء STAT( إحصائيالعملة  اخت

ة:، تعلى حده    كون القیود المحاسب
نة  استالمهاعند  -1 ة.الخز س  الرئ

طاقات الممغنطة       ة-من حـ / عهدة ال س  الرئ
طاقات الممغنطةالى حـ /             ال

ة  -2 م م  طاقات الممغنطة الىعند تسل طاقات الممغنطة  من ال ة من عهدة ال اتب الفرع ة.الم س  الرئ
طاقات الممغنطة من حـ /       ة-عهدة ال   الفرع

طاقات الممغنطةالى حـ / عهدة            ة – ال س   الرئ
ع  -3 ة. أعند ب س ة أو الرئ ض العهدة الفرع د المبلغ یتم تخف طاقات الممغنطة وتور ة من ال  م

طاقات الممغنطة من حـ /         ال
طاقات الممغنطة الى حـ / عهدة           ة –ال س   الرئ

طاقات الممغنطة الى حـ /   أو       ة –عهدة ال   الفرع
  

ة   عهد االوراق  25بند  مة النقد طاقات ذات الق        وال
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ة 26بند  مة النقد طاقات ذات الق    األوراق وال
  

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

ة     3/1/25/000 مة النقد طاقات ذات الق ة     91240300    عهد االوراق وال مة النقد طاقات ذات الق  عهد االوراق وال
ة     91240301 مة النقد طاقات ذات الق  عهد االوراق وال

ة  3/1/26/000 مة النقد طاقات ذات الق ة  91240400  األوراق وال مة النقد طاقات ذات الق   األوراق وال
ة  91240401 مة النقد طاقات ذات الق   األوراق وال

 IFSالـ اإلجراء على نظام 
طاقاتعند استالم مسئول -1  .العهدة لهذه ال

ة       مة النقد طاقات ذات الق  من حـ / عهد األوراق وال
ة         مة النقد طاقات ذات الق   الى حـ / األوراق وال

  
  
طاقاتعند استهالك صاحب  -2 مة هذه ال  .العهدة لق

طاقات       ةمن حـ / األوراق وال مة النقد   ذات الق
ة.الى حـ / عهد األورا   مة النقد طاقات ذات الق   ق وال

  

GFMIS االجراء على نظام 
ة)  استمارةتسجیل یتم  ة) مع  في(قید یوم ات نظام ارنظام االستاذ العام فئة (حسا ) لكل اجراء STAT( إحصائيالعملة  اخت

ة:، على حده    تكون القیود المحاسب
طاقات.لهذه  العهدةاستالم مسئول  عند -1   ال

ة      مة النقد طاقات ذات الق  من حـ / عهد األوراق وال
ة       مة النقد طاقات ذات الق   الى حـ / األوراق وال

طاقات.عند استهالك صاح -2 مة هذه ال  ب العهدة لق
ة    مة النقد طاقات ذات الق   من حـ / األوراق وال

ة.الى حـ / عهد    مة النقد طاقات ذات الق   األوراق وال
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ة  27بند                 امالك الدولة العقار
ة 28بند  م أمالك الدولة العقار   ق

  

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

3/1/27/000  
  

ة                امالك الدولة العقار
  

ة     91310100             امالك الدولة العقار
  أراضي   91310101
اني  91310102   م

ة  3/1/08/000 م أمالك الدولة العقار ة  91310200  ق م أمالك الدولة العقار   ق
ة  91310201 م أمالك الدولة العقار   ق

 IFSلـ اإلجراء على نظام ا
اني -1 ة من الم م امالك الدولة العقار   واالراضي.عند تسعیر وتقی
  
 

   النوع)(حسب من حـ / أمالك الدولة العقارة    
م أمالك الدولة           العقارة.الى حـ / ق

اني  -2 ة من الم م ألمالك الدولة العقار مة سعر التقی  واالراضي.عند انخفاض ق
م أمالك الدولة العقارة       من حـ / ق

  .النوع)(حسب الى حـ / أمالك الدولة العقارة   
اني واالراضي. -3 ة من الم م ألمالك الدولة العقار مة سعر التقی  عند ارتفاع ق

   النوع)(حسب من حـ / أمالك الدولة العقارة    
م أمالك الدولة           العقارة.الى حـ / ق

  

GFMIS االجراء على نظام 
ة)  استمارةتسجیل یتم  ة) مع  في(قید یوم ات نظام ارنظام االستاذ العام فئة (حسا ) لكل اجراء STAT( إحصائيالعملة  اخت

ة:، على حده    تكون القیود المحاسب
م امالك الدولة -1 اني واالراضي عند تسعیر وتقی ة من الم  .العقار

   النوع)(حسب من حـ / أمالك الدولة العقارة      
م أمالك الدولة            العقارة.الى حـ / ق
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اني  -2 ة من الم م ألمالك الدولة العقار مة سعر التقی  واالراضي.عند انخفاض ق
م أمالك الدولة العقارة         من حـ / ق

  النوع)(حسب الى حـ / أمالك الدولة العقارة   
اني واالراضي. عند -3 ة من الم م ألمالك الدولة العقار مة سعر التقی  ارتفاع ق

   النوع)(حسب من حـ / أمالك الدولة العقارة      
م أمالك الدولة            العقارة.الى حـ / ق

  

ة    29بند                اهالك امالك الدولة العقار
ة 30بند      متراكم اهالك امالك الدولة العقار

  
  
  

  رقم الحساب
 IFSفي 

رقم الحساب في  IFSالمسمى في 
GFMIS  

 GFMISالمسمى في 

ة     3/1/29/000 ة     91310300              اهالك امالك الدولة العقار               اهالك امالك الدولة العقار
ة     91310301               اهالك امالك الدولة العقار

ة    3/1/30/000 ة    91310400  متراكم اهالك امالك الدولة العقار   متراكم اهالك امالك الدولة العقار
ة    91310401   متراكم اهالك امالك الدولة العقار

 IFSلـ جراء على نظام ااإل
م الموجودات وحساب االهالك عند -1  .تقی
 من حـ / اهالك امالك الدولة العقارة      

  متراكم اهالك امالك الدولة العقارةالى حـ /          
ة السنة  -2 ة یتمفي نها م الموجودات وحساب  المال  االهالك.تقی

  كم اهالك امالك الدولة العقارة من حـ / مترا     
  العقارة.الى حـ / اهالك امالك الدولة    

GFMISاالجراء على نظام 
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ة)  استمارةتسجیل یتم  ة) مع  في(قید یوم ات نظام ارنظام االستاذ العام فئة (حسا ) لكل اجراء STAT( إحصائيالعملة  اخت
ة:، على حده    تكون القیود المحاسب

م الموجودات وحساب  -1   االهالك.عند تقی
 من حـ / اهالك امالك الدولة العقارة       

  الى حـ / متراكم اهالك امالك الدولة العقارة          
ة السنة  في -2 ة یتمنها م الموجودات وحساب  المال  االهالك.تقی

  من حـ / متراكم اهالك امالك الدولة العقارة      
  العقارة.الى حـ / اهالك امالك الدولة        

  

  

  

  

  

  
  
  

 


