
 

 

 

 

 
 2019لسنة  (2)تعميم رقم 

القواعد واالجراءات الالزمة  بشأن
وإعداد الحساب  الحساباتقفال إل

للسنة  الختامي للجهات الحكومية
  2018/2019المالية 

 ةـاس بة العامـش ئون احمل

دارة الت  ظمـوجيه والنـا 
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 أوال: قواعد وأحكام عامة.

 

 

 ثانيا: اإلجراءات الالزمة إلقفال الحسابات:

 اإليرادات. .1

 المصروفات. .2

 الحسابات الخارجة. .3

 

 

 إعداد الحساب الختامي:ثالثا: 

 الجداول الرئيسية. .1

 المذكرة اإليضاحية. .2

 النماذج اإليضاحية: .3

 اإليرادات. -

 المصروفات. -

 الحسابات الجارية )األصول(. -

 حسابات التسوية المدينة )األصول(. -

 حسابات التسوية الدائنة )الخصوم(. -

 الحسابات النظامية. -

 كشوف وبيانات أخرى: .4
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 :عامة وأحكام قواعد: أوال

 
 

 :يلي ما إتباع الحكومية لجهاتا جميع على
 

 .بها المعمول المالية واللوائح والتعاميم والقرارات بالقوانين التقيد  -1
 

 للشئون  الالزمة البيانات لتوفير الحكومية الجهة داخل اإلدارات مختلف تعاون  ضرورة  -2
إقفال أن االلتزام باإلجراءات والتعليمات الخاصة بشمع  المالية السنة حسابات إلقفال المالية
 االنظمة الفرعية والنظام الرئيسي )األستاذ العام( الصادرة من وزارة المالية.فترات 

 

 عاتمدفو  لتغطية المركزي  الكويت ببنك الحسابات لتمويل النقدية االحتياجات تقدير مراعاة -3
 المالية السنة لحسابات الدفعات تلك بقيد يسمح كاف بوقت اإلقفال محل المالية السنة

 .طبيعته بعكس البنك رصيد ظهور لتالفي المعنية
 

 التزامات أية – منجزة أعمال –توريد مواد– خدمات (تؤدي التي الحكومية الجهات على  -4
 على يتعين كما والمطالبات، بالقوائم الجهات تلك موافاة أخرى  حكومية جهات إلى) أخرى 

 ،األخرى  الجهات أو الحكومية الجهات من سواء القوائم تلك طلب متابعة المنتفعة الجهات
 اتخاذ أو المالية السنة نهاية حتى المستحقات تلك بصرف يسمح الذي الوقت في وذلك

 .اإلقفال محل المالية السنة حسابات إقفال قبل لتعليتها الالزمة اإلجراءات
 

( 31من المرسوم بالقانون رقم) (22)للمادة  وفقاتقديم طلبات المناقالت الالزمة للنقل   -5
 بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية 2016نة لس (2) ، والتعميم رقم1978ة لسن

 -21110401، وطلب النقل إلى النوعيين الجهات الحكومية )األساس النقدي(في 
المنتدبين والمعارين، وطلب نقل المبالغ  – 21110501، واالجازات الدراسية والبعثات

وذلك  الالزمة خصما على االعتماد التكميلي العام بالنسبة للوزارات واإلدارات الحكومية ،
في موعد أقصاه نهاية السنة المالية، وكذلك طلب االعتمادات اإلضافية على أن يتم 

 .وفقا للقوانين الصادرة بشأنهاتنفيذها 
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 :يلي مما التحقق  -6

 زانيةللمي مطابقا   آليا   المستخرج الختامي بالحساب المدرجة الميزانية اعتمادات إنأ (    
 .المعتمدة

 

فال قد تعديالت الميزانية المستخرج آليا حتى نهاية السنة المالية محل اإلق تقريرإن  ب(    
ات عتمادشمل كافة المناقالت والمبالغ المنقولة من االعتماد التكميلي العام، وكذلك اال

ة وزار  فقات الصادرة مناإلضافية وفقا للقوانين الصادرة بشأنها، وبناء  على كتب الموا
  .في هذا الشأن المالية

رد و ( وفقا لما GFMISن جميع الحسابات التي تم تغذيتها بنظم إدارة مالية الحكومة )إ ج(
بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية  2015( لسنه 4بتعميمي وزارة المالية رقم )

بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات  2016( لسنة 5رقم )و ساس النقدي(، )األ
 وفقا  لدليل احصاءات مالية الحكومة.ن أبواب الميزانية عالخارجة 

ة مطابقة الرصيد الدفتري للكفاالت المصرفية )شيكات وخطابات ضمان( في نهاية السند( 
ذ على أن يتم اتخا ،التاريخ نفس في تأييد رصيد حسابات البنوكالمالية مع شهادات 

سنة اإلجراءات الالزمة بشأن خطابات الضمان المنتهية صالحيتها في نهاية ال
 المالية.

 

للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية  ربع سنوي(‘ ) شهري دوري إجراء فحص  -7
مة )األصول والخصوم( بأنواعها، والحسابات النظامية بأنواعها وإجراء التسويات الالز 

 للحد من تضخم أرصدتها ليكون الحساب الختامي معبرا  عن المركز المالي للدولة.
 

 
 

 والبريدية المالية والطوابع بالصندوق، النقدية من لكل السنوي  الجرد إجراء مراعاة  -8
 السنة من عمل يوم آخر دوام نهاية في التحصيل تحت والشيكات الممغنطة والبطاقات

 .منه االنتهاء فور الجرد هذا من بنسخة المالية وزارة تزويد مع المالية،
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 - التالية:ول ااستيفاء بيانات الجد  -9
 

ة ة المالي( والخاص باألرصدة النقدية في نهاية السنة المالية وإرساله لوزار 8م )رقالجدول  (أ
  .العامةشئون المحاسبة  –
 

اله المالية وإرسفي نهاية السنة السنوي للموجودات  التقييم( والخاص 9الجدول رقم )  (ب
ق تقييمها عن طريونظم الشراء، وسيتم العامة شئون التخزين قطاع  –لوزارة المالية 

 هاءفي الوقت الذي يسمح بإن وفقا ألخر نتائج الحصر والتقييم، وذلك الحكوميةالجهات 
 التعميم.وتسليم الحساب الختامي في الموعد المحدد بهذا 

 

ليا، آللحساب الختامي والمستخرجة  إجراء المطابقة الحسابية والنمطية للجداول الرئيسية .10
ر الوزي معتمدا من شئون المحاسبة العامة –ومن ثم اعتمادها، وإرسالها إلى وزارة المالية 

  أو رئيس الجهة أو من ينيبه وجهاز المراقبين الماليين.
 

 ألنظمةلسنة المالية محل االقفال لجميع الضرورة االلتزام بإقفال جميع الفترات الشهرية  .11
لقواعد ابشأن  2018( لسنة 1وفقا للتعميم رقم )األستاذ العام( )فرعية والنظام الرئيسي ال

مة واإلجراءات الالزمة إلقفال الفترات للجهات الحكومية على نظم إدارة مالية الحكو 
(GFMIS ،)مفتوحة لحين االنتهاء تظل التسويات الخاصة بشهر مارس و فترة ال ما عدا

  الحكومة.مالية  إدارة نظممالية قبل اإلقفال النهائي بمن جميع العمليات ال
 

ية مراعاة إرفاق بيان متابعة األرصدة المتراكمة للحسابات الخارجة عن أبواب الميزان .12
 )األصول / الخصوم / الحسابات النظامية( متضمن أرصدة أول المدة وما تم تسويته منها

شأن ب 2018( لسنة 3لما ورد بالتعميم رقم )والرصيد المتبقي وأسباب عدم التسوية استنادا 
 الحسابات المالية الربع سنوية للجهات الحكومية.(

 

ة مالي إدارة بنظم آخر موعد إلدخال البيانات المالية لكافة الجهات الحكومية آليا  .13
 في نهاية شهر مايو. قفال نهائيإ (GFMISالحكومة )
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وزارة  ه إلىإعداد الحساب الختامي للسنة المالية طبقا للقواعد الواردة بهذا التعميم وإرسال .14
از شئون المحاسبة العامة معتمدا  من الوزير أو رئيس الجهة أو من ينيبه وجه –المالية 

لحساب ايونيو( ليتسنى لوزارة المالية تقديم  15المراقبين الماليين، وذلك في موعد أقصاه )
( من 149تامي لإلدارة المالية للدولة إلى السلطة المختصة في الموعد المحدد بالمادة )الخ

 الدستور.
 

 :الحسابات إلقفال الالزمة إلجراءاتاثانيا: 
 

 :اإليرادات .1
 لسنةا إليرادات إثباتها يتم المالية السنة نهاية حتى تحصيلها يتم التي اإليرادات جميع     

 ميةالحكو  الجهة حساب في تحويلها أو إيداعها إجراءات تتخذ لم إذا حتى اإلقفال محل المالية
 سجلي التاريخ هذا بعد منها تحصيله يتم وما ،السنة المالية بنهاية المركزي  الكويت بنك لدى

 إضافة دمع مراعاة مع المعنية، المالية السنة تخص كانت إذا حتى التالية المالية السنة إليرادات
 في اتهاإثب يتم وإنما لإليرادات، المالية السنة نهاية حتى تحصيلها يتم لم مستحقة إيرادات أية

 .المختصة النظاميةات الحساب
 
 

 :يلي ما اإليرادات بشأن يراعىو 
 

 (7رقم ) تعميمالب االلتزام الملحقة الجهات باستثناء الحكومية الجهات جميع على (أ)
بشأن تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد على الوزارات واإلدارات  2008لسنة 

بشأن  2008( لسنة 7ملحق للتعميم رقم ) 2011( لسنة 2رقم )تعميم الالحكومية، و 
 الحكومية.تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد على الوزارات واإلدارات 
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 :يلي كما إثباتها يتم كإيرادات المخصومة المبالغ (ب)
 

 لسنةا إليرادات إثباتها يتم الملغاة، الصرف استمارات ضمن تظهر التي المبالغ (1/ب    (   
  .اإلقفال محل المالية

 

 -المحلية لحساب الخصوم تعليتها يتم التسويات فترة خالل تظهر التي المبالغ (2/ب    (  
 تسوى  أن على إليرادات،ل تسويتها تحت مقبوضات -أخرى  حسابات دائنة

 .التالية المالية السنة إليرادات
 
 
 
 

 :المصروفات .2
 

 في ةالخارجي التحويالت وكذلك المستحقة، المبالغ كافة لسداد الالزمة اإلجراءات تتخذ      
 الحكومية للجهات يسمح الذي الوقت في وذلك المالية، السنة من عمل يوم آخر أقصاه موعد

