
 

 مجهورية مصر العربية

 
 قطاع احلسابات اخلتامية

 
 
 

  ٢٠١٦ لسنة )٤(املنشور العام رقم 
 

 والتعليمات اخلاصة 
 احلساب اخلتامي بإعداد 

  العامة للدولةللموازنة 
  ٢٠١٥/٢٠١٦للسنة املالية 
 
 
 ٢٠١٦ مايو



 















 
 
 
 
 
 

 التعليمات اخلاصة
 

 الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بإعداد 

 ٢٠١٥/٢٠١٦للسنة المالية 

 

 

 

 

 

 ٢٠١٦ مايو

 

 



 



 رســـــــفھ
 

 رقم الصفحة الموضوع

 ١ .............................................................................................. مقدمة

 ٢  ...............................................قواعد قانونية عامة : أوًأل

 ٦  ................................االبيانات المطلوبة ومواعيد تقديمه : ثانياً

  )ح. ع ٧٥االستمارة ( ستخداماتواال مواردلاكشف حساب بمجموع  : ثالثاً

 ٩  .................................وأرصدة الحسابات المدينة والدائنة  

   .........................................الجداول والكشوف الختامية : رابعاً

 ١١ جداول ختامى الموارد) أ(  

 ١٣ جداول ختامى االستخدامات) ب(  

 ١٥ الصناديق والحسابات الخاصة) ج( 

 

 

 ١٦ كشوف حسابات التسوية ) د(

 ١٩  ....................................تاميخمرفقات جداول الحساب ال : خامساً

 ٢٢ ......................... . الحساب الختاميرةالجوانب المكملة لصو : سادساً

 ٢٥  .......................................ختامي موازنة الخزانة العامة : سابعاً

 ٢٧  ....................)االستثمارات(صول غير المالية األختامي شراء  : ثامناً



 



 مقدمـــة
_____ 

 

مـصر العربيـة     من دستور جمهورية     ١٢٥أوجبت الفقرة األولي من المادة      

 عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة علي مجلس         ٢٠١٤ ينايرالصادر في   

 . النواب ، في مدة ال تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية 
 

ـ  ١٩٧٣لسنة  ) ٥٣(رقم    من القانون  ٣١المادة  كما تقضي    شأن الموازنـة    ب

بأنه على وزارة الماليـة أن   ٢٠٠٨لسنة ) ١٠٩( بالقانون رقم   المعدلةالعامة للدولة   

تحيل مشروعات قوانين الربـط الخاصـة بالحـساب الختـامى للموازنـات العامـة      

وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى     ) النواب(وبياناته التفصيلية إلى مجلس الشعب      

 .مدى أربعة أشهر من إنتهاء السنة المالية 
 

 الجميـع  أن يتكاتفنه يتعين إ فالبالد بها التى تمرالراهنة وفي ضوء الظروف  

نحو تعظيم االستفادة من أصول الدولة وممتلكاتها ومواردها الطبيعية         بذل كل الجهد    ب

نفـاق  ترشيد اإل والبشرية بما يضمن تنمية الموارد وزيادتها مع التأكيد علي ضرورة           

 ل الدءوب العملمجرد استنفاد االعتمادات و   بصورة حقيقية وعدم المبالغة في الصرف       

ثر إيجابي في الحد من     أوتنشيط تحصيل المتأخرات لما لذلك من       علي زيادة اإليرادات    

زيادة الدين العام وما يترتب عليـه       تنامي عجز الموازنة وما يستتبع هذا التنامي من         

  . إضافية من أعباء 
 

داريـة  لذا تهيـب وزارة المالية بالسادة المسئولين الماليين بكافة الجهات اال         

ومديرى )  الهيئات العامة الخدمية   - وحدات االدارة المحلية     –الجهاز االدارى للدولة    (

المديريات المالية بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات ومديرى عموم الحسابات 

بتطبيق القواعد القانونية العامة وبمواعيـد تقـديم        مراعاة ضرورة االلتزام بكل دقة      

مـع  الموضحـة بالتعليمــات    ٢٠١٥/٢٠١٦امية عن السنة المالية     الحسابات الخت 

الجهات المعنية حتى يتسنى تقديم الحسابات الختامية إلى تقديم كافة البيانات المطلوبة 

وبالصورة السليمة المعبرة عن حقيقة نتائج الحسابات الختاميـة         المحدد  في الموعد   

 .للسنة المالية المذكورة  
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 نونية عامةقواعد قا : ًأوال
********* 

ـ       ـ بش ١٩٧٣ لسنة   ٥٣م  ـون رق ـالقان • ه ـأن الموازنة العامـة للدولـة وتعديالت
 ،  ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٧ ،   ١٩٨٠ لـسنة    ١٠٤ ،   ١٩٧٩ لسنة   ١١(بالقوانين أرقام   

 : ) ٢٠٠٨ لسنة ١٠٩
  : وتعديالته بشأن المحاسبة الحكومية١٩٨١ لسنة ١٢٧القانون رقم  •
 

والتـى   شار إليـه   الم ٥٣من القانون رقم    ) ٣٣ (ادةـرة األولى من الم   ـالفق )أ (
يعتبر شاغلو الوظائف المحددة فـى قمـة الجهـاز المـالى هـم              " بأن  نصت  

  ." المسئولون عن تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له 
 

يعتبـر مـن المخالفـات      " بأن  والتى قضت   من القانون المذكور    ) ٣٤(المادة   )ب (
 تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية          المالية عدم 

الخاصة بها أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز           
المواعيد المحددة أو تجاوز االعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على          

ف فـى حالـة تجـاوز       الموافقة والترخيص المالى الالزمين أو األمر بالـصر       
نـواب             اعتمادات باب من أبواب الموازنة قبل الحصول على موافقة مجلـس ال        

أو مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيـذاً           
 ." له 

 –جهاز إدارى   (تطبيق األساس النقدى بالنسبة لختامى الموازنة العامة للدولة          )ج (
بما فى ذلك العمليات المتعلقة بـشراء األصـول   )  هيئات خدمية  – إدارة محلية 
) ٥٣(من القـانون    ) ١٢(وذلك تطبيقاً لحكم المادة     ) االستثمارات(غير المالية   

 .   ٢٠٠٥ لسنة ٨٧ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٣لسنة 
بالمـشروعات   أما بالنسبة للدفعات المقدمة واالعتمادات المستندية المتعلقـة        )د (

ية فيراعى معالجتها بكل دقة على ضوء أحكـام الالئحـة التنفيذيـة             االستثمار
 لـسنة  ١٢٧ والالئحة التنفيذية للقانون رقـم  ١٩٧٣لسنة ) ٥٣(للقانون رقم   

 . بشـأن المحاسبة الحكومية والكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن ١٩٨١
ات االلتزام  حفاظاً علي عدم زيادة العجز المقدر بالموازنة فأنه يتعين علي الجه           )ه (

 ، ١٠٢ والمواد أرقام ١٩٧٣ لسنة ٥٣ من القانون رقم ٢٤بأحكام المادة رقم 
 لـسنة  ١٢٧ من القـانون رقـم   ١٠ من الئحته التنفيذية ، والمادة رقم    ١٠٣

 من الئحته التنفيذية بعدم تجاوز اعتماد أى بـاب مـن            ٦ والمادة رقم    ١٩٨١
المالية والحصول علي موافقـة  أبواب االستخدامات إال بعد الرجوع إلي وزارة   

مسبقة من مجلس النواب وكذلك ال يجوز األمر باالرتباط أو التعاقـد إال فـي               
حدود االعتمادات المخصصة للجهة وفي حالة المخالفة يحال المـسئول عـن            

 .الصرف بالتجاوز للمسائلة القانونية 
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لمحاسبة  بشأن ا١٩٨١ لسنة ١٢٧من القانون   ) ٣٠(الفقرة األولى من المادة      ) و (
بأن ينشأ  "  والتى قضت    ٢٠٠٦ لسنة   ١٣٩الحكومية المستبدلة بالقانون رقم     

لدى البنك المركزى حساب لوزارة المالية يسمى حساب الخزانة الموحد يشمل           
جميع حسابات وزارة الماليـة ووحـدات الجهـاز االدارى واالدارة المحليـة             

ما يحدده وزير المالية مـن      و.......... والهيئات العامة الخدمية واالقتصادية     
 " . حسابات 

 المـضافة بالقـانون رقـم    ١٩٨١ لسنة ١٢٧مكرر من القانون    ) ٣٠(المادة   )ز (
 المشار إليه والتى قضت بعدم جواز فتح حسابات باسـم           ٢٠٠٦لسنة  ) ١٣٩(

 البنك    أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج        اإلداريةالجهة  
  .  وزير المالية وبمراعاة الضوابط الواردة فى هذا القانونالمركزى إال بموافقة

لـسنة  ) ٣٢(من القانون رقم     ١٢،   ١٠ ي رقم تين أحكام الماد  بتطبيقااللتزام   )ح (
  . ٢٠١٥/٢٠١٦ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥

 المحليـة والهيئـات     اإلدارةعلي كافة وحدات الجهاز االدارى للدولة ووحدات         )ط (
لعامة الخدمية والهيئات االقتصادية االلتزام بأحكام منشور عام وزارة المالية          ا

 ٥٣١ ، ٢٠٠٩ لـسنة  ٣٥ وقرارى وزير المالية رقمي ٢٠٠٧لسنة ) ٧(رقم  
 والكتابين الدوريين لقطاع الحسابات والمديريات المالية رقمـي         ٢٠١٠لسنة  
 لسنة ٢ رقم  ومنشور عام وزارة المالية  ٢٠١٢ لسنة   ٣٨ ،   ٢٠١١ لسنة   ٢١

 بتفعيل صرف المستحقات إلكترونياً من خالل منظومة الدفع والتحصيل          ٢٠١٥
االلكتروني وذلك بتنفيذ كافة المدفوعات الخاصة بأبواب الموازنة مـن خـالل            

 .  النظام االلكتروني 
 

 : التأشيرات العامة وارتباطها بإعداد الحسابات الختامية  •
 

 بربـط الموازنـة ٢٠١٥ لسنة ٣٢قانون رقم لعشر من ا ثالثةتقضى المادة ال -أ 
ام التأشيرات  ـر أحك ـتعتب" بأن   ٢٠١٥/٢٠١٦العامـة للدولة للسنة المالية     

 جزءاً ال يتجزأ منه وتسرى على الجهـاز االدارى          ذا القانون الملحقة به العامة  
ق التمويـل   ـ وصنادي  الخدمية  المحلية والهيئات العامة   اإلدارةووحدات  للدولة  
  . "  ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاصلة ضمن الموازنة العامة للدولةالداخ

 

كما تقضي المادة الثانية من التأشيرات العامة المرافقة للقانون المشار إليـه            
 ال يتجزأ مـن     اًبأن تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزء       

 .لعامة للدولة التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة ا
 

 االلتزام بما     فان لهذه التأشيرات قوة القانون ويتعين على كافة الجهات         وبالتالي
المسئولين الماليين   تضـمنته من قواعـد وتعليمـات مالية ويتعين على السادة       

 الالزمة للتحقق من تنفيذها علـى الوجـه         اإلجراءاتبالجـهات المختلفة اتخاذ    
  . الصحيح

  :ظهار مقاطع التمويل علي النحو التالي إفة الجهات يتعين علي كا -ب 
 . اعتمادات تمول عجز الموازنة  •
 اعتمادات مخصصة لتمويل االستخدامات  •

