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ام قواعد: أوال   :عامة وأح

  
 

ع على ة لجهاتا جم وم اع الح   :یلي ما إت
 

م والقرارات القوانین التقید  -1 ة واللوائح والتعام  .بها المعمول المال
 

ة الجهة داخل اإلدارات مختلف تعاون  ضرورة  -2 وم انات لتوفیر الح ة للشئون  الالزمة الب  إلقفال المال
ات ة السنة حسا ة والنظام مع  المال شأن االنظمة الفرع مات الخاصة  اإلجراءات والتعل االلتزام 

ة. سي (األستاذ العام) الصادرة من وزارة المال  الرئ
 

اجات تقدیر مراعاة -3 ة االحت ل النقد ات لتمو ت ببنك الحسا ز  الكو ة المر  السنة مدفوعات لتغط
ة ات الدفعات تلك قید سمح اف بوقت اإلقفال محل المال ة السنة لحسا ة المال  لتالفي المعن
س البنك رصید ظهور عته ع  .طب

  

ة الجهات على  -4 وم ة – منجزة أعمال –تمشترا– خدمات (تؤد التي الح  إلى) أخر  التزامات أ
ة جهات وم ات، القوائم الجهات تلك موافاة أخر  ح  المنتفعة الجهات على یتعین ما والمطال
عة ة الجهات من سواء القوائم تلك طلب متا وم ، الجهات أو الح  الذ الوقت في وذلك األخر
ة حتى المستحقات تلك صرف سمح ة السنة نها  قبل لتعلیتها الالزمة اإلجراءات اتخاذ أو المال
ات إقفال ة السنة حسا  .اإلقفال محل المال
  

ات المناقالت الالزمة للنقل   -5 م طل القانون رقم( )22(للمادة  وفقاتقد ، 1978ة ) لسن31من المرسوم 
م رقم( ة في  2016نة لس )2والتعم ة شأن شرو التعدیل بین اعتمادات المیزان وم الجهات الح

(  .(األساس النقد
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 :یلي مما التحق  -6

ة اعتمادات إنأ )     اً  المستخرج الختامي الحساب المدرجة المیزان قاً  آل ة مطا   .المعتمدة للمیزان
  

افة  تقررإن  ب)     ة محل اإلقفال قد شمل  ة السنة المال ا حتى نها ة المستخرج آل الت المیزان تعد
ة وفقا  ذلك االعتمادات اإلضاف الغ المنقولة من االعتماد التكمیلي العام، و المناقالت والم

تب الموا ناًء على  شأنها، و ةفقات الصادرة من و للقوانین الصادرة   . في هذا الشأن زارة المال

ومة (إ ج) ة الح ات التي تم تغذیتها بنظام نظم إدارة مال ع الحسا ) وفقا لما ورد GFMISن جم
ة رقم ( مي وزارة المال ة (األ 2015) لسنه 4بتعم فات المیزان ساس شأن دلیل رموز وتصن

 ،( ات الخارجة  2016) لسنة 5رقم (و النقد فات الحسا ن أبواب عشأن دلیل رموز وتصن
ومة. ة الح ة وفقًا لدلیل احصاءات مال  المیزان

اتلإجراء فحص دور سنو   )د ة لحسا أنواعها،  )األصول والخصوم( الخارجة عن أبواب المیزان
ة ات النظام ات الالزمة للحد من  والحسا ون الحساب أنواعها وٕاجراء التسو تضخم أرصدتها ل

ز المالي للدولة.  الختامي معبرًا عن المر
  

قة  -7 ات كفاالتلل الدفتر  الرصید مطا ة (ش ات المصرف ة فيان) ضم وخطا ة السنة نها  مع المال
ات رصید تأیید شهادات  شأن الالزمة اإلجراءات اتخاذ یتم أن على التارخ، نفس في البنوك حسا
ات ة الضمان خطا ة في صالحیتها المنته ة السنة نها  .المال

  

ة من لكل السنو  الجرد إجراء مراعاة  -8 ع الصندوق، النقد ة والطوا ة المال طاقات والبرد  وال
ات الممغنطة ة في التحصیل تحت والش ة، السنة من عمل یوم آخر دوام نها د مع المال  وزارة تزو
ة  .منه االنتهاء فور الجرد هذا من بنسخة المال

  

انات الجدول رقم (  -9 فاء ب ة وٕارساله لوزارة 8است ة السنة المال ة في نها األرصدة النقد ) والخاص 
ة  ة  –المال ذلك الجدول رقم ( العامة،شئون المحاس م السنو للموجودات 9و التقو ) والخاص 
ة لوزارةوٕارساله  انات و  ،المنقولة ) ( للموجودات العامة لتخزنا شئون  – المال الجدول سیتم اعتماد ب

مها عن طر الجهات ) 9رقم ( م الموجودات العقارة التي یتم تسعیرها وتقی في ما یخص تقی
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ة ، و  وم م الحساب الختامي في الموعد المحدد بهذا الح سمح بإنهاء وتسل ذلك في الوقت الذ 
م  . التعم

  

ة  -10 ة والنمط قة الحساب ةإجراء المطا س ا، ومن ثم  للجداول الرئ للحساب الختامي والمستخرجة آل
ة  ة العامة.  –اعتمادها، وٕارسالها إلى وزارة المال  شئون المحاس

 

ة  -11 ع األنظمة الفرع ة محل االقفال لجم السنة المال ع الفترات الشهرة  ضرورة االلتزام بإقفال جم
سي  قاء عل(والنظام الرئ ات مفتوحة لحین األستاذ العام) مع اإل ى فترة شهر مارس والتسو

ومة وفقا  ة الح ة قبل االقفال النهائي لنظام نظم مال ات المال ع العمل مات لاالنتهاء من جم تعل
ة.   وزارة المال

  

ا -12 ة آل وم ة لكافة الجهات الح انات المال ومة  آخر موعد إلدخال الب ة الح بنظم مال
)GFMIS(-)ة  شهر مایو. اقفال نهائي) في نها

  

ة  -13 م وٕارساله إلى وزارة المال قا للقواعد الواردة بهذا التعم ة ط  –إعداد الحساب الختامي للسنة المال
ه س الجهة أو من ینی ة العامة معتمدًا من الوزر أو رئ ، وجهاز المراقبین المالیین شئون المحاس

ة تقد 15وذلك في موعد أقصاه ( ة للدولة یونیو) لیتسنى لوزارة المال م الحساب الختامي لإلدارة المال
المادة (  ) من الدستور.149إلى السلطة المختصة في الموعد المحدد 
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ا:  ات إلقفال الالزمة إلجراءاتاثان   :الحسا
 

  :اإلیرادات .1
ع      ة حتى تحصیلها یتم التي اإلیرادات جم ة السنة نها اتها یتم المال ة السنة إلیرادات إث  محل المال
لها أو إیداعها إجراءات تتخذ لم إذا حتى اإلقفال ة الجهة حساب في تحو وم ت بنك لد الح  الكو

ز  ة المر ور، التارخ بنها ة السنة إلیرادات سجل التارخ هذا عد منها تحصیله یتم وما المذ  المال
ة ة السنة تخص انت إذا حتى التال ة، المال ة إضافة عدم مراعاة مع المعن  یتم لم مستحقة إیرادات أ

ة حتى تحصیلها ة السنة نها اتها یتم وٕانما لإلیرادات، المال ةات الحسا في إث  دیون ( المختصة  النظام
ومة مستحقة ات االفرادمن / للح الغ– والشر ة الجهات من/ مؤداه وأعمال خدمات عن م وم   .)الح

  

  :یلي ما اإلیرادات شأن راعىو 
 

ع على  )أ( ة الجهات جم وم مال االلتزام الملحقة الجهات استثناء الح  2008) لسنة 7رقم ( تعم
ة، و  وم م الشأن تطبی نظام حساب الخزنة الموحد على الوزارات واإلدارات الح ) 2رقم (تعم

م رقم ( 2011لسنة  شأن تطبی نظام حساب الخزنة الموحد  2008) لسنة 7ملح للتعم
ة وم   . على الوزارات واإلدارات الح

  

الغ  )ب( اتها یتم إیرادات المخصومة الم   :یلي ما إث
  

الغ )1/ب    (    اتها یتم الملغاة، الصرف استمارات ضمن تظهر التي الم ة السنة إلیرادات إث   المال
   .اإلقفال محل

 

الغ )2/ب    (   ات فترة خالل تظهر التي الم تملة المستندات  التسو   لحساب تعلیتها یتمغیر م
ة ات دائنة -الخصوم المحل تها تحت مقبوضات -أخر  حسا  أن على إلیرادات،ل تسو

ة السنة إلیرادات تسو  ة المال املة المستندات یتم التال الغ  قیدها إلیرادات ، أما الم
ة محل اإلقفال.   السنة المال
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  :المصروفات .2
 

الغ افة لسداد الالزمة اإلجراءات تتخذ       ذلك المستحقة، الم الت و ة التحو  موعد في الخارج
ة، السنة من عمل یوم آخر أقصاه ة للجهات سمح الذ الوقت في وذلك المال وم  استكمال الح

دة المستندات ة یتسنى حتى المدفوعات لتلك المؤ  مصروفات بنود أنواع على منها ستوجب ما تسو
ة ة للسنة المیزان ة إصدار عدم مراعاة مع( لاإلقفا محل المال  السنة من عمل یوم آخر عد دفع وسیلة أ

   .ة)المال
  

  :یلي ما یراعى أن على
 

ات الصرفات أذون  )أ( ة حتى إصدارها تم التي والش ة، السنة نها مها سمح المال     إلى بتسل
ام الخمسة فترة خالل مستحقیها ة عمل أ ة السنة النتهاء التال   .المال

 

ات الصرفات أذون  )ب( ة حتى أصحابها یتسلمها لم التي والش ة السنة نها  وردت ما(  المال
قة الفقرة ة إلغاؤها یتم ) السا متها وتعل ةال لحساب ق -  ومخصصاتمستحقات -خصوم المحل
الغ ة مصروفات بنود واعنأ على بها مخصوم م الفئة  استثناء المختصة األنواع وف المیزان
اب مصروفات من األولى ةال لحساب تعلیتها یتم األول ال مستحقات  - خصوم المحل

ات مرتجع – ومخصصات مة صافي مرت   .المستحقة الق
  

ة الالزمة تراءااإلج تتخذ  )جـ( مة لتعل ة المنجزة واألعمال والخدمات المشترات ق  التزامات وأ
ة السنة تخص أخر  ات فترة خالل تظهر والتي اإلقفال محل المال ات التسو  الخصوم لحسا

ورة قة الفقرة في المذ ة تم، حیث ت السا ة الجهات طر عن التعل وم اشرة الح مة م  ق
الغ ات لها تتوافر التي الم ة، وقوائم مطال ذلك مال الغ و  دفعات ذات عقود عن المستحقة الم
ة حتى تنفیذها تم دورة ة السنة نها ات عنها تقدم ولم المال ما مطال ة تمت،  ة وزار  مخاط
ة ة شئون  – المال مة العامة المیزان األعمال والمشترات والخدمات التي تمت خالل السنة  ق

ة محل اإلقفال ة األسبوع األول  مستندات لها تتوافر لم لتيوا المال وذلك في موعد أقصاه نها
ة ة السنة المال ة االنتهاء من الدراسة واصدار من شهر مایو من نها ، حتى یتسنى لوزارة المال

