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 2022( لسنة 6)  رقماد الوطني صتعميم وزير المالية واالقت

 2022للسنة المالية  إعداد الحسابات الختامية الحكوميةبشأن 

 
 (: المعايير واألسس المحاسبية إلعـداد الحسابات الختامية الحكومية 1مرفق رقم )

 

 

 موعد تقديم الحسابات الختامية 

م، فإنه  2002( لسنة 39( من  قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 48تنفيذا للمادة ) .1

بحسابها الختامي   وزارة المالية واالقتصاد الوطنيالوزارات والجهات الحكومية موافاة    يتعين على 

 .المدقق خالل ثالثة اشهر من انتهاء السنة المالية

 نطاق التطبيق 

التعميم على حسابات الوزارات والجهات الحكومية  .2 تطبق المعايير واألسس المحاسبية الواردة بهذا 

الملحقة  الجهات ذات الميزانيات  كما تسري علىالتي تندرج ميزانياتها ضمن الميزانية العامة للدولة، 

لم    والمستقلة قانون  ما  توفر  و تستثنى من ذلك بموجب  بها    نظم ماليةبشرط  قبل  خاصة  معتمدة من 

 مجالس إداراتها أو أجهزتها التنفيذية. 

المالية  .3 السنة  التي تخص  المالية  البيانات  الختامي متضمنا  الحساب  الحكومية  الجهة  أو  الوزارة   تعد 

، على أن تراعي في ذلك تطبيق ضوابط إثبات العمليات المالية واإلجراءات المناسبة التي تكفل  2022

 تسجيل هذه  البيانات في سجالتها المالية والمحاسبية. صحة واكتمال 

رقم  المعتمدة للدولة في القانون    2022تدرج في الحساب الختامي االعتمادات األصلية للسنة المالية   .4

والمناقالت التي تتم بين  ،  2022و    2021باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين    2021( لسنة  9)

 . ةالسابقالمالية السنة اعتمادات الميزانية واالعتمادات المدورة من 

 بية لتسجيل اإليرادات والمصروفات األسس المحاس

يطبق األساس المحاسبي النقدي المعدل في   األساس المحاسبي المستخدم في تسجيل المعامالت المالية: .5

وإعداد البيانات المالية السنوية للوزارات والجهات الحكومية والبيانات المالية  إثبات العمليات المالية  

 السنوية الموحدة، وفقا لألسس والقواعد التالية: 

اإليرادات الحكومية: تسجل األموال العامة المستلمة كإيرادات حكومية في السنة المالية التي يتم   .أ

اإليرا  ،هااستالمو  هاتحصيلفيها   يسجل ضمن  استثناؤها  وال  يتم  التي  األموال  الحكومية  دات 

بموجب القوانين من التوريد إلى الحساب العمومي، وكذلك األموال التي يتم استالمها على سبيل 

 األمانة أو الضمان أو الكفالة.

   .في السنة التي تستحق فيهامصروفات القوى العاملة: تسجل نفقات القوى العاملة  .ب
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ومصروفات   .ج المخزنة،  قيمة  باستثناء  السلع:  الخدمات  قيمة  السلع  المصروف  حكم  في  يعتبر 

 السلع التي تم تسلمها وقبولها خالل السنة المالية. الخدمات و

المواد وقطع الغيار المنصرفة من نظام في حكم المصروف    يعتبر المخزنة: مصروفات السلع   .د

 .ارات والجهات الحكومية إلى مراكز التكلفة بالوز في النظام المالي المركزيالمخزون 

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

 المالية التي تم فيها تسلمها وقبولها. 

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

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

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

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

 التي تستحق فيها. 