 من صناديق وحسابات خاصة  -
 

 من موارد ذاتية أخرى  -
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 : أحكـام عامـة  -١
 

ـ      رابعةااللتزام بكل دقة بما تقضي به أحكام المادة ال         -أ  ة  والثالثون من التأشـيرات العام
بشأن توزيع   ٢٠١٥/٢٠١٦المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية         

، األبحـاث والدراسـات     ) تـشغيل (المدرجة ببند نفقات إيراداية مؤجلـة       عتمادات  اال
والخاصـة  ) شراء األصول غير الماليـة ـ االسـتثمارات   ( السادس بمصروفات الباب

لتشغيل األولي لهـا ، والمـشروعات المتعلقـة         للمشروعات التي يتعين إجراء دورة ا     
األجـور  " بالعملية االستثمارية ذاتها وليست المتعلقة بطبيعة عمل الجهة علي نـوع             

المستحدث بالباب السادس بالموازنة العامة للدولـة للعـام         " للمشروعات االستثمارية   
ينية المترتبة   للصرف منها علي األجور والمكافآت والمزايا التأم       ٢٠١٥/٢٠١٦المالي  

عليها وذلك للعمالة المؤقتة المتعاقدة علي المشروعات االستثمارية المستوفاة للشروط          
المقررة بأحكام التأشيرات الصادرة عند إبرام التعاقد ، وللعمالة الدائمة المشرفة وكذلك   
العمالة المستعان بها من خارج تلك الجهة والصادر بشأنهما قرار تكليف من الـسلطة              

مختصة بتنفيذ هذه المشروعات االستثمارية وال يتم الصرف من هذه االعتمادات علي       ال
غير األغراض المخصصة لها وفي جميع األحوال يتم مراعاة قانونية االستحقاق وصحة 

مؤقتة ، دائمة ، اسـتعانة مـن        (وسالمة إجراءات الصرف وعدم حصول هذه العمالة        
 أو العينية عن ذات العمـل مـن البـاب األول            علي ذات المزايا المالية   ) خارج الجهة 

 حتى ال  ٢٠١٥/٢٠١٦بموازنة هذه الجهة للسنة المالية      )  العاملين تاألجور وتعويضا (
 . يكون الباب السادس باباً خلفياً إلثابة بعض العاملين 

 

يحظر علي جميع الجهات استنفاد األرصدة المتبقية من االعتمادات في الشهر األخير من  -ب 
المالية وقصر الصرف علي الحتميات الضرورية ، وأن علي المراقبين المـاليين   السنة  

والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة ، كما يحظر صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفـال      
 وال يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعي        في نهاية السنة المالية   الدفاتر والحسابات   

 . انونية وإال تعرض المختص للمساءلة الق
 

 المركزية للختـامى  اإلدارة(قطاع الحسابات الختاميةعلى جهات التنفيذ المختلفة موافاة    -ج 
 بجملة المبالغ المقيدة بدفاتر ٢٠١٦ يوليه ٧ بوزارة المالية فى موعد أقصاه )المختصة
 ورقم ومبلغ آخر شيك سحبته الجهة من كـل          ٣٠/٦/٢٠١٦حتى  ) ح٠ع٥٦(الشيكات  

  . المركزى حساب مفتوح بالبنك
 

) متأخرات(يتعين على الجهات اإليرادية تقديم بيان تفصيلى بالديون المستحقة للحكومة   -د 
يوضح به المتأخرات طرف الجهات الحكومية والمتـأخرات طـرف الهيئـات العامـة             

 بما يطـابق    ه على حد  ٌلكوقطاع األعمال العام والقطاع الخاص      ووحدات القطاع العام    
 ، على أن يرفق بالبيان مذكرة تفصيلية ٣٠/٦/٢٠١٦فى لك الديون لتالرصيد االجمالى 
مع توضيح  تحصيلها ، توقعالمتنازع عليها وغير المالديون  الجيدة ويوضح بها الديون

  .من إجراءات لتحصيل تلك الديون ما اتخذته 
 

استخدام أصول الجهـة فـي أعمـال تخـص الـصناديق      اإلدارية ال يجوز للجهات     -  هـ 
 مقابل هذا االسـتخدام     سدادحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص دون        وال

 .إليرادات الجهة من إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة 
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 على المسئولين الماليين والمديرين الماليين بالمحافظات والمـراقبين المـاليين           ينبغي -و 
هاز االدارى واالدارة المحلية     الحسابات ووكالئهم بكافة وحدات الج     ديريبالوزارات وم 

والهيئات العامة الخدمية عدم االعتذار بتأخر وصـول مالحظـات الجهـاز المركـزى              
للمحاسبات إليهم ، بل يتعين المبادرة باالتصال بالشعبة المختصة بالجهـاز لموافـاتهم           

الختامية لسرعة دراستها والرد على الجهاز مباشـرة فـى          الحسابات   عن   هابمالحظات
وبأية تلك الدراسة نتيجة ارة المركزية للختامى المختصة باعيد المحددة وموافاة االدالمو

  .تسويات تصويبية قد تسفر عنها 
 على كافة الوحدات أن تبذل غاية الجهد لتالفى تكرار مالحظات الجهاز المركزى             ينبغي -ز 

الختاميـة  للمحاسبات وكذا مالحظات االدارة المركزية للختامى المختصة عن الحسابات     
فى السنوات المالية السابقة بالقيام بالدراسة الجادة لتلك المالحظات وتنفيذ التعـديالت            

  . ن والقرارات والتعليمات الصادرة فى هذا الشأنالمطلوبة طالما كانت تستند إلى القواني
أما فى حالة ما إذا كان للجهة وجهة نظر مخالفة لرأى الجهاز فيتعين عليها حسم هذا                

بأى حال مـن األحـوال    ٢٠١٦ سبتمبر   ١٥ختالف مع الجهاز على أال يتجاوز ذلك        اال
وتعد محاضر مشتركة من السادة المسئولين بالجهات مع نظائرهم من السادة رؤسـاء        
الشعب بالجهاز المركزى للمحاسبات بما اتخذ نحو التسويات المطلوب إجرائها ، مـع             

 .كزية للختامى المختصة إرسال صورة من تلك المحاضر لإلدارة المر
 ٢٠١٥/٢٠١٦وتؤكد وزارة المالية على وجوب تضمين حساب ختامى السنة الماليـة         

 يوصى بها الجهاز المركزى للمحاسـبات واالدارة المركزيـة          التيالتسويات التعديلية   
ليـتم تـصوير    بها   المختصة   وتقوم األخيرة بتنفيذها وإخطار الجهة    للختامى المختصة   

 وزارة المالية من أن عدم تنفيذ ذلك أو تـأخير           نبهامية على حقيقتها كما ت    النتائج الخت 
  .إرسال التسويات التعديلية المشار إليها يعتبر مخالفة مالية تستوجب المساءلة 

يتعين أن يرفق بالحساب الختامى تقرير إنجاز سنوى موقع من رئيس الجهة اإلداريـة               -ح 
الً بالموازنة وإستخدام االعتمـادات الماليـة       يتضمن نتائج تنفيذ األهداف المدرجة أص     

والتقييم العينى والكمى لتحقيق هذه األهداف وما قد يوجد من إنحرافات فـى التنفيـذ               
وأسبابها ومقترحات عالجها وآثارها على الحساب الختامى السنوى لهذه الجهة وذلـك          

  . ١٩٨١ لسنة ١٢٧ من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ٥٦تنفيذاً للمادة 
حصول الجهات المدرج لها تأشيرات خاصة على الموافقـات الالزمـة           ضرورة  يراعى   -ط 

قبل إقفال حسابات السنة المالية حتـي ال        التأشيرات  تلك  بتعديل اعتماداتها نتيجة تنفيذ     
  .هر تطبيق هذه التأشيرات تجاوزات باألبواب المختلفة ظي

ح طبيعة األنـواع المدرجـة تحـت    يتعين أن يرفق بالحساب الختامي للجهة بيان يوض      -ي 
مسمي أخرى لكل من االستخدامات والموارد وكذا بيان بالمنح يوضـح أسـم الجهـة               

 .المانحة سواء كانت حكومات أجنبية أو منظمات دولية أو جهات حكومية 
 بشأن الموازنـة    ١٩٧٣ لسنة   ٥٣من القانون رقم    ) ٤(تنفيذا لما تقضي به المادة رقم        -ك 

........." ، ومع مراعاة إجراء التحليل علي أسـاس البـرامج      ......."..العامة للدولة   
توزيع المصروفات علـي    ببيان   ٢٠١٥/٢٠١٦يرفق بالحساب الختامي للسنة المالية      

 الختامية علي مـستوي البـرامج       تمستوي البرامج ليكون ذلك باكورة إعداد الحسابا      
 .مستقبال لي مستوى البرامج تمهيداً ألعداد موازنات الجهات وحساباتها الختامية ع

 لها قـوانين    الجهات واألجهزة والهيئات الصادر   تسرى أحكام هذه التعليمات على كافة        -ل 
  .خاصة وبما ال يتعارض مع أحكام تلك القوانين 
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ًثانيا 
  البيانات املطلوبة ومواعيد تقدميها–

 ٢٠١٥/٢٠١٦ عن السنة املالية

   : فى وحدات اجلهاز االدارى)١(
 خر موعـدآ جــراءات والبيانات المطلوبــةاإل

 ........... ٢٠١٥/٢٠١٦ يتم إقفال حسابات السنة المالية -
 

 إلـى  ٢٠١٦ ترسل مديريات األمن بوزارة الداخلية حوافظ اإلضافة عن شهر يونيه       -
كل من المراقبة العامة لحسابات وزارة الداخلية ومصالح الشرطة واألحوال المدنيـة            

 ..........................  فر والهجرة والجنسيةووثائق الس
 

بيـان بالمنـصرف    ترسل االدارة المركزية للحسابات المركزية بـوزارة الماليـة           -
 لتبادر إلى تصفية أرصدة حـساباتها بالبنـك         وحدات الجهاز اإلدارى  لكافة   والمحصل
 ................... المركزى

 

) ح٠ ع ٧٥االستمارة  (ف مجموع الحساب    وكش ترسل كافة وحدات الجهاز االدارى       -
 والجداول التفصيلية والكـشوف والمرفقـات       ٢٠١٦ ةيوني/ عن المدة الرابعة إبريل     

 كل من االدارة المركزية لختامى      إلىحسب مصادر التمويل    الختامى  التكميلية للحساب   
ح .ع   ٧٥، علي أن تتضمن االستمارة      الجهاز االدارى والجهاز المركزى للمحاسبات      

الجداول التفصيلية وكشوف المرفقات المكملة لكل من وزارة الداخلية ومصلحة األمن           
والشرطة كافة حسابات مـديريات األمـن إيـراداً ومـصروفاً وحـسابات التـسوية               

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

 ترسل االدارة المركزية للحسابات المركزية إلى االدارة المركزية لختـامى الجهـاز             -
رى الكشوف التفصيلية للمبالغ المرتبط بها لكافة الجهات على اعتمادات األقـسام       االدا

 .................................العامة وما تم صرفه منها 
 

 يرسل الجهاز المركزى للمحاسبات مالحظاته عن نتيجة فحصه للحساب الختـامى             -
ى الجهـاز االدارى    إلى كافة الجهات وصورة منهـا إلـى االدارة المركزيـة لختـام            