ة محل اإلقفال. ة السنة المال ة والخصم على بنود مصروفات میزان   الموافقات الالزمة للتعل
  



6 
 

ة .3 ات الخارجة عن أبواب المیزان   :الحسا
الغ افة لسداد الالزمة اإلجراءات تتخذ        الغ  المستحقة الم ة أو تحصیل الم وم على الجهات الح

ة ، وما یتم صرفة أو تحصیله  ات قبل أخر یوم عمل من السنة المال المستحقة لها ضمن هذه الحسا
ات ا حسا سجل  عد هذا التارخ  ة . منها  ة التال   لسنة المال

  :یلي ما یراعى أن على
  
  :صولاأل .أ         

  

ة )1/أ(            :الصندوق  النقد
 

قة إجراء        ة الفعلي الجرد من ل بین الالزمة المطا ة شف ورصید الصندوق  للنقد  حر
ة في الدفتر  والرصید الصندوق  ة، السنة نها ان المال اب و رة وٕاعداد وجد، إن الفرق  أس ة مذ  التسو
نحصر، عنها الالزمة   :اآلتي في الفرق  هذا و

 

صاالت .1 الغ  عن التورد إ ة حتى وأ متحصالت أخر  اإلیراداتم ة السنة نها  طر عن المال
ة الصنادی سي الصندوق  في التارخ هذا عد دعتوأو  الفرع  .الرئ

  

ة حتى الصندوق  من تصرف لم والتي ألصحابها المسلمة الصرف أذونات .2 ة السنة نها  محل المال
 .اإلقفال

  

ة اإلیداعات .3 ت ببنك النقد ز  الكو الغ عن المر ة حتى وأ متحصالت أخر  راداتاإلی م  نها
ة السنة   .التارخ هذا عد البنك إیداعها تم والتي الصندوق، المال

  
  

ت بنك(  البنوك: )2/أ(       ز  الكو ة أخر  بنوك – المر ة أخر  بنوك – محل    )أجنب
  

قة یجب        ات الدفترة األرصدة مطا ة البنوك لحسا ة في المعن ة السنة نها  أرصدة مع المال
ات ان التارخ نفس في البنوك بتلك الحسا اب و استكمال  على العمل یجب ما وجد، إن الفرق  أس
ة القیود إجراء لیتسنى البنوك، وقسائم إشعارات افة على الحصول  لإقفا قبل بها الخاصة المحاسب
ات ة السنة حسا ة، المال رة إعداد ثم المعن ة مذ ة التسو نحصر –النهائ   :اآلتي في الفرق  هذا و
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ات .1 ة حتى البنك من تصرف ولم ألصحابها سلمت ش ة السنة نها  .المال
 

ات صرف .2 السجالت.  تش  من البنك ولم تسجل 
  

ة السنة الخاصة المدینة اإلشعارات  .3 الغ تخص والتي اإلقفال محل المال الت م  تمت التي التحو
ة حتى ة السنة نها متها تخصم ولم المال  :عن وذلك التارخ هذا عد إال الحساب من ق

 

  الغ اإلیرادات ة حتى وأ متحصالت أخر م ة، السنة نها لها وتم المال  وزارة لحساب تحو
ة  .التارخ هذا حتى المال

 

 ع ة الطوا ة حتى المحصلة المال ة، السنة نها لها وتم المال ة وزارة لحساب تحو  خالل المال
ام خمسة ة عمل أ ة التال ة السنة لنها  .المال

  

 ة حتى تمت أخر  مدفوعات أ ة، السنة نها متها تخصم ولم المال  عد إال الحساب من ق
ور التارخ   .المذ

 

ة السنة الخاصة الدائنة اإلشعارات .4 متها تضاف لم والتي اإلقفال، محل المال  إال الحساب إلى ق
ة عد ة السنة نها   :عن وذلك المال

 

 الت ة البنوك معرفة وأ متحصالت أخر  اإلیرادات عن التحو ة حتى المحل  السنة نها
ة  .المال

 الت عو  یراداتاإل عن التحو ة الطوا ة واإلدارات الوزارات في المحصلة المال وم  حتى الح
ة ة السنة نها ة وزارة حساب والمودعة المال  .التارخ هذا عد المال

 ة وزارة من المحولةدفوعات الم ة المال ة السنة عن الجهات تلك مدفوعات لتغط  محل المال
  .اإلقفال

 

ك نقدًا،(اإلیداعات  .5 ة عد تمت التي  )ش ة السنة نها ة السنة وتخص المال  اإلقفال، محل المال
ة اإلیداعات عن وذلك ة حتى محصلة وأ متحصالت أخر  اإلیرادات الخاصة النقد  السنة نها
ة سي أو الفرعي الصندوق  في انت سواء المال   .التارخ هذا عد البنك في إیداعها وتم الرئ
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ة جار  )3/أ(            :المال
ة          ة مع وزارة المال قات النقد افة المطا ة،  –اجراء  وم ة للوزارات واإلدارات الح ة النقد مراق

ة  ات العامة. -الهیئات الملحقة مع وزارة المال   إدارة الحسا
  

  

ة  األصول) 4/أ(         ةالمالمال   :حل
  

ع على .1 ة الجهات جم وم ات افة إجراء الح ات من لكل الالزمة التسو ة صولاأل حسا  المال
ة تها تحت مصروفات( المحل ة، مصروفات بنود أنواع على تسو ة واعتمادات دفعات المیزان  نقد
ة اعتمادات عن دفعات الخارج، ة وذلك ،)مستند ة السنة یخص ما بتسو  اإلقفال محل المال

 .المختصة واألنواع البنود على
 

ع على .2 ة الجهات جم وم اتجراء إ الح ة العهد لحساب الالزمة التسو ة النقد  قبل الشخص
ة ة، السنة من عمل یوم آخر نها مات القواعد مراعاة مع المال ة والتعل  في الواردة األخر  المال
م ة وزارة تعم م شأن 2002لسنة ) 6( رقم المال ة العهد تنظ ة النقد  .الشخص

  

ة  .3 ة المحل ات األصول المال ة مراجعة حسا وم ع الجهات الح ة  –على جم الغ تحت التسو م
ة  ة المحل ات األصول المال الغ تحت –وحسا تها حسب  م عة تحصیلها أو تسو التحصیل ومتا

ة. مات وزارة المال  تعل
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  : الخصوم .ب        
 

الغ) 1/ب(            ة واإلدارات الوزارات تحصلها التي الم وم ع عن الح ع مب ة الطوا ة  المال الورق
ة حتى ة السنة نها ة وزارة لحساب المال ة حساب والمسجلة المال ات دائنة -الخصوم المحل حسا
الغ-أخر  ، جهات لحساب محصلة م ل أو إلیداع الالزمة اإلجراءات تتخذ أن یجب أخر  تحو
الغ تلك ، الكوت بنك لد الم ز ة وزارة لحساب وتوردها المر  على )المختص الحساب (المال
ات قیود تجر  أن ات في ذلك إث ة السنة حسا   .اإلقفال محل المال

  

 ستة( صالحیتها مدة انتهاء حتى لصرفها یتقدموا ولم أصحابها تسلمها التي اتالش )2/ب(          
ه الصادر الشهر بخالف أشهر ك ف ة یتم  )الش قاف البنك مخاط موجب صرفها، إل  تاب و

قاف ة الخصوم  حساب في قیدها یتم اإل ةالمال ات دائنة أخر -المحل الغ- حسا ة تحت م   .التسو
  

ة المدة علیها مضت التي خصومال أرصدة إسقا یتم )3/ب(           وقیدها السجالت، القانون
ة اإلیرادات لحساب   :اآلتي شأنها یراعى أن على القید

  
ة الخصوم  )3/1/ب(        ةالمال ات مرتجع -مستحقات ومخصصات-المحل   :مرت

  

الغ إسقا یتم              من سنوات خمس أو الموظف علم من سنة عد الحساب بهذا الخاصة الم
قاً  اقرب أیهما االستحقاق تارخ ام ط  لسنة )15( رقم القانون  المرسوم من )21( المادة ألح

ة، الخدمة شأنفي  1979  الحقوق  نأ علماً  الحالة، هذه في نظامي قید إجراء عدم مع المدن
ة طب) سنة 15(م للتقاد تخضع الخدمة انتهاء عد واحدة مرة له تدفع التي للموظف المال  و
عة اإلجراءات نفس شأنها ات تقادم في المت   .األخر  خصومال حسا

  

ة  خصومال )3/2/ب (      ةالمال ات دائنة أخر -المحل   :تأمینات -حسا
  

تم            ة من وقت انتهاء الغرض الذ تم تحصیله من أجلها، و تها لحساب االیرادات القید یتم تسو
ه وثبت الح قبل مضي إذااإلیرادات، خصما من حساب صرف المبلغ المستح  ة   تمت المطال

ات15( فترة التقادم ة على أن یراعى اجراء القیود الالزمة في سجالت الحسا  سنة) من تارخ التسو
ة      . النظام
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ات اقي )3/3/ب(       الخصوم: حسا
 

ة خصومال ةدأرص إسقا یتم            تارخ من سنوات خمس مضي عد السجالت من المعن
ة الخصوم استثناء –االستحقاق ة المال الغ-ومخصصات مستحقات -المحل  على بها مخصوم م

ة مصروفات بنود أنواع الغ إسقا فیتم المیزان  قرار إلى استناداً  سنتین، مضي عد بها الخاصة الم
 بتارخ )4/98-2( رقم اجتماعه في الصادر ) ب فقرة 13-251/2 ( رقم الوزراء مجلس

ات یراعى أن على 26/4/1998 ة منها المستح إث ات النظام  مستحقة دیون ( المختصة الحسا
ومة على افآت 15(التقادم فترة ) الستكمالالح م الغ الخاصة  سنة)، مع مراعاة أن یتم اسقا الم

القانون رقم (226العاملین بناء على المادة رقم ( لغیر وجوائز  1980) لسنة 67) من المرسوم 
غیرها من الحقوق  الجائزة أو  ة  بإصدار القانون المدني والتي نصت على: "تسقط دعو المطال
مرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو تارخ إعالن  ة على الوعد بها  المترت

ة.وع في الوعد حسب األحوال"الرج   ، مع مراعاة عدم إجراء قیود نظام
  

  ):GFMISاجراءات اقفال النظام ( .4
 

قات عد  افة مطا ومة واجراء  ة الح ة بنظام نظم مال ات المال ع العمل االنتهاء من ادخال جم
ة و  وم ات في الجهات الح ةإ الحسا   .قفال األنظمة الفرع

اتقفال اإلقیود تكون  االتي حسا ة  وم   :الجهات الح
  

  في حالة الفائض (اإلیرادات أكبر من المصروفات) -
ة نظام األستاذ العام صالح ة  ) یتم تسجیل استمارة قید یوم   :فئة (جار

  53210101 االقفالالفائض/العجز من حـ/                
ة     إلى حـ/                               جار المال
                           

  في حالة العجز (المصروفات أكبر من االیرادات) -
ة نظام األستاذ العام صالح ة  ) یتم تسجیل استمارة قید یوم   :فئة (جار

ة     من حـ/                                         جار المال
  53210101 االقفالالفائض/العجز إلى حـ/                       
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  :الختامي الحساب إعداد: ثالثا
  :اآلتي على وتشتمل    

