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 2018( لسنـة 3تعميـم وزيـر املاليـة رقـم )
 2018للسنة املالية  إعـداد احلسابـات اخلتاميـة احلكوميـةبشأن 

 
 إلعـداد احلسابات اخلتامية احلكومية املعايري واألسس احملاسبية(: 1مرفق رقم )

 
 : موعد تقديم الحسابات الختاميةأوال

، م2002( لسنة 39العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )( من  قانون الميزانية 48تنفيذا للمادة )

موافاة وزارة المالية بحسابها الختامي المدقق خالل  الوزارات والجهات الحكومية يتعين علىفإنه 

 .ثالثة اشهر من انتهاء السنة المالية

 

 : نطاق التطبيقثانيا

ابات الوزارات والجهات تطبق المعايير واألسس المحاسبية الواردة بهذا التعميم على حس .1

الجهات ذات  كما تسري علىالحكومية التي تندرج ميزانياتها ضمن الميزانية العامة للدولة، 

  نظمتستثنى من ذلك بموجب قانون أو مرسوم بشرط توفر ما لم  و المستقلةالملحقة  الميزانيات

 التنفيذية.معتمدة من قبل مجالس إداراتها أو أجهزتها خاصة بها  مالية

تعد الوزارة أو الجهة الحكومية الحساب الختامي متضمنا البيانات المالية التي تخص السنة  .2

، على أن تراعي في ذلك تطبيق ضوابط إثبات العمليات المالية واإلجراءات 2018 المالية

 المناسبة التي تكفل صحة واكتمال تسجيل هذه  البيانات في سجالتها المالية والمحاسبية.

المعتمدة للدولة في القانون  2018تدرج في الحساب الختامي االعتمادات األصلية للسنة المالية  .3

 2018و  2017بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  2017( لسنة 20رقم )

 .ةالسابقالمالية السنة والمناقالت التي تتم بين اعتمادات الميزانية واالعتمادات المدورة من 

 

 بية لتسجيل اإليرادات والمصروفات: األسس المحاسثالثا

يطبق األساس المحاسبي النقدي  األساس المحاسبي المستخدم في تسجيل المعامالت المالية: .1

المعدل في إثبات العمليات المالية وإعداد البيانات المالية السنوية للوزارات والجهات الحكومية 

 السنوية الموحدة، وفقا لألسس والقواعد التالية:والبيانات المالية 

إليرادات الحكومية: تسجل األموال العامة المستلمة كإيرادات حكومية في السنة المالية ا .أ

وال يسجل ضمن اإليرادات الحكومية  ،استالم األموال العامةتحصيل والتي يتم فيها 

إلى الحساب العمومي، وكذلك  األموال التي يتم استثناؤها بموجب القوانين من التوريد

 األموال التي يتم استالمها على سبيل األمانة أو الضمان أو الكفالة.

   .في السنة التي تستحق فيهامصروفات القوى العاملة: تسجل نفقات القوى العاملة  .ب

يعتبر في حكم المصروف قيمة السلع المخزنة، قيمة باستثناء السلع: الخدمات ومصروفات  .ج

 السلع التي تم تسلمها وقبولها خالل السنة المالية.الخدمات و
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المواد وقطع الغيار المنصرفة من يعتبر في حكم المصروف   :مصروفات السلع المخزنة .د

إلى مراكز التكلفة بالوزارات والجهات  في النظام المالي المركزينظام المخزون 

 .الحكومية

السلع الرأسمالية كمصروفات في السنة مصروفات السلع الرأسمالية: تسجل قيمة مشتريات  .ه

 المالية التي تم فيها تسلمها وقبولها.

النفقات التحويلية والمساعدات واإلعانات: تسجل النفقات التحويلية واإلعانات والمنح  .و

والمساعدات كمصروفات على السنة المالية التي تستحق فيها، وتعتبر هذه المصروفات 

 للمستفيد بموجب األنظمة أو القوانين المنظمة لها.مستحقة إذا توفرت شروط صرفها 

فوائد القروض: تسجل فوائد القروض المستحقة على الحكومة كمصروفات في السنة  .ز

 المالية التي تستحق فيها.

