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 مقجمة
انظالقًا مؽ عسل السخكد في مجال حقؾق اإلندان السيسا الحقؾق االقترادية واالجتساعية والثقافية، ونغخًا لمحاجة الساسة 

عمى كافة القؾانيؽ والتذخيعات الدارية السفعؾل، فإن السخكد يدعى إلصجار )سمدة الجليل( التي تتسيد الطالع الجسهؾر 
بالبداطة والدهؾلة بحيث تتشاسب مع جسيع الفئات، وذلػ إدراكًا مؽ السخكد بسجى الحاجة لتعسيق الؾعي القانؾني، وزيادة 

 التثقيف السجتسعي ال سيسا في مجال الحقؾق والؾاجبات.
ىحا الجليل ىػ الثالث مغ سمدمة الجليل التي يشػي السخكد إصجارىا تباعًا، والتي سػؼ تتشاوؿ مػاضيع مختمفة ذات عالقة 

 أساسية بحقػؽ اإلنداف.
دليل السػازنة العامة يتشاوؿ مجسػعة مغ التداؤالت التي تجور في أذىاف السػاششيغ وذوي العالقة، حػؿ السػازنة العامة، 

ى مجى تستع الفخد بيا، وكحلظ مجى اىتساـ الجولة بتمظ الحقػؽ مجتسعة أو مشفخدة، ألف السػازنة تعكذ ما تفعمو واالشالع عم
الجولة أو تشػي فعمو، والسػازنة تخجسة بسعاييخ ومرصمحات مالية لحخكة إقخار وتشفيح بخامج الجولة وأولػياتيا، وىي التي تعكذ 

 ة وأولػياتيا مغ حيث كيفية التصبيق العسمي.خصط وبخامج ومذاريع الجولة االقترادي
 ىحا الجليل ييجؼ إلى تدويج الجسيػر بأوسع قصاعاتو بالسعمػمات الالزمة لسعخفة تفاصيل السػازنة وآلية إقخارىا وتشفيحىا.

لجسيع مغ وإلزالة الغسػض حػؿ العجيج مغ التداؤالت حػليا، فقج تع تقجيع إجابات عمييا بصخيقة واضحة ومبدصة لتسكيغ ا
 استيعابيا لحلظ تع تشاوؿ السػضػع بصخيقة لمدؤاؿ والجػاب.

يذار إلى أن دليل السؾازنة العامة هؾ مجسؾعة قؾاعج وأحكام مدتشبظة مؽ قانؾن تشغيؼ السؾازنة العامة والذؤون السالية 
 .8991( لدشة 7رقؼ )

 ما السقرػد بالسػازنة العامة؟ 
ششية وإيخاداتيا لدشة مالية معيشة ويذسل التقجيخات الدشػية إليخادات الدمصة الػششية ىي بخنامج مفرل لشفقات الدمصة الػ 

 والسشح والقخوض والستحرالت األخخى ليا والشفقات والسجفػعات السختمفة .
 ما السقرػد بسػازنة السؤسدة؟

دمصة الػششية" والشفقات والسجفػعات ىي مػازنة أية مؤسدة والتي تذسل التقجيخات الدشػية لمسقبػضات "بسا فييا تحػيالت ال
 األخخى.

 ماذا يقرج بسؾازنة الهيئات السحمية؟
 تذسل التقجيخات الدشػية لمسقبػضات )بسا فييا تحػيالت الدمصة الػششية( والشفقات والسجفػعات األخخى .

 ما الفخق بيؽ السؤسدة العامة والسؤسدة؟
امة في فمدصيغ تتستع بالذخرية االعتبارية وتجخل مػازنتيا ضسغ السؤسدة العامة ىي أية سمصة أو ىيئة أو مؤسدة ع

 السػازنة العامة لمدمصة الػششية.
أما السؤسدة فيي أية سمصة أو ىيئة أو مؤسدة عامة تتستع بالذخرية االعتبارية وذات استقالؿ مالي وإداري وال تجخل 

 مػازنتيا ضسغ السػازنة العامة لمدمصة الػششية.
 ة السالية؟متى تبجأ الدش

 تبجأ مغ أوؿ كانػف الثاني )يشايخ( وتشتيي في الحادي والثالثيغ مغ شيخ كانػف األوؿ )ديدسبخ( مغ كل سشة ميالدية.
 ما هي األمؾال العامة؟

 ىي األمػاؿ الشقجية والعيشية السشقػلة وغيخ السشقػلة العائجة لمػزارات والسؤسدات العامة بالدمصة الػششية.
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 شغام السحاسبي السؾحج؟ما السقرؾد بال
ىػ مجسػعة القػاعج واألسذ واإلجخاءات التشطيسية التي تقخىا وزارة السالية لتشطيع وقيج وتدجيل جسيع السعامالت السالية 

 الستعمقة بالسقبػضات والسجفػعات السختمفة ويعسل بو في جسيع الػزارات والسؤسدات العامة التابعة لمدمصة الػششية.
 ل مؽ اإليخادات، واإليخادات الزخيبية، واإليخادات غيخ الزخيبية، وإيخادات الهيئات السحمية؟ما الفخق بيؽ ك

اإليخادات : وتذسل اإليخادات الزخيبية واإليخادات غيخ الزخيبية والسشح وأية إيخادات أخخى تحرل عمييا الدمصة  -
 الػششية.

لزخائب السحمية عمى الدمع والخجمات وأية ضخائب قج اإليخادات الزخيبية: وتذسل الزخائب عمى الجخل واألرباح وا -
 تفخض مغ وقت إلى آخخ.

اإليخادات غيخ الزخيبية: وتذسل األرباح مغ الذخكات السسمػكة لمدمصة الػششية أو السداىسة فييا سػاء بصخيقة  -
 ية األخخى.مباشخة أو غيخ مباشخة وكحلظ الخسـػ اإلدارية والغخامات والسرادرات واإليخادات غيخ الزخيب

إيخاد الييئات السحمية: وتذسل اإليخادات الزخيبية واإليخادات غيخ الزخيبية والسشح والتحػيالت مغ الدمصة الػششية  -
 وأية إيخادات أخخى تحرل عمييا الييئات السحمية.

 ما السقرؾد بالسشح؟
 وتذسل السشح السحمية والخارجية سػاء كانت نقجية أو عيشية.

 فقات، والشفقات الجارية، والشفقات الخأسسالية؟بيؽ الش ق ما الفخ
 الشفقات: وتذسل الشفقات الجارية والشفقات الخأسسالية والتصػيخية.

الشفقات الجارية: وتذسل الخواتب واألجػر والعالوات والشفقات التذغيمية والتحػيمية لمػزارات والسؤسدات العامة واألجيدة 
 التشفيحية األخخى لمدمصة الػششية. 

 الشفقات الخأسسالية: وتذسل امتالؾ األصػؿ الخأسسالية والتحػيالت الخأسسالية لمسذاريع والشفقات التصػيخية األخخى.
 ما الفخق بيؽ كل مؽ حداب الخديشة العام، وحداب اإليخادات العام، و الحداب الختامي؟

يو جسيع السقبػضات وترخؼ مشو جسيع حداب الخديشة العاـ: الحداب السخكدي الحي تجيخه وزارة السالية وتػدع ف -
 السجفػعات الستعمقة بالدمصة الػششية.

حداب اإليخادات العاـ: حداب خاص تجيخه وزارة السالية وتػدع فيو جسيع السقبػضات وترخؼ مشو جسيع  -
 السجفػعات الستعمقة بالدمصة الػششية.

دئ السحاسبية الستعارؼ عمييا ووفقًا لمشطاـ السحاسبي الحداب الختامي: الحداب الحي يتع إعجاده وفقًا لمسعاييخ والسبا -
 السػحج، ويسثل بياف لحداب السػازنة ونتيجة تشفيحىا كأرقاـ فعمية وحقيقية في نياية الدشة السالية.