ة .1 س  :الجداول الرئ
 

  

  المصروفات حسب األبواب.  جدول حرف (أ)
  اإلیرادات حسب األبواب.  جدول حرف (ب)
  .زادة المصروفات على اإلیرادات  جدول حرف (ج)

  والبنود. والفئات المصروفات حسب المجموعات  )1جدول رقــم  (
  البنود على مستو البرامج.الفئات و المصروفات حسب المجموعات و   )2جدول رقــم  (
  المصروفات حسب األنواع.  )3جدول رقــم  (
  والبنود.والفئات اإلیرادات حسب المجموعات   )4جدول رقــم  (
ان اإلیرادات المحصلة حسب األنواع.  )5جدول رقــم  (   ب
  األصول والخصوم على مستو األنواع.  )6جدول رقــم  (
ات) میزان المراجعة   )7جدول رقــم  (   .(إجمالي الحسا
ة في .../.../....  )8جدول رقــم  (   أرصدة النقد
م  )9جدول رقــم  (   السنو للموجودات. التقی
ة   )10جدول رقــم  ( ات النظام   على مستو األنواع.الحسا
ات التفصیلي لبرنامج ومشارع خطة   )11جدول رقــم  ( ة.سجل الحسا   التنم
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رة .2 ة المذ ضاح   :اإل
ة الجهات على      وم رة إعداد الح ة مذ ضاح ، لم والتي تحققت التي األهداف متضمنة شاملة إ  تتحق

اب ة اعتماد عد استجدت التي والعوامل ذلك وأس ر مع تنفیذها، على العوامل هذه وأثر المیزان  القوانین ذ
ة تنفیذ في المؤثرة والقرارات   :التالي النحو على وذلك المیزان

  
 

 :اإلیرادات
 اب ة السنة خالل المحصلة اإلیرادات في النقص أو الزادة أس  المحصلة عن اإلقفال محل المال

ة السنة في قة المال  .السا
 

 اب المجموعات والفئات  مستو  على النقص أو الزادة سواء والمحصل رمقدال بین الفرق  أس
 .واألنواع البنودو 
 

  ضاح  .االستمرار صفة لها التي األخر  اإلیرادات إ
  

 ضاح ة اإلیرادات إ اب تحصیلها تعذر والتي التحصیل الواج  حساب منها قیده تم وما ذلك وأس
ومة مستحقة دیون   .للح

  
 

  :المصروفات
 

 ع عام عرض ة رط موضحاً  األبواب لجم ة واالعتمادات المیزان  من المنقولة واالعتمادات اإلضاف
 .العام التكمیلي االعتماد

 

 ة رط موضحاً  حدة على اب لكل مفصل عرض ة واالعتمادات المیزان  من والمنقولة اإلضاف
ان مع العام التكمیلي االعتماد اب ب  .النقل أس

 

  اب ة مصروفات أبواب من اب ل في الوفر أس ضاح مع المیزان اب إ  على الوفر ذلك أس
 .واألنواع البنودالمجموعات والفئات و  مستو 

 

 ة تحققت التي األهداف اب تتحق لم التي واألهداف برنامج لكل النس  .ذلك وأس
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  ضاح اب إ ة تنفیذ على ذلك وأثر وجد) أن( والمشغولة الشاغرة الدرجات على التعدیل أس  .المیزان
 

  ضاح ة اإلجازات المتمتعین الموظفین أثر إ  .الجهة أداء على والمعارن والمنتدبین الدراس
 

  ضاح اب إ  تنفیذ على ذلك وأثر )دوج إند (العقو  بند على المدرجة الوظائف على التعدیل أس
ة  .المیزان

 

  ة المصروفات معدالت إظهار ة النقد اب مصروفات بجملة مقارنة األبواب حسب والقید ذلك ال  و
اب ة في القید المصروف ظهور إلى أدت التي األس ة السنة نها  .المال

 

  اب ة السنة مصروفات في النقص أو الزادة أس ة السنة عن اإلقفال محل المال قة المال  .السا
 

  اب ظهور االعتمادات غیر المستخدمة  .)إن وجد(أس
 

  اب عدم الصرف أو ان أس ة مع ب ع اعتمادات مصروفات مشارع خطة التنم عرض عام لجم
 .)أن وجد(انخفاض الصرف 

  
  

ات ة أبواب عن الخارجة الحسا   :المیزان
  

ات عام عرض      ة لحسا ة  األصول والخصوم)( التسو ات النظام  اإلجمالي الرصید یتضمنوالحسا
ضاح مع المدة وآخر أول في اب إ ة عدم أس ة األرصدة تسو ق  سنوات من المدورة األرصدة من المت

قة   :یلي لما وفقاً  ونوع بند ل يف سا
  

  األصول:
  

ة لألرصدة عرض    :یلي لما وفقاً  الدفترة األرصدة مقارنتها مع الفعل
  ة حساب رصید مقارنة – الصندوق  من عمل یوم آخر في الفعلي الجرد محضر واقع من النقد

ة السنة ان المعتمدة السجالت مع اإلقفال محل المال اب و  .الفرق  أس
  ت بنك ( البنوك ز  الكو ة أخر  بنوك – المر ة أخر  بنوك – محل  رصید مقارنة) أجنب

ات اب البنك حساب رصید تأیید شهادة واقع من الرصید في السجالت واقع من الحسا  .الفرق  وأس
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   ة جار ة المدة أول في الرصید یوضح المال ة للسنة والدائنة المدینة والحر  ما اإلقفال محل المال
  .النهائي الرصید إلى صل

 

 ة  األصول ةالمال ات-المحل تها تحت مصروفات-  مدینة أخر  حسا  بنود أنواع على تسو
ة مصروفات ان المیزان عتها ب  .األبواب حسب طب

 ة  األصول ة المحل ات-المال الغ-أخر مدینة  حسا ة تحت م اب التسو تها عدم أس  مع تسو
تها اتخذت التي اءاتر واإلج المختصة الجهات  .المستقبل في لتسو

 ة  األصول ة المحل ات- المال الغ-مدینة أخر  حسا اب التحصیل تحت م  تحصیل عدم أس
ة سنوات من المدورة األرصدة قة مال  .المستقبل في لتحصیلها اتخذت التي واإلجراءات سا

  ة العهد اب ةالشخص النقد تها عدم أس  .تسو
 

 ة اعتمادات دفعات اب مستند تها عدم أس ة انتهاء حالة في تسو االعتمادات  تلك صالح
تها اتخذت التي واإلجراءات  .لتسو

    ة ةاألصول المال ة واعتمادات دفعات-األجنب اب منها الغرض الخارج نقد تها عدم وأس  .تسو
 

  :ومـخصال
  

  ة الخصوم ةالمال ات مرتجع-ومخصصات مستحقات-المحل ضاح مرت اب إ  أو صرف عدم أس
ة ة األرصدة تسو ق  .المدور الرصید من المت

 

  ة الخصوم ةالمال ات-ومخصصات مستحقات-المحل ات من خصم  أخر  جهات لحساب المرت
اب ل عدم أس  .المختصة الجهات إلى التحو

 

  ة الخصوم ةالمال الغ-ومخصصات مستحقات-المحل  مصروفات بنود أنواع على بها مخصوم م
اب ةالمیزان ة أو صرف عدم أس ة األرصدة تسو ق ة سنوات من المدور الرصید من المت  مال
قة  .سا

  ة الخصوم ةالمال اب مخصصات-ومخصصاتمستحقات -المحل  .الصرف عدم أس
 

  ة الخصوم ةالمال افآت-ومخصصاتمستحقات -المحل اب م  .الصرف عدم أس
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   ة الخصوم ةالمال ات دائنة أخر -المحل ضاح تأمینات -حسا اب إ ة أو صرف عدم أس  تسو
ة األرصدة ق  .المدور الرصید من المت

 

   ة الخصوم ةالمال ات دائنة -المحل تها تحت مقبوضات-أخر حسا اب إلیراداتل تسو  عدم أس
تها ة السنة إیرادات إلى تسو  .اإلقفال محل المال

  

   ة الخصوم ةالمال ات دائنة -المحل الغ-أخر حسا ة تحت م اب التسو  أو صرفها عدم أس
تها تها أو صرفها لضمان ستتخذ أو اتخذت التي واإلجراءات المختصة الجهات مع تسو  .تسو

   ة الخصوم ةالمال ات دائنة -المحل الغ-أخر حسا ابأخر  جهات لحساب محصلة م  عدم أس
ل  .المختصة الجهات إلى التحو

  
ات ة الحسا   :النظام

 

ات بنود من بند لكل عرض    ة الحسا   :یلي ما متضمناً  النظام
 

  ة السنة أول في الرصید مقارنة ة السنة آخر في الرصید المال ان مع المال ة ب  المدینة الحر
ة السنة خالل والدائنة  .اإلقفال محل المال

 

  اب ومة المستحقة الدیون  تحصیل عدم أس اب شأنها اتخذت التي واإلجراءات للح  عدم وأس
ومة على المستحقة الدیون  صرف  .الح

 

  اب مة رد عدم أس ات ق ات الش  .منها الغرض انتهى التي الضمان وخطا
 

  ان اب ب ع لعهدة الدفترة األرصدة بین الفرق  أس ة الطوا ة أو المال طاقات أو البرد  الممغنطة ال
ة السنة من عمل یوم آخر في الجرد محضر واقع من واألرصدة  .)وجد إن( لاإلقفا محل المال

 

  اب ة عدم أس ات رصید تسو عة مؤداه وأعمال خدمات حسا  .مبلغ ل وطب
 

  اب ات تحصیل عدم أس   .للتحصیل البنك إلى والمرسلة الجهة إلى الواردة الش
  اب عدم تحصیل ة (إن وجد).أس ة االلكترون وم ة الح ع المال مة الطوا  ق

 

  :الدولة وممتلكات الموجودات جرد
 

ل جهة        ة للدولة عن طر  ة المملو وم اني والمنشآت الح م الم ة.یتم تسعیر وتقو وم   ح
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ة النماذج .3 ضاح  :اإل
 

     رادات:ـاإلی
ه.  إیرادات)-خ ح 1/1(نموذج    تفاصیل إیرادات قید
 .مستردة مصروفات – أخر  إیرادات تفصیل  إیرادات)-خ ح 1/2(نموذج 
 .متنوعة – أخر  إیرادات تفصیل  إیرادات)-خ ح 1/3(نموذج 

  المصروفات:
ة المصروفات  مصروفات)-خ ح 2/1(نموذج  ة النقد  .والقید
ضات  مصروفات)-خ ح 2/2(نموذج  الغ – االتعاب – الغرامات – التعو  .عنها المتنازل الم
ان    مصروفات)-خ ح 2/3(نموذج   .والمشغولة الشاغرة الدرجات ب
 .العقود بند على المدرجة الوظائف   مصروفات)-ح خ 2/4(نموذج 
ادلة واألعمال الخدمات   مصروفات)-خ ح 2/5(نموذج  ة الجهات بین المت وم  .الح
 .متنوعة – وخامات مواد   مصروفات)-ح خ 2/6(نموذج 
.  مصروفات)-ح خ 2/7(نموذج    مستلزمات أخر
 .اإلیجارات تفصیل   مصروفات)-ح خ 2/8(نموذج 
 .متنوعة – أخر  خدمات   مصروفات)-ح خ 2/9ج (نموذ

