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مقدمة

13املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية

مقدمة:  

الحمُد لله والصالة والســالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا محمد وعىل آله وصحبه 

أجمعني، وبعد.

فتواجه الحكومات ضغوطاً كبريًة عىل تطوير األنظمة املحاســبية الحكومية لتكوَن َوفْق 

ا أدىن من الجودة.  ونتيجة التغريات  معايري وأسس تُبنى عليها تلك األنظمُة لتضمَن لها حدًّ

والتطورات التي طرأت عىل النظام املحاســبي الحكومي، ولعدم توفُّر املراجع التي تواكب 

هذه التعديالت؛ فقد نشــأت فكرة هذا الكتاب ليعكــَس كلَّ هذه التطورات.  ومن وجهة 

نظر الكاتب، فإن هذا املؤلَّف - بإذن الله - ســيكون له أهميته يف سد النقص يف مثل هذه 

املراجع املتخصصة يف املحاسبة الحكومية يف السعودية.  حيث شملت هذه التطورات بعَض 

النُّظُم والنامذج املحاســبية واملالية.  والهدف الرئييس للكاتب هو استعراض اإلطار الفكري 

للمحاسبة الحكومية والنظام املحاسبي يف اململكة وتطبيقاته، مع مناقشة األنظمة واللوائح 

والتعليــامت املالية املتبعة يف اململكــة.  ومن الرضوري بيان الدورة املحاســبية لإليرادات 

وكذلك دورة املرصوفات مع تحديد أنواع الحســابات والســجالت املحاسبية.  ومن املتوقع 

أن يكون هذا الكتاب مرجعاً رئيســاً للطلبة والطالبات يف الجامعات وللمهتمني باملحاســبة 

الحكومية يف اململكة.  

م الكتاُب اإلضافــاِت العلميَة واملعرفيــَة واألفكار الجديــدة املتعلقة بتفاصيل  وســيُقدنِّ

النظام املحاســبي يف الســعودية ومســتجداته الحديثــة، ودليل تصنيف ماليــة الحكومة 

2014، والجوانب املالية ذات العالقة بالنظام املحاســبي يف أنظمة اإليرادات، واملشــرتيات 

واملنافســات الحكومية، وإيجار الدور، ونظام مبارشة األموال العامــة، ولوائحها التنفيذية.  

كام سيشــمل الكتاب النظام املحاســبي الحكومي، والقيود املحاسبية الحكومية، والتقارير 

املاليــة الحكومية، واألجهزة الرقابية يف اململكة، والرقابــة املالية يف اململكة، ودليل أهداف 

ومفاهيم ومعايري املحاسبة الحكومية يف السعودية.

من املتوقَّع أن يســتفيد من هذا املؤلَّف طلبة وطالبات معهد اإلدارة العامة ومتدربوه 

م التدريب يف هذا املجال، كام من املتوقَّع أن يســتفيد منه طلبة  والهيئات املهنية التي تقدنِّ

وطالبات الجامعات السعودية واملؤسسات التعليمية األخرى كمرجع للمحاسبة الحكومية.  
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كــام أن موظفي الجهات الحكومية من محاســبني ومراجعني ومدققي حســابات ومديري 

اإلدارات املالية والحســابات وامليزانية واملحاسبني يف مكاتب املحاسبة واملراجعة واملراقبني 

املاليني ومديري الحسابات يف الرشكات واملؤسسات الخاضعة للنظام - من املتوقَّع أن يضيف 

لهم املعلومات املناسبة لتأدية عملهم يف مجال النظام املحاسبي الحكومي.

اعتمد املؤلــف يف منهجيته لتأليف هذا الكتاب عىل الجانــب املكتبي، وذلك بالرجوع 

للمراجــع العلمية واألنظمة والتعليــامت واملواقع ذات االختصاص لعــرض اإلطار الفكري 

للمحاســبة الحكومية.  كذلك كتابة ورَْصد اإلجراءات املتبعــة يف اململكة لتنفيذ العمليات 

املحاســبية واملالية، مع العديد من األمثلة والتطبيقات إلرساء الَفْهم الكامل لكيفية تطبيق 

املحاســبة الحكومية.  وتقديم رؤية الكاتب حول بعض اإلشكاليات املتعلقة بتطبيق النظام 

املحاســبي الحكومي يف الســعودية، مع تقديم األمثلة والحلول املتعلقة بإيصال املعلومات 

، فضالً عن جمع املعلومات التفصيلية عــن تطبيق النظام من خالل  بشــكل واضح وميــ�َّ

الزيارات واللقاءات مع املختصني يف املحاسبة الحكومية.

ــص أولها لإلطار الفكري للمحاســبة الحكومية:   شــمل هذا الكتاب تســعة فصول، ُخصنِّ

مفهومهــا، أهدافها، خصائصها، قواعدها األساســية؛ شــامالً منهجية املحاســبة يف األجهزة 

الحكومية، ومبادئها ومعايريها، وأسس القياس املتبعة فيها، والجهات ذات العالقة باملحاسبة 

الحكومية، وأوجه الشــبه واالختالف بينها وبني املحاســبة املالية.  أما ثاين الفصول فشــمل 

املوازنــة:  مفهومها، خصائصهــا، أهدافها، أهميتها وأنواعها، حيث تــمَّ الرتكيز عىل املوازنة 

العامة يف اململكة العربية السعودية؛ شامالً تصنيف املرصوفات واإليرادات، وخطوات إعداد 

املوازنــة العامة للجهات الحكومية.  بينام تطرَّق الفصل الثالث لألنظمة والترشيعات املالية 

ذات العالقة بالنظام املحاســبي الحكومي؛ ومنها أنظمة املشرتيات واملنافسات الحكومية، 

ص الفصل  وإيجار الدور، وإيرادات الدولة، ومبارشة األموال العامة ونظام املستودعات.  وُخصنِّ

الرابع لألســس واملبادئ العامة التي تقوم عليها املحاســبة الحكومية يف اململكة وتطوُّرها، 

والتعليــامت املالية للميزانية والحســابات والدورات املســتندية.  ويف الفصل الخامس ركَّز 

حاً األسس الفنية إلعدادها  املؤلنِّف عىل القيود املحاسبية يف النظام املحاسبي الحكومي موضنِّ

وتفاصيل القيود املحاســبية للمرصوفات واإليرادات والُعَهد واألمانات والحسابات الجارية 

مــع توضيح لكيفية تصحيــح األخطاء املحاســبية واملالية يف النظام املحاســبي الحكومي، 
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مــع التطرُّق للقيود املحاســبية التي تُجــَرى يف وزارة املالية.  أما الفصل الســادس فقد تمَّ 

التطرُّق فيه إىل السجالت املحاسبية واإلحصائية الحكومية بكافة أنواعها من خالل األنظمة 

ص الفصل الســابع للتقارير املالية الحكومية:  مفهومها، وأهميتها،  اآللية املحاسبية.  وُخصنِّ

وأهدافها، وإقفال الحســابات والتقارير الدورية، والجدول الشــهري، والحســاب الختامي.  

وكان الحديــث يف الفصــل الثامن عن الرقابة املالية:  مفهومهــا، ومكوناتها، وأجهزة الرقابة 

ــص جزٌء من الفصل للحديــث عن املراجعة  املاليــة التــي تُطبنِّقهــا يف اململكة.  وأيضاً ُخصنِّ

الداخلية يف األجهزة الحكومية والحوكمة.

ويف الفصل التاسع جرى الحديث عن دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاسبة الحكومية، 

وهو اإلطار الفكري للمحاسبة الحكومية يف اململكة، وهو ما سيتم تطبيقه عند إعداد النظام 

املحاســبي الحكومي املزمع إطالقه خالل الســنوات القادمة، وأهمية إملــام الطالب بهذه 

املفاهيم بشكل كاٍف؛ فعليه معرفة معايري املحاسبة الحكومية يف اململكة بدايًة من معرفة 

املصطلحات املســتخدمة، ومفاهيم عنــارص التقارير املالية ذات الغــرض العام، ومفاهيم 

القياس املحاســبي، والخصائص النوعية للمعلومات املالية، ومعيار السياســات املحاســبية 

والتغيــريات يف التقديرات املحاســبية واألخطاء، ومعيــار املرصوفات، ومعيــار اإليرادات، 

ومعيار األصول، ومعيار منافع العاملني، ومعيار تكاليف االقرتاض، ومعيار العمليات بالعملة 

األجنبيــة، ومعيار اإلفصــاح عن التعامالت مع أطراف مرتبطة، ومعيــار التقارير القطاعية، 

ومعيار املخزون، ومعيار عقود اإليجار، ومعيار العقارات االســتثامرية، ومعيار االستثامر يف 

حقــوق امللكية، ومعيار الهبوط يف قيمة األصول، ومعيار األحداث الالحقة لتاريخ التقارير؛ 

كلُّ تلك املعايري يجب عىل املهتم باملحاسبة الحكومية اإلملام بها.

وأخريًا، أمتنى أن يضيَف هذا الكتاب إىل املهتمني باملحاسبة الحكومية يف اململكة العربية 

السعودية ما يتطلعون إليه من املعرفة واملهارة الالزمتني لتطبيق النظام املحاسبي الحكومي 

الســعودي، وأمتنى أن أطرح يف هذا الكتاب فكراً وحكامً وإجراًء، ســائالً املوىل - عزَّ وجل - 

ُت  العــوَن والتوفيَق للجميع.  فإن ُوفنِّقُت فذلك الفضُل من الله ســبحانه وتعاىل، وإن قرصَّ

فالكامُل لله وحده.  هذا، وصىلَّ اللَُّه عىل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعني.
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الفصل األول

اإلطار الفكري للمحاسبة الحكومية

ر اإلطار الفكري للمحاس��بة الحكومية خالل الفرتة املاضية بش��كل الفت، إذ كان يف  تطوَّ

بدايته يعتمد عىل تسجيل وتبويب العمليات املالية إلحكام الرقابة عليها، وأضحت املحاسبة 

الحكومية مطلوباً منها تقديم املعلومات التي تس��اعد يف اتخاذ القرارات وترش��يد اإلنفاق، 

وَوْض��ع اإلجراءات الرقابية املالية الت��ي تقلِّل املخاطر املالية وتكافح الفس��اد داخل النظام 

املحاسبي؛ تطبيقاً لإلس��رتاتيجية الوطنية لحامية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تُحتم عىل 

كل جه��ة حكومية القيام بدورها يف ذلك.  كذلك من املتطلبات الحالية لألنظمة املحاس��بية 

الحكومي��ة بناء مجموعة من املؤرشات التي تقيس األداء الحكومي يف الجوانب املالية.  كام 

أن املنظامت الدولية تصدر املعايري واإلرشادات الالزمة لتطوير املحاسبة الحكومية واالقرتاب 

مه القطاع  بها من املحاسبة املالية، خصوصاً يف ظل تقديم الحكومات خدمات شبيهة مبا يقدِّ

الخاص، وتس��تخدم اإلدارة باألس��لوب التجاري، وتهتم بالكفاءة يف اس��تخدام املوارد املادية.  

ومن غري املنطقي بعد هذه التطورات أن يكون هناك اختالٌف واسع بني املحاسبة الحكومية 

واملحاسبة املالية، فالنظام املحاسبي له مكوناته ومبادئه التي تُطبَّق يف أي منظمة.  واملتتبع 

لألنظمة املحاس��بية الحكومية يلح��ظ أنها أضعف بكثري من األنظمة املحاس��بية يف القطاع 

م الدعم املعلومايت للجهة  الخاص، ومعظم متطلبات تقاريرها تخدم الجهات الرقابية وال تُقدِّ

نفس��ها؛ وهذا يُضعف دورها املهم يف اتخاذ القرارات.  وال شك أن ذلك بسبب رغبة القطاع 

العام يف تسهيل األنظمة املحاسبية الحكومية، ولكن يف املقابل هي فقدت ميزات مهمة تجوِّد 

ه��ذه األنظمة؛ لذلك يرى الكاتب أنَّ عىل الحكومات التي تريد تطوير أنظمتها املحاس��بية 

أن تقرتب بش��كل كب��ري جداً من األنظمة التجاري��ة التي تُطبِّق املعايري املحاس��بية الدولية.  

يف الفرتات القريبة املاضية لوحظ تطوير كبري يف األنظمة املحاسبية الحكومية، وبدأت تقرتب 

بشكل أكرب من األنظمة التجارية، ويعتقد الكاتب أنها خطوات يف االتجاه الصحيح.

هناك - لألسف - مامرسات يف املحاسبة الحكومية جعلت منها محدودَة الفائدة يف مجال 

الرقابة واتخاذ القرارات، والس��بب يف ذلك ه��و أن املختصني يف الجوانب املالية يف الجهات 
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مون الربامج املحاسبية لديهم الستخراج التقارير املالية التي تطلبها الجهات  الحكومية يُصمِّ
الرقابية فقط، دون اكرتاث لحاجة املس��ؤولني التنفيذي��ني واإلرشافيني يف الجهة للمعلومات 
املالي��ة الت��ي متكِّن من اتخاذ القرارات الس��ليمة املبنية عىل بيان��ات مالية دقيقة.  كام أن 
كرب حجم الجهات الحكومية وتضخم عملياتها املالية يس��توجب أن تتواكب معها األنظمة 
املحاس��بية اآللية ملزيد من الرقابة وتقليل املخاطر، وتطبيق الحوكمة عىل الجوانب املالية 

يف الجهات الحكومية.  

وس��نتطرق يف هذا الفصل لإلطار الفكري للمحاس��بة الحكومي��ة:  مفهومها، وأهدافها، 
وخصائصها، وقواعدها األساس��ية؛ شامالً منهجية املحاس��بة يف األجهزة الحكومية، ومبادئها 
ومعايريها، وأس��س القياس املتبعة فيها، والجهات ذات العالقة باملحاسبة الحكومية، وأوجه 

الشبه واالختالف بينها وبني واملحاسبة املالية.

وظائف الحكومة:

قبل الخوض يف مفهوم وأهداف املحاس��بة الحكومي��ة، لنتعرف أوالً عىل الوظائف التي 
مها القطاع الخاص، وتتطلب أحياناً  مها الحكومة، وهي مختلفة عن الخدمات التي يُقدِّ تُقدِّ
خصوصي��ًة يف معالج��ة البيانات املالية.  كام أن كلَّ وظيف��ة منوطة بجهة حكومية أو أكرث، 
ولكل جهة ش��خصيتها االعتباري��ة التي كفلها لها تنظيمها الصادر من الس��لطة الترشيعية، 

بحيث يكون عليها واجبات ولها حقوق.  فالحكومة تقوم بالوظائف اآلتية:

1- األمن.

2- الدفاع.

3- التعليم.

4- الصحة.

5- القضاء.

6- البلدية.

7- الخدمات االجتامعية.

8- الخدمات االقتصادية.

9- الخدمات السياسية.
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وللتنظيم املحاس��بي ع��ىل النفقات واإليرادات واألصول املتعلق��ة بهذه الجهات التي 

ذ وظائف الدولة، نحن بحاجة للمحاس��بة الحكومية التي تضبط العمَل املايل يف هذه  تُنفِّ

الجهات.

تصنيف األجهزة الحكومية)1):

ميكن تقسيم األجهزة الحكومية إىل:  

أوالً - األجه��زة اإلداري��ة:  وه��ي الجهات التي تق��وم بالوظائف الس��يادية والخدمات 

االجتامعية والبنية التنموية األساس��ية، ولها ش��خصية اعتبارية لكنها غري مستقلة استقالالً 

كام��الً، بل هي جزء م��ن الحكومة.  وهي مملوكة بالكامل للحكوم��ة وليس لها رأس مال، 

وتأخ��ذ ميزانيتها من الحكوم��ة، وتُوِدع إيراداتها يف الحس��ابات الحكومية العامة، وتخضع 

للنظام املايل للدولة، وتُطبِّق النظاَم املحاسبي الحكومي.

ثاني��اً - األجهزة االقتصادية:  وهي املؤسس��ات وال��رشكات التي متلكه��ا الحكومة كلياً 

م الخدمات مثل الكهرباء واملاء  أو جزئياً، ومتارس أنشطة اقتصادية بحيث تنتج السلع وتقدِّ

والنقل، وهي مس��تقلة استقالالً كامالً وتتمتع بالش��خصية االعتبارية املستقلة.  وقد تكون 

ص لها رأس مال، وميكن أن تُطبِّق  مملوكًة بالكامل للحكومة أو مش��اركة مع آخرين، ويُخصَّ

النظام املحاسبي التجاري.

الخصائص المميزة للنشاط المحاسبي العام:

النش��اط العام له بعض الخصائص التي قد تؤثِّر عىل الش��كل العام للنظام املحاس��بي 

املناسب له، ومنها:

1- الوح��دات الحكومية يف املجمل ليس لها رأس مال كام يف الرشكات ومؤسس��ات القطاع 

ص لها بش��كل س��نوي يف املوازنة  الخاص، وهي تعتمد يف تقديم الخدمات عىل ما يُخصَّ

د فيها نفقات كل  العامة للدولة التي تُعتمد بشكل سنوي من مجلس الوزراء، حيث تُحدَّ

جهة حكومية، واملوارد الالزمة للرصف عىل هذه النفقات.

)1( إسامعيل، إسامعيل خليل؛ عدس، نائل حسن )2009م(.  املحاسبة الحكومية، األردن:  دار اليازوري للنرش، ص 24.
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2- يق��وم القط��اع العام بإنتاج الس��لع والخدم��ات كام يف القطاع الخاص م��ع الرتكيز عىل 

ما ال يستطيع القطاع الخاص تقدميه بأسعار مناسبة.

3- لي��س هناك منظامت مهنية تص��در معايري ومبادئ لتنظيم املحاس��بة يف القطاع العام، 

ويعتمد النظام املحاسبي الحكومي عىل األنظمة الصادرة من السلطة الترشيعية واللوائح 

والتعليامت الصادرة من السلطة التنفيذية )وزارة املالية، الوزارة، مجالس اإلدارات(.

4- اتص��ف النش��اط العام بأن��ه ال يهدف إىل تحقي��ق األرباح، واألنش��طة الحكومية التي 

تس��عى كام يف النشاط الخاص إىل تحقيق األرباح - يف الغالب ال تُطبِّق النظام املحاسبي 

الحكومي؛ ألنه لن يعطَي الصورَة الدقيقَة لتحقيق الربح من عدمه.

5- لي��س من الرضوري أن يك��ون للجهة الحكومية إيرادات للرصف عىل أنش��طتها، وليس 

هناك َربْ��ط بني املرصوفات واإلي��رادات، فاإليرادات تُودَع يف حس��ابات الدولة )جاري 

وزارة املالية(، والنفقات تُدفع من نفس الحساب، فهناك عمومية يف املرصوفات وكذلك 

اإليرادات.

مه من  6- قي��اس كفاءة وفاعلي��ة أداء الجهة الحكومي��ة يف تحقيق أهدافها مرتب��ط مبا تقدِّ

قه من مبادرات التزمت بها، وهذا يحتاج إىل مؤرشات دقيقة غري مرتبطة  خدمات، وما تُحقِّ

بتحقيق أرباح كام يف القطاع الخاص، وإمنا مرتبطة بتقديم الخدمات وتحقيق األهداف.

7- الذمة املالية للجهات الحكومية ليست مستقلة بالكامل، وإمنا مرتبطة بالذمة املالية للدولة.

مفهوم المحاسبة الحكومية:

هناك العديُد من املفاهيم للمحاسبة الحكومية تصبُّ يف النهاية يف معنى واحد، ويكتفي 

املؤلِّف بالتعريف اآليت للمحاسبة الحكومية، الذي يشمل اإلطار النظامي واملبادئ والنشاط 

والنتائج، إذ تُعرَّف بأنها:

مجموعة املبادئ واملعايري واألنظمة واللوائح والتعليامت التي تُش��كِّل األُسس والوسائل 

واألساليب والقواعد واإلجراءات والنظم املحاسبية، التي متكِّن من تصنيف وتبويب وإثبات 

العمليات املالية وتس��جيلها يف الس��جالت املحاس��بية ومعالجتها إلع��داد القوائم والنتائج 

والتقارير املالية التي تساعد يف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.
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من هذا التعريف ميكن أن نُلخِّص مكونات املحاسبة الحكومية، وهي:

1- مبادئ محاسبية وفنية مصدرها األنظمة واملعايري.

2- أسس ووسائل وأساليب وقواعد وإجراءات هي ترجمة للمبادئ واألنظمة.

3- تصميم نظام محاسبي آيل يشمل اإلجراءات والوسائل الرقابية الالزمة لحامية األموال.

4- املعالجة املالية لألحداث االقتصادية.

5- إعداد القوائم والتقارير املالية التي متكِّن من الرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات.

أهداف المحاسبة الحكومية:

ال ش��ك أن املح��رِّك الرئيس ألهداف أيِّ فرع من فروع املحاس��بة ه��و النتيجة النهائية 

امل��راد الوصول لها من خالل نظ��ام يحكم العمل، واملتتبع للمحاس��بة الحكومية يجد أنها 

كان��ت تعاين من عدم توفُّر املؤرشات الت��ي تقيس مدى تحقيق األهداف املناطة بها الجهة 

الحكومية، وقد يكون الس��بب أن تصميم األنظمة املحاس��بية اآللية ه��و لخدمة التقارير 

املالي��ة التي تتطلبها الجهات الرقابية دون األخذ يف االعتبار احتياجات الجهة الحكومية من 

التقارير املالية، كام أن املحاسبة الحكومية هي إحدى أهم األدوات التي من خاللها تحصل 

اإلدارة الحكومية عىل املعلومات الالزمة للتأكُّد من سالمة الوضع املايل للجهة.

يرى املؤلف أن املحاس��بة الحكومية تس��عى يف مفهومها املتط��ور إىل تحقيق األهداف 

اآلتية:

1- التحديد الدقيق لألسس والوسائل الفنية املناسبة لتطبيق النظام املحاسبي الحكومي.

2- إثبات وتسجيل وتبويب العمليات املالية للجهة الحكومية.

3- إصدار التقارير املالية الدورية والختامية عن الحالة املالية للجهة الحكومية.  

4- اله��دف األه��م للمحاس��بة الحكومية ه��و تزويد كافة املس��تويات اإلداري��ة يف الجهة 

الحكومية والجهات الس��يادية والرقابية باملعلومات املالية واإلحصائية املتعلقة باملوارد 

املالية؛ للمس��اعدة يف متابعة س��ري األعامل واتخاذ الق��رارات والتخطيط وتنفيذ الربامج 

واملرشوعات.
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ولألس��ف، يف بعض الجهات الحكومية تحقيق هذا اله��دف مقترص عىل املعلومات 

والتقاري��ر التي تزوِّد بها الجهة الجهات الرقابية، دون النظر الحتياج الجهة نفس��ها من 

التقاري��ر التي تس��اعدها يف اتخاذ الكثري من القرارات املهم��ة املبنية عىل بيانات مالية 

دقيقة وتفصيلية عن جميع األنشطة التي تزاولها الجهة.

م يف الجهات الحكومية يجب  لذلك يرى املؤلف أن النظام املحاسبي الحكومي املصمَّ

م تفاصيَل مالي��ة دقيقة لكافة املس��تويات اإلدارية.  وال ميك��ن أن يتوفر ذلك  أن يق��دِّ

دون نظام محاس��بي يُبَنى عىل االحتياج الفعيل من التقارير املالية عىل مس��توى الجهة 

الحكومي��ة، ويأخذ يف االعتب��ار املتطلبات من املعلومات التي تخدمها، عندئٍذ س��يكون 

النظام املحاس��بي أداًة مهمًة لكافة املس��ؤولني يف الجهة.  وع��ىل الجهات الحكومية أن 

تويل عملية تحليل وتصميم النُّظم املحاس��بية أهميًة كربى ليتمكن النظام من إمدادها 

بالتقارير الالزمة والداعمة التخاذ القرارات.

5- إمداد الوحدات اإلدارية املختلفة بالبيانات التي تساعدها يف التخطيط وإعداد موازناتها 

التقديرية من إيرادات ومرصوفات للسنة املالية القادمة.

6- إحكام الرقابة املالية يف الجهة الحكومية، ويشمل اآليت:

- تقديم املعلومات الالزمة للرقابة املالية عىل املرصوفات والنفقات، والتأكُّد من رصفها 

يف األوجه املخصصة لها، والتي تُحقِّق أهداف الجهاز الحكومي وفقاً لألنظمة واللوائح 

املنظِّمة لذلك )التعليامت املالية للميزانية والحسابات، تعليامت ما يرُصف من البنود، 

نظام تصنيف مالية الحكومة(.

- تقدي��م املعلوم��ات الالزمة للرقابة املالية ع��ىل اإليرادات واملتحص��الت، والتأكد من 

تحصيله��ا يف وقتها والحفاظ عليه��ا وفقاً لألنظمة واللوائح املنظِّم��ة إليرادات الدولة 

)نظام إيرادات الدولة والئحته التنفيذية(.

- الرقابة عىل األصول واملمتلكات والتأكد من س��المتها واملحافظة عليها واستخدامها يف 

تحقيق األهداف.

مها املحاس��بة الحكومية من خالل النظام املحاس��بي اآليل من  7- تعترب املعلومات التي تُقدِّ

أهم األدوات التي تس��اعد الجهة الحكومية يف تقييم أدائها، كام تساعد تلك املعلومات 

املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة يف أداء مهامه.
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8- إم��داد املحللني واإلعالميني وأفراد املجتمع مبا قد يلزم من بيانات لتتبُّع أنش��طة أجهزة 

الدولة املختلفة وتقييمها.

خصائص المحاسبة الحكومية:

األنظمة املحاسبية الحكومية تتميز بالخصائص اآلتية)2(:  

دة تُطبَّق عىل جميع الجهات الحكومية. 1- أنظمة ُموحَّ

2- ال تهدف إىل قياس الربح؛ ألن القطاع العام من خصائصه أنه ال يهدف إىل الربح.

3- يُطبق غالباً األس��اس النقدي، إال أن التط��ورات األخرية تُبنيِّ أن الحكومات بدأت االتجاه 

لتطبيق أس��اس االس��تحقاق أو األساس املعدل )االس��تحقاق للمرصوفات والنقدي عىل 

اإليرادات(.

4- األصول التي متلكها الدولة ال تظهر يف الس��جالت املحاس��بية كأصول باس��تخدام األساس 

النقدي )ألنها تعترب يف حكم املرصوفات(، لكنها س��تظهر إذا تحوَّلت الحكومات ألس��اس 

االستحقاق.

5- بناء النظام املحاسبي مرتبٌط ببناء املوازنة العامة للدولة، من حيث البنود والتعليامت.

6- هناك العديد من األدوات الرقابية التي تُبنى يف النظام املحاسبي اآليل.

قواعد األنظمة المحاسبية الحكومية:

يف مفهوم املحاس��بة الحكومية أُشري إىل أن هناك قواعد لها تنبثق من املبادئ واألنظمة 

د كيفيَة عمل النظام املحاس��بي الحكومي بكفاءة  واللوائ��ح والتعليامت، هذه القواعد تُحدِّ

وفاعلية، وفيام ييل سوف نستعرض معاً هذه القواعد:

القاعدة األولى:

النظام املحاسبي يجب أن يتوافق مع املتطلبات من البيانات واملعلومات والتقارير التي 

تفرضها الجهات الرقابية، ويأخذ يف االعتبار التوجهات املالية واإلدارية واالقتصادية للدولة.

)2( الشوبيك، يونس عليان؛ أبو شاملة، أحمد محمد)2012م(.  املحاسبة الحكومية، عامن:  دار الثقافة للنرش، ص 47.
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القاعدة الثانية:

َربْط النظام املحاس��بي بنظ��ام تبويب املوازنة العامة املقرِّ من الس��لطة الترشيعية، يف 

اململكة العربية السعودية تم إقرار نظام إحصاءات مالية الحكومية، 2014.

القاعدة الثالثة:

بن��اء كاف��ة اإلجراءات الرقابي��ة داخل النظام، بحي��ث مينع التجاوزات، ويؤكد س��المة 

العمليات املالية.

القاعدة الرابعة:

الفصل بني الس��لطات املتعارضة، والتي إذا متكن منها موظف واحد استطاع أن يخالف 

األنظمة ويتجاوز اإلجراءات الرقابية الكاشفة لها.

القاعدة الخامسة:

وضوح اإلجراءات والنامذج واملستندات وسهولة استخدامها.

مقومات النظام المحاسبي الحكومي:  

هن��اك مقوم��ات يجب أن تتوف��ر يف النظام املحاس��بي الحكومي ليك��ون فاعالً ويصل 

ق النتائج املرجوة، وتتمثل هذه املقومات يف اآليت: لألهداف املنشودة من وضعه ويُحقِّ

1- المبادئ والمعايير واألسس المحاسبية:

أي نظام محاسبي يجب أن يعتمد عىل مجموعة من املبادئ واملعايري واألسس املحاسبية 

م اإلطار الفني لعمل النظام )وحدة القياس، سنوية املوازنة، القيد املزدوج ... إلخ(. التي تُقدِّ

2- النظم واللوائح والقواعد والتعليمات المالية:

تخضع املحاسبة الحكومية للنُّظم التي تصدرها السلطة الترشيعية واللوائح والتعليامت 

ح اإلجراءات واألدوات الرقابية التي  والقواعد التي تصدرها الس��لطة التنفيذية، وه��ي تُوضِّ
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تحكم العمليات املالية واملحاسبية الحكومية.  )أنظمة ولوائح وقواعد املشرتيات، اإليرادات، 

اإليجار، التعليامت املالية للميزانية والحسابات ونظام إحصاءات مالية الحكومة ... إلخ(.

3- مجموعة مستندية:

أي نظ��ام محاس��بي بحاجة إلثب��ات العمليات املالي��ة التي متَّت، لتعط��ي دليَل إثبات 

وقوع العملية؛ لذلك من مقومات النظام املحاس��بي الحكومي وجود مجموعة مس��تندية 

متكاملة تثب��ت كافة العمليات املالية التي حدثت يف الجهة الحكومية، فهناك مس��تندات 

إلثبات املرصوفات واملدفوعات )أمر الرصف، أمر الدفع والش��يكات ... إلخ(، وأخرى إلثبات 

اإليرادات واملتحصالت )إيصاالت االستالم والتحصيل ... إلخ(، وثالثة إلثبات القيود املحاسبية 

الحكومية )أمر الرصف وإذن التسوية(.

4- دليل للحسابات:

باس��تخدام األنظمة املحاس��بية اآللية يف معالجة البيانات، أصبح من املهم وجود دليل 

بأرقام ومسميات األصول والخصوم وأبواب وبنود املرصوفات واإليرادات والحسابات األخرى 

يف الجهة الحكومية، بحيث ميثِّل بش��كل دقيق التبويب الصحيح لحس��ابات الجهة، َوفق ما 

جاء من تصنيف يف موازنة الجهة والتعليامت الصادرة من وزارة املالية واحتياجات الجهة.  

5- مجموعة سجالت محاسبية وإحصائية:

حت��ى نتمكن من معرفة أرصدة الحس��ابات دون وجود مجموعة من الس��جالت تُقيَّد 

بها العمليات املالية، س��وف يتطل��ب األمر الكثرَي من الوقت لتجميع األرقام باملس��تندات 

املالية، لكن مع توفُّر الس��جالت املحاسبية والقيد بها أوالً بأول، مُيكننا الحصول عىل أرصدة 

الحسابات يف ثواٍن معدودة؛ لذلك من املقومات املهمة ألي نظام محاسبي تصميم مجموعة 

من الس��جالت املحاسبية واإلحصائية التي متكِّن من تس��جيل العمليات املالية فيها بشكل 

آيل.  )سجل اليومية العامة، األستاذ العام، األستاذ املساعد، املرصوفات، اإليرادات ... إلخ(

س��ؤال:  هل ما زلنا بحاجة للس��جالت املحاس��بية يف ظل اس��تخدام األنظمة املحاسبية 

اآللية؟  وهذا سؤال سيُجاب عنه يف الفصل السادس من هذا الكتاب.
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6- مجموعة التقارير المالية:

للحصول عىل النتائج من النظام املحاسبي ال بد من وجود مجموعة من التقارير املالية 

التي تس��اعد يف معرفة النتائ��ج التخاذ القرارات الرقابية والتخطيطي��ة الالزمة؛ لذلك فبناء 

مجموع��ة من التقارير املالية التي تغطي كافة األنش��طة وتعطي التفاصيل الدقيقة لنتائج 

العمل املايل الذي تم خالل فرتة معينة - يُعدُّ مقوماً مهامً ال يقوم النظام املحاسبي الكفء 

إال به.  ومن تلك التقارير:  )التقارير الدورية، الجدول الشهري، الحساب الختامي، القوائم 

املالي��ة ... إلخ(.  وبعض التقارير متطلب رئييس للجهات الرقابية.  وعىل الجهات الحكومية 

ع��دم االكتفاء به��ذه التقارير، بل يج��ب أن يُبنى يف النظام املحاس��بي اآليل مجموعة من 

التقاري��ر تخدم كافة الوحدات اإلدارية بالجهة.  ويف الغالب جودة أي نظام محاس��بي آيل 

تُقاس بعدد ونوعية التقارير املالية التي يقدمها ذلك النظام.

7- نظام للضبط الداخلي:

يحدد مسؤوليات واختصاصات وواجبات كلِّ موظف، واملتعلقة بعمليات الرصف والتحصيل 

والتسجيل وإعداد التقارير املالية، بحيث يضمن الفصل املناسب بني السلطات واملسؤوليات.

ال: 8- نظام رقابة داخلية فعَّ

يضمن عدم تجاوز األنظمة واللوائح والتعليامت املالية، ومينع وقوع مخالفات أو أخطاء 

يف العمل املايل أو املحاسبي.  فأي نظام محاسبي يحتاج إلجراءات رقابية تحمي العمل املايل 

من أي مخاطر قد تؤثِّر عليه أو تسمح بالتجاوزات.

9- كوادر بشرية مؤهلة لتنفيذ النظام المحاسبي:

ال يتطلب توفري املوارد البرشية املؤهلة علمياً وعملياً،  تطبيق النظام املحاسبي بشكل فعَّ

حتى تتمكن من اإلملام مبقومات النظام املحاس��بي الس��ابقة وتطبيقه بالش��كل الصحيح.  

وه��ذه من املعوقات التي تواج��ه اإلدارات املالية يف األجهزة الحكومي��ة، وهي عدم توفُّر 

العنرص البرشي املؤهل محاس��بياً بالش��كل املناس��ب.  ويعترب هذا املق��وم هو األهم عىل 

اإلطالق من بني املقومات السابقة، وهو محور نجاح النظام املحاسبي.
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منهجية المحاسبة في األجهزة الحكومية)3):  

بعد التطرُّق ملفهوم املحاس��بة الحكومية وأهدافها وخصائصها ومقوماتها، يف هذا الجزء 

سوف نستعرض املنهجية الالزم اتباعها لضامن الرقابة والجودة يف املحاسبة الحكومية، وفيام 

ييل بع��ض النقاط املهمة التي وضعته��ا اللجنة القومية للمحاس��بة الحكومية يف الواليات 

املتح��دة األمريكية س��نة 1951، وقد تضمنت املبادئ واإلج��راءات التي يقوم عليها النظام 

املحاسبي للوحدات الحكومية، وهي كاآليت:

1- يج��ب أن يك��ون النظام ق��ادراً عىل توضيح م��ا إذا كانت الوحدة ق��د التزمت بتطبيق 

القوان��ني والتعليامت عند تحصيلها لإليرادات وإنفاقه��ا للمرصوفات، وما إذا كانت كلُّ 

الترصفات قد متَّت وفق الطريقة املحددة لها واألهداف املرسومة.

2- إذا م��ا تعارضت النصوص القانونية مع املبادئ املحاس��بية، فإنه يجب االلتزام بالقوانني 

والتعلي��امت، ولكن ينبغ��ي عىل الجهات املختصة توضيح مثل ه��ذه الخالفات واقرتاح 

التعديالت املالمئة.

3- يجب أن يقوم نظام حس��ابات الحكومة عىل أس��اس نظرية القيد املزدوج مع استخدام 

مجموعة مس��تندية كافية لتحقيق الرقابة الفاعلة عىل املرصوف��ات واإليرادات )يومية 

عامة - أستاذ عام - أستاذ مساعد(.

4- يف ح��دود القانون ومتطلبات اإلدارة املالية ينبغ��ي العمل قدر اإلمكان عىل اإلقالل من 

ع��دد االعتامدات حتى تتوفر املرونة الالزم��ة لنجاح النظام املايل.  هذه الجزئية بالذات 

تُعِط��ي مزيداً من املرونة للجه��ات لحكومية بتجميع عدد م��ن النفقات يف بند واحد، 

وتقلل من عمليات املناقالت.

5- ميكن تقسيم االعتامدات إىل:  

- اعتامد عام.

صة. - اعتامد إيرادات ُمخصَّ

- اعتامد رأس مال عامل.

)3( الرشيف، محمد عبد الله؛ اإلمام، عبد العزيز )1422ه�(.  حسابات الحكومة، الرياض:  دار طويق للنرش، ص 103- 108.
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- اعتامد إيرادات سندات.

- اعتامد استهالك سندات.

- اعتامد وصاية أو وكالة.

- اعتامد هيئات أو مؤسسات عامة.

6- يجب تقس��يم االعتامدات طبقاً الحتياجات الوحدة اإلدارية بحيث يتامىش التقسيم مع 

التبويب والتصنيف املتبع يف املوازنة العامة للدولة.

7- يج��ب أن يتوفر ل��كل اعتامد مجموعة متوازنة من الحس��ابات، ويج��ب أن يُراَعى أن 

تكون تلك الحس��ابات قادرًة عىل إعطاء صورة واضحة عن فروع النشاط املتعلقة ببنود 

االعت��امد، باإلضافة إىل بيان مدى االلتزام بالقوان��ني والتعليامت املالية واإلدارية.  وهذا 

يتضح جلياً يف تطبيق الحكومة لتصنيف مالية الحكومة 2014.

8- ينبغ��ي التفرقة بني الحس��ابات املختصة باألصول املتداولة وتل��ك التي تتعلق باألصول 

الثابت��ة، كام يجب التفرق��ة بني مجموعة الحس��ابات التي تختصُّ بالخص��وم املتداولة 

وتل��ك التي تختصُّ بالخصوم طويلة األجل.  وباس��تثناء االعت��امدات الخاصة برأس املال 

العام��ل والوصاي��ة والهيئات واملؤسس��ات العامة، فإنه ال يجوز كمب��دأ عام أن تحتوي 

نفس مجموعة الحس��ابات عىل كلٍّ من األصول الثابتة واملتداولة معاً.  كام يجب إنشاء 

مجموعة من الحسابات تختصُّ بإظهار الخصوم طويلة األجل مثل السندات وااللتزامات 

املتعلقة بها، ويُس��تثَنى من ذلك اعتامدات اإلي��رادات مقابل منفعة خاصة واعتامدات 

الهيئات واملؤسسات العامة.

9- يتم تقويم األصول الثابتة عىل أساس التكلفة الفعلية وقت الحصول عىل األصل، أو عىل 

أس��اس التكاليف التقديرية يف حالة عدم توفر البيان��ات الخاصة بالتكاليف الفعلية، أو 

عىل أساس القيمة التقديرية إذا مل يتم الحصول عىل األصل عن طريق الرشاء كام لو كان 

قد تمَّ الحصول عىل األصول عن طريق الهدية.

10- ال يُحتَس��ب اس��تهالك األصول الثابت��ة العامة ما مل ميكن حجز املبال��غ النقدية الالزمة 

الس��تبدالها، غري أن هذا ال مينع من احتس��اب االس��تهالك بياناً دون قيده يف السجالت 

املحاسبية وذلك لالستفادة منه يف أغراض أخرى، مثل احتساب تكلفة الخدمة املؤدَّاة مثالً.
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11- ينبغي أن تكون الحس��ابات ق��ادرًة عىل توفري البيانات الالزمة إلح��كام الرقابة املالية 

واإلدارية ع��ىل عنارص اإليرادات مع ضبط اإلنفاق، ويتم ذلك عن طريق توفري بيانات 

تقديري��ة وفعلية عن املرصوفات واإليرادات، وإجراء املقارنة بني ما كان مقدراً وما تمَّ 

فعالً؛ ملعرفة االنحرافات وحرصها ومعالجتها، ويكون ذلك يف شكل قوائم وتقارير.

12- أوصت اللجنة باتباع أس��اس االس��تحقاق يف قيد اإليرادات واملرصوفات الحكومية كلام 

كان ذل��ك ممكناً، وهذا يس��تدعي بطبيع��ة الحال تكوين مخصص��ات كافية ملواجهة 

اإليرادات املشكوك يف تحصيلها.

صة لها  13- يجب تقس��يم اإلي��رادات طبقاً ملصادرها من ناحية، وطبق��اً لالعتامدات املخصَّ

من ناحي��ة أخرى، كام يجب تقس��يم املرصوفات طبقاً لكلٍّ م��ن االعتامدات الخاصة 

ه، ومن ناحية أخرى يجب  بها وطبيعتها ووظيفتها والغرض منها والنش��اط الذي تخصُّ

أن يكون التقس��يم لكلٍّ م��ن اإليرادات واملرصوفات موحداً وُملزِم��اً لجميع الوحدات 

الحكومية.

د من املصطلحات والحسابات والقوائم  14- يجب أن يقوم النظام املحاسبي عىل أساس ُموحَّ

والتقارير، س��واًء كان ذلك عند إعداد موازنة الدولة أو عند إعداد الحسابات الختامية 

وإعداد التقارير عن نشاط الوحدة.

15- يجب تركيز مس��ؤولية اإلرشاف عىل مجموعة الحسابات وإعداد التقارير تحت سلطة 

شخص واحد.

ة عىل  16- ينبغي إعداد تقارير مالية شهرياً عىل األقل، لتوضح املركز املايل للحسابات املعدَّ

أساس تقديري.

17- يجب تسجيل االرتباطات خصامً عىل حسابات االعتامدات الخاصة بها يف الوقت الذي 

يتم فيه توقيع العقود أو إصدار أوامر التوريد.

دة. ة عىل أُسس موحَّ 18- يجب أن تكون التقارير ُمَعدَّ

19- تطبيق مجموعة من األُس��س والقواعد واإلجراءات املحاس��بية التي تناسب أيَّ نشاط 

حكومي اقتصادي.

د. 20- التزام كل وحدة بإعداد موازنتها طبقاً للتبويب والتصميم املوحَّ
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21- ينبغ��ي أن تُراجع حس��ابات الوحدة الحكومية من ِقبل أجه��زة مراجعة خارجية، مثل 

الديوان العام للمحاسبة.

22- تس��جيل األعيان يف الس��جالت اإلحصائية، وإجراء ج��رد دوري ومقارنة الجرد الفعيل 

باألرصدة يف السجالت وحسابات املراقبة.

مبادئ المحاسبة الحكومية:

مصطلح مبدأ يعني أول اليشء، واملبادئ املحاس��بية هي األولويات التي يجب أن تؤخذ 

يف االعتب��ار عند تطبيق املحاس��بة، وهي مبنية ع��ىل التجارب والخربات الس��ابقة، بحيث 

تُسهِّل التطبيق السليم للمحاس��بة.  وهذه املبادئ تجعل اإلجراءات املحاسبية متشابهًة يف 

معظ��م الرشكات وال��دول، ودامئاً ما يُطلق عليها املبادئ املحاس��بية املتعارف عليها.  هناك 

مبادئ للمحاس��بة بش��كل عام، وهي تنطبق عىل املحاس��بة املالية بالقطاع التجاري، وكثرٌي 

منها ينطبق عىل املحاس��بة الحكومية وليس كلها، فاملحاس��بة الحكومية تعتمد بشكل كبري 

ع��ىل األنظمة واللوائح والقواعد والتعليامت املالية التي تصدرها الحكومة.  وفيام ييل أهم 

املبادئ املحاسبية التي تنطبق عىل املحاسبة الحكومية:

مبدأ الفترة المحاسبية:

ه��و من املبادئ املهمة يف املحاس��بة نتيج��ة احتياج املتعاملني مع املنظمة أو املنش��أة 

االقتصادية ومس��تخدمي التقارير املالية إىل بيانات ومعلوم��ات دورية حول نتيجة عملها، 

حت��ى يتمكنوا م��ن تقييم عملها ونتيجتها؛ لذلك يفرتض املبدأ أن عمر املنش��أة أو املنظمة 

��مة بش��كل سنوي متساٍو، وكل سنة مستقلة عن األخرى، وبناًء  عبارة عن فرتات مالية مقسَّ

عىل ذلك يتم إعداد التقارير املالية والقوائم املالية عن كل فرتة مالية لتوفري بيانات دورية 

عن الوضع املايل لها.

مبدأ سنوية الموازنة:

من األدوات الرقابية التي تس��تخدمها الحكومة يف الرقابة عىل األجهزة الحكومية املوازنة، 

وهذه تَُعدُّ بش��كل سنوي.  وانطالقاً من ذلك ومن الزاوية املحاسبية يتكون لدينا قاعدة ثابتة 
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يف الجهات الحكومية، وهي أن هذه املوازنة تَُعدُّ بش��كل س��نوي.  وق��د تَُعدُّ لفرتات أقل من 

السنة حسب الظروف االقتصادية.  يف القطاع الخاص قد تَُعدُّ هذه املوازنات بشكل شهري أو 

ربعي، وأيضاً سنوي وأكرث.  وهذه السنوية متكِّن من األخذ يف االعتبار جميَع تقلُّبات عام كامل.

مبدأ سنوية المصروفات:

مبدأ سنوية املوازنة يف الجهات الحكومية يأخذ يف طياته مبدأً ثابتاً لها، وهو أن املرصوفات 

ل بشكل سنوي كافة  ى بالسنة املالية، وتُحمَّ مرتبطة بهذه املوازنة وتأيت بشكل سنوي وتُسمَّ

النفقات املدفوعة كمرصوفات، دون التفريق بني املرصوف االس��تهاليك والرأس��اميل، ودون 

النظر لتاريخ الحصول عىل الخدمة.  ويظهر ذلك جليًّا باستخدام األساس النقدي املحاسبي؛ 

ألن أس��اس االستحقاق املطبَّق يف املحاسبة املالية يعمل عىل مقابلة اإليرادات باملرصوفات، 

وتُوزَّع املرصوفات عىل أكرث من سنة حسب استحقاقها.  

مثال يوضح سنوية المصروفات في األجهزة الحكومية:

تعاقدت وزارة الصحة يف السنة املالية 1439 / 1440ه� مع رشكة مقاوالت إلنشاء مركز 

صح��ي بقيمة 3.500.000 ريال، وقد تمَّ إنجاز املركز الصحي يف عام 1440 / 1441ه�، وتم 

سداد كامل املبلغ يف عام 1441 / 1442ه�.

بتطبيق مبدأ س��نوية املرصوفات نجد أن كامل املبلغ س��وف يُحمل عىل س��نة 1441 / 

1442ه� فقط؛ ألن املبلغ رُصِف خاللها، بالرغم من أن املرشوع بدأ يف سنة 1439 / 1440ه�، 

ل  وس��وف يتم اس��تخدامه لسنوات الحقة.  ولو طُبِّق أساس االس��تحقاق فإن املبنى سيُسجَّ

كأصل ويُستهلَك عىل سنوات عمره التي قد متتد لثالثني عاًما.

مبدأ وحدة القياس:

ال نس��تطيع أن نفهم التقارير املالية التي تصدرها األنظمة املحاسبية ما مل تُقس بوحدة 

قياس مالية ثابتة، بحيث يتم عرض الحسابات والتقارير املالية بوحدة نقدية واحدة )الريال 

أو الدوالر مثالً(.  وتم اعتامد الوحدة النقدية كأس��اس للقياس واإلفصاح لسهولة استخدامها 

وكونه��ا من أك��رث وحدات القياس قبوالً، فه��ي تُعربِّ عن املعلومات يف صيغ��ة كمية كأرقام.  
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وهذا ينطب��ق عىل الجه��ات الحكومية، فهي تس��تخدم الريال الس��عودي يف قياس املوازنة 

واملرصوفات واإليرادات وأرصدة جميع الحس��ابات.  وال ميكن أن تُس��تخَدم أكرث من وحدة 

قياس يف نفس القوائم والحسابات املالية؛ ألن ذلك سيُشكِّل عدَم تجانس بني األرقام.  وهذا 

ال يعني أننا ال نستطيع استخراَج التقارير بأكرث من عملة، بل ذلك وارد لكن بتقارير مستقلة.

مبدأ تصنيف الحسابات:

ليعمل النظام املحاسبي بشكل صحيح وسلسل ال بد من تصنيف جميع الحسابات َوفق 

فئات نوعية، ويكون لكل حس��اب رقم ضمن ما يُع��رض بدليل التصنيف، فاألصول تُصنَّف 

حس��ب أنواعها؛ متداولة وثابتة وغري ملموسة، واملرصوفات تُصنَّف وفق الغرض من النفقة 

وتكون متسقًة مع ما ورد يف موازنة الجهة السنوية املعتمدة من مجلس الوزراء واملتوافقة 

م��ع دليل إحصاءات مالي��ة الحكومة 2014، كذلك حال اإليرادات الت��ي تُصنَّف أيضاً وفق 

أنواعها َوفق ما جاء بالدليل، وتُصنَّف كذلك الحسابات الجارية وحسابات التسوية ووسائل 

الدفع َوفق التعليامت املالية الصادرة من وزارة املالية.  وهذا التصنيف س��وف ي�ُس��تخدم 

لتسجيل العمليات املالية وإصدار التقارير املالية.

معايير المحاسبة الحكومية:

املعيار يُعربِّ عن طريقة متوافق عليها لتنفيذ مهام أو إنتاج سلع أو إدارة أعامل، وتُغطي 

ن ميلكون الخربة  املعايري جميَع األنشطة، وهي نتيجة خربات وحكم مرتاكمة ألداء العمل ممَّ

يف مجالهم.  وذُكِر يف ويكيبيديا أن املعيار عبارة عن »خطوط مرشدة تقنية مقبولة بالتحكيم 

ه��ا منظمٌة معروفٌة حكومية أو غري تجارية، تُس��تخَدُم لتحقيق توحيٍد يف مجال معني،  تُِعدُّ

تها مجموعة متخصصة بعد دراسٍة مكثفة ملا هو متوفُّر  تَس��تند إىل مس��ودة مواصفات أعدَّ

م��ن الطرق واملقاربات«، يجري فيام بعد التصديق ع��ىل املقرتح من ِقبل منظمة معروفة، 

ويج��ري اعتامده مع الوقت بالقبول الع��ام.  وهي متعددة ومتنوعة وتغطي كافة مجاالت 

تطبيق املحاسبة، وفيام ييل أمثلة ملعايري املحاسبة الحكومية املتعارف عليها:

أصدر مجلس الوزراء دليَل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاسبة الحكومية، ويحتوي عىل 

العديد من املعايري التي سنناقشها بالتفصيل يف الفصل التاسع من هذا الكتاب، حيث ستُطبَّق 
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ث��ة من النظام املحاس��بي الحكومي الذي هو بصدد اإلع��داد واملراجعة،  يف النس��خة املحدَّ

والذي يُعدُّ نقلًة نوعية حيث سينتقل من تطبيق األساس النقدي ألساس االستحقاق، وفيام 

يأيت هذه املعايري:

- معيار السياسات املحاسبية والتغيريات يف التقديرات املحاسبية واألخطاء.

- معيار املرصوفات.

- معيار اإليرادات.

- معيار األصول.

- معيار منافع العاملني.

- معيار تكاليف االقرتاض.

- معيار العمليات بالعملة األجنبية.

- معيار اإلفصاح عن التعامالت مع أطراف مرتبطة.

- معيار التقارير القطاعية.

- معيار املخزون.

- معيار عقود اإليجار.

- معيار العقارات االستثامرية.

- معيار االستثامر يف حقوق امللكية.

- معيار الهبوط يف قيمة األصول.

- معيار األحداث الالحقة لتاريخ التقارير.

أُسس القياس المحاسبي الحكومي:

مصطلح أساس محاسبي يعني وجوَد قاعدة محاسبية تُشكِّل أساًسا ترتكز عليه املعالجة 

املحاس��بية للعمليات املالية.  ويف علم املحاس��بة هناك أساس��ان إلثب��ات العمليات املالية 

)القيود املحاس��بية(:  األس��اس النقدي وأساس االس��تحقاق، وفيام ييل تفصيل لكل أساس 

والفروق بينهام:
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1- األساس النقدي:

هذا األساس يعتمد عىل النقد، أي عندما تحرض النقدية تكون هناك قيود محاسبية، فعند 

ل، بغض النظر عن استحقاقها من  ل، وعندما تُدفَع املرصوفات تُسجَّ تحصيل اإليرادات تُسجَّ

عدمه، وال يُؤَخذ يف االعتبار أي إيرادات أو مرصوفات مستحقة.  اإليراد يتحقق ويُعرتَف به 

يف تاريخ قبضه، واملرصوف يتحقق ويُعرتَف به يف تاريخ دفعه.

ويف الجهات الحكومية التي تُطبِّق األساس النقدي، اإليرادات الظاهرة يف حساباتها هي 

لة فعالً خالل الس��نة املالية، كام أن املرصوفات الظاهرة يف الحسابات هي  اإليرادات املحصَّ

ما تمَّ دفُعه فعلياً، رغم أن بعض اإليرادات وبعض املرصوفات ستستفيد منها لعدة سنوات 

قادمة.  والحس��اب الختامي للدولة يش��تمل عىل املقبوضات واملدفوع��ات النقدية خالل 

السنة املالية املاضية.

هذا األساس يتميز بسهولته وسهولة ورسعة إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي 

والتقاري��ر املالية الدورية، وهذا يتوافق مع متطلبات الجه��ات الرقابية التي تهتم بالرقابة 

ع��ىل اإليرادات واملرصوفات النقدية ومقارنتها مع املوازنة الس��نوية للتأكد من االلتزام بها، 

كام أن تكلفة تطبيقه أقل من أساس االستحقاق، فاملتطلبات املحاسبية بسيطة.

ويُعاب عىل هذا األس��اس عدم تقديم املعلومات التي تعكس الوضَع املايل العادل لكل 

سنة من الس��نوات املالية؛ لتداخل السنوات يف اإليرادات واملرصوفات، ومن ثَمَّ ال نستطيع 

الحكَم عىل كفاءة عمل اإلدارة الحكومية.  والتقارير املالية وعىل رأس��ها الحساب الختامي 

تُظِهر التدفقات املالية فقط.  كام أن هذا األساس ال مُيّكن من إجراء املقارنات بني السنوات 

بس��بب تداخل أنشطتها مع بعضها البعض نتيجة عدم الفصل بني إيرادات ومرصوفات كل 

س��نة عىل حدة.  وهو غري مناس��ب لتوجهات الحكومات واهتاممه��ا بكفاءة اإلنفاق، فهو 

م املعلومات والتقارير التي تساعد عىل مراقبة ذلك. ال يُقدِّ

2- أساس االستحقاق:

ه��ذا األس��اس ال يهتم بواقعة التحصي��ل أو الدفع إلثبات العملي��ات املالية، وإمنا يهتم 

بتاريخ تحقُّق أو أداء الخدمة أو تقديم الس��لعة، وهذا األس��اس يفرِّق بني النفقات الجارية 
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م  والنفقات الرأس��املية، ويتم حساب استهالك النفقات الرأس��املية )األصول( بحيث تُقسَّ

النفقة عىل س��نوات االس��تفادة من هذا األصل.  ويُطبَّق هذا األساس يف الرشكات واملنشآت 

التجاري��ة، واتجهت كثري من الحكوم��ات لتطبيقه، وخالل الفرتة الحالية الس��عودية لديها 

مرشوع لتطبيق أساس االستحقاق بدل األساس النقدي، لكن األمر يحتاج إىل وقت وجهد.

من صعوبات تطبيق أس��اس االس��تحقاق يف الحكومات بقاء الحس��ابات مفتوحة ملدة 

طويل��ة نظراً لضخامة العمليات املالية التي تقوم بها بعض الجهات الحكومية ذات الحجم 

الكب��ري، وهو ما قد يؤدي إىل تأخري إصدار التقارير املالية، لكن بتخفيض اإلجراءات وتطوير 

النظ��م اآللية وتدريب املوظفني بش��كل جي��د ميكن أن نتجاوز ه��ذه الصعوبات.  كام أن 

تطبي��ق هذا األس��اس يحتاج إىل مهارات متخصصة يف املحاس��بة، وأن يك��ون َمن يعمل يف 

اإلدارات املالية يف الجهات الحكومية حاصالً عىل بكالوريوس محاسبة.

أس��اس االستحقاق يتميز بتوفري املعلومات وإمكانية املقارنات بني السنوات املالية، فهو 

يُظِهر بعدل النتائَج املالية.

يف الس��ابق كانت كثري من الحكومات تُطبِّق األس��اَس النقدي إلثب��ات عملياتها املالية، 

لكنَّ كثرياً منها اتجهت لتطبيق أس��اس االس��تحقاق.  ومعايري املحاس��بة الدولية يف القطاع 

العام ُوِضعت عىل أس��اس االس��تحقاق ملقاربتها مع املعايري املحاس��بة الدولية، وتم إجراء 

ع معايري املحاسبة الدولية يف القطاع العام  تعديالت عليها لتتناسب مع القطاع العام.  وتُشجِّ

عىل تطبيق أس��اس االستحقاق من خالل تس��هيل االلتزام بهذه املعايري واستخدام األحكام 

االنتقالية يف جوانب محددة)4(.  

مثال على تطبيق األساس النقدي وأساس االستحقاق:

بتاري��خ 1440/9/8ه��� تعاقدت وزارة العمل مع مكتبة جرير لتوريد 100 حاس��ب آيل 

بقيم��ة 4.000 ريال / للجه��از.  وقد قامت املكتبة بتوريد 80 جهازاً بتاريخ 1440/12/6ه�، 

وتوري��د 20 جهازاً بتاريخ 1441/3/4ه�، وتمَّ س��داد كامل املبل��غ )400.000 ريال( بتاريخ 

1441/4/23ه�، )السنة املالية القادمة(.

)4( االتحاد الدويل للمحاسبني )2007م(.  إصدارات معايري املحاسبة الدولية يف القطاع العام، أبو غزالة للرتجمة والنرش، ص 19.
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يتم إثبات العملية السابقة كاآليت:

- باستخدام األساس النقدي:  

يتم إثبات العملية عند دفع املبلغ وذلك بتاريخ 1441/4/20ه�، ويتم يف سجالت السنة 

املالية لعام 1441ه�.  ويكون القيد بالشكل اآليت:

400.000 من ح�/ املرصوفات / حاسب آيل )رقم البند../../..(

400.000 إىل ح�/ الشيكات أو )أوامر الدفع(

)رشاء 100 جهاز حاسب آيل وسداد القيمة(

- باستخدام أساس االستحقاق:

قها، ويف هذه الحالة تتحقق العملية عند اس��تالم األجهزة  يت��م إثبات العملية عند تحقُّ

من املورِّد؛ لذا سيتم إثبات العملية عىل دفعتني نظراً لورود األجهزة عىل دفعتني كام ييل:  

يف تاريخ 1440/12/6ه�، يتم إثبات استالم عدد 80 جهازاً مببلغ 320.000 ريال، وتُثبت 

العملية يف سجالت السنة املالية لعام 1440ه�، ويكون القيد كام ييل:

320.000 من ح�/ األجهزة واملعدات / حاسب آيل

320.000 إىل ح�/ الدائنني )مكتبة جرير(

)رشاء واستالم عدد 80 جهاز حاسب آيل عىل الحساب(

يف تاريخ 1441/3/4ه�، يتم إثبات اس��تالم عدد 20 جه��ازاً مببلغ 80.000 ريال، وتثبت 

العملية يف سجالت السنة املالية لعام 1441ه� كام ييل:

80.000 من ح�/ األجهزة واملعدات / حاسب آيل

80.000 إىل ح�/ الدائنني )مكتبة جرير(

)رشاء واستالم عدد 20 جهاز حاسب آيل عىل الحساب(
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يف تاري��خ 1441/4/23ه�، يتم إثبات دفع املبلغ املس��تحق للم��ورِّد، وتُثبت العملية يف 

سجالت السنة املالية 1441ه� كام ييل:

400.000 من ح�/ الدائنني )مكتبة جرير(

400.000 إىل ح�/ الشيكات )أوامر الدفع(

 )سداد املبلغ املستحق لرشكة الحاسب املحدودة لقاء توريد عدد 100 حاسب آيل(.  

3- األساس النقدي المعدل:

عند التحوُّل من األس��اس النقدي إىل أس��اس االس��تحقاق تلجأ بعض الدول إىل مرحلة 

متوس��طة بني النقدي واالس��تحقاق، بحيث يُطبَّق النقدي عىل اإليرادات واالستحقاق عىل 

املرصوف��ات.  وطبقاً له��ذه الطريقة تظهر يف الحس��ابات الختامية جمي��ع اإليرادات التي 

قُِبض��ت نقداً خالل الف��رتة املالية، ويظهر يف الجانب املدين املرصوف��ات التي ُدِفعت نقداً 

ولكن بعد إجراء جميع التسويات الجردية الالزمة الخاصة باملرصوفات املستحقة عن املدة، 

ماً عن ُمدد تالية.   واملرصوفات املدفوعة ُمقدَّ

الجهات ذات العالقة بالمحاسبة الحكومية:  

املرشع��ون واملراقبون واملراجعون واملاليون لهم اهتامم وارتباط باملحاس��بة الحكومية، 

فذوو العالقة بها كثريون، وميكن تقسيمهم ملجموعتني هام:

أوالً - المستفيدون الداخليون:

ويُقَصد بهم َمن هم داخل الجهة الحكومية، مثل:

- املحاسب.

- املدقق.

- املراجع.

- املراقب املايل.
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- مدير اإلدارة املالية.

- املراجعة الداخلية.

- إدارة امليزانية.

- اإلدارة العليا.

- إدارة التخطيط.

ثانياً - المستفيدون الخارجيون:

وهم الجهات الرقابية وجهات املراجعة التي تحتاج إىل نتائج املحاسبة الحكومية للتأكُّد 

م��ن تطبيق األنظمة واللوائح والتعليامت املالي��ة وعدم وجود مخالفات وتجاوزات، وهذه 

الجهات هي:

- وزارة املالية.

- الديوان العام للمحاسبة.

- مجلس الوزراء.

- مجلس الشورى.

- هيئة الرقابة العامة.

- الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.

أوجه الشبه واالختالف بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية:

بعد اس��تعراض الجوانب املتعلقة باملحاس��بة الحكومية، ال شك أنَّ هناك تقاُرباً وتباعداً 

بينها وبني املحاس��بة املالية، ويجب أن أنوه أن املحاس��بة يف الجهات العامة تسري يف اتجاه 

ما تُطبِّقه املنشآت التجارية، وبالتايل ففي بعض الدول وحتى يف اململكة العربية السعودية 

خالل الس��نوات القادم��ة لن يكون هناك فوارق كبرية بني املحاس��بة يف الجهات الحكومية 

واملحاس��بة يف القطاع الخاص، ويف الجدول اآليت االختالفات وأوجه التش��ابه بينهام يف حال 

صة محاسبياً: تطبيق الجهات الحكومية نظرية األموال املخصَّ
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جدول )1)

أوجه الشبه واالختالف بني املحاسبة الحكومية واملحاسبة املالية

وجه املقارنةرقم
املحاسبة الحكومية

الوحدات اإلدارية الحكومية
املحاسبة املالية

الوحدات االقتصادية

تهدف إىل الربحيف الغالب ال تهدف إىل الربحالهدف1

مستقلةغري كاملة االستقاللالشخصية االعتبارية2

الجميع ميكن أن ميلكهاللدولة بالكاملامللكية3

رأس املال4
لي��س لها رأس مال، وتحصل 
عىل احتياجاته��ا من موازنة 

الدولة السنوية
لها رأس مال

نظام محاسبي تجاريتُطبِّق نظاماً محاسبياً خاصاًالنظام املحاسبي5

طريقة القيد املزدوج6
العمليات  تُطبِّقه��ا إلثب��ات 

املالية
العمليات  إلثب��ات  تُطبِّقه��ا 

املالية

النقودالنقودوحدة القياس7

سنةسنةالفرتة املحاسبية8

تستخدمتستخدممجموعة مستندية9

10
مجموعة سجالت 

محاسبية
توجدتوجد

قوائم ماليةحساب ختاميالتقارير الختامية11

تبويب الحسابات12
يوجد تبوب حسابات منطي 

لكل الجهات الحكومية

هن��اك تبوي��ب للحس��ابات 
لكنه غري منطي، وأكرث تفصيالً 

من املحاسبة الحكومية

متطابقةمتطابقةمقومات النظام املحاسبي13
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وجه املقارنةرقم
املحاسبة الحكومية

الوحدات اإلدارية الحكومية
املحاسبة املالية

الوحدات االقتصادية

14
بالتكلفة  األصول  تقييم 

التاريخية
نعم

تُطبِّق التكلفة التاريخية، عىل 

املعايري  تطبي��ق  م��ن  الرغم 

الدولي��ة باململكة، وبها تُقيَّم 

األص��ول بالقيم��ة العادل��ة، 

إال أن هيئة سوق املال أجربت 

املس��اهمة ع��ىل  ال��رشكات 

اس��تخدام التكلفة التاريخية 

لث��الث س��نوات قادمة حتى 

د. نهاية 2019م، وقد متدَّ

15

النفقات  ب��ني  التميي��ز 

والنفق��ات  الرأس��املية 

الجارية

نعمال

االستهالك16
ال يُحسب استهالك لألصول؛ 

ألنها تعترب نفقات جارية

يُحتَس��ب اس��تهالك س��نوي 

لألص��ول يُوزَّع عىل س��نوات 

عمر األصل.

17
املخصصات 

واالحتياطيات

وال  املخصص��ات  تك��وِّن  ال 

تُجنِّب احتياطيات

يتم تكوين مخصصات بشكل 

س��نوي، وأيضاً يت��م تجنيب 

احتياطيات يف نهاية السنة.

نعمإىل حد ماالتسويات الجردية18

تخدم جميع املستفيدينتخدم الجهات الرقابية أكرثاألهداف من التقارير19

االستحقاقالنقدي أو النقدي املعدلأساس القياس املحاسبي20

املصدر:  من إعداد املؤلِّف.
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أسئلة وتمارين الفصل األول:

السؤال األول:  أجب عن األسئلة اآلتية:

1- ما الفرق بني املطلوب من املحاسبة سابقاً وحالياً؟

2- ما هي املامرسات التي يف املحاسبة الحكومية قد جعلت منها محدودة الفائدة يف مجال 

الرقابة واتخاذ القرارات؟

3- ما هي تقسيامت األجهزة الحكومية؟

4- ما الخصائص املميزة للنشاط املحاسبي العام؟

5- عرِّف املحاسبة الحكومية.

6- ما أهداف املحاسبة الحكومية؟

م تفاصيل مالية  م يف الجهات الحكومية يجب أن يقدِّ 7- النظام املحاس��بي الحكومي املصمَّ

دقيقة لكافة املستويات اإلدارية، كيف ذلك؟

8- كيف يتم إحكام الرقابة املالية يف الجهة الحكومية؟

9- ما هي خصائص األنظمة املحاسبية الحكومية؟

10- ما هي قواعد األنظمة املحاسبية الحكومية؟

11- ما هي مقومات النظام املحاسبي الحكومي؟

12- هل ما زلنا بحاجة للسجالت املحاسبية يف ظلِّ استخدام األنظمة املحاسبية اآللية؟

13- ما املنهجية املناسبة للمحاسبة يف األجهزة الحكومية؟

14- ما أهم املبادئ املحاسبية التي تنطبق عىل املحاسبة الحكومية؟

ث عن أُُسس القياس املحاسبي الحكومي. 15- تحدَّ

16- ما الجهات ذات العالقة باملحاسبة الحكومية؟

17- ما أوجه الشبه واالختالف بني املحاسبة الحكومية واملحاسبة املالية من حيث:  الهدف، 

الشخصية االعتبارية، امللكية، رأس املال؟
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السؤال الثاني:  أجب بصح )√) أو خطأ )×) للعبارات اآلتية:

م عملياتها املالية يس��توجب أن تتواكب معها  )     ( 1- كرب حجم الجهات الحكومية وتضخُّ

األنظمة املحاسبية اآللية ملزيد من الرقابة وتقليل املخاطر.

)     ( 2- األجه��زة اإلدارية هي املؤسس��ات والرشكات الت��ي متلكها الحكومة كلياً أو جزئياً، 

ومتارس أنشطة اقتصادية.

)     ( 3- الوحدات الحكومية يف املجمل لها رأس مال كام يف الرشكات ومؤسس��ات القطاع 

الخاص.

)     ( 4- ليس هناك منظامت مهنية تصدر معايري ومبادئ لتنظيم املحاسبة يف القطاع العام، 

ويعتمد النظام املحاس��بي الحكومي عىل األنظمة الصادرة من السلطة الترشيعية 

واللوائح والتعليامت الصادرة من السلطة التنفيذية.

)     ( 5- ليس من الرضوري أن يكون للجهة الحكومية إيرادات للرصف عىل أنشطتها.

مه  )     ( 6- قي��اس كف��اءة وفاعلية أداء الجهة الحكومية يف تحقيق أهدافها مرتبط مبا تُقدِّ

من أرباح.

)     ( 7- تع��اين املحاس��بة الحكومي��ة من ع��دم توفر املؤرشات الت��ي تقيس مدى تحقيق 

األهداف املنوطة بالجهات الحكومية.

)     ( 8- الهدف األهم للمحاسبة الحكومية هو تزويد املستويات اإلدارية والجهات السيادية 

والرقابي��ة باملعلومات املالي��ة واإلحصائية املتعلقة باملوارد املالية، للمس��اعدة يف 

متابعة سري األعامل واتخاذ القرارات والتخطيط وتنفيذ الربامج واملرشوعات.

مها املحاسبة الحكومية من خالل النظام املحاسبي اآليل  )     ( 9- تعترب املعلومات التي تقدِّ

من أهم األدوات التي تس��اعد الجهة الحكومية يف تقييم أدائها، كام تس��اعد تلك 

املعلومات املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة يف أداء مهامه.

)     ( 10- تهدف املحاس��بة الحكومية إىل قياس الربح؛ ألن القطاع العام من خصائصه أنه 

يهدف إىل الربح.

)     ( 11- يف الجهات الحكومية يُطبَّق غالباً أساس االستحقاق.
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)     ( 12- األص��ول التي متلكها الدولة تظهر يف الس��جالت املحاس��بية كأصول باس��تخدام 

األساس النقدي.

)     ( 13- يت��م رب��ط النظام املحاس��بي بنظام تبوي��ب املوازنة العامة املقّر من الس��لطة 

الترشيعي��ة، ويف اململكة العربية الس��عودية ت��م إقرار نظام إحص��اءات مالية 

الحكومية 2014.

)     ( 14- أي نظام محاس��بي يجب أن يعتمد عىل مجموعة من املبادئ واملعايري واألس��س 

املحاسبية.

)     ( 15- ال تخضع املحاس��بة الحكومية للنُّظم التي تصدرها الس��لطة الترشيعية واللوائح 

والتعلي��امت والقواعد التي تصدرها الس��لطة التنفيذي��ة، وإمنا تخضع للمعايري 

املحاسبية الدولية.

)     ( 16- كل األنظمة املحاسبية بحاجة إلثبات العمليات املالية التي متت.

)     ( 17- بناء مجموعة من التقارير املالية التي تغطي كافة األنش��طة وتعطي التفاصيل 

الدقيق��ة لنتائج العمل املايل الذي تم خالل فرتة معينة - يُعدُّ ركناً مهامً ال يقوم 

النظام املحاسبي الكفء إال به.

د مسؤوليات واختصاصات وواجبات كل موظف. )     ( 18- نظام الرقابة الداخلية يحدِّ

)     ( 19- وجود نظام رقابة داخلية ضعيف يضمن عدم تجاوز األنظمة واللوائح والتعليامت 

املالية، ومينع وقوع مخالفات أو أخطاء يف العمل املايل أو املحاسبي.

)     ( 20- مصطلح مبدأ يعني أول اليشء، واملبادئ املحاسبية هي األولويات التي يجب أن 

تؤخذ يف االعتبار عند تطبيق املحاسبة.

)     ( 21- مبدأ الفرتة املحاس��بية هو أن تُقاس بوحدة قياس مالية ثابتة، بحيث يتم عرض 

الحسابات والتقارير املالية بوحدة نقدية واحدة )الريال أو الدوالر مثالً(.

)     ( 22- املعيار يُعربِّ عن طريقة متوافق عليها لتنفيذ مهام أو إنتاج سلع أو إدارة أعامل.  

)     ( 23- أساس االستحقاق يعتمد عىل النقد، أي عندما تحرض النقدية تكون هناك قيود 

محاسبية.
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)     ( 24- يُع��اب ع��ىل األس��اس النقدي عدم تقديم املعلومات الت��ي تعكس الوضع املايل 

العادل لكل سنة من السنوات املالية لتداخل السنوات يف اإليرادات واملرصوفات، 

وبالتايل ال نستطيع الحكم عىل كفاءة عمل اإلدارة الحكومية.

)     ( 25- أس��اس االس��تحقاق ال يهتم بواقعة التحصيل أو الدفع إلثبات العمليات املالية، 

وإمنا يهتم بتاريخ تحقُّق أو أداء الخدمة أو تقديم السلعة.

)     ( 26- األس��اس النقدي يُفرِّق بني النفقات الجارية والنفقات الرأس��املية، ويتم حساب 

استهالك النفقات الرأساملية.

)     ( 27- أس��اس االس��تحقاق يتميز بتوفري املعلومات وإمكانية املقارنات بني الس��نوات 

املالية، فهو يُظِهر بعدٍل النتائَج املالية.

)     ( 28- الوح��دات اإلداري��ة الحكومية ال ته��دف إىل تحقيق الربح، يف حني أن الوحدات 

االقتصادية تهدف للربح.

)     ( 29- الوحدات اإلدارية الحكومية يتم فيها تكوُّن مخصصات بشكل سنوي، وأيضاً يتم 

تجنيب احتياطيات يف نهاية السنة.

)     ( 30- الوحدات اإلدارية الحكومية ال تُطبِّق طريق القيد املزدوج، يف حني أن الوحدات 

االقتصادية تُطبِّقها.

السؤال الثالث:  اختر اإلجابة الصحيحة:

1- عند رشاء واس��تالم طابعة مببلغ 5.000 ريال عىل الحساب، فطبقاً لألساس النقدي يكون 

القيد املحاسبي:  

أ  - من ح�/ املوردين، إىل ح�/ اآلالت.  

ب- يتم إثبات القيد املحاسبي عند السداد النقدي.  

ج - من ح�/ اآلالت، إىل ح�/ العمالء.  

د - من ح�/ اآلالت، إىل ح�/ املوردين.  
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2- إن االعرتاف باإليراد يف الفرتة املحاس��بية التي اكتُس��ب فيها دون النظر لواقعة تحصيله 

فعالً، هو تطبيق ل�:

أ  - األساس النقدي.  

ب- أساس االستحقاق.

ج - األساس النقدي املعدل.  

د - أساس االستحقاق املعدل.  

3- تقسيم املرصوفات إىل نفقات جارية ونفقات رأساملية يكون وفق:  

أ  - األساس النقدي.  

ب- أساس االستحقاق.

ج - األساس النقدي املعدل.  

د - أساس االستحقاق املعدل.  

4- مخرجات النظام املحاسبي الحكومي هي:  

أ  - مجموعة التقارير املالية.  

ب- املجموعة الدفرتية.  

ج - املجموعة املستندية.  

د - نظام الضبط الداخيل.
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الفصل الثاني

الموازنة الحكومية

ص  يف القطاع العام تعتم��د الجهات الحكومية يف إنفاقها وتحقيق أهدافها عىل ما يُخصَّ

ها  يف املوازنة العامة للدولة، وهي موازنة سنوية يتم فيها تقدير اإليرادات واملرصوفات، تعدُّ

وزارة املالية مبش��اركة كلِّ الجهات الحكومية وتُعتَمد من مجل��س الوزراء لتنفيذها؛ لذلك 

م��ن امله��مِّ أن تَُعدَّ تلك املوازنة َوفْ��ق آليات تضبط اإلنفاَق وتضم��ن الكفاءة والفاعلية يف 

تنفيذها.  سيكون الحديث يف هذا الفصل عن اإلطار الفكري والعميل للموازنات الحكومية، 

واملوازنة يف اململكة العربية السعودية.  يُنظر للموازنات عىل أنها من أهم األدوات الرقابية 

التي تس��تخدمها الجهات الرقابي��ة يف الدولة، وكذلك اإلدارات العلي��ا يف الجهاز الحكومي 

ملراقبة االلتزام باملخصصات الواردة يف املوازنة السنوية.  وسنتعرف عىل املوازنة، ومفهومها، 

وخصائصه��ا، أهدافها، أهميتها، وكذلك أنواع املوازنات املطبَّقة يف العامل، واملوازنة العامة يف 

اململكة العربية السعودية، ويش��مل ذلك تصنيف املرصوفات وتصنيف اإليرادات ومن ثَمَّ 

خطوات إعداد املوازنة العامة للجهات الحكومية مع بعض التطبيقات العملية عليها.

أش��ار البنك ال��دويل إىل أن اقتصاد اململكة يَُعدُّ من أك��ر االقتصادات يف منطقة الرشق 

األوس��ط وشامل إفريقيا، إذ ميثِّل 25% من الناتج املحيل اإلجاميل يف املنطقة.  وقد تضاعف 

حجم اقتصاد اململكة حتى أصبح من أكر عرشين اقتصاًدا يف العامل.  وبلغ متوسط منو الناتج 

املحيل الحقيقي للمملكة عىل مدى العقد املايض 4% س��نويًّا، وقد اس��تثمرت الحكومة 1.7 

تريليون ريال يف املش��اريع الرأساملية املتمثلة يف قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.  

فاالقتصاد الس��عودي يعتمد بش��كل كبري عىل اإلنفاق الحكومي، وهذا يبني أهمية املوازنة 

العامة للدولة يف الحراك االقتص��ادي للمملكة.  فاإليرادات الحكومية بلغت ذروتها يف عام 

2012م، إذ وصل��ت إىل 1.246 مليار ريال.  كام بلغت املرصوفات الحكومية ذروتها يف عام 

2014م، إذ وصلت إىل 1.100 مليار ريال)1).  ومن املتوقع أن نتجاوز هذه األرقام يف موازنات 

.2021 ،2020 ،2019

.https://www.mof.gov.sa/budget ،1) وزارة املالية )2018).  بيان امليزانية العامة للدولة للسنة املالية، الرياض:  موقع وزارة املالية(
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هن��اك بعض التغ��ريات حدثت عىل إجراءات إع��داد املوازنة العام��ة للدولة بدايًة من 

موازن��ة الس��نة املالي��ة 1438 / 1439ه��� )2017م)، إذ مثَّل��ت مرحلة مهم��ة من مراحل 

التنمي��ة االقتصادي��ة يف اململكة، إذ أقرَّ مجلس الوزراء يف جلس��ته التي عقدها يوم اإلثنني 

1437/7/18ه���، رؤية اململك��ة 2030، وكُلِّف مجلس الش��ؤون االقتصادية والتنمية بَوْضع 

اآلليات والرتتيبات الالزمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، عىل أن تقوم الوزارات واألجهزة 

ه باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية.  وانسجاًما مع »رؤية  الحكومية األخرى، كلٌّ فيام يخصُّ

اململك��ة 2030« أُعيدت هيكلة بعض الوزارات واألجهزة واملؤسس��ات والهيئات العامة مبا 

يتواف��ق مع متطلبات هذه املرحل��ة، ويُحقِّق الكفاءة والفاعلية يف مامرس��ة أجهزة الدولة 

مة للمس��تفيدين  ملهامه��ا واختصاصاتها عىل أكمل وجه، ويرتقي مبس��توى الخدمات املقدَّ

وصوالً إىل مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

واحتوت الرؤية عىل عدد من األهداف اإلس��رتاتيجية، واملس��تهدفات، ومؤرشات لقياس 

ة بعدد من املحاور، والتي يش��رتك يف تحقيقها كلٌّ من القطاع  النتائ��ج، وااللتزام��ات الخاصَّ

العام والخاص وغري الربحي.  وأقرَّ مجلس الش��ؤون االقتصادية والتنمية إطاَر حوكمة فاعل 

ومتكام��ل بهدف ترجمة هذه الرؤية إىل برامج تنفيذية متعددة، يُحقِّق كلٌّ منها جزءاً من 

ة للرؤية.  وتعتمد تل��ك الرامج عىل آليات عمل  األهداف اإلس��رتاتيجية والتوجه��ات العامَّ

دة زمنيًّا، وستُطلَق هذه الرامج  جديدة تتناسب مع متطلبات كل برنامج ومستهدفاته محدَّ

تباًعا َوفْق املتطلّبات الالزمة وصوالً لتحقيق »رؤية اململكة العربية السعودية 2030«.  

ويف هذا الصدد قام املجلس بتأس��يس عدد من األجهزة املمكِّنة والداعمة إلطالق هذه 

الرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها، وإطالق برامج إضافية مس��تقبالً، ومنها:  

��ة، ومركز اإلنجاز  مكت��ب اإلدارة اإلس��رتاتيجية، واملركز الوطني لقي��اس أداء األجهزة العامَّ

والتدخ��ل الرسي��ع، ووحدة تنمية اإليرادات غ��ري النفطية، ومركز تحقي��ق كفاءة اإلنفاق، 

ومكت��ب إدارة املرشوع��ات يف مجلس الش��ؤون االقتصادية والتنمية.  وق��د أُطلِق برنامج 

التحوُّل الوطني عىل مستوى 24 جهة حكومية قامئة عىل القطاعات االقتصادية والتنموية يف 

العام األول للرنامج، ويحتوي الرنامج عىل أهداف إسرتاتيجية مرتبطة مبستهدفات مرحليَّة 

إىل العام 2020م، لتحقيق تلك األهداف واملستهدفات، عىل أن يتبعها مراحل تشمل جهات 

أخرى بشكل سنوي.
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وتَُع��دُّ املوازن��ة العامة يف ضوء تطورات الوضع االقتصادي املح��يل والعاملي، مبا يف ذلك 

تقديرات أسعار البرتول، باإلضافة إىل تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكرث واقعية 

صات  لتف��ادي الزيادة يف اإلنفاق الفعيل ولتحقيق انضباط مايل أعىل.  كذلك اعتُِمدت ُمخصَّ

ملبادرات برنامج التحوُّل الوطني، وسيستمر مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق التشغييل والرأساميل 

يف مراجعة النفقات التش��غيلية والرأس��املية، وهو ما يُتوقَّع مع��ه ارتفاع كفاءة اإلنفاق يف 

السنوات القادمة.

ته��دف رؤية اململكة 2030 إىل ضبط اإلنفاق الحكوم��ي ورفع كفاءته وتنمية إيرادات 

غري نفطية جديدة لتحقيق االس��تقرار املايل وتنويع مصادر الدخل، وتبني سياس��ات حازمة 

يف ذلك مع الرتكيز عىل املش��اريع النوعية ذات العائد املجدي وترتيبها بحس��ب األولويات 

اإلسرتاتيجية، وَوْضع آليات فاعلة للمتابعة ومراقبة األداء.

اإلصالحات المالية والهيكلية المتعلقة بموازنة الدولة في السعودية))):  

تمَّ العمل عىل عدد من اإلصالحات عىل املوازنة العامة للدولة، هي:

أوالً    :  إنش��اء وح��دة للاملية العامة يف وزارة املالية وتكليفها بالعمل عىل تحديد س��قف 

للموازنة العامة من خالل وضعها يف إطار متوس��ط املدى ثالث سنوات، والتأكُّد من 

دت مهامها َوفْق املعاي��ري الدولية؛ بهدف تطوير اإلطار  االلتزام بهذا الس��قف وُحدِّ

املتوسط األجل، والقيام بالدراس��ات وتحليل جوانب امليزانية وقراراتها، حتى ميكن 

تقييم آثارها واقرتاح السياسات املناسبة لتحقيق األهداف املالية، ومن مهام الوحدة:

1- اقرتاح س��قف النفقات واإليرادات واالحتياجات التمويلية عىل املدى املتوسط 

مع األخذ يف االعتبار اإلسرتاتيجية العامة التي تُصاغ عىل مستوى الحكومة.

2- العمل عىل بناء منوذج كمي لالقتصاد الكيل للمملكة.

3- اإلرشاف عىل إنشاء قاعدة بيانات متوافقة مع تصنيف دليل اإلحصاءات الحكومية.

4- إعداد التقارير الش��هرية والربعية والدراسات واألبحاث للمساعدة عىل اتخاذ 

القرار وصناعته.

https://www.mof.gov. ،2) وزارة املالية )2017).  بيان ميزانية اململكة العربية السعودية، الرياض:  موقع وزارة املالية(
pdf.2017/sa/docslibrary/Budget/Documents، ص 30 - 36.
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5- تقديم التنبؤات والتوقُّعات ملؤرشات االقتصاد الكيل عىل املدى متوسط األجل.

6- تحلي��ل الفروقات بني التوقع��ات والنتائج الفعلية للميزاني��ة وآثارها يف توازن 

امليزانية، واقرتاح اإلجراءات الالزمة لتصحيح هذه االنحرافات.

7- مس��اعدة وزارة املالية عىل صياغة السياسة املالية واالقتصادية، وكذلك دعمها 

يف متابعة تنفيذ السياسة املالية مع تعزيز القاعدة التحليلية لإلصالح املايل.

ث�ان�ي�اً:  مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد امليزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء 

يف التنفي��ذ وتطبيق معاي��ري اإلفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل املامرس��ات 

الدولي��ة.  فقد ب��دأ تنفيذ مرشوع تطوير وكالة الوزارة لش��ؤون امليزانية والتنظيم 

وتطبي��ق معايري اإلفصاح والتخطي��ط للميزانية، وقد تم الب��دء جزئيًّا بتطبيقها يف 

إعداد ميزانية السنة املالية )1439/1438) )2017 م).  وميثِّل إعالن امليزانية للعام 

امل��ايل 1438 / 1439 مب��ا يحتويه من إفصاح وش��فافية، خط��وًة أوىل ومهمة نحو 

تحقيق هذا الهدف، ورفع تصنيف اململكة يف مؤرش امليزانية املفتوحة.

ث�الث��اً:  رف��ع كفاءة اإلنفاق الرأس��اميل، ومن ذل��ك مراجعة املش��اريع الحكومية ونطاقها 

هات  وأولوياتها لرتاعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع األولويات والتوجُّ

واالحتياجات التنموية واملتطلبات املالية والتمويلية من جهة أخرى.

راب�ع�اً:  رفع كفاءة اإلنفاق التش��غييل للدولة؛ ويتضمن ترش��يد نفقات األجهزة الحكومية، 

وتوظيف االستخدام األمثل للتقنية يف تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل 

��س مركز تحقي��ق كفاءة اإلنفاق يف نهاي��ة عام 1439ه�.   آلي��ات الرقابة.  وقد أُسِّ

ويشمل التشغييل والرأساميل لرفع كفاءة اإلنفاق الحكومي والنظر يف فرص تحقيق 

االس��تدامة.  ويرتب��ط املركز تنظيمياً بوزير املالية، ويهدف إىل اإلس��هام يف تحقيق 

كفاءة اإلنفاق يف األجهزة الحكومية من خالل األنشطة اآلتية:

1- َوْضع السياسات واإلسرتاتيجيات والُخطط والرامج التي من شأنها تحقيق كفاءة 

إنفاق األجهزة الحكومية وذلك َوفْق اإلجراءات النظامية، والتنسيق مع إدارات 

املراجعة الداخلية يف تلك األجهزة ملتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
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2- دراس��ة تفاصيل اإلنفاق واملامرس��ات التش��غيلية والرأس��املية املتعلقة به يف 

األجهزة الحكومي��ة، وتحديد فرص تحقيق كفاءة اإلنف��اق، وتحديد الوفورات 

املرتتبة عليها يف ميزانيات تلك األجهزة.

3- اق��رتاح األنظمة ذات الصلة بكفاءة اإلنفاق، واق��رتاح تعديل املعمول به منها، 

والرفع الستكامل اإلجراءات النظامية الالزمة.

4- اعتامد مؤرشات ومعايري قياس كفاءة اإلنفاق، وتطويرها بشكل مستمر.

5- تطوير األدوات واملنهجيات واألس��اليب الالزمة لرفع قدرات األجهزة الحكومية 

لتحقيق كفاءة اإلنفاق.

6- تبّني أفضل املامرسات والتطبيقات التقنية لتحقيق كفاءة اإلنفاق.

7- إع��داد تقارير قياس ومتابعة كفاءة اإلنف��اق يف األجهزة الحكومية، ورفعها إىل 

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.  

8- اق��رتاح ُخطط تنفيذية لكل مبادرة أو برنامج يهدف إىل تحقيق كفاءة اإلنفاق، 

وترشيح الجهة املناسبة لتويل تنفيذ املبادرة أو الرامج، وعرض ذلك عىل مجلس 

الشؤون االقتصادية والتنمية.

9- مراجع��ة مبادرات وبرامج تحقيق رؤي��ة اململكة )2030)؛ للتأكُّد من مواءمتها 

ألهداف تحقيق كفاءة اإلنفاق، واقرتاح التغيريات الالزمة لضامن تحقيق كفاءة 

اإلنفاق، والرفع الستكامل ما يلزم يف شأنها.

10- التنس��يق مع األجهزة الحكومية لتش��كيل فرق عمل داخلها، لدراسة تفاصيل 

اإلنفاق واملامرسات التشغيلية والرأساملية املتعلقة به.

11- َعْق��د لقاءات وندوات ومؤمترات ودورات تدريبية متخصصة يف مجال تحقيق 

كفاءة اإلنفاق.

12- االس��تعانة بخراء ومستش��ارين وبيوت خرة ذات كفايات متميزة يف مجاالت 

تحقيق كفاءة اإلنفاق.

13- َعْق��د رشاكات واتفاقيات تعاون مع األجهزة الحكومي��ة ذات العالقة، لتبادل 

الخرات وتحقيق مستهدفات كفاءة اإلنفاق.
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14- إعداد دراسات وبحوث علمية يف مجاالت كفاءة اإلنفاق، ونرشها.

15- تقديم االستشارات اإلدارية والفنية يف مجاالت تحقيق كفاءة اإلنفاق.

16- تشجيع األجهزة الحكومية عىل التميُّز يف كفاءة اإلنفاق من خالل اقرتاح حوافز 

لذلك، والرفع عنها الستكامل ما يلزم يف شأنها.

خامساً:  االنتهاء من تحديث نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية لرياعي أفضل املامرسات 

الدولية.

سادس��اً:  تحس��ني منهج وآليات إدارة أصول الدولة، والعمل عىل َح��رْص هذه األصول ومنها 

األرايض والعقارات وتقييمها، وما يتطلبه ذلك من حساب لالستهالك السنوي وأثره 

يف املركز املايل للدولة، ويف هذا الصدد صدر قرار مجلس الوزراء رقم )621) وتاريخ 

1439/12/24ه���، بتحويل »مصلحة أمالك الدولة« إىل هيئة عامة باس��م »الهيئة 

العامة لعقارات الدولة« التي تهدف إىل تنظيم ما يتصل بش��ؤون عقارات الدولة، 

وحاميته��ا واملحافظة عليه��ا، وكيفية الترصف فيها واس��تثامرها بالش��كل األمثل، 

واإلرشاف عليها، وتوحيد ورس��م السياس��ات املتعلقة بها، ومتابعة تطبيق األنظمة 

والتعلي��امت الخاصة بش��ؤون عق��ارات الدولة، وتطوير قاع��دة بيانات إلكرتونية 

متكامل��ة مع نظ��ام معلومات جغرافية خاصة بعق��ارات الدولة، مبا يدعم تحقيق 

رؤية اململكة 2030.  وهذا متس��ق مع ما يج��ري العمل عليه بالتحوُّل من النظام 

املحاسبي املطبِّق حاليًّا األساَس النقدي إىل أساس االستحقاق؛ ألهمية ذلك وإليضاح 

املركز املايل للجهات الحكومية بدقة.

تطوير أهداف وأدوات السياس��ة املالية، مبا يف ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايري  س��ابعاً: 

هات االقتصادية والتنموية  الش��فافية والرقابة والحوكمة، وتراعي األهداَف والتوجُّ

عىل املدى القصري واملتوس��ط والبعيد.  فرؤية اململك��ة 2030 تهدف يف أحد أهم 

محاوره��ا إىل التحقُّق من وجود أدوات مناس��بة لتحقيق الت��وازن املايل وتحديًدا 

توازن املالية العامة، وسيُصاحب ذلك مجموعة من اإلجراءات التي تهدف إىل نرش 

تحديثات دورية ع��ن املوازنة، ومدى تحقيقها أله��داف امليزانية وطريقة إدارتها 

ومتابعتها.  كذلك تشمل أدوات إدارة الدين وارتباطه بدعم امليزانية.
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ث�امن��اً:  اتخ��اذ مجموعة من السياس��ات واإلجراءات الجادة الرامي��ة إىل تحقيق إصالحات 

هيكلية واس��عة يف االقتصاد الوطني وتقليل اعت��امده عىل البرتول، وتتضمن هذه 

اإلج��راءات الت��ي تمَّ تنفيذها ابتداًء م��ن العام امل��ايل 1437ه / 1438ه� :  طَْرَح 

مجموعة م��ن القطاعات والنش��اطات االقتصادية للخصخص��ة، وتذليل العقبات 

الترشيعية والتنظيمية والبريوقراطية أم��ام القطاع الخاص، وإصالح وتطوير األداء 

الحكومي، وتحس��ني مس��تويات الش��فافية واملحاس��بة، وتعزيز بيئة االستثامر مبا 

يس��هم يف إيجاد فرص عمل جدي��دة يف القطاع الخاص ويوف��ر فرصاً للرشاكة بني 

القطاع��ات املختلفة )العام��ة والخاصة وغري الربحية)، ورفع القدرات التنافس��ية 

لالقتصاد الوطني وتكامله مع االقتصاد العاملي.  وقد أُنشئت وحدة مختصة بتنمية 

اإليرادات غري النفطية وكذلك أُنشئ املركز الوطني للتخصيص.

تاس��عاً:  إعطاء األولوية لالس��تثامر يف املشاريع والرامج التنموية التي تخدم املواطن بشكل 

مبارش؛ كقطاع��ات التعليم، والصح��ة، والخدمات األمنية واالجتامعي��ة والبلدية، 

واملياه والرصف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعامالت اإللكرتونية، ودعم البحث 

العلمي، وكل ما يكفل تحسني منط الحياة اليومية للمواطن.

ع��ارشاً:  مراجع��ة وتقييم الدعم الحكومي، ويش��مل ذلك تعديَل منظوم��ة دعم املنتجات 

البرتولية واملياه والكهرباء وإعادة تس��عريها بحيث يُراع��ى فيه التدرُّج يف التنفيذ 

خ��الل األعوام الخمس��ة القادم��ة؛ بهدف تحقي��ق الكفاءة يف اس��تخدام الطاقة، 

واملحافظة عىل املوارد الطبيعية ووقف الهدر واالستخدام غري الرشيد، والتقليل من 

اآلثار السلبية عىل املواطنني متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع األعامل.  

لت منظومة دعم املنتجات النفطية واملياه والكهرباء وأُعيد تس��عريها يف عام  وُعدِّ

2016م.  وأُِقرَّ الرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة 

واملياه، الذي يهدف إىل وضع خطة تعديل األس��عار لجميع منتجات الطاقة بحيث 

يُراعى فيها التدرُّج يف التنفيذ.  وأُنشئت رشكة وطنية لخدمات كفاءة الطاقة مملوكة 

م خدم��ات التدقيق واإلدارة والتنفيذ  من ِقبل صندوق االس��تثامرات العامة، لتُقدِّ

واإلرشاف عىل املشاريع واإلجراءات الالزمة لرفع كفاءة الطاقة يف القطاعني الخاص 

والعام، وهو ما يس��هم يف خفض اإلنفاق الحكومي يف اس��تهالك الكهرباء، وترشيد 
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��ع إلنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.   االس��تثامرات الرأساملية يف مشاريع التوسُّ

وسيتم إطالق برنامج تحقيق التوازن املايل الذي يشمل إلغاء الدعم الحكومي عن 

منتجات الطاقة تدريجيًّا مع توفري دعم نقدي مبارش للمواطنني املس��تحقني للدعم 

)حساب املواطن).

حادي عرش:  مراجعة مس��تويات الرس��وم والغرامات الحالية، واس��تحداث رس��وم جديدة، 

واس��تكامل الرتتيبات الالزمة لتطبيق رضيبة القيمة املضافة التي أقرَّها املجلس 

األعىل ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، باإلضافة إىل تطبيق رسوم إضافية 

عىل املرشوبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها )رضيبة السلع االنتقائية).  

ث���اين عرش:  تطوير وحدة إدارة الدين العام يف وزارة املالية التي تُعَنى بتطوير إسرتاتيجية 

الدين العام ومصادر وُس��بُل متويله لتعزيز قدرة اململكة عىل االقرتاض محلياً 

ودولي��اً مبا يس��هم يف تعميق س��وق الصكوك والس��ندات املحلي��ة.  ونتيجة 

لذلك، فقد حصلت اململكة العربية الس��عودية عىل جائزة تومس��ون رويرتز 

العاملية )International Financing Review) ألفضل مصدر س��ندات لعام 

2016م، وجائ��زة مصدر س��ندات العام من الفئة الس��يادية، وهو ما يعكس 

ثقَة املستثمرين العامليني والس��وق العاملي يف السندات السعودية واالقتصاد 

الس��عودي، والخطوات واإلج��راءات التي تتخذها حكوم��ة اململكة من أجل 

تطوير قاعدة االقتصاد وتنويعه عىل املديني املتوسط والبعيد.

إصالحات هيكلية وإدارية ُمستحَدثة على موازنة الدولة)3):  

عمل��ت وزارة املالية وبالتع��اون مع الجهات الحكومية وال��وزارات األخرى ذات الصلة 

ورشكائها يف عملية التحوُّل، عىل تطوير أعاملها وإجراءاتها، والتي من أهمها:

1- برنام��ج تحقيق التوازن املايل، وهو أحد الرامج األساس��ية لتحقيق رؤية اململكة 2030.  

يه��دف هذا الرنامج إىل إعادة هيكلة الوضع املايل وتقويته واس��تهداف تحقيق التوازن 

https://www.mof.gov. ،3) وزارة املالية )2017).  بيان ميزانية اململكة العربية السعودية، الرياض:  موقع وزارة املالية(

pdf.2017/sa/docslibrary/Budget/Documents، ص 37.
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املايل من خالل االس��تمرار يف املراجعة الش��املة لإليرادات والنفقات واملشاريع املختلفة 

وآلية ومعايري اعتامدها.  ومن أبرز مكونات هذا الرنامج:

- رفع كفاءة اإلنفاق الرأساميل والتشغييل.

- تنمية اإليرادات غري النفطية.

- رفع كفاءة الدعم الحكومي مبا يف ذلك توجيه الدعم إىل الفئات املستحقة له.

- دعم النمو االقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

- دعم القطاع الصناعي.

2- االستمرار يف تحس��ني إجراءات إعداد املوازنة والتخطيط املايل بتطبيق أفضل املامرسات 

د خارطة طريق لالنتقال من العملية  العاملية بالتنسيق مع الجهات املعنية، وسوف تُحدَّ

الحالية إىل العملية التي تُطبِّق أفضل املامرسات.

3- تطوير رؤية شفافة لنهج إدارة التدفقات النقدية عىل املديني القصري واملتوسط بالتنسيق 

م��ع الجهات الحكومية والجهات األخرى ذات العالقة، مثل:  املؤسس��ة العامة للتقاعد، 

املؤسس��ة العامة للتأمينات االجتامعية، صندوق االس��تثامرات العامة، والوزارات األعىل 

من حيث النفقات الرأساملية.

4- َربْط النفقات باملخرجات لتعزيز الكفاءة والرتشيد، وَوْضع آلية إلعداد ومراجعة التقارير 

الدورية.

5- إعداد إطار النفقات متوس��ط املدى )3-5 س��نوات) بالتنس��يق مع الجهات الحكومية، 

وتحدي��د األدوار املنوطة بها.  وس��وف تُط��وَّر خارطة طريق للتح��وُّل الكامل إىل إطار 

النفقات متوسط املدى.

6- َوْضع إس��رتاتيجية ش��املة للبيانات لدى وزارة املالية، تهدف إىل بناء رؤية شاملة وبنية 

متكاملة لتلك البيانات، والتنسيق مع الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى لتكامل بياناتها 

مع بيانات الوزارة، وتطوير ق��درات الوزارة ومواردها يف إدارة البيانات واملحتوى وذكاء 

ذ هذه اإلسرتاتيجية  األعامل، وتداول هذه البيانات مع األجهزة الحكومية رقميًّا، وس��تُنفَّ

َوفق برنامج زمني مع الحوكمة وأمن البيانات.
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7- إصدار تقارير ُربع سنوية ألداء املوازنة العامة للدولة من ِقبل وزارة املالية، تشمل بيانات 
تفصيلي��ة لحركة اإليرادات واملرصوفات الربعية، إضاف��ة إىل الفائض )أو العجز املحقَّق 
وآلية متويله)، ومعلومات عن الدين العام؛ إلعطاء مزيد من الش��فافية حول أداء املالية 

العامة َوفْق معايري اإلفصاح املايل.

8- إص��دار البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة بداي��ًة من العام 2019م، كأحد عنارص 
سياسة الحكومة يف تطوير منهجية إعداد املوازنة العامة ووضعها يف إطار مايل واقتصادي 
ش��امل عىل املدى املتوس��ط.  ويتضمن البياُن َعرْض أبرز التط��وُّرات االقتصادية واملالية 
والتوقعات بش��أنها عىل املدى املتوس��ط، إضافًة إىل أبرز التحدي��ات التي تواجه املالية 
العامة بش��كل خاص واالقتصاد السعودي بش��كل عام عىل املدى املتوسط.  كام يتطرق 
البياُن إىل أهم املبادرات واإلصالح��ات التي تعمل الحكومة عىل تنفيذها ملواجهة هذه 
ه اململكة نح��و تحقيق مزيد من  التحدي��ات.  وي��أيت إعداد هذه الوثيقة ترس��يخاً لتوجُّ
اإلفصاح والش��فافية.  وه��ذا البيان التمهي��دي يصدر يف وقت مبكر الط��الع املواطنني 
واملهتمني واملحللني عىل توجهات إسرتاتيجية املالية العامة وأهدافها عىل املدى املتوسط 
وأولويات السياس��ات املالية لألع��وام الثالثة القادمة، مع مراع��اة أن امليزانية املعتمدة 
رس��مياً قبل نهاية العام قد تحتوي عىل تعديالت عام يظهر يف البيان التمهيدي يف ضوء 

ما قد يُستجد حتى تاريخ إعالن املوازنة رسمياً يف نهاية العام املايل.

الموازنة والميزانية:

بدايًة علينا أن نُفرِّق بني مصطلح املوازنة ومصطلح امليزانية، فهام مصطلحان مختلفان، 
فاملوازن��ة تحوي بيانات تقديرية )موازنة الدولة) لس��نة مالية مقبل��ة، يف حني أن امليزانية 

تحوي بيانات فعلية )ميزانيات) عن سنة مالية ماضية.

الموازنة العامة للدولة:

ها وزارة املالية مبش��اركة الجه��ات الحكومية وتصدر من  ه��ي خطة مالية س��نوية تعدُّ
الس��لطة الترشيعي��ة )مجلس ال��وزراء)، تش��مل تقديرات الرام��ج التنموية والتش��غيلية 
واملرشوع��ات واملرصوفات واإلي��رادات، وهي تعكس أهداف الدول��ة التنموية واالقتصادية 
والصحية والتعليمية واالجتامعية والعسكرية واألمنية املراد تحقيقها خالل سنة مالية قادمة.
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خصائص الموازنة العامة:

ميكن أن نلخص خصائص املوازنة العامة يف أنها:

ر املوازنة مبوضوعية وواقعية  1- خطة مالية س��نوية، وهي الفرتة الزمنية التي ميكن أن تقدِّ
أك��رث.  فالفرتات األكرث من س��نة قد تتأثر باملتغريات االقتصادي��ة وتقل دقة التقدير، أما 
الفرتات األقل من س��نة فقد ال تكون منطقي��ة؛ ألن بعض النفقات وبعض اإليرادات قد 
تحدث يف مواسم محددة وليس طوال السنة، فضالً عن كونها تزيد من إجراءات اإلعداد 

واالعتامد ومن ثَمَّ زيادة تكلفة إعداد املوازنة.

ة وفق معايري وتعليامت، وتشمل تقديرات  2- تتضمن أرقاماً تقديريًة لسنة مالية قادمة ُمعدَّ
الرامج التنموية واملرشوعات واملرصوفات واإليرادات.

د النفقات )برامج، مشاريع، مرصوفات)  3- األولوية فيها للنفقات ومن ثَمَّ اإليرادات، فتُحدَّ
أوالً ثم يُبَحث عن مصادر األموال الالزمة لها )إيرادات، رضائب، رسوم وقروض).

ها وزارة املالية مبشاركة الجهات الحكومية. 4- تعدُّ

5- تصدر من السلطة الترشيعية )مجلس الوزراء).

6- تعكس أهداَف الدولة التنموية واالقتصادية والصحية والتعليمية واالجتامعية والعسكرية 

واألمنية املراد تحقيقها خالل سنة مالية قادمة.

أهداف الموازنة العامة:

ها الدول ترغب من خاللها يف تحقيق األهداف اآلتية)4):   املوازنات التي تعدُّ

1- التخطيط، إذ يتم تحديد املستهدفات منها من برامج وأنشطة ومشاريع باعتبارها خطة.  
فهي تجر الجهة عىل التخطيط الش��امل لكل األهداف امل��راد تحقيقها يف صورة مالية، 
م��ع األخذ يف االعتبار القي��ود املفروضة، وكذلك البدائل املتاحة والتي تضمن الكفاءة يف 

تحقيق األهداف.

2- الرقابة املالي��ة، فاملوازنة تَُعدُّ أداًة رقابية مهمة عىل نفقات وإيرادات الدولة عن طريق 
التأكد من تحقيق األهداف دون إرساف أو تبذير، وكشف االنحرافات عن تنفيذ املوازنة.  

)4) إسامعيل، إسامعيل خليل؛ عدس، نائل حسن )2009م).  املحاسبة الحكومية، األردن:  دار اليازوري للنرش، ص 130.
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3- أداة لالتصال بني املستويات اإلدارة املختلفة.

4- أداة للتفويض، فمن خاللها يتم تفويض بعض الصالحيات لوزير املالية أو الوزير املختص 

أو رئيس الجهة الحكومية.

5- تقييم األداء، املستهدفات املوضوعة يف املوازنة متكِّن من تقييم أداء الجهات الحكومية، 

وه��ي مصدر مهم للمعلوم��ات للمركز الوطني لقي��اس أداء القطاع الع��ام، ولإلدارات 

الداخلية بالجهة املسؤولة عن تقييم األداء.

أهمية الموازنة العامة:

تُعر املوازنة العامة للدولة عن برنامج العمل الذي ترغب الدولة يف تنفيذه خالل السنة 

هات االقتصادية واالجتامعية. املالية القادمة، وفيه تتضح التوجُّ

أنواع الموازنات:

ع يف تطوي��ر املوازنات؛ من  تتن��وع املوازنات وتأخذ أش��كاالً متعددة، وج��اء هذا التنوُّ

تقليدية ألداء لرامج ومشاريع، وصفرية، وتعاقدية.

أوالً - الموازنة النوعية )البنود والحسابات):

هنا يتم تبويب املرصوفات حسب أنواعها وكذلك اإليرادات.  هذا النوع من املوازنات يركز 

يف الجوانب الرقابية عىل اإليرادات واملرصوفات، بحيث يتيح للجهات الرقابية إجراء املقارنات 

ها الجهات الحكومية وترسلها لوزارة املالية  بني املخطَّط والفعيل من خالل تقارير دورية تُعدُّ

وجهات الرقابة واملراجعة األخرى.  وهي أس��لوب س��هل وبس��يط وليس به تعقيدات لكنه 

ال يهتم بجوانب الكفاءة والفاعلية؛ لعدم وضوح األهداف املرصود لها اعتامدات.

ثانياً - الموازنة اإلدارية )وزارات، هيئات، مؤسسات عامة):

يت��م يف ه��ذا النوع من املوازنات تبوي��ب املرصوفات وفقاً للوح��دات اإلدارية، بحيث 

يكون لكل جهة حكومية مس��تقلة موازنة فيها تفصيل ملرصوفاتها وإيراداتها املقدرة للسنة 

القادمة.  فمثالً:  هناك موازنة لكل جامعة، وموازنة لوزارة التعليم، وأخرى للصحة ... إلخ.
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ثالثاً - الموازنة الوظيفية )تعليم، صحة، دفاع، أمن):

مها الدولة، فيتم التقسيم إىل قطاعات:   هذا التقسيم يتم َوفق الوظائف العامة التي تقدِّ

القط��اع الصح��ي، قطاع التعليم، قطاع األمن، قطاع الش��ؤون االجتامعي��ة ... إلخ.  ويتميز 

رة لكل وظيف��ة ومقارنتها  التبوي��ب الوظيف��ي بتوفري البيان��ات املالية عن النفق��ات املقدَّ

بالفعلية، وهو ما يس��اعد عىل تحليل تكلفة أنشطة الدولة واتجاهات اإلنفاق العام، وربط 

االعتامدات بوظيفة معينة؛ مام يس��هم يف متابعة النفقات والتأكُّد من رصفها عىل األنشطة 

املحددة.  