يعتبر في حكم المصروف ما استحق للمجهزين عن  مصروفات المشاريع الرأسمالية: .ح

 من المشروع خالل السنة المالية. المراحل أو األجزاء التي تم اكتمال تنفيذها

 وفقا  لما يلي: خطأ   المسجل داإليرا يُصحح: اإليرادات تصحيح .2

إذا اكتشف الخطأ قبل اإلقفال اإليراد نفس الحساب الذي سجل فيه  في يتم تسوية الخطأ -

 .النهائي لحسابات السنة المالية التي يخصها

مبالغ إضافية تم استالمها خالل السنة المراد تصحيح حساباتها لتسجيل إذا كان التصحيح  -

اإلقفال  وقد اكتشف الخطأ بعدمبالغ مستلمة بالخطأ تخص إيراد مسجل في تلك السنة،  ردلأو 

 حساب صافي األصول التالي: التسوية يجب أن تتم في فإن ،السنةتلك النهائي لحسابات 

Adjustments to Prior Years Revenues (XX.000000.000.31014.00.00000000) 

 فيتم استالمها و تخص إيراد مسجل في سنة سابقةإذا كان التصحيح لتسجيل مبالغ إضافية  -

تم غ المستلم كإيراد في حسابات السنة المالية التي تسجيل المبلب فإن المعالجة تتمسنة الحقة، 

 استالمه فيها.

فيه نفس الحساب الذي سجل  برده إلى خطأ   المسجل المصروفصحح يُ  المصروفات: تصحيح .3

 اكتشف الخطأ، وأما إذا يخصهاحسابات السنة المالية التي النهائي لقفال اإلقبل إذا اكتشف الخطأ 

حساب صافي األصول  في إقفالهتم فإنه ي، حسابات السنة المالية التي يخصهاالنهائي ل قفالاإلبعد 

 التالي:

      Adjustments to Prior Years Expenditures (XX.000000.000.31015.00.00000000) 

من  ة لهامستحقال بالغتحصيل المل باتخاذ اإلجراءات الالزمةتقوم الجهة الحكومية على أن 

 .بالخطأالسترداد مصروف سدد  أُجريت، إذا كانت التسوية الطرف المدين

ضمن  لم يُسجل الذي المصروف معالجةيتم  لحسابات:لاإلقفال النهائي  بعدالمصروفات  تسجيل .4

 ، عن طريقالسنة المالية التي تخصهالنهائي لحسابات قفال اإل قبلحسابات الجهة الحكومية 

ة، لتتولى دراسة الطلب والبت فيه، إرسال طلب تسوية من الجهة الحكومية إلى وزارة المالي

 ةمقبول اتحالة عدم وجود مبررفي إما باحتسابه ضمن مصروفات السنة المالية الجارية وذلك 

أو بتسويته ضمن حساب الفترة التي تخصه،  خالل الفترة التي تسبق إقفال حساباتلعدم تسجيله 

، على مبررات الجهة الحكومية قبولفي حالة أعاله ( 3صافي األصول المبين في الفقرة رقم )
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، وأن يتضمن بيان المعنيةة الجهة الحكوميفي  وزير أو من في حكمهالقبل من أن يُعتمد الطلب 

 المستندات المؤيدة.معه كافة ق مرفمبررات عدم التسجيل، و

المصروفات التي تتم من االعتمادات التي   تعالج تسجيل المصروفات من االعتمادات المدورة: .5

من سنة مالية إلى سنة مالية مقبلة، بتسجيلها  يتم الموافقة على تدويرها من قبل وزير المالية

كمصروفات على السنة المالية التي يتم فيها الصرف وفقا لألسس والقواعد المحددة في الفقرة 

 ( أعاله.1)رقم 

يدرج ضمن اإليضاح  أو من الصرف منه: األموال المستثناة من التوريد إلى الحساب العمومي .6

أو الجهة الحكومية بيان باألموال المستثناة بموجب القوانين  المرفق بالحساب الختامي للوزارة

، على أن يشمل البيان مبالغ هذه األموال أو من الصرف منه من التوريد إلى الحساب العمومي

وطبيعة وأوجه صرفها من خارج االعتمادات المقررة بالميزانية العامة، واإليرادات التي تم 

 حساب العمومي.توريدها إلى حسابات أخرى غير ال

ال يجوز اإلعفاء من كل أو جزء من الرسوم المحددة، كما ال يجوز  الديون المستحقة للحكومة: .7