.  مصروفات)-ح خ 2/10(نموذج    دعم أنواع أخر
ة  مصروفات)-ح خ 2/11(نموذج  ة النقد .- منافع المساعدات االجتماع   أخر
ة  مصروفات)-ح خ 2/12(نموذج  ة العین .-منافع المساعدات االجتماع   أخر
الت أخر لألفراد.  مصروفات)-ح خ 2/13(نموذج    تحو
.  مصروفات)-ح خ 2/14(نموذج    التزامات أخر
ة التكالیف   مصروفات)-ح خ 2/15(نموذج  ة المشارع وٕالى من المنقولة الكل ة   اإلنشائ  - النفقات الرأسمال

انة جذرة  ة وص  مشارع إنشائ
ة التكالیف  مصروفات)-ح خ 2/16(نموذج  ة   االعتماد التكمیلي العام من المنقولة الكل  -النفقات الرأسمال

انة جذرة ة وص   مشارع إنشائ
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ات ة الحسا   :( األصول ) الجار
ات)-ح خ  3/1(نموذج  ة جرد محضر  حسا   .الصندوق  النقد
ات)-ح خ  3/2(نموذج  رة  حسا ة مذ   تارخ ..../..../....  في الصندوق  تسو
ات)-ح خ 3/ 3(نموذج  رة  حسا ة مذ   تارخ ..../..../....  في بنك ..... تسو
ات)-ح خ 3/3/1(نموذج  السجالت ولم إیداعات  حسا   .البنك حساب شف تظهر قیدت 
ات)-ح خ 3/3/2(نموذج    .البنك حساب شف تظهر ولم السجالت قیدت دائنة إشعارات  حسا
ات)-ح خ 3/3/3(نموذج  شف البنك ولم تسجل  حسا   .إشعارات مدینة ظهرت 
ات)-ح خ 3/3/4(نموذج  شف البنك ولم تسجل  حسا ات صرفت    .ش

ات-خ ح 3/3/5 نموذج( شف الحساب الیومي (مدفوعات من   )حسا   ) لم تسجلTSAنموذج 
ات-خ ح 3/3/6 نموذج( ات سلمت ألصحابها ولم تصرف من البنك  )حسا   ش
ات-خ ح 3/3/7 نموذج( شف حساب البنك  )حسا السجالت ولم تظهر    إشعارات مدینة قیدت 
ات-خ ح 3/3/8 نموذج( شف البنك ولم تسجل  )حسا ات ظهرت    إیداعات وش
ات-خ ح 3/3/9 نموذج( شف البنك ولم تسجل  )حسا   إشعارات دائنة ظهرت 
ات-خ ح 3/3/10 نموذج(   تسجل لم) TSA من مقبوضات( الیومي الحساب شف نموذج  )حسا
ات-خ ح 3/3/11 نموذج( الغ مدینة تم تسجیلها خطأ في السجالت)  )حسا ات ( م   تصو
ات-خ ح 3/3/12 نموذج( ات  )حسا الغ(  تصو   )السجالت في خطأ تسجیلها تم دائنة م

ات)-ح خ  3/4(نموذج  ة.  حسا   جار المال
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ات ة حسا   :(األصول) المدینة التسو

ات)-ح خ 3/5(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو تها على أنواع تح مصروفات-األصول-حسا ت تسو
ة   (إجمالي). بنود مصروفات المیزان

ات)-ح خ 51//3(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو تها على أنواع بنود تح مصروفات-األصول- حسا ت تسو
ة   ).ةمتداول( مصروفات المیزان

ات)-ح خ 3/5/2(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو تها على أنواع بنود تح مصروفات-األصول- حسا ت تسو
ة   ).ةغیر متداول( مصروفات المیزان

ات)-ح خ  3/6(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو ة -األصول-حسا الغ تحت التسو   .(إجمالي) -م
ات)-ح خ 3/6/1(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو ة -األصول-حسا الغ تحت التسو   .)ة(متداولم
ات)-ح خ 3/6/2(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو ة -األصول-حسا الغ تحت التسو   .)ة(غیر متداولم
ات)-خ ح  3/7(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو الغ-األصول-حسا   .(إجمالي) أفراد-تحت التحصیل  م
ات)-ح خ 3/7/1(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو الغ-األصول-حسا   .)ة(متداول أفراد-تحت التحصیل  م

ات)-ح خ 3/7/2(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو الغ-األصول- حسا (غیر  أفراد- تحت التحصیل  م
  .)ةمتداول

ات)-ح خ 3/7/3(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو الغ-األصول-حسا   .(إجمالي) أخر -تحت التحصیل  م
ات)-ح خ 3/7/4(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو الغ-األصول-حسا   .)ة(متداول أخر -تحت التحصیل  م

ات)-ح خ 3/7/5(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو الغ تحت التحصیل -األصول-حسا (غیر  أخر -م
  .)ةمتداول

ات)-ح خ  3/8(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو ة.-األصول-حسا ة الشخص   العهد النقد
ات)-ح خ  3/9(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو ة.-األصول-حسا   دفعات عن اعتمادات مستند
ات)-ح خ 3/10(نموذج  ة المدینة  حسا ات التسو الخارج.-األصول-حسا ة    دفعات واعتمادات نقد
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ات ة حسا   :(الخصوم) الدائنة التسو
ات)-ح خ  4/1(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو ات مرتجع –الخصوم- حسا   .(إجمالي) مرت
ات)-ح خ 4/1/1(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو ات مرتجع –الخصوم- حسا   .)ة(متداول مرت
ات)-ح خ 4/1/2(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو ات مرتجع –الخصوم- حسا   .)ة(غیر متداول مرت

ات)-ح خ  4/2(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو ات من –الخصوم- حسا اتال خصم لحساب جهات  مرت
  .أخر 

ات)-ح خ  4/3(نموذج    حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

ة على مستو األبواب مصرو    .(إجمالي)فات المیزان

ات)-ح خ 4/3/1(نموذج    حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

ة على مستو األبواب مصرو    .)ةمتداول(فات المیزان

ات)-ح خ 4/3/2(نموذج    حسا
ة  ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-الدائنةحسا م

ة على مستو األبواب مصرو    .)ةغیر متداول(فات المیزان

ات)-ح خ  4/4(نموذج    حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

اب  ة ال الت أخر - الثامنمصروفات المیزان ستو على ممصارف وتحو
  .(إجمالي)المجموعات والبنود واالنواع 

ات)-ح خ 4/4/1(نموذج    حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

اب  ة ال الت أخر - الثامنمصروفات المیزان ستو على ممصارف وتحو
  .)ةمتداول(المجموعات والبنود واالنواع 

ات)-ح خ 4/4/2(نموذج    حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

اب  ة ال الت أخر - الثامنمصروفات المیزان ستو على ممصارف وتحو
  .)ةغیر متداول(المجموعات والبنود واالنواع 

ات)-ح خ  4/5(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م
ة (اإلجمالي).   مصروفات المیزان

ات)-ح خ 4/5/1(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م
قة) ة (أرصدة مدورة من سنوات سا   (اإلجمالي). مصروفات المیزان

ات)-ح خ 4/5/2(نموذج    حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على  –الخصوم-حسا أنواع بنود م

قة) ة (أرصدة مدورة من سنوات سا   .)ةمتداول( مصروفات المیزان

ات)-ح خ 4/5/3(نموذج    حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

قة) ة (أرصدة مدورة من سنوات سا   .)ةغیر متداول( مصروفات المیزان
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ات)-ح خ 4/5/4(نموذج  ات   حسا ة الدائنةحسا الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-التسو م
ات الملغاة) ة (الش   (اإلجمالي). مصروفات المیزان

ات)-ح خ 4/5/5(نموذج    حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

ات الملغاة) ة (الش   .)ةمتداول( مصروفات المیزان

ات)-خح  4/5/6(نموذج    حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

ات الملغاة) ة (الش   .)ةغیر متداول( مصروفات المیزان

ات)-ح خ 4/5/7(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م
ة (أذونات الصرف الملغاة)   (اإلجمالي). مصروفات المیزان

ات)-ح خ 4/5/8(نموذج    حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

ة (أذونات الصرف الملغاة)   .)ةمتداول( مصروفات المیزان

ات)-ح خ 4/5/9(نموذج  	حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

ة (أذونات الصرف الملغاة)مصروفات    .)ةغیر متداول( المیزان

ات)-ح خ 4/5/10(نموذج  	حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

الغ معالة بواسطة الجهة) ة (م   (اإلجمالي). مصروفات المیزان

ات)-ح خ 4/5/11(نموذج  	حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

الغ معالة بواسطة الجهة) ة (م   .)ةمتداول( مصروفات المیزان

ات)-ح خ 4/5/12(نموذج  	حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

الغ معالة بواسطة الجهة) ة (م   .)ةغیر متداول( مصروفات المیزان

ات)-ح خ 4/5/13(نموذج  	حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

ة) موافقة وزارة المال الغ معالة  ة (م   (اإلجمالي). مصروفات المیزان

ات)-ح خ 4/5/14(نموذج  	حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

الغ  ة (م ة)مصروفات المیزان موافقة وزارة المال   .)ةمتداول( معالة 

ات)-ح خ 4/5/15(نموذج  	حسا
ة الدائنة ات التسو الغ مخصوم بها على أنواع بنود  –الخصوم-حسا م

ة) موافقة وزارة المال الغ معالة  ة (م   .)ةغیر متداول( مصروفات المیزان

ات)-ح خ  4/6(نموذج  ة.صندوق -الخصوم-مستحقات ومخصصات  حسا افآت اجتماع   م

ات)-ح خ  4/7(نموذج  افآت (تخصص نادر، تفوق).-الخصوم-مستحقات ومخصصات  حسا   م

ات)-ح خ 4/8(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو   (اإلجمالي). تأمینات –الخصوم- حسا
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ات)-ح خ 4/8/1(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو   .)ةمتداول( تأمینات –الخصوم- حسا

ات)-ح خ 4/8/2(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو   .)ةغیر متداول( تأمینات –الخصوم- حسا

ات)-ح خ  4/9(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو تها إلیرادات  مقبوضات-الخصوم-حسا تحت تسو
ة.   المیزان

ات)-ح خ  4/10(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو ة (اإلجمالي). –الخصوم- حسا الغ تحت التسو   م

ات)-ح خ 4/10/1(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو ة (متداولة) –الخصوم- حسا الغ تحت التسو   م

ات)-ح خ 4/10/2(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو ة –الخصوم- حسا الغ تحت التسو   (غیر متداولة). م

ات)-ح خ  4/11(نموذج  ة الدائنة  حسا ات التسو . –الخصوم- حسا الغ محصلة لحساب جهات أخر   م
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ات ة الحسا  :النظام
ات)-ح خ  9/1(نموذج  ة   حسا ات النظام ومة مستحقة دیون - الحسا  .للح
ات)-ح خ  9/2(نموذج  ة   حسا ات النظام ومة على مستحقة دیون -  الحسا  .الح

ات)-ح خ  9/3(نموذج  ة  حسا ات النظام ات ضمان.- الحسا ات وخطا   تأمینات ش

ات)-ح خ  9/4(نموذج  ة  حسا ات النظام الغ عن خدمات وأعمال مؤداة.- الحسا   م

ات)-ح خ  9/5(نموذج  ة  حسا ات النظام طاقات الممغنطة.– الحسا ة/ال ة/البرد ع المال   عهدة الطوا
ات)-ح خ  9/6(نموذج  ع جرد محضر  حسا ة الطوا ة / المال طاقات / البرد   .الممغنطة ال