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

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

 وفقا  لما يلي:  خطأ   المسجل د اإليرا يُصحح: اإليرادات  تصحيح .6

إذا اكتشف الخطأ قبل اإلقفال النهائي اإليراد  نفس الحساب الذي سجل فيه    في  يتم تسوية الخطأ .أ

 . لحسابات السنة المالية التي يخصها

  لردخالل السنة المراد تصحيح حساباتها أو    مستلمةتسجيل مبالغ    بغرض إذا كان التصحيح   .ب

اإلقفال النهائي   مبالغ مستلمة بالخطأ تخص إيراد مسجل في تلك السنة، وقد اكتشف الخطأ بعد 

تعديل إيرادات سنوات )  حساب صافي األصول  التسوية يجب أن تتم في  فإن  ،السنةتلك  لحسابات  

 . (31014رقم  سابقة

إلىخطأ  المسجل    المصروفيُصحح    المصروفات:  تصحيح .7 برده  الذي سجل      الحساب  إذا نفس  فيه 

السنة المالية التي يخصها، وإذا اكتشف الخطأ بعد اإلقفال    لحسابات اكتشف الخطأ قبل اإلقفال النهائي  

 فيتم معالجته وفقا  لما يلي:  النهائي لحسابات السنة المالية التي يخصها

 إذا كانت عملية التصحيح تتضمن استالم أو سداد مبالغ معينة من قبل الجهة الحكومية،  -أ

فات سنوات سابقة رقم تعديل مصروصافي األصول )في حساب    تسوية الخطأيتم    هفإن

31015) . 

 جرى في هذه الحالةتُ فال    ،لغمباأية  إذا كانت عملية التصحيح ال تتضمن استالم أو سداد    -ب 

 .قيود محاسبية لتسوية الخطأأية 

النهائي    بعد المصروفات    تسجيل .8 معالجة  لحسابات:لاإلقفال  يُسجل  الذي  المصروف  يتم  ضمن    لم 

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

، لتتولى دراسة الطلب والبت  وزارة المالية واالقتصاد الوطنيطلب تسوية من الجهة الحكومية إلى  

  ة مقبول  ات وجود مبررفي حالة عدم  إما باحتسابه ضمن مصروفات السنة المالية الجارية  فيه، وذلك  

تعديل  صافي األصول ) حساب  أو بتسويته ضمن  الفترة التي تخصه،    إقفال حسابات   قبللعدم تسجيله  

، على أن يُعتمد الطلب  مبررات الجهة الحكومية  قبولفي حالة    (31015مصروفات سنوات سابقة رقم  



 3 

بيان مبررات عدم التسجيل،  وأن يتضمن   في الجهة الحكومية المعنية وزير أو من في حكمهالقبل من 

 المستندات المؤيدة. كافة رفق به يو

يتم  المصروفات التي تتم من االعتمادات التي     تعالج  المصروفات من االعتمادات المدورة:  تسجيل  .9

المالية واالقتصاد الوطنيالموافقة على تدويرها من قبل   من سنة مالية إلى سنة مالية مقبلة،    وزير 

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

 ( أعاله. 5)رقم 

يدرج ضمن اإليضاح المرفق   أو من الصرف منه:  األموال المستثناة من التوريد إلى الحساب العمومي .10

للوزارة أو الجهة الحكومية بيان باألموال المستثناة بموجب القوانين من التوريد إلى بالحساب الختامي  

، على أن يشمل البيان مبالغ هذه األموال وطبيعة وأوجه صرفها  أو من الصرف منه  الحساب العمومي

غير    من خارج االعتمادات المقررة بالميزانية العامة، واإليرادات التي تم توريدها إلى حسابات أخرى

 الحساب العمومي.

يتم التصرف في الديون الحكومية وفقا  لإلجراءات المحددة في الدليل المالي   المستحقة للحكومة:  الديون .11

 .المنظمة لهذا الشأن الموحد 

تسجل المعامالت المالية   :تصنيف النمطي الموحد للمصروفات واإليرادات والموجودات والمطلوبات ال .12

في السجالت المالية والمحاسبية وفقا للتصنيف النمطي الموحد للمصروفات واإليرادات والموجودات  

 .وزارةالمعتمد من هذه الوالمطلوبات 

الحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية    يعد   النماذج المستخدمة في إعداد الحساب الختامي: .13

 .ةالمرفق للنماذجوما يتعلق به من إفصاح للبيانات وفقا 

على الوزارات والجهات الحكومية تعزيز الحساب الختامي    يجب   البيانات اإليضاحية للحساب الختامي: .14

 بالبيانات اإليضاحية التالية:  

 ساب الختامي.السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد الح .أ

 الميزانية األصلية والمعدلة للمصروفات المتكررة والمشاريع.  اعتمادات بيانات  .ب 

الحكومية مصنفة حسب  .ج الجهة  اإليراد   إيرادات  وطبيعة  اإلداري  والتقسيم  األبواب ب،  حسب 

 واألقسام والبنود. 