رابعاً - موازنة البرامج )األداء):

تعتمد عىل تحديد األهداف أوالً، وتُناقش لتحديد األهم فاملهم، وتُوضع الرامج الالزمة 

لتحقيقها )برنامج مكافحة حمى الضنك، برنامج تطوير الكفاءات يف املحاس��بة الحكومية)، 

ر تكلفته��ا بالتفصيل )محاس��بة التكاليف س��يكون له��ا حضور مهم يف ه��ذا النوع  وتُق��دَّ

ص املبال��غ النقدية لتحقيقها عىل هيئ��ة برامج، ويكون لها  م��ن املوازن��ات)، وبعدها تُخصَّ

مس��تهدفات محددة ومقاييس مناس��بة لكل جزئية يف الرنامج )عدد َمن تمَّ تطعيمهم عن 

حمى الضنك، عدد َمن التحق برنامج إعدادي يف املحاسبة الحكومية).  ومن األدوات املهمة 

م يف تنفيذ الرامج وذلك لقياس األداء.   يف موازن��ة الرامج، التقارير الدورية عن م��دى التقدُّ

هذه املوازنة تساعد يف تحقيق الكفاءة يف استخدام املوارد، لكنها تحتاج إىل كفاءات برشية 

قادرة عىل تطبيقها يف املجاالت املحاس��بية والهندس��ية، ونظم معلومات دقيقة تس��اعد يف 

التحديد الدقيق للتكاليف.

خامساً - موازنة التخطيط والبرمجة )البرامج والمشاريع):

وه��ي عبارة عن موازنة إس��رتاتيجية تتضمن برامج ُمزَمع تحقيقها خالل عدة س��نوات 

��م هذه الرامج ملش��اريع.  اختالفها عن موازنة األداء يكمن  وليس��ت س��نة واحدة، وتُقسَّ

يف أن الرامج واملش��اريع هنا تش��مل النفقات املتكررة، يف حني أن��ه يف موازنة األداء تكون 

الرام��ج مبعزل عن النفق��ات املتكررة.  وآليته��ا أن يتم وضع خطة برامج لعرش س��نوات 

م لُخطط خمس��ية تتضمن برامج أكرث تفصيالً، وكل  وأكرث، تش��مل أهدافاً إسرتاتيجية، تُقسَّ



الفصل الثاين

املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية 60

ل النفقات يف موازنة س��نوية حسب نوعية  برنامج يتضمن املش��اريع الالزمة لتحقيقه، تُفصَّ

النفقة.  وتتميز بالربط بني حجم اإلنفاق )التكلفة) والعائد منه، وهذه من أدوات ترش��يد 

اإلنف��اق.  قد يتطل��ب تطبيق مثل ه��ذه املوازنات إعادة هيكلة الجه��ات الحكومية َوفق 

الرامج املوضوعة، وحدث ذلك يف اململكة العربية السعودية بتطبيق رؤية اململكة 2030.

واملتتب��ع لرامج رؤية اململكة وبرنامج التحوُّل الوطني يج��د أنها تُطبِّق هذا النهج من 

املوازنات، وكانت املنهجية َوفْق اآليت:

- تم تحديد أهداف رؤية اململكة 2030 ملدة 15 سنة.

- هذه األهداف نتج عنها برامج )ومنها برنامج التحوُّل الوطني) لتحقيق الرؤية.

ر تكاليف كل برنامج وفق السنوات التي يحتاجها لتنفيذه. - تُقدَّ

م التكاليف عىل سنوات عمر الرنامج. - تُقسَّ

- يتم رصد ميزانيات إسرتاتيجية لهذه الرامج )تكاليف كل برنامج).

- يتم رصد التكاليف السنوية لكل برنامج ضمن موازنة الدولة.

- يت��م وضع إجراءات وبرامج ووح��دات إدارية داخل الجهات الحكومية وخارجها، لتحليل 

م يف تنفيذ هذه الرامج. ومتابعة التقدُّ

- يتمُّ تخصيص إدارات وموارد برشية لتنفيذ كل برنامج.

سادساً - الموازنة الصفرية)5):  

ويُطلق عليها املوازنة ذات األس��اس الصفري، واسمها مرتبط بالرقم صفر، ويعني إعادة 

تقيي��م جميع الرامج من البداية )الصفر) يف كل مرة تَُع��دُّ فيها املوازنة بهدف املقارنة بني 

التكالي��ف والعوائ��د من هذه األنش��طة، وأنَّ كلَّ ما يتم تنفيذه َوفق ه��ذه املوازنة جديٌد 

وليس مكمالً ألنشطة سابقة.  وتتم مراحلها بتحديد الوحدات التنفيذية القادرة عىل اتخاذ 

د  ر املرصوفات واإليرادات للسنة املالية القادمة، وتُحدَّ القرارات ذات العالقة باملوازنة، فتُقدَّ

د البدائل الالزم��ة لتحقيق األهداف ومن ثَ��مَّ يتم تقييم  وح��دات اتخاذ الق��رارات، وتُحدَّ

وترتي��ب مجموعات القرارات ليتم طل��ب االعتامدات املالية، فتُقيَّ��م البدائل وتُرتَّب َوفْق 

)5) عصفور، محمد شاكر )2008م).  أصول املوازنة العامة، عامن:  دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة، ص 70.
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أهميتها، وقد يتم إلغاء برامج أو دمجها أو تخفيض اعتامداتها أو زيادتها أو االستمرار فيها 

دون تغيري َوفق التقييم املعدِّ لها، وبعدها يتم إعداد املوازنات التشغيلية لها.

سابعاً - الموازنة التعاقدية:

وه��ي من أح��دث أنواع املوازنات، ومل تنترش كثرياً لكنها قد تكون مامرَس��ة يف الكثري من 

دة من موازنتها، وتَُعدُّ املوازنة َوفق العقود املرَمة لتنفيذ بعض األنشطة  الدول يف أجزاء محدَّ

ل مركز اللغة اإلنجليزية عن  مها الحكومة، فمثالً معهد اإلدارة العامة يريد أن يُش��غِّ التي تُقدِّ

د املبلغ الالزم  طريق التعاقد، فيتم طرح املنافس��ة بعد دراس��ة التكلفة، وعند الرتسية سيُحدَّ

لتشغيل مركز اللغة ويُعتَمد يف املوازنة.  من مميزاتها القضاء عىل الروتني الحكومي يف تنفيذ 

األعامل، واالس��تفادة من إمكانيات القطاع الخاص يف تنفيذ بعض األعامل الحكومية.  ونتيجة 

لطرح تقديم الخدمات أو تأمني السلع يف منافسات؛ فهذا سيؤدي لتحقيق الكفاءة يف اإلنفاق.  

الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية:

املتتب��ع للموازنة العامة يف اململكة العربية الس��عودية يجد أنها ولف��رتة طويلة تُطبِّق 

التقسيامت التقليدية، وهي النوعي واإلداري، لكن يف السنوات األخرية هناك سعي لالنتقال 

ملوازنات أكرث كفاءًة، كام أن الس��عودية طبَّقت تصنيَف صندوق النقد الدويل وتُطبِّق عدة 

أنواع من املوازنات هي:

1- الموازنة اإلدارية )وزارات، هيئات، مؤسسات عامة):

��ص لكل جهاز حكومي  تُبوَّب املوازنة الس��عودية َوفْ��ق التبويب اإلداري، بحيث يُخصَّ

��م الجهات الحكومي��ة لفصول، والفصول إىل ف��روع، فمثالً:  هناك  مس��تقل موازنٌة.  فتُقسَّ

موازنة لكل جامعة، وموازنة لوزارة الداخلية، وأخرى للزراعة ... إلخ.  

)- الموازنة النوعية )التبويب االقتصادي):

م إىل  موازنة الس��عودية يتم تبويب املرصوفات فيها حسب أنواعها ألبواب، واألبواب تُقسَّ

عدة بنود، وكذلك اإليرادات ملجموعات، وكل مجموعة تُجزَّأ ألقسام، واألقسام لحسابات فرعية.
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3- الموازنة الوظيفية )تعليم، صحة، دفاع، أمن):

كذلك يتم تبوي��ب موازنة الدولة يف اململكة العربية الس��عودية وفق الوظائف العامة 

مها الدولة، فتم التقسيم إىل قطاعات:  القطاع الصحي، قطاع التعليم، قطاع األمن،  التي تُقدِّ

قطاع الشؤون االجتامعية ... إلخ.

ح هذا التبويب: والشكل اآليت يُوضِّ

شكل ))-1)
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4- موازنة التخطيط والبرمجة )البرامج والمشاريع):

استخدمت السعودية هذا النوع من التبويب مع ظهور رؤية اململكة 2030م، حيث تمَّ 

مت لُخطط خمسية  وضع خطة برامج لخمس عرشة س��نة تشمل أهدافاً إسرتاتيجية، وقُسِّ

ل النفقات  ن املش��اريع الالزمة لتحقيقه، تُفصَّ تتضمن برامج أكرث تفصيالً، وكل برنامج تضمَّ

يف موازنة س��نوية حس��ب نوعيها.  إذ تمَّ تحديد أهداف رؤية اململكة 2030 ملدة 15 سنة، 

رت تكاليف كل مرشوع،  ��مت هذه األه��داف لرامج )برنامج التحول الوطني).  وقُ��دِّ وقُسِّ

��مت تكاليفه عىل س��نوات عمره، وتم رصد ميزانيات إس��رتاتيجية له��ا )تكاليف كل  وقُسِّ

صت مبالغ س��نوية ضمن موازنة الدولة، وتمَّ وضع إجراءات وبرامج  مرشوع)؛ ومن ثَمَّ ُخصِّ

م يف تنفيذ هذه  ووح��دات إدارية داخل الجهات الحكومية وخارجها، لتحليل ومتابعة التقدُّ

الرامج.

5- الموازنة التعاقدية:

املتتبع للتعام��الت الحكومية يجد أن بعض الجهات الحكومي��ة تتجه لتقديم خدماتها 

إم��ا عن طريق طرح رشكات متلكها أو عن طري��ق التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم هذه 

الخدمة، مثالً:  وزارة العمل أتاحت التقديم عىل تأشريات العاملة إلكرتونياً عن طريق رشكة 

تدف��ع لها قيمة خدمتها وتحصل عىل التأش��رية إلكرتونياً، أو بإمكان��ك التقديم مجانياً عن 

طري��ق الذهاب ملكاتب العمل.  وهذا التعاق��د لتقديم الخدمات يدخل يف هذا التصنيف.  

ل مراكز اللغة اإلنجليزية لديها عن طريق التعاقد، فيتم طرح  فمثالً، بعض الجامعات تُش��غِّ

د املبلغ الالزم لتشغيل املركز ويُعتمد يف  املنافس��ة بعد دراسة التكلفة، وعند الرتسية سيُحدَّ

املوازنة.

تصنيف المصروفات:

قرار مجلس الوزراء بالرقم 153 بتاريخ 1435/4/17ه� بأن تستكمل وزارة املالية التحوُّل 

إىل دلي��ل إحصاءات مالي��ة الحكوم��ة GFSM( 2014)، وفيه يتم تقس��يم املرصوفات يف 

م كل باب إىل مجموعة من الحسابات، بحيث ميثِّل  اململكة إىل مثانية أبواب رئيسية، ويُقسَّ
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الباب نوعاً رئيس��ياً من املرصوفات، وميثِّل الحساب نوعاً فرعياً، وقد تبنت اململكة العربية 

السعودية يف تصنيف امليزانية العامة للدولة دليَل إحصاءات مالية الحكومة 2014، لتوضيح 

األبواب والحس��ابات وما يرُصف منها.  وهو تصنيف يُعزِّز معايري الشفافية، ويساعد الدول 

عىل مزيد من تقييم السياس��ات املالية العامة ومراقبتها، ويُعزِّز قياَس االدخار واالس��تثامر 

واالس��تهالك الحكومي بطريقة فيها نقلة نوعية عن النظام النقدي السابق، وصندوق النقد 

د لكل األعضاء، ما يُس��هِّل عىل  ال��دويل يطمح إىل أن يكون ه��ذا الدليل مبثابة مرجع ُموحَّ

الصن��دوق الحص��وَل عىل بيان��ات إحصائية متوافقة، تس��اعده عند إجراء دراس��ات.  هذا 

التصنيف يعتر خطوًة مهمة لألمام يف معايري إعداد وعرض إحصاءات املالية العامة، ويسهم 

م تغطيًة أشمل لألنشطة  يف تحسني املحاسبة الحكومية وشفافية عمليات الحكومة، كام يُقدِّ

االقتصادية واملالية للحكومة.  وقد ُصنِّفت املرصوفات عىل النحو اآليت:

- الباب األول:  تعويضات العاملني.  

- الباب الثاين:  استخدام السلع والخدمات.  

- الباب الثالث:  استهالك رأس املال الثابت )غري مستخدم).

- الباب الرابع:  نفقات التمويل.

- الباب الخامس:  اإلعانات.

- الباب السادس:  املنح.

- الباب السابع:  املنافع االجتامعية.

- الباب الثامن:  مرصوفات أخرى.  

وفيام ييل تفصيل ألبواب وحس��ابات املرصوف��ات َوفق دليل إحصائيات مالية الحكومة 

2014م)6).

)6) وزارة املالية )1437ه�).  دليل إحصائيات مالية الحكومة 2014م، الرياض، ص 27.
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جدول ))-1)

تصنيف املرصوفات وفق نظام مالية الحكومة 014)م

الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

املرصوفات واألصول والخصوم:

املرصوفات:أوالً

الباب 

األول
تعويضات العاملني:

رواتب املوظفني املدنيني211111

وتش��مل الرواتب األساس��ية، والرواتب التكميلية 

الس��نوية، والتعوي��ض ع��ن اإلج��ازات، وفروقات 

الرواتب.

رواتب العسكريني211112

211113

روات�������ب امل��وظ��ف��ني 

بال�م�ؤس�سات وال�ه�يئات 

ال��ع��ام��ة وال��ص��ن��ادي��ق 

الحكومية

أجور العامل211114

211115
رواتب مقطوعة للوظائف 

املؤقتة

2111151
يف  املتعاقدي��ن  روات��ب 

الخارج

الحكوم��ة،  وممثلي��ات  الس��فارات،  وتش��مل 

ومكاتب امللحقيات الثقافي��ة والصحية والتجارية 

والعس��كرية، وكذلك الدعاة يف الخارج.  وتش��مل 

الرواتب األساس��ية، والرواتب التكميلية السنوية، 

والتعويضات عن اإلجازات، وفروقات الرواتب.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

رواتب الخراء2111152
وتشمل الرواتب األساسية، والرواتب التكميلية السنوية، 

والتعويضات عن اإلجازات، وفروقات الرواتب.

مكافأة أطباء االمتياز2111153

وتش��مل  االمتي��از.   س��نة  يف  التدري��ب  أثن��اء 

الرواتب األساس��ية، والرواتب التكميلية السنوية، 

والتعويضات عن اإلجازات.

2111154
مكاف��أة األمئ��ة واملؤذنني 

وخدم املساجد

للمعين��ني وفقاً لنظ��ام األمئة واملؤذنني، وتش��مل 

املكافأة األساسية واملكافآت التكميلية والتعويضات 

عن اإلجازات، والفروقات.

2111155
الوظائف املؤقتة  روات��ب 

واملحددة مبدة معنية

)مثل رواتب العامل��ني املؤقتني الذين يتم التعاقد 

معهم خالل فرتة الحج).

رواتب وظائف الخويا2111156

بإمارات املناطق واإلدارة العامة للمجاهدين.  وتشمل 

الروات��ب األساس��ية، والرواتب التكميلية الس��نوية، 

والتعويضات عن اإلجازات، وفروقات الرواتب.

2111157
الوظائف املؤقتة  روات��ب 

األخرى
بخالف الوظائف املوضحة أعاله

2111161
 - املبارش  التشغيل  رواتب 

لإلداريني واملتخصصني

للتش��غيل املب��ارش ملراف��ق الحكوم��ة.  وتش��مل 

الرواتب األساس��ية، والرواتب التكميلية السنوية، 

والتعويضات عن اإلجازات، وفروقات الرواتب.

2111162
 - املبارش  التش��غيل  أجور 

للعامل

للع��امل الذين تتعاقد معهم الحكومة.  وتش��مل 

الرواتب األساس��ية، والرواتب التكميلية السنوية، 

والتعويضات عن اإلجازات، وفروقات الرواتب.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

بدالت املوظفني املدنيني211121

لجميع السالمل الوظيفية، مثل بدل )النقل - طبيعة 

العم��ل - الس��كن والتأثي��ث - املناط��ق النائية - 

التمثي��ل - التعيني - اإلعاش��ة النق��دي - التميز - 

الن��درة - اإلرشاف - إلخ) ماعدا بدل الرتحيل، )مع 

مراعاة إيقاف بدل اإلعاش��ة عند تقديم اإلعاش��ة 

طهياً أو عيناً).

بدالت العسكريني211122

للموظفني العس��كريني، مثل بدل )النقل - طبيعة 

العم��ل - الس��كن والتأثي��ث - املناط��ق النائية - 

التمثيل - التعيني - اإلعاشة النقدي ... إلخ) ما عدا 

ب��دل الرتحيل، )م��ع مراعاة إيقاف بدل اإلعاش��ة 

النقدي عند تقديم اإلعاشة طهياً أو عيناً).

211123

ب�������دالت امل���وظ���ف���ني 

بال�م�ؤس�سات واله�ي�ئات 

العامة والصناديق

سلم رواتب املؤسسات والهيئات العامة والصناديق 

الحكومي��ة، مثل ب��دل )النقل - طبيع��ة العمل - 

الس��كن والتأثي��ث - املناطق النائي��ة - التمثيل - 

التعيني - اإلعاشة النقدي-التميز- الندرة - ... إلخ) 

م��ا عدا ب��دل الرتحي��ل، )مع مراع��اة إيقاف بدل 

اإلعاشة النقدي عند تقديم اإلعاشة طهياً أو عيناً).

بدالت العامل211124

وتش��مل البدالت اآلتية:  )النقل - طبيعة العمل - 

الس��كن والتأثي��ث - املناطق النائي��ة - التمثيل - 

التعيني - اإلعاش��ة النق��دي - ... إلخ) ما عدا بدل 

الرتحيل، )مع مراعاة إيقاف بدل اإلعاش��ة النقدي 

عند تقديم اإلعاشة طهياً أو عيناً).
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

بدالت الوظائف املؤقتة211125
مثالً، )بدل النقل للخوي��ا العاملني باإلدارة العامة 

للمجاهدين).

2111261
بدالت التش��غيل املبارش - 

لإلداريني واملتخصصني

وتش��مل البدالت اآلتية:  )النقل - طبيعة العمل - 

الس��كن والتأثي��ث - املناطق النائي��ة - التمثيل - 

التعيني - اإلعاشة النقدي - التميُّز - الندرة ... إلخ).  

)مع مراعاة إيقاف بدل اإلعاشة النقدي عند تقديم 

اإلعاشة طهياً أو عيناً).

2111262
بدالت التش��غيل املبارش - 

للعامل

وتش��تمل عىل الب��دالت اآلتية:  )النق��ل - طبيعة 

العم��ل - الس��كن والتأثي��ث - املناط��ق النائية - 

التعيني - اإلعاش��ة النقدي - ... إلخ).  )مع مراعاة 

إيقاف بدل اإلعاش��ة النقدي عند تقديم اإلعاش��ة 

طهياً أو عيناً).

مكافآت املوظفني املدنيني211131

لجميع السالمل، وتشمل املكافآت اآلتية:  )مكافآت 

العم��ل خارج وقت الدوام الرس��مي مب��ا يف ذلك 

بدل النق��ل اإلضايف، مكافأة مبارشة األموال العامة 

وموزعي الريد ... إلخ).

مكافآت العسكريني211132
وتش��مل مكاف��آت العم��ل خ��ارج وق��ت الدوام 

الرسمي، مبا يف ذلك بدل النقل اإلضايف ... إلخ.

211133

م���ك���اف���آت امل��وظ��ف��ني 

بال�م�ؤس�سات واله�ي�ئات 

العامة والصناديق

العام��ة  والهيئ��ات  املؤسس��ات  روات��ب  ُس��لَّم 

والصنادي��ق الحكومية.  وتش��مل مكافآت العمل 

خارج وقت الدوام الرسمي، مبا يف ذلك بدل النقل 

اإلضايف ... إلخ.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

مكافآت العامل211134

الئحة بند أجور العامل.  وتش��مل مكافآت العمل 

خارج وقت الدوام الرسمي، مبا يف ذلك بدل النقل 

اإلضايف، ومكافآت موزعي الريد ... إلخ.

مكافآت الوظائف املؤقتة211135

للموظف��ني املتعاق��د معه��م.  وتش��مل املكافآت 

املقررة مبوج��ب األنظمة املعمول به��ا للوظائف 

املؤقتة.

2111361
مكافآت التشغيل املبارش - 

لإلداريني واملتخصصني

تشمل مكافآت العمل خارج وقت الدوام الرسمي، 

مبا ذلك بدل النقل.

2111362
مكافآت التشغيل املبارش - 

للعامل

تش��مل املكافآت املقررة مبوج��ب األنظمة لعامل 

التشغيل املبارش.

اإلعاشة العينية21121

نفقات إعاشة للعاملني يف غري مواقع العمل، مثل:  

املوظفني، والعامل املش��اركني يف أعامل الحج وَمن 

يف حكمه��م، وما يُ��رصف للعس��كريني يف املرافق 

العسكرية.

اإلسكان العيني21122
ومُين��ح للعاملني، ويس��تطيع أف��راد أرس العاملني 

استخدامه.

الكساوي العينية21123
ومُتَن��ح للعاملني، ويس��تطيع أف��راد أرس العاملني 

استخدامها.

النقل21124
ومُيَن��ح للعاملني، ويس��تطيع أف��راد أرس العاملني 

استخدامه.

أجور ورواتب عينية أخرى21129
مدفوع��ات عينية من امليزانية للموظفني خالف ما 

ذكر أعاله.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

212111
للمؤسسة  الحكومة  حصة 

العامة للتقاعد )املدنيني)

مقاب��ل إرشاك موظفي الحكوم��ة املدنيني الذين 

يش��غلون وظائ��ف معتمدة بامليزاني��ة عىل نظام 

الخدم��ة املدنية يف برامج التقاع��د للحصول عىل 

منافع بعد انتهاء خدماتهم.

212112

ح���ص���ة ال���ح���ك���وم���ة 

للتقاعد  العامة  للمؤسسة 

)العسكريني)

مقابل إرشاك موظفي الحكومة العسكريني الذين 

يش��غلون وظائ��ف معتمدة بامليزاني��ة عىل نظام 

الخدمة العسكرية يف برامج التقاعد للحصول عىل 

منافع بعد انتهاء خدماتهم.

21212

للمؤسسة  الحكومة  حصة 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��أم��ي��ن��ات 

االجتامعية

مقابل اش��رتاك موظفي الحكوم��ة املدنيني الذين 

يش��غلون وظائ��ف عىل نظ��ام العم��ل يف برامج 

التقاعد املدين للحصول عىل منافع بعد التقاعد.

212131
داخل  للعاملني  طبي  تأمني 

اململكة - لألجهزة الحكومية
املبال��غ املدفوعة ل��رشكات التأم��ني مقابل إرشاك 

موظفيها العاملني داخل اململكة وأرسهم يف برامج 

التأمني الطبي.

 
212132

تأمني طبي للعاملني داخل 

للمؤسس��ات   - اململك��ة 

والهيئات

212133
تأمني طب��ي للعاملني خارج 

اململكة - لألجهزة الحكومية
املبال��غ املدفوعة ل��رشكات التأم��ني مقابل إرشاك 

موظفيها العاملني خارج اململكة وأرسهم يف برامج 

التأمني الطبي.

 
212134

تأمني طبي للعاملني خارج 

للمؤسس��ات   - اململك��ة 

والهيئات
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني املدنيني )الكادر العام)212201

مكافأة نهاية الخدمة للقضاة212202

مكافأة نهاية الخدمة ألعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام212203

مكافأة نهاية الخدمة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات212204

مكافأة نهاية الخدمة للوظائف التعليمية  212205

مكافأة نهاية الخدمة للوظائف الصحية212206

مكافأة نهاية الخدمة للوظائف الدبلوماسية212207

مكافأة نهاية الخدمة لوظائف املستخدمني212208

مكافأة نهاية الخدمة للعاملني يف مصنع كسوة الكعبة املرشفة212209

212210
مكافأة نهاية الخدمة للعاملني مبحطة كهرباء النارصية:  للمتخصصني واإلداريني 

والعامل

مكافأة نهاية الخدمة للعسكريني212211

مكافأة نهاية الخدمة ملوظفي املؤسسات والهيئات والصناديق212212

مكافأة نهاية الخدمة للعامل212213

مكافأة نهاية الخدمة ملوظفي الوظائف املؤقتة  212214

مكافأة نهاية الخدمة ملوظفي التشغيل املبارش212215

212299
مكاف��أة نهاي��ة الخدم��ة 

األخرى

ترُصف منه مكافأة نهاية الخدمة ملوظفي الس��المل 

الوظيفية األخرى غري املذكورة.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

الباب 

الثاين
استخدام السلع والخدمات:

استهالك الكهرباء221111
مقابل استهالك الكهرباء، مبا فيها الرسوم الشهرية 

عىل العدادات.

مقابل تأسيس وإيصال التيار الكهربايئ أو تقويته.تكاليف إيصال الكهرباء221112

نفقات كهرباء أخرى211132
للنفقات األخ��رى للكهرباء التي مل تُدرج يف البنود 

املذكورة أعاله.

استهالك املياه2211211
مقابل اس��تهالك املياه من الشبكة العامة، مبا فيها 

الرسوم الشهرية عىل العدادات.

مقابل تأسيس وإيصال شبكة املياهإيصال املياه2211212

نفقات مياه أخرى2211219
للنفقات األخ��رى للمياه التي مل تُ��دَرج يف البنود 

املذكورة أعاله، وتشمل تكاليف تأمني ونقل املياه.

نفقات الرصف الصحي2211221
مقابل خدمات الرصف الصحي، وتش��مل الرس��وم 

الشهرية.

2211222
ال��رصف  ش��بكة  إيص��ال 

الصحي
مقابل تأسيس وإيصال شبكة الرصف الصحي

نفقات رصف صحي أخرى2211229
للنفق��ات األخرى للرصف الصحي التي مل تُدَرج يف 

البنود املذكورة أعاله، وتشمل تكاليف النقل.

خدمات الهاتف الثابت221131
مقابل اس��تخدام الهاتف الثابت، وتشمل الرسوم 

الشهرية.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

خدمات الهاتف الجوال221132
مقابل نفقات الهاتف الجوال من رس��وم ش��هرية 

وأجور املكاملات.

مقابل املراسالت الرقيةخدمات املراسالت الرقية221133

خدمات اإلنرتنت221134
مقابل اس��تخدام الش��بكة العنكبوتية )اإلنرتنت) 

مبا فيها الرسوم الشهرية.

221135
إيص��ال خط��وط الهاتف 

واإلنرتنت
مقابل إيصال خطوط الهاتف واإلنرتنت

املقابل املايل للدوائر الرقميةالدوائر الرقمية221136

نفقات اتصاالت أخرى221137
النفق��ات األخ��رى لالتص��االت التي تُ��رصف من 

امليزانية والتي مل تُدَرج يف البنود املذكورة أعاله.

أجور الريد221141
مقابل الرس��ائل والطرود والبعائث الريدية بكافة 

أنواعها.

221142
أجور االشرتاك يف صناديق 

الريد
مقابل االشرتاك يف الصناديق الريدية

نفقات بريد أخرى221143
النفقات األخرى الت��ي ترُصف من امليزانية للريد، 

والتي مل تُدرج يف البنود املذكورة أعاله.

الشحن الجوي221151
مقابل الش��حن والنق��ل لكافة الل��وازم واملعدات 

واألدوات.
الشحن الري221152

الشحن البحري221153
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

221154
ن�ف�ق�ات وم�س�ت�ل�زم�ات 

الشحن والنقل األخرى

مقاب��ل أج��ور ومس��تلزمات التحمي��ل والتفريغ 

والتغليف.

محروقات لوسائط النقل221211
مقابل الوقود والش��حوم والزيوت لوس��ائط النقل 

بأنواعها.

221212
اآلالت  م�����ح�����روق�����ات 

واملعدات واملحطات

مقابل الوقود والشحوم والزيوت لآلالت واملعدات 

واملحطات.

غاز22122
مقاب��ل الغ��از املس��تخَدم يف املحط��ات واملعامل 

وأدوات املطابخ واألغراض الصناعية.

22129
نفق��ات وقود ومحروقات 

أخرى

للنفقات األخرى للوقود واملحروقات التي مل تُدَرج 

يف البنود املذكورة أعاله.

مخصصات االبتعاث221311
مقاب��ل ابتعاث موظفي الجه��ة الحكومية داخلياً 

وخارجياً، ومرافقيهم.

مخصصات التدريب221312
لتدري��ب موظفي الجه��ة الحكومي��ة يف الداخل 

والخارج.

مستلزمات تعليمية221313

مقاب��ل تأم��ني الوس��ائل التعليمي��ة م��ن مقاعد 

وطاوالت دراسية ووس��ائل اإليضاح، ومستلزمات 

املس��ارح املؤقتة ووس��ائل التدريب، ومستلزمات 

التدبري املنزيل.

2213141
وثقافية  توعوية  أنش��طة 

وإعالمية )الداخل)

لق��اء نفق��ات االش��رتاك يف املنظ��امت املحلي��ة، 

والنش��اطات املتعلقة بإص��دار الكتيبات والوثائق 

اإلعالمية لداخل اململكة.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

2213142
وثقافية  توعوية  أنش��طة 

وإعالمية )الخارج)

لقاء نفقات االشرتاك يف املنظامت املحلية اإلعالمية، 

والنش��اطات املتعلقة بإص��دار الكتيبات والوثائق 

اإلعالمي��ة لخ��ارج اململك��ة؛ كاألس��ابيع الثقافية، 

واملشاركة يف املناس��بات اإلعالمية والثقافية خارج 

اململكة.

كتب ومراجع2213143

مقاب��ل رشاء أو طباعة الكت��ب التعليمية الورقية 

ي  واإللكرتوني��ة والنرشات الدوري��ة، وأتعاب ُمِعدِّ

املقررات.

دراسات وأبحاث علمية2213144
لقاء القيام باألبحاث والدراس��ات، ونفقات الخراء 

الذين يتم استقدامهم لهذه األغراض.

حفالت وضيافات22132

لإلنف��اق عىل إس��كان ونقل وإعاش��ة الضيوف يف 

الفنادق والوحدات الس��كنية املفروشة، والحفالت 

الرسمية والهدايا.

221331
ال�س�ف�ري�ة  ال�م�صاري�ف 

للموظفني املدنيني
مقابل انتدابهم يف مهام

221332
ال�س�ف�ري�ة  ال�م�صاري�ف 

للعسكريني
مقابل انتدابهم يف مهام

221333

ال�س�ف�ري�ة  ال�م�صاري�ف 

املؤسسات  يف  للموظفني 

وال���ه���ي���ئ���ات ال��ع��ام��ة 

والصناديق

مقابل انتدابهم يف مهام
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

مقابل انتدابهم يف مهاماملصاريف السفرية للعامل221334

221335
ال�س�ف�ري�ة  ال�م�صاري�ف 

للوظائف املؤقتة

مقاب��ل انتدابه��م يف مهام، وتش��تمل ع��ىل املكافآت 

املقررة مبوجب األنظمة املعمول بها للوظائف املؤقتة.

2213361

ال�س�ف�ري�ة  ال�م�صاري�ف 

املبارش  التشغيل  لوظائف 

اإلدارية والتخصصية

مقابل انتدابهم يف مهام

2213362
املصاريف السفرية لعامل 

التشغيل املبارش
مقابل االنتداب يف مهام

تذاكر السفر22134
مقابل أج��ور اإلركاب ب��راً وبحراً وجواً، وتش��مل 

العائالت واألمتعة، والتعويض عن بدل الرتحيل.

221351
والندوات  املعارض  تنظيم 

واملؤمترات يف الداخل

مقاب��ل االش��رتاك والتأثي��ث والتجهي��ز للندوات 

واملؤمترات واملعارض املحلية.

221352
والندوات  املعارض  تنظيم 

واملؤمترات يف الخارج

مقاب��ل االش��رتاك والتأثي��ث والتجهي��ز للندوات 

واملؤمترات واملعارض اإلقليمية والدولية.

بدل الضيافة النقدي22136
لبع��ض املوظفني الحكوميني لغ��رض تغطية نفقات 

استضافة الوفود واللجان وتأمني مستلزمات الضيافة.

نفقات إدارية أخرى22139
مقاب��ل النفقات اإلدارية األخ��رى التي مل تُدَرج يف 

البنود السابقة.

استئجار املباين221411
قيم��ة عقود اس��تئجار املب��اين لألغ��راض اإلدارية 

والسكنية والخدمية واألمنية.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

221412
اس��تئجار ال�مس��تودعات 

والورش

مقابل عقود اس��تئجار املس��تودعات والس��احات 

والورش.

221421
اس��تئجار أجهزة ومعدات 

طبية
مقابل عقود استئجار املعدات واألجهزة الطبية

221422
اس��تئجار أجهزة ومعدات 

تقنية
مقابل عقود استئجار املعدات التقنية

221429
اس��تئجار أجهزة ومعدات 

وآالت أخرى

مقابل عقود اس��تئجار املع��دات واآلالت األخرى 

بأنواعها، التي مل تُدَرج يف البنود أعاله.

مقابل عقود استئجار السياراتاستئجار السيارات221431

مقابل عقود استئجار الطائراتاستئجار الطائرات221432

مقابل عقود استئجار السفناستئجار السفن221433

مقابل عقود استئجار القطاراتاستئجار القطارات221434

221439
النقل  وس��ائط  اس��تئجار 

األخرى

مقابل عقود استئجار وس��ائط النقل األخرى التي 

مل تُذكر أعاله.

نفقات استئجار أخرى22149
مقاب��ل عقود االس��تئجار األخرى الت��ي مل تُذكر يف 

بنود االستئجار املذكورة أعاله.

مرصوفات مكتبية22201

مقابل املس��تلزمات املكتبية م��ن األدوات املكتبية 

والورقية وتأمني املطبوعات واألحبار، وتأمني األثاث 

املكتبي، واألجهزة الكهربائية، واالشرتاك يف الصحف 

واملج��الت، وتكاليف رشاء الكت��ب وعمل األختام، 

وتكاليف اإلعالن عن املنافسات الحكومية ... إلخ.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

222021
رخ��ص وبرامج الحاس��ب 

اآليل
لتغطية نفقات الرامج والرخص

222029
سلع وخدمات حاسب آيل 

أخرى
لتغطية نفقات سلع وخدمات حاسب آيل أخرى

لتغطية نفقات األدوية والعقاقري الطبيةأدوية222031

222032
غ�������ازات وم��ح��ال��ي��ل 

ومستلزمات طبية

لتغطي��ة نفق��ات أدوات ومس��تلزمات طبية، من 

ض��امد وحق��ن وأدوات جراحي��ة وش��اش وقطن 

ومحاليل وغازات وغريها.

نفقات طبية أخرى غري ُمصنَّفةنفقات طبية أخرى222039

22204
نفق��ات زراعي��ة وبيئي��ة 

وبيطرية ومخرية

لتغطي��ة نفقات م��واد ومبيدات زراعي��ة وبيئية 

وبيطرية ومخرية.

222051
مواد ومستلزمات صناعية 

للتدريب

لتغطية نفقات املواد واملستلزمات الصناعية لغرض 

تدريب العاملني.

222052
مواد ومستلزمات صناعية 

للتعليم

لتغطي��ة نفق��ات امل��واد واملس��تلزمات الصناعية 

لغرض التعليم.

222053
م�����واد وم��س��ت��ل��زم��ات 

تصنيعية

لتغطي��ة نفقات املواد واملس��تلزمات التش��غيلية 

لألغراض الصناعية واإلنتاجية.

222061
قطع غيار األجهزة واآلالت 

واملعدات واملضخات

لتغطية نفقات تأمني قط��ع غيار األجهزة واآلالت 

واملعدات واملضخات.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

قطع غيار وسائط النقل222062
لتغطي��ة نفقات تأم��ني قطع غيار وس��ائط النقل 

بأنواعها.

كساوي22207

ي��رصف منه أقي��ام املالبس التي تُعط��ى للعاملني 

يف الوحدات الحكومية، والت��ي يكون لزاماً عليهم 

اس��تخدامها أثن��اء تأدي��ة العم��ل، وال ميكن لهم 

اس��تخدامها يف غري أوقات العم��ل، مثل:  املالبس 

دة ملوظفي الجامرك يف املنافذ الجوية والرية  املوحَّ

والبحري��ة، ومالب��س األطباء والتمري��ض والفنيني 

الصحي��ني العاملني يف املراف��ق الصحية، واملالبس 

الرسمية العسكرية ... إلخ.

تجهيزات22208

وتشمل املستلزمات غري الرأساملية )أو الرأساملية 

املس��تأجرة) الالزمة إلعداد املواقع املؤقتة للعمل 

س��واًء كانت لألغراض املدنية أو العسكرية، مثل:  

تس��وية املواقع واملس��تأَجر من املكاتب امليدانية 

املناس��بات  يف  ومس��تلزماتها  واألث��اث  والخي��ام 

واملناورات، وقيمة األغطية واملراتب التي تُستخدم 

يف املواقع الخاصة بالعمل ومهاجع الجنود.

22210
غس��يل وك�ي الكس���اوي 

والتجهيزات

وتش��مل نفقات غس��يل ويك املالبس التي تُعطى 

للعاملني يف الوح��دات الحكومية التي يكون لزاماً 

عليهم استخدامها أثناء تأدية العمل، واملفروشات 

وأغطي��ة األرسَّة واملقاع��د التي تُس��تخدم يف أثناء 

العمل.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

نفقات استهالكية أخرى22299
مقابل قط��ع الغيار واألجه��زة واآلالت واملعدات 

ووسائل النقل واملحطات.

22311
مكاف��آت رؤس��اء وأعضاء 

املجالس

مكافآت لرؤس��اء وأعضاء املجالس املتعاقد معهم 

عىل وظائف مجال��س املناطق، واملجالس البلدية، 

ومجالس إدارات املؤسسات والهيئات.

22312
ال�ن�فقات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي�ة 

للمجالس

مقاب��ل مكاف��آت للمتعاق��د معهم من غ��ري موظفي 

الحكومة عىل وظائف املجالس.  والنفقات األخرى مثل:

1- املصاريف السفرية.

2- أجور اإلركاب لرؤساء وأعضاء املجالس.

3- مكافآت اللجان والهيئات.

4- النفقات املكتبية واملستلزمات األخرى الالزمة للمجالس.

النفقات املتفرقة22313

وتش��مل نفقات تجهي��ز ودفن امل��وىت، والنفقات 

األخرى التي تدفعها الوحدة الحكومية لقاء تأمني 

بعض املس��تلزمات واالحتياج��ات الالزمة لعملها، 

الت��ي تكون تكلفتها منخفضة أو تكون الحاجة لها 

ص لها بنود يف ميزانية  بصورة غري مستمرة ومل يُخصَّ

الوحدة الحكومية.

نفقات األعامل اإلحصائية223201

وتشمل النفقات املبارشة وغري املبارشة الالزمة للقيام 

بأعامل ومهام اإلحصاء والتعداد واملسح، مبا يف ذلك 

املكاف��آت )لغري العاملني يف الوحدة الحكومية التي 

تدخل ضمن مهامها هذه األعامل)، واملس��تلزمات 

املكتبية والتنقالت واملصاريف السفرية.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

نفقات األبحاث العملية223202

وتش��مل النفق��ات عىل األبح��اث العملي��ة التي 
تتحمله��ا الوحدة الحكومية مب��ارشة، مثل:  املواد 
واملس��تلزمات الالزمة إلج��راء األبح��اث العملية 
والنظري��ة، ومكاف��آت الباحثني م��ن غري موظفي 
الوح��دة الحكومية، وكذلك متوي��ل األبحاث التي 
يتقدم بها الباحثون م��ن خارج الوحدة الحكومية 
والتي يتم رصفها عىل مراحل وفق برنامج البحث.

الدراسات223203

هي نفقات إلجراء الدراس��ات الفني��ة وغري الفنية 
التي تساعد الوحدة عىل تقديم أو تحسني املنتجات 
أو الخدم��ات الت��ي تقدمه��ا، وتش��مل املكافآت 
للمشاركني من غري العاملني بالوحدة الحكومية أو 

النفقات غري املبارشة التي تكون لذات الغرض.

نفقات الدعوة يف الداخل223204

مصاريف إدارية واس��تهالكية، وتش��مل املكافآت 
التي ترُصف للمش��اركني يف النشاط الدعوي داخل 
اململكة، وكذلك مصاريف تأمني مستلزمات مكاتب 
الدعوة من مطبوعات وأجهزة مس��موعة ومرئية 

وحقائب وهدايا وتنقالت واتصاالت وإسكان.  

نفقات الدعوة يف الداخل223205

نفقات مس��ابقات حفظ وتجوي��د القرآن الكريم، 
وتش��مل تكاليف إقامة مس��ابقات حفظ وتجويد 
القرآن الكريم، من إيج��ار قاعات وجوائز وهدايا 
للمش��اركني يف املسابقة، ومكافآت األساتذة ولجان 
التحكي��م واملنظِّمني م��ن غري العامل��ني بالوحدة 
الحكومية، ونفقات إقامتهم وإعاشتهم وتنقالتهم 

وقيمة التأشريات الالزمة إلقامة هذه املسابقات.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

نفقات النرشات التوعوية223206

وتش��مل نفقات النرشات واملواد اإلعالمية املرئية 

واملس��موعة بكافة اللُّغات التي تدفعها الوحدات 

الحكومية املشاركة يف املناشط التوعوية.

223207
بأرضار  التوعي��ة  نفق��ات 

القات واملخدرات

وتش��مل النفق��ات املب��ارشة وغري املب��ارشة التي 

تتحمله��ا الوح��دة الحكومي��ة املنوط به��ا القيام 

بإع��داد وتنفي��ذ برام��ج التوعية ب��أرضار القات 

ذ من  واملخدرات س��واًء كان��ت هذه الرام��ج تُنفَّ

خالل امل��دارس أو املهرجانات واالحتفاالت أو من 

خالل وسائل اإلعالم أو املساجد ... إلخ، ومنها املواد 

واملستلزمات الالزمة للرنامج، ومكافآت املشاركني 

م��ن غري موظفي الوح��دات الحكومية التي تتوىل 

تنفيذ الرامج وتنقالتهم وإعاشتهم وإسكانهم.

223208
نفق��ات دعوي��ة أخرى يف 

الداخل

وتش��مل تكاليف النش��اطات الدعوي��ة املختلفة 

يف الداخ��ل، التي ال تندرج ضمن البنود الس��ابقة 

للدع��وة يف الداخ��ل، ومنه��ا إقام��ة املخي��امت 

والن��دوات؛ م��ن إيجار قاع��ات، وجوائ��ز وهدايا 

للمش��اركني يف النش��اط، ومكاف��آت املنظِّمني من 

غري العاملني بالوحدة الحكومية، ونفقات إقامتهم 

وإعاشتهم وتنقالتهم وقيمة التأشريات الالزمة.

صة223209 نفقات دعوة ُمخصَّ

الروات��ب واملكافآت واألج��ور للقامئني بالدعوة يف 

الخ��ارج من غ��ري العاملني بالوح��دات الحكومية 

املختصة بهذا النشاط.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

223210
م���ص���اري���ف إداري������ة 
لل�ن�ش�اط  واس�ت�ه�الك�ي�ة 

صة الدعوي ُمخصَّ

وتش��مل النفقات التي ترُصف يف النشاط الدعوي 
خارج اململكة، وكذلك مصاريف تأمني مستلزمات 
مكاتب الدعوة من مطبوعات وأجهزة مس��موعة 
ومرئي��ة وحقائ��ب وهداي��ا وتنق��الت واتصاالت 
وإسكان غري العاملني بالوحدة الحكومية املختصة 
بهذا النشاط )ياُلحظ أن الرواتب والبدالت الخاصة 
بالعاملني يف هذا النشاط تُؤدَّى من البنود املختصة 

ضمن تعويضات العاملني).

22331
إعانة أمئة ومؤذين الحرمني 

الرشيفني

املبال��غ الت��ي ترصفه��ا الحكومة كمخصص��ات ألمئة 
وم��ؤذين الحرمني الرشيفني، بخالف م��ا يتقاضاه من 
وظيفته األساسية، وتقترص عىل الحرمني دون سواهام.

مة من الحكومة لسدنة البيت الحرام.سدنة الكعبة22332 املبالغ املقدَّ

22341
الريايض  النش��اط  نفقات 

والثقايف

وتشمل نفقات إقامة املهرجانات وامللتقيات والندوات 
الثقافي��ة والرياضي��ة بالداخل والخ��ارج، التي تقيمها 
الوح��دات الحكومي��ة الت��ي تدخل هذه األنش��طة يف 
مهامها، وجميع النفقات غري الرأساملية الالزمة لها، مبا يف 
ذلك مكافآت املشاركني من غري موظفي هذه الوحدات 

الحكومية وتذاكر سفرهم وإعاشتهم وتنقالتهم.

22342
نفق��ات الرام��ج اإلذاعية 

والتلفزيونية

وتتضم��ن النفقات التي تتحملها القنوات اإلذاعية 
والتلفزيونية للرامج التي تُبَثُّ من خاللها، وتشمل 
نفق��ات الديكور، ومكافآت الضي��وف واملتعاونني 
واملراس��لني يف الداخ��ل والخ��ارج غ��ري املتفرغني 
املش��اركني يف إنت��اج هذه الرام��ج، ونفقات رشاء 
حقوق اإلنتاج الداخيل والخارجي للرامج واألفالم 
وبث املواد واألحداث الرياضية والثقافية والفنية.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

22343
واملواد  الوثائ��ق  نفق��ات 

اإلعالمية

وتش��مل نفقات تصميم وطباعة وإصدار النرشات 

والكتيبات املتعلقة بنش��اط الوح��دة الحكومية، 

واش��رتاك الوحدات الحكومية اإلعالمية يف وكاالت 

األنباء، ونفقات نرش وتأمني الوثائق اإلعالمية.

22344
أتعاب املحامني واملحاسبني 

القانونيني

وترُصَف منها أتعاب املحامني املكلفني بالرتافع أمام 

الجه��ات القضائي��ة يف القضايا املتعلق��ة بالوحدة 

الحكومي��ة يف الداخل والخ��ارج، وأتعاب مكاتب 

املحاس��بني القانونيني املكلفني مبراجعة حس��ابات 

الوحدة الحكومية.

223901
م��س��ت��ل��زم��ات ال��ق��ص��ور 

والضيافة

وترُصف منها نفقات تأثيث وتجهيز القصور ومقاّر 

الضيافة الحكومية وجميع مس��تلزماتها، وتش��مل 

اللوحات والتُّحف ونفقات إسكان وإعاشة ضيوف 

الدول��ة الذين يتقرر إس��كانهم بالفن��ادق وتذاكر 

سفرهم وتكاليف استئجار وسائل نقلهم، ونفقات 

الحف��الت والوالئم الرس��مية والهداي��ا واألعالم يف 

الداخل والخارج، وتكاليف تأمني وتركيب وتجهيز 

الخي��ام مبواقع املناس��بات واملطبوع��ات ألغراض 

الضيافة وصيانة املركبات يف القصور ومقاّر الضيافة.

نفقات جبائية223902

وتشمل نفقات تحصيل األموال املستحقة للخزينة 

العام��ة مبا فيه��ا ال��زكاة، مثل مكاف��آت العاملني 

ومصاريفه��م  وإعاش��تهم  بالتحصي��ل  املكلف��ني 

السفرية وتنقالتهم.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

تأثيث املساجد223903
ويش��مل قيمة م��ا تُوفِّ��ره الوح��دات الحكومية 

للمساجد بشكل عام من أثاث ومستلزمات.

223904
ترحي��ل مخالف��ي نظ��ام 

اإلقامة

ويتضمن جميع النفقات املتعلقة برتحيل مخالفي 

نظام العمل واإلقامة، من نفقات إعاش��ة وإسكان 

ل وتذاكر س��فر، وتوفري املس��تلزمات الالزمة  وتنقُّ

لهذه املهام.

اشرتاك يف منظامت دولية223905

ويش��مل الرسوم الس��نوية الالزمة الكتساب صفة 

العضوي��ة للوح��دة الحكومية املختصة بنش��اط 

مشابه لنشاط املنظمة اإلقليمية أو الدولية.

223906
ورُخص  االستقدام  نفقات 

إقامة غري السعوديني

وتش��مل الرس��وم والنفقات التي تتحملها الوحدة 

الحكومية لقاء تعاقدها مع القوى العاملة من غري 

السعوديني للعمل لفرتات طويلة أو قصرية، ومنها 

رسوم التأشريات وأتعاب مكاتب الخدمات ورسوم 

اإلقامة والعمل ونقل الكفالة ... إلخ.

رُخص السري والقيادة223907

وتشمل الرس��وم التي تتحملها الوحدة الحكومية 

نظ��ري اس��تخراج رُخص س��ري املركب��ات واملعدات 

اململوكة لها، والرس��وم األخرى واجبة الدفع حتى 

ميكن اس��تخدام املركبة أو املعدة، وكذلك الرسوم 

الت��ي تتحمله��ا الوح��دة الحكومية لق��اء حصول 

الطياري��ن عىل رخص الطريان وس��ائقي القطارات 

التابعني للوحدات الحكومية عىل التصاريح الالزمة 

وتجديدها.
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التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

223999
تعرفة الخدمات الحكومية 

األخرى

وتش��مل الرس��وم املفروض��ة م��ن ِقب��ل وحدات 

حكومية أخرى عىل مزاولة مهن محددة أو أنشطة 

معينة، والتي تتحملها الوحدة الحكومية.

2241
ال��ت��ش��غ��ي��ل وال��ص��ي��ان��ة 

والنظافة املبارشة

وتش��مل جميع النفقات التش��غيلية مب��ا يف ذلك 

الرواتب واألجور والب��دالت التي تتحملها الوحدة 

الحكومية بش��كل مبارش يف سبيل تشغيل وصيانة 

ونظاف��ة مرافقه��ا، وكذل��ك نفق��ات تأم��ني مواد 

ومس��تلزمات التش��غيل ومواد الصيان��ة والنظافة 

من زيوت وش��حوم ومواد كياموية ومواد تنظيف 

ومس��تهلكات )عدا قط��ع الغيار) الالزم��ة للقيام 

بهذه املهام ذاتياً.

224211
الصيانة والنظافة )عقود) - 

مباٍن ومنشآت سكنية

وتش��مل تكالي��ف العق��ود التي ترمه��ا الوحدة 

الحكومية لغرض صيان��ة ونظافة مرافقها، مبا فيها 

األصول الرأساملية الالزمة للقيام بهذه املهام التي 

تعود مليكتها للمق��اول أو املتعهد وليس للوحدة 

الحكومي��ة، وفق��اً ملا تن��ص عليه العق��ود املرَمة 

معهم، وفق��اً ألغراض العقود ال��واردة يف تصنيف 

هذه البنود.

224212
الصيانة والنظافة )عقود) - 

مباٍن ومنشآت إدارية

224213
الصيانة والنظافة )عقود) - 

مباٍن ومنشآت تعليمية

224214
الصيانة والنظافة )عقود) - 

مباٍن ومنشآت صحية

224215
الصيانة والنظافة )عقود) - 

مساجد
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التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

224216
الصيانة والنظافة )عقود) - 

مباٍن ومنشآت أخرى

وتش��مل تكالي��ف العق��ود التي ترمه��ا الوحدة 

الحكومية لغرض صيان��ة ونظافة مرافقها، مبا فيها 

األصول الرأساملية الالزمة للقيام بهذه املهام التي 

تعود مليكتها للمق��اول أو املتعهد وليس للوحدة 

الحكومي��ة، وفق��اً ملا تن��ص عليه العق��ود املرَمة 

معهم، وفق��اً ألغراض العقود ال��واردة يف تصنيف 

هذه البنود.

22422
الصيانة والنظافة )عقود) - 

األحياء السكنية واملدن

22423
الصيانة والنظافة )عقود) - 

األجهزة واآلالت واملعدات

224241
الصيانة والنظافة )عقود) - 

طُرُق

224242
الصيانة والنظافة )عقود) - 

مطارات وموانئ

224243

الصيانة والنظافة )عقود) - 

ميادين وحدائق ومنشآت 

رياضية وثقافية

224244
الصيانة والنظافة )عقود) - 

محطات وشبكات

224249
الصيانة والنظافة )عقود) - 

مرافق عامة أخرى

صيانة ونظافة أخرى22429
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التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

22431
التش��غيل )عقود) - مباٍن 

ومنشآت

ويش��مل تكالي��ف العق��ود التي ترمه��ا الوحدة 

الحكومي��ة لغ��رض تش��غيل مرافقه��ا، وعق��ود 

تش��غيل األنظمة واملعدات واملحط��ات واملعامل 

واملخترات واملركبات وش��بكات االتصاالت واملياه 

والكهرب��اء والحاس��ب اآليل ومراك��ز املعلوم��ات 

واملب��اين والس��احات واملزارع والحدائ��ق، مبا فيها 

األصول الرأساملية الالزمة للقيام بهذه املهام التي 

تعود ملكيتها للمق��اول أو املتعهد وليس للوحدة 

الحكومية وفقاً ملا تنص عليه العقود املرمة معهم، 

وفق��اً ألغراض العق��ود ال��واردة يف تصنيف هذه 

البنود.

22432
ال��ت��ش��غ��ي��ل )ع��ق��ود) - 

األجهزة واآلالت واملعدات

22433
التشغيل )عقود) - مرافق 

عامة

22434
التشغيل )عقود) - التقنية 

واملعلومات

عقود تشغيل أخرى22435

2251
خ���دم���ات ال���دراس���ات 

والتصاميم

وتشمل تكاليف العقود الخاصة بإجراء الدراسات 

االجتامعية واإلداري��ة واالقتصادية والفنية وغريها 

من الدراس��ات التي ترمها الوحدة الحكومية مع 

ال��رشكات أو املكاتب أو املراكز املتخصصة يف مثل 

هذه األع��امل، وتكاليف عق��ود التصاميم الفنية 

الالزمة لرتميم املرافق املدنية والعس��كرية واملباين 

والطرق وامليادين واملحطات والسدود والتصاميم 

املبدئية ألعامل التطوير الشاملة.

خدمات االستشارات2252

وتشمل تكاليف عقود الخدمات االستشارية التي 

ترمه��ا الوحدة الحكومية م��ع مكاتب متخصصة 

لتقديم استشارات إدارية وفنية ... إلخ.
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التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

خدمات اإلرشاف2253

وتش��مل تكاليف عق��ود خدم��ات اإلرشاف التي 

ترمه��ا الوحدة الحكومية م��ع مكاتب متخصصة 

ل��إلرشاف ع��ىل تنفيذ عق��ود إنش��اء أو توريد أو 

تجهي��ز، أو عق��ود تقديم خدم��ات مثل خدمات 

إدارية أو تغذية ... إلخ، س��بق أن أبرمتها الوحدة 

الحكومية مع أطراف أخرى.

املعلومات والبيانات2254

وتش��مل نفقات توف��ري وتصنيف املعلوم��ات التي 

تحتاجها الوحدة الحكومية سواًء كان ذلك عن طريق 

جمع البيانات أو من خالل أنظمة املعلومات وإعداد 

الخرائط من خالل التصوير الجوي أو الرفع املساحي، 

ونفقات معالجة البيانات اإلحصائية وتسجيل وحفظ 

البيانات واملعلومات والوثائق العقارية.

226
وإدارية  فني��ة  خدم��ات 

وأمنية مساندة

وتشمل عقود توفري خدمات فنية وإدارية مساندة، 

وخدم��ات األمن والس��المة التي ترمه��ا الوحدة 

الحكومية مع مكاتب أو مراكز متخصصة يف هذه 

املجاالت، وتشمل عقود االتفاقيات والتعاون.

227
ترم�يامت وت�ح�س��ي�ن�ات 

األصول

نفق��ات إج��راء الرتميم وأع��امل الصيان��ة الالزمة 

لألص��ول غري املالية من مب��اٍن ومركبات ومحطات 

وشبكات وغري ذلك من األصول غري املالية، مبا فيها 

أعامل الدهان واس��تبدال األج��زاء التالفة باملباين 

التي يلزم القيام بها لالستفادة من هذا األصل خالل 

عم��ره االفرتايض، مبا ال يدخل يف أعامل العمران أو 

التحسينات التي تزيد يف العمر االفرتايض لألصل.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

فروق تحويل عمالت228
مخص��ص ملعالج��ة النفق��ات املرتتبة ع��ىل فروق 

تحويل العمالت.

سلع وخدمات أخرى229

وتشمل توفري سلع وخدمات ومواد تحتاجها الجهة 

الحكومي��ة، وال يوجد بنود تناس��بها ضمن البنود 

السابقة يف السلع والخدمات.

الباب 

الثالث
)غري مستخدم يف امليزانية حالياً).استهالك رأس املال الثابت:  

الباب 

الرابع
نفقات التمويل:

241
نفق��ات التموي��ل إىل غري 

املقيمني
وهي مقابل تأجيل الدفع النقدي إىل غري املقيمني.

تسديد أقساط وعوائد2421
وهي مقابل تس��ديد أقساط وعوائد نتيجة تأجيل 

الدفع النقدي.

243
نفقات التمويل إىل وحدات 

الحكومة العامة األخرى

وه��ي مقاب��ل تأجيل الدف��ع النق��دي إىل وحدة 

حكومية أخرى.

الباب 

الخامس
اإلعانات:  

2511
العامة  ال��رشكات  إعانات 

غري املالية

م إىل الرشكات واملؤسس��ات  وهي املبالغ التي تُقدَّ

العامة غري املالية.

م إىل رشكات الكهرباء.إعانة رشكات الكهرباء25111 وهي املبالغ التي تُقدَّ

2512
العامة  ال��رشكات  إعانات 

املالية

م إىل الرشكات واملؤسس��ات  وهي املبالغ التي تُقدَّ

العامة املالية.
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إيضاحاتنوع النفقة

إعانات املدارس األهلية2521101

م إىل مدارس التعليم العام  وهي املبالغ التي تُق��دَّ

م برامجه��ا التعليمية  داخ��ل اململك��ة، التي تُق��دِّ

املامثلة لرامج التعليم يف املدارس الحكومية، سواًء 

م عىل أساس عدد الطلبة أو  كانت هذه اإلعانة تُقدَّ

دعامً لرواتب فئات إدارية أو أعضاء هيئة التدريس 

أو جزء منهم أو وفقاً لتنفيذ أنشطة محددة.

2521102
العاملية  امل��دارس  إعانات 

بالداخل

م إىل مدارس التعليم العام  وهي املبالغ التي تُق��دَّ

م برنامجه��ا التعليمي  داخل اململك��ة، والتي تُقدِّ

املامثل لرامج تعليم دولية.

2521103
الفني��ة  املعاه��د  إعان��ة 

ومراكز التدريب املهني

م إىل املعاهد واملراكز الفنية  وهي املبالغ التي تُقدَّ

األهلية للتدريب املهني املتخصص داخل اململكة، 

والتي تقوم بالتدريب الفني واملهني للطلبة.

2521104
إعانات املدراس السعودية 

يف الخارج

م إىل مدارس التعليم العام  وهي املبالغ التي تُق��دَّ

م برنامجه��ا التعليمي  خ��ارج اململك��ة، والتي تقدِّ

املامث��ل لرام��ج التعلي��م يف امل��دارس الحكومية 

م عىل  الس��عودية س��واًء كانت هذه اإلعان��ة تُقدَّ

أس��اس عدد الطلبة أو دعامً لرواتب فئات إدارية 

أو أعضاء هيئ��ة التدريس أو ج��زء منهم أو وفقاً 

لتنفيذ أنشطة محددة.

2521199
إع���ان���ات امل���رشوع���ات 

التعليمية األخرى

م إىل املرشوعات التعليمية  وهي املبالغ الت��ي تُقدَّ

األخرى غري املدارس.
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التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

إعانات زراعية2521201

م إىل املرشوع��ات الزراعية  ه��ي املبالغ الت��ي تُقدَّ

الخاصة لدع��م إنتاج محاصي��ل معينة أو أصناف 

محددة، أو لغرض استخدام أساليب زراعية معينة، 

مثل اس��تخدام أس��لوب الري بالتنقي��ط يف زراعة 

بعض املحاصيل.

إعانات األعالف2521202

م إىل املرشوعات الزراعية أو  هي املبال��غ التي تُقدَّ

التجارية الخاص��ة لدعم اس��ترياد أو زراعة بعض 

األنواع التي تدخل يف إنتاج األعالف.

2521203
إع�ان�ات ش��راء ال�ق�م��ح 

والشعري

م إىل املرشوعات الزراعية أو  هي املبال��غ التي تُقدَّ

التجاري��ة الخاصة لدعم اس��ترياد أو زراعة القمح 

والشعري.

إعانات استرياد األرز2521204
م إىل املرشوع��ات التجارية  هي املبالغ الت��ي تُقدَّ

الخاصة لدعم استرياد األرز.

الباب 

السادس
املنح:

261101
نفقات املن��ح للطلبة غري 

السعوديني

مه��ا الحكوم��ة لرعايا الدول  نفقات دراس��ية تُقدِّ

األخ��رى للدراس��ة باململك��ة يف مختل��ف مراحل 

التعليم العام والتعليم العايل.

262101
غ�������وث ال���الج���ئ���ني 

الفلسطينيني

م طوعاً من الحكومة لوكالة غوث  مبلغ نقدي يُقدَّ

الالجئني وشؤون الفلسطينيني )منظمة دولية).

262102
الن��دوة العاملية للش��باب 

اإلسالمي

م طوع��اً من الحكوم��ة للندوة  مبل��غ نق��دي يُقدَّ

العاملية للشباب اإلسالمي )منظمة دولية).
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التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

262103
لش��ؤون  العربية  الهيئ��ة 

فلسطني

م طوع��اً من الحكوم��ة للهيئة  مبل��غ نقدي يُق��دَّ

العربية لشؤون فلسطني )منظمة دولية).

رابطة العامل اإلسالمي262104
م طوعاً من الحكومة لرابطة العامل  مبلغ نقدي يُقدَّ

اإلسالمي )منظمة دولية).

262199
م��ن��ح أخ�����رى ج��اري��ة 

ملنظامت دولية

م طوعاً من الحكومة إىل منظامت  مبالغ نقدية تُقدَّ

دولية أخرى غري مذكورة فيام سبق.

2622
من��ح رأس��املية ملنظامت 

دولية

م طوع��اً م��ن الحكومة إىل  من��ح رأس��املية تُق��دَّ

منظامت دولية.

الباب 

السابع
املنافع االجتامعية:

2711
االجتامعي  الضامن  منافع 

النقدية

النفق��ات التي تُ��رصَف من ِقبل املؤسس��ة العامة 

للتقاعد واملؤسس��ة العام��ة للتأمينات االجتامعية 

للمشرتكني يف برامجهام، وتشمل جميع التعويضات 

الت��ي تقوم بدفعه��ا صناديق التأم��ني االجتامعي 

لألرس مبوج��ب املش��اركة يف برامج تأم��ني معينة 

تديرها هذه الصناديق.

2712
االجتامعي  الضامن  منافع 

العينية

النفق��ات العيني��ة التي ترُصَف م��ن ِقبل صناديق 

التأمني االجتامعي لألرس مبوجب املشاركة يف برامج 

تأمني معينة تديرها هذه الصناديق.

272111
إعان��ة الضامن االجتامعي 

)متويل الزكاة)

املبال��غ املدفوعة م��ن متحصالت ال��زكاة للفئات 

املحددة وفقاً للمصارف الرشعية للزكاة.
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التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

272112
إعان��ة الضامن االجتامعي 

)متويل امليزانية)

املبالغ املدفوعة من امليزانية لألفراد واألرس ملواجهة 

ظروف معينة، مثل )املرض، العجز، الرتمل)، وهي 

م دون اش��رتاك يف برام��ج التأمني االجتامعي،  تُقدَّ

مها  تشمل نفس منافع الضامن االجتامعي لكن تُقدِّ

الحكوم��ة للمجتمع بأرسه أو لفئات معينة منه يف 

حالة عدم وجود برامج للتأمني االجتامعي لتغطية 

الظروف واألحداث املش��ار إليها أعاله، أو يف حالة 

عدم اشرتاك أرس معينة يف برامج التأمني االجتامعي 

القامئة، أو إذا اعتُرت منافع التأمني االجتامعي غري 

كافية لتغطية احتياجات معينة.

27212
نفق��ات ذوي االحتياجات 

الخاصة

املبالغ املدفوعة من امليزانية ألرس ذوي االحتياجات 

م دون  الخاص��ة ملواجهة ظروف اإلعاقة، وهي تُقدَّ

اشرتاك يف برامج التأمني االجتامعي.

27213
مساعدة السجناء واملترضرين 

السعوديني يف الخارج

مة من امليزانية للس��جناء واملوقوفني  املبال��غ املقدَّ

واملترضرين السعوديني يف الخارج.

27214
الحاضنة  األرس  مس��اعدة 

والبديلة
لألرس البديلة والحاضنة لألطفال األيتام

27215
إعان��ة زواج ن��زالء الدور 

االجتامعية
مة لنزالء الدور االجتامعية عند الزواج املبالغ املقدَّ

27219
االجتامعي  الضامن  منافع 

النقدية األخرى
مة لألغراض غري املذكورة أعاله مقدَّ
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التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

27221
معينات ذوي االحتياجات 

الخاصة

النفقات املدفوعة لتأمني األجهزة واملعدات، وتجهيز 

الس��يارات املخصصة لذوي االحتياج��ات الخاصة 

مة من قبل الحكومة ملواجهة ظروفهم. املقدَّ

اإلعاشة27222

م��ة مبارشة أو عن طريق متعهدي اإلعاش��ة  املقدَّ

العيني��ة للس��جناء وامل��رىض والطلبة ون��زالء دور 

املالحظة والرعاية والتأهيل.

27223
ون��زالء  امل��رىض  نفق��ات 

الدور

تشمل تأمني املستلزمات االس��تهالكية والكساوي 

مة  للسجناء واملرىض ونزالء الدور االجتامعية، املقدَّ

مبارشة من ِقبل الحكومة أو بشكل غري مبارش عن 

طريق متعهد.

نفقات العالج27224

مقابل تكاليف عالج املواطنني يف الداخل والخارج 

دون االش��رتاك يف برامج التأمني، وكذلك ما يرُصف 

للم��رىض م��ن إعانة نقدي��ة عند عالجه��م خارج 

منطقة إقامتهم ومرافقيهم.

27229
م���ن���اف���ع امل���س���اع���دة 

االجتامعية العينية األخرى

مه��ا الحكوم��ة  املس��اعدات العيني��ة الت��ي تُقدِّ

للمواطنني.

الباب 

الثامن
مرصوفات أخرى:

املبالغ نظري استئجار األرايض والساحاتاستئجار األرايض والساحات28141

28142
أج��ور اس��تخدام الطيف 

الرتددي
نفقات استخدام الطيف الرتددي
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

مكافآت الطلبة بالداخل282111

مكافأة ش��هرية تدفعها الحكوم��ة لطلبة التعليم 

العام والعايل داخل اململكة، مبا فيهم طلبة املعاهد 

والكليات العسكرية.

نفقات شهرية للطلبة املبتعثني لخارج اململكةنفقات الطلبة بالخارج282112

نقل الطلبة والطالبات282113
ملتعهدي نق��ل الطالب من وإىل املدارس واملعاهد 

واملراكز والكليات.

نفقات للرصف عىل برنامج االبتعاث اإلضايفبرنامج االبتعاث اإلضايف282114

مبالغ للرصف عىل األغراض التعليمية والبحثيةنفقات تعليمية وبحثية28212

28213
املس��اهمة يف املنظ��امت 

الدولية

املبالغ التي تدفعها الحكومة للمس��اهمة يف تنفيذ 

برامج املنظامت الدولية عدا رسوم االشرتاك يف تلك 

املنظامت.

نفقات رسية282141
مبال��غ متفرقة يتم رصفها مبعرفة الجهة الحكومية 

وفقاً للتعليامت املنظِّمة لذلك.

صة282142 نفقات رسية ُمخصَّ
مبال��غ يتم تخصي��ص رصفها لغرض مح��دد وفقاً 

للتعليامت املنظِّمة لذلك.

تطوير املوارد البرشية282143
مبال��غ يتم تخصي��ص رصفها لغرض مح��دد وفقاً 

للتعليامت املنظِّمة لذلك.

282151
ت���أم���ني ع���ىل امل���راف���ق 

واملنشآت

املبالغ املدفوعة من امليزانية لرشكات التأمني مقابل 

التأمني عىل املرافق واملنشآت اململوكة للحكومة.

282152
اآلالت  ع���ىل  ت��أم��ي�����ن 

واملعدات

مقاب��ل التأمني ع��ىل اآلالت واملع��دات اململوكة 

للحكومة.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

تأمني عىل وسائط النقل282153
مقابل التأمني عىل وسائط النقل بأنواعها اململوكة 

للحكومة.

نفقات تأمني أخرى282159
املبال��غ املدفوعة مقابل التأمني والتي مل تُصنَّف يف 

بنود التأمني السابقة.

تعويضات أحكام قضائية282161
املبالغ املدفوع��ة كتعويضات من ِقب��ل الحكومة 

مبوجب أحكام قضائية عن أرضار للغري.

282162
أراٍض  تعويض��ات زوائ��د 

تنظيمية

املبال��غ املدفوعة عن األرضار الت��ي تلحق مبمتلكات 

الغري بسبب قيام الحكومة باستخدام جزء من أرايض 

الغري لتنفيذ مشاريع عامة، كالطرق وتنظيم الشوارع.

282163
ت��ع��وي��ض��ات أض�������رار 

ممتلكات

املبالغ التي تدفعه��ا الحكومة ُصلحاً مقابل أرضار 

لحقت مبمتلكات الغري بدون صدور حكم قضايئ.

تعويضات أخرى282169
نفقات لتعويض��ات مل تُصنَّف يف بنود التعويضات 

أعاله.

2821709

إع����ان����ة امل���ؤس���س���ات 

الهادفة  غري  والجمعيات 

للربح األخرى

مة من امليزانية كدعم  وتش��مل جميع املبالغ املقدَّ

للمؤسس��ات والجمعيات غري الهادفة للربح، مثل:  

)الجمعي��ات الخريي��ة باململك��ة، مراك��ز الخدمة 

الرياضي��ة واألدبية، جمعية  االجتامعية، األندي��ة 

الثقافة والفنون، املكتبات، الهيئات املهنية ... إلخ).

2822
مرصوف��ات متنوعة أخرى 

رأساملية

مة  النفق��ات الرأس��املية النقدية والعيني��ة املقدَّ

للمؤسس��ات غري الهادف��ة للربح القتن��اء أصل أو 

تغطية عجوزات تشغيلية ملدة تزيد عن سنة مالية.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

28233
ع��ن  الطارئ��ة  النفق��ات 

طريق إمارات املناطق

مها إم��ارات املناطق للرصف عىل  املبالغ التي تقدِّ

النفقات املرتتبة يف الحاالت الطارئة.

األصول والخصوم:ثانياً

الباب 

األول
األصول غري املالية:

31111
املب��اين   - ثابت��ة  أص��ول 

السكنية

املنش��آت واملباين التي تُنِشئُها الوحدات الحكومية 

لغرض إسكان منسوبيها.

311121
املب��اين   - ثابت��ة  أص��ول 

اإلدارية

املنشآت الحكومية اإلدارية، كام تشمل الدراسات 

واإلرشاف.

311122
املب��اين   - ثابت��ة  أص��ول 

التعليمية والتدريبية
املنشآت التعليمية والتدريبية

311123
املب��اين   - ثابت��ة  أص��ول 

الصحية
املنشآت الصحية، كام تشمل الدراسات واإلرشاف.

311124
املب��اين   - ثابت��ة  أص��ول 

واملنشآت األمنية

املباين واملنش��آت األمني��ة، وتش��مل اإلصالحيات 

والحواجز األمنية.

311125
ثابتة - املس��اجد  أص��ول 

ومرافقها
املساجد ومرافقها

311126
مراك��ز   - ثابت��ة  أص��ول 

البحوث واملخترات

مراكز البحوث واملخترات، كام تش��مل الدراسات 

واإلرشاف.

311127
أصول ثابتة - مباٍن رياضية 

وثقافية
مباٍن رياضية وثقافية
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

املباين األخرى311129

املنش��آت واملباين األخرى التي مل تُدَرج ضمن بنود 

املباين املذكورة أعاله، ومنها املس��تودعات والورش 

واملجازر ومحاجر املاش��ية، ومب��اين الرتفيه العام، 

واملخ��ازن، واملباين الصناعي��ة والتجارية والفنادق 

واملطاعم، كام تشمل الدراسات واإلرشاف.

إنشاءات - الطرق واإلنارة3111311

الط��رق الرسيعة والش��وارع واألرصف��ة واإلنارة، 

وتشمل الجس��ور واألنفاق وممرات املشاة وكافة 

خدمات الطرق، كام تش��مل الدراس��ات واإلرشاف 

املتعلقة بها.

3111312

إن��ش��اءات - ال��س��ك��ك 

ال��ح��دي��دي��ة وم��ح��ط��ات 

القطارات

السكك الحديدية بأنواعها ومحطات القطارات  

3111313

امل��ط��ارات   - إن��ش��اءات 

النقل  ومحطات  واملوانئ 

الري

املطارات واملوانئ ومحطات النقل الري والعربات 

املعلقة والكرايس املصعدية، كام تشمل الدراسات 

واإلرشاف.

3111314
امل��ي��ادي��ن   - إن���ش���اءات 

واملتنزهات

امليادين والحدائق والساحات البلدية واملتنزهات، 

وتش��مل امل��زارع الحكومي��ة واملراف��ق الرياضية 

والرتفيه.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

31113151
إن�ش���اءات - م�ح�ط��ات 

وشبكات الكهرباء

محطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات خطوط 

الكهرب��اء التقليدية، واملصادر الحديثة املس��تمدة 

م��ن الري��اح أو من الطاق��ة الحرارية الشمس��ية 

ومحط��ات تحويل الطاقة الكهربائية، كام تش��مل 

الدراسات واإلرشاف.

31113152
إن�ش���اءات - م�ح�ط��ات 

وشبكات املياه والخزانات

محطات وش��بكات مياه الرشب، وتشمل محطات 

تحلية املياه والخزانات.

31113153

إن�ش���اءات - م�ح�ط��ات 

وش��بكات الرصف الصحي 

ومعالجة املياه

محطات وشبكات الرصف الصحي ومعالجة املياه، 

واملمرات واإلنشاءات املائية والسدود، كام تشمل 

الدراسات واإلرشاف.

31113154

إن�ش���اءات - م�ح�ط��ات 

وش��بكات ترصي��ف مي��اه 

األمطار ودرء أخطار السيول

محطات وش��بكات ترصي��ف مياه األمط��ار ودرء 

أخطار السيول، كام تشمل الدراسات واإلرشاف.

سدود املياه، كام تشمل الدراسات واإلرشافإنشاءات - سدود املياه3111316

3111319
املرافق العامة واإلنشاءات 

األخرى

املرافق العام��ة األخرى التي مل تُدرج ضمن البنود 

املذك��ورة أع��اله، ومنه��ا املقابر ومغاس��ل املوىت، 

وخط��وط األنابيب واآلب��ار واإلنش��اءات األخرى 

املرتبط��ة بتعدين األص��ول الجوفية، كام تش��مل 

الدراسات واإلرشاف.

311132
م��ح��ط��ات وش��ب��ك��ات 

االتصاالت

محطات وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية، 

مثل األقامر الصناعية وأنظمة الهاتف والرق، كام 

تشمل الدراسات واإلرشاف.
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التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

311211
آالت ومع��دات وأجهزة - 

السيارات

وأش��باه  واملقط��ورات  الس��يارات  رشاء  قيم��ة 

املقط��ورات للنقل واملواصالت بأنواعها وس��يارات 

النظافة، وس��يارات اإلس��عاف، والسيارات املجهزة 

مبع��دات اإلطف��اء ومكافحة الحريق، كام تش��مل 

الدراسات واإلرشاف.

311212
آالت ومع��دات وأجهزة - 

الطائرات
قيمة رشاء الطائرات بأنواعها

311213
آالت ومع��دات وأجهزة - 

وسائط بحرية

قيمة رشاء السفن ووسائط النقل البحرية بأنواعها، 

كام تشمل الدراسات واإلرشاف.

311214
آالت ومع��دات وأجهزة - 

القطارات
قيمة رشاء القاطرات والعربات للخطوط الحديدة

311219
آالت ومع��دات وأجهزة - 

معدات نقل أخرى

قيمة رشاء الدراجات النارية والدراجات ووس��ائل 

النقل األخرى التي مل تُدرج ضمن األصول السابقة، 

كام تشمل الدراسات واإلرشاف.

31122
الطبية  واألجهزة  املعدات 

واملخترات

قيمة رشاء كافة األجهزة واملعدات الطبية ومعدات 

مكافحة األوبئة واملخترات، كام تشمل الدراسات 

واإلرشاف.

31123
تقنية  وأجه��زة  مع��دات 

املعلومات

تش��مل قيمة رشاء أجهزة الحاس��ب اآليل ومحلقاته 

)طابعات، خ��وادم، أجهزة ش��بكات، برامج، رُخص) 

وأنظمة الرامج واملواد املس��اندة، ونفقات تعامالت 

الحكومة اإللكرتونية، كام تشمل الدراسات واإلرشاف.
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

31124
وبيئية  زراعي��ة  مع��دات 

وب�ي�طرية وم�خ�ري�ة

قيمة رشاء معدات زراعية وبيئية )معدات مكافحة 

الحرشات) وبيطري��ة ومخرية ومكائن ومضخات 

املياه، كام تشمل الدراسات واإلرشاف.

31125
معدات وأجهزة االتصاالت 

املرئية واملسموعة

قيم��ة رشاء مع��دات وأجهزة االتص��االت بأنواعها 

املرئية واملسموعة، ومنها التلفاز والراديو والفضايئ.

31126
مع��دات الط��رق والحفر 

واملضخات واملولدات

قيمة رشاء معدات الحفر ومعدات تسوية الطرق 

ومولدات الكهرباء ومضخات املياه.

األثاث املكتبي والسكنياألثاث31127

31129
أخ��رى  وآالت  م��ع��دات 

متنوعة

واألدوات  الدقي��ق  القي��اس  أدوات  رشاء  قيم��ة 

البرصية وس��اعات اليد والحائط والسلع الرياضية 

واللوحات املرس��ومة والتامثيل املنحوتة واألعامل 

الفنية األخرى والتحف واملقتنيات األخرى واألجهزة 

والتس��جيل  والتصوير  اإللكرتوني��ة وامليكانيكي��ة 

والهندسية والكهربائية واملعدات الخاصة )أسلحة 

وأجه��زة تش��فري مالحة وغ��وص بحري��ة وأمنية 

متخصص��ة)، ك��ام تش��مل الدراس��ات واإلرشاف، 

والرافع��ات، واملع��دات واألدوات واألجه��زة التي 

تُستعمل يف الورش الصناعية.

أصول ثابتة أخرى - زراعية وحيوانية31131

أصول ثابتة غري منظورة31132
مث��ل نفقات التنقيب عن املعادن وتكاليف الحفر 

والتجويف االختباريني عن البرتول واملعادن.
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التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

مخزونات إسرتاتيجية3121

31221
مخزون��ات أخ��رى - مواد 

وإمدادات

األعامل قيد اإلنتاج31222

سلع تامة الصنع31223

31224
سلع مشرتاة بغرض إعادة 

البيع

النفائس313

31411
أصول غ��ري منتجة - رشاء 

أراض

قيمة رشاء أو نزع امللكية للمنفعة العامة لألرايض 

وأي تحس��ينات رئيسية ال ميكن فصلها عنها مادياً، 

كام تشمل الدراسات.

31412
أصول غ��ري منتجة - رشاء 

عقارات

رشاء أو نزع للمنفعة العامة، كام تشمل الدراسات 

املتصلة بها.

أصول جوفية3142

الحيوانات والنباتاتأصول أخرى تتوافر طبيعيا31431ً

أصول أخرى تتوافر طبيعياً - املوارد املائية31432

31433
تتواف��ر  أخ��رى  أص��ول 

طبيعياً - الطيف الرتددي

النفقات التي ترتتب عىل الجهة الحكومية املخولة 

بإدارة الطيف الرتددي واإلرشاف عليها.

أصول غري منتجة غري منظورة - براءة االخرتاع31441
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الرقم 

التسلسيل
إيضاحاتنوع النفقة

أصول غري منتجة غري منظورة - الشهرة31442

أصول أخرى غري منتجة غري منظورة31443

املصدر:  دليل إحصائيات مالية الحكومة 2014م، وزارة املالية، اململكة العربية السعودية، الرياض، 1437ه�.

مالحظ��ة:  ترُصف نفق��ات التأمني ونفقات األتع��اب البنكية والرس��وم الجمركية عىل املعدات التي تس��توردها األجهزة 

الحكومية من اعتامدات البنود التي ترُصف منها أقيام تلك املعدات.

تصنيف اإليرادات)7):  

وفق��اً لدليل إحصاءات مالية الحكوم��ة 2014 ُعرِّفت اإلي��رادات بأنها جميع املبادالت 

والتحويالت التي تؤدي إىل الزيادة يف القيمة الصافية، وعىل هذا األساس فإن كل التدفقات 

الداخل��ة الت��ي ال تؤدي إىل زيادة ص��ايف القيمة مثل بيع األصول ال تعت��ر إيرادات، ويُرَمز 

م اإليرادات إىل أربع مجموعات رئيسية كام ييل: لإليرادات بالرمز )1)، وتُقسَّ

1
اإليرادات

13
ال�منح

)غري مستخدم)

11
الرضائب

14
إيرادات أخرى

12
املساهامت 
االجتامعية

)غري مستخدم)

ومُتثِّل املجموعة الرئيس��ية نوعاً رئيس��اً من اإليرادات يتم تقسيمه إىل حسابات فرعية 

مُتثِّل أنواعاً فرعية من إيرادات الحس��اب الرئييس.  فمثالً، تعتر الرضائب مجموعة رئيسيًة، 

ويتفرع منها حس��اب فرعي لزكاة األموال وحس��اب فرعي لزكاة الحبوب والثامر وحساب 

)7) وزارة املالية )1437ه).  دليل إحصائيات مالية الحكومة 2014م، الرياض، ص 13.
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��ح نظام إيرادات الدولة والئحت��ه التنفيذية إجراءات تحصيل  فرع��ي لزكاة األنعام.  ويُوضِّ

وإيداع ومراقبة إيرادات الدولة.  وفيام ييل تصنيف اإليرادات َوفْق الدليل:

جدول ))-))

تصنيف اإليرادات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة 014)م

الرمز
بيان التصنيف االقتصادي لحسابات اإليرادات وفق دليل إحصاءات مالية 

الحكومة 014)م

اإليرادات1

الرضائب11

الرضائب عىل الدخل واألرباح واملكاسب الرأساملية111

مستحقة الدفع من األفراد1111

رضيبة االستقطاع لغري املقيمني من األفراد11111

مستحقة الدفع من الرشكات ومرشوعات أخرى1112

رضيبة دخ�ل الرشكات واملنشآت11121

رضيبة املهن الحرة11122

رضيبة االستقطاع لغري املقيمني11123

الرضائب عىل امللكية113

رضائب الرتكات واأليلولة والهبات1133

رضيبة عىل حصة األجنبي من الرتكة11331

الرضائب عىل املعامالت املالية والرأساملية1134

الرضائب عىل السلع والخدمات114

الرضائب العامة عىل السلع والخدمات 1141
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الرمز
بيان التصنيف االقتصادي لحسابات اإليرادات وفق دليل إحصاءات مالية 

الحكومة 014)م

الرضائب عىل املعامالت املالية والرأساملية 11414

رضيبة عىل انتقال ملكية عقار ألجنبي114141

الرضائب االنتقائية1142

رسوم املنتجات النفطية11421

رسوم التبغ11422

الرضائب عىل خدمات معينة1144

رسم املغادرة عر املطارات الدولية11441

1145
رضائب عىل استخدام السلع، وعىل السامح باستخدام السلع أو مزاولة أنشطة 

معينة

رضائب املركبات11451

11452
الرضائب األخرى عىل استخدام سلع، وعىل السامح باستخدام سلع أو مزاولة 

األنشطة

تراخيص منشآت األعامل والرتاخيص املهنية114521

نصيب الحكومة من صايف إيرادات قطاع االتصاالت11452101

رسوم ترخيص مامرسة نشاط االتصاالت11452102

تراخيص اإلذاعة والتلفزيون114523

114525
الرضائب عىل اس��تخدام الس��لع وعىل السامح مبامرسة أنشطة غري مصنفة يف 

مكان آخر

طابع تأشرية خروج وع�ودة11452501
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الرمز
بيان التصنيف االقتصادي لحسابات اإليرادات وفق دليل إحصاءات مالية 

الحكومة 014)م

طابع تأشرية دخول للزيارة11452502

تأشرية زيارة لعدة سفرات11452503

تأشرية خروج وعودة لعدة سفرات11452504

رس�وم نقل الكفاالت11452505

رسم تعديل مهنة11452506

تأشرية الدخول للعمل11452507

تأشريات أخرى )عوائل العاملني)11452508

تأشرية الدخول للعمل املوسمي11452509

تأشرية الدخول للعمل املؤقت11452510

رسوم خدمات الكهرباء11452511

لوحات محالت11452512

لوحات إرش�ادية11452513

1145299
الرضائب األخرى عىل استخدام السلع، وعىل السامح باستخدام السلع أو أداء 

خدمات غري مصنفة

رضائب عىل التجارة واملعامالت الدولية115

الرسوم الجمركية / ورسوم االسترياد األخرى1151

رسوم الواردات11511

رسوم الحامية11512
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الرمز
بيان التصنيف االقتصادي لحسابات اإليرادات وفق دليل إحصاءات مالية 

الحكومة 014)م

رسوم االسترياد األخرى11513

رضائب أخرى116

الرضائب األخرى املدفوعة من رشكات األعامل فقط1161

زك�اة الرشكات واملنشآت11611

مستحقة الدفع عن طريق منشأة أعامل أخرى أو غري محددة1162

زكاة الحبوب والثامر11621

زكاة بهيم�ة األنع�ام11622

الرضائب األخرى املدفوعة من جهات أخرى غري مصنفة11629

إيرادات أخرى 14

َدْخل امللكية141

الفائدة1411

من غري املقيمني14111

من املقيمني بخالف الحكومة العامة14112

الفوائد املتحققة من الجهات األخرى141121

من وحدات الحكومة العامة األخرى 14113

الفائدة املتحققة من مؤسسة النقد141131

الفائدة املتحققة من صندوق االستثامرات العامة141132

األرباح املوزعة1412
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الرمز
بيان التصنيف االقتصادي لحسابات اإليرادات وفق دليل إحصاءات مالية 

الحكومة 014)م

من غري املقيمني14121

من املقيمني14122

األرباح من النفط14121

أرباح رشكة أرامكو السعودية141211

أرباح رشكة شيفرون العربية السعودية141212

أرباح رشكة أرامكو ألعامل الخليج141213

األرباح املودعة من صندوق االستثامرات العامة14122

أرباح أخرى14129

الريع1415

الريع من النفط14151

ريع رشكة أرامكو السعودية141511

رضيبة رشكة أرامكو السعودية141511

ريع رشكة شيفرون العربية السعودية141512

رضيبة رشكة شيفرون العربية السعودية141512

ريع رشكة أرامكو ألعامل الخليج141513

رضيبة رشكة أرامكو ألعامل الخليج141513

الريع من رشكات الغاز14152

املقابل املايل للتعدين14153
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الرمز
بيان التصنيف االقتصادي لحسابات اإليرادات وفق دليل إحصاءات مالية 

الحكومة 014)م

رسوم استخدام الطيف الرتددي14154

ريع األرايض )أجور األرايض البيضاء، أجور سطحية)14155

ريع رخص االمتياز ألنشطة معينة14156

ريع آخر غري مصنف14159

أرباح االستثامر األجنبي املبارش املعاد استثامرها1416

مبيعات السلع والخدمات142

مبيعات من قبل منشآت سوقية1421

الدخل من اإلعالنات14211

أجور اإلعالن التجاري يف التلفزيون142111

مبيعات وأجور اإلعالن يف جريدة أم القرى142112

اللوح�ات اإلع�الني�ة142113

م لحاميل الضامن الصحي14212 أجور العالج املقدَّ

رس�وم وأجور خدمات املوانئ14213

رس�وم موانئ142131

أج�ور تفريغ وشحن البضائع142132

رسوم طنية142133

أجور العقود التجارية142134

أجور الخدمات األخرى142139
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الرمز
بيان التصنيف االقتصادي لحسابات اإليرادات وفق دليل إحصاءات مالية 

الحكومة 014)م

رسوم وأجور الطريان املدين14214

أجور خدمات سكة الحديد14215

إيجارات العقار14216

اإليجارات وأقساط املساكن142161

تأجري مرافق142162

تأجري مباٍن تجارية142163

مباٍن مشاركة142164

رسوم وطوابع الريد14217

رسوم الريد142171

طوابع الريد142172

املبيعات الحكومية األخرى14219

بيع الوثائق واألنظمة1421901

مبيعات تذاكر1421902

مبيعات تيار كهربايئ1421903

مبيعات مياه1421904

رسوم اشرتاكات )إيصال مياه ورصف صحي)1421905

مبيعات مواد غذائي�ة1421906

املخططات1421907
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الرمز
بيان التصنيف االقتصادي لحسابات اإليرادات وفق دليل إحصاءات مالية 

الحكومة 014)م

رسوم خدمات بلدية1421908

مبيعات أخرى1421999

رسوم إدارية1422

رسوم خدمات عامة14221

رس�وم السجالت التجارية1422101

رسم رخص التعدين1422102

تراخيص املحالت1422103

رسوم وأجور ناتجة من النشاط غري مصنفة أعاله1422104

تطبي�ق البت�ر1422105

البناء والرتميم واله�دم1422106

الحف�ر1422107

الشهادات الصحية1422108

الكشفي�ة1422109

مراجعة مستندات العقار1422110

اعتامدات مستند العقار1422111

إصدار رخصة1422112

تحديث بيانات ترخيص العقار أو تجديد مزاولة النشاط1422113

دراسة طلب ترخيص تسويق نظام املشاركة بالوقت1422114
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الرمز
بيان التصنيف االقتصادي لحسابات اإليرادات وفق دليل إحصاءات مالية 

الحكومة 014)م

إصدار رخصة نظام املشاركة بالوقت1422115

تسجيل عقود املشاركة بالوقت1422116

ص لنشاط املشاركة بالوقت1422117 نقل ملكية العقار املخصَّ

تسجيل منافذ تسويق نظام املشاركة بالوقت1422118

نقل ملكية العقار1422119

تغيري االسم التجاري1422120

رسوم الخدمات العامة األخرى1422199

رسوم األوراق ذات القيمة14222

رخص السري1422201

نق�ل امللكي�ة1422202

رُخص القيادة1422203

لوحات1422204

جوازات1422205

رخص إقامات1422206

طابع تجديد إقامة1422207

طابع تأشرية إقامة1422208

طابع تأشرية دخول1422209

طابع تصديق1422210
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الرمز
بيان التصنيف االقتصادي لحسابات اإليرادات وفق دليل إحصاءات مالية 

الحكومة 014)م

طابع تأشرية مرور1422211

تذكرة مرور1422212

رخص عمل1422213

رسوم األوراق ذات القيمة األخرى1422299

الغرامات والجزاءات واملصادرات143

الجزاءات والغرامات1431

مخالفات مرورية1432

جزاءات مرورية أخرى1433

غرامات تأخري إصدار أو تجديد إقامات1434

غرامة اعتامدات مستندية1435

مخالفات النقل عىل الطرق1436

عوائد أرضيات1437

مبيعات ناتجة من النشاطات ولكنها غري مصنفة1438

تحويالت غري مصنفة يف أماكن أخرى 144

تحويالت جارية غري مصنفة يف أماكن أخرى 1441

دعم14411

تحويالت جارية أخرى 14412

تحويالت غري مصنفة يف أماكن أخرى 1442
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الرمز
بيان التصنيف االقتصادي لحسابات اإليرادات وفق دليل إحصاءات مالية 

الحكومة 014)م

145
األقساط والرسوم واملطالبات املتعلقة بالتأمني عىل غري الحياة ونُظم الضامنات 

املوحدة

األقساط والرسوم واملطالبات الجارية1451

األقساط14511

رسوم نظم الضامنات املوحدة14512

املطالبات الجارية14513

املطالبات الرأساملية1452

اإليرادات املتنوعة غري املصنفة يف مكان آخر146

املصدر:  دليل إحصائيات مالية الحكومة 2014م، وزارة املالية، اململكة العربية السعودية، الرياض، 1437ه�

خطوات إعداد الموازنة العامة:

تتوىل الس��لطة التنفيذية يف اململكة العربية الس��عودية إعداد م��رشوع املوازنة العامة 

متهيداً لعرضه عىل الس��لطة الترشيعية العتامده، وبإرشاف مبارش من وزارة املالية.  فاملادة 

الخامسة من التعليامت املالية للميزانية والحسابات تنصُّ عىل أن »تقوم الوزارات واملصالح 

بإعداد مرشوع ميزانيتها قبل نهاية السنة املالية بستة أشهر وإرساله لوزارة املالية.  وتعكف 

وزارة املالي��ة عىل تطوير سياس��ات إع��داد املوازنة العامة للدولة، وبي��ان مرشوع امليزانية 

العامة للدولة للس��نة املالية 2018م، وهو ما يعكس سياس��ة ال��وزارة يف مرشوعها لتطوير 

أدوات امليزانية العامة للدولة ووضعها يف إطار متوس��ط املدى يأخذ بعني االعتبار البعدين 

امل��ايل واالقتصادي، وتأثري برنامج تحقيق التوازن املايل واملبادرات واإلصالحات التي تنفذها 

الحكومة لتحقيق االستدامة املالية والنمو االقتصادي عىل إعداد املوازنة العامة للدولة.  
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يمر إعداد الموازنة العامة بالخطوات اآلتية:

1- إعداد إطار مرشوع املوازنة العامة:  تتوىل وزارتا املالية واالقتصاد والتخطيط إعداد هذا 

اإلط��ار إلعداد املوازنة العامة للدولة، بحيث يتضمن السياس��ة املالية والنقدية يف ضوء 

مصادر التمويل املتاحة داخلياً وخارجياً، ومتطلبات اإلنفاق العام، مع ربط ذلك مبوازنة 

النقد األجنبي من جهة، وبالخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتامعية من جهة أخرى، 

وملجلس االقتصاد والتنمية دور يف مناقشة هذا اإلطار الذي يَُقرُّ من مجلس الوزراء.

2- إصدار منشور املوازنة العام:  تُصِدر وزارة املالية املنشور الدوري إلعداد املوازنات، وتقوم 

بإرس��اله إىل جميع الجهات الحكومية.  ويتضمن هذا املنش��ور الخطوط العامة إلعداد 

مرشوع املوازنة مع بيانات عن عنارص السياس��ة املالية للس��نة املقبلة، إىل جانب أُسس 

تقدير النفق��ات.  كام يتضمن مواعيد موافاة وزارة املالية مبرشوعات موازنات الوزارات 

والهيئات العامة.  ويتضمن هذا املنشور أيضاً القواعَد والنامذج التي يجب أن تلتزم بها 

الجهات الحكومية عند إعداد تقديرات اإليرادات والنفقات العامة.

3- إعداد مرشوعات موازنات الجهات الحكومية:  تش��كيل لجنة يف كل جهة حكومية تتوىل 

إع��داد مرشوع املوازنة الخاصة بها، وذلك يف ض��وء التوجيهات والبيانات التي يتضمنها 

منشور املوازنة العامة.

4- مراجع��ة مرشوعات الجه��ات الحكومية ومناقش��تها:  ويتم ذل��ك يف وزارة املالية بعد 

أن توافيه��ا الجهات مبرشوع��ات موازناتها، فتتوىل اإلدارات املعنية ب��وزارة املالية بحث 

ه��ذه املرشوعات ومراجعتها من الناحية الفنية والحس��ابية، ومناقش��ة ممثيل الجهات 

الحكومية يف تفاصيلها، وطلب ما يحتاجون إليه من بيانات ومس��تندات.  فبعد تقديم 

الجهات الحكومية مليزانياتها يتوىل املختصون يف وزارة املالية دراس��تها وتحليلها تفصيلياً 

آخذي��ن يف االعتبار إطار مرشوع املوازنة العامة والتناس��ق بني القطاعات، وكذلك مدى 

التوافق بني موازنات الجهات الحكومية وخطة التنمية االقتصادية والجدوى االقتصادية 

للمش��اريع والخطط اإلسرتاتيجية والتفصيلية للجهة الحكومية املعنية.  ويستعني رؤساء 

القطاع��ات يف اإلدارة العام��ة للميزانية بوزارة املالية مبا لديه��م من بيانات وتقارير عن 

اإلنفاق واملش��اريع وم��ا ورد يف الخطة ومل ي��رد يف املوازنة أو العك��س، ويعقد القطاع 

املختص اجتامعات مناقشة مع املوظفني املختصني من الجهات الحكومية وتَُعدُّ محارض 
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ظات التي تبديها الجهات، ويتم التنس��يق مع الجهات الحكومية  مب��ا يُتفق عليه والتحفُّ

لحل أوجه الخالفات.  

5- إعداد اإلطار النهايئ للموازنة وعرضه عىل مجلس االقتصاد والتنمية:  بعد أن تنتهي وزارة 

املالية من بحث ومناقش��ة مرشوعات موازن��ات جميع الوزارات والهيئات العامة، تتوىل 

إعداد اإلطار النهايئ للموازنة، الذي يتمُّ عرضه عىل مجلس االقتصاد والتنمية التخاذ قرار 

يف أي نقاط خالف، ثم يُحال مرشوع املوازنة العامة إىل السلطة الترشيعية.

6- إعداد اإلطار النهايئ للموازنة وعرضه عىل مجلس الوزراء:  بعد أن ينتهَي مجلس االقتصاد 

والتنمية من مناقشة مرشوع املوازنة يتم إعداد اإلطار النهايئ للموازنة، الذي يتم عرضه 

عىل مجلس الوزراء العتامد املوازنة العامة للدولة.



الفصل الثاين

املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية 118

أسئلة وتمارين الفصل الثاني:

السؤال األول:  أجب عن األسئلة اآلتية:

ح ذلك. 1- يَُعدُّ اقتصاد السعودية من أكر االقتصادات يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وضِّ

��س مجلس االقتصاد والتنمية مجموعًة من األجهزة املمّكنة والداعمة إلطالق برامج  2- أسَّ

رؤية اململكة 2030م، فام هي؟

3- ما الغاية من إنشاء وحدة للاملية العامة يف وزارة املالية؟

4- ما الفرق بني رفع كفاءة اإلنفاق الرأساميل ورفع كفاءة اإلنفاق التشغييل؟

5- ما هي السياس��ات واإلجراءات الرامية إىل تحقيق إصالحات هيكلية واسعة يف االقتصاد 

الوطني وتقليل اعتامده عىل البرتول؟

6- ما هي املراجعة التي متَّت عىل الدعم الحكومي يف مرشوع اإلصالحات املالية؟

7- ما هي أبرز مكونات برنامج تحقيق التوازن املايل؟

8- ما الفرق بني املوازنة وامليزانية؟

9- ما هو مفهوم املوازنة العامة للدولة؟

10- ما هي أهداف املوازنة العامة للدولة؟

11- ما الفرق بني املوازنة النوعية واملوازنة اإلدارية؟

12- ما هي موازنة التخطيط والرمجة؟  وهل هي ُمطبَّقة يف السعودية؟

13-  هل تُطبِّق السعودية املوازنة الصفرية أو املوازنة التعاقدية؟

14- هناك قرار ملجلس الوزراء بالرقم 153 بتاريخ 1435/4/17ه�، بأن تستكمل وزارة املالية 

ح تفاصيله. التحوُّل إىل دليل إحصاءات مالية الحكومة GFSM( 2014)، أوضِّ

السؤال الثاني:  أجب بصح )√) أو خطأ )×) للعبارات اآلتية:

)     ) 1- يف القط��اع الع��ام تعتمد الجهات الحكومية يف إنفاقه��ا وتحقيق أهدافها عىل ما 

قه من إيرادات. تُحقِّ
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)     ) 2- ته��دف رؤي��ة اململكة 2030م إىل ضبط اإلنفاق الحكوم��ي ورفع كفاءته وتنمية 

إيرادات غري نفطية جديدة لتحقيق االستقرار املايل وتنويع مصادر الدخل.

)     ) 3- م��ن أدوات رف��ع كفاءة اإلنفاق التش��غييل للدولة مراجعة املش��اريع الحكومية 

ونطاقها وأولوياتها لرتاعي جودة وكفاءة التنفيذ.

)     ) 4- حصل��ت اململك��ة العربي��ة الس��عودية ع��ىل جائزة تومس��ون روي��رتز العاملية 

)International Financing Review) ألفض��ل مص��در س��ندات لعام 2016م، 

وجائزة مصدر سندات العام من الفئة السيادية.

)     ) 5- برنام��ج تحقي��ق التوازن امل��ايل هو أحد الرامج األساس��ية لتحقيق رؤية اململكة 

2030م، ويهدف هذا الرنامج إىل إعادة هيكلة الوضع املايل وتقويته واس��تهداف 

تحقيق التوازن اإلداري.

)     ) 6- م��ن اإلصالحات الهيكلية واإلدارية ع��ىل موازنة الدولة ربط املصاريف والنفقات 

باملخرجات لتعزيز الكفاءة والرتشيد.

)     ) 7- املوازن��ة تح��وي بيان��ات فعلية )موازنة الدولة) لس��نة مالي��ة ماضية، يف حني أن 

امليزانية تحوي بيانات تقديرية )ميزانيات) عن سنة مالية سابقة.

)     ) 8- تعك��س املوازن��ة أه��داف الدول��ة التنموي��ة واالقتصادية والصحي��ة والتعليمية 

واالجتامعية والعسكرية واألمنية املراد تحقيقها خالل سنة مالية قادمة.

)    ) 9- املوازنة العامة ال تَُعدُّ من األدوات الرقابية عىل نفقات وإيرادات الدولة.

)     ) 10- عن��د تطبي��ق املوازن��ة النوعي��ة يتم تبويب املرصوف��ات وفقاً للوح��دات اإلدارية، بحيث 

رة للسنة  يكون لكل جهة حكومية مستقلة موازنة فيها تفصيل ملرصوفاتها وإيراداتها املقدَّ

القادمة.  فمثالً، هناك موازنة لكل جامعة، وموازنة لوزارة التعليم وأخرى للصحة ... إلخ.
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السؤال الثالث:  اختر اإلجابة الصحيحة:

1- ميكن تعريف دليل إحصاءات مالية الحكومة GFSM( 2014) الصادر عن صندوق النقد 

الدويل بأنه:  

أ  - نظام محاسبي مايل حكومي.  

ب- نظام موازنات عامة.  

ج - نظام اقتصادي لتبويب النفقات واإليرادات.  

د - نظام إحصايئ اقتصادي كيل ملساندة التحليل املايل.  

2- يتم تقسيم املرصوفات إىل نفقات جارية ونفقات رأساملية طبقاً ل�:  

أ  - التبويب اإلداري.  

ب- التبويب الوظيفي.  

ج - التبويب االقتصادي.  

د - التبويب النوعي.  

3- من خصائص املوازنة العامة أنها:  

أ  - تتضمن بيانات فعلية.  

د.   ح املركز املايل للمنشأة يف تاريخ ُمحدَّ ب- تُوضِّ

ج - خطة مالية لنفقات وإيرادات الدولة لسنة مالية قادمة.  

د - تَُعدُّ عن سنة مالية سابقة.  

4- وفقاً للتبويب الحديث للموازنة العامة باململكة، فإن األصول والخصوم متثِّل:  

أ  - حساباً فرعياً.  

ب- حساباً رئيسياً.  

ج - حساباً وسيطاً.  

د - حساباً جارياً.  
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5- يتكون هيكل التبويب الجديد للموازنة العامة للمملكة من:  

أ  - حسابني رئيسيني.  

ب- ثالثة أبواب رئيسية.  

ج - ثالثة حسابات رئيسية.  

د - مثانية أبواب.  

6- الكود االقتصادي رقم 2821615 يشري إىل بند:  

أ  - إعانة جمعية حامية املستهلك.  

ب- إعانة الجمعية السعودية للمحاسبني.  

ج - إعانة املؤسسة العامة للتقاعد.  

د - إعانات جارية أخرى.  

7- عند اتباع التبويب الوظيفي يف مرصوفات املوازنة العامة للدولة، فإن ذلك يعني:  

أ  - تقسيم املرصوفات إىل مجموعات وفقاً لنوع املرصوف.  

ب- تقسيم املرصوفات إىل نفقات جارية ونفقات رأساملية.  

ج - تقسيم املرصوفات وفقاً للهيكل التنظيمي اإلداري للدولة.  

د - تبويب نفقات الدولة وفقاً ألنشطة ووظائف الدولة التي يتم تخصيص النفقات ألدائها.  

السؤال الرابع:

املطلوب:  تحديد األبواب والحسابات الخاصة باملرصوفات بجامعة امللك سعود.

رقم 

العملية

املبلغ

بالريال
نوع املرصوف

رقم

الباب

رقم 

الحساب

إجاميل مرتبات املوظفني املدنيني بالجامعة120.000.000

بدل طبيعة عمل لبعض املوظفني بالجامعة270.000
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رقم 

العملية

املبلغ

بالريال
نوع املرصوف

رقم

الباب

رقم 

الحساب

خارج دوام العامل بالجامعة370.000

انتداب بعض موظفي الجامعة4200.000

بدل نقل خارج دوام املوظفني555.000

بدل نقل انتداب املوظفني610.000

مصاريف استهالك الهاتف749.000

قيمة إصالح السيارات85.600

قيمة قطع غيار السيارات917.000

مكافآت املوظفني املبتعثني للدراسة10570.000

مرتبات املوظفني املبتعثني للدراسة11300.000

تكاليف استضافة وفود1233.000

قيمة سيارات13150.000

144.000.000
قيمة مس��تخلص نهايئ للمرشوع مبنى كلية الهندس��ة 

رقم )55)

1587.000
ذ العقد  تكاليف عق��د النظافة للرشكة الت��ي تُنفِّ

رقم )66)

اشرتاك يف املجالت العلمية163000

قيمة جهاز هاتف17700

قيمة هدايا للضيوف1815000

راتب قايض1935000
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رقم 

العملية

املبلغ

بالريال
نوع املرصوف

رقم

الباب

رقم 

الحساب

رواتب أطباء االمتياز بالجامعة2077000

قيمة مقاعد دراسية2135.000

قيمة سيارة إسعاف22220.000

راتب مدرس عىل وظيفة مؤقتة مبعهد اللُّغات237.800

تكاليف طباعة كتب تعليمية2456.000

السؤال الخامس:  

املطل��وب:  تحديد أرق��ام املجموعات الرئيس��ية والفرعية لإلي��رادات اآلتية التي متَّت 

باملصلحة س )قسم 207) )فرع 4) التابعة للوزارة ص )فصل 19).

لة الحساب الفرعياملجموعة الرئيسيةاإليرادات املحصَّ

رسوم جمركية

جوازات

ريع رشكة أرامكو

رضيبة دخل الرشكات

رضيبة استثامر الغاز الطبيعي

تأشرية الدخول للعمل

رسوم السجالت التجارية

لوحات محالت
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لة الحساب الفرعياملجموعة الرئيسيةاإليرادات املحصَّ

مبيعات وقود

إيراد مبيعات األثاث

قيمة كراسات الرشوط واملواصفات

إيرادات رسوم رخص القيادة

رسوم كفاالت

عوائد استثامرات

جزاءات وغرامات مرورية

زكاة األموال

إيرادات رخص العمل

مبيعات تذاكر

رسوم خدمات بلدية

رُخص عمل

تأجري مرافق

اإليجارات وأقساط املساكن

حصة الحكومة من صايف إيرادات قطاع االتصاالت

جزاءات وغرامات
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الفصل الثالث

أنظمة وتشريعات مالية

ال ش��ك أن معرفة املهتم باملحاس��بة الحكومية لألنظمة ذات العالق��ة املبارشة بالعمل 

املحاسبي واملايل الحكومي مهمة جداً؛ وذلك لتغطية جوانب القصور التي يعاين منها طلبة 

ل.  ويف ثالث فصول  الجامع��ات نظراً لع��دم تقديم مثل هذه املعلومات لهم بش��كل ُمفصَّ

هذا الكتاب س��يكون الحديث عن أهم األنظمة والترشيع��ات املالية ذات العالقة بالنظام 

املحاس��بي الحكومي، وهي أنظمة املشرتيات واملنافسات الحكومية، إيجار الدور، إيرادات 

الدولة، مبارشة األموال العامة ونظام املستودعات، ولوائحها التنفيذية.