 أنواع على منها يستوجب ما تسوية يتسنى حتى المدفوعات لتلك المؤيدة المستندات استكمال
 بعد فعد وسيلة أية إصدار عدم مراعاة مع) لاإلقفا محل المالية للسنة الميزانية مصروفات بنود
  .ة(المالي السنة من عمل يوم آخر

 

 :يلي ما يراعى أن على
 

 

 ابتسليمه يسمح المالية، السنة نهاية حتى إصدارها تم التي والشيكات الصرفات أذون (أ)
 .المالية السنة النتهاء التالية عمل أيام الخمسة فترة خالل مستحقيها إلى

 

 كما المالية ) السنة نهاية حتى أصحابها يتسلمها لم التي والشيكات الصرفات أذون (ب)
ت مستحقا-المحليةخصوم ال لحساب قيمتها وتعلية إلغاؤها يتم) السابقة بالفقرة وردت

 األنواع وفق الميزانية مصروفات بنود واعنأ على بها مخصوم مبالغ- ومخصصات
 لحساب تعليتها يتم األول الباب مصروفات من األولىالفئة  باستثناء المختصة

 القيمة بصافي مرتبات مرتجع – مستحقات ومخصصات - خصوم المحليةال
 .المستحقة
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 أيةو  المنجزة واألعمال والخدمات المشتريات قيمة لتعلية الالزمة تراءااإلج تتخذ  (جـ)
 التسويات فترة خالل تظهر والتي اإلقفال محل المالية السنة تخص أخرى  التزامات

 الجهات طريق عن التعلية تم، حيث ت السابقة الفقرة في المذكورة الخصوم لحسابات
 لمبالغا وكذلك مالية، وقوائم مطالبات لها تتوافر التي المبالغ بقيمة مباشرة الحكومية
 دمتق ولم المالية السنة نهاية حتى تنفيذها تم دورية دفعات ذات عقود عن المستحقة

ألعمال ا بقيمة العامة الميزانية شئون  – الماليةة وزار  مخاطبة تمت، كما مطالبات عنها
 لها رتتواف لم لتيوا والمشتريات والخدمات التي تمت خالل السنة المالية محل اإلقفال

 وذلك في موعد أقصاه نهاية األسبوع األول من شهر مايو من نهاية السنة مستندات
 الزمة، حتى يتسنى لوزارة المالية االنتهاء من الدراسة واصدار الموافقات الالمالية

 للتعلية والخصم على بنود مصروفات ميزانية السنة المالية محل اإلقفال.
 

 :الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية .3
 على الجهات الحكومية أو المستحقة المبالغ كافة لسداد الالزمة اإلجراءات تتخذ       

ا وم المالية،تحصيل المبالغ المستحقة لها ضمن هذه الحسابات قبل أخر يوم عمل من السنة 
  التالية.أو تحصيله منها بعد هذا التاريخ يسجل بحسابات السنة المالية  صرفهيتم 

 :يلي ما يراعى أن على
 
 :صولاأل .أ         

 

 :بالصندوق  النقدية (1/أ)         
 

 

إجراء المطابقة الالزمة بين كل من الجرد الفعلي بالصندوق ورصيد كشف حركة        
ذكرة موإعداد  وجد،وبيان أسباب الفرق إن  المالية،الصندوق والرصيد الدفتري في نهاية السنة 

 :اآلتي في الفرق  هذا وينحصر ،( 3/2التسوية الالزمة عنها وفق النموذج )
 

 عن المالية السنة نهاية حتى وأي متحصالت أخرى  اإليراداتمبالغ  عن التوريد إيصاالت .1
 .الرئيسي الصندوق  في التاريخ هذا بعد دعتوأو  الفرعية الصناديق طريق
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 السنة نهاية حتى الصندوق  من تصرف لم والتي ألصحابها المسلمة الصرف أذونات .2
 .اإلقفال محل المالية

 

 حتى وأي متحصالت أخرى  راداتاإلي مبالغ عن المركزي  الكويت ببنك النقديةاإليداعات   .3
 .التاريخ هذا بعد بالبنك إيداعها تم والتي بالصندوق، المالية السنة نهاية

 
 

  )أجنبية أخرى  بنوك – محلية أخرى  بنوك – المركزي  الكويت بنك(  البنوك: (2/أ)      
 

مع  يجب مطابقة األرصدة الدفترية لحسابات البنوك المعنية في نهاية السنة المالية       
ل أرصدة الحسابات بتلك البنوك في نفس التاريخ وبيان أسباب الفرق إن وجد، كما يجب العم

 على استكمال الحصول على كافة إشعارات وقسائم البنوك، ليتسنى إجراء القيود المحاسبية
 إيضاحئية و ة المالية المعنية ، ثم إعداد مذكرة التسوية النهانالخاصة بها قبل إقفال حسابات الس

 حسابات (. -ح خ 3/3)   الفروقات إن وجدت بالنموذج
 
 

 :المالية جاري  (3/أ)         
اإلدارات و مراقبة النقدية للوزارات  –اجراء كافة المطابقات النقدية مع وزارة المالية         

 إدارة الحسابات العامة. -الحكومية، الهيئات الملحقة مع وزارة المالية 
 

 

 :حليةالمالمالية  األصول( 4/أ)        
 

 صولاأل حسابات من لكل الالزمة التسويات كافة إجراء الحكومية الجهات جميع على .1
 تدفعا الميزانية، مصروفات بنود أنواع على تسويتها تحت مصروفات) المحلية المالية

 يخص ما بتسوية وذلك ،)مستندية اعتمادات عن دفعات بالخارج، نقدية واعتمادات
 .المختصة واألنواع البنود على اإلقفال محل المالية السنة

 

 الشخصية النقدية العهد لحساب الالزمة التسوياتجراء إ الحكومية الجهات جميع على .2
 ةالمالي والتعليمات القواعد مراعاة مع المالية، السنة من عمل يوم آخر نهاية قبل

 نقديةال العهد تنظيم بشأن 2002لسنة ( 6) رقم المالية وزارة تعميم في الواردة األخرى 
 .الشخصية
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مبالغ تحت  –على جميع الجهات الحكومية مراجعة حسابات األصول المالية المحلية  .3
 التحصيل ومتابعة تحصيلها مبالغ تحت –التسوية وحسابات األصول المالية المحلية 

 أو تسويتها حسب تعليمات وزارة المالية.
 

 الخصوم: .ب        
 

 لماليةا الطوابع مبيع عن الحكومية واإلدارات الوزارات تحصلها التي المبالغ( 1/ب)           
الخصوم  بحساب والمسجلة المالية وزارة لحساب المالية السنة نهاية حتىالورقية 
 تتخذ أن يجب أخرى، جهات لحساب محصلة مبالغ-أخرى حسابات دائنة -المحلية

 هاوتوريد المركزي، الكويت بنك لدى المبالغ تلك تحويل أو إليداع الالزمة اإلجراءات
 حسابات في ذلك إثبات قيود تجرى  أن على (المختص الحساب (المالية وزارة لحساب

 .اإلقفال محل المالية السنة
 

 مدة انتهاء حتى لصرفها يتقدموا ولم أصحابها تسلمها التي كاتيالش (2/ب(          
 إليقاف البنك مخاطبة يتم  (الشيك فيه الصادر الشهر بخالف أشهر ستة) صالحيتها

حسابات -المحليةالمالية الخصوم  حساب في قيدها يتم اإليقاف كتاب وبموجب صرفها،
 .التسوية تحت مبالغ-دائنة أخرى 

 

 بالسجالت، القانونية المدة عليها مضت التي خصومال أرصدة إسقاط يتم (3/ب(         
 :اآلتي بشأنها يراعى أن على القيدية اإليرادات لحساب وقيدها

 
 :مرتبات مرتجع -مستحقات ومخصصات-المحلية المالية المتداولةالخصوم  (3/1/ب(       

 

 خمس أو الموظف علم من سنة بعد الحساب بهذا الخاصة المبالغ إسقاط يتم            
 انون بالق المرسوم من (21) المادة ألحكام طبقا   أقرب أيهما االستحقاق تاريخ من سنوات

 هذه في نظامي قيد إجراء عدم مع المدنية، الخدمة شأنفي  1979 لسنة (15) رقم
 خدمةال انتهاء بعد واحدة مرة له تدفع التي للموظف المالية الحقوق  نأب علما   الحالة،
 حسابات تقادم في المتبعة اإلجراءات نفس بشأنها ويطبق) سنة 15)م للتقاد تخضع

 .األخرى  خصومال
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 :تأمينات -حسابات دائنة أخرى -المحليةالمالية  خصومال (3/2/ب (     
 

حصيله تالغرض الذي تم  بعد التأكد من انتهاءيتم تسويتها لحساب اإليرادات القيديه           
حق قبل وفي حال تمت المطالبة به وثبت ال النظامية،من أجلها، وإثباتها بقيدها بالحسابات 

سنة( من تاريخ التسوية يتم صرف المبالغ المستحقة خصما من  15مضى فترة التقادم )
  حساب اإليرادات.

 
 الخصوم: حسابات باقي (3/3/ب)    

 

 تاريخ من سنوات خمس مضي بعد السجالت من المعنية خصومال دهأرص إسقاط يتم          
 مخصوم مبالغ-مستحقات ومخصصات -المحلية المالية الخصوم باستثناء –االستحقاق

 ين،سنت مضي بعد بها الخاصة المبالغ إسقاط فيتم الميزانية مصروفات بنود أنواع على بها
 رقم اجتماعه في الصادر ) ب فقرة 13-251/2 ( رقم الوزراء مجلس قرار إلى استنادا  

بالحسابات  منها المستحق إثبات يراعى أن على 26/4/1998 بتاريخ (2-4/98)
سنة(، مع 15)التقادم فترة ( الستكمالالحكومة على مستحقة ديون ( النظامية المختصة

م دة رقالعاملين بناء على الما لغير مراعاة أن يتم اسقاط المبالغ الخاصة بمكافآت وجوائز
بإصدار القانون المدني والتي نصت  1980( لسنة 67( من المرسوم بالقانون رقم )226)

مرور بعلى: "تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها 
وع في الوعد ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو تاريخ إعالن الرج

 ، مع مراعاة عدم إجراء قيود نظامية.حسب األحوال"
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 (:GFMISاجراءات اقفال النظام ) .4
 

اء كافة مالية الحكومة واجر  إدارة نظمباالنتهاء من ادخال جميع العمليات المالية بعد     
 .قفال األنظمة الفرعيةإمطابقات الحسابات في الجهات الحكومية و 

 :الجهات الحكومية كاالتي بحساباتقفال اإلقيود تكون 
 

  في حالة الفائض )اإليرادات أكبر من المصروفات( -
 :فئة )جاري( يتم تسجيل استمارة قيد يومية بصالحية نظام األستاذ العام