، بعد استنفاد كافة الديونتلك وإذا تعذر تحصيل  ،و إلغاء الديون المستحقة للحكومةالتنازل عن أ

بالديون المتعذر وتُسجل ضمن سجل خاص ها ، فإنه يُعاد تصنيفالالزمة للتحصيلاإلجراءات 

ويتعين في جميع األحوال الحصول على موافقة وزير ، تحصيلها لدى الجهة الحكومية المعنية

على إعادة تصنيف الديون المستحقة ، ومية المعنية أو من يفوضه في ذلكأو رئيس الجهة الحك

ة المالية وتُخطر إدارة الخزانة بوزار ،للحكومة وتسجيلها ضمن سجل الديون المتعذر تحصيلها

 بما تم من إجراءات في شأن كل حالة.

المعامالت  تسجل :تصنيف النمطي الموحد للمصروفات واإليرادات والموجودات والمطلوباتال .8

المالية في السجالت المالية والمحاسبية وفقا للتصنيف النمطي الموحد للمصروفات واإليرادات 

 األنظمة المالية بوزارة المالية. والموجودات والمطلوبات الذي تعتمده إدارة تطوير

الحساب الختامي للوزارات والجهات  يعد النماذج المستخدمة في إعداد الحساب الختامي: .9

 .ةالمرفق للنماذجالحكومية وما يتعلق به من إفصاح للبيانات وفقا 

على الوزارات والجهات الحكومية تعزيز الحساب  يجب البيانات اإليضاحية للحساب الختامي: .10

 الختامي بالبيانات اإليضاحية التالية: 

 السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد الحساب الختامي. .أ

 الميزانية األصلية والمعدلة للمصروفات المتكررة والمشاريع. اعتماداتبيانات  .ب

، وكذلك حسب التقسيم اإلداري وطبيعة اإليراد إيرادات الجهة الحكومية مصنفة حسب .ج

 األبواب واألقسام والبنود.

 بيان بإيرادات المعامالت المالية التي تمت مع الجهات الحكومية خالل السنة المالية. .د

، وكذلك سب التقسيم اإلداري وطبيعة الصرفمصروفات الجهة الحكومية مصنفة ح .ه

 حسب األبواب واألقسام والبنود.

 بمصروفات المعامالت المالية التي تمت مع الجهات الحكومية خالل السنة المالية. بيان .و

 نفقات المشاريع التي تندرج اعتماداتها ضمن ميزانية الجهة الحكومية. بيانات .ز

 



 4 

 ملحقة بالحساب الختامي: البيانات الرابعا

فية مناسبة تسهم في يلحق بالحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية أية بيانات مالية إضا .1

لوضع واألداء المالي للوزارة أو الجهة الحكومية خالل السنة المالية، ل أوضحإعطاء صورة 

 مثل:

الحكومية، وأهم األنشطة  نبذة عامة عن اختصاصات ومسئوليات الوزارة أو الجهة  .أ

، وكذلك االلتزامات القانونية والمنجزات التي قامت بتنفيذها خالل السنة المالية

 .واالختصاصات والمتغيرات التنظيمية الرئيسية

األرصدة النقدية، وأرصدة الحسابات المصرفية التي تخضع لإلشراف واإلدارة المباشرة  .ب

من قبل الوزارة أو الجهة الحكومية، وأرصدة الحسابات واألمانات التي توجد في عهدة 

 جهات أخرى.

التي يبلغ متوسط التكلفة اإلجمالية بيانات مخزون السلع والمواد والتجهيزات المخزنة  .ج

 ألرصدتها عشرة آالف دينار فأكثر.

بيانات قيمة الموجودات الثابتة وبيان حركة الموجودات الثابتة المضافة والمستبعدة خالل  .د

السنة المالية، وذلك في  الوزارة أو الجهة الحكومية التي  تظهر سجالتها هذه المعلومات 

 مكتملة وصحيحة.