 ما هؾ دور  دائخة السؾازنة؟
 دائخة السػازنة ىي الجية السدؤولة في وزارة السالية عغ:

 لػششية ومػازنات السؤسدات ومتابعتيا في جسيع مخاحميا بسا في ذلظ متابعة التشفيح.إعجاد السػازنة العامة لمدمصة ا -1
إعجاد الشساذج واإلجخاءات والججاوؿ الدمشية لتقجيع تقجيخات اإليخادات والشفقات مغ قبل الػزارات والسؤسدات العامة  -2

 والسؤسدات والييئات السحمية.

 وضع التعاميع الستعمقة بإعجاد السػازنات.  -3

 ما هؾ دور الخديشة؟
 دائخة الخديشة ىي الجية السدؤولة في وزارة السالية عغ:
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وضع القػاعج واإلجخاءات التي تحكع تشفيح السػازنة العامة والسػازنات السحمية، والرشاديق الخاصة، ومػازنات  -1
الخاص بيا بسا يتفق وتبػيب  السؤسدات العامة، والسؤسدات، ووضع التخميد السحاسبي لمسعامالت السالية )البشج السالي(

 وترشيف السػازنة العامة.
 إدارة الشقجية، وتشطيع التختيبات السرخفية لمدمصة الػششية. -2

 إدارة مرادر التسػيل السختمفة، وتشطيسيا، ورقابتيا وضبصيا. -3

ة وإصجار تجسيع الحدابات الجورية والدشػية لمسعامالت السالية لمػزارات والسؤسدات العامة والرشاديق الخاص -4
 التقاريخ الجورية ليا.

 ما السقرؾد بالسخكد السالي الشقجي؟
ىػ بياف لمػضع السالي لمدمصة الػششية في لحطة زمشية معيشة أو في نياية الدشة السالية ويتزسغ جانب السػجػدات بسا فييا 

األسذ والسعاييخ السحاسبية السعتسجة في الديػلة الشقجية لجى الدمصة الػششية وجانب السصمػبات وااللتدامات تجاه الغيخ وفق 
 التذخيعات السخعية.

 ما السقرؾد بفائض السؾازنة والعجد؟
ىػ مجسػع اإليخادات مصخوحًا مشيا الشفقات، والقخوض مصخوحًا مشيا التدجيجات، يدسى فائس السػازنة العامة إذا كانت األولى 

ى عجدًا إذا كانت األخيخة أكبخ مغ األولى أي الشفقات أكبخ مغ أكبخ مغ األخيخة، أي االيخادات أكبخ مغ الشفقات ويدس
 االيخادات.

 ما السقرؾد بالسؾعف السالي؟
وىػ كل مػضف معيغ مغ قبل الدمصة ويشاط بو تحسل مدؤولية استالـ أمػاؿ عامة أو حفطيا أو إنفاقيا أو مخاقبتيا أو القياـ 

 د السحاسبية أو تخحيميا لمدجالت والبصاقات والشساذج السقخرة لحلظ.بتشطيع الجفاتخ والسدتشجات السالية وإجخاء القيػ 
 وكحلظ كل مػضف يشاط بو مياـ إدارة األمػاؿ العامة وإعجاد حدابات التكاليف والتحميل والتخصيط السالي.

 ما هؾ جهاز التجقيق الجاخمي؟
مقة بالسقبػضات والسجفػعات في الػزارات والسؤسدات ىػ مجسػعة األفخاد الحيغ تعيشيع وزارة السالية لتجقيق السعامالت الستع

 العامة وفق نطاـ محجد الغخض ويكػف تابع لػزارة السالية مباشخة .
 ما هؾ ديؾان الخقابة السالية واإلدارية؟

رشاديق ىػ جياز الخقابة الخارجي الحي يقـػ بالتجقيق والخقابة عمى جسيع الػزارات والسؤسدات العامة والييئات السحمية وال
 الخاصة والسؤسدات.

 ما السقرؾد بؾحجات الخقابة السالية؟
 ىي مجسػعة األفخاد التابعة لجيػاف السالية واإلدارية.

 ما هؾ هجف قانؾن تشغيؼ السؾازنة العامة والذؤون السالية لمدمظة الؾطشية؟
 ا وكحلظ تشطيع الذؤوف السالية لمدمصة الػششية.ييجؼ إلى تشطيع إعجاد وإقخار وتشفيح ومخاقبة السػازنة العامة في مختمف مخاحمي

 ما هي آلية إقخار قانؾن تشغيؼ السؾازنة العامة؟
يقجـ مجمذ الػزراء مذخوع قانػف السػازنة العامة إلى السجمذ التذخيعي قبل شيخيغ عمى األقل مغ بجاية الدشة  -1

 السالية .
السالية لجراستو وإبجاء الخأي فيو تفريميًا وتخفع  يحيل السجمذ التذخيعي السذخوع إلى لجشة السػازنة والذؤوف  -2

 تػصياتيا شأنو إلى السجمذ.

يعقج السجمذ التذخيعي جمدة خاصة لسشاقذة مذخوع قانػف السػازنة العامة عمى ضػء تقخيخ المجشة وتػصياتيا فيقخ  -3
مجة أقراىا شيخ مغ تاريخ تقجيسيا السذخوع بالتعجيالت قبل بجء الدشة السالية الججيجة أو يعيجه إلى مجمذ الػزراء في 
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إليو مرحػبًا بسالحطات السجمذ التذخيعي إلجخاء التعجيالت السصمػبة وإعادتو إلى السجمذ التذخيعي خالؿ مجة أقراىا 
 أسبػعاف تاريخ اإلحالة إلقخارىا.

 يتع الترػيت عمى السػازنة بابًا بابًا. -4

 السشاقمة بيؽ أبؾاب السؾازنة؟ هل يجؾز إجخاء
 .زنة إال بسػافقة السجمذ التذخيعيال يتعارض مع قانػف تشطيع السػازنة العامة ال يجػز إجخاء السشاقمة بيغ أبػاب السػا بسا

 ما هؾ اإلجخاء الستخح في حالة عجم إقخار مذخوع قانؾن السؾازنة العامة قبل بجء الدشة السالية الججيجة؟
ة قبل بجء الدشة السالية الججيجة يكػف لمػزارة سمصة تحريل اإليخادات وفق إذا لع يتيدخ إقخار مذخوع قانػف السػازنة العام

)واحج  1/12اآلليات والذخوط والسعجالت السشرػص عمييا في التذخيعات السخعية ويدتسخ اإلنفاؽ باعتسادات شيخية بشدبة 
 شيخ.مغ االثشي عذخ( لكل شيخ مغ مػازنة الدشة السالية السشرخفة بحج أقرى مجتو ثالثة أ

 كيف يتؼ تسؾيل عجد السؾازنة العامة؟
 يتع تسػيل عجد السػازنة العامة بػاسصة تخفيس الشفقات أو زيادة اإليخادات أو بػاسصة إقتخاض محمي أو خارجي .

 كيف تؤدى جسيع اإليخادات والسقبؾضات الخاصة بالدمظة الؾطشية؟
إلى حداب الخديشة العامة وتجخل ضسغ السػازنة العامة ما لع تؤدى جسيع اإليخادات والسقبػضات الخاصة بالدمصة الػششية 

يخد نز في القانػف عمى خالؼ ذلظ، وال يخرز أي جدء مغ األمػاؿ العامة أو يشفق مشيا ألي غخض ميسا كاف نػعو إال 
 بقانػف.