 53210101الفائض/العجز االقفال من حـ/                
  جاري المالية     إلى حـ/                           
                          

  في حالة العجز )المصروفات أكبر من االيرادات( -
 :فئة )جاري( يتم تسجيل استمارة قيد يومية بصالحية نظام األستاذ العام

                           جاري المالية     من حـ/            
 53210101الفائض/العجز االقفال إلى حـ/                       
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 :الختامي الحساب إعداد: ثالثا
 :اآلتي على وتشتمل    

 :الجداول الرئيسية .1
 

 

 المصروفات حسب األبواب. جدول حرف )أ(

 اإليرادات حسب األبواب. جدول حرف )ب(

 .زيادة المصروفات على اإليرادات جدول حرف )ج(

 والبنود. والفئات المصروفات حسب المجموعات (1جدول رقــم  )

 البنود على مستوى البرامج.الفئات و المصروفات حسب المجموعات و  (2جدول رقــم  )

 المصروفات حسب األنواع. (3جدول رقــم  )

 والبنود.والفئات اإليرادات حسب المجموعات  (4جدول رقــم  )

 حسب األنواع.بيان اإليرادات المحصلة  (5جدول رقــم  )

 األصول والخصوم على مستوى األنواع. (6جدول رقــم  )

 .)إجمالي الحسابات( ميزان المراجعة  (7جدول رقــم  )

 أرصدة النقدية في .../.../.... (8جدول رقــم  )

 السنوي للموجودات. التقييم (9جدول رقــم  )

 األنواع.على مستوى الحسابات النظامية  (10جدول رقــم  )

 التنمية.سجل الحسابات التفصيلي لبرنامج ومشاريع خطة  (11جدول رقــم  )
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 :اإليضاحية المذكرة .2
 والتي تحققت التي األهداف متضمنة شاملة إيضاحية مذكرة إعداد الحكومية الجهات على     

 ىعل العوامل هذه وأثر الميزانية اعتماد بعد استجدت التي والعوامل ذلك وأسباب تتحقق، لم
 :يالتال النحو على وذلك الميزانية تنفيذ في المؤثرة والقرارات القوانين ذكر مع تنفيذها،

 
 

 :اإليرادات
 عن اإلقفال محل المالية السنة خالل المحصلة اإليرادات في النقص أو الزيادة أسباب 

 .السابقة المالية السنة في المحصلة
 

 المجموعات  مستوى  على النقص أو بالزيادة سواء والمحصل رمقدال بين الفرق  أسباب
 .واألنواع البنودوالفئات و 

 

  االستمرار صفة لها التي األخرى  اإليرادات إيضاح. 
 

 امنه قيده تم وما ذلك وأسباب تحصيلها تعذر والتي التحصيل الواجبة اإليرادات إيضاح 
 .للحكومة مستحقة ديون  بحساب

 
 

 :المصروفات
 

 واالعتمادات اإلضافية واالعتمادات الميزانية ربط موضحا   األبواب لجميع عام عرض 
 .العام التكميلي االعتماد من المنقولة

 

 والمنقولة اإلضافية واالعتمادات الميزانية ربط موضحا   حدة على باب لكل مفصل عرض 
 .النقل أسباب بيان مع العام التكميلي االعتماد من

 

  الوفر ذلك أسباب إيضاح مع الميزانية مصروفات أبواب من باب كل في الوفر أسباب 
 .واألنواع البنودالمجموعات والفئات و  مستوى  على

 

 ذلك وأسباب تتحقق لم التي واألهداف برنامج لكل بالنسبة تحققت التي األهداف. 
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  ذتنفي على ذلك وأثر وجد( أن) والمشغولة الشاغرة الدرجات على التعديل أسباب إيضاح 
 .الميزانية

 

  ءأدا على والمعارين والمنتدبين الدراسية باإلجازات المتمتعين الموظفين أثر إيضاح 
 .الجهة

 

  على ذلك وأثر (دوج إند )العقو  بند على المدرجة الوظائف على التعديل أسباب إيضاح 
 .الميزانية تنفيذ

 

  مصروفات بجملة مقارنة األبواب حسب والقيدية النقدية المصروفات معدالت إظهار 
 .المالية السنة نهاية في القيدي المصروف ظهور إلى أدت التي األسباب وكذلك الباب

 

  المالية السنة عن اإلقفال محل المالية السنة مصروفات في النقص أو الزيادة أسباب 
 .السابقة

 

  (إن وجد)أسباب ظهور االعتمادات غير المستخدمة. 
 

  عرض عام لجميع اعتمادات مصروفات مشاريع خطة التنمية مع بيان أسباب عدم
 .(أن وجد)الصرف أو انخفاض الصرف 

 
 
 

 :الميزانية أبواب عن الخارجة الحسابات
 

 الرصيد يتضمنوالحسابات النظامية  والخصوم( األصول) التسوية لحسابات عام عرض     
 األرصدة من المتبقية األرصدة تسوية عدم أسباب إيضاح مع المدة وآخر أول في اإلجمالي

 :يلي لما وفقا   ونوع بند كل يف سابقة سنوات من المدورة
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 ول:ـاألص
 

 

 :يلي لما وفقا   الدفترية باألرصدة مقارنتها مع الفعلية لألرصدة عرض 
  يوم آخر في الفعلي الجرد محضر واقع من النقدية حساب رصيد مقارنة – الصندوق 

 .الفرق  أسباب وبيان المعتمدة السجالت مع اإلقفال محل المالية السنة من عمل
  رصيد مقارنة) أجنبية أخرى  بنوك – محلية أخرى  بنوك – المركزي  الكويت بنك) البنوك 

 البنك حساب رصيد تأييد شهادة واقع من الرصيد في السجالت واقع من الحسابات
 .الفرق  وأسباب

 

   محل المالية للسنة والدائنة المدينة والحركة المدة أول في الرصيد يوضح المالية جاري 
 .النهائي الرصيد إلى يصل بما اإلقفال

 

 بنود أنواع على تسويتها تحت مصروفات- مدينة أخرى  حسابات-المحليةالمالية  األصول 
 وأسباب عدم تسويتها.  األبواب حسب طبيعتها بيان الميزانية مصروفات

 عدم أسبابو  التسوية تحت مبالغ-أخرى مدينة  حسابات-المالية المحلية  األصول 
 .المستقبل في لتسويتها اتخذت التي اءاتر واإلج المختصة الجهات مع تسويتها

 عدم أسبابو  التحصيل تحت مبالغ-مدينة أخرى  حسابات-المالية المحلية  األصول 
 في لتحصيلها اتخذت التي واإلجراءات سابقة مالية سنوات من المدورة األرصدة تحصيل

 .المستقبل
  تسويتها عدم أسباب ةالشخصي النقدية العهد. 

 

 تلك صالحية انتهاء حالة في تسويتها عدم أسباب مستندية اعتمادات دفعات 
 االعتمادات.

  عدم وأسباب منها الغرض بالخارج نقدية واعتمادات دفعات-األجنبيةاألصول المالية 
 .تسويتها
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 :ومـخصال
 

  عدم أسباب إيضاح مرتبات مرتجع-ومخصصات مستحقات-المحليةالمالية الخصوم 
 .المدور الرصيد من المتبقية األرصدة تسوية أو صرف

 

  جهات لحساب المرتبات من خصميات-ومخصصات مستحقات-المحليةالمالية الخصوم 
 .المختصة الجهات إلى التحويل عدم أسباب أخرى 

 

  بنود أنواع على بها مخصوم مبالغ-ومخصصات مستحقات-المحليةالمالية الخصوم 
 المدور الرصيد من المتبقية األرصدة تسوية أو صرف عدم أسباب ةالميزاني مصروفات

 .سابقة مالية سنوات من
  عدم أسباب مع ذكر مخصصات-ومخصصاتمستحقات -المحليةالمالية الخصوم 

 .الصرف
 

  الصرف عدم أسبابمع ذكر  مكافآت-ومخصصاتمستحقات -المحليةالمالية الخصوم. 
 

   أو صرف عدم أسباب إيضاح تأمينات -حسابات دائنة أخرى -المحليةالمالية الخصوم 
 .المدور الرصيد من المتبقية األرصدة تسوية

 

   إليراداتل تسويتها تحت مقبوضات-أخرى حسابات دائنة -المحليةالمالية الخصوم 
 .اإلقفال محل المالية السنة إيرادات إلى تسويتها عدم أسباب

 

   صرفها عدم أسباب التسوية تحت مبالغ-أخرى حسابات دائنة -المحليةالمالية الخصوم 
 أو صرفها لضمان ستتخذ أو اتخذت التي واإلجراءات المختصة الجهات مع تسويتها أو

 .تسويتها
   أخرى  جهات لحساب محصلة مبالغ-أخرى حسابات دائنة -المحليةالمالية الخصوم

 .المختصة الجهات إلى التحويل عدم أسباب
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 :النظامية الحسابات

 

 :يلي ما متضمنا   النظامية الحسابات بنود من بند لكل عرض   
 

  كةالحر  بيان مع المالية السنة آخر في بالرصيد المالية السنة أول في الرصيد مقارنة 
 .اإلقفال محل المالية السنة خالل والدائنة المدينة

 

  وأسباب بشأنها اتخذت التي واإلجراءات للحكومة المستحقة الديون  تحصيل عدم أسباب 
 .الحكومة على المستحقة الديون  صرف عدم

 

  منها الغرض انتهى التي الضمان وخطابات الشيكات قيمة رد عدم أسباب. 
 

  لبطاقاتا أو البريدية أو المالية الطوابع لعهدة الدفترية األرصدة بين الفرق  أسباب بيان 
 محل المالية السنة من عمل يوم آخر في الجرد محضر واقع من واألرصدة الممغنطة

 .)وجد إن (لاإلقفا
 

  مبلغ كل وطبيعة مؤداه  وأعمال خدمات حسابات رصيد تسوية عدم أسباب. 
 