ات)-ح خ  9/7(نموذج  ات تحت التحصیل.  حسا   محضر جرد ش

ات)-ح خ  9/8(نموذج  ة  حسا ات النظام ة.- الحسا ة اإللكترون ع المال   الطوا
  
  
  

انات شوف   :أخر  و
 

  ات أرصدة تأیید شهادات ة في البنوك حسا ة السنة نها  .المال
  ات شوف ة السنة من األولى األشهر عن البنوك حسا  .التال
  ات أرصدة البنوك شهادات  .الضمان خطا
  ة انات أ ة ب  .أخر  إضاف
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عا ة :را ام ختام   :أح
  

ة الصادرة من وزارة  م التال ه تلغى التعام م من تارخ صدوره وعل ام هذا التعم ةتسر أح وهي  المال
  :التالي

 ) م رقم ات وٕاعداد الحساب شأن  2000) لسنة 4تعم القواعد واإلجراءات الالزمة إلقفال الحسا
ة. وم  الختامي للجهات الح

 

 ) م رقم م  2001) لسنة 3تعم  الالزمة واإلجراءات القواعد شأن 2000 لسنة) 4( رقمملح للتعم
ات إلقفال ة للجهات الختامي الحساب وٕاعداد الحسا وم  .الح

  

  م مملح  2007) لسنة 1(رقم تعم  2001 لسنة) 3( وتعدیله رقم 2000 لسنة) 4( رقم للتعم
ات إلقفال الالزمة واإلجراءات القواعد شأن ة للجهات الختامي الحساب وٕاعداد الحسا وم  .الح

 

 ) م رقم م 2016) لسنة 3تعم  2007 لسنة) 1( وتعدیله رقم 2000 لسنة) 4( رقم ملح للتعم
ات إلقفال الالزمة واإلجراءات القواعد شأن ة للجهات الختامي الحساب وٕاعداد الحسا وم  .الح

  

  ام هذا ة التي تتعارض مع أح مات المال م.التعل  التعم
 



 

 

 

 

 النماذج االيضاحية

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 اإليرادات 

 

 



ايرادات-  ح خ 1 /1نموذج  )  )

البيان طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

( 15520101 )تفصيل ايرادات قيدية 

.يتم تصنيف اإليرادات القيدية على مستوى أبواب المصروفات

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



ايرادات-  ح خ 2 /1نموذج  )  )

البيان طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

(15530101 )مصروفات مستردة - تفصيل ايرادات أخرى 

المجموع

:الحساب الختامي عن السنة المالية 

:مسمى الجهة



ايرادات-  ح خ 3 /1نموذج  )  )

البيان طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

( 15590101 )تفصيل إيرادات متنوعة أخرى 

المجموع

:الحساب الختامي عن السنة المالية 

:مسمى الجهة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 المصروفات 

 

 

 



مصروفات-  ح خ 1/2نموذج  )  )  

مالحظات الجمــــــلــة المصروفات القيدية  المصروفات النقدية  ابواب المصروفات 

تعويضات العاملين

السلع والخدمات

تكلفة التمويل

اإلعانات

(المصروفات  )المنح 

المنافع االجتماعيه

مصروفات وتحويالت أخرى

(النفقات الرأسمالية )شراء األصول غير المتداولة 

  الجملـــــــــــــــة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية ويراعى ذلك أيضا في الجهات التي - مرتجع مرتبات الذي تم تعليته خالل السنة المالية ولم يتم تسويته حتى نهايتها ، باإلضافة إلى ما تم تعليته على الخصوم - المصروف القيدي يتضمن رصيد خصوم *** 

.تصرف مرتبات على أبواب أخرى

المصروفات النقدية والقيدية

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

:مسمى الجهة

.مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية حسب طبيعة الباب المختص فيما عدا حركة التصويبات- يقصد بالمصروفات القيدية المبالغ المتعذر صرفها حتى نهاية السنة المالية وتم تعليتها لحساب الخصوم * 

.المصروفات القيدية- الجملة = المصروفات النقدية ** 



مصروفات-  ح خ 2 / 2نموذج  )  )

مالحظات البيان المــبـــلــــــغ م

.توضح أبواب وبنود المصروفات التي تم الخصم عليها- 1

:مالحظات

.في حالة وجود مبالغ متنازل عنها تم اسقاطها وحوادث اختالس أو سرقة أو اهمال ينجم عنها خسائر يوضح ذلك تفصيليا حتى ولو تم تسويتها- 2

.يجب ذكر الجهة التي رخصت بالتنازل - 3

المبالغ المتنازل عنها- األتعاب - الغرامات - التعويضات 

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



5ترقيات  4للنقل 
/ للتعين 

3للنقل 

وظائف 

2ملغاه 

والوظائف - الوظائف العامة 

والوظائف األخرى- القياديه 

اإلجمالي

.وظائف شاغرة ويمكن التعيين أو النقل عليها من جهات حكومية أخرى- 3

.وظائف شاغرة ويمكن النقل إليها فقط من االعتماد التكميلي- 4

.وظائف شاغرة عن درجات باالختيار ولم تنفذ- 5

.(صفر)خاصة بالنقل بين الدرجات ويراعى أن يكون اإلجمالي -6

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

.وظائف شاغرة ويحظر التعيين عليها وسوف يتم إلغاؤها- 2

 ( مصروفات-  ح خ 3/2نموذج   )

:مسمى الجهة

بيان الدرجات الشاغرة والمشغولة

.التعديل بموجب موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية- 1

يعد بيان منفصل لكل مجموعة من الوظائف* 

المشغول 

آخر السنة 

المالية

الدرجة

الوظائف 

المعتمدة 

بالميزانية

وظائف 

لمعالجة 

6الخصم 

1التعديل 

الوظائف 

المعتمدة بعد 

التعديل

الشاغر

- برنامج 



قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

التعديلالوظائف المعتمدة بالميزانية
مالحظات

المشغول آخر السنة الماليةالمشغولالوظائف المعتمدة بعد التعديل

 ( مصروفات-  ح خ 4/2نموذج   )

- برنامج  :مسمى الجهة

نوع العقد

الوظائف المدرجة على بند العقود



( نموذج 2 / 5 ح خ - مصروفات )

مالحظات بيان رقم الحساب المــبـــلــــــغ م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

13

                      -   

2- يعد هذا النموذج لجميع األبواب.

/ الكهرباء والماء والبريد والبرق والهاتف  يقصد بالخدمات واألعمال المتبادلة بين الجهات الحكومية المبالغ التي تخصم على المصروفات في جهات وتحصل كإيرادات في جهات أخرى مثال ذلك -1
والرسوم الحكومية وغيرها وال تدخل فيها المصروفات الخاصة بالجهات المحلقة والجهات المستقلة.

الحساب الختامي عن السنة المالية : 
مسمى الجهة: 

الخدمات و األعمال المتبادلة بين الجهات الحكومية

المجموع



( نموذج 2 / 6 ح خ - مصروفات )

مالحظات طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

* يراعى تجميع المواد والخامات المتشابهة

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية
مسمى الجهة: 

مواد وخامات - متنوعة  ( 22129901 )



( نموذج 2 / 7 ح خ - مصروفات )

مالحظات طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

مستلزمات أخرى ( 22190101 )

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية
مسمى الجهة: 



( نموذج 2 / 8 ح خ - مصروفات )

إلى من

يعد نموذج لكل نوع من أنواع اإليجارات على حده. *

: الحساب الختامي عن السنة المالية
مسمى الجهة: 

بيانالمــبـــلــــــغم
مدة اإليجار

تفصيل اإليجارات



( نموذج 2 / 9 ح خ - مصروفات )

مالحظات طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

خدمات متنوعة ( 22299901 ) 

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية
مسمى الجهة: 

يراعى تجميع أنواع الخدمات المتشابهة.



( نموذج 2 / 10 ح خ - مصروفات )

مالحظات طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

دعم أنواع أخرى ( 25219901 )

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية
مسمى الجهة: 



( نموذج 2 / 11 ح خ - مصروفات )

مالحظات طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

منافع المساعدة االجتماعية النقدية – أخرى ( 27219901 )

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية
مسمى الجهة: 



( نموذج 2 / 12 ح خ - مصروفات )

مالحظات طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

منافع المساعدة االجتماعية العينية – أخرى ( 27229901 )

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية
مسمى الجهة: 



( نموذج 2 / 13 ح خ - مصروفات )

مالحظات طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

تحويالت أخرى لألفراد ( 28249901 )

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية
مسمى الجهة: 



( نموذج 2 / 14 ح خ - مصروفات )

مالحظات طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

التزامات أخرى ( 28299901 )

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية
مسمى الجهة: 



( نموذج 2 / 15 ح خ - مصروفات )

تاريخ الرقم تخفيض إضافة

اإلجمالي

الختامي عن السنة المالية : 
جهة: 

رقم المشروع
التكلفة المنقولة

النفقات الرأسمالية - مشاريع إنشائية وصيانة جذرية

موافقة وزارة المالية
مسمى المشروع

التكاليف الكلية والمنقولة من وإلى المشاريع اإلنشائية 



( نموذج 2 / 16 ح خ - مصروفات )

تاريخ الرقم

اإلجمالي

الحساب الختامي عن السنة المالية : 
مسمى الجهة: 

رقم المشروعم

النفقات الرأسمالية - مشاريع إنشائية وصيانة جذرية

موافقة وزارة المالية
مسمى المشروع

التكاليف الكلية والمنقولة من اإلعتماد التكميلي العام 

التكلفة المنقولة



 

 

 

 

)3(  

 االصـول

 

 

 

 

 





حسابات-  ح خ 2/3نموذج  )  )

 رصيد محضر الجرد 

 يضاف اليه

 مقبوضات بعد الجرد رقم أذن التوريد

 المجموع

 يطرح منه

 مدفوعات بعد الجرد رقم أذن الصرف

 المجموع

 الرصيد الدفتري

.يوضح في خانة البيان طبيعة المبلغ المورد أو المنصرف واسم صاحب العالقة* 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

/في تاريخ 

مذكرة تسوية الصندوق 

رقم أذن التوريد أو الصرفالبيان جزئيكليم



حسابات-  ح خ 3/3نموذج  )  )

 الرصيد الفعلي من واقع كشف حساب البنك

: يضاف إليه

1-3-3 إجمالي نموذج   إيداعات قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب البنك

2-3-3 إجمالي نموذج   إشعارات دائنة قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب البنك

3-3-3 إجمالي نموذج   إشعارات مدينة ظهرت بكشف البنك ولم تسجل

4-3-3 إجمالي نموذج   شيكات صرفت بكشف البنك ولم تسجل

5-3-3 إجمالي نموذج  لم تسجل ( TSAمدفوعات من  )نموذج كشف الحساب اليومي  *

11-3-3 إجمالي نموذج  (مبالغ مدينة تم تسجيلها خطأ في السجالت  ) تصويبات 

 المجموع

: يطرح منه

6-3-3 إجمالي نموذج   شيكات سلمت ألصحابها ولم تصرف من البنك

7-3-3 إجمالي نموذج   إشعارات مدينة قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب البنك