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

            تقوم كافة الجهات بإرسال ردودهـا علـى مالحظـات االدارة المركزيـة لختـامى         -
الجهاز االدارى وصورة من ردها على مالحظات الجهاز المركـزى للمحاسـبات مـع     

ت التعديلية حيث ال مجال إلجراء أية تسويات بعد هذا          إرسال كافة مشروعات التسويا   
 .....................................................التاريخ 

 ٢٠١٦ ة يوني٣٠
 

 
 

  ٢٠١٦ ة يولي١٥
 

 
 

  ٢٠١٦ ة يولي٢٠
 

 
 
 
 
 
 

 ٢٠١٦ ة يولي٣١
 

 
 

 ٢٠١٦ أغسطس ١٠
 

 
 

 ٢٠١٦ أغسطس ٣١
 

 
 
 

 ٢٠١٦  سبتمبر١٥
 

ـ  يو٣١بالجدول  لها   المحدد   ية الختام اتسال الحساب استثناء من موعد إر    •  ٢٠١٦ ةلي
والقضاء والنيابـة العامـة   ديوان عام وزارة العدل لية ختامال اتحساباليحدد إلرسال   
 ويتعين عرض الحساب الختامى على المجلـس األعلـى          ٧/٨/٢٠١٦موعداً أقصاه   

 لهت ووزارة المالية    للهيئات القضائية فور انتهاء مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبا       
   .المركزي للمحاسباتوإجراء التسويات التعديلية التى يسفر عنها فحص الجهاز 

 

للحسابات المركزيـة بـوزارة الماليـة موعـدا أقـصاه           لإلدارة المركزية   كما يحدد   
ـ –إبريل (ح عن المدة الرابعة   ٠ ع ٧٥ لتقديم االستمارة    ٧/٨/٢٠١٦ ) ٢٠١٦ ة يوني

 االحتياطيـات  –الكشوف والمرفقات التكميلية للحساب الختامى   والجداول التفصيلية و  
  .العامة 
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 :  فى وحدات االدارة احمللية )٢(
 خر موعـدآ اإلجــراءات والبيانات المطلوبــة

  
 

 ........... ٢٠١٥/٢٠١٦ يتم إقفال حسابات السنة المالية -
 

يرية الماليـة   الوحدات المحلية بدائرة كل محافظة إلى كل من المد         ترسل   -
مجمـوع  بالمحافظة والشعبة المختصة بالجهاز المركزى للمحاسبات كشف        

ـ /عن المدة الرابعـة إبريـل     ) ح٠ ع ٧٥ستمارة  اال(الحساب    ٢٠١٦ ةيوني
والجداول التفصيلية والكشوف والمرفقات التكميلية للحساب الختامى للسنة        

 ..................................................... المالية المذكورة
 

المديريات المالية إلى كل من االدارة المركزية لختامى المحليـات           ترسل   -
بوزارة المالية والشعبة المختصة بالجهاز المركـزى للمحاسـبات كـشف           

            المجمعـة عـن المـدة الرابعـة       ) ح٠ ع ٧٥االستمارة  (مجموع الحساب   
الموارد االستخدامات و ملة  شاحسب مصادر التمويل     ٢٠١٦ ةيوني/ إبريل  
            للمحافظة والجداول التفـصيلية والكـشوف والمرفقـات التكميليـة           الفعلية

 ............................ .للحساب الختامى
 

يرسل الجهاز المركزى للمحاسبات مالحظاته بنتيجـة فحـصه لحـساب            -
مختصة وصورة منها   ختامى الوحدات المحلية إلى وحدات االدارة المحلية ال       

 ................... ............إلى المديرية المالية المختصة بالمحافظة
 

يرسل الجهاز المركزى للمحاسبات مالحظاته بنتيجـة فحـصه لحـساب            -
ختامى المحافظة إلى المديرية المالية المختصة وصورة من تقريره الشامل          

دارة المركزيـة لختـامى     عن مالحظاته عن حساب ختامى المحافظة إلى اال       
 .............................................المحليات بوزارة المالية 

 

ردودها علـى مالحظـات الجهـاز        ةمحافظكل  بوحدات المحلية   الترسل   -
وصورة منها إلى المديرية الماليـة بالمحافظـة مـع          المركزى للمحاسبات   

ـ       ث ال مجـال إلجـراء أيـة        إرسال كافة مشروعات التسويات التعديلية حي
 .......................................... تسويات بعد هذا التاريخ

 

ترسل المديريات المالية بالمحافظات ردودها علـى مالحظـات الجهـاز            -
المركزى للمحاسبات إلى االدارة المركزية لختامى المحليات بوزارة المالية         

بعـد إجـراء كافـة    امات والمـوارد  لالستخدمتضمنة كافة النتائج النهائية   
التسويات التعديلية المترتبة على دراسـة مالحظـات الجهـاز المركـزى            
للمحاسبات وبعد عرضها على المجلس المحلى للمحافظة لمراجعة النتـائج          
النهائية بعد التأكد من تنفيذ كافة التسويات التى طلبها الجهـاز المركـزى             

 ........................................................ للمحاسبات

 

 ٢٠١٦ ة يوني٣٠
 

 
 
 
 

 ٢٠١٦ ة يولي١٥
 

 
 
 
 
 

 ٢٠١٦ ة يولي٣١
 

 
 

 ٢٠١٦ أغسطس ١٥
 
 
 

 
 

 ٢٠١٦ أغسطس ٣١
 
 
 
 

 
 

 ٢٠١٦ سبتمبر ١٠
 
 
 
 
 
 

 ٢٠١٦ سبتمبر ١٥
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  :  فى اهليئات اخلدميـة)٣(
 خر موعـدآ اإلجــراءات والبيانات المطلوبــة

 ٢٠١٦ ة يوني٣٠ ........... ٢٠١٥/٢٠١٦ات السنة المالية  يتم إقفال حساب-

) ح٠ ع ٧٥االسـتمارة   ( تقوم الجهات بإرسال كشف مجموع الحساب        -

ـ / عن المـدة الرابعـة إبريـل                          والجـداول التفـصيلية     ٢٠١٦ ةيوني

 حسب مصادر التمويل  والكشوف والمرفقات التكميلية للحساب الختامى      

ــى ــن  إل ــل م ــة دارةاإلك ــات الخدمي ــامى الهيئ ــة لخت                            المركزي

 ٢٠١٦ ة يولي٣١ ....................والجهاز المركزى للمحاسبات   

 يرسل الجهاز المركزى للمحاسبات مالحظاته عـن نتيجـة فحـصه            -

للحساب الختامى إلى الجهات المختـصة وصـورة منهـا إلـى اإلدارة        

 ٢٠١٦ أغسطس ٣١ .............................لهيئات الخدمية المركزية لختامى ا

 ترسل كافة الجهات ردودهـا علـى مالحظـات الجهـاز المركـزى              -

 المركزية لختـامى الهيئـات      اإلدارةللمحاسبات وصورة من الرد  إلى       

الخدمية مع إرسال كافة مشروعات التسويات التعديلية حيث ال مجـال           

 ٢٠١٦ سبتمبر ١٥ ............................... هذا التاريخ إلجراء أية تسويات بعد

  : فى فروع كل من الوزارات واملصاحل واهليئات اخلدمية) ٤(
ينبغى على فروع كل من الوزارات والمصالح والهيئات الخدمية موافاة الجهات     

) ح٠ ع ٧٥االسـتمارة   ( سـتخدامات  واال مـوارد البكشف مجموع   لتى تشرف عليها    ا
 حتـى    يوما على األقـل    ١٥بفترة  يسبق الموعد الوارد بالجداول     موعد  فى  مجمعة  ال

تتمكن الجهات األصلية من تجميع بياناتها وتضمينها استماراتها وجداولها وكـشوفها      
  .ومرفقاتها المجمعة 

 

ويجب على الجهات التى تتبعها فروع أن تعـد جـداول حـساباتها الختاميـة             
بالكشف تتطابق مجاميع هذه الجداول مع األرقام الواردة ة لكل فروعها وبحيث ـمجمع

ولـن تقبـل وزارة    ) ٢٠١٦يونية/إبريل(لكافة فروعها عن المدة الرابعة      المشار إليه   
  .المالية أية كشوف من الفروع 

 

كما ينبغى أن ترد مشروعات التسويات التى تطلـب الفـروع إدخالهـا علـى          
معتمدة منهـا وذلـك حتـى     مجمعة و رئيسية  حساباتها عن طريق الوحدة الحسابية ال     

ستمارة اال(تتطابق أرصدة الحسابات بالجهات باستمارة مجموع الموارد واالستخدامات 
  .مع أرصدتها بدفاتر االدارة المركزية للختامى المختصة ) ح٠ ع٧٥
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ًثالثا 
 )ح٠ ع٧٥ االستمارة ( املوارد واالستخدامات كشف حساب مبجموع –

 املدينة والدائنة وأرصدة احلسابات 
 )٢٠١٦ ةيوني/ إبريل(عن املدة الرابعة 

___________________ 
 

ح بتنفيـذ موازنـة     ٠ ع ٧٥يتعين على كافـة الجهـات أن تعـد االسـتمارة            
) ٣٢(قـانون رقـم     الالصادرة ب  ٢٠١٥/٢٠١٦االستخدامات والموارد للسنة المالية     

 .  ٢٠١٥لسنة 
 

 :  كل منهاعد التالية وفقاً لطبيعةويراعى فى إعداد تلك االستمارة القوا
 

             ون االسـتمارة بخـط واضـح ومعتمـدة مـن الرؤسـاء االشـرافيين              ـأن تك  )١
  .بالجهة االدارية 

 

 ٢٠١٥/٢٠١٦أن تكون بيانات االستمارة طبقاً ألوضاع الموازنة للسنة الماليـة            )٢
للدولة الذى أعـد    ووفقاً للتقسيم االقتصادى لموارد واستخدامات الموازنة العامة        

 المعدل بالقانون   ١٩٧٣ لسنة   ٥٣على أساس قانون الموازنة العامة للدولة رقم        
  . ٢٠٠٥ لسنة ٨٧رقم 

 

أن تكون أرقام الموارد باالستمارة على مستوى البنود واألنـواع ، وأن يوضـح               )٣
 كبيان جـانبى مـع      – ه كل نوع على حد    – الموارد تفاصيل المستبعد منها      بيانب

  .بتوجيه مفردات الحصيلة ألنواعها الصحيحة وفقاً لطبيعتها االلتزام 
 

فصل المصروفات التى تقوم بعض جهات الجهاز االدارى بصرفها خـصماً علـى              )٤
اعتمادات االحتياطيات العامة أو على اعتمادات موازنات أخرى واظهارها فى قسم    

 ألوضـاع   منفصل وتبويبها على مستوى الباب والمجموعة والبند والنوع وفقـاً         
 .  ٢٠١٥/٢٠١٦موازنة السنة المالية 

 

ن االستمارة األرصدة التى توضح     ـاة تضمي ـات مراع ـع الجه ـيمينبغى على ج   )٥
 : اآلتى

 

 

جـرد الفعلـى    لقيمة ما لدى الجهة من األصول التى تمتلكها مطابقة تمامـاً ل            ) أ(
ميـة  ن بالهيئة العامة للخدمات الحكوزالمرسل إلى كل من االدارة العامة للمخا   

  .والجهاز المركزى للمحاسبات 
 

 