  للتحصيل البنك إلى والمرسلة الجهة إلى الواردة الشيكات تحصيل عدم أسباب.  
  عدم تحصيل قيمة الطوابع المالية الحكومية االلكترونية )إن وجد(.أسباب 

 
 

 :الدولة وممتلكات الموجودات جرد
 

 ،األصول غير المتداولة غير المالية المملوكة لها تقييمجرد و بتقوم كل جهة حكومية    
مت قا( وفقا ألخر عمليات الحصر والتقييم التي 9تحديث بياناتها وإضافتها بالجدول رقم )و 

 بها الجهة.
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 :اإليضاحية النماذج .3
 

 اإليرادات

 
 البيان النموذج 

 رسوم أخرى  -تفصيل إيرادات  إيرادات( -ح خ  1-1)نموذج  

 إيجار أراضي أخرى  -تفصيل إيرادات  إيرادات( -ح خ  2-1)نموذج  

 إيجارات أخرى  -تفصيل إيرادات  إيرادات( -ح خ  3-1)نموذج  

 رسوم متنوعة -تفصيل إيرادات  إيرادات( -خ ح  4-1)نموذج  

 خدمات مكاتب استشارية -تفصيل إيرادات  إيرادات( -ح خ  5-1)نموذج  

 رسوم دراسية متنوعة -تفصيل إيرادات  إيرادات( -ح خ  6-1)نموذج  

 مطبوعات أخرى  -تفصيل إيرادات  إيرادات( -ح خ  7-1)نموذج  

 تفصيل إيرادات قيدية إيرادات( -ح خ  8-1)نموذج  

 مصروفات مستردة -تفصيل إيرادات  إيرادات( -ح خ  9-1)نموذج  

 تعويضات أخرى  -تفصيل إيرادات  إيرادات( -ح خ  10-1)نموذج  

 متنوعة أخرى  -تفصيل إيرادات  إيرادات( -ح خ  11-1)نموذج  
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 المصروفات

 البيان النموذج 

 هالمصروفات النقدية والقيدي مصروفات( -خ ح  1-2)نموذج 

 المبالغ المتنازل عنها -األتعاب  -الغرامات  -التعويضات  مصروفات( -ح خ  2-2)نموذج 

 بيان الدرجات الشاغرة والمشغولة )اإلجمالي( مصروفات( -ح خ  3-2)نموذج 

 )البرامج(بيان الدرجات الشاغرة والمشغولة  مصروفات( -ح خ  1-3-2)نموذج 

 الوظائف المدرجة على بند العقود )اإلجمالي( مصروفات( -ح خ  4-2)نموذج 

 الوظائف المدرجة على بند العقود )البرامج( مصروفات( -ح خ  1-4-2)نموذج 

 الخدمات و األعمال المتبادلة بين الجهات الحكومية مصروفات( -ح خ  5-2)نموذج 

 ( 22129901متنوعة  )  -وخامات مواد  مصروفات( -ح خ  6-2)نموذج 

 ( 22190101مستلزمات أخرى )  مصروفات( -ح خ  7-2)نموذج 

 تفصيل اإليجارات مصروفات( -ح خ  8-2)نموذج 

 (  22299901خدمات متنوعة )  مصروفات( -ح خ  9-2)نموذج 

 ( 25219901دعم أنواع أخرى )  مصروفات( -ح خ  10-2)نموذج 

 ( 27219901أخرى )  –منافع المساعدة االجتماعية النقدية  مصروفات( -ح خ  11-2)نموذج 

 ( 27229901أخرى )  –منافع المساعدة االجتماعية العينية  مصروفات( -ح خ  12-2)نموذج 

 ( 28249901تحويالت أخرى لألفراد )  مصروفات( -ح خ  13-2)نموذج 

 ( 28280101د النقدية ) عجوزات الصناديق والعه مصروفات( -ح خ  14-2)نموذج 
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 ( 28299901التزامات أخرى )  مصروفات( -ح خ  15-2)نموذج 

ات نفقالتكاليف الكلية والمنقولة من وإلى المشاريع اإلنشائية ال مصروفات( -ح خ  16-2)نموذج 
 مشاريع إنشائية وصيانة جذرية -الرأسمالية 

ت نفقاالتكميلي العام ال االعتمادالتكاليف الكلية والمنقولة من  مصروفات( -ح خ  17-2)نموذج 
 مشاريع إنشائية وصيانة جذرية -الرأسمالية 
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 الحسابات الجارية) األصول(

 البيان النموذج 

 محضر جرد النقدية بالصندوق  حسابات(-ح خ  3/1)نموذج 

 مذكرة تسوية الصندوق  حسابات(-ح خ  3/2)نموذج 

 مذكرة تسوية بنك ..... في تاريخ ..../..../.... حسابات(-ح خ  3/3)نموذج 

إيداعات نقدية وشيكات قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب  حسابات(-ح خ  3/3/1)نموذج 
 البنك

 مدينة قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب البنك استمارات حسابات(-ح خ  3/3/2)نموذج 

 إشعارات مدينة ظهرت بكشف البنك ولم تسجل حسابات(-ح خ  3/3/3)نموذج 

 شيكات صرفت بكشف البنك ولم تسجل حسابات(-ح خ  3/3/4)نموذج 

 ( لم تسجل TSAنموذج كشف الحساب اليومي ) مدفوعات من   حسابات(-ح خ  3/3/5)نموذج 

 استمارات مدينة تم تسجيلها خطأ في السجالت  حسابات(-ح خ  3/3/6)نموذج 

 شيكات سلمت ألصحابها ولم تصرف من البنك حسابات(-ح خ  3/3/7)نموذج 

 دائنة قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب البنك استمارات حسابات(-ح خ  3/3/8)نموذج 

 وشيكات ظهرت بكشف البنك ولم تسجلإيداعات نقدية  حسابات(-ح خ  3/3/9)نموذج 

 إشعارات دائنة ظهرت بكشف البنك ولم تسجل حسابات(-ح خ  3/3/10)نموذج 

 ( لم تسجل TSAنموذج كشف الحساب اليومي ) مقبوضات من  حسابات(-ح خ  3/3/11)نموذج 

 استمارات دائنة تم تسجيلها خطأ في السجالت حسابات(-ح خ  3/3/12)نموذج 

 جاري المالية حسابات(-ح خ  3/4)نموذج 
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مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات  -األصول  حسابات(-ح خ  3/5)نموذج 
 الميزانية )إجمالي(

مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات  -األصول  حسابات(-ح خ  3/5/1)نموذج 
 الميزانية )متداولة(

مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات  -األصول  حسابات(-ح خ  3/5/2)نموذج 
 الميزانية )غير متداولة(

 مبالغ تحت التسوية )إجمالي( -األصول  حسابات(-ح خ  3/6)نموذج 

 مبالغ تحت التسوية )متداولة( -األصول  حسابات(-ح خ  3/6/1)نموذج 

 )غير متداولة(مبالغ تحت التسوية  -األصول  حسابات(-ح خ  3/6/2)نموذج 

 مبالغ تحت التحصيل )أفراد( )إجمالي( -األصول  حسابات(-ح خ  3/7)نموذج 

 مبالغ تحت التحصيل )أفراد( )متداولة( -األصول  حسابات(-ح خ  3/7/1)نموذج 

 مبالغ تحت التحصيل )أفراد( )غير متداولة( -األصول  حسابات(-ح خ  3/7/2)نموذج 

 مبالغ تحت التحصيل )أخرى( )إجمالي( -األصول  حسابات(-خح   3/7/3)نموذج 

 مبالغ تحت التحصيل )أخرى( )متداولة( -األصول  حسابات(-ح خ  3/7/4)نموذج 

 مبالغ تحت التحصيل )أخرى( )غير متداولة( -األصول  حسابات(-ح خ  3/7/5)نموذج 

 العهد النقدية الشخصية -األصول  حسابات(-ح خ  3/8)نموذج 

 مستنديه اعتماداتدفعات عن  -األصول  حسابات(-ح خ  3/9)نموذج 

 نقدية بالخارج واعتماداتدفعات  -األصول  حسابات(-ح خ  3/10)نموذج 
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 حسابات التسوية الدائنة )الخصوم(

 البيان النموذج 

 .)إجمالي(مرتجع مرتبات  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ  4/1)نموذج 

 .مرتجع مرتبات )متداولة( –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ 4/1/1)نموذج 

 .متداولة( مرتجع مرتبات )غير –الخصوم-دائنةحسابات التسوية ال حسابات(-ح خ 4/1/2)نموذج 

 خصميات من المرتبات لحساب –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ  4/2)نموذج 
 جهات أخرى.

 حسابات(-ح خ  4/3)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

 .بنود مصروفات الميزانية على مستوى األبواب )إجمالي(

 حسابات(-ح خ 4/3/1)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

 .مستوى األبواب )متداولة(بنود مصروفات الميزانية على 

 حسابات(-ح خ 4/3/2)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

 .بنود مصروفات الميزانية على مستوى األبواب )غير متداولة(

 حسابات(-ح خ  4/4)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

المنح على مستوى -مصروفات الميزانية الباب السادسبنود 
 .المجموعات والبنود واالنواع )إجمالي(

 حسابات(-ح خ 4/4/1)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

المنح على مستوى -بنود مصروفات الميزانية الباب السادس
 .المجموعات والبنود واالنواع )متداولة(

 حسابات(-ح خ 4/4/2)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

المنح على مستوى -بنود مصروفات الميزانية الباب السادس
 .المجموعات والبنود واالنواع )غير متداولة(

 حسابات(-ح خ  4/5)نموذج 
أنواع مبالغ مخصوم بها على  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

مصاريف وتحويالت أخرى -بنود مصروفات الميزانية الباب الثامن
 على مستوى المجموعات والبنود واالنواع )إجمالي(.
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 حسابات(-ح خ 4/5/1)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

مصاريف وتحويالت أخرى -بنود مصروفات الميزانية الباب الثامن
 مستوى المجموعات والبنود واالنواع )متداولة(.على 

 حسابات(-ح خ 4/5/2)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

مصاريف وتحويالت أخرى -بنود مصروفات الميزانية الباب الثامن
 على مستوى المجموعات والبنود واالنواع )غير متداولة(.

مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ 4/6)نموذج 
 بنود مصروفات الميزانية )اإلجمالي(.

 حسابات(-ح خ 4/6/1)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

بنود مصروفات الميزانية )أرصدة مدورة من سنوات سابقة( 
 )اإلجمالي(.

 حسابات(-ح خ 4/6/1/1)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

بنود مصروفات الميزانية )أرصدة مدورة من سنوات سابقة( 
 .)متداولة(

 حسابات(-ح خ 4/6/1/2)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

)أرصدة مدورة من سنوات سابقة( )غير بنود مصروفات الميزانية 
 .متداولة(

مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ 4/6/2)نموذج 
 بنود مصروفات الميزانية )الشيكات الملغاة( )اإلجمالي(.

 حسابات(-ح خ 4/6/2/1)نموذج 
على أنواع مبالغ مخصوم بها  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

 .بنود مصروفات الميزانية )الشيكات الملغاة( )متداولة(

 حسابات(-ح خ 4/6/2/2)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

 .بنود مصروفات الميزانية )الشيكات الملغاة( )غير متداولة(

مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-الدائنةحسابات التسوية  حسابات(-ح خ 4/6/3)نموذج 
 بنود مصروفات الميزانية )أذونات الصرف الملغاة( )اإلجمالي(.