8-3-3 إجمالي نموذج   إيداعات وشيكات ظهرت بكشف البنك ولم تسجل

9-3-3 إجمالي نموذج   إشعارات دائنة ظهرت بكشف البنك ولم تسجل

10-3-3 إجمالي نموذج  لم تسجل ( TSAمقبوضات من  )نموذج كشف الحساب اليومي  *

12-3-3 إجمالي نموذج  (مبالغ دائنة تم تسجيلها خطأ في السجالت  ) تصويبات 

 الرصيد الدفتري

.المستخرج آليا من بنك الكويت المركزي*

البيان جزئيكلي

.TSAيسنخدم هذا النموذج في حالة إعداد مذكرة تسوية حسابات الجهة لدى البنوك المحلية واألجنبية مع حذف بيان المدفوعات والمقبوضات من 

. فقطTSAيستخدم هذا النموذج في حالة إعداد مذكرة تسوية بنك اإليرادات مع حذف بيان مقبوضات من 

/في تاريخ 

/ مذكرة تسوية بنك 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



حسابات-  ح خ 1/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

إيداعات قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب البنك

طبيعة المبلغالتاريخ رقم المستندالمبلغم

 المجموع



حسابات-  ح خ 2/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

إشعارات دائنة قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب البنك

طبيعة المبلغالتاريخ رقم االشعارالمبلغم

 المجموع



حسابات-  ح خ 3/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

إشعارات مدينة ظهرت بكشف البنك ولم تسجل

طبيعة المبلغالتاريخ رقم االشعارالمبلغم

 المجموع



حسابات-  ح خ 4/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

شيكات صرفت بكشف البنك ولم تسجل 

طبيعة المبلغالتاريخ رقم الشيكالمبلغم

 المجموع

رقم اإلستمارة



حسابات-  ح خ 5/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

لم تسجل ( TSAمدفوعات من  )نموذج كشف الحساب اليومي 

طبيعة المبلغالتاريخ المبلغم

 المجموع



حسابات-  ح خ 6/3/3نموذج  )  )

رقم اإلستمارة

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

شيكات سلمت ألصحابها ولم تصرف من البنك 

طبيعة المبلغالتاريخ رقم الشيكالمبلغم

 المجموع



حسابات-  ح خ 7/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

اشعارات مدينة قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب البنك

طبيعة المبلغالتاريخ رقم االشعارالمبلغم

 المجموع



حسابات-  ح خ 8/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

إيداعات وشيكات ظهرت بكشف البنك ولم تسجل

طبيعة المبلغالتاريخ رقم المستندالمبلغم

 المجموع



حسابات-  ح خ 9/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

إشعارات دائنة ظهرت بكشف البنك ولم تسجل

طبيعة المبلغالتاريخ رقم اإلشعارالمبلغم

 المجموع



حسابات-  ح خ 10/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

لم تسجل ( TSAمقبوضات من  )نموذج كشف الحساب اليومي 

طبيعة المبلغالتاريخ المبلغم

 المجموع



حسابات-  ح خ 11/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

(مبالغ مدينة تم تسجيلها خطأ في السجالت  )تصويبات 

مالحظاتالتاريخ رقم اإلستمارةالمبلغم

 المجموع



حسابات-  ح خ 12/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

(مبالغ دائنة تم تسجيلها خطأ في السجالت  )تصويبات 

مالحظاتالتاريخ رقم اإلستمارةالمبلغم

 المجموع



: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات-  ح خ 4/3نموذج  )  )

1 رصيد أول المدة

2 مقبوضات من وزارة المالية

3 مبالغ محولة من الخزينة الموحدة

4 إيرادات محولة لوزارة المالية

 رصيد آخر المدة

عجز اإلقفال/  فائض  5

(بعد االقفال  ) رصيد آخر المدة 

البيان

إجمالي المصروفات- إجمالي اإليرادات = عجز / فائض 

جاري المالية

دائنمدينم



 ( حسابات-  ح خ 5/3نموذج   )

دائن مدين
رصيد آخر المدةرصيد أول المدة

الحركة خالل السنة المالية

.يعد بيان تفصيلي لكل باب ، فيما عدا الباب األول يكتفي بأن يكون البيان إجمالي* 

م

حسابات-  ح خ 1-5-3إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 2-5-3إجمالي نموذج 

المجموع

: مسمى الجهة

/ الباب 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

(إجمالي)

األصول ـ مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 

حسابات التسوية المدينة



تاريخ رقم دائن مدين

 ( حسابات-  ح خ 1/5/3نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

/ الباب 

حسابات التسوية المدينة

األصول ـ مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 

(متداوله)

طبيعة المبلغ رصيد آخر المدةرصيد أول المدة
الفترة المنصرف 

*عنها المبلغ 

.يعد بيان تفصيلي لكل باب ، فيما عدا الباب األول يكتفي بأن يكون البيان إجمالي* 

.بالنسبة لرصيد آخر المدة تحدد السنة المالية المدفوع عنها المبلغ مقدما* 

م
موافقة وزارة الماليةالحركة خالل السنة المالية

المجموع



تاريخ رقم دائن مدين
طبيعة المبلغ رصيد آخر المدةرصيد أول المدة

الفترة المنصرف 

*عنها المبلغ 

.يعد بيان تفصيلي لكل باب ، فيما عدا الباب األول يكتفي بأن يكون البيان إجمالي* 

.بالنسبة لرصيد آخر المدة تحدد السنة المالية المدفوع عنها المبلغ مقدما* 

م
موافقة وزارة الماليةالحركة خالل السنة المالية

المجموع

 ( حسابات-  ح خ 2/5/3نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

/ الباب 

حسابات التسوية المدينة

األصول ـ مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 

(غير متداوله)



 ( حسابات-  ح خ 6/3نموذج   )

دائن مدين
رصيد آخر المدةرصيد أول المدة

الحركة خالل السنة المالية
م

حسابات-  ح خ 1-6-3إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 2-6-3إجمالي نموذج 

المجموع

(إجمالي)

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية المدينة

األصول ـ مبالغ تحت التسوية  



دائن مدين
طبيعة المبلغ اإلسمرصيد آخر المدةرصيد أول المدة

.تاريخ القيد هو تاريخ االثبات في السجالت من واقع االستمارة* 

الحركة خالل السنة المالية

المجموع

أسباب عدم التسوية*تاريخ القيد م

(متداوله)

 ( حسابات-  ح خ 1/6/3نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية المدينة

األصول ـ مبالغ تحت التسوية 



دائن مدين

 ( حسابات-  ح خ 2/6/3نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية المدينة

األصول ـ مبالغ تحت التسوية

طبيعة المبلغ اإلسمرصيد آخر المدةرصيد أول المدة

.تاريخ القيد هو تاريخ االثبات في السجالت من واقع االستمارة* 

الحركة خالل السنة المالية

المجموع

أسباب عدم التسوية*تاريخ القيد م

(غير متداولة)



 ( حسابات-  ح خ 7/3نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

دائن مدين
رصيد آخر المدةرصيد أول المدة

الحركة خالل السنة المالية
م

حسابات-  ح خ 1-7-3إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 2-7-3إجمالي نموذج 

المجموع

حسابات التسوية المدينة

(أفراد  )األصول ـ مبالغ تحت التحصيل 

(إجمالي)



دائن مدين
طبيعة المبلغ اإلسمرصيد آخر المدةرصيد أول المدة

.تاريخ القيد هو تاريخ االثبات في السجالت من واقع االستمارة* 

م
الحركة خالل السنة المالية

المجموع

أسباب عدم التسوية*تاريخ القيد

(متداوله)

 ( حسابات-  ح خ 1/7/3نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية المدينة

(أفراد  )األصول ـ مبالغ تحت التحصيل 



دائن مدين
طبيعة المبلغ اإلسمرصيد آخر المدةرصيد أول المدة

.تاريخ القيد هو تاريخ االثبات في السجالت من واقع االستمارة* 

م
الحركة خالل السنة المالية

المجموع

أسباب عدم التسوية*تاريخ القيد

(غير متداوله)

 ( حسابات-  ح خ 2/7/3نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية المدينة

(أفراد  )األصول ـ مبالغ تحت التحصيل 



 ( حسابات-  ح خ 3/7/3نموذج   )

دائن مدين

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

رصيد آخر المدةرصيد أول المدة
الحركة خالل السنة المالية

م

حسابات-  ح خ 4-7-3إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 5-7-3إجمالي نموذج 

المجموع

(إجمالي)

(أخرى  )األصول ـ مبالغ تحت التحصيل 

حسابات التسوية المدينة



دائن مدين

 ( حسابات-  ح خ 4/7/3نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية المدينة

(أخرى  )األصول ـ مبالغ تحت التحصيل 

طبيعة المبلغ اإلسمرصيد آخر المدةرصيد أول المدة

.تاريخ القيد هو تاريخ االثبات في السجالت من واقع االستمارة* 

م
الحركة خالل السنة المالية

المجموع

أسباب عدم التسوية*تاريخ القيد

(متداوله)



دائن مدين

 ( حسابات-  ح خ 5/7/3نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية المدينة

(أخرى  )األصول ـ مبالغ تحت التحصيل 

طبيعة المبلغ اإلسمرصيد آخر المدةرصيد أول المدة

.تاريخ القيد هو تاريخ االثبات في السجالت من واقع االستمارة* 

م
الحركة خالل السنة المالية

المجموع

أسباب عدم التسوية*تاريخ القيد

(غير متداوله)



حسابات-  ح خ 8/3نموذج  )  )

.يعد نموذج للعهد الدائمة والعهد المؤقتة كل على حدة* 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

العهد النقدية الشخصية- األصول 

حسابات التسوية المدينة

المــبـــلــــــغ
تاريخ منح 

العهدة
أسباب عدم التسوية االسمم

المجموع



تاريخ فتح 

اإلعتماد

رصيد اإلعتماد في أول 

المدة

رصيد اإلعتماد في آخر 

المدة
رقم اإلعتماد

.تذكر أسباب عدم التسوية في حالة انتهاء صالحية اإلعتماد المستندي* 

(حسابات -  ح خ 27/3 )في حال تعبئة هذا النموذج ، ال يتم إعداد النموذج رقم * 

م

المجموع

تاريخ انتهاء 

صالحية اإلعتماد
*أسباب عدم التسوية

الزيادة على اإلعتماد 

خالل السنة المالية

ما تم تسويتة خالل السنة 

المالية

 ( حسابات-  ح خ 9/3نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية المدينة

األصول ـ دفعات عن إعتمادات مستندية



حسابات-  ح خ 10/3نموذج  )  )

المجموع جرد الصندوق شهادة البنك

المجموع

.مع مراعاة تقييم أرصدة الصندوق والبنوك بسعر الصرف المعلن في آخر يوم عمل من السنة المالية- المبالغ الواردة بالنموذج تكون بالدينار الكويتي * 

.في حالة اختالف رصيد شهادة البنك ومحضر جرد الصندوق مع الرصيد الدفتري بالخارج يتم عمل مذكرة تسوية* 

