
 إدارة التوجيه والنظم

 الكتب الدورية: رابعا 

  

  /السيد المحترم 

  تحية طيبة وبعد ،

   اإلجراءات الخاصة باإليرادات: الموضوع 

باإليرادات لدى بنك الكويت المركزينظرا لما قررته وزارة المالية من فتح حسابات خاصة 
لكافة الوزارات واإلدارات الحكومية ، نبين فيما يلي القواعد الخاصة بمعالجة اإليرادات والتي

  . 1989يتم تطبيقها اعتبارا من حسابات شهر نوفمبر 

  : بالنسبة لإليرادات القيدية: أوال 

/إلى حساب البنك ) السلفة ( الرئيسي  يتم تحويل ما يعادل اإليرادات القيدية من حساب البنك
  .اإليرادات ، وتجري قيود إثبات ذلك فيما بين الحسابين مباشرة 

  : بالنسبة للمتحصالت التي ترد للوزارات فهي تنقسم إلى ما يلي: ثانيا 

وبناْء عليه تقوم الجهات الدائنة بمطالبة الجهات –مبالغ تخص اإليرادات فعليا  .1
ك المبالغ وطلب تحويلها لحساب الجهات الدائنة الخاص باإليراداتالمستحقة عليها تل

  .بعد تحديد رقمه في كتاب المطالبة 
مبالغ تشتمل على إيرادات ومبالغ لحسابات أخرى ، وفي هذه الحالة فإن كتاب .2

ليتم) السلفة ( المطالبة المرسل للجهات المدنية يحدد فيه رقم حساب البنك الرئيسي 
/، ثم يجري بعد ذلك تحويل قيمة اإليرادات بعد التدقيق لحساب البنك  تحويلها إليه

  .إيرادات 
مبالغ أخرى تقوم الجهات المدينة بتحويلها لحساب الجهات الدائنة لدى بنك الكويت .3

المركزي مباشرة ، وهي تشمل أما إيرادات وأما متحصالت أخرى باإلضافة إلى
  .ى الوجه التالي وتعامل تلك التحويالت عل –اإليرادات 

  : )السلفة ( إذا تم تحويلها لحساب البنك الرئيسي  –أ 

يتم تدقيقها واتخاذ الالزم إلثبات بالسجالت ويتم تحويل ما يعادل قيمة اإليرادات من حساب البنك
  إيرادات / لحساب البنك ) السلفة ( الرئيسي 

  : إيرادات/ إذا تم تحويلها لحساب البنك  -ب

و تدقيقها وإثباتها بالسجالت ويتم تحويل ما يعادل قيمة المتحصالت األخرى بخالفيتم اتخاذ نح
  .السلفة ونجري قيود إثباتها بالسجالت / لحساب البنك الرئيسي  –اإليرادات 



  : رد جزء من اإليرادات بعد قيدها: ثالثا 

  :إيرادات باالستبعاد  .1

  .السلفة / اب البنك الرئيسي يتم رد اإليرادات المستبعدة خصما من النقدية في حس

  .ويستخدم النوع الفرعي أو النوع المستحدث لإليرادات باالستبعاد فقط 

  :إيرادات مسجلة بالخطأ  .2

المبالغ التي أدرجت بالخطأ في حساب اإليرادات وأودعت قيمتها بالحساب البنكي الخاص
  :باإليرادات ، يراعى بعد تصويب القيود الخاصة بها ما يلي 

وإثباتها في) السلفة ( تحويل القيمة من حساب بنك اإليرادات لحساب البنك الرئيسي  –أ 
  .الحساب األخير في النوع الخاص بالمقبوضات األخرى 

السلفة ويتبع ما/ إذا تضمن التعديل رد قيمتها ألصحابها فيتم الرد بواسطة البنك الرئيسي  -ب
  .نوع الخاص بالمدفوعات األخرى جاء بالفقرة السابقة مع إجراء القيد على ال

سيتم إخطار بنك الكويت المركزي بعدم صرف أية مبالغ من 1/7/1990علما بأنه اعتبارا من 
حساب اإليرادات عن طريق الشيكات وأن يقتصر التحويل من هذا الحساب إلى حساب الوزارة

  . المعنية الرئيسي لدى بنك الكويت المركزي أو حساب وزارة المالية فقط

 :هذا وقد تم استحداث النوع الفرعي التالي

بيـــــــــان نوع فرعينــوعبنـدمجموعةبــاب توجيه

 إيرادات مستبعدة  208 002 01 1 2 3

بالدليل النمطي للحسابات الصادرة)  002( ضمن األنواع الخاصة بحساب بنك الكويت المركزي 
– 1لقيد قيمة اإليرادات التي يتم ردها وفقا للبند ثالثا فقرة  – 1985لسنة  18بالتعميم رقم 

 . أعاله 

  .ومرفق مع هذا فهرس الرقم اآللي الخاص بالحساب المستحدث 

  مـع أطـيب التمنيــــات ، ، ،

وكيل وزارة المالية
 