النظام والالئحة:  مفهومهما وخصائصهما:

م��ن املهم التفريق بني مصطلحني قانونيني هام النظ��ام والالئحة، ولتوضيح ذلك يلزمنا 

ابت��داًء التطرُّق ألوجه االختالف الرئيس��ة ملصادر التنظيم املش��ار إليه��ا، ويف الجدول اآليت 

مقارنة بينهام:
جدول رقم )1-3(

أوجه الشبه واالختالف بني النظام والالئحة

الالئحةالنظاموجه املقارنة

السلطة التنفيذية )وزارات، هيئات، مؤسسات عامة(السلطة الترشيعية )مجلس الوزراء(الجهة املصدرة

قرار وزاريمرسوم مليكالشكل

تفسري وتفصيل ملواد النظاممواد ترشيعية واجبة النفاذمحتواه

الوزارة، الهيئة، املؤسسة العامةمجلس الوزراء ومجلس الشورىعرضه

الجريدة الرسمية )أم القرى(الجريدة الرسمية )أم القرى(نرشه

مجموعة من املوادمجموعة من املوادتشكيله

املصدر:  من إعداد املؤلف.
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أوالً - نظام المنافسات والمشتريات الحكومية)1(:  

يحكم الرشاء يف الجهات الحكومية نظام املنافس��ات واملشرتيات الحكومية الصادر باألمر 

املل��يك رق��م )649( بتاريخ 1440/11/13ه���، والالئحة التنفيذية له.  ويه��دف هذا النظام 

إىل تنظي��م إجراءات املنافس��ات واملش��رتيات التي تقوم بها الجه��ات الحكومية ومنع تأثري 

املصال��ح الش��خصية فيها، وذلك حاميًة للامل العام.  وكذل��ك تحقيق أقىص درجات الكفاية 

االقتصادية للحصول عىل املش��رتيات الحكومية وتنفيذ مرشوعاتها بأس��عار تنافسية عادلة، 

وتعزيز النزاهة واملنافس��ة، وتوفري معاملة عادلة للمتعهدين واملقاولني؛ تحقيقاً ملبدأ تكافؤ 

الف��رص وتحقيق الش��فافية يف جميع مراحل إجراءات املنافس��ات واملش��رتيات الحكومية.   

وقد عرَّف النظام املصطلحات املستخَدمة به َوفْق اآليت:

- النظام:  نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية.

- الالئحة التنفيذية:  الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات الحكومية.

- الوزير:  وزير املالية.

- الوزارة:  وزارة املالية.

د لجميع الجهات الحكومية. - الوحدة:  وحدة الرشاء اإلسرتاتيجي املوحَّ

- الجهات الحكومية:  الوزارات واألجهزة الحكومية والهيئات واملصالح واملؤسس��ات العامة 

ذات الشخصية املعنوية العامة املستقلة.

- رئيس الجهة الحكومية:  الوزير املختص أو رئيس أو محافظ الهيئة أو املؤسسة العامة.

دة:  بوابة إلكرتونية للمشرتيات الحكومية تحت إرشاف وزارة املالية. - البوابة اإللكرتونية املوحَّ

- االتفاقي��ة اإلطاري��ة:  اتفاقية بني جهة أو أكرث من الجه��ات الحكومية وواحد أو أكرث من 

املوردين أو املقاولني أو املتعهدين، وتتضمن رشوط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها يف 

أثناء فرتة زمنية معينة.

)1( مجلس الوزراء، اململكة العربية السعودية )1440ه�(.  نظام املشرتيات واملنافسات الحكومية، الصادر باملرسوم املليك 

رقم )649( وتاريخ 1440/11/13ه�، الرياض.
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- املزايدة العكسية اإللكرتونية:  أسلوب إلكرتوين لتقديم عروض مخفضة تعاقبياً خالل فرتة 

زمنية محددة بغرض اختيار أفضل العروض.

- الخدمات االستش��ارية:  خدمات ذات طبيعة مهنية أو استش��ارية، وتش��مل عىل س��بيل 

املثال:  إعداد الدراسات واألبحاث، وَوْضع املواصفات واملخططات والتصميامت واإلرشاف 

عىل تنفيذها، وخدمات املحاسبني واملحامني واملستشارين.

- التأهيل املس��بق:  تحقُّق الجهة الحكومية من توافر املؤه��الت والقدرات الالزمة لتنفيذ 

العقد لدى املتنافسني قبل تقدميهم للعروض.

- التأهي��ل الالح��ق:  تحقُّق الجهة الحكومية بعد اختيار أفض��ل عرض من توافر املؤهالت 

مه قبل الرتسية عليه. والقدرات الالزمة لتنفيذ العقد يف ُمقدِّ

- ف��رتة التوقف:  ف��رتة تبدأ من تاريخ إخطار املتنافس��ني بالعرض الفائ��ز، وال يجوز للجهة 

مة منهم. الحكومية خاللها اعتامد الرتسية وتوقيع العقد حتى يتم النظر يف التظلامت املقدَّ

- الحال��ة الطارئ��ة:  كل تهديد جدّي غري متوقَّع للس��المة أو األمن أو الصحة العامة، أو أي 

إخالل جس��يم يُنذر بخس��ائر يف األرواح أو املمتلكات، وال ميك��ن التعامل معه بإجراءات 

املنافسة العادية.

- الحالة العاجلة:  حالة يكون فيها تأمني األعامل أو املش��رتيات يف وقت قصري أمراً جوهرياً 

ورضورياً لضامن سالمة وكفاءة سري العمل يف الجهة الحكومية.

يهدف النظام إىل:

1- تنظي��م اإلج��راءات ذات الصل��ة باألعامل واملش��رتيات الحكومية، ومن��ع تأثري املصالح 

الشخصية فيها واستغالل النفوذ؛ وذلك حامية للامل العام.

2- تحقيق أفضل قيمة للامل العام عند التعاقد عىل األعامل واملشرتيات، وتنفيذها بأسعار 

تنافسية عادلة.

3- تعزيز النزاهة واملنافس��ة وتحقيق املس��اواة، وتوفري معاملة عادلة للمتنافسني؛ تحقيقاً 

ملبدأ تكافؤ الفرص.
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4- ضامن الشفافية يف جميع إجراءات املشرتيات الحكومية.

5- تعزيز التنمية االقتصادية، مبا يف ذلك دعم املحتوى املحيل واملنشآت الصغرية واملتوسطة 

املحلية.

يقوم النظام عىل املبادئ األساسية اآلتية:  

1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعاملها وتوفري مش��رتياتها مع األش��خاص املرخَّص 

لهم مبزاولة العمل الذي تقع يف نطاقه األعامل طبقاً لألنظمة والقواعد املتبعة.

2- يُش��رتط لتعامل الجهات الحكومية مع أشخاص أجانب لتأمني مشرتيات أو تنفيذ أعامل 

داخ��ل اململكة عدم توافر أكرث من ش��خص مح��يل مؤهل لتأمني املش��رتيات أو تنفيذ 

د الالئحة التنفيذية ال��رشوَط والضوابط الالزمة لتطبيق أحكام  األع��امل املطلوبة، وتُحدِّ

هذه الفقرة.

3- مع مراعاة ما ورد يف نظام االستثامر األجنبي، يُعطَى جميع األشخاص الراغبني يف التعامل 

ن تتوافر فيهم ال��رشوط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصاً متس��اوية،  م��ع الحكومة ممَّ

ويُعاملون عىل قدم املساواة.

دة عن العمل املطلوب، ومُيكَّنون  4- تُوفَّر للمتنافس��ني املعلومات الواضح��ة الكاملة واملوحَّ

د. من الحصول عىل هذه املعلومات يف وقت ُمحدَّ

5- تخضع املنافسة العامة ملبادئ العالنية وتكافؤ الفرص واملساواة.

6- ال يج��وز قبول الع��روض والتعاقد مبوجبها إال طبقاً ألحكام النظ��ام والالئحة التنفيذية، 

وطبقاً لرشوط ووثائق املنافسة.

7- يك��ون الطرح والتعاقد يف حدود االحتياج��ات الفعلية للجهة الحكومية، ويجب أن يتم 

الرشاء وتنفيذ األعامل واملشاريع بأسعار عادلة ال تزيد عىل األسعار السائدة.

8- تكون األولوية يف التعامل للمنشآت الصغرية واملتوسطة املحلية، وللمحتوى املحيل.
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نطاق تطبيق النظام:

م��ع مراعاة أحكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية النافذة يف اململكة، يُطبَّق 

النظام والالئحة التنفيذية ع��ىل جميع الجهات الحكومية.  ويخضع ألحكام النظام األعامل 

ذ خارج اململكة ويجوز اس��تثناؤها من تلك األح��كام وفقاً للرشوط  واملش��رتيات الت��ي تُنفَّ

حها الالئحة التنفيذية. واإلجراءات التي تُوضِّ

التخطيط المسبق:

1- يج��ب عىل كل جهة حكومية التخطيط املس��بق ودراس��ة جدوى األعامل واملش��رتيات 

والتنس��يق مع وزارة املالية يف توف��ري االعتامدات املالية، وتلتزم يف بداية الس��نة املالية 

بَنرْش ُخطة تتناس��ب مع ميزانيتها تتضمن املعلومات الرئيس��ة حول أعاملها ومشرتياتها 

دة، وذلك دون إخالل  خالل هذه الس��نة يف موقعها اإللكرتوين والبوابة اإللكرتونية املوحَّ

مبا يقتضيه األمن الوطني من رسية.

2- ال يرتتب عىل نرش الجهة الحكومية ُخطط مشاريعها ومشرتياتها أي التزام قانوين عليها.  

التنظيم المؤسسي:

أوالً - تنفيذاً ألحكام النظام والالئحة التنفيذية؛ تقوم وزارة المالية باآلتي:

دة واإلرشاف عليها وتطويرها بشكل مستمر.   1- إنشاء البوابة اإللكرتونية املوحَّ

2- َوْضع السياسات وإصدار التوجيهات والتعليامت واملذكرات التفسريية واألدلة اإلرشادية 

املتعلقة بتنفيذ أحكام النظام والالئحة التنفيذية.

دة،  3- َجْمع املعلومات املتعلقة بأنش��طة املنافس��ات ونرشها يف البواب��ة اإللكرتونية املوحَّ

ومتابع��ة تطبيق أحكام النظ��ام والالئحة التنفيذية، وذلك دون إخ��الل بأدوار الجهات 

الرقابية األخرى.

4- إدارة وحفظ القوائم الخاصة باألشخاص املحظور التعامل معهم يف املنافسات، وتحديثها 

بش��كل دوري، ومتك��ني كافة الجه��ات الحكومية م��ن االطالع عليها من خ��الل البوابة 

اإللكرتونية املوحدة.
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ثاني��اً - يعتمد وزير المالية نماذج وثائق المنافس��ات ووثائق التأهيل المس��بق، ونماذج 

د: العقود، ونماذج تقييم المتعاقدين؛ التي تُعدها وحدة الشراء اإلستراتيجي الموحَّ

د بقرار من مجلس الوزراء، وتختصُّ مبا ييل: تُْنَشأ وحدة للرشاء اإلسرتاتيجي املوحَّ

1- تحديد األعامل واملش��رتيات التي غالباً ما تحتاج إليه��ا أكرث من جهة حكومية، وتوحيد 

مواصفاتها الفنية، ومبارشة جميع إجراءات طرحها باألس��لوب املناسب، وتلّقي العروض 

ودراس��تها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية بشأنها نيابًة عن الجهات الحكومية 

وفقاً ألحكام النظام والالئحة التنفيذية.

2- إع��داد قوائ��م باألعامل واملش��رتيات املربَم بش��أنها اتفاقيات إطاري��ة، ومتكني الجهات 

الحكومي��ة من االطالع عليها وعىل ما تضمنت��ه االتفاقيات اإلطارية من بنود، من خالل 

دة وغريها من الوسائل األخرى املناسبة. البوابة اإللكرتونية املوحَّ

3- مراجع��ة ما ترفع��ه إليها الجه��ات الحكومية من دراس��ات جدوى وتكالي��ف تقديرية 

للمش��رتيات واألع��امل التي تتوىل طرحه��ا، وما يتعلق بها من وثائق للمنافس��ة ووثائق 

دها الالئحة التنفيذية. للتأهيل املسبق، إْن ُوجد، وإبداء الرأي بشأنها خالل مدة زمنية تُحدِّ

4- إعداد مناذج وثائق املنافس��ات ووثائق التأهيل املس��بق، ومن��اذج للعقود مبا يتفق مع 

أفضل املامرس��ات الدولية وأحكام النظام ورشوط استخدامها، ومناذج تقييم املتعاقدين؛ 

ورفعها لوزير املالية العتامدها.

5- إع��داد الربامج التدريبية الالزمة لتطوير مؤهالت ومه��ارات القامئني عىل تطبيق أحكام 

النظام يف الجهات الحكومية.

د: أحكام متعلقة بوحدة الشراء اإلستراتيجي الموحَّ

1- ال يج��وز للجهات الحكومية تأمني املش��رتيات أو تنفيذ األعامل الت��ي تضمنتها القوائم 

املَعّدة من الوحدة إال من خالل االتفاقيات اإلطارية املربَمة من الوحدة.

2- استثناء من حكم الفقرة )1( من هذه املادة، يجوز للجهة الحكومية بعد موافقة الوحدة 

وبوجود أس��باب مقنعة، تأمني األعامل واملش��رتيات التي تضمنتها القوائم وفقاً ألحكام 

النظام والالئحة التنفيذية.
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3- تلتزم الجهات الحكومية قبل طرح مش��اريعها أو أعاملها أو قبل إجراء التأهيل املسبق، 

إن ُوجد، بعرض دراسة الجدوى والقيمة التقديرية التي وضعتها ووثائق املنافسة ووثائق 

التأهيل املسبق، إن ُوجدت، وما اتخذته من إجراءات عىل الوحدة ملراجعتها خالل املدة 

ت موافقة، وعىل  دها الالئحة التنفيذية، فإن مل ترد الوحدة خالل هذه املدة ُعدَّ التي تُحدِّ

الجهة الحكومية االلتزام مبا تطلبه الوحدة من تعديالت.

4- يُستثنى من العرض عىل الوحدة، األعامل واملشرتيات التي ال تزيد تكلفتها التقديرية عن 

ده الالئحة التنفيذية أو التي تنطوي عىل حالة طارئة أو عاجلة، ويُكتَفى  املبلغ الذي تُحدِّ

بإشعار الوحدة مبا تمَّ بشأنها.

5- تُشكَّل لجنة برئاس��ة ُممثِّل لوزارة املالية، وعضوية ُممثِّل للوحدة، وممثل لوزارة العمل 

والتنمية االجتامعية، وممثل للهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة، وممثل لوحدة 

املحتوى املح��يل وتنمية القطاع الخاص؛ لتتوىل تقديم التوصيات الالزمة بش��أن تحديد 

نسبة أفضلية للمنش��آت الصغرية املحلية واملنشآت املتوسطة املحلية واملحتوى املحيل، 

وكيفية احتسابها وتطبيقها.

م اللجنة توصياتها يف ش��أن إلزام الجهات الحكومية واملتعاقدين معها باالعتامد عىل  6- تُقدِّ

املحتوى املحيل بنسبة مئوية من القيمة اإلجاملية للعقد، وكيفية تطبيق ذلك.

م اللجنة توصياتها يف شأن إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة مئوية من القيمة  7- تُقدِّ

اإلجاملي��ة لعقودها للمنش��آت الصغرية املحلية واملنش��آت املتوس��طة املحلية، وكيفية 

تطبيق ذلك.

8- تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل أعضائها بناًء عىل دراسات وتقارير اقتصادية وفنية 

ه��ا الجهات املمثلة يف عضويتها أو غريها من الجهات أو َمن ترى اللجنة االس��تعانة  تُِعدُّ

برأيه من ذوي الخربة واالختصاص، مع مراعاة تفاوت نس��ب األفضلية واإللزام بحس��ب 

ح  اختالف فئات وأنواع األعامل واملش��رتيات، وتُدوَّن ه��ذه التوصيات يف محرض، ويُوضَّ

ال��رأي املخالف إن ُوجد، وحجة كل رأي، ويتم الرفع ب��ه ملجلس الوزراء للنظر يف إقرار 

نه من توصيات. ما تضمَّ

دة. 9- تُنرش قرارات مجلس الوزراء الصادرة يف هذا الشأن يف البوابة اإللكرتونية املوحَّ
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دة: البوابة اإللكترونية الموحَّ

تُطرح كافة إجراءات املنافس��ات واملش��رتيات الحكومية من خ��الل البوابة اإللكرتونية 

حه  املوحدة، ما مل يتعذر ذلك ألس��باب فنية أو ألس��باب تتعلق باألمن الوطني، وفقاً ملا تُوضِّ

الالئحة التنفيذية.

دة أعىل درجات الخصوصية والرسية واألمان  1- يجب أن يتوفر يف البوابة اإللكرتونية املوحَّ

وش��فافية املعلومات، مع ضامن س��المة اإلجراءات وبوجه خاص اإلعالن عن املنافسات 

واستالم العروض.

دة اطالع الراغبني واملهتمني من ذوي الشأن عىل  2- يجب أن تتيح البوابة اإللكرتونية املوحَّ

دها الالئحة التنفيذية.   املعلومات والبيانات املتعلقة باملنافسات والتي تُحدِّ

��ص يف البواب��ة اإللكرتونية املوحدة س��جٌل ل��كل جهة حكومية تُ��دوَّن فيه جميع  3- يُخصَّ

املعلومات والبيانات واإلجراءات املتعلقة مبا أبرمته من عقود، ومبا طرحته من مش��اريع 

حه الالئحة التنفيذية. وأعامل وفقاً ملا توضِّ

شروط التعامل وتأهيل المتنافسين:

يجب أن تتوفر يف األش��خاص الذين تتعامل معهم الجه��ات الحكومية الرشوط الالزمة 

لتنفيذ األعامل واملشرتيات وفقاً ملا توضحه الالئحة التنفيذية.

1- يجوز للجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو الحق يف األعامل واملشرتيات التي تتطلب 

طبيعتها ذلك.

2- يف حال إجراء تأهيل مسبق، تقترص الدعوة للمشاركة يف املنافسة عىل َمن اجتاز التأهيل 

املسبق فقط.

د الالئحة التنفيذية الحاالت التي يجب فيها إجراء تأهيل مسبق أو الحق. 3- تُحدِّ

4- يج��ب أن تكون معايري التأهيل املس��بق أو التأهيل الالحق موضوعي��ًة وقابلًة للقياس، 

ومتعلق��ة بالقدرات الفنية واملالية واإلدارية ومقدار االلتزامات التعاقدية للمتنافس��ني، 

ومبا يتناسب مع طبيعة املرشوع أو العمل وحجمه وقيمته.
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وثائق المنافسة:  

1- يجب أن تتضمن وثائق املنافس��ة الحد األدىن من املعلومات لألعامل واملش��رتيات وفقاً 

حه الالئحة التنفيذية. ملا تُوضِّ

دة، ونسخ ورقية  2- يجب توفري نسخ إلكرتونية لوثائق املنافسة يف البوابة اإللكرتونية املوحَّ

دة ألسباب فنية. ر توفري نسخ إلكرتونية يف البوابة اإللكرتونية املوحَّ كافية يف حال تعذُّ

د الالئحة التنفيذية الضوابَط الالزمة لتكاليف وثائق املنافسة. 3- تُحدِّ

الشروط والمواصفات:

1- يج��ب أن تكون الرشوط واملواصف��ات الفنية لألعامل واملش��رتيات املطروحة تفصيليًة 

ودقيقًة وواضحة، وأن تراعَي املواصفات القياس��ية املعتمدة أو املواصفات العاملية فيام 

لي��س ل��ه مواصفات معتمدة، وأال تتضمن اإلش��ارة إىل نوع أو صن��ف معني، أو تحديد 

عالمات تجارية أو أس��امء تجارية بعينه��ا، أو وضع مواصفات ال تنطبق إال عىل منتجني 

أو موردين بعينهم.

2- الحاالت التي يتعذر فيها وصف وتحديد املواصفات الفنية بش��كل دقيق، يجوز اإلشارة 

إىل عالمات أو أس��امء تجارية بعينها رشيطة الحصول عىل موافقة مس��بقة من الوحدة، 

وأن تتضمن وثائق املنافسة عبارة »وما يعادلها«.

3- يج��ب ع��ىل الجهة الحكومية ع��دم املبالغة يف املواصفات الفني��ة، وأال تتجاوز حاجات 

صة لها. ومتطلبات املرشوع واالعتامدات املالية املخصَّ

4- يجوز للجهة االستعانة مبن ترى االستئناس برأيهم من ذوي الخربة واالختصاص عند وضع 

املواصفات الفنية.

التكلفة التقديرية:

يجب عىل الجهة الحكومية عند وضع التكلفة التقديرية لألعامل واملش��رتيات أن تقوم 

بدراسة دقيقة ألسعار السوق، وأن تراعي القيمة اإلجاملية القصوى املتوقعة للعقد.
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معايير تقييم العروض:

د الجهة الحكومية يف وثائق املنافس��ة معايرَي تقييم ومقارنة وقبول العروض مبا يف  تُحدِّ
ذلك معيار الس��عر وفقاً ملا تنصُّ عليه الالئح��ة التنفيذية.  ويجب أن تكون معايري التقييم 
غري الس��عرية موضوعيًة وتتناسب مع طبيعة املرشوع أو العمل، وأن تكون بالقدر املمكن 

عملياً وقابلة للتحديد الكمي.

تجزئة المنافسة:

ال تج��وز تجزئة األعامل واملش��رتيات م��ن أجل الوصول بها إىل صالحي��ة الرشاء املبارش 
أو املنافس��ة املحدودة، كام ال تجوز تجزئة األعامل واملش��رتيات من أج��ل الوصول بها إىل 

صالحيات املسؤولني املفوضني.

تضامن المتنافسين:

دها الالئحة التنفيذية. يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً للرشوط واإلجراءات التي تُحدِّ

أساليب التعاقد:

المنافسة العامة:

تُطَرح جميع األعامل واملشرتيات الحكومية يف منافسة عامة عدا ما يُستثنى من املنافسة 
العامة مبوجب أحكام النظام.

حه الالئحة التنفيذية. دة، وفقاً ملا توضِّ 1- يتم اإلعالن عن املنافسة العامة يف البوابة اإللكرتونية املوحَّ

د الالئحة التنفيذية وس��يلَة اإلعالن عن املنافسة العامة وذلك إذا تعذر اإلعالن عنها  2- تُحدِّ
دة ألسباب فنية. يف البوابة اإللكرتونية املوحَّ

المنافسة المحدودة:

1- يجوز طرُح األعامل واملش��رتيات يف منافس��ة محدودة بدعوة أكرب عدد من املتنافس��ني، 
عىل أال يقل عددهم عن خمسة، وذلك يف الحاالت اآلتية:

أ  - األع��امل واملش��رتيات التي ال تتوفر إال لدى عدد محدود م��ن املقاولني أو املوردين 

أو ملتعهدين، وفقاً ملا توضحه الالئحة التنفيذية.
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ب- األعامل واملشرتيات التي تبلغ قيمتها التقديرية خمسامئة ألف ريال فأقل.

حه الالئحة التنفيذية. ج - األعامل واملشرتيات املطلوبة عاجالً، وفقاً ملا تُوضِّ

م من ِقبل الكيانات غري الربحية برشط تنفيذ األعامل  د - األعامل واملش��رتيات التي تُقدَّ

بنفسها.

2- م��ع مراع��اة مصالح الجهة الحكومي��ة؛ تكون األولوية يف توجيه الدعوات إىل املنش��آت 

الصغرية واملتوسطة املحلية.

المنافسة على مرحلتين:

ر عملياً تحديد املواصفات  يجوز للجهة الحكومية إجراء املنافس��ة عىل مرحلتني إذا تعذَّ

الفنية والرشوط التعاقدية النهائية تحديداً كامالً ودقيقاً بسبب الطبيعة املعقدة والتخصصية 

ده الالئحة التنفيذية.   لبعض األعامل وفقاً ملا تُحدِّ

الشراء المباشر:

أوالً - يج��وز للجهة الحكومية التفاوض مبارشًة م��ع واحد أو أكرث من املوردين أو املقاولني 

أو املتعهدين لتقديم عروضهم، وذلك يف الحاالت اآلتية:  

1- األس��لحة واملعدات العسكرية وقطع غيارها، ويف حال قبول العرض يُرفع إىل لجنة 

تُك��وَّن بق��رار من مجلس الوزراء م��ن ثالثة أعضاء عىل األقل إضافًة إىل رئيس��ها، 

لدراسة العرض وتقديم توصياتها إىل رئيس مجلس الوزراء للنظر يف املوافقة عليها.

2- إذا كانت األعامل واملشرتيات متوافرة حرصياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، 

ومل يكن لها بديل مقبول.

3- إذا كان��ت التكلف��ة التقديري��ة لألعامل واملش��رتيات ال تتجاوز مبل��غ مائة ألف 

ريال، وتكون األولوية يف توجي��ه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض يف هذه الحالة 

للمنشآت الصغرية واملتوسطة املحلية.

4- إذا كان اس��تخدام هذا األس��لوب رضورياً لحامية مصالح األمن الوطني، وال ميكن 

معه استخدام املنافسة العامة أو املحدودة.
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5- إذا كانت األعامل واملش��رتيات متوفرة لدى كيان غ��ري ربحي واحد، برشط تنفيذ 

األعامل بنفسه.

6- يف الحاالت الطارئة.

د الالئحة التنفيذية إجراءات الرشاء املبارش. ثانياً - تُحدِّ

االتفاقيات اإلطارية:

يجوز للجهة الحكومية إبرام اتفاقيات إطارية تتضمن األحكاَم التي س��يجري يف إطارها 

تنفيذ العقد، وذلك مع َمْن تتم الرتس��ية علي��ه، يف الحاالت التي يتعذر فيها تحديد كميات 

األصن��اف أو حجم األعامل أو الخدمات املتعاقد عليه��ا أو موعد تنفيذها، وفقاً ملا توضحه 

الالئحة التنفيذية.

المزايدة العكسية اإللكترونية:

يجوز استخدام أسلوب املزايدة العكسية اإللكرتونية وفقاً ملا تنصُّ عليه الالئحة التنفيذية، 

مع مراعاة الرشوط اآلتية:

لة. 1- أن تُِعّد الجهة الحكومية مواصفات فنية ُمفصَّ

ال. 2- وجود سوق تنافيس مبا يكفل التنافس الفعَّ

3- أن يتم اس��تقبال العروض ويتم ترتيبها بش��كل آيل عرب نظ��ام إلكرتوين متكامل، عىل أن 

يكون مطابقاً ملعايري األمن والحامية لضامن س��المة إج��راءات التعاقد، مبا يضمن أقىص 

درجات الشفافية وحرية املنافسة وتكافؤ الفرص.

4- أن يتم تحديد تاريخ بداية املزايدة العكسية اإللكرتونية ونهايتها.

5- أن يتم تزويد املتنافسني باملعلومات الالزمة وإرشادات استخدام النظام اإللكرتوين.

طلب عروض الخدمات االستشارية:

يتم اس��تخدام هذا األس��لوب لتأمني الخدمات االستش��ارية ما مل يتم استخدام أسلوب 

الرشاء املبارش وفقاً ألحكام النظام.
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مي الخدمات االستشارية املطلوبة  1- الستخدام هذا األسلوب تُِعدُّ الجهة الحكومية قامئًة مبقدِّ

ن تتوافر فيهم املقدرة الفنية واملهنية واإلدارية الالزمة لتقديم الخدمات املطلوبة عىل  ممَّ

أن ال يقل عددهم عن ثالثة وال يزيد عىل تسعة، وفقاً ملا توضحه الالئحة التنفيذية.

دة عن رغبتها يف إنشاء قامئة  2- يجب عىل الجهة الحكومية أن تُعلِن يف البوابة اإللكرتونية املوحَّ

د الالئحة التنفيذية  ه دعوة للراغبني يف املشاركة، وتُحدِّ مي الخدمات االستش��ارية وتُوجِّ مبقدِّ

دة ألسباب فنية. ر استخدام البوابة اإللكرتونية املوحَّ وسيلة اإلعالن البديلة إذا تعذَّ

د الالئح��ة التنفيذية الحد األدىن من البيانات املطلوب��ة يف اإلعالن، وإجراءات فتح  3- تُح��دِّ

وتقييم طلبات املشاركة.

ن حصل��وا عىل أفضل تقييم حتى الحد  مي الخدمات االستش��ارية ممَّ 4- تختار الجهة ُمقدِّ

د وتدرُّجهم يف القامئة. األقىص املحدَّ

5- اس��تثناًء م��ام ورد يف الفقرة )2( من ه��ذه املادة، للجهة الحكومية إنش��اء القامئة دون 

اإلعالن عنها، وذلك يف الحاالت التي يجوز فيها استخدام أسلوب املنافسة املحدودة وفقاً 

ألحكام النظام.

د  مي الخدمات االستشارية املدرجني يف القامئة، وتُحدِّ ه دعوة تقديم العروض إىل ُمقدِّ 6- تُوجَّ

الالئحة التنفيذية الحد األدىن من البيانات املطلوبة يف الدعوة.

م العروض يف مظروفني مغلقني؛ أحداهام للعرض الفني واآلخر للاميل. 7- تُقدَّ

8- يت��م فتح العروض وتقييمها واختيار العرض الفائز باس��تخدام إحدى الطرق اآلتية وفقاً 

ملا توضحه الالئحة التنفيذية:

- االختيار عىل أساس الجودة والكلفة.

- االختيار عىل أساس التكلفة األقل مع جودة مقبولة.

- االختيار عىل أساس الجودة فقط.

المسابقة:

يجوز للجهة الحكومية أن تتعاقد عىل أفضل فكرة وتصميم أو غريها من حقوق امللكية 

حه الالئحة التنفيذية. الفكرية، عن طريق مسابقة يتم اإلعالن عنها وفقاً ملا تُوضِّ
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العروض والترسية:

تقديم العروض:

دة، ويف ملفني  ر من خالل البوابة اإللكرتونية املوحَّ م العروض يف ملف إلكرتوين ُمشفَّ 1- تُقدَّ
رين؛ أحدهام مايل واآلخر فن��ي، يف األعامل واملش��اريع التي تتطلب  إلكرتوني��ني ُمش��فَّ

د الالئحة التنفيذية ُمدَة تلقي العروض. طبيعتها ذلك، وتُحدِّ

م  م العرض يف املوع��د واملكان املحددين لقبوله، وال يجوز قب��ول العرض الذي يُقدَّ 2- يُق��دَّ
بخالف ذلك.

ر تقدميُها من خالل البوابة اإللكرتونية  3- يجوز قبول العروض يف مظاريف مختومة إذا تعذَّ
دة ألسباب فنية. املوحَّ

موا بعروضهم من خالل البوابة  4- تُعلِن الجهة الحكومية عن أس��امء األش��خاص الذين تقدَّ
دة ألسباب فنية فيتمُّ  ر اس��تخدام البوابة اإللكرتونية املوحَّ دة، وإذا تعذَّ اإللكرتونية املوحَّ

دها الالئحة التنفيذية. اإلعالن عن ذلك بالوسيلة التي تُحدِّ

5- يجوز طلب إرفاق عينة من املشرتيات املطلوبة برشط النص عليها يف وثائق املنافسة.

د لفتح العروض،  6- تكون مدة رسيان العروض يف املنافسات تسعني يوماً من التاريخ املحدَّ
ُم العرض عرَضُه قبل انتهاء هذه املدة فال يُعاد إليه ضامنه االبتدايئ. فإن سَحب ُمقدِّ

م العرض. 7- ال يجوز متديد مدة رسيان العروض والضامن االبتدايئ إال مبوافقة ُمقدِّ

د األسعار اإلجاملية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض يف خطاب العرض،  8- يجب أن تُحدَّ
م بواسطة خطاب مستقل حتى ولو كان مرافقاً للعرض. وال يُعتد بأي تخفيض يُقدَّ

9- ال يجوز للمتنافسني يف غري الحاالت التي يجوز التفاوض فيها وفقاً ألحكام النظام والالئحة 
التنفيذية تعديُل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقدميها.

الضمان االبتدائي:

م املتنافس مع عرضه ضامناً ابتدائيًّا بنس��بة ترتاوح م��ن )1%( إىل )2%( من قيمته،  يُق��دِّ
وفقاً ملا تنصُّ عليه وثائق املنافسة.  وال يلزم تقديم الضامن االبتدايئ يف الحاالت اآلتية:

1- الرشاء املبارش.
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2- املسابقة.

3- تعاقدات الجهات الحكومية فيام بينها، برشط تنفيذ األعامل بنفسها.

4- التعاقد مع الكيانات غري الربحية، برشط تنفيذ األعامل بنفسها.

5- التعاقد مع املنشآت الصغرية واملتوسطة املحلية.

د الالئحة التنفيذية  م الضامن االبتدايئ مع العرض، ويُستبَعد العرُض املخالف، وتُحدِّ يُقدَّ

األحكاَم املتعلقة بالضامن االبتدايئ.

فتح العروض:

تُكوَّن لجنة أو أكرث بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو َمن يفوِّضه لفتح ملفات العروض 

حه الالئحة التنفيذية. اإللكرتونية ومظاريف العروض وفقاً ملا تُوضِّ

د لذلك  1- تُفت��ح ملفات أو مظاريف العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة يف املوعد املحدَّ

يف وثائق املنافس��ة، عىل أن يكون يف نفس يوم انتهاء مدة تلقي العروض.  ويف الحاالت 

الت��ي تتطلب تقديَم عرض فني مس��تقل عن العرض املايل، تُفت��ح العروض الفنية دون 

د الالئحة التنفيذية إجراءات فتح امللفات واملظاريف. املالية، وتُحدِّ

مة حضور جلسات فَتْحها. 2- يجوز ألصحاب العروض املقدَّ

3- يجب عىل اللجنة إحالة محرضها والعروض إىل لجنة فحص العروض خالل خمس��ة أيام 

من تاريخ فَتْح ملفات أو مظاريف العروض.

َفْحص العروض وصالحية التعاقد:

1- تُكوَّن لجنة أو أكرث لفحص العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو َمْن يُفوِّضه وفقاً 

حه الالئحة التنفيذية، وتتوىل ه��ذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها يف  مل��ا توضِّ

الرتس��ية عىل أفضل العروض وفقاً ألحكام النظام والالئحة التنفيذية، ولها أن تستعني يف 

إعداد توصياتها بتقارير من فنيني متخصصني.

د أن تش��ارك يف حضور جلس��ات لجنة فحص  2- يج��وز لوحدة الرشاء اإلس��رتاتيجي املوحَّ

العروض، وتكون لها صالحيات بقية األعضاء.
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3- تُصِدر لجنُة فَْحص العروض توصياتها بحضور جميع أعضائها، وتُدوَّن هذه التوصيات يف 

محرض مع بيان الرأي املخالف إن ُوجد، وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعامل 

واتخذته من إجراءات، ويُعرض املحرض عىل صاحب الصالحية للبتِّ يف الرتسية مبا يتفق 

مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية.

4- يتمُّ فحص العروض وفقاً للمعايري املنصوص عليها يف وثائق املنافسة، وتُستبَعد العروض 

املخالفة وتُرَد الضامنات االبتدائية ألصحابها.

5- عند تقدي��م العروض يف ملفني إلكرتونيني أو يف مظروفني، فيجب فَْحص العروض الفنية 

دون املالية، وتُس��تبَعد العروض الفنية غري املقبولة وتُرَدُّ العروض املالية دون فتحها مع 

الضامنات االبتدائية ألصحابها.

م توصياتها عىل أفضل  6- تَفت��ح اللجن��ة الع��روض املالية للعروض الفني��ة املقبولة، وتُق��دِّ

العروض وفقاً ملعايري التقييم املعلَن عنها يف وثائق املنافسة.

مة حضور جلسات فَتْح العروض املالية. 7- يجوز ألصحاب العروض املقدَّ

8- يح��قُّ للجن��ة فحص العروض والتف��اوض مع صاحب أفضل عرض ثم م��ع َمن يليه من 

املتنافسني يف هاتني الحالتني:

د اللجنة مبلَغ التخفيض  أ  - إذا ارتفع أفضل عرض عن أسعار السوق بشكل ظاهر، تُحدِّ

مبا يتفق مع أس��عار السوق، وتطلب كتابياً من صاحبه تخفيض سعره، فإن امتنع أو 

د، تتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، فإن ارتفع  مل يصل بس��عره إىل املبلغ املحدَّ

س��عره كذلك عن أسعار السوق بشكل ظاهر، فيتمُّ تحديد مبلغ التخفيض مبا يتفق 

مع أس��عار الس��وق، ويُطلَب منه كتابياً تخفيض سعره، فإن امتنع أو مل يصل بسعره 

إىل املبل��غ املحدد، فيتم التفاوض مع صاح��ب العرض الذي يليه وهكذا، فإن مل يتم 

د تُلَغى املنافسة. ل إىل السعر املحدَّ التوصُّ

ب- إذا زادت قيم��ة أفض��ل عرض عن املبالغ املعتمدة للم��رشوع، تَطلُب اللجنة كتابياً 

م��ن صاحبه تخفيض عرضه مبا يتفق م��ع املبالغ املعتمدة، فإن امتنع أو إذا مل يصل 

بسعره إىل املبلغ املطلوب، تتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا، فإن مل يتم 

د تُلَغى املنافسة. ل إىل السعر املحدَّ التوصُّ
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9- ال يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدين أسعاره إال إذا قلَّ بنسبة )25%( خمسة وعرشين 
يف املائة فأكرث عن التكلفة التقديرية واألس��عار الس��ائدة، ورشيطة أن تقوم لجنة فحص 
العروض مبناقش��ة صاحب الع��رض املنخفض، وأن تطل��ب منه كتابي��اً تقديم تفاصيل 
نة لعرضه ورشح أس��باب انخفاضه، ويف ح��ال عدم اقتناع اللجنة مبقدرته  للعنارص املكوِّ

عىل تنفيذ العقد؛ فإنه يجوز لها التوصية باستبعاد العرض.

10- يج��ب عىل الجهة الحكومية إعالن نتائج املنافس��ة وصاح��ب العرض الفائز ومضمون 
عرضه، وإخطار بقية املتنافسني بذلك، وفقاً ملا تحدده الالئحة التنفيذية.

مت عدة عروض، واتضح أنه��ا غري مطابقة لوثائق  م إال عرٌض واح��د أو قُدِّ 11- إذا مل يُق��دَّ
املنافس��ة عدا عرض واحد، فال يج��وز قبول هذا العرض إال إذا كانت أس��عاره مامثلة 
د الالئحة التنفيذية األحكاَم  لألسعار الس��ائدة ومبوافقة رئيس الجهة الحكومية.  وتُحدِّ

الالزمة عند تساوي العروض.

12- تُلغى املنافسة يف الحاالت اآلتية:

أ  - وجود أخطاء جوهرية يف وثائق املنافسة ال ميكن تداركها.

ب- اتخاذ إجراء مخالف ألحكام النظام والالئحة التنفيذية ال ميكن تصحيحه.

ج - وجود مؤرشات قوية عىل أن هناك احتياالً أو ارتكاَب أيٍّ من مامرس��ات الفس��اد 
أو تواطؤاً بني املتنافس��ني أو أطراف لهم صلة باملنافس��ة ع��ىل نحو ال ميكن معه 

ترسية املنافسة مبا يتفق مع أحكام النظام والئحته التنفيذية.

د - مخالفة جميع العروض لوثائق املنافسة.

ه�- إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك.

13- تُ��رَد ألصحاب العروض قيمة وثائق املنافس��ة والضامنات االبتدائية وفقاً للحاالت التي 
حها الالئحة التنفيذية. تُوضِّ

فترة التوقُّف:

تلت��زم الجه��ة الحكومي��ة بع��د إخط��ار املتنافس��ني بنتائج املنافس��ة، بف��رتة توقُّف، 
عىل أن ال تقل عن خمس��ة أيام لتمكني أيٍّ من املتنافس��ني من التظلُّم عىل نتائج املنافسة 

حه الالئحة التنفيذية. وفقاً ملا تُوضِّ
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الصالحيات:

1- تكون صالحية البتِّ يف املنافس��ات وتنفيذ األع��امل والتكليف باألعامل اإلضافية لرئيس 

الجهة الحكومية، ويجوز له التفويض يف الحالتني اآلتيتني:

أ  - البت يف املنافسات وتنفيذ األعامل مبا ال يزيد عن عرشة ماليني ريال.

ب- التكلي��ف باألع��امل اإلضافية مبا ال يتجاوز خمس��ة ماليني ري��ال للمرشوع الواحد 

أو عرشة يف املائة )10%( من تكلفة املرشوع؛ أيهام أقل.

2- تكون صالحية إلغاء املنافسة لرئيس الجهة الحكومية، ويجوز له التفويض يف ذلك.

3- تكون صالحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، ويجوز له التفويض يف ذلك.

4- تك��ون صالحي��ة البت يف الرشاء املبارش لرئي��س الجهة الحكومية، ويج��وز له التفويض 

يف حدود ثالثة ماليني ريال.

5- تك��ون صالحي��ة اعتامد ترس��ية املزايدات العام��ة لرئيس الجهة الحكومي��ة، ويجوز له 

التفويض.

6- يُراَعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص املفوض.

إبرام العقود وتنفيذها:

صياغة العقود ومدد تنفيذها:

1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز اس��تخدام لغة أخرى إىل جانب 

العربي��ة عىل أن تك��ون اللغة العربية هي املعتمدة يف تفس��ري العقد وتنفيذه وتحديد 

مواصفاته ومخططاته واملراسالت املتعلقة به.

2- يجوز للجهة الحكومية االكتفاء باملراسالت املتبادلة بدالً من تحرير العقد إذا كانت قيمة 

العقد ال تزيد عن ثالمثائة ألف ريال.

3- ال تتجاوز مدة تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ املستمر كالصيانة والنظافة والتشغيل 

واإلعاش��ة، خمس س��نوات، ويجوز زيادة هذه املدة للعقود التي تتطلب طبيعتها ذلك 

بعد موافقة وزارة املالية.
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دة لتنفيذ امل��رشوع مع حجم األعامل  4- يج��ب يف جميع العقود أن تتناس��ب املدة املحدَّ

صة للرصف عىل املرشوع. وطبيعتها، ومع االعتامدات السنوية املخصَّ

5- يجب تضمني العقود ذات التنفيذ املستمر رشوطاً تتعلق مبستوى األداء والتقييم املستمر؛ 

بحي��ث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا مل يكن األداُء مرضياً، 

د الالئحة التنفيذية الرشوَط واإلجراءات الالزمة لذلك. وتُحدِّ

د الالئحة التنفيذية أنواَع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها ورشوط  6- تُحدِّ

وضوابط ذلك.

7- يجوز تضمني العقود بنوداً تتعلق بنقل املعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إىل موظفي 

د الالئحة التنفيذية الرشوَط والضوابط الالزمة لذلك. الجهات الحكومية، وتُحدِّ

8- يُحرَّر العقُد بني الجهة الحكومية وَمْن رس��ت عليه األعامل بعد إبالغه بالرتسية، وتقديم 

خطاب الضامن النهايئ.

9- يتم متكني املتعاقَد معه ِمن تنفيذ العقد خالل ستني يوماً من تاريخ إبالغه باعتامد الرتسية.

10- تلت��زم جمي��ع الجهات الحكومية بَع��رْض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها عىل س��نة 

أو تبلغ قيمتها خمس��ة ماليني ري��ال فأكرث عىل وزارة املالي��ة ملراجعتها قبل توقيعها، 

وعىل الوزارة إنهاء املراجعة خالل أس��بوعني من تاريخ ورود العقد، فإن مل ترد الوزارة 

ت موافقة، ويُس��تثنى من ذلك الجهات التي ليس لها مخصصات  خالل هذه املدة ُعدَّ

بامليزانية العامة.

الضمان النهائي:

1- يجب عىل َمن تتم الرتسية عليه تقديم ضامن نهايئ بنسبة )5%( من قيمة العقد، ويجوز 

زيادة تلك النس��بة مبوافقة مسبقة من الوزير، وذلك خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ 

ر عن ذلك فال يُعاد إليه الضامن  الرتسية، ويجوز متديد هذه املدة لفرتة مامثلة، وإن تأخَّ

االبتدايئ ويتمُّ التفاوض مع العرض الذي يليه وفقاً ألحكام النظام.

2- يلتزم صاحب العرض إذا كان من املنشآت الصغرية واملتوسطة املحلية بدفع غرامة مالية 

إىل الجه��ة الحكومية تس��اوي قيمة الضامن االبتدايئ وذلك إذا قام بس��حب عرضه قبل 
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انته��اء مدة رسيان العروض، أو إذا مل يقم بتقديم الضامن النهايئ يف حال متَّت الرتس��ية 

عليه، ويف حال مرور ثالثني يوماً من تاريخ سحب عرضه أو من تاريخ انتهاء ُمهلة تقديم 

الضامن النهايئ دون أن يقوم بدفع الغرامة املالية املقررة يُعاقب باملنع ِمن التعامل مع 

الجهات الحكومية ملدة سنة من تاريخ تقديم عرضه.

حه الالئحة التنفيذية. 3- يتم اإلعفاء من تقديم الضامن النهايئ وفقاً ملا توضِّ

4- يجب االحتفاظ بالضامن النهايئ إىل أن يفي املتعاقَد معه بالتزاماته، ويتم استالم املرشوع 

استالماً نهائياً وفقاً ألحكام العقد ورشوطه.

5- يُخفَّض الضامن النهايئ يف العقود ذات التنفيذ املس��تمر س��نوياً بحس��ب تنفيذ األعامل، 

م بها ابت��داًء( من قيمة  ع��ىل أال يقل الض��امن يف جميع األحوال عن )النس��بة التي قُدِّ

األعامل املتبقية من العقد.

6- تُقبل الضامنات إذا كانت َوفق أحد األشكال اآلتية:

أ  - خطاب ضامن بنيك من أحد البنوك املحلية.

م بوس��اطة أحد البنوك املحلية العاملة  ب- خط��اب ضامن بنيك من بنك يف الخارج يُقدَّ

يف اململكة.

ده الالئحة التنفيذية. ج - أي شكل آخر تُحدِّ

ح الالئحة التنفيذية رشوَط الضامنات البنكية واملالية وأحكامها ومناذجها. 7- تُوضِّ

المقابل المالي:

د الجه��ة الحكومية يف وثائق  1- تُدفَ��ع قيمة العقود بالريال الس��عودي، ويج��وز أن تُحدِّ

املنافسة عملًة أخرى عىل أن يكون ذلك مبوافقة ُمسبَقة من وزارة املالية، وال يجوز دفع 

قيمة العقد بأكرث من عملة واحدة.  

2- تكون القيمة اإلجاملية للعقد ش����املًة ومتضمنًة جميَع تكاليف تنفيذه وفقاً لرشوطه، 

مبا يف ذلك قيمة الرسوم والرضائب التي يدفعها املتعاقد، وال يجوز اإلعفاء منها أو إعفاء 

أرب��اح املتعاقدين مع الجهة الحكومية أو ُدخول موظفيهم من الرضيبة أو دفعها عنهم 

عدا ما استُثني من ذلك مبوجب نص نظامي خاص.  
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مة مقابل ضامن بنيك مس��اٍو لهذه  3- للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعًة ُمقدَّ

حه الالئحة التنفيذية. القيمة وفقاً ملا تُوضِّ

4- ترُصَف مستحقات املتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً ملا توضحه الالئحة التنفيذية.

تعديل األسعار وأوامر التغيير:  

1- ال يجوز تعديل أسعار العقود أو االتفاقيات اإلطارية بالزيادة أو النقص إال يف الحاالت اآلتية:

دها  أ   - تغيري أس��عار املواد أو الخدمات الرئيس��ة الداخلة يف بنود املنافسة، والتي تُحدِّ

الالئحة التنفيذية.

ب- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الرضائب.

ج - إذا حصلت يف أثناء تنفيذ العقد ظروف طارئة أو صعوبات مادية مل يكن باإلمكان توقُّعها.

ح الالئحة التنفيذية الرشوَط واإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام هذه املادة. 2- تُوضِّ

3- يجوز للجهة الحكومية يف حدود احتياجاتها الفعلية إصدار أوامر تغيري بالزيادة يف العقد 

مبا ال يتجاوز عرشة يف املائة )10%( من قيمته، كام يجوز لها إصدار أوامر تغيري بالتخفيض 

حه الالئحة التنفيذية. مبا ال يتجاوز عرشين يف املائة )20%( من قيمته، وفقاً ملا تُوضِّ

التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن:

1- ال يج��وز للمتعاق��د التنازل عن العقد أو جزء منه ملقاول أو متعهد أو مورِّد آخر إال بعد 

الحصول عىل موافقة مكتوبة ُمسبَقة من الجهة الحكومية ووزارة املالية.

2- ال يج��وز للمتعاق��د التعاق��د من الباطن مع مق��اول أو متعهد أو م��ورِّد آخر من دون 

د الالئحة التنفيذية  الحصول عىل موافقة مكتوبة ُمس��بَقة من الجهة الحكومي��ة، وتُحدِّ

رشوط وضوابط التعاقد من الباطن.

3- للجه��ة الحكومية تقديم الدفعات مبارشًة إىل املق��اول أو املتعهد أو املورِّد من الباطن، 

د الالئحة رشوط وضوابط ذلك. وتُحدِّ

4- يكون املتعاقد يف جميع األحوال مس��ؤوالً بالتضامن مع املقاول أو املتعهد أو املورِّد من 

الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لرشوطه.
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الغرامات وتمديد العقود:

د، تُفرَض عليه غرامة تأخري ال تتجاوز  ر املتعاقد يف تنفيذ العقد عن املوعد املحدَّ 1- إذا تأخَّ

ستة يف املائة )6%( من قيمة عقد التوريد، وال تتجاوز عرشين يف املائة )20%( من قيمة 

العق��ود األخرى، ويجوز زيادة تلك النس��ب مبوافقة ُمس��بَقة من وزي��ر املالية، عىل أن 

ح ذلك للمتنافسني قبل تقديم عروضهم. يُوضَّ

2- إذا قرصَّ املتعاقد يف عقود الصيانة والتش��غيل والعقود ذات التنفيذ املس��تمر يف تنفيذ 

التزاماته، تُفرَض عليه غرامة ال تتجاوز عرشين يف املائة )20%( من قيمة العقد، مع حسم 

ذ، ويجوز زيادة تلك النس��بة مبوافقة ُمس��بَقة من وزير املالية،  قيمة األعامل التي مل تُنفَّ

ح ذلك للمتنافسني قبل تقديم عروضهم. عىل أن يُوضَّ

3- يتم متديد العقد يف الحاالت اآلتية:

أ  - إذا كُلِّف املتعاقد بأعامل إضافية، برشط أن تكون املدة املضافة متناس��بًة مع حجم 

األعامل وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.

ر املتعاقد عن تنفيذ العقد ألسباب خارجة عن إرادته. ب- إذا تأخَّ

د. ج - إذا كانت االعتامدات املالية السنوية للمرشوع غري كافية إلنجاز العمل يف الوقت املحدَّ

د - إذا كان التأخري يعود إىل جهة حكومية أخرى أو ظروف طارئة.  

د الالئحة التنفيذية ضوابَط وإجراءات متديد العقود. 4- تُحدِّ

إنهاء العقود:

أوالً   - يجب عىل الجهة الحكومية إنهاء العقد يف الحاالت اآلتية:

1- إذا تبني أن املتعاِقد معها قد رشع بنفس��ه أو بواسطة غريه بطريق مبارش أو غري 

مبارش يف رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة ألحكام هذا النظام، أو حصل عىل 

العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التالعب أو مارَس أيًّا 

من ذلك يف أثناء تنفيذه.

2- إذا أفلس املتعاقَد معه، أو طلب إش��هار إفالس��ه، أو ثبت إعس��اره، أو صدر أمر 

بوضعه تحت الحراسة، أو كان رشكة وجرى حلُّها أو تصفيتُها.
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3- إذا تنازل املتعاقد معها عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن من دون موافقة 

مكتوب��ة ُمس��بَقة من الجهة الحكومي��ة، إال إذا رأت الجه��ة أنَّ املصلحة العامة 

تس��توجب اس��تمرار تنفيذ العقد، رشيطَة أن تقوم خالل ثالثني يوماً من تاريخ 

علمه��ا بتنازل املتعاقد معها عن العق��د أو قيامه بالتعاقد من الباطن بالرفع إىل 

وزارة املالية للحصول عىل موافقتها باستمرار تنفيذ العقد.

ثان�ياً - يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد يف الحاالت اآلتية:  

ر املتعاقد معها عن البدء يف العمل أو تباطأ يف تنفيذه أو أخلَّ بأي رشط  1- إذا تأخَّ

م��ن رشوط العقد، ومل يُصلح أوضاعه خالل خمس��ة عرش يوماً من تاريخ إبالغه 

كتابًة بتصحيح الوضع.

2- إذا تُويفِّ املتعاقد معها، ويف هذه الحالة ينتهي العقد ُوتس��وى املستحقات وتُعاد 

الضامنات، ويجوز للجهة الحكومية االستمرار يف التعاقد مع الورثة بعد موافقتهم 

إذا توافرت لديهم املؤهالت الفنية والضامنات املالية الالزمة إلكامل تنفيذ العقد.

ثال�ث����اً- يج��وز يف حال إنه��اء العقد طرح األج��زاء املتبقية منه باألس��لوب الذي طُرح به 

املرشوع، وللجهة الحكومية توجيه دعوة إلجراء منافسة محدودة ألصحاب العروض 

التي كانت تيل العرض الفائز يف الرتتيب بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة 

ويُجَرى تقييمها وفقاً ألحكام النظام والالئحة التنفيذية.

د الالئحة التنفيذية الرشوَط واإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام هذه املادة. رابع��اً- تُحدِّ

خامساً- للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، أو إذا تم االتفاق عىل 

اإلنهاء مع املتعاقد مع��ه وذلك بعد موافقة وزارة املالية وفقاً للرشوط واإلجراءات 

حها الالئحة التنفيذية. التي تُوضِّ

يجب عند إنهاء العقد مبوجب البند )أوالً( أو وفقاً ألحكام الفقرة )1( من البند )ثانياً(، 

مص��ادرة الضامن النهايئ وذلك دون إخالل بح��ق الجهة الحكومية يف الرجوع عىل املتعاقد 

بالتعوي��ض عام لِحق بها م��ن رضر.  ويجب عند إنهاء العقد للمصلح��ة العامة أن تُرَد إىل 

مه من ضامنات، وأن تُس��وى جميع مستحقاته ما مل يتم االتفاق  املتعاقَد معه جميُع ما قدَّ

معه عىل غري ذلك بعد موافقة الوزير.
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تقييم أداء المتعاقد:

1- تتوىل الجهة الحكومية تقييم أداء املتعاقد عند إمتام تنفيذ العقد، وذلك باس��تخدام منوذج 
تقيي��م املتعاقدين، ويتم توفري نتائج تقيي��م أداء املتعاقدين لجميع الجهات الحكومية من 
دها يف الالئحة التنفيذية. دة وفقاً للضوابط والرشوط التي تُحدِّ خالل البوابة اإللكرتونية املوحَّ

د الالئحة التنفيذية األثَر املرتتِّب عىل ضعف أداء املتعاقد. 2- تُحدِّ

بيع المنقوالت:

يجوز للجهة الحكومية التنازل عام تستغني عنه من منقوالت إىل الجهات الحكومية والجهات 
التدريبي��ة التابع��ة لها عىل أن تش��عر وزارة املالي��ة بذلك.  وتُحيط الجه��ة املالكة للمنقوالت 
د لها مدًة لإلفص��اح عن رغبتها  الجه��ات الحكومية األخرى بأن��واع األصناف وكمياته��ا، وتُحدِّ
فيه��ا، ف��إن مل ترد خالل تلك املدة جاز لها بيعها عن طري��ق املزاي�دة العام�ة إذا بلغت قيمتها 
التقديري���ة مائتي ألف ريال فأك��رث، ويُعلَن عنها طبقاً لقواعد اإلعالن عن املنافس��ات العامة.

1- تُب��اع األصناف التي تق��لُّ قيمتها التقديرية عن مائتي ألف ري��ال؛ إما باملزايدة العامة، 
قًة ملصلحة الخزين��ة العامة، برشط أن تتيح الجهة  أو بالطريق��ة التي تراها الجهة ُمحقِّ

املجال ألكرب عدد من املزايدين.

م املزايد مع عرضه ضامناً ابتدائياً قدره اثنان يف  2- إن كانت املزايدة بعروض مختومة، يُقدِّ
املائة )2%( من قيمة العرض.

3- عىل َمن ترسو عليه املزايدة زيادة ضامنه إىل خمسة يف املائة )%5(، وال يُفرج عنه إال بعد 
تسديد كامل القيمة ونقل األصناف التي اشرتاها، ويُعاد الضامن إىل َمن مل يرُس عليه املزاد.

م َمن ترسو عليه املزايدة ضامناً بواقع خمسة يف املائة )%5(  4- إن كانت املزايدة علنية يُقدِّ
من قيمتها، ويجوز قبول الشيك املرصيف أو املبلغ النقدي ضامنات يف املزايدة العلنية.

5- إن مل يتق��دم أح��ٌد للمزايدة بعد اإلعالن عنها، يُعلن عنها مرة أخرى.  فإن مل يتقدم أحد 
للمرة الثانية، فلصاحب الصالحية الحقُّ يف دعوة مختصني يف مجال األصناف املراد بيعها 
وعرض بيعها عليهم.  فإن مل يتم تقديم س���عر مناس�ب، جاز منُحها للجمعيات الخريية 

أو الجمعيات ذات النفع العام، عىل أن تُشَعر وزارة املالية بذلك.

ح الالئحة التنفيذية إجراءات املزايدة وتكوين لجان البيع فيها. 6- تُوضِّ
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االستئجار:

يج��وز للجهة الحكومية توفري بعض احتياجاتها باالس��تئجار، أو اس��تبدال ما لديها من 

دها الالئحة التنفيذية. منقوالت بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تُحدِّ

النظر في الشكاوى والمخالفات:

لجنة النظر في تظلمات المتنافسين:

1- تُكوَّن بقرار من مجلس الوزراء لجنة أو أكرث من مختصني، ال يقلُّ عددهم عن خمس��ة، 

د القرار رئي��س اللجنة ونائبه  ويَُنص يف التش��كيل عىل عض��و احتياطي أو أك��رث، ويُحدِّ

ومكافآت أعضائها وس��كرتريها وقواعد وإجراءات عملها، ويُعاد تكوين هذه اللجنة كل 

ثالث سنوات، ويجوز تجديد عضويتها.

2- تختصُّ اللجنة مبا ييل:

أ   - النظر يف تظلامت املتنافسني من اختيار العرض الفائز أو من أي قرار أو إجراء تتخذه 

الجهة الحكومية قبل ذلك االختيار.

مة من املتعاقدين أو الجهات الحكومية. ب- النظر يف طلبات تعديل األسعار املقدَّ

3- تكون قرارات اللجنة ُملزِمًة للجهة الحكومية.

4- ل��كل متنافس لحق به رضٌر من أيِّ قرار أو إج��راء اتخذته الجهة الحكومية قبل اختيار 

الع��رض الفائز الحقُّ يف التظلُّم منه أمام الجهة الحكومية وذلك خالل خمس��ة أيام من 

تاري��خ اتخاذ القرار أو اإلجراء، كام لكل متنافس الحقُّ يف أن يتقدم إىل الجهة الحكومية 

بتظلُّم من اختيار العرض الفائز وذلك خالل فرتة التوقُّف املشار إليها يف النظام.

5- يجب عىل الجهة الحكومية البتُّ بقرار من صاحب صالحية البت يف املنافسة، يف التظلُّم 

وإبالغ صاحبه بنتيجة قرارها خالل أس��بوعني من تاري��خ ورود التظلم، فإن مضت تلك 

املدة دون البتِّ يف التظلُّم ُعدَّ رفضاً.

6- يف حال صدور قرار بقبول التظلم، يجب أن يتضمن القرار اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

7- للمتظل��م خالل ثالثة أيام من تاري��خ إبالغه بقرار رفض تظلُّمه أو من تاريخ ميض املدة 

املش��ار إليه��ا يف الفقرة )2( من هذه املادة دون إصدار ق��رار، أن يرفع تظلمه إىل لجنة 
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النظر يف تظلامت املتنافسني، ويجب عليه يف هذه الحال أن يودع لدى الجهة الحكومية 

نسخًة من تظلمه خالل ثالثة أيام من تاريخ تقدميه.

8- عىل اللجنة البتُّ فيام يرد إليها من تظلامت وإبالغ أصحاب الش��أن خالل أس��بوعني من 

تاريخ ورودها إليها.

9- ال يجوز للجهة الحكومية اعتامد الرتسية وتوقيع العقد إال بعد مراعاة اآليت:

أ  - انتهاء فرتة التوقُّف دون ورود تظلامت.

ب- يف ح��ال ورود تظلم وقبول��ه؛ تصحيح ما تم اتخاذه من إج��راءات مخالفة ألحكام 

النظام إْن أمكن، وإال فيتم إلغاء املنافس��ة، ويف ح��ال صحَّحت الجهة الحكومية ما 

اتخذت��ه من إجراءات مخالفة ألح��كام النظام ونتج عن ذلك اختيار عرض آخر فائز 

عوض��اً عن العرض الذي س��بق وأن تمَّ إخطار بقية املتنافس��ني بفوزه؛ فيجب منح 

صاحب العرض املس��تبَدل دون غريه من املتنافس��ني فرصًة لتقديم تظلمه من ذلك 

التغي��ري إىل الجهة الحكومية خالل مدة مامثلة ملدة فرتة التوقُّف، وترسي يف ش��أن 

تظلمه أحكام هذه املادة.

ج - يف حال ورود تظلم ورفضه؛ ميض الفرتة املشار إليها يف الفقرة )4( دون قيام صاحب 

التظلم بإيداع نس��خة من تظلمه لدى الجهة الحكومية، أو ميض الفرتة املشار إليها 

يف الفقرة )5( دون قيام اللجنة بإصدار قرار يف التظلم.

د الالئحة التنفيذية الرشوَط واإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام هذه املادة. 10- تُحدِّ

لجنة النظر في مخالفات المتنافسين:

1- تُك��وَّن بق��رار مجلس ال��وزراء لجنة أو أكرث من املختصني، ال يقل عددهم عن خمس��ة، 

د القرار رئي��س اللجنة ونائبه  ويَُن��صُّ يف التكوي��ن عىل عض��و احتياطي أو أكرث، ويُح��دِّ

ومكافآت أعضائها وس��كرتريها وقواعد وإجراءات عملها، ويُعاد تكوين هذه اللجنة كل 

ثالث سنوات، ويجوز تجديد عضويتها.

2- تتوىل هذه اللجنة النظر يف مخالفات املتنافس��ني واملتعاقدي��ن ألحكام النظام والالئحة 

التنفيذية والعقود املربَمة.



أنظمة وترشيعات مالية

151املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية

3- دون إخالل مبا يقيض به أي نظام آخر، يجوز للجنة أن تصدر يف حق املخالف قراراً مبنع 

الجهات الحكومية من التعامل معه مدة ال تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه 

إْن وجد أو بهام معاً.

4- يج��وز للجنة عوضاً عن تطبي��ق عقوبة املنع بحق املخالف، أن تفرض عليه غرامًة مالية 

بنسبة ال تتجاوز )10%( من قيمة عرضه.

5- تك��ون ق��رارات ه��ذه اللجنة ناف��ذًة وُملزِمًة للجه��ات الحكومية م��ن تاريخ صدوها، 

ما مل يصدر حكم من املحكمة اإلدارية بوقف نفاذ تلك القرارات.

6- يجوز التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام املحكمة اإلدارية.

7- إذا مضت مدة س��تني يوماً دون أن يتظلم صاحب الش��أن أمام املحكمة اإلدارية أو إذا 

دها  ص��در حكم نهايئ باإلدانة يتم ن��رش القرار عىل نفقة املخالف بالوس��ائل التي تُحدِّ

الالئحة التنفيذية.

أحكام ختامية:

للجه��ات الخاضعة ألحكام النظ��ام التعاقد فيام بينها بطري��ق االتفاق املبارش، رشيطة 

أن تتوىل بنفس��ها تنفيذ املش��اريع أو األعامل، كام أن لهذه الجهات أن تنوب عن بعضها يف 

مبارشة إجراءات التعاقد.

ح لهم بالعمل مباش���رة، وال تجوز الوساطة يف التعاقد، وال يَُعدُّ  يكون التعاقد مع املرصَّ

وسيطاً املوزّع أو الوكيل املعتمد من املنتج األصيل.

تلتزم الجهات الحكومية باستخدام مناذج العقود، ومناذج وثائق املنافسة، ومناذج وثائق 

التأهيل السابق، ومناذج تقييم أداء املتعاقدين التي يعتمدها الوزير.

1- يج��ب عىل الجهة الحكومية تنفيذ العقد وفقاً لرشوطه، وإذا أخلَّت بتنفيذ التزاماتها مبا 

م إىل املحكمة اإلدارية للمطالبة  يف ذلك تأخري س��داد املس��تحقات؛ جاز للمتعاقد التقدُّ

بالتعويض.

دها الالئحة التنفيذية. 2- يجوز للجهات الحكومية االتفاق عىل التحكيم يف الحاالت التي تُحدِّ

د الالئحة التنفيذية وسائل حل النزاعات التي تطرأ يف أثناء تنفيذ العقود.   3- تُحدِّ



الفصل الثالث

املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية 152

كل مخالف��ة ألي حك��م من أح��كام النظام تُعرِّض املوظف املس��ؤول عنها للمس��اءلة 

التأديبي��ة، وفقاً ألحكام نظام تأديب املوظفني وغ��ريه من األحكام الجزائية األخرى املطبَّقة 

عىل العامل��ني يف الجهات الحكومية، مع احتفاظ الجهة بالح��ق يف إقامة الدعوى الجنائية 

أو املدنية عىل املخالف عند االقتضاء.

إذا ظهرت حاجة إىل اس��تثناء حكم من أحكام النظام، فيتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء 

لتكوي��ن لجن��ة من أربعة أعض��اء يكون من بينه��م وزير املالية ورئي��س الجهة الحكومية 

املختص، لدراس��ة املوض��وع مع تحديد محل االس��تثناء ومربراته والرفع مب��ا يرونه للمقام 

السامي للتوجيه مبا يراه.

مع مراعاة ما تنصُّ عليه األنظمة ذات العالقة، تُِعدُّ وزارة املالية اآليت:

1- الئحًة لتنظيم تعارُض املصالح بشأن تطبيق أحكام النظام والالئحة التنفيذية.

2- الئحًة لتنظيم سلوكيات وأخالقيات القامئني عىل تطبيق أحكام النظام والالئحة التنفيذية.

3- تصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء.

يصدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل مائة وعرشين يوماً من تاريخ صدوره، 

دة. وتُنرش يف الجريدة الرسمية والبوابة اإللكرتونية املوحَّ

يحلُّ هذا النظام محل نظام املنافس��ات واملش��رتيات الحكومية الصادر باملرسوم املليك 

رقم )م/58( وتاريخ 1427/9/4ه� والئحته التنفيذية، ويُلَغى كل ما يتعارض معه من أحكام، 

ويُطبَّق بعد مائة ومثانني يوماً من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.  
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ثانياً - نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه والئحته التنفيذية)2(،)3(:

رشوط االس��تئجار:  ال يج��وز للجهات الحكومية اس��تئجار العقار إال لحاجة ماس��ة له.  

ويكون استئجار الجهات الحكومية للدور َوفق الرشوط اآلتية:

1- توفُّر االعتامد املايل يف ميزانية الجهة املستأجرة.
2- عدم وجود العقار املناسب لدى الجهة الراغبة يف االستئجار.

ص العقار للغرض املُستَأَجر من أجله. 3- أن يُخصَّ
4- أن تكون مساحة العقار املطلوب استئجاره يف حدود حاجة الجهة الراغبة يف االستئجار، 
مع عدم املبالغة يف اإليجار بحيث تكون قيمة اإليجار يف حدود سعر السوق وغري ُمبَالغ 

ر لتخفيضها بقدر اإلمكان. فيها، مع التفاوض مع املُؤَجِّ
5- فيام عدا من تنص األنظمة عىل إس��كانهم، ال يَُعدُّ إس��كان املنسوبني من الحاجات التي 
تُجيز االس��تئجار.  وإذا كان الغرض من االس��تئجار إس��كان منس��وبني تتطلب األنظمة 
إسكانهم، فال يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظري اإلجارة أو سواها عىل بدل 

السكن النقدي للمستفيد وقت االستئجار أو التجديد.

يُشترط في العقار الُمستأَجر اآلتي:
1- أن يكون العقار مملوكاً للمؤجر بصك رشعي، ويُس��تثنى من ذلك العقار يف املحافظات 
ر العثور عىل عقار مناسب مملوك بصك رشعي.  وعىل الجهة الحكومية  واملراكز إذا تعذَّ

عند استئجارها لعقار غري مملوك بصك رشعي مراعاة ما ييل:  

- عدم العثور عىل عقار مناسب مملوك بصك رشعي.

- أن يكون عدم حصول صاحب العقار عىل صك ملكية ألسباب ال عالقة له بها، وخارجة 
عن إرادته.

- موافقة وزارة املالية عىل استئجار العقار قبل إبرام العق�د أو تجديده.

- أن تكون مدة قابلة للتجديد وفقاً للضوابط املنصوص عليها يف نظام اس��تئجار الدولة 
للعقار وإخالئه وهذه الالئحة.

)2( مجلس الوزراء، اململكة العربية الس��عودية )1427ه�(.  نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه، الصادر باملرسوم املليك 

رقم )م/61( وتاريخ 1427/9/18ه�، الرياض.

)3( وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )1427ه�(.  الالئحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه، الرياض.
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- التأك��د قبل تجديد العقد من عدم وجود عقار بديل مملوك بصك رشعي ومس��توٍف 
للرشوط املطلوبة.

2- أال يكون مالك العقار أحد منسويب الجهة املستأجرة.

ن تق��ى األنظمة مبنع التعامل  3- ال يج��وز أن يكون مالك العقار املطلوب اس��تئجاره ممَّ
معهم، أو صدر بحقهم قرار أو حكم قضايئ مبنع التعامل معهم حتى يرد إليهم اعتبارهم، 

أو تنتهي مدة املنع من التعامل معهم.

م املُؤَّجر تقريراً من  4- أن يكون العقار املستأجر مستوفياً لرشوط األمن والسالمة.  وأن يُقدِّ

الدفاع املدين ومن مكتب هنديس بس��المة املبنى ومالمئة املوقع والعقار للنش��اط محل 

العقد، ويكون ذلك يف بداية كل سنة عقدية.

5- أن يلتزم املؤجر برتميم وإصالح عيوب اإلنش��اء التي تحدُّ من اس��تمرار االنتفاع بالعقار 

للغرض املس��تأَجر من أجله عىل نفقته الخاص��ة، دون املطالبة بأي تعويض أو زيادة يف 

األجرة يف أثناء رسيان العقد.  

ر بإصالح عيوب اإلنش��اء خالل مدة معقولة من تاريخ إش��عاره بخطاب  6- إذا مل يقم املؤجِّ

ر وحسمها من األجرة،  رس��مي، جاز للجهة الحكومية إصالح العيوب عىل حس��اب املؤجِّ

وتكون الجهة الحكومية املس��تأجرة مس��ؤولة عن إجراء الصيانة العادية الالزمة للعقار 

وإصالح أي رضر يُسبِّبه استعاملها له.

7- م��ا مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك، تلتزم الجهة املس��تأجرة خ��الل رَسيان العقد بإجراء 

الصيانة العادية )الوقائية( للعقار املستأجر.

��ر بإجراء الصيانة العالجية )التصحيحية والتجديدية( للتجهيزات األساس��ية  8- يلتزم املؤجِّ

للعقار املستأجر عىل نفقته الخاصة دون املطالبة بأي تعويض أو زيادة يف األجرة.

��ر بصيانة املصاعد الكهربائي��ة والهيدروليكية عن طري��ق إحدى الرشكات  9- يلت��زم املؤجِّ

أو املؤسسات املتخصصة، عىل حسابه.

إجراءات االستئجار:  

1- تق��وم الجهة الحكومية الراغبة يف االس��تئجار باإلع��الن يف صحيفتني يوميتني مرتني عىل 

األقل خالل خمسة عرش يوماً، وباإلضافة إىل ذلك يكون اإلعالن يف املراكز اإلدارية بوضع 
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إعالنات يف بعض األماكن العامة عن رغبة الجهة الحكومية يف االستئجار.  ويف كل الحاالت 

يتضمن اإلعالن نوع العقار ومس��احته ومواصفاته ومدة اإلجارة املطلوبة والغرض الذي 

سيتم االستئجار من أجله.

2- تكوِّن الجهة الحكومية الراغبة يف االستئجار لجنًة من ثالثة من موظفيها لفحص العروض 

مة لإليجار واقرتاح املناس��ب منها، من حيث مالءمته للغرض املطلوب، ومن حيث  املقدَّ

األجرة.  وتتثبت اللجنة من سالمة املبنى.

3- إذا كان��ت إجارة العقار الذي تقرتحه اللجنة يف حدود النس��ب املق��ررة يف النظام، كان 

للوزير أو َمن يُفوِّضه أو رئيس املصلحة املس��تقلة أو َمن يفوِّضه اعتامد قرار االس��تئجار 

وإبرام عقد اإليجار.  وإذا كانت اإلجارة املطلوبة للعقار املقرتح تزيد عىل النسب املقررة 

يف النظ��ام، فعىل الجهة الحكومي��ة إبالغ وزارة املالية )الهيئة العام��ة لعقارات الدولة( 

للكشف عىل العقار وإجازة اإلجارة قبل اعتامد الجهة قرار االستئجار وإبرام العقد.

ر إج��راء بعض التعديالت  4- يج��وز للجه��ة الحكومية )قبل التعاق��د( أن تطلب من املؤجِّ

أو اإلضاف��ات عىل العقار عند عدم وجود عقار مناس��ب مطاب��ق للرشوط واملواصفات 

املطلوب��ة، عىل أال يرتتب عىل هذه اإلضافات تغيري يف ش��كل املبنى أو إحداث تغيريات 

جوهرية عليه، وأال تتجاوز األجرة الكلية صالحيَة الجهة املنصوص عليها يف النظام.

5- تكون بداية العقد اعتباراً من تاريخ تََسلُّم الجهة املستأجرة العقار خالياً من أي عوائق، 

بعد إكامل إجراءات التعاقد.

مدة اإلجارة:

1- يكون عقد اإلجارة ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل ثالث سنوات، ويَُنصُّ يف العقد عىل 

تجدي��ده تلقائياً بع��د نهاية مدته، ما مل يُبلِّغ أحد الطرفني اآلخر بعدم رغبته يف تجديده 

قب��ل »180« يوماً من نهاية العقد أو نهاية املدة املجددة.  ويجوز أن يتضمن العقد أن 

للجهة الحكومية متديد العقد بعد نهاية مدته األوىل ملدة ال تزيد عىل »ثالث« س��نوات 

ر.  ويف هذه الحالة، يجوز أن يَُنّص عىل زيادة األجرة مبا ال يزيد  دون رشط موافقة املؤجِّ

عىل »5%« من األجرة األوىل إذا كان التمديد ملدة »سنة واحدة«، وما ال يزيد عىل »%10« 

من األجرة األوىل إذا كان التمديد ألكرث من سنة.



الفصل الثالث

املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية 156

2- إذا بلغت ُمَدد االس��تئجار )تس��ع س��نوات( فيجب البحث عن عقار مناس��ب.  وال يتم 

تجدي��د العقد أو متديده أكرث من ذلك إال يف حالة عدم وجود العقار البديل واملناس��ب 

من حيث القيمة واملواصفات.  ويكون ذلك باالتفاق مع )وزارة املالية(.

3- يج��وز أن تصل م��دة عقود إيجارات املب��اين إىل اثني عرش عام��اً، إذا كان العقار املراد 

ر واملستأجر«.   استئجاره ينشأ َوفق رشوط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان »املؤجِّ

ر وفق رشوط  وعند رغبة الجهة الحكومية استئجار مبنى سيتم إنشاؤه باالتفاق مع املؤجِّ

ومواصفات يَتّفق عليها الطرفان، يُرَاَعى ما ييل:

- يتم طرح هذه األعامل يف منافس��ة عامة يُعلَ��ن عنها يف الصحف وفقاً لقواعد اإلعالن 
عن املنافسات الحكومية.

 - تُرَس��ل ال��رشوط واملواصف��ات الخاص��ة باملبن��ى املُ��رَاد إنش��اؤه الذي تزي��د أجرته 
عن مائتي ألف ريال، وكذلك ُمسوغات االستئجار األخرى إىل )وزارة املالية( قبل اإلعالن 
عنه يف منافسة عامة.  وعليها أن تُقرِّر إذا كان االستئجار يُحقِّق مصلحة الخزينة العامة 
قها وفقاً ألحكام املادة )الحادية واألربعني(  للدولة، أو مَتَلُّك الجهة للعقار هو الذي يُحقِّ

من نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية.

- تبدأ مدة العقد اعتباراً من تاريخ تََس��لُّم الجهة املس��تأجرة للمبنى املُتّفق عىل إنشائه 
د فيه تاريخ تسلُّم املبنى. خالياً من أي عوائق، ويَُعدُّ محرض بذلك يَُحدَّ

- ال تتجاوز مدة هذا العقد اثنتي عرشة سنة.  وال يجوز تجديده أو متديده.

إنهاء العقد وإخالء العقار:  

1- يج��وز للجهة املس��تأجرة إنهاء العقد وإخالء العقار قبل انتهاء م��دة اإلجارة، إذا أصبح 
العقار غرَي صالح لالستعامل بسبب عيب يف اإلنشاء أو كان يف املكان خطورة.

ر عن األرضار الناتجة عن االستعامل  2- تكون الجهة املس��تأجرة مسؤولة عن تعويض املؤجِّ
غري العادي، مبا يف ذلك اآليت:

أ   - اقتالع معدات أو أدوات ثابتة، مثل النوافذ واألبواب ومحتويات املطابخ والحاممات، 
أو إلغاؤها أو االستبدال مبكانها غرضاً آخر.

ب- هدم جدران، أو حصول تكسريات أو حفر يف أرضيات البناء.
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ج - ردم برك أو مساحات خرضاء.

د  - خراب وحدات التكييف، أو حصول تلف يف شبكة الكهرباء أو املاء أو الرصف الصحي.

3- يكون تس��ليم املبنى عند إخالئه مبوجب محرض تُثبت في��ه حالته وما أصابه من أرضار 
ر  نتيجة االس��تعامل غري العادي، ويُوقَّع املحرض من ممثِّل عن الجهة املس��تأجرة واملؤجِّ
ر أو َمن ميثِّله عىل حجم األرضار أو نوعيتها املثبتة يف  أو َم��ن ميثِّل��ه.  وعند اعرتاض املؤجِّ

ظه ويوقِّع عليه. املحرض، فله أن يكتب تحفُّ

4- تك��وِّن الجهة املس��تأجرة لجنًة من ثالثة من موظفيها؛ لح��رص األرضار من هذا النظام، 

ل بذلك، خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوماً  وتقدي��ر قيمة التعويض، وتحرير مح��رض ُمفصَّ

م��ن تاري��خ إخالء العقار.  فإذا كان��ت القيمة املقدرة للتعوي��ض ال تتجاوز »25%« من 

ر  األجرة الس��نوية أو مبلغ مائة ألف أيهام أقل، تدفع الجهة املستأجرة التعويَض للمؤجِّ

رة عن هذا  بع��د إكامل اإلج��راءات املنصوص عليها يف النظ��ام.  وإذا زادت القيمة املقدَّ

الحد، تُكوَّن لجنة من وزارة املالية والديوان العام للمحاس��بة والجهة املستأجرة؛ لتقدير 

قيمة التعويض وتُحرِّر محرضاً بذلك.

ل عىل عنوانه خالل مدة  ر بالتعويض وقيمته بخطاب ُمسجَّ 5- تُبلِّغ الجهة املس��تأجرة املؤجِّ

ر التعويَض يقوم الوزير  ال تتجاوز “ 15 “ يوماً من تاريخ تقدير التعويض.  فإذا قِبل املؤجِّ

أو َمن يُفوِّضه أو رئيس املصلحة املستقلة أو َمْن يُفوِّضه باعتامد رصف التعويض.  وإذا 

ر التعويض فله أن يتقدم إىل ديوان املظامل خالل »س��تني« يوماً من تاريخ  مل يقبل املؤجِّ

إبالغ��ه بالتعويض.  وإذا مل يعرتض املؤجر خالل )س��تني( يوماً م��ن تاريخ إبالغه بقيمة 

التعويض يعترب ذلك قَبوالً منه للتعويض املُقرَّر من ِقبل الجهة املستأجرة.

��ر عن املدة املتبقية من العقد عند إخ��الء العقار قبل متام املدة املتفق  6- ال يَُع��وَّض املؤجِّ

عليها، لعدم صالحيته لالستعامل بسبب عيوب فنية، أو لخطورته.

أحكام عامة:

1- تكون إجراءات العقار املراد استئجاره مبائتي ألف ريال فأقل عن طريق الجهة الحكومية 

الراغبة يف االستئجار.

2- تك��ون إجراءات العقار ملا زاد ع��ىل مائتي ألف ريال عن طريق لجنة من الجهة الراغبة 
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يف االس��تئجار ومندوبني من وزارة املالية لتقدي��ر األرض واملباين واملحتويات إن ُوجدت، 

وتُحتَسب األجرة بحسب النسب اآلتية:

صة  - 12% للمدارس واملراكز األمنية واملستشفيات واملراكز الصحية.  وتُعامل املباين املخصَّ

ألغراض تعليمية فيام يتعلق باحتساب األجرة معاملة املدارس.

- 10% ملا عدا ذلك من اإلدارات الحكومية األخرى.

- إذا كان عرض املالك أقلَّ من قيمة هذه النسب فيُؤخذ به.

ر يف زيادة  3- ال يج��وز اس��تئجار عقار أُخيِلَ من جهة حكومية أخرى بس��بب رغب��ة املؤجِّ

األجرة، طاملا كانت أجرة العقار الذي تمَّ إخالؤه يف حدود األسعار السائدة يف السوق.

4- يخضع ألحكام النظام والالئحة، عقود اس��تئجار العقارات التي تربمها الجهات الحكومية 

يف الخارج، مبا يف ذلك ممثليات اململكة، وامللحقيات، واملكاتب التابعة لها يف الخارج، مبا 

ذ فيها العقد. ال يتعارض مع أنظمة الدولة التي يُنفَّ

د الصادر من )وزارة املالية( يف جميع عقود االستئجار  5- يُستخدم منوذج عقد اإلجارة املوحَّ

الحكومي املُعلَن عنها بعد رَسيان النظام.
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ثالثاً - نظام إيرادات الدولة والئحته التنفيذية)4(،)5(:

صدر نظام اإليرادات باملرس��وم املليك رقم )م/68( وتاريخ 1431/11/18ه�، كام صدرت 

الالئح��ة التنفيذية بقرار وزي��ر املالية رقم )860( وبتاري��خ 1432/3/13ه�.  لتنظيم جباية 

وإيداع إيرادات الدولة وحفظها، وجاء بهام ما ييل:

تتكون مصادر اإليرادات يف السعودية من اآليت:

1- الرثوات الطبيعية.  

2- الرسوم واألجور والرضائب.

دة. 3- االقرتاض والقروض املسدَّ

4- عوائد االستثامر.

5- املبيعات والجزاءات والغرامات.  

6- بيع أمالك الدولة وإيجاراتها.  

7- التربعات والهبات والتعويضات.

8- أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.  

تقدير اإليرادات:

ر وزارة املالية إيرادات الدولة املتوقَّع تحصيلها لكل سنة مالية يف ضوء التقديرات  تُقدِّ

الواردة من الجهات الحكومية بش��كل س��نوي قبل بداية الس��نة املالية ب��� )120( يوماً.  

تشمل تفاصيل عن اإليرادات النقدية واملستقطعة من املنبع، واإلحصائيات املؤيدة لهذه 

التقارير، والعوامل واملربرات التي أُخذت يف االعتبار لهذه التقديرات، وأس��باب النقص أو 

الزيادة يف التقديرات عن األعوام السابقة، وما تمَّ تحصيله خالل السنوات الثالث السابقة.  

)4( مجلس الوزراء، اململكة العربية السعودية )1431ه�(.  نظام إيرادات الدولة، الصادر باألمر املليك رقم )م/68( بتاريخ 

1431/11/18ه�، الرياض.

)5( وزارة املالي��ة، اململكة العربية الس��عودية )1432ه�(.  الالئحة التنفيذية لنظام إي��رادات الدولة، الصادرة بقرار وزير 

املالية رقم )860( بتاريخ 1432/3/13ه�، الرياض.
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ول��وزارة املالية دعوة املس��ؤولني واملختصني يف الجهات الحكومية ملناقش��تهم حول هذه 

التقديرات، ولها تعديلها وإبالغ الجهات الحكومية مبا تمَّ اعتامده من تقديرات يف صورتها 

النهائية.

تنمية اإليرادات:

بيَّنت املادة الرابعة من الالئحة أنه ال يحق للجهة الحكومية اس��تثامر إيراداتها النقدية، 

وفيام يتعلق باستثامر املوارد فعليها اتباع ما ييل:

1- تكون الجهة مسؤولًة عن االستثامر األمثل ملواردها، من أراٍض وعقارات وخالفه، وتنمية 

إيراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع وزارة املالية.

2- تنش��أ وحدة إدارية مستقلة لالس��تثامر وتنمية اإليرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل 

ها )وحدة  ومتابعته يف أي جهة يتطلب عملها ذلك، ولها إيرادات متكررة، ويكون مسامَّ

تنمية ومتابعة اإليرادات(، وتكون مهامها:

- تقدير اإليرادات.

- متابعة تحصيل وإيداع وتسجيل اإليرادات.

- مراقبة آلية التحصيل املعتمدة.

ر تحصيل اإليرادات املستحقة، واقرتاح املعالجة املناسبة لها. - دراسة أسباب تعذُّ

- دراسة إيجاد مصادر جديدة لإليرادات.

- إعداد تقرير ربع سنوي عن أعامل الوحدة.

حوافز للجهات الحكومية:

ص للجهة التي تُحقِّق زيادة يف إيراداتها يف حدود )20%( وأكرث للسنة املالية املنتهية  يُخصَّ

عن الس��نة الس��ابقة، عدا إيرادات الرثوات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، 

وبعد تأكُّد وزارة املالية من تحقيق الجهة الحكومية ذلك، ما ييل:

ص للجهة عن )5%( من إجاميل االعتامدات األصلية مبوازنة الجهة السابقة. 1- ال يزيد ما يُخصَّ
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2- يُوزَّع ما يتم تخصيصه وفق اآليت:

- نسبة ال تزيد عن )30%( ملكافأة املوظفني الذين ساهموا يف تحقيق الزيادة يف اإليرادات.

- نسبة ال تزيد عن )30%( لتنمية وتطوير االستثامرات.

ص يف االعتامدات األخرى مبيزانية الجهة. - املتبقي يُخصَّ

مكافأة الموظفين:

متنح مكافأة تش��جيعية للموظفني الذين عملوا عىل تحقي��ق الزيادة يف اإليرادات، عىل أال 

يتجاوز مقدار املكافأة املمنوحة لكل موظف ثالثة رواتب يف السنة املالية، وفق الضوابط اآلتية:

د  1- أال يتج��اوز مقدار املكافأة املمنوحة لكل موظف ثالثة رواتب يف الس��نة املالية، ويُحدَّ

مقدارُها بقرار من رئيس الجهة.

2- يقترص رصف املكافأة عىل كلٍّ من:

- املوظفني بإدارة اإليرادات والوحدات التابعة لها.

- املوظفني القامئني عىل تطوير وتنمية االستثامر.

- املوظفني الذين ساهموا يف تحقيق زيادة اإليرادات.

تحصيل اإليرادات:

تض��ع وزارة املالية مع الجه��ة ذات العالقة، اإلجراءات الكفيل��ة بتحصيل اإليرادات مبا 

يضمن املحافظَة والرقابة عليها، ولها أن تس��تعني يف ذل��ك بالقطاع الخاص.  وعىل الجهات 

الحكومية:

1- تحصيل جميع اإليرادات املستحقة يف مواعيدها املحددة نظاماً ووفقاً للنامذج واألساليب 

املعتمدة.

2- قيد اإليرادات عند استحقاقها، وتسجيلها حال تحصيلها.

صتها لها وزارة املالية يف مؤسس��ة النقد العريب  3- إي��داع إيراداتها يف الحس��ابات التي خصَّ

السعودي أو البنوك املحلية، وذلك يف مواعيدها املحددة.
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4- ال يحقُّ للجهة اإلعفاء من أي إيراد مستحق أو تأجيل تحصيله.

5- تتخ��ذ وزارة املالية - وفقاً لألس��اليب والتقنيات الحديث��ة - اإلجراءات الكفيلة بتحصيل 

إيرادات الدولة، وتتحمل أجوَر تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسباً.

��ل اإليرادات عن طريق نظام س��داد أو أي أس��اليب وتقنيات أخ��رى تقرُّها وزارة  6- تُحصَّ

املالية، وعىل وزارة املالية عند ربط الجهات بنظام سداد مراعاة اآليت:

- فتح حس��اب تجميعي يف أحد البنوك أو املصارف باالتفاق مع الجهة الحكومية إليداع 

لة من خالل نظام سداد. اإليرادات املحصَّ

- تحديد الحسابات التي يتم تحويل اإليرادات إليها من الحساب التجميعي.

- ع��ىل الجهة الحكومية تحويل اإليرادات املودعة يف الحس��اب التجميعي أس��بوعياً يف 

األسبوع الذي يليه.

- تسجيل اإليرادات املودعة يف الحساب التجميعي واإليرادات املحوَّلة منه بشكل منتظم.

- عىل البنك أو املرصف الذي لديه الحساب التجميعي توفري نظام رسيع للجهة لتحويل 

دة يف مواعيدها، ومتكني وزارة املالية والجهة الحكومية  إيراداتها إىل الحس��ابات املحدَّ

من االطالع عىل حركة الحساب.

- ال يحقُّ للجهة أو البنك أو املرصف إتاحة الس��حب من الحس��اب التجميعي أو تحويل 

دة من وزارة املالية. املبالغ املودعة فيه لغري الحسابات املحدَّ

7- تس��تخدم الجهات اإليصاالت املعتم��دة لتحصيل اإليرادات لحني الربط بنظام س��داد، 

وعليها اتخاذ اآليت:

قة إىل الخزائن والصناديق مبوج��ب أمر قبض تُحرِّره  - توري��د النقود والش��يكات املصدَّ

اإلدارة املالية.

- إثبات اس��تالم النقود والش��يكات مبوجب إيصايل االس��تالم من ِقبل أم��ني الصندوق، 

لني. والتحصيل من قبل املحصِّ

لني إيداع متحصالتهم وفق اآليت: - يجب عىل املحصِّ

- يومياً للمحصلني العاملني داخل املركز الرئييس.
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- كل يومني للمحصلني العاملني يف وحدات خارج املقر الرئييس ويف حدود مدينة املقر.

- كل ثالثة أيام للمحصلني العاملني يف وحدات خارج حدود املدينة.

- ما ال يتجاوز 15 يوماً من نهاية كل شهر للمحصلني العاملني يف السفارات خارج اململكة.

- يجب عىل أمناء الصناديق إيداع إيرادات الصندوق نهاية كل أسبوع مهام بلغت حصيلته.

- إذا بلغ��ت اإليرادات مائة ألف ريال أو ما يعادله��ا بالعمالت األجنبية تُودَع يف موعد 
أقصاه اليوم الالحق للتحصيل.

- عىل أمني الصندوق أن يُحرِّر يف نهاية كل يوم كشفاً باملقبوضات، ويرفق معه أوامَر القبض 
وصور إيصاالت االستالم املؤيدة ورفعها لإلدارة املالية الستكامل تسجيلها يف الحسابات.  

- عىل أمني الصندوق تسجيل املتحصالت واملدفوعات النقدية يف دفرت يومية الصندوق.

- عىل أمني الصندوق إرسال كشف باملبالغ التي أودعها مبؤسسة النقد لإلدارة املالية.

ل بإيداع املبالغ  - يجب عدم قيام أي ش��خص آخر بالجهة غري أم��ني الصندوق أو املحصِّ
مبؤسسة النقد أو البنوك.

8- يجب عدم االحتفاظ يف الخزائن والصناديق إال باألموال الحكومية وما يف حكمها.

9- تقوم الجهات بإيداع الوفورات التي تتحقق يف نهاية الس��نة املالية بحساب جاري وزارة 
املالية مبا ال يتعارض مع أنظمتها.

ل إيراداتها عن طريق نظام سداد القيام باآليت: 10- عىل الجهات الحكومية التي تُحصِّ

- إيقاف جميع أساليب التحصيل األخرى.

لة بنظام سداد وفق اآليت: - تنفيذ آلية املطابقة اإللكرتونية للمبالغ املحصَّ

دة لقاء  - املطابقة مع نظام س��داد مبؤسس��ة النقد العريب الس��عودي للمبالغ املسدَّ
مة من الجهة. الخدمات املقدَّ

- مطابقة اإليرادات العائدة للجهة وفروعها أو أي إيرادات تمَّ تحصيلها لجهة أخرى.

- مطابقة وتبويب اإليرادات املودعة بالحساب التجميعي.

11- تَُع��دُّ دفاتر إيصاالت االس��تالم والتحصيل من األوراق ذات القيم��ة وتعترب ُعهدًة لدى 
املوظف املس��تلم لها، ويكون مسؤوالً يف حال فقدها، وعند فَْقد إيصاالت االستالم فإن 

عىل الجهة اتخاذ اإلجراءات اآلتية:
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- العمل عىل تحديد التاريخ الذي حدث فيه الَفْقد مع التحري وإجراء التحقيق اإلداري 

الالزم لتحديد أسبابه.

- اإلع��الن يف ث��الث صحف محلية، من ضمنها الجريدة الرس��مية، مع تحميل تكاليف 

اإلعالن َمن بُعهدته اإليصاالت.

- التعميم عىل الجهات الحكومية بأرقام اإليصاالت املفقودة.

- تقوم الجهة مبجازاة املوظف املسؤول مع تحميله يف جميع األح�وال قيمة اإليصاالت 

املفقودة وفق اآليت:

صاً ملبلغ معروف تُحَسب  دة سلفاً كام لو كان ُمخصَّ - إذا كانت قيمة اإليصاالت ُمحدَّ

قيمة البوك برضب عدد إيصاالته ف�ي الق�يمة املحددة سلفاً.

دة س��لفاً فتُحس��ب قيمة البوك عىل  - أم��ا إذا كانت قيمة إيصاالت البوك غري ُمحدَّ

أساس األعىل قيمًة مام يتوافر من األمور اآلتية:

ل من العام الس��ابق يف التاريخ املامثِل لتاريخ الَفْقد  أ  - قيم��ة ذات الدفرت املحصَّ

أو خالل الفرتة املامثِلة لفرتة الَفْقد حسب األحوال.  

لة خالل أربعة أش��هر سابقة وأخرى الحقة  ب- متوس��ط أقيام ذات الدفاتر املحصَّ

لتاريخ الَفْقد.

لة طوال السنة السابقة للَفْقد. ج - متوسط أقيام ذات الدفاتر املحصَّ

د  - تُزوَّد وزارة املالية والديوان العام للمحاسبة بصورة من اإلجراءات التي اتخذتها 

الجهة ملعالجة فَْقد اإليصاالت أو تلفها.

12- يجوز للجهة الحكومية بعد موافقة وزارة املالية أن تعهد إىل جهة أخرى بتحصيل إيراداتها.

13- ع��ىل الجه��ة اإلرساع يف اس��تخدام أنظمة الحاس��ب اآليل يف جميع العملي��ات املالية 

واملحاس��بية، والتحوُّل من الوس��ائل التقليدية يف مسك الس��جالت وإعداد الحسابات 

والبيانات املالية إىل الوسائل اإللكرتونية.

14- ال يجوز للجهة استبعاد مبلغ قُيِّد لحساب اإليرادات إال مبوافقة وزارة املالية أو املراقب 

املايل التابع لها مبوجب الصالحيات املخولة له يف الالئحة.
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الحجز والتنفيذ:

ر عن أداء الدين املستحق عليه للدولة يف املوعد املحّدد، تُشعره الجهة كتابيًّا  1- كل َمن تأخَّ

بوجوب تأديته خالل )30( يوَم عمل من تاريخ اإلشعار.

د املدين الديَن املس��تحق عليه خالل املدة املحددة، فيُنذر نهائيًّا بالتسديد  2- إذا مل يُس��دِّ

د الدين الواجب عليه َوجب عىل  خالل )15( يوم عمل، فإن انقضت هذه املدة ومل يُسدِّ

الجهة اتخاذ اإلجراءات الالزمة أمام املحكمة املختصة للحجز عىل أمواله يف حدود الدين 

الذي عليه.

3- يج��وز للجهة الحكومية ذات العالق��ة مبوجب أمر قضايئ مخاطب��ة الجهات الحكومية 

األخرى بطلب حجز ما يوازي الدين املطلوب س��داده من مستحقات املدين لديها قبل 

تسلُّمه لها من غري قيمة الضامنات البنكية.  والجهات املخاطبة هي:

- مؤسسة النقد العريب السعودي للحجز عىل أمواله يف البنوك واملصارف.

- هيئة سوق املال للحجز عىل األسهم والسندات التي ميلكها.

- وزارة املالية للحجز عىل األموال املستحقة له والبضائع الواردة له عرب املنافذ.

- وزارة العدل للحجز عىل ممتلكاته العقارية.

- املؤسسة العامة للتقاعد للحجز عىل املكافأة أو ُربع املعاش التقاعدي.

- املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية للحجز عىل املكافأة أو ربع املعاش التقاعدي.

- املؤسسات أو الرشكات الخاصة لحجز ربع األجر املستحق له.

- الجهات الحكومية للحجز عىل أي مستحقات له.

4- يجب عىل كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلُّم إشعار الحجز من املحكمة 

املختصة تنفيذ ذلك مبا يكفي لسداد الدين، وإن مل يلتزم بذلك يُلزَم بسداد مبلغٍ للجهة 

يساوي قيمة املمتلكات التي كانت بحوزته مبا ال يتجاوز املبلَغ الذي تمَّ الحجز من أجله.

5- إذا مل تكف أموال املدين املنقولة لسداد الدين، فيتمُّ التنفيذ عىل عقاراته املحجوزة.

6- ترسي هذه األحكام عىل أمالك األوقاف.
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إعفاء الدين وتقسيطه:

1- دين الدولة املستحق دين ممتاز وال يسقط بالتقادم.

2- تُكوَّن لجنة يف وزارة املالية من ثالثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي االختصاص الرشعي 

أو النظامي؛ للنظر يف دراس��ة الطلبات الواردة لإلعفاء من الدين أو تقس��يطه، وإعداد 

التوصيات بشأنها.

3- ال يج��وز اإلعفاء من الدي��ن إال مبوافقة رئيس مجلس ال��وزراء.  ولوزير املالية صالحية 

اإلعفاء من الدين إذا مل يتجاوز خمسامئة ألف ريال يف الحالتني اآلتيتني:  

- إذا تُويفِّ املدين وثبت رشعاً أنه ليس له تركة ميكن الرجوع إليها.

م املدين ما يثبت إعساره أو إفالسه رشعاً وفقاً لألنظمة الرشعية. - إذا قدَّ

4- لوزي��ر املالية أو َمن ينيبه صالحيُة تقس��يط ديون الدولة ع��ىل العاجزين عن الوفاء بها 

دفعة واحدة، وفق القواعد اآلتية:  

م املدين للَّجنة املستنداِت املؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين املرتتِّب عليه دفعة  - أن يُقدِّ

واحدة.

- أال تزيد مدة التقسيط عىل عرشين سنة.

ر املدين عن سداد أيٍّ من األقساط املستحقة عليه، فيُشَعر كتابيًّا بوجوب تأديته  5- إذا تأخَّ

د خالل تل��ك املدة فُينَذر نهائيًّا  خالل ثالثني يوم عمل من تاريخ اإلش��عار، وإذا مل يُس��دِّ

بالتسديد خالل خمسة عرش يوم عمل.

م ما يُثبت أسباب توقُّفه  د املدين القسَط الواجب عليه أو يُقدِّ 6- إذا انقضت املدة ومل يُسدِّ

عن الس��داد، فيُلغى التقسيط وتُصبح باقي األقس��اط واجبَة األداء، وعىل الجهة مطالبُة 

املدين بس��دادها دفعة واحدة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة أمام املحكمة املختصة للحجز 

عىل أمواله يف حدود الدين الذي عليه.  

7- ال يُنظر يف إعفاء أو تقسيط الديون املرتتبة عىل املدانني يف جرائم اختالس أو تزوير أو تحايل.
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رابعاً - نظام وظائف مباشرة األموال العامة والئحته التنفيذية)6(،)7(:

ص��در نظام وظائ��ف مبارشة األم��وال العامة باملرس��وم املليك رق��م:  )م/18( وتاريخ:  

1436/2/23 ه���، ك��ام صدرت الالئح��ة التنفيذية له.  وترسي أحكام ه��ذا النظام عىل َمن 

مي��ارس مبارشة األموال العامة وحفظها من منس��ويب الجهات الحكومية.  وتعني املامرس��ة 

التعام��ل مع املال العام بحفظه أو إدارته كلياً أو جزئياً باس��تخدام املس��تندات الورقية أو 

اإللكرتونية.  وفيام ييل أهمُّ النقاط الواردة يف النظام والالئحة:

دت الالئحة أس��امَء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة املدنية املشمولة بأحكام هذا  1- حدَّ

النظام، وذلك بالتنس��يق بني وزارة املالية ووزارة الخدم��ة املدنية، والوظائف الخاضعة 

لنظام الخدمة املدنية املشمولة بالنظام تشمل:

- أمناء الصناديق واألوراق ذات القيمة.

- أمناء املستودعات.

- مأموري رصف النقود واألوراق ذات القيمة.

يل اإليرادات. - ُمحصِّ

- مأموري الُعهد.

- أمناء املستودعات الفنية.

- وظائف بيوت املال.

- كذلك تشمل أيَّ وظائف يتم اعتامدها من وزارة الخدمة املدنية بالتنسيق مع وزارة املالية.

د املؤسس��ات والهيئات العامة وم��ا يف حكمها )التي ال يخضع منس��وبوها لنظام  2- تُح��دِّ
الخدمة املدنية( أس��امَء الوظائف ذات الصلة مببارشة األم��وال العامة وحفظها، وتُدَرج 

تلك األسامء بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما يف حكمها، يف لوائحها ذات الصلة.

3- م��ع مراعاة ما تق��يض به الرشوط املقررة نظاًما، يُش��رتط فيمن مي��ارِس مهامت إحدى 

)6( مجلس الوزراء، اململكة العربية السعودية )1436ه(.  نظام وظائف مبارشة األموال العامة، الصادر باألمر املليك رقم 

)م/18( بتاريخ 1436/2/23ه�، الرياض.

)7( وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )1436ه�(.  الالئحة التنفيذية لنظام وظائف مبارشة األموال العامة، الصادرة 

بقرار وزير املالية، الرياض.
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الوظائف املشمولة بأحكام النظام ما يأيت:

- أن يكون سعودَي الجنسية.

- أال يقل عمره عن إحدى وعرشين سنة.

- أال يكون قد صدر يف حقه حكم نهايئ باإلدانة يف جرمية ُمِخلَّة باألمانة أو الرشف.

4- يُش��رتط يف املوظفني الذين يُكلَّفون بالعمل بإح��دى الوظائف الخاضعة لنظام وظائف 
ن وظائفهم ليست من الوظائف املشمولة بالنظام ما ييل: مبارشة األموال العامة ممَّ

- أن تكون العهدة تحت مسؤوليته.

- أن تكون ضمن مهام وظيفته استالم الُعهد ورصفها خالل السنة.

- أن ال يقل إجاميل قيمة العهد املستلمة خالل سنة عن مليون ريال، ويجوز للوزير املختص أو 
رئيس الجهة املستقلة تخفيض القيمة للمواقع النائية يف الحاالت التي يراها ُموجبًة لذلك.

5- تُش��كَّل لجنة يف وزارة الخدمة املدنية من ثالث��ة أعضاء من وزارة املالية ووزارة الخدمة 
املدنية والجهة ذات العالقة، تتوىل دراسة خضوع الوظيفة التي يشغلها املوظف حسب 

الرشوط يف الفقرة )4(، ورفع توصياتها بخضوع الوظيفة من عدمها.

6- يُشرتط لتكليف املوظفني الذين يُكلَّفون بالعمل بإحدى الوظائف الخاضعة لنظام وظائف 
ن وظائفهم ليست من الوظائف املشمولة بالنظام ما ييل: مبارشة األموال العامة ممَّ

- موافقة املوظف الخطية عىل التكليف قبل إصدار القرار.

- أال يكون ُمعيَّناً عىل بند أجور العامل أو الوظائف املؤقتة أو الئحة استخدام املوظفني السعوديني.

- مل يسبق إخالله بواجبات الوظيفة.

- أن ال يُكلَّف يف أثناء فرتة التحقيق معه.

- ع��دم وجود موظف تنطبق عليه رشوط ش��غل وظيفة خاضعة لنظام وظائف مبارشة 
األموال العامة.

7- ع��ىل الجه��ة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثالثة أش��هر، وجرد املس��تودع والُعهدة 

دها الئحة الجرد واملحاس��بة  العينية مرة كل س��نة؛ وفًقا لإلجراءات والضوابط التي تُحدِّ

التي أصدرها الديوان العام للمحاسبة.
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8- عىل الجهة اس��تخدام الوسائل اإللكرتونية التي تضبط مدخالت الصناديق واملستودعات 

ومخرجاتها، من خالل تنفيذ ما ييل:

- استبدال املستندات اليدوية مبستندات إلكرتونية.

- التقيُّد باألحكام الواردة يف الفصل الثالث من نظام إيرادات الدولة.

- وضع رمز لكل صنف من أصناف املس��تودعات ميكن من خالله متابعة حركة الصنف 

)املدخالت، املخرجات، الرصيد( آلياً.

9- ترصف الجهة ملن ميارِس مهامت إحدى الوظائف املش��مولة بأحكام هذا النظام، مكافأة 

س��نوية تعادل راتب ش��هرين من راتبه األس��اس وفق الدرجة واملرتبة التي يشغلها؛ إذا 

تحققت الرشوط اآلتية:

- إكامل املوظف سنة متصلة يف الوظيفة.

- إمتام إجراءات الجرد واملحاسبة النظامية.

ق��ة من الديوان العام  - الحصول عىل ش��هادة تربئة ذمة م��ن الجهة التي يعمل فيها، ُمصدَّ

د الئحة الجرد واملحاسبة النامذَج الالزمة لذلك. للمحاسبة وهيئة الرقابة والتحقيق.  وتُحدِّ

10- وتُ��رصف املكافأة املنصوص عليه��ا يف املادة الثالثة من نظ��ام وظائف مبارشة األموال 

العامة السابق عن املدد التي تسبق تطبيق النظام الحايل َوفق نص النظام السابق فور 

استكامل اإلجراءات الالزمة، وال تُحسب أجزاء السنة السابقة لتاريخ نفاذ النظام الحايل 

1436/9/20ه�.

11- اس��تثناًء من رشط إكامل املوظف س��نة متصلة يف الوظيفة، ت��رصف الجهة ملن مارَس 

مه��امت إحدى الوظائف املش��مولة بأحكام ه��ذا النظام املكافأَة كاملًة عن الس��نة - 

ولو انقى جزء منها، برشط تقديم ش��هادة الوف��اة أو تقرير طبي بالعجز أو قرار نقل 

املوظف أو ترقيته لوظيفة غري مشمولة بالنظام - يف الحاالت اآلتية:

- الوفاة.

- العج��ز ال��كيل أو الجزيئ الذي يحول بصفة دامئة دون مب��ارشة أعامل الوظيفة؛ بعد 

ثبوت هذا العجز وفًقا لإلجراءات النظامية.

- النقل من الوظيفة دون طلب املوظف ودون ارتكابه مخالفة، أو لرتقيته إىل وظيفة أخرى.

د الالئحة الضوابَط واإلجراءات الالزمة لذلك.   - وتُحدِّ
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12- يَُعدُّ عدم إجراء الجرد واملحاسبة يف املواعيد املقررة وفق النظام، أو إجراؤه بطريقة غري 

نظامية؛ مخالفة إدارية، وتقع مس��ؤولية ذلك عىل املس��ؤول اإلداري املبارش عن إجراء 

الجرد - أو من يقوم مقامه أو ميارِس اختصاصاته - يف الجهة التي يتبع لها الصندوق أو 

املستودع أو الُعهد العينية.

13- يَُع��دُّ ع��دم توافر املس��تندات الالزمة إلجراء الجرد واملحاس��بة مخالف��ًة إدارية، تقع 

مسؤوليتها عىل َمن ميارِس مهامت إحدى الوظائف املشمولة بأحكام هذا النظام.

14- دون إخالل مبا يقيض به أي نظام آخر من إجراءات أو جزاءات، إذا ثبت أن هناك عجزًا 

مقص��وداً أو ناتجاً عن إهامل عند الجرد واملحاس��بة؛ مُيَنع املوظف املش��مولة وظيفته 

بأحكام هذا النظام ِمن تويل أيِّ وظيفة مشمولة بأحكامه.