 حسابات(-ح خ 4/6/3/1)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

 .بنود مصروفات الميزانية )أذونات الصرف الملغاة( )متداولة(
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 حسابات(-ح خ 4/6/3/2)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

 .ة(بنود مصروفات الميزانية )أذونات الصرف الملغاة( )غير متداول

مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ 4/6/4)نموذج 
 لي(.ة الجهة( )اإلجمابنود مصروفات الميزانية )مبالغ معالة بواسط

 حسابات(-ح خ 4/6/4/1)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

 .ة(بنود مصروفات الميزانية )مبالغ معالة بواسطة الجهة( )متداول

 حسابات(-ح خ 4/6/4/2)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

مصروفات الميزانية )مبالغ معالة بواسطة الجهة( )غير  بنود
 .متداولة(

 حسابات(-ح خ 4/6/5)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

( بنود مصروفات الميزانية )مبالغ معالة بموافقة وزارة المالية
 )اإلجمالي(.

 حسابات(-ح خ 4/6/5/1)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-التسوية الدائنةحسابات 

( بنود مصروفات الميزانية )مبالغ معالة بموافقة وزارة المالية
 .)متداولة(

 حسابات(-ح خ 4/6/5/2)نموذج 
مبالغ مخصوم بها على أنواع  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة

ير )غ لمالية(بنود مصروفات الميزانية )مبالغ معالة بموافقة وزارة ا
 .متداولة(

 صندوق مكافآت اجتماعية.-الخصوم-مستحقات ومخصصات حسابات(-ح خ  4/7)نموذج 

 مكافآت )تخصص نادر، تفوق(.-الخصوم-مستحقات ومخصصات حسابات(-ح خ  4/8)نموذج 

 تأمينات )اإلجمالي(. –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ  4/9)نموذج 

 .تأمينات )متداولة( –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ  4/9/1)نموذج 

 .تأمينات )غير متداولة( –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ  4/9/2)نموذج 
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ت مقبوضات تحت تسويتها إليرادا-الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ  4/10)نموذج 
 الميزانية.

 ي(.مبالغ تحت التسوية )اإلجمال –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ  4/11)نموذج 

 (مبالغ تحت التسوية )متداولة –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ  4/11/1)نموذج 

مبالغ تحت التسوية )غير  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ  4/11/2)نموذج 
 متداولة(.

مبالغ محصلة لحساب جهات  –الخصوم-حسابات التسوية الدائنة حسابات(-ح خ 4/12 )نموذج
 أخرى.
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 الحسابات النظامية

 البيان النموذج 

 ديون مستحقة للحكومة.-الحسابات النظامية حسابات( -ح خ  1-9)نموذج 

 ديون مستحقة على الحكومة.-النظامية الحسابات  حسابات( -ح خ  2-9)نموذج 

 تأمينات شيكات وخطابات ضمان.-الحسابات النظامية حسابات( -ح خ  3-9)نموذج 

 .مؤداهمبالغ عن خدمات وأعمال -الحسابات النظامية حسابات( -ح خ  4-9)نموذج 

ات المالية/البريدية/البطاقعهدة الطوابع –الحسابات النظامية  حسابات( -ح خ  5-9)نموذج 
 الممغنطة.

 .محضر جرد الطوابع المالية / البريدية / البطاقات الممغنطة حسابات( -ح خ  6-9)نموذج 

 محضر جرد شيكات تحت التحصيل. حسابات( -ح خ  7-9)نموذج 

 الطوابع المالية اإللكترونية.-الحسابات النظامية حسابات( -ح خ  8-9)نموذج 
 
 
 
 

 :أخرى  وبيانات كشوف.4
 

  المالية السنة نهاية في البنوك حسابات أرصدة تأييد شهادات. 
   التالية، وذلك فقط المالية كشوف حسابات البنوك عن الشهر األول من السنة

حسابات( الخاص بمذكرة تسوية  -ح خ  3/3للمبالغ التي يتضمنها نموذج )
 .البنك

  الضمان خطابات بأرصدة البنوك شهادات. 
  أخرى  إضافية بيانات أية. 

 



 



إيرادات-  ح خ 1 /1نموذج  )  )

البيان طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

رسوم أخرى- تفصيل إيرادات  ( 12569901 )   

اإلجمالي

:الحساب الختامي عن السنة المالية 

:مسمى الجهة



إيرادات-  ح خ 2 /1نموذج  )  )

البيان طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

( 15140199 )إيجار أراضي أخرى - تفصيل إيرادات 

اإلجمالي

:الحساب الختامي عن السنة المالية 

:مسمى الجهة



إيرادات-  ح خ 3 /1نموذج  )  )

البيان طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

( 15210399 )إيجارات أخرى- تفصيل إيرادات 

اإلجمالي

:الحساب الختامي عن السنة المالية 

:مسمى الجهة



إيرادات-  ح خ 4 /1نموذج  )  )

البيان طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

( 15229901 )رسوم متنوعة - تفصيل إيرادات 

اإلجمالي

:الحساب الختامي عن السنة المالية 

:مسمى الجهة



إيرادات-  ح خ 5 /1نموذج  )  )

البيان طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

( 15230305 )خدمات مكاتب استشارية - تفصيل إيرادات 

اإلجمالي

:الحساب الختامي عن السنة المالية 

:مسمى الجهة



إيرادات-  ح خ 6 /1نموذج  )  )

البيان طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

( 15230399 )رسوم دراسية متنوعة - تفصيل إيرادات 

اإلجمالي

:الحساب الختامي عن السنة المالية 

:مسمى الجهة



إيرادات-  ح خ 7 /1نموذج  )  )

البيان طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

( 15230499 )مطبوعات أخرى - تفصيل إيرادات 

اإلجمالي

:الحساب الختامي عن السنة المالية 

:مسمى الجهة



إيرادات-  ح خ 8 /1نموذج  )  )

تاريخ القيد البيان* طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

تحديد نوع الخصوم المسواه* 

( 15520101 )تفصيل إيرادات قيدية 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

.يتم تصنيف اإليرادات القيدية على مستوى أبواب المصروفات- 

اإلجمالي



إيرادات-  ح خ 9 /1نموذج  )  )

*البيان طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

(15530101 )مصروفات مستردة - تفصيل إيرادات 

اإلجمالي

:الحساب الختامي عن السنة المالية 

:مسمى الجهة

ذكر رقم وتاريخ إستمارة تخفيض الحسابات النظامية * 



إيرادات-  ح خ 10 /1نموذج  )  )

البيان طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

( 15549901 )تعويضات أخرى - تفصيل إيرادات 

اإلجمالي

:الحساب الختامي عن السنة المالية 

:مسمى الجهة



إيرادات-  ح خ 11 /1نموذج  )  )

البيان طبيعــــــة المبلــــــــغ  المــبـــلــــــغ م

( 15590101 )متنوعة أخرى - تفصيل إيرادات 

اإلجمالي

:الحساب الختامي عن السنة المالية 

:مسمى الجهة



 



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 

اإلجمالي

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية ويراعى ذلك أيضا في الجهات التي تصرف مرتبات على - 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 -

.أبواب أخرى

: 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 ** 

المصروفات النقدية والقيدية



مصروفات-  ح خ 2 / 2نموذج  )  )

البيان طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

المبالغ المتنازل عنها- األتعاب - الغرامات - التعويضات 

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

.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



5ترقيات  4للنقل 
/ للتعين 

3للنقل 

وظائف 

2ملغاه 

اإلجمالي
يعد بيان منفصل لكل مجموعة من الوظائف* 

المشغول 

آخر 

السنة 

المالية

رقم 

البرنامج

الوظائف 

المعتمدة 

بالميزانية

وظائف 

لمعالجة 

6الخصم 

1التعديل 

الوظائف 

المعتمدة 

بعد التعديل

الشاغر

.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

.وظائف شاغرة ويحظر التعيين عليها وسوف يتم إلغاؤها- 2

.التعديل بموجب موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية- 1

البرنامج

:مسمى الجهة

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

اإلجمالي

بيان الدرجات الشاغرة والمشغولة



5ترقيات  4للنقل 
/ للتعين 

3للنقل 

وظائف 

2ملغاه 

اإلجمالي
يعد بيان منفصل لكل مجموعة من الوظائف* 

المشغول 

آخر 

السنة 

الدرجة

الوظائف 

المعتمدة 

بالميزانية

وظائف 

لمعالجة 

6الخصم 

1التعديل 

الوظائف 

المعتمدة 

بعد التعديل

الشاغر

.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

.وظائف شاغرة ويحظر التعيين عليها وسوف يتم إلغاؤها- 2

.التعديل بموجب موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية- 1

:مسمى الجهة

) : الحساب الختامي عن السنة المالية  مصروفات-  ح خ 1/3/2نموذج   )

البرنامج

بيان الدرجات الشاغرة والمشغولة



قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

التعديلالوظائف المعتمدة 
مالحظات

المشغول آخر السنة المشغولالوظائف المعتمدة بعد 

:مسمى الجهة

رقم 

البرنامج

الوظائف المدرجة على بند العقود

 ( مصروفات-  ح خ 4/2نموذج   )

اإلجمالي

البرنامج



قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

التعديلالوظائف المعتمدة 
مالحظات

المشغول آخر السنة المشغولالوظائف المعتمدة بعد 

:مسمى الجهة

نوع العقد

الوظائف المدرجة على بند العقود

 ( مصروفات-  ح خ 1/4/2نموذج   )

البرنامج



مصروفات-  ح خ 5 / 2نموذج  )  )

البيان طبيعة المبلغ رقم الحساب المــبـــلــــــغ م

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

الخدمات و األعمال المتبادلة بين الجهات الحكومية

اإلجمالي

.يعد هذا النموذج لجميع األبواب- 2

الكهرباء والماء والبريد والبرق والهاتف والرسوم / يقصد بالخدمات واألعمال المتبادلة بين الجهات الحكومية المبالغ التي تخصم على المصروفات في جهات وتحصل كإيرادات في جهات أخرى مثال ذلك - 1

.الحكومية وغيرها وال تدخل فيها المصروفات الخاصة بالجهات الملحقة والجهات المستقلة



مصروفات-  ح خ 6 / 2نموذج  )  )

البيان طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

( 22129901 )متنوعة  - مواد وخامات 

يراعى تجميع المواد والخامات المتشابهة* 



مصروفات-  ح خ 7 / 2نموذج  )  )

البيان طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

( 22190101 )مستلزمات أخرى 

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



مصروفات-  ح خ 8 / 2نموذج  )  )

إلى من

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

اإلجمالي

البيانالمــبـــلــــــغم
مدة اإليجار

تفصيل اإليجارات

.يعد نموذج لكل نوع من أنواع اإليجارات على حده* 



مصروفات-  ح خ 9 / 2نموذج  )  )