 طبقاً للقواعد والتعليمات الصادرة     ٣٠/٦/٢٠١٦قيمة المبالغ المختلسة حتى      ) ب(
 .تخذ من إجراءات قانونية حيالها امع بيان ما فى هذا الشأن 
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التأكد من تعديل األرصدة االفتتاحية لحسابات التسوية بقيمة مـا أجرتـه وزارة              )٦
سبق أن طلبت الجهات إدخالها     ولية تخص تلك الحسابات     المالية من تسويات تعدي   

 المركزيـة للختـامى    اإلدارةعلى الحسابات الختامية السابقة وأخطرت بموافقـة        
  .المختصة عليها 

 

توازن االستمارة أفقياً ورأسياً وتوازن الجانبين الدائن والمدين بحيث تكون جملة            )٧
ات التسوية الدائنة متساوية مـع       مضافاً إليها جملة حركة حساب     مواردمفردات ال 

  .جملة مفردات االستخدامات مضافاً إليها جملة حركة حسابات التسوية المدينة 
 

أن تعنى بتحرير صحيفة بواقى حسابات التسوية وأن تكون العمليات واألرصـدة             )٨
 .المدينة والدائنة الواردة بهذه الصحيفة مطابقة تماماً للسجالت الحسابية 

 

ح مع أرصدة إقفال المـدة      ٠ ع ٧٥ باالستمارة   يةرصدة االفتتاح األق  طابتمراعاة   )٩
السابقة لها وعدم إدخال أية تعديالت على االستمارة بعـد إرسـالها إلـى وزارة               
المالية والجهاز المركزى للمحاسبات إال بعد الرجوع إلى االدارة المركزية للختامى 

  .المختصة 
 

تسوية وتصفية أرصدة الحـسابات الجاريـة        المناسبة والكفيلة ب   اإلجراءاتإتخاذ   )١٠
 حتى يمكن إظهار المركز المالى للجهة بـصورة حقيقيـة   الراكدةالمدينة والدائنة   

   . وزارة المالية فى هذا الشأنالصادرة عن وفقاً لما تضمنته الكتب الدورية 
 

يتعين مراعاة الفصل بين مسحوبات وإيـداعات البنـك المركـزى ومـسحوبات              )١١
لوحدة الحسابية المركزية الخاصة بحسابي المحصل والمنصرف بمعرفة وإيداعات ا

 . ح .  ع ٧٥وزارة المالية بميزان العمليات الجارية باالستمارة 
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  اجلداول والكشوف اخلتامية– ًارابع
____________ 

 

امات يتعني على كافة اجلهات االلتزام بإعداد اجلداول اخلتامية التفصيلية لالسـتخد
ًواملوارد على مستوى البنود واألنواع وفقا للتقسيم الوارد مبوازناتهـا باالضـافة إىل اجلـداول 

اخلتامية امعة هلذه االستخدامات واملوارد وأن تراعى فى إعداد تلـك اجلـداول والكـشوف 
 : ًاخلتامية التعليمات التالية وفقا لطبيعة كل منها 

 

 جداول ختامى املوارد )أ(
 

ن مراعاة االلتزام بتبويب الموارد والوارد تفصيالً بالموازنة العامـة للـسنة            يتعي -١
 بالتقسيم االقتصادى لموارد الموازنة العامـة     كذا االلتزام و ٢٠١٥/٢٠١٦المالية  

 المعدل بالقانون رقـم     ١٩٧٣ لسنة   ٥٣وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة رقم       
االيرادات المختلفة وينبغـى عـدم       ومراعاة الفصل بين أنواع      ٢٠٠٥ لسنة   ٨٧

استحداث بنود أو أنواع غير مدرجة بالموازنـة إال بعـد الرجـوع إلـى االدارة                
  .المركزية للموازنة المختصة بوزارة المالية 

 

تعد الجهات جداول الموارد على مستوى البنود واألنواع موضحا بهـا الخانـات              -٢
 :التالية 

 . التقدير األصلى بالموازنة  -أ 
 

مـن  ) بالخفض أو الزيادة  (رأت على التقديرات األصلية     ـالت التى ط  ـديالتع -ب 
  .السلطة المختصة 

 

  .) ب + أ  ( المعدلالتقدير  -ج 
 

  .جملــة المحصـل  -د 
 

  .)  د –ج ( النقص أو الزيادة فى الحصيلة  -هـ
 

 : ترفق الجهات بالحساب الختامى المقدم منها البيانات التالية  -٣
 

ت التى طرأت على تقديرات االيرادات المشار إليهـا         كشف تفصيلي بالتعديال   -أ 
عاليه على أن يوضح قرين كل مبلغ رقم وتاريخ القـانون أو            ) ب(رة  ـبالفق

  ٠القرار الصادر بشأنه مع إرفاق صورة منه 
 

مذكرة تفصيلية بالعوامل التى طرأت بعد إعداد الموازنة العامـة والقـوانين          -ب 
وأثـرت علـى حـصيلة       ٢٠١٥/٢٠١٦التى صدرت أثناء السنة الماليـة       

وبيـان   االيرادات بالزيادة أو النقص مع إرفاق صورة من تلـك القـوانين           
 .اإلجـراءات التى اتخـذت لمعالجة أى نقص فى الحصيلة إن وجد مستقبال 
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 – الباب الثالـث     في إيرادات متنوعة جارية     -١كشف ببيان متحصالت بند      -ج 
             تـى كانـت معـاله بحـسابات        االيرادات األخرى مـع إيـضاح المبـالغ ال        

 لمضى المدة القانونية عليهـا أو لغيرهـا مـن           لإليراداتوسيطة وأضيفت   
 إيرادات أخرى مختلفـة لبيـان       –بذات البند   ) ٦( ، مع تحليل نوع      األسباب
  . المتحصالت التى يتضمنها هذا النوعطبيعة 

 

يفت ـسابقة وأض كشف ببيان متحصالت االيرادات التى تخص سنوات مالية          -د 
 . ٢٠١٥/٢٠١٦إليرادات السنة المالية 

 

 أو تلك التى تقوم     –يتعين على كافة الجهات مطالبة أجهزة التحصيل التابعة لها           -٤
بتوريد كافة ما تم تحصيله لحساب تلك الجهـات متعلقـاً            -بالتحصيل لحسابها   

 تـم  حتى تكون إيرادات الجهة ممثلة فعـالً لمـا        ٢٠١٥/٢٠١٦بالسنة المالية   
  .تحصيله منها خالل تلك السنة المالية 

 . من القطاع الخاص المتحصالتويتعين فصل المتحصالت الحكومية عن 
 
 

وتم ضرورة العمل على إضافة كافة االيرادات المحصلة فعالً خالل السنة المالية             -٥
لسبب أو آلخر بالحسابات الجارية الدائنة ألنواع االيـرادات المختـصة           تعليتها  
 .٢٠١٥/٢٠١٦قبل نهاية السنة المالية وذلك 

 

ويحظر نهائياً تجنيب أية إيرادات فى حسابات خاصة خارج الموازنة ما لم تكن             
تنظمها قوانين أو قرارات خاصة ويتعين إرفاق بيان تفـصيلى بهـا بالحـساب              

 المتعلقـة بالـسنة     اإليـرادات كما يحظر قطعياً تجنيب أية مبالغ من        ،  الختامى  
 . ٢٠١٥/٢٠١٦المالية 

 

ذى يؤول للخزانـة    فائض ال الالمبادرة بسداد   الخدمية  يتعين على الهيئات العامة      -٦
وزارة المالية  إلي   ٢٠١٥/٢٠١٦حقق بحسابها الختامى للسنة المالية      تالذى  و

  .مقدراً له ربط بالموازنة أو لم يكن المحقق سواء كان مقدراً لذلك الفائض 
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 تخداماتجداول ختامى االس) ب(
 

 تفصيالً بالموازنـة    الواردةيتعين مراعاة االلتزام بالتبويب الخاص باالستخدامات        -١
كـذا  وبالشكل الذى صدرت عليـه و      ٢٠١٥/٢٠١٦للسنة المالية   للدولة  العامة  

 وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة رقم       لالستخدامات قتصاديالتقسيم اال االلتزام ب 
 وعدم استحداث أى بند     ٢٠٠٥ لسنة   ٨٧انون رقم    والمعدل بالق  ١٩٧٣ لسنة   ٥٣

جديد غير وارد بالموازنة إال بعد الرجوع إلى االدارة المركزية للموازنة المختصة            
  .بوزارة المالية 

 

نواع بحيـث تتـضمن     األ تعد الجهات جداول االستخدامات على مستوى البنود و        -٢
 : الخانات التالية 

 

  .ربط الموازنة األصلـى  -أ 
 

الت التى طرأت على الربط األصلى بالخفض أو الزيـادة مـن الـسلطة              التعدي -ب 
  .المختصة 

 

  .) ب + أ  ( المعدلالربط  -ج 
 

  .جملة المنصرف الفعلى  -د 
 

ـ  ـالف - هـ ـ  ـرق بي             وفـراً  )  د   –ج  (  والمنـصرف الفعلـى      المعـدل ط  ـن الرب
ألصـول  ، وأن يكون ذلك على مستوى المشروع بالنسبة لـشراء ا      تجاوزاً   أو

  . )االستثمارات ( غير المالية 
 

وإذا كان المنصرف على أى بند من البنود يزيد عـن قيمـة الـربط الـوارد                 
بالموازنة وصدر ترخيص بتجاوز االعتماد األصلى مقابل وفر فى نفس البـاب    

 فينبغى  ١٩٨١ لسنة   ١٢٧من الالئحة التنفيذية للقانون رقم      ) ٧(طبقاً للمادة   
 األساسى للبند بقيمته األصلية دون تعديل على أن يشار إلى           أن يبقى االعتماد  

 . ه ورقمه مع إيضاح أسباب التجاوز بتاريخ الصادرالترخيص 
 

  : ترفق اجلهات باحلساب اخلتامى املقدم منها البيانات التالية -٣
تعديالت أخرى طـرأت     كشف بقيمة كل من االعتمادات االضافية والمنقولة وأية          -أ 

ـ ـطرأت على مص تعديالت التى  ال األصلية و  على االعتمادات  ل تبعـاً  ـادر التموي
ن والقرارات  ـخ القواني ـام وتواري ـوالباب وأرق  م والفرع ـان القس ـلذلك مع بي  

  ٠الصادرة بشأنه مع إرفاق صورة منها
كشف بقيمة المستخدم من االعتمادات االضافية الصادرة بقوانين وقـرارات مـع             -ب 

  ٠ستخدامهإستخدام ومبررات عدم بيان الباقى منها بدون ا
 مـن   اً سواء كان منبثق   هبيان تفصيلى للمشروعات االنتاجية كل مشروع على حد        -ج 

 من الموازنة العامة للدولة كما هـو        أو مموالً المحلية   ات والتنمية صندوق الخدم 
  ٠) الجداول التفصيلية(وارد بموازنة المحافظة 

 . السحبا المستخدم من حد مصادقات بنك االستثمار القومى موضحاً به -د 
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المـشار  (ز لكل بند من بنود االستخدامات فصيلية بأسباب الوفر أو التجاو  تمذكرة     - ـه
واإلجراءات التى اتخذتها الجهة لمعالجة     ) عاليه" ٢"من البند   " هـ  " لفقرة  إليه با 