15- يجوز للوزير املختص أو رئيس الجهة املستقلة أن يُكلِّف موظًفا - ممن تكون له خربة 

س��ابقة يف األعامل املالية ال تقل عن سنتني - بالقيام بأعامل أيٍّ من الوظائف املشمولة 

بهذا النظام، عىل أن يكون ذلك ملدة مؤقتة ال تزيد عىل سنة.  ويُشرتَط لرصف املكافأة 

له ما ييل:

- أن يكمل بهذا العمل سنة كاملة متصلة.

- أن يت��م إعداد محرض باس��تالم َم��ن يُكلَّف وَمن تخضع وظيفت��ه للنظام مبوجودات 

الصندوق أو املستودع واعتامده ِمن صاحب الصالحية.

16- يجوز - بقرار من الوزير املختص أو رئيس الجهة املستقلة - رصف عهدة )نقدية، أو عينية( 

للموظف املُعنيَّ عىل وظيفة غري مشمولة بأحكام هذا النظام، ويُراعى لرصفها ما ييل:

- ال تزيد قيمة العهدة عن 300 ألف ريال.

- ال يتم رصف عهدة جديدة للموظف إال بعد تسوية العهدة السابقة.

- يتم تسجيل وقيد الُعهد وفقاً ملا قضت به التعليامت املالية.

- تسوية العهدة ملن رُصِفت له يف نهاية كل ثالثة أشهر أو انتهاء الغرض الذي من أجله رُصِفت.

- يَُعدُّ عدم تس��وية العهدة يف املوعد املقرر ملن رُصِفت له ِمن مس��ؤولية مدير اإلدارة 

املالية أو رئيس املحاس��بة أو مدير إدارة املس��تودعات أو َمن يقوم مقامهم، ويكون 

مسؤوالً بالتضامن عن املخالفات.
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الئحة الجرد والمحاسبة)8(:

أصدر الديوان العام للمحاس��بة بتاري��خ 1436/8/10ه�، الئحَة الجرد واملحاس��بة َوفْقاً 

ملتطلبات نصِّ املادة )13( من نظام وظائف مبارشة األموال العامة، وهذا أبرز ما جاء فيها:

1- يجُب جرد موجودات كل صندوق وإجراء املطابقة اآللية بش��كل مفاجئ مرة كل ثالثة 

أشهر بحضور أمني الصندوق، وفق اآليت:

- تُشكَّل لجنة للجرد من املختصني.

- يُعبِّئ أمنُي الصندوق استامرة االستطالع.

- يُحرِّر محرضاً بنتيجة الجرد.

- يُطاِبق الرصيد يف السجالت بالرصيد الفعيل.

- التقيص عن أسباب الفروقات إن ُوجدت، والعمل عىل توريد الزيادة وتحصيل العجز.

2- يتم إجراء املطابقة اآللية للمس��تودعات والُعهد العينية مرة كل سنة بحضور املسؤولني 

املبارشين عنها.

- تُشكَّل لجنة للجرد من املختصني.

- مراجعة سجالت األصناف بالنظام اآليل، والتأكُّد من انتظام القيد بها.

- التأكُّد من فعالية النظام اآليل يف َضبْط عمليات الرصف.

- التأكُّد من فعالية النظام اآليل يف متابعة صالحية األصناف )خصوصاً األدوية(.

- التأكد من فعالية النظام اآليل يف متابعة مستويات التخزين وتحديد األصناف الراكدة.

- يتم الجرد لألصناف دفعة واحدة وحسب ترتيب تصنيفها باملستودعات.

- تسجيل إجراءات الجرد يف استامرة الجرد.

- فحص ومراجعة س��جالت الُعهد الشخصية واألصناف املس��تدمية للتأكُّد من أنَّ الُعهد 

الش��خصية التي تبلغ قيمته��ا )5.000( ريال فأكرث يتم جرُدها س��نوياً مبعرفة موظف 

)8( الديوان العام للمحاسبة، اململكة العربية السعودية )1436ه(.  الئحة الجرد واملحاسبة، الصادرة بقرار رئيس الديوان 

العام للمحاسبة رقم )3362( بتاريخ 1436/8/10ه�، الرياض.
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أو أكرث من ذوي االختصاص من غري املرشفني عليها.

ح به جميع املشاكل واألخطاء واملخالفات. - يَُعدُّ تقريٌر نهايئ بنتيجة الجرد، يُوضَّ

3- إجراء املطابقة اإللكرتونية إليرادات ومتحصالت الجهات املرتبطة بنظام سداد.

4- إجراءات جرد وتصفية أعامل ش��اغيل الوظائف املش��مولة بأحكام نظام وظائف مبارشة 

األموال العامة، ومنها:

- تكوين لجنة لجرد وتصفية أعامل املوظف.

د عن فرتة عمله. - إعداد بيانات التصفية َوفْق النموذج املحدَّ

- تعبئة الجزأين )1 و2( من شهادة تربئة الذمة، واستكامل التصديق عليها من الديوان العام 

للمحاسبة بعد املراجعة والتدقيق.



أنظمة وترشيعات مالية

173املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية

خامساً - قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية)9(:

صدرت قواعد وإجراءات املستودعات الحكومية بقرار من وزير املالية رقم )21/4201( 

بتاريخ 1403/8/11ه� كقواعد، ومل يصدر نظام للمس��تودعات.  ويكون جهاز املستودعات 

يف الجه��ة الحكومية عىل ش��كل إدارة أو ش��عبة أو قس��م وفقاً لحجم العم��ل ومتطلباته، 

عىل أن ترتبط املس��تودعات باإلدارة العامة للش��ؤون اإلدارية واملالية يف املراكز الرئيس��ية، 

وبرئي��س الفرع يف الفروع اإلدارية.  وتعترب إدارة املس��تودعات مس��ؤولًة عن تنفيذ أحكام 

هذه القواعد واإلرشاف عىل أعامل املس��تودعات والتنس��يق مع اإلدارات األخرى يف تقدير 

االحتياج��ات الس��نوية لها من األصن��اف املختلفة، وترتيب وحفظ وصيان��ة األصناف وفقاً 

للطرق املناسبة لطبيعة كل صنف وتوفري وسائل السالمة واألمن يف املستودعات.

الوظائف المستودعية:

م��ع مراعاة م��ا ورد يف دليل تصني��ف الوظائف بوزارة الخدمة املدني��ة، يكون من بني 

الوظائف املستودعية وفقاً ملقتضيات العمل ما ييل:

1- مدير إدارة المستودعات:

ويُقصد به مدير إدارة أو شعبة أو رئيس قسم، ويتوىل اإلدارة واإلرشاف عىل كلِّ ما يتعلق 

بأعامل املس��تودعات وموظفيها.  ومن مس��ؤولياته:  تنظيم وتطوير العمل يف املستودعات 

ومراقبتها، وتنفيذ أحكام هذه القواعد وما يصدره يف ش��ؤون املس��تودعات وذلك مع عدم 

اإلخ��الل بأحكام نظام وظائف مبارشة األم��وال العامة والئحة إجراءات الجرد واملحاس��بة 

الصادرة عن الديوان العام للمحاسبة.

2- مأمور عهدة ساحة استالم:

ويتوىل عملية االس��تالم املؤقت لألصناف الواردة يف س��احة االس��تالم إىل أن يتم فحصها 

وقبولها، كام يقوم بتحرير مذكرات اس��تالم بتلك األصناف وتس��ليمها نهائياً ألمني أو مأمور 

املستودع املختص.

)9( وزارة املالية، اململكة العربية الس��عودية )1403ه�(.  قواعد وإجراءات املس��تودعات الحكومية، الصادرة بقرار وزير 

املالية رقم )21/4201( بتاريخ 1403/8/11ه� الرياض.
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3- أمين أو مأمور المستودع:

يُعنيَّ لكل مس��تودع مركزي أو مس��تودع فرعي أمني أو مأمور مستودع يساعده آخرون 

حسب حاجة العمل ومقتضياته، ويجوز تعيني مأمور مستودع يف غرفة اإلمداد أو الطوارئ 

عند االقتضاء.  ومن مهامه:  اس��تالم األصناف الواردة واملحافظة عليها، واستيفاء اإلجراءات 

النظامية عند استالمها أو رصفها منه أو إرجاعها إليه، وله االشرتاك يف لجان فحص األصناف.

4- كاتب بطاقات الصنف:

يكون مس��ؤوالً عن قيد حركة األصناف يف بطاقات الصنف من واقع املستندات املؤيدة 

يف كلٍّ من املراكز الرئيس��ية والفروع اإلدارية وما يف حكمها، وِحفظ تلك املستندات، وعليه 

إبالغ إدارة املستودعات عند وصول رصيد الصنف إىل حد الطلب.

5- كاتب مستودع:

يقوم بأعامل تس��جيل البيانات وتحرير التقارير وحفظ املس��تندات مبلفاتها، وما يُسَند 

إليه من أعامل من ِقبل رئيسه.

حاالت تعيين أمناء ومأموري المس��تودعات ومساعديهم وإجازاتهم وانتدابهم 
وانفكاكهم عن الوظيفة:

عند تعيني أو نقل أو انتهاء خدمة أمني أو مأمور املس��تودع أو املس��ؤول عنه باالستقالة 
أو بلوغ الس��ن النظامي أو الوفاة، يتعني إجراء جرد ومحاس��بة املستودع - )يف حالة الوفاة، 
ينض��م إىل لجن��ة الجرد وكيل املتوىف(.  ويف حالة وجود أمني أو مأمور مس��تودع ومس��اعد 
ألحدهام، يجوز أن يحلَّ املس��اعد محلَّ األمني أو املأمور عند قيام األخري بإجازة أو انتدابه 
أو مرض��ه أو غيابه دون إجراء عملي��ة الجرد النظامية متى اتفق الطرفان )األمني أو املأمور 
واملساعد( ووافق مدير إدارة املستودعات عىل ذلك.  ويف حالة عدم وجود مساعد ألحدهام 
عند القيام بإجازة أو انتداب ملدة ثالثة شهور فأكرث، يتعني إجراء جرد ومحاسبة.  وإذا كانت 
تلك املدة أقلَّ من ثالثة شهور، يجوز للرئيس املختص أن يعهد بتسليم موجودات املستودع 
إىل موظف ينتدبه مبوجب محرض تسليم وتسلُّم.  ويف حالة غياب أمني أو مأمور املستودع 
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أو املس��ؤول عنه، ومل يكن هناك مساعد، تُشكَّل لجنة من السلطة املختصة لفتح املستودع 
لترصي��ف األعامل به، ثم يُعاد غلق��ه مبعرفة تلك اللجنة وإعداد املحرض الالزم لهذا اإلجراء 
لحني عودة املس��ؤول عن املس��تودع، وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام نظام وظائف مبارشة 

األموال العامة والئحة الجرد واملحاسبة الصادرة عن الديوان العام للمحاسبة.

تقسيم المستودعات:

تنقس��م املس��تودعات الحكومية إىل ثالث مجموعات وفقاً للهي��كل التنظيمي املعتمد 
للجهة الحكومية:

)مجموعة أ( المستودعات المركزية:

وتقوم بخدمة املركز الرئييس واستالم األصناف الواردة إليها، كام تتوىل متوين املستودعات 
الفرعية وُغرف اإلمداد والطوارئ يف حدود النسب املعتمدة.

)مجموعة ب( المستودعات الفرعية:

وتقوم بخدمة الفرع اإلداري الرئييس ووحداته، ويجوز لها متوين غرف اإلمداد والطوارئ 

واستالم األصناف الواردة إليها.

)مجموعة ج( غرف اإلمداد والطوارئ:

غرف اإلمداد:

وتنش��أ لخدمة الوحدات اإلدارية الصغرية، مثل امللحق منها بوحدات األرصاد الجوية أو 

املستوصفات أو محطات التلفزيون وما مياثلها.

ُغرف الطوارئ:  

وتنش��أ ألداء خدمة كلام اقتض��ت الرضورة ذلك، كتلك التي تلحق بوحدات اإلس��عاف 

املتنقلة وما مياثلها.  ولهذه الغرف أن تستلم األصناف الواردة إليها.



الفصل الثالث

املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية 176

أصناف المخزون:

تنقسم أصناف املخزون من حيث خصائصها وطبيعة استعاملها إىل نوعني:

1- أصناف مستديمة:

وهي التي ال تُس��تهلك ولها عمر اس��تعاميل، وتُعاد إىل املس��تودع بعد انتهاء صالحيتها 

م األصناف املستدمية إىل مجموعات، منها: أو االستغناء عنها، وتُقسَّ

- األثاث املكتبي، مثل:  املكاتب، والكرايس بأنواعها املختلفة، ودواليب الحفظ والفهرس��ة، 

واألبسطة والستائر.

- املطبوعات واألوراق ذات القيمة.

- أجهزة التربيد والتسخني والتدفئة والتهوية والتكييف.

- أجهزة أو معدات املستشفيات واملختربات واملعامل وما مياثلها.

- السيارات واملعدات الزراعية.

- األرشطة التلفزيونية واإلذاعية عدا اإلعالمية منها.

- أجهزة مقسامت الهاتف وما يتبعها.

ة لالستهالك: 2- أصناف ُمَعدَّ

ة لالس��تهالك إىل  ��م األصن��اف املَعدَّ وه��ي التي تُس��تهلك باالس��تعامل املبارش.  وتُقسَّ

مجموعات، منها:

- األدوات الكتابية.

- اللوازم التعليمية االستهالكية.

- األدوية الطبية والعقاقري واألمصال واللقاحات.

- املواد الكياموية واملبيدات واألدوات الطبية االستهالكية.

- األدوات الزجاجية التي تُستخَدم يف االختبارات.

- املواد الخام الالزمة للتصنيع التي تدخل يف التشغيالت وال يتخلف عنها بقايا من نوعها.
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- الوقود ومشتقاته.

- مواد النظافة.

- املواد واملنتجات الغذائية.

- بعض أنواع قطع الغيار التي ال يُستفاد منها بعد استعاملها، وال يجدي فيها أيُّ إصالح.

استالم األصناف:

نة بالرشاء: النامذج املستعملة يف استالم األصناف املؤمَّ

أ   - إش��عار استالم مؤقت ألصناف تحت الفحص )منوذج رقم 1(:  ويُستعمل هذا النموذج 

إلثب��ات ورود األصناف واس��تالمها بصفة مؤقتة إىل أن يتم فحصه��ا أو تحليلها مخربياً، 

وال تجري أية قيود مبوجب هذا النموذج.

ب- مذكرة اس��تالم )منوذج رقم 2(:  ويُس��تعَمل هذا النموذج إلثبات استالم األصناف بعد 

فحصها وقبولها وتسليمها بصفة نهائية ألمني أو مأمور املستودع املختص.

ج - محرض اس��تالم )منوذج رقم 3(:  ويُس��تعَمل هذا النموذج إلثبات استالم األصناف التي 

تدعو الرضورة الس��تخدامها مبارشة كمواد اإلعاش��ة اليومية واملحروق��ات، أو لرتكيبها 

صة لها. بصفة مبارشة يف مواقع العمل لألغراض املخصَّ

استالم األصناف المشتراة:  

1- في المستودعات المركزية والفرعية الرئيسية:

يتعني عىل املستودعات املركزية والفرعية الرئيسية تخصيص ساحة استالم األصناف التي 

ترد إليها، حيث يقوم مأمور عهدة س��احة االس��تالم بإعداد )إش��عار استالم مؤقت ألصناف 

تحت الفحص( منوذج رقم )1( من أصل وثالث صور، تُبنيَّ فيه األصناف املس��تلمة بحضور 

املُس��لِّم حيث يُسلَّم له األصل وتُرَس��ل الصورة األوىل مبارشًة إىل لجنة الفحص لبدء أعاملها 

خالل خمس��ة أيام عىل األكرث من تاريخ إبالغها، وتُرَس��ل الصورة األوىل إىل إدارة املشرتيات، 

ويُحتَفظ بالصورة الثانية لدى مأمور ُعهدة ساحة االستالم.
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كام يتم إش��عار املورِّد مبوعد اجتامع لجنة إلجراء الفح��ص، وبعد إمتام فحص األصناف 

وقبولها يقوم مأمور ُعهدة ساحة االستالم بإعداد )مذكرة استالم( من�وذج رقم )2( من واقع 

املس��تندات النظامية من أصل وأربع صور باألصناف التي تمَّ قبولها بحضور أمني أو مأمور 

املستودع املختص، حيث يقوم األخري باالستالم النهايئ لألصناف مبارشًة ونقلها إىل املستودع 

خالل ثالثة أيام عىل األكرث، ويتم توزيع مذكرة االستالم عىل النحو اآليت:

- يُرَس��ل أصل مذكرة االس��تالم ومرفقاتها )مثل، محرض الفحص الذي يُبنيَّ فيه رقم وتاريخ 

إشعار االستالم املؤقت، والفاتورة وأمر التوريد( إىل اإلدارة املالية التخاذ إجراءات الرصف.

- تُرَس��ل الصورة األوىل للمس��ؤول عن بطاق��ات الصنف )منوذج رق��م 4( إلثبات األصناف 

الواردة يف حقل الوارد من بطاقات الصنف وحفظها يف ملف خاص.

- تُرَسل الصورة الثانية إلدارة أو قسم أو وحدة مراقبة املخزون، لقيد تلك األصناف املستلمة 

يف حقل الوارد من بطاقات مراقبة الصنف )منوذج رقم 5(.

- تُرَسل الصورة الثالثة إىل إدارة املشرتيات.

- وتُحَفظ الصورة الرابعة لدى أمني أو مأمور املستودع.

م��ع ع��دم اإلخالل بأح��كام نظام املنافس��ات واملش��رتيات الحكومية وتنفي��ذ أعاملها 

ومرشوعاتها والتعاميم الصادرة بهذا الش��أن، يجوز للجه��ة اإلدارية يف بعض حاالت أعامل 

املقاوالت وعقود اإلنشاءات التي تتضمن عمليات تأثيث كاملستشفيات واملدارس واملكتبات 

أْن يُكتَفى يف اس��تالم األصناف بإعداد محرض اس��تالم منوذج رقم )3( من أصل وأربع صور 

ح فيه تفاصي��ل مواصفات وأقيام جميع األصناف  من واقع االس��تالم االبتدايئ، عىل أن يُوضَّ

املس��تلمة إفرادياً مع ذكر تاريخ االس��تالم االبتدايئ، ويُوزَّع النموذج املشار إليه بعد توقيعه 

من الرئيس املسؤول عىل النحو اآليت:

- يُرَسل أصل محرض االستالم واملستندات النظامية إىل اإلدارة املالية إلجراء الالزم.

- يُحتَفظ بالصورة األوىل لدى املس��ؤول عن بطاق��ات الصنف أو املوظف املختص لقيد 

الوارد يف بطاقات الصنف أو كشف الحركة األسبوعي حسب الحال.

- تُرَسل الصورة الثانية إىل إدارة أو قسم أو وحدة مراقبة املخزون لقيد الوارد يف بطاقات 

مراقبة الصنف.
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- تُرَسل الصورة الثالثة إىل إدارة املشاريع.

- تحتفظ جهة االستالم بالصورة الرابعة.

- وعند تسليم تلك األصناف لإلدارات أو األقسام أو املوقع أو املوظفني، يتم ذلك مبوجب 

طلب رصف مواد منوذج رقم )7( ووفقاً ألحكام هذه القواعد.

2- في ُغرف اإلمداد أو الطوارئ أو المواقع:

يقوم املس��ؤول املختص بإعداد محرض اس��تالم من أصل وأربع صور باألصناف التي تمَّ 

فحصها وقبولها واستالمها، ويتم توزيعه عىل النحو اآليت:

- يُرَسل أصل محرض االستالم واملستندات النظامية املؤيدة إىل اإلدارة املالية التخاذ إجراءات 

الرصف.

- يُحتَفظ بالصورة األوىل لدى الُغرفة أو املوقع يف ملف خاص لقيد تلك األصناف يف الكشف 

األسبوعي لحركة الصنف )منوذج رقم 6( أو بطاقات الصنف )منوذج رقم 4(.

- تُرَس��ل الصورة الثانية إىل إدارة أو قس��م أو وحدة مراقبة املخزون مع الكشف األسبوعي 

لحركة الصنف لقيد تلك األصناف يف حقل الوارد من بطاقات مراقبة الصنف.

- تُرَسل الصورة الثالثة إىل إدارة املشرتيات.

- تُرَسل الصورة الرابعة إىل إدارة املستودعات.

وتُتب��ع اإلجراءات ذاتها بالنس��بة لوحدات الصيانة واإلصالح واللجان التي تُش��كَّل ألداء 

خدم��ة معينة يف املواق��ع )مثل:  لجان االمتحان��ات ولجان التعاقد، ويف س��فارات اململكة 

يف الخ��ارج التي ال يوجد بها أمني أو مأمور مس��تودع وم��ا مياثلها( عند قيامها بتأمني بعض 

األصناف يف الحاالت االضطرارية التي تستدعي االستعامل املبارش لتلك األصناف.  ويف جميع 

حاالت االستالم يتعني عىل الجهة اإلدارية إثبات أسعار األصناف مبا فيها الرسوم الجمركية يف 

النامذج املستودعية الخاصة بذلك.
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مذكرة االستالم )نموذج رقم 2(:

1- حكمها وطبعها:

تُعترب مذكرة االستالم يف حكم األوراق ذات القيمة، حيث تختص وزارة املالية بطبعها يف 

مطبعة الحكومة عىل شكل مجموعات من أصل وأربع صور بأرقام مسلسلة، عىل أن يُثبت 

الرقم املتسلس��ل ألول وآخر ورقة لكل مجلد عىل غالف��ه، ويُختَم بختم وزارة املالية.  ويتم 

طبعها مبقتى أمر كتايب يصدر من الجهة املختصة يف الجهة الحكومية إىل مطبعة الحكومة، 

يُبنيَّ فيه العدد التقديري الذي يُتوقَّع الحاجة إليه خالل سنة مالية واحدة.

2- صرفها واستعمالها:

ترُصف مجلدات مذكرة االستالم من ِقبل وزارة املالية للجهات الحكومية مبوجب طلبات 

رصف م��ن الجه��ات الطالبة، ويجُب فحص مجلدات )مذكرة االس��تالم( للتأكد من س��المة 

وتسلس��ل أوراقها وعدم وجود نقص أو تش��ويه فيها، ثم تُختم بختم الجهة املس��تلمة إىل 

جانب ختم وزارة املالية، ويتم حفظها مبكان أمني يف املس��تودع املختص، ويجب اس��تعامل 

مذكرات االس��تالم دون غريها يف إدخال األصناف التي ترد إىل املس��تودعات أياً كانت صورة 

توريدها سواء بالرشاء أو كهدايا وخالفها.

صرف األصناف من المستودعات:  

يتم رصف األصناف من املس��تودعات مبوجب طلب رصف مواد )منوذج رقم 7(، س��واء 

لإلدارات واألقس��ام واملواقع التي تخدمها أو لتموين املستودعات الفرعية أو غرف اإلمداد 

والطوارئ بعد أخذ االحتياطات الالزمة أثناء النقل، وذلك عىل النحو اآليت:

صرف األصناف إلى اإلدارات أو األقسام أو الموظفين:

يَُع��دُّ منوذج طلب رصف مواد من أصل وخمس صور، تحتف��ظ الجهة الطالبة بالصورة 

الخامس��ة، ويُحال بعد توقيعه من الجهة الطالبة واعتامده من صاحب الصالحية إىل إدارة 

املستودعات التخاذ إجراءات الرصف، ويتم توزيع األصل والصور عىل النحو اآليت:

- يحتفظ أمني أو مأمور املستودع باألصل.
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- تُرَسل الصورة األوىل إىل املسؤول عن بطاقات الصنف الستنزال الكميات املرصوفة يف حقل 

املنرصف من بطاقات الصنف.

- تُرَس��ل الص��ورة الثانية إىل إدارة أو قس��م أو وح��دة مراقبة املخزون الس��تنزال الكميات 

املرصوفة يف حقل املنرصف من بطاقات مراقبة الصنف.

- تُرَس��ل الصورة الثالثة إىل مراقب الُعهد بالنس��بة لألصناف املستدمية القيد من واقعها يف 

بطاق��ات الُعهد )منوذج رق��م 8(، ويُحتَفظ بها بإدارة املس��تودعات إذا كانت األصناف 

ة لالستهالك. املرصوفة ُمَعدَّ

- تُسلَّم الصورة الرابعة مع األصناف للجهة الطالبة.

طبع طلب الصرف:  

يتم طب��ع طلب رصف املواد منوذج رقم )7( بحيث يحمل رقامً متسلس��الً عاماً ملطابع 

الحكومة، وعند استعامله يُعطَى رقامً متسلسالً خاصاً بالجهة الطالبة للرصف، كام يتعني أن 

يُختَم بختم كلٍّ من وزارة املالية والجهة املستعملة له.

الهدايا والهبات والتبرعات:

يُتّبع يف شأن استالم ورصف أصناف كهدايا وهبات وتربعات ما ييل:

االستالم:

عند ورود تلك األصناف تُْفحص من ِقبل لجنة وتُبنيَّ حالتها، وتُس��لَّم للمستودع املختص 

ويَُعدُّ بها مذكرات اس��تالم أو محارض اس��تالم حس��ب الحال مع إثبات اسم الجهة املتربعة، 

وإيضاح عبارة )منح، هدايا، هبات، تربعات( يف حقل املالحظات، عىل أن يُرَسل أصل مذكرة 

االس��تالم أو أصل محرض االستالم إىل إدارة أو قس��م أو وحدة مراقبة املخزون، وتُوزَّع باقي 

الصور وفقاً ملا هو وارد يف أحكام هذه القواعد.

حالة الصرف:

يك��ون رصف تلك األصناف بناًء عىل تعميد من الس��لطة املختصة مبوجب طلب رصف 
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مواد باس��تثناء ما يتعلق بالقيد يف بطاقات العهد، حي��ث ال وجوب إلثباته يف هذه الحالة، 

وتُحَفظ صورتان من طلب الرصف واملستندات املؤيدة لدى إدارة أو قسم أو وحدة مراقبة 

املخزون.

تعريف العهد:

يعترب عهدًة كلُّ صنف مس��تديم )أصل ثابت( يرُصَف لتحقيق أو تأدية خدمة معينة أو 

تسهيلها.

العهد نوعان:

1- ُعهد اإلدارات أو األقسام أو المواقع:

وه��ي األصناف الت��ي تُركَّب يف الجه��ات الحكومي��ة كاملكيفات أو ُمولِّ��دات الكهرباء 

وطفايات الحريق وأجهزة مقس��امت الهاتف واملصاعد، أو تلك التي تُس��تخَدم بها كاألثاث 

واآلالت املكتبية وما مياثلها.

2- الُعهد الشخصية:

وهي األصناف التي تُسلَّم ملوظف بذاته وفقاً لطبيعة العمل الذي يؤديه، مثل:  سامعة 

الطبيب، وحقيبة اليد.

تسجيل العهد:

يتعني عىل مراقب الُعهد بإدارة أو قسم أو وحدة مراقبة املخزون قيد األصناف املرصوفة 

عهدة عىل اإلدارة أو القس��م أو املوقع أو املوظف بذاته، يف بطاقات العهد )منوذج رقم 8( 

من واقع مستند الرصف، يُبنيَّ بها جميع البيانات املتعلقة بالصنف.

نقل العهد:

عن��د اقتض��اء نقل ُعهدة من إدارة أو قس��م أو موقع أو من موظ��ف إىل آخر، يجب إجراء 

معاينة العهدة من ِقبل املس��لِّم واملس��تلم أو مبعرفة لجنة تُش��كَّل لهذا الغرض إن اقتى األمر، 
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وإعداد محرض بنقل الُعهدة من أصل وصورتني يُعتمد من املسؤول املختص، ويتم توزيعه كاآليت:

- يُرَسل األصل إىل إدارة أو قسم أو وحدة مراقبة املخزون إلجراء قيود نقل الُعهدة.

- تُسلَّم الصورة األوىل للُمسلِّم، وتُسلَّم الصورة الثانية للُمستلِم.

المسؤولية عن الُعهد:

تعترب اإلدارات واألقس��ام واملواقع مس��ؤولًة عام بحوزتها من أصن��اف الُعهد املرصوفة 

الستعاملها، وعىل رؤسائها َوْضع الضوابط الالزمة لحسن الرقابة واملحافظة عىل تلك األصناف 

وصيانتها حتى تس��قط من عهدتها.  ويعترب َم��ن بحوزته صنٌف أو أكرث من أصناف الُعهدة 

الشخصية مسؤوالً عنها مس��ؤوليًة كاملة من حيث ُحسن استعاملها واملحافظة عليها حتى 

تسقط من عهدته.

إرجاع األصناف إلى المستودعات:

حاالت إرجاع األصناف:

ترجع األصناف إلى المستودعات إذا اقتضت الضرورة، وفقاً للحاالت اآلتية:

1- عند انتهاء الغرض الذي رُصِفت من أجله أو حالة االستغناء عنها.

2- عن��د زيادتها عن الحاج��ة الفعلية أو لعدم صالحيتها أو لتلفها، وذلك مبوجب مس��تند 

إرجاع )منوذج رقم 9( تُِعده الجهة املرجعة لألصناف من أصل وس��بع )7( صور، يُوقِّعه 

املسؤول ويُرَسل مع األصناف إىل إدارة املستودعات إليداعها يف مستودع الرجيع.

إصالح األصناف أو بيعها أو إتالفها:

إصالح األصناف:

تق��وم الجهة املختصة باإلص��الح يف الوزارة فوَر اس��تالم صورة مس��تند اإلرجاع بإعداد 

)مس��تند رصف أصن��اف رجيع( )منوذج رق��م 10( باألصناف التي تق��رَّر إصالُحها من أصل 

وأربع صور، عىل أن يُبنيَّ )نوع اإلصالح املطلوب( وتحتفظ الجهة بالصورة الرابعة، ثم يُحال 

إىل إدارة املستودعات بعد موافقة صاحب الصالحية.  وبعد إشعار إدارة املستودعات بإمتام 
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إصالح تلك األصناف، تقوم بفحص األصناف وإعداد محرض استالم )منوذج رقم 3( من أصل 

وأربع صور إلدخالها إىل املستودع املختص.

بيع األصناف المرجعة:

يف حالة تقرير بيع األصناف املرجعة، س��واء ما أمكن نقلُه وإرجاعه أو تلك التي يصعب 

نقله��ا وإرجاعها من مواقع اس��تخدامها، يتعني إبالغ مراكز التدري��ب واإلعداد املهني إذ قد 

تحتاج لتلك األصناف أو بعضها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 979 وتاريخ 15-1392/9/16ه�، 

بعد أَْخذ موافقة وزارة املالية لرصف تلك األصناف دون مقابل.  وبالنس��بة لألصناف املتبقية 

يتم إشعار الجهات الحكومية إذ قد تكون بحاجة إليها.  ومن ثَمَّ تُتبع إجراءات البيع وفقاً ملا 

تُقرِّره أحكام نظام املنافس��ات واملشرتيات الحكومية، وعند إمتام البيع، تُِعدُّ الجهة املختصة 

بالبيع مستنَد رصف أصناف رجيع )منوذج رقم 10( من أصل وأربع صور، يُحال بعد موافقة 

صاحب الصالحية إىل إدارة املستودعات، ويتم توزيُعه عىل النحو اآليت:

- يُرَس��ل أصُل مستند الرصف مع مس��تندات البيع املؤيدة إىل اإلدارة املالية إلشعارها بإمتام 

إجراءات البيع، لتوريد القيمة وتسليم األصناف للمشرتي.

- تبقى الصورة األوىل لدى مستودع الرصف.

- تُرَسل الصورة الثانية إىل إدارة أو قسم أو وحدة مراقبة املخزون لحفظها مع صورة مستند 

اإلرجاع بعد إجراء التسويات الالزمة.

- تُسلَّم الصورة الثالثة إىل املشرتي إلخراج األصناف من الدائرة الحكومية بعد توريد قيمتها.

- تُسلَّم الصورة الرابعة للجهة املختصة بالبيع إشعاراً لها بتسليم الصنف للمشرتي.

إتالف األصناف المرجعة:

يتم إتالف األصناف املرجعة التي مل يتيرس اس��تعاملها أو إصالحها أو بيعها أو االستفادة 

منها، سواًء ما أمكن نقلُه وإرجاُعه أو ما يصعب نقله من مواقع استخدامه، وذلك بعد أخذ 

موافقة الس��لطة املالية املختصة.  وتُجَرى عملية اإلتالف مبعرفة لجنة تُش��كَّل لهذا الغرض 

م��ن ثالثة أعضاء يكون م��ن بينهم عضو فني إن اقتى الحال، وتُِعدُّ محرضاً بذلك، عىل أنه 

إلتالف األصناف التي تقرَّر إتالفها تُِعدُّ الجهة املختصة باإلتالف مستنَد رصف أصناف رجيع 
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)منوذج رقم 10( من أصل وأربع صور، يُرَسل إىل إدارة املستودعات، ويتعني إجراء ما ييل:

- يبقى األصل لدى مستودع الرجيع بعد رصف األصناف لإلتالف.

- وبعد إتالف األصناف واس��تالم إدارة املستودعات ملحرض اإلتالف تُرَسل الصورة األوىل من 

مستند الرصف مع صورة من محرض اإلتالف لإلدارة املالية إلشعارها بإتالف األصناف.

- تُرَس��ل الص��ور الثانية مع صورة من مح��رض اإلتالف إىل إدارة أو قس��م أو وحدة مراقبة 

املخزون لحفظها مع صورة مستند اإلرجاع بعد إجراء التسويات القيدية الالزمة.

- تُسلَّم الصورة الثالثة مع صورة محرض اإلتالف إىل لجنة اإلتالف.

- تحتفظ إدارة املستودعات بالصورة الرابعة مع أصل محرض اإلتالف.

الرقابة المستودعية:

أ - الرقابة الداخلية:

وتتمث��ل فيام تضمنته ه��ذه القواعد من أح��كام تتعلق بالنواحي الفني��ة والتنظيمية 

واإلجرائية والرقابية، وتعترب إدارة املستودعات وإدارات وأقسام أو وحدات مراقبة املخزون 

هي القامئة بأعامل هذه الرقابة، ويعترب الجرد أداًة من أدوات تلك الرقابة.

ب - الرقابة الخارجية:

مع عدم اإلخالل بحق الديوان العام للمحاس��بة يف الرقابة عىل املس��تودعات الحكومية 

عمالً بنظامه، تقوم وزارة املالية مبراقبة ومتابعة أعامل املستودعات وتنظيمها.  ويُفرتض أن 

يتم ذلك من خالل املراقبني املاليني املتواجدين يف الجهات الحكومية.

الرقابة على المخزون:

إدارة أو قسم أو وحدة مراقبة المخزون:

يتعني عىل الس��لطة املختصة يف الجهة الحكومية إنش��اء إدارة أو قس��م أو وحدة مستقلة 

ملراقبة املخزون، ترتبط باإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية، ويجوز للجهات الحكومية ذات 

الفروع املتعددة إنش��اء أقس��ام أو وحدات مراقبة املخزون بها وفقاً لحجم العمل ومتطلباته.  
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وتكون اختصاصات إدارة أو قسم أو وحدة مراقبة املخزون:

1- َمْسك بطاقات مراقبة صنف مناظرة لبطاقات الصنف بهدف الرقابة عىل حركة األصناف 

يف املستودعات، ويتم القيد يف تلك البطاقات من واقع املستندات املؤيدة.

2- َمْس��ك بطاقات عهدة لألصناف املس��تدمية املرصوفة كعهدة ش��خصية للموظفني، وكذا 

بطاقات عهدة األصناف املس��تدمية املرصوفة عهداً لإلدارات واألقس��ام واملواقع التابعة 

للجهة.

3- حفظ املستندات املؤيدة للقيود.

4- القيام بكل ما يتعلق بإجراءات وضبط قيود حركة األصناف يف البطاقات.

5- إج��راء مطابقة عىل ف��رتات دورية للقيود الواردة يف بطاق��ات مراقبة الصنف عىل تلك 

الواردة يف بطاقات الصنف.

6- حرص ومتابعة األصناف التي يتقرر إصالحها أو منحها أو بيعها أو إتالفها مبوجب تقارير 

دورية تُرَسل لإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية.

7- إجراء الدراسات الالزمة لتحديد مستويات التخزين املناسبة، وتحديد الكمية االقتصادية 

للتخزين لتجنُّب النقص أو الزيادة يف األصناف املخزونة.

8- تزوي��د الجهات ذات العالقة بالبيانات واملعلومات املس��تودعية الالزمة يف حال حدوث 

عجز أو فَْقد أو تلف أو غري ذلك كتقدير االحتياجات السنوية.

9- االشرتاك مع لجان يف تحديد املعدالت الخاصة بتموين غرف اإلمداد والطوارئ.

س من املخزون، وإبداء التوصيات بشأنها. 10- فحص البيانات الخاصة بالراكد واملكدَّ

11- تقرير ما يلزم بشأن تخزين األصناف أو رصفها مبارشة.

12- إجراء مطابقة ش��هرية لألرصدة الفعلية لبعض األصناف يف املستودعات مع ما يقابلها 

من أرصدة مسجلة يف بطاقات مراقبة الصنف؛ للتحقق من انتظام القيود.

13- الحد من عدد األصناف املتشابهة وفقاً للمقاييس التي تضعها الهيئة العربية السعودية 

للمواصفات واملقاييس.
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14- إعداد بيانات عن قيمة العجز والزيادة يف أرصدة األصناف من واقع استامرات وتقارير 

لجان الجرد أو تقارير الديوان العام للمحاسبة.

15- دراسة تقارير الجرد، واستخراج أرصدة املخزون ووضع قيمة لها يف نهاية كل سنة مالية.

وظائف إدارة قسم أو وحدة مراقبة المخزون:

يتعني أن يكون املوظفون بإدارة أو قس��م أو وحدة مراقبة املخزون من العنارص املؤهلة 

، ومن ب��ني هذه الوظائف:  مدير  تأهيالً مناس��باً يتفق وما يُناط بهم من مس��ؤوليات ومهامَّ

إدارة أو قسم أو وحدة مراقبة املخزون، أخصايئ مراقبة مخزون، مراقب مخزون، مراقب عهد.

جرد األصناف:

مع عدم اإلخالل بأحكام نظام وظائف مبارشة األموال العامة والئحة الجرد واملحاس��بة 

الصادرة عن الديوان العام للمحاسبة، يتم جرد املستودعات والُعهد العينية عىل النحو اآليت:

1- الجرد الكلي:

ويتم بجرد جميع أصناف املخزون يف املس��تودعات املركزية والفرعية دفعة واحدة، مرة 

كل س��نة عىل األقل، بواسطة لجنة أو لجان تُشكَّل من غري املسؤولني عن عهد املستودعات 

أو قيدها بقرار من الس��لطة املختصة، يكون من بني أعضائها أحُد املختصني بإدارة أو قسم 

أو وحدة مراقبة املخزون، وعضو فني إن اقتى الحال.  وبالنسبة لغرفة اإلمداد أو الطوارئ 

أو املواقع، يجوز أن تُوكَل مهمة الجرد لعضوين وآخر فني إْن اقتى الحال، أو أكرث.

2- الجرد الكلي المستمر:

يتمُّ جرد أصناف املخزون يف املس��تودعات املركزية والفرعية - بصفة مستمرة عىل مدار 

السنة - بواسطة لجان الجرد بالتنسيق مع إدارة املستودعات.

3- الجرد الجزئي:

ويتم بجرد بعض أصناف املخزون والعهد من األصناف املستدمية بطريقة مفاجئة، ويجوز 

االكتفاء بالج�رد الكيل أو الجرد الكيل املستمر عن جرد التسليم والتسلُّم بني املسؤولني عن 
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املستودعات، إذا حدث ذلك عند االنتهاء مبارشًة من أيٍّ منهام؛ رشط موافقة كلٍّ من املسلِّم 

واملستلم، وتصديق مدير إدارة املستودعات أو رئيس الفرع أو الوحدة عىل ذلك.

إجراءات الجرد:  

- بعد اإلعداد لعملية الجرد والتوقيع عىل آخر مس��تند اس��تالم وآخر مستند رصف، وقفل 

أرص��دة األصناف يف بطاقات الصنف والتحفُّظ عليها مع املس��تندات األخرى؛ تقوم لجنة 

الج��رد بجرد أصناف املخ��زون صنفاً صنفاً دفع��ًة واحدة أياً كان موقعه حس��ب ترتيب 

الصنف يف املجموعة التصنيفية لتسهيل مهمة الجرد، وذلك وفق وحدة إثباته يف النامذج 

املستودعية.

ص لذلك عىل منوذج  - تقوم لجنة الجرد بإثبات املوجود الفعيل لكل صنف يف الحقل املخصَّ

استامرة الجرد.

- بعد إمتام عملية الجرد، تقوم اللجنة مبس��اعدة املسؤول عن بطاقات الصنف أو املسؤول 

ع��ن غرفة اإلم��داد والطوارئ أو املوق��ع بإثبات رصيد الصنف الذي ت��مَّ جرده من واقع 

بطاقات الصنف أو الكشف األسبوعي لحركة الصنف أو النامذج املستودعية واملستندات 

ص لذلك عىل استامرات الجرد. املؤيدة يف الحقل املخصَّ

- وإذا أسفرت عملية الجرد الفعيل عن وجود زيادة أو نقص يف بعض األصناف يُعاد جرُدها 

صني )بالنقص  مرة ثاني��ة، ويف حالة التأكُّد من ذلك يتم إثبات الف��روق يف الحقلني املخصَّ

أو الزيادة( عىل منوذج اس��تامرة الجرد، ثم تبحث لجنة الجرد أو القامئون به يف أس��باب 

الفروق مع املسؤولني عن املستودعات أو أي موظف آخر له عالقة باألمر.  

- كام تقوم لجنة الجرد أو القامئون به وكلٌّ من املسؤول عن بطاقات الصنف وأمني أو مأمور 

املستودع بالتوقيع عىل صحة الجرد وإجراءاته يف استامرات الجرد وصورها.

- وع��ىل لجنة الج��رد أو القامئني به الرجوع إىل إدارة أو قس��م أو وح��دة مراقبة املخزون 

أو وح��دة الج��رد إن ُوِجدت، مبطابقة بعض أو كل أرصدة األصناف الثابتة يف اس��تامرات 

الج��رد عىل ما هو ثاب��ت منها يف بطاقات مراقبة الصنف أو النامذج املس��تودعية املثبتة 

يف تاريخ الجرد للتحقُّق من س��المة القي��ود، ثم تُِعدُّ تقريراً نهائي��اً بنتائج الجرد متضمناً 

توصياتها، ثم ترفع كافة األوراق إىل كلٍّ من الديوان العام للمحاسبة ووزارة املالية.
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- يف حالة اتباع الجرد الكيل يكون غلق أبواب املستودعات بإرشاف لجنة الجرد عقب انتهاء 

العمل يف كل يوم، وكذا عند فتح أبواب املستودع يف يوم العمل اآليت.

- يجوز يف أثناء الجرد استالم ورصف أصناف يف الحاالت الرضورية بإرشاف لجنة الجرد التي 

عليها إثبات ذلك يف تقريرها، مع إجراء القيود املستودعية فور االنتهاء من عملية الجرد.

- تُِع��دُّ اللجنة اس��تامرَة الجرد )منوذج رقم 11( واملحارض والتقاري��ر النهائية الخاصة بجرد 

املس��تودعات من أصل وخمس ص��ور، وبعد اس��تيفاء اإلجراءات النظامي��ة الالزمة يتمُّ 

توزيعها عىل النحو اآليت:

- تُرَسل أصول استامرات الجرد والتقارير النهائية إىل الديوان العام للمحاسبة.

- تُرَس��ل الصورة األوىل من كل اس��تامرات الجرد واملحارض والتقاري��ر النهائية إىل اإلدارة 

املالية.

- تُرَس��ل الصورة الثانية من كل من استامرات الجرد واملحارض والتقارير النهائية إىل إدارة 

أو قسم أو وحدة مراقبة املخزون.

- تُرَس��ل الصورة الثالثة من كل من استامرات الجرد واملحارض والتقارير النهائية إىل وزارة 

املالية.

- تُس��لَّم الصورة الرابعة إىل أمني أو مأمور املس��تودع، حيث تُحَفظ يف ملف اس��تامرات 

الجرد.

- تحتفظ لجنة الجرد بالصورة الخامسة.

َفْقد أو تلف األصناف:

عن��د ح��دوث تلف أو فَْقد يف بع��ض أو كلِّ أصناف املخزون يف املس��تودع أو األصناف 

املرصوف��ة ُعهداً عىل اإلدارات أو األقس��ام أو املواقع أو ُعهداً ش��خصية، ومع عدم اإلخالل 

بأحكام نظام وظائف مبارشة األموال العامة يُتبع اآليت:

أوالً - بالنسبة للمستودعات:

يتع��ني عىل أمني أو مأمور املس��تودع أو املس��ؤول عن املس��تودع إبالغ��ه مديَر إدارة 
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املس��تودعات أو َمن ينيبه ليُِعدَّ تقريراً بحادث الفقد أو التلف، يرفعه إىل السلطة املختصة 

التخاذ ما يلزم.  ويتم تش��كيل لجنة معاينة وتحقيق من ثالثة أعضاء عىل األقل، يكون من 

بني أعضائها عضٌو من إدارة أو قس��م أو وحدة مراقبة املخزون وآخر فني إن اقتى الحال، 

لتقوم مبا ييل:

1- َج��رْد األصناف يف املكان الذي وقع فيه الحادث لَحرْص املفقود أو التالف منها وكمياتها، 

وإثبات قيمتها من واقع األسعار املدونة يف بطاقات مراقبة الصنف أو مستندات استالم 

تلك األصناف.

2- تقيص أس��باب التلف أو الَفْقد الحاصل، وما إذا كان ذلك نتيجة إهامل أو تقصري أو أية 

عوارض أخرى طارئة مع تحديد مسؤولية املقرصِّ أو املتسبِّب.

3- تُِعدُّ اللجنة تقريراً بنتائج املعاينة والتحقيق والتوصيات الالزمة بشأنها، ثم تَرفع التقرير 

مع سائر األوراق املتعلقة باملوضوع إىل السلطة املختصة إلبداء رأيها.

4- تُح��ال جميُع األوراق الخاصة باملوضوع بعد ذل��ك إىل وزارة املالية التخاذ القرار النهايئ 

يف هذا الشأن.

5- يف حالة وجود تبعة مالية عىل املتس��بِّب، يتعني عليه تس��ديد قيمة األصناف املفقودة 

أو التالف��ة، ع��ىل أن تس��قط تلك األصناف من ُعه��دة أمني أو مأمور املس��تودع يف كلٍّ 

م��ن بطاقات الصنف وبطاقات مراقبة الصن��ف مبوجب األوراق الخاصة مبوضوع الَفْقد 

أو التلف املؤيدة، وحفظها أوراقاً مثبتة.

ثانياً - بالنسبة لُعهد اإلدارات أو األقسام أو المواقع أو الُعهد الشخصية:  

يقوم الرئيس املس��ؤول بإع��داد تقرير عن الحادث يرفعه إىل الس��لطة املختصة التخاذ 

ما يلزم، وتشكيل لجنة معاينة وتحقيق لتقيص أسباب التلف أو الفقد الحاصل، وما إذا كان 

ذلك نتيجة س��وء اس��تخدام أو تقصري يف أمر الصيانة واملحافظة عليها أو ألية أسباب أخرى، 

حي��ث يتم إس��قاط الُعهدة من بطاقات الُعهد مبقت��ى أوراق التحقيق والتقارير وموافقة 

وزارة املالية عىل ذلك.
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تُحتَسب قيمة األصناف املفقودة أو التالفة عىل أساس متوسط أسعار توريدها يف السنة 

األخرية مع مراعاة َحْس��م مبلغ مناس��ب من قيم��ة الصنف مقابل اس��تهالكه إذا كان من 

األصناف املستدمية املقرَّر لها مدة االستعامل، وذلك خالل الفرتة التي استُعمل فيها الصنف 

قب��ل فَْقده أو تلف��ه.  إذا كان الصنف من األصناف التي تتأث��ر بالعوامل الجوية والظروف 

الطبيعية فتُحتَسب نسب الفقد طبقاً للنسب الفنية املتعارف عليها.

سة: األصناف الراكدة والمكدَّ

سة وفقاً للحاالت اآلتية: تعترب األصناف راكدة أو مكدَّ

1- األصناف التي تقادمت أو بطُل استعاملها نظراً للتطور التقني.

2- األصناف التي تمَّ رشاؤها ألغراض خاصة مل تُعد قامئًة.

3- األصناف التي تبقت من تنفيذ أحد املرشوعات وال تدعو الحاجة إىل استبقائها.

4- األصناف املتخلفة عن عمليات اإلصالح أو التشغيل أو الرتميم أو اإلنتاج أو غريها.

5- األصناف غري الصالحة لالستعامل.

6- األصناف األخرى خالف ما سبق ذكره، التي استمر رصيدها دون حركة مدة ثالث سنوات أو أكرث.

وال يدخ��ل يف تلك الح��االت احتياطي الط��وارئ وقطع الغيار وأدوات وم��واد الصيانة 

الخاصة باألصول املستدمية، كالِعدد واملعدات واآلالت التي ما زالت مستخدمة.

تقوم إدارة أو قسم أو وحدة مراقبة املخزون بالتعاون مع املختصني بإدارة املستودعات 

س��ة من واقع بطاقات مراقبة الصنف أو بطاقات الصنف،  بَحرْص األصناف الراكدة أو املكدَّ

وإعداد بيان��ات بها مع إبداء التوصيات الالزمة وعرض األمر عىل الس��لطة املالية املختصة 

للبتِّ يف شأنها بالبيع أو اإلتالف بعد إشعار الجهات الحكومية التي قد تستفيد منها، ويتم 

سة مبوجب طلب رصف مواد )منوذج رقم 7(. رصف األصناف الراكدة واملكدَّ



الفصل الثالث

املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية 192

أحكام عامة:

1- م��ع عدم اإلخالل بأحكام التعليامت املالية املق��ررة، تقوم الجهة املختصة بوزارة املالية 

بطب��ع النامذج املس��تودعية امللحقة بهذه القواعد مبطابعه��ا، وال يجوز طبعها يف غريها 

إال بعد الحصول عىل موافقة وزارة املالية.

2- مينع محو أو كش��ط أو ش��طب يف أي رقم أو عبارة عند استعامل النامذج، وحني حدوث 

س��هو أو خط��أ يجري التصحي��ح الالزم باملداد األحم��ر ويُوقِّع أمام��ه املوظف املختص 

ورئيس��ه املبارش، وإذا ترتب عىل التصحيح وجوب تعديل األرقام فيتعني إجراء التعديل 

رقامً وكتابة.

3- يجب أن تتم القيود املستودعية أوالً بأول، وال يجوز إرجاع قيد عمليات يوم إىل يوم تاٍل.

4- يتع��ني اس��تعامل النامذج التي ورد ذكره��ا يف كافة املس��تودعات الحكومية وبالكيفية 

الواردة.

ص له��ا، وال يجوز إجراء تعديل فيه��ا إال مبوافقة وزارة  5- يحظ��ر اس��تعاملها يف غري املخصَّ

املالية.

6- عن��د رضورة إلغاء أي منوذج نتيجة خطأ أو س��هو، فيجوز إلغ��اؤه بوضع خطني مائلني 

متوازي��ني بامل��داد األحمر، يُكتَ��ب بينهام عب��ارة )ُملَغى(، وترُشح أس��باب اإللغاء عىل 

ظهر النموذج بواس��طة املوظف املختص، ويُعتمد ذلك من الرئيس املس��ؤول، ويُحتَفظ 

بالنموذج امللَغى يف ملف خاص.

7- يتم إعداد وتنظيم ملفات بإدارة املستودعات وإدارة مراقبة املخزون واألقسام والوحدات 

التابعة لحفظ املس��تندات املختلف��ة بطريقة منظَّمة بحيث يس��ُهل الرجوع إليها عند 

الحاجة.

8- تقوم الجهات الحكومية بالتخطيط إلنش��اء مس��تودعات مالمئة لها.  ويجوز يف الحاالت 

الرضورية استئجار مستودعات بصفة مؤقتة إىل أن يتم إنشاء مستودعات جديدة تتوفَّر 

فيه��ا الرشوط الرضورية؛ كاملوقع املناس��ب ومالءمة املبنى مع توفري وس��ائل الس��المة 

واألمن وس��المة التجهيزات والتمديدات الكهربائية وكفاية اإلضاءة والتهوية، بعد إعداد 

الدراسة الالزمة.
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أسئلة وتمارين الفصل الثالث

السؤال األول:  أجب عن األسئلة اآلتية:  

1- ما الفرق بني النظام والالئحة؟

د ثالَث نقاط عن الشفافية والعدالة يف نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية. 2- عدِّ

3- كيف يتم اإلعالن عن املنافسات الحكومية؟

مي العروض للمنافسات الحكومية؟ 4- ما الرشوط الواجب توافرها يف ُمقدِّ

5- ما رشوط تقديم العروض يف املنافسات الحكومية؟

6- هل يلزم تقديم الضامن البنيك عند الرشاء املبارش؟

7- ملَْن تكون صالحية التعاقد يف الجهات الحكومية، وهل يجوز التفويض؟

8- مت��ى يجوز للجن��ة فَْحص العروض التف��اوُض مع صاحب أقل ع��رض مطابق للرشوط 

واملواصفات؟

9- متى تُعَفى ِمن تقديم الضامن النهايئ الجهات الخاضعة ألحكام هذا النظام واملؤسسات 

العامة والرشكات التي تس��اهم الحكومة فيها بنس��بة ال تقل ع��ن )51%(، والجمعيات 

الخريية والجمعيات ذات النفع العام؟  

10- يف الح��االت الخاصة بتأمني اإلعاش��ة أو التي تتطلب تأميناً عاج��الً، ما ضوابط تقديم 

التأمني النقدي؟

11- ما الضوابط التي يجب عىل الجهة الحكومية اتباعها لتنفيذ الرشاء املبارش؟

12- ما املشرتيات واألعامل املستثناة من املنافسة العامة؟

ر يف عقود التوريد؟ 13- ما الغرامة التي تُفرَض عىل َمن تأخَّ

ر يف عقود املقاوالت؟ 14- ما الغرامة التي تُفرَض عىل َمن تأخَّ

15- ما رشوط االستئجار الحكومي؟

16- ما الرشوط الواجب توافُرها يف العقار املستأَجر؟

17- ما هي إجراءات االستئجار لصالح الحكومة؟  
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18- متى يجوز للجهة املستأجرة إنهاء العقد وإخالء العقار قبل انتهاء مدة اإلجارة؟

19- ما مصادر اإليرادات الحكومية يف السعودية؟  

20- هل يَحقُّ للجهة الحكومية استثامر إيراداتها النقدية؟

21- َوفْق نظام اإليرادات هناك حوافز مالية للجهات الحكومية التي تُحقِّق إيرادات إضافية، 

فام هي؟

ث عنها. 22- مُتنح مكافأة تشجيعية للموظفني الذين عملوا عىل تحقيق الزيادة يف اإليرادات، تحدَّ

23- عند تحصيل الجهات الحكومية اإليرادات عن طريق نظام سداد أو أي أساليب وتقنيات 

أخرى، فعىل وزارة املالية عند ربط الجهات بنظام سداد مراعاة عدة نقاط، ما هي؟

لني إيداع متحصالتهم َوفق أوقات معلومة، ما هي؟ 24- يجب عىل املحصِّ

ل إيراداتها عن طريق نظام سداد تنفيذ آلية املطابقة  25- عىل الجهات الحكومية التي تُحصِّ

لة بنظام سداد، ما خطوات هذه اآللية؟ اإللكرتونية للمبالغ املحصَّ

26- عند فَْقد إيصاالت االستالم، فإن عىل الجهة اتخاذ إجراءات رقابية، ما هي؟

27- ما متطلبات اإلعفاء من الدين الحكومي؟

28- لوزير املالية أو َمن ينيبه صالحيُة تقسيط ديون الدولة عىل العاجزين، كيف ذلك؟

29- ص��در نظام وظائف مبارشة األموال العام، وترسي أح��كام هذا النظام عىل َمْن ميارِس 

مبارشَة األموال العامة، ما املقصود باملامرسة؟

دت الالئحة أسامَء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة املدنية املشمولة بأحكام نظام  30- حدَّ

وظائف مبارشة األموال العامة، ما هي؟

31- ماذا يش��رتط فيمن ميارِس مهامت إحدى الوظائف املش��مولة بأح��كام نظام وظائف 

مبارشة األموال العامة؟

32- م��ا رشوط تكليف املوظفني الذين يُكلَّفون بالعمل يف إحدى الوظائف الخاضعة لنظام 

ن وظائفهم ليست من الوظائف املشمولة بالنظام؟ وظائف مبارشة األموال العامة ممَّ

33- ما هو االس��تثناء من رشط إكامل املوظف سنة متصلة يف الوظيفة لرصف مكافأة نظام 

وظائف مبارشة األموال العامة؟
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34- ما رشوط رصف املكافأة املقرَّرة َوفْق نظام وظائف مبارشة األموال العامة؟

35- يجوز بقرار من الوزير املختص أو رئيس الجهة املستقلة رصف ُعهدة )نقدية، أو عينية( 

للموظف املعنيَّ عىل وظيفة غري مشمولة بأحكام نظام وظائف مبارشة األموال العامة، 

ما هي رشوط رصفها؟

36- كيف يتم إجراء املطابقة اآللية للمستودعات والُعهد العينية؟

37- ما الفرق بني مهام كلٍّ ِمن:  أمني أو مأمور املستودع وكاتب بطاقات الصنف؟

ث عن اإلجراءات املتبعة عند تعيني أمناء ومأموري املس��تودعات ومس��اعديهم  38- تح��دَّ

وإجازاتهم وانتدابهم وانفكاكهم عن الوظيفة.

39- ما الفرق بني ُغرف اإلمداد وُغرف الطوارئ؟

40- ما الفرق بني املستودعات املركزية واملستودعات الفرعية؟

41- تنقس��م أصناف املخزون يف الجهات الحكومية من حيث خصائصها وطبيعة استعاملها 

إىل نوعني، ما هام؟  مع إعطاء أمثلة لهام.  

نة بالرشاء يف الجهات الحكومية؟ 42- ما النامذج املستعَملة يف استالم األصناف املؤمَّ

43- ما إجراءات استالم األصناف املشرتاة يف املستودعات املركزية والفرعية؟

44- كيف يتم رصف األصناف من املستودعات؟

45- ما إجراءات استالم ورصف أصناف كهدايا وهبات وتربعات؟

46- ما الفرق بني ُعهد اإلدارات أو األقسام أو املواقع، والُعهد الشخصية؟

47- عند اقتضاء األمر نقل ُعهدة من إدارة أو قسم أو موقع أو من موظف إىل آخر، يجب 

اتخاذ إجراءات محددة، ما هي؟

48- عىل َمْن تقع املسؤولية عن الُعهد العينية؟

49- ترجع األصناف إىل املستودعات إذا اقتضت الرضورة ذلك، ما هي حاالت اإلرجاع؟

ث عن الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية عىل املستودعات الحكومية. 50- تحدَّ

51- ما هو دور إدارة أو قسم أو وحدة مراقبة املخزون؟

52- ما اختصاصات إدارة أو قسم أو وحدة مراقبة املخزون يف الجهات الحكومية؟
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53- ما الفرق بني الجرد الكيل والجرد الكيل املستمر؟

54- ما إجراءات جرد املستودعات التي تتم يف الجهات الحكومية؟

55- ما اإلجراءات الالزم اتباعها عند فَْقد أو تلف بعض األصناف يف املستودعات؟

سة؟ 56- ما الحاالت التي تُعترب فيها األصناف راكدًة أو مكدَّ

السؤال الثاني:  أجب بصح )√( أو خطأ )×( للعبارات اآلتية:

)     ( 1- النظام يصدر من السلطة التنفيذية.

)     ( 2- ميكن أن تتعامل الجهات الحكومية مع األفراد واملؤسسات والرشكات غري املرخَّص 

لهم مبزاولة العمل.

)     ( 3- تُطَرح جميع األعامل واملشرتيات الحكومية يف منافسة عامة.

)     ( 4- ال يجوز أن تتضمن رشوط املنافسة نصاً يجيز تجزئة املنافسة عند الرتسية.

)     ( 5- يُعلَن عن جميع املنافس��ات الحكومية يف الجريدة الرس��مية، ويف خمس صحف 

محلية، وبالوسائل اإلعالنية اإللكرتونية.

مي العروض شهادة تحقيق النسبة النظامية  )     ( 6- من الرشوط الواجب توافُرها يف ُمقدِّ

لتوطني الوظائف.

)     ( 7- يجوز تقديم العروض وفتحها يف املنافسات الحكومية عن طريق الوسائل اإللكرتونية.

م مع عروض املنافس��ات الحكومية ض��امن ابتدايئ يرتاوح من )1%( إىل )%5(  )     ( 8- يُق��دَّ

من قيمة العطاء.

دة لتقديم العروض. )     ( 9- يجوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه قبل انتهاء املدة املحدَّ

)     ( 10- يجوز الجمع بني رئاسة لجنة فَْحص العروض وصالحية البتِّ يف املنافسة.

)     ( 11- يُس��تبَعد العرض الذي يكون مبنياً عىل تخفيض نس��بة مئوية أو قدر معني، من 

أقل العروض.

)     ( 12- يجوز اس��تبعاد أي عرض عند تدين أس��عاره بنسبة أكرث من )25%( عن تقديرات 

الجهة الحكومية واألسعار السائدة.  
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)     ( 13- تكون صالحية البتِّ يف املنافسة وتنفيذ األعامل للوزير أو رئيس الدائرة املستقلة، 

ويجوز له التفويض للمسؤولني مبا ال يزيد عىل عرشة ماليني ريال.

م  )     ( 14- ال تُعاد قيمة أوراق املنافس��ة إذا كان اإللغاء بعد فتح املظاريف، إال ملَن تقدَّ

بعرضه للمنافسة.

)     ( 15- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها بأي لغة.

)     ( 16- يج��وز للجن��ة الحكومي��ة االكتف��اء باملكاتبات املتبادلة بدالً م��ن تحرير العقد 

إذا كانت قيمة العقد ثالمثائة ألف ريال فأقل.

م معه ضامن ابتدايئ ناقص. )     ( 17- يجوز قبول العرض الذي يُقدَّ

)     ( 18- ال حاجة إلبالغ الهيئة العامة للزكاة والدخل باملعلومات التي تطلبها عن العقد، 

والتي تش��مل اس��م وعنوان املتعاقد، موضوع العقد وقيمته اإلجاملية ورشوطه 

املالية، تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه، وأي تغيريات تطرأ عىل العقد.

)     ( 19- تُعفى ِمن تقديم الضامن النهايئ الجهاُت الخاضعة ألحكام هذا النظام واملؤسسات 

العامة والرشكات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة ال تقل عن )51%(، والجمعيات 

الخريية والجمعيات ذات النفع العام، وال يشرتط تنفيذها األعامل بنفسها.

)     ( 20- يج��وز للجه��ة الحكومي��ة زي��ادة التزام��ات املتعاق��د ضم��ن نط��اق العق��د 

مبا ال يتج��اوز )10%( من القيمة اإلجاملية للعق��د، أو تخفيض هذه االلتزامات 

مبا ال يتجاوز )%20(.

)     ( 21- يجوز توفري احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعاملها عن طريق الرشاء املبارش 

يف الحاالت العاجلة، عىل أال تتجاوز قيمة الرشاء 300 ألف ريال.

)     ( 22- تكون صالحية البتِّ يف الرشاء املبارش للوزير أو رئيس الدائرة املستقلة، وال يجوز 

له التفويض إال يف حدود خمسامئة ألف ريال.

)     ( 23- األعامل واملش��رتيات التي ال تزي��د قيمتها عن مائة ألف ريال يتم توفريها َوفْق 

األسلوب الذي تراه الجهة الحكومية مناسباً.

)     ( 24- تجوز تجزئة املشرتيات من أجل الوصول بها إىل صالحية الرشاء املبارش.  
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)     ( 25- يت��م تأم��ني قطع غيار اآلالت امليكانيكية والكهربائية واإللكرتونية واملعدات عن 

طريق دعوة ثالثة متخصصني عىل األكرث.

)     ( 26- إذا تأخ��ر املتعاق��د يف تنفيذ العقد عن املوع��د املحدد تُفرَض عليه غرامة تأخري 

ال تتجاوز )4%( من قيمة عقود التوريد.

)     ( 27- ال يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات املحس��ومة يف عقود األشغال العامة نسبة 

20% من قيمة العقد.

)     ( 28- يج��وز للجه��ة الحكومية أن تزيد أو تنقص من نس��ب الغرامات الواردة بنظام 

املنافسات واملشرتيات الحكومية.

ر املرشف عن التنفيذ يف تنفيذ عمله يلتزم بغرامة  )     ( 29- يف عقود األشغال العامة إذا تأخَّ

1% من قيمة العقد عن كل أسبوع، وبحد أقىص 10% من قيمة العقد.

)     ( 30- يتم تأمني احتياجات الحكومة من األفراد واملؤسسات الوطنية حتى لو كان غرَي 

مرخص لها مبامرسة العمل.

)     ( 31- جميع األصناف املشرتاة أو املرشوعات والربامج التي تجاوزت قيمتها مليون ريال 

يجب تأمينها عن طريق املنافسة العامة.  

)     ( 32- يج��وز للجه��ة الحكومية التنازل عام تس��تغني عنه من منق��والت إىل الجهات 

الحكومية والجهات والتدريبية التابعة لها، عىل أن تشعر وزارة املالية بذلك.

)     ( 33- تُباع األصناف التي تقلُّ قيمتها التقديرية عن ثالمثائة ألف ريال؛ باملزايدة العامة 

قة ملصلحة الخزينة العامة. أو بالطريقة التي تراها الجهة ُمحقِّ

)     ( 34- من رشوط العقار املستأجر أال يكون مالك العقار أحَد منسويب الجهة املستأجرة.

)     ( 35- م��ا مل يت��م االتفاق عىل خالف ذلك، تلتزم الجهة املس��تأِجرة خالل رَسيان العقد 

بإجراء الصيانة العادية )الوقائية( للعقار املستأَجر.

)     ( 36- إذا بلغت ُمَدد االستئجار )تسع سنوات( فيجب البحث عن عقار مناسب، وال يتم 

تجدي��د العق��د أو متديده أكرث م��ن ذلك إال يف حالة عدم وج��ود العقار البديل 

واملناسب من حيث القيمة واملواصفات، ويكون ذلك باالتفاق مع )وزارة املالية(.
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)     ( 37- يجوز أن تصل مدة عقود إيجارات املباين إىل اثني عرش عاماً إذا كان العقار املراد 

ر  اس��تئجاره ينش��أ وفق رشوط ومواصفات مس��بقة يتفق عليها الطرفان »املؤجِّ

واملستأجر«.

ر ع��ن األرضار الناتجة عن  )     ( 38- تكون الجهة املس��تأجرة مس��ؤولة عن تعويض املؤجِّ

االستعامل غري العادي.

)     ( 39- تكون إجراءات العقار املراد اس��تئجاره مبائتي ألف ريال فأقل عن طريق وزارة 

املالية.  

)     ( 40- ال يخضع ألحكام نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه والئحته التنفيذية، عقود 

استئجار العقارات التي ترُبمها الجهات الحكومية يف الخارج.

د الصادر من )وزارة املالية( يف جميع عقود  )     ( 41- يُس��تخدم منوذج عقد اإلجارة املوحَّ

االستئجار الحكومي املُعلَن عنها.

)     ( 42- ال يحقُّ للجهة الحكومية استثامر إيراداتها النقدية.

ص للجهة التي تُحقِّق زيادًة يف إيراداتها يف حدود )20%( وأكرث للسنة املالية  )     ( 43- يُخصَّ

املنتهية عن السنة السابقة ما ال يزيد عن )15%( من إجاميل االعتامدات األصلية 

مبوازنة الجهة السابقة.

)     ( 44- ال يحقُّ للجهة اإلعفاء من أي إيراد ُمستَحق أو تأجيل تحصيله.

لني العاملني داخل املركز  لني إيداع متحصالتهم يومي��اً للُمحصِّ )     ( 45- يج��ب ع��ىل املحصِّ

لني العاملني يف وحدات خارج املقر الرئييس ويف حدود  الرئييس، وكل يومني للُمحصِّ

لني العاملني يف وحدات خارج حدود املدينة. مدينة املقر، وكل ثالثة أيام للُمحصِّ

)     ( 46- يجب عىل أمناء الصناديق إيداع إيرادات الصندوق نهاية كل شهر مهام بلغت حصيلته.

)     ( 47- عىل أمني الصندوق تسجيل املتحصالت واملدفوعات النقدية يف سجل الصندوق 

املحاسبي.

)     ( 48- يجب عدم االحتفاظ يف الخزائن والصناديق إال باألموال الحكومية وما يف حكمها.

)     ( 49- ال تَُعدُّ دفاتر إيصاالت االستالم والتحصيل من األوراق ذات القيمة.
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)     ( 50- يجوز للجهة الحكومية بعد موافقة وزارة املالية أن تعهد إىل جهة أخرى بتحصيل 

إيراداتها.

)     ( 51- يجوز للجهة اس��تبعاد مبلغ قُيِّد لحس��اب اإليرادات دون موافقة وزارة املالية أو 

املراقب املايل التابع لوزارة املالية.

)     ( 52- يج��وز للجه��ة الحكومي��ة ذات العالق��ة مبوجب أمر قض��ايئ مخاطبُة الجهات 

الحكومية األخرى بطلب حجز ما يوازي الديَن املطلوب س��داده من مستحقات 

املدين لديها قبل تسلُّمه لها من غري قيمة الضامنات البنكية.

)     ( 53- يجب عىل كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلُّم إشعار الحجز من 

املحكمة املختصة تنفيذ ذلك، وإن مل يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغٍ للجهة يساوي 

قيمة املمتلكات التي كانت بحوزته مبا ال يتجاوز املبلغ الذي تمَّ الحجز من أجله.

)     ( 54- دين الدولة املستحق دين ممتاز وال يسقط بالتقادم.

)     ( 55- لوزير املالية صالحية اإلعفاء من الدين إذا مل يتجاوز مليون ريال، ويف حاالت محددة.

)     ( 56- من أس��امء الوظائف الخاضعة لنظام وظائف مبارشة األموال العامة:  محاس��ب، 

مدقق حسابات، مراجع حسابات، مراقب مايل.

)     ( 57- يُش��رتط فيمن ميارس مهامت إحدى الوظائف املش��مولة بأحكام نظام وظائف 

مبارشة األموال العامة أال يقل عمره عن إحدى وثالثني سنة.

)     ( 58- ال يش��رتط موافق��ة املوظ��ف الخطية عىل التكليف بالعم��ل بإحدى الوظائف 

ن وظائفهم ليس��ت من  الخاضع��ة لنظام وظائف مب��ارشة األم��وال العامة ممَّ

الوظائف املشمولة.

)     ( 59- ع��ىل الجه��ة الحكومية اس��تخدام الوس��ائل اإللكرتونية الت��ي تضبط ُمدخالت 

الصناديق واملستودعات، ومخرجاتها.

)     ( 60- ترصف الجهة ملَن ميارس مهامت إحدى الوظائف املشمولة بأحكام نظام وظائف 

مبارشة األموال العامة؛ مكافأة س��نوية تُعادل راتب شهر من راتبه األساس َوفق 

الدرجة أو املرتبة التي يشغلها.
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)     ( 61- ال يَُعد عدم إجراء الجرد واملحاس��بة يف املواعيد املقررة وفق النظام، أو إجراؤه 

بطريقة غري نظامية؛ مخالفًة إدارية.

ن تكون له  )     ( 62- يجوز للوزير املختص أو رئيس الجهة املس��تقلة أن يُكلِّف موظًفا ممَّ

خربة س��ابقة يف األعامل املالية ال تقلُّ عن سنتني بالقيام بأعامل وظيفة مشمولة 

بنظ��ام وظائ��ف مبارشة األموال العامة، عىل أن يكون ذل��ك ملدة مؤقتة ال تزيد 

عىل سنتني.

)     ( 63- م��ن رشوط رصف املكاف��أة املقررة َوفْق نظام وظائف مبارشة األموال العامة أن 

يُكِمل املوظف بهذا العمل ستة أشهر كاملة متصلة.

)     ( 64- يج��وز بق��رار من الوزير املختص أو رئيس الجهة املس��تقلة رصف ُعهدة نقدية 

للموظف املعنيَّ عىل وظيفة غري مش��مولة بأحكام نظام وظائف مبارشة األموال 

العامة، ال تزيد قيمة الُعهدة عن 200 ألف ريال.

)     ( 65- يجب جرد موجودات كل صندوق وإجراء املطابقة اآللية بشكل مفاجئ مرة كل 

ثالثة أشهر بحضور أمني الصندوق.

)     ( 66- يت��م إجراء املطابقة اآللية للمس��تودعات والُعهد العينية مرة كل س��تة أش��هر 

بحضور املسؤولني املبارشين عنها.

)     ( 67- أمني أو مأمور املستودع يكون مسؤوالً عن قيد حركة األصناف يف بطاقات الصنف 

من واقع املس��تندات املؤيدة يف كلٍّ من املراكز الرئيسية والفروع اإلدارية وما يف 

حكمها، وحفظ تلك املستندات.

)     ( 68- عند تعيني أو نقل أو انتهاء خدمة أمني أو مأمور املستودع أو املسؤول عنه باالستقالة 

أو بلوغ السن النظامي أو الوفاة، ال يتعني إجراء َجرْد ومحاسبة للمستودع.

)     ( 69- ُغ��رف الط��وارئ تنش��أ لخدمة الوح��دات اإلدارية الصغرية، مث��ل امللحق منها 
بوحدات األرصاد الجوية أو املستوصفات أو محطات التلفزيون وما مياثلها.

)     ( 70- األصناف املس��تدمية:  هي التي ال تُس��تهلك مبارشًة ولها عمر استعاميل وتُعاد إىل 
املستودع بعد انتهاء صالحيتها أو االستغناء عنها.
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)     ( 71- من األصناف املَعدة لالستهالك:  األثاث املكتبي، مثل املكاتب والكرايس بأنواعها 
املختلفة ودواليب الحفظ والفهرسة واألبسطة والستائر.

)     ( 72- مذكرة اس��تالم )منوذج رقم 2(:  يُس��تعمل إلثبات اس��تالم األصناف التي تدعو 
الرضورة الس��تخدامها مبارشة كمواد اإلعاش��ة اليومية واملحروق��ات أو لرتكيبها 

بصفة مبارشة.

)     ( 73- الُعهد الشخصية تتمثل يف األصناف التي تُركَّب يف الجهات الحكومية كاملكيفات 
أو مول��دات الكهرباء وطفاي��ات الحريق وأجهزة مقس��امت الهاتف واملصاعد، 

أو تلك التي تُستخَدم فيها كاألثاث واآلالت املكتبية وما مياثلها.

)     ( 74- يت��م إت��الف األصناف املرجعة التي مل يتيرس اس��تعاملها أو إصالحها أو بيعها أو 
االستفادة منها، وذلك بعد أخذ موافقة السلطة املالية املختصة.

)     ( 75- يتعني عىل الس��لطة املختصة يف الجهة الحكومية إنش��اء إدارة أو قسم أو وحدة 
مستقلة ملراقبة املخزون ترتبط باإلدارة القانونية.

)     ( 76- الجرد الكيل املس��تمر:  يتم فيه جرد أصناف املخزون يف املس��تودعات املركزية 
والفرعية بصفة مستمرة عىل مدار السنة.

)     ( 77- عىل لجنة الجرد الرجوع إىل إدارة أو قسم مراقبة املخزون ملطابقة بعض أو كل 
أرص��دة األصناف الثابتة يف اس��تامرات الجرد عىل ما ه��و ثابت منها يف بطاقات 

مراقبة الصنف يف تاريخ الجرد؛ للتحقق من سالمة القيود.

)     ( 78- مينع محو أو كش��ط أو ش��طب يف أي رقم أو عبارة عند استعامل النامذج، وحني 
حدوث سهو أو خطأ يجري التصحيح الالزم باملداد األحمر ويُوقِّع أمامه املوظف 
املختص ورئيس��ه املبارش، وإذا ترتب عىل التصحيح وجوب تعديل األرقام فيتعني 

إجراء التعديل رقامً وكتابة.

)     ( 79- يجب أن تتم القيود املستودعية أسبوعياً.
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السؤال الثالث:

تعاق��د معه��د اإلدارة العامة مع رشكة الصغري للمقاوالت إلنش��اء س��كن ألعضاء هيئة 

التدريس يف الرياض وجدة والدمام، وبلغت قيمة العقد 270,000,000 ريال، ومدة التنفيذ 

حس��ب العقد 900 ي��وم.  ورُصِف للمق��اول مجموعة من الدفعات َوف��ق إنجازه، وتبقَّت 

الدفع��ة األخرية البالغة 27.000.000 ريال.  واملطلوب:  احتس��اب اس��تحقاق املقاول عن 

الدفعة األخرية وغرامات التأخري إن ُوجدت، َوفق نظام املنافس��ات واملش��رتيات الحكومية، 

ويف الحاالت اآلتية:

د. 1- رشكة الصغري سلَّمت املرشوع يف الوقت املحدَّ

2- رشكة الصغري سلَّمت املرشوع بعد تأخر 76 يوماً.

د، وتأخرت يف تسليم الجزء اآلخر البالغ  3- رشكة الصغري سلَّمت بعض الفلل يف الوقت املحدَّ

قيمت��ه 70,000,000 ري��ال ملدة 90 يوم��اً، وهذا التأخري مينع من االس��تفادة من الفلل 

املنجزة إال بعد التسليم النهايئ لها؛ ألن الساحات ملا تنته بعُد.

د وتأخَّرت يف تسليم الجزء اآلخر البالغ  4- رشكة الصغري سلَّمت بعض الفلل يف الوقت املحدَّ

قيمت��ه 70,000,000 ريال ملدة 90 يوماً، وهذا التأخري ال مينع من االس��تفادة من الفلل 

املنَجزة.

السؤال الرابع:

أرادت وزارة الخدم��ة املدني��ة تأمني مش��رتيات لها مببلغ )660,000( بأس��لوب الرشاء 

املبارش، ورغبًة منها يف إمتام هذه املش��رتيات بأرسع وقت ممكن للحاجة امللحة وتس��هيالً 

لإلجراءات؛ فقد تمَّ إرس��ال أمر الرشاء إىل مدير عام الش��ؤون اإلدارية واملالية للتوقيع عليه 

حيث لديه تفويض من الوزير بذلك.  وفعالً أُرِس��ل الطلب وتمَّ التوقيع عليه بأرسع وقت 

وت��مَّ تأمني املطل��وب.  وعند مراجعة أمر الرصف من ِقبل املراقب املايل التابع لوزارة املالية 

اعرتض عليه بحجة عدم صحة اإلجراء.

حاً سبب اعرتض املراقب املايل، وهل توافق  املطلوب:  اكتب تقريراً عن هذه الحالة ُموضِّ

عىل اعرتاضه؟
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السؤال الخامس:

مت وزارة العمل والش��ؤون االجتامعية للهيئة العامة لعقارات الدولة للحصول عىل  تقدَّ

تقدير للقيمة املناسبة الستئجار املبنى وملحقاته، وورد تقرير واستامرة تقييم الهيئة العامة 

ن البيانات اآلتية:   لعقارات الدولة تضمَّ

اإلجاميلتكلفة )م2( أو )مرت طويل(املساحة )م2( أو )مرت طويل(بي����ان

800 ريال3468 م2األرض

2000 ريال2448 م2املبنى الرئييس

800 ريال1064 م2املالحق

700 ريال672 مرتاً طولياًاألسوار

اإلجاميل

وبصفتك املختص بوزارة العمل والشؤون االجتامعية بالجهة، املطلوب منك اآليت:  

1- تحديد الحد األعىل لقيمة اإليجار للمبنى وملحقاته، وفق اآليت:

أ  - أن الغرض من استئجار املبنى إنشاء معهد تدريب.

ب- أن الغرض من استئجار املبنى هو إداري.

السؤال السادس:  اختر اإلجابة الصحيحة:

1- َوفق نظام وظائف مبارشة األموال العامة ترَصف الجهة ملَن ميارس مهامَّ إحدى الوظائف 

املشمولة بأحكامه، مكافأة سنوية تعادل:  

أ  - راتب ستة أشهر من الراتب األسايس وفق الدرجة واملرتبة التي يشغلها.  

ب- راتب شهر من الراتب األسايس وفق الدرجة واملرتبة التي يشغلها.  

ج - راتب شهرين من الراتب األسايس وفق الدرجة واملرتبة التي يشغلها.  

- راتب ثالثة أشهر من الراتب األسايس وفق الدرجة واملرتبة التي يشغلها.   د 
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2- يج��ب عىل لجن��ة الجرد يف حالة امتناع أمني الصندوق ع��ن التوقيع عىل محارض الجرد 
واستامرة االستطالع أو التقرير النهايئ للجرد أن:  

أ  - تعتربه غرَي متعاون وتكتب تقريراً للمسؤول األول يف الجهة.  

ح اللجنة رأيها حيال  ب- تطالبه بتحديد وإيضاح أس��باب ذلك االمتناع تحريري��اً، وتُوضِّ
جدية هذه األسباب.  

ج - أن يكتب تقريراً يبنيِّ فيه أسباب رفضه التوقيع وإحالته للجنة تحقيق.  

- يتم إعطاؤه فرصة أس��بوع للتفكري ومراجعة كاف��ة أوراق الجرد والتقارير النهائية،  د 
حتى يقتنع بها، ومن ثَمَّ التوقيع.  

3- إذا أس��فر الجرد عن ظهور زيادة يف املوجود الفعيل للطوابع واألوراق ذات القيمة عىل 
الرصيد الدفرتي لها، فيجب:  

أ  - إضافة هذه الزيادة دفرتياً للفئات واألنواع العائدة لها.  

ب- إضافة هذه الزيادة لصندوق الجهة.  

ج - االكتفاء مبحرض إثبات الزيادة وإحاطة الديوان العام للمحاسبة بتلك الزيادة.  

د - االكتفاء مبحرض الجرد وإحاطة الشؤون املالية بذلك.  

4- يجب عىل أمناء الصناديق إيداع كافة إيرادات الصندوق مهام بلغت حصيلتها:  

أ  - كل يومني.  

ب- يومياً.  

ج - كل أسبوع.  

د - كل ثالثة أيام.  

د مقداُر املكافأة التش��جيعية للموظفني الذين عملوا عىل تحقيق نس��بة الزيادة يف  5- يُحدَّ
اإليرادات بقرار من:  

أ  - مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية.  

ب- وزير املالية.  

ج - الوزير املختص أو رئيس الجهة.

د - لجنة تُشكَّل لذلك الغرض.  
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6- طبقاً لنظام إيرادات الدولة، يجوز اإلعفاء من الدين مبوافقة:  

أ  - الوزير املختص.  

ب- رئيس مجلس الوزراء.  

ج - املراقب املايل.  

د - رئيس الديوان العام للمحاسبة.  

7- مبوجب نظام وظائف مبارشة األموال العامة، يجب جرد املستودعات والُعهد العينية:  

أ  - مرة كل شهر.  

ب- مرة كل سنة.  

ج - مرة كل ثالثة أشهر.  

د - مرة كل ستة أشهر.  

8- يف ظل نظام وظائف مبارشة األموال العامة، يجوز رصف ُعهدة نقدية أو عينية للموظفني 

املعينني عىل وظائف غري خاضعة له ألغراض رسمية يف حدود:  

أ  - 200.000 ريال.  

ب- 25.000 ريال.  

ج - 100.000 ريال.  

د - 300.000 ريال.  

9- قب��ل أن تبدأ لجنة الجرد بجرد موجودات الصندوق يجب أن تحصل من أمني الصندوق 

عىل:  

أ  - استامرة االستطالع منوذج رقم )1(.  

ب- سجل الصندوق.  

ج - كشف املتحصالت النقدية وكشف املدفوعات النقدية.  

د - شهادة إبراء الذمة.
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الفصل الرابع

أسس المحاسبة الحكومية في المملكة العربية السعودية

تطرَّقنا يف الفصل األول من هذا الكتاب لإلطار الفكري للمحاسبة الحكومية:  مفهومها، 

وأهدافها، وخصائصها وقواعدها األساس��ية؛ ش��امالً منهجية املحاسبة يف األجهزة الحكومية، 

ومبادئها ومعايريها، وأس��س القياس املتبعة فيها.  وس��يكون الحدي��ث يف هذا الفصل عن 

األُس��س واملبادئ العامة التي تقوم عليها املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية، 

وتطوُّر النظام املحاس��بي الحكومي، والتعليامت املالية للميزانية والحس��ابات التي يعتمد 

عليها النظام املحاس��بي يف اململكة، والدورات املس��تندية للتحصيل بأنواعه، وكذلك دورات 

الرصف بأنواعه.  

إن النظام املحاسبي الحكومي يف السعودية يف مرحلة حركة تطويرية جوهرية، فالنظام 

الحايل يعتمد عىل تسجيل وتبويب العمليات املالية إلحكام الرقابة عليها، وهو يُطبِّق األساَس 

النقدي إلثبات العمليات املالية.  والنقلة النوعية س��تكون بالتحوُّل ألساس االستحقاق الذي 

س��يدعم تقديم املعلومات التي تساعد اإلدارة التنفيذية يف اتخاذ القرارات وترشيد اإلنفاق 

ووضع اإلج��راءات الرقابية املالية داخل النظام املحاس��بي، وبن��اء مجموعة من املؤرشات 

التي تقيس األداء الحكومي يف الجوانب املالية.  ويجب أن تكون املحاس��بة الحكومية ذات 

م الربامج املحاسبية اآللية الستخراج  إضافة كبرية يف مجال الرقابة واتخاذ القرارات، وأن تُصمَّ

التقارير املالية التي تُغطي حاجة املسؤولني يف الجهة الحكومية للمعلومات املالية ومتكنهم 

من اتخاذ القرارات الس��ليمة املبنية عىل تقارير مالية دقيقة.  والفرتة الحالية تستوجب أن 

م مزيداً من اإلجراءات الرقابية التي تُقلِّل من  تتواكب معها األنظمة املحاس��بية اآللية لتُقدِّ

املخاطر، ويكون فيها تطبيٌق ألدوات الحوكمة يف الجوانب املالية.  

المبادئ العامة للنظام المحاسبي الحكومي في السعودية:  

 مبادئ املحاس��بة املطبقة يف النظام املحاس��بي الحكومي يف الس��عودية تعتمد بشكل 

كامل عىل األنظمة واللوائ��ح والقواعد والتعليامت املالية التي تصدرها الجهات الترشيعية 
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والتنفيذي��ة يف الدول��ة.  وفيام ييل أهم املبادئ املحاس��بية التي تُطبَّ��ق يف اململكة العربية 

السعودية:

1- مبدأ الفترة المحاسبية:

ه��ذا املبدأ يجب أن يتوفَّر يف أي نظام محاس��بي نتيج��ة احتياج املتعاملني مع الجهات 

الحكومي��ة ومس��تخدمي التقارير املالي��ة إىل بيانات ومعلومات دوري��ة حول نتيجة عمل 

املنظم��ة، وحت��ى يُتمكَّن من تقيي��م عمل ونتيجة هذه املؤسس��ات يك��ون عمر املنظمة 

��مة بش��كل س��نوي متس��اٍو، وكل سنة مستقلة عن  الحكومية عبارة عن فرتات مالية ُمقسَّ

األخرى، وبناًء عىل ذلك يتم إعداد التقارير املالية والحس��ابات الختامية عن كل فرتة مالية 

لتوفري بيانات دورية عن الوضع املايل لها.

2- مبدأ سنوية الموازنة:

انطالقاً من مبدأ الفرتة املحاسبية، فمن األدوات الرقابية التي تستخدمها الجهات الرقابية 

يف السعودية للرقابة عىل األجهزة الحكومية، املوازنة السنوية.  وانطالقاً من ذلك ومن الزاوية 

املحاس��بية، فإن هذه املوازنة تَُعدُّ بش��كل س��نوي، وقد تَُعدُّ لفرتات أقل من الس��نة حسب 

الظروف االقتصادية.  وهذه السنوية متكِّن من األخذ يف االعتبار جميع تقلبات عام مايل كامل.

3- مبدأ سنوية المصروفات:  

مبدأ س��نوية املوازنة يف النظام املحاس��بي الحكومي يف الس��عودية يأخذ يف طياته مبدأً 

ل  ثابتاً، وهو أن املرصوفات مرتبطة بهذه املوازنة وتأيت بش��كل س��نوي م��ن الدولة، وتُحمَّ

بش��كل س��نوي كافة النفقات املدفوعة كمرصوفات، دون التفريق بني املرصوف االستهاليك 

)التش��غييل( والرأس��اميل، ودون النظر لتاريخ الحصول عىل الخدمة؛ وذلك نتيجة استخدام 

األس��اس النقدي املحاس��بي يف املحاسبة الحكومية يف الس��عودية.  وهذا بعكس تطبيقات 

أس��اس االس��تحقاق الذي يعمل عىل مقابلة اإليرادات باملرصوفات، وتوزع املرصوفات عىل 

أكرث من سنة حسب استحقاقها، وهو ما سوف يُطبَّق يف النسخة الجديدة للنظام املحاسبي 

يف السعودية خالل السنوات القريبة القادمة.  
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مثال يوضح سنوية المصروفات:

تعاق��د معهد اإلدارة العامة يف بداية الس��نة املالي��ة 2019م مع رشكة هيف للمقاوالت 

إلنش��اء الفرع النس��ايئ بقيم��ة 150.500.000 ريال، وقد تمَّ إنجاز البنية األساس��ية بقيمة 

20.000.000 ريال يف عام 2019م، وتم سداد قيمة هذه األعامل يف عام 2020م.  

بتطبيق مبدأ س��نوية املرصوفات نجد أن كامل املبلغ املرصوف )20.000.000( س��وف 

يُحمل عىل الس��نة املالية 2020م فقط؛ ألن املبلغ ُصف خاللها، بالرغم من أن املرشوع بدأ 

يف س��نة 2019م، وسوف يتم استخدامه لس��نوات الحقة.  عند تطبيق أساس االستحقاق يف 

ل كأصل وليس مرصوفاً، وسيُستهلك  املحاس��بة الحكومية يف السعودية، فإن املبنى سيُس��جَّ

عىل سنوات عمره التي قد متتد لثالثني سنة.

4- مبدأ وحدة القياس:  

يُطبِّق النظام املحاس��بي الس��عودي مبدأ وحدة القياس، حيث تُق��اس العمليات املالية 

جميعه��ا بالريال الس��عودي كوحدة قياس ثابتة، إذ يتم عرض الحس��ابات والتقارير املالية 

بوح��دة نقدية واحدة وهي الري��ال، ويتم القياس واإلفصاح وقي��اس املوازنة واملرصوفات 

واإليرادات وأرصدة جميع الحسابات بها.  

5- مبدأ تصنيف الحسابات:

تمَّ تصنيف الحس��ابات يف النظام املحاس��بي السعودي س��واًء املرصوفات أم اإليرادات 

وف��ق دليل تصنيف مالية الحكومة 2014، إذ ُصنِّفت جميع الحس��ابات وفق فئات نوعية، 

فيكون لكل حساب رقم ضمن دليل الحسابات، فاملرصوفات تُصنَّف وفق الغرض من النفقة 

وتكون متسقًة مع ما ورد يف موازنة الجهة السنوية املعتمدة من مجلس الوزراء، كذلك حال 

اإليرادات التي تُصنَّف أيضاً وفق أنواعها وما جاء يف تصنيف مالية الحكومة، وتُصنَّف كذلك 

الحس��ابات الجارية وحسابات التسوية ووس��ائل الدفع وفق التعليامت املالية الصادرة من 

وزارة املالية.  وهذا التصنيف س��وف ي�ُس��تخدم لتسجيل العمليات املالية وإصدار التقارير 

املالية.
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الخصائص المميزة للنظام المحاسبي السعودي:

يختصُّ النظام املحاسبي السعودي مبا ييل:

1- الجهات الحكومية يف السعودية بشكل عام ليس لها رأس مال )عدا الصناديق التنموية(، 

ص لها بش��كل س��نوي يف املوازنة العامة  وه��ي تعتمد يف تقديم الخدمات عىل ما يُخصَّ

د فيها نفق��ات كل جهة حكومية، واملوارد  للدول��ة، والتي تَُقرُّ من مجلس الوزراء وتُحدَّ

الالزمة للرصف عىل هذه النفقات )املوازنة العامة للدولة(.

2- ليس هناك منظامت مهنية تصدر معايري ومبادئ لتنظيم املحاسبة الحكومية يف السعودية، 

ويعتم��د النظ��ام املحاس��بي الحكومي عىل األنظم��ة الصادرة من الس��لطة الترشيعية 

واللوائ��ح والتعلي��امت الصادرة من الس��لطة التنفيذية )وزارة املالي��ة، الوزارة، مجالس 

اإلدارات(، وق��د صدر وألول مرة قرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 1434/11/10ه�، 

الق��ايض باملوافقة عىل تطبيق )دلي��ل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاس��بة الحكومية(، 

وتم استعراض تفاصيل هذا الدليل يف الفصل التاسع من هذا الكتاب.

3- معظم الجهات الحكومية ال تس��تهدف يف نش��اطها تحقيَق األرباح، والجهات الحكومية 

التي تس��عى كام يف النش��اط الخاص إىل تحقيق األرباح أو أن نشاطها يستوجب تقارير 

مالي��ة خاصة، ال تُطبِّق النظام املحاس��بي الحكوم��ي؛ ألنه لن يعطَي الص��ورة الدقيقة 

لتحقيق الربح من عدمه.

4- ليس هناك ربط بني املرصوفات واإليرادات، فاإليرادات تُودع يف حسابات الدولة )جاري 

وزارة املالية(، والنفقات تُدفع من نفس الحساب، فهناك عمومية يف املرصوفات وكذلك 

اإليرادات.

مه  5- قي��اس كف��اءة وفاعلي��ة أداء الجهات الحكومي��ة يف تحقيق أهدافها مرتب��ط مبا تُقدِّ

قه من مب��ادرات التزمت بها، وهذا يحت��اج إىل مؤرشات دقيقة  م��ن خدمات، وما تُحقِّ

غري مرتبطة بتحقيق أرباح كام يف القطاع الخاص، وإمنا مرتبطة بتقديم الخدمات.

6- الذمة املالية للجهات الحكومية ليس��ت مس��تقلة بالكامل، وإمنا مرتبطة بالذمة املالية 

للدولة.
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ر النظام المحاسبي الحكومي في السعودية: مراحل تطوُّ

املتتبع للحراك املايل واملحاسبي يف السعودية سيعلم أن أول باكورة هذا االهتامم كانت يف 

عهد امللك عبد العزيز ملك اململكة العربية السعودية رحمه الله، حيث تمَّ يف عام 1344ه� 

إنشاء إدارة املالية العامة للرقابة عىل األعامل املالية يف جميع فروع الحجاز، وتوىل الرشيف 

رشف رضا إدارتها، وتعترب هذه هي املرحلة األوىل يف تطوُّر النظام املحاسبي الحكومي)1(.  

المرحلة الثانية:  إنشاء مديرية المالية:  

يف عام 1345ه�، صدرت التعليامت األساس��ية للمملكة الحجازية، وتمَّ إنش��اء مديرية 

للاملية مرتبطة بالنائب العام تق��وم بالرقابة عىل اإليرادات واملرصوفات العمومية للدولة.  

وشملت هذه التعليامت التوصية بإنشاء ديوان املحاسبات يقوم بعمله ثالثة أعضاء ورئيس 

��ن ميلكون الكف��اءَة والخربة يف األعامل املالي��ة يُعيّنهم امللك، ومن مه��امِّ هذا الديوان  ممَّ

لة لإلي��رادات، والتدقي��ق واملراجعة عىل جميع  التفتي��ش ع��ىل األجهزة الحكومي��ة املُحصِّ

املرصوف��ات واإليرادات، وهذا الديوان أصبح جزءاً م��ن العملية التنفيذية كمراقب، بحيث 

ال ترُصف أي نفقة إال باعتامد الرصف من ِقبله.  

المرحلة الثالثة:  تشكيل نظام وكالة المالية العامة:

ويف عام 1346ه�، متت إعادة تش��كيل مديرية املالية العامة، وُعهد إىل الش��يخ عبد الله 

السليامن مبهام إدارتها.  ويف عام 1347ه�، صدر نظام وكالة املالية العامة، وتمَّ تحويل مديرية 

املالي��ة العامة إىل وكالة، حيث أصبحت وكالة املالي��ة العامة بالعاصمة )مكة املكرمة( هي 

مرجع عموم املاليات باململكة الحجازية، ولها مركزان هام:  مديرية مالية العاصمة، ورئاسة 

األم��وال بج��دة.  وجاء بالنظام أنه يجب عىل عموم الدوائ��ر ذات الحاصالت )املتحصالت( 

أن تقوم بتوريد عموم حاصالتها )متحصالتها( الشهرية يف خالل الشهر لدائرة املالية)2(.  

)1( وزارة الثقافة واإلعالم، اململكة العربية الس��عودية )1344ه(.  جريدة أم القرى، العدد )62(، 1344/8/27ه�، املوافق 

1926/3/20م.

)2( الرشيف، محمد بن عبد الله )1422ه(.  الرقابة يف اململكة العربية السعودية، الرياض:  دار طويق للنرش، 1422ه�، 

ص 183، 184.
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المرحلة الرابعة:  إنشاء وزارة المالية:

يف عام الكس��اد العاملي 1930م املوافق 1351ه�، اس��تقدمت السعودية خبرياً مالياً من 
هولندا لدراس��ة الوضع املايل للدولة، وخالل هذه الفرتة صدر نظام وزارة املالية، وأصبحت 
وكالُة املالية العامة وزارَة املالية، وتوىل الش��يخ عبد الله الس��ليامن هذه الوزارة ليكون أول 
وزي��ر للاملية يف الس��عودية بعد أن كان وكيالً للاملية العام��ة.  وأضحت وزارة املالية وفق 
نظامها مس��ؤولة عن تنظيم وحفظ أموال الدولة وجبايته��ا ومراقبة إيراداتها ومرصوفاتها، 
وُربطت بها عموم املاليات يف اململكة، والهيكل التنظيمي لوزارة املالية ش��مل أربع شعب، 
هي:  اإلدارة، املحاس��بات العمومية، مفتشية املاليات، والصندوق العمومي.  وتولَّت شعبة 
اإلدارة مس��ؤولية العمليات اإلدارية، فيام اختصت شعبة املحاسبة العمومية باإلرشاف عىل 
مراجع��ة وتدقيق جميع الدوائر املالية والجبائية، وكذلك ضبط وترتيب س��جالتها ومراقبة 
إيرادات ومرصوف��ات الدول���ة ومتابعة الخزينة العامة، إضافة إىل تحضري وتجهيز امليزانية 

السنوية للدولة.  يف وقتها كان ذلك نقلًة نوعية يف العمل الرقايب الحكومي.

المرحلة الخامسة:  مكتب المعاون واألشغال العمومية:

تط��وَّرت أعامل وزارة املالية بش��كل مس��تمر، ونتيجة الحاجة للرقاب��ة عىل اإليرادات 
س مكتب املعاون واألشغال  النفطية التي بدأت يف إحداث األثر الكبري يف إيرادات الدولة، أُسِّ
العمومي��ة يف عام 1355ه�، للقيام مبا يتصل بأعامل رشكات الزيت واملعادن وأعامل الوزارة 
الفرعية، كام أُنشئت مكاتب خاصة بالوزارة يف الرشكات واملشاريع العمرانية والنقد والزكاة 
والدخل والجامرك؛ وذلك لعالقة مهامها بالشؤون املالية.  ونظراً ألهمية رسوم الحج بالنسبة 

إليرادات الدولة، كانت شؤون الحج من ضمن مهام وزارة املالية يف ذلك الوقت)3(.  

المرحلة السادسة:  النظام الداخلي لوزارة المالية:

يف عام 1356ه�، صدر النظام الداخيل لوزارة املالية وتوسعت مهامها، وهذا أدَّى إىل إعادة 
هيكلتها لتستطيع تنفيذ مهامها الجديدة.  هذا النظام شمل )12( باباً أوضحت ما ييل)4(:  

)3( السلوم، يوسف إبراهيم )1419ه(.  النظام اإلداري يف اململكة العربية السعودية، الرياض، ص 396، 397.

)4( وزارة املالي��ة، اململك��ة العربي��ة الس��عودية، )1382ه(.  النظام الداخيل ل��وزارة املالية، الصادر باألمر الس��امي رقم 
)5/1/84(، بتاريخ 1356/1/19ه�، مكة املكرمة:  مطابع الحكومة.
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1- الفروع واإلدارات التي تتشكل منها وزارة املالية هي:

املفتشية العامة للامليات والدوائر الجبائيةإدارة قلم تحريرات وزارة املاليةمديرية اإلدارة

إدارة صندوق وزارة املالية العامرئاسة املحاسبات العموميةاملجلس املايل

رئاسة محاسبة املاليات امللحقةإدارة اللوازم العموميةفروع الصندوق العام

ومن فروع الصندوق العام:  مأمورية التخريجية والسيارات، أمانة الطوابع، ومعمل حفر 

الزنك ومعمل الطوابع.

2- أقس��ام ومه��ام اإلدارات والفروع التابعة ل��وزارة املالية، وكذلك مه��ام كل موظف من 

موظفي األقسام.

3- تش��كيل املجلس املايل اإلداري برئاس��ة معايل وكيل املالية، والذي يختصُّ بوضع امليزانية 

العمومية ومراقبة الواردات وقرارات التفتيش.

دت  4- التعلي��امت العمومية ملديري املاليات ومحاس��باتها وأمناء صناديقه��ا وكتَّابها، وُحدِّ

مهامهم، ومنها:

مثال:  مديرو املاليات وأمناؤها:  )وضع املؤلف املصطلحات كام وردت يف النظام( 

- تنظيم أعامل اإلدارة يف مخابراتها ومحاسبتها وصندوقها.

- تلقي األوامر ومخابرات الدوائر وإحالتها إىل جهاتها املختصة باالعتامد أو الحفظ.

- التوقيع عىل املخابرات الصادرة.

- التوقي��ع عىل س��ندات مقبوض كتصدي��ق إلثبات الوارد، وعىل س��ندات الرصف كأمر 

بالرصف.

- مراقب��ة أع��امل الدوائر الجبائي��ة نظريًّا للتمكُّن م��ن معرفة ضبط حق��وق الخزينة 

أو أن هناك سوَء استعامل أو اشتباه، ورفع التقارير للوزارة عن نتيجة املراقبة.

- مراقبة إقفال قيود املحاسبة والصندوق واليومية ومطابقتها بعد إغالقها.

- إع��الم الصندوق العام برقياً يف نهاية كل ش��هر بخالصة حس��اب الصندوق معه وارداً 

ومرصفاً، بإيضاح أنواع الوارد واملرصف إجاملياً وأنواع املسكوكات واملدور النقدي منها.
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- األمر عىل املحاسبة بإخراج جدول شهري لواردات املالية ومنرصفاتها يف نهاية كل شهر، 
وإرس��اله للمحاسبة مش��فوعاً بنس��خة من مضبطة جرد الصندوق الشهري وتفرعات 

الواردات واملنرصفات والتصديق عليها.

- ال يُعتمد أمر الصندوق العام يف الرصف دون استناده إىل أمر الوزارة الصادر إليه مشاراً 
إىل عدده وتاريخه أو تاريخه فقط.

- مدي��رو املاليات ُمكلَّفون بتنفيذ هذه املواد حرفياً ومس��ؤولون أم��ام الوزارة عن كل 
مخالفة وإهامل يقع فيها، وعن كل مبلغ يأمرون برصف���ه بدون اس��تناد عىل أمر من 

مرجعهم وتغرميهم به.

5- مهام واختصاصات وظائف محاسبي املاليات ومسؤولياتهم.

6- اختصاصات ومهام أمناء صناديق املاليات.

7- مس��ؤوليات املحرِّرين وكتَّاب اليومية وكتَّاب املعاش��ات وكتَّاب الصادرة والواردة وكتَّاب 
اآللة يف جميع املاليات.  كام أنهم ُمكَّلفون ومس��ؤولون عن كل ما هو مكلَّف ومسؤول 
عنه أمثالهم من موظفي قلم تحريرات الوزارة والصندوق العام، كلٌّ حس��ب اختصاصه 

ومقتضياته يف األعامل.

8- يج��ب عىل عموم املوظفني ع��دم إخراج األوراق املتعلقة بأعامله��م من اإلدارة بصورة 
قطعية، وإذا اقتىض الحال العمل يف غري األوقات املقررة فعليهم مبارشة العمل املطلوب 

إنجازه بداخل إدارتهم.

9- عىل جميع مأموري املالية رؤساًء ومرؤوسني إنهاء األعامل يف أقرب مدة وعدم تعطيلها، 
واملحافظة عىل جميع املعامالت التي تُسلَّم إليهم.

10- كل َم��ن يتوىل قبض واردات الحكومة من أمن��اء الصناديق ومأموري الجبايات ُمكلَّف 
بفحص النقود التي يستلمها، فإذا ظهر له من ضمنها نقد زائف فيجب عليه )حجزه(، 
ورفع تقرير يف الحال عن ذلك إىل مرجعه مع بيان اس��م الش��خص أو الجهة التي ورد 

منها ذلك النقد الزائف.

ها جيداً ونقدها قبل خروجه من غرفة  11- عىل َمن يستلم أو يُسلِّم نقداً من الصناديق، عدُّ
الصندوق، وليس له حق املراجعة بعد خروجه من الغرفة.

12- يج��ب عىل أمناء الصناديق التيقُّظ حال ال��رصف والقبض؛ ألنه ليس لهم حق الرجوع 
عىل املستلم أو املسلِّم بعد الخروج من الغرفة.
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13- كل َم��ن يته��اون من املوظفني يف القي��ام باألعامل التي بعهدته يُج��اَزى طبقاً ملا جاء 

يف نظام املأمورين العام.

هذه التفاصيل التي جاءت يف عام 1356ه�، تُعطي صورة جيدة عن االهتامم بالجوانب 

الرقابية عىل األمور املالية واملحاسبية يف الدولة التي تعترب يف ذلك الوقت حديثة.  ولو دققنا 

يف بعض هذه األدوات سنجدها مستخدمة حتى الوقت الحارض.  

عند الحديث عن النظام املحاسبي يف السعودية يرى الكاتب أن بدايته الحقيقية كانت 

عند إصدار السعودية لتعليامت ماهية القيود، والتي تلتها العديد من التطويرات عىل مهنة 

املحاسبة الحكومية، وفيام ييل استكامل املراحل التي مرَّ بها النظام املحاسبي السعودي:  

المرحلة السابعة:  تعليمات تتضمن ماهية القيود التي يجب مسكها في صناديق 

مال المملكة العربية السعودية ومحاسباتها)5):  

تعترب ه��ذه التعليامت التي صدرت ع��ام 1358ه� باكورة النظام املحاس��بي الحقيقي 

يف الس��عودية، حيث بيَّنت تفاصيل العمل املحاس��بي من تعليامت مالية وقيود محاس��بة 

وإجراءات رقابية وأدوات مراجعة، ش��املًة بعَض املس��تندات املالي��ة املهمة والتي بعضها 

نت مجموعة من السجالت املحاسبية والتقارير املالية،  يُس��تخَدم لهذا الوقت، وكذلك تضمَّ

وج��رت بعض التعديالت والتوضيحات عىل هذه القيود تباع��اً، ومن أبرز ما تضمنته هذه 

التعليامت ما يأيت:

1- قي��ود الخزينة وصناديق املال، وش��ملت مناذج لدفاتر الصن��دوق، والقبض، والتفتيش.  

وأعطت التعليامت تفاصيل لشكل هذه السجالت وكيفية التسجيل فيها وأدوات الرقابة 

الواجب استخدامها، وكذلك تصحيح األخطاء التي قد تقع عند التسجيل فيها.

2- قيود محاسبة الخزينة ومديريات املال، وشملت وصفاً تفصيلياً إلعداد قيودها من خالل 

الدفاتر:  دفرت تصنيف املقبوضات واملدفوعات، دفرت واردات املوازنة، دفرت األمانات، دفرت 

السلف، دفرت رواتب املوظفني والعوائد املقررة.

)5( وزارة املالي��ة، اململكة العربية الس��عودية )1382ه���(.  تعليامت ماهية القيود التي يجب مس��كها يف صناديق مال 

اململكة العربية السعودية ومحاسباتها، الطبعة الثالثة، مكة املكرمة:  مطبعة الحكومة.
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3- قواعد الرصف ِبدءاً من تنفيذ املوازنة والرصف منها وفق املس��تندات التي أُِعدت لذلك، 

ومنها:  )مس��تند أمر اإلعطاء، ودفرت أوامر اإلعطاء الصادرة لقيد كافة األوامر به، وكذلك 

دفرت االعتامدات ملراقبة عدم تجاوز ما اعتُمد من ميزانية(، )مستند أمر القبض، ويراقبه 

دف��رت قيد املبالغ ال��واردة من صناديق املال وكذل��ك دفرت املبالغ املرَس��لة إىل صناديق 

املال( ... إلخ.

4- تقرير جدول الحس��اب الش��هري؛ ويش��مل موازنة الصندوق، وواردات املوازنة للس��نة 

الجاري��ة، ومفردات املبالغ املأخوذة من امللحقيات واملرس��لة إليها، وحس��اب األمانات، 

وكذلك حساب السلف وحس��اب تأدية املوازنة للسنة الجارية، وبيان بأنواع موجودات 

الصناديق.

5- دفرت التفتيش.

6- قيود محاسبة صناديق املال.

7- قيود الطوابع.

