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وزارة املالية

ثانياً :يف جمال املحا�سبة احلكومية
يعترب �ض��بط مالية احلكومة و�إدارة التدفقات النقدية الباب الرئي�س��ي لتعزيز الثقة يف النظام املايل احلكوميَ ،ل ُتعرب و ُتف�صح
للمجتمع وللم�ؤ�س�س��ات املالية الدولية عن حقيقة املركز املايل للدولة ،وال�سيا�س��ة املالية املتبعة ومدى حر�ص��ها على زيادة
معدالت الأداء االقت�ص��ادي ودفع عجلة الإنتاج ،للو�ص��ول �إلى نتائج حمددة تتاح على املواقع الر�س��مية للوزارة بال�شبكة
الدولية للمعلومات.
وللو�ص��ول �إلى هذه امل�ص��داقية ،ف�إنه يتعني �أن يتم �ضبط احل�سابات والدفاتر احلكومية لتعك�س حقيقة ا�ستخدامات وموارد
و�أ�ص��ول والتزام��ات وحدات املوازن��ة العامة للدولة ،بداية من القيد يف الدفاتر �س��واء كان هذا القي��د يدويا �أم عن طريق
احلا�س��ب الآيل و�صو ًال �إلى ميزان املراجعة للوحدة احل�سابية (ا�ستمارة  75ع.ح) ،لت�سهيل عملية جتميع تلك اال�ستمارات
ل ُتعرب عن قدرة �أجهزة املوازنة العامة للدولة على تنفيذ ما مت تخطيطه وتقديره باملوازنة.
ويف �سبيل ذلك مت اتخاذ عدة �إجراءات �أهمها ما يلي:
حتديث جدول احل�س��ابات للوحدات الداخلة �ض��من نط��اق املوازنة العامة للدولة ،و�إعداد دليل حما�س��بي متكامل
ي�شمل �أكواد موحدة حل�سابات الأ�صول وااللتزامات (مت ت�صميمها على منط ترميز ح�سابات املوارد واال�ستخدامات).
وميثل هذا الدليل الهيكل الأ�سا�س��ي لكافة ح�سابات الأ�س��تاذ العام التي ت�ستخدمها وحدات املوازنة العامة للدولة
�س��واء كانت ح�سابات للتدفقات (املوارد واال�س��تخدامات) �أو ح�سابات للأ�صول وااللتزامات .كما مت ح�صر وجتميع
كافة احل�س��ابات التي يتم ا�س��تخدامها مبعرفة وحدات املوازنة العامة للدولة حتت فئات متجان�سة بحيث ميكن توحيد
مفاهيم تلك احل�سابات مع �شرح لطبيعة كل منهم مما يي�سر عملية جتميع البيانات املالية على م�ستوى وحدات املوازنة
العامة للدولة ب�شكل مركزي و�إعداد وعر�ض مراكز مالية جممعة دوريا لدعم اتخاذ القرار.
�إج��راء مراجعة ومطابق��ة لبيانات كافة اجلهات الإدارية الت��ي تقوم بتنفيذ املوازنة العامة للدول��ة بقاعدة بيانات نظام
معلومات الإدارة املالية احلكومية لدى وزارة املالية ،مع ما يقابلها من ح�س��ابات م�صرفية فرعية مفتوحة لهذه اجلهات
لدى البنك املركزي و�إعداد دليل يت�ضمن بيانات �شاملة وحمدثة عن جميع وحدات تنفيذ املوازنة العامة للدولة.
ت�ش��كيل جمموعة عمل لكل ح�س��اب وت�سجيل الأر�ص��دة االفتتاحية يف �أول يوليو  2008لأ�صول والتزامات كافة
وح��دات تنفي��ذ املوازنة العام��ة للدولة من واقع منوذج موحد ،بهدف التو�ص��ل �إلى قيمة �أي عدم توازن يف �أر�ص��دة
الوحدات احل�س��ابية متهيدا ملعاجلته ب�إ�شعار خ�صم �أو �إ�ضافة ي�صدر من الوحدة احل�سابية املركزية لنظام ح�ساب اخلزانة
املوحد .وهذه املعاجلة ال ترتب �أي �أعباء على اخلزانة العامة وال تعدو �أن تكون ت�ص��حيحا لدفاتر الوحدات احل�س��ابية
لإظهار املراكز املالية لها متوازنة ،وقد قامت املجموعة بالفعل مبراجعة وت�س��جيل �أر�ص��دة افتتاحية ملا يزيد عن 2200
وحدة ح�سابية من جملة  2500وحدة تقريبا ت�شملها املوازنة العامة للدولة.