نية  ويعتبر من المخالفات المالية التى تستوجب المساءلة القانو        هكل حالة على حد   
التـرخيص  الموافقة و  الحصول على    دونكل صرف يترتب عليه تجاوز فى البند        

  .ين المالى الالزم
مذكرة تفصيلية بالعوامل التى طرأت بعد إعداد الموازنة العامة والقـوانين التـى              -و 

صدرت خالل السنة المالية فأثرت على تنفيذ الموازنة بصفة عامة وعلـى تنفيـذ    
تجاوز بعض االعتمادات أو عدم استخدام بعضها مـع         االستثمارات بصفة خاصة ب   

  ٠إرفاق صورة من تلك القوانين
نـه  إإذا كانت الجهة تقوم بالصرف خصما على إعتمادات االحتياطيات العامـة ف            -٤

يتعين عليها مراعاة القواعد المنظمة للصرف على هذه االعتمادات وأن تعد كشفاً            
لـى كـل بـاب مـن اعتمـادات          مستقالً موضحاً به المنصرف الفعلى خصما ع      

 . ات العامة موزعة وفقاً لألنواع المختلفة ـاالحتياطي
مراعاة وأيضاً ، رورة إرفاق صورة من االرتباط الذى تم بموجبه الصرف  ـمع ض 

ة خصما على االحتياطيات العامة بالحـساب       ـغ المنصرف ـكون إجمالى المبال  يأن  
ـ / إبريل  (ح المدة الرابعة    ٠ع ٧٥ لما هو وارد باالستمارة      اًالختامى مطابق   ةيوني

  ٠ومراعاة الكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن ) ٢٠١٦
ينبغى أن تكون أرقام المحصل بجـداول المـوارد وأرقـام المنـصرف بجـداول                -٥

االستخدامات متطابقة مع األرقام الواردة فى كشف مجموع الموارد واالستخدامات      
ومع األرقام الواردة   ) ٢٠١٦ ةيوني/ إبريل  (المدة الرابعة   ) ح٠ ع ٧٥ستمارة  اال(

  .بدفاتر وسجالت الجهة 
 لسنة ٥٣في ضوء ما تقضي به المادة الثامنة من الالئحة التنفيذية للقانون رقم      -٦

 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديالته ومنشور إعداد الموازنة العامـة            ١٩٧٣
ة المالية لتطوير عمليـة   وفي إطار سعي وزار ٢٠١٥/٢٠١٦للدولة للعام المالي    

إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة فاعلية األداء وبهدف تعظيم العائـد علـي             
المصروفات وتحقيق أكبر استغالل ممكن لموارد الدولة وبما يحقـق أكبـر نفـع              

 التالية والجهـات التابعـة لهـا بتقـديم          تللمجتمع تهيب وزارة المالية بالوزارا    
 : علي أساس البرامج وهي ٢٠١٥/٢٠١٦لعام المالي حساباتها الختامية ل

  وزارة التربية والتعليم-              وزارة الصحة والسكان-
  وزارة التضامن االجتماعي-            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
  وزارة النقل-          اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -
 ت وتكنولوجيا المعلومات وزارة االتصاال-

  :    ةوتراعي هذه الجهات عند تقديم حساباتها الختامية المعايير التالي
جهـاز إدارى،   (تقديم الحساب الختامي لهذه الوزارات والجهات التابعة لهـا           -

علي أسـاس البـرامج بحيـث تـشمل كافـة           ) إدارة محلية ، هيئات خدمية    
 .  عة علي البرامج المختلفة المصروفات بحسب التقسيم االقتصادي موز

عرض هيكل برامج الوزارة والجهات التابعة لها ، وبحيـث يـشمل العـرض           -
 . أسماء البرامج ، أهدافها ، وملخص ألهم مخرجات كل برنامج علي حدة 
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 الصناديق واحلسابات اخلاصة) ج( 
 

 

يـة   بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكوم      ١٩٩٢ لسنة   ١٠٥صدر القانون رقم    
رقابة وزارة المالية قبل الـصرف علـي     المشرع بمقتضاه   بسط  حيث   ١٩٨١ لسنة   ١٢٧رقم  

الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون وذلـك طبقـاًُ للقواعـد              
 . المطبقة في هذه الجهات 

 

 علـي   حكام الرقابة إلتنظيم العمل و  الكتب الدورية   و اتالمنشورالعديد من    ت صدر وقد
كذا التركيز علي أن الشفافية واإلفصاح هو ما ينبغي أن تتسم           والصناديق والحسابات الخاصة    

به الموازنة العامة للدولة ومن حق الجميع أن يعرف ما تحتويه الموازنـة العامـة للدولـة                 
ن يتم حجب أية موارد أو مـصروفات بعيـداً عـن            أوتوجهاتها ذلك أنه لم يعد من المناسب        

  . عن حساب الخزانة الموحد بمنأى العامة للدولة أو الموازنة
 االلتزام بتنفيذ ما  ووحدات ذات طابع خاصعني علي كافة اجلهات املنشأ بها صناديق وحسابات خاصةتوي

  : يلي
 

 ٢٠١٦ لـسنة    ٣٢قانون رقم   المن   ١٢،   ١٠ ي رقم تينااللتزام بما تقضي به أحكام الماد      •
بأنه المادة العاشرة   قضي  تحيث   ٢٠١٥/٢٠١٦للسنة المالية   بربط الموازنة العامة للدولة     

من جملة اإليرادات الـشهرية  % ١٠ يؤول للخزانة العامة نسبة  ١/٧/٢٠١٥اعتبارا من   " 
للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتي ولو كان ذلك مغايراً لما             

المشروعات حسابات لف ذلك ، فيما عدا هو وارد في لوائحها المعتمدة ، ويلغي كل حكم يخا
 . " البحثية والمشروعات الممولة من المنح واالتفاقيات الدولية والتبرعات 

 لسنة  ١٣٩علي جميع الجهات المخاطبة بالقانون رقم       كما تضمنت المادة الثانية عشر أنه       
  بـشأن المحاسـبة الحكوميـة   ١٩٨١ لسنة ١٢٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم    ٢٠٠٦

والخاص بحساب الخزانة الموحد والتى الزلت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي            
ها إلي حساب الخزانة الموحد بالبنـك       تقل أرصد نالمصري بأن تقوم بإقفال تلك الحسابات و      

 . المركزي المصري في غضون شهر من تاريخ إصدار هذا القانون 
 الفقرة الـسابقة بتحويـل كـل حـساباتها           في دم التزام الجهات المشار إليها    وفي حالة ع  

المحـددة  المدة   خاللإلي حساب الخزانة الموحد     المصرى   المركزيالمفتوحة خارج البنك    
وفي حالة عدم ، ؤول للخزانة العامة للدولة ويمن رصيد تلك الحسابات     % ٥٠يخصم نسبة   

 .  للدولةوازنة العامة أشهر تؤول كامل أرصدة هذه الحسابات للم٦التزام تلك الجهات لمدة 
 

حـساب الخزانـة    في إطار   الحسابات الخاصة المفتوحة    الصناديق و أن يكون الصرف من      •
الموحد بموجب شيكات أو أذون صرف موقع عليها من ممثلي وزارة المالية كتوقيع ثاني              

 . دون غيرهم 
 

 والوحدات ذات   االلتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة ألعمال الصناديق والحسابات الخاصة        •
الطابع الخاص والعمل علي تحصيل مواردها والتشديد نحو مراعاة عـدم الـصرف مـن               

  . المخصصة لها  إال في األغراض هاأموال
 

واستخدام األموال  ودائع  تجميد بعض أموال الصناديق والحسابات الخاصة في صورة         عدم   •
 األصول المملوكة  جميعمع ضرورة الحرص علي استغالل   في األغراض المنشأة من أجلها    

 .  اً مناسباًبما يدر عائد
 

- ١٥ -



أرصـدة هـذه     بغرض عـدم إظهـار     رئيسيةإنشاء حسابات فرعية من الحسابات ال     عدم   •
 اتحسابال ضمن أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة       عدم إخفاء ، وكذا   الحسابات  

ـ  إظهارهـا  ب االلتزامضرورة مع   بالمركز المالي للجهة   ةدائنال الـصناديق   دةضـمن أرص
 .  والحسابات الخاصة

 

يتعين علي كل جهة أن تقدم بياناً بالصناديق والحسابات الخاصة وتحديد مواردها مع بيان               •
مصروفاتها موزعة علي األبواب والبنود واألنواع المختصة علـي أن ترفـق كـل جهـة        

مراكز الماليـة  القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة كما ترفق ال      
مع األخذ في االعتبـار التأشـيرات        ٣٠/٦/٢٠١٦في  لتلك الصناديق والحسابات الخاصة     
الهيئـات  ،  اإلدارة المحليـة    ،  الجهاز االدارى للدولة    (الخاصة المرافقة لموازنات وحدات     

  . )العامة الخدمية
 

منها المركـز  لصناديق والحسابات الخاصة التى يتض    ارصدة  أضرورة تحقيق المطابقة بين      •
المالي للجهة مع أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنـك المركـزى المـصرى          

 . وإظهار أسباب االختالف أن وجدت 
 

يتعين علي الجهات اإلدارية التى تمت الموافقة لها بفتح حسابات خاصة بالبنك المركـزى               •
 أو وصايا أو أيـة مـوارد         تودع فيه ما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أومنح           بأن

أن يفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه في الغرض الذى قدمت من أجله               وأخرى  
 الختامية للجهة ما يتم صرفه من هذه الحسابات الخاصة خالل           اتويراعي تضمين الحساب  

مع مقابل إيرادات بذات القدر المختصة والبنود واألنواع السنة المالية موزعاً علي األبواب      
الحصول علي موافقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حالـة الـصرف علـي البـاب         

 .) االستثمارات(شراء األصول غير المالية  -السادس 
 

يتعين التحقق من عدم الخصم علي بنود الموازنة بمبالغ يتعين الخصم بها علي الصناديق               •
 .  زنة الجهةوالحسابات الخاصة وكذلك عدم تضمينها إليرادات تخص موا

 

بيان ما تم إنفاقه علي أجور موسميين بفصل مستقل للصناديق والحسابات الخاصة والذى              •
  . تم تمويله من الخزانة العامة

 
 

 كشوف حسابات التسوية) د(
 

والدائنة المتضخمة   على كافة الجهات أن تقوم بدراسة جادة ألرصدة حساباتها المدينة         
 تلك األرصدة التى ينعكس أثرها على مصروفاتها وإيراداتها ذل قصارى جهدها لتسويةـوأن تب
 لتصفية هذه األرصدة وأن تعنى بضبط أرصدة حـسابات التـسوية            جهدهاأيضاً  تضاعف  وأن  

ا الواردة بدفاتر المفردات واالجماليات قبل رصدها فى استمارة مجمـوع           ـأرصدتهة  ـومطابق
 .) ح٠ ع٧٥االستمارة  (ستخدامات واالمواردال

 

الـواردة   ما يتعين على كافة الوحدات الحسابية مطابقة تلك األرصدة مـع األرصـدة           ك
 المطابقة وذلك قبل تقـديم الحـساب        هابسجالت وزارة المالية وتسوية أية فروق قد تسفر عن        

  ٠الختامى 
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  :ويتعني على كافة اجلهات إرسال الكشوف التالية 
  :كشف ببيان السلف املؤقتة  )١

 