8- قيود التخريجية.  

9- قيود املستودعات.

المرحلة الثامنة:  إعادة تنظيم وزارة المالية:

استمراراً للتطوير املحاسبي يف السعودية تمَّ يف عام 1365ه� إعادة تنظيم وزارة املالية، 

ن هيكلها التنظيمي الوحدات اإلدارية اآلتية)6(:   وتضمَّ

ديوان التفتيشاملكتب الخاصاإلدارة العامة

ديوان املوظفنيديوان الوارداتديوان املحاسبات

الخرباء املالينيمالية مكةديوان املشرتيات

ديوان املستودعاتديوان التحريراتديوان الجامرك

سنرتال الوزارةمحاسبة الحسابات الجارية

)6( الرشيف، محمد بن عبد الله )1422ه(.  الرقابة يف اململكة العربية السعودية، الرياض:  دار طويق للنرش، ص 190 - 192.
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المرحلة التاسعة:  إنشاء وزارة المالية واالقتصاد الوطني:

بعد حوايل عرش س��نوات م��ن إعادة تنظيم وزارة املالية تمَّ دمجه��ا مع وزارة االقتصاد 

يف وزارة واحدة أصبحت وزارة املالية واالقتصاد الوطني، وتمَّ ذلك يف عام 1374ه�.

المرحلة العاشرة:  التعليمات المالية للميزانية والحسابات:  

مع تطوُّر دور الدولة، أنش��أت املزيَد من الوزارات وزاَد نش��اطها ومشاريعها، فضالً عن 

مة، وكذلك زيادة حجم ونوع  الزي��ادة الكبرية يف حجم ونوع النفقات ع��ىل الخدمات املقدَّ

اإلي��رادات التي تحصلها الجهات الحكومية؛ أصبح من املس��تحيل أن يكون الرصف مركزياً 

عن طريق وزارة املالية، وأصبحت الوزارات تش��ارك يف عملي��ة الرصف ومتارِس العديَد من 

املهام املالية، وبالتأكيد ذلك يتطلب العديَد من املس��تندات املالية والس��جالت املحاس��بية 

والتقارير املالية التي تس��اعد يف ضبط العمليات املالية واملحاس��بية؛ لذلك مل تُعد تعليامت 

ماهية القيود التي يجب مس��كها يف صناديق مال اململكة العربية الس��عودية ومحاسباتها 

كافيًة لتنفيذ العمليات املالية واملحاسبية والرقابة عليها، وكان لزاماً عىل الدولة تطوير تلك 

التعليامت؛ لذا ففي عام 1376ه� تمَّ إصدار التعليامت املالية للميزانية والحسابات من ِقبل 

مت هذه التعليامت إىل: وزارة املالية واالقتصاد الوطني.  وقُسِّ

قسم الميزانية العامة:

هذا القسم اختص بكل ما يتعلق باملوازنة العامة للدولة، وجاء فيه ما ييل:

1- ميزانية الدولة تبدأ يف األول من شهر محرم، وتنتهي يف اليوم األخري من شهر ذي الحجة 

من كل عام هجري.

م الفصول إىل فروع )الجهات التابعة  ��م ميزانية الدولة إىل فصول )الوزارات(، وتُقسَّ 2- تُقسَّ

للوزارات( بعدد ما يتبعها من جهات حكومية يكون لها ميزانيات مستقلة.

��م املرصوفات إىل ثالثة أبواب:  )الب��اب األول للمرتبات وتكاليف الوظائف، الباب  3- تُقسَّ

الث��اين للمرصوفات العامة، الباب الثالث للمرشوعات واإلنش��اءات الجديدة(، وكل باب 

مت لفروع حسب نوع النفقة. م إىل موادَّ، واملواد قُسِّ قُسِّ
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م إيرادات الدولة تقسيامً نوعياً إىل أبواب، واألبواب إىل موادَّ حسب أنواع اإليرادات  4- تُقسَّ

يف كل وزارة أو جهة حكومية.

5- تقوم الجهات الحكومية بإعداد مرشوع ميزانيتها لكل س��نة مالية قادمة متضمنًة تقديَر 

املرصوف��ات وفق أنواعها، وكذلك تقدير اإليرادات وفق أنواعها وتقس��يامتها، وإرس��ال 

مرشوع املوازنة لوزارة املالية واالقتصاد الوطني.

قسم الحسابات:

ص للحس��ابات، وهو النظام املحاسبي يف األجهزة الحكومية، واحتوى  القسم اآلخر ُخصِّ

عىل أربعة فصول:  املتحصالت، املرصوفات، الس��جالت املحاس��بية وأس��لوب تسجيل وقيد 

العمليات الحس��ابية بهذه الس��جالت، وقس��م أخري إلقفال الحس��ابات وإعداد الحس��اب 

الختامي.  واملتتبع للنظام املحاسبي الحكومي يرى أنه ال تزال هذه التعليامت مطبقًة حتى 

اآلن، ونحن بانتظار النظام املحاس��بي املطوَّر الذي س��يعتمد عىل نظام االس��تحقاق، وجاء 

يف هذا القسم ما ييل:

1- املستندات املالية الالزم تطبيقها يف عمليات التحصيل هي:

دفرت يومية الصندوقإيصال استالم النقودأمر القبض

2- املستندات املالية الالزم تطبيقها يف عمليات الرصف، وهي:

إذن التسويةحوالة، شيك، أمر دفعأمر اعتامد صف

3- اإلجراءات املالية لتنفيذ عمليات الرصف، وتضمنت:

- املبالغ التي ال تقل عن )20.000( ريال ترُصَف مبوجب أوامر دفع مسحوبة عىل وزارة 

املالية.

- املبال��غ التي تق��ل عن )20.000( ريال ترُصَف مبوجب حواالت تُس��َحب عىل صندوق 

الوزارة أو املصلحة، وذلك يف مقر الوزارات واملصالح التي متسك حساباتها بنفسها.

- يف الفروع التي ال متس��ك حساباتها بنفس��ها ترُصف هذه املبالغ من السلفة املستدمية 

مة للرصف.   صة لكل فرع، وذلك مبوجب املطالبات املقدَّ املخصَّ
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4- الس��جالت املحاسبية الالزم اس��تخدامها يف تس��جيل وقيد املرصوفات وتحصيل وإيداع 

اإليرادات، وهي:

حساب الصندوقإيرادات امليزانيةمرصوفات امليزانيةاليومية العامة

مفردات الُعهدإجاميل الُعهدمفردات األماناتإجاميل األمانات

حساب الكفاالتالحساب الجاريحساب الحواالتحساب أوامر الدفع

بيَّنت هذه التعليامت وصفاً للدفاتر ولطريقة القيد بها، كام أكَّدت عىل عدم جواز إنشاء 

دفاتر مستحدثة للحسابات أو تعديل عىل هذه الدفاتر أو فتح حسابات غري مقررة قبل 

الحصول عىل موافقة بذلك من وزارة املالية.

5- اإلجراءات الرقابية الالزم تطبيقها عند القيد بالس��جالت املحاس��بية عند تس��جيل وقيد 

املرصوفات وتحصيل وإيداع اإليرادات، ومنها:  

- يتم قيد العمليات الحسابية يف الدفاتر من واقع أوامر اعتامد الرصف وأذون التسوية فقط.

- يتم القيد يف جميع الدفاتر املختصة يف نفس اليوم الذي يتم فيه س��حب أوامر الدفع 

والحواالت واعتامد أذون التسوية.

6-  أوضحت التعليامت املالية للميزانية والحس��ابات الحاالت التي يتم مبوجبها إعداد إذن 

تسوية، وهي:

لها الوزارة والجهات الحكومية نقداً. - املبالغ التي تحصِّ

- املبالغ التي تُودَع من الوزارات والجهات الحكومية يف الحسابات مبؤسسة النقد.

- أوامر الدفع التي يرد فيها إشعارات من وزارة املالية بإصدار شيكات وزارية عنها.

- الحواالت املرصوفة من الصندوق.

- أي قيود لعمليات محاسبية ال تتطلب َدفْع مبالغ نقدية.

7- تعليامت إقفال الحسابات اليومية والشهرية، وإعداد الحساب الختامي، شاملًة:

- اإلقفال اليومي ومطابقة الدفاتر املحاسبية مع دفرت اليومية؛ لل�تأكُّد من سالمة التسجيل بها.

- اإلقفال الشهري يف نهاية الشهر واملطابقة بني الدفاتر.
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- تس��جيل عمليات الشهر يف األضابري متهيداً إلرسالها مع كافة أوامر الرصف إىل الديوان 

العام للمحاسبة.

- بعد اإلقفال يتم إعداد جدول الحساب الشهري واعتامده من مدير اإلدارة املالية أو رئيس 

قس��م املحاسبة ورئيس الجهة الحكومية، وإرسال نسخة منه إىل وزارة املالية وأخرى مع 

مستندات الرصف إىل ديوان مراقبة حسابات الدولة )الديوان العام للمحاسبة(.

8- تعليامت إعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية، وتضمنت:

- مواعيد إعداد وإرسال الحساب الختامي للجهات الرقابية.

- محتويات الحساب الختامي:

- املذكرة اإليضاحية لإليرادات واملرصوفات.

- مذكرة إجاملية باملتغريات التي حدثت بعد اعتامد امليزانية والتجاوزات إن ُوجدت.

- أسباب عدم صف بعض االعتامدات خاصة ما يتعلق باملشاريع.

- محارض جرد الخزائن والصناديق يف الجهة الحكومية وكافة فروعها يف نهاية السنة املالية.

د يف التعليامت املالية. - جرد بواقي جميع السلف املستدمية واملؤقتة يف التاريخ املحدَّ

- التوقيع عىل مستندات الحساب الختامي من رئيس الجهة أو َمن ينوب عنه وِمن مدير 

اإلدارة املالية أو رئيس املحاسبة.

9- تعليامت إعداد الحساب الختامي لوزارة املالية شملت:

- إعداد الحساب الختامي للدولة من اختصاص وزارة املالية واالقتصاد الوطني.

- عليه��ا مراجعة الحس��ابات الختامية للجهات الحكومية ومطابقتها مبا تم إرس��اله من 

تقارير وجداول شهرية.

- يتم إعداد الحس��اب الختام��ي للدولة برَْصد كافة اإليرادات واملرصوفات وحس��ابات 

التسوية، واألمانات، والُعهد والحسابات الجارية.

- إعداد مذكرة إيضاحية عن الحالة املالية للمملكة.

- إرفاق جداول وبيانات عن االحتياطي العام وميزان الخزانة العامة.

- يُرفَع الحساب الختامي للدولة إىل مجلس الوزراء.
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المرحلة الحادية عشرة:  دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية:  

بالنظ��ر إىل النظ��ام املحاس��بي الحكومي املتمثل بش��كل رئييس يف التعلي��امت املالية 

للميزانية والحس��ابات، ومحدودية خدم��ة التقارير الصادرة مبوجب��ه مقارنة باالحتياجات 

الحالية واملرتقبة من املعلومات املالية ملستخدمني حاليني ومستقبليني؛ فإن تطوير املحاسبة 

الحكومية يَُعدُّ أمراً ُملِحاً، ومن الرضوري أن يواكب النظام املحاسبي الحكومي التطورات يف 

حقول املحاس��بة واملراجعة ومعايريها املهنية، ويُوفِّر ألجهزة الدولة البيانات املالية الدقيقة 

واملعلومات املوثوق��ة عن أقيام أصول وممتلكات املرافق العام��ة ذات الطابع االقتصادي، 

وخاصة تلك املس��تهدفة بالتخصي��ص.  وال بدَّ من وضع إطار فكري للمحاس��بة الحكومية 

ووضع مجموعة معايري لها يف اململكة، تُش��كِّل يف مجملها دليالً ألهداف ومفاهيم ومعايري 

املحاسبة الحكومية؛ لتحقيق أهداف التطوير.

وعىل إثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 1434/11/10ه�، القايض باملوافقة 

دها  عىل تطبيق )دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاسبة الحكومية( وفقاً لإلجراءات التي حدَّ

القرار، ومنها تشكيل لجنة يف الديوان العام للمحاسبة من املختصني يف الديوان، ووزارة املالية، 

ومعهد اإلدارة العامة، والهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني، ومن الجهات األخرى التي ترى 

اللجنة مناسبة االستعانة بها، وتتوىل اللجنة عدداً من املهام املحددة يف القرار، ومنها:  

- اختيار عدد من الجهات الحكومية املؤهلة لتطبيق الدليل عليها تجريبياً، عىل أن تكون من 

الجهات املس��تهدفة بالتخصيص مع اس��تمرار العمل باألنظمة والتعليامت املالية )النظام 

املحاسبي الحكومي الحايل(.

- تكليف أحد املكاتب االستش��ارية املتخصصة باإلرشاف عىل التطبيق التجريبي للدليل يف 

الجه��ات املختارة، وتدري��ب العاملني فيها من ذوي التخصصات املالية واملحاس��بية عىل 

تطبيق األساليب العلمية واملهنية السليمة للنظام املحاسبي الحكومي املطوَّر.

- النظر يف إمكان تطبي��ق الدليل بالتدرُّج يف جميع الجهات الحكومية األخرى بعد املرحلة 

التجريبية.

- تختار اللجنة بعد االنتهاء من مرحلة التطبيق التجريبي بنجاح، إحدى الرشكات املتخصصة 

د. يف الربمجة اآللية لتحويل النظام املحاسبي الحكومي املطوَّر إىل نظام آيل موحَّ
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المرحلة الثانية عشرة:  نظام إحصاءات مالية الحكومة:  

ق��رار مجلس الوزراء الس��عودي ذو الرقم 153 بتاريخ 1435/4/17ه�، أقر بأن تس��تكمل 

وزارة املالي��ة التح��وُّل إىل دليل إحصاءات مالية الحكومة GFSM( 2014(، وفيه يتم تقس��يم 

��م كل باب إىل مجموعة من الحسابات  املرصوفات يف اململكة إىل مثانية أبواب رئيس��ية، ويُقسَّ

بحيث ميثل الباب نوعاً رئيسياً من املرصوفات، وميثِّل الحساب نوعاً فرعياً.  وقد تبنت اململكة 

العربية الس��عودية يف تصني��ف امليزانية العامة للدولة لع��ام 2017م، تطبيق دليل إحصاءات 

مالية الحكومة 2014م.  وهو تصنيف يُعزِّز معايري الش��فافية، ويس��اعد الدول عىل مزيد من 

تقييم السياسات املالية العامة ومراقبتها، ويُعزِّز قياس االدخار واالستثامر واالستهالك الحكومي 

بطريق��ة فيه��ا نقلة نوعية عن النظام النقدي الس��ابق.  وهذا التصني��ف يعترب خطوًة مهمة 

لألمام يف معايري إعداد وعرض إحصاءات املالية العامة، ويس��هم يف تحسني املحاسبة الحكومية 

م تغطيًة أشمل لألنشطة االقتصادية واملالية للحكومة. وشفافية عمليات الحكومة، كام يُقدِّ

المراحل الالحقة:  تطوُّرات مطردة للنظام المالي والمحاسبي في السعودية:  

بعد التعليامت املالية للميزانية والحس��ابات، جرت تعديالت وتطوُّرات تؤثر عىل النظام 

املايل واملحاس��بي يف السعودية، وصدرت العديد من األنظمة واللوائح والقواعد والتعليامت 

واملنشورات، نوجزها فيام يأيت:

أوالً - التعليمات المالية التي تصدر بشكل دوري، ومنها:

1- إصدار قواعد تنفيذ امليزانية وتعليامت ما يرُصف عىل بنود امليزانية بش��كل س��نوي مع 

بداية السنة املالية.

ح إجراءات تحصيل وقيد اإليرادات  2- تعليامت جباية وإيداع إي��رادات الدولة، وهي تُوضِّ

العامة، وقد توقَّف صدورها بعد صدور نظام اإليرادات والئحته التنفيذية.

3- تعليامت إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية، وتصدر قبل نهاية السنة املالية.

4- قواعد وإجراءات فتح االعتامدات املستندية.

5- تنظيم إجراءات قيد ومتابعة فتح الحسابات يف مؤسسة النقد العريب السعودي والبنوك املحلية.
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6- تنظيم إجراءات وصف رواتب موظفي الدولة عن طريق البنوك باس��تخدام الش��يكات 

بداًل من الرصف النقدي.

7- نظام التحويالت الرسيعة )رسيع( يف صف الرواتب واملستحقات األخرى.

ثانياً - األنظمة والتنظيمات:

1- يف عام 1377ه�، صدر نظام مؤسسة النقد العريب السعودي.

2- يف عام 1379ه�، صدر النظام الجزايئ الخاص بتزييف وتقليد النقود.

3- يف عام 1383ه�، صدر نظام األوراق التجارية.

4- يف عام 1386ه�، صدر نظام مراقبة البنوك.

5- يف عام 1391ه�، صدر نظام صندوق االستثامرات العامة.

6- يف عام 1391ه�، صدر نظام ديوان املراقبة العامة.

7- يف عام 1394ه�، صدرت أنظمة صناديق التنمية: السعودي، والعقاري، والصناعي.

8- يف عام 1395ه�، صدر نظام وظائف مبارشة األموال العامة.

9- يف عام 1403ه�، صدرت قواعد وإجراءات املستودعات الحكومية.

10- يف عام 1405ه�، صدر نظام رسوم وأجور خدمات املوانئ.

11- يف عام 1409ه�، صدر نظام الدفاتر التجارية.

12- يف عام 1409ه�، صدر نظام هيئة التحقيق.

13- يف عام 1412ه�، صدرت أهم األنظمة، وهي:

- النظام األسايس للحكم.

- نظام مجلس الشورى.

- نظام املناطق.

- نظام املحاسبني القانونيني.

- نظام الرشكات املهنية.

- نظام مكافحة الرشوة.
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14- يف عام 1414ه�، صدر نظام مجلس الوزراء.

15- يف عام 1420ه�، صدر تنظيم املجلس االقتصادي األعىل.

16- يف عام 1421ه�، صدرت أنظمة االستثامر األجنبي، والتأمينات االجتامعية.

17- يف عام 1421ه�، صدرت تنظيامت الهيئة العامة لالستثامر وصندوق تنمية املوارد البرشية.

18- يف عام 1421ه�، صدر النظام األس��ايس لهيئة املحاسبة واملراجعة لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

19- يف عام 1422ه�، صدرت الئحة الغرامات والجزاءات عن املخالفات البلدية.

20- يف عام 1424ه�، صدرت أنظمة:  السوق املالية، مراقبة رشكات التأمني التعاوين، والرهن التجاري.

21- يف عام 1425ه�، صدر نظام رضيبة الدخل.

22- يف عام 1427ه�، صدرت أنظمة، وهي:

- نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه.

- نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية.

- نظام البنك السعودي للتسليف واالدخار )بنك التنمية االجتامعية(.

23- يف عام 1431ه�، صدر نظام إيرادات الدولة، وصدرت الئحته التنفيذية يف عام 1432ه�.

24- يف عام 1432ه�، صدر تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.

25- يف عام 1432ه�، صدر تنظيم الجمعية السعودية للمراجعني الداخليني.

26- يف عام 1433ه�، صدر نظام مكافحة غسل األموال.

27- يف عام 1437ه�، صدر نظام الرشكات.

28- يف عام 1437ه�، صدر نظام رسوم األرايض البيضاء والالئحة التنفيذية له.

29- يف ع��ام 1438ه�، ص��در تنظيم الهيئة العام��ة للزكاة والدخل، ونظام رضيبة الس��لع 

االنتقائية، ونظام رضيبة القيمة املضافة.

30- يف شهر 11 من عام 1439ه�، صدر تنظيم مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق.

31- يف ش��هر 12 من 1439ه�، صدر قرار مجلس ال��وزراء بتحويل »مصلحة أمالك الدولة« 

إىل هيئة عامة باسم »الهيئة العامة لعقارات الدولة«، وصدر تنظيم الهيئة.
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المرحلة القادمة:  االنتقال من استخدام األساس النقدي ألساس االستحقاق:

كان ق��رار مجلس ال��وزراء ذو الرقم )235( وتاريخ 1425/8/20ه��� حافزاً قوياً ملواصلة 

الجهود املش��رتكة لإلس��هام يف دفع مس��رية اإلصالح االقتصادي واملايل واإلداري، حيث قىض 

يف فقرته )األوىل( باملوافقة عىل »قيام الديوان العام للمحاس��بة بتطوير النظام املحاس��بي 

الحكوم��ي مبا يواكب التطور يف حقول املحاس��بة واملراجعة ومعايريها املهنية، والتنس��يق 

ال مع وزارة املالية والهيئات املهنية املتخصصة، مثل الهيئة الس��عودية  يف ذلك وبش��كل فعَّ

للمحاس��بني القانوني��ني، مبا يكف��ل ألجهزة الدولة الحص��وَل عىل البيان��ات املالية الدقيقة 

واملعلوم��ات املوثوقة عن أقيام أصول املرافق العام��ة ذات الطابع االقتصادي وممتلكاتها، 

وبخاصة املس��تهدفة بالتخصيص؛ بغية متكينها من اتخاذ القرارات املناسبة لتطوير أساليب 

إدارة ه��ذه املرافق وتش��غيلها عىل أس��س اقتصادية وتجارية س��ليمة ومجدية«.  وقد تمَّ 

تشكيل فريق عمل من املختصني لدراسة األسلوب املالئم لتطوير النظام املحاسبي الحكومي 

واق��رتاح اإلط��ار املرجعي والفكري املناس��ب لذلك، ووضع خطة العم��ل والربنامج الزمني 

ت دراس��ته حول مرشوع تطوير النظام مشتملًة عىل دليل أهداف  ملراحل التنفيذ، وقد أُِعدَّ

ومفاهيم ومعايري املحاسبة الحكومية.

ويف خطوة الحقة تعمل وزارة املالية عىل االنتقال بالنظام املحاس��بي من تطبيق األس��اس 

املحاس��بي النقدي إىل أس��اس االستحقاق يف تس��جيل العمليات املالية يف األجهزة الحكومية؛ 

وذلك بسبب أن استخدام األساس النقدي يف تسجيل العمليات املالية الحكومية ال يُوفِّر صورة 

للواق��ع الفعيل للعمليات املالية الحكومية، وقد يُظِه��ر نتائَج ُمضلِّلة عن الحالة املالية، فضالً 

عن أن الجهات الحكومية باس��تمرارها يف استخدام األساس النقدي ليس لديها معلومات عن 

قيمة األصول الثابتة، وتقلُّ أدوات مراقبتها ومتابعتها؛ لذلك بدأت وزارة املالية خطوات مهمة 

لتنفيذ مرشوع تطوير النظام املحاسبي الحكومي، تنفيذاً ألداة من أدوات أحد برامج التحوُّل 

الوطني وهو كفاءة اإلنفاق، وفيه س��يتم التحوُّل من األس��اس النقدي إىل أساس االستحقاق، 

ونج��اح ذلك يتطلب التح��وُّل من موازنة البنود إىل موازنة الربامج واألداء، وكذلك اس��تخدام 

موازنة التخطيط والربمجة وهي التي استُخدمت فعلياً يف برامج التحول الوطني.  هذا التطور 

س��ريفع كفاءة إعداد املوازنة العامة للدولة، ويساعد يف املحافظة عىل أصول الدولة وحرصها 

وتسجيلها يف السجالت املحاسبية، والحفاظ عىل االستخدام األمثل للامل العام.
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هن��اك وجهة نظر أخرى متداولة عىل نطاق مح��دود، واملؤلف ال يتبناها عىل اإلطالق، 

ومفاده��ا حول مدى جدوى تطبيق أس��اس االس��تحقاق أو األس��اس النق��دي يف األنظمة 

املحاس��بية الحكومية، وبها أن املوازنة العامة للدولة هي حجر األساس يف النظام املحاسبي 

الحكوم��ي، الذي يهدف يف مقام��ه األول إىل الرقابة املالية للتحصي��ل واإلنفاق، وال يهدف 

إىل املس��اءلة عن العمليات أو عن قياس كفاءة األداء.  ومل يطرأ عىل هذا الهدف أيُّ تغيري، 

رغ��م املحاوالت الجادة لتطويره يف مجال قياس كفاءة األداء، فالنظام املحاس��بي الحكومي 

وعىل املس��توى العاملي، مل يتمكن من قياس كفاءة األداء بنفس درجة الدقة التي متكَّن بها 

رة لإليرادات  نظام املحاس��بة املالية من قياس��ه، فاملوازنة العامة تحتوي عىل املبال��غ املقدَّ

واملرصوفات املتوقعة، والتي عىل أساس��ها تتم عملية الرقاب��ة املالية.  وبالتايل، فإن تبويب 

املوازنة وتقدير بياناتها عىل أسس سليمة يساعد يف تحقيق هذا الهدف األسايس للمحاسبة 

الحكومي��ة، أال وه��و تحقيق الرقابة املالية وليس الرقابة عىل كف��اءة األداء.  هذه الحقيقة 

أصبحت من بديهيات املحاسبة الحكومية.  لهذا، نتساءل أوالً:  عمَّ إذا كان استخدام أساس 

االس��تحقاق أو األس��اس النقدي متعلقاً بدورهام يف قياس كفاءة األداء؟  فالدالئل تُشري إىل 

أنه ال ألس��اس االس��تحقاق وال لألس��اس النقدي عالقة بقياس كفاءة األداء.  والتخاذ األصلح 

منهام استخداماً يف املحاسبة الحكومية )األساس النقدي أو أساس االستحقاق(، فحبذا لو تم 

مراعاة ما ييل)7(:  

1- األس��اس النقدي يف املحاسبة الحكومية ُمس��تخَدم منذ فرتة طويلة يف اململكة، ويف كثري 

ظاً،  من دول العامل، وقد أثبت فاعليته عىل مرِّ الس��نني.  فاألساس النقدي هو األكرث تحفُّ

خاص��ة فيام يتعلق بتس��جيل اإليرادات.  فاإلي��رادات ال يتم االعرتاف بها أو تس��جيلها 

إال بعد اس��تالمها نقداً.  كام أن ما يرتتب عىل اس��تخدام أس��اس االستحقاق من تسجيل 

للمدين��ني )أو العهد( وما قد ينتج عنها من ديون معدومة، موضوع آخر يجب أخذه يف 

االعتب��ار.  كذلك فإن اإليرادات النقدية تُعترب من املصادر األساس��ية لتمويل املرشوعات 

واملدفوعات الحكومية بشكل عام.  فإذا مل تتحقق هذه اإليرادات بحالتها النقدية، فقد 

تعجز الوزارات واملصالح الحكومية عن الوفاء بتعهداتها.

)7( العامري، صالح )1437ه�(.  األساس النقدي أو االستحقاق، مقال بجريدة الرياض، العدد )17291(، الثالثاء 14 محرم 

1437ه�.
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2- يش��ري البع��ض إىل أن الوحدات الحكومي��ة يف الواليات املتحدة وبع��ض الدول، وبعض 

املؤسس��ات الدولية، تستخدم أساس االس��تحقاق يف االعرتاف بإيراداتها.  قد يكون هذا 

صحيحاً إىل حد ما، إال أن الوحدات الحكومية يف الواليات املتحدة وضعت رشوطاً قاسية 

يف استخدام هذا األساس.

3- وإذا نظرن��ا إىل طبيع��ة اإلي��رادات للوح��دات الحكومية يف الوالي��ات املتحدة، نجد أن 

معظمها متعلقة بالرضائب بشكل عام، فالرضائب ميكن تقديرها وميكن ضامن تحصيلها 

بدرجة عالي��ة من الدقة والتأكد، مع ذلك، فإن الوحدات الحكومية يف الواليات املتحدة 

ال تس��تخدم أس��اس االس��تحقاق إال مع نوع واحد من الرضائب، أال وهي الرضيبة عىل 

امللكية، أكرث الرضائب دقًة يف الحساب وأكرثها تأكيداً يف االستالم.  

استخدام الحاسب اآللي في النظام المحاسبي الحكومي في السعودية:

من التطوُّرات املهمة للمحاسبة الحكومية يف السعودية استخدام الحاسب اآليل يف تنفيذ 

العمليات املالية، الذي يعود للعام 1972م، أي قبل نحو خمس��ني سنة، فقد متت االستعانة 

بخبري متخصص يف الحاسب اآليل أىت من األمم املتحدة بناًء عىل طلب من السعودية، ليقوم 

ها( لالستفادة من التقنية  بإعداد دراس��ة لوزارة املالية واالقتصاد الوطني )كان هذا مس��امَّ

باس��تخدام الحاسب اآليل ملعالجة العمليات املحاسبية ملصلحة معاشات التقاعد.  وخلصت 

هذه الدراسة إىل رضورة أن يكون هناك مركز للحاسب اآليل يف اإلدارة املركزية لإلحصاءات، 

وكذلك أهمية إنش��اء مركز حاسب آيل يف وزارة املالية إلدارة ومعالجة حسابات الوزارة من 

مرصوفات وإيرادات، وطبَّقت الوزارة التوصيات، وخالل عدة س��نوات زادت االستفادة من 

الحاسب اآليل، وأصبح يُستخَدم يف تنفيذ العديد من األعامل املالية، ومنها)8(:

- إعداد مسريات الرواتب آلياً يف وزارة املالية وبعض الجهات الحكومية.

- أصبحت وزارة املالية تطبع الشيكات الوزارية واإلشعارات آلياً.

- معالجة ومراقبة اإليرادات واملرصوفات وإجراء التحليل املايل لها.

)8( معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية الس��عوية )1401ه�(.  ندوة النظام املحاسبي الحكومي، الرياض:  مطابع معهد 

اإلدارة العامة، ص 178 - 180.
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- مراقبة السيولة وحسابات األسهم.

- كذلك الحسابات ذات العالقة بإنتاج الزيت ومكامنه.

ومل تعد الجهات الحكومية تس��تخدم النظام اليدوي يف تس��جيل العمليات املحاس��بية، 

بداي��ًة من ق��رار مجلس ال��وزراء رق��م )235( وتاريخ1425/8/20ه�، ال��ذي نصت الفقرة 

)3( من��ه أنه »عىل الجهات الحكومية اإلرساع يف تبني اس��تخدام أنظمة الحاس��ب اآليل يف 

جميع العمليات املالية واملحاس��بية، والتحوُّل من الوس��ائل التقليدية يف مس��ك السجالت 

وإعداد الحس��ابات والبيانات املالية إىل الوسائل اإللكرتونية وتقديم بياناتها للمراجعة عىل 

أقراص مدمجة بدالً من املس��تندات الورقية«.  ويف هذا تأكيد عىل عدم اس��تخدم األنظمة 

اليدوية واالنتقال إىل األنظمة اآللية املحاس��بية.  واس��تمرت الجه��ات الحكومية يف تطوير 

اس��تخدامها للربامج اإللكرتونية يف معالجة العمليات املحاس��بية وكذلك املالية، وتولَّت كل 

جهة إما تصميم برامجها ذاتياً باستخدام املوارد البرشية املتخصصة لديها، وأما الجهات التي 

ال متل��ك الكوادر البرشية املؤهلة فقد لج��أت للرشكات املتخصصة لتصميم أنظمتها املالية، 

والتي شملت:

- النظام املحاسبي.

- نظام املوارد البرشية.

- نظام املستودعات ومراقبة املخزون.

- نظام املشرتيات.

- نظام الصيانة.

عدم تبني وزارة املالية برنامجاً واحداً يُطبَّق يف جميع الجهات الحكومية َخلَق إش��كاليًة 

يف التباين يف األنظمة اآللية، وكذلك زاَد من تكلفة تصميم هذه الربامج، فرمبا نفس الربنامج 

م ألكرث من جهة حكومية مع تعديالت بس��يطة ويُؤَخذ عليه مبالغ من كل منها، وهذا  يُقدَّ

يص��بُّ يف ع��دم الكفاءة يف اس��تخدام املوارد.  ورمب��ا يتم تجاوز ذلك عن��د تصميم النظام 

د لكل الجهات  املحاسبي املنتظر َوفْق أساس االستحقاق، حيث سيكون هناك نظام آيل موحَّ

الحكومية مع إجراء التعديالت املناسبة لكل جهة.
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كذل��ك من التطورات يف هذا املجال، أنَّ وزارة املالية مل تعد تصدر الش��يكات الوزارية، 

وإمنا تُحوِّل املبالغ لحس��ابات املس��تفيدين مبارشة.  فاستخدام التقنية ال شك أنه يُقلِّل من 

التكاليف، ويزيد من كفاءة اإلنفاق.  وبتاريخ 1418/1/8ه� تمَّ تش��غيل النظام الس��عودي 

للتحوي��الت الرسيعة )رسيع(، وهو نظام للمدفوعات والتس��ويات البنكية عىل املس��توى 

العامل��ي، ومن خالله تمَّ تحويل الرواتب واملس��تحقات للموظفني واملس��تفيدين وإيداعها 

يف حس��اباتهم وإلغاء اس��تخدام الشيكات، وهذا شكَّل نقلة يف اس��تخدام التقنية يف املجال 

املحاسبي الحكومي.

تدشين منصة اعتماد:

بتاري��خ 1439/5/4ه���، ويف إطار التوجه��ات الرامية إىل تحقيق رؤي��ة اململكة 2030، 

ولتمكني الجهات الحكومية من تنفيذ مش��اريعها الخاصة س��واًء ما يتعلق بتنفيذ مشاريع 

برامج رؤية اململكة 2030 أو مشاريع التنمية الوطنية؛ دشنت وزارة املالية منصة )اعتامد( 

الرقمي��ة للخدمات اإللكرتوني��ة، التي تنضوي تحته��ا الخدمات اإللكرتونية ل��وزارة املالية 

م��ة للقطاعني العام والخاص، وتَُع��دُّ )اعتامد( منصة رقمية وموح��دة، تتيح للجهات  املقدَّ

الحكومي��ة والقطاع الخاص االس��تفادَة الكاملة واملبارشة من الخدم��ات اإللكرتونية لوزارة 

املالي��ة مبزايا عالية ومواصفات تقنية متقدمة وتنافس��ية، وتضمن الرسعة يف أداء األعامل، 

والدقة يف البيانات، والسهولة يف اإلجراءات.  وهذه تَُعدُّ نقلًة مهمًة ونوعيًة يف مسار تحقيق 

التح��وُّل الرقمي لكل املعامالت الحكومي��ة الخاصة بوزارة املالية، وتُع��زِّز جانب التواصل 

ال واملثمر بني املالية والقطاعني العام والخاص، وتس��هم يف تعزيز الش��فافية وتحسني  الفعَّ

كفاءة األداء، وتُوفِّر الكثرَي من الجهد اإلداري واإلجرايئ بني وزارة املالية والجهات املستفيدة 

م��ن خدمات الوزارة، مثل:  إدارة امليزانية، ونظام املنافس��ات واملش��رتيات، وإدارة العقود 

والتعميدات، وإدارة املدفوعات.

مها ملختلف  منصة اعتامد تعترب منصًة إلكرتونية ش��املة لخدمات وزارة املالية التي تُقدِّ

الجهات الحكومي��ة والقطاع الخاص متكيًنا للتحوُّل الرقمي لخدمات وزارة املالية، وتتضمن 

العديَد من الخدمات األساس��ية، مثل إدارة العقود وامليزانية واملدفوعات باإلضافة إىل إدارة 

املنافسات واملشرتيات والحقوق املالية.  وتشمل مجموعة الخدمات اآلتية:
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1- توفري الخدمات اإللكرتونية لِكل ما يخصُّ ميزانية الجهات الحكومية، وتشمل:

- تبليغ امليزانية.

- عرض امليزانية.

- مناقالت امليزانية.

- تعزيز امليزانية.

- تخطيط امليزانية.

2- طرح املناقصات وفحص العروض والرتسية إلكرتونياً، كام متكِّن القطاع الخاص من االطالع 

عىل املناقصات واستقبال الدعوات ورشاء الكراسات والتقديم عليها إلكرتونياً، وتشمل:

- طرح الكراسات.

- رشاء الكراسات.

- تقديم العروض.

- فحص العروض.

- التقييم الفني.

- الرتسية.

3- إدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل إلكرتوين حتى الحصول 

عىل املوافقات الالزمة من الجهة الحكومية ووزارة املالية، وتشمل:

- تسجيل العقود / التعميدات.

- إجازة العقود.

4- متكِّ��ن القطاع الخ��اص من تقديم مطالباته��م املالية الخاصة مبش��اريعهم مع الجهات 

الحكومية مروًرا بأوامر الرصف والدفع إلكرتونياً، وتشمل:

- مطالبات مالية.

- أوامر الرصف.

- أوامر الدفع.
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5- متك��ني الجهات الحكومية من رف��ع طلبات أوامر الرصف والدف��ع لتعويضات العاملني 
إلكرتونياً، وتشمل:

. - رفع املسريَّ

- أوامر الرصف.

- أوامر الدفع.

كل تلك التطورات تدعم التوجه الكبري والرسيع يف اس��تخدام التقنية وبشكل كبري جداً 
يف املالية الحكومية يف اململكة العربية الس��عودية.  وخالل الس��نوات القادمة سيتضح تأثري 

كل هذه املبادرات والربامج.

التعليمات المالية السنوية لتنفيذ الميزانية)9)،)10)،)11):

يف بداية كل سنة مالية يصدر مرسوم مليك بناًء عىل قرار مجلس الوزراء باعتامد املوازنة 
وتبليغها للجهات الحكومية، ويتضمن هذا املرسوم الكثرَي من األحكام املالية املتعلقة بتنفيذ 
املوازنة، وكذلك يُصِدر وزير املالية تعليامت تنفيذ امليزانية، وتحتوي هذه األوامر والقرارات 

والتعليامت عىل ما يأيت:  

د  أوالً:  تقدير اإليرادات واعتامد املرصوفات ملوازنة الدولة عن الس��نة املالية القادمة، ويُحدَّ
الفائض أو العجز فيها.

ث�ان�ي�اً:  اعتامد ميزانيات املؤسسات العامة.

ث�ال�ث�اً:  اعتامد ميزانيات األمانات والبلديات.

رابع��اً:  تُستوَف اإليرادات َوفق األنظمة املالية، وتُودَع جميعها يف حساب جاري وزارة املالية.

خامساً:  ترُصَف النفقات وفق امليزانية العامة والتعليامت الخاصة بها.

سادساً:  تفويض وزير املالية بتغطية العجز إْن ُوجد عرب التحويل من حساب فوائض السنوات 
السابقة ومن االحتياطي العام للدولة لحساب جاري وزارة املالية، وكذلك من خالل 

االقرتاض وإصدار أدوات الدين والصكوك داخل اململكة وخارجها.

)9( ملك اململكة العربية السعودية، املرسوم املليك باعتامد امليزانية العامة للدولة.

)10( األمانة العامة ملجلس الوزراء، اململكة العربية السعودية، قرار مجلس الوزراء باعتامد امليزانية العامة للدولة.

)11( وزارة املالية، اململكة العربية السعودية، تعليامت تنفيذ امليزانية العامة للدولة.
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سابع�اً:  يُحوَّل الفائض يف اإليرادات إىل حساب االحتياطي العام للدولة.

ث�امن�اً:  أحكام املناقالت:

1- تت��م املناقالت بني اعتامدات أبواب وفصول وفروع امليزانية وامليزانيات امللحقة 

بقرار من وزير املالية.

2- للوزير املختص أو رئيس الجهة ذات امليزانية املستقلة إجراء املناقالت بني بنود 

النفقات التش��غيلية وكذلك اعتامدات الربامج واملشاريع، عىل أال يزيد ما يُنقل 

إىل أي بن��د أو برنامج أو يض��اف إىل أي منهام عىل نصف اعتامده األصيل، فيام 

ع��دا بن��ود وبرامج الرواتب.  وم��ا يزيد عن نصف االعتامد م��ن صالحية وزير 

املالية.  ويُستثَنى من ذلك املناقالت بني أبواب وفصول وفروع امليزانية الخاصة 

بربامج التحوُّل الوطني، التي تتطلب إضافًة ملا سبق، موافقَة مركز تحقيق كفاءة 

اإلنفاق الرأساميل والتشغييل.

3- تتم املناقالت بني تكاليف املشاريع املُعتمدة بقرار من الوزير املختص أو رئيس 

الجهة ذات امليزانية املس��تقلة برشط أال يزيد ما يُضاف إىل تكاليف أي مرشوع 

ُمعتَمد عىل نسبة )10%( من التكاليف الكلية املعتمدة له.

4- تتم املناقالت بني تكاليف كلٍّ من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد عىل )%10( 

من التكاليف املعتمدة للمشاريع بقرار من وزير املالية.

5- تلت��زم الجهة الحكومية بعدم تقديم أكرث من طلب نقل واحد كل ثالثة أش��هر، 

مع إرسال تقرير بالتدفقات النقدية رفق الطلب.

صة لألغراض اآلتية: 6- أال يتم النقل من اعتامدات البنود املخصَّ

- تذاكر اإلركاب والنقل الشخيص.

- الخدمات العامة )الكهرباء، املياه، االتصاالت، الربيد(.

- مخصصات االبتعاث والتدريب ومكافآت الطلبة والرس��وم الدراسية وبرنامج 

االبتعاث اإلضايف.

- االعتامدات املضافة من خارج ميزانية الجهة.
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7- أال يتم النقل من وإىل اعتامدات البنود املخصصة لألغراض اآلتية:

- برنامج االبتعاث اإلضايف.

- النفقات الرسية.

- تعويضات نزع امللكية.

- نفقات النشاط الريايض والثقايف.

- إعانات زراعية.

- إعانات ومساعدات الضامن االجتامعي.

- اإلعانات األخرى املتفرقة.

8- تُزوَّد وزارة املالية بنسخة من كل قرار مناقلة فوَر صدوره.  

ص له. تاسع�اً:  ال يجوز استعامل االعتامد يف غري ما ُخصِّ

عاش�راً:  ال يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهام أن يُرتِّب التزاماً عىل سنة مالية 

ُمقبلة عدا العقود ذات التنفيذ املستمر.

ح��ادي عرش:  لوزير املالية صالحية صف تجاوزات البنود من نفس موازنة الس��نة املالية، 

إال إذا كان التجاوز عن ترصف غري مربر، فرُيفَع األمر لرئيس مجلس الوزراء.

ثان�ي عش��ر:  اعتامد التشكيالت اإلدارية للجهات الحكومية.

ثال�ث عش��ر:  التعيني والرتقية تكون عىل الوظائف املعتمدة بامليزانية.

راب��ع عش��ر:  ال يجوز إحداث وظائف أو مراتب أو رتب وال رفعها، ويجوز التحوير مبوافقة 

وزير املالية وكذلك نقلها.  ويستثنى من ذلك تعيني الوزراء ومن يف مرتبتهم 

وموظفي املرتبة املمتازة وما يعادلها.

خام��س عرش:  عىل األجهزة الرقابي��ة متابعة تطبيق ما تقيض به األوامر واملراس��يم امللكية 

واألنظمة والتنظيامت واللوائح والقرارات والتعليامت ذات الصلة.

سادس عش�ر:  يصدر وزير املالية التعليامت الالزمة لتنفيذ امليزانية.

س��ابع عش���ر:  ال ترسي األح��كام التنظيمية الواردة يف هذا املرس��وم عىل املؤسس��ة العامة 

للخطوط الجوية العربية السعودية.
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العهد والسلف:  

1- ميكن صف سلفة مستدمية ملقابلة النفقات العاجلة بحيث ال تتجاوز )300.000( ريال.

2- ميكن صف س��لف مستدمية للس��فارات واملمثليات واملكاتب الحكومية خارج اململكة 

ل��رصف الرواتب مبا يعادل راتب ش��هرين.  كام ميكن صف س��لف مس��تدمية ملواجهة 

النفقات التشغيلية، وتكون يف حدود نفقات شهرين.

3- ميكن صف سلفة مؤقتة ملواجهة النفقات العاجلة ال تتجاوز )200.000( ريال.

4- يجب االرتباط عىل بنود امليزانية عند صف أي سلفة.

أقساط البلديات:

وق��ف العمل بالحاالت املالية لرصف تعويضات العامل��ني يف ميزانيات البلديات بحيث 

ترُصف من أمانات املناطق )مثل، أمانة مدينة الرياض ترصف لبلديات منطقة الرياض(، مع 

استمرار صف الحاالت املالية األخرى.

الدورات المستندية للمصروفات واإليرادات في الجهات الحكومية:

يجب أن نُفرِّق بني الدورة املحاسبية والدورة املستندية، فالدورة املحاسبية هي املتعلقة 

بتحديد العمليات املالية وتحليلها وتس��جيلها يف س��جل اليومية العام��ة، ومن ثَمَّ الرتحيل 

إىل سجل األستاذ واألس��تاذ املس��اعد وتبويبها وإعداد التقارير املالية والحسابات الختامية 

عنها، وهذه س��وف نتحدث عنها يف الفصل الخامس.  بينام الدورة املستندية تتعلق بدورة 

املس��تندات التي تتعلق باإلجراءات واملس��تندات الالزمة إلنج��از العملية املالية من صف 

وتحصيل، وهي محور حديثنا يف هذا الجزء من الفصل الرابع.

أوالً - دورة المصروفات:  

دورة املرصوف��ات يف الجهات الحكومي��ة تتغري بتغريُّ نوع النفقة امل��راد دفعها، فدورة 

مرصوفات اس��تحقاقات املوظف��ني تختلف ع��ن دورة تأمني االحتياجات بال��رشاء املبارش، 

والتي تختلف عن تأمني االحتياجات باملنافس��ة املحدودة أو العامة.  يف هذا الجزء سيكون 
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الحديث عن الدورة املس��تندية لرشاء االحتياجات، والت��ي تتكون من عدة خطوات مهمة 

لضبط الجوانب الرقابية والتأكد من تطبيق النُّظم واللوائح ذات العالقة.

قب��ل عرض الدورة املس��تندية واإلجرائية للرشاء املبارش، ننوه عىل أن نظام املنافس��ات 

واملشرتيات الحكومية مل يتطرق إىل أي نوع من إجراءات الرشاء املبارش، بل ترك ذلك لتقدير 

الجهة الحكومية نفسها يف أن تتبع اإلجراءات امليرسة التي توصلها إىل معرفة أفضل األسعار 

وأنسبها.  ومن خطوات الرشاء التي تتبعها الجهات الحكومية ما ييل:

1- نشأة الحاجة:

تبدأ إجراءات الرشاء بالتأكُّد من الحاجة الفعلية لألصناف املطلوبة من القسم أو اإلدارة 

مت باحتياجها، ومس��تند ذلك هو رفع طلب إلدارة املش��رتيات، قد يكون ورقياً  الت��ي تقدَّ

أو إلكرتوني��اً ك��ام يف ُجلِّ الجهات الحكومية يف الس��عودية.  ويتضمن طل��ب الرشاء وصفاً 

دة بالجهة الحكومية. تفصيلياً لألصناف املطلوبة، َوفق مناذج رشاء موحَّ

2- التحقُّق من رصيد الصنف في المستودعات:

إدارة املشرتيات بدورها تُحوِّل طلب الرشاء إلدارة املستودعات أو مراقبة املخزون للتأكُّد 

م��ن عدم وجود رصيد كاٍف له��ذا الصنف، وقد يتم اختصار هذا اإلجراء بأن يتم بني الجهة 

الطالبة لالحتياجات واملس��تودعات قبل رفعه للمش��رتيات، فيأيت طلب الرشاء ُمرفَقاً بإفادة 

املس��تودعات بعدم وجود الصنف، وفق اإلجراءات املتبعة يف الجهة الحكومية.  واملس��تند 

هنا هو تأكيد من املستودعات بعدم توفُّر الصنف بها.

3- موافقة صاحب الصالحية:

ال بد من أخذ موافقة صاحب الصالحية عىل التأمني، وتعترب من أهم الخطوات لعالقتها 

بتنفيذ األنظمة واللوائح والقرارات املتعلقة بالصالحيات قبل البدء يف إجراءات التأمني.  

4- وصف االحتياجات:

بعد تأكد إدارة املشرتيات من عدم توفُّر االحتياج يف املستودع، تتم مراجعة طلبات الرشاء 

يف ضوء ما يتوفر لهم من معلومات وكتالوجات عن هذه األصناف َوفْق مسحهم للس��وق.  
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م��ن النقاط املهمة لتطبيق كف��اءة اإلنفاق أن يتم التأكد من س��المة املواصفات املطلوبة، 

وأنها يف حدود االحتياجات الفعلية وليست أكرب منها وال أقل، فتأمني االحتياجات مبوصفات 

تف��وق املطلوَب يعترب م��ن مظاهر اإلرساف والتبذير؛ لذلك من ال��رضوري أن يكون هناك 

خطوة تُساعد الجهة الحكومية لتحقيق الكفاءة يف إنفاقها.

5- اختيار جهات تأمين االحتياجات وتحديد السعر المناسب:

يتم بعد التأكُّد من س��المة املواصفات اختيار أفضل الرشكات واملؤسسات املتخصصة يف 

مجال االحتياج للحصول عىل التس��عريات من ثالثة مصادر عىل األقل بعد حرصها واختيار 

أفضلها.  وعملية تحديد الس��عر املناس��ب تحكمها مجموعة من العوامل، مثل التسعريات 

والكتالوجات، وميكن مفاوضة املوردين للحصول عىل أنسب األسعار.

وقد بدأت الجهات الحكومية يف اس��تخدام منصة اعتامد من عام 2018م، واس��تكملتها 

يف ع��ام 2019م.  فعرب املنصة هناك العديد من الخدمات التي ميكن للجهات الحكومية أن 

تستفيد منها، ومن الخطوات املهمة عىل منصة اعتامد:

- الذهاب أليقونة إنش��اء منافس��ة، ومن ثَمَّ اختيار نوع املنافس��ة )دعوات/رشاء مبارش(، 

وإدخال معلوماتها األساسية.

- باإلمكان إنش��اء جدول الكميات من خ��الل اختيار جدول الكميات، والضغط عىل أيقونة 

إضافة جدول وإدخال اسم الجدول والضغط عىل تأكيد.  

- بعد إضافة جدول الكميات تكون الحالة تحت التحديث مع ظهور ثالثة خيارات )لتعديل 

االس��م، حذف الجدول من دون الحاجة العتامد الحذف من ِقبل املدقق، تعديل األصناف 

إلضافة وتعديل أصناف جدول الكميات(.

- بع��د االنتهاء من إنش��اء عملية ال��رشاء املبارش، يتم االنتقال إىل أيقونة قامئة املنافس��ات 

املوج��ودة يف لوحة التحكم ويُرفق معه��ا مجموعة من خيارات التحكم التي تتيح ملدِخل 

البيان��ات تعدي��ل معلومات العملية م��ع مالحظة حالة العملية )تح��ت التحديث( قبل 

إرسالها لالعتامد من ِقبل مدقق البيانات.

- بعد االنتهاء من إنش��اء العملية يُتاح ملدِخل البيانات خياُر إرس��ال العملية لالعتامد، ليتم 

تأكيد إرسال العملية من ِقبل ُمدِخل البيانات.



أسس املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية

237املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية

- بعد تسجيل دخول مدقق البيانات يظهر ملدقق البيانات لوحة التحكم ولوحة املعلومات، 

والس��تعراض العملية بانتظ��ار االعتامد ميكنه الضغط عىل أيقونة )قامئة املنافس��ات( أو 

م��ن خالل عمليات بحاجة إىل االعتامد والضغط عىل خيار اس��تعراض، لتظهر معلومات 

العملية للمراجعة والتدقيق ليتم اعتامدها، فيتم إرس��ال SMS إىل جوال مدقق البيانات 

وبري��ده اإللك��رتوين تحتوي عىل رمز رقمي يجب عليه إدخال��ه يف حقل )رمز املصادقة( 

لالعتامد.  وبعد اعتامد العملية من ِقبل مدقق البيانات تظهر يف قامئة املنافس��ات بحالة 

معتمد.

- يت��اح بع��د ذلك ملدخل البيانات إرس��ال دعوات للموردين، ويف صفحة إرس��ال الدعوات 

للموردي��ن تظهر قامئة املورِّدين ويُرف��ق بكل مورد خيار، أضف لقامئ��ة الدعوات، وبعد 

اختي��ار أحد املوردين ودعوته للمنافس��ة ينتقل ليُدرج تحت قامئ��ة املوردين املدعوين، 

مع إمكانية إلغاء الدعوة من ِقبل ُمدِخل البيانات، لريسل ملدقق البيانات لالعتامد.

6- االرتباط على المبلغ:  

بع��د تحديد ن��وع االحتياج، يتم تحديد البند املختص بامل��رصوف واملبلغ املقرَّر صفه، 

ويت��م رفع طلب باالرتباط إلدارة امليزانية للتأكد م��ن توفُّر املبالغ قبل الرشوع يف عمليات 

التعاقد والتأمني، وهذا من اإلجراءات الرقابية املهمة.

7- إصدار أمر التوريد:

بع��د وصول ما يفيد بحجز املبلغ م��ن إدارة امليزانية، وبعد االتفاق النهايئ مع املوردين 

عىل األصناف وأس��عارها، يصدر أمر توريد أو يرُبَم عقد توريد ُموقَّع من صاحب الصالحية 

يف الجهة الحكومية.

8- متابعة أمر التوريد:

بعد التعاقد أو إصدار أمر التوريد، تقوم إدارة املش��رتيات بإرسال العقد أو أمر التوريد 

للُمورِّد الس��تكامل عملية التوري��د، والتواصل مع املوردين لحني اس��تالم األصناف وفحصها 

وقبولها.
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9- االستالم والفحص:

يتم اس��تالم األصناف م��ن ِقبل املس��تودعات، ويكون ذلك مبذكرة إدخال للمس��تودع، 

وإذا كانت األصناف ستُس��تخدم مب��ارشة من ِقبل اإلدارة طالبة الرشاء يَُعدُّ محرض اس��تالم 

بدالً م��ن مذكرة اإلدخال للمس��تودع، وتت��م املطابقة بني فاتورة التوري��د وتعميد التوريد 

أو العق��د للتأكد من توريد املطل��وب.  وبعد االنتهاء من عملية املراجعة من حيث الكمية 

والقيمة وبقية البيانات، يتم استالم األصناف.

10- مراجعة الفواتير:

م املورِّد الفواترَي واملطالبات إلدارة املش��رتيات لرصف مس��تحقاته، وتستكمل إدارة  يُقدِّ

املشرتيات املس��تندات النظامية للرصف من تعميد وفواتري ومحارض استالم، وتُرَسل لإلدارة 

املالية الستكامل املراجعة والرصف.

11- تدقيق مسوغات طلب الصرف:

يقوم املحاسب بفحص مستندات التوريد للتأكد من اكتاملها لرصف االستحقاق، ويراجع 

فات��ورة امل��ورد مع أمر التوري��د )التعميد( أو العق��د ومحرض االس��تالم أو مذكرة اإلدخال 

حة بهذه املستندات، كام يتأكد من رشوط التوريد  للمس��تودع، ويتأكد من الكميات املوضَّ

واألسعار وتاريخ التوريد للتأكد من عدم التأخر يف التوريد وفرض الغرامات وفق النظام، كام 

يتم أيًضا تصحيح أي أخطاء يف تلك املس��تندات.  بعدها يقوم املحاسب بتحديد الحسابات 

والبن��ود ذات العالق��ة بالعملية املالي��ة، وتحديد املبالغ املراد صفه��ا وغرامات التأخري إن 

ُوجدت.  

12- إعداد مستند القيد:

بعد تحليل العملية والتأكد من اكتامل مس��تندات الرصف، يتم إعداد القيد املحاسبي 

من واقع أمر اعتامد الرصف.  ويُطبع أمر الرصف من النظام املحاس��بي اآليل، ويتم إرساله 

للمختص��ني للمراجع��ة والتوقيع علي��ه من ِقبل املختص��ني، واعتامده م��ن ِقبل صاحب 

الصالحية.  
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13- تحرير وسيلة الدفع:

بعد اعتامد أمر الرصف واكتامل التوقيعات، يقوم املختص بوسائل الدفع بتحرير أمر دفع 

أو شيك حسب املبلغ، أو تُحوَّل مبارش لحسابات املوردين، وتُسلَّم املبالغ للمستحقني.

14- التسجيل في سجل اليومية والترحيل إلى سجل األستاذ العام:

بعد إصدار وسيلة الدفع من خالل النظام املحاسبي اآليل، يتم تسجيل أمر الرصف آلياً يف 

د آلياً عىل املستند.  كذلك يتم الرتحيل للحسابات  سجل اليومية حسب التاريخ والرقم املحدَّ

ذات العالقة يف سجل األستاذ العام واملساعد آلياً.  

15- حفظ النماذج والمستندات األخرى:

بعد الرصف مبارشة، من اإلجراءات املهمة أن يتم ختم جميع مستندات أمر الرصف بختم 

صف كإجراء رقايب مهم لضامن عدم استخدامها مرة أخرى يف الرصف، وتُحفظ املستندات يف 

اإلدارة املالية متهيداً لتقدميها الديوان العام للمحاسبة أو مراجع الحسابات الخارجي.

الديوان العام للمحاسبة 

الديوان 

العام 

للمحاسبة 

املصدر:  من إعداد املؤلف.

شكل )4-1):  الدورة املحاسبية يف النظام املحاسبي الحكومي يف اململكة
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مستندات الصرف في األجهزة الحكومية:

أمر اعتماد الصرف:

هو مستند يثبت اعتامد صاحب الصالحية واملختصني واملراقب املايل برصف نفقة معينة 

ملس��تفيد أو أكرث، ويحتوي أمر الرصف عىل كافة البيانات الالزمة لتوضيح القيد املحاس��بي 

والحس��ابات املختصة ووس��يلة الدفع املس��تخدمة.  أمر اعتامد الرصف الذي تُِعده اإلدارة 

املالية من خالل النظام املحاسبي اآليل ينقسم إىل ثالثة أجزاء هي )شكل رقم )2-4(:  

- الج��زء )أ(:  ق��د يَُعد هذا الجزء من ِقبل الوحدة اإلدارية املختصة بالنفقة )اس��تحقاقات 

املوظف��ني مس��ؤولية إدارة املوارد البرشي��ة(، )رشاء الل��وازم واملعدات مس��ؤولية إدارة 

ح إجاميل املبلغ املطلوب صفُه واسم املستفيد، ويُوقَّع من املوظف  املشرتيات(.  وفيه يُوضَّ

املختص ورئيس القسم.

- الج��زء )ب(:  القيد املحاس��بي يكون يف هذا الجزء؛ لذلك من ال��رضوري أن يَُعد آلياً من 

اإلدارة املالية بعد إدخال بيانات الجزء األول، إذ يتضمن رقم سجل الحرص والقيد املحاسبي 

وتوقي��ع املختصني باإلدارة املالية وتحديد نوع وس��يلة الدف���ع التي تُعتَمد من أصحاب 

الصالحي��ة )مدير اإلدارة املالية، املراقب املايل، صاح��ب الصالحية بالجهة(.  ويُعاب عىل 

هذا الجزء أن القيد املحاسبي ال يظهر بشكل القيد املزدوج املعروف محاسبياً، وإمنا يظهر 

عىل جزأين يف ش��كل جدول؛ الجزء العلوي فيه إجاميل املبلغ والحس��ابات املخصوم عليها 

د الباب والبند يف هذا الجزء أو أن تكون محس��ومة عىل أحد حس��ابات  النفق��ة، إذ يحدِّ

التسوية مثل العهد أو األمانات، وهو ميثل الجانب املدين من القيد املحاسبي.  أما الجزء 

السفيل من الجدول فتظهر فيه الحسميات إن ُوجدت، وصايف املبلغ املرصوف، وميثِّل هذا 

الجزء الجانَب الدائن من القيد املحاسبي.

وتُكرَّر العملية عىل منصة اعتامد بإدخال كافة املعلومات املتعلقة بهذا األمر.

ل  - الجزء )ج�(:  وهو الجزء الخاص بوس��يلة الدفع )أمر دفع، ش��يك، تحويل(، وفيه يُس��جَّ

رقم وس��يلة الدفع املس��تخدمة وتاريخها وتوقيع ُمحرِّرها مع بيان اس��م وتوقيع صاحب 

االستحقاق، كذلك يظهر رقم القيد املحاسبي ألمر الرصف وتاريخه.
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املصدر:  وزارة املالية.

شكل )2-4)
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أمر الدفـع:

هو أمر صادر إىل وزارة املالية )اإلدارة العامة للحسابات( لرصف مستحقات املستفيد َوفق 

املبل��غ املعتمد بأمر الرصف، ويُعتَمد أم��ر الدفع من أصحاب الصالحية يف الجهة الحكومية.  

وه��و من األوراق ذات القيمة الت��ي تُعاَمل َوفق أحكام وقواعد األوراق ذات القيمة ويُطبع 

يف مطابع الحكومة بأرقام تسلس��لية، ويُس��تخَدم من موظف مختص بتحرير هذه األوامر، 

ويتكون من أصل وصورة إضافًة إىل املس��ودة التي تبقى يف الدفرت، يُرَسل أصل أمر الدفع إىل 

وزارة املالية وتُرفق الصورة بأمر اعتامد الرصف، ويتضمن البيانات اآلتية:

رة ألمر الدفع. - رقم واسم الجهة املصدِّ

- رقم أمر الدفع يف الجهة اليرسى العلوية، وهي أرقام مطبوعة عىل أوامر الدفع وبش��كل 

تسلسيل كإجراء رقايب عىل األوراق ذات القيمة.  

- تاريخ أمر الدفع والسنة املالية املخصوم عىل حساباتها.

ح اسم املستفيد من االعتامد ورقمه. - إذا كان أمر الدفع خاصاً بفتح اعتامد مستندي، فيُوضَّ

- اسم صاحب االستحقاق ورقمه وجنسيته.

- طريق الرصف ورقم الحساب بالبنك )آيبان(، ورمز البنك.

- املبلغ املطلوب رقامً وكتابة، واسم العملة ورمز العملة.

- الغرض من دفع املبلغ.

ح فيه بيانات )رق��م الربنامج/املرشوع، التصنيف االقتص��ادي، املبلغ، املبالغ  - ج��دول يُوضَّ

املعادة لالعتامدات أو الحسميات(.

- أس��امء أصحاب الصالحي��ة وتوقيعاته��م )مدي��ر اإلدارة املالية، املراقب امل��ايل، صاحب 

الصالحية(. شكل رقم )3-4(

أوام��ر الدفع هي مس��تند كان��ت وزارة املالية تصدر عنه ش��يكات وزارية يتم تس��ليمها 

للمستحق، لكنَّ الوزارة حالياً تقوم بتحويل املستحقات للحسابات البنكية للمستحقني مبارشًة.

كذل��ك يُكرَّر إدخال معلومات أم��ر الدفع عرب منصة اعتامد، ويُعتم��د إلكرتونياً داخل 

الجهة الحكومية متهيداً إلرساله إلكرتونياً لوزارة املالية عرب منصة اعتامد، ليتم تحويل املبلغ 

للحسابات البنكية ذات العالقة بهذا الرصف.
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املصدر:  وزارة املالية.

شكل )3-4)
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املصدر:  وزارة املالية.

تابع شكل )3-4)
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الشيك:  

هو أمر صادر من الجهة الحكومية إىل البنك لرصف مبلغ معني لش��خص معني أو جهة 

معينة من الحساب البنيك للجهة الحكومية.

إشعار وزارة المالية بأوامر الدفع المصروفة:

خالل فرتة معينة تُرِس��ل وزارة املالية إش��عارات للجهات الحكومي��ة بأوامر الدفع التي 

ُحوِّلت للحس��ابات البنكية ملس��تحقيها؛ ليتم إعداد إذن تسوية وتسجيل العملية يف النظام 

املحاسبي.

كشف من مؤسسة النقد العربي السعودي بالشيكات المصروفة:  

تُرِس��ل املؤسسة - وبشكل دوري - كش��وفاً للجهات الحكومية بالشيكات املرصوفة من 

الحس��ابات الخاصة بالجهة الحكومية يف مؤسس��ة النقد؛ ليتم إعداد إذن تسوية وتسجيل 

العملية يف النظام املحاسبي.

كشف من البنك بالشيكات المصروفة:  

تُرِس��ل البنوك - وبشكل ش��هري - كش��وفاً للجهات الحكومية بالشيكات املرصوفة من 

الحس��ابات البنكية للجهة الحكومية؛ ليتم إعداد إذن تس��وية وتس��جيل العملية يف النظام 

املحاسبي.

الدورة المحاسبية للمصروفات:

الدورة املحاس��بية تبدأ بعد اس��تكامل املس��تندات الالزمة للرصف وفق النظم واللوائح 

والقواعد املالية، ومتر باملراحل اآلتية:  

المرحلة األولى:

بعد ورود املس��تندات لإلدارة املالية من الوحدة اإلدارية املختصة يتمُّ تدقيقها والتأكد 

من استكامل املستندات واالعتامدات الالزمة من صاحب الصالحية، وال شك أن املستندات 

املؤيدة للرصف تختلف بحسب نوع النفقة، فمثالً:
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- املستندات املؤيدة لرصف رواتب املوظفني تشمل أصل املسريات، وصور للقرارات اإلدارية 

كالرتقيات والتعيني والعالوات والحسميات، وخالصة بالرواتب واملستحقات.

- أما املستندات املؤيدة لرشاء اللوازم واملعدات وما شابه ذلك، فرياعى إرفاق تعميد الرشاء 

الص��ادر للم��ورد أو العقد إذا كان املبلغ أكرث م��ن )300.000( ري��ال، والفواتري األصلية، 

واملطالب��ة، ومذك��رات اإلدخال للمس��تودعات )إذا أُِودع��ت املواد املورَّدة املس��تودع(، 

أو محارض االستالم )إذا استُخدمت املواد مبارشة من الوحدة اإلدارية طالبة الرشاء(.

المرحلة الثانية:  

بعد التأكد من س��المة املس��تندات وصحتها، تدخل بيانات أم��ر الرصف يف النظام اآليل 

ويأخذ رقم حرص أوامر اعتامد الرصف، وهي أرقام تسلسلية سنوية تصدر آلياً بهدف الرقابة 

اإلداري��ة عىل أوام��ر اعتامد الرصف ملتابعتها وضامن عدم تأخري صفها ومس��اءلة املوظف 

ي هذا اإلجراء بالرقابة اإلدارية أكرث منها مالية(.  وتُستكَمل بيانات  إذا تأخرت؛ )لذلك ُس��مِّ

أمر الرصف، املبلغ، اس��م صاحب االستحقاق، وتاريخ ورود األمر.  ومن ثَمَّ يستكمل املدقق 

أو املراجع بيانات أمر اعتامد الرصف )القيد املحاسبي(، فيثبت املبالغ والتصنيف االقتصادي 

للمرصوف��ات وأرقام الربامج أو املش��اريع أو املبادرات املخصوم عليها النفقة، أو تس��جيل 

ص بحيث تُستدَعى  الحس��اب املختص، )ويف الغالب يكون هناك ارتباط )حجز( برقم ُمخصَّ

ل  البيانات بإدخال رقم االرتباط( ويحس��ب الربنامج آلياً املبلغ اإلجاميل رقامً وكتابة، وتُس��جَّ

الحس��ميات )إن ُوجدت( ف�����ي الخانة الخاصة بها، لتُظِهر لنا صايف املبلغ املس��تحق رقامً 

د وسيلة الدفع املناسبة ويُطبَع أمر الرصف ويُوقَّع من املختص واملراجع. وكتابة، بعدها تُحدَّ

اإلجراء الس��ابق ألمر الرصف يتم تكراره عرب منصة اعتامد ألوامر الرصف التي س��يصدر 

ح بقيم��ة املطالبة، ومن ثَمَّ إدخال  عنه��ا أوامر دفع فق��ط، فيتم تعبئة املبلغ كام هو ُموضَّ

رقم املستخلص ومبلغ الحسميات إن ُوجد، ويُعتمد من أصحاب الصالحية إلكرتونياً، ويُنقل 

الطلب للمراقب املايل العتامده، لينتقل الطلب ملرحلة إعداد أمر الدفع.

المرحلة الثالثة:

يف النظام املحاسبي اليدوي كان هناك إجراء بعد املرحلة السابقة، وهو أن يقوم موظف 
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االرتباط بالتأكد من توفُّر مبالغ يف البند تس��مح بالرصف إذا كانت النفقة متعلقًة بالخصم 

م��ن بنود امليزانية.  أما إذا كانت املبالغ املرصوفة تتعل��ق باإلزالة من األمانات، فإن كاتب 

األمانات يتأكد من أن املبالغ املراد صفُها مقيدة وال تزال معالة بحساب األمانات، ومن ثَمَّ 

التوقيع من قبل املوظفني املختصني يف خانات اإلقرارات الخاصة بذلك عىل أمر الرصف، هذا 

اإلجراء أصبح مبنياً داخل النظام اآليل الذي ال يس��مح بالرصف من البنود ما مل تتوفر مبالغ 

بها، كام ال يس��مح برصف أمانة إال بعد التأكد من وجودها من خالل النظام، وهذا اإلجراء 

أصب��ح يقوم به َمن يُدِخل بيانات أمر الرصف، ومل نُعد بحاجة للتوقيع عىل أمر الرصف بأن 

البند يسمح أو األمانة موجودة.

المرحلة الرابعة:  

بع��د طبع أمر الرصف من النظام اآليل يتم اعت��امده من املختصني، وهم:  مدير اإلدارة 

املالية، املراقب املايل وصاح��ب الصالحية يف الخانات الخاصة باالعتامد؛ إضافة إىل اعتامده 

إلكرتونياً عرب منصة اعتامد بالنسبة ألوامر الرصف التي ينتج عنها أوامر دفع وليس شيكات.

المرحلة الخامسة:

بع��د اعتامد أمر الرصف يُع��اد إىل املوظف املكلَّف بإصدار وس��ائل الدفع )أوامر دفع 

أو ش��يكات أو تحويل مبارش للحس��ابات(، ليقوم بتحرير وسيلة الدفع بصايف القيمة يف أمر 

اعت��امد الرصف وإثبات رقمه��ا وتاريخها يف الخانة املخصصة لذلك بالقس��م )ج�( من أم�ر 

الرصف، وتُرَسل للُمخوَّلني بالتوقيع العتامدها، وتصبح أوامر اعتامد الرصف مسجلة قيدياً يف 

السجالت املحاسبية مبجرد تصدير وسيلة الدفع آلياً من خالل النظام املحاسبي اآليل.

المرحلة السادسة:

تُحال وسيلة الدفع للجهة املختصة لرصفها وفق اآليت:

1- إذا كانت وسيلة الدفع شيكاً فتُسلَّم لصاحب االستحقاق مع توقيعه عىل الخانة الخاصة 

بذلك يف أمر اعتامد الرصف، ومن ثَمَّ يتجه إىل مؤسس��ة النقد أو البنك لرصفه، ومن ثَمَّ 

يُرَس��ل كشف شهري بالش��يكات املرصوفة إىل اإلدارة املالية لتدقيقه ومراجعته وإعداد 
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إذن التس��وية الالزم إلزالة املبلغ من حساب الشيكات )مؤسسة النقد أو البنك( وإثبات 

صف املبلغ من الحساب الجاري.

2- إذا كان��ت وس��يلة الدفع أمَر دفع فرُيَس��ل ل��وزارة املالية )إلكرتونياً ع��رب منصة اعتامد، 

حيث أُوِقف اإلرسال اليدوي ألوامر الدفع(، وتقوم اإلدارة املختصة بوزارة املالية )اإلدارة 

العامة ألوامر الدفع( بتدقيق ومراجعة أمر الدفع وقيده بالحاس��ب اآليل متهيداً لتحويل 

املبلغ للحسابات الجارية للمستفيدين )بدل أمر الدفع(، ويُرَسل إشعار للجهة الحكومية 

بأوامر الدفع املرصوفة إلعداد التسوية الالزمة لها.

المرحلة السابعة:

كإجراء رقايب مهم جداً، من الرضوري بعد قيد أوامر اعتامد الرصف والتسويات بالسجالت 

املحاسبية أن يتم ختمها بختم صف لجميع املستندات املرفقة بها؛ ملنع استخدام مستنداتها 

مرة أخرى يف صف مبالغ مالية بالغش والتدليس.

ح الشكل رقم )4-4( دورة الرصف يف األجهزة الحكومية. ويُوضِّ

املصدر:  من إعداد املؤلف.

شكل )4-4):  دورة الرصف يف األجهزة الحكومية باململكة
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ثانياً - الدورة المستندية للمتحصالت:

كام هو الش��أن يف دورة املرصوفات، مترُّ دورة املتحصالت مبراحل تعتمد عىل نوع املبلغ 

ل، وكذلك طريقة التحصيل هل هي نقدية أو ش��يكات أو تحويل للحسابات الجارية  املحصَّ

أو باستخدام نظام سداد، وفيام ييل مراحل دورة التحصيل النقدي يف األجهزة الحكومية:

1- إعداد أمر قبض:  

ق للجهة الحكومي��ة، يُحرِّر املوظف املختص يف  عند إيداع مبلغ نقدي أو بش��يك ُمصدَّ

الشؤون املالية أمَر قبض من عدة نسخ )وهو:  أمٌر صادٌر ألمني الصندوق بقبض مبلغ معني 

من طرف معني لغرض محدد(، ويُسلَّم األصل لدافع النقود ليقوم بتسليمه مع املبلغ ألمني 

الصندوق.  أمر القبض من وجهة نظر املؤلف هو مس��تند إداري أكرث منه مايل، الهدف منه 

ضبط عملية املبالغ النقدية املقبوضة يف الجهات الحكومية.  

2- إعداد إيصال استالم:  

بعد اس��تالم أمني الصندوق للمبلغ وأصل أمر القبض، يُِعدُّ إيصال اس��تالم من عدة نسخ 

)وهو:  إقرار من أمني الصندوق باستالم املبلغ(، ويُسلَّم األصُل لدافع النقود.

3- كشف المتحصالت:

 يف نهاية فرتة محددة )كل أس��بوع أو كل ش��هر( أو عند بل��وغ املتحصالت حداً معيناً، 

يُِعدُّ أمنُي الصندوق كش��َف املتحصالت يُبنيِّ فيه املقبوضات النقدية، ويُرَس��ل لإلدارة املالية 

الستكامل إجراءات التسجيل.  

4- تسجيل المتحصالت:

بعد وصول املستندات لإلدارة املالية، تتم مراجعتها والتأكد من سالمتها ليتم إعداد إذن 

التس��وية إلثبات العملية وقيدها يف السجالت املحاسبية اليومية، حيث تأخذ رقامً تسلسلياً 

ش��هرياً، ومن ثَمَّ يتم الرتحيل إىل سجالت األستاذ للحسابات ذات العالقة، فإذا كانت املبالغ 

لة عب��ارة عن جزاءات وغرامات يتم ترحيل املبالغ إىل حس��اب اإليرادات - جزاءات  املحصَّ

وغرامات باإلضافة إىل الحسابات األخرى، ويتم ذلك آلياً من خالل النظام املحاسبي اآليل.
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5- إيداع المتحصالت في الحسابات الجارية:

يقوم أمني الصندوق وتطبيقاً لنظام اإليرادات بإيداع املتحصالت يف الحس��ابات الجارية 

يف مؤسسة النقد أو يف البنوك حسب نوع املتحصالت، ويرفع إشعارات اإليداع الواردة سواء 

من مؤسس��ة النقد أو من البنوك ت�ُفيد بإيداع مبالغ لحس��اب جاري وزارة املالية أو جاري 

البنك لإلدارة املالية، ليتم إعداد تسوية إلثبات عملية اإليداع محاسبياً.

املصدر:  من إعداد املؤلف.

شكل )4-5):  دورة تحصيل الصندوق

مستندات دورة التحصيل في األجهزة الحكومية:

الدورات املس��تندية بيَّنته��ا التعليامت املالية للميزانية والحس��ابات الصادرة من وزارة 

دت املس��تندات الالزم اس��تخداُمها ومناذجها، وكذل��ك بعض اإلج���راءات  املالية، وفيها ُحدِّ

الالزم��ة للتحصي��ل، والتي يج��ب اتباعها من ِقب�����ل الوح���دات الحكومية، ومس��تندات 

التحصيل يف األجهزة الحكومية هي:

ى لغرض  د من شخص ُمسمَّ أمر القبض:  وهو أمر صادر ألمني الصندوق بقبض مبلغ ُمحدَّ

مبني.  منوذج أمر القبض يتشكل من أصل وصورة؛ األصل يُعطَى لدافع النقود لتقدميه ألمني 
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الصندوق عند دفعه للمبلغ املستحق عليه، والصورة تبقى بالدفرت.  وينقسم أمر القبض إىل 

جزأين؛ األول يتم تحريره من ِقبل املوظف املختص بتحرير أوامر القبض، ويُعتَمد من مدير 

رة له ورقمه التسلسيل وتاريخه واسم  اإلدارة املختصة، ويشمل بيانات عن اسم الجهة املصدِّ

َمن س��يدفع النقود والحساب املختص بالتحصيل )إيرادات، أمانات، عهد(، واملبلغ املطلوب 

وس��بب التحصيل، ويف الجزء الثاين يقوم أمني الصندوق بعد اس��تالم املبلغ وقطعه إليصال 

االس��تالم بتدوين رقم وتاريخ إيصال االستالم واس��م أمني الصندوق وتوقيعه، ويبني الشكل 

رقم )4-6( منوذج ألمر القبض.

ى  د من شخص ُمسمَّ إيصال االس��تالم:  وهو إقرار من أمني الصندوق باستالم مبلغ ُمحدَّ

لغرض مبني.  ويتكون إيصال االس��تالم من أصل وصورتني؛ يُسلَّم األصل لدافع املبلغ، وتُرفَق 

الصورة األوىل مع كش��ف املتحصالت عند إرس��اله إىل اإلدارة املالية، وتبقى الصورة الثانية 

بالدف��رت للرجوع إليه��ا عند الحاجة.  ويُبنيَّ فيه الجهة املصدرة له ورقم تسلس��يل لإليصال 

وتاريخه واملبلغ املس��تلم رقامً وكتابة واسم الش��خص دافع املبلغ والحساب املختص ورقم 

ح الشكل رقم )4-7( منوذجاً إليصال  وتاريخ أمر القبض واسم أمني الصندوق وتوقيعه، ويُوضِّ

االستالم.  

دورة التحصيل النقدي للمحصلين والُجباه:

التحصيل النقدي يكاد يختفي باس��تخدام الوسائل البنكية واإللكرتونية للتحصيل، ومن 

النادر أن تش��اهد تحصيالً نقدياً إال يف حدود ضيقة جداً ال ميكن معها اس��تخدام الوس��ائل 

البنكية، وع��ادًة تكون بناًء عىل قروض الصناديق االجتامعية مث��ل العقاري والزراعي، ويف 

املناط��ق النائي��ة.  عند تحصي��ل املبلغ يُحرَّر إيص��ال التحصيل من أصل وصورتني، يُس��لَّم 

ا معيناً، يَُعدُّ بيان  لة حدًّ دة أو وصول املبالغ املحصَّ األصل لدافع النقود، ويف نهاية فرتة محدَّ

باملتحصالت، وتُودَع يف الصندوق أو الحسابات الجارية.

ى لغرض  ل باس��تالم مبلغ محدد من شخص ُمسمَّ إيصال التحصيل:  وهو إقرار من املحصِّ

مبني.  ويتكون إيصال التحصيل من أصل وصورتني؛ يُعطَى األصل لدافع املبلغ، وتُرفَق الصورة 

األوىل بكشف املتحصالت، وتبقى الصورة الثانية بدفرت اإليصاالت للرجوع إليها عند الحاجة.
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االخت��الف بني إيصال التحصيل وإيصال االس��تالم أنَّ األخري يس��تخدمه أمناء الصناديق، 

وال يت��م قطع��ه إال مبوجب أمر قبض صادر من اإلدارة املالي��ة؛ يف حني أن إيصال التحصيل 

لون وال يلزم قطع أمر القبض، وإمنا يُستخَدم يف الغالب لتحصيل  يس��تخدمه الجباه واملحصِّ

لون بإيداع  رس��وم خدمات أو مخالفات أو جباي��ة رضائب الدخل والزكاة.  ويق��وم املحصِّ

متحصالته��م لصن��دوق الجهة مبوج��ب أمر قبض وإيصال اس��تالم يُحرِّره أم��ني الصندوق 

ل بإيداع متحصالته يف مؤسسة النقد العريب  ل بعد استالم املبالغ منه، أو يقوم املحصِّ للُمحصِّ

الس��عودي أو أحد البنوك املتعامل معها، ويُرفَق إشعار اإليداع مع صور إيصاالت التحصيل 

ح الشكل رقم )4-8( منوذج إيصال التحصيل. عند إرسالها لإلدارة املالية.  ويُوضِّ

وتعترب إيصاالت االس��تالم وإيصاالت التحصيل من األوراق ذات القيمة واملختومة بختم 

وزارة املالية؛ ولذلك تتم طباعتُها مبطابع الحكومة ويُراَعى يف طبعها واستخدامها واملحافظة 

عليها اإلجراءات الرقابية عىل اس��تعاملها، وتشمل هذه اإلجراءات ختَمها بختم وزارة املالية 

وإعطاَءها أرقاماً تسلسليًة وتسجيلها كعهدة عىل َمْن يستلمها، وعليه أن يكتب عند استالمه 

للدف��رت إقراراً عىل ظهر الصورة الثابتة من الدفرت باس��تالمه كامالً، ويف حالة تغيري املوظف 

املختص يتم أخذ هذا اإلقرار عليه.

لة يف مؤسسة النقد وفروعها لحساب  إش��عار توريد:  وهو إش��عار بإيداع املبالغ املحصَّ

ج��اري وزارة املالية أو يف أحد البنوك.  فقد نصَّ نظام إيرادات الدولة والئحته التنفيذية أنَّ 

عىل أمني الصندوق إيداع متحصالته يف نهاية كل أس��بوع أو يف اليوم الالحق بحد أقىص إذا 

بلغت املتحصالت )100.000( ريال فأكرث.  وعند إيداعه للمبالغ مبؤسس��ة النقد لحس��اب 

ج����اري وزارة املالية يحصل أمني الصندوق عىل إش��عار إيداع يقوم بإرساله لإلدارة املالية 

الت مبؤسسة النقد. إلعداد إذن التسوية الخاص بإيداع املتحصِّ

لة َوفق اآليت: كام نصَّ نظام اإليرادات عىل وجوب إيداع املحصلني املبالغ النقدية املحصَّ

- املحصلون العاملون داخل املقر الرئييس للجهة يتم اإليداع يومياً.

- املحصلون العاملون يف وحدات خارج املقر الرئييس ويف حدود املدينة يتم اإليداع كل يومني.

- املحصلون العاملون يف وحدات خارج حدود املدينة يتم اإليداع كل ثالثة أيام.
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املوظف املختص

االسم:  صالح الزومان

التوقيع:  ...................................

مدير اإلدارة املالية أو رئيس املحاسبة

االسم:  مطلق الذيايب

التوقيع:  ..................................

اململكة العربية السعودية

وزارة:  الداخلية

مصلحة:  األمن العام

فرع:  مرور الرياض

رقم:  998877

التاريخ:  1442/4/24ه�

أمر قبض

منوذج رقم )1(

إىل أمني الصندوق.

اقبضوا من:  راكان سعد الهوميل.

لحساب:  اإليرادات - مبيعات حكومية.

تم استالم املبلغ أعاله، واستخرج عنه إيصال االستالم رقم 223344 وتاريخ:  1442/4/24ه�.

أمني الصندوق

االسم:  محمد ناص الشواي                                       التوقيع:  .....................................................

* األصل ألمني الصندوق.

مبل����غ
البي���������������������ان

ري���اله�

قيمة أثاث مباع10300-

فقط وقدره:  عرشة آالف وثالمثائة ريال ال غري10300-

املصدر:  وزارة املالية.

شكل )6-4)  
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أمني الصندوقال�خ�ت���������م

االسم:  زيد املطريي

التوقيع:  ...................................

اململكة العربية السعودية

وزارة:  الداخلية

مصلحة:  األمن العام

فرع:  مرور الرياض

منوذج رقم )2(

رقم:  223344

التاريخ:  1442/4/24ه�

إيصال استالم نقود

من:  راكان سعد الهوميل.

وذلك مقابل - مبيعات حكومية.

بناًء عىل أمر القبض، رقم:  998877 والتاريخ:  1442/4/24ه�.

األصل لدافع النقود.

صورة أوىل للمحاسبة.

صورة ثانية تبقى يف الدفرت.

ري���اله�

فقط وقدره:  عرشة آالف وثالمثائة ريال ال غري.10300 - -تم استالم مبلغ

.............................................................................................................................................................................................................................................................

املصدر:  وزارة املالية.

شكل )7-4)
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اململكة العربية السعودية

وزارة:  ......................................................

مصلحة:  ...............................................

فرع:  .........................................................

منوذج رقم )2( ت

رقم:  ....................................................

التاريخ:   /   /   14ه�

إيصال تحصيل نقود

اسم دافع النقود:  ....................................................................................................................

نوع املستند:  ................................................     رقمه:  ................................................     التاريخ:   /   /   14ه�

الصورة األوىل للمحاسبة.

الصورة الثانية تبقى يف الدفرت.

مبل����غ
البي���������������������ان

ري���اله�

ل وقدره:  .................................................................................................. املبلغ املحصَّ

......................................................................................................................................................................

البي���������������������انري���اله�

ما قبله

ل املبلغ املحصَّ

الجملة

االس��م:  ..............................................................................

التوقيع:  .............................................................................

املصدر:  وزارة املالية.

شكل )8-4)
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دة كش��فاً باملتحصالت )ليس  كش��ف املتحصالت:  يُحرِّر أمني الصندوق خالل فرتة محدَّ

ح فيه قيم��ة املبالغ التي ت��مَّ تحصيلها وأرقام  د لهذا الكش��ف(، يُوضَّ هن��اك منوذج ُمح��دَّ

وتواريخ أوامر القبض وإيصاالت االستالم والغرض من تحصيل هذه املبالغ.  ومن اإلجراءات 

الرقابية املهمة عىل إيصاالت االس��تالم والتحصيل أن يتم إثباتها يف الكشف بالتسلسل وفق 

أرقامه��ا املدونة عليه��ا، وإذا أُلغي إيصال، يتم إثباته بالكش��ف وبيان أن��ه أُلغي، ويُحَفظ 

األص��ل والصورتان بدفرت اإليصاالت م��ع الكتابة عليها باإللغاء.  وبع��د تلقي اإلدارة املالية 

كشف املتحصالت ومرفقاته تقوم مبراجعته والتأكُّد من سالمة بياناته وبيانات مرفقاته، ليتم 

لة  إعداد إذن تسوية لتس��جيل هذه املتحصالت يف حساب الصندوق وإضافة املبالغ املحصَّ

ح الش��كل رقم )9-4(  لحس��اباتها املختص��ة من إيرادات أو عه��د أو أمانات ... إلخ.  ويُوضِّ

منوذجاً لكشف املتحصالت.  

إذن التس��وية:  هو مس��تند قيدي يتم من خالله إثبات العمليات املالية التي ال تحتاج 

دف��َع نقود يف الس��جالت املحاس��بية.  ويتم إعداد إذن التس��وية إلثب��ات املتحصالت بعد 

ت عليها التعليامت  اس��تكامل الدورة املس��تندية لها، وبعد توفُّر كافة املس��تندات التي نصَّ

املالي��ة الصادرة عن وزارة املالية، ويتكون م��ن جانبني؛ مدين ودائن، م�����ع رشح للعملية 

املالية املقيدة بإذن التسوية.  هذا املستند يُعطَى أرقاماً تسلسلية بشكل شهري عرب النظام 

املحاس��بي اآليل.  وكإجراء رقايب مهم، يجب أن يتم ترحيل أُذون التس��وية بش��كل إما آيل 

وفوري أو يف نهاية كل يوم بعد توقيعه من املختصني، وهم الكاتب املختص ورئيس قس��م 

املحاسبة، واعتامده من أصحاب الصالحية، وهم مدير اإلدارة املالية واملراقب املايل وصاحب 

الصالحية بالجهة )غالباً مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية(.  

من العمليات املالية التي يُستخَدم فيها إذن التسوية، والتي ال يوجد حاجة لدفع مبالغ 

ما ييل:

- املتحصالت النقدية.  )الصندوق أو البنك أو مؤسسة النقد(.

- اإليداعات النقدية.  )سواًء يف مؤسسة النقد أو البنوك(.

- أوامر الدفع املرصوفة.  )يرد إشعار من وزارة املالية برصفها(.
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- الش��يكات املرصوفة من الحس��اب الجاري مبؤسسة النقد.  )يرد إشعار من مؤسسة النقد 

برصفها(.

- الشيكات املرصوفة من الحساب الجاري بالبنك.  )يرد إشعار من البنك برصفها(.

- تسوية وإثبات املستحقات بني الجهات الحكومية.

- تسوية األمانات والُعهد والحسابات الجارية.

- تصحيح األخطاء املالية واملحاسبية التي ال تحتاج دفع مبالغ.

- تسوية مبالغ من حساب إىل آخر.

- أي قيود محاسبية ال تتطلب دفع مبالغ.

وميثِّل الشكل رقم )4-10( منوذجاً ملستند إذن التسوية.
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اململكة العربية السعودية

وزارة:  ............................................................

مصلحة:  .....................................................

ف����رع:  ......................................................

إذن تسوية

قيدت تحت رقم             يف             بحساب شهر             سنة   14ه�

املبلغ

البيـــــــــــــان
رقم

الباب

رقم 

الحساب
دائنمدين

ريالهـريالهـ

  الجملـــــة    

املوظف املختص           مدير اإلدارة املالية          املراقب املايل          صاحب الصالحية

..................................................          .......................................          .....................................................            ................................................

املصدر:  وزارة املالية.

شكل )10-4)
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دورة تحصيل الشيكات:

نظ��ام اإليرادات أوض��ح أن تحصيل الش��يكات املصدقة يتم بنفس إج��راءات تحصيل 

النقدية، وتأخذ نفس دورة التحصيل، ومن املهم أن يكون لها إجراءات رقابية تحميها، منها:

قة. 1- يستلم املوظف املختص باملالية والخاضع لوظائف مبارشة األموال العامة الشيكات املصدَّ

2- يسجلها يف بيان خاص يحوي رقَم الشيك وتاريخه واملبلغ واسم مصدر الشيك والغرض منه.

لة،  3- يُعد خطاب إيداع شيكات يُوقَّع من مدير اإلدارة املالية، وتُرفَق معه الشيكات املحصَّ

وتُرَسل إىل مؤسسة النقد إليداعها يف حساب جاري وزارة املالية، وإذا كانت هذه املبالغ 

عب��ارة عن إيرادات مبارشة لهذه الجهة، ويس��مح نظامها أو تنظيمها باس��تخدام هذه 

اإليرادات؛ فتودع يف الحسابات الجارية لها سواًء يف مؤسسة النقد أو يف البنوك.

4- ترس��ل مؤسس��ة النقد أو البنوك إش��عارات اإليداع إىل الجهة الحكومية ليتم إعداد إذن 

تسوية لقيد العملية محاسبياً.

مة للجهات الحكومية، فالشيكات  قة املقدَّ يرى املؤلف أننا مل نُعد نحتاج للشيكات املصدَّ

قة أصبحت لها قوتها بعد تجريم من يُصِدر شيكاً بال رصيد. املالية غري املصدَّ

دورة التحصيل عن طريق البنوك:

بع��د التط��ور التقني واملرصيف املتالحق والرسيع يف الس��عودية حثَّ��ت وأجربت جهات 

الرقابة )وزارة املالية( واملراجعة )الديوان العام للمحاسبة( الجهات الحكومية عىل استغالل 

الخدمات املرصفية املتط��ورة يف تحصيل اإليرادات.  ومن هنا رشعت الجهات الحكومية يف 

توقي��ع اتفاقيات مع البنوك لتحصي��ل إيراداتها بعد موافقة وزارة املالية، فالبنوك هنا تقوم 

بالتحصيل نيابًة عن الجهات الحكومية وتحويل املتحصالت إىل مؤسسة النقد كل )15( يوماً 

لة، وبعد تدقيق هذه البيانات  لتس��جيلها يف الحساب املختص وإشعار الجهة باملبالغ املحصَّ

وإجراء املطابقات مع التقارير الداخلية والخارجية )من البنوك( تُِعد إذَن تس��وية لتسجيل 

العملية يف النظام املحاسبي.  وهذا النوع من التحصيل قلَّ بشكل كبري بعد استخدام نظام 

س��داد للمدفوعات واإليرادات الحكومية، والذي يُعترب خطوًة متقدمة عىل هذا األس��لوب 

من التحصيل.



أسس املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية

261املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية

دورة التحصيل عن طريق نظام سداد للمدفوعات:

تعت��رب هذه الطريق��ة من أحدث الطرق التي عملت عليه��ا وزارة املالية )وكالة الوزارة 

لش��ؤون اإليرادات( لتحصي��ل اإليرادات العام��ة، إذ توقع اتفاقية ب��ني الجهات الحكومية 

والبنوك ووزارة املالية لتحصيل اإليرادات واملدفوعات عن طريق اس��تخدام التقنية لسداد 

ح دورة  املدفوعات )الرصاف اآليل، الهاتف املرصيف، نقاط البيع، اإلنرتنت(، والشكل اآليت يُوضِّ

وإجراءات التحصيل عن طريق نظام سداد.

املصدر:  من إعداد املؤلف.

شكل )4-11):  دورة تحصيل نظام سداد
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بال شك فإن هذا األسلوب حقَّق قفزًة كبريًة جداً يف الرقابة عىل اإليرادات، وقلَّل األخطاء 

االعتيادية، وقىض عىل عمليات االخت��الس والضياع لإليرادات الحكومية، وأرى أنه من أهم 

األدوات الرقابي��ة الت��ي فرضتها وزارة املالية خالل العرشين س��نة املاضية، ولنجاحها الكبري 

اعتمدتها الكثري من رشكات ومؤسسات القطاع الخاص.  وبداية هذا املرشوع كان بني وزارة 

املالية ومؤسس��ة النقد العريب السعودي حيث قامت إدارة سداد مبؤسسة النقد ببناء نظام 

د يربط جميع البنوك والجهات الحكومية لتحصيل مستحقاتها. موحَّ

نظام س��داد للمدفوعات هو م��رشوع وطني وأحد أهم أنظمة مؤسس��ة النقد العريب 

الس��عودي لتسهيل إجراءات تقديم الفواتري )املس��تحقات الحكومية( وتسديدها إلكرتونياً 

وتبس��يطها بطريقة مركزية عرب جميع القنوات املرصفية يف اململكة )البنوك، أجهزة الرصاف 

اآليل، الهاتف املرصيف، اإلنرتنت(.
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أسئلة وتمارين الفصل الرابع:

السؤال األول:  أجب عن األسئلة اآلتية:

ث عن املبادئ العامة للنظام املحاسبي الحكومي يف السعودية. 1- تحدَّ

2- ماذا نعني مببدأ سنوية املرصوفات يف النظام املحاسبي الحكومي؟

3- ما هو دليل تصنيف مالية الحكومة 2014م؟

4- ما الخصائص املميزة للنظام املحاسبي السعودي؟

5- هل هناك منظامت مهنية تُصِدر معايري ومبادئ لتنظيم املحاسبة الحكومية يف السعودية؟

ث عن أول مرحلة من مراحل تطوُّر النظام املحاسبي الحكومي يف السعودية. 6- تحدَّ

7- مرحلة تشكيل نظام وكالة املالية العامة، ما هي التغريات املالية التي حدثت بها؟

ر النظام املحاسبي، ما هي التغريات الجوهرية؟ 8- تم إنشاء وزارة املالية يف املرحلة الرابعة من تطوُّ

حها بالتفصيل. 9- مرحلة إصدار النظام الداخيل لوزارة املالية متت فيها بعض التطورات، وضِّ

10- مثة تعليامت تتضمن ماهية القيود التي يجب مسكها يف صناديق مال اململكة العربية 

السعودية ومحاسباتها صدرت عام 1358ه�، وتعترب باكورة النظام املحاسبي الحقيقي 

يف السعودية، فام هي التطورات املحاسبية التي متت؟

11- يف ع��ام 1376ه� ص��درت التعليامت املالية للميزانية والحس��ابات م��ن وزارة املالية 

مت هذه التعليامت إىل قسمني:  قسم امليزانية العامة، وقسم  واالقتصاد الوطني، وقُسِّ

ح بالتفصيل مهام قسم الحسابات. الحسابات.  َوضِّ

12- عىل إثر صدور قرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 1434/11/10ه�، القايض باملوافقة 

عىل تطبيق )دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاس��بة الحكومية(، تم تش��كيل لجنة 

يف الديوان العام للمحاس��بة م��ن املختصني تتوىل عدداً من امله��ام املحددة يف القرار، 

ح تلك املهام بالتفصيل. وضِّ

13- املرحلة الثانية عرشة شملت إصدار نظام إحصاءات مالية الحكومة، فام هو؟

14- ما األنظمة املهمة التي صدرت عام 1412ه�؟
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ح أهمَّ النقاط يف مرحلة االنتقال من استخدام األساس النقدي إىل أساس االستحقاق  15- وضِّ

يف املحاسبة الحكومية يف السعودية.

16- هل هناك وجهة نظر أخرى ُمتداولة حول عدم جدوى تطبيق أس��اس االس��تحقاق يف 

ها. األنظمة املحاسبية الحكومية؟  وضحِّ

17- يف عام 1972م، متت االس��تعانة بخبري متخصص يف الحاسب اآليل أىت من األمم املتحدة 

بناًء عىل طلب من السعودية.  ملاذا تم طلبه؟  وماذا نتج عن االستشارة؟

18- ماذا نتج عن عدم تبني وزارة املالية برنامجاً آلياً محاسبياً واحداً يُطبَّق يف الجهات الحكومية؟

19- يف إطار التوجهات الرامية إىل تحقيق رؤية اململكة 2030، ولتمكني الجهات الحكومية 

��نت وزارة املالية منصَة )اعتامد( الرقمية للخدمات  من تنفيذ مش��اريعها الخاصة؛ دشَّ

اإللكرتونية.  ما أهمية هذه املنصة للعمل املايل الحكومي؟

20- يف بداية كل سنة مالية، يصدر مرسوٌم مليك بناًء عىل قرار مجلس الوزراء باعتامد املوازنة 

وتبليغه��ا للجهات الحكومية، ويتضمن هذا املرس��وُم الكثرَي من األحكام املالية املتعلقة 

بتنفيذ املوازنة، وكذلك يُصِدر وزير املالية تعليامت تنفيذ امليزانية، وتحتوي هذه األوامر 

والقرارات والتعليامت عىل العديد من األحكام الخاصة بتطبيق املوازنة، اذكرها.

21- ما هي صالحية الوزير املختص أو رئيس الجهة ذات امليزانية املستقلة إلجراء املناقالت؟

22- ما هي صالحيات وزير املالية إلجراء املناقالت؟

23- هل ترسي األحكام التنظيمية الواردة يف مرس��وم وتعليامت املوازنة العامة للدولة عىل 

املؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية؟

24- ما السلف املستدمية التي ميكن صفها للسفارات واملمثليات واملكاتب الحكومية خارج 

اململكة ملواجهة احتياجاتها؟

25- ما الفرق بني الدورة املحاسبية والدورة املستندية؟

26- ما خطوات الرشاء التي تتبعها الجهات الحكومية؟

27- كيف يتم اس��تالم األصناف من ِقبل املس��تودعات؟  وإذا كانت األصناف ستُس��تخدم 

مبارشًة من ِقبل اإلدارة طالبة الرشاء، ما هو اإلجراء النظامي؟
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28- متى يتم تسجيل العمليات املالية يف السجالت املحاسبية؟

29- ما هو اإلجراء الرقايب بعد صف املس��تحقات لضامن عدم اس��تخدام املس��تندات مرة 

أخرى؟

30- ما هي مستندات الرصف يف األجهزة الحكومية؟

31- ما أجزاء أمر اعتامد الرصف؟  وماذا يحتوي كل منها؟

32- ما هي مراحل الدورة املحاسبية للمرصوفات بالتفصيل؟

33- املستندات املؤيدة للرصف تختلف بحسب نوع النفقة، ارشح ذلك.

34- ما الفرق بني رقم الحرص ورقم اليومية الظاهرين عىل أمر اعتامد الرصف؟

35- ما الغاية من وجود رقم الحرص؟

36- ما رأيك يف اإلجراء الرقايب املتعلق بالتأكد من توفُّر مبالغ يف البند تس��مح بالرصف إذا 

كان��ت النفقة متعلقة بالخصم من بنود امليزانية؛ أما إذا كانت املبالغ املرصوفة تتعلق 

باإلزال��ة م��ن األمانات، فإن كات��ب األمانات يتأكد من أن املبالغ امل��راد صفها مقيدة 

وال تزال معالة بحساب األمانات، ومن ثَمَّ التوقيع من ِقبل املوظفني بذلك؟

37- ما هي طرق التحصيل املتبعة يف الجهات الحكومية؟

ل وكذلك طريقة التحصيل،  38- مت��ر دورة املتحصالت مبراحل تعتمد عىل نوع املبلغ املحصَّ

ما هي مراحل دورة التحصيل النقدي يف األجهزة الحكومية؟

39- عرِّف كالًّ من أمر القبض وإيصال االستالم.

40- ارشح دورة التحصيل النقدي للمحصلني والجباه.

41- ما الفرق بني إيصال االستالم وإيصال التحصيل؟

لة؟ لني للمبالغ النقدية املحصَّ 42- َوفْق نظام اإليرادات، متى يجب إيداع املحصِّ

43- ما هي العمليات املالية التي يُستخَدم فيها إذن التسوية، وال يوجد حاجة فيها لدفع مبالغ؟

44- ما هي دورة تحصيل الشيكات يف الجهات الحكومية؟

45- ما اإلجراءات الرقابية الحامئية لتحصيل الشيكات يف الجهات الحكومية؟
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مة للجهات الحكومية؟ قة املقدَّ 46- هل ما زلنا بحاجة للشيكات املصدَّ

47- ما هي دورة تحصيل اإليرادات بواسطة البنوك؟

48- ما هي دورة التحصيل عن طريق نظام سداد للمدفوعات الحكومية؟

49- التحصي��ل عن طريق نظام س��داد للمدفوع��ات الحكومية حقَّق قف��زًة كبريًة جداً يف 

الرقابة عىل اإليرادات، وقلَّل األخطاء االعتيادية، وقىض عىل عمليات االختالس والضياع 

لإليرادات الحكومية، كيف ذلك؟

السؤال الثاني:  أجب بصح )√) أو خطأ )×) للعبارات اآلتية:

)     ( 1- النظام املحاس��بي الحكومي الحايل يعتمد عىل تس��جيل وتبويب العمليات املالية 

إلحكام الرقابة عليها.

)     ( 2- تحوُّل الس��عودية لتطبيق أس��اس االس��تحقاق يف النظام املحاسبي سيدعم تقديم 

املعلومات التي تس��اعد اإلدارة التنفيذية يف اتخاذ القرارات وترشيد اإلنفاق، وبناء 

املؤرشات التي تقيس األداء الحكومي يف الجوانب املالية.

)     ( 3- مبادئ املحاسبة املطبَّقة يف النظام املحاسبي الحكومي يف السعودية تعتمد بشكل 

كامل عىل مبادئ املحاسبة املالية.

)     ( 4- مبدأ الفرتة املحاسبية يجب أن يتوفر يف أي نظام محاسبي مبا فيها املحاسبة الحكومية.

ل  )     ( 5- مبدأ سنوية املرصوفات يعني أن املرصوفات تأيت بشكل سنوي من الدولة، وتُحمَّ

بش��كل س��نوي كافة النفقات املدفوعة كمرصوفات، دون التفريق بني املرصوف 

االستهاليك والرأساميل.

 )     ( 6- مبدأ وحدة القياس يعني أنه ميكن أن تُقاس العمليات املالية بأكرث من وحدة قياس

 )الريال والدوالر معاً(.

)     ( 7- من مميزات النظام املحاسبي السعودي أن الجهات الحكومية يف السعودية بشكل 

ص لها عند إنشائها. عام لها رأس مال يُخصَّ

)     ( 8- ليس هناك منظامت مهنية تصدر معايري ومبادئ لتنظيم املحاسبة الحكومية يف السعودية.
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)     ( 9- معظم الجهات الحكومية ال تستهدف يف نشاطها تحقيَق األرباح.

)     ( 10- هناك ربٌط بني املرصوفات واإليرادات يف الجهات الحكومية.

)     ( 11- الذمة املالية للجهات الحكومية ليس��ت مس��تقلة بالكامل، وإمنا مرتبطة بالذمة 

املالية للدولة.

)     ( 12- يف عام 1365ه�، صدرت التعليامت األساسية للمملكة الحجازية.

)     ( 13- ش��ملت تعليامت اململكة الحجازية التوصية بإنش��اء ديوان املحاسبات، ويقوم 

ن ميلك��ون الكفاءَة والخ��ربة يف األعامل املالية  بعمل��ه ثالثة أعض��اء ورئيس ممَّ

يعينهم امللك.

)     ( 14- محمد أبا الخيل هو أول وزير للاملية يف السعودية.

عت مهامها، وهذا أدَّى  )     ( 15- يف عام 1356ه�، صدر النظام الداخيل لوزارة املالية وتوسَّ

إىل إعادة هيكلتها لتستطيع تنفيذ مهامها الجديدة.

)     ( 16- تعترب التعليامت التي تتضمن ماهية القيود التي يجب مس��كها يف صناديق مال 

اململكة العربية السعودية ومحاسباتها التي صدرت عام 1358ه�، باكورة النظام 

املحاسبي الحقيقي يف السعودية.

)     ( 17- بع��د نح��و عرش س��نوات من إعادة تنظي��م وزارة املالية، ت��مَّ دمجها مع وزارة 

االقتص��اد يف وزارة واحدة أصبح��ت وزارة املالية واالقتصاد الوطني، وتمَّ ذلك يف 

عام 1374ه�.

ص  )     ( 18- قس��م امليزاني��ة العامة ضم��ن التعليامت املالية للميزانية والحس��ابات ُخصِّ

للحسابات، وهو النظام املحاسبي يف األجهزة الحكومية.

)     ( 19- يف قس��م الحس��ابات من التعليامت املالية للميزانية والحس��ابات نصٌّ عىل عدم 

جواز إنش��اء دفاتر مس��تحدثة للحس��ابات أو تعديل عىل هذه الدفاتر أو فتح 

حسابات غري مقرَّرة قبل الحصول عىل موافقة بذلك من وزارة املالية.

)     ( 20- يف عام 1377ه�، صدر نظام مؤسسة النقد العريب السعودي.

)     ( 21- يف ع��ام 1437ه���، ص��در نظاما اس��تئجار الدولة للعقار وإخالئه، واملنافس��ات 

واملشرتيات الحكومية.
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)     ( 22- استخدام األساس النقدي يف تسجيل العمليات املالية الحكومية ال يُوفِّر صورة للواقع 

الفعيل للعمليات املالية الحكومية، وقد تظهر نتائج ُمضلِّلة عن الحالة املالية.

)     ( 23- مل تُعد الجهات الحكومية تستخدم النظام اليدوي يف تسجيل العمليات املحاسبية، 

بداية من قرار مجلس الوزراء رقم )235( وتاريخ1425/8/20ه�.

)     ( 24- ع��دم تبن��ي وزارة املالية برنامجاً واحداً يُطبَّق يف جميع الجهات الحكومية خلَق 

إشكالية يف التباين يف األنظمة املحاسبية الحكومية اآللية.

)     ( 25- يف بداية كل سنة مالية يصدر مرسوم مليك بناًء عىل قرار مجلس الوزراء باعتامد 

املوازنة وتبليغها للجه��ات الحكومية، يتضمن الكثرَي من األحكام املالية املتعلقة 

بتنفيذ املوازنة.

)     ( 26- يُفوَّض وزير املالية بتغطية العجز إن ُوِجد عرب التحويل من حساب فوائض السنوات 

الس��ابقة، ومن االحتياطي العام للدولة لحس��اب جاري وزارة املالية، وكذلك من 

خالل االقرتاض وإصدار أدوات الدين والصكوك داخل اململكة وخارجها.

)     ( 27- تت��م املناق��الت بني اعتامدات أبواب وفصول وفروع امليزانية وامليزانيات امللحقة 

بقرار من وزير املختص أو رئيس الجهة ذات امليزانية املستقلة.

)     ( 28- للوزير املختص أو رئيس الجهة ذات امليزانية املستقلة إجراء املناقالت بني بنود 

النفقات التشغيلية وكذلك اعتامدات الربامج واملشاريع، عىل أال يزيد ما يُنقل إىل 

أي بند أو برنامج أو يُضاف إىل أيٍّ منهام عىل نصف اعتامده األصيل

)     ( 29- تلتزم الجهة الحكومية بعدم تقديم أكرث من طلب نقل واحد كل ستة أشهر، مع 

إرسال تقرير بالتدفقات النقدية رفق الطلب.

ص له. )     ( 30- ال يجوز استعامل االعتامد املايل يف غري ما ُخصِّ

)     ( 31- لوزير املالية صالحية َصْف تجاوزات البنود من نفس موازنة السنة املالية، إال إذا 

كان التجاوز عن ترصف غري ُمربر، فريفع األمر لرئيس مجلس الوزراء.

)     ( 32- ال ت��رسي األح��كام التنظيمية الواردة يف مرس��وم املوازنة عىل املؤسس��ة العامة 

للخطوط الجوية العربية السعودية.
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)     ( 33- ميك��ن صف س��لفة مس��تدمية ملقابل��ة النفق��ات العاجل��ة بحي��ث ال تتجاوز 

)300.000( ريال.

)     ( 34- ميكن صف س��لف مس��تدمية للس��فارات واملمثليات واملكاتب الحكومية خارج 

اململكة لرصف الرواتب مبا يعادل راتب ثالثة أشهر.