توحي��د النظام املحا�س��بي والرتتيبات التمويلية وامل�ص��رفية لكافة وح��دات املوازنة العامة للدول��ة بحيث ال تختلف
الإجراءات يف الوحدات احل�سابية التابعة للجهاز الإداري عن الإجراءات املتبعة يف وحدات الإدارة املحلية والهيئات
العامة اخلدمية ،حيث مت �إن�شاء وحدة ح�سابية مركزية حتت �إ�شراف رئي�س قطاع التمويل لتكون مبثابة بنك الوحدات
احل�س��ابية حيث �س��تتولى هذه الوحدة تنفيذ العمليات امل�صرفية (اخل�صم �أو الإ�ض��افة حل�ساب اخلزانة املوحد طرف
البنك املركزي امل�صري) مقابل اخل�صم �أو الإ�ضافة حل�سابات وحدات املوازنة العامة للدولة (اجلهاز الإداري ،الهيئات
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اخلدمية ،الإدارة املحلية) ،وتقوم هذه الوحدة املركزية ب�إر�س��ال ك�شف ح�ساب دوري لكل وحدة ح�سابية باملعامالت
التي متت خالل ال�شهر .و�ستقوم كل وحدة ح�سابية بفتح ح�ساب جديد للوحدة املركزية بدفاترها لت�سجيل عمليات
الدفع املركزي ومتويل اال�ستخدامات املن�صرفة �أو حتويل املوارد املح�صلة الناجتة عن تنفيذ املوازنة يف نهاية ال�سنة املالية.
الب��دء يف تخفي�ض عدد احل�س��ابات امل�ص��رفية الفرعية املفتوحة لوح��دات تنفيذ املوازنة العام��ة للدولة طرف البنك
املركزي حيث مت االتفاق وو�ض��ع �آلية لإلغاء عدد  6ح�س��ابات من �إجمايل  23ح�س��اب يتم حاليا فتحها تلقائيا لكل
وحدة ح�سابية تدخل �ضمن نطاق املوازنة العامة للدولة .وجاري درا�سة �إلغاء  3ح�سابات �أخرى لكل وحدة ح�سابية
بحيث يقت�ص��ر عدد ح�س��ابات الوحدة احل�س��ابية على  14ح�س��اب لتنفيذ موازنة كل جهة ،منها عدد  5ح�س��ابات
للموارد ،وعدد  8ح�س��ابات لال�س��تخدامات ت�صفر يف نهاية كل عام مايل وح�ساب واحد يرحل ر�صيده من �سنة �إلى
�أخرى.
ت�ص��ميم برنامج تدريبي ملمثلي وزارة املالية التابعني لقطاع احل�س��ابات واملديريات املالية وامل�سئولني عن الرقابة املالية
قبل ال�صرف بوحدات تنفيذ املوازنة العامة للدولة ،وتت�ضمن مو�ضوعات التدريب الرئي�سية الآتي:
 التدريب على الدليل املحا�س��بي الذي مت االنتهاء من �إعداده بهدف متكني وكيل �أو مدير احل�س��ابات بعد �إمتامه
من التعامل مع هذا الدليل ،خا�صة فيما يتعلق بح�سابات الأ�صول وااللتزامات التي مت توحيدها وتكويدها لأول
مرة.
 التدري��ب على كيفية ف�ص��ل البيانـات املالية حل�س��ابات تنفيذ املوازنـ��ة العامـة للدولـة عن بيانـات ال�ص��ناديق
واحل�سابـات اخلا�صـة.
 التدريب العملي على ا�ستخدام النموذج املعدل ال�ستمارة  75والذي �سيتم تعميمه على جميع وحدات تنفيذ
املوازنة العامة للدولة.
 التدريب على كيفية �ض��بط الأر�صـدة االفتتاحية لكـل وحدة ح�س��ابية على حـدة ومعاجلتـها ب�شكل �سليم يف
الدفاتر.
 التدريب على �إجـراءات الإقفال ال�سنويـة املعدلة بالإ�ضافة �إلى درا�سة وتنقية �أر�صدة احل�سابات بدفاتر الوحدات
احل�سابية والتي لي�س لها م�ستندات م�ؤيدة ،وكذلك �إلغاء احل�سابات غري املت�سقة مع الأ�سا�س النقدي يف املحا�سبة
الواجب تطبيقه بوحدات املوازنة العامة للدولة على كافة املعامالت �سواء العمليات اجلارية �أو الر�أ�سمالية.
 التدريب على نظم الدفع والتح�ص��يل املركزي لتعريف ال�س��ادة مديري ووكالء احل�س��ابات ب�آلية الدفع املركزي
والعالقة بني الوحدة احل�س��ابية والوحدة املركزية لنظام ح�س��اب اخلزانة املوح��د ،وكذلك التدريب على مبادئ
�إدارة املوارد النقدية وكيفية �إعداد مناذج التدفقات النقدية املتوقعة.
 التدريب على املبادئ التي حتكم �إعداد املوازنة العامة للدولة.
 التدريب على ميثاق عام لآداب و�سلوكيات ممثلي وزارة املالية يف اجلهات الإدارية.
االنتهاء من ت�ص��ميم الإطار العام مل�ش��روع نظام معلومات الإدارة املالية احلكومية بعد التو�ص��ل �إلى توافق كامل بني
كافة اجلهات والقطاعات املعنية ،وجاري ميكنة كافة �أعمال بع�ض وحدات تنفيذ املوازنة العامة للدولة وربطها بقاعدة
بيانات وزارة املالية ب�شكل جتريبي بحيث ميكن عر�ض بيانات مالية دورية عن نتائج تنفيذ املوازنة العامة للدولة.
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