يع الجهات اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتسوية الـسلف المؤقتـة           يتعين على جم  
 وإذا وجدت أرصدة لتلك السلف فيتعين إعداد        ٣٠/٦/٢٠١٦بحيث ال يظهر لها أرصدة فى       

بيان بها يوضح مفرداتها وتاريخ صرفها وأسباب عدم تسويتها وما اتخذتـه الجهـة مـن         
  .ى هذا الشأن إجراءات للتسوية طبقاً للكتب الدورية الصادرة ف

 

 بشأن المحاسـبة    ١٩٨١لسنة  ) ١٢٧(من القانون رقم    ) ١٧(ويراعى تنفيذ المادة    
    الحكومية التى تقضى بأن يحص     لة وباقى السلفة المؤقتـة     ل مقابل تأخير عن المبالغ المحص

التى يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى فى تقدير ذلك المقابل أن يكون معـادالً               
 الفائدة السارى كما يحدده البنك المركزى ما لم تقض قوانين أخرى بفـرض مقابـل                لسعر

 التأخير  ن اإلعفاء من هذا المقابل إذا ثبت أ       النظر في أعلى ، ولوزير المالية أو من يفوضه        
ويستحق هذا المقابل عن المدة من التاريخ المحدد للتوريـد إلـي يـوم              ،   كان لعذر قهرى  
  . التوريد الفعلي

 

 :  ةستدميشف ببيان السلف املك )٢
 

يجب إقفال الحسابات الجارية الشخصية التى فتحت بأسماء من تكون فى عهدتهم سلف             
حتى يظهر الحساب الختامى خالياً منها  ٢٠١٥/٢٠١٦مستديمة فى نهاية السنة المالية     

وإذا وجدت أرصدة لتلك الحسابات فيجب إعداد كشف يوضح مفرداتها وأسـباب عـدم              
    .  اتسويته

 

   : حتت التسوية–كشف حسابات النقدية  )٣
 

يجب على كافة الجهات أن تعنى عناية خاصة بحساب النقدية تحت التسوية وأن تتخـذ               
كافة اإلجراءات الكفيلة بتسوية المبالغ المقيدة بهذا الحساب بحيث ال تظهر له أرصـدة              

هايتها ألى سبب من    وإذا ظهرت له أرصدة فى ن      ٢٠١٥/٢٠١٦فى نهاية السنة المالية     
 قرين كل مبلـغ  اًاألسباب الخارجة عن إرادة الجهة فيتعين إعداد بيان بمفرداتها موضح         

أسباب عدم تسويته وإذا كان التوريد قد تم خالل السنة المالية التالية فيذكر رقم وتاريخ           
  .تسوية السداد 

 

 :  كشف حساب الديون واملستحقات )٤
ها مـن أمـوال وعوائـد ورسـوم          ل ستحقا ي مبفاً  يتعين على كل جهة أن ترسل كش       

وإيجارات ومبيعات تأخر تحصيلها بعد تنقيته مما يكون قد قيد به من مبـالغ مختلـسة           
طرف إختالسات  على أن تقيد تلك المبالغ المختلسة بحساب الديون المستحقة للحكومة           

 :  وبحيث يوضح الكشف ما يلى ) المختلس(
 

ومـا   وما حصل منه) ١/٧/٢٠١٥رحلة فى  متأخرات الم إجمالى ال (رصيد أول المدة     -
  .تحصيل ال وأسباب عدم لم يحصل

 

 

ومـا   ٢٠١٥/٢٠١٦جملة المستحقات الحكومية التى استجدت خالل السنة المالية          -
   . تحصيلالباب عدم ـيل وأسـى دون تحصـا والباقـل منهـحص
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ول المدة وما لـم     يل من رصيد أ   ـ دون تحص  الباقيل فى   ـويتمث(رصيد آخر المدة     -
 : بحيث يقسم إلى ) ل من المستجد خالل السنة المالية المذكورةـيحص

 

  . جملة المبالغ المقسطة لسنوات مقبلة طبقاً للقوانين أو القرارات الصادرة  •
 

 .  هجملة مبالغ الغرامات على حد •
 

  من مـدة   متجمدةجملة المبالغ المتعذر تحصيلها أو غير المحتمل تحصيلها أو ال          •
 . )  تحصيلهاديون مشكوك في(طويلة ولم يتحرك رصيدها 

 

  .  ٣٠/٦/٢٠١٦بحيث يكون الكشف شامالً الديون المستحقة حتى 
 

 عند إعداد تلك البيانات مراعاة فصل ما يتعلق منها بالحوادث المالية عن             وينبغي
ـ     لإلدارةالتى تبلغ   (تلك المتعلقة بالحوادث المخزنية      ة العامـة    العامة للمخـازن بالهيئ

وعلى أن يتم إخطار االدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية         ) للخدمات الحكومية 
بصورة من تلك البيانات الختامية فور إعدادها وإعتمادها من الـسيد رئـيس الوحـدة               
الحسابية حتى تتمكن تلك االدارة المركزية من إعداد تقريرها السنوى لحوادث االختالس 

، وذلك طبقاً للقواعد والتعليمات الـصادرة        ٢٠١٥/٢٠١٦ن السنة المالية    والسرقات ع 
 . فى هذا الشأن 

 

  : كشوف احلسابات النظامية )٥
 

يجب على جميع الجهات فحص كافة الحسابات النظامية وال سيما الخاصـة بالـدفع       
ها المقدم واالعتمادات والتحويالت النقدية بالخارج وإقفال تلك التى انتهى الغرض من          

مع مراعاة تطبيـق أحكـام       ٢٠١٥/٢٠١٦وتسوية الباقى فى نهاية السنة المالية       
الكتب الدورية الصادرة بشأنها وإذا استلزم األمر عدم تسويتها فيعد كشف برصيد كل 

    . حساب والمقابل له متطابقين
 
 

 بصفة عامة العمل على تسوية الحـسابات الجاريـة المدينـة والدائنـة              وينبغي
ات النظامية والحسابات الجارية المتنوعة حتى يمكن إظهـار المركـز المـالى             والحساب

  . للجهة بصورة حقيقية
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ًخامسا 
  مرفقات جداول احلساب اخلتامى:

___________ 
ينبغى على كافة الجهات إرفاق كشوف الحسابات التالية مع جـداول حـسابها            

ه بالحساب واألسباب التى حالت دون      الختامى مبيناً بها موضوع كل مبلغ وتاريخ قيد       
  : ٣٠/٦/٢٠١٦التسوية حتى 

 

) ألف جنيـه ( ج ١٠٠٠ تزيد قيمتها على التيف بمفردات حسابات التسوية المدينة      ـكش )١
متضمنة تاريخ ومستند القيد وطبيعة كل مبلغ وما اتخذ من إجراءات نحـو تـسويتها ،                

ألـف  ( ج   ١٠٠٠زيد قيمتها عـن     وكذلك كشف بمفردات حسابات التسوية الدائنة التى ت       
 طبقاً للتعليمات   اإليراداتوسبب عدم إضافتها لحساب     المدة القانونية   ومضى عليها   ) جنيه

  .المالية 
لجهـات   ٣٠/٦/٢٠١٦ مفردات الحسابات الجارية الدائنة والمدينـة فـى          رصدةبأكشف   )٢

  .مع بيان طبيعة كل منها  الموازنة العامة للدولة
 وما يقابلها   ٢٠١٦ ةيذكر فيه جملة رصيد الكفاالت لغاية آخر يوني       كشف حساب الكفاالت     )٣

  .فى كل من حسابى جارى التأمينات المؤقتة والنهائية 
 ، وإذا كـان     ٢٠١٦ ةكشف بمفردات رصيد حساب الشيكات تحت التحصيل فى آخر يوني          )٤

  ٠هناك تحصيل قد تم خالل السنة المالية التالية فيذكر تاريخ السداد والتسوية 
بالقروض والسلف الممنوحة للجهات المقترضة مدعوماً بسند المنح وتاريخ صدوره كشف  )٥

  .٣٠/٦/٢٠١٦مع بيان المستخدم منها حتي 
 مع ذكـر اسـم      ٣٠/٦/٢٠١٦كشف بالودائع واألوراق المالية التى فى حيازة الجهة فى           )٦

 الالئحـة التنفيذيـة    من٧٣مع االلتزام بتنفيذ أحكام المادة الخزانة أو البنك المودعة فيه   
 .  وتعديالته ١٩٨١ لسنة١٢٧للقانون رقم 

كما ينبغى أن ترفق الجهة شهادة من الخزانة أو البنك بوجود هذه األوراق الماليـة فـى              
أو مدير الحسابات أو وكيله بما يفيد مراجعة ومطابقة         المالي  مراقب  الحوزتها يقر عليها    

 يونية –إبريل  (المدة الرابعة) ح٠ ع٧٥مارة االست( شهادة على الموجود بكشف الحسابال
٢٠١٦( .  

التى تملكهـا    دات المخازن ووموجصول  األ قيمة ما لدى الجهة وفروعها من        يظهركشف   )٧
ان التغييرات التى طرأت عليها خالل      ـمع بي  موزعة على أنواعها  في نهاية السنة المالية     

 بـشأن المحاسـبة     ١٩٨١ لسنة   ١٢٧من القانون رقم    ) ٣٥( السنة المالية تنفيذاً للمادة   
  العامة للمخازن  اإلدارةالحكومية والقواعد والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ويرسل إلى          

بالهيئة العامة للخدمات الحكومية وصورة منه إلى االدارة المركزية للختـامى المختـصة             
   . بوزارة المالية
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 ٣٠/٦/٦٢٠١لجهة فى ادى  لقيمة موجودات المخازنب إجماليبيان ويتعين إعداد  -
  : يليكما 

 

 مالحظـات المبلـغ بيـــان مسلسل

   المستديم ١

   المستهلك ٢

   الكهنة والخردة ٣

   المحاصيل الزراعية ٤

   العهد الفرعية ٥

   العهد الشخصية ٦

   المكتبـات ٧

   المتاحف والمعارض ٨

   المعامل والورش ٩

   ...........االجمالى  
 

وبحيث يكون ذلك البيان مطابقاً للبيانات المرسلة للهيئة العامة للخدمات الحكومية 
 بالجنيه المصرى على أن يـتم       همع مراعاة توضيح قيمة الموجودات بكل خانة على حد        

 من مدير عام المخازن ومدير عام الحسابات بالجهة وعلى أن تقوم الهيئة العامة اعتماده
رسال البيانات التفصيلية واالجمالية لقيمة موجودات المخازن فـى         للخدمات الحكومية بإ  

 حتـى يمكـن     ٣١/٨/٢٠١٦ لقطاع الحسابات الختامية فى موعد غايته        ٣٠/٦/٢٠١٦
 .تالفى االختالفات وتحقيق المطابقة 

 

قد تم وأرسلت صورة منه إلى المراقبة المالية بالنسبة         إقرار بأن الجرد السنوى للمخازن       )٨
أما بالنـسبة   ،   المحلية   اإلدارة المديرية المالية بالنسبة للمحافظات ووحدات       للوزارات أو 

التى ليس لها مراقب مالى فترسـل االقـرار           واألجهزة المركزية   الخدمية للهيئات العامة 
وصـورة منـه إلـى    ، المذكور لالدارة العامة للمخازن بالهيئة العامة للخدمات الحكومية  

  .قطاع الحسابات الختامية المختصة بللختامي االدارة المركزية 
 خاص بالمبالغ المتنازل عنها والخسائر والتعويضات التى تحملتها الجهة فى تفصيليبيان   )٩