 ما هي طبيعة الرشجوق السؾحج لمدمظة الؾطشية )حداب الخديشة العام(؟
ػششية يدسى حداب الخديشة العاـ تشذأه وزارة السالية وتحتفظ بو حيث تتجفق إليو كل اإليخادات ىػ صشجوؽ مػحج لمدمصة ال

 والقخوض والسشح والستحرالت األخخى لمدمصة الػششية، وتتجفق كل مجفػعات الدمصة الػششية.
مصة الػششية تحػؿ بالكامل وفػرًا ما لع يكغ ىشاؾ استثشاء خاص بقانػف أو اتفاقية دولية أو بعقج قانػني، فإف كل إيخادات الد

إلى الرشجوؽ السػحج، ويسكغ إنذاء صشاديق خاصة عشجما يتصمب القانػف أو االتفاقيات الجولية أو العقػد القانػنية ذلظ، 
 ويجب أف تحفظ كل السػارد الشقجية لمرشاديق الخاصة في حداب الخديشة العاـ وفقًا ألحكاـ القانػف.

 جية لمرشجوق السؾحج؟أيؽ تحفظ السرادر الشق
 تحفظ السرادر الشقجية لمرشجوؽ السػحج في حداب واحج، يذار إليو بحداب الخديشة العاـ لجى سمصة الشقج الفمدصيشية.

 هل يجؾز دفع أية نفقات مؽ حداب الخديشة العام؟
 ال تجفع أية نفقات مغ حداب الخديشة العاـ إال بسػجب مخررات يحجدىا القانػف.

 الؾزارات أو السؤسدات العامة أو أية جهة تشفيحية الحق في فتح حدابات لها لجى سمظة الشقج الفمدظيشية؟هل ألٍي مؽ 
ال يحق ألية مغ الػزارات أو السؤسدات العامة أو أية جية تشفيحية أخخى في الدمصة الػششية فتح حدابات ليا لجى سمصة الشقج 

 رة السالية.الفمدصيشية أو أي بشظ آخخ إال بإذف خصي مغ وزا
 ما هؾ دور ديؾان الخقابة السالية واإلدارية ؟

يقـػ ديػاف الخقابة السالية واإلدارية بسخاقبة إيخادات ونفقات الػزارات والسؤسدات العامة والسؤسدات والييئات السحمية والرشاديق 
التذخيعي تتزسغ جسيػع السالحطػات و الخاصة وشخؽ تحريميا وصخفيا وعميو تقجيع تقخيخًا سشػيًا شاماًل لمخئيذ والسجمػذ 

 اآلراء و السخالفات السختكبة والسدؤولية الستختبة عمييا.
 ما هي السؾازنة العامة؟

السػازنة العامػة ىي األداة السالية األساسية وبخنامػج الدمصة الػششية التفريمي لمشفقات و اإليخادات لسختمف الشذاشات السقجرة 
األىجاؼ و الدياسات السالية و االقترادية و االجتساعية، و ما لع يكغ استثشاء بحكع القانػف أو  لدشة مالية معيشة لتحقيق

 اتفاقية دولية أو عقج قانػني، فإف السػازنة العامة تحتػي عمى الرشجوؽ السػحج وكل الرشاديق الخاصة.
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 ما هؾ دور دائخة السؾازنة العامة؟ 
 ات والسياـ التالية:تتػلى دائخة السػازنة العامة السدؤولي

 إعجاد السػازنة العامة الدشػية لمػزارات والسؤسدات العامة في الدمصة الػششية بسا في ذلظ مػازنة التسػيل. -1
 إعجاد نطاـ ججوؿ تذكيالت الػضائف الدشػي لمػزارات والسؤسدات العامة وبالتشديق معيا. -2

 العامة وتشفيحىا.القياـ بالجراسات واألبحاث التي يتصمبيا إعجاد السػازنة  -3

دراسة احتياجات الػزارات والسؤسدات العامة لمقػى البذخية عمى مختمف السدتػيات والسيغ والخجمات  -4
 والتخررات.

دراسة ومشاقذة وتقييع جسيع الصمبات وكافة البخامج واألعساؿ والسذاريع التي يصمب رصج مخررات ليا بعج التأكج  -5
 دياسات السالية السعتسجة .لم امغ ججواىا االقترادية و مػاءمتي

 التأكج مغ عجـ االزدواج في التخرز والبخامج والتسػيل وليا أف تصمب السعمػمات الالزمة لتسكيشيا مغ القياـ بيا. -6

 االشالع عمى كافة الػثائق والعقػد السالية والحدابات لمػزارات والسؤسدات العامة. -7

مفراًل وواضحُا لجسيع اإلجخاءات الالزمة إلعجادىا،  تحزيخ بالغ إعجاد السػازنة العامة متزسشًا شخحاً  -8
واإليزاحات والبيانات الزخورية لحلظ مع تحجيج األسذ والسعاييخ السعتسجة  لصمب وصج السخررات باإلضافة إلى 

 البخنامج الدمشي لسخاحل إعجاد لسػازنة العامة لحيغ إلقخارىا.

والشقجية ويقجـ الػزيخ تقخيخًا بحلظ إلى مجمذ الػزراء ليتع عمى السذاركة في تقييع األوضاع السالية واالقترادية  -9
 ضػئو تحجيج أبعاد السػازنة العامة لمدشة السالية القادمة.

 السذاركة مع الجيات السخترة األخخى في إعجاد خصط التشسية. -11

 ختراص .العسل عمى إعجاد وتصػيخ وتحجيث التذخيعات السالية واإلدارية بالتعاوف مع الجيات ذات اال -11

العسل عمى وضع معاييخ قياس مدتػى األداء في تشفيح جسيع السذاريع والبخامج التي تخصج مخررات ليا في  -12
 قانػف السػازنة العامة.

إعجاد مذخوع ممحق السػازنة العامة بأية مخررات إضافية تديج عمى السخررات السخصػدة في قانػف السػازنة  -13
 العامة يتع إقخاره وفقًا لألصػؿ.

تحزيخ وإعجاد وتصػيخ الشساذج السخررة إلعجاد السػازنة العامة لمػزارات والسؤسدات العامة باإلضافة إلى وضع  -14
وترشيف وتبػيب وتػصيف السػازنة العامة عمى أف تعتسج الػزارة الشطاـ السحاسبي السػحج في عسميات التبػيب والترشيف 

ي والشقجي لمػزارات والسؤسدات العامة بسا يتفق مع ترشيف السػازنة لبيانات الحدابات والحداب الختامي والسخكد السال
 العامة وبشػدىا ورمػزىا.

 ماذا يتزسؽ مذخوع قانؾن السؾازنة العامة؟
 يتزسغ مذخوع قانػف السػازنة العامة ما يمي:

في تشطيع السػازنة ججاوؿ تتزسغ إجسالي اإليخادات والشفقات السقخرة لمدشة السالية السقبمة وفق التبػيب الستبع  -1
 العامة.

 ججوؿ يبيغ خالصة السػازنة العامة لمدشة السالية السقبمة حدب ترشيف اإليخادات والشفقات . -2

ججاوؿ تػضح بإيجاز إعادة تقجيخ اإليخادات والشفقات آلخخ سشتيغ تدبق سشة السػازنة حدب األبػاب والفرػؿ وفق  -3
 التبػيب السعتسج.

 ة لمدشة السالية السقبمة حدب األبػاب والفرػؿ وفق التبػيب السعتسج.ججاوؿ تتزسغ الشفقات السقجر  -4

شػيمة األجل داخمية أو خارجية والخصط  أوججوؿ يػضح ما لمدمصة الػششية وما عمييا مغ ديػف أو قخوض قريخة  -5
 السقتخحة لتحريميا أو تدجيجىا.
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 ية السقبمة ضسغ بياف السػازنة الحي يقجمو الػزيخ.وصفًا مػجدًا لبخامج الدمصة الػششية وخصصيا وأىجافيا لمدشة السال -6

 أي إيزاحات أخخى يخى مجمذ الػزراء إضافتيا. -7

 ما هؾ واجب الؾزارات والسؤسدات العامة تجاه التعميسات التي تزعها دائخة السؾازنة العامة؟
إلعجاد مذخوع قانػف السػازنة العامة عمى الػزارات والسؤسدات العامة التقيج التاـ بالتعميسات التي تزعيا دائخة السػازنة 

 ومذخوع نطاـ ججوؿ تذكيالت الػضائف وأية تعميسات أخخى لتسكيغ دائخة السػازنة العامة مغ القياـ بسياميا عمى أكسل وجو.
 هل لمؾزارات والسؤسدات العامة مدؤولية تجاه السعمؾمات والبيانات التي تقجمها؟

تدويج دائخة السػازنة العامة بجسع البيانات والسعمػمات والججاوؿ واإليزاحات التي  عمى جسيع الػزارات والسؤسدات العامة
 تصمبيا دوف تأخيخ.