.يعد نموذج منفصل لكل وحدة خارجية كما يعد نموذج اجمالي على مستوى الجهة* 

بيانالفرق الرصيد الدفتريم

.الرصيد الفعلي والدفتري هو رصيد نهاية السنة المالية* 

الرصيد الفعلي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

دفعات وإعتمادات نقدية بالخارج-  األصول 

حسابات التسوية المدينة



 

 

 

 

)4(  

 الخـصوم

 

 

 



: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات-  ح خ 1 / 4نموذج  )  )

:السنة المالية

مالحظات المــبـــلــــــغ

.يعد نموذج تفصيلي لكل سنة مالية على حده ، مع إعداد نموذج إلجمالي السنوات المالية* 

حسابات-  ح خ 1-1-4إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 2-1-4إجمالي نموذج 

م

 المجموع

حسابات التسوية الدائنة

مرتجع مرتبات- الخصوم 

(إجمالي)



حسابات-  ح خ 1/1/4نموذج  )  )

:السنة المالية

أسباب عدم التسوية تاريخ القيد اإلسم المــبـــلــــــغ م

(متداوله)مرتجع مرتبات - الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

المجموع

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع اإلستمارة* 

.يعد نموذج تفصيلي لكل سنة مالية على حده ، مع إعداد نموذج إلجمالي السنوات المالية* 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



حسابات-  ح خ 2/1/4نموذج  )  )

:السنة المالية

أسباب عدم التسوية تاريخ القيد اإلسم المــبـــلــــــغ م

مرتجع مرتبات- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

المجموع

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع اإلستمارة* 

.يعد نموذج تفصيلي لكل سنة مالية على حده ، مع إعداد نموذج إلجمالي السنوات المالية* 

(غير متداوله)

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



حسابات-  ح خ 2 / 4نموذج  )  )

أسباب عدم التسوية *تاريخ القيد الجهة المــبـــلــــــغ م

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

خصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

المجموع

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع اإلستمارة* 



اجمالي تصويبات خصوم معالة اجمالي *تصويبات المنصرف

حسابات-  ح خ 1-3-4إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 2-3-4إجمالي نموذج 

المجموع

.(الخصوم المعالة + الرصيد قبل التعلية  )= رصيد آخر المدة *** 

على مستوى األبواب

 .(يجب أن تتطابق التصويبات المدينة والدائنة  )التصويبات تشمل ما تم تصويبه خالل السنة المالية وخالل فترة التسويات * 

.(المنصرف - رصيد أول المدة  )= رصيد آخر المدة قبل التعلية  ** 

***رصيد آخر المدة رصيد أول المدةالبيان
رصيد آخر المدة قبل 

**التعلية

الحركة الدائنة خالل السنة الماليةالحركة المدينة خالل السنة المالية

(إجمالي)

) : الحساب الختامي عن السنة المالية  حسابات-  ح خ 3/4نموذج   )

:مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية



اجمالي تصويبات خصوم معالة اجمالي *تصويبات المنصرف

تعويضات العاملين

السلع والخدمات

تكلفة التمويل

اإلعانات

المنح

المنافع االجتماعية

مصروفات وتحويالت أخري

شراء األصول الغير متداولة

اإلجمالي

.(الخصوم المعالة + الرصيد قبل التعلية  )= رصيد آخر المدة *** 

على مستوى األبواب

 .(يجب أن تتطابق التصويبات المدينة والدائنة  )التصويبات تشمل ما تم تصويبه خالل السنة المالية وخالل فترة التسويات * 

.(المنصرف - رصيد أول المدة  )= رصيد آخر المدة قبل التعلية  ** 

***رصيد آخر المدة رصيد أول المدةالبيــــان
رصيد آخر المدة قبل 

**التعلية

الحركة الدائنة خالل السنة الماليةالحركة المدينة خالل السنة المالية

(متداولة)

) : الحساب الختامي عن السنة المالية  حسابات-  ح خ 1/3/4نموذج   )

:مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية



اجمالي تصويبات خصوم معالة اجمالي *تصويبات المنصرف

تعويضات العاملين

السلع والخدمات

تكلفة التمويل

اإلعانات

المنح

المنافع االجتماعية

مصروفات وتحويالت أخري

شراء األصول الغير متداولة

اإلجمالي

) : الحساب الختامي عن السنة المالية  حسابات-  ح خ 2/3/4نموذج   )

:مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

.(الخصوم المعالة + الرصيد قبل التعلية  )= رصيد آخر المدة *** 

على مستوى األبواب

 .(يجب أن تتطابق التصويبات المدينة والدائنة  )التصويبات تشمل ما تم تصويبه خالل السنة المالية وخالل فترة التسويات * 

.(المنصرف - رصيد أول المدة  )= رصيد آخر المدة قبل التعلية  ** 

***رصيد آخر المدة رصيد أول المدةالبيــــان
رصيد آخر المدة قبل 

**التعلية

الحركة الدائنة خالل السنة الماليةالحركة المدينة خالل السنة المالية

(غير متداولة)



اجمالي تصويبات خصوم معالة اجمالي *تصويبات المنصرف

حسابات-  ح خ 1-4-4نموذج 

حسابات-  ح خ 2-4-4نموذج 

المجموع

 .(يجب أن تتطابق التصويبات المدينة والدائنة  )التصويبات تشمل ما تم تصويبه خالل السنة المالية وخالل فترة التسويات * 

.(المنصرف - رصيد أول المدة  )= رصيد آخر المدة قبل التعلية  ** 

.(الخصوم المعالة + الرصيد قبل التعلية  )= رصيد آخر المدة *** 

***رصيد آخر المدة رصيد أول المدةالبيان
رصيد آخر المدة قبل 

**التعلية

الحركة الدائنة خالل السنة الماليةالحركة المدينة خالل السنة المالية

(إجمالي)

على مستوى المجموعات والبنود واألنواع

 ( حسابات-  ح خ 4/4نموذج   )

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

مصاريف وتحويالت أخرى - الباب الثامن 

: مسمى الجهة

: الحساب الختامي عن السنة المالية 



اجمالي تصويبات خصوم معالة اجمالي *تصويبات المنصرف

اإلجمالي

رقم الحساب

 .(يجب أن تتطابق التصويبات المدينة والدائنة  )التصويبات تشمل ما تم تصويبه خالل السنة المالية وخالل فترة التسويات * 

.(الخصوم المعالة + الرصيد قبل التعلية  )= رصيد آخر المدة *** 

.(المنصرف - رصيد أول المدة  )= رصيد آخر المدة قبل التعلية  ** 

***رصيد آخر المدة رصيد أول المدةأنواع الباب الثامن
رصيد آخر المدة قبل 

**التعلية

الحركة الدائنة خالل السنة الماليةالحركة المدينة خالل السنة المالية

(متداوله)

على مستوى المجموعات والبنود واألنواع

 ( حسابات-  ح خ 1/4/4نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

مصاريف وتحويالت أخرى - الباب الثامن 



اجمالي تصويبات خصوم معالة اجمالي *تصويبات المنصرف

اإلجمالي

(غير متداولة)

رقم الحساب

 .(يجب أن تتطابق التصويبات المدينة والدائنة  )التصويبات تشمل ما تم تصويبه خالل السنة المالية وخالل فترة التسويات * 

.(الخصوم المعالة + الرصيد قبل التعلية  )= رصيد آخر المدة *** 

.(المنصرف - رصيد أول المدة  )= رصيد آخر المدة قبل التعلية  ** 

***رصيد آخر المدة رصيد أول المدةأنواع الباب الثامن
رصيد آخر المدة قبل 

**التعلية

الحركة الدائنة خالل السنة الماليةالحركة المدينة خالل السنة المالية

على مستوى المجموعات والبنود واألنواع

 ( حسابات-  ح خ 2/4/4نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

مصاريف وتحويالت أخرى - الباب الثامن 



 ( حسابات-  ح خ 5/4نموذج   )

دائن مدين

حسابات-  ح خ 1/5/4إجمالي النموذج رقم  أرصدة مدورة من سنوات سابقة

حسابات-  ح خ 4/5/4إجمالي النموذج رقم  شيكات ملغاة

حسابات-  ح خ 7/5/4إجمالي النموذج رقم  أذون صرف ملغاة

حسابات-  ح خ 10/5/4إجمالي النموذج رقم   الخصوم معالة بواسطة الجهة

حسابات-  ح خ 13/5/4إجمالي النموذج رقم  الخصوم المعالة بموافقة وزارة المالية

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

(اإلجمالي)

.مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب- يعد النموذج حسب األبواب * 

مالحظات رصيد أول المدة
الحركة خالل السنة المالية

البيــــانرصيد آخر المدة



 ( حسابات-  ح خ 1/5/4نموذج   )

/ الباب 

حسابات - 2-5-4إجمالي نموذج                                   -

حسابات - 3-5-4إجمالي نموذج                                   -

المجموع                                -                                       -                                  -

(إجمالي)

رصيد آخر المدةرصيد أول المدة ما تم تسويته خالل السنة المالية

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع اإلستمارة* 

.مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب- يعد النموذج حسب األبواب * 

م

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

(أرصدة مدورة من سنوات سابقة)



 ( حسابات-  ح خ 2/5/4نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

/ الباب 

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

(أرصدة مدورة من سنوات سابقة)

(متداوله)

أسباب عدم التسويةطبيعة المبلغ *تاريخ القيداإلسمرصيد آخر المدةرصيد أول المدة
ما تم تسويته خالل السنة 

المالية

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع اإلستمارة* 

.مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب- يعد النموذج حسب األبواب * 

م

المجموع



 ( حسابات-  ح خ 3/5/4نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

/ الباب 

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

(أرصدة مدورة من سنوات سابقة)

(غير متداوله)

أسباب عدم التسويةطبيعة المبلغ *تاريخ القيداإلسمرصيد آخر المدةرصيد أول المدة
ما تم تسويته خالل السنة 

المالية

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع اإلستمارة* 

.مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب- يعد النموذج حسب األبواب * 

م

المجموع



: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات-  ح خ 4/5/4نموذج  )  )

حسابات التسوية الدائنة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

(الشيكات الملغاة )

(إجمالي)

/الباب

5-5-4إجمالي نموذج 

6-5-4إجمالي نموذج 

 المجموع

مالحظاتالمــبـــلــــــغم

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 



حسابات-  ح خ 5/5/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

المجموع

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

(الشيكات الملغاة )

المــبـــلــــــغ
الشيك

اسم المستفيدطبيعة المبلغ

/الباب

م

             (متداوله)



حسابات-  ح خ 6/5/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

المجموع

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

(الشيكات الملغاة )

المــبـــلــــــغ
الشيك

اسم المستفيدطبيعة المبلغ

/الباب

م

             (غير متداوله)



: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات-  ح خ 7/5/4نموذج  )  )

حسابات التسوية الدائنة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

(أذونات الصرف الملغاة ) 

(إجمالي)

/الباب

8-5-4إجمالي نموذج 

9-5-4إجمالي نموذج 

 المجموع

مالحظاتالمــبـــلــــــغم

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 



حسابات-  ح خ 8/5/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

م

المجموع

(أذونات الصرف الملغاة )

المــبـــلــــــغ
أذن الصرف

اسم المستفيدطبيعة المبلغ

/الباب
            (متداوله)

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة



حسابات-  ح خ 9/5/4نموذج  )  )

تاريخ رقم
م

المجموع

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

(أذونات الصرف الملغاة )