البيان طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

.يراعى تجميع أنواع الخدمات المتشابهة

 ( 22299901 )خدمات متنوعة 

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



مصروفات-  ح خ 10 / 2نموذج  )  )

البيان طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

( 25219901 )دعم أنواع أخرى 

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



مصروفات-  ح خ 11 / 2نموذج  )  )

البيان طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

( 27219901 )أخرى – منافع المساعدة االجتماعية النقدية 

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



مصروفات-  ح خ 12 / 2نموذج  )  )

البيان طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

( 27229901 )أخرى – منافع المساعدة االجتماعية العينية 

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



مصروفات-  ح خ 13 / 2نموذج  )  )

البيان طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

( 28249901 )تحويالت أخرى لألفراد 

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



مصروفات-  ح خ 14 / 2نموذج  )  )

التاريخ الرقم

اإلجمالي

البيان طبيعة المبلغالمــبـــلــــــغم
قرار مجلس الوزراء

اإلسم

( 28280101 )عجوزات الصناديق والعهد النقدية 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



مصروفات-  ح خ 15 / 2نموذج  )  )

البيان طبيعة المبلغ المــبـــلــــــغ م

( 28299901 )التزامات أخرى 

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



مصروفات-  ح خ 16 / 2نموذج  )  )

تاريخ الرقم تخفيض إضافة

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

م
رقم 

المشروع
التكلفة المنقولة

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية- النفقات الرأسمالية 

موافقة وزارة المالية
مسمى المشروع

التكاليف الكلية والمنقولة من وإلى المشاريع اإلنشائية 

اإلجمالي



مصروفات-  ح خ 17 / 2نموذج  )  )

تاريخ الرقم

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

رقم المشروعم

مشاريع إنشائية وصيانة جذرية- النفقات الرأسمالية 

موافقة وزارة المالية
مسمى المشروع

التكاليف الكلية والمنقولة من اإلعتماد التكميلي العام 

التكلفة المنقولة

اإلجمالي



 



الفئة العدد المبلغ الفئة العدد المبلغ

فلس 100   عشرون دينارا

فلس 50   عشرة دنانير

فلس 20   خمسة دنانير

فلوس 10   دينار واحد

فلوس 5   نصف دينار

فلس 1   ربع دينار

المبلغ المبلغ

الموافق وآخر جرد كان يوم وقد انتهى الجرد الساعة

عضو

عضو

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

محضر جرد النقدية بالصندوق

رئيس اللجنة

:    /         /الموافق / تاريخ الجرد يوم 

لجنة الجرد

/ السيد 

/ السيد 

/ السيد 

حسابات-  ح خ 1/3نموذج  )  )

 اإلجمالي

أمين الصندوق

نتيجة الجرد

وبحضو ممثل جهاز الرقابة المالية

/ السيد 

/ السيد 

توقيع العضو ووظفيته

وفي نهاية الجرد سلمت - غير مطابق لما هو وارد بكشف حركة الصندوق والسجالت وقد أشر عليها بذلك حسب البيان المشار إليه أعاله / هذا الرصيد مطابق 

.النقدية والمستندات الى أمين الصندوق

مطابقة الجرد

 رصيد الصندوق

 رصيد اليوم السابق ليوم الجرد

 وارد الصندوق يوم الجرد

 المجموع

 تخصم قيمة أذوانات الصرف المدفوعة يوم 

(        )الجرد وفقا آلخر إذن صرف رقم 

توقيع العضو ووظفيته

توقيع رئيس اللجنة ووظيفته

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

توقيع أمين الصندوق

إعتماد  جهاز الرقابيين الماليين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



حسابات-  ح خ 2/3نموذج  )  )

 رصيد محضر الجرد 

 يضاف اليه

 مقبوضات بعد الجرد رقم أذن التوريد

 اإلجمالي

 يطرح منه

 مدفوعات بعد الجرد رقم أذن الصرف

 اإلجمالي

 الرصيد الدفتري

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

/في تاريخ 

مذكرة تسوية الصندوق 

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

رقم أذن التوريد أو الصرفالبيان* جزئيكليم



حسابات-  ح خ 3/3نموذج  )  )

 XXX  الرصيد الفعلي من واقع كشف حساب البنك

: يضاف إليه

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

2-3-3 إجمالي نموذج   XXX  إستمارات مدينة قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب البنك

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

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

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

6-3-3 إجمالي نموذج  .إستمارات مدينة تم تسجيلها خطأ في السجالت **   XXX 

 XXX  ــــــــــــــ

 ــــــــــــــ

 XXX  اإلجمالي

: يخصم منه

7-3-3 إجمالي نموذج   XXX  شيكات سلمت ألصحابها ولم تصرف من البنك

8-3-3 إجمالي نموذج   XXX  إستمارات دائنة قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب البنك

9-3-3 إجمالي نموذج   XXX  إيداعات نقدية وشيكات ظهرت بكشف البنك ولم تسجل

10-3-3 إجمالي نموذج   XXX  إشعارات دائنة ظهرت بكشف البنك ولم تسجل

11-3-3 إجمالي نموذج  لم تسجل ( TSA* مقبوضات من )نموذج كشف الحساب اليومي  *   XXX 

12-3-3 إجمالي نموذج  .إستمارات دائنة تم تسجيلها خطأ في السجالت **   XXX 

 XXX  ــــــــــــــ

 ــــــــــــــ

 XXX  الرصيد الدفتري

.ضرورة إجراء التصويبات في الشهر التالي** 

النماذجالبيان جزئيكلي

.TSAيستخدم 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      ............ مذكرة تسوية بنك 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

.المستخرج آليا من بنك الكويت المركزي*



حسابات-  ح خ 1/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

إيداعات نقدية وشيكات قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب البنك

البيانالتاريخ رقم اإلستمارةالمبلغم

 اإلجمالي

طبيعة المبلغ



حسابات-  ح خ 2/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

إستمارات مدينة قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب البنك

البيانالتاريخ رقم اإلستمارةالمبلغم

 اإلجمالي



حسابات-  ح خ 3/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

إشعارات مدينة ظهرت بكشف البنك ولم تسجل

البيانالتاريخ رقم االشعارالمبلغم

 اإلجمالي



حسابات-  ح خ 4/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

شيكات صرفت بكشف البنك ولم تسجل

البيانالتاريخ رقم الشيكالمبلغم

 اإلجمالي



حسابات-  ح خ 5/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

لم تسجل ( TSAمدفوعات من  ) نموذج كشف الحساب اليومي 

البيانالتاريخ المبلغم

 اإلجمالي



حسابات-  ح خ 6/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

إستمارات مدينة تم تسجيلها خطأ في السجالت

البيانالتاريخ رقم اإلستمارةالمبلغم

 اإلجمالي



حسابات-  ح خ 7/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

شيكات سلمت ألصحابها ولم تصرف من البنك

البيانالتاريخ رقم الشيكالمبلغم

 اإلجمالي

اسم المستفيدرقم اإلستمارة



حسابات-  ح خ 8/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

إستمارات دائنة قيدت بالسجالت ولم تظهر بكشف حساب البنك

البيانالتاريخ رقم اإلستمارةالمبلغم

 اإلجمالي



حسابات-  ح خ 9/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

إيداعات نقدية وشيكات ظهرت بكشف البنك ولم تسجل

البيانالتاريخ رقم اإلستمارةالمبلغم

 اإلجمالي



حسابات-  ح خ 10/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

إشعارات دائنة ظهرت بكشف البنك ولم تسجل

البيانالتاريخ رقم االشعارالمبلغم

 اإلجمالي



حسابات-  ح خ 11/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

لم تسجل ( TSAمقبوضات من  )نموذج كشف الحساب اليومي 

البيانالتاريخ المبلغم

 اإلجمالي



حسابات-  ح خ 12/3/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

إستمارات دائنة تم تسجيلها خطأ في السجالت 

البيانالتاريخ رقم اإلستمارةالمبلغم

 اإلجمالي



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 

إضافة بيان اإليرادات النفطية فقط لوزارة النفط* 

جاري المالية

دائنمدينم

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



دائن مدين

: مسمى الجهة

/ الباب 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

(إجمالي)

األصول ـ مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 

حسابات التسوية المدينة

 ( حسابات-  ح خ 5/3نموذج   )

رصيد آخر المدةرصيد أول المدة
الحركة خالل السنة المالية

يعد بيان تفصيلي لكل باب * 

م

حسابات-  ح خ 1-5-3إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 2-5-3إجمالي نموذج 

اإلجمالي



 ( حسابات-  ح خ 1/5/3نموذج   )

تاريخ رقم دائن مدين
طبيعة المبلغ

رصيد أول 

المدة

رصيد آخر 

المدة

الفترة المنصرف 

*عنها المبلغ 

يعد بيان تفصيلي لكل باب - 

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

م
موافقة وزارة الماليةالحركة خالل السنة المالية

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

/ الباب 

حسابات التسوية المدينة

األصول ـ مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 

(متداوله)



 ( حسابات-  ح خ 2/5/3نموذج   )

تاريخ رقم دائن مدين

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

/ الباب 

حسابات التسوية المدينة

األصول ـ مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 

(غير متداوله)

طبيعة المبلغ
رصيد أول 

المدة

رصيد آخر 

المدة

الفترة المنصرف 

*عنها المبلغ 

يعد بيان تفصيلي لكل باب- 

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

م
موافقة وزارة الماليةالحركة خالل السنة المالية

اإلجمالي



 ( 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 

اإلجمالي

(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

اإلجمالي

تاريخ 

*القيد

أسباب عدم 

التسوية
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

اإلجمالي

تاريخ 

*القيد

أسباب عدم 

التسوية
م

(غير متداوله)



 ( 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 

اإلجمالي

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

اإلجمالي

تاريخ 

*القيد

أسباب عدم 

التسوية

(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

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

: مسمى الجهة

حسابات التسوية المدينة

(أفراد  )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

اإلجمالي

تاريخ 

*القيد

أسباب عدم 

التسوية

(غير متداوله)



 ( 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 

اإلجمالي

(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

اإلجمالي

تاريخ 

*القيد

أسباب عدم 

التسوية

(متداوله)



دائن مدين
طبيعة المبلغ اإلسمرصيد آخر المدةرصيد أول المدة

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

م
الحركة خالل السنة المالية

اإلجمالي

تاريخ 

*القيد

أسباب عدم 

التسوية

(غير متداوله)