 وتعتبخ الػزارات والسؤسدات العامة مدؤولة عغ صحة األرقاـ والبيانات والسعمػمات والججاوؿ السقجمة مغ قبميا لجائخة السػازنة.
 ل التي تقجمو وزارة السالية إلى مجمذ الػزراء؟ما ىػ مػعج وأىسية التقخيخ التحميمي الذام

تقجـ الػزارة بالتعاوف مع الجيات السخترة في األوؿ مغ شيخ مايػ مغ الدشة السالية الجارية تقخيخًا وتحمياًل شاماًل إلى مجمذ 
قية مغ الدشة السالية الػزراء حػؿ الػضع السالي العاـ مع تػقعات مػضػعية لحخكة السػارد وااللتدامات خالؿ الفتخة الستب

والتػصيات لػضع سياسات لالستجابة لمتصػرات االقترادية الستػقعة، ويدتخشج مجمذ الػزراء بيحا التقخيخ في وضع 
 السؤشخات والدياسات الخاصة إلعجاد السػازنة العامة لمدشة السالية القادمة.

 ما هؾ تعسيؼ السؾازنة؟
ض التػقعات السالية واالقترادية الذاممة لمدشة السالية القادمة وكحلظ السؤشخات ىػ تعسيع يرجر مغ دائخة السػازنة ويدتعخ 

والدياسات االقترادية والسالية التي حجدتيا الدمصة الػششية وحجود اإليخادات التي يجب أف تقجر السػازنات عمى أساسيا كسا 
ة تقجيخ مػازناتيا عمى ضػئيا وكحلظ الخصػط ويتزسغ التعسيع أسقف الشفقات التي يجب عمى الػزارات والسؤسدات العام

العخيزة والػاضحة والتعميسات والشساذج والسعمػمات والججوؿ الدمشي إلعجاد تقجيخات السػازنة العامة لمدشة القادمة وتبجأ دائخة 
لتعسيع في األوؿ السػازنة بإعجاد تعسيع السػازنة عمى أساس السؤشخات والدياسات الخاصة لسجمذ الػزراء، ويجب أف يرجر ا

 مغ شيخ يػليػ مغ الدشة السالية الجارية.
 ما هي األشياء التي يجب أن تذتسل عميها الشساذج والسعمؾمات التي يتزسشها تعسيؼ السؾازنة؟

 كذف يػضح تقجيخات الشفقات لكل بشج رئيدي مغ ىيكل السػازنة كسا يمي:  -1
 اإلنفاؽ الفعمي لمدشة السالية الدابقة. -أ 
 فعمي لألشيخ الدتة األولى واإلنفاؽ الستػقع لألشيخ الستبقية مغ الدشة السالية الجارية.اإلنفاؽ ال  -ب 

 تقجيخ الشفقات لمدشة السالية القادمة. -ج 
 ويكػف اإلنفاؽ الفعمي في كل حالة مقارنًا باالعتسادات السقبمة لو في السػازنة العامة.

 
لسؤسدات العامة، ويخفق عشج الصمب كذف الػضائف و كذف ممحق لستصمبات الخواتب واألجػر لجسيع الػزارات وا -2

 أسساء ورواتب العامميغ فييا.
كذف مشفرل يػضح فيو متصمبات القػى البذخية اإلضافية التي يتختب عمييا التدامات مالية إضافية مع تقجيع التبخيخ  -3

 الكامل لسثل تمظ الديادات.

 أف يتفق مع التعميسات والسعاييخ الرادرة عغ الػزارة.كذف باالحتياجات السالية لذخاء الدمع والخجمات ويجب  -4

كذف احتياجات التسػيل الخأسسالي شػيل السجى ويجب أف تكػف مقتخحات السذاريع الخأسسالية الججيجة مجعسة بتقخيخ  -5
وؿ الشفقات كامل بالػثائق السشاسبة، ويجب أف تكػف متصمبات تسػيل السذاريع الخأسسالية تحت التشفيح متفقة مع بخنامج جج

 الخأسسالية كسا حجدتو دائخة السػازنة ويتع تحجيث ىحا الججوؿ باألخح في االعتبار العسل الدابق والشفقات وزيادة األسعار.
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 كذف يػضح تقجيخات اإليخادات لكل بشج رئيدي مغ ىيكل السػازنة كسا يمي: -6

 اإليخادات الفعمية لمدشة السالية الدابقة. -أ 
 ة أشيخ األولى وتػقعات اإليخادات لمدتة أشيخ الستبقية مغ الدشة السالية الجارية.اإليخادات الفعمية لمدت -ب 

 تقجيخات اإليخادات لمدشة السالية القادمة عمى أساس التعخفة والسعاييخ السصبقة حاليًا. -ج 
قارنة إيخادات لسقتخحػات ججيػجة ولتعجيػل التعخفػػة و تقجيخات اإليخادات الشاتجة عغ ىحه السقتخحات ويتع م -د 

 اإليخادات الفعمية بالتقجيخات السقابمة ليا في كل حالة.
 كيف ترشف حدابات الرشجوق السؾحج والرشاديق الخاصة لمدمظة الؾطشية؟

يجب أف ترشف حدابات الرشجوؽ السػحج والرشاديق الخاصة لمدمصة الػششية بسا يتفق مع ىيكل ترشيف السػازنة 
بػضع وترشيف وتبػيب وتػصيف ىيكل السػازنة والحدابات الخاصة بو مغ أجل وضع  والحدابات، حيث تقـػ دائخة السػازنة

 أساس سميع لإلدارة السالية ولشطاـ السعمػمات الخاص بالعسميات السالية.
 ما هي الخظؾات التي تتؼ قبل تقجيؼ مذخوع السؾازنة العامة إلى السجمذ التذخيعي؟

ية السؤقتة عغ التحػيالت الحكػمية وخجمات الجيغ مغ األصػؿ السالية مغ تعج دائخة الخديشة كذػفًا بالتجفقات الشقج -1
 حيث تحريل الفػائج واألصل.

تجرس دائخة السػازنة اإليخادات والشفقات واإلقخاض بالتذاور مع الػزارات والسؤسدات العامة ذات االختراص وتزع  -2
ػيات التي وضعيا مجمذ الػزراء والسػارد والعشاصخ األخخى مدػدة السػازنة العامة الشيائية مع األخح بعيغ االعتبار األول

 ذات العالقة.

تقجـ السػازنة في الشرف األوؿ مغ شيخ أكتػبخ مغ الدشة السالية الجارية كقانػف لمسجمذ الػزراء لمجراسة  -3
 واالعتساد.

 ما هي آلية إقخار مذخوع السؾازنة العامة مؽ طخف السجمذ التذخيعي؟
في األوؿ مغ نػفسبخ السػازنة العامة السقتخحة لمدشة السالية القادمة لمسجمذ التذخيعي لسخاجعتيا  يقجـ مجمذ الػزراء -1

 وإقخارىا وإصجارىا في قانػف السػازنة العامة الدشػي.
يقجـ وزيخ السالية تقخيخًا إلى السجمذ التذخيعي بذأف مذخوع قانػف السػازنة العامة الججيجة متزسشُا الدياسة السالية  -2
 لستبعة، السختكدات األساسية لمسذخوع.ا

يقجـ رئيذ لجشة السػازنة والذؤوف السالية تقخيخًا إلى السجمذ التذخيعي بسالحطات المجشة بذأف ما ورد في مذخوع  -3
 قانػف السػازنة العامة وما ورد في تقخيخ الػزيخ تػشئة الستكساؿ إجخاءات إقخار مذخوع قانػف السػازنة العامة الججيجة.