يرادات المستحقة )الذمم المدينة( للجهة الحكومية في نهاية السنة المالية بيان باإل .ه

للمعامالت ذات الطبيعة التجارية أو المنفعة المتبادلة، مثل معامالت بيع السلع أو الخدمات 

أو اإليجارات أو منح حقوق  االمتياز أو االنتفاع بالممتلكات أو الموارد الحكومية، وبيان 

 مدينة مصنفة حسب عمرها الزمني.بأرصدة الذمم ال

 .بيان باإلعفاءات التي تم منحها بموجب القوانين والنظم الصادرة .و

بيان المطلوبات المستحقة )الذمم الدائنة(، ويقصد بها المبالغ المستحقة السداد على الوزارة  .ز

يتم سداد أو الجهة الحكومية في نهاية السنة المالية للسلع والخدمات التي تم استالمها ولم 

 قيمتها في نهاية السنة المالية.

االرتباطات المالية الخاصة بمشتريات السلع االستهالكية والرأسمالية والخدمات  .ح

والمشاريع التي صدر لها أوامر شراء أو أبرمت لها عقود مالية مع الغير، ولكن لم يتم 

عه حتى نهاية السنة استالم أو تنفيذ المشتريات المطلوبة من قبل المجهز أو المتعاقد م

 المالية.

دينار فأكثر، متضمنة  100,000 عقود المشتريات الحكومية السارية التي تبلغ تكلفتها .ط

 المبالغ المتوقع سدادها خالل كل سنة من السنوات المالية الالحقة للسنة المالية المنقضية.

أو ها تعويضات أو التزامات أو خسائر األحداث أو المعامالت التي قد يترتب عليبيان ب .ي

 خالل السنة المالية القادمة. عوائد

بيان مصروفات القوى العاملة المدفوعة مصنفة حسب الدرجات الوظيفية، ومستحقات  .ك

اإلجازات المتراكمة والمصروفات المستحقة غير المدفوعة لموظفي الوزارة أو الجهة 

 ات األعداد الوظيفية المقرة والمشغولة والشاغرة.الحكومية في نهاية السنة المالية، وبيان
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 : اعتماد الحساب الختاميخامسا

والمدير المعنيان الوكيل المساعد يوقع الحساب الختامي للوزارة أو الجهة الحكومية من قبل 

الوزارة أو الجهة الحكومية، ويرسل الحساب الختامي في  ماالمالية أو من في حكمه لمواردبا

 المحددة. أو رئيس الجهة الحكومية إلى وزير المالية في المواعيد الوزير المعنيالمدقق من 

 

 كام خاصة بالحساب الختامي الموحدسادساً: أح

لجهات الحكومية في حساب موحد، يمثل الحساب لوزارات واتُجمع الحسابات الختامية ل .1

الختامي الموحد للدولة، وذلك بإضافة البنود المتماثلة لمعامالت اإليرادات والمصروفات في 

 .للدولة الجهات الحكومية إلى بعضها في الحساب الختامي الموحدالوزارات و

بوزارة المالية الحساب الختامي الموحد للدولة متضمنا البيانات  تطوير األنظمة الماليةتعد إدارة  .2

الميزانية  ميزانياتها ضمن المدرجة المالية السنوية الموحدة للوزارات والجهات الحكومية

 للدولة. العامة

ال تحذف المعامالت المالية بين الوزارات والجهات الحكومية من الحساب الختامي الموحد  .3

 للدولة.

ساب الختامي الموحد للدولة باإليضاحات والبيانات المالية المناسبة التي تسهم في يعزز الح .4

 إعطاء صورة واضحة عن الوضع واألداء المالي للحكومة خالل السنة المالية.

 يوقع وزير المالية الحساب الختامي الموحد للدولة. .5

 

 على المعامالت والسجالت الحكوميةسابعاً: الرقابة 

المعامالت والسجالت المالية والمحاسبية والحسابات الختامية للوزارات والجهات تخضع 

بموجب أحكام  واإلدارية الحكومية والحساب الختامي الموحد، للرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية

 .الصادرة في هذا الخصوص ديوانالقانون 

 

 تطوير األنظمة الماليةثامناً: مسئوليات إدارة 

بوزارة المالية بصالحية تفسير أحكام هذا التعميم، وتحديد تطوير األنظمة المالية ارة تختص إد

المعالجات المحاسبية ألي معاملة مالية لم يرد في شأنها حكم خاص بهذا التعميم، كما تفوض في  

أحكام هذا التعميم إذا اقتضت  أي منإعفاء أي من الوزارات أو الجهات الحكومية من تطبيق 

 بما ال يتعارض مع القوانين الصادرة. هذلك، وإصدار أية تعليمات تراها ضرورية لتطبيقلالحاجة 