المــبـــلــــــغ
أذن الصرف

اسم المستفيدطبيعة المبلغ

/الباب
            (غير متداوله)



: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات-  ح خ 10/5/4نموذج  )  )

حسابات التسوية الدائنة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

(مبالغ معاله بواسطة الجهة )

(إجمالي)

/الباب

11-5-4إجمالي نموذج 

12-5-4إجمالي نموذج 

 المجموع

مالحظاتالمــبـــلــــــغم

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 



حسابات-  ح خ 11/5/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

(مبالغ معاله بواسطة الجهة )

المــبـــلــــــغ
القائمة

اسم المستفيدطبيعة المبلغ

/الباب
           (متداوله)

م



حسابات-  ح خ 12/5/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

           (غير متداوله)

م

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

(مبالغ معاله بواسطة الجهة )

المــبـــلــــــغ
القائمة

اسم المستفيدطبيعة المبلغ

/الباب



: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات-  ح خ 13/5/4نموذج  )  )

حسابات التسوية الدائنة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

(مبالغ معاله بموافقة وزارة المالية )

(إجمالي)

/الباب

14-5-4إجمالي نموذج 

15-5-4إجمالي نموذج 

 المجموع

مالحظاتالمــبـــلــــــغم

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 



حسابات-  ح خ 14/5/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

/الباب

م

             (متداوله)

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

(مبالغ معاله بموافقة وزارة المالية )

المــبـــلــــــغ
موافقة وزارة المالية

اسم المستفيدطبيعة المبلغ



حسابات-  ح خ 15/5/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

        (غير متداوله)

م

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

(مبالغ معاله بموافقة وزارة المالية )

المــبـــلــــــغ
موافقة وزارة المالية

اسم المستفيدطبيعة المبلغ

/الباب



حسابات-  ح خ 6/4نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

صندوق مكافآت اجتماعية-الخصوم 

مستحقات ومخصصات

طبيعة المبلغ

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع االستمارة* 

المجموع

أسباب عدم التسوية*تاريخ القيدالمــبـــلــــــغ اإلسمم



حسابات-  ح خ 7/4نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

(تخصص نادر ، تفوق)مكافآت 

مستحقات ومخصصات

المجموع

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع االستمارة* 

طبيعة المبلغ أسباب عدم التسوية*تاريخ القيدالمــبـــلــــــغ اإلسمم



حسابات-  ح خ 8 / 4نموذج  )  )

مالحظات المــبـــلــــــغ

حسابات التسوية الدائنة

تأمينات - الخصوم 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

.يعد نموذج منفصل للتأمينات المؤقتة و آخر للتأمينات النهائية ، مع إعداد نموذج بإجمالي التأمينات* 

(اجمالي)

م

حسابات-  ح خ 1-8-4نموذج 

حسابات-  ح خ 2-8-4نموذج 

 المجموع



حسابات-  ح خ 1/8/4نموذج  )  )

أسباب عدم التسوية *تاريخ القيد اإلسم المــبـــلــــــغ م

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

تأمينات - الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

المجموع

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع اإلستمارة* 

.يعد نموذج منفصل للتأمينات المؤقتة و آخر للتأمينات النهائية ، مع إعداد نموذج بإجمالي التأمينات* 

(متداوله)



حسابات-  ح خ 2/8/4نموذج  )  )

أسباب عدم التسوية *تاريخ القيد اإلسم المــبـــلــــــغ م

تأمينات - الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

المجموع

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع اإلستمارة* 

.يعد نموذج منفصل للتأمينات المؤقتة و آخر للتأمينات النهائية ، مع إعداد نموذج بإجمالي التأمينات* 

(غير متداوله)

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



حسابات-  ح خ 9 / 4نموذج  )  )

أسباب عدم التسوية *تاريخ القيد طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مقبوضات تحت تسويتها إليرادات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

المجموع

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع اإلستمارة* 



 ( حسابات-  ح خ 10/4نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

: السنة المالية

دائن مدين
رصيد أول المدة

الحركة خالل السنة المالية
رصيد آخر المدة

حسابات-  ح خ 2-10-4 إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 1-10-4 إجمالي نموذج 

.يعد بيان منفصل لكل سنة مالية على حدة مع إعداد نموذج إلجمالي السنوات السابقة المالية* 

حسابات التسوية الدائنة

(اجمالي)

مبالغ تحت التسوية - الخصوم 

م

المجموع



 ( حسابات-  ح خ 1/10/4نموذج   )

: السنة المالية

دائن مدين

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

مبالغ تحت التسوية - الخصوم 

(متداوله)

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع اإلستمارة* 

.يعد بيان منفصل لكل سنة مالية على حدة مع إعداد نموذج إلجمالي السنوات المالية السابقة* 

أسباب عدم التسوية رصيد أول المدة
الحركة خالل السنة المالية

*تاريخ القيد طبيعة المبلغرصيد آخر المدة اإلسم



 ( حسابات-  ح خ 2/10/4نموذج   )

: السنة المالية

دائن مدين

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

مبالغ تحت التسوية - الخصوم 

(غير متداوله)

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع اإلستمارة* 

.يعد بيان منفصل لكل سنة مالية على حدة مع إعداد نموذج إلجمالي السنوات السابقة المالية* 

أسباب عدم التسوية رصيد أول المدة
الحركة خالل السنة المالية

*تاريخ القيد طبيعة المبلغرصيد آخر المدة اإلسم



حسابات-  ح خ 11/4نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ محصلة لحساب جهات أخرى- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع اإلستمارة* 

المجموع

أسباب عدم التسوية*تاريخ القيدالمــبـــلــــــغ طبيعة المبلغالجهةم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 

 الحسابات النظامية 

 

 

 



دائن مدين
طبيعة المبلغ اإلسمرصيد آخر المدةرصيد أول المدة

.تاريخ القيد هو تاريخ االثبات في السجالت من واقع االستمارة* 

.يعد نموذج تفصيلي لكل سنة مالية على حدة ، مع إعداد نموذج إلجمالي السنوات المالية* 

م
الحركة خالل السنة المالية

المجموع

أسباب عدم التسويةتاريخ القيد

/السنة المالية 

 ( حسابات-  ح خ 1/9نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

الحسابات النظامية

ديون مستحقة للحكومة



دائن مدين
طبيعة المبلغ اإلسمرصيد آخر المدةرصيد أول المدة

.تاريخ القيد هو تاريخ االثبات في السجالت من واقع االستمارة* 

م
الحركة خالل السنة المالية

المجموع

أسباب عدم التسوية*تاريخ القيد

 ( حسابات-  ح خ 2/9نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

الحسابات النظامية

ديون مستحقة على الحكومة



 ( حسابات-  ح خ 3/9نموذج   )

المجموع

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

الحسابات النظامية

تأمينات شيكات وخطابات ضمان

الشيك/ رقم خطاب الضمان  تاريخهالقيمة
تاريخ انتهاء صالحية 

الشيك/ خطاب الضمان 

.يعد بيان منفصل للشيكات وآخر لخطابات الضمان* 

موضوع الضمانم االسم



دائن مدين

 ( حسابات-  ح خ 4/9نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

الحسابات النظامية

مبالغ عن خدمات و أعمال مؤداة

طبيعة المبلغ الجهةرصيد آخر المدةرصيد أول المدة

.تاريخ القيد هو تاريخ اإلثبات في السجالت من واقع اإلستمارة* 

م

المجموع

أسباب عدم التسوية*تاريخ القيد
الحركة خالل السنة المالية



حسابات-  ح خ 5/9نموذج  )  )

المنصرف الوارد

 رصيد أول المدة

/ اجمالي شهر 

/ اجمالي شهر 

/ اجمالي شهر 

/ اجمالي شهر 

/ اجمالي شهر 

/ اجمالي شهر 

/ اجمالي شهر 

/ اجمالي شهر 

/ اجمالي شهر 

/ اجمالي شهر 

/ اجمالي شهر 

/ اجمالي شهر 

 المجموع

 صافي الحركة

 رصيد آخر المدة

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

البطاقات الممغتطة/ البريدية / عهدة الطوابع المالية 

الحسابات النظامية

مالحظاتبيان الرصيد
الحركة

.البطاقات الممغنطة/ الطوابع البريدية / يعد نموذج منفصل لكل من الطوابع المالية * 



حسابات-  ح خ 6/9نموذج  )  )

مالحظات القيمة العدد الفئة مسلسل

 المجموع

الموافق و آخر جرد كان يوم وقد انتهى الجرد 

الساعة

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

البطاقات الممغنطة/ البريدية / محضر جرد الطوابع المالية 

رئيس اللجنة

:    /         /الموافق / تاريخ الجرد يوم 

/ السيد 

لجنة الجرد

/ السيد 

عضو

عضو

توقيع رئيس اللجنة ووظيفته

/ السيد 

/ السيد 

/ السيد 

وبحضور ممثل جهاز المراقبين الماليين

أمين اللعهدة

نتيجة الجرد

توقيع العضو ووظفيته

توقيع العضو ووظفيته

أمين العهده كما هو وارد بسجالت الحسابات النظامية /                                  غير مطابق لعهدة السيد / هذا الرصيد مطابق 

.وفي نهاية الجرد سلمت الى أمين العهدة/                                عهدة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.يعد محضر منفصل لكل وحدة تنظيمية فرعية ، ويعد بيان اجمالي على مستوى الجهة

توقيع أمين العهدة

اعتماد جهاز المراقبين الماليين



حسابات-  ح خ 7/9نموذج  )  )

مالحظات
البنك المسحوب 

عليه
اسم صاحب الشيك تاريخه رقم الشيك المبلغ م

                                     -   

:الموافق :آخر جرد كان يوم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.وآخر للشيكات التي مازالت لدى أمين العهدة (مع بيان أرقام قسائم اإليداع الخاصة بها  )يعد نموذج للشيكات المودعة بالبنك للتحصيل 

توقيع أمين الصندوق

اعتماد جهاز المراقبين الماليين

توقيع العضو ووظفيته

توقيع العضو ووظفيته

غير مطابق لما هو وارد بالسجالت وقد اشر عليها بذلك حسب البيان المشار إليه أعاله وفي نهاية الجرد سلمت الشيكات والمستندات إلى أمين / هذا الرصيد مطابق 

.العهدة

عضو

عضو

توقيع رئيس اللجنة ووظيفته

وبحضور ممثل جهاز المراقبين الماليين

أمين العهدة

نتيجة الجرد

 المجموع

/ السيد 

/ السيد 

/ السيد 

/ السيد 

:وقد انتهى الجرد الساعة

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

محضر جرد شيكات تحت التحصيل

رئيس اللجنة

:    /         /الموافق / تاريخ الجرد يوم 

/ السيد 

لجنة الجرد



دائن مدين
طبيعة المبلغ البيانرصيد آخر المدةرصيد أول المدة

.تاريخ القيد هو تاريخ االثبات في السجالت من واقع االستمارة* 

.يعد نموذج تفصيلي لكل سنة مالية على حدة ، مع إعداد نموذج إلجمالي السنوات المالية*

م
الحركة خالل السنة المالية

المجموع

أسباب عدم التسوية*تاريخ القيد

 ( حسابات-  ح خ 8/9نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

الحسابات النظامية

الطوابع المالية اإللكترونية