 كسل إجخاءات مشاقذة مذخوع قانػف السػازنة العامة وإقخاره وإصجاره كقانػف قبل بجاية الدشة السالية الججيجة.تدت -4

 يشذخ قانػف السػازنة العامة بعج إقخاره مغ السجمذ التذخيعي لإلعالـ والجسيػر. -5

 ماذا يتزسؽ مذخوع قانؾن السؾازنة العامة؟
يتزسغ مذخوع قانػف السػازنة العامة كذفًا مرشعًا لإليخادات التقجيخية والشفقات السقتخحة لكل وزارة أو مؤسدة عامة. ويحجد 

 الكذف اإليخادات والشفقات الفعمية لمدشة السالية الدابقة والتقجيخات السعجلة لمدشة السالية الجارية.
مقة بجسع إيخادات إضافية مغ خالؿ اإلجخاءات الزخيبية وغيخ الزخيبية كسا يحتػي القانػف أيزًا عمى السقتخحات الستع

 الججيجة واالقتخاض الججيج لسػاجية أي عجد بالسػازنة ويجب أف يشطخ إلى مدتػى العجد الستػقع كحج أعمى.
 ة تحت التشفيح؟عمى ماذا تذتسل السقتخحات التي يتزسشها مذخوع قانؾن السؾازنة العامة الستعمقة بالسذاريع الخأسسالي

 يجب أف تذسل السقتخحات ما يأتي:
 عسمية تقييع التقجـ الفعمي في ضػء األىجاؼ السخصصة. -1
 كذفًا باالحتياجات السالية لمدشػات السالية القادمة. -2
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في حالة السذاريع الخأسسالية الججيجة، يجب أف يحتػي مذخوع قانػف السػازنة العامة عمى مبخرات وتفاصيل تشفيحىا حتى 
 يتسكغ السجمذ التذخيعي مغ اتخاذ القخارات السالئسة بذأنيا 

 عمى أي أساس تكؾن تقجيخات تحريل اإليخادات التي تغهخ في مذخوع قانؾن السؾازنة لمدشة السالية القادمة؟

الفعمي  تكػف تقجيخات تحريل اإليخادات التي تطيخ في مذخوع قانػف السػازنة لمدشة السالية القادمة عمى أساس التحريل
 لإليخادات شبقًا لقػانيغ اإليخادات السصبقة خالؿ الدشة السالية الحالية.
 كيف يتؼ التعامل مع السخررات السقخة في قانؾن السؾازنة العامة؟

يجب أف يتع الشطخ إلى السخررات السقخة في قانػف السػازنة العامة، عمى أنيا السبالغ القرػى، ويجب أف ال تتجاوز الشفقات 
 عمية ىحه السخررات.الف

 ما هؾ اإلجخاء الستبع إذا لدم األمخ أي تعجيل عمى بشؾد قانؾن السؾازنة العامة؟
إذا لـد أي تعجيل عمى بشػد قانػف السػازنة العامة أو إضافة بشػد يتختب عمييا إضافة مخررات ججيجة يجب إعجادىا كسمحق 

 مسرادقة عمييا وإصجار القانػف بيا. مػازنة وتقجـ مغ مجمذ الػزراء إلى السجمذ التذخيعي ل
 ما ىػ اإلجخاء الستخح لسػاجية متصمبات التسػيل غيخ الستػقعة والصارئة خالؿ الدشة السالية؟

لسػاجية متصمبات التسػيل غيخ الستػقعة والصارئة خالؿ الدشة السالية يجب اعتساد مبمغ احتياشي مشاسب في قانػف السػازنة 
لػزراء. ويجرس وزيخ السالية الصمبات السقجمة مغ الػزارات والسؤسدات العامة لتسػيميا مغ ىحا ليػضع تحت ترخؼ مجمذ ا

 االحتياشي لتقجيسيا مع تػصياتو إلى مجمذ الػزراء التخاذ القخار بذأنيا.
 ماذا تتبع مؾازنات الهيئات السحمية مؽ حيث الترشيف والتذكيل والتخميد؟

حيث الترشيف والتذكيل والتخميد ىيكل ترشيف حدابات السػازنة السعج مغ قبل وزارة  تتبع مػازنات الييئات السحمية مغ
 السالية.

 ما هي السدؤوليات والسهام التي تتؾالها وزارة السالية فيسا يخص تشفيح السؾازنة؟ 
 فيسا يخز تشفيح السػازنة تتػلى وزارة السالية السدؤوليات والسياـ التالية:

إلجخاءات والتػثيق والحدابات وإعجاد التقاريخ لكل معامالت الجفع واالستالـ الشاتجة عغ وضع األنطسة وتحجيج ا -1
 تشفيح السػازنة العامة بسا في ذلظ الرشاديق الخاصة.

وضع القػاعج واألنطسة واإلجخاءات التي تحكع تشفيح السػازنة العامة ومػازنات الييئات السحمية والرشاديق الخاصة  -2
العامة والسؤسدات ووضع التخميد السحاسبي لمسعامالت السالية )البشج السالي( الخاص بيا بسا يتفق  ومػازنات السؤسدات

 وتبػيب وترشيف السػازنة العامة.

 إدارة الشقجية وتشطيع التختيبات السرخفية لمدمصة الػششية. -3

 إدارة مرادر التسػيل السختمفة وتشطيسيا ورقابتيا وضبصيا. -4

والدشػية لمسعامالت السالية لمدمصة الػششية والييئات السحمية والرشاديق الخاصة  تجسيع الحدابات الجورية -5
 والسؤسدات العامة وإصجار التقاريخ الجورية ليا.

تخريز األمػاؿ لمػزارات والسؤسدات العامة عمى أساس ربع سشػي، مجعػمة بأسقف شيخية نقجية، وستحجد  -6
تػفخ السرادر الشقجية واألرصجة الشقجية غيخ السشفقة لجى الػزارات األمػاؿ السخررة واألسقف الشقجية عمى أساس 

 والسؤسدات العامة مغ السخررات الدابقة واألولػيات الشدبية بيغ السصالب الستشافدة والتدامات اإلنفاؽ الستػقعة.

ػؿ السالية لمدمصة إدارة كل الزسانات وااللتدامات الشاتجة عغ االقتخاض نيابة عغ الدمصة الػششية وكحلظ كل األص -7
 الػششية بسا في ذلظ القخوض وسجاد الجيغ.

 اإلشخاؼ عمى تشفيح ىيكل ترشيف الحدابات لػ :  -8

 الػزارات والسؤسدات العامة والرشاديق الخاصة. -أ 
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 تقاريخ الخديشة الذيخية والخبع سشػية والدشػية التي تغصي السػازنة العامة وحدابات الرشاديق الخاصة.  -ب 

 السالية والجيغ لمدمصة الػششية.حدابات األصػؿ  -ج 
 تدجيل ضسانات الدمصة الػششية وااللتدامات األخخى الستعمقة بيا. -د 

 كيف يتؼ إنفاق السخررات السخصؾدة في قانؾن السؾازنة العامة؟
ة يتع إنفاؽ السخررات السخصػدة في قانػف السػازنة العامة بشاًء عمى أوامخ مالية عامة أو خاصة وبسػجب حػاالت مالي
يرجرىا وزيخ السالية. ووفق ذلظ لمػزيخ السختز صالحية اإلنفاؽ مغ مخررات وزارتو السخصػدة في قانػف السػازنة 

 العامة، ولو تفػيس ىحه الرالحيات خصيًا ألي مػضف رئيذ في وزارتو عمى أف يبمغ وزيخ السالية بحلظ خصيًا.
 سؾازنة العامة؟هل يجؾز صخف أية نفقات لؼ يخصج لها مخررات في قانؾن ال

ال يجػز الرخؼ عمى أية نفقة لع يخصج ليا مخررات في قانػف السػازنة العامة كسا ال يجػز استخجاـ السخررات في 
 غيخ الغاية التي اعتسجت مغ أجميا.