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

: مسمى الجهة

حسابات التسوية المدينة

(أخرى  )األصول ـ مبالغ تحت التحصيل 



حسابات-  ح خ 8/3نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

العهد النقدية الشخصية- األصول 

حسابات التسوية المدينة

المــبـــلــــــغ
تاريخ منح 

العهدة
أسباب عدم التسوية االسمم

اإلجمالي
.كل على حدة (الخارجية - المحلية  )يعد نموذج للعهد الدائمة والعهد المؤقتة - 



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* 

م

اإلجمالي

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

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

دفعات وإعتمادات نقدية بالخارج-  األصول 

حسابات التسوية المدينة

.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- 

البيانالفرق الرصيد الدفتري*م

.الرصيد الفعلي والدفتري هو رصيد نهاية السنة المالية* 

الرصيد الفعلي*



 



: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات-  ح خ 1 / 4نموذج  )  )

:السنة المالية

البيان المــبـــلــــــغ

يعد نموذج خاص لبرنامج القضاء- 

.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

 اإلجمالي

حسابات التسوية الدائنة

مرتجع مرتبات- الخصوم 

(إجمالي)



حسابات-  ح خ 1/1/4نموذج  )  )

:السنة المالية

أسباب عدم التسوية تاريخ القيد* اإلسم المــبـــلــــــغ م

يعد نموذج خاص لبرنامج القضاء- 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

(متداوله)مرتجع مرتبات - الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

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

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



حسابات-  ح خ 2/1/4نموذج  )  )

:السنة المالية

أسباب عدم التسوية تاريخ القيد* اإلسم المــبـــلــــــغ م

يعد نموذج خاص لبرنامج القضاء- 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مرتجع مرتبات- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

اإلجمالي

.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)



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

اإلجمالي
.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 

اإلجمالي

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

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

:مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

.(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
البيان

رصيد 

أول المدة

رصيد آخر 

المدة قبل 

**التعلية

الحركة الدائنة خالل السنة الماليةالحركة المدينة خالل السنة المالية

(إجمالي)



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

يعد نموذج لبرنامج القضاء- 

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

) : 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

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
البيــــان

رصيد أول 

المدة

رصيد آخر 

المدة قبل 

**التعلية

الحركة الدائنة خالل السنة الماليةالحركة المدينة خالل السنة المالية

(متداولة)



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

على مستوى األبواب

رصيد آخر 

***المدة
البيــــان

رصيد أول 

المدة

رصيد آخر 

المدة قبل 

**التعلية

الحركة الدائنة خالل السنة الماليةالحركة المدينة خالل السنة المالية

) : 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

( غير متداولة)

يعد نموذج خاص لبرنامج القضاء - 

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

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

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



اجمالي تصويبات
خصوم 

معالة
اجمالي *تصويبات المنصرف

حسابات-  ح خ 1-4-4نموذج 

حسابات-  ح خ 2-4-4نموذج 

اإلجمالي

(إجمالي)

على مستوى المجموعات والبنود واألنواع

 ( حسابات-  ح خ 4/4نموذج   )

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

المنح - الباب السادس 

: مسمى الجهة

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

 .(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



اجمالي تصويبات
خصوم 

معالة
اجمالي *تصويبات المنصرف

 مبالغ مخصوم بها على 

أنواع بنود مصروفات 

المنح- الميزانية

41160506

41160541 مجلس األمة

 الهيئة العامة للطرق 

والنقل البري
41160569

إلى

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

 ( حسابات-  ح خ 1/4/4نموذج   )

المنح - الباب السادس 

رصيد آخر 

***المدة
رصيد أول المدةالحساب

رصيد آخر 

المدة قبل 

**التعلية

الحركة الدائنة خالل السنة الماليةالحركة المدينة خالل السنة المالية

(متداوله)

رقم الحساب

على مستوى المجموعات والبنود واألنواع

اإلجمالي

 .(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 *** 



اجمالي تصويبات
خصوم 

معالة
اجمالي *تصويبات المنصرف

 مبالغ مخصوم بها على 

أنواع بنود مصروفات 

المنح- الميزانية

42180206

42180241 مجلس األمة

رقم الحساب

على مستوى المجموعات والبنود واألنواع

اإلجمالي

 .(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 *** 

 الهيئة العامة للطرق 

والنقل البري
42180269

إلى

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

 ( حسابات-  ح خ 2/4/4نموذج   )

المنح - الباب السادس 

رصيد آخر 

***المدة
رصيد أول المدةالحساب

رصيد آخر 

المدة قبل 

**التعلية

الحركة الدائنة خالل السنة الماليةالحركة المدينة خالل السنة المالية

(غير متداوله)



اجمالي تصويبات
خصوم 

معالة
اجمالي *تصويبات المنصرف

حسابات-  ح خ 1-5-4نموذج 

حسابات-  ح خ 2-5-4نموذج 

اإلجمالي

.(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

: مسمى الجهة

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

 .(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  ** 

(إجمالي)

على مستوى المجموعات والبنود واألنواع

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

رصيد أول المدةالحساب

رصيد آخر 

المدة قبل 

**التعلية

الحركة الدائنة خالل السنة الماليةالحركة المدينة خالل السنة المالية

 ( حسابات-  ح خ 1/5/4نموذج   )

على مستوى المجموعات والبنود واألنواع

: 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 

يعد نموذج خاص لبرنامج القضاء - 

(متداوله)

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  ** 

اإلجمالي

رصيد آخر 

***المدة



اجمالي تصويبات
خصوم 

معالة
اجمالي *تصويبات المنصرف

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  ** 

اإلجمالي

على مستوى المجموعات والبنود واألنواع

: 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 

رصيد آخر 

***المدة
رصيد أول المدةرقم الحساب

رصيد آخر 

المدة قبل 

**التعلية

الحركة الدائنة خالل السنة الماليةالحركة المدينة خالل السنة المالية

يعد نموذج خاص لبرنامج القضاء          - 

(غير متداوله)

 ( حسابات-  ح خ 2/5/4نموذج   )



 ( حسابات-  ح خ 6/4نموذج   )

دائن مدين

حسابات-  ح خ 1/6/4إجمالي النموذج رقم  أرصدة مدورة من سنوات سابقة

حسابات-  ح خ 2/6/4إجمالي النموذج رقم  شيكات ملغاة

حسابات-  ح خ 3/6/4إجمالي النموذج رقم  أذون صرف ملغاة

حسابات-  ح خ 4/6/4إجمالي النموذج رقم   الخصوم معالة بواسطة الجهة

حسابات-  ح خ 5/6/4إجمالي النموذج رقم  الخصوم المعالة بموافقة وزارة المالية

اإلجمالي

(اإلجمالي)

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

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

رصيد أول المدة
الحركة خالل السنة المالية

البيــــانرصيد آخر المدة



/ الباب 

حسابات-  ح خ 1-1-6-4إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 2-1-6-4إجمالي نموذج 

اإلجمالي

رصيد آخر المدةرصيد أول المدة ما تم تسويته خالل السنة المالية

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

م

(إجمالي)

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

 ( حسابات-  ح خ 1/6/4نموذج   )

     الخصوم ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

حسابات التسوية الدائنة

(أرصدة مدورة من سنوات سابقة)



 ( حسابات-  ح خ 1/1/6/4نموذج   ) : 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 القيد*اإلسمرصيد 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

اإلجمالي



طبيعة 

المبلغ
أسباب عدم التسوية اإلسمرصيد آخر المدةرصيد أول المدة

تاريخ * 

القيد

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

اإلجمالي

 ( حسابات-  ح خ 2/1/6/4نموذج   ) : 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)



: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات-  ح خ 2/6/4نموذج  )  )

حسابات التسوية الدائنة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

(الشيكات الملغاة )

(إجمالي)
/الباب

حسابات-  ح خ 1-2-6-4إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 2-2-6-4إجمالي نموذج 

 اإلجمالي

البيانالمــبـــلــــــغم

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 



حسابات-  ح خ 1/2/6/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

اإلجمالي

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

(الشيكات الملغاة )

المــبـــلــــــغ
الشيك

اسم المستفيدطبيعة المبلغ

/الباب

م

             (متداوله)



حسابات-  ح خ 2/2/6/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

اإلجمالي

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 3/6/4نموذج  )  )

حسابات التسوية الدائنة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

(أذونات الصرف الملغاة ) 

(إجمالي)
/الباب

حسابات-  ح خ 1-3-6-4إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 2-3-6-4إجمالي نموذج 

 اإلجمالي

البيانالمــبـــلــــــغم

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 



حسابات-  ح خ 1/3/6/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

م

اإلجمالي

(أذونات الصرف الملغاة )

المــبـــلــــــغ
أذن الصرف

اسم المستفيدطبيعة المبلغ

/الباب
            (متداوله)



حسابات-  ح خ 2/3/6/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

م

اإلجمالي

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

(أذونات الصرف الملغاة )

المــبـــلــــــغ
أذن الصرف

اسم المستفيدطبيعة المبلغ

/الباب
            (غير متداوله)



: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات-  ح خ 4/6/4نموذج  )  )

حسابات التسوية الدائنة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

(مبالغ معاله بواسطة الجهة )

(إجمالي)
/الباب

حسابات-  ح خ 1-4-6-4إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 2-4-6-4إجمالي نموذج 

 اإلجمالي

البيانالمــبـــلــــــغم

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 



حسابات-  ح خ 1/4/6/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

           (متداوله)

م

اإلجمالي

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

(مبالغ معاله بواسطة الجهة )

المــبـــلــــــغ
القائمة

اسم المستفيدطبيعة المبلغ

/الباب

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة



حسابات-  ح خ 2/4/6/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

           (غير متداوله)

م

اإلجمالي

: 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 5/6/4نموذج  )  )

حسابات التسوية الدائنة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

(مبالغ معاله بموافقة وزارة المالية )

(إجمالي)
/الباب

حسابات-  ح خ 1-5-6-4إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 2-5-6-4إجمالي نموذج 

 اإلجمالي

البيانالمــبـــلــــــغم

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 



حسابات-  ح خ 1/5/6/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

اإلجمالي
يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

/الباب

م

             (متداوله)

(مبالغ معاله بموافقة وزارة المالية )

المــبـــلــــــغ
موافقة وزارة المالية

اسم المستفيدطبيعة المبلغ

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة



حسابات-  ح خ 2/5/6/4نموذج  )  )

تاريخ رقم

اإلجمالي

        (غير متداوله)

م

يعد نموذج تفصيلي لكل باب مع إعداد نموذج إلجمالي األبواب* 

(مبالغ معاله بموافقة وزارة المالية )

المــبـــلــــــغ
موافقة وزارة المالية

اسم المستفيدطبيعة المبلغ

/الباب

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة



حسابات-  ح خ 7/4نموذج  )  )