)     ( 35- ميكن صف سلفة مؤقتة ملواجهة النفقات العاجلة ال تتجاوز )300.000( ريال.

)     ( 36- ليس من الرضوري االرتباط عىل بنود امليزانية عند صف أي سلفة.

)     ( 37- الدورة املحاس��بية تتعلق بدورة املستندات التي تتعلق باإلجراءات واملستندات 

الالزمة إلنجاز العملية املالية من صف وتحصيل.

)     ( 38- دورة املرصوفات يف الجهات الحكومية تتغري بتغريُّ نوع النفقة املراد دفعها.

)     ( 39- نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية مل يتطرق إىل أيِّ نوع من إجراءات الرشاء 

املبارش، بل ترك ذلك لتقدير الجهة الحكومية نفسها.

)     ( 40- يج��ب عىل إدارة املش��رتيات قبل الرشوع يف ال��رشاء تحويل طلب الرشاء إلدارة 

املستودعات أو مراقبة املخزون؛ للتأكُّد من عدم وجود رصيد كاٍف لهذا الصنف.

)     ( 41- لي��س م��ن الرضوري أخ��ذ موافقة صاحب الصالحية ع��ىل التأمني قبل البدء يف 

إجراءات الرشاء.

)     ( 42- م��ن النقاط املهمة لتطبيق كفاءة اإلنفاق أن يتم التأكُّد من س��المة املواصفات 

املطلوبة، وأنها يف حدود االحتياجات الفعلية وليست أكرب منها وال أقل.

)     ( 43- يتم استالم األصناف من ِقبل املستودعات، ويكون ذلك بإعداد محرض استالم بذلك.

)     ( 44- بعد إصدار وس��يلة الدفع من خالل النظام املحاس��بي، يتم تسجيل أمر الرصف 

آلياً يف س��جل اليومية والرتحيل للحس��ابات ذات العالقة يف س��جل األستاذ العام 

واملساعد يف نفس التوقيت.  

)     ( 45- بعد صف املس��تحقات، من اإلجراءات املهمة أن يتم َختْم جميع مس��تندات أمر 

الرصف بختم صف كإجراء رقايب مهم لضامن عدم استخدامها مرة أخرى يف الرصف.

)     ( 46- الجزء )أ( من أمر اعتامد الرصف يكون به القيد املحاسبي؛ لذلك من الرضوري أن يَُعدَّ آلياً.
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)     ( 47- أمر الدف���ع هو أمر صادر إىل وزارة املالية )اإلدارة العامة للحس��ابات( لرصف 
مستحقات املستفيد َوفْق املبلغ املعتمد بأمر الرصف.

)     ( 48- أمر الدفع من األوراق ذات القيمة التي تُعامل َوفق أحكام وقواعد األوراق ذات 
القيمة، ويُطبع يف مطابع الحكومة بأرقام تسلسلية.  

)     ( 49- املس��تندات املؤيدة لرشاء اللوازم واملعدات وما ش��ابه ذلك، يراعى فيها إرفاق 
تعميد الرشاء الصادر للمورد أو العقد إذا كان املبلغ أكرث من )500.000( ريال.

)     ( 50- للحرص أرقام تسلسلية سنوية تصدر آلياً بهدف الرقابة اإلدارية عىل أوامر اعتامد 
الرصف؛ ملتابعتها وضامن عدم تأخري صفها ومساءلة املوظف إذا تأخرت.

)     ( 51- قيام موظف االرتباط بالتأكُّد من توفُّر مبالغ يف البند تس��مح بالرصف إذا كانت 
النفقة متعلقًة بالخصم من بنود امليزانية، أو قيام كاتب األمانات بالتأكد من أن 
املبالغ املراد صفُها مقيدة وال تزال معالة بحساب األمانات؛ أصبح من املايض مع 

استخدام األنظمة املحاسبية اآللية.

ى  د من شخص ُمسمَّ )     ( 52- أمر القبض هو إقرار من أمني الصندوق باستالم مبلغ ُمحدَّ
لغرض مبني.

)     ( 53- االخت��الف ب��ني إيص��ال التحصيل وإيصال االس��تالم، أن األخري يس��تخدمه أمناء 
الصنادي��ق وال يتم قطعه إال مبوجب أمر قب��ض صادر من اإلدارة املالية؛ يف حني 

لون وال يلزم قطع أمر القبض له. أن إيصال التحصيل يستخدمه الجباه واملحصِّ

)     ( 54- تعت��رب إيصاالت االس��تالم وإيصاالت التحصيل وأوام��ر القبض من األوراق ذات 
القيمة املختومة بختم وزارة املالية.

)     ( 55- من اإلجراءات الرقابية املهمة عىل إيصاالت االستالم والتحصيل أن يتم إثباتها يف 
كش��ف املتحصالت بالتسلسل وفق أرقامها املدونة عليها، وإذا أُلغي إيصال، يتم 

إثباته بالكشف وبيان أنه أُلِغي.

)     ( 56- من العمليات املالية التي يُستخَدم فيها إذن التسوية والتي ال يوجد حاجة لدفع 
مبالغ، صف مرتبات املوظفني.  

)     ( 57- من العمليات املالية التي يُستخَدم فيها إذن التسوية والتي ال يوجد حاجة لدفع 
مبالغ، تسوية وإثبات املستحقات بني الجهات الحكومية.
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)     ( 58- تُعطى أذونات التسوية أرقاماً تسلسلية بشكل سنوي.

)     ( 59- كإجراء رقايب مهم، يجب أن يتم ترحيل أُذون التسوية بشكل إما آيل وفوري أو يف 

نهاية كل يوم بعد توقيعه من املختصني.

مة للجهات الحكومية، فالشيكات  قة املقدَّ )     ( 60- يرى املؤلف أننا مل نُعد نحتاج للشيكات املصدَّ

قة أصبحت لها قوتها بعد تجريم من يُصِدر شيكاً بال رصيد. املالية غري املصدَّ

السؤال الثالث:

وردت لجامع��ة األمرية نورة مطالبة صف اس��تحقاق مكتبة جرير لتوريد مس��تلزمات 

ت  مكتبية بقيمة 320.000 ريال، ُمرفَق بها الفاتورة األصلية والعقد ومذكرة االستالم.  وأعدَّ

إدارة املشرتيات القسم )أ( من أمر الرصف بإجاميل املبلغ، وعند ورود املعاملة اإلدارة املالية 

تم إجراء اآليت:

- قيد أمر الرصف بسجل الحرص برقم 490 يف 1440/4/76ه�.

- قام املوظف املختص باستكامل بيانات القسم )ب( بأمر اعتامد الرصف، حيث تمَّ الخصم 

رها يف  عىل البند املختص، واحتس��اب غرامة تأخري مستحقة عىل مكتبة جرير نتيجة لتأخُّ

التوريد ملدة )27( يوماً، حيث بلغت الغرامة )9.600( ريال.

- تم استكامل توقيعات أمر الرصف من ِقبل املختصني وأصحاب الصالحية.

- قام كاتب أوامر الدفع بتحرير أمر دفع رقم )7/776654( بصايف املبلغ املس��تحق وقدره 

310,400 ريال باسم مكتبة جرير )سجل تجاري رقم 1099887766(.

- بلغ االعتامد املقرَّر للبند املختص )4.000.000( ريال، وبلغ املنرصف الفعيل من البند قبل 

هذا األمر )2.400.000( ريال.

- تم إرسال أمر الدفع مع مندوب الجامعة لوزارة املالية بعد توقيعه من أصحاب الصالحية 

إلصدار شيك وزاري بدل أمر الدفع.

- ت��م تس��جيل أم�ر الرصف باليومية العامة والدفاتر املحاس��بية آلياً تحت رق��م )464( يف 

1440/4/9ه�.

واملطلوب:  إعداد أمر اعتامد الرصف وأمر الدفع.
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الفصل الخامس

القيود المحاسبية الحكومية

بعد أن تعرفنا عىل الدورات املستندية للمرصوفات واإليرادات، سيكون هذا الفصل فنياً 

بحتاً، إذ نتعرف عىل القيود املحاسبية يف النظام املحاسبي الحكومي، وسنتقن جوانبه الفنية 

بعد معرفة األس��س الفنية إلعداده��ا وتفاصيل القيود املحاس��بية للمرصوفات واإليرادات 

والُعهد واألمانات والحسابات الجارية مع توضيح لكيفية تصحيح األخطاء املحاسبية واملالية 

يف النظام املحاسبي الحكومي، مع التطرُّق للقيود املحاسبية التي تُجرى فقط يف وزارة املالية 

في��ا يتعلق بالتعامل مع الجه��ات الحكومية األخرى، وليس التعامالت املحاس��بية لوزارة 

املالية.

عندما نتحدث عن الدورة املحاس��بية س��واًء يف القطاع الخاص أو يف األجهزة الحكومية، 

فنعني بها تسلس��َل اإلجراءات التي متكننا من إثبات العمليات املالية )التي انطبقت عليها 

رشوط العملي��ة املالية(، ومن ثَمَّ تس��جيلها )قيدها( يف الس��جالت املحاس��بية )وفق دليل 

تصنيف الحس��ابات يف الجهة الحكومية(، وتبويب هذه الحسابات يف مجموعات متجانسة 

متهي��داً إلعداد التقارير املالية وإجراء التحليل املايل لها.  س��ُ�كز هنا عىل عملية تس��جيل 

العمليات املالية بإعداد القيود املحاسبية لها َوفق أسس فنية ثابتة.

رأي:

م��ن وجهة نظر الكاتب، يرى أنه من الرضوري أن يظهر القيد املزدوج عىل مس��تندات 

القيد بش��كل واضح؛ ألن هذا القيد مثل الرمز املحاس��بي الذي يجب الحفاظ عىل هويته 

حتى باستخدام األنظمة املحاسبية اآللية، وعلينا كمحاسبني أن نفرض عىل مربمجي األنظمة 

دنا عليه.   املحاسبية اآللية ظهور القيد املحاسبي بشكله الفني الذي تعوَّ
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مراحل الدورة المحاسبية:

1- تحليل العملية:

يتم تحليل العملية للتأكُّد من توفُّر رشوط العملية املالية ملعرفة عالقتها بالجهة وخاصة 

يف الجانب املايل، وتحديد الحسابات ذات العالقة )املدين والدائن( والحسابات التي سوف 

تتأثر بالعملية.  

العملي��ة املالية:  هي أي حدث يتصف بأنه اقتصادي وقَع بالفعل، وبني طرفني، وميكن 

قياس��ه بوحدات نقدي��ة )الريال(.  وال بد من توافر عنارص أساس��ية العتبار العملية مالية، 

وهي:  أن تكون مرتبطة بجهة معينة أو أكرث، ويكون لها أثٌر قابٌل للقياس بالنقد، ومن أمثلة 

العمليات املالية:

- رشاء سيارات ومعدات وأثاث.  

- الرصف عىل تنفيذ املشاريع.

- رصف رواتب وبدالت واستحقاقات املوظفني.  

- حدوث حريق ونتج عنه خسائر.  

2- القيد في سجل اليومية:

بعد تحديد الطرف املدين والدائن وإعداد مستند القيد )أمر رصف أو إذن تسوية(، يتم 

تسجيل العملية املالية يف السجالت املحاسبية حسب تاريخ مستند القيد.

3- الترحيل إلى سجل األستاذ:

ى الرتحيل، ومع استخدام األنظمة اآللية أصبحت  يف الس��ابق كانت هناك مرحلة تُس��مَّ

هذه العملية متزامنًة مع التس��جيل يف اليومية، فيتم الرتحيل اآليل لبيانات مستند القيد إىل 

الحسابات ذات العالقة يف سجالت األستاذ العام واملساعد، حيث يتم تجميع كلِّ العمليات 

د. التي تؤثِّر عىل حسابات الجهة يف إطار ُموحَّ
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4- ترصيد الحسابات:

باس��تخدام األنظمة املحاس��بية اآللية، نس��تطيع الحصول عىل رصيد أي حساب بشكل 

فوري ويف أي وقت، ومن خالل هذه املرحلة يتم ترصيد الحس��ابات آلياً للوصول إىل رصيد 

كل حس��اب عىل ح��دة، وبالتايل توفري معلوم��ات للتحليل املايل ومعرف��ة نتائج العمليات 

املالي��ة.  م��ن املهم أن يتم تحديث قي��د العمليات إما آلياً يف نهاية الي��وم وإما فورياً بعد 

اعتاد املستندات.  

5- إعداد التقارير الدورية:

بش��كل دوري تُرصد الحسابات وتُراجع وتصدر التقارير املالية الدورية بشكل آيل، مثل 

الجدول الش��هري والحالة املالية للمرصوفات واإليرادات وحس��ابات التس��وية والحسابات 

الجارية، وتُرسل للجهات الرقابية.

6- إعداد موازين المراجعة:

ميزان املراجعة هو كش��ف يحتوي عىل جميع الحس��ابات التي لها أرصدة خالل السنة 

)الفرتة( املالية، والهدف من ميزان املراجعة هو التأكُّد من صحة أرصدة الحسابات.

7- إجراء التسويات:

بعد نهاية السنة املالية، سيكون هناك حاجة إلجراء بعض التسويات ليك ت�ُعربِّ الحسابات 

عن الواقع، فيتم إعداد قيود يومية وقيدها يف س��جل اليومية، وترحيلها إىل س��جل األستاذ، 

وإعداد ميزان املراجعة بعد التس��ويات، ويتم إجراؤها يف نهاية السنة املالية.  ويف املحاسبة 

مة للسنة املالية، وعادًة ما تكون يف حدود 45 يوماً  ى بالفرتة املتمِّ الحكومية، هناك ما يُسمَّ

من نهاية الس��نة املالية؛ يتم فيها تسوية حس��ابات السنة املنتهية، ويتم فيها إجراء العديد 

من القيود املحاسبية.

8- إعداد الحسابات الختامية )القوائم المالية(:

يتم بعد نهاية الس��نة املالية إعداد التقارير املالية الختامية، والتي ت�ُظهر نتائج نش��اط 
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املنش��أة خالل الس��نة املالية املاضية، مثل:  القوائم املالية يف القطاع الخاص )قامئة الدخل، 

وقامئة املركز املايل، وقامئة التدفقات النقدية(، والحساب الختامي للجهات الحكومية.

األُسس الفنية إلعداد القيود المحاسبية الحكومية:

إعداد القيود املحاسبية يف أي نظام محاسبي مبا فيها النظام املحاسبي الحكومي يعتمد 

عىل أس��اس طريق��ة القيد املزدوج، ويُض��اف عليه طبيعة الحس��ابات الحكومية يف النظام 

املحاس��بي الحكومي.  وإعداد القيود املحاسبية هو إثبات للعمليات االقتصادية التي متت، 

وترحيل األثر الذي حدث إىل الحسابات ذات العالقة به.  

نظام )قاعدة( القيد المزدوج:

ه��ي قاعدة رياضية، وأول َمْن كتَب عنها هو أس��تاذ الرياضيات اإليطايل لوكا باتش��ويل 

)Luca Pacioli(، وكان ذل��ك يف عام 1494م، وتقيض هذه القاع��دة بأنَّ لكلِّ عملية مالية 

طرفني؛ مدين ودائن، ويجب أن تتس��اوى املبالغ يف الطرفني، وهذا هو األس��اس يف تسجيل 

العمليات املالية واملحافظة عىل الدقة املحاسبية، وهذا التوازن بُِني بشكل أسايس يف النظم 

املحاس��بية اآللية بحيث إن النظام املحاس��بي ال يقبل أيَّ عملية مالي��ة ما مل تكن متوازنة 

الطرفني.  ويتم يف ظل قاعدة القيد املزدوج تخصيص حساب لكل عنرص من عنارص القوائم 

املالية س��واًء كانت أص��والً أو خصوماً أو حقوق��اً للملكية أو إي��رادات أو مرصوفات، وكل 

حس��اب يتكون من جانبني؛ ويُطلَق ع��ىل الجانب األمين املدين، والجان��ب األيرس الدائن.  

وعند تحليل العملية املالية نقيس تأثر كل عنرص بالزيادة أو النقص، ويُبَنى القيد املحاسبي 

عىل أثره، وحسب طبيعة الحساب إىل مدين أو دائن.

قاعدة الزيادة والنقصان:

ه��ذه القاعدة تُصنِّف الحس��ابات َوفْق طبيعتها مدينة أو دائن��ة، ويكون توجيه القيد 

والتصنيف وفق اآليت:
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جدول )1-5(

قاعدة تحديد أطراف العملية املالية يف املحاسبة الحكومية

الحسابات ذات الطبيعة الدائنةالحسابات ذات الطبيعة املدينة

إذا )+( تكون مدينة )من ح� / ...(

إذا )-( تك��ون دائ��نة )إىل ح� / ...(

إذا )+( تك�����ون دائنة )إىل ح� / ...(

إذا )-( تكون مدينة )من ح� / ...(

املرصوفات

العهد

الصندوق

جاري وزارة املالية

جاري مؤسسة النقد

جاري البنك

اإليرادات

األمانات

املطلوبات 

أوامر الدفع

الشيكات

املستحقات العامة

)عند تقديم الخدمة(

املستحقات العامة

)عند الحصول عىل الخدمة(

املصدر:  من إعداد املؤلف.

دامئ��اً ما يواجهني هذا الس��ؤال يف ظ��ل رشح هذه القاعد، وه��و متعلق باملرصوفات؛ 

الس��ؤال الدائم:  أنت ذكرت أن املرصوفات طبيعتها مدينة، وعندما تزيد املرصوفات فإنها 

تُوضع يف الجانب املدين، لكنك تضعها يف الجانب املدين عندما تنقص؟

مثال:

ل بهذا الشكل: إذا رصفنا مرتبات العاملني مببلغ 100.000 ريال، فإن املرصوفات تُسجَّ

100.000 من ح� / املرصوفات بند ...

100.000 إىل ح� / أوامر الدفع

لماذا ُوِضعت المصروفات مدينًة على الرغم من أن المبالغ التي لدى الجهة نقصت؟  

الجواب هنا يبدأ بس��ؤال:  هل زادت نفقات الجهة الحكومية؟  الجواب:  نعم، والذي 
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صة للمرصوف��ات التي لدى الجهة هي  نق��ص ليس املرصوفات وإمن��ا املبالغ النقدية املخصَّ

م��ا نقص، يف حني أن مرصوفات الجه��ة زادت بَدفْع هذه املبالغ للعاملني؛ لذلك ُوِضعت يف 

الجانب املدين.

طبيعة الحسابات الحكومية وأنواعها:  

عند الحديث عن مقومات النظام املحاسبي يف السعودية ذكرنا رضورة وجود مجموعة 

مس��تندية متكاملة متكِّن من إثبات كافة العمليات املالية التي حدثت يف الجهة الحكومية، 

ومس��تندات القيد التي تُس��تخَدم لذلك هي أمر اعتاد رصف أو إذن تس��وية، والتي من 

خالله��ا يتم إع��داد القيود املحاس��بية للجهات الحكومية متهيداً لتس��جيلها يف الس��جالت 

ح يف هذه  املحاس��بية إلظه��ار نتائج العمل املايل يف الجهة من خالل التقاري��ر املالية، وتُوضَّ

القيود الحساباُت الحكومية املتأثرة بالعملية املالية.  

مصطلح الحس��اب:  يُطلَق عىل س��جل ميثِّ��ل املحفظة التي تُجمع فيه��ا تأثري األحداث 

د وموصوف بدق��ة، مثل املرصوفات واإليرادات، َوفق أس��س فنية  االقتصادي��ة ليشء ُمحدَّ

واضحة )القيد املزدوج(.

أنواع الحسابات الحكومية في المملكة:

املنظات التي تس��تخدم األس��اس النقدي تكون حس��ابات املرصوفات واإليرادات هي 

محط األنظار، وهي األس��اس يف تس��جيل العمليات املالية، وبقية الحسابات تعترب مساعدة 

لها.  التعليات املالية للميزانية والحس��ابات بيَّنت أنواَع الحس��ابات املستخَدمة يف النظام 

م  املحاس��بي الحكومي يف األجهزة الحكومية، ومن زاوية األس��اس املطبَّق )النقدي( ستُقسَّ

الحسابات إىل:

الحسابات الرئيسية:

هي الحسابات التي تُظِهر الهدَف الحقيقي للنشاط املايل الحكومي ف�ي ظلِّ استخدام 

األس��اس النقدي ف�ي تسجيل العمليات امل�الية، فاالهتام يكون بتحصيل األموال ورصفها، 
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إذ إن النش��اط الرئي��ي لألجهزة الحكومية ينحرص يف هذين النش��اطني، وميثلها حس��ابا 

اإليرادات واملرصوفات.

1- حساب اإليرادات:

لة مبارشًة أو املقيدة من املنبع،  ل فيه اإليرادات املحصَّ هو حساب طبيعته دائنة، وتُسجَّ

ى  وتكون اإليرادات دائنًة عند التحصيل ومدينة عند الرصف من حس��اب اإليرادات )ويُسمَّ

االستبعاد من اإليرادات(.

2- حساب المصروفات:

ل في��ه جميع مرصوف��ات الجه��ة الحكومي��ة التي  حس��اب طبيعت��ه مدين��ة، تُس��جَّ

ت��مَّ تحميله��ا ع��ىل بن��ود وبرام��ج ومش��اريع ومب��ادرات امليزاني��ة َوف��ق التصنيف��ات 

املعتَم��دة م��ن وزارة املالي��ة م��ن خ��الل دلي��ل إحص��اءات مالي��ة الحكوم��ة 2014 

)Government Finance Statistics Manual )GFSM.  ه��ذا الحس��اب يك��ون مديناً 

باملبال��غ التي يتمُّ تحميلها عىل امليزاني��ة، ودائناً فقط باملبالغ املس��تبعدة )املعادة( لبنود 

وبرامج ومش��اريع امليزانية التي ُحّملت يف فرتة س��ابقة بطريق الخطأ أو اس��تجدت أمور 

تستدعي إزالتها من الحساب.

الحسابات الوسيطة:

َوفْق األساس النقدي هذه الحسابات، يتم استخدامها بشكل مؤقت لحني التأكُّد من أنها 

أصبحت إيرادات أو مرصوفات، ويتم تسويتها عند ذلك، وهي:

1- حسابات األمانات:

هي حس��ابات دائنة بطبيعتها وشبيهة بحس��اب )الدائنني( يف املحاسبة التجارية، وتُبنيِّ 

كافة االلتزامات التي عىل الجهة الحكومية تجاه الغري، وتكون األمانات دائنة باملبالغ املقيدة 

دة ملستحقيها )اإلزالة من األمانات(. )املعالة( كأمانات، ومدينة باملبالغ املسدَّ
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2- حسابات الُعهد:

الُعهد تعترب من الحس��ابات املدينة، ومتثِّل املبالغ املستحقة للجهة الحكومية عىل الغري، 

وهي ش��بيهة بحساب )املدينني( يف املحاس��بة التجارية، وتكون الُعهد مدينًة عند تعلية أو 

قيد العهدة، ودائنًة عند تحصيلها أو تسويتها بعد انتهاء الغرض الذي أُنِشئت من أجله.

3- حساب الصندوق:

هذا الحساب مل تُعد الجهات الحكومية تستخدمه بكرثة، وأصبح غري موجود يف بعضها، 

وهو يبنيِّ حركة النقدية )الكاش( والرصيد النقدي يف صندوق الجهة الحكومية، ويكون مديناً 

ى بها أو تُودع يف الصندوق، ودائناً باملبالغ التي يُوِدعها أمني الصندوق يف  باملبال��غ التي يُغذَّ

الحس��ابات الجارية )جاري وزارة املالية أو جاري مؤسس��ة النقد أو جاري البنك(.  وكذلك 

يك��ون دائناً باملبالغ التي يرصفها أمني الصندوق مبوجب حواالت )نادراً جداً أن تجدها اآلَن 

يف الجهات الحكومية(.

4- حساب جاري وزارة المالية:

العالقة املالية بني وزارة املالية والجهات الحكومية تكون من خالل هذا الحساب املفتوح 

يف مؤسس��ة النقد العريب السعودي، وهو حساب ضمن حسابات الجهات الحكومية إلثبات 

وتس��جيل العملي��ات النقدية مع وزارة املالية.  ويكون حس��اب ج��اري وزارة املالية مديناً 

باملبال��غ املوَدعة فيه )اإليرادات(، ودائناً باملبالغ املس��حوبة منه )عن طريق أوامر الدفع(، 

ويبني حركة وأرصدة هذا الحساب.

5- حساب جاري مؤسسة النقد:

هذا الحس��اب أيضاً مفتوح يف مؤسس��ة النقد العريب السعودي، لكن الفرق بينه وبني جاري 

وزارة املالية أنه حساب جاٍر خاص بالجهة الحكومية دون غريها من الجهات )بخالف جاري وزارة 

ص لجمي��ع الجهات الحكومية(، وهو يُبنيِّ حركة وأرصدة النقدية بهذا الحس��اب.   املالي��ة املخصَّ

ويكون مديناً بكل ما يُودع فيه )تغذيات أو إيداعات( لصالح الجهة، ودائناً باملبالغ التي ترُصف 

من الحساب مبوجب شيكات عليه أو تحويالت بنكية ترصفها املؤسسة لصالح الجهة.
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6- حساب جاري البنك:

يرصد حساب جاري البنك التعامالت البنكية وحركة ورصيد جاري البنك للجهة الحكومية 

لدى البنك، ويكون مديناً باملبالغ املوَدعة فيه، ودائناً باملبالغ املسحوبة منه.

7- حساب أوامر الدفع، حساب الشيكات )مؤسسة النقد أو البنك(:

هذه الحسابات موجودة يف الجهات الحكومية كحسابات وسيطة لتنظيم ومتابعة حركة 

وأرصدة وسائل الدفع، وهي تغطي الفرتة بني اعتاد الرصف والرصف الفعيل للمبالغ، وذلك 

بسبب ضخامة العمليات املالية الحكومية، مثالً:  وزارة التعليم يف وقت من األوقات كانت 

تصدر حوايل 5.000 أمر دفع شهرياً، وهذا عدد يتطلب مزيداً من اإلجراءات الرقابية ملتابعة 

رصف هذه الوس��ائل؛ لذلك أتت حسابات )الحواالت، أوامر الدفع، شيكات مؤسسة النقد، 

شيكات البنك( بدالً من الحسابات الجارية يف القيود املحاسبية حتى نتأكد من الرصف ومن 

يت حسابات وسيطة ومؤقتة.  وكل حساب نقدي يقابله حساب  ثَمَّ يتم إلغاؤها؛ لذلك ُسمِّ

لوسيلة الدفع املتعلقة به كا ييل:

جدول )2-5(

الحسابات الجارية ووسائل الدفع ذات العالقة بها

حساب الحواالت )أُلِغي(حساب الصندوق

حساب أوامر الدفعحساب جاري وزارة املالية

حساب شيكات مؤسسة النقدحساب جاري مؤسسة النقد

حساب شيكات البنكحساب جاري البنك

املصدر:  من إعداد املؤلف.

حس��ابات وسائل الدفع طبيعتها كلها دائنة، وتكون هذه الحسابات دائنًة عند إصدارها 

ومدينًة عندما يرد إشعار من الجهة املرصوفة منها )الصندوق، وزارة املالية، مؤسسة النقد، 

البنك( بإثبات الرصف لها أو تحويلها لحسابات املستفيدين.
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8- حساب تسوية المستحقات العامة:

هذا الحس��اب أىت الختصار اإلجراءات املالية لدفع االستحقاقات بني الجهات الحكومية، 

بحي��ث تُوفِّر الوقت والجهد، إذا رصفت جهة حكومية )عدا الجهات الحكومية التي ترصف 

من إيراداتها، فهي ال تس��تخدم هذا الحساب( فهي س��ترصف من جاري وزارة املالية، وإذا 

لت مبالغ فإنها س��تودعها جاري وزارة املالية، واختصاراً لذلك أُوِجد هذا الحس��اب؛ إذ  حصَّ

يتم إعداد إذن تس��وية إلثبات املرصوفات يف الجهة املس��تفيدة من الخدمة، وإيرادات يف 

مة للخدمة، دون الحاجة إلعداد أمر رصف وأمر دفع.  فيتم تسوية املستحقات  الجهة املقدِّ

عن طريق حساب تسوية املستحقات العامة.  ويأيت هذا الحساب دائناً عند االستفادة من 

الخدمة، ومديناً عند تقديم الخدمة.

9- حساب المطلوبات:

ل، أُنِشئ حساب املطلوبات  حتى ال تتضخم اإليرادات باملبالغ املس��تحقة منها ومل تُحصَّ

ل بعُد، وعند  كحساب وس��يط يُظِهر جميع اإليرادات املستحقة للجهة الحكومية وملا تُحصَّ

ل، ومديناً عند  تحصيله��ا يتم إلغاء هذا الحس��اب.  ويك��ون دائناً باإليرادات الت��ي مل تُحصَّ

تحصيلها.

جدول تحديد أطراف القيد المحاسبي في المحاسبة الحكومية:

يف الجدول اآليت نستعرض جميع الحس��ابات املستخدمة يف النظام املحاسبي الحكومي 

يف الس��عودية وطبيعتها )مدينة أو دائنة(، ومتى تُوضع هذه الحسابات يف الجانب املدين، 

ومت������ى تُوض��ع يف الجانب الدائن.  ويس��اعد هذا الجدول يف الوص��ول إىل أطرف القيد 

املحاسبي ألي عملية مالية.  
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جدول )3-5(

تحديد أطراف القيد املحاسبي يف املحاسبة الحكومية

متى يكون دائناً؟متى يكون مديناً؟طبيعتهاسم الحساب

عند الرصفمديناملرصوفات
االس��ت��ب��ع��اد من  ع��ن��د 

املرصوفات

دائناإليرادات
االس��ت��ب��ع��اد من  ع��ن��د 

اإليرادات
عند تحصيل اإليرادات

عند التعليةعند اإلزالة أو التسديددائناألمانات

عند إنشاء الُعهدةمدينالعهد
عن��د تس��ديد العه��دة أو 

تسويتها

عند التحصيلمدينالصندوق
عن��د إي��داع املتحص��الت 

)ورود إشعار إيداع(

مدينجاري وزارة املالية
ع��ن��د إي����داع م��ب��ال��غ يف 

الحساب

وزارة  إش��عار  ورود  عن��د 

املالية بإمتام عملية الرصف

مدينجاري مؤسسة النقد
ع��ن��د إي����داع م��ب��ال��غ يف 

الحساب

عن��د ورود إش��عار إمت��ام 

الرصف

مدينجاري البنك
ع��ن��د إي����داع م��ب��ال��غ يف 

الحساب

عن��د ورود إش��عار إمت��ام 

الرصف

دائنأوامر الدفع

وزارة  إش��عار  ورود  عن��د 

املالية بإمتام عملية الرصف 

أو التحويل

عند تحرير أوامر الدفع

دائنشيكات البنك
عند ورود كش��ف حساب 

بالشيكات املرصوفة
عند تحرير الشيكات



الفصل الخامس

املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية 284

متى يكون دائناً؟متى يكون مديناً؟طبيعتهاسم الحساب

دائنشيكات مؤسسة النقد
عند ورود كش��ف حساب 

بإمتام الرصف من املؤسسة
عند تحرير الشيكات

املستحقات العامة
مدين 

دائن
عند الحصول عىل الخدمةعند تقديم الخدمة

دائناملطلوبات
اإلي����راد  تحصيل  ع��ن��د 

املستحق
عند استحقاق اإليراد

املصدر:  من إعداد املؤلف.

مة للخدمة، ودائناً يف الجهات املستفيدة من الخدمة. * حساب تسوية املستحقات العامة يكون مديناً يف الجهات املقدِّ

يُطلَب من الطالب والطالبات حل التطبيق رقم )1(، لتثبيت معلومات طبيعة الحسابات الحكومية.

القيود المحاسبية للمصروفات:

كا ذُكر، فإن حس��اب املرصوفات يُظهر جميَع نفقات الوحدة اإلدارية الحكومية التي 

تمَّ خصمها عىل بنود امليزانية طبقاً للتعليات املالية للميزانية والحس��ابات وقواعد تنفيذ 

امليزاني��ة؛ ويكون مدين��اً باملبالغ التي يتم خصمها عىل بنود امليزاني��ة، ودائناً فقط باملبالغ 

املس��تبعدة )املعادة( لبنود امليزانية التي ُخِصمت مسبقاً بالخطأ.  وبدايًة ال بد من التعرُّف 

عىل بنود امليزانية إلتقان تحديد أطراف العملية املالية املتعلقة ببنود املرصوفات.

تعليمات ما يُصرف من اعتمادات الميزانية:  

وفق تعليات ما يرُصف من اعتادات بنود املرصوفات للس��نة الحالية، تم تحديد بنود 

املرصوفات لكل بند من بنود أبواب امليزانية:

المصروفات:

- الباب األول:  تعويضات العاملني.

- الباب الثاين:  استخدام السلع والخدمات.
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- الباب الثالث:  استهالك رأس املال الثابت )غري ُمستخَدم يف امليزانية حالياً(.

- الباب الرابع:  نفقات التمويل.

- الباب الخامس:  اإلعانات.

- الباب السادس:  املنح.

- الباب السابع:  املنافع االجتاعية.

- الباب الثامن:  مرصوفات أخرى.

األصول والخصوم:

الباب األول:  األصول غير المالية:

ولكل جهة حكومية أرقامها الخاصة باملش��اريع والربام��ج واملبادرات، وفيا ييل القيود 

املحاسبية ملختلف أنواع املرصوفات:

أوالً - صرف الرواتب الشهرية:

بعد إعداد ومراجعة املس��ريات الش��هرية للرواتب واملس��تندات املرفقة معها، ومن ثَمَّ 

اعتادها من املختصني يف إدارة شؤون املوظفني وإعداد القسم )أ( من أمر اعتاد الرصف؛ 

تُرَس��ل إىل اإلدارة املالية التي تس��تكمل بيانات األمر حيث يت��م الخصم عىل بنود الرواتب 

والبدالت املختصة يف الجانب املدين، وإضافة املبالغ املحسومة لحساباتها املختصة، وسحب 

وسيلة الدفع )أو وسائل الدفع( بصايف االستحقاقات، وذلك وفق ما ورد يف خالصة الرواتب.  

مثال:  يف 9/16 تم إعداد أمر اعتاد رصف رواتب موظفي جامعة ش��قراء عن الش��هر 

الحايل:

20.000.000 ريال    رواتب املوظفني واملستخدمني.

1.100.000 ريال      أجور عال.  

300.000    ريال      بدالت عال.

1.000.000 ريال      بدالت موظفني.
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؟؟؟؟؟؟؟؟ ريال     تقاعد موظفني.

؟؟؟؟؟؟؟؟ ريال     تأمينات اجتاعية.

60.000 ريال      مستحقات صندوق التنمية العقاري.

40.000 ريال      مستحقات صندوق التنمية الزراعي.

20.000 ريال      مستحقات بنك التنمية االجتاعية.

7.000  ريال       إيرادات جزاءات.

3.000  ريال       عهدة تحت التحصيل طرف املوظفة مها الفوزان.

يكون القيد املحاسبي بالشكل اآليت:

من مذكورين

20.000.000   ح� / مرصوفات امليزانية بند 211111 )رواتب املدنيني(

ح� / مرصوفات امليزانية بند 211121 )بدالت املدنيني(   1.000.000

ح� / مرصوفات امليزانية بند 211114 )أجور العال(   1.100.000

ح� / مرصوفات امليزانية بند 211124 )بدالت العال(   300.000

إىل مذكورين

1.800.000 ح� / أوامر الدفع باسم املؤسسة العامة للتقاعد )9% من الرواتب(

110.000ح� / أوامر الدفع باسم املؤسسة العامة للتأمينات االجتاعية )10% من األجور(

60.000 ح� / أوامر الدفع باسم صندوق التنمية العقاري

40.000 ح� / أوامر الدفع باسم صندوق التنمية الزراعي

20.000 ح� / أوامر الدفع باسم بنك التنمية االجتاعية

7.000 ح� / اإليرادات - جزاءات وغرامات

3.000 ح� / العهد تحت التحصيل - طرف مها الفوزان

20.360.000 ح� / أوامر الدفع مناولة البنك العميل
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يف 25 من الش��هر رصفت الجامعة راتب وبدالت املوظف عيل دغش عن الشهر حسب 

اآليت:  )18.000 رات��ب و6.500 ب��دالت(، وكانت الحس��ميات )؟؟؟؟( ريال تقاعد - 1.200 

عهدة تحت التحصيل طرف عيل دغش، 2.000 بنك التنمية االجتاعية.

يكون القيد املحاسبي لرصف الرواتب بالشكل اآليت:

من مذكورين

18.000 ح� / مرصوفات امليزانية بند 211111 )رواتب املدنيني(.

6.500 ح� / مرصوفات امليزانية بند 211121 )بدالت املدنيني(.

إىل مذكورين

1.620 ح� / األمانات املتنوعة - تقاعد )يف املسريات اإلفرادية(.

2.000 ح� / األمانات املتنوعة - بنك التنمية االجتاعية )يف املسريات اإلفرادية(.

1.200 ح� / الُعهد تحت التحصيل - عيل دغش.

19.680ح� / الشيكات يف حالة املسريات اإلفرادية )واملبلغ يقل عن 20.000 ريال(.

ثانياً - صرف مستحقات الموردين:

تقوم اإلدارة املالية باستكال بيانات أمر اعتاد الرصف، وبعد تدقيق ومراجعة مرفقاته 

يتم تحديد طريف القيد املحاسبي يف القسم )ب( منه، بعد أن استُكملت املرحلة األوىل من 

ت  دورة ال��رصف ألم��ر اعتاد الرصف الخاص باملوردين من ِقب��ل اإلدارة املختصة التي أعدَّ

القس��م )أ( منه، بحيث يتم الخصم عىل اعتادات امليزانية املختصة )حس��ب نوع النفقة( 

وتحديد وسيلة الدفع املناسبة.  ويكون القيد املحاسبي بالشكل اآليت:

****** من ح� / مرصوفات امليزانية )البند املختص( )حسب نوع النفقة(

إىل مذكورين

***** ح� / اإليرادات - جزاءات وغرامات )يف حال وجود غرامات عىل املورد(

***** ح� / أوامر الدفع أو ح� / الشيكات )حسب املبلغ(
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ثالثاً - صرف المستحقات بين الجهات الحكومية:

عن��د تقديم الخدمات بني الجه��ات الحكومية، يأيت هذا الحس��اب الختصار اإلجراءات 

املالي��ة لدفع االس��تحقاقات بني الجهات الحكومي��ة، فال يتم التحويل النق��دي بينها، وإمنا 

يتم تحميل الجهة املس��تفيدة املبلغ عىل بنود امليزانية املختصة، إذ يتم إعداد إذن تس��وية 

ل املبلغ لحس��اب تسوية  مة للخدمة، ويُس��جَّ بعد تقديم الفواتري من الجهة الحكومية املقدِّ

املستحقات العامة باسم تلك الجهة، ويكون القيد املحاسبي يف الجهة املستفيدة من الخدمة 

مة للخدمة بالشكل اآليت: بعد وصول الفواتري من الجهة املقدِّ

***** من ح� / مرصوفات امليزانية )البند املختص(

مة للخدمة( ***** إىل ح� / تسوية املستحقات العامة )الجهة املقدِّ

مة للخدمة بعد وصول صورة من التس��وية التي  ويكون القيد املحاس��بي يف الجهة املقدِّ

أُِعدت يف الجهة املستفيدة من الخدمة بالشكل اآليت:

***** من ح� / تسوية املستحقات العامة )الجهة املستفيدة من الخدمة(

***** إىل ح� / إيرادات امليزانية )الحساب املختص(

رابعاً - االستبعاد من المصروفات:  

يتم االستبعاد من املرصوفات يف الحاالت اآلتية:

- عند الرصف بالزيادة عىل بنود امليزانية مببلغ غري مستحق.

- عند تكرار الرصف.

- عند إلغاء عملية الرصف ألي سبب.

هذا األمر يستلزم التصحيح املحاسبي بإعداد القيد املحاسبي من خالل املستند املناسب 

ل  للقيد )أمر رصف أو إذن تسوية(، ليتم استبعاد املبلغ من بنود املرصوفات املختصة واملحمَّ

بالخط��أ وإضافته إىل البند الصحيح؛ هذا يف حال متت املعالجة يف نفس الس��نة املالية التي 

اكتُشف فيها الخطأ.
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ت عىل  أما إذا تم اكتش��اف الخصم بالزيادة يف س��نة مالية الحقة، ف��إن التعليات نصَّ

إضافته إىل حس��اب اإليرادات ما عدا العقود املستمرة من املرصوفات، فيتم استبعادها من 

بنودها.

عند اكتش��اف رصف مبلغ بالزيادة عىل أحد بنود امليزانية يف نفس الس��نة املالية، فإن 

القيد املحاسبي يكون كاآليت:

***** من ح� / العهد تحت التحصيل طرف املوظف أو الجهة املرصوف لها املبلغ بالزيادة

)أو من ح� / الصندوق يف حالة التسديد مبارشة(

***** إىل ح� / مرصوفات امليزانية باالستبعاد )البند املختص(

وألن حس��اب املرصوف��ات طبيعته مدينة وق��د نقص، ُوِضع يف الجان��ب الدائن عكس 

طبيعته املدينة؛ نظراً لنقص املرصوفات وإعادة املبلغ املخصوم إىل اعتاد البند املختص.

عند اكتشاف الخطأ يف سنة مالية الحقة، فيُضاف لحساب اإليرادات املتنوعة، وال يُستبعد 

م��ن مرصوف��ات امليزانية.  )ه��ذا إجراء رقايب حت��ى ال تُضاف مبالغ لبنود امليزانية للس��نة 

الجديدة، وحتى ال تتعمد الجهات الخطأ لتحويل املبالغ لسنة مالية الحقة(.

املطلوب من الطالب والطالبات:  حل السؤال رقم )2( )القيود املحاسبية للمرصوفات(.  

القيود المحاسبية لإليرادات:

ل فيه جميع اإليرادات التي حصلتها وقيدتها الجهة الحكومية  حس��اب اإليرادات تُس��جَّ

لهذا الحس��اب، ويكون الحس��اب دائناً عن تحصيل وقيد اإليرادات، ومديناً مبا يرُصَف من 

اإلي��رادات.  ومن الرضوري التقيُّد بالرمز االقتصادي لكل حس��اب من حس��ابات اإليرادات 

َوفْق ما جاء يف دليل تصنيف حسابات اإليرادات.

تختلف القيود املحاسبية لإليرادات حسب طريقة التحصيل، وفيا ييل القيود املحاسبية 

ملختلف أنواع تحصيل وإيداع وتسجيل اإليرادات:
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أوالً - تحصيل اإليرادات نقداً عن طريق أمين الصندوق:

هذا النوع م��ن التحصيل أصبح نادَر الوجود يف الجهات الحكومية، لكن ما زالت بعض 
لة مبوجب أمر قبض، يُحرِّر  الجهات تس��تخدمه.  بعد اس��تالم أمني الصندوق للمبالغ املحصَّ
مقابلها إيصاالت االستالم ثم يُِعدُّ كشفاً باملقبوضات، ويُرَسل لإلدارة املالية وتُرفَق معه أوامر 
القبض وصور من إيصاالت االس��تالم، لتُحرِّر اإلدارة املالية إذن تس��وية إلثبات املقبوضات، 

ويكون القيد املحاسبي كاآليت:

***** من ح� / الصندوق

إىل مذكورين

***** ح� / اإليرادات ........ )حسب أنواع اإليرادات املحصلة(

***** ح� / األمانات ......... )مع تحديد نوعها واسم صاحبها(

***** ح� / العهد ........... )مع تحديد نوعها واسم من هي بعهدته(

***** ح� / ................... )أي حسابات أخرى يخصها املبلغ(

ثانياً - إيداع اإليرادات مباشرة في مؤسسة النقد:  

عن��د إيداع املتحصالت مبارشة يف الحس��اب الجاري لوزارة املالية مبؤسس��ة النقد، كأن 
لون متحصالتهم إىل مؤسس��ة النقد واستالم إش��عار إيداع باملبلغ، ويُرَسل هذا  يُوِدع املحصِّ
اإلش��عار مع املس��تندات املؤيدة للتحصيل من إيصاالت تحصيل وغريها إىل اإلدارة املالية، 
لتُِع��د إذن التس��وية بحيث يثبت فيه القيد املحاس��بي لهذا اإليداع بحس��اب جاري وزارة 
املالية، وإضافته إىل الحس��اب أو الحس��ابات املختصة مثل اإليرادات أو العهد أو األمانات، 

ويكون القيد املحاسبي بالشكل اآليت:

***** من ح� / جاري وزارة املالية

إىل مذكورين

***** ح� / اإليرادات ........ )حسب أنواع اإليرادات املحصلة(
***** ح� / األمانات ......... )مع تحديد نوعها واسم صاحبها(

***** ح� / العهد ........... )مع تحديد نوعها واسم من هي بعهدته(.
***** ح� / ................... )أي حسابات أخرى يخصها املبلغ(.
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ثالثاً - تحصيل اإليرادات عن طريق البنوك:

اس��تخدمت الجهات الحكومية فرصة التطورات التقنية يف املجال املرصيف، واستخدمت 

ل إليراداتها س��واًء مبارشة عن طريق البنوك أو باس��تخدام نظام س��داد، إذ  البنوك كُمحصِّ

ل البنوك إيرادات الجهات الحكومية بالتحويل املبارش من حس��ابات املس��تفيدين من  تُحصِّ

الخدمات الحكومية إىل حس��ابات مفتوحة لهذا الغرض، ومن ثَمَّ يتم إيداع هذه اإليرادات 

وتوريدها ملؤسسة النقد دون وجود حساب جاٍر خاص بالجهة، فيُقيَّد املبلغ لحساب جاري 

وزارة املالية، وقد تُودَع اإليرادات بحس��اب جاٍر خاص بالجهة، فتُقيَّد املبالغ لحساب جاري 

البنك أو جاري مؤسسة النقد، وإضافته لحساب اإليرادات املختصة، ويكون القيد املحاسبي 

بالشكل اآليت:

***** من ح� / جاري وزارة املالية )عند اإليداع يف جاري املالية( )أو(

***** من ح� / جاري مؤسسة النقد )عند اإليداع يف جاري مؤسسة النقد( )أو(

***** من ح� / جاري البنك ......... )عند اإليداع يف جاري البنك(

إىل مذكورين

***** ح� / اإليرادات ....... )يحدد نوع اإليراد(

***** ح� / اإليرادات ....... )يحدد نوع اإليراد(

***** ح� / اإليرادات ....... )يحدد نوع اإليراد(

***** ح� / اإليرادات ....... )يحدد نوع اإليراد(

لة للحس��ابات الجارية مع قيدها لحس��ابات اإليرادات حس��ب  تُض��اف املبال��غ املحصَّ

تصنيفاتها املختلفة الواردة يف دليل تصنيف مالية الحكومية 2014.  وتَُعدُّ القيود املحاسبية 

بعد وصول إشعارات اإليداع من مؤسسة النقد وبيانات البنك العميل، وتُراَجع هذه البيانات 

مع إشعارات اإليداع ومع املستندات ذات العالقة بتقديم الخدمات، وتُطابق للتأكُّد من أن 

ما تمَّ تحصيله من ِقبل البنك تمَّ إيداعه يف الحسابات الجارية املختصة.
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رابعاً - خصم اإليرادات من المبالغ المصروفة )الغرامات(:

عند رصف بعض املس��تحقات، قد يكون هناك حس��م إيرادات تأجري إسكان أو غرامات 

تأخري عىل املتعهدين أو املقاولني أو جزاءات عىل بعض املوظفني، فتُحس��م من املرصوفات 

لصالح اإليرادات، ويُدفع الصايف للمس��تحق.  وتظهر اإليرادات املحسومة يف القسم الخاص 

بالحسميات بالجزء )ب( من أمر اعتاد الرصف، ويكون القيد املحاسبي بالشكل اآليت:

من مذكورين

***** ح� / مرصوفات امليزانية بند 211111

***** ح� / مرصوفات امليزانية بند 211121

إىل مذكورين

***** ح� / اإليرادات - اإليجارات وأقساط واملساكن 142162

***** ح� / األمانات املتنوعة - تقاعد.

***** ح� / أوامر الدفع.

خامساً - االستبعاد من اإليرادات:

ت املادة )36( من الالئحة التنفيذية لنظ��ام إيرادات الدولة عىل أنه  كإج��راء رقايب، نصَّ

ال يجوز للجهة الحكومية اس��تبعاد مبلغ ُمقيَّد لحس��اب اإليرادات إال مبوافقة وزارة املالية 

أو املراق��ب امل��ايل، ومن هنا فإن عىل كل جهة حكومي�ة ترغب يف االس��تبعاد من حس��اب 

اإليرادات مراعاة اإلجراءات املنظمة لذلك، واس��تكال املستندات الالزم�ة لالستبعاد، والتي 

جاء بها:

- إْن كانت الطلبات متثِّل مستحقات لألفراد فيتوىل املراقب املايل التابع لوزارة املالية املوافقة 

عىل رصفها، مع إع�داد اإلقرار املايل َوفق النموذج املحدد.

- أما إذا كانت طلبات االستبعاد متثِّل مستحقات مؤسسات أو رشكات ونحوها، فتتوىل وزارة 

املالية )إدارة اإليرادات العامة( دراس��ة تلك الطلبات والنظر يف املوافقة عليها مع مراعاة 

املرفقات املطلوبة والواردة باملادة )38( من نفس الالئحة، وهي:
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م من صاحب االستحقاق. 1- استدعاء ُمقدَّ

2- صورة سارية املفعول من السجل التجاري أو الهوية الوطنية أو اإلقامة.

3- صورة من شهادة تسوية أوضاع الرشكة أو املؤسسة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.

4- صورة من مستندات القيد بحساب اإليرادات.

5- صورة من إش��عار مؤسس��ة النقد العريب الس��عودي املثبت إليداع املبلغ بحساب جاري 

وزارة املالية.

ح يومية مفردات التسوية، وموضح فيه اسم صاحب االستحقاق ومبلغ املطالبة. 6- بيان يُوضِّ

ح كيفية إجراءات احتساب الغرامات املطلوب استبعاد قيمتها مع املستندات  7- خالصة تُوضِّ

املؤيدة لذلك يف حال قيدها لحساب اإليرادات بطريق الخطأ.

8- موافقة وزارة املالية أو صاحب الصالحية عىل متديد العقد واإلعفاء من الغرامة إذا كان 

التمديد أو اإلعفاء حسب النظام الخاص بذلك.

9- صورة من محرضي تس��ليم املوقع واالستالم االبتدايئ إذا تعلق طلب االستبعاد بغرامات 

تأخري يف تنفيذ املرشوعات.

10- ص��ورة من خط��اب التعميد ومذكرات االس��تالم والفحص إذا تعلق طلب االس��تبعاد 

بغرامات تأخري بعقود التوريد.

11- إع�داد اإلقرار املايل منوذج رقم )7/أ(.

وعند استكال كافة اإلجراءات الالزمة للرصف )االستبعاد( من اإليرادات، يتم إعداد أمر 

اعتاد الرصف أو إذن التسوية حسب الحالة، ويَُعدُّ القيد املحاسبي كاآليت:

***** من ح� / اإليرادات - )نوع اإليراد(

***** إىل ح� / أوامر الدفع )الشيكات( )أو الحساب املختص(

املطلوب من الطالب والطالبات:  حل التطبيق رقم )3( )القيود املحاسبية لإليرادات(.
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القيود المحاسبية لألمانات:

مصطل��ح األمان��ات يُطل��ق عىل أي مبال��غ يف ذمة الجه��ة الحكومية للغ��ري، وهي من 

الحس��ابات ذات الطبيعة الدائن��ة، تأيت يف الجانب الدائن عند اإلضافة )التعلية( لحس��اب 

األمانات، وتكون يف الجانب املدين عند التس��ديد )اإلزالة( من حساب األمانات.  واألمانات 

يف النظام املحاسبي الحكومي تنقسم إىل أربعة أنواع هي:

1- األمانات املتنوعة.

2- األمانات تأمينات نقدية.

3- األمانات مرتجع رواتب.

4- األمانات مقابل اعتادات مستندية قامئة.

أوالً - األمانات المتنوعة:

وفق التعليات يتم الرصف املبارش وبأوامر دفع الس��تحقاقات الجهات الحكومية، مثل:  

املؤسس��ة العامة للتقاعد، املؤسسة العامة للتأمينات االجتاعية، صندوق التنمية العقاري، 

صن��دوق التنمية الزراعي، وغريها من الجهات الحكومية، ولكن يف املس��ريات اإلفرادية من 

لة من  الصعب الرصف املبارش له��ذه الجهات لصغر حجم املبالغ؛ لذلك فهذه املبالغ املحصَّ

ل عىل حسابات  الغري أو املس��تقطَعة من اس��تحقاقاتهم لصالح جهات حكومية أخرى تُحمَّ

األمان��ات املتنوعة لهذه الجهات، ويتم س��داد اس��تحقاقات تلك الجه��ات الحقاً ويف بداية 

الشهر الالحق.

عن��د إعداد أمر اعتاد الرصف الخاص بالرواتب اإلفرادية، يتم تعلية مس��تحقات بعض 

الجهات الحكومية يف األمانات املتنوعة باس��مها متهيداً لرصفها لهم يف بداية الشهر الالحق، 

ويكون القيد املحاسبي بالشكل اآليت:

من مذكورين

18.000 ح� / مرصوفات امليزانية بند 211111 )رواتب املدنيني(

6.500 ح� / مرصوفات امليزانية بند 211121 )بدالت املدنيني(
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 إىل مذكورين

1.620 ح� / األمانات املتنوعة - تقاعد )يف املسريات اإلفرادية(

2.000 ح� / األمانات املتنوعة - بنك التنمية االجتاعية )يف املسريات اإلفرادية(

 1.200 ح� / العهد تحت التحصيل طرف عيل دغش

19.680ح� / الشيكات يف حالة املسريات اإلفرادية )واملبلغ يقل عن 20.000 ريال(

وعند س��داد مس��تحقات هذه الجهات يف بداية الش��هر الالحق، يتم إعداد أمر اعتاد 

ح الرواتب األساسية واالستقطاعات التقاعدية  رصف مبوجب الحافظة التقاعدية والتي تُوضِّ

للموظف��ني واملبتعث��ني، وبعد توقيعه��ا واعتادها من املختصني تُرفَق م��ع أمر الدفع عند 

إرساله إىل وزارة املالية، ويكون القيد يف أمر اعتاد الرصف كا ييل:

***** من ح� / األمانات املتنوعة - تقاعد / أو تأمينات / أو تسليف / أو عقاري / أو زراعي

***** إىل ح� / أوامر الدفع )باسم الجهة الحكومية(

)حتى لو كان املبلغ أقل من 20.000 ريال(

ثانياً - األمانات تأمينات نقدية:  

هذا الحساب ُوِضع لتسجيل أي مبالغ نقدية تستلمها الجهات الحكومية كأمانات لحني 

م من األش��خاص أو املنظ��ات، ويتم رصفها أو  تنفي��ذ عق��ود أو خدمات مح��ددة قد تُقدَّ

تسويتها بعد انتهاء الغرض منها، مثل املبالغ املقبوضة من البلديات واألمانات.  وعند استالم 

الجهة الحكومية للمبالغ كأمانة نقدية، يَُعدُّ إذن تس��وية بعد استكال املستندات الالزمة، 

ويكون القيد املحاسبي به:

***** من ح� / الصندوق

***** من ح� / جاري البنك )عند إيداع املبلغ يف حساب خاص(

***** إىل ح� / األمانات تأمينات نقدية )باسم ......(

املبالغ املس��تلمة تظلُّ يف حساب األمانات النقدية حتى انتهاء الغرض منها وإعادتها إىل 

صاحبها.  وقد يتم الرصف منها ملقابلة تقصري املتعهد.  وعند إعادة رصف األمانات النقدية 
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لصاحبها وبعد اس��تكال املس��تندات املطلوبة، يتم إعداد أمر اعت��اد رصف يكون القيد 

املحاسبي فيه كاآليت:

***** من ح� / األمانات تأمينات نقدية )باسم ......(

***** إىل ح� / أوامر الدفع )أو الشيكات(

ل يف النظام املحاس��بي يف التعليات املالية، مثل:  املبالغ  هناك أمانات نقدية ال تُس��جَّ

املقبوضة من متعهدي اإلعاش��ة العينية للمستشفيات والسجون ومراكز الرعاية، أو املبالغ 

التي يدفعها مالك املباين املس��تأجرة مقابل ضان االلتزام بالصيانة، ليك تس��تخدمها الجهة 

الحكومية للصيانة يف حال تقاعس مالك املبنى املس��تأجر عن إجراء الصيانة.  وعند اس��تالم 

الجهة الحكومية للمبالغ كأمانة نقدية ال يَُعدُّ إذن تس��وية وال يكون هناك قيود محاسبية.  

ويرى املؤلف أن ذلك قد يُشكِّل ضعفاً يف اإلجراءات الرقابية املتعلقة بتوريد مبالغ األمانات 

النقدية، حيث ال يتم تس��جيلها يف النظام املحاس��بي للجهة اعتقاداً منها أن ذلك سيُصعِّب 

عليه��ا عملية الرصف التي ال تحتمل التأخري حتى لس��اعات قليل��ة؛ نظراً ألهمية الوقت يف 

عملية التأمني كاإلعاشة عند الحاجة لإلعاشة الفورية.  لذلك، يعترب الكاتب ذلك ضعفاً رقابيًّا 

ل يف النظام املحاسبي وترُصَف من خالله.  واملبالغ  عىل هذه املبالغ، ومن املفرتض أن تُس��جَّ

ستبقى يف الصندوق أو البنك، وميكن الرصف منها يف الحال.

ثالثاً - األمانات مرتجع رواتب:  

هذا النوع من األمانات قلَّ اس��تخدامه بشكل كبري جداً بعد تطبيق نظام )رسيع( لتحويل 

رواتب واس��تحقاقات املوظفني، وأصبحت التعلية يف هذا الحساب تقترص عىل حاالت معينة، 

وقد تكون نادرة، ومنها:  وجود أخطاء يف أرقام حس��ابات بعض املوظفني الُجدد أو عند تغيري 

املوظفني لحس��اباتهم البنكية، وتعرث عىل الجهة تصحيح الحس��اب ألية أسباب.  ومُتثِّل املبالغ 

املعالة يف حساب األمانات مرتجع رواتب، وكذلك هي املبالغ املستَحقة الدفع للموظفني والتي 

مل تستطع الجهة الحكومية تحويلها لحساباتهم البنكية، ووفق التعليات املالية يجب توريدها 

لحساب جاري وزارة املالية بحيث يَُعدُّ شيٌك باملبالغ وتُودع يف مؤسسة النقد العريب السعودي.  

ويتم إعداد إذن تسوية بعد توفُّر املستندات الالزمة، ويكون القيد املحاسبي كالتايل:
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***** من ح� / جاري وزارة املالية

***** إىل ح� / األمانات مرتجع رواتب )باسم ......(

ل أمانة لكل موظف عىل حدة، فهي حسابات شخصية وليست  ومن الرضوري أن تُس��جَّ

عمومية، ويجب أن تُقرَن كل أمانة باس��م صاحبها ليس��هل الرجوع إليها عند طلب رصفها.  

وعند رصف األمانة لصاحبها، يتم إعداد أمر اعتاد رصف يكون القيد املحاسبي فيه كاآليت:

***** من ح� / األمانات مرتجع رواتب )باسم ......(

***** إىل ح� / الشيكات )أو أوامر الدفع(

نهاية السنة المالية:

عند انتهاء الس��نة املالية وال يزال هناك أمانات مرتجع رواتب مل ترُصف ملستحقيها، فإن 

ت عىل أن »تُزال أرصدة جميع  تعليات إقفال الحس��ابات وإعداد الحس��اب الختامي نصَّ

األمان��ات مرتجع روات��ب بنهاية الفرتة املتممة لقفل الحس��ابات وإضافته��ا إىل اإليرادات 

املتنوع��ة، وال يجوز ترحيلها بأي حال من األحوال إىل الس��نة املالي��ة القادمة«؛ وعليه يتم 

إعداد إذن تس��وية خالل الفرتة املتممة إلقفال الحس��ابات بإزال��ة األمانات مرتجع رواتب، 

وإضافتها لحساب اإليرادات، ويكون القيد املحاسبي:

***** من ح� / األمانات مرتجع رواتب )باسم ......(

***** إىل ح� / اإليرادات املتنوعة )......(

صرف األمانات مرتجع رواتب في سنة مالية الحقة:

عندما يتقدم صاحب األمانة بطلب رصف اس��تحقاقه يف س��نة مالية الحقة، يتم الرصف 

م��ن اإليرادات، ووفقاً للادة )36( م��ن الالئحة التنفيذية لنظام اإلي��رادات، فإنه ال يجوز 

للجهة الحكومية اس��تبعاد مبلغ قُيِّد لحس��اب اإليرادات إال مبوافقة وزارة املالية أو املراقب 

حة بالالئح��ة، ويف هذه الحالة فالطلبات متثِّل مس��تحقات  امل��ايل، ووفق اإلج��راءات املوضَّ

لألفراد، فيتوىل املراقب املايل التابع لوزارة املالية إجازة استبعاد املبلغ من حساب اإليرادات 

بعد إرفاق:
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م من صاحب االستحقاق. 1- استدعاء ُمقدَّ

2- صورة سارية املفعول من السجل التجاري أو الهوية الوطنية أو اإلقامة.

3- صورة من مستندات القيد بحساب اإليرادات.

4- صورة من إش��عار مؤسس��ة النقد العريب الس��عودي املثبت إليداع املبلغ بحساب جاري 

وزارة املالية.

ح فيه اسم صاحب االستحقاق ومبلغ املطالبة. ح يومية مفردات التسوية، وُموضَّ 5- بيان يُوضِّ

6- إع�داد اإلقرار املايل منوذج رقم )7/ب(.

وبعد استكال اإلجراءات السابقة، يَُعدُّ أمر رصف يكون القيد املحاسبي به كاآليت:

***** من ح� / اإليرادات املتنوعة )..............(

***** إىل ح� / الشيكات )أو أوامر الدفع(

رابعاً - األمانات مقابل اعتمادات مستندية قائمة:  

متثِّ��ل هذه األمانات مبالغ العهد اعتادات مس��تندية، والتي انتهت الس��نة املالية ومل 

يتم اس��تخدامها لع��دم اكتال إجراءات تنفيذها، ويتم خصم املبالغ التي س��وف تُعىلَّ بها 

ل الحديَث عن هذا النوع من  عىل بنود امليزانية مقابل تعليتها يف هذا الحس��اب.  وس��ُنؤجِّ

األمانات لحني استعراض القيود املحاسبية للعهد اعتادات مستندية يف الجزء القادم.

املطلوب من الطلبة والطالبات:  حل التطبيق رقم )3( )القيود املحاسبية لألمانات(.  

القيود المحاسبية للُعهد:  

متثِّل العهد املبالغ املستحقة للجهة الحكومية عىل الغري، والتي ينبغي عىل اإلدارة املالية 

اتخ��اذ اإلجراءات الالزمة لتحصيلها أو تس��ويتها بعد انتهاء الغ��رض منها.  تعترب العهد من 

الحس��ابات ذات الطبيعة املدينة، وهي تش��به حساب املدينني يف املحاس��بة املالية.  وتأيت 

العهد يف الجانب املدين عند إنش��اء العهدة، ويف الجانب الدائن عند تحصيلها أو تصفيتها، 

ويف النظام املحاسبي الحكومي يف السعودية هناك أربعة أنواع من العهد هي:
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1- الُعهد املؤقتة.

2- الُعهد سلف مستدمية.

3- الُعهد تحت التحصيل.

4- الُعهد اعتادات مستندية.

أوالً - الُعهد المؤقتة:

دة مس��بقاً،  متثِّل املبالغ التي ترصفها الجهة الحكومية ألحد موظفيها لتنفيذ أعال محدَّ

وعند انتهاء الغرض منها تتم تسويتها.  وأشكالها متعددة، مثل:  رصف االنتدابات للموظفني 

ماً، ورصف مبالغ لبعض املوظفني مثل:  مأمور املش��رتيات، أمني املكتبة لتنفيذ خدمات  ُمقدَّ

وتأمني سلع وأدوات.  هذه الُعهد يجب تصفيتُها وتسويتُها عند انتهاء الغرض منها.

يج��وز للوزي��ر أو رئيس الجه��ة الحكومية املس��تقلة رصف عهدة )نقدي��ة، أو عينية( 

للموظف املعنيَّ عىل وظيفة غري مش��مولة بأحكام نظام مبارشة األموال العامة، وذلك وفقاً 

مل��ا جاء بامل��ادة )12( من نظام وظائف مب��ارشة األموال العامة، وامل��ادة )13( من الئحته 

التنفيذية، ويُراعى لرصفها ما ييل:

- ال تزيد قيمة الُعهدة عن 300 ألف ريال.

- ال يتم رصف عهدة جديدة للموظف إال بعد تسوية العهدة السابقة.

- يتم تسجيل وقيد العهد وفقاً ملا قيُِض به يف التعليات املالية.

- تسوية العهدة ملن رُصِفت له يف نهاية كل ثالثة أشهر، أو انتهاء الغرض الذي من أجله رُصِفت.

- يَُعدُّ عدم تسوية العهدة يف املوعد املقرَّر ملن رُصِفت له من مسؤولية مدير اإلدارة املالية 

أو رئي��س املحاس��بة أو مدير إدارة املس��تودعات أو َمن يقوم مقامهم، ويكون مس��ؤوالً 

بالتضامن عن املخالفات.

كذلك تنص تعليات تنفيذ امليزانية عىل أنه ميكن رصف سلفة مؤقتة ملواجهة النفقات 

العاجل��ة ال تتجاوز )200.000( ريال.  وعند رصف العه��دة املؤقتة، يَُعدُّ أمر اعتاد رصف 

تكون فيه الُعهد يف الطرف املدين ووسيلُة الدفع يف الطرف الدائن بالقيد املحاسبي اآليت:
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ل العهدة باسم الشخص املرصوفة له( ***** من ح� / الُعهد املؤقتة طرف .... )تُسجَّ

***** إىل ح� / أوامر الدفع أو الشيكات )حسب املبلغ(

وعند تنفيذ األعال املطلوبة وتقديم املس��تندات املؤيدة لرصف العهدة كاملًة أو جزءاً 

منها، تُِعدُّ اإلدارة املالية إذَن تس��وية بحيث تحمل النفقات عىل بنود املرصوفات املختصة، 

وأما املتبقي من الُعهدة فيتم إيداعه يف الحس��ابات البنكية الجارية املختصة، ويكون القيد 

املحاسبي يف إذن التسوية:

***** من ح� / مرصوفات امليزانية )البنود املختصة(

***** إىل ح� / العهد املؤقتة طرف ....

وعند ورود إشعار بإيداع املتبقي من العهدة، تَُعدُّ تسوية يكون القيد املحاسبي لإليداع 

فيها:

***** من ح� / )جاري وزارة املالية / أو جاري مؤسسة النقد / أو جاري البنك(

)حسب طريقة اإليداع(

***** إىل ح� / العهد املؤقتة طرف ....

وميكن إجراء القيدين الس��ابقني يف قيد محاس��بي واحد عند توفُّر املس��تندات يف ذات 

الوقت بالشكل اآليت:

من مذكورين 

***** ح� / مرصوفات امليزانية )البنود املختصة(

***** ح� / )جاري وزارة املالية / أو جاري مؤسسة النقد / أو جاري البنك(

)حسب طريقة اإليداع(

***** إىل ح� / العهد املؤقتة طرف ....

عند إنش��اء العهدة ُوِضعت يف الجانب املدين بحكم طبيعتها املدينة، وعند تسويتها أو 

تسديدها ُوِضعت يف الجانب الدائن.
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ثانياً - العهد سلف مستديمة:

تحتاج فروع الجهات الحكومية وبعض اإلدارات داخل املراكز الرئيس��ية إىل مبالغ مالية 

لتس��يري أعالها العاجلة والطارئة والصغرية؛ لذلك ترصف الوزارات واملؤسس��ات الحكومية 

ذات امليزانيات املس��تقلة لفروعها وإداراتها مبالغ كس��لف لتأمني هذه النفقات، وتعوضها 

عن املبالغ املرصوفة منها خالل الس��نة املالية وبش��كل دوري، ويف نهاية الس��نة املالية يتم 

تس��ويتها وإقفالها وف��ق التعليات املالية.  وتنصُّ تعليات تنفي��ذ امليزانية عىل أنه ميكن 

رصف س��لفة مس��تدمية ملقابلة النفقات العاجلة التي ال تحتمل التأخري بفروع املؤسس��ات 

العامة بحيث ال تتجاوز )300.000( ريال.  وهناك نوعان من السلف املستدمية، ها:

1- سلفة مستديمة لصرف الرواتب:

ه��ذا النوع مقصور عىل فروع الجهات الحكومية خارج اململكة، وهي فروع ال متس��ك 

حساباتها بنفسها، وترُصف هذه السلفة َوفق التعليات املالية يف حدود راتب شهرين.  ويف 

م الكبري يف التعامالت اإللكرتوني��ة الدولية وإمكانية تحويل  الس��نوات األخرية، وبع��د التقدُّ

مس��تحقات العاملني يف الخارج إىل حسابات املوظفني مبارشة، بدأت الجهات الحكومية يف 

رصف رواتب الفروع الخارجية مركزياً بحيث يتم تحويل صايف رواتبهم لحس��اباتهم البنكية 

بالتعاون مع املصارف املحلية؛ وهذا قلَّل بشكل كبري رَصف مثل هذه السلف.  ومن الجهات 

التي حوَّلت رواتب موظفيها خارج اململكة لحساباتهم هناك، وزارة الخارجية التي تستخدم 

ر معه التحويل  الرصف املبارش لحس��ابات املوظفني لجميع املمثلي��ات يف الخارج إال ما تعذَّ

املبارش بسبب عدم وجود البنية اإللكرتونية املكتملة للتحويل يف بعض الدول.  إال أن بعض 

الدول الفقرية ذات البنية التحتية املرصفية الضعيفة ال متكِّن الجهات الحكومية من التحويل 

املركزي، وتضطر الس��تخدام السلف املستدمية لرصف الرواتب.  وعند رصف سلفة مستدمية 

للرواتب، يتم إعداد أمر اعتاد رصف يكون القيد املحاسبي به:

***** من ح� / العهد سلف مستدمية طرف ...... )املسؤول عن السلفة(

***** إىل ح� / أوامر الدفع
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سابقاً كان يرد شيكات للممثليات، لكن اآلَن يتم تحويل املبلغ مبارشة من مؤسسة النقد 

بواس��طة وزارة املالية للحس��ابات البنكية التي تتعامل معها الف��روع خارج اململكة، ويتم 

رصف رواتب وبدالت املوظفني منها شهرياً، وبعد الرصف تُرسل املسريات إىل املركز الرئيي 

لتعوي��ض الفرع عا رصف من س��لفة الرواتب، وتُراجع هذه املس��تندات من املختصني يف 

الجهة الحكومية، ويتم إعداد أمر اعتاد رصف يكون القيد املحاسبي به:

من مذكورين

***** ح� / مرصوفات امليزانية بند 211111 )رواتب املدنيني(

***** ح� / مرصوفات امليزانية بند 211121 )بدالت املدنيني(

***** ح� / مرصوفات امليزانية بند 211114 )أجور العال(

إىل مذكورين

***** ح� / األمانات املتنوعة - تقاعد / تأمينات

***** ح� / اإليرادات - جزاءات )يف حال وجود جزاءات عىل املوظفني(

***** ح� / أوامر الدفع )باسم املسؤول عن السلفة(

عند إعداد القيود املحاسبية لتعويض املنرصف من السلفة املستدمية، ال يكون من ضمن 

الحس��ابات حساب العهد سلف مستدمية؛ ألننا ال نريد إقفال السلفة إذ إنها مستمرة حتى 

نهاية الس��نة املالية، حيث أوضحت التعليات رضورة إقفال الس��لفة يف نهايتها إن أمكن، 

وبحد أقىص نهاية الش��هر السادس من الس��نة املالية القادمة للفروع الخارجية فقط.  ويف 

نهاية الس��نة املالية، وبعد الرصف تُرس��ل املسريات وَوْصل إش��عار إيداع باقي السلفة من 

الفروع إىل املركز الرئيي إلقفال س��لفة الرواتب، وتُراجع هذه املستندات من املختصني يف 

الجهة الحكومية، ويتم إعداد إذن تسوية يكون القيد املحاسبي به:

من مذكورين

***** ح� / جاري وزارة املالية )عند إيداع باقي السلفة(

***** ح� / مرصوفات امليزانية بند 211111 )رواتب املدنيني(

***** ح� / مرصوفات امليزانية بند 211121 )بدالت املدنيني(

***** ح� / مرصوفات امليزانية بند 211114 )أجور العال(
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إىل مذكورين

***** ح� / األمانات املتنوعة - تقاعد / تأمينات.

***** ح� / اإليرادات - جزاءات )يف حال وجود جزاءات عىل املوظفني(.

***** ح� / العهد سلف مستدمية طرف ...... )املسؤول عن السلفة(.

2- سلف مستديمة للنفقات:

هذا النوع من الس��لف يرُصَف للفروع الداخلية والخارجية مقابل الرصف عىل النفقات 

دت التعليات املالية أن الحد األقىص ملثل هذه الس��لف هو  الرضورية والصغرية، وقد حدَّ

)300.000( ريال، ويجوز زيادة املبلغ مبوافقة وزارة املالية.  ولرصف السلفة املستدمية عدة 

إجراءات يجب االلتزام بها، هي:

- يتم تقدير احتياج الفرع أو اإلدارة ألول مرة حسب حجم اإلنفاق السابق، وإذا كان الفرع 

جديداً فيتم رصف السلفة مببلغ تقديري مقارب الحتياجات الفروع املشابهة.

- يجب أن يصدر قرار من الوزير املختص أو رئيس الجهة الحكومية عند رصف الس��لفة يف 

بداية السنة املالية.

- الس��لف املستدمية وكذلك العهد املؤقتة من الرضوري أن تكون باسم شخص طبيعي، وال 

ترُصَف باس��م الفروع أو اإلدارات حتى تُقرن السلفة بشخص مسؤول عن تطبيق األنظمة 

والتعليات عند استخدمها، ويُحاَسب عن مخالفتها.

- تُعاد دراس��ة قيمة الس��لفة املرصوفة ألول مرة والنظر يف مقدارها بعد ميض ثالثة أشهر، 

د قيمتها نهائياً عىل أس��اس متوس��ط الرصف يف األش��هر الثالث��ة مضافاً إليها نصف  وتُحدَّ

املتوسط.

ص سجالت إحصائية ملتابعة ومراقبة  - تُفتَح حسابات بنكية للسلف املستدمية، وأيضاً تُخصَّ

السلفة.

عند رصف س��لفة النفقات يف بداية السنة املالية أو عند الحاجة، يتم إعداد أمر اعتاد 

رصف يكون القيد املحاسبي به:
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***** من ح� / العهد سلف مستدمية طرف ...... )املسؤول عن السلفة(

***** إىل ح� / أوامر الدفع

ى  يتم تحويل املبالغ للحس��ابات البنكية املفتوحة للرقابة عىل هذه الس��لف، وقد يُغذَّ

الصندوق من الحس��اب الجاري.  ويتم تعويض املنرصف من الس��لفة بش��كل دوري كلا 

وصلت لنس��بة محددة داخل الجهة الحكومية متسقة مع طول إجراءات التعويض؛ فكلا 

طال زمن التعويض، رفعت إجراءات االستعاضة مبكراً، وتكون إجراءات التعويض كاآليت:  

- إذا قاربت الس��لفة عىل النفاد ووصل الرصف منها لنس��بة محددة يُِعدُّ محاسب السلفة 

بالفرع أو اإلدارة كشَف استعاضة، يُبنيِّ فيه أرقاَم املطالبات متسلسلًة َوفق قيدها بسجل 

السلفة املستدمية لدى الفرع، واسم صاح��ب الحق، والغرض من الرصف، وإجايل املبلغ 

والحس��مي���ات إن ُوجدت، وصايف املبلغ املنرصف.  كا يذكر يف كشف االستعاضة رصيد 

السلفة املتبقي.  ويُوقَّع الكشف من املختصني ومن ثَمَّ يُرَسل إىل املركز الرئيي )الوزارة( 

مع كافة املستندات املؤيدة للرصف، مع أوامر اإلعطاء.

- يقوم املختصون باملركز الرئيي بتدقيق الكش��ف ومرفقات��ه، وإعداد أمر اعتاد الرصف 

لتعويضهم عن املنرصف من السلفة.

دة  د للس��لفة والبنود املختصة واملحدَّ - يت��م التأكُّد م��ن أن الرصف كان وفق الهدف املحدَّ

مسبقاً، واملرتبط عليها من قبل املركز الرئيي.

- يتم إعداد أمر اعتاد رصف للتعويض يكون القيد املحاسبي فيه:

من مذكورين

***** ح� / مرصوفات امليزانية بند ......

****** ح� / مرصوفات امليزانية بند ......

****** ح� / مرصوفات امليزانية بند .....

إىل مذكورين

****** ح� / اإليرادات - جزاءات وغرامات )يف حال وجود غرامات(

****** ح� / أوامر الدفع )باسم املسؤول عن السلفة(
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- تتكرر اإلجراءات السابقة خالل السنة املالية حتى نهايتها.

- يف نهاية السنة املالية، ووفقاً لتعليات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية؛ يتم 

إقفال السلف املستدمية وإيداع بواقيها يف مؤسسة النقد العريب السعودي يف جاري وزارة 

املالية.

- بالنسبة للفروع الخارجية فتُعطَى لها مهلة إىل منتصف العام املايل الالحق.

- عند وصول املستندات املؤيدة للرصف، وورود إشعار بإيداع املتبقي من السلفة يف حساب 

جاري وزارة املالية؛ يتم إعداد إذن تسوية يكون القيد املحاسبي فيه:

من مذكورين

***** ح�/ جاري وزارة املالية )قيمة باقي السلفة املودع يف مؤسسة النقد(

***** ح�/ مرصوفات امليزانية بند ......

***** ح�/ مرصوفات امليزانية بند ......

***** ح�/ مرصوفات امليزانية بند .....

إىل مذكورين

***** ح�/ اإليرادات - جزاءات وغرامات )يف حال وجود غرامات(

***** ح�/ العهد سلف مستدمية طرف......)املسؤول عن السلفة(

املالح��ظ أن العديد من الجهات الحكومية تتوس��ع يف رصف العهد س��لف مس��تدمية، 

كا تتوس��ع يف نوعية وحجم النفقات التي ترُصف من هذه الس��لف، ويظهر هذا بش��كل 

واضح يف الجامعات ومؤسس��ات التعليم األخرى.  وهذه مارسات أوجدها ضعف التنظيم 

امل��ايل لتأمني االحتياجات وفق ما جاء يف نظام املنافس��ات واملش��رتيات الحكومية.  ويُلجأ 

له��ا للحصول عىل مزيد من الصالحيات فضالً عن س��هولة ورسعة يف التأمني، وأيضاً ضعف 

الجان��ب الرقايب.  ويرى الكاتب أن الخلل يف اإلجراءات اإلدارية يف التأمني أوجد هذا الواقع 

للتغلب عىل املشاكل اإلجرائية التي يواجهها املسؤولون يف الكليات واإلدارات الطالبة لهذه 

السلف.
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ثالثاً - العهد تحت التحصيل:

أية اس��تحقاقات للجهة الحكومية ال تدخ��ل ضمن أنواع العهد األخرى، هي عهد تحت 

ر تحصيلها ألي سبب.  ومنها املبالغ  التحصيل، وهي املبالغ املستحقة للجهة الحكومية وتعذَّ

املرصوفة بالزيادة، واملبالغ املدفوعة ملس��تحقيها عىل ذم��ة تحصيلها من الغري.  وفيا ييل 

بعض الحاالت التي يتم تسجيل العهد تحت التحصيل فيها:

1- صرف مبالغ بالزيادة سواًء للموظفين أو المقاولين أو الموردين:

إذا اكتشفنا الخطأ يف نفس السنة املالية التي وقع فيها وتعذر التحصيل الفوري له، يتم 

إعداد إذن تسوية يكون القيد املحاسبي فيه:

***** من ح� / العهد تحت التحصيل طرف .....

***** إىل ح� / مرصوفات امليزانية بند ....

مالحظة:  عند اكتش��اف الخط��أ ومتكُّن الجهة الحكومية م��ن التحصيل الفوري له، لن 

تحت��اج لتعليته يف حس��اب العهد تحت التحصيل، إذ يتم إعداد إذن تس��وية يثبت عملية 

التحصيل واستبعاد املبلغ من بنود املرصوفات.

د املبلغ للحس��ابات البنكية، وبعد اكتال املس��تندات ومنها اإلش��عار بإيداع  وإذا ُس��دِّ

العهدة يف الحسابات البنكية، يتم إعداد إذن تسوية يكون القيد املحاسبي فيه:  

***** من ح� / جاري املالية )أو ح� / جاري البنك أو ...(

***** إىل ح� / العهد تحت التحصيل طرف ........

عندما يتم اس��تعادة العهدة من االس��تحقاقات املالية لدى الجهة الحكومية، يتم خصم 

العهدة من االستحقاقات كا يف القيد املحاسبي اآليت:

***** من ح�/ املرصوفات بند .......  

إىل مذكورين

***** ح� / العهد تحت التحصيل طرف ........

***** ح� / أوامر الدفع أو ح� / الشيكات
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عند اكتش��اف الخطأ يف الرصف بالزيادة يف السنة املالية الالحقة، يتم إعداد إذن تسوية 

يكون القيد املحاسبي فيه:

***** من ح� / العهد تحت التحصيل طرف .....

***** إىل ح� / املطلوبات.

نصت امل��ادة )11/5/2( من التعلي��ات املالية للميزانية والحس��ابات عىل »أن املبالغ 

ل من املرصوف زيادة عن املس��تحق يف سنة مالية سابقة يجب إضافتها لحساب  التي تُحصَّ

اإليرادات«.  فعند التحصيل الفوري تُورَّد لإليرادات، وعند التعرثُّ تعىل يف حساب املطلوبات 

لة.   حتى ال تتضخم اإليرادات مببالغ غري ُمحصَّ

اله��دف الرقايب من إرجاع ه��ذه املبالغ لإليرادات حتى ال تس��تغل ذلك بعض الجهات 

الحكومي��ة، وتح��اول ترحيل مبالغ املرصوف��ات عن طريق قيدها بالخطأ يف الس��نة املالية 

املنتهية، ومن ثَمَّ إعادتها للمرصوفات يف السنة الالحقة، وهذا ميثِّل بنوداً إضافية، فقطعت 

وزارة املالية الطريق عىل الجهات الحكومية بتس��جيلها يف حساب اإليرادات وعدم إعادتها 

للمرصوفات.

بعد س��داد املبالغ املرصوفة بالزيادة يف س��نة مالية س��ابقة، وبعد وصول إشعار بإيداع 

الُعهدة يف الحسابات البنكية، يتم إعداد إذن تسوية يكون القيد املحاسبي فيه:

من مذكورين

***** ح� / جاري املالية أو ح� / جاري البنك أو ...

***** ح� / املطلوبات

إىل مذكورين

***** ح� / اإليرادات )يوضع رقم اإليراد(

***** ح� / العهد تحت التحصيل طرف ........

القيد الس��ابق ميكن أن ي��أيت يف قيدين محاس��بيني منفصلني، إذ يثب��ت تحصيل املبلغ 

وإضافته لحس��اب اإليرادات.  كذلك يت��م إعداد قيد إلثبات تحصيل املطلوبات وتس��ديد 
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الُعهد تحت التحصيل، وتس��جيل العمليات الس��ابقة يف قيد أو قيدي��ن مرتبطني بالتنظيم 

والتقس��يم اإلداري يف الجهة الحكومية، وكذلك تسلس��ل اإلجراءات املالية املتبعة فيها ملثل 

هذه الحاالت.

2- العجز لدى أمين الصندوق:

اس��تخدام الصندوق يف الجهات الحكومية قلَّ بش��كل كبري ج��داً، لكنه ما زال يف بعض 

الجهات؛ لذلك سنتطرق لجزئية العجز لدى أمني الصندوق.  فمن اإلجراءات الرقابية الهامة 

عىل أعال الصندوق إجراء الجرد الدوري له للتأكُّد من س��المة الرصيد النقدي فيه، إذ يتم 

مطابقته مع الرصيد يف س��جل يومية الصندوق ورصيد س��جل حساب الصندوق يف اإلدارة 

املالي��ة، ومن ثَمَّ يتم إثبات نتيجة الجرد يف يومية الصن��دوق، ويُِعدُّ أمني الصندوق محرضاً 

بذل��ك.  فإذا تبني وجود عجز لدى أمني الصن��دوق، يَرفع األمر إىل صاحب الصالحية إلجراء 

التحقيق يف األمر، ومطالبة أمني الصندوق بسداد قيمة العجز أو قيده عه��دًة بذمته.  وعند 

عدم السداد يَُعد إذن تسوية بالقيد املحاسبي اآليت:  

***** من ح� / العهد تحت التحصيل طرف أمني الصندوق

***** إىل ح� / الصندوق

د أمني الصندوق الُعهدة التي بطرفه يَُعدُّ إذن تس��وية إلثبات عملية السداد،  وإذا س��دَّ

وعادًة تأيت مع متحصالت الصندوق الذي يكون القيد املحاسبي به:  

***** من ح� / الصندوق

إىل مذكورين

***** ح� / اإليرادات - )نوع اإليراد(

***** ح� / األمانات - )صاحب األمانة ونوعها(

***** ح� / العهد تحت التحصيل طرف أمني الصندوق

3- العجز لدى أمين المستودع:

من اإلجراءات الرقابية التي أوجبها نظام مبارشة األموال العامة الذي استعرضناه يف الفصل الثالث 
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أن يُجَرى جرٌد للمس��تودعات س��نوياً، ويتم ذلك َوفْق الئحة الجرد واملحاس��بة الصادرة عن الديوان 

العام للمحاسبة عام 1436ه�، قد يُنِتج الجرُد عجزاً لدى أمني املستودع يف بعض األصناف، ويف هذه 

الحالة يتم إثبات العجز يف محارض الجرد ليُطالَب أمني املس��تودع أو صاحب الُعهدة العينية بس��داد 

ل املبلغ بعهدته، تحت حس��اب العهدة تحت التحصيل، ويتم ذلك بإعداد إذن  قيمة العجز أو يُس��جَّ

تسوية يكون القيد املحاسبي فيه:

***** من ح�/ العهد تحت التحصيل طرف أمني املستودع

***** إىل ح�/ املطلوبات

وعند س��داد العهدة وبعد ورود إش��عار بإيداعها الحس��ابات البنكي��ة، يتم إعداد إذن 

تسوية يكون القيد املحاسبي فيه:

من مذكورين

***** ح� / جاري املالية أو جاري البنك أو ...

***** ح� / املطلوبات

إىل مذكورين

***** ح� / اإليرادات املتنوعة

***** ح� / العهد تحت التحصيل طرف أمني املستودع

4- عدم َحْسم غرامة تأخير على المتعهدين )الموردين( عند صرف استحقاقاتهم:

عن��د رصف اس��تحقاقات املوردي��ن أو املقاولني أو املتعهدين وإغفال حس��م الغرامات 

املس��تحقة عليهم، س��واًء غرامات التأخ��ري أم التقصري، نتيجة خطأ م��ن املوظف املختص؛ 

ملعالج��ة ه��ذا الخطأ يتم إعداد إذن تس��وية لقيد املبلغ عهدًة تح��ت التحصيل طرف َمن 

تس��تحق عليه الغرامة، ومطالبته بسدادها أو حسمها من مستحقات أخرى له لدى الجهة 

يف حال وجودها.  والقيود املحاسبية لهذه الحالة هي نفسها القيود التي أُجريت يف الفقرة 

)3( السابقة مع تغري صاحب العهدة.
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5- صرف مبالغ وتحميلها على العهد على ذمة تحصيلها من ذوي العالقة:

ر وتقصري املقاول��ني كثرية، ونظام  املش��اكل التي تواجهها الجه��ات الحكومية م��ع تأخُّ

املنافسات واملش��رتيات الحكومية أجاَز للجهة الحكومية َسْحب العمل من املتعاقد وفسخ 

العقد أو التنفيذ عىل حس��ابه لحفظ حقوق الجهات الحكومية، ولها الرجوع عىل املتعاقد 

بالتعويض.  فعند حدوث هذا، يتم تنفيذ العمل عىل حسابه؛ وعند نفاد االعتادات املالية 

للمرشوع لدى الجهة الحكومية، وعند رصف مستحقات املقاول أو املتعهد أو املورد البديل، 

يتم إعداد أمر اعتاد رصف يكون القيد املحاسبي فيه:

من مذكورين

***** ح� / مرصوفات امليزانية بند ......

***** ح� / العهد تحت التحصيل طرف .... )املقاول أو املتعهد أو املورد املتعرث(

***** إىل ح� / أوامر الدفع )باسم املقاول أو املتعهد أو املورد البديل(

وع��ىل الجهة الحكومي��ة اتخاذ اإلج��راءات الالزمة لتحصيل هذه املبال��غ منهم، حيث 

يُطالَب بس��دادها، وعند تعذر ذلك، تتخذ الجهة اإلجراءات القانونية الالزمة لتحصيل هذه 

العهد.  وعند التحصيل يتم إلغاء العهدة بطرفه بنفس قيود التحصيل يف الحاالت السابقة.

رابعاً - العهد اعتمادات مستندية:

االعتاد املس��تندي هو تعهُّد مكتوب صادر من بنك )املصدر( بناًء عىل طلب املش��رتي 

م الطلب أو اآلمر، وهو الجهة الحكومية( لصالح املس��تفيد )املورِّد الخارجي(.  ويلتزم  )ُمقدِّ

مت  د خالل فرتة معين��ة متى قُدِّ البن��ك مبوجب��ه بالدفع للمس��تفيد يف حدود مبلغ ُمح��دَّ

املس��تندات الثبوتية املتف��ق عليها وكانت مطابقة لتعلي��ات رشوط االعتاد.  ويف النظام 

املحاس��بي الحكومي يف الس��عودية، يُقَصد باالعتادات املس��تندية أنه��ا االعتادات التي 

تفتحها مؤسسة النقد العريب السعودي عن طريق عمالئها خارج السعودية، َوفق التعليات 

الصادرة من وزارة املالية.  

وتُس��تخَدم االعتادات املس��تندية عند اس��ترياد الجهة الحكومية ملواد، لوازم، معدات 
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وأجه��زة غري متوفرة يف اململكة.  والجهات الخارجية يف الغالب ال تقبل األس��لوب املتبع يف 

الدفع من ِقبل الحكومة، فهي تريُد أن تضمن استحقاقها فوراً بعد التوريد، وبعضها يشرتط 

م.  واس��تخدام االعتادات املستندي�����ة يضمن تنفيذ بنود العقد من الطرفني،  الدفع املقدَّ

املورِّد يضمن مس��تحقاته بعد التنفيذ وبعد شحن البضائع واس��تيفاء املستندات املطلوبة 

وفق االتفاقية، وكذلك الجهة الحكومية تضمن تأمني احتياجاتها وفق الرشوط واملواصفات 

املتعاقد عليها.

العهد اعتادات مس��تندية يف النظام املحاس��بي الس��عودي:  هي مبالغ ترصفها الجهة 

الحكومي��ة متهيداً لدفعها للعم��الء واملوردين من خارج اململكة بع��د تأمني املواد واللوازم 

واملعدات واألجهزة املتعاقد عليها، وتوّسط وزارة املالية يف عملية الرصف، وذلك عن طريق 

ذ العملية بواسطة بنوك محلية وأجنبية. مؤسسة النقد العريب السعودي التي بدورها تُنفِّ

القيود املحاس��بية يف النظام املحاسبي الس��عودي للعهد اعتادات مستندية، تتمثل يف 

سبع حاالت هي:

1- يَُعد أمر اعتاد الرصف ويُحرَّر أمر الدفع الالزم لفتح االعتاد، وكالها بالريال السعودي، 

م��ع بيان ما يعادله بالعملة األجنبية يف أمر الدفع الذي يُرَس��ل لوزارة املالية مع منوذج 

طلب فتح االعتاد، ويكون القيد املحاسبي فيه:

***** من ح� / العهد اعتادات مستندية طرف العميل .......  

***** إىل ح� / أوامر الدفع )باسم العميل ......(

2- الخطوة الثانية تكون عند ورود إشعار من وزارة املالية بفتح االعتاد املستندي مع إشعار 

مبصاريف فتح االعتاد إذا ُوجدت، إذ يتم إعداد إذن تسوية يكون القيد املحاسبي فيه:

من مذكورين

***** ح� / مرصوفات امليزانية بند...)نفس بند االعتاد املستندي(

***** ح� / أوامر الدفع

***** إىل ح� / جاري وزارة املالية
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مصاريف فتح االعتاد املس��تندي يتم تحميلها أيضاً عىل نفس البند املختص بنوعية 

النفقة، ويتم دفعه بواسطة مؤسسة النقد مبارشة من حساب جاري وزارة املالية.

ذ جزء من العقد ووصلت املواد أو املعدات املتعاقد عليها مع املستندات املؤيدة  3- إذا نُفِّ

لها، يَُعدُّ إذن تسوية يكون القيد املحاسبي فيه:  

***** من ح� / مرصوفات امليزانية بند...)نفس بند نوع النفقة(

***** إىل ح� / العهد اعتادات مستندية طرف الرشكة .......

4- خالل السنة املالية املفتوح فيها االعتاد املستندي قد يتم تخفيض قيمته.  وعند استالم 

إشعار التخفيض من وزارة املالية، يَُعدُّ إذن تسوية يكون فيه القيد املحاسبي اآليت:

***** من ح�/ جاري وزارة املالية.

***** إىل ح�/ العهد اعتادات مستندية طرف الرشكة .......

هذا القيد هو عكس لقيد فتح االعتاد املستندي حيث سحب املبلغ من حساب جاري 

وزارة املالية، وعند التخفيض يُعاد لحس��اب جاري وزارة املالية يف مقابل تخفيض قيمة 

العهد اعتادات مستندية بنفس مبلغ التخفيض.  فاملبلغ ُسِحب من جاري وزارة املالية 

عند فتح االعتاد، واآلن أُعيد له بعد تخفيضه.

5- القيد الخامس يكون عند انتهاء الس��نة املالية املفتوح بها االعتاد املستندي، ومل تُستكَمل 

عملي��ة التأم��ني والتحويل.  فق��د أوضحت التعلي��ات املالية إلقفال الحس��ابات وإعداد 

الحسابات الختامية أن يتم يف نهاية الفرتة املتممة إعداد إذن تسوية بالقيد املحاسبي اآليت:

***** من ح� / مرصوفات امليزانية بند ... )بند االعتاد املستندي(

****** إىل ح� / األمانات مقابل اعتادات مستندية قامئة طرف الرشكة .......

واله��دف من ذلك هو عدم تحميل ميزانية الس��نة املالي��ة القادمة بقيمة ما تبقى من 

ه��ذه االعتادات، فهي غالباً ما تكون قيمتها كب��رية، كا أنها محددة وواضحة وغري قابلة 

للتالعب.  ويتم تحميل ميزانية السنة املالية التي فُتحت بها االعتادات مببلغها حتى ال يتم 

تحميل السنة الالحقة مببالغ مل يتم رصد اعتادات لها.  ويتم تدوير أرصدة حسابات العهد 

اعتادات مستندية التي ال تزال مفتوحة إىل سجالت السنة أو السنوات املالية الالحقة.
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6- عند وصول املواد واملعدات املتعاقد عليها يف س��نة مالية الحقة واس��تكال املستندات 

املؤيدة للعملية، يتم إعداد إذن تسوية بالقيد املحاسبي التايل:

***** من ح� / األمانات مقابل اعتادات مستندية قامئة طرف .......

***** إىل ح� / العهد اعتادات مستندية طرف .......

ياُلحظ عدم التطرُّق للمرصوفات؛ ألننا اس��تبدلناها باألمانات، وياُلحظ أن مرصوفات 

السنة املالية القادمة مل تتأثر باملبالغ املحولة، وإمنا تمَّ إزالتها من حساب األمانات مقابل 

االعتادات املس��تندية القامئة مع تسديد ما يُقابل هذه القيمة من رصيد حساب العهد 

اعتادات مستندية.

7- قد يتمُّ إلغاء املتبقي من االعتاد املس��تندي املفتوح يف الس��نوات املالية املاضية، ففي 

هذه الحالة يتم إعداد إذن تس��وية بعد وصول إش��عار اإللغاء من وزارة املالية، ويكون 

القيد املحاسبي فيه:

من مذكورين

***** ح� / جاري وزارة املالية.

***** ح� / األمانات مقابل اعتادات مستندية قامئة طرف الرشكة .......

إىل مذكورين

***** ح� / اإليرادات ......

***** ح� / العهد اعتادات مستندية طرف الرشكة .......

أُضيفت املبالغ املتبقية وامللغاة لحس��اب ج��اري وزارة املالية، وكذلك متت إضافتها 

لحساب اإليرادات نتيجة لخصم مبلغها عىل مرصوفات السنة املاضي��ة؛ وبالتايل ال مجال 

هنا الستبعادها من حس��اب املرصوفات حسب التعليات املالية، وأيضاً تمَّ إزالة املبلغ 

من حساب األمانات مقابل اعتادات مستندية قامئة، وتم تسوية رصيد العهد اعتادات 

مستندية.

املطلوب من الطلبة والطالبات:  حلُّ التطبيق رقم )5( )القيود املحاسبية للعهد(.  
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القيود المحاسبية للحسابات الجارية:

الحسابات الجارية:

هي حس��ابات تُظِهر عالق��ة الجهة الحكومي��ة املالية مع الجه��ات الحكومية األخرى؛ 

كالوزارات واملؤسسات العامة، وكذلك املؤسسات التي تتعامل معها كالبنوك وغريها.

أنواع الحسابات الجارية:

1- حساب جاري وزارة املالية.

2- حساب جاري مؤسسة النقد.

3- حساب جاري البنك.

4- حساب الصندوق.

5- حساب أوامر الدفع.

6- حساب شيكات مؤسسة النقد.

7- حساب شيكات البنك.

8- حساب املطلوبات.

9- حساب تسوية املستحقات العامة.

مها إىل الحسابات  والس��تعراض القيود املحاسبية للحس��ابات الجارية، ميكن لنا أن نُقسِّ

النقدية، وحسابات وسائل الدفع، وحسابات أخرى.

أوالً - الحسابات الجارية النقدية:

وهي حس��ابات جاري وزارة املالية وجاري مؤسس��ة النقد وجاري البنك، والصندوق يف 

جزء محدود من الجهات الحكومية.  القيود املحاسبية يف الحسابات الجارية النقدية متاثلة 

متاماً، فهي حس��ابات طبيعتها مدينة، وعند زيادتها )اإليداع بها( تأيت يف الجانب املدين من 

القيد املحاسبي، ويف حال نقصها )السحب منها( تأيت يف الجانب الدائن من القيد املحاسبي.
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ويتم تغذية جاري مؤسسة النقد وجاري البنك أو الصندوق إن ُوجد من حساب جاري 

وزارة املالية أو من اإليرادات املبارشة للجهات الحكومية التي تس��مح أنظمتها باس��تخدام 

إيراداتها يف الرصف عىل أنش��طتها، ك��ا أنها تبني لنا الحركة النقدية لهذه الحس��ابات من 

مس��حوبات وإيداعات.  عند تغذية الحس��ابات النقدية من جاري وزارة املالية، يتم إعداد 

أمر اعتاد رصف يكون القيد فيه:

***** من ح� / جاري مؤسسة النقد )لتغذية جاري املؤسسة(

***** أو من ح� / جاري البنك )لتغذية جاري البنك(

***** أو من ح� / الصندوق )لتغذية الصندوق(

***** إىل ح� / أوامر الدفع

وعند تحويل املبالغ للحس��ابات الجارية املختصة أو اس��تالمها، وبعد ورود إش��عار من 

وزارة املالية، يتم إعداد إذن تسوية يكون القيد فيه:

***** من ح� / أوامر الدفع

***** إىل ح� / جاري وزارة املالية

وفق التعليات املالية ال بد من إيداع أرصدة الحسابات النقدية يف حساب جاري وزارة 

املالية يف نهاية السنة املالية، عدا الحسابات املستثناة من اإليداع واملسموح بتدوير أرصدتها 

للسنة املالية الالحقة، عندها يتم إعداد إذن تسوية يكون القيد املحاسبي فيه:

***** من ح� / جاري وزارة املالية

***** إىل ح� / جاري مؤسسة النقد

***** أو إىل ح� / جاري البنك

***** أو إىل ح� / الصندوق

حساب الصندوق:

ك��ا ذُكر، وجود هذا الحس��اب أصبح ضئيالً جداً، وس��نتطرق لقيوده املحاس��بية رغم 

ندرتها، وهو حساب يُبنيِّ حركة النقدية يف صندوق الجهة، املقبوضات واملدفوعات والرصيد.  
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طبيعة هذا الحس��اب مدينة، فيتم قيد متحصالت الصندوق )بعد ورود كشف املتحصالت 

النقدية من أمني الصندوق( )أو عند تغذية الصندوق( يف الجانب املدين.  وعند الس��حب 

من الصندوق )أو إشعار إيداع متحصالت الصندوق( يأيت الحساب يف الجانب الدائن.

قيد متحصالت الصندوق الذي يثبت يف إذن التسوية هو:

***** من ح� / الصندوق

إىل مذكورين

***** ح� / اإليرادات )نوع اإليراد(

***** ح� / األمانات )صاحب األمانة ونوعها(

***** ح� / العهد )نوع العهدة وصاحبها(

***** ح� / )حسابات أخرى(

ويك��ون القيد املحاس��بي عند إي��داع متحصالت الصن��دوق يف مؤسس��ة النقد العريب 

الس��عودي )لحساب جاري وزارة املالية(، ومبوجب إش��عار اإليداع يَُعدُّ إذن تسوية بالقيد 

املحاسبي التايل:

***** من ح� / جاري وزارة املالية

***** إىل ح� / الصندوق

حساب جاري وزارة المالية:

حس��اب يُبنيَّ عالقة الجه��ة الحكومية النقدية مع وزارة املالية، وطبيعة هذا الحس��اب 

مدينة، ويكون مديناً عند إيداع املبالغ يف جاري وزارة املالية كإيداع متحصالت الصناديق أو 

إيداع اإليرادات مبارشة فيه، ويأيت دائناً باملبالغ املس��حوبة منه من ِقبل الوزارات والجهات 

الحكومية عرب التحويل من الجاري للحس��ابات البنكية للجهات الحكومية أو تحويل املبالغ 

لحسابات املستفيدين مبارشة بالوس��ائل واألدوات املالية اإللكرتونية.  رصيد حساب جاري 

وزارة املالية مدين يف ُجلِّ الجهات الحكومية، وقد يكون رصيده دائناً يف الجهات الحكومية 

الجبائية، مثل:  الجارك، والهيئة العام للزكاة والدخل.  وسبق التطرق للقيود املتعلقة بهذا 

الحساب عند الحديث عن القيود للحسابات السابقة، وميكن إيجازها يف اآليت:
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القيد املحاسبي إليداع اإليرادات مبارشة يف جاري وزارة املالية:

***** من ح� / جاري وزارة املالية

إىل مذكورين

***** ح� / اإليرادات )نوع اإليراد(

***** ح� / األمانات )صاحب األمانة ونوعها(

***** ح� / العهد )نوع العهدة وصاحبها(

***** ح� / )حسابات أخرى(

حساب جاري مؤسسة النقد وحساب جاري البنك:

هي حس��ابات تُبنيِّ حركة وأرص��دة النقدية للجهة الحكومية وعالقتها مبؤسس��ة النقد 

العريب السعودي )أو البنك(.  ويكون القيد املحاسبي عن إيداع اإليرادات مبارشًة يف حساب 

جاري مؤسسة النقد أو حساب جاري البنك.

***** من ح� / جاري مؤسسة النقد

***** أو من ح� / جاري البنك

إىل مذكورين

***** ح� / اإليرادات )نوع اإليراد(

***** ح� / األمانات )صاحب األمانة ونوعها(

***** ح� / العهد )نوع العهدة وصاحبها(

***** ح�/ )حسابات أخرى(

ثانياً - حسابات وسائل الدفع:  

هذه الحس��ابات أُوجدت يف الجهات الحكومية نظراً لضخامة حجم العمليات املالية فيها، 

وه��ذا يتطلب املزيَد من اإلج��راءات الرقابية للرقابة عليها؛ لذلك أُنش��ئت هذه الحس��ابات 

املؤقت��ة، فالهدف منها عدم خصم املبالغ من الحس��ابات الجارية إال بع��د التأكُّ�د من رصفها 

ف�عالً.  حيث تُلَغى وسائل الدفع مبجرد رصف املبالغ من الحسابات الجارية.  وتشمل هذه 
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الحس��ابات:  أوامر الدفع، شيكات مؤسسة النقد، وشيكات البنك.  وهي متاثلة يف جميع 

قيودها املحاس��بية، فهي ذات طبيع��ة دائنة، فعند زيادتها )إصدار وس��يلة الدفع( تأيت يف 

الجانب الدائن، وعند نقصها )ورود إشعار برصفها( تكون يف الجانب املدين.

حساب أوامر الدفع:

حس��اب وس��يط مؤقت ذو طبيعة دائنة، يُظِهر حركة ورصيد أوامر الدفع، ويكون دائناً 

عن��د إصدار )تحرير( أوامر الدفع، ومديناً عند ورود إش��عار من وزارة املالية بأوامر الدفع 

التي صدر عنها ش��يكات وزارية أو التي تمَّ تحويل قيمتها لحس��ابات املس��تفيدين البنكية 

مبارشًة بالوس��ائل واألدوات املالية اإللكرتونية.  وس��بق التطرُّق لقي��ود إصدار أوامر الدفع 

س��واًء كانت العملية بالخص��م من مرصوفات امليزانية أو األمان��ات أو العهد أو اإليرادات.  

وبعد إصدار أمر الدفع وإرس��اله إىل وزارة املالية؛ إما يصدر شيك وزاري، وهذا أصبح نادراً، 

إذ يُس��لَّم لصاحب االس��تحقاق، أو يتم تحويل قيمة هذه األوامر لحس��ابات املس��تفيدين 

مبارشة عرب الوس��ائل واألدوات املالية اإللكرتونية، وتُرِس��ل وزارة املالية كشفاً بأوامر الدفع 

التي صدر عنها ش��يكات أو تمَّ تحويلها لحسابات املستفيدين، إذ تراجعه الجهة الحكومية 

وتُِعدُّ إذَن تسوية يكون القيد املحاسبي فيه:

***** من ح� / أوامر الدفع

***** إىل ح� / جاري وزارة املالية

حساب الشيكات:

حس��اب وس��يط مؤقت ذو طبيعة دائنة، يُظهر حركة ورصيد الشيكات الصادرة، يكون 

دائناً عند إصدار الش��يكات، ومديناً عند ورود إشعار من مؤسسة النقد أو البنك بالشيكات 

املرصوفة.  والقيود املحاسبية للشيكات شبيهة بالقيود املحاسبية ألوامر الدفع، فعند تحرير 

الشيكات بإعداد أمر اعتاد الرصف يكون القيد املحاسبي فيه:
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***** من ح� / مرصوفات امليزانية بند .....

***** أو من ح� / األمانات باسم ......  

***** أو من ح� / العهد ...... طر ف.....

***** أو من ح� / اإليرادات حساب ......  

***** إىل ح� / شيكات مؤسسة النقد

***** أو إىل ح� / شيكات البنك

إجرائياً، وبعد إصدار )تحرير( الش��يك، يُس��لَّم لصاحبه بعد توقيع��ه يف الخانة الخاصة 

بأمر اعتاد الرصف باالس��تالم.  بعد رصف هذه الش��يكات من الحسابات الجارية املختصة 

سواًء مؤسسة النقد أو البنك، ويف نهاية كل شهر تقريباً يُرِسل البنك أو مؤسسة النقد كشفاً 

بالش��يكات املرصوفة، وبناًء عىل هذا الكشف؛ وإللغاء وسائل الدفع يَُعدُّ إذن تسوية تكون 

القيود املحاسبية فيه كالتايل:

***** من ح� / شيكات مؤسسة النقد

***** إىل ح� / جاري مؤسسة النقد

***** من ح� / شيكات البنك

***** إىل ح� / جاري البنك

ثالثاً - مجموعة الحسابات الجارية األخرى:

تشمل حسايب املطلوبات وتسوية املستحقات العامة.

حساب المطلوبات:  

ر تحصيلها، وهو حساب  املطلوبات هي اإليرادات املستحقة للجهة الحكومية والتي تعذَّ

ر تحصيل��ه، ومديناً عند  ذو طبيع��ة دائنة، حي��ث يكون دائناً عند اس��تحقاق اإليراد وتعذُّ

تسديد اإليراد.  وحساب املطلوبات مرتبط بحساب الُعهد تحت التحصيل؛ لذا فقد تطرَّقنا 

للقيود املحاسبية املتعلقة به، والقيدان ذوا العالقة بحساب املطلوبات ها:
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ر التحصيل: قيد استحقاق اإليراد وتعذُّ

***** من ح� / العهد تحت التحصيل طرف .....

***** إىل ح� / املطلوبات

قيد تسديد المبلغ المستحق نقداً:

من مذكورين

***** ح� / جاري البنك )أو جاري مؤسسة النقد أو الصندوق(

***** ح� / املطلوبات

إىل مذكورين

***** ح� / اإليرادات حساب .....

***** ح� / العهد تحت التحصيل طرف .....

وميكن إجراء القيد السابق بقيدين منفصلني حسب إجراءات كل جهة حكومية.