 كيف تؾزع الؾزارات والسؤسدات العامة األمؾال السخررة لها؟
وحجات إنفاقيا عمى أساس ما خرز ليا وتحجد التدامات اإلنفاؽ  عمى الػزارات والسؤسدات العامة أف تػزع األمػاؿ عمى

 ضسغ األسقف الشقجية السدسػح بيا فيسا يتعمق باتفاقات تػفيخ الدمع والخجمات التي تتصمب التدامات لسجة شػيمة .
 ما هؾ التدام الؾزارات والسؤسدات العامة تجاه وزارة السالية ودائخة السؾازنة؟

والسؤسدات العامة تدويج وزارة السالية ودائخة السػازنة ببياف تفريمي يتزسغ اإلنفاؽ الذيخي الفعمي مغ عمى جسيع الػزارات 
مخرراتيا السعتسجة وفق الشساذج التي تعجىا وزارة السالية وكحلظ السػقف السالي لإليخادات والسشح والسقبػضات الفعمية وذلظ 

 ذيخ التالي. في مػعج ال يتجاوز نياية األسبػع األوؿ مغ ال
 مؽ هؾ السدؤول عؽ رقابة حدابات الؾزارات والسؤسدات العامة وتشفيح أحكام قانؾن السالية؟

يعتبخ وزيخ السالية ىػ السدؤوؿ األوؿ عغ رقابة حدابات الػزارات والسؤسدات العامة ومعامالتيا السالية والتحقق مغ أنيا تقـػ 
سالية والسحاسبية، ويعتبخ الػزيخ السختز أو مدؤوؿ السؤسدة العامة مدؤواًل عغ بسخاعاة أحكاـ قانػف السالية في أعساليا ال

 تشفيح أحكاـ قانػف السالية فيسا يتعمق بػزارتو أو مؤسدتو.
 ما هي مدؤولية السؾعف السالي؟

دامات وجباية األمػاؿ يعتبخ السػضف السالي مدؤواًل عغ القياـ باألعساؿ السالية الستعمقة بجائختو بسا في ذلظ الشفقات وااللت
 العامة وحفطيا وقيجىا برػرة تتفق مع األصػؿ السحاسبية الستعارؼ عمييا .

 ما هي الجهة التي يتبع إليها جسيع السجققيؽ الجاخمييؽ في كافة الؾزارات والسؤسدات العامة؟
 مػزارة مغ الشاحية الفشية.يعتبخ جسيع السجققيغ الجاخمييغ في كافة الػزارات والسؤسدات العامة مػضفيغ تابعيغ ل

 ما هي اآلليات السدبقة بعج صجور قانؾن السؾازنة العامة؟
بعج صجور قانػف السػازنة العامة تعمع وزارة السالية كل الػزارات والسؤسدات العامة بسخرراتيا السعتسجة، وعمى كل الػزارات 

شبقًا لقانػف السػازنة العامة، وتكػف وحجات اإلنفاؽ  والسؤسدات العامة إبالغ وحجات اإلنفاؽ التابعة ليا بسا خرز ليا
 مدؤولة عغ تشفيح السػازنة حدب السخررات السعتسجة ليا.

 هل يجؾز لؾزيخ السالية تعييؽ مجققيؽ مالييؽ في الؾزارات والسؤسدات العامة؟
لعامة وذلظ لتقجيع السذػرة ليا ولسخاقبة لػزيخ السالية وبسػافقة مجمذ الػزراء أف يعيغ مجققيغ مالييغ في الػزارات والسؤسدات ا

 تشفيح السػازنة العامة وااللتداـ بالسعاييخ والقػاعج السالية.
 ما العسل في حالة اختالف الخأي بيؽ السجقق والسجيخ السالي ألي مؽ الؾزارات والسؤسدات العامة؟

ؤسدات العامة يعخض األمخ عمى وزيخ السالية في حالة اختالؼ الخأي بيغ السجقق والسجيخ السالي ألي مغ الػزارات والس
 التخاذ القخار.
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 هل بإمكان الؾزارات والسؤسدات العامة في الدمظة الحق في إعادة تخريص مخررات السؾازنة؟
ال يكػف لمػزارات والسؤسدات العامة في الدمصة الػششية الحق في إعادة تخريرات مخررات السػازنة مغ بشج إنفاؽ إلى 

مػازناتيا إال بالتقيج الراـر بالتذخيعات السخعية التي تحكع إعادة التخريز بيغ البشػد الفخعية لمسخررات  بشج آخخ في
 وباعتساد الدمصة السخػلة بالدساح بإعادة التخريز كسا حجدتيا التذخيعات السخعية.

 كيف يتؼ تحجيج كل شكل ومحتؾى وفتخات التقاريخ حؾل تشفيح السؾازنة؟ 
شكل ومحتػى وفتخات التقاريخ حػؿ تشفيح السػازنة التي تقجـ مغ قبل الػزارات والسؤسدات العامة والرشاديق تحجد األنطسة 

 الخاصة وعمى أساس ىحه التقاريخ تعج دائخة الخديشة تقخيخًا شيخيًا مػجدًا حػؿ التقجـ في تشفيح السػازنة.
 م؟ ومتى؟ما هؾ مزسؾن التقخيخ الحي تعجه وزارة السالية؟ وإلى جهة يقج

تعج وزارة السالية تقخيخًا في نياية كل ربع سشة مفراًل ومحماًل لػضع السػازنة، ويتزسغ التقخيخ التصػرات السالية واتجاىات 
حخكة اإليخادات والشفقات مقارنة مع التػقعات وكحلظ تفديخ االنحخافات اليامة وتحميل تجفق الشقج وتأثيخ ىحه التصػرات عمى 

 عادـ لمدمصة الػششية ويدتعخض اقتخاحات اإلجخاءات الترحيحية السشاسبة الستعادة التػازف السالي.الػضع السالي ال
 ويقجـ وزيخ السالية ىحا التقخيخ لكل مغ مجمذ الػزراء السجمذ التذخيعي.

 ما هؾ مريخ السخررات غيخ السدتخجمة واألرصجة الشقجية في حدابات الؾزارات والسؤسدات العامة؟
ررات غيخ السدتخجمة واألرصجة الشقجية في حدابات الػزارات والسؤسدات العامة في الحادي والثالثيغ مغ تمغى السخ

 ديدسبخ مغ الدشة السالية ويجرج أي التداـ غيخ مجفػع ضسغ مػازنة العاـ القادـ ولو األولػية.
 كيف تحدب اإليخادات الستحققة بعج الحادي والثالثيؽ مؽ ديدسبخ؟

 ت الستحققة بعج الحادي والثالثيغ مغ ديدسبخ كستحرالت لمدشة السالية الججيجة.تحدب اإليخادا
 ما هؾ دور السؾازنة الدشؾية في تحجيج االقتخاض الججيج والدحب السكذؾف مؽ البشؾك السحمية؟

ػؾ السحمية، وتزع تحجد السػازنة الدشػية الحجود العميا لالقتخاض الججيج مغ قبل الدمصة الػششية والدحب السكذػؼ مغ البش
 أحكاما محجدة لجفع الفػائج وتدجيج أصل الجيغ الحي يجفع خالؿ الدشة مقابل الجيغ اإلجسالي.

 ما هي الجهة السخؾلة بالتؾقيع عمى اتفاقيات القخوض لمؾزارات والسؤسدات العامة في الدمظة الؾطشية؟
ت القخوض لمػزارات والسؤسدات العامة في الدمصة الػششية حدب وزارة السالية ىي الجية الػحيجة السخػلة بالتػقيع عمى اتفاقيا

 القػانيغ واألنطسة السعسػؿ بيا وال يجػز ألية جية أخخى القياـ بحلظ، وتتػلى وزارة السالية إدارة الجيغ الحكػمي ومتابعتو.
 االقتخاض مؽ أجمها؟هل يجؾز لمؾزارات والسؤسدات العامة واالقتخاض أو استخجام القخض لغيخ الغايات التي تؼ 

ال يجػز لمػزارات والسؤسدات العامة االقتخاض أو استخجاـ القخض لغيخ الغايات التي تع االقتخاض مغ أجميا إال بسػافقة 
 مدبقة مغ مجمذ الػزراء بشاء عمى تشديب مغ وزيخ السالية.