خالل السنة األخرى  المعامالت المالية التي تمت مع الجهات الحكومية  من  يرادات  اإل بيان ب . د 

 المالية.

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

 األبواب واألقسام والبنود. 

خالل السنة األخرى  المعامالت المالية التي تمت مع الجهات الحكومية من مصروفات الب  بيان .و

 لمالية.ا

 اعتماداتها ضمن ميزانية الجهة الحكومية.  المدرجة المشاريع بمصروفات  بيان . ز

 ملحقة بالحساب الختامي البيانات ال 
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  تقديم يلحق بالحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية أية بيانات مالية إضافية مناسبة تسهم في   .15

 لوضع واألداء المالي للوزارة أو الجهة الحكومية خالل السنة المالية، مثل: ل أوضحصورة 

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

المالية السنة  خالل  بتنفيذها  قامت  واالختصاصات  التي  القانونية  االلتزامات  وكذلك   ،

 . والمتغيرات التنظيمية الرئيسية

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

د في عهدة جهات  قبل الوزارة أو الجهة الحكومية، وأرصدة الحسابات واألمانات التي توج

 أخرى.

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

 ألرصدتها عشرة آالف دينار فأكثر.

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

وذلك   قبلالمالية،  الجه  ات الوزار  من  تظهرالحكومية    ات أو  المعلومات   التي  هذه  سجالتها 

 مكتمل وصحيح. بشكل 

المالية للمعامالت  .ه باإليرادات المستحقة )الذمم المدينة( للجهة الحكومية في نهاية السنة  بيان 

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

الذمم  تلك  أو االنتفاع بالممتلكات أو الموارد الحكومية، وبيان بأرصدة    حقوق االمتيازأو منح  

 مصنفة حسب عمرها الزمني.

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

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

 نهاية السنة المالية.   حتىالجهة الحكومية للسلع والخدمات التي تم استالمها ولم يتم سداد قيمتها  

السلع االستهالكية والرأسمالية والخدمات والمشاريع   .ح الخاصة بمشتريات  المالية  االرتباطات 

لها أوامر شراء أو أبرمت لها عقود مالية مع الغير ولكن لم يتم استالم أو تنفيذ    ت التي صدر

 ية. المشتريات من قبل المجهز أو المتعاقد معه حتى نهاية السنة المالتلك 

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

 سدادها خالل كل سنة من السنوات المالية الالحقة. 

 أو عوائد ها تعويضات أو التزامات أو خسائر  األحداث أو المعامالت التي قد يترتب علي بيان ب .ي

 خالل السنة المالية القادمة. 

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

الجهة  أو  الوزارة  لموظفي  المدفوعة  غير  المستحقة  والمصروفات  المتراكمة  اإلجازات 

 شاغرة.الحكومية في نهاية السنة المالية، وبيانات األعداد الوظيفية المقرة والمشغولة وال

 اعتماد الحساب الختامي 
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  لموارد والمدير المعنيان باالوكيل المساعد  يوقع الحساب الختامي للوزارة أو الجهة الحكومية من قبل   .16

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

بموجب   في المواعيد المحددةواالقتصاد الوطني  أو رئيس الجهة الحكومية إلى وزير المالية    المعني

 . القانون

 كام خاصة بالحساب الختامي الموحدأح

ل  تُجمع .17 الختامية  واالحسابات  الختامي لوزارات  الحساب  يمثل  موحد،  حساب  في  الحكومية  لجهات 

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

 حساب . ذلك الالجهات الحكومية إلى بعضها في و

البيانات المالية   نا  الحساب الختامي الموحد للدولة متضم وزارة هذه الب تطوير األنظمة المالية إدارةتعد  .18

 للدولة. الميزانية العامة ميزانياتها ضمن المدرجة السنوية الموحدة للوزارات والجهات الحكومية

المعامالت المالية بين الوزارات والجهات الحكومية من  اإليرادات والمصروفات الناتجة عن  ال تحذف   .19

 الحساب الختامي الموحد للدولة. 