 تنفيذاً ألحكام الالئحة الماليـة للموازنـة        هكل بيان على حد    ٢٠١٥/٢٠١٦السنة المالية   
  .والحسابات 

 

وقعت بالجهة والتى أبلغت للوزارة  حوادث االختالس والسرقة واإلهمال التى يظهركشف  )١٠
والمبالغ المختلسة وما استرد منها والباقى تحت التحصيل بحيث يكون البيان ممثالً للواقع   

 . تخذ بشأنها من إجراءات قانونية اوما  ٣٠/٦/٢٠١٦وذلك حتى 
 

خر يوم من أيام العمل الرسـمى للـسنة الماليـة           آصورة من محضر جرد الخزينة فى        )١١
 كمـا هـى     ٣٠/٦/٢٠١٦كون جملته مطابقة لجملة باقى النقدية لغاية        ت ٢٠١٥/٢٠١٦
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ــساب   ــوع الح ــشف مجم ــى ك ــة ف ــتمارة (مبين ــة ) ح٠ ع٧٥االس ــدة الرابع                       الم
  .) ٢٠١٦ ةيوني/ إبريل (

 

شهادة من البنك المودعة فيه أموال لحساب الجهة يبين فيها رصيد كل حـساب حتـى                 )١٢
اجع هذه الشهادة على أرصدة الحسابات كما هـى مبينـة فـى      على أن تر   ٣٠/٦/٢٠١٦

المدة الرابعة وإيضاح ما قد يكون هناك من ) ح٠ ع٧٥االستمارة (كشف مجموع الحساب   
 . افروق وأسبابه

 

على كافة الوحدات الحسابية وجوب اتخاذ اإلجراءات الكفيلة       تؤكد وزارة المالية    و
 األرصدة بالدفاتر مع حصر أية اختالفـات    لضبط حساب البنك ومطابقة كشوف البنك مع      

  .وبيان أسبابها واتخاذ الالزم لمعالجتها 
 

كما ينبغى على االدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية الحصول على      
شهادة من البنك المركزى بمقدار الرصيد المتبقى لدى البنوك األجنبية بالخارج عن كـل     

 ٣٠/٦/٢٠١٦لمفتوحة بالخارج التى حولت إليها وذلك فى يوم         اعتماد من االعتمادات ا   
وأن تبلغ الوزارات والمصالح والهيئات العامة الخدمية بصورة من تلك الشهادة لترفقها            

 .بأوراق حسابها الختامى كمصادقة على صحة االعتمادات المفتوحة بالخارج 
 

يمة ما تـم سـحبه مـن        يوضح ق يتعين إرفاق بيان معتمد من البنك المركزى المصرى          )١٣
 وبحيـث تكـون األرقـام    ٣٠/٦/٢٠١٦حتى  ) عجزال(االقتراض وإصدار األوراق المالية     

إبريل (عن المدة الرابعة    . ح  ٠ع٧٥المدونة بالشهادة مطابقة لألرقام المدونة باالستمارة       
  .) ٢٠١٦ ةيوني/ 

 

دارية بيان يعطـى  بالحساب الختامى وتقارير المتابعة لكل من الجهات االأن يرفق يتعين   )١٤
صورة واضحة عن النشاط الذى قامت به الجهة استخداماً لالعتمادات التى خصصت لهـا     

 بـشأن   ١٩٨١ لـسنة    ١٢٧من القانون رقم    ) ٣٧(تنفيذاً للمادة   بالموازنة العامة للدولة    
  .المحاسبة الحكومية 

 

االتفاقيات المبرمة   نتائج تنفيذ كل من      اإلدارية اتيتعين تضمين الحسابات الختامية للجه     )١٥
يـان  هذه الحسابات ب  مع حكومات أو هيئات أجنبية أو دولية فى السنة المالية كما يرفق ب            

 من الالئحة التنفيذية    ٦٥بقيمة ما صرف خصما على المكون األجنبى وذلك تنفيذاً للمادة           
  . ١٩٨١ لسنة ١٢٧للقانون رقم 

 

والهبـات  واإلعانات  استخدام التبرعات   نتائج  رفق بقوائم الحسابات الختامية     أن ي  ينبغي )١٦
ية بتقارير دورية يعدها ممثلـو       المركزية للختامى المختصة بوزارة المال     اإلدارةغ  بلَّتُأن  و

عانات والهبات فيما خصـصت مـن        عن متابعة استخدام تلك التبرعات واإل       المالية وزارة
 .  ١٩٨١لسنة ١٢٧من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) ٧٠( تنفيذاً للمادة أجله

 

كشف من الهيئة القومية للبريد بقيمة النقدية أو الحواالت طبقاً لمنشور اإلدارة العامـة               )١٧
  . ٢٠٠٠ لسنة ١٤٧للشئون المالية بالهيئة رقم 

يتعين علي اإلدارة المركزية للحسابات المركزية إرفاق بيان تفصيلي بمفردات مـا تـم               )١٨
صادية وما تم إضافتة ألرباح األسـهم عـن ذات          تاحته من المساهمات في الهيئات االقت     إ

 . السنة المالية 
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ًسادسا 
  اجلوانب املكملة لصورة احلساب اخلتامى–

___________________ 
ينبغى إعتماد جداول الموارد واالستخدامات وحسابات التسوية المتعلقة بالحساب  -١

الئحـة الداخليـة   الختامى من السلطة المختصة المرخص لها باالعتماد طبقـاً ل   
  .للجهة 

 

ينبغى على االدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة الماليـة موافـاة االدارات             -٢
بكشف بيان حـوادث االخـتالس والـسرقة         يخصه   كٌل فيما المركزية للختامى   

واإلهمال التى وردت إلى االدارة المركزية للتفتيش المالى خالل السنة الماليـة            
مبالغ المختلسة وما استرد منها والباقى دون تحصيل        متضمناً ال  ٢٠١٥/٢٠١٦

موزعاً على األقسام والفروع الوارد ذكرها بمجلد الموازنة العامة للدولـة مـع           
بيان اإلجراءات التى اتخذت للحد من هذه الحوادث مستقبالً وذلك فـى موعـد              

  . ١٥/٩/٢٠١٦أقصاه 
 : الضمانات

إعـداد بيـان ختـامى      رة الماليـة    بوزا المركزية للقروض    اإلدارةينبغى على    -٣
 متضمناً كافة الضمانات التى صدرت خالل السنة        ٣٠/٦/٢٠١٦للضمانات حتى   

بعد مطابقة أرقامه على األرقام الـصادرة مـن البنـوك     ٢٠١٥/٢٠١٦المالية  
المختصة وإرساله إلى كل من االدارة المركزية لختامى الجهاز االدارى والجهاز           

  . ١٥/٨/٢٠١٦عد أقصاه المركزى للمحاسبات فى مو
  : الدين العام

 المركزية للقروض إعداد البيان االحصائى لختامى الدين العام       اإلدارةيتعين على    -٤
 على أن تعد جداوله بحيث توضح أصل        ٣٠/٦/٢٠١٦الداخلى والخارجى حتى    

 – معدل الفائدة السنوية     – عدد أقساطه    – مدة سريانه    – تاريخ عقده    –كل دين   
  .اد تاريخ السد

وإذا كانت هناك إعادة جدولة يوضح بالبيان تواريخ التأجيـل وتوزيعهـا علـى      
  .السنوات وفترات السماح التى يبدأ بعدها سداد األقساط 

 : وعلى أن تعد اجلداول على النحو التاىل 
  : الدين العام الداخلى ) أ(

 

 : ينبغى أن تتضمن الجداول العناصر اآلتيـة 
 

والسندات والـصكوك وأذون الخزانـة      ت االئتمانية   والتسهيالمركز القروض    )١
 . ١/٧/٢٠١٥والمبالغ المستحقة وأرصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفى فى 

 ٢٠١٥/٢٠١٦المضاف والمستهلك والمستبعد من مبالغ خالل السنة المالية          )٢
  .وأسباب ذلك 

  . ٣٠/٦/٢٠١٦المركز النهائى فى  )٣
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  : الدين العام اخلارجى ) ب(
 

 : أن تتضمن الجداول العناصر اآلتيـة ينبغى 
 

مركز القروض والتسهيالت االئتمانية سواء ما يسدد منها بالعملة المحلية أو            )١
ما يسدد بالعمالت الحرة أو فى نطاق اتفاقيات الدفع ، متضمنة كافة االتفاقيات             

  . ١/٧/٢٠١٥الخاصة بالتعاون االقتصادى والفنى وذلك فى 
 

 ٢٠١٥/٢٠١٦مستبعد من مبالغ خالل السنة المالية       المضاف والمستهلك وال   )٢
  .وأسباب ذلك 

 

 . ٣٠/٦/٢٠١٦المركز النهائى فى  )٣
 

على االدارة المركزية للقروض مطابقة أرقام بيان الـدين العـام الـداخلى             يتعين   -٥
والخارجى مع نظائرها بسجالت كل من االدارة المركزيـة للحـسابات المركزيـة         

خاذ الالزم لمعالجة أية اختالفات مع التوقيـع علـى     والبنك المركزى المصرى وات   
البيان بما يفيد إجراء تلك المطابقة وإرساله مستوفياً ومعتمداً إلى كل من االدارة             
المركزية لختامى الجهاز االدارى والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقـصاه         

١٥/٨/٢٠١٦ .  
 

ى للمحاسبات من مالحظات فـى  كما يتعين تالفى ما سبق أن أثاره الجهاز المركز      
ضرورة االنتهاء من إجراء المطابقات الالزمـة بـين         والسنوات المالية السابقة    

الوزارة والبنك وحسم أوجه الخالف والحصول على المصادقات الالزمة لذلك حتى        
  ٠ال تتزايد أوجه الخالف ويتعذر تسويتها 

 

راسـة مـا يبديـه الجهـاز        دينبغى على االدارة المركزية للقروض االنتهاء من         -٦
المركزى للمحاسبات من مالحظات نتيجة فحصه لمركز الـدين العـام الـداخلى             

   -:  ١٥/٩/٢٠١٦والخارجى واتخاذ اآلتى فى موعد أقصاه 
 

  . موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بردودها على مالحظاته  -أ 
 

دود المشار   المركزية لختامى الجهاز االدارى بصورة من الر       اإلدارةموافاة   -ب 
إليها وبأية تعديالت ينبغى تضمينها لمركز الدين العام الداخلى والخـارجى           

  . حتى يتسنى لها أخذها فى االعتبار ٣٠/٦/٢٠١٦فى 
 

 فـى  ٣٠/٦/٢٠١٦مطابقة بيانات الدين العام الـداخلى والخـارجى فـى         -ج 
  .صورتها النهائية مع نظائرها بسجالت االدارات المركزية المختصة 

فيما يخصه ضبط اعتمادات السنة     ٌل  ك على كافة االدارات المركزية للختامى       يتعين -٧
المالية المذكورة وما طرأ عليها من تعديالت خالل الـسنة الماليـة مـع االدارة               
المركزية للموازنة المختصة والتأكد من مطابقة االعتمادات المعدلة فى صـورتها        

للسنة قطاع الموازنة العامة للدولة      ب النهائية مع نظائرها بموازنة الخزانة العامة     
  .  ٢٠١٥/٢٠١٦المالية 
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اة الـشعبة   ــى مواف ـة للختام ـك االدارات المركزي  ـى تل ـى عل ـا ينبغ ـكم
 ١٥المركزية لرئاسة القطاع واالدارة المركزية لختامى الدولة فـى موعـد أقـصاه              