 ذخوط مؽ جانب واحج:كيف يتؼ االطالع عمى شخوط أي اقتخاض ضسان السعامالت؟ وهل يجؾز تعجيل تمػ ال
يتع االشالع عمى قخارات وزارة السالية حػؿ شخوط أي اقتخاض ضساف السعامالت عغ شخيق نذخ قخارات وزارة السالية الستعمقة 

 بتمظ الذخوط في الجخيجة الخسسية.
 ج.وال يجػز أف تعجؿ الذخوط التعاقجية لمجيغ السػضػعة حدب قانػف تشطيع السػازنة العامة مغ جانب واح

 ما هؾ واجب الؾزارات والسؤسدات العامة والسؤسدات تجاه السخررات الكافية في مذاريع مؾازناتها؟
عمى الػزارات والسؤسدات العامة والسؤسدات رصج السخررات الكافية في مذاريع مػازناتيا لسػاجية أعباء الجيغ الحكػمي، 

حػبة والسحجػزة مغ أصل الجيغ الحكػمي والفخوؽ الشاشئة عغ تغييخ والحي يذسل األقداط والفػائج السدتحقة عمى السبالغ السد
 أسعار الرخؼ أو إعادة تقييع الجيغ الحكػمي أو إعادة ججولتو وذلظ في مػاعيج استحقاقيا.

 ما هؾ إجخاء وزارة السالية تجاه أي جهة تخيج االقتخاض بكفالة الدمظة الؾطشية؟
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ألي جية تخيج االقتخاض بكفالة الدمصة الػششية لمتأكج مغ قجرتيا عمى الػفاء  عمى وزارة السالية دراسة السخكد السالي
 بااللتدامات.

 مؽ هؾ السفؾض بالتؾقيع نيابة عؽ الدمظة الؾطشية عمى كل اتفاقيات االقتخاض؟
 وزيخ السالية ىػ السفػض بالتػقيع نيابة عغ الدمصة الػششية عمى كل اتفاقيات االقتخاض.

 ة تحرل عمى أي قخض بكفالة الدمظة الؾطشية؟ما هؾ واجب أي جه
عمى الجية التي تحرل عمى أي قخض بكفالة الدمصة الػششية أف تقجـ تقاريخ دورية ربع سشػية إلى وزارة السالية عغ مخكدىا 

 السالي وحداباتيا الختامية.
لمسؾارد العامة ولزسان التدام كل  ما هي اآلليات التي تدتخجمها وزارة السالية لزسان االستخجام السالئؼ واالقترادي

 الؾزارات؟
تزع وزارة السالية نطامًا لمتجقيق السالي الجاخمي لزساف االستخجاـ السالئع واالقترادي وفق التذخيعات السالية السخعية ويكػف 

العامة والرشاديق  لمػزارة سمصة التفتير في أي وقت عمى الدجالت السحاسبية لإليخادات والشفقات لكل الػزارات والسؤسدات
 الخاصة.

  ما هي الجهة التي ترجر تعميسات لقفل وتحزيخ الحدابات الختامية لمؾزارات والسؤسدات العامة والرشاديق الخاصة؟
ترجر وزارة السالية تعميسات دائسة لقفل وتحزيخ الحدابات الختامية لمػزارات والسؤسدات العامة والرشاديق الخاصة. 

لتعميسات تعج الػزارات والسؤسدات العامة والراديق الخاصة كذػفًا نيائية لإليخادات والشفقات ضسغ مجاؿ واندجامًا مع ىحه ا
 إدارتيا، وتقجـ إلى وزارة السالية.

 ما هي الجهة التي تعج الحدابات السؾحجة التسهيجية لمسعامالت العامة؟
 الت العامة.وزارة السالية ىي الجية التي تعج حدابات مػحجة تسييجية لمسعام

 إلى أي جهة تقجم وزارة السالية الحدابات السؾحجة التسهيجية لمسعامالت العامة؟ ومتى؟
تقجـ وزارة السالية الحدابات السػحجة التسييجية لسعامالت العامة إلى مجمذ الػزراء في غزػف ستة أشيخ مغ إقفاؿ الدشة 

 السالية.
 امالت العامة؟ما هؾ مزسؾن الحدابات السؾحجة التسهيجية لمسع

تبيغ الحدابات السػحجة التسييجية لمسعامالت السالية ضسغ أشياء أخخى أرصجة االفتتاح واألقفاؿ لمرشجوؽ السػحج والرشاديق 
الخاصة وتفاصيل العسميات السالية التي تست لسػاجية العجد السالي "إف وجج" وصافي الجيغ العاـ السحمي واألجشبي، وتحكخ 

 لقخوض السعصاة خالؿ الدشة وااللتدامات السختبصة بيا والشاتجة عشيا.الحدابات أيزًا ا
 عمى أي أساس تعج وزارة السالية مدؾدة الحداب الختامي؟

 تعج وزارة السالية مدػدة الحداب الختامي عمى أساس الحدابات التسييجية لمسعامالت العامة التي تكػف الػزارة قج أعجتيا سابقًا.
 رة السالية الحداب الختامي؟ ومتى؟إلى أي جهة تقجم وزا

تقجـ وزارة السالية الحداب الختامي إلى مجمذ الػزراء لالعتساد واإلحالة إلى السجمذ التذخيعي خالؿ سشة مغ نياية الدشة 
 الحالية لإلقخار، كسا وتخسل ندخة مغ السدػدة إلى ديػاف الخقابة السالية واإلدارية.

 انتهى
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 السحتؾيات
 لرفحةرقؼ ا السؾضؾع

 2 مقجمة

 2 ما السقرػد بالسػازنة العامة؟

 2 ما السقرػد بسػازنة السؤسدة؟

 2 ماذا يقرج بسػازنة الييئات السحمية؟

 2 ما الفخؽ بيغ السؤسدة العامة والسؤسدة؟

 2 متى تبجأ الدشة السالية؟

 2 ما ىي األمػاؿ العامة؟

 3 ما السقرػد بالشطاـ السحاسبي السػحج؟
 3 ؽ بيغ كل مغ اإليخادات، واإليخادات الزخيبية، واإليخادات غيخ الزخيبية، إيخادات الييئات السحمية؟ما الفخ 

 3 ما السقرػد بالسشح؟
 3 ما الفخؽ بيغ الشفقات، والشفقات الجارية، والشفقات الخأسسالية؟

 3 تامي؟ما الفخؽ بيغ كل مغ حداب الخديشة العاـ، وحداب اإليخادات العاـ، والحداب الخ
 3 ما ىػ دور دائخة السػازنة؟

 3 ما ىػ دور الخديشة؟
 4 ما السقرػد بالسخكد السالي الشقجي؟

 4 ما السقرػد بفائس السػازنة والعجد؟
 4 ما السقرػد بالسػضف السالي؟
 4 ما ىػ جياز التجقيق الجاخمي؟

 4 ما ىػ ديػاف الخقابة السالية واإلدارية؟
 4 لخقابة السالية؟ما السقرػد بػحجات ا

 4 ما ىػ ىجؼ قانػف تشطيع السػازنة العامة والذؤوف السالية لمدمصة الػششية؟
 4 ما ىي آلية إقخار تشطيع السػازنة العامة؟

 5 ىل يجػز إجخاء السشاقمة بيغ أبػاب السػازنة؟
 5 ما ىػ اإلجخاء الستخح في حالة عجـ إقخار مذخوع قانػف السػازنة؟