حساب تسوية المستحقات العامة:

لتس��وية قيمة الخدمات والس��لع املتبادلة ب��ني الجهات الحكومية يتم اس��تخدام هذا 

مة للخدمة واألخرى مس��تفيدة منها،  الحس��اب.  فإحدى الجهات الحكومية س��تكون مقدِّ

م الخدمة  وعوضاً عن استخدام وس��ائل الدفع لتسوية املستحقات بينها، فالوعاء املايل ملقدِّ

واملس��تفيد واحد وهو جاري وزارة املالية؛ لذلك واختصاراً لإلجراءات يتم استخدام حساب 

تس��وية املستحقات العامة كحساب وسيط إلثبات العمليات بني األجهزة الحكومية، إذ يتم 

مة للخدمة، وبناًء عليها يتم إعداد إذن تس��وية  إرس��ال املطالبات والفواتري من الجهة املقدِّ

مة  يف الجهة املستفيدة من الخدمة.  ومن ثَمَّ تُرَسل صورة من إذن التسوية إىل الجهة املقدِّ

للخدمة لتُِعدَّ بناًء عليه إذن تس��وية إلثبات العملية بسجالتها املحاسبية، وكإجراء رقايب تتم 

املطابقة الدورية يف نهاية السنة املالية بني الجهات الحكومية.

الجدير بالذكر أن اس��تخدام هذا الحس��اب بدأ يقلُّ من س��نة ألخرى بسبب خصخصة 

بعض الجهات الحكومية واس��تخدام األخرى منها إليراداتها املبارشة، كا أنه س��يقلُّ بشكل 
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كب��ري مع تحقيق رؤية اململك��ة 2030؛ ملا فيها من برامج الخصخص��ة املتعددة للكثري من 

الجه��ات الحكومية، كذلك ظهور مراك��ز األعال وتقديم الخدمة مبقاب��ل من العديد من 

الجهات الحكومية تستلزم الدفع النقدي لخدمات هذه الجهات.

مة للخدمة( ألخرى )مستفيدة من الخدمة(  عند إرسال املطالبة من جهة حكومية )ُمقدِّ

وذلك بقيمة أجور أو خدمات أو كتب أو مواد، يتم تدقيق املطالبة ومرفقاتها وإعداد إذن 

تسوية إلثبات العملية بالقيد املحاسبي التايل:

***** من ح� / مرصوفات امليزانية بند ...

***** إىل ح� / تسوية املستحقات العامة طرف .....

مة  وبع��د اعتاد إذن التس��وية من املختصني تُرَس��ل صورة منه للجه��ة الحكومية ُمقدِّ

الخدمة التي بدورها تُِعدُّ إذن تس��وية إلثبات العملية يف سجالتها املحاسبية، ويكون القيد 

املحاسبي فيه:

***** من ح� / تسوية املستحقات العامة طرف .....

***** إىل ح� / اإليرادات حساب .....

تصحيح األخطاء المحاسبية والمالية:

األخطاء المحاسبية والمالية:

للطبيعة البرشية لإلنسان، ال ميكن أن يتم عمل بدون أخطاء، فاألخطاء املالية واملحاسبية 

التي تقع يف النظام املحاسبي الحكومي تعترب من األمور االعتيادية يف حدود معينة.  فبوجود 

العمل توجد األخطاء.  وتحدث األخطاء بسبب ضغط العمل واإلجهاد فيه، أو بسبب عدم 

املعرفة املحاس��بية بالتعليات املالية ومب���ادئ املحاسبة، أو بسبب اإلهال والالمباالة من 

ِقبل املوظف، أو بش��كل متعمد ألي غرض.  وتُعالَج األخطاء املحاس��بية عادًة بإعداد قيود 

محاسبية تصحيحية، وقد تُعالَج بدون إجراء هذه القيود.
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مفهوم األخطاء:  

الخط��أ هو نق��ص يف تأدية مهمة أو إجراء يؤثِّر عىل س��المة النتائ��ج.  يف ظل نقص يف 

اإلجراءات الرقابية، من الطبيعي أن البيانات املحاس��بية يف مراحلها املختلفة سوف تتعرض 

لألخطاء املختلفة.  واألخطاء كمفهوم ليست متعمدة وتحدث يف الغالب بحسن نية، ومنها 

الس��هو أو اإلغفال نتيجة عدم إثبات عملية بأكملها يف الس��جالت املحاس��بية.  وقد تكون 

أخطاًء ش��خصية كالخطأ الحسايب عند إعداد أوامر الرصف والتسويات.  بينا األخطاء التي 

تقع عن قصد وسوء نية لتحقيق أهداف شخصية معينة، فإنها ترقى إىل مرتبة الغش.

مفهوم الغش:

د، ويُرتَكب بواس��طة موظفني  الغش هو عمل غري قانوين تتوافر فيه نية القصد أو التعمُّ

داخ��ل الجه��ة الحكومية أو خارجها ملصلح��ة الجهة أو ضدها.  ويُع��ربِّ الغش عن الخداع 

املتعم��د لتحقيق منافع ش��خصية بوجه غري م��رشوع، ينتج عنه��ا إرضار بحقوق ومصالح 

اآلخرين واملصالح العامة.

نقاط مهمة حول األخطاء المالية والمحاسبية في األجهزة الحكومية:

1- األخطاء املحاس��بية ليست منهجاً ميكن تدريسه؛ إمنا هي حاالت يقع فيها املحاسب عن 

غري قصد، وقد تكون متعمدة.

2- تأيت األخطاء مبخالفة النُّظم واللوائح والتعليات املالية أو القواعد واملعايري املحاسبية أو 

األنظمة اإلدارية الداخلية للجهة.

ل الجهة الحكومية ألعباء مالية خالف الواقع. 3- يرتتب عىل األخطاء تحمُّ

4- األخطاء سينعكس أثرها حتاً عىل مصداقية ودقة البيانات املالية ودرجة موثوقيتها لدى 

املستفيدين.

5- تقع عىل املحاس��ب مسؤولية مهنية وقانونية كبرية، عليه االحرتاز لها بحكم مشاركته يف 

تأدية هذه األعال.

6- م��ن أهم مقومات النظام املحاس��بي الفاعل وجود املوظفني املؤهل��ني ذوي الكفاءات 

والخربات املهنية املتخصصة.
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ن الكبري يف مؤهالت العاملني يف اإلدارات املالية يف الجهات الحكومية، ياُلَحظ  7- رغم التحسُّ

أن منهم َمن ال يحمل مؤهالً محاس��بياً؛ نظراً لندرة الك��وادر املتخصصة يف هذا املجال، 

وعدم مقدرة الجهات الحكومية عىل منافسة القطاع الخاص يف استقطاب حاميل تخصص 

املحاس��بة من خريجي الجامع��ات واملعاهد املتخصصة، وهذا بالتأكيد س��ينعكس عىل 

األداء املايل واملحاسبي يف الجهات الحكومية، ويزيد من وقوع األخطاء غري املتعمدة.

8- التحوُّل من األس��اس النقدي إىل أساس االس��تحقاق يف املحاسبة الحكومية يف السعودية 

س��يزيد من تفاقم الوضع يف اإلدارات املالية الحكومية؛ لذلك عىل الدولة اتباع خطوات 

لتأهيل موظفي الجهات الحكومية من خالل األدوات اآلتية:

- إع��ادة تأهيل املوظفني الحاليني من خالل تصميم برنامج إعدادي يُقيِّمه معهد اإلدارة 

العامة أو الجامعات السعودية، تُعطَى لهم من خالله كافة املعارف واملهارات املتسقة 

مع أساس االستحقاق املحاسبي.

- عقد دورات محاسبية متخصصة، تشمل املهارات املطلوبة من موظفي اإلدارات املالية 

ليكونوا مستعدين لتطبيق النظام املحاسبي املطوَّر واملعتمد عىل أساس االستحقاق.

- إنش��اء معمل محاس��بي يحايك الواقع العميل لتطبيق أساس االس��تحقاق، يُدرَّب فيه 

موظفو املحاسبة يف الجهات الحكومية عىل تطبيق آليات النظام املطوَّر.

9- توفري الدورات املحاس��بية املتخصصة يف مجال األخطاء املحاس��بية واملالية سيس��هم يف 

تجاوز الكثري من األخطاء املحاسبية واملالية.

10- األخطاء املحاس��بية واملالية اختلفت بش��كل واضح بعد االنتقال من النظام املحاسبي 

اليدوي إىل األنظمة املحاس��بية اآللية.  ومن األخطاء التي اندثرت باس��تخدام األنظمة 

اآللية:

- األخطاء املتعلقة بالتسجيل يف الدفاتر بشكل غري صحيح.

- قطع وسائل الدفع مببالغ مغايرة ملا هو موجود يف أمر اعتاد الرصف.

- أخطاء عدم التوازن يف مستندات القيد )أمر الرصف وإذن التسوية(.

ه��ذه األخطاء انتهت متاماً باس��تخدام النُّظم املحاس��بية اآللية يف تس��يري األعال 

املالي��ة يف جمي��ع الجهات الحكومية، وذل��ك إنفاذاً لقرار مجلس ال��وزراء رقم )235( 
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القايض بتحوُّل جميع الجهات الحكومية لألنظمة املحاس��بية اآللية.  ونصَّ القرار عىل 

اإلرساع يف تبني اس��تخدام أنظمة الحاسب اآليل يف جميع العمليات املالية واملحاسبية، 

والتحوُّل من الوسائل التقليدية يف مسك السجالت وإعداد الحسابات والبيانات املالية 

إىل الوس��ائل اإللكرتوني��ة، وتقديم الجهات الحكومية بياناته��ا للمراجعة آلياً بدالً من 

املستندات الورقية.

11- باس��تخدام األنظمة املحاس��بية اآللية، ظهرت األخطاء املحاس��بية بصورة مختلفة عن 

األخط��اء يف النظم اليدوية؛ لذلك ل��ن نتطرق لألخطاء التي كان��ت تحدث يف النظام 

املحاس��بي اليدوي بس��بب اختفائها، وس��يتم التطرق لألخطاء الفنية التي تعتمد عىل 

اإلملام بالنظام املحاس��بي واملبادئ واملعايري املحاس��بية املطبَّقة يف األنظمة املحاسبية 

الحكومية اآللية.

أنواع األخطاء المحاسبية:

1- أخطاء اإلغفال:

تحدث بإغفال تس��جيل العملية بأكملها أو عدم إثباتها يف الس��جالت املحاس��بية.  وقد 

يكون الس��بب عدم الرتحي��ل اآليل للعمليات املالية بعد إمتام رصفها خصوصاً يف الس��نوات 

األوىل ألي نظام آيل جديد.

2- أخطاء التكرار:

تقع مثل هذه األخطاء بقيد العملية املحاسبية من واقع مستند القيد، ويُعاد إثباتها مرة 

أخرى مبستند قيد جديد، مرة من واقع املستندات األصلية وأخرى من واقع صور.

3- أخطاء فنية:

وتنش��أ نتيجة عدم املعرفة الكافية بقواعد املحاس��بة وأصوله��ا والتعليات املالية التي 

تحكم النظام املحاسبي الحكومي.  
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4- أخطاء حسابية:

تحدث األخطاء الحس��ابية يف عمليات الجمع والطرح أو احتس��اب النسب املالية، مثل 

نس��ب التقاعد وغرامة التأخري.  ويف األنظمة اآللية قد ينتج الخطأ الحس��ايب بسبب إدخال 

األرقام والنسب بشكل غري صحيح يف األنظمة اآللية.

أسباب الوقوع في األخطاء:

1- عدم املعرفة مببادئ املحاسبة بشكل واٍف.

2- عدم املعرفة الكافية بالنُّظم واللوائح والتعليات املالية.

3- ضخامة العمليات املالية التي تُجرى يف املراكز الرئيسية لبعض الجهات الحكومية، مثل:  

وزارة التعليم، ووزارة الصحة.

د ألهداف غري نظامية )االختالس(. 4- ارتكاب األخطاء بشكل ُمتَعمِّ

لتقليل أو لتفادي األخطاء في المحاسبة الحكومية؛ يتعين تطبيق ما يلي:

1- تعيني ذوي الكفاءة العلمية واملهنية املحاسبية يف العمل املايل.

2- التدريب املستمر الالزم واملناسب لطبيعة العمل واملواكب ألي تطوُّر يف مجال املحاسبة 

الحكومية.

3- االبتع��اد ع��ن املركزية يف إجراء العملي��ات املالية، وإعطاء الصالحي��ات للفروع التابعة 

للجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة املالية.

4- عدم تكليف املوظف فوق طاقته اإلنتاجية، فاإلجهاد يف العمل يُولِّد األخطاء.  

5- البحث يف أس��باب األخطاء املحاس��بية واملالية، ووضع اإلجراءات الرقابية املناسبة ملنعها 

أو التقليل منها.

6- رضورة تحديد الوظائف املتعارضة والفصل بينها لتجنُّب تجاوز النظام.

7- تفعيل دور إدارة املراجعة الداخلية يف املراجعة املالية واملحاسبية.

8- وجود نظام فاعل للرقابة الداخلية.
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طريقة تحليل وتصحيح األخطاء المحاسبية:

عند الحديث عن تصحيح األخطاء املحاسبية يف العادة، أُعِطي الطلبَة طريقًة أستخدُمها 

يف تحليل األخطاء املحاسبية، مُتكِّن من معرفة طريق الحل، أوجزُها يف النقاط اآلتية:

أوالً - نطرح التساؤالت اآلتية:

د؟  إذا كانت اإلجابة )نعم(، فعلينا  - هل هناك مبالغ مس��تحقة للجهة الحكومية مل تُس��دَّ

تحديد قيمتها واستحصالها أو تسجيلها عهدة تحت التحصيل طرف َمن نطالبه باملبالغ.

- ه��ل هناك مبالغ مس��تحقة عىل الجهة الحكومية للغ��ري؟  إذا كانت اإلجابة )نعم(، علينا 

تحديد هذه املبالغ وأطرافها ودفعها لهم أو تسجيلها أمانة لهم.

- ه��ل وس��ائل الدفع التي قُطعت ورصفت رصيدها صف��ر؟  إذا كانت اإلجابة )ال(، فيجب 

تحديد الزيادة أو النقص وأخذها يف االعتبار عند إعداد قيود التصحيح.

- هل ُحّملت املرصوفات عىل البنود الصحيحة؟  وهل قُيِّدت اإليرادات للحسابات املناسبة 

لنوعه��ا؟  إذا كان��ت اإلجاب��ة )ال(، فيتم تحديد البنود والحس��ابات الصحيح��ة، والبنود 

والحسابات الخاطئة متهيداً لتصحيحها.

- ه��ل هن��اك توجيه قيدي غري س��ليم؟  إذا كانت اإلجابة )نعم(، فيتم تحديد الحس��ابات 

هة خطأ والحسابات املفرتض التوجيه لها. املوجَّ

ثانياً - نُعدُّ قيَد التصحيح، وعند اإلعداد نطرح التساؤالت اآلتية لنتأكد من عدم إغفال أي 

جزئية مهمة من الحل:

- هل ُعولِجت املبالغ املستحقة عىل الغري للجهة الحكومية؟  

- هل ُعولِجت املبالغ املستحقة عىل الجهة الحكومية للغري؟  

- هل وسائل الدفع التي قُطعت ورُصفت أصبح رصيدها صفراً؟  

لت عىل البن��ود الصحيحة؟  وهل قُيِّدت اإليرادات  لة بالخطأ، هل ُحمِّ - املرصوف��ات املحمَّ

للحسابات املناسبة لنوعها؟  

- هل ُعولِجت التوجيهات القيدية غري الصحيحة؟  
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أهم األخطاء المالية والمحاسبية التي تحدث في الجهات الحكومية:  

1- رصف مبالغ أكرث من املستحق.

2- رصف مبلغ أقل من املستحق.

3- تكرار الخصم عىل بنود مرصوفات امليزانية.

4- الخصم عىل بند املرصوفات غري املختص أو إضافة اإليراد إىل الحساب غري الصحيح.

5- قطع وسيلة الدفع مببلغ أقل أو أكرث من املستحق يف أمر اعتاد الرصف.

6- فَْقد وسيلة الدفع.

7- فَْقد أمر اعتاد الرصف مبرفقاته.

8- أخطاء التقارير املالية.

9- أخطاء األنظمة املحاسبية اإللكرتونية.

ل يف هذه األخطاء وكيفية معالجتها فيا ييل: ونُفصِّ

1- صرف مبالغ أكثر من المستحق:

عن��د وقوع الخطأ يف احتس��اب االس��تحقاقات، ويت��م رصف املبلغ أكرث من املس��تحق 

للمستفيد؛ فتتم املعالجة َوفق اآليت:

 قيد اكتشاف الخطأ وتسديد املبلغ فوراً:

***** من ح� / جاري وزارة املالية )أو(

***** من ح� / جاري البنك أو جاري مؤسسة النقد أو الصندوق

***** إىل ح� / مرصوفات امليزانية بند ...

ر التحصيل الفوري: قيد اكتشاف الخطأ وتعذُّ

***** من ح� / العهد تحت التحصيل طرف ....

***** إىل ح� / مرصوفات امليزانية بند ...
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د املبلغ الحقاً إما بدفعه للجهة أو بالحسم من مستحقات املوظف أو املتعهد أو  ويُسدَّ

املورِّد سواًء دفعة واحدة أو عىل أقساط شهرية.

عند اكتشاف الخطأ يف سنة مالية الحقة، فإن قيود التصحيح تكون كا ييل:

 قيد اكتشاف الخطأ وتسديد املبلغ فوراً:

***** من ح� / جاري وزارة املالية )أو(

***** من ح� / جاري البنك أو جاري مؤسسة النقد أو الصندوق

***** إىل ح� / اإليرادات حساب .....

ر التحصيل فوراً:  قيد اكتشاف الخطأ وتعذُّ

***** من ح� / العهد تحت التحصيل طرف .....

***** إىل ح� / املطلوبات.

2- صرف مبلغ أقل من المستحق:

عند رصف مبالغ تقل عن املبلغ املس��تحق للمس��تفيدين، يتم إعداد أمر اعتاد رصف 

جديد لرصف املبلغ املستحق.  ويف حالة اكتشاف الخطأ يف وقت ال يسمح بالرصف، يتم أخذ 

موافقة وزارة املالية بالتعلية يف حس��اب األمانات؛ ألن ذلك ممنوع َوفق التعليات املالية، 

ويتم إعداد إذن تسوية لتصحيح الوضع، يكون قيد التصحيح فيه:

***** من ح� / مرصوفات امليزانية بند ....

***** إىل ح� / األمانات املتنوعة باسم املورِّد أو املوظف

3- تكرار الخصم على بنود مصروفات الميزانية:

يتم ذلك بالخصم عىل بنود امليزانية أكرث من مرة بالخطأ؛ كرصف راتب موظف مبس��ري 

إفرادي ورصفه مرة أخرى مع املس��ري العمومي، أو أن يكون راتبه ُمعىلَّ يف حساب األمانات 

مرتجع رواتب ويتم رصفه من مرصوفات امليزانية بدل األمانات.  وتكرار الخصم ال يعني أن 

املوظف استلم أكرث من استحقاقه.
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م عبد الل��ه الكربيش بطلب لرصف صايف راتبه املعىل يف حس��اب األمانات  مث��ال:  تقدَّ

مرتج��ع رواتب مببلغ )16.188( رياالً، وراتبه األس��ايس )16.800( ريال، وبدل النقل )900( 

ري��ال، والتقاع��د )1.512( رياالً.  وأخطأ املحاس��ب يف اإلدارة املالية وأعدَّ أمر اعتاد رصف 

وخصم االس��تحقاقات عىل بنود امليزانية بدل اإلزالة من حس��اب األمانات مرتجع رواتب، 

وظهر القيد املحاسبي كاآليت:

من مذكورين 

16.800 ح� / مرصوفات امليزانية بند 211111 )رواتب املدنيني(

900 ح� / مرصوفات امليزانية بند 211121 )بدالت املدنيني(

إىل مذكورين 

1.512 ح� / األمانات املتنوعة - املؤسسة العامة للتقاعد

 16.188 ح� / الشيكات

عند اكتش��اف الخطأ يف نفس الس��نة املالية التي وقع فيها، يتم استبعاد املبلغ من بنود 

املرصوفات وإزالة املبلغ من حس��اب األمانات مرتجع رواتب مع مطالبة املؤسس��ة العامة 

للتقاعد باملبلغ املسدد لها بالزيادة، ويكون القيد املحاسبي ملعالجة الخطأ كاآليت:

من مذكورين 

16.188 ح� / األمانات مرتجع رواتب باسم عبد الله الكربيش

1.512 ح��� / العه��د تح��ت التحصيل طرف املؤسس��ة العامة للتقاعد / أو ح��� / األمانات 

املتنوعة تقاعد

إىل مذكورين 

16.800 ح� / مرصوفات امليزانية بند 211111 )رواتب املدنيني(

900 ح� / مرصوفات امليزانية بند 211121 )بدالت املدنيني(

فيا يتعلق بحسميات التقاعد وكيفية التعامل معها، هناك حالتان:

1- عند سداد التقاعد اإلضايف للمؤسسة، فإن عىل الجهة الحكومية مطالبة املؤسسة العامة 

للتقاعد بس��دادها للجهة الحكومية وفق تعليات املؤسس��ة؛ لذلك قُيدت عهدة تحت 
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التحصيل طرف املؤسس��ة العامة للتقاعد.  ويكون قيد س��داد العهدة طرف املؤسس��ة 

مبوجب ش��يك لصالح الجهة الحكومية يُودَع يف مؤسس��ة النقد.  وبعد اس��تالم إش��عار 

اإليداع يَُعدُّ إذن تسوية بالقيد املحاسبي اآليت:

1.512 من ح� / جاري وزارة املالية

1.512 إىل ح� / العهد تحت التحصيل طرف املؤسسة العامة للتقاعد

2- يف حالة عدم تس��ديد التقاعد الزائد للمؤسس��ة حتى تاريخ اكتش��اف الخطأ وتعليته يف 

حساب األمانات املتنوعة - تقاعد، فيُخصم املبلغ من حساب األمانات.  

1.512 من ح� / األمانات املتنوعة - املؤسسة العامة للتقاعد

1.512 إىل ح� / العهد تحت التحصيل طرف املؤسسة العامة للتقاعد

عند اكتشاف الخطأ يف سنة مالية الحقة، فيكون قيد التصحي���ح بإذن تسوية:

1.512 من ح� / العهد تحت التحصيل طرف املؤسسة العامة للتقاعد

1.512 إىل ح� / املطلوبات  

يف القيد السابق مل يتم التطرق ملبلغ )16.188( رياالً املعىل بحساب األمانات؛ لكون هذا 

املبلغ وفقاً للتعليات املالية أُزيل من حساب األمانات مرتجع رواتب يف نهاية السنة املالية، 

وأضيف إىل حساب اإليرادات، ومل يتم االستبعاد من مرصوفات امليزانية نتيجة لوجود الخطأ 

يف سنة مالية سابقة، واملبالغ املستبعدة سوف تُضاف إىل حساب اإليرادات وفق التعليات 

املالية، وغري منطقي أن يكون طرفا القيد حساب اإليرادات مرة باالستبعاد وأخرى باإلضافة؛ 

لذلك اقترص قيد التصحيح عىل مبلغ حس��ميات التقاعد، إذ إنه ميثِّل مبلغاً ُمستَحقاً للجهة 

الحكومية لدى املؤسس��ة العامة للتقاعد.  وهذا يعتمد عىل التنظيم املحاس��بي يف الجهة، 

الذي يجب أن يُؤكِّد أن املبلغ املعىل يف األمانات مرتجع رواتب السنة املاضية قد ُعولج.

4- الخص��م على بند المصروفات غير المختص أو إضافة اإليراد إلى الحس��اب 

غير الصحيح:

بع��د تطبيق الس��عودية لنظ��ام مالية الحكوم��ة 2014 والتغريات الكب��رية يف تصنيف 

املرصوفات وكذلك اإليرادات، ولعدم اإلملام الكايف بها بالشكل الصحيح وأيضاً للنقص املعريف 
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وامله��اري لبع��ض املوظفني بالتعليات املالي��ة؛ تحدث أخطاء عدم الدق��ة يف أرقام البنود 

والحسابات.  هنا يتم رصف املبلغ املستحق بشكل صحيح، ولكن تمَّ خصم املبلغ عىل البند 

غري املختص.  ويف املقابل، يتم تحصيل املبالغ املستحقة بشكل صحيح إال أن الخطأ يكمن يف 

إضافة اإليراد إىل حساب غري صحيح.  ولتصحيح هذه األخطاء، يتم إعداد القيود املحاسبية 

التصحيحي��ة بالخصم عىل البند الصحيح واالس��تبعاد من البند غري املختص.  وكذلك إضافة 

مبلغ اإليراد إىل الحساب الصحيح يف مقابل استبعاده من الحساب غري املختص كا ييل:

لتصحيح الخطأ يف بنود املرصوفات عند اكتش��افه قبل إقفال حس��ابات السنة املالية أو 

إذا كانت املرصوفات تخصُّ اعتادات الربامج واملشاريع واملبادرات التي ما زالت مستمرة:

***** من ح� / مرصوفات امليزانية البند الصحيح

ل عليه بالخطأ ***** إىل ح� / مرصوفات امليزانية البند املحمَّ

لتصحيح الخطأ يف حسابات اإليرادات:

***** من ح� / اإليرادات - الحساب املحمل عليه بالخطأ

***** إىل ح� / اإليرادات - الحساب الصحيح

أما عند اكتش��اف مثل هذه األخطاء بعد إقفال حس��ابات الس��نة املالية، فإنه ال حاجة 

إلجراء قيود محاس��بية تصحيحية، إال عن��د كون هذه األخطاء جوهري��ة وتؤثِّر تأثرياً كبرياً 

عىل بيانات الحس��اب الختامي وتُظهره عىل غري حقيقته؛ عندها تُؤَخذ موافقة وزارة املالية 

عىل فتح حس��ابات السنة املالية التي وقع فيها الخطأ، وإعداد القيود التصحيحية، وإخطار 

الجهات الحكومية ذات العالقة بحسابات الجهة.

5- قطع وسيلة الدفع بمبلغ أقل أو أكثر من المستحق في أمر اعتماد الصرف:

الجهات الحكومية التي تربط تحرير وسائل الدفع بالنظام املحاسبي اآليل لديها لن تظهر 

لها هذه األخطاء، لكن الجهات التي تُِعدُّ وس��ائل الدفع بش��كل يدوي أو عن طريق برنامج 

منفص��ل ميك��ن أن تقع لديها مثل هذه األخطاء.  وبش��كل عام، أصب��ح وجودها غري ظاهر 

بش��كل كبري.  ومثل هذه األخطاء تحدث يف مرحلة س��حب )تحرير( وسيلة الدفع، إذ يكون 

القيد املحاسبي يف أمر اعتاد الرصف صحيحاً، لكن ُمحرِّر وسيلة الدفع أخطأ يف قيمتها.  
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- قطع وسيلة الدفع بمبلغ أقل من المستحق في أمر اعتماد الصرف:

يوجد طريقتان ملعالجة خطأ النقص يف قطع وسيلة الدفع، ها:

أ  - يتم إعداد وس��يلة دفع جديدة بالفرق بني املس��تحق وامل��رصوف بناًء عىل أمر اعتاد 

ح فيه ما يفيد سحب وسيلة الدفع األخرى املكملة ورقمها.   الرصف السابق، حيث يُوضَّ

ويت��م التوقيع عىل أمر اعت��اد الرصف، ويف هذه الطريقة ليس هناك حاجة إلجراء أي 

قيود محاسبية.

ب- يَُعدُّ أمر اعتاد رصف جديد تُرفَق معه كافة صور مستندات أمر اعتاد الرصف السابق 

ووسيلة الدفع الس��ابقة، ويُحرَّر مبوجبه وسيلة دفع جديدة بفرق املبلغ، ويكون القيد 

املحاسبي يف أمر اعتاد الرصف كاآليت:  

***** من ح� / أوامر الدفع 

***** إىل ح� / أوامر الدفع

أو

***** من ح� / الشيكات

***** إىل ح� / الشيكات

د الطريقَة املناس��بة لتصحيح ه��ذا الخطأ، فإذا تم  توقيت اكتش��اف الخطأ هو ما يُحدِّ

اكتش��اف الخطأ بعد تسجيل املستند يف السجالت املحاس��بية فال مناص من أن يتم تحرير 

ل تحت رقم وسيلة الدفع األوىل، وإذا  أمر اعتاد رصف جديد؛ وذلك ألن املبلغ بالكامل ُسجِّ

حررنا وس��يلة دفع مكملة، فكيف سنسجلها يف س��جل أوامر الدفع، أو أنها ستسجل مببلغ 

صفر، فليس لنا وس��يلة لذلك؛ لذا يتم إعداد أمر اعتاد رصف جديد لتحرير وس��يلة دفع 

جديدة بالفرق.  ويف حالة عدم تس��جيل أمر الرصف بالس��جالت املحاسبية، فيمكن تعديل 

تحرير وسيلة الدفع وتسجيلها مببلغها الذي قُطعت به.

- قطع وسيلة الدفع بمبلغ أكثر من المستحق في أمر اعتماد الصرف:

عند تحرير وسيلة الدفع مببلغ يزيد عن املستحق بأمر الرصف، تتم معالجة هذا الخطأ 

بتحديد املبلغ املرصوف بالزيادة وتسجيلها عهدة تحت التحصيل طرف املرصوف له املبلغ، 
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يف مقاب��ل وضع وس��يلة الدفع يف الجان��ب الدائن وذلك مبوجب إذن تس��وية يكون القيد 

املحاسبي فيه:

***** من ح� / العهد تحت التحصيل طرف املرصوف له املبلغ بالزيادة

***** إىل ح� / أوامر الدفع

***** أو إىل ح� / الشيكات

6- َفْقد وسيلة الدفع:

استخدام الوس��ائل اإللكرتونية يف تحويل املبالغ للحسابات املستحقة قلَّل من استخدام 

وس��ائل الدف��ع، وبالتايل خفض مثل هذه األخطاء.  وهذه تعت��رب أخطاء ال تقع فيها الجهة 

الحكومية لوحدها، وإمنا يقع فيها املس��تفيدون الذين يفقدون وسائل الدفع الخاصة بهم.  

عند فقد وس��يلة الدفع، يجب إخطار الجهة املالية املختصة برصفها للتأكُّد من عدم رصفها 

وإيق��اف رصفها الحقاً.  فمثالً، عند فَْقد أوامر الدف��ع، يتم إخطار إدارة أوامر الدفع بوزارة 

املالية، وبالنس��بة للش��يكات يتم إخطار البنك أو مؤسسة النقد بالش��يكات املفقودة قبل 

الرصف، ويجب عىل الجهة الحكومية أن تأخذ تعهُّداً مكتوباً من املستفيد الذي فَقد وسيلة 

ح فيه نوع ورقم وس��يلة الدفع  الدفع بتس��ليمها حال عثوره عليها الحقاً، ويَُعدُّ محرض يُوضَّ

املفقودة وتاريخها واسم املستفيد ومبلغها، ويُعتَمد من املختصني بالجهة الحكومية، ويَُعدُّ 

بناًء عليه أمر اعتاد رصف وكذلك إعداد وسيلة دفع جديدة وإلغاء وسيلة الدفع املفقودة، 

ويكون القيد املحاسبي فيه:

***** من ح� / أوامر الدفع )إلغاء أمر الدفع املفقود(

***** إىل ح� / أوامر الدفع )أمر الدفع البديل(

أو

***** من ح� / الشيكات )إلغاء الشيك املفقود(

***** إىل ح� / الشيكات )الشيك البديل(
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7- َفْقد أمر اعتماد الصرف بمرفقاته:

ق��د يُفَقد أمر اعت��اد الرصف مبرفقاته يف الجهات الحكومي��ة يف أي مرحلة من مراحل 

الدورة املس��تندية للرصف وقبل إعداد وس��يلة الدفع، ففي ه��ذه الحالة يجب عىل الجهة 

اإلدارية اتخاذ اإلجراءات التي وردت بقرار مجلس الوزراء رقم )105( وتاريخ 1422/4/4ه�، 

والتعديالت عليه التي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 1436/1/17ه� وذلك كاآليت:

أ   - عىل الجهة الحكومية التي تطلب املوافقة عىل رصف املستحقات املالية بناًء عىل صور 

املستندات مراعاة اآليت:

- إجراء تحقيق يف األس��باب التي أدَّت إىل فَْقد تلك األصول لتحديد املس��ؤولية واتخاذ 

اإلجراءات النظامية ملحاسبة املتسبب.

- أن يكون االعتاد يف س��نة االس��تحقاق يسمح بالرصف مع مراعاة ما تقيض به قواعد 

تنفيذ امليزانية.

- تقدي��م إقرار م��ن اإلدارة املالية يف الجهة املعنية بعدم أس��بقية الرصف، وإقرار من 

املستفيد بعدم تسلُّم املبلغ.

ب- إرسال طلب إجازة الرصف مع املستندات املؤيدة، مبا يف ذلك صور املستندات املفقودة 

أو بدل الفاقد لها إىل الجهة املختصة بإجازة الرصف وفق اآليت:  

1- تفوي��ض الدي��وان العام للمحاس��بة النظر يف املس��تندات التي ال يتج��اوز مبلغها 

)3.000.000( ري��ال، وتقرير إجازة الرصف بناًء عىل صور للمس��تندات املفقودة أو 

مة. مبوجب املستندات واملعلومات املقدَّ

2- يُف��وَّض وزير املالي��ة يف إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها ع��ن )3.000.000( ريال وال 

تتجاوز )10.000.000( ريال، بناًء عىل توصية من موظفني من وزارة املالية والديوان 

العام للمحاسبة من ذوي االختصاص، وأال تقل مرتبتها عن الثانية عرشة.

3- عرض املطالبات التي تزيد عن )10.000.000( ريال عىل مجلس الوزراء.

ج - بع��د صدور إجازة الرصف من الجهة املختصة، تق��وم اإلدارة املالية بإعداد أمر اعتاد 

الرصف لخصم املبلغ عىل الحس��اب املختص، وس��حب وسيلة الدفع املناسبة مع إرفاق 

صور املستندات وقرار إجازة الرصف مع املستند الجديد.
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اإلج��راءات الس��ابقة تُتخذ عند فَْقد أمر الرصف مبرفقاته قب��ل إمتام عملية الرصف، أما 

عن��د فقده بعد إمتام عملي��ة الرصف ففي هذه الحالة ال يرسي علي��ه قرار مجلس الوزراء 

رقم )105( يف س��نة 1422ه� والتعديالت عليه.  وتَُعدُّ الحالة مخالفًة إدارية تس��تلزم إجراَء 

التحقيق مع َمن له عالقة بهذه املخالفة ومحاس��بتهم عليها، ورفع محرض التحقيق للديوان 

العام للمحاسبة.

8- أخطاء التقارير المالية:

كث��ري من األخطاء املرتكبة املتعلقة بالنقل الش��خيص للبيانات، نس��تطيع أن نقوَل إنها 

اندثرت باس��تخدام الربامج املحاس��بية اآللية، واآلَن هذه الربامج تَُع��دُّ من خاللها التقارير 

املالية، ولن يكون هناك أخطاء يف التقارير إال بوجود أخطاء يف مدخالت النظام املحاس��بي، 

فأصبح العبُء األكرب يف التحري عن دقة البيانات عىل مدخلها للنظام، فكل خطأ يف اإلدخال 

سينتج عنه أخطاء متعددة يف التقارير والسجالت املحاسبية.

9- أخطاء األنظمة المحاسبية اإللكترونية:

باس��تخدام النُّظم املحاس��بية اآللية، اختفت أنواع من األخطاء املحاسبية وظهرت أنوع 

جديدة منها، وباستخدام النظم املحاسبية اإللكرتونية ظهرت مخاطر جديدة حول األنظمة 

املحاسبية، منها:

��ع يف اس��تخدام الحاس��ب اآليل يف التطبيق��ات املحاس��بية، وقل��ة التأهيل العميل  - التوسُّ

للمحاسبني.  

- يف املنظات اإللكرتونية بالكامل، من املخاطر عدُم وجود مستندات للمدخالت.  

- عدم وجود مسار مقروء للعمليات.  

- ضعف الحاية حول البيانات وبرامج الحاسب اآليل.  

ومن أس��اليب الرقابة عىل األنظمة اإللكرتونية ما هو متعلق بالرقابة العامة، وهناك ما 

هو يف مجال الرقابة عىل التطبيقات، ومنها:
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1- أساليب الرقابة التنظيمية بمركز الحاسب اآللي، وتشمل:

- االستقالل التنظيمي.

- الفصل بني الوظائف.

2- إجراءات توثيق واختبار واعتماد النظم وأي تعديالت فيها:

- دليل إجراءات معالجة البيانات إلكرتونياً.

- أو دليل معايري التوثيق.

3- أساليب رقابة األجهزة.

4- أساليب رقابة إمكانية الوصول إلى النظام، وتشمل:

- أساليب الرقابة عىل دخول غرفة الحاسب اآليل.

- أساليب الرقابة عىل استخدام ملفات الحاسب اآليل.

- أساليب رقابة تشغيل األجهزة واستخدام الربامج.

- الحاية املادية لألجهزة وامللفات.

5- أساليب رقابة المدخالت.

6- أساليب رقابة معالجة البيانات.

7- أساليب رقابة المخرجات.

وميكن إيجاز أهم األخطاء الشائعة يف ظل استخدام النُّظم اآللية املحاسبية فيا ييل:  

1- األخطاء البرشية.  

2- أخطاء الشبكات.

3- أخطاء متعلقة بكفاءة األجهزة.

4- أخطاء متعلقة بوسائط التخزين.

5- أخطاء متعلقة بالربامج.
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6- خطر الفريوسات والربامج الضارة.  

7- أخطار متعلقة باملورد.

لتقليل األخطاء يف النظم املحاسبية اإللكرتونية يجب:

1- التأكُّ��د من فاعلية إجراءات الرقاب��ة الداخلية للبيانات واألجهزة اإللكرتونية وش��بكات 

ح لهم، بهدف النسخ أو التعديل أو التدمري. التوصيل لألجهزة من وصول غري املرصَّ

2- التأكد من أن الحصول عىل الربامج وتطويرها يتم مبوجب تفويض اإلدارة.

3- التأكد من أن أي تعديل يف الربنامج يتم مبوجب تفويض اإلدارة.

4- التأكد من أن معالجة العمليات املالية وامللفات والتقارير تتم بدقة وبشكل كامل.

5- التأكد من أن البيانات املصدرية التي بها أخطاء يتم متييزها ثم معالجتها طبقاً للسياسات اإلدارية.

6- التأكد من أن ملفات نظام املعلومات املحاسبي اإللكرتوين تتميز بالدقة والرسية.

وسائل اكتشاف الغش واألخطاء:

- املطابقات الدورية.

- الجدول الشهري )أو ميزان املراجعة(.

- املصادقات.

- اإلقرارات.

- عمليات الجرد.

- املراجعة املستندية.

املطلوب من الطلبة والطالبات:  حل تطبيق )6( الخاص بتصحيح األخطاء املحاسبية.

القيود المحاسبية بوزارة المالية عند تعاملها مع الجهات الحكومية:

وزارة املالية مثلها مثل الجهات الحكومية األخرى تُجِري كافة القيود املحاسبية السابقة 

كجهة حكومية مس��تقلة، لكنها وعرب اإلدارة العامة للحس��ابات تُِعدُّ بعض القيود املتعلقة 

بعالق��ة وزارة املالية بالجهات الحكومية وكذلك عالقتها مبؤسس��ة النقد العريب الس��عودي، 

وتشمل هذه القيود اآليت:  
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السحب من حساب جاري وزارة المالية:

عندما تس��حب الجهات الحكومية مبالغ من حس��اب جاري وزارة املالية مبوجب أوامر 

ل القيد اآليت: الدفع، فإن وزارة املالية )اإلدارة العامة للحسابات( تُسجِّ

***** من ح� / جاري )وزارة ...، هيئة ...، مؤسسة ...(

***** إىل ح� / جاري وزارة املالية

اإليداع في حساب جاري وزارة المالية:

عندما تُوِدع الجهات الحكومية مبالَغ يف حس��اب ج��اري وزارة املالية، فإن وزارة املالية 

ل القيد اآليت: )اإلدارة العامة للحسابات( تُسجِّ

***** من ح� / جاري وزارة املالية

***** إىل ح� / جاري )وزارة ...، هيئة ...، مؤسسة ...(

القيود المحاسبية بوزارة المالية عند تعاملها مع مؤسسة النقد:

السحب من مؤسسة النقد:

عندما تس��حب وزارة املالية مبالغ من مؤسس��ة النقد، فإن وزارة املالية )اإلدارة العامة 

ل القيد اآليت: للحسابات( تُسجِّ

***** من ح� / جاري مؤسسة النقد

***** إىل ح� / جاري وزارة املالية

اإليداع في مؤسسة النقد:

عندم��ا تُوِدع وزارة املالية مبالغ يف مؤسس��ة النق��د، فإن وزارة املالي��ة )اإلدارة العامة 

ل القيد اآليت: للحسابات( تُسجِّ

***** من ح� / جاري وزارة املالية

***** إىل ح� / جاري مؤسسة النقد
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تطبيقات الفصل الخامس:

تطبيق رقم )1(:  طبيعة الحسابات الحكومية:

فيا ييل العمليات التي أجرتها جامعة امللك سعود خالل شهر ربيع األول عام 1441ه�:

1- يف غرة الشهر رصفت الجامعة سلفة مستدمية لكلية إدارة األعال مببلغ 100.000 ريال.

2- يف 3/2 من��ه، ت��مَّ توقيع العقد مع رشكة ت��اال وليان لتأمني 15 جهاَز حاس��ب آيل مببلغ 

75.000 ريال.  

3- يف 3/4 تم رصف مس��تحقات مؤسسة ريان الهوميل البالغة 19.500 ريال بعد أن وردت 

ر املؤسسة يف التوريد  املستلزمات املكتبية املطلوبة، وقد احتُسبت غرامة بنسبة 4% لتأخُّ

ملدة أربعة أسابيع.

4- يف 3/7 قامت اإلدارة املالية بتغذية الصندوق، وتم إعداد أمر اعتاد رصف باس��م أمني 

الصندوق أديب أبامني مببلغ 150.000 ريال.

5- يف 3/8 رصفت الجامعة مبلغ 16.000 ريال للموظفة فادية نايف كعهدة مؤقتة للرصف 

منها عىل املحروقات.

6- يف 3/12 وصل إشعار من وزارة املالية يفيد بإصدار شيك عىل مؤسسة النقد مببلغ تغذية 

الصندوق.

7- يف 3/15 استلمت اإلدارة املالية كشَف متحصالت الصندوق، وكانت تفاصيله كاآليت:  

15.000 ريال  إيرادات متنوعة - جزاءات وغرامات.

مبيعات حكومية. 45.000 ريال  

العهدة املؤقتة طرف سمر الحجوري. 15.000 ريال  

أمانات باسم مؤسسة مها الفوزان نظري الدخول يف منافسة بيع بعض املعدات. 65.000 ريال  

8-  يف 3/17 تم إعداد مس��تند قيدي لرصف مس��تحقات مصلحة مطابع الحكومة البالغة 

25.000 ريال.

9- يف 3/20 تم إعداد أمر اعتاد رصف رواتب موظفي الجامعة عن شهر ثالثة:  
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2.000.000.000 ريال   رواتب املوظفني واملستخدمني.

50.000.000    ريال   أجور عال.

300.000.000    ريال    بدالت موظفني.

15.000000       ريال    بدالت عال.

180.000.000    ريال    تقاعد موظفني.

4.500.000     ريال    تأمينات اجتاعية.

2.000.000        ريال    مستحقات صندوق التنمية العقاري.

700.000     ريال     مستحقات بنك التنمية االجتاعية.

200.000          ريال     إيرادات جزاءات.

7.500              ريال     ُعهد تحت التحصيل طرف املوظف سعدان الحميدي.

10- يف 3/20 صدر قرار بانتداب املوظف معاذ الراش��د إىل الواليات املتحدة األمريكية ملدة 

ع��رشة أيام، اعتباراً من 3/21 وقد رصفت الجامعة مبلغ 6.200 ريال للموظف كعهدة 

مؤقتة.

11- يف 3/22 رصفت الجامعة مبلغ 23.625 رياالً لرشكة دايركت إنجلش وذلك مقابل كتب 

ودوريات علمية يف اللغة اإلنجليزية.

ر قيمته  12- يف 3/24 تم جرد املس��تودع وُوجد عجٌز لدى أمني املستودع زهري العمري تُقدَّ

مببلغ 16.000 ريال، وتم عمل مستند القيد الالزم إلثبات املبلغ بذمة أمني املستودع.

13- يف 3/26 ورد كشف من البنك يفيد برصف مجموعة من الشيكات قيمتها 36.000 ريال.

م��ت املوظفة فادية نايف املس��تندات املؤيدة لرصف العهدة املؤقتة التي  14- يف 3/28 قدَّ

رصفت لها، وتم إعداد مستند القيد الالزم لذلك.

15- يف 3/29 تم رصف األمانات الخاصة مبؤسسة مها الفوزان.

16- يف 3/30 تم رصف قيمة عقد رشكة تاال وليان.

مالحظة:  السنة املالية بدأت يف 1441/3/1ه� وتنتهي يف 1442/3/10ه�.
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املطلوب:  تحديد األطراف املدينة واألطراف الدائنة لكل عملية من العمليات السابقة، 

وتعبئة الجدول املرفق.

أطراف القيد املحاسبي املدينة والدائنة وفقاً للتطبيق رقم )1(

رقم
الطرف الدائناملبلغالطرف املديناملبلغالفقرة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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تطبيق رقم )2(:  القيود المحاسبية للمصروفات:  

فيا ييل بعض العمليات التي أجرتها جامعة امللك فيصل خالل الشهر الثالث من العام 

املايل الحايل، واملطلوب إجراء القيود املحاسبية لها.

1- يف 3/1 رصفت الجامعة 6.000 ريال مصاريف صيانة وس��ائل النقل لورش��ة عبد العزيز 

الربكات باألحساء.

2- يف 3/4 ت��م التعاق��د عىل رشاء 20 جهاَز تكييف من رشك��ة الوذناين مببلغ 45.000 ريال، 

وُحرِّر أمر اعتاد رصف بالقيمة.

3- يف 3/12 رصف��ت الجامعة للموظ��ف محمد بن فهد مبلغ 5.500 ريال مكافأة عن عمل 

خارج دوام خالل الشهر املايض.

4- يف 3/15 رصفت الجامعة 22.000 ريال للموظف عبد الله السعد كعهدة مؤقتة للرصف 

منها عىل املحروقات.

5- يف 3/16 تم إعداد أمر اعتاد رصف لرشكة الجفايل للسيارات نظرَي توريد سيارات بقيمة 

380.000 ريال، وقد تأخرت الرشكة يف توريد السيارات 41 يوماً.

م املوظف طارق زينو مس��تندات رصف قيمتها 26.000 ريال عىل الضيافة  6- يف 3/17 ق��دَّ

والحفالت، سداداً لجزء من العهدة املؤقتة التي بذمته.

7- يف 3/18 اس��تلمت الجهة مستخلصاً نهائياً مببلغ 2.000.000 ريال من املقاول الذي يقوم 

��ر يف تنفيذ املرشوع 40  بتنفي��ذ املرشوع رق��م 25/2/5/3، وبعد التدقي��ق تبني أنه تأخَّ

يوم��اً، وبلغت قيمة العقد 20.000.000 ريال ومدت��ه 250 يوماً، وتم عمل الالزم لرصف 

مستحقاته.

8- يف 3/19 رصفت الجامعة مبلغ 60.000 ريال قيمة محروقات ملحطة الدريس.

9- يف 3/20 تم إعداد أمر اعتاد رصف رواتب موظفي الجامعة عن الشهر الحايل:  

رواتب املوظفني واملستخدمني. 90.000.000 ريال 

1.200.000   ريال  أجور عال.

بدالت موظفني. 2.300.000   ريال  
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بدالت عال.  500.000     ريال 

تقاعد موظفني. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ريال 

تأمينات اجتاعية. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ريال 

مستحقات صندوق التنمية العقاري. 50.000        ريال 

مستحقات بنك التنمية االجتاعي. 80.000        ريال 

إيرادات جزاءات عىل بعض املوظفني. 12.000        ريال 

عهدة تحت التحصيل طرف املوظف د.  ملحم امللحم. 3.000          ريال  

10- يف 3/25 رصفت الجامعة راتب وبدالت املوظف عبد الله الرباك عن الشهر حسب اآليت:  

)17.000 راتب، و2.500 بدالت(، وكانت الحسميات )؟؟؟؟( ريال تقاعد - 1000 عهدة 

تحت التحصيل طرفه.

11- يف 3/25 رصفت الجامعة 130.000 ريال قيمة القسط الشهري لعقد الصيانة والنظافة 

)برنام��ج رقم 25/2/1/3( للمتعه��د فارس الهوميل، وذلك بعد حس��م 10% من قيمة 

القسط لقاء غرامة تأخري.  

12- يف 3/26 تم استالم كشف استعاضة من كلية إدارة األعال ومعه مؤيدات رصف قيمتها 

تفاصيلها كاآليت: 80.000 ريال  

مرصوفات )محروقات(. 25.000 ريال  

مرصوفات )أدوات مكتبية(.   40.000 ريال  

مرصوفات عىل )أدوات تعليمية(. 15.000 ريال  

وتم تدقيقها وإعداد الالزم لتعويض الكلية باملنرصف من السلفة.

13- يف 28 م��ن الش��هر تم اس��تالم فاتورة من مطاب��ع الحكومة مببل��غ 65.000 ريال قيمة 

أنظم��ة ومطبوعات تم تأمينها من املطابع، وتم اتخاذ الالزم لرصف مس��تحقات الجهة 

الحكومية.

14- يف 3/29 تم اكتشاف رصف مبلغ بالزيادة يف خارج دوام املوظف محمد بن فهد مقداره 

900 ريال، وتم عمل الالزم إلثبات حقوق الجهة الحكومية.  
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15- يف نهاي��ة الش��هر وصلت صورة من التس��وية التي أجراها معه��د اإلدارة العامة قيمة 

مت له من الجامعة، وتم عمل الالزم إلثبات إيرادات الجامعة من  مطبوعات علمية قُدِّ

تلك املطبوعات، وكانت قيمة الكتب 3.000 ريال.

16- يف نهاية الش��هر اس��تلمت الجامعة فاتورة الكهرباء للش��هور الثالثة السابقة ومبلغها 

350.000 ريال، وقد قامت بعد مراجعتها بإجراء الالزم.

تطبيق رقم )3(:  العمليات المالية لإليرادات:

متت العمليات اآلتية يف بعض الجهات الحكومية خالل العام املايل الحايل، واملطلوب إجراء 

القيود املحاسبية لها مع تحديد نوع مستند القيد )أمر رصف أو إذن تسوية( لكل عملية.

1- استلمت اإلدارة املالية كشف متحصالت الصندوق، وقد كانت تفاصيله كاآليت:

30.000 ريال      إيرادات متنوعة - جزاءات وغرامات.  

20.000 ريال      إيرادات متنوعة - مختلفة.  

4.000   ريال     عهدة تحت التحصيل طرف محمد الحمودي.

2- استلمت اإلدارة املالية صورة إشعار مؤسسة النقد مببلغ 54.000 ريال قيمة ما قام أمني 

الصندوق بتوريده ملؤسسة النقد.

م أحد املوردين بفاتورة قيمتها 150.000ريال نظري ما تمَّ توريده من موادَّ مكتبية.   3- تق��دَّ

وقد تم إجراء الالزم لرصف املبلغ بعد حسم 6% غرامة تأخري.

4- تم اس��تخراج شيك مببلغ 22.970 رياالً باس��م املوظف مشعل الداوود، متثل صايف راتبه 

عن الشهر األخري من السنة املالية السابقة.

5- ُوِجد يف إحدى الوزارات أثناء جولة مفتش الديوان العام للمحاس��بة عجٌز يف املس��تودع 

د نصف املبلغ فوراً، أما املتبقي فسوف يُخَصم من استحقاق  العام مببلغ 8.000 ريال.  ُسدِّ

أمني املستودع الشهر الالحق.

6- اس��تلمت اإلدارة املالية كش��َف املقبوضات من أمني صندوق أمانة مدينة جدة باملبالغ 

اآلتية:  6.000 رسوم صحية - 7.000 رسوم كشفية - 12.000 رسوم مهن - 5.000 تأمني 
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نقدي باسم راكان الهوميل- 900 رسوم خدمات بلدية 2.200 عهد تحت التحصيل طرف 

محمد الصعب - 800 عهد تحت التحصيل طرف املقرن.

7- قام بنك الراجحي بتحويل إيرادات اإلدارة العامة للجوازات خالل فرتة معينة إىل مؤسسة 

النقد بن��اًء عىل االتفاقية املربمة مع البنك لتحصيل إي��رادات الجوازات، وكانت بياناتها 

كا ييل:

تجديد جوازات120.000 ريال

رسوم إقامات550.000 ريال

تجديد إقامات990.000 ريال

تأشريات خروج وعودة55.000 ري�ال

8- اس��تكملت الجه��ة إجراءات رصف مبل��غ )35.000( ريال ميثِّل غرامة تأخري محس��ومة 

بالخطأ من اس��تحقاق ملكتبة خلف العنزي، وق��د وافقت وزارة املالية عىل رصف املبلغ 

باالستبعاد من حساب اإليرادات.

9- استلمت اإلدارة املالية كشف متحصالت الصندوق، وكانت تفاصيله كاآليت:  

6.500     ريال      إيرادات متنوعة - جزاءات وغرامات.

62.000   ريال     مبيعات حكومية.

750        رياالً    عهدة تحت التحصيل طرف د.  ملحم امللحم.

13.500    ريال    أمانات نقدية ملتعهد اإلعاشة الفهد لألغذية.

تطبيق رقم )4(:  العمليات المالية لألمانات:

تواف��ر لديك العمليات املالية اآلتية بجامع��ة امللك عبد العزيز، واملطلوب إجراء القيود 

املحاسبية لها مع تحديد نوع مستند القيد )أمر رصف أو إذن تسوية( لكل عملية.

1- يف 9/1/ من السنة املالية:  كان رصيد التأمينات النقدية )4.500( ريال، منها )500( ريال 

باسم محمد الهوميل، وكان رصيد األمانات املتنوعة تقاعد )77.000(.
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2- يف 9/2 تم رصف راتب املوظف محمد بن سعد لشهر 11 مبسري إفرادي تفاصيله كاآليت:

)11.130 رياالً( راتب.  )600ريال( بدل نقل.  )1.669.50 رياالً( بدل طبيعة عمل.  

)؟؟؟ ريال( تقاعد.

3- يف 9/5 أُعيد رصف مبلغ التأمينات النقدية ملحمد الهوميل.  

4- يف 9/15 أُِعدَّ شيك من البنك لصالح جاري وزارة املالية مببلغ )16.656( رياالً صايف رواتب 

ر تحويلها لحساباتهم، وهم: بعض املوظفني التي تعذَّ

)16.900( ريال محمد الشواي، )19.756( رياالً عبد العزيز بن سعود.

5- يف 9/15 راجع املوظف عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي مل يستلم راتبه لشهر )12( من 

م طلباً اقتنعت به اإلدارة  العام املايل املايض، حيث س��بق وقُِفل بنهاية السنة املالية، وقدَّ

واملراقب املايل، وتم إعادة رصف )13.828( رياالً.

6- يف 9/16 ت��م تس��ديد مبلغ )7.700( ريال لبنك التنمي��ة االجتاعية عن قروض موظفي 

الجامعة املعالة لألمانات.

م املتعهد محمد اليابس تأميناً نقدياً مببلغ 22.000 ريال لغرض تأمني املياه  7- يف 9/17 ق��دَّ

للجامعة.

دت الجامعة التقاعد املحسوم من منسوبيها البالغ )؟؟؟( ريال، ملؤسسة التقاعد. 8- يف 9/18 سدَّ

9- يف 9/24 راجع املوظف محمد الشواي، وتمَّ رصف صايف راتبه للشهر املعىل باألمانات.

10- يف 9/25 تم استالم مبلغ )5.500( ريال من املتعهد مؤسسة سعدان الحميدي الوطنية 

للنقل، قيمة تأمني مبديئ لتنفيذ نقل معدات وآالت للجامعة.

مت رشكة أبو هشام للمقاوالت خطاَب ضان بنيك مبب������لغ )100.000ريال(  11- يف 9/26 قدَّ

مل�ش�روع املواقف ال�ذي سيتم الب�دء ف�يه م�ع ب�داية الشهر العارش.

12- ت��م مصادرة ضان بنيك مببل��غ )75.000( ريال؛ لعدم وفاء املتعهد رشكة صالح الربيع 

بالتزاماتها.

13- يف 9/30 ارتج��ع صايف راتب للموظف س��ليان الهوميل إىل حس��ابات املصلحة وقدره 

ر تحويل راتبه لحسابه. 19.000 ريال؛ وذلك لتعذُّ
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تطبيق رقم )5(:  العمليات المالية للعهد:

فيا ييل بعض العمليات املالية التي متت يف جامعة اإلمام محمد بن سعود، واملطلوب 

إعداد القيود املحاسبية لها مع تحديد مستند القيد لكل عملية.

يف 10/1/ م��ن الس��نة املالية كان رصيد الُعه��د تحت التحصي��ل )48.000 ريال( منها:  

)43.600 ريال( يف ذمة مؤسس��ة النه��دي لألدوية، و)4.400( بذمة ت��ريك فاضل؛ وأرصدة 

العهد اعتادات مستندية )1.200.000( ريال، منها:  )900.000( ريال باسم رشكة )ج�ال( 

يف أمريكا، و)300.000( ريال باسم رشكة )سيمنس( يف أملانيا.

1- يف 10/1 قامت الجامعة برصف عهدة مؤقتة ملأمور املشرتيات مببلغ 35.000 ريال.

2- يف 10/2 وجدت الجامعة خطأً يف أحد حسابات شهر 11 املايض، حيث رصفت )2.700( 

ريال زيادة بانتداب الدكتور العيىس، وبعد االتصال به طلب حسمها من راتبه لشهر 12.

3- يف 10/2 انتدبت الجامعة د.  وليد البسام عميد كلية خدمة املجتمع لحضور اجتاع اليونسكو 

يف باريس ملدة تسعة أيام اعتباراً من 10/6، وأعطته مبلغ )13.500 ريال( مقدماً كانتداب.  

4- يف 10/3 ُوجد يف أثناء جولة مفتش الديوان العام للمحاسبة ما ييل:

د خصاً من راتب أمني الصندوق يف  - عجز يف الصندوق مببلغ )3.000ريال( سوف يُسدَّ

الشهر الالحق الكتشاف العجز.

د نصف املبلغ ف��وراً، أما املتبقي  - عج��ز يف املس��تودع العام مببلغ )7.000( ريال.  ُس��دِّ

فسوف يُخَصم من استحقاق املسؤول عن املستودع الشهر التايل.

5- يف 10/4رصفت الجامعة مبلغ )100.000ريال( سلفة مستدمية للدكتورة عزيزة الرويس، 

للرصف عىل قسم املناهج وطرق التدريس.

6- يف 10/5 رصفت الجامعة مبلغ )50.000 ريال( للس��يد صالح الزارع مدير عام املكتبات، 

لرشاء كتب من معرض الكتاب الذي تُقيمه جامعة امللك فيصل من 10/7 ملدة أسبوع.

7- يف 10/5 طلبت الجامعة من وزارة املالية فتح اعتاد مس��تندي لصالح )رشكة واشبورن( 

يف هولندا السترياد أجهزة مختربية مبب�������لغ )600.000( يورو )سعر اليورو 4 رياالت(.

8- يف 10/6 رصفت الجامعة )90.000 ريال( سلفة مستدمية للنفقات العامة لكلية الحاسب.
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9- يف 10/6 استملت الجامعة إشعارات من وزارة املالية للعمليات )5 و6 و8( أعاله.

10- يف10/10 رصف��ت الجامع��ة مبلغ )25.000 ريال( للدكتور هش��ام ال��رباك مدير مركز 

الوسائل التعليمية بالجامعة لرشاء وسائل تعليمية من معرض الوسائل التعليمية الذي 

يُعقد برشكة املعارض بالرياض اعتباراً من 10/12 إىل 10/16.

11- يف 10/11 طلب��ت الجامعة من وزارة املالية فتح اعتاد مس��تندي )رشكة فونكس( يف 

أمريكا، السترياد أجهزة طبية مببلغ )180.000( دوالر )سعر الدوالر 3.75رياالت(.

م السيد صالح الزارع مدير عام املكتبات فواتري رشاء كتب مببلغ )48.500  12- يف 10/14 قدَّ

ريال(، وأعاد باقي مبلغ السلفة نقداً للصندوق.  

13- يف 10/16 ورد إش��عار م��ن وزارة املالية يفيد بفتح االعتادات املس��تندية إىل كلٍّ من 

الرشكتني واشبورن وفونكس.

م مأمور املشرتيات مستندات مببلغ )36.000 ريال(، اعتُمدت من صاحب  14- يف 10/18 قدَّ

مت للرصف.   الصالحية وقُدِّ

15- يف 10/19 تم استالم األجهزة املختربية الواردة من الرشكة األمريكية ج�ال، وقد فُِحصت 

وأُِدخلت املستودع.

م تقرير  16- يف 10/20 عاد الدكتور وليد البسام عميد كلية خدمة املجتمع من انتدابه، وقدَّ

ومصاريف االنتداب )15.000ريال(، ووافق وكيل الجامعة عىل رصفها.  

مت الدكتورة عزيزة كش��َف استعاضة مببلغ )26.700ريال( نفقات عامة،  17- يف 10/21 قدَّ

تم تدقيقها وتعويض اإلدارة باملبلغ كا ييل:  

)14.000 ريال وسائل تعليمية(، )8.000 ريال أدوات مكتبية(، )4.700 ريال أجهزة مكتبية(.

د املوظف تريك فاضل املبلغ الذي بذمته نقداً.   18- يف 10/22 سدَّ

19- يف 10/25 اعتذرت الرشكة األملانية عن توريد الكمية املطلوبة، وطُلِب تخفيض االعتاد 

مبقدار الثلث، ووافقت الجامعة عىل ذلك، وتم استالم إشعار التخفيض.

م الدكتور هش��ام الرباك مدير الوس��ائل التعليمية فواتري مببلغ )22.800  20- يف 10/26 قدَّ

ريال(، وردَّ باقي السلفة نقداً للصندوق، وملا يرْد كشف املتحصالت بعُد.
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21- يف 10/29 استلمت الجامعة أجهزًة مختربية من رشكة واشبورن مببلغ )360.000 يورو(، 

فُِحصت وأُِدخلت املستودع.

22- يف 5/ 11ورد للجامعة كش��ف اس��تعاضة مببلغ )23.800 ريال( نفقات عامة من عميد 

كلية الحاس��ب، وتم تدقيقها وتعويض اإلدارة بها، وهي:  )10.800 وس��ائل تعليمية(، 

)7.000 بند أدوات مكتبية(، )6.000 ريال صيانة وقطع غيار(.

23- يف 7 /11 ورد إىل اإلدارة املالية كش��ف متحصالت الصندوق متضمناً بواقي الُعهد التي 

بذمة السيد صالح الزارع والدكتور هشام الرباك، باإلضافة إىل إيرادات متنوعة مختلفة 

مببلغ )4200 ريال(.

دت مؤسس��ة النهدي املبلغ الذي يف ذمتها، وملا يرْد كشُف املتحصالت  24- يف 15 /11 س��دَّ

بعُد.

25- يف 20 /11 ورد أم��ني الصندوق كش��ف متحصالته متضمن��اً املبلغ الذي يف ذمته وذمة 

املوظف تريك فاضل وكذلك مؤسسة النهدي.

تطبيق رقم )6(:  تصحيح األخطاء المحاسبية:

مت��ت العمليات اآلتية يف جامعة أم الق��رى، واملطلوب إعداد القيود التصحيحية الالزمة 

بعد تحديد األخطاء التي وقعت فيها:

1- رصفت الجامعة خالل الش��هر األول من السنة املالية الحالية مبلغ )76.000( ريال قيمة 

أدوي��ة ُمورَّدة من مؤسس��ة البحرين، يف حني أن مبلغ الفات��ورة )67.000( ريال؛ فتقرر 

تسجيل الفرق بذمة املؤسسة.

2- ت��م اكتش��اف خطأ يف رصف مبل��غ )2.800( ريال بالزيادة إىل الدكتور إحس��ان املعتاز.  

وبالتحري اتضح أن املبلغ رُصِف يف نفس السنة التي تمَّ اكتشاف الخطأ فيها، وميثِّل املبلغ 

مكافأة عمل إضايف.

املطلوب:  تصحيح الخطأ السابق يف الحالتني اآلتيتني:

أ  - تسديد املبلغ للحساب الجاري للجهة فور اكتشاف الخطأ.

ب- تسديد املبلغ من راتبه للشهر الالحق الكتشاف الخطأ، بافرتاض راتب له.
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3- إذا فُرِض أن )1.300( من مبلغ )2.800( ريال التي رُصِفت بالزيادة إىل الدكتور إحس��ان 

املعتاز يف الفقرة )2( تخصُّ الس��نة املالية الس��ابقة، واملتبقي يخصُّ السنة املالية الحالية 

التي تم اكتشاف الخطأ فيها.

املطلوب:  تصحيح الخطأ السابق يف الحالتني اآلتيتني:

أ  - تسديد املبلغ للحساب الجاري للجهة فور اكتشاف الخطأ.

ب- تسديد املبلغ من راتب املوظف الشهر القادم.

4- تم الخصم عىل املرصوفات بالقيد اآليت:

65.000 من ح� / مرصوفات امليزانية - بند مستلزمات مكتبية

65.000 إىل ح� / أوامر الدفع

ولكن املوظف املسؤول عن تحرير أوامر الدفع حرَّر أمر الدفع مببلغ )56.000( ريال، 

وتم إرسال أمر الدفع لوزارة املالية إلنهاء إجراءات الدفع.

ت اإلدارة املالية أمر رصف مببلغ )17.800( ريال لقاَء توريد مبيدات وأسمدة لصالح  5- أعدَّ

مؤسس��ة تاال الزراعية، وأخطأ كاتب الش��يكات وحرَّره مببلغ )18.700( ريال، واكتُشف 

الخطأ عند إعداد إذن التسوية بالشيكات املرصوفة.

6- وجدت الجهة أن�ه�ا ص�رف�ت خ�الل ش��عبان ورمض�ان املاضيني )900( ريال ش��هرياً بدل 

نقل للموظف بهيج البهيج، والصحيح هو )700( ريال شهرياً، فتقرر تسجيل الفرق بذمته.

7- جرَدت لجنة برئاسة مدير الشؤون املالية صندوَق الجامعة، فوجدت أن الرصيد الدفرتي 

)66.500( ريال؛ يف حني أن املوجود الفعيل )65.800( ريال، فأعدت محرضاً بذلك، وتقرَّر 

تسجيل الفرق بذمة أمينة الصندوق عبري عبد العزيز.

8- اكتش��فت الجامعة أنها رصفت خالل شوال املايض كامل قيمة املقاولة مع مؤسسة زيد 

املطريي اإلنش��ائية دون حسم غرامة تأخري ملدة )15( يوماً مببلغ )77.200( ريال، فتقرر 

تسجيل عهدة بذمة املؤسسة.

9- أعاد بنك س��اب راتب املوظف راكان الهومي��ل البالغ )28/ 7.077( رياالً لوجود خطأ يف 

رقم حسابه يف البنك، وقد قام املوظف املختص بتعلية الراتب بحساب األمانات علاً بأن 

راتبه األسايس )7.008( رياالت، وبدل النقل )700( ريال.
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م املوظف راكان الهوميل بطلب ل��رصف راتبه، فقام املوظف املختص بتحرير أمر  10- تق��دَّ

رصف تم مبوجبه تحميل بن��ود املرصوفات املختصة براتب املوظف وبدل النقل، وتمَّ 

استخراج شيك بصايف املستحق للموظف الذي قام برصفه من البنك.

11- اكتش��فت اإلدارة املالي��ة بالجهات الحكومي��ة أن املهندس ريان قد ابتُعث للدراس��ة 

بالخارج يف تاريخ 6/1 ومل تُبلَّغ إدارة ش��ؤون املوظفني بذلك، وتمَّ رصف راتبه بالكامل 

من تاريخ ابتعاثه وحتى 11/30 من نفس السنة، علاً بأن املوظف يف املرتبة السابعة، 

الدرجة الرابعة )8105 أصل الراتب،900 بدل نقل(.  

12- ت��م رصف مبلغ )93.000( ريال ملؤسس��ة لي��ان لقاء تأمني ل��وازم تعليمية عىل البند 

.)22201(

13- تم إضافة مبلغ )1.500( ريال لحس��اب اإليرادات )1421999(؛ يف حني اتضح أن املبلغ 

املورَّد ميثِّل قيمة عجز يف مستودع الجهة.

14- يف 9/4 تم رصف س��لفة مؤقتة ملأمور املش��رتيات ماجد قيمتها )35.000( ريال لتأمني 

15 طابعة، واتضح أن تكلفة تلك اآلالت هي )45.000( ريال، وللحاجة املستعجلة قام 

م املستندات املؤيدة للرصف،  املوظف بالتأمني بعد أخذ موافقة صاحب الصالحية، وقدَّ

وتم مراجعتها وإجازتها من ِقبل املختصني، وأُجريت التسوية اآلتية:

45.000 من ح�/ مرصوفات امليزانية بند 22201

45.000 إىل ح�/ العهد سلف مؤقتة طرف ماجد

م املوظف منصور املعش��وق إىل اإلدارة املالية بوزارة الش��ؤون اإلس��المية بطلب  15- تقدَّ

إصدار شيك بدل فاقد، إذ أفاد بضياعه يف نزهة برية، وكان مبلغه )8.300( ريال.

16- صدر قرار بانتداب املوظف فهد الحس��ني إىل الكويت ملدة س��بعة أيام، وهو يش��غل 

املرتبة التاس��عة الدرج��ة الثالثة )1080 رياالً يومياً(، وتم إع��داد أمر الرصف وتحويل 

املبلغ لحساب املوظف فهد الحسني بالخطأ.

املطلوب:

تحديد اإلجراءات التي يجب أن تُتخذ يف اإلدارة املالية بتلك الجهات لتصحيح الوضع.
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التطبيق )7(:  اختر اإلجابة الصحيحة:  

1- اتضح عند َجرْد الصندوق، أن الرصيد الفعيل للخزينة مبلغ وقدره 10.000 ريال، يف حني أن 

الرصيد الدفرتي للصندوق مبلغ وقدره 18.000 ريال؛ لذلك يجب تسجيل قيد محاسبي:

أ  - )مدين( 8.000 الصندوق، و)دائن( 8.000 العهدة تحت التحصيل طرف أمني الصندوق.  

ب- )مدين( 8.000 عهدة تحت التحصيل طرف أمني الصندوق، و)دائن( 8.000 الصندوق.  

ج - )مدين( 8.000 الصندوق، و)دائن( 8.000 اإليرادات املتنوعة.  

د - )مدين( 8.000 اإليرادات املتنوعة، و)دائن( 8.000 الصندوق.  

2- إذا أس��فر الجرد عن ظهور نقص يف املوج��ود الفعيل لدى أمني الصندوق عن الرصيد يف 

حساب الصندوق، فيجب:

أ  - إعداد محرض بالعجز ويُستبَعد من مرصوفات امليزانية.  

ل عهدة تحت التحصيل عىل أمني الصندوق.   ب- إعداد محرض بالعجز ويُسجَّ

ل عهدة سلفة مؤقتة عىل أمني الصندوق.   ج - إعداد محرض بالعجز ويُسجَّ

ل عهدة سلفة مستدمية عىل أمني الصندوق.   د - إعداد محرض بالعجز ويُسجَّ

3- الدورة املحاسبية يف النظام املحاسبي الحكومي هي:

أ  - عملية اقتصادية تؤثر مالياً عىل الوحدة الحكومية.  

ب- تشمل عمليتي الرشاء والقيد بالدفاتر املحاسبية فقط.  

ج - املصدر الرئيي إلثبات العمليات املالية.  

د - كافة املراحل من بداية الحدث املايل وحتى إصدار التقارير املالية النهائية.  

4- حساب الصندوق هو:

أ  - حساب وسيط لبيان حركة الحواالت النقدية.  

ب- حساب جاٍر ملعرفة حركة النقدية ورصيدها.  

ج - حساب وسيط لبيان حركة الشيكات.  

د - حساب جاٍر لجميع العمليات املالية التي تتم مع وزارة املالية.  
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5- يُرفَق بكشف املتحصالت:

أ  - صورة أمر القبض وإيصال االستالم.  

ب- أصل أمر القبض وصورة من إيصال االستالم.  

ج - أصل أمر القبض وأصل إيصال االستالم.  

د - أصل أمر القبض فقط.  

ح: 6- حساب تسوية املستحقات العامة هو حساب يُوضِّ

أ  - العالقة املالية بني الوحدات الحكومية املختلفة.  

ب- العالقة املالية بني وزارة املالية والوحدات الحكومية.  

ج - العالقة املالية بني مؤسسة النقد والوحدة الحكومية.  

د - العالقة املالية الداخلية بالوحدة الحكومية.  

7- تتمثل نقطة البداية لدورة عملية الرصف يف:

أ  - إعداد أمر الدفع.  

ب- إعداد كشف املدفوعات.  

ج - إعداد أمر اعتاد الرصف.  

د - إشعار وزارة املالية.
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الفصل السادس

السجالت المحاسبية واإلحصائية الحكومية

مجموعة الس��جالت املحاس��بية املتكاملة تَُعدُّ من املقومات املهمة ألي نظام محاسبي، 

وهي ركن أس��ايس لنجاحه.  وخالل هذا الفصل سيقترص الحديث عىل السجالت املحاسبية 

يف األنظمة املحاس��بية الحكومية.  فآلية التس��جيل املحاس��بي واحدة يف أي نظام محاسبي 

تجاري أو حكومي، إذ إنها تعتمد عىل القيود املحاس��بية التي تُجَرى يف املنظمة، وس��المة 

التس��جيل يف السجالت املحاس��بية.  ويف الوقت الحارض ومع اس��تخدام األنظمة املحاسبية 

اآللية؛ تعتمد هذه األنظمة عىل صحة وس��المة القيود املحاس��بية فق��ط؛ لذلك فاالهتامم 

بالسجالت وسالمتها سيكون من خالل التصميم والربمجة الجيدة لها، وكذلك التأهيل الفني 

الجيد للقامئني عىل إعداد القيود املحاسبية.  

ما الفرق بين السجالت المحاسبية والسجالت اإلحصائية؟

 الس��جالت املحاس��بية يكون القيد بها من خ��الل القيود املحاس��بية فقط، يف حني أن 

السجالت اإلحصائية ميكن التسجيل فيها بناًء عىل خطابات وقرارات وأي مستندات أخرى.  

د أنواَع وعدد السجالت املحاسبية يف األجهزة الحكومية؟  واإلجابة  والسؤال املهم:  َمن يُحدِّ

تظه��ر عندما نعرف جيداً وبش��كل دقيق م��اذا نريُد من معلومات من النظام املحاس��بي، 

دنا املعلومات املطلوبة فإننا نبني دليَل الحس��ابات لنعرف الس��جالت املحاس��بية  ف��إذا حدَّ

التي نحتاجها.  والجميل يف اس��تخدام األنظمة اآللية أنها متكنك من تفاصيل مهمة ال ميكن 

الحصول عليها باستخدام األنظمة املحاسبية اليدوية.  والجانب اآلخر لتحديد هذه السجالت 

هو املتطلبات النظامية من الجهات الرقابية َوفق التعليامت املالية للميزانية والحسابات.

آلية التسجيل في السجالت المحاسبية اإللكترونية:  

التط��ورات التقنية واس��تخدام األنظمة املحاس��بية اآللية ترتب عليه��ا تغيرٌي يف معظم 

عنارص النظام املحاس��بي، حيث يتم التس��جيل ف�ي سجل اليومية وس��جالت األستاذ العام 
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واملس��اعد ف���ي نفس الوقت، ومن نفس املوظف أحيان��اً، ويف آن واحد، وهذا فيه اختصار 

ألجزاء من الدورة املحاس��بية مل نُعد بحاجة لها )مثل تسلسل التسجيل، اليومية ثم األستاذ 

العام فاألس��تاذ املساعد(.  وتأثَّر دليل الحسابات باس��تخدام الربامج املحاسبية اإللكرتونية، 

مها  إذ يكون هناك كود لكل حس��اب بجانب األسامء اإلنش��ائية الوصفية، وامليزة التي تقدِّ

الربام��ج اإللكرتوني��ة هو قدرتها الكبرية عىل إجراء تحلي��الت متنوعة للبيانات، وعىل نطاق 

واسع، وبطريقة علمية وباستخدام أساليب املعادالت الكمية.

أوالً - السجالت المحاسبية:

تنقسم السجالت املحاسبية إىل:

1- سجل اليومية العامة.

2- سجل األستاذ العام.

1/2 سجل املرصوفات.

2/2 سجل اإليرادات.

3/2 سجل إجاميل الُعهد.

4/2 سجل إجاميل األمانات.

5/2 سجل حساب الصندوق.

6/2 سجل حساب جاري وزارة املالية.

7/2 سجل حساب جاري مؤسسة النقد.

8/2 سجل حساب جاري البنك.

9/2 سجل حساب أوامر الدفع.

10/2 سجل حساب الشيكات.

11/2 سجل حساب املستحقات العامة.

12/2 سجل حساب املطلوبات.
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3- سجل األستاذ املساعد.

1/3 سجل إفرادي األمانات.

2/3 سجل إفرادي العهد.

فالس��جالت املحاس��بية تح��وي بيانات تاريخي��ة للعمليات املالية الت��ي متت يف الجهة 

الحكومي��ة خالل الف��رتات املالية َوفق تسلس��لها الزمن��ي، مبوبة َوفق التعلي��امت املالية 

واحتياج��ات الجهة ومتوافقة مع دليل الحس��ابات املعتمد، وتكمن أهميتها يف أنها املصدر 

األهم - وقد يكون الوحيد - إلعداد التقارير املالية الدورية.  

فيام ييل سنس��تعرض الس��جالت املحاس��بية الحكومية كام لو كانت يدوية، ويف النهاية 

سنتعرض الشكل الحديث لهذه السجالت بعد استخدام األنظمة املحاسبية اآللية.  التعليامت 

دت مجموعة من السجالت املحاسبية واإلحصائية، وكذلك  املالية للميزانية والحس��ابات حدَّ

دت أش��كالها؛ لكن استخدام األنظمة اآللية س��يُحقِّق الهدف من هذه السجالت بغض  حدَّ

النظر عن تقسيامتها.

ل  باستخدام األنظمة املحاسبية اليدوية، كان من اإلجراءات الرقابية املهمة أنَّ َمن يُسجِّ

ل يف اإليرادات، وَمْن  ل يف اليومية العامة غري َمْن يُس��جِّ يف دف��رت املرصوفات غري َمْن يُس��جِّ

ل يف دفرت مفردات األمانات، واليشء نفسه لدفرتي  ل يف دفرت إجاميل األمانات ال يُسجِّ يُس��جِّ

العه��د اإلجاميل واإلفرادي ملنع تكرار الخطأ.  كل تلك اإلج��راءات الرقابية انتهت، ومن ثَمَّ 

فال خوف من وقوع األخطاء البرشية ألن التسجيل أصبح آلياً، والتسجيل يف كافة السجالت 

املحاسبية يكون يف لحظة واحدة، فبمجرد إعطاء رقم لليومية العامة يتم التسجيل يف جميع 

السجالت.  كذلك كان من الرضوري إجراء املطابقات الشهرية بني الدفاتر املحاسبية، لكن يف 

ظل استخدام التقنية أصبحت املطابقة غري ذات أهمية إال من أجل اختبار برنامج محاسبي 

محدث.

سجل اليومية العامة:

هو الس��جل الذي يحتوي عىل كل العمليات املالية من أوامر رصف وتس��ويات، بحيث 

تكون مسجلة بشكل يومي وفق تاريخ إنجازها.  وألن توقيت التسجيل مهم جداً، فالسؤال 
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ل العمليات املالية يف اليومية باس��تخدام األنظمة املحاسبية اآللية؟   املهم هو :  متى تُس��جَّ

أوامر الرصف تَُعدُّ وتُطبَع يف اإلدارات املالية وتُرس��ل للتوقيع واالعتامد بعد مراجعتها ومن 

ل هذه األوامر يف اليومية،  ثَمَّ تقطع وسيلة الدفع املناسبة، إما أوامر دفع أو شيكات.  وتُسجَّ

وتأخذ رقمها التسلس��يل بعد قطع وسائل الدفع وليس عند إعداد أوامر الرصف؛ ألنَّ بعض 

ل يف اليومية العامة إال بعد االنتهاء  ل أو تُلغى ألي س��بب، ومن ثَمَّ ال تُس��جَّ األوامر قد تُعدَّ

ى  من األمر.  وكل أمر رصف يأخذ رقامً تسلس��لياً عند إعداده عرب النظام، هذا الرقم يُس��مَّ

رقم الحرص وليس هو رقم اليومية، وال يتطابق رقم الحرص مع رقم اليومية، وال نحتاج هذا 

التطاب��ق عىل اإلط��الق؛ ألن لكل رقم مربرات وجوده.  فالحرص لح��رص أوامر الرصف التي 

عمل��ت عليها اإلدارة املالية والتأكد من إنجازها، والثاين رقم اليومية الذي يُعنى بالعمليات 

املالية التي أُنجزت ورُصفت.

توقيت التس��جيل يف اليومية العامة قد يكون فوَر قطع وسيلة الدفع بشكل إلكرتوين أو 

بعد اعتامد وسيلة الدفع بشكل يدوي، وبعض األنظمة يكون التسجيل آلياً يف نهاية اليوم أو 

الس��اعة، وهذا يعود لربمجة النظام املحاسبي اآليل.  والتسجيل التفصييل يف اليومية يجعلها 

أيضاً أستاذاً عاماً.

م إىل خانات َوفق  س��جل اليومية يتكون من قس��مني؛ املدين والدائن، وكل جانب ُمقسَّ

دليل الحس��ابات املعتمد يف الجهة وبحس��ب الحسابات املس��تخدمة يف النظام املحاسبي، 

ح السجل رقَم اليومية املعطى إلكرتونياً من النظام ملستندات القيد )أمر الرصف  بحيث يُوضِّ

وإذن التسوية(، تاريخ القيد، بيان عن العملية املالية، الحسابات اإلجاملية املدينة والدائنة.

يتم القيد آلياً يف س��جل اليومية العامة من واقع أوامر اعتامد الرصف وأذون التس��وية 

وفق تسلس��ل إنجازها، إذ تُعطَى أوامر الرصف أرقاماً مسلسلة من بداية السنة املالية حتى 

نهايتها، وتُعطَى التسويات أرقاماً شهرية مسلسلة.

القيد املحاس��بي يف املحاسبة الحكومية يظهر يف إذن التسوية بشكل قيد متكامل، لكنه 

يف أم��ر الرصف ال يظهر كذلك، إمن��ا يُجزَّأ إىل جزأين؛ يظهر الجانب املدين يف الجدول األول 

م��ن أمر ال��رصف، ويظهر الجانب الدائن يف الجدول اآلخر يف القس��م )ب( من أمر الرصف 

الخاص بالحسميات، إضافًة إىل صايف املبلغ املرصف.  
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سجل المصروفات:

باس��تخدام األنظمة اآللية ميكن أن تَُعد الس��جالت املتعلق��ة باملرصوفات وفق األبواب 

املختلفة للرصف املعتمدة يف املوازنة الس��نوية، ويظهر يف سجالت املرصوفات رقم اليومية 

ص  وتاريخه وبيان لوصف العملية املالية، وبعدها تأيت خانات بنود املرصوفات بحيث يُخصَّ

عمود لكل بند، ومن ثَمَّ املجموع والرصيد، وأيضاً تأثري املناقالت والتعزيزات.  ويتم التسجيل 

يف هذا السجل يف نفس توقيت التسجيل يف اليومية العامة.

سجل اإليرادات:

باس��تخدام األنظمة اآللية ميكن أن تَُعد الس��جالت املتعلقة باإليرادات وفق الحسابات 

املختلف��ة لإليرادات والتقدي��رات يف املوازنة الس��نوية، ويظهر يف س��جالت اإليرادات رقم 

اليومي��ة وتاريخه وبيان لوص��ف العملية املالية، وبعدها تأيت خانات حس��ابات اإليرادات 

ص عمود لكل حساب وفق تصنيف مالية الحكومة، ومن ثَمَّ املجموع والرصيد.   بحيث يُخصَّ

ويتم التسجيل يف هذا السجل يف نفس توقيت التسجيل يف اليومية العامة.

سجل إجمالي الُعهد وسجل إفرادي العهد:

يف النظام اليدوي هناك س��جالن للعهد، هام س��جل إجاميل العهد وآخر إلفرادي العهد، 

والهدف من وجودهام مزيد من الرقابة عىل العهد.  الس��جل اإلجاميل ميثِّل األس��تاذ العام 

للعهد هو من سجالت املراقبة املحاس��بية؛ للتأكد من صحة ودقة القيود املحاسبية.  والسجل 

اإلفرادي يَُعدُّ سجل أستاذ مساعد، وبه املعلومات التفصيلية عن كل عهدة مستحقة للجهة 

م التقارير  الحكومية.  لكن باستخدام النظام اآليل مل نُعد بحاجة لوجود سجلني، فالنظام يقدِّ

ح يف س��جل العهد األرصدة  التي تحتاجها كإجامليات أو إفراديات.  ومن الرضوري أن يُوضَّ

املدورة من العام املايض، ورقم مستند القيد وتاريخه، وبيان للعملية املالية، وخانات ألنواع 

العهد )املتمثلة يف العهد س��لف مس��تدمية، العهد املؤقتة، العهد تح��ت التحصيل، والعهد 

اعتامدات مستندية(، واإلجاميل املدين والدائن والرصيد، وتفاصيل لكل عهدة أُضيفت عىل 

دليل الحس��ابات خالل الس��نة املالية.  أما عمليات املطابقة بني الس��جالت فلم تعد هناك 

حاجة لها؛ ألن التس��جيل آيل، وإذا كان هناك خطأ ف�ي القيد املحاس��بي ف�إنه سينس��حب 
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ع�ىل بقية الس��جالت.  تقارير العهد تس��اعد يف معرفة رصيد كل نوع من أنواع العهد حتى 

نهاي��ة الف��رتة املالية الحالية، وهي العهد التي ال تزال مفتوحة ومل تس��و.  وال بد من اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لتحصيلها أو تس��ديدها وتس��وية هذه األرصدة، ويقع عىل عاتق اإلدارة 

املالية متابعة ذلك.

سجل األمانات:

يف النظام اليدوي هناك س��جالن لألمانات، هام سجل إجاميل وآخر إفرادي، والهدف من 

وجوده��ام مزيد من الرقابة عىل األمانات.  الس��جل اإلجاميل ميثِّل األس��تاذ العام لألمانات 

هو من س��جالت املراقبة املحاس����بية؛ للتأكد من صحة ودقة القيود املحاس��بية.  والسجل 

اإلفرادي يَُعد س��جل أستاذ مس��اعد، وبه املعلومات التفصيلية عن كل أمانة موجودة لدى 

الجهة الحكومية.  لكن باستخدام النظام اآليل مل نُعد بحاجة لوجود سجلني، والنظام يعطيك 

ح يف سجل األمانات  التقارير التي تحتاجها كإجامليات أو إفراديات.  ومن الرضوري أن يُوضَّ

األرص��دة املدورة من الع��ام املايض، ورقم مس��تند القيد وتاريخه، وبي��ان للعملية املالية، 

وخانات ألنواع األمانات وفق دليل الحسابات )املتمثلة يف األمانات مرتجع رواتب، واألمانات 

النقدي��ة، األمانات املتنوعة، واألمانات مقابل عهد اعتامدات مس��تندية(، واإلجاميل املدين 

والدائن والرصيد، وتفاصيل لكل أمانة أُضيفت عىل دليل الحسابات.  عمليات املطابقة بني 

السجالت مل تُعد هناك حاجة لها ألن التسجيل آيل، وإذا كان هناك خطأ يف القيد املحاسبي 

فإنه سينسحب عىل بقية السجالت.  هذا التقرير يُساعد يف معرفة رصيد كل نوع من أنواع 

د  األمان��ات حت��ى نهاية الفرتة املالي��ة الحالية، وهي األمانات التي ال تزال معلقة ومل تُس��دَّ

بعد.  ال بد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسديدها ملستحقيها أو وتسويتها، وتقع عىل عاتق 

اإلدارة املالية متابعة ذلك.

سجل حساب الصندوق:

ه��و س��جل يراقب النقدي��ة بالصندوق، وتت��م مطابقته مع س��جل يومي��ة الصندوق 

)اإلحص��ايئ( ال��ذي يُِعده أمني الصن��دوق.  وعىل الرغم من تناقص اس��تخدام الصناديق يف 

الجهات الحكومية، إال أنه ما زال موجوداً يف عدد محدود جداً منها، وهذا الحس��اب يرصد 
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حركة النقدية يف الصندوق من مقبوضات ومدفوعات، ويكون هناك حس��اب مستقل لكل 

صن��دوق يف حال تعددها.  يتضمن الس��جل معلومات عن رقم القي��د وتاريخه وبيان عن 

العملي��ة املالية واملبالغ وجملة العملي��ات، ويظهر يف املحصلة النهائية الرصيد الذي إما أن 

يكون مديناً أو صفراً.

سجل جاري وزارة المالية:  

س��جل جاري وزارة املالي��ة يرصد حركة تعاُمل الجهة الحكومية مع هذا الحس��اب من 

ل يف الجانب املدين، ومتثِّل  خالل رصد جميع العمليات املالية املتعلقة باإليداع، والتي تُسجَّ

املبالغ املوَدعة يف مؤسس��ة النقد لحس��اب جاري وزارة املالية، أو الس��حب من الحس��اب 

مبوج��ب أوامر الدفع التي تصدرها الجهات الحكومية، إذ تُقيَّد بالجانب الدائن منه املبالغ 

املس��حوبة من جاري وزارة املالية مبوجب أوامر الدفع بناًء عىل إش��عار وزارة املالية بأوامر 

الدفع املرصوفة )أو املبالغ املحوَّلة للحس��ابات الجارية(.  ويتضمن الس��جل معلومات عن 

رق��م القيد )عن طريق أذون تس��وية( وتاريخه، وبيان عن العملي��ة املالية واملبالغ وجملة 

العملي��ات، ويظهر يف املحصلة النهائية الرصيد الذي يكون دائناً يف ُجلِّ الجهات الحكومية؛ 

ألنها تسحب من هذا الحساب أكرث من إيداعها فيه.

سجل حساب جاري مؤسسة النقد:

س��جل يرصد حركة تعامل الجهة الحكومية مع الحساب الجاري الخاص بها يف مؤسسة 

ص للجهة الحكومية بذاتها،  النقد، والفرق بينه وبني جاري وزارة املالية أن هذا الحساب ُمخصَّ

يف حني أن جاري وزارة املالية للجهات الحكومية جميعها.  وهذا الحساب يُفتح للمؤسسات 

العامة والهيئ��ات الحكومية.  ويتم فيه رصد جميع العمليات املالية املتعلقة باإليداع التي 

ل يف الجان��ب املدين منه، ومتثِّ��ل املبالغ املوَدعة يف جاري مؤسس��ة النقد كتغذيات  تُس��جَّ

ل يف  دورية للحس��اب أو إي��رادات الجهة الحكومية املبارشة أو أي إيداعات أخرى، ويُس��جَّ

الجانب الدائن املبالغ املس��حوبة من الحساب مبوجب شيكات تصدرها الجهات الحكومية 

بناًء عىل كشف يصل إىل الجهة الحكومية بالشيكات املرصوفة.  ويتضمن السجل معلومات 

ع��ن رقم القيد )عن طريق أوامر رصف التغذية أو أذون تس��وية لإليداعات واملرصوفات( 
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وتاريخ��ه، وبيان عن العملية املالية واملبال��غ وجملة العمليات، ويظهر يف املحصلة النهائية 

الرصيد الذي يجب أن يكون مديناً أو صفراً.

سجل حساب جاري البنك:

س��جل يرصد حركة تعامل الجهة الحكومية مع الحس��اب الج��اري الخاص بها يف البنك 

التجاري الذي تتعامل معه.  وهذا الحس��اب يُفتح للمؤسس��ات العامة والهيئات الحكومية 

ل يف الجانب  والبلديات، ويتم فيه رصد جميع العمليات املالية املتعلقة باإليداع التي تُسجَّ

املدين منه.  ومتثِّل املبالغ املودعة يف جاري البنك التغذيات الدورية للحس��اب أو إيرادات 

ل يف الجانب الدائن املبالغ املس��حوبة من الحس��اب  مبارشة أو أي إيداعات أخرى، ويُس��جَّ

مبوجب ش��يكات تصدرها الجهات الحكومية بناًء عىل كشف يصل إىل الجهة الحكومية من 

البنك بالش��يكات املرصوفة.  ويتضمن الس��جل معلومات عن رقم القيد )عن طريق أوامر 

رصف التغذية أو أذون تس��وية لإليداعات واملرصوفات( وتاريخه، وبيان عن العملية املالية 

واملبال��غ وجملة العمليات، ويظهر يف املحصل��ة النهائية الرصيد الذي يجب أن يكون مديناً 

أو صفراً.

سجل حساب أوامر الدفع:  

هذا الحس��اب من الحس��ابات الوس��يطة لتنظيم ومتابعة حركة وأرصدة أوامر الدفع، 

ليُغط��َي الفرتة ب��ني اعتامد الرصف وال��رصف الفعيل للمبال��غ لضخامة العملي��ات املالية 

ل يف  الحكومية، وهو ما يتطلب مزيداً من اإلجراءات الرقابية ملتابعة رصف األوامر، ويُس��جَّ

الجانب الدائن من حس��اب أوامر الدفع األوامر الصادرة مبوجب أوامر اعتامد الرصف، ويف 

ل أوامر الدفع املرصوفة بناًء عىل إش��عار يرد من وزارة املالية بأوامر  الجانب املدين تُس��جَّ

الدف��ع املرصوفة.  ويحت��وي عىل خانات يظهر فيها رقم اإلش��عار الوارد م��ن وزارة املالية 

وتاريخه، ورقم إذن التس��وية وتاريخه، ورقم أم��ر الدفع وقيمته، وإجاميل العمليات خالل 

الفرتة محل التقرير.  فيام يتضمن الجانب الدائن منه خانات اس��م صاحب الحق، رقم أمر 

اعتامد الص��رف وتاريخه، رقم أمر الدفع املسحوب وقيمته، وإجاميل العمليات خالل الفرتة 

محل التقرير، وتاريخ التبليغ بتحويل أمر الدفع للرصف.
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هناك أوامر دفع قد تنتهي السنة املالية وملا ترُصف بعُد، وهذا يتطلب معالجًة محاسبية 

ل كأوامر دفع مدورة للسنة املالية القادمة، وأحياناً تقيض  يف بداية الس��نة املالية بأن تُس��جَّ

التعليامت املالية الس��نوية إلقفال الحس��ابات بإلغاء جميع أوامر الدفع التي انتهت السنة 

املالي��ة وملا ترُصف بعُد، وهذه معالجات اس��تثنائية.  واملعالج��ة املعتادة هي تدوير هذه 

األوامر للس��نة املالي��ة القادمة متهيداً لرصفها.  وهذا ال��رصف بالتأكيد لن يؤثِّر عىل موازنة 

لت عىل مرصوفات السنة املنتهية.  ويف بداية السنة املالية  الس��نة املالية القادمة؛ ألنها ُحمِّ

الجديدة يتم حرص أوامر الدفع املعلقة التي ملا ترُصف بعُد حتى نهاية السنة املالية املاضية 

ليت��م تدويرها وإثباتها إفرادياً يف الجانب الدائ�ن من س��جل حس��اب أوامر الدفع الخاص 

بالس��نة الجديدة، ويف حاالت اس��تثنائية قد تنصُّ التعليامت عىل إلغائها، فيتم إعداد أذون 

تسوية بإلغاء أوامر الرصف املتعلقة بها.  وعند إقفال حساب الشهر تُحرص أوامر الدفع التي 

مل ترُصف حتى آخر الشهر؛ للتأكد من مطابقتها لرصيد هذا الحساب.

سجل حساب الشيكات:

هذا الحساب من الحسابات الوسيطة لتنظيم ومتابعة حركة وأرصدة الشيكات )شيكات 

مؤسسة النقد أو شيكات البنك(، ليُغطي الفرتة بني اعتامد الرصف والرصف الفعيل للمبالغ 

لضخامة العمليات املالي��ة الحكومية، وهو ما يتطلب مزيداً من اإلجراءات الرقابية ملتابعة 

ل يف الجانب الدائن من الحساب الشيكات الصادرة مبوجب أوامر  رصف الش��يكات، ويُسجَّ

ل الش��يكات املرصوفة بناًء عىل إش��عار يرد من  اعت��امد الرصف، ويف الجانب املدين تُس��جَّ

مؤسسة النقد أو من البنك بالشيكات املرصوفة.  ويحتوي الحساب عىل خانات يظهر فيها 

رقم اإلش��عار الوارد من املؤسسة أو البنك وتاريخه، رقم إذن التسوية وتاريخه، رقم الشيك 

وقيمته، وإج��اميل العمليات خالل الفرتة محل التقرير.  في��ام يتضمن الجانب الدائن منه 

خانات اسم صاحب الحق، رقم أمر اعتامد الص��رف وتاريخه، رقم الشيك املسحوب وقيمته، 

وإجاميل العمليات خالل الفرتة محل التقرير، وتاريخ التبليغ بتحويل الشيك للرصف.

هناك ش��يكات قد تنتهي الس��نة املالية وملا ترُصف بعُد، وهذه تتطلب معالجة يف بداية 

ل كشيكات مدورة للسنة املالية القادمة متهيداً لرصفها.  وهذا الرصف  الس��نة املالية بأن تُسجَّ

لت عىل مرصوفات السنة املنتهية.   بالتأكيد لن يؤثر عىل موازنة السنة املالية القادمة؛ ألنها ُحمِّ
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ويف بداية السنة املالية الجديدة، يتم حرص الشيكات املعلقة التي ملا ترُصف بعُد حتى نهاية 

الس��نة املالية املاضية ليتم تدويرها وإثباتها إفرادياً يف الجانب الدائ�ن من س��جل حس��اب 

الش��يكات الخاص بالس��نة الجديدة.  وعند إقفال حساب الش��هر تُحرص الشيكات التي مل 

ترصف حتى آخر الشهر؛ للتأكُّد من مطابقتها لرصيد هذا الحساب.

سجل حساب تسوية المستحقات العامة:

هذا الحس��اب أيت الختصار اإلجراءات املالية لدفع االستحقاقات بني الجهات الحكومية، 

لتوفري الوقت والجهد، ورغم انحس��ار اس��تخدام هذا الحس��اب إال أنه ال يزال قامئاً.  حيث 

يتمُّ تس��وية املس��تحقات بني بعض الجهات الحكومية التي ال تستخدم إيراداتها عن طريق 

حس��اب تسوية املستحقات العامة.  ويأيت هذا الحس��اب دائناً عند االستفادة من الخدمة، 

ل يف حس��اب تسوية املستحقات العامة قيمة الخدمات  ومديناً عند تقديم الخدمة.  يُس��جَّ

الت��ي تؤديها جه��ة حكومية إىل أخرى، مثل قيم��ة التقاويم التي تبيعه��ا مطابع الحكومة 

للجهات الحكومية، فيكون الحس��اب دائناً يف الجهات املس��تفيدة م��ن الخدمة، ومديناً يف 

ص حساب مستقل لكل جهة حكومية، ويحتوي كل جانب  مة للخدمة.  ويُخصَّ الجهات املقدِّ

عىل الخانات:  رقم املستند، تاريخه، املبلغ والبيان.

سجل حساب المطلوبات:

ل؛ أنشئ حساب املطلوبات  حتى ال تتضخم اإليرادات باملبالغ املس��تحقة منها ومل تُحصَّ

ل بعُد،  كحس��اب وسيط يظهر جميع اإليرادات التي اس��تحقت للجهة الحكومية وملا تُحصَّ

ل يف الجان��ب الدائن منه، وعند تحصيلها يتم تس��جيلها يف الجانب املدين من هذا  وتُس��جَّ

الحس��اب.  ويف بداية الس��نة املالية يتم تدوير رصيد حس��اب املطلوبات التي مل تسو حتى 

ل رقم إذن التسوية وتاريخه ومبلغ اإليراد املستحق ورشح  نهاية السنة املالية املنتهية، ويُسجَّ

ل يف  لة من اإليرادات املس��تحقة فتُسجَّ للعملية يف الخانات الخاصة بذلك، أما املبالغ املحصَّ

الجانب املدين من س��جل املطلوبات مبوجب إذن تسوية حيث يُقيَّد رقمه وتاريخه واملبلغ 

ورشح للعملية يف الخانات الخاصة بذلك.  ويف نهاية الشهر تُجَرى املطابقة بني سجل حساب 

املطلوبات وحقل املطلوبات بسجل اليومية العامة بجانبيه.
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والس��ؤال املهم:  هل ال نزال بحاجة للس��جالت املحاس��بية؟  لإلجابة عن هذا التساؤل 

نطرح س��ؤاالً آخر، ما الفائدة من الس��جالت املحاس��بية؟  اإلجابة:  لتسجيل كل العمليات 

املالية متهيداً إلعداد التقارير املالية.  لنطرح سؤاالً آخر:  هل نستطيع إعداد التقارير املالية 

من دون أن يكون لدينا س��جالت محاسبية آلية شبيهة بالسجالت اليدوية؟  الجواب:  نعم.  

إذاً النظام املحاس��بي س��يكتمل بتقارير تفصيلية عن جميع الحسابات يف الجهة الحكومية 

دون الس��جالت التقليدية.  وهذا يؤكد أننا لس��نا بحاجة للسجالت املحاسبية التقليدية كام 

يف األنظم��ة اليدوية.  وهنا يأيت إبداع ُمحليل النظم ومربمجيها يف إضافة املزيد من التقارير 

املالية من خالل استخدام البيانات املحاسبية املدخلة يف األنظمة اآللية.

فيما يلي شاشات من النظام المحاسبي اآللي تُبيِّن السجالت المحاسبية)1):  

1- الشاشة الرئيسية.

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد

.ERP 1( معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية )1439ه(.  النظام املحاسبي(
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2- شاشة أوامر الصرف.

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد

3- شاشة استعراض التقارير.

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد
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4- شاشة التقارير الخاصة بالمدفوعات.

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد

5- شاشة األستاذ العام.

 
.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد
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6- شاشة إدخال اليومية العامة.

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد

ل من نظام المدفوعات. 7- شاشة قيد ُمرحَّ

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد
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8- قيد تسوية عهدة عن طريق اليومية العامة.

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد

9- سجل المصروفات )الباب األول).

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد
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10- سجل المصروفات )الباب الثامن).

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد

11- سجل اإليرادات.

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد

12- سجل الُعهد.

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد
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13- سجل األمانات.

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد

14- جاري البنك.

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد
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15 جاري مؤسسة النقد.

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد

16- جاري وزارة المالية.

.)ERP( املصدر:  نظام املحاسبة يف املعهد
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ثانياً - السجالت اإلحصائية:

وهي سجالت تساعد اإلدارة املالية يف الرقابة عىل العمليات املالية يف الجهة الحكومية، 

وُدمجت مع الس��جالت األخرى من خالل األنظمة املحاسبية اآللية، وال نستخدم للتسجيل 

فيه��ا القيَد املحاس��بي من خ��الل أوامر اعتامد الرصف وأذون التس��وية.  ومن الس��جالت 

اإلحصائية:

- سجل مراقبة االعتامدات )االرتباط(.

- سجل يومية الصندوق.

- سجل حرص أوامر الرصف.

صة للفروع. - سجل مراقبة االعتامدات املخصَّ

- سجل مراقبة الضامنات البنكية.

- سجل مراقبة املشاريع.

سجل مراقبة االعتمادات )االرتباط):

يعترب س��جل االرتباط اإللكرتوين املبني ضمن النظام املحاسبي من أهم األدوات الرقابية 

ع��ىل اعت��امدات بنود امليزانية، إذ يتم من خالل هذا الس��جل متابعة ما يرُصف عىل البنود 

َوف��ق التعليامت املالية.  كذلك يرى املؤلف أنَّ ه��ذه األداة متثِّل أيضاً جزءاً مهامً من إدارة 

امليزانية يف الجهة الحكومية، إذ عن طريقه يتم التأكُّد من أن الجهة الحكومية ال تلتزم بأي 

نفقات مس��تقبلية إال بتوفُّر االعتامدات املالية عن طريق حجز املبالغ قبل اعتامد االلتزام؛ 

صة لبنود املوازنة.  وميكن  وه��ذا يحدُّ من عدم االلتزام بنفقات تتجاوز االعت��امدات املخصَّ

الحصول عىل العديد من املعلوم��ات من النظام اآليل عن حالة البنود واالرتباطات املنتهية 

والسارية واملعلقة.  

ص لهذه  سجل االرتباط يشمل بيانات عن البند تتمثل يف اسمه ورقمه، واالعتامد املخصَّ

النفق��ة يف املوازنة وأي تعديالت عليه، وتاريخ االرتباط واملبال��غ املرتبط عليها واملبالغ غري 

ح االرتباطات  املرتبط عليها ورشح العملية وخانة للمالحظات.  وهذا السجل يجب أن يُوضِّ
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ع��ىل البند، وكذلك املبالغ املرصوفة من ه��ذا االرتباط، واملبالغ املتوفرة التي ميكن االرتباط 

عليها.

مراحل االرتباط هي:  

أوالً- مرحلة االرتباط )حجز املبالغ(:  يتم ذلك قبل نش��وء االلتزام عىل الجهة الحكومية 

)قب��ل توقيع العقود وقبل التعميد بالرشاء( وبعد إنه��اء اإلجراءات املتبعة للتعاقد، بحيث 

د، وتقوم إدارة  د لغرض محدَّ تطلب اإلدارة املس��تفيدة من إدارة امليزانية حجز مبلغ مح��دَّ

امليزانية بدورها بحجز املبالغ عن طريق النظام املحاسبي يف الجهة.

ثانياً- مرحلة الرصف:  عند الرصف وإعداد القيد املحاسبي يتم وضع رقم الحجز والبند 

لتظهر املبالغ وتُخصم من االرتباط ومن بنود امليزانية.  وقد يتم إلغاء ارتباط ما أو جزء منه، 

ويتم ذلك عرب النظام املحاسبي اآليل، وتُضاف املبالغ إىل رصيد املبالغ غري املرتبط عليها.

ويبني الشكل اآليت منوذجاً لسجل مراقبة االعتامدات )االرتباط(.
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سجل مراقبة االعتمادات:
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سجل يومية الصندوق:

يعترب من الس��جالت اإلحصائية املهمة لضبط عمل الصنادي��ق يف حالة وجودها، وأمني 

ل فيه، وقد يكون يف برنامج مستقل عن النظام املحاسبي  الصندوق أو مساعده هو َمن يُسجِّ

اآليل.  وعم��ل الصن��دوق عبارة ع��ن مقبوض��ات أو مدفوعات )اإليداعات يف الحس��ابات 

الجارية(، ويتكون س��جل يومية الصندوق من فئتني:  األوىل لتس��جيل املتحصالت النقدية، 

واألخرى لتس��جيل اإليداعات يف الحس��ابات الجارية.  يتم التسجيل فيه من واقع إيصاالت 

االس��تالم وإش��عارات اإليداع يف الحس��ابات الجارية.  يف السابق كان يُس��تخَدم الصندوق 

لل��رصف مبوجب حواالت تُحرِّرها اإلدارة املالية وترُصَف من الصندوق، وهذه انتهت بتطور 

املعام��الت البنكية اإللكرتونية.  ويتضم��ن جانب املقبوضات الخانات:  املبالغ املس��تلمة، 

اس��م دافع النقود، بيان عن العملية املالية، رقم أمر القبض وتاريخه، ورقم إيصال االستالم 

وتاريخه؛ أما جانب املدفوعات فيتضمن خانات:  املبالغ املوَدعة، اس��م الحس��اب املوَدعة 

فيه، بيان عن عملية اإليداع.

ل يف جانب  ل فيه بش��كل يومي، فيُس��جِّ وألنه س��جل يومية؛ فإن أمني الصندوق يُس��جِّ

ل واس����م دافع��ه وبيانه ورقم أمر القبض ورقم إيصال االس��تالم  املقبوض��ات املبلَغ املحصَّ

وتاريخهام، ومن املهم )وهذا إجراء رقايب( أن يكون التس��جيل َوفق تسلسل أرقام إيصاالت 

االس��تالم.  ويف جانب املدفوع��ات، يُقيِّد أمني الصن��دوق جميَع املبالغ الت��ي يودعها أمني 

الصندوق يف الحسابات الجارية، فيتمُّ تسجيل املبالغ املوَدعة مع إثبات رقم وتاريخ اإلشعار 

ال��دال عىل اإلي��داع واملعطَى ألم��ني الصندوق من الجه��ة املودع بها.  ويظه��ر آلياً رصيد 

الصندوق، وتتم مطابقة رصيد هذا السجل مع سجل حساب الصندوق املوجود لدى اإلدارة 

املالية، ومقارنة ذلك مع الرصيد الفعيل املتبقي بالصندوق كجرد للصندوق.