: 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* 

اإلجمالي

أسباب عدم التسويةتاريخ القيد*المــبـــلــــــغ اإلسمم



حسابات-  ح خ 8/4نموذج  )  )

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

(تخصص نادر ، تفوق)مكافآت 

مستحقات ومخصصات

اإلجمالي

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

طبيعة المبلغ أسباب عدم التسويةتاريخ القيد*المــبـــلــــــغ اإلسمم



حسابات-  ح خ 9 /4نموذج  )  )

البيان المــبـــلــــــغ

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

(اجمالي)

م

حسابات-  ح خ 1-9-4نموذج 

حسابات-  ح خ 2-9-4نموذج 

 اإلجمالي

حسابات التسوية الدائنة

تأمينات - الخصوم 

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



حسابات-  ح خ 1/9/4نموذج  )  )

أسباب عدم التسوية تاريخ القيد* اإلسم المــبـــلــــــغ م

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

تأمينات - الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

اإلجمالي

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

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

(متداوله)



حسابات-  ح خ 2/9/4نموذج  )  )

أسباب عدم التسوية تاريخ القيد* اإلسم المــبـــلــــــغ م

تأمينات - الخصوم 

حسابات التسوية الدائنة

اإلجمالي

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

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

(غير متداوله)

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة



حسابات-  ح خ 10 / 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

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



 ( حسابات-  ح خ 11/4نموذج   ) : الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

دائن مدين
رصيد أول المدة

الحركة خالل السنة المالية
رصيد آخر المدة

حسابات-  ح خ 2-11-4 إجمالي نموذج 

حسابات-  ح خ 1-11-4 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

اإلجمالي

: السنة المالية



 ( حسابات-  ح خ 1/11/4نموذج   )

: السنة المالية

دائن مدين

(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

رصيد آخر الحركة خالل السنة 

المدة
تاريخ القيد*طبيعة المبلغ اإلسم

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

مبالغ تحت التسوية - الخصوم 



 ( حسابات-  ح خ 2/11/4نموذج   )

دائن مدين

(غير متداوله)
: السنة المالية

.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

رصيد آخر الحركة خالل السنة 

المدة
تاريخ القيد* طبيعة المبلغ اإلسم

اإلجمالي

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

حسابات التسوية الدائنة

مبالغ تحت التسوية - الخصوم 



حسابات-  ح خ 12/4نموذج  )  )

: 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* 

اإلجمالي

أسباب عدم التسويةتاريخ القيد*المــبـــلــــــغ طبيعة المبلغالجهةم



 



دائن مدين
البيان رصيد أول المدة

رصيد آخر 

المدة
اإلسم

/السنة المالية 

.يعد نموذج تفصيلي لنوع مستحقات نفطية- 

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

: مسمى الجهة

الحسابات النظامية

ديون مستحقة للحكومة

.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

اإلجمالي

تاريخ القيد*
أسباب عدم 

التسوية



دائن مدين
طبيعة المبلغ اإلسمرصيد آخر المدةرصيد أول المدة

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

م
الحركة خالل السنة المالية

اإلجمالي

تاريخ القيد*
أسباب عدم 

التسوية

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

: مسمى الجهة

الحسابات النظامية

ديون مستحقة على الحكومة



: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

الحسابات النظامية

تأمينات شيكات وخطابات ضمان

تاريخهاإلسم القيمة
رقم خطاب 

الشيك/ الضمان 

.يعد بيان منفصل للشيكات وآخر لخطابات الضمان- 

م

اإلجمالي

تاريخ إنتهاء 

صالحية خطاب 

الشيك/ الضمان 

موضوع الضمان

 ( حسابات-  ح خ 3/9نموذج   )



دائن مدين
البيان

رصيد أول 

المدة
الجهةرصيد آخر المدة

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

م

اإلجمالي

تاريخ *

القيد
أسباب عدم التسوية

الحركة خالل السنة المالية

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

: مسمى الجهة

الحسابات النظامية

مبالغ عن خدمات و أعمال مؤداة



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 

 اإلجمالي

 صافي الحركة

 رصيد آخر المدة

مالحظاتبيان الرصيد
الحركة

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

: الحساب الختامي عن السنة المالية 

: مسمى الجهة

البطاقات الممغتطة/ البريدية / عهدة الطوابع المالية 

الحسابات النظامية



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

حسابات-  ح خ 6/9نموذج  )  )

توقيع رئيس اللجنة ووظيفته

/ السيد 

/ السيد 

/ السيد 

وبحضور ممثل جهاز المراقبين الماليين

نتيجة الجرد

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

.وفي نهاية الجرد سلمت الى أمين العهدة/                                عهدة

/ السيد 

عضو

عضو

أمين اللعهدة

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

توقيع أمين العهدة

اعتماد جهاز الرقابيين الماليين

توقيع العضو ووظفيته

توقيع العضو ووظفيته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



حسابات-  ح خ 7/9نموذج  )  )

البيان
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 الرقابيين 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 / هذا الرصيد مطابق 

.والمستندات إلى أمين العهدة

توقيع رئيس اللجنة ووظيفته

عضو

عضو

أمين العهدة

نتيجة الجرد

 اإلجمالي

/ السيد 

/ السيد 

/ السيد 

/ السيد 

:وقد انتهى الجرد الساعة

وبحضور ممثل جهاز المراقبين الماليين

: 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

اإلجمالي

تاريخ *

القيد

أسباب عدم 

التسوية

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

: مسمى الجهة

الحسابات النظامية

الطوابع المالية اإللكترونية


	غلاف التعميم
	المقدمه النهائية
	نهائي تعميم الاقفال معدل
	النماذج النهائية
	الإيرادات - نهائي
	الإيرادات
	نموذج 1-1 ح خ - ايرادات
	نموذج 1-2 ح خ - ايرادات
	نموذج 1-3 ح خ - ايرادات
	نموذج 1-4 ح خ - ايرادات
	نموذج 1-5 ح خ - ايرادات
	نموذج 1-6 ح خ - ايرادات
	نموذج 1-7 ح خ - ايرادات
	نموذج 1-8 ح خ - ايرادات
	نموذج 1-9 ح خ - ايرادات
	نموذج 1-10 ح خ - ايرادات
	نموذج 1-11 ح خ - ايرادات

	المصروفات - نهائي
	المصروفات
	نموذج 2-1 ح خ - مصروفات
	نموذج 2-2 ح خ - مصروفات
	نموذج 2-3 ح خ - مصروفات
	نموذج 2-3-1 ح خ - مصروفات
	نموذج 2-4 ح خ - مصروفات
	نموذج 2-4-1 ح خ - مصروفات
	نموذج2-5 ح خ - مصروفات
	نموذج2-6 ح خ - مصروفات
	نموذج2-7 ح خ - مصروفات
	نموذج2-8 ح خ - مصروفات
	نموذج2-9 ح خ - مصروفات
	نموذج2-10 ح خ - مصروفات
	نموذج2-11 ح خ - مصروفات
	نموذج2-12 ح خ - مصروفات
	نموذج2-13 ح خ - مصروفات
	نموذج2-14 ح خ - مصروفات
	نموذج2-15 ح خ - مصروفات
	نموذج2-16 ح خ - مصروفات
	نموذج2-17 ح خ - مصروفات

	الأصول - نهائي
	الأصول
	نموذج 3-1 ح خ - حسابات
	نموذج 3-2 ح خ - حسابات
	نموذج 3-3 ح خ - حسابات
	نموذج 3-3-1 ح خ - حسابات
	نموذج 3-3-2 ح خ - حسابات
	نموذج 3-3-3 ح خ - حسابات
	نموذج 3-3-4 ح خ - حسابات
	نموذج 3-3-5 ح خ - حسابات
	نموذج 3-3-6 ح خ - حسابات
	نموذج 3-3-7 ح خ - حسابات
	نموذج 3-3-8 ح خ - حسابات
	نموذج 3-3-9 ح خ - حسابات
	نموذج 3-3-10 ح خ - حسابات
	نموذج 3-3-11 ح خ - حسابات
	نموذج 3-3-12 ح خ - حسابات
	نموذج 3-4 ح خ - حسابات
	نموذج 3-5 ح خ - حسابات
	نموذج 3-5-1 ح خ - حسابات
	نموذج 3-5-2 ح خ - حسابات
	نموذج 3-6 ح خ - حسابات
	نموذج 3-6-1 ح خ - حسابات
	نموذج 3-6-2 ح خ - حسابات
	نموذج 3-7 ح خ - حسابات
	نموذج 3-7-1 ح خ - حسابات
	نموذج 3-7-2 ح خ - حسابات
	نموذج 3-7-3 ح خ - حسابات
	نموذج 3-7-4 ح خ - حسابات
	نموذج 3-7-5 ح خ - حسابات
	نموذج 3-8 ح خ - حسابات
	نموذج 3-9 ح خ - حسابات
	نموذج 3-10 ح خ - حسابات

	الخصوم - النهائي
	الخصوم
	نموذج 4-1 ح خ - حسابات
	نموذج 4-1-1 ح خ - حسابات
	نموذج 4-1-2 ح خ - حسابات
	نموذج 4-2 ح خ - حسابات
	نموذج 4-3 ح خ - حسابات
	نموذج 4-3-1 ح خ - حسابات
	نموذج 4-3-2 ح خ - حسابات
	نموذج 4-4 ح خ - حسابات
	نموذج 4-4-1 ح خ - حسابات
	نموذج 4-4-2 ح خ - حسابات
	نموذج 4-5 ح خ - حسابات
	نموذج 4-5-1 ح خ - حسابات
	نموذج 4-5-2 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-1 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-1-1 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-1-2 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-2 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-2-1 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-2-2 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-3 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-3-1 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-3-2 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-4 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-4-1 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-4-2 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-5 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-5-1 ح خ - حسابات
	نموذج 4-6-5-2 ح خ - حسابات
	نموذج 4-7 ح خ - حسابات
	نموذج 4-8 ح خ - حسابات
	نموذج 4-9 ح خ - حسابات
	نموذج 4-9-1 ح خ - حسابات
	نموذج 4-9-2 ح خ - حسابات
	نموذج 4-10 ح خ - حسابات
	نموذج 4-11 ح خ - حسابات
	نموذج 4-11-1 ح خ - حسابات
	نموذج 4-11-2 ح خ - حسابات
	نموذج 4-12 ح خ - حسابات

	النظامية - نهائي
	النظامية
	نموذج 9-1 ح خ - حسابات
	نموذج 9-2 ح خ - حسابات
	نموذج 9-3 ح خ - حسابات
	نموذج 9-4 ح خ - حسابات
	نموذج 9-5 ح خ - حسابات
	نموذج 9-6 ح خ - حسابات
	نموذج 9-7 ح خ - حسابات
	نموذج 9-8 ح خ - حسابات