 5 يل عجد السػازنة العامة؟كيف يتع تسػ 
 5 كيف تؤدي جسيع اإليخادات والسقبػضات الخاصة بالدمصة الػششية؟

 5 ما ىي شبيعة الرشجوؽ السػحج لمدمصة الػششية )حداب الخديشة العاـ(؟
 5 أيغ تحفظ السرادر الشقجية لمرشجوؽ السػحج؟

 5 ىل يجػز دفع أية نفقات مغ حداب الخديشة العاـ؟
 5 مغ الػزارات أو السؤسدات العامة أو أية جية تشفيحية الحق في فتح حدابات ليا لجى سمصة الشقج الفمدصيشية؟ىل ألٍي 

 5 ما ىػ دور ديػاف الخقابة السالية واإلدارية؟
 6 ما ىي السػازنة العامة؟

 6 ما ىػ دور دائخة السػازنة العامة؟
 6 ماذا يتزسغ مذخوع قانػف السػازنة العامة؟

 7 ىػ واجب الػزارات والسؤسدات العامة تجاه التعميسات التي تزعيا دائخة السػازنة العامة؟ ما
 7 ىل لمػزارات والسؤسدات العامة مدؤولية تجاه السعمػمات والبيانات التي تقجميا؟

 7 ما ىػ مػعج وأىسية التقخيخ التحميمي الذامل التي تقجمو وزارة السالية إلى مجمذ الػزراء؟
 7 ىػ تعسيع السػازنة؟ما 

 7 ما ىي األشياء التي يجب أف تذتسل عمييا الشساذج والسعمػمات التي يتزسشيا تعسيع السػازنة؟
 8 كيف ترشف حدابات الرشجوؽ السػحج والرشاديق الخاصة لمدمصة الػششية؟

 8 ما ىي الخصػات التي تتع قبل تقجيع مذخوع السػازنة العامة إلى السجمذ التذخيعي؟
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 8 ما ىي آلية إقخار مذخوع السػازنة العامة مغ شخؽ السجمذ التذخيعي؟
 9 ماذا يتزسغ مذخوع قانػف السػازنة العامة؟

 9 عمى ماذا تذتسل السقتخحات التي يتزسشيا مذخوع قانػف السػازنة العامة الستعمقة بالسذاريع الخأسسالية تحت التشفيح؟
 9 يخادات التي تطيخ في مذخوع قانػف السػازنة لمدشة السالية القادمة؟عمى أي أساس تكػف تقجيخات تحريل اإل

 9 كيف يتع التعامل مع السخررات السقخة في قانػف السػازنة العامة؟
 9 ما ىػ اإلجخاء الستبع إذا لـد أي تعجيل عمى بشػد قانػف السػازنة العامة؟

 9 تػقعة والصارئة خالؿ الدشة السالية؟ما ىػ اإلجخاء الستخح لسػاجية متصمبات التسػيل غيخ الس
 9 ماذا يتبع مػازنات الييئات السحمية مغ حيث الترشيف والتذكيل والتخميد؟

 9 ما ىي السدؤوليات والسياـ التي تتػالىا وزارة السالية فيسا يخز تشفيح السػازنة؟
 11 كيف يتع إنفاؽ السخررات السخصػدة قي قانػف السػازنة العامة؟

 11 ػز صخؼ أية نفقات لع يخد ليا مخررات في قانػف السػازنة العامة؟ىل يج
 11 كيف تػزع الػزارات والسؤسدات العامة األمػاؿ السخررة ليا؟

 11 ما ىػ التداـ الػزارات والسؤسدات العامة تجاه وزارة السالية ودائخة السػازنة؟
 11 امة وتشفيح أحكاـ قانػف السالية؟مغ ىػ السدؤوؿ عغ رقابة حدابات الػزارات والسؤسدات الع

 11 ما ىي مدؤولية السػضف السالي؟
 11 ما ىي الجية التي يتبع إلييا جسيع السجققيغ الجاخمييغ في كافة الػزارات والسؤسدات العامة؟

 11 ما ىي اآلليات السدبقة بعج صجور قانػف السػازنة العامة؟
 11 ييغ في الػزارات والسؤسدات العامة؟ىل يجػز لػزيخ السالية تعييغ مجققيغ مال

 11 ما العسل في حالة اختالؼ الخأي بيغ السجقق والسجيخ السالي ألي مغ الػزارات والسؤسدات العامة؟
 11 ىل بإمكاف الػزارات والسؤسدات العامة في الدمصة الحق في إعادة تخريز مخررات السػازنة؟

 11 تقاريخ حػؿ تشفيح السػازنة؟كيف يتع تحجيج كل شكل ومحتػى وفتخات ال
 11 ما ىػ مزسػف التقخيخ الحي تعجه وزارة السالية؟ وإلى جية يقجـ؟ ومتى؟

 11 ما ىػ مريخ السخررات غيخ السدتخجمة واألرصجة الشقجية في حدابات الػزارات والسؤسدات العامة؟
 11 كيف تحدب اإليخادات الستحققة بعج الحادي والثالثيغ مغ ديدسبخ؟

 11 ما ىػ دور السػازنة الدشػية في تحجيج االقتخاض الججيج والدحب السكذػؼ مغ البشػؾ السحمية؟
 12 ما ىي الجية السخػلة بالتػقيع عمى اتفاقيات القخوض لمػزارات والسؤسدات العامة في الدمصة الػششية؟

 12 لغايات التي تع االقتخاض مغ اجميا؟ىل يجػز لمػزارات والسؤسدات العامة واالقتخاض أو استخجاـ القخض لغيخ ا
 12 كيف يتع االشالع عمى شخوط أي اقتخاض ضساف السعامالت؟ وىل يجػز تعجيل تمظ الذخوط مغ جانب واحج؟

 12 ما ىػ واجب الػزارات والسؤسدات العامة والسؤسدات تجاه السخررات الكافية في مذاريع مػازناتيا؟
 12 ه أي جية تخيج االقتخاض بكفالة الدمصة الػششية؟ما ىػ إجخاء وزارة السالية تجا

 12 مغ ىػ السفػض بالتػقيع نيابة عغ الدمصة الػششية عمى كل اتفاقيات االقتخاض؟
 12 ما ىػ واجب أي جية تحرل عمى أي قخض بكفالة الدمصة الػششية؟

 12 قترادي لمسػارد العامة ولزساف التداـ كل الػزارات؟ما ىي اآلليات التي تدتخجميا وزارة السالية لزساف االستخجاـ السالئع واال
 12 ما ىي الجية التي ترجر تعميسات لقفل وتحزيخ الحدابات الختامية لمػزارات والسؤسدات العامة والرشاديق الخاصة؟

 12 ما ىي الجية التي تعج الحدابات السػحجة التسييجية لمسعامالت العامة؟
 12 سالية الحدابات السػحجة التسييجية لمسعامالت العامة؟إلى أي جية تقجـ وزارة ال

 13 ما ىػ مزسػف الحدابات السػحجة التسييجية لمسعامالت العامة؟
 13 عمى أي أساس تعج وزارة السالية مدػدة الحداب الختامي؟
 13 إلى أي جية تقجـ وزارة السالية الحداب الختامي؟ ومتى؟
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 مخكد السيدان لحقؾق اإلندان
 غيخ ربحية ةالسكانة القانؾنية: مؤسدة غيخ حكؾمي

 العشؾان:

 214 – 8 -4223222ت:   – 4172ص.ب :  - مقابل مخكد الذخطة - مخيؼ جباليا - مكتب جباليا: غدة
 214 - 8 - 4223222فاكذ 

 214 – 8 -4840221ت: -شارع عسخ بؽ عبج العديد )عايجية(  –مكتب غدة: مجيشة غدة 
 214 - 8 - 4840224فاكذ 

 

 البخيج اإلليكتخوني:

admin@mezan.org 

info@mezan.org 

 

 الرفحة اإلليكتخونية:

www.mezan.org 
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