 –اماً وإيـراداً     استخد – بالموقف النهائى المتطابق لتلك االعتمادات       ٢٠١٦أغسطس  
على مستوى االجماليات الواردة بمجلد الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة               

نة ـاد األصلى والتعديالت التى تمت خـالل الـس        ـموضحاً به االعتم   ٢٠١٥/٢٠١٦
ل ومرفقاً به بيان تفصيلى بتلك التعديالت       ـد التعدي ـاد بع ـة المذكورة واالعتم  ـالمالي

اعتمادات إضافية مع ذكـر رقـم    (هقل لكل مصدر منها على حدن مستد بيا ـبحيث يع 
 ه تأشيرات عامة بحيث يعد على مستوى جملة كل تأشير على حد           –القانون وتاريخه   

 أو غيرهـا  – مناقلة بين الموازنات على أن يوضح الموازنة المنقول منها أو إليها         –
  ٠) من تعديالت

 

فيما يخـصه فـور     ٌل  كبوزارة المالية    المركزية للختاميات    اإلداراتيتعين على    -٨
 ١٠داد الحسابات الختامية الخاصة بها وفى موعد أقـصاه  ـن إع ـاء م ـاالنته

 موافاة الشعبة المركزية لرئاسة القطاع واالدارة المركزية لختامى ٢٠١٦أكتوبر 
الدولة بكافة البيانات االجمالية الختامية النهائية اآلتية الالزمة إلعداد حـساب           

  -:  ٢٠١٥/٢٠١٦ى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ختام
 

 علـى  – إسـتخداماً وإيـراداً   –النتائج االجمالية الختامية فى صورتها النهائية    -أ 
ــة       ــة للدول ــة العام ــد الموازن ــواردة بمجل ــات ال ــستوى االجمالي                       م

                     موضــحة  عــالوة علــى بيانــات االعتمــادات النهائيــة ال– موضــحاً بهــا
 الختاميات الفعلية وذلك بعد مطابقة ما له عالقة بموازنة          –السابقة) ٧(بالفقرة  

 ، الـصافى    ، إجمالى التجـاوز     ،إجمالى الوفر   (الخزانة العامة بما يناظره بها      
  ٠ )االعتماد فى صورته النهائية

 

 هاالستخدامات على حدلكل باب من أبواب ) إن وجدت (بيان تفصيلى بالتجاوزات     -ب 
على مستوى جهات التنفيذ موضحاً به قيمة التجـاوزات وأسـبابها والمـصدر            

  ٠لها وتحديد المسئولية عن هذا التجاوز التمويلى 
 

 

التعديالت المطلوبة لالعتمادات لتغطية تلك التجاوزات سواء باستخدام التأشيرات  -ج 
  ٠يان المصدر التمويلى لها العامة أو الخاصة أو بطلب فتح اعتماد إضافى مع ب

 

بنـود الموازنـة بمبـالغ يتعـين الخـصم بهـا                             علي  التحقق من عدم الخصم      -د 
علي الحسابات والصناديق الخاصة وكذلك عدم تضمينها بإيرادات تخص موازنة       

 . الجهة 
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ًسابعا 
  ختامى موازنة اخلزانة العامة–

_________ 
ذ المختلفة التى تتعامل مع موازنة الخزانة العامة موافاة         يتعين على جهات التنفي    -١

 يوليو  ٣١االدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية فى موعد أقصاه          
 بموقف التنفيذ الفعلى للعجز أو الفـائض مقارنـة باالعتمـاد األصـلى        ٢٠١٦

عـن الـسنة    والتعديالت واالعتماد المعدل وفقاً لما أسفر عنه حسابها الختامى          
  . ٢٠١٥/٢٠١٦المالية 

 

يتعـين  الخاصة عالوة على ما ينطبق على موازنة الخزانة العامة من التعليمات       -٢
 :  المركزية للحسابات المركزية مراعاة ما يأتى بكل دقة اإلدارةعلى 

 

عـن شـهر يونيـه      ) ح٠ع٧٥االستمارة  (إعداد كشف الحساب الشهرى      -أ 
وحساب ختامى موازنـة    ) ٢٠١٦ةييون/إبريل( وعن المدة الرابعة     ٢٠١٦

وفقـاً لألوضـاع التـى       ٢٠١٥/٢٠١٦الخزانة العامة عن السنة المالية      
صدرت بها الموازنة مستوفياً ومتوازن الجانبين طبقاً للتعليمات المالية مع          
تالفى ما سبق أن أثاره الجهاز المركزى للمحاسبات من مالحظـات فـى             

ق بمطابقة بياناتها مـع نظائرهـا       السنوات المالية السابقة خاصة ما يتعل     
    .    فيما يخصهكٌل باالدارات المركزية للختاميات 

 

ويتعين عليها إرسالها إلى كل من االدارة المركزية لختامى الدولة والجهاز           
 اسـتثناء مـن     ٢٠١٦ أغسطس   ٧المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه      

ى الـذى تعـده ممـثالً       ليكون الحساب الختام  التعليمات  المحددة ب المواعيد  
للواقع ، وعلى أن يرفق بالحساب الختامى كـشوف حـسابات التـسوية             

  .وحسابات النقدية 
 

 المركزية للحسابات المركزية االنتهـاء مـن الدراسـة          اإلدارةيتعين على    -ب 
الجادة لمالحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن ختامى موازنة الخزانة         

وإرسال الردود عليها للجهاز وصورة      ٢٠١٥/٢٠١٦العامة للسنة المالية    
من تلك الردود لإلدارة المركزية لختامى الدولة مرفقـاً بهـا مـشروعات             

 ٢٠التسويات التعديلية التى أسفرت عنها الدراسة وذلك فى موعد أقصاه           
  . ٢٠١٦سبتمبر 
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 فيما يخصه موافاة االدارة المركزيـة        المركزية للختامى كلٌ   اإلداراتعلى   -ج 
 المركزية بالبيانات الختامية النهائية ، فيمـا يخـص موازنـة            للحسابات

 حتى يتسنى لها تدارك أية      ٣٠/٩/٢٠١٦الخزانة العامة فى موعد أقصاه      
    . خالفات

 

يتعين على االدارة المركزية للحسابات المركزية العمل على مطابقة البيانات  -د 
الحسابات الختامية الواردة بسجالتها مع النتائج النهائية التى أسفرت عنها       

باالدارات المركزية المختلفة وبحث أية اختالفات بينها وإجـراء مـشروع           
 المركزية لختامى الدولـة     اإلدارةالتسويات الالزمة فى هذا الشأن وموافاة       

 حتى يظهر حساب ختامى موازنة      ٢٠١٦ أكتوبر ١٠بها فى موعد أقصاه     
حسابات المركزية ممثالُ للواقع الخزانة العامة الذى تعده االدارة المركزية لل

ومتضمناً كافة التسويات المترتبة علـى مـا أثـاره الجهـاز المركـزى              
  .للمحاسبات من مالحظات 

 

 الدولة تضمين حـساب ختـامى موازنـة         لختامي المركزية   اإلدارةيتعين على    -٣
 للموازنـة   الختـامي للحساب   ٢٠١٥/٢٠١٦الخزانة العامة عن السنة المالية      

ولة وفقاً لوضع الموازنة وعلى ضوء البيانـات الختاميـة النهائيـة            العامة للد 
 .الواردة لها من االدارة المركزية للحسابات المركزية 

  

 المركزيـة للحـسابات     اإلدارة إبـالغ  المركزية للختـامي     اإلداراتيتعين علي    -٤
 تسويات تعديلية علي حساباتها الختامية      إجراء ببيان الجهات التي تم      مركزيةال
 أدتشأن الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والتـي           ب

 تخفيض العجز الممول من الخزانـة وزيـادة الدائنيـة علـي الـصناديق               إلي
 تحصيل تلك   إجراءاتوالحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التخاذ        

 .المبالغ 
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ًثامنا 
 )االستثمارات ( شراء األصول غري املالية ختامي –

_______________ 
على كافة وحدات الجهاز االدارى واالدارة المحلية والهيئات الخدمية أن ترسل نسخة  -١

شراء األصول غيـر الماليـة       -الباب السادس   من الحسابات الختامية بنتائج تنفيذ      
إلى كـل   علي مستوى المشروعات     ٢٠١٥/٢٠١٦عن السنة المالية    ) االستثمارات(

وإلى بنك االستثمار القومى    ) االدارة المركزية للختامى المختصة   (المالية  من وزارة   
  .وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات 

والكتـب   ١٩٧٣لـسنة   ) ٥٣(وذلك بمراعاة أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقـم         
 والذى ٢٠٠٦ لسنة ٩٥ وخاصة الكتاب الدورى رقم  الدورية الصادرة فى هذا الشأن    

ال يعتبر ترخيص البنك للجهات بالسحب من حـسابه         " منه بأن   ) ٥(قم  ينص البند ر  
إلتزاماً على الخزانة وإنما يقتصر إلتزام الخزانة علـى مـا تـسحبه             ) حد السحب (

  ." الجهات فعالً وتخصم به فعالً على حساب بنك االستثمار القومى 
روعات االسـتثمارية   بالنسبة للدفعات المقدمة واالعتمادات المستندية المتعلقة بالمش       -٢

 لسنة  ٥٣م الالئحة التنفيذية للقانون رقم      افيراعي معالجتها بكل دقة علي ضوء أحك      
 .  ، والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن ١٩٧٣

التى تقـع فـى   ) االستثمارات(ان عن شراء األصول غير المالية     ـن إرفاق بي  ـيتعي -٣
وما تم إنفاقه حتى نهايـة الـسنة        اق كل جهة إدارية موضحاً فيه ما تم تنفيذه          ـنط

  كما   هالمالية على كل نوع من أنواع األصول التى يتكون منها كل مشروع على حد             
  .تب الدورية الصادرة فى هذا الشأنيتعين االلتزام بتنفيذ الك

شراء األصول غير   (يتعين أن يرفق بالحساب الختامى كشف تفصيلى للباب السادس           -٤
  ٠مجموعات والبنود واألنواع  على مستوى ال–) المالية

ـ شـراء األصـول غيـر الماليـة     الخصم علي اعتمادات البـاب الـسادس    عدم  -٥
باية أعباء ال ترتبط بالمشروعات المدرجة بالخطة االستثمارية للجهة         ) االستثمارات(

 . المتسبب في ذلك للمساءلة القانونية حتي ال يتعرض 
هر توزيع املصروفات علي مستوى الربامج حتي ميكن مسايرة ونعاود التأكيد علي ضرورة إرفاق بيان يظ

 . يف هذا الشأن تناالدول الىت سبق

ن وزارة المالية تأمـل أن      إهذا الوطن ف   والثقة فى تعاون الجميع لخير    يمان  وبكل األ 
يبذل كافة المسئولين على اختالف مستوياتهم الوظيفية غاية الجهد إلعداد حساب ختـامى             

  .بالدقة المرجوة وفى المواعيد السابق تحديدها ومستوفياً  ٢٠١٥/٢٠١٦السنة المالية 


                       
       ق                                                     وا ويل التوفي

 
 

 ٩/٥/٢٠١٦:في اًتحرير
 م ب مكتب رئيس قطاع الختامي
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