التي تسهم في إعطاء    يعزز .20 المناسبة  المالية  باإليضاحات والبيانات  للدولة  الموحد  الختامي  الحساب 

 صورة واضحة عن الوضع واألداء المالي للحكومة خالل السنة المالية.

ويقدم إلى مجلس الوزراء    واالقتصاد الوطني  الماليةوزير  من قبل  الحساب الختامي الموحد للدولة  يوقع   .21

 . المحددة بموجب القانونفي المواعيد 

 على المعامالت والسجالت الحكومية الرقابة 

المعامالت والسجالت المالية والمحاسبية والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية    تخضع .22

مرسوم  الحكام  أل  وفقا    واإلدارية  والحساب الختامي الموحد، للرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية

 .2002( لسنة 16) بقانون رقم 

 تطوير األنظمة المالية مسئوليات إدارة 

إدارة   .23 المالية  تختص  األنظمة  التطوير  هذه  التعميم،  وزارة  في  هذا  أحكام  تفسير   وتحديد بصالحية 

ألي المحاسبية  أية   ت معامال  ةالمعالجات  وإصدار  التعميم،  بهذا  خاص  حكم  شأنها  في  يرد  لم  مالية 

 بما ال يتعارض مع القوانين الصادرة. هتعليمات تراها ضرورية لتطبيق 



 3 من  1 صفحة 

 

 

 2220( لسنة 6)اد الوطني رقم  صتعميم وزير المالية واالقت

 2220الية مللسنة ال إعداد الحسابات الختامية الحكوميةبشأن 

 
 تعليمات إقفـال الحسابـات الحكوميـة (: 2مرفق رقم )

 

 
 

 اإليرادات والذمم المدينةب خاصةتعليمات 

المالية   .1 السنة  خالل  المستلمة  االيرادات  كافة  العامتسجيل  األستاذ  حسابات  وتوريدها في  إلى    ، 

 الحسابات المصرفية المخصصة لهذا الغرض. 

اإلجراءات   .2 المبالغ  اتخاذ  تحصيل  لمتابعة  الالزمة  للحكومة  اإلدارية  المستلمة  المستحقة  غير 

هذه السنة إلى سنوات أخرى  التي تخص  يرادات  اإل وتوريدها للحساب العمومي، وذلك لتالفي تدوير  

المصرفية   للحسابات  الالزمة  والتسويات  المطابقة  وإجراء  الحكومة،  سجالت  في  وتراكمها 

قبل إقفال رة  بهذه الوزا  المدفوعات والتحصيلالمخصصة إليداع تلك اإليرادات وإرسالها إلى إدارة  

 . األنظمة المالية

للحكومة، .3 المستحقة  اإليرادات  تم  الو  حصر  التي  تصنيفهامبالغ  وإخطار  إعادة  الوكيل ،  مكتب 

الماليةالمساعد   والتحصيل    للعمليات  المدفوعات  الوزارة  وإدارة  اإللكتروني  بهذه  البريد   عبر 

PCD_Collection@mofne.gov.bh   الب هذه  الزمني    مبالغتفاصيل  تم  ووعمرها  عمله  ما 

 لذلك. ةألحكام وإجراءات الدليل المالي الموحد المنظم، وذلك وفقاً كل حالة بشأن

للحكومة، مع بيان السند القانوني المؤيد رسوم أو ضرائب مستحقة  عن سداد  حصر أية إعفاءات   .4

 هذه اإلعفاءات.  لمنح

التحقق من صحة توجيه اإليراد على التبويب المناسب، وإعداد القيود المحاسبية الالزمة لتصحيح   .5

 وتسوية أية أخطاء في التسجيل.