ح الشكل اآليت منوذجاً لصفحة من سجل يومية الصندوق. ويوضِّ

تطبيق على التسجيل في سجل يومية الصندوق:

مت��ت العمليات اآلتي��ة يف جه��ة حكومي���ة خ������الل الفرتة م��ن 1441/3/10ه� إىل 

1441/3/30ه�، علم����اً بأن رصيد الصندوق كان يف 3/10 )70.000.65( رياالً:
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1- يف 3/10 تم قطع إيصال اس��تالم رقم )7755( مببلغ وقدره )8.400( ريال من س��ليامن 

الس��عدان مبوج��ب أمر قبض رق��م )4439( وتاري��خ 3/10، وذلك قيمة كراس��ة رشوط 

ومواصفات.

2- يف 3/12 تم استالم مبلغ )12.600( ريال من رشكة الهوميل لقاء مبيعات حكومية، وذلك 

مبوجب إيصال استالم رقم )7756( بناًء عىل أمر القبض رقم )4441( يف 3/11.

3- يف 3/13 تم قطع إيصال اس��تالم مببلغ )3.000( ريال من خالد فهد الحاتم لقاء تس��ديد 

عهدة تحت التحصيل طرفه بناًء عىل أمر القبض رقم )4442( يف 3/13.

4- يف 3/16 تم استالم مبلغ )1.500( ريال من عبد العزيز الربكات بناًء عىل أمر القبض رقم 

)4444( يف 3/16، وذلك مقابل إيجار سكن.

5- يف 3/22 ت��م تحصيل مبلغ )35.400( ريال لقاء مبيعات حكومية من رشكة الوذناين بناًء 

عىل أمر القبض رقم )4446( وتاريخ 3/20.

6- يف 3/24 تم إيداع متحصالت الصندوق والبالغة )94.000( ريال يف مؤسسة النقد العريب 

مبوجب اإلشعار رقم )222555( وتاريخ 3/24.

املطلوب:  

تسجيل العمليات السابقة بسجل يومية الصندوق وإقفاله وترصيده.
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سجل حصر أوامر اعتماد الصرف:

هذا الس��جل يرى املؤلف أن��ه يأخذ الصفة اإلدارية أكرث من املالي��ة، فمن خالله نُتابع 

أوام��ر ال��رصف الواردة لإلدارة املالية حت��ى إنجازها، وهو رضوريٌّ لتحديد املس��ؤولية عن 

اس��تكامل وإنجاز أوامر الرصف ليُعلَم َمن املتس��بب يف التأخري وِمن ثَمَّ محاسبة املقرصين.  

وتظهر يف هذا السجل جميُع أوامر اعتامد الرصف الواردة إىل اإلدارة املالية.  فعند ورود أمر 

ال��رصف يُدخل يف النظام اآليل ليأخذ رقامً خاصاً بالح��رص ومؤرخاً آلياً، وتكون هذه األرقام 

تسلس��لية بش��كل س��نوي، ويظهر هذا الرقم عىل أمر الرصف وهو رق��م مختلف عن رقم 

ل قيمة العملية واسم املستحق.  ويُحال األمر للموظف املختص الستكامله  اليومية، وتُس��جَّ

بعد مراجعة املس��تندات املرفقة، ومن ثَمَّ يُحوَّل أمر الرصف للمراجع ويُؤرَّخ هذا التحويل، 

ويُ��ؤرَّخ انتهاء املراج��ع من عملية املراجعة ليحوَّل إىل رئيس القس��م فمدير اإلدارة املالية، 

حتى انتهاء املعاملة بتحرير وس��يلة الدفع املناس��بة.  وعىل مدير اإلدارة املالية متابعة هذا 

ر يف إنجازها.  ويرى الكاتب أن يشمل  الس��جل ملتابعة سري أوامر الرصف؛ لضامن عدم التأخُّ

هذا السجل عند تصميمه أذون التسوية ألهميتها يف إنجاز العمليات املالية.

ويبني الش��كل اآليت منوذجاً لصفحة من س��جل حرص أوامر اعتامد الرصف، وكذلك يتم 

الحرص عن طريق تقرير كشف حركة البنود والحسابات.
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سجل مراقبة االعتمادات المخصصة للفروع:

ص املراكز الرئيس��ة ميزانية للفروع التابعة له��ا، وهذا يكون مع بداية كل  عندم��ا تُخصِّ

ص��ة.  والجهة الحكومية بحاجة  س��نة مالية، إذ يتم تحديد البن��ود املختصة واملبالغ املخصَّ

ملراقبة عدم تجاوز الفروع للمخصصات املعتمدة لها من املركز الرئييس؛ لذلك نحن بحاجة 

لسجل إلكرتوين يراقب سرَي الرصف من هذه االعتامدات، سواًء عن طريق الصالحيات املالية 

املمنوحة ملديري الفروع أو عن طريق الس��لف املس��تدمية.  يتم تخصيص سجل لكل فرع، 

ل مرصوفات الفرع  صة للفرع َوفق بنود امليزانية، وكذلك تُسجَّ ل فيه االعتامدات املخصَّ تُسجَّ

املبارشة عن طريق املركز الرئييس أو التعويضات للمرصوف من السلفة املستدمية.  والهدف 

صة لها.  ويتم مراقبة هذه االعتامدات  هو التأكُّد من عدم تجاوز الفروع االعتامدات املخصَّ

صة للفروع. عن طريق تقارير العهد والسلف املخصَّ

سجل مراقبة الضمانات:  

وفقاً لنصوص نظام املنافسات واملش��رتيات الحكومية، فإنه يتحتم عىل َمن يتعامل مع 

الدولة يف تنفيذ املرشوعات والربامج التشغيلية الحكومية تقديم ضامنات يف الغالب تكون 

دة املبالغ وكذلك املدة، وهي قابلة للتجديد بطلب من الجهة  بنكيًة، وهذه الضامنات محدَّ

الحكومي��ة.  وألهمي��ة هذه الضامنات وإح��كام الرقابة عليها لض��امن رسيانها حتى انتهاء 

األعامل املتعاقد عليها؛ فإنه ال بد من وجود س��جل إحصايئ يراقب هذه الضامنات، إذ يتم 

م الضامن، البنك أو الرشكة املصدرة  م للجهة؛ قيمته، ُمقدِّ تسجيل بيانات أي ضامن بنيك يُقدَّ

للض��امن )الضامن(، تاريخ انتهاء الضامن، اس��م املرشوع أو الربنام��ج، وأي تعديالت تُجرى 

ع��ىل الضامن تُوثَّق يف هذا الس��جل م��ن زيادة وخفض أو مصادرة الض��امن.  من املهم أن 

يُعطي سجل مراقبة الضامنات تقريراً فورياً عند اقرتاب انتهاء أي ضامن حتى تتمكن الجهة 

الحكومية من تجديده ما دام الغرض منه مل ينته، أو يتم إلغاؤه عند انتهاء الحاجة له بعد 

إيفاء املتعهد بكافة متطلبات التعاقد.  ومن وجهة نظر املؤلِّف، يرى أن أقرب إدارات ملسك 

س��جل مراقبة الضامنات هي إدارات املنافسات أو املشرتيات، وهي َمن تتعامل مبارشة مع 

املتعهدين واملقاولني واملستشارين، وهو جزء أصيل من مهامهم الوظيفية.  
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سجل مراقبة المشروعات:

متثِّل املش��اريع يف السنوات العرش األخرية نس��بًة جيدة من موازنة الدولة، ونظراً لطول 

مدة هذه املش��اريع وتوزيع االعتامدات الخاصة بها عىل عدة س��نوات؛ فمن الرضوري أن 

يكون لها رقابة دقيقة من خالل س��جل آيل يتضم��ن كافة املعلومات عن هذه املرشوعات، 

ل يف س��جل مراقبة املرشوعات كافة  ويبني جميَع العمليات املالية التي متت عليها.  ويُس��جَّ

معلومات كل مرشوع عىل حدة، وتشمل:  اسم املرشوع ورقمه، والتكاليف الكلية املعتَمدة 

يف املوازنة، واملبالغ املعتمدة للسنة املالية الجارية، والتعديالت التي أُحِدثت عىل املرشوع، 

واإلدارة املن��وط به��ا اإلرشاف عىل املرشوع.  ويُظِهر الس��جل املبال��غ املرصوفة من بداية 

املرشوع حتى تاريخ االستفس��ار عنه موزَّعًة َوفق س��نوات الرصف، وتش��مل أرقام وتواريخ 

أوامر الرصف وأوامر الدفع أو الشيكات.

ويبني الش��كل اآليت منوذجاً لصفحة من س��جل مراقبة املشاريع عن طريق كشف حركة 

البند.
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أسئلة وتمارين الفصل السادس:

السؤال األول:  أجب عن األسئلة اآلتية:

1- ما الفرق بني السجالت املحاسبية والسجالت اإلحصائية؟

2- ما آلية التسجيل يف السجالت املحاسبية اإللكرتونية؟

3- ما هي السجالت املحاسبية يف األجهزة الحكومية؟

4- كيف يتم تبويب سجل اليومية العامة؟

5- ما آلية التسجيل يف سجل املرصوفات؟

6- ما آلية التسجيل يف سجل العهد؟

7- عرِّف سجل الصندوق.

8- ما الفرق بني سجل حساب جاري مؤسسة النقد وسجل حساب جاري البنك؟

9- ملاذا أُوِجدت سجالت أوامر الدفع والشيكات يف الجهات الحكومية؟

10- أوامر الدفع والشكات التي تنتهي السنة املالية وملا ترُصف بعُد، كيف تتم معالجتها؟

11- ما الفائدة من سجل حساب تسوية املستحقات العامة؟

12- ما هي املطلوبات؟

13- من وجهة نظرك الشخصية، هل ال نزال بحاجة للسجالت املحاسبية الحكومية؟

14- هل نس��تطيع إعداد التقارير املالية من دون أن يكون لدينا س��جالت محاس��بية آلية 

شبيهة بالسجالت اليدوية؟

15- ما هي السجالت اإلحصائية؟

16- ما هي الغايات من سجل االرتباط؟

17- ما هي مراحل االرتباط يف الجهات الحكومية؟

18- ما الفائدة الرقابية من وجود سجل يومية الصندوق؟
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السؤال الثاني:  أجب بصح )√) أو خطأ )×) للعبارات اآلتية:

)     ( 1- مجموعة الس��جالت املحاس��بية املتكاملة ال تَُعدُّ م��ن املقومات املهمة ألي نظام 

محاسبي.

)     ( 2- الس��جالت املحاسبية يكون القيد بها من خالل القيود املحاسبية فقط، يف حني أن 

السجالت اإلحصائية ميكن التسجيل بها بناًء عىل خطابات وقرارات وأي مستندات 

أخرى.  

)     ( 3- التطورات التقنية واستخدام األنظمة املحاسبية اآللية ترتَّب عليها تغيرٌي يف معظم 

عنارص النظام املحاسبي.

)     ( 4- يتم التس��جيل يف س��جل اليومية وسجالت األستاذ العام واملساعد يف نفس الوقت 

ومن نفس املوظف أحياناً ويف آن واحد.

)     ( 5- السجالت املحاسبية تحوي بيانات مستقبلية للعمليات املالية التي ستتم يف الجهة 

الحكومية خالل الفرتات املالية القادمة.

)     ( 6- باس��تخدام األنظمة املحاس��بية اليدوية، كان من اإلجراءات الرقابية املهمة أنَّ َمن 

ل يف دفرت املرصوفات غري َمن يس��جل يف اليومية العامة َغري من يس��جل يف  يُس��جِّ

اإليرادات.

)     ( 7- توقي��ت التس��جيل يف اليومي��ة العامة قد يكون فوَر قطع وس��يلة الدفع بش��كل 

إلكرتوين أو بعد اعتامد وسيلة الدفع بشكل يدوي.

)     ( 8- يت��م القيد آلياً يف س��جل اليومي��ة العامة من واقع أوام��ر اعتامد الرصف وأذون 

التسوية، َوفق تسلسل ورودها لإلدارة املالية.

م التقارير  )     ( 9- باستخدام النظام اآليل مل نُعد بحاجة لوجود سجلني للعهد، والنظام يقدِّ

التي تحتاجها كإجامليات أو إفراديات.

)     ( 10- سجل إفرادي العهد يَُعدُّ مبثابة سجل أستاذ عام للُعهد.

)     ( 11- رصيد جاري وزارة املالية قد يكون مديناً أو دائناً.

)     ( 12- رصيد جاري البنك رصيده إما أن يكون دائناً أو صفراً.
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)     ( 13- س��جل حس��اب جاري مؤسس��ة النقد يرصد حركة تعامل الجهة الحكومية مع 

حساب جاري وزارة املالية.

)     ( 14- سجالت أوامر الدفع والشيكات ليس لها مثيل يف املحاسبة املالية.

)     ( 15- تدوير أوامر الدفع والشيكات بالتأكيد سيؤثر عىل موازنة السنة املالية القادمة؛ 

ل عىل مرصوفاتها. ألنها ستُحمَّ

)     ( 16- س��جل حس��اب تسوية املس��تحقات العامة أىت الختصار اإلجراءات املالية لدفع 

االستحقاقات بني الجهات الحكومية، لتوفري الوقت والجهد.

)     ( 17- يعترب س��جل االرتباط اإللكرتوين املبني ضمن النظام املحاس��بي من أهم األدوات 

الرقابية عىل اعتامدات بنود امليزانية.

)     ( 18- يتم االرتباط يف الجهات الحكومية بعد نشوء االلتزام عىل الجهة الحكومية )بعد 

توقيع العقود وبعد التعميد بالرشاء(، وبعد إنهاء اإلجراءات املتبعة للتعاقد.

)     ( 19- س��جل يومي��ة الصندوق يعترب من الس��جالت املحاس��بية املهم��ة لضبط عمل 

الصناديق.
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الفصل السابع

التقارير المالية الحكومية

تظهر فعالية األنظمة املحاس��بية من خالل مجموعة التقاري��ر املالية التي تصدر عنها، 

فهي ركٌن مهم من أركان أي نظام محاسبي، إذ إنه ال ميكن أن ينجح إال بدور فاعل للتقارير 

املالية.  كذلك تَُعدُّ التقارير املالية إحدى الركائز األساسية لُنظم املحاسبة الحكومية ووسيلة 

لتوصيل البيانات املالية بعد تبويبها كمعلومات مفيدة ملستخدمي النظام املحاسبي، حيث 

تُظهر النتائ��ج الدورية والنهائية للعمليات املالية التي متت خالل فرتة محاس��بية محددة.  

والتقارير املالية يعتمد عليها جميُع متخذي القرار يف الجهة الحكومية، ومتسُّ كافة نشاطات 

الجهة الحكومية؛ وهذا يؤكِّد أهميتها وأهمية أن تَُعدَّ بشكل صحيح ومناسب؛ ألنه سيرتتب 

ع��ى املعلومات املالية التي تش��ملها اتخاذ قرارات يف مجال التخطي��ط والتنفيذ والرقابة.  

وقد ألزمت التعليامت املالية يف الس��عودية الجهاِت الحكومية بإصدار تقارير دورية تُرَسل 

لجه��ات املراقبة واملراجع��ة والتخطيط؛ ك��وزارة املالية والديوان العام للمحاس��بة ووزارة 

التخطيط واالقتصاد، إلحكام الرقابة والتخطيط.  وس��نتطرق يف هذا الفصل للتقارير املالية 

الحكومية:  مفهومها، أهميتها، أهدافها.  وكذلك إقفال الحس��ابات )الش��هري، الس��نوي(، 

والتقارير الدورية، والجدول الشهري، والحساب الختامي.  

من النقاط املهمة يف خضم الحديث عن التقارير املالية الحكومية، أن الجهات الحكومية 

عن��د إع��داد األنظمة املحاس��بية اآللية - لألس��ف - ال تطلب عند التعاق��د لرشاء األنظمة 

املحاس��بية اآللي��ة إال التقارير الت��ي تطالب بها الجه��ات الرقابية، مثل التقارير الش��هرية 

والحس��اب الختامي؛ يف حني أن إمكانيات هذه األنظمة متكِّن من بناء العديد من التقارير 

املالي��ة التي تخدم كافة اإلدارات التنفيذية يف اتخاذ الق��رارات ذات العالقة باألمور املالية، 

ومنها عى سبيل املثال:  

- تكلفة نشاطات فروع الجهة الحكومية.

- تكلفة تنفيذ مهام اإلدارات التنفيذية.
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- تكلفة صيانة السيارات.

- تكلفة البنزين.

- تكلفة الطلبة.

- تكلفة قطع الغيار عى كل سيارة )يكون هناك كود لكل سيارة يف النظام(.

م��ن الرضوري للجهات الحكومي��ة أن تطلَب العديَد من التقاري��ر املالية التي تخدمها 

وتس��اعدها يف التخطيط واتخاذ القرارات، أحياناً قد يُعتقد أن بعض املس��ؤولني ال يرغبون 

ح مظاهر فس��اد يف هذه التفاصيل، لكن عى الجهات  يف مثل هذه املعلومات؛ ألنها س��تُوضِّ

الرقابية وجهات املراجعة التأكيد عى رضورة وجود مثل هذه التقارير.

التقارير:  مفهومها، أهميتها، أهدافها:

مفهوم التقارير المالية الحكومية:

ه��ي عرٌض للمعلوم��ات املالية يَُعدُّ بن��اًء عى تعليامت تصدر م��ن وزارة املالية، وتأيت 

يف ش��كل جداول وإحصائيات تضمُّ معلوماٍت مس��تخرجًة من النظام املحاسبي عن العمل 

دة، ُمظِهرًة النش��اَط املايل للجه��ة الحكومية، يُزوَّد بها  املحاس��بي الذي تمَّ خالل فرتة محدَّ

جميع املس��تفيدين من جه��ات أو إدارات رقابية أو مراجعة داخلي��ة أو خارجية؛ لتحقيق 

أهداف متعددة تتعلق بالرقابة وتقييم األداء واتخاذ القرارات والتخطيط.  

األهمية واألهداف:

بشكل عام، رمبا نخلط بني األهمية واألهداف كمفاهيم؛ لكْن هناك فرٌق وعالقة بينهام، 

فاألهمي��ة تبني دور هذه التقارير يف الجهة الحكومي��ة وما يرتتب عليها من قرارات وردود 

فع��ل.  أم��ا األهداف فتبني ماذا نريد أن نُحقِّق من إع��داد التقارير املالية.  فاألهداف هي 

قها التقارير. النتائج التي سوف تُحقِّ
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أهمية التقارير المالية الحكومية:

1- تساعد يف التخطيط وإعداد تقديرات املوازنات للفرتات املالية املقبلة.

2- املساعدة يف التنبؤ باإليرادات واملوارد األخرى الالزمة واستخداماتها.

3- تُظِهر االنحرافات عن تنفيذ املوازنة وأسبابها.  

4- التأكُّد من س��المة النظام املحاس��بي من خالل توازن ميزان الحس��اب الشهري يف تقرير 

جدول الحساب الشهري، وأيضاً توازن كشف التوازن الشهري.

5- أداة من أدوات التخطيط.  

6- أداة فاعلة يف الرقابة.  

7- من أهم أدوات تقييم األداء.  

8- توفِّ��ر التقارير املالي��ة الحكومية املعلومات املحاس��بية الالزمة لتقيي��م أداء الوحدات 

الحكومية.  

أهداف التقارير المالية الحكومية ودورها في اتخاذ القرارات:

1- َع��رْض وتلخيص نتائج تنفيذ املوازنة العامة يف ضوء األنظمة واللوائح والتعليامت املالية 

الحكومية.

2- توضيح نتيجة العمليات التي قامت بها الجهة الحكومية خالل الفرتات املالية.  

3- تقدير املوارد الالزمة للجهة الحكومية لتنفيذ مهامها.  

4- تقييم نتائج العمليات التي حدثت بالجهة الحكومية.

5- تقييم أداء إدارة الجهة الحكومية من خالل جداول املقارنات.  

6- بيان مدى التزام الجهة الحكومية بالنظم واللوائح والقواعد والتعليامت املالية.  

7- القي��ام بعملية املقارن��ة لفرتات معينة للوح��دة الحكومية، أو بني الوح��دة الحكومية 

مة. والوحدات األخرى املتامثلة من حيث نتيجة األعامل أو تكلفة الخدمات املقدَّ

التقاري��ر املالية الحكومية مثلها مثل التقارير املالية األخرى ليس��ت غاية يف حد ذاتها، 
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بل وس��يلة لتوصيل معلومات مالي��ة تتعلق بالجهات الحكومية وأنش��طتها للمهتمني بها؛ 

لتساعدهم يف اتخاذ القرارات يف عمليات التخطيط والرقابة وتقييم األداء.

الخصائص النوعية للتقارير المالية الحكومية:

بيَّنت املعايري املحاس��بية بع��ض الخصائص النوعية للتقارير املالي��ة، وهي تنطبق عى 

التقارير املالية الحكومية، ومنها:

1- املالءمة:  يتحقق ذلك إذا ساعدت مستخدميها يف اتخاذ قراراتهم مبنهجية واضحة.

2- األمانة:  وهي تفيض إىل الثقة بها واالعتامد عليها.

3- حيدة املعلومات:  وتعني عدم التحيز.

4- القابلية للمقارنة:  بني فرتات أو جهات حكومية ملزيد من التقييم والتنبؤ.

5- التوقيت:  إصدار التقارير املالية الحكومية يف وقتها دون تأخري يساعد مستخدميها عى 

اتخاذ القرارات يف الوقت املناسب.

6- مفهومة:  البساطة والوضوح وسالمة الصياغة تُسهِّل وصولها وفهمها من املستفيدين.

7- األهمية النس��بية:  مراعاة األهمية النسبية يف عرض املعلومات املالية، وإبراز املعلومات 

الجوهرية واملهمة منها بشكل الفت.

الجهات المستفيدة من التقارير المالية الحكومية:

التقارير املالية الحكومية لها العديد من املستفيدين نُجملهم يف اآليت:

1- الجهات العليا يف الدولة )مجلس الوزراء، مجلس الش��ؤون االقتصادية والتنمية، مجلس 

الشورى(، وتحتاج ملجموعة من التقارير املالية، أهمها:

- الحساب الختامي.

- تقارير عند الحاجة عن املرصوفات واإليرادات.

- تقارير قطاعية عام تمَّ رصفه عى قطاعات التعليم، الصحة، األمن، الدفاع ... إلخ.  

- تقارير عن برامج تحقيق الرؤية.
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- تقارير عن املرشوعات املتعرثة وأسبابها.

2- الجهاز الرقايب التنفيذي املتمثِّل يف وزارة املالية.  ولها متطلبات من التقارير، منها:

- التقارير الدورية عن املرصوفات.

- التقارير الدورية عن اإليرادات.

- الجدول الشهري.

- كشف التوازن الشهري.

- الحساب الختامي.

- تقارير عن املمتلكات الثابتة أو املنقولة وااللتزامات.

- تقارير عند الحاجة عن املرصوفات واإليرادات.

- تقارير عن املرشوعات املتعرثة وأسبابها.

3- جه��از املراجع��ة املالية وهو الديوان العام للمحاس��بة، وهو جه��از يتبع رئيس مجلس 

ح اآليت: الوزراء حالياً، ويهتم بالتقارير التي توضِّ

- الجدول الشهري.

- كشف التوازن الشهري.

- الحساب الختامي.

- مدى التزام الجهة محل املراجعة بالتعليامت املالية النظامية.

- كشف بحاالت االنحراف املايل.

4- أجهزة املراجعة املالية واإلدارية األخرى )مثل:  الهيئة الوطنية ملكافحة الفس��اد، وهيئة 

الرقاب��ة والتحقي��ق(، وهي أجهزة مس��اعدة للجهات العليا املس��ؤولة ع��ن الوحدات 

ح اآليت: الحكومية، وتهتم هذه الجهات باملعلومات التي توضِّ

- الجدول الشهري.

- كشف التوازن الشهري.

- الحساب الختامي.
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- مدى االلتزام بالتعليامت املالية النظامية.

- كشف بحاالت االنحراف املايل.

- الوقوف عى حاالت الفساد املايل واإلداري.

5- الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية والوحدات اإلدارية، حيث يهتمون بتقارير متعددة، منها:

- تقارير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الجهة وإليها.

- تقارير عن نسبة الرصف عى البنود واألبواب.

لة. - تقارير عن حجم اإليرادات املحصَّ

- تقارير عن حجم املناقالت التي متت.

- تقارير عن املمتلكات الثابتة أو املنقولة وااللتزامات.

- تقارير عن املشرتيات املحلية والخارجية.

- تقارير عن املخزون والفاقد والراكد.

- تقارير عن عدد العاملني بالوحدة الحكومية ومسؤولية كل منهم.

6- الباحثون والجهات البحثية.

7- املواطن��ون يحتاجون لتقارير تفيد يف تقييم مدى اس��تمرار الوحدة الحكومية يف تقديم 

خدم��ات مدعومة من جان��ب الدولة، عالوة عى مقارنة ما تنفق��ه الدولة عى التعليم 

والصحة مثاًل مبا يُنَفق عى الخدمات الرتفيهية.

إقفال الحسابات:  اليومي، الشهري، السنوي:  

م��ن األدوات الرقابي��ة يف األنظمة املحاس��بية إقفال الحس��ابات الش��هري والس��نوي، 

وباستخدام األنظمة اآللية صار هناك إقفال يومي.  يبدأ النظام املحاسبي الحكومي بإدخال 

أرصدة الحسابات املدورة من الس��نة املالية السابقة متضمنًة أرصدَة الحسابات الشخصية 

املدينة )العهد بأنواعها التي مل تُقفل يف نهاية الس��نة، أرصدة الحسابات الجارية(، والدائنة 

)األمانات، املطلوبات، وسائل الدفع التي مل ترُصف(، وتدخل املوازنة ودليل الحسابات.  ويف 

نهاية كل شهر يتم اإلقفال الشهري متهيداً الستخراج التقارير الشهرية.
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تق��يض التعليامت املالي��ة للميزانية والحس��ابات بأن تقوم الجه��ات الحكومية بإقفال 

حساباتها وإعداد التقارير الشهرية والحساب الختامي، وذلك كاآليت:

1- اإلقفال اليومي:

يف نهاية اليوم يتم إعطاء أمر إلكرتوين للنظام املحاس��بي بتسجيل كافة العمليات املالية 

التي أُنجزت هذا اليوم يف الس��جالت املحاس��بية، هذا اإلقفال ه��و إجراء رقايب مهم يحمي 

الحس��ابات من التعديالت؛ ألنه يتم إقفالها وعدم الس��امح بتعديلها.  والس��ؤال املهم:  أي 

العملي��ات التي يتم تس��جيلها؟  الج��واب:  هي العمليات التي قُطعت لها وس��ائل الدفع، 

وأصبحت يف حكم املرصوف وكذلك التسويات التي أُعدت ذلك اليوم.

2- اإلقفال الشهري:

عند تجهيز النظام املحاس��بي يف بداية الس��نة املالية، يتم تقسيمه لفرتات مالية تغطي 

األش��هر وفق موازنة الدولة، يف نهاية كل ش��هر يتم إقفال الفرتة املالية املنتهية كإجراء رقايب 

لحاميته��ا وض��امن عدم املقدرة عى تس��جيل أو حذف أو تعديل أي بيان��ات فيها، متهيداً 

إلصدار التقارير الدورية الشهرية.

3- اإلقفال السنوي:  

مة  وفقاً لتعليامت إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية، يتم يف نهاية الفرتة املتمِّ

د يف التعليامت الس��نوية، إقفال حس��ابات الش��هر األخري من السنة املالية بنفس  التي تُحدَّ

الطريقة املتبعة إلقفال األش��هر املاضية بعد تس��جيل التس��ويات التي أُجريت خالل الفرتة 

مة يف الغالب حوايل  مة لحس��ابات الس��نة املنتهية.  حيث تُعطي وزارة املالية فرتة متمِّ املتمِّ

)45( يوماً إلجراء التس��ويات املحاسبية الالزمة لإلقفال وإعداد الحساب الختامي عن السنة 

املالية.

التقارير الدورية:

هي تقارير تصدر بشكل شهري َوفق التعليامت املالية، ومنها:
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أوالً - التقارير المالية الشهرية لإليرادات:

عى الجهات الحكومية وبش��كل شهري إعداد مجموعة من التقارير الشهرية لإليرادات 

الت��ي أقرتها النظم والتعليامت املالية م��ن وزارة املالية، ويجب االلتزام بإعدادها بش��كل 

شهري، وهي:

1- خالصة اإليرادات الشهرية:  

رة َوفق تصنيف مالية الحكومة لكل حس��ابات اإليرادات  وهو تقرير يبني اإليرادات املقدَّ

ل خالل األشهر السابقة  ل خالل الشهر الحايل وما ُحصِّ التي تستخدمها الجهة الحكومية واملحصَّ

وإجاميل ما تمَّ تحصيله من بداية السنة املالية حتى نهاية الشهر محل التقرير، مقروناً بنسبة 

التحصي��ل إىل تقديرات العام من اإليرادات، بحيث يت��م معرفة التطوُّر يف تحصيل اإليرادات 

واالنحرافات عن املخطط؛ التخاذ القرارات املناسبة ملعالجة الوضع. )شكل رقم 1-7(  

2- تقرير بالمبالغ المستبعدة من اإليرادات بموافقة وزارة المالية خالل كل ربع:

يتم خالل السنة ويف حدود ضيقة استبعاد بعض اإليرادات، وهذا االستبعاد له متطلبات، 

ت املادة )36( من الالئحة  فوفقاً لنظام إيرادات الدولة والئحته التنفيذية وكإجراء رقايب، نصَّ

التنفيذي��ة لنظ��ام إيرادات الدولة عى أن��ه ال يجوز للجهة الحكومية اس��تبعاد مبلغ ُمقيَّد 

لحساب اإليرادات إال مبوافقة وزارة املالية، وعى كل جهة حكومي�ة ترغب يف االستبعاد من 

حساب اإليرادات مراعاة اإلجراءات املنظِّمة لذلك واستكامل املستندات الالزم�ة لالستبعاد، 

فإن كانت طلبات االس��تبعاد متثِّل مستحقات مؤسس��ات أو رشكات ونحوها، فتتوىل وزارة 

املالية )إدارة اإليرادات العامة( دراس��ة تلك الطلبات والنظ��ر يف املوافقة عليها مع مراعاة 

املرفقات املطلوبة والواردة يف املادة )38( من الالئحة، وعى الجهة الحكومية التي استبعدت 

مبالغ من اإليرادات أن تصدر تقريراً بذلك.  

3- تقرير بالمبالغ المستبَعدة من اإليرادات بموافقة المراقب المالي خالل كل ربع:

كإج��راء رقايب، نصت املادة )36( من الالئح��ة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، عى أنه 

ال يجوز للجهة الحكومية استبعاد مبلغ ُمقيَّد لحساب اإليرادات إال إن كانت الطلبات متثِّل 
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مس��تحقات لألفراد فيتوىل املراقب املايل التابع لوزارة املالية املوافقة عى رصفها.  ومن هنا 

فإن عى كل جهة حكومي�ة ترغب يف االس��تبعاد من حس��اب اإليرادات مراعاة اإلجراءات 

املنظِّمة لذلك واستكامل املس��تندات الالزم�ة لالستبعاد.  ويصدر تقرير عن تلك اإليرادات 

املرصوفة مبوافقة املراقب املايل.

4- تقرير بالمديونيات المستحقة لخزينة الدولة:  

نصت الفقرة )45-4( من املادة )45( من الالئحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة؛ عى أن 

تقوم كل جهة حكومية يف موعد أقصاه األس��بوع الثاين من كل ربع من السنة املالية بتزويد 

حاً فيها  وزارة املالية بتقرير دوري ربع س��نوي بحقوق الخزينة املس��تحقة عى املدين، ُموضَّ

اس��م املدين )الرشكة أو املؤسس��ة أو الفرد(، ومبلغ املديونية، ورقم السجل التجاري أو رقم 

د منها. )شكل رقم 3-7( الهوية الوطنية أو اإلقامة، وتاريخ املديونية ونوعها، واملبلغ املسدَّ

َوفق املادة )45( من الالئحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة يَُعدُّ تقرير دوري ربع سنوي 

عن اإليرادات التي تمَّ قيدها بالسجالت واملستبعدة واملستقطعة من املنبع.  )شكل رقم 2-7(

ر للسنة المالية القادمة. ل الفعلي خالل السنوات الثالث الماضية والمقدَّ 5- تقرير بالمحصَّ
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ثانياً - التقارير المالية للمصروفات:

من أه��م تقارير املرصوفات الش��هرية تقرير بالحالة املالية لبن��ود املرصوفات، بحيث 

يكون لكل باب من أبواب امليزانية جدوٌل مس��تقل، ويش��مل االعتامد األصيل والتعديالت 

الت��ي طرأت عليه من مناقالت وتعزيز، وبيان املن��رصف الفعيل، واملبالغ املرتبط عليها من 

البن��د للوصول للرصيد املتبقي من البند، والرصي��د املتوقع بعد رصف املبالغ املرتبط عليها 

بهدف الوقوف عى حالة املرصوفات، ومدى توافقها مع املبالغ املعتمدة والتعليامت املالية 

وقواعد تنفيذ امليزانية، ومدى الحاجة إىل إجراء املناقالت لبعض البنود.

م هذا التقري��ر الكثري من املعلومات للجهات الرقابي��ة واإلدارات التنفيذية التخاذ  يقدِّ

الق��رارات الالزمة ويف الوقت املناس��ب، من مناقالت أو تعزي��ز لخدمة الجهة الحكومية يف 

استخدام االعتامدات املالية.

ويبني شكل رقم )7-4( منوذجاً عن تقرير الحالة املالية للمرصوفات.

الجدول الشهري:

هو تقرير ش��هري ع��ن الحالة املالية لحس��ابات الجهة الحكومية، يَُع��دُّ بعد نهاية كل 

فرتة محاس��بية حكومية )شهر( وإقفالها، يشمل كشوفاً لإليرادات والنفقات بكافة أشكالها، 

وخالصة املرصوفات واملعامالت عى األصول غري املالية، وميزان الحس��اب الش��هري، وكشفاً 

بأرصدة الحسابات.
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أهمية تقرير الجدول الشهري:

من خالل محتويات تقرير الجدول الش��هري ميك��ن معرفة األهمية املالية لهذا التقرير، 

ومنها:

لة. لة عن حجم اإليرادات املحصَّ 1- يعطي معلومات مقارنة ُمفصَّ

2- يبني خالصة املرصوفات واملعامالت عى األصول غري املالية.

3- يُعِط��ي معلومات مقارن��ة تفصيلية وفق التصنيف االقتص��ادي للنفقات بكافة أنواعها، 

وتشمل:

- تعويضات العاملني.

- استخدام السلع والخدمات.

- استهالك رأس املال الثابت )سيُستخَدم بتطبيق أساس االستحقاق(.

- الفائدة.

- اإلعانات.

- املنح.

- املنافع االجتامعية.

- املرصوفات األخرى.

- األصول غري املالية.

4- ميزان الحس��اب الشهري يعطي تأكيداً عى توازن الحسابات خالل الشهر، ويرى املؤلف 

أن هذه النقطة أصبحت أقل أهمية بس��بب اس��تخدام األنظمة املحاسبية اآللية التي ال 

تقبل أيَّ عملية مالية ما مل تكن متوازنة.

5- يعطينا الجدول الشهري كافَة األرصدة املدورة من الشهر السابق.

6- كذلك يعطينا كافة األرصدة املدورة للشهر القادم.

7- كاف��ة البيانات يف الجدول الش��هري ميك��ن أن يَُعد عنها تحليل مايل عن نش��اط الجهة 

الحكومية املايل خالل الشهر واألشهر السابقة.
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مكونات تقرير الجدول الشهري:

1- كشف اإليرادات:  

ل من اإليرادات خالل الشهر واألشهر السابقة ومقارنته  يَُعدُّ هذا الكشف لتحديد املحصَّ

ل لكل  باإليرادات التقديرية؛ للوقوف عى أي انحرافات عن تقديرات امليزانية، وبشكل مفصَّ

حساب من حسابات اإليرادات َوفق التصنيف االقتصادي لها. شكل رقم )5-7(  

قراءة لكشف اإليرادات:

اإلي��رادات التقديري��ة هي م��ا ورد يف موازنة الجهة م��ن تقديرات لإلي��رادات املتوقَّع 

تحصيلها للس��نة املالية الحالية، أما املبالغ الظاهرة يف عمود الشهر الجاري يف هذا الكشف 

ل  فتعني جميَع ما تمَّ قيده كإيرادات خالل هذا الشهر لكل نوع من أنواع اإليرادات املحصَّ

لة أو املقيدة من بداية الس��نة  منها أو القيدي، وخانة الجملة متثل جميع اإليرادات املحصَّ

وحتى نهاية الشهر الحايل.

2- كشف خالصة المصروفات والمعامالت على األصول غير المالية:  

ح خالصة املرصوفات وكذلك خالصة املعامالت عى األصول غري املالية  هذا الكشف يُوضِّ

َوفق التصنيف االقتصادي للحسابات الرئيسية. شكل رقم )6-7(  

قراءة لكشف خالصة المصروفات والمعامالت على األصول غير المالية:

هن��ا نج��د خالصة ما تمَّ قيده من نفق��ات وأصول غري مالية حتى نهاية الش��هر الحايل 

كحسابات رئيسية دون تفاصيل.

3- كشوف النفقات:  

يف هذا الجزء لدينا العديد من الكش��وف موزَّعة وفق أقس��ام النفقات، فاملرصوفات لها 

عدة جداول تتمثل يف )تعويضات العاملني )21(، استخدام السلع والخدمات )22(، استهالك 

رأس املال الثابت )23(، الفائدة )24(، اإلعانات )25(، املنح )26(، املنافع االجتامعية )27(، 

مرصوفات أخرى )28(.  وأيضاً هناك جدول لألصول غري املالية )31(. شكل رقم )7-7(
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ح لنا األرقاَم التفصيلية للربامج واملشاريع إضافًة للتصنيف  هذه الكشوف املتعددة تُوضِّ

حاً اس��مه، وكافة البيانات عن االعتامد الحايل، ومرصوفات الش��هر  االقتصادي لكل بند ُموضَّ

الجاري، ومرصوفات األش��هر املاضية، وجملة املرصوفات لكل حس��اب حتى نهاية الش��هر 

الجاري، فهو يعطينا حجم املبالغ املرصوفة عى كل حساب ونقارنه مبا تم اعتامده للوقوف 

عى حجم العمل املايل لهذا الجزء من النفقات.

قراءة لكشوف النفقات:

املبال��غ الواردة يف عمود االعتامد الح��ايل تُبنيِّ اعتامدات بن��ود املوازنة بعد التعديالت 

التي جرت عليها من مناقالت وتعزيز.  واملبالغ املس��جلة يف عمود الش��هر الجاري متثِّل ما 

ل به إجاميل ما  تمَّ تحميله عى تلك البنود خالل الش��هر الجاري، أما عمود الجملة فيُس��جَّ

تمَّ تحميله عى بنود امليزانية من بداية السنة حتى نهاية الشهر املَعد عنه هذا الجدول.

4- الميزان الشهري:  

لة يف  أُطلِ��ق عليه امليزان الش��هري؛ ألن توازن��ه يؤكِّد لنا توازَن العمليات املالية املس��جَّ

الحس��ابات لهذا الش��هر، وه��و يتكون من جانب��ني؛ املدين والدائن، حي��ث يُوَضع إجاميل 

العمليات املدينة التي حدثت خالل الش��هر لكل حس��اب من حسابات الجهة الحكومية يف 

الجان��ب املدين، كام يُوَضع إجاميل العمليات الدائنة التي حدثت خالل الش��هر يف الجانب 

الدائن لكل الحس��ابات من اإليرادات، املرصوفات، األصول، الخصوم، الحس��ابات الجارية، 

حس��ابات التس��وية، العهد واألمانات.  وعند جمع اإلجامليات ال بد أن يتساوى املبلغان يف 

جانبي الكشف. شكل رقم )8-7(

قراءة لكشف الميزان الشهري:

املبالغ املسجلة يف الجانب املدين من امليزان الشهري تُظِهر جميَع العمليات التي قُيِّدت 

مدينًة لكل حس��اب من الحس��ابات الواردة يف الكش��ف خالل الش��هر محل التقرير.  كام 

لة بالجانب الدائن منه العمليات املالية التي قُيِّدت دائنًة لكل حس��اب  تُبنيِّ املبالَغ املس��جَّ

من الحس��ابات الواردة يف الجانب الدائن من الكشف خالل الشهر محل التقرير، ونقرؤها 

بالطريقة اآلتية:
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جدول )1-7(

قراءة الجدول الشهري

الجانب الدائنالجانب املديناسم الحساب

اإليرادات املستبعدة خالل الشهر.اإليرادات
ل��ة أو املقيَّ��دة  اإلي��رادات املحصَّ

خالل الشهر.

املرصوفات
بن��ود  ع��ى  ل��ة  املحمَّ املبال��غ 

املرصوفات خالل الشهر.

املستبَعدة من املرصوفات  املبالغ 

خالل الشهر.

األصول
ما تمَّ دفعه ل��رشاء األصول خالل 

الشهر.

م��ا تمَّ بيعه أو التخلص منه خالل 

الشهر.

الحسابات الجارية
م��ا ت��مَّ إيداع��ه يف الحس��ابات 

الجارية خالل الشهر.

م��ا تمَّ س��حبه م��ن الحس��ابات 

الجارية خالل الشهر.

األمانات
دة أو املس��وَّاة من  املبالغ املس��دَّ

حسابات األمانات خالل الشهر.

لة )املعالة( كأمانات  املبالغ املسجَّ

خالل الشهر.

العهد
جمل��ة ما تم رصف��ه كُعهد خالل 

الشهر.

دة أو املس��وَّاة من  املبالغ املس��دَّ

حسابات العهد خالل الشهر.

وسائل الدفع
قيم��ة وس��ائل الدف��ع املرصوفة 

خالل الشهر.

قيم��ة وس��ائل الدف��ع املقطوعة 

)املحرَّرة( خالل الشهر.

املطلوبات

لة  واملس��جَّ املس��تحقة  اإليرادات 

تحصيلها خالل  وت��مَّ  كمطلوبات 

الشهر.

ومل  املس��تحقة  اإلي��رادات  تظهر 

ل يف حينها خالل الشهر. تُحصَّ

املستحقات العامة

متها  متثِّل قيمة الخدمات التي قدَّ

الجه��ة لجه��ات حكومي��ة أخرى 

خالل الشهر.

متثِّل قيمة الخدمات التي حصلت 

عليها الجه��ة من جهات حكومية 

أخرى خالل الشهر.

املصدر:  من إعداد املؤلف.
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5- كشف حسابات التسوية:  

هذا الكش��ف يبني لنا كافة أرصدة الحس��ابات املدورة من الشهر املايض، ويُضاف عليها 

ر للشهر القادم، والتي ستنقل  عمليات الشهر الحايل، ومن ثَمَّ تُستخرج األرصدة التي ستُدوَّ

لكش��ف التوازن الش��هري.  ومن خالل االطالع عى الكشف ميكننا معرفة وضع كل حساب 

قبل عمليات الشهر الحايل، وأثر عمليات الشهر الحايل عليه، والتغري الذي حدث عى رصيد 

الحساب. شكل رقم )9-7(

هذا الكشف يبني لنا أربع معلومات عن كل حساب، هي:

- رصيده املدور من الشهر السابق إما مديناً أو دائناً.

- العمليات املدينة والدائنة التي متت عليه خالل هذا الشهر.

- جملة عمليات الشهر مع الرصيد املدور من الشهر املايض.

- رصيد الحساب املدور للشهر القادم بعد طرح املدين من الدائن.

قراءة لكشف حسابات التسوية:  

يهمن��ا كث��رياً نتيجة هذا الكش��ف؛ لذلك س��نقرأ العمود األخري من��ه واملتعلق بأرصدة 

حسابات التسوية، وهي األرصدة التي ال تزال مل تُسوَّ حتى نهاية الشهر الجاري، فمثالً:

- متثِّل أرصدة حس��ابات األمانات، األمانات التي ال تزال ُمعالة بهذا الحساب ومل تُسوَّ حتى 

نهاية الشهر محل التقرير، والتي ستُنقل للشهر القادم.

- متثِّل أرصدة حس��ابات الُعهد، العهد التي ال تزال مقيدًة بهذا الحس��اب ومل تُسوَّ أو تُسدد 

حتى نهاية الشهر محل التقرير، والتي ستُنَقل للشهر القادم.

- متثل أرصدة الحس��ابات الجارية والصندوق، أرصدَة النقدية بها حتى نهاية الش��هر محل 

التقرير، والتي ستُنتَقل للشهر القادم.

- أرصدة وس��ائل الدفع )أوامر الدفع والش��يكات(، متثل قيمة ما ُحرِّر منها وملا ترُصف بعُد 

حتى نهاية الشهر محل التقرير.

- أما رصيُد حس��اب جاري وزارة املالية فيُمثِّل الفرَق بني ما تمَّ س��حبه وإيداعه حتى نهاية 

الشهر محل التقرير.
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ل حتى نهاية الشهر محل  - رصيد حس��اب املطلوبات يُظِهر اإليرادات املس��تَحقة ومل تُحصَّ

التقرير.

- يبني رصيد حس��اب املس��تحقات العامة الفرَق بني قيمة الخدمات التي حصلت عليه���ا 

الجهة من جهات حكومة أخرى والعكس حتى نهاية الشهر.

6- كشف التوازن:  

من املعلوم أن أرصدة الجهات الحكومية يف نهاية السنة املالية ال تدور كلها، وإمنا بعضها 

وبشكل غري متوازن.  وللتأكد من توازن الحسابات حتى نهاية الشهر الحايل، يتم إعداد هذا 

الكشف الذي يتكون من جانبني:  مدين، ودائن. شكل رقم )10-7(

هذا الكش��ف يُلخِّص نش��اط الجهة الحكومية ونتائج أعاملها حتى نهاية الشهر، ويَُعدُّ 

د حس��ابات التس��وية التي ال تزال معلقًة  أداًة تُؤكِّد توازن القيود املحاس��بية، كام أنه يُحدِّ

يف نهاية الش��هر دون تس��وية لها، وتحتاج تحرُّكاً من اإلدارة املالية ملعالجتها وتسوية هذه 

األرصدة.  كذلك هذا الكش��ف يُبنيِّ جملة ما تمَّ رصفه عى بنود امليزانية حتى نهاية الشهر 

لة حتى نهاية  الحايل للوقوف عى حجم املرصوفات يف نهاية الشهر، وأيضاً اإليرادات املحصَّ

الشهر الحايل؛ للوقوف عى أي تقصري يف تحصيل اإليرادات.

بيانات كش��ف التوازن تُس��تخَرج ُجلُّها من الجدول الشهري، ويتكون هذا الكشف من 

ل جملة مرصوفات امليزانية حتى نهاية الشهر  جانبني:  مدين ودائن؛ يف الجانب املدين تُسجَّ

الحايل، ويُضاف إليها أرصدة حس��ابات التس��وية املدينة املدورة للش��هر القادم مثل العهد 

والحسابات الجارية، ويُطرح من املجموع األرصدة املدينة املدورة من السنة املالية املاضية 

والتي تُؤخذ من ملخص الحس��اب الختامي للس��نة املالية املاضي��ة، ويُوضع الناتج يف خانة 

الجملة يف نهاية كشف التوازن يف الجانب املدين.

لة أو املقيدة حتى نهاية الش��هر  أم��ا الجان��ب الدائن فيتضمن جملَة اإلي��رادات املحصَّ

الحايل، يُضاف لها أرصدة حسابات التسوية الدائنة املدورة للشهر القادم كحسابات األمانات 

وأوامر الدفع والش��يكات، ويُطَرح من املجموع األرص��دة الدائنة املدورة من العام املايض، 

ويُوَضع الناتج يف خانة الجملة يف نهاية كشف التوازن يف الجانب الدائن.  
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املجموع يف الجانب املدين يجب أن يتس��اوى مع املجم��وع يف الجانب الدائن كمؤرش 

عى س��المة القيود املحاسبية، ويتمُّ طرح األرصدة املدينة والدائنة املدورة من العام املايض 

للوصول إىل توازن الكشف وإلغاء تأثري األرصدة املدورة بشكل غري متوازن من العام السابق 

بس��بب عدم تدوير جميع أرصدة الحس��ابات؛ ألن أرصدة بعض الحس��ابات - مثل، جاري 

وزارة املالية، وحس��اب املس��تحقات العامة واملرصوفات واإليرادات - كلها ال تدور؛ وبالتايل 

تؤثر عى توازن األرصدة املدورة للعام القادم.

الجدول الشهري - اإليرادات:

التصنيف 

االقتصادي
اسم البند

اإليرادات 

التقديرية

إيرادات الشهر 

الحايل

إيرادات األشهر 

املاضية
الجملة

    الرضائب11

      

      

12
املساهامت االجتامعية

)غري مستخدم(
    

      

      

13
املنح

)غري مستخدم(
    

      

      

      

    إيرادات أخرى14

      

      

      

    جملة اإليرادات

املصدر:  وزارة املالية.

شكل )5-7(
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الجدول الشهري »خالصة املرصوفات واملعامالت عىل األصول غري املالية«:

املبلغاسم البندالتصنيف االقتصادي

0.00تعويضات العاملني21

0.00استخدام السلع والخدمات22

0.00استهالك رأس املال الثابت23

0.00الفائدة24

0.00اإلعانات25

0.00املنح26

0.00املنافع االجتامعية27

0.00أخرى28

0.00إجاميل املرصوفات )2(

0.00األصول الثابتة311

0.00املخزونات312

0.00النفائس313

0.00األصول غري املنتَجة314

0.00إجاميل املعامالت عى األصول غري املالية )31(

0.00إجاميل النفقات )2 + 31(

املصدر:  وزارة املالية.

شكل )6-7(
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الجدول الشهري - النفقات / القسم األول / 2 املرصوفات / الباب األول / 21 تعويضات العاملني:

رقم 

الربنامج / 

املرشوع

التصنيف 

االقتصادي
اسم البند

االعتامد 

الحايل

مرصوفات 

الشهر 

الجاري

مرصوفات 

األشهر 

املاضية

الجملة

 
21

مرصوفات

)تعويضات العاملني(
    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    جملة الباب )تعويضات العاملني(

املصدر:  وزارة املالية.

شكل رقم )7-7(
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الجدول الشهري - 22 / استخدام السلع والخدمات:

رقم 

الربنامج / 

املرشوع

التصنيف 

االقتصادي
اسم البند

االعتامد 

الحايل

مرصوفات 

الشهر 

الجاري

مرصوفات 

األشهر 

املاضية

الجملة

 
22

مرصوفات

 )استخدام السلع والخدمات(
    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    جملة الباب )استخدام السلع والخدمات(

املصدر:  وزارة املالية.

تابع شكل )7-7(
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الجدول الشهري - الباب الثالث / 23 استهالك رأس املال الثابت )غري مستخدم حالياً(:

رقم 

الربنامج / 

املرشوع

التصنيف 

االقتصادي
اسم البند

االعتامد 

الحايل

مرصوفات 

الشهر 

الجاري

مرصوفات 

األشهر 

املاضية

الجملة

 
23

مرصوفات )استهالك 

رأس املال الثابت(
    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    جملة الباب )استهالك رأس املال الثابت(

املصدر:  وزارة املالية.

تابع شكل )7-7(
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الجدول الشهري - الباب الرابع / 24 الفائدة:

رقم 

الربنامج / 

املرشوع

التصنيف 

االقتصادي
اسم البند

االعتامد 

الحايل

مرصوفات 

الشهر 

الجاري

مرصوفات 

األشهر 

املاضية

الجملة

    مرصوفات )الفائدة(24 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    جملة الباب )الفائدة(

املصدر:  وزارة املالية.

تابع شكل رقم )7-7(
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الجدول الشهري - ميزان الحساب الشهري:

التصنيف مدين

االقتصادي
البيان

دائن

الجملةاملفرداتالجملةاملفردات

  إجاميل اإليرادات للشهر الجاري1  

  إجاميل املرصوفات للشهر الجاري2  

  31
إج��اميل املعامالت عى األصول غري املالية 

للشهر الجاري
  

  األصول املالية32  

  األصول املالية املحلية:321  

  الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة:3211  

  عملة وودائع:3212  

  حساب الصندوق32121  

  حساب جاري البنك32122  

  حساب جاري مؤسسة النقد العريب السعودي32123  

  حساب جاري وزارة املالية32124  

  3218
حس��ابات أخرى متنوعة مستحقة القبض 

)مدينة محلية(:
  

  االئتامن التجاري والسلف:32181

  العهد:321811  

  سلف مستدمية3218111  

  سلف موقتة3218112  

  عهد تحت التحصيل3218113  

  عهد اعتامدات مستندية3218114  
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التصنيف مدين

االقتصادي
البيان

دائن

الجملةاملفرداتالجملةاملفردات

  حسابات أخرى )مدينة محلية(32182  

  األصول املالية الخارجية322  

  الخصوم املالية33  

  الخصوم املالية املحلية:331  

  3316
د  التأم��ني والتقاعد ونُظ��م الضامن املوحَّ

)غري مستخدم(:
  

  االحتياطات الفنية للتأمني 33161  

  مستحقات املعاشات33162  

  استحقاقات تقاعدية33163  

  3318
حس��ابات أخرى متنوعة مستحقة الدفع 

)دائنة محلية(
  

  االئتامن التجاري والسلف 33181  

  حسابات أخرى متنوعة33182  

  األمانات331821  

  تأمينات نقدية3318211  

  مرتجع رواتب 3318212  

  أمانات مقابل اعتامدات مستندية3318213  

  أمانات متنوعة3318214  

  حسميات تقاعدية )موظفني مدنيني(33182141  

  حسميات تقاعدية )موظفني عسكريني(33182142  
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التصنيف مدين

االقتصادي
البيان

دائن

الجملةاملفرداتالجملةاملفردات

  حسميات تأمينات اجتامعية33182143  

  حسميات أقساط بنك التنمية االجتامعية33182144  

  حسميات أقساط صندوق التنمية العقارية33182145  

  تربعات نقدية33182146  

  حساب الحواالت331822  

  حساب شيكات البنك331823  

  حساب شيكات مؤسسة النقد العريب السعودي331824  

  حساب أوامر الدفع331825  

  الخصوم املالية الخارجية:332  

  3326
التأم��ني والتقاعد ونُظ��م الضامن املوحد 

)غري مستخدم(:
  

  حسابات التسوية34  

  حساب تسوية املستحقات العامة341  

  حساب املطلوبات342  

  343
حس��اب ج��اري وزارة املالي��ة )وفورات 

سنوات مالية سابقة(
  

  الجملة   
املصدر:  وزارة املالية.

شكل )8-7(
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الجدول الشهري - كشف حسابات التسوية:

التصنيف 

االقتصادي
البيان

متأخر لنهاية 

الشهر املايض

عمليات

الشهر الجاري
الرصيدالجملة

دائنمديندائنمديندائنمديندائنمدين

      األصول املالية32

      األصول املالية املحلية:321

3211
وحق��وق  النق��دي  الذه��ب 

السحب الخاصة:
      

      عملة وودائع:3212

      حساب الصندوق32121

      حساب جاري البنك32122

32123
حس��اب جاري مؤسسة النقد 

العريب السعودي
      

      حساب جاري وزارة املالية32124

3218
حسابات أخرى متنوعة مستحقة 

القبض )مدينة محلية(:
      

      االئتامن التجاري والسلف:32181

      العهد:321811

      سلف مستدمية3218111

      سلف موقتة3218112

      عهد تحت التحصيل3218113

      عهد اعتامدات مستندية3218114

      حسابات أخرى )مدينة محلية(32182

      األصول املالية الخارجية322
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التصنيف 

االقتصادي
البيان

متأخر لنهاية 

الشهر املايض

عمليات

الشهر الجاري
الرصيدالجملة

دائنمديندائنمديندائنمديندائنمدين

      الخصوم املالية33

      الخصوم املالية املحلية:331

3316
التأمني والتقاعد ونظم الضامن 

املوحد )غري مستخدم(:
      

      االحتياطات الفنية للتأمني33161

      مستحقات املعاشات33162

      استحقاقات تقاعدية33163

3318
متنوع��ة  أخ��رى  حس��ابات 

مستحقة الدفع )دائنة محلية(
      

      االئتامن التجاري والسلف33181

      حسابات أخرى متنوعة33182

      األمانات331821

      تأمينات نقدية3318211

      مرتجع رواتب3318212

3318213
اعت��امدات  مقاب��ل  أمان��ات 

مستندية
      

      أمانات متنوعة3318214

33182141
حس��ميات تقاعدية )موظفني 

مدنيني(
      

33182142
حس��ميات تقاعدية )موظفني 

عسكريني(
      

      حسميات تأمينات اجتامعية33182143
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التصنيف 

االقتصادي
البيان

متأخر لنهاية 

الشهر املايض

عمليات

الشهر الجاري
الرصيدالجملة

دائنمديندائنمديندائنمديندائنمدين

33182144
حسميات أقساط بنك التنمية 

االجتامعية
      

33182145
حس��ميات أقس��اط صندوق 

التنمية العقارية
      

      تربعات نقدية33182146

      حساب الحواالت331822

      حساب شيكات البنك331823

331824
حساب شيكات مؤسسة النقد 

العريب السعودي
      

      حساب أوامر الدفع331825

      الخصوم املالية الخارجية:332

3326
التأمني والتقاعد ونُظم الضامن 

د )غري مستخدم(: املوحَّ
      

      حسابات التسوية34

341
حس��اب تس��وية املستحقات 

العامة
      

      حساب املطلوبات342

343
حس��اب ج��اري وزارة املالية 

)وفورات سنوات مالية سابقة(
      

      اإلجاميل

شكل )9-7(
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الجدول الشهري - كشف التوازن:

مدين
التصنيف 

االقتصادي
دائنالبيان

 إجاميل اإليرادات1 

 إجاميل املرصوفات2 

 إجاميل املعامالت عى األصول غري املالية للشهر الجاري31 

 األصول املالية32 

 األصول املالية املحلية:321 

 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة:3211 

 عملة وودائع:3212 

 حساب الصندوق32121 

 حساب جاري البنك32122 

 حساب جاري مؤسسة النقد العريب السعودي32123 

 حساب جاري وزارة املالية32124 

 حسابات أخرى متنوعة مستحقة القبض )مدينة محلية(:3218 

 االئتامن التجاري والسلف:32181 

 العهد:321811 

 سلف مستدمية3218111 

 سلف موقتة3218112 

 عهد تحت التحصيل3218113 

 عهد اعتامدات مستندية3218114 

 حسابات أخرى )مدينة محلية(32182 
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مدين
التصنيف 

االقتصادي
دائنالبيان

 األصول املالية الخارجية322 

 الخصوم املالية33 

 الخصوم املالية املحلية:331 

 التأمني والتقاعد ونظم الضامن املوحد )غري مستخدم(:3316 

 االحتياطات الفنية للتأمني 33161 

 مستحقات املعاشات33162 

 استحقاقات تقاعدية33163 

 حسابات أخرى متنوعة مستحقة الدفع )دائنة محلية(3318 

 االئتامن التجاري والسلف 33181 

 حسابات أخرى متنوعة33182 

 األمانات331821 

 تأمينات نقدية3318211 

 مرتجع رواتب 3318212 

 أمانات مقابل اعتامدات مستندية3318213 

 أمانات متنوعة3318214 

 حسميات تقاعدية )موظفني مدنيني(33182141 

 حسميات تقاعدية )موظفني عسكريني(33182142 

 حسميات تأمينات اجتامعية33182143 

 حسميات أقساط بنك التنمية االجتامعية33182144 

 حسميات أقساط صندوق التنمية العقارية33182145 
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مدين
التصنيف 

االقتصادي
دائنالبيان

 تربعات نقدية33182146 

 حساب الحواالت331822 

 حساب شيكات البنك331823 

 حساب شيكات مؤسسة النقد العريب السعودي331824 

 حساب أوامر الدفع331825 

 الخصوم املالية الخارجية:332 

 3326
التأمني والتقاعد ونُظم الضامن املوحد

 )غري مستخدم(
 

 حسابات التسوية34 

 حساب تسوية املستحقات العامة341 

 حساب املطلوبات342 

 حساب جاري وزارة املالية )وفورات سنوات مالية سابقة(343 

  

  

0املجموع 0

0ناقصاً األرصدة املدورة من السنة املالية املاضية 0

0الجم�لة 0

املوظف املختص      رئيس املحاسبة      مدير اإلدارة املالية      املراقب املايل      صاحب الصالحية

املصدر:  وزارة املالية.

شكل )10-7( 
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الحساب الختامي:

مطلوب من جميع الجهات الحكومية بعد أن تقفل حس��اب الش��هر األخري من الس��نة 

دتها وزارة املالية ضمن التعليامت الس��نوية التي  مة التي حدَّ املالي��ة، ويف نهاية الفرتة املتمِّ

تُبلِّغ بها الجهات الحكومية، أن تقوم بإعداد حس��اباتها الختامية شاملًة كافة مرفقاتها التي 

دتها تعليامت إقفال الحس��ابات وإعداد الحس��اب الختامي وإرساله للجهات الحكومية  حدَّ

ذات العالقة )وزارة املالية، الديوان العام للمحاسبة، مجلس الشورى،  ... إلخ(.  وزارة املالية 

بدورها وبناًء عى الحس��ابات الختامية لجميع الجهات الحكومية، تُِعدُّ الحس��اب الختامي 

للدولة.

نتحدث كثرياً عن الحوكمة والشفافية لكننا ال نُطبِّقها يف الجهات الحكومية، ومن أدوات 

تطبيق الحوكمة يف القطاع العام التي أُنادي بها أن تنرش كل جهة حكومية حسابها الختامي 

عى موقعها اإللكرتوين، هنا ستكون بداية الشفافية ومن ثَمَّ املساءلة يف طريقنا للحوكمة.  

مفهوم الحساب الختامي:

ه��و تقرير مايل س��نوي يَُعدُّ يف نهاية الس��نة املالية، يش��مل كافَة املعلوم��ات الفعلية 

ملرصوفات وإيرادات الجهة الحكومية وجميع األرصدة لحس��ابات التس��وية، ش��امالً كافة 

املس��تندات الثبوتية إلقفال الحس��ابات من مطابقات ومخالصات وصور قرارات للمناقالت 

والتعزي��ز ومحارض جرد، وغريها م��ن البيانات التي نصت عليها التعلي��امت املالية إلقفال 

الحسابات.

أهمية الحساب الختامي:  

يُعربِّ الحس��اب الختامي عام حدث من نشاطات اقتصادية للجهة الحكومية خالل العام 

م معلومات عن اآليت: املايل السابق، وميكن أن نُوجز أهمية هذا التقرير يف أنه يقدِّ

1- حجم العمل املايل الذي تمَّ يف الجهة الحكومية.

لة َوفْق أنواعها خالل الس��نة املالي��ة محل التقرير  2- ص��ورة كاملة عن اإلي��رادات املحصَّ

ر؛ إلظهار أي انحرافات سلبية أو إيجابية متهيداً لتقديم تفسريات عنها. ومقارنتها باملُقدَّ
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3- ص��ورة كاملة عن النفقات املدفوعة َوفْق تصنيفات مالية الحكومة خالل الس��نة املالية 

ص؛ إلظهار أي تج��اوزات أو عدم تنفيذ متهيداً  مح��ل التقرير ومقارنتها باالعتامد املخصَّ

لتقديم تفسريات عنها.

4- املناقالت التي متت خالل الس��نة املالية ونسبتها لالعتامدات السنوية؛ إلعطاء صورة عن 

دقة التخطيط من عدمها.

5- حق��وق والتزامات الجه��ة الحكومية املالية )الُعهد واألمانات( التي مل تُس��وَّ حتى نهاية 

الس��نة املالية، ومن خالل هذه األرصدة ميكن أن نقيس كفاءة اإلدارة املالية يف مقدرتها 

عى تسويتها من عدمها مبقارنتها مع األرصدة يف العام السابق.  

6- س��المة التعامالت مع الجهات الحكومية من خ��الل املطابقات واملخالصات التي تُجرى 

معها.

7- توازن ملخص الحساب الختامي مؤرش عى سالمة القيود املحاسبية.

8- من خالل الحس��اب الختامي ميكن تقديم تحليل عن اإلدارة املالية يف الجهة الحكومية، 

وتقديم العديد من املؤرشات عن تطوُّر الحسابات فيها.

9- يعترب من أهم مصادر املعلومات التي يُعتمد عليها س��واًء من طرف الجهات الحكومية 

أو الجه��ة الرقابية )وزارة املالية( عند إعداد ومناقش��ة موازنة الجهات الحكومية للعام 

القادم.

تعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية)1(،)2(:

إلع��داد الحس��ابات الختامية فال ش��ك أن الجه��ات الحكومية تحتاج أرضيًة مش��رتكة 

دة، ويس��هل جمع هذه الحس��ابات عى مستوى  إلعدادها حتى تكون يف صورة منطية موحَّ

الدولة؛ لذلك هناك قواعد وإجراءات خاصة بإقفال الحس��ابات السنوية وإعداد الحسابات 

الختامية لألجهزة الحكومية أصدرتها وزارة املالية )الجهاز الرقايب عى العمل املايل يف الجهات 

الحكومية( ضمن التعليامت املالية للميزانية والحس��ابات.  كذلك وبشكل سنوي، تستكمل 

)1( وزارة املالية، اململكة العربية الس��عودية )2017(، تعليامت إقفال الحس��ابات وإعداد الحساب الختامي للسنة املالية 

1439/1438ه�.

)2( وزارة املالية، اململكة العربية السعودية، التعليامت املالية للميزانية والحسابات، قواعد وإجراءات إقفال الحسابات.
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وزارة املالية )اإلدارة العامة للحس��ابات( هذه التعليامت مبنش��ور دوري سنوي قبل نهاية 

الس��نة املالية بفرتة )الس��نة املالية للدولة تبدأ يف العارش من برج الجدي وتنتهي يف التاسع 

منه للسنة القادمة(.  ولتنظيم التوقُّف عن الرصف تواريخ ومواعيد مهمة إلقفال الحسابات 

وإعداد الحسابات الختامية.

 وضم��ن قواعد وإجراءات إقفال الحس��ابات وإعداد الحس��ابات الختامية والتعليامت 

الس��نوية التي تصدرها وزارة املالية، ت��أيت بعض التأكيدات عى التقيُّ��د ببعض التعليامت 

السنوية أو املرحلية التي تأخذ يف االعتبار األزمات املالية يف بعض السنوات، وعند انخفاض 

اإليرادات لتقليل املدفوعات املالية، وتضمنت ما ييل:  

1- التقيُّد ببعض التعاميم، مثل:  إيقاف التعاقد عى املش��اريع، إيقاف رشاء بعض األصول 

مثل الس��يارات واألثاث والتجهيزات، إيق��اف إجراءات نزع امللكية، عدم إبرام أي عقود 

استئجار جديدة، أال يزيد الرصف من اعتامدات النفقات العامة والربامج واملشاريع خالل 

رب��ع معني عن نس��بة محددة من االعتامد األصيل املرصود ل��كل بند وبرنامج ومرشوع 

بامليزانية وقت صدورها.

لة من ال��وزارات واألجهزة الحكومية إىل  2- ترسي��ع مدة إج��راءات توريد اإليرادات املحصَّ

وزارة املالية.

د تاريخ إيقاف الرصف عى اعتامدات امليزانية والحسابات األخرى للسنة املالية الحالية. 3- يُحدَّ

د يف التعليامت أن النفقات التي مل تسمح الظروف برصفها قبل تاريخ وقف الرصف  4- يُحدَّ

يج��وز أن تُخَصم عى االعتامدات يف ميزانية العام القادم برشط أن تكون االعتامدات يف 

السنة املالية املنتهية تسمح بالرصف.  

د تواريخ إعداد مس��ريات الرواتب، وتكون وفقاً ألش��هر السنة املالية بناًء عى قرار  5- تُحدَّ

مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 1437/12/25ه�، عى أن يتم تحويل الرواتب للموظفني 

يف اليوم الخامس من كل برج هجري ش��ميس، والبداية س��تكون من الشهر املايل الحايل 

الذي يوافق يوم الخامس من برج العقرب لسنة 1395هجرية شمسية ، ويستمر الرصف 

لألش��هر القادمة وفق هذا الرتتيب.  وتمَّ تعديل ذل��ك ليكون رصف الرواتب يف يوم 27 

من كل شهر ميالدي.
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6- يت��م تحديد آخر مواعيد لتس��ليم أوامر الدف��ع إىل وزارة املالي��ة )إدارة أوامر الدفع(، 

ومع ذلك يس��تمر قبول ال��وزارة ألوامر الدفع الخاصة بالروات��ب وأوامر الدفع الخاصة 

بالحسميات التقاعدية والتأمينات االجتامعية حتى نهاية السنة املالية الحالية.

7- أيض��اً يت��م تحديد آلية التعام��ل مع أوامر الدفع التي تُرَس��ل ل��وزارة املالية وال يصدر 

إش��عارات برصفها حتى نهاية الس��نة املالية، فهل يتم تدويرها إىل السنة املالية القادمة، 

وهذا وفق النظام املحاسبي، أو تُلَغى ألسباب مالية؟  

د تواريخ إيقاف طلب فتح اعتامدات مستندية جديدة أو اإلضافة إىل اعتامدات قامئة. 8- تُحدَّ

9- التقيُّد مبا ورد يف الفقرتني )3،2( من )خامس��اً( من تعليامت تنفيذ امليزانية بشأن طلب 

إج��راء املناقالت بني االعتامدات أو التكاليف للمناقالت التي تتم بقرار من وزير املالية، 

د آخر تاريخ لورود طلب إج��راء املناقلة لوزارة املالية وتاريخ إنهاء إجراءاتها، مع  ويُح��دَّ

مراعاة إرس��ال ص��ور قرارات املناقالت الت��ي تصدر بتوقيع الوزي��ر املختص أو صاحب 

الصالحية إىل وزارة املالية )وكالة الوزارة لشؤون امليزانية والتنظيم(.

10- العمل عى س��حب أوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات االجتامعية 

وس��دادها لكلٍّ من املؤسسة العامة للتقاعد واملؤسس��ة العامة للتأمينات االجتامعية 

مقرتنًة مع أوامر الدفع الخاصة بالرواتب، وعدم تعليتها يف حساب األمانات املتنوعة.  

11- يجب إيداع كافة األرصدة النقدية املوجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحس��ابات 

الجاري��ة الخاص��ة بالجهات الحكومية والهيئات واملؤسس��ات العام��ة املوجودة لدى 

مؤسس��ة النقد العريب الس��عودي والبنوك املحلية وكل َمن بعهدته نقود سواًء أكانت 

جهات رئيس��ية أم فرعية يف حس��اب ج��اري وزارة املالية لدى مؤسس��ة النقد العريب 

د فرتة اإليداع وتكون خالل أسبوع، مع استمرار إيداع ما يرد بعد هذا  السعودي، وتُحدَّ

التاريخ مام يخصُّ الس��نة املالية الحالية يف حس��اب جاري وزارة املالية لدى مؤسس��ة 

د، وفقاً  النقد العريب السعودي مبارشة لحساب السنة املالية )الحالية( حتى تاريخ ُمحدَّ

ملا ورد بالفقرة )ح( من املادة )26( من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات.

12- الحس��ابات الجارية التي يُس��َمح بتدويرها لبعض الجهات الحكومية )مثل، الجامعات 

قها هذه الجهات  واألمانات والبلديات ... إلخ(، واملتعلقة باإليرادات املبارشة التي تُحقِّ
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من نش��اطاتها مث��ل مراكز األعامل ومعاه��د األبحاث، يتم جرده��ا وإرفاق ما يثبت 

أرصدتها بالحساب الختامي.

د تاريخ إقفال حسابات وزارة املالية لدى مؤسسة النقد. 13- يُحدَّ

لف وتسويتها. د تاريخ آخر يوم إليداع بواقي السُّ 14- يُحدَّ

15- مطابقة املبالغ املقيدة بحس��اب املس��تحقات العامة مع الجهات التي قُيِّدت لحسابها 

د  أو عى حس��ابها أوالً بأول عى مدار الس��نة والحصول عى ما يُثِبت املطابقة، ويُحدَّ

أقىص موعد ملطابقة حس��ابات املس��تحقات العامة بني الجهات الحكومية، وال يجوز 

بأي ح���ال من األحوال ترحيل رصيد هذا الحساب إىل سجالت السنة املالية الجديدة.  

د يف التعليامت الفرتة التي يغطيها جدول الحس��اب الش��هري للفرتة األخرية من  16- يُح��دَّ

د الفرتة التي يغطيها جدول الحس��اب الشهري  الس��نة املالية محل اإلقفال، كذلك تُحدَّ

للفرتة األوىل من السنة املالية القادمة.

مة إلقفال الحس��ابات وإعداد الحس��اب الختامي عن  د بداية ونهاية الفرتة املتمِّ 17- تُح��دَّ

السنة املالية.

د تاريخ تقديم الحس��اب الختامي إىل وزارة املالية لتتمكن من إعداد الحس��اب  18- يُح��دَّ

د. الختامي العام للدولة ورفعه إىل مقام مجلس الوزراء يف املوعد املحدَّ

د آخر يوم لرفع تقرير مراجعي الحس��ابات الخارجيني فيام يتعلق باملؤسس��ات  19- يُح��دَّ

العامة.

20- التأكي��د عى اس��تخدام أنظمة الحاس��ب اآليل يف جميع العمليات املالية واملحاس��بية 

تنفيذاً ملا تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم )235( وتاريخ 1425/8/20ه�، متهيداً لتبادل 

املعلومات والبيانات بشكل آيل وبالوسائل اإللكرتونية.

نه تعميم وزارة املالية رقم 81767 وتاريخ 1435/7/14 ه�، القايض بأن  21- التقيُّد مبا تضمَّ

يتم رصف مستحقات املقاولني عن طريق النظام السعودي للتحويالت املالية )رسيع(، 

وعدم قبول أي أمر دفع غري مشتمل عى رقم الحساب البنيك )اآليبان(.

22- رضورة التقيُّد بقواعد وإجراءات إقفال الحس��ابات وإعداد الحساب الختامي )الواردة 

بالتعليامت املالية للميزانية والحسابات(.
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23- من ضمن التعليامت املتكرِّرة وجوب إزالة املبالغ املعالة يف حسابات األمانات النقدية 

ر من س��نوات  واملتنوع��ة وأوامر الدفع والش��يكات والحواالت إْن وجدت، والتي تُدوَّ

عديدة سابقة، وإضافتها إىل حساب اإليرادات املتنوعة.

24- عدم جواز الخصم عى اعتامدات بنود امليزانية والتعلية يف حس��اب األمانات ومن ثَمَّ 

ال��رصف النقدي يف فرتة الحقة، باس��تثناء التقاعد والتأمينات االجتامعية وبنك التنمية 

االجتامعية وصندوق التنمية العقاري وصن��دوق التنمية الزراعي وبواقي االعتامدات 

املستندية املفتوحة خالل السنة ومل ينته الغرض منها.

مة لقفل الحس��ابات وذلك  25- إزال��ة أرص��دة األمانات مرتجع روات��ب بنهاية الفرتة املتمِّ

بإضافته��ا إىل اإلي��رادات املتنوعة، وال يجوز ترحيلها بأي حال من األحوال إىل الس��نة 

املالية القادمة.

26- ترح��ل باق��ي أرصدة األمانات )تأمين��ات نقدية( و)األمانات املتنوعة( التي مل يتس��ن 

مة للسنة املالية الالحقة. تسويتها حتى نهاية الفرتة املتمِّ

مة، وال  27- العمل عى استكامل مس��تندات السلف املستدمية وتسويتها خالل الفرتة املتمِّ

يجوز تدويرها للس��نة املالية الالحقة، باس��تثناء الس��لف املرصوفة خارج اململكة، مع 

رضورة سدادها قبل منتصف السنة املالية القادمة.

28- العمل عى تس��ديد العهد املؤقتة خالل املدة املتممة مع التقيُّد بعدم رصف سلفة ما 

د سابقتها. مل تُسدَّ

29- العمل عى تسديد العهد تحت التحصيل، وال يجوز ترحيلها.

ر أرصدة العهد اعتامدات مس��تندية التي مل تتوفر مستنداتها للسنة املالية القادمة  30- تُدوَّ

م��ع املطابقة مع بيانات مؤسس��ة النقد العريب الس��عودي.  واالعتامدات املس��تندية 

املفتوحة خالل الس��نة املالية محل التقرير وانتهت السنة املالية ومل ترد مستنداتها أو 

مة. جزء منها، يتم حرصها وإجراء القيد اآليت بنهاية الفرتة املتمِّ

من ح� / مرصوفات امليزانية )البنود املختصة(

إىل ح� / األمانات مقابل اعتامدات مستندية قامئة باسم ....
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وعند ورود مستندات لهذه االعتامدات يف السنة املالية القادمة يتم إجراء القيد اآليت:

من ح� / األمانات مقابل اعتامدات مستندية قامئة باسم ....

إىل ح� / العهد اعتامدات مستندية طرف .....

31- املبال��غ التي تُس��وَّى أو تُ��ورَّد بالزيادة عن العه��د ال يجوز إضافته��ا إىل اإليرادات أو 

األمانات أو أي حساب آخر، بل تبقى عهدًة مسواة أو موردة بالزيادة حتى يتم معرفة 

سبب الزيادة؛ ملعالجة الخطأ يف ضوء املعلومات الصحيحة باالتفاق مع وزارة املالية.  

32- مطابقة حساب جاري وزارة املالية مع اإلدارة العامة للحسابات يف نهاية السنة املالية، 

وعدم ترحيل الرصيد إىل السنة املالية القادمة.

33- تُبلِّغ وزارة املالية )اإلدارة العامة للحسابات( برقم آخر أمر دفع ُحرِّر، ويتم الختم عى 

النسخة الثابتة من آخر أمر دفع يف )بوك( أوامر الدفع.

34- تُشكَّل يف كل جهة حكومية لجنة إلقفال الحسابات بعضوية كلٍّ من:

- مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية، أو مدير عام الشؤون املالية.

- املراقب املايل التابع لوزارة املالية )أو املراقب املايل الداخيل إذا مل يوجد مراقب مايل 

تابع وزارة املالية(.

- مدير اإلدارة املالية بالجهة الحكومية.

- مدير إدارة الحسابات أو رئيس قسم الحسابات باإلدارة املالية أو َمن يقوم مقامه.

- أيٍّ من املوظفني املختصني يف مجال املراجعة واملحاسبة بالجهة.

وعى لجنة إقفال الحس��ابات هذه، اإلرشاف عى إجراءات إقفال الحسابات ومتابعتها، 

د.  ويبدأ  واتخاذ جميع الوس��ائل لتحقيق ذلك، وإعداد الحس��اب الختامي يف الوقت املحدَّ

مة،  انعق���اد اللجنة من تاريخ استالم تعليامت إقفال الحسابات إىل تاريخ انتهاء املدة املتمِّ

وع��ى اللجنة إعداد تقرير يف نهاي��ة هذه املدة مبا اتخذته من إجراءات وتقديم مالحظاتها 

املتعلقة بإقفال الحس��ابات للوزي��ر املختص أو رئيس الجهة الحكومي��ة.  وعى اللجنة أن 

تقفل الس��جالت املحاس��بية آلياً بإيقاف التسجيل يف النظام املحاس��بي للسنة املالية محل 

التقرير، وعليها التوقيع عى بيانات الحس��اب الختامي وذلك بعد إجراء املطابقات والتأكد 

من ترحيل أرصدة الحسابات إفرادياً إىل سجالت السنة املالية القادمة.
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يف ظ��ل تطبيق أس��اس االس��تحقاق، من املتوقَّ��ع أن يكون من ضمن إج��راءات إقفال 

الحسابات ما يأيت:

1- َجرْد املوجودات س��واًء الثابتة أو املنقولة، وإرشاك مراجع الحس��ابات الخارجي يف لجان 

الجرد مع تدعيم ملكية الجهة الحكومية ألصولها الثابتة واملنقولة باملس��تندات الالزمة، 

مثل الصكوك الرشعية وبيانات الجرد الفعيل والش��هادات املعتمدة واملصادقات حسب 

طبيعة األصول.

2- تقيي��م األصول التي تؤول إىل املؤسس��ة من الغري عى ش��كل هب��ات أو تربعات عينية 

وإثباته��ا ضمن أصول الجهة الحكومية بقيد رئييس، والعكس يف حالة تربع الجهة بيشء 

من أصولها، بحيث متثِّل أصول املؤسس��ة الواردة بحس��ابها الختامي األصول التي متلكها 

فعالً يف نهاية السنة.

3- تَُعدُّ قامئة املركز املايل بنهاية الس��نة املالي��ة لتظهر حقوق وأصول الجهة والتزاماتها، مع 

رضورة ش��مولها قوائم أخرى للحسابات الخاصة باإليرادات واملرصوفات وحساب جاري 

وزارة املالي��ة؛ وذلك بهدف اس��تخدامها ضمن البيانات املوحدة يف الحس��اب الختامي 

للدولة.  

4- عى املحاس��ب القانوين للجهة مراجعة الحساب الختام���ي والبيانات املرفقة به وقامئة 

املركز املايل وقوائم الجرد، وأن يشهد بصحة ذلك ومطابقته ملا هو يف السجالت املحاسبية.  

وعليه التأكد من س��المة النظام املحاس��بي، وكذلك سالمة نظام الرقابة الداخلية.  وعى 

املحاس��ب القانوين إعداد تقرير تفصييل بنتيجة فحصه لحس��ابات الجهة ومركزها املايل 

وفقاً لقواعد تنفيذ امليزانية العامة للدولة وتعليامت إقفال الحسابات وإعداد الحسابات 

الختامية، وأن يُبدَي رأيَه يف النظام املحاس��بي املطبَّق ومدى مطابقته للنظام املحاس��بي 

الحكومي املعمول به يف اململكة، وأن ينوه بأية اختالفات بش��كل مستقل يف تق�����ريره 

الذي يُرفع مبارشًة إىل السلطة العليا للجهة، وال يعترب تقرير مراجع الحسابات بديالً عن 

بيانات الحساب الختامي األصلية.

ر مصادقة مجلس اإلدارة عى الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات  5- ويف حالة تأخُّ

الخارجي، يُرَس��ل إىل وزارة املالية نسخة من الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات 
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يف املوعد املحدد، عى أن تُرس��ل نسخة من قرار مجلس اإلدارة باملصادقة عى الحساب 

الختامي وتقرير مراجع الحسابات فور صدوره.

محتويات ومرفقات الحساب الختامي)3(:

م��ن خالل التعليامت املالية يجب أن يحتوي الحس��اب الختامي للجهة الحكومية عى 

الجداول والبيانات واملعلومات والكشوف واملستندات اآلتية:

لة خالل الس��نة، والفرق  رة واملحصَّ 1- كش��ف باإليرادات الفعلي��ة مقارنة باإليرادات املقدَّ

بينهام سواًء بالزيادة أو النقص وفق أرقام الحسابات لإليرادات.

2- كش��وف مبرصوف��ات امليزانية؛ ش��املًة اعتامد امليزاني��ة األصيل، واملناق��الت التي متت، 

واالعتامد بعد التعديل، واملنرصف الفعيل، والباقي من االعتامد لكل نوع من املرصوفات 

وفق أبوابها.

حاً بها إفرادياً رصيد العهدة،  لة للسنة القادمة؛ موضَّ 3- كشوف بأرصدة حسابات العهد املرحَّ

واس��م الشخص املس��تحقة عليه، ورقم وتاريخ مستند القيد، وسبب الخصم عى العهد، 

وأسباب عدم تسوية املبلغ حتى نهاية السنة.  

حاً بها إفرادياً  لة للسنة القادمة؛ موضَّ 4- كش��وف تفصيلية بأرصدة حسابات األمانات املرحَّ

رصيد األمانة، واس��م الشخص املس��تحقة له، ورقم وتاريخ مستند القيد، وسبب التعلية 

بحساب األمانات، وأسباب عدم تسوية املبلغ حتى نهاية السنة املالية.

حاً به إفرادياً املبلغ، واسم  لة للسنة القادمة؛ موضَّ 5- كشف بأرصدة حساب املطلوبات املرحَّ

الش��خص املستحق عليه املبلغ، وس��بب اإلضافة إىل حس��اب املطلوبات، وأسباب عدم 

التسوية حتى نهاية السنة املالية.

6- كش��ف إفرادي برصيد حس��اب أوامر الدف��ع التي مل ترُصف حتى نهاية الس��نة املالية، 

حاً به رقم أمر الدفع، واملبلغ املسحوب به، واسم صاحب االستحقاق. ُموضَّ

7- كشف إفرادي برصيد حساب الشيكات التي مل ترصف حتى نهاية السنة املالية حسب أنواعها؛ 

حاً به رقم الشيك، واملبلغ املسحوب به، واسم صاحب االستحقاق، وسبب عدم رصفه. موضَّ

)3( وزارة املالية، اململكة العربية السعودية.  التعليامت املالية للميزانية والحسابات، قواعد وإجراءات إقفال الحسابات.
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8- كش��ف بإجاميل ما قُيِّد عى حس��اب أو لحس��اب أية وزارة أو جهة حكومية أو مؤسسة 

عامة عى مدار السنة املالية يف حساب تسوية املستحقات العامة.

9- إرفاق مطابقة تسوية املستحقات العامة مع الجهات الحكومية ذات العالقة.

10- إرفاق مطابقة حساب جاري وزارة املالية مع اإلدارة العامة للحسابات بوزارة املالية.

11- إرفاق املخالصات املثبتة لتسديد استحقاقات الجهات الحكومية، وهي:

- الحسميات التقاعدية للمؤسسة العامة للتقاعد.

- التأمينات االجتامعية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.

- األقساط املستحقة لصندوق التنمية العقاري.

- األقساط املستحقة لبنك التنمية االجتامعي.

- األقساط املستحقة لبنك التنمية الزراعي.

12- محارض َجرْد الصناديق يف نهاية السنة املالية.

13- محارض َجرْد العهد.

14- كشوفات مطابقة للحسابات الجارية يف مؤسسة النقد والبنوك، وذلك بالنسبة للجهات 

التي لها حسابات يجوز تدويرها إىل السنة املالية القادمة.

15- صور لقرارات املناقالت التي متت خالل السنة املالية.

16- بيانات الجرد الفعيل ملوجودات ومستودعات املؤسسات العامة الثابتة أو املنقولة.

م مع الكشوفات السابقة إيضاحاٌت لنتائج الحساب الختامي والفروقات وأسبابها،  17- يُقدَّ

حيث يُبنيَّ أسباب االختالفات سواًء بالزيادة أو النقص لكلٍّ من:  

رة مع إيضاح أسباب االختالفات. لة ومقارنتها باإليرادات املقدَّ - اإليرادات الفعلية املحصَّ

صة للرصف، وتحديد نس��بة تحقيق  - املرصوفات الفعلية ومقارنتها باالعتامدات املخصَّ

األهداف، وأسباب ارتفاع أو انخفاض هذه النسبة.

رة للس��نة املالية القادمة، وأسباب بقاء هذه األرصدة وعدم  - أرصدة الحس��ابات املدوَّ

مة.   تسويتها خالل السنة املالية أو الفرتة املتمِّ
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ملخص الحساب الختامي:  

يف نهاية الحس��اب الختامي يتم وضع ملخص لهذا الحس��اب يُظِهر أرصدة الحس��ابات 

رة من العام  يف نهاية الس��نة املالية محل التقرير وبش��كل متوازن بعد خصم األرصدة املدوَّ

املايض، وهو يش��به كش��َف التوازن للشهر األخري من الس��نة املالية.  ويتكون هذا الكشف 

م��ن جانبني متوازنني:  الجانب املدين يتضمن املرصوف��ات الفعلية للجهة الحكومية خالل 

رة للعام القادم، ويُطَرح من املجموع األرصدة  العام، وأرصدة حسابات التسوية املدينة املدوَّ

لة أو  رة من العام املايض.  أما الجانب الدائن فيتضمن اإليرادات الفعلية املحصَّ املدينة املدوَّ

رة للعام القادم، مطروحاً من  املقيَّدة خالل العام، وأرصدة حس��ابات التس��وية الدائنة املدوَّ

ح مكونات ملخص  املجم��وع األرصدة الدائنة املدورة من العام املايض، واملعادلة اآلتية توضِّ

الحساب الختامي:

إطار )1-7(

معادلة ملخص الحساب الختامي

إجاميل املرصوف��ات الفعلية خالل 

العام.

)+(

أرصدة حس��ابات التسوية املدينة 

رة للعام القادم. املدوَّ

)-(

رة من العام  األرص��دة املدينة املدوَّ

املايض.

)=(

إج��اميل اإلي��رادات الفعلية خالل 

العام.

)+(

أرصدة حسابات التس��وية الدائنة 

رة للعام القادم. املدوَّ

)-(

رة من العام  األرص��دة الدائنة املدوَّ

املايض.

املصدر:  من إعداد املؤلف.

ملخص الحساب الختامي يحوي جانبه األيمن )الجانب المدين(:

- إجاميل املرصوفات الفعلية خالل العام.

- رصيد جاري وزارة املالية إذا كان مديناً.

- أرصدة حسابات العهد.
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- رصيد الصندوق.

- أرصدة الحسابات الجارية املدينة يف مؤسسة النقد والبنوك يف حالة السامح بتدويرها.

- رصيد حساب تسوية املستحقات العامة املدين.

- ويطرح من مجموع ذلك األرصدة املدينة املدورة من العام املايض.

أما الجانب الدائن فيتضمن:

لة أو املقيَّدة خالل العام. - إجاميل اإليرادات الفعلية املحصَّ

- رصيد جاري وزارة املالية الدائن.

- رصيد حساب تسوية املستحقات العامة الدائن.

- أرصدة حسابات األمانات.

- أوامر الدفع املدورة للعام القادم.

- الشيكات املدورة للعام القادم.

- املطلوبات.

- ويُطرح من مجموع ذلك األرصدة الدائنة املدورة من العام املايض، وال بد من توازن الجانبني.

يت��م إعداد ملخص الحس��اب الختامي بعد إجراء قيود اإلقف��ال الالزمة َوفْق ما جاء يف 
مة، مثل: تعليامت إقفال الحسابات وترصيدها خالل الفرتة املتمِّ

- إيداع أرصدة الصناديق يف حساب جاري وزارة املالية.

- إيداع أرصدة الحسابات الجارية يف حساب جاري وزارة املالية.

- إزالة حساب األمانات مرتجع رواتب وإضافته لحساب اإليرادات.

- إقفال السلف املستدمية وتسويتها.

- إقفال السلف املؤقتة وتسويتها.

- الخصم عى مرصوفات امليزانية باالعتامدات املستندية املفتوحة خالل العام، والتي مل ترد 
مة. مستنداتها حتى نهاية الفرتة املتمِّ

- إلغاء تأثري أوامر الدفع املعادة للتعديل ومل تَُعْد مرة أخرى لوزارة املالية حتى نهاية املوعد 
د بتعليامت اإلقفال. املحدَّ
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- تصحيح األخطاء املحاس��بية إن ُوجدت أو الفروق��ات الناتجة عن املطابقات بني الجهات 

الحكومية.

ويبنيِّ الشكل رقم )7-11( منوذجاً مللخص الحساب الختامي.

م��ع مالحظة أن قيود اإلقف��ال تُجَرى مبوجب أذون تس��وية، وال يرتتب عليها رصف أي 

مبالغ نقدية وفقاً لتعليامت إقفال الحسابات.

الحساب الختامي للسنة املالية ............................................  

فصل )     ( وزارة / مصلحة ....................................................

ف�رع )     ( ...................................................................................................

ملخص الحساب الختامي للعام املايل للسنة املالية ....... / ....... / .......

بيانريالهـبيانريالهـ

إيرادات العام الحايلمرصوفات العام الحايل

جاري وزارة املاليةجاري وزارة املالية

تسوية املستحقات العامةتسوية املستحقات العامة

تُضاف األرصدة املدينة املدورة للعام 

القادم:

تُضاف األرصدة الدائنة املدورة للعام 

القادم:

تأمينات نقديةالعهد املؤقتة

أمانات متنوعةعهد تحت التحصيل

أمانات مقابل اعتامدات مستندية قامئةعهد اعتامدات مستندية

الحواالتسلف مستدمية

أوامر الدفع

الشيكات

املطلوبات

املجموعاملجموع

تُطرح األرصدة الدائنة أول العامتُطرح األرصدة املدينة أول العام

املجموعاملجموع
املصدر:  وزارة املالية.

شكل )11-7(
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الحساب الختامي للدولة)4(:

الحس��اب الختامي للدولة يعترب ملخصاً ملا حدث يف جميع الجهات الحكومية، وتنفيذاً 

للامدة )77( من النظام األس��ايس للحكم واملادة )28( من نظام مجلس الوزراء، تُِعدُّ وزارة 

املالية الحساب الختامي للدولة للسنة املالية، ويشمل هذا العديد من الكشوف وامللخصات 

والقوائ��م واملرك��ز املايل.  فبعد تلقي وزارة املالية )اإلدارة العامة للحس��ابات( الحس��ابات 

الختامية للجهات الحكومية، تقوم مبراجعتها والتأكد من صحتها مبطابقتها بالبيانات املتوفرة 

بوزارة املالية من خالل التقارير املالية املرَس��لة للوزارة.  ومتهيداً إلعداد الحس��اب الختامي 

مة إجراء قيود إقفال حس��ابات الدولة يف وزارة املالية  للدولة ككل، يتم يف نهاية الفرتة املتمِّ

ويف مؤسس��ة النقد العريب السعودي ومن ثَمَّ إعداد الحساب الختامي للدولة، ويتم تجميع 

هذه البيانات يف نظام آيل يُستخَرج منه الحساب الختامي للدولة الذي يتكون من جزأين:

المجلد األول:

عة عى مستوى الدولة ككل،  ميثّل الحساب الختامي للدولة عى شكل معلومات مالية مجمَّ

ويقع يف مجلد واحد، ويتضمن التقرير العام والخالصات النهائية للحساب الختامي للدولة.

الكشوف والملخصات والقوائم التي يشملها المجلد األول:

تعكس ميزانية الدولة األهداَف التي ترغب يف تحقيقها.  أما الحساب الختامي فيعكس 

ح ما تمَّ رصفه فعالً وبالتايل يُظِهر الصورَة الفعلية  ما تَمَّ تحقيقه من هذه األهداف، إذ يوضِّ

ر )امليزانية(  لنش��اطات الدول��ة.  كام يَُعدُّ عى أس��اس مقارنات موضوعية تربط بني املق��دَّ

واملنرصف الفعيل للس��نة املَعّد عنها من جهة، ومن جه��ة أخرى بني املنرصف الفعيل لتلك 

الس��نة واملنرصف الفعيل للسنوات الس��ابقة.  وتُعالَج فيه األرقام القدمية والحديثة بشكل 

يساعد املسؤولني يف الحكومة وذوي االهتامم عى تحليلها والوصول إىل نتائج لها أثرها عى 

وضع السياس��ات االقتصادية واملالية واالجتامعية بشتى صورها يف املستقبل، كام يُستخَدم 

كأداة للرقاب��ة ع��ى األجهزة الحكومية التنفيذية ملعرفة م��دى قيامها بتنفيذ ميزانيتها عى 

أفضل وجه ممكن، ومدى متاشيها مع األنظمة التي تحكم ذلك التنفيذ.

)4( اإلدارة العامة للحسابات، وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )2017(.  الحساب الختامي للدولة.
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ويش��مل الحس��اب الختامي للدولة العديَد من الكش��وف وامللخصات والقوائم واملركز 

املايل، نوجزها فيام ييل:

فهرس المجلد األول:

ح محتويات هذا  فيام ييل فهرس للمجلد األول للحس��اب الختام��ي للدولة، والذي يوضِّ

املجلد.

جدول )3-7(

البيانالرقم

مقدمة1

الفهرس2

الرسوم البيانية3

ع�رض عام4

بيان اإليرادات5

املرصوفات6

خالصة املرصوفات الفعلية والتقديرية عى مستوى تصنيف مالية الحكومة7

تحليل لتقديرات إيرادات امليزانية ونتائج تنفيذها8

املرصوفات التقديرية عى مستوى تصنيف مالية الحكومة9

تجاوزات يف الرصف لدى بعض الجهات الحكومية عى اعتامدات امليزانية10

ترتيب القطاعات حسب املنرصف الفعيل لتعويضات العاملني11

ترتيب القطاعات حسب املنرصف الفعيل للمرصوفات التشغيلية12
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البيانالرقم

ترتيب القطاعات حسب املنرصف الفعيل لألصول الرأساملية13

ل لتعويضات العاملني14 استعراض مفصَّ

ل للمرصوفات التشغيلية والرأساملية15 استعراض مفصَّ

عة عى مستوى الدولة )قطاعات(16 إجاميل املرصوفات املجمَّ

ترتيب القطاعات حسب املنرصف الفعيل ونسبتها املئوية إىل الجملة17

املركز املايل18

ميزان حساب الخزانة العامة للدولة19

قامئة متجمع الوفورات20

قامئة توازن أرصدة الحسابات املركزية )اإلدارة العامة للحسابات(21

ع للدولة22 قامئة التوازن املجمَّ

ع للدولة )املوارد واالستخدامات(23 قامئة التوازن املجمَّ

عة للدولة24 قامئة املرصوفات واإليرادات املجمَّ

كشف التوازن العام25

كشف أرصدة الحسابات الوسيطة )املدينة والدائنة( عى مستوى الدولة26

كشف أرصدة أول السنة املالية )املدينة والدائنة(27

عة للدولة28 خالصة اإليرادات املجمَّ

خالصة املرصوفات النوعية عى مستوى الدولة وفق األبواب29

عة للدولة )أ( عى مستوى القطاعات30 خالصة املرصوفات املجمَّ

لة وفق الجهات الحكومية31 عة للدولة )أ( قطاعياً مفصَّ خالصة املرصوفات املجمَّ
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البيانالرقم

مرصوفات تعويضات العاملني للدولة )نوعي(32

خالصة مرصوفات تعويضات العاملني للدولة )القطاعات الوظيفية(33

مرصوفات تعويضات العاملني للدولة )وظيفي(34

املرصوفات التشغيلية للدولة )نوعي(35

املرصوفات التشغيلية للدولة )وظيفي(36

خالصة املرصوفات التشغيلية للدولة )وظيفياً(37

خالصة املرصوفات الرأساملية عى مستوى الدولة )قطاعات(38

املرصوفات الرأساملية عى مستوى الدولة )وظيفي(39

خالصة املناقالت واالعتامدات اإلضافية عى مستوى الدولة )قطاعات(40

املصدر:  وزارة املالية.

1- كشف اإليرادات المجمعة للدولة:

وب��ه اإليرادات املقدرة لكل ن��وع من اإليرادات وفق تصنيف مالي��ة الحكومية 2014، 

ومقارنتها مع اإليراد الفعيل ونسبة تحقيق الهدف إضافًة إىل نسبة تطوُّر تحصيل اإليرادات 

للس��نة الحالية عن الس��نتني املاليتني السابقتني، وهذا الكش��ف يَُعدُّ عى مستوى إيرادات 

الدولة ككل.  

2- خالصة اعتمادات الميزانية وما طرأ عليها من تعديالت خالل السنة المالية:

وبه مرصوفات الدولة وفق أبوابها املختلفة َوفْق تصنيف مالية الحكومة 2014، إذ تُبنيَّ 

االعتامدات األساسية واملناقالت واالعتامدات اإلضافية واالعتامد بعد التعديل ونسبة الزيادة 

يف االعتامدات األساسية.
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3- خالصة المصروفات التقديرية والفعلية على مستوى أبواب الميزانية للسنة المالية:

وبه مرصوفات الدولة وفق أبوابها املختلفة وفق تصنيف مالية الحكومة 2014، إذ تُبنيَّ 

االعتامدات بعد التعديل واملرصوف الفعيل منها مع بيان الوفر ونس��بة املرصوفات الفعلية 

إىل االعتامدات بامليزانية، ونس��بة تحقيق الهدف.  وكذلك تبني نس��بة تطور الرصف للسنة 

الحالية عن الس��نتني املاليتني الس��ابقتني، وهذا الكش��ف يَُعدُّ بش��كل إجاميل عى مستوى 

الدولة.

4- تحليل لتقديرات إيرادات الميزانية ونتائج تنفيذها للسنة المالية:

ل الفعيل  ر لها واملحصَّ ويُبنيَّ به أرقام حس��ابات اإليرادات التفصيلية ومسمياتها، واملقدَّ

منها، ونسبة تحقيق الهدف.

5- بيان باإليرادات المقدرة والفعلية على مستوى الحسابات الرئيسية إلى الجملة النهائية:

ر لها ونسبته لإلجاميل،  ح به أرقام حسابات اإليرادات التفصيلية ومسمياتها، واملقدَّ يُوضَّ

ل الفعيل منها ونس��بته لإلجاميل، والفرق ونس��بته، ونس��بة تحقيق الهدف.  إضافة  واملحصَّ

لإليرادات الفعلية عن الس��نتني املاليتني الس��ابقتني ونسبة التغري عنهام؛ لقياس نسبة تطور 

كل حساب من حسابات اإليرادات.

6- بيان باعتمادات المصروفات للسنة المالية:

��ح به أبواب املرصوفات املختلف��ة وفق تصنيف مالية الحكوم��ة 2014، إذ تُبنيَّ  ويُوضَّ

االعتامدات األصلية وبعد التعديل واملرصوف الفعيل منها، مع بيان الوفر ونسبة املرصوفات 

الفعلية إىل االعتامدات بامليزانية، ونسبة تحقيق الهدف.  

7- تقرير بتجاوزات في الصرف لدى بعض الجهات الحكومية على اعتمادات الميزانية:

يش��مل هذا التقرير اس��م الجهة الحكومية املتجاوزة، مع تحدي��د الباب املختص ورقم 

البند أو الربنامج أو املرشوع واسمه، وتحديد للمبلغ املتجاوز.
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8- ترتيب القطاعات حسب المنصرف الفعلي لتعويضات العاملين:

وب��ه املنرصف الفعيل وف��ق القطاعات فيام يتعلق بتعويضات العاملني، إضافة لنس��بة 

املنرصف يف كل قطاع إىل جملة املنرصف يف القطاعات.

9- ترتيب القطاعات حسب المنصرف الفعلي للمصروفات التشغيلية:

وبه املنرصف الفعيل وفق القطاعات فيام يتعلق باملرصوفات التش��غيلية، إضافة لنسبة 

املنرصف يف كل قطاع إىل جملة املنرصف يف القطاعات.

10- ترتيب القطاعات حسب المنصرف الفعلي لألصول الرأسمالية:

وبه املنرصف الفعيل وفق القطاعات فيام يتعلق باملنرصف الفعيل لألصول الرأس��املية، 

إضافة لنسبة املنرصف يف كل قطاع إىل جملة املنرصف يف القطاعات.

ل لتعويضات العاملين: 11- استعراض مفصَّ

ل��ة لبنود تعويضات العاملني الرئيس��ية طبقاً  وفي��ه بيان باالعتامدات األساس��ية واملعدَّ

لورودها يف ميزانية السنة املالية محل التقرير واملنرصف عى كل بند والباقي ونسبة تحقيق 

األهداف ونس��بة املنرصف لإلج��اميل، إضافة ملقارنة املنرصف الفع��يل باملرصوفات الفعلية 

للسنتني املاليتني السابقتني؛ لبيان نسبة تطور الرصف عن كل سنة من سنوات املقارنة.

ل للمصروفات التشغيلية والرأسمالية: 12- استعراض مفصَّ

لة ألبواب املرصوفات التشغيلية األساسية  عبارة عن بيانات باالعتامدات األساسية واملعدَّ

وأخرى للرأس��املية، طبقاً لورودها يف ميزانية الس��نة املالية محل التقرير، إضافة للمنرصف 

عى كل باب والباقي ونس��بة تحقيق األهداف ونس��بة املنرصف لإلج��اميل، إضافة ملقارنة 

املنرصف الفعيل باملرصوفات الفعلية للس��نتني املاليتني السابقتني؛ لبيان نسبة تطور الرصف 

عن كل سنة من سنوات املقارنة.
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13- إجمالي المصروفات المجمعة على مستوى الدولة )قطاعات(:

لة إلجاميل مرصوف��ات القطاعات )قطاع  عب��ارة عن بي��ان باالعتامدات األصلي��ة واملعدَّ

اإلدارة العامة، القطاع العس��كري، قطاع األمن واملناط��ق اإلدارية، قطاع الخدمات البلدية، 

قطاع التعليم، قطاع الصحة والتنمية االجتامعية، قطاع املوارد االقتصادية، قطاع التجهيزات 

األساس��ية، وح��دة الربامج العام��ة، صناديق االق��رتاض(، إضافة للمنرصف ع��ى كل قطاع 

والباقي ونس��بة تحقيق األهداف ونسبة املنرصف لإلجاميل، إضافة ملقارنة املنرصف الفعيل 

باملرصوفات الفعلية للس��نتني املاليتني السابقتني؛ لبيان نسبة تطور الرصف عن كل سنة من 

سنوات املقارنة لكل قطاع.

14- ترتيب القطاعات حسب المنصرف الفعلي ونسبتها المئوية إلى الجملة:

يف هذا الكشف تُوَضع القطاعات واملنرصف الفعيل لكل قطاع ونسبة املنرصف عليه إىل 

جملة املنرصف.

15- المركز المالي:

ح املركز املايل للس��نة املالي��ة محل التقرير كام وردت ضمن قامئة ميزان حس��اب  يُوضِّ

الخزانة العامة النتائج اإلجاملية اآلتية:

- أن األموال النقدية وما يف حكمها لدى الدولة تبلغ ) ............................... ( ريال.

 - أن األموال النقدية وما يف حكمها املس��تحقة للغري ومتثل املس��تَحق عى الدولة تبلغ
 ) ............................... ( ريال.

- وعليه تصبح األموال التي للدولة مبلغ ) ............................... ( ريال.

16- الحساب الختامي:  ميزان حساب الخزانة العامة للدولة:

يحت��وي هذا امليزان عى جانبني؛ الجانب املدين والجان��ب الدائن، ويحتوي كل جانب 

عى الحسابات وفق الجدول اآليت:
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جدول )4-7(

ميزان حساب الخزانة العامة
الدائناملدين

أ - حقوق الدولة )أ( أرصدة الصناديق ومؤسسة النقد والبنوك

متجمع الوفوراتحساب الصندوق

حساب املطلوباتحساب االحتياطي العام للدولة

مبالغ مرصوفة للقروض الداخليةودائع لدى بعض الدول

حصص رؤوس أموال الصناديق الحكوميةفائض ميزانية ........ / ........

مبالغ مرصوفة للقروض الخارجيةفائض ميزانية ........ / ........

ب - حقوق الغريفائض ميزانية ........ / ........

حساب األماناتحساب جاري مؤسسة النقد العريب السعودي

تأمينات نقديةحساب جاري البنك

ص تسديد الدين العام مرتجع رواتبمخصَّ

حساب األمانات املتنوعةحساب تسديد الدين العام

أمانات مقابل اعتامدات مستندية)ب( الحقوق النقدية لدى الغري

أخرى )أمانات مشاريع(جملة حسابات العهد

حساب أوامر الدفعسلف مستدمية

حساب الحواالتسلف مؤقتة

حساب شيكات البنكعهد تحت التحصيل

حساب شيكات مؤسسة النقد العريب السعوديعهد اعتامدات مستندية

حسابات أخرى )مدينة محلية(*

موضحة إفرادياتها يف كشف التوزان التفصييل واملجلد 

الثاين

مستحقة الدفع )دائنة محلية(*

موضحة إفرادياتها يف كشف التوزان التفصييل واملجلد 

الثاين

حسابات دائنة أخرى متنوعةقروض صناديق التنمية

ج - دائنونقروض داخلية

اقرتاض لتمويل امليزانيةقروض خارجية

خدمة الدين العام)ج( مبالغ ُملتزم بها لسداد خدمة الدين العام

صكوك حكومية

سندات التنمية الخارجية

االقرتاض الخارجي 

اإلجاميلاإلجاميل
املصدر:  وزارة املالية.
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17- قائمة متجمع الوفورات:

يُبنيَّ يف هذه القامئة متجم���ع وفورات الس��نوات السابقة )أو عجز السنوات السابقة(، 

ويُضاف وفورات )أو عجز( العام املايل الحايل للوصول إىل جملة متجمع الوفورات يف نهاية 

السنة الحالية.

أ   - متجمع وفورات الس��نوات الس��ابقة = )حقوق الدولة - أرصدة أول السنة املدينة( )-( 

)التزامات الدولة - أرصدة أول السنة الدائنة(.

ب- نتائج تنفيذ امليزانية = اإليرادات الفعلية )-( املرصوفات الفعلية = الفرق بني اإليرادات 

واملرصوفات.

ج - فرق ح / تسوية املستحقات العامة = الرصيد الدائن )-( الرصيد املدين.

- حساب / جاري املالية - وفورات سنوات مالية سابقة. د 

** الرصيد الدائن )-( الرصيد املدين = اإلجاميل.

18- قائمة توازن أرصدة الحسابات المركزية )اإلدارة العامة للحسابات(:

يف الجانب املدين من القامئة يُوَضع حساب االحتياطي العام للدولة وودائع لدى بعض 

الدول + مدورات الفرتة السابقة فالجملة.  أما الجانب الدائن فيحتوي عى جاري الوزارات، 

مع توضيح حساب االحتياطي العام للدولة يف السنة املالية الحالية، واملدور لحساب جاري 

وزارة املالي��