التي   .6 المبالغ  كإيرادات    ُسجلت إعادة  هذهخطأً  أصحابها  السنة  ضمن حسابات  قيود  د  وإعدا  ، إلى 

إدارة   -  للسياسات المالية والميزانية، وإخطار مكتب الوكيل المساعد  الالزمة لتصحيحها  التسوية

 في هذه الوزارة بهذه التغيرات وبيان أسبابها والتفاصيل المتعلقة بها. سياسة اإليرادات العامة 

من   .7 السنة وخصمها  نهاية  تحصيلها حتى  يتم  لم  التي  المرجعة  الشيكات  تم   إذااإليرادات  حصر 

 .تسجيلها وقت استالم تلك الشيكات 

 يترتب  محاسبية قيود  أية لتمرير الوزارة بهذه الحصول على موافقة إدارة سياسة اإليرادات العامة  .8

 .ذلك أسباب و تفاصيل توضيح  مع الحكومية اإليرادات  في تخفيض   عليها

 وااللتزامات الحكومية المصروفاتب خاصةتعليمات 

للصرف  الحصول .9 المسبقة  الموافقة  استكمال    على  دون  مالية  التزامات  أي  في  الشروع  وعدم 

 .هذه الوزارةالصادرة من ميم اتعل ، وذلك وفقاً لمر شراء معتمد أصدار وإإجراءات الشراء 

mailto:PCD_Collection@mofne.gov.bh


 3 من  2  صفحة

 

ومراجعة صحة  ،  مة خالل السنة في نظام المشتريات والخدمات المستلالسلع  جميع  تسجيل استالم   .10

المدينة   المشتريات  أنظمةالمصروفات المسجلة قبل موعد إقفال  والحسابات  الدائنة  والحسابات 

 . والمخزون

تسوية أية أوامر شراء معلقة ، وانتفت الحاجة إليهاالمصروفات المتكررة التي  شراء  إلغاء أوامر   .11

 . الالحقةميزانية السنة المالية ك الطلبات والمبالغ المحجوزة لها إلى ترحيل تل لتجنب ذلك و

إعداد قيود التسوية الالزمة لتصحيح المصروفات التي دفعت وسجلت خطأً ضمن حسابات هذه  .12

 السنة ومتابعة إجراءات استردادها.

 . سالبةأرصدة أية  إللغاءالتسويات الالزمة  إعداد  .13

ب طالبة  م .14 المستحقة  تسليم  المجهزين  استالمها  أية    نظيرفواتيرهم  تم  سلع  أو  السنة    خاللخدمات 

  40فترة ال تزيد عن    خالل وذلك  استكمال اإلجراءات الالزمة لسداد االلتزامات المالية  ، والمالية

الفواتير  يوماً   استالم  الشراء    شروطأو حسب  من  أو طلبات  الموردين، المتفق عليها مع  العقود 

 .ويشمل ذلك المعامالت مع الوزارات والجهات الحكومية 

حتى تاريخ  التي تم تدويرها ولم يتم صرفها أو االلتزام بها  المشاريع  إشعار هذه الوزارة باعتمادات   .15

 .السنة، مع ذكر مبررات عدم الصرف أو االلتزام انتهاء هذه

التي تعتزم    اعتمادات مصروفات المشاريعهذه الوزارة على  إدارة المشاريع بالحصول على موافقة   .16

بالمبررات،    كل جهة حكومية تدويرها إلى السنة المالية القادمة، وأن تكون طلبات الموافقة مشفوعة

 السنة المالية الجارية.  انتهاء مع المذكورةدارة اإلإلى ترسل على أن  

اإلعانات   .17 لسداد  الالزمة  المستندات  كافة  االستحقاق  استيفاء  شروط  بها  تتوفر  التي  والتحويالت 

 بموجب القوانين المنظمة لها، وسدادها قبل نهاية السنة المالية. 

 ال حساباتها إلى الوزارة المختصة اإليعاز إلى الجهات الحكومية التي تعمل خارج المملكة بإرس .18

 فور انتهاء السنة المالية. 

اإلجازات   .19 وتكلفة  الرواتب  الملحق  حصر  المستحقة  اإلجازات  سجل  وتسجيلها ضمن  المستحقة 

 الختامي. بالحساب 

بالحساب   جهازمخاطبة   .20 الملحقة  الجداول  الالزمة إلعداد  التقارير  المدنية للحصول على  الخدمة 

 . بالنفقات المستحقة للقوى العاملةالختامي والمتعلقة 

الخدمة المدنية   جهازين وإرسالها إلى  استكمال إجراءات ومستندات سداد مستحقات ورواتب الموظف  .21

 قبل انتهاء السنة المالية. 

 األصول الثابتة و المصرفيةرصدة النقدية واألب خاصةتعليمات 

المبالغ  .22 قيد  بهدف  المالية  السنة  نهاية  قبل  وذلك  والمؤقتة  المستديمة  النقدية  العهد  جميع  تسوية 

 المستخدمة من السلفة ضمن مصروفات السنة. 

الصندوق جرداً فعليا من قبل محاسب مختص وبحضور أمين الخزينة في نهاية دوام آخر يوم  جرد   .23

 بين رصيد الجرد الفعلي والرصيد الدفتري النهائي. ة المالية مع إيضاح أسباب أية فروقات  من السن



 

 

 

لديها في نهاية آخر يوم    الجهة الحكوميةمطالبة المصارف والمؤسسات المالية بشهادات ألرصدة   .24

الشهادات  تلك  في    من السنة المالية، وإعداد مذكرات تسوية إليضاح الفرق بين األرصدة المبينة

 .الحسابات في النظام المالي المركزيأرصدة و

 ر السائدة في آخر يوم من السنة المالية. تقييم أرصدة العمالت األجنبية بموجب األسعا .25

إلى مستحقيها قبل   ،انتهى الغرض منها  التيالجهة الحكومية    األمانات المحفوظة لدىمبالغ  إرجاع   .26

 نهاية السنة المالية. 

سابقة في    سنوات أو في  الجارية  تسجيل كافة األصول الثابتة الذي تم اقتناؤها خالل السنة المالية   .27

أو بيعها من خالل   النظام الخاص بالموجودات الثابتة واستبعاد جميع األصول الذي تم التخلص منها

 النظام. 

 تاريخ إجراء التسويات في النظام المالي المركزي 

المركزي  سيتغير .28 المالي  النظام  في  االفتراضي  السنة    التاريخ  السنة    الالحقةإلى  انتهاء  بمجرد 

بعد   السنةهذه  في النظام المالي المركزي تخص  الية  م عمليات  جيل  ـتسالحالية، وعليه فإنه في حالة  

فإنه ، كتسجيل استالم طلبات الشراء وتمرير الفواتير وتسجيل اإليرادات،  ديسمبر  31في  ئها  انتها 

، وذلك حتى 2202  ديسمبر  31بحيث ال يتجاوز    االفتراضي في النظامتاريخ  ال  تغييريجب مراعاة  

 .الجاريةضمن حسابات السنة المالية بشكل صحيح يتم تسجيل العملية 

 اإلقفال  مواعيد

 : في المواعيد التالية إقفال حسابات السنة المالية ضمن النظام المالي المركزي  سيتم .29

و المشتريات  أنظمة • المدينة  والحسابات  الدائنة  الخميس  والحسابات  يوم  في  المخزون، 

 الموافقة على: طلبات  هذه الوزارة لآخر موعد الستالم  ، علماً بأن  2023يناير    12الموافق  

o   ة.في ميزانية المصروفات المتكرر ةمناقلال 

o    استمارة ترسية أو تعديل عقود( المشاريعMF 1803 ). 

o    الشراءطلبات (PR) . 

، وذلك للطلبات ذات األولوية  2022  أكتوبر  24  تاريخ  هو  الجاريةالسنة    بميزانيةالمتعلقة  

حسب األنظمة واإلجراءات    للمتطلبات   هاشرط استكمالوب  2022الحتياجات السنة المالية  

 .المعتمدة

 . 2023يناير  19الموافق  الخميس(، في يوم األولاألستاذ العام )اإلقفال نظام  •

 . 2023 فبراير 23الموافق  الخميس(، في يوم الثانياألستاذ العام )اإلقفال نظام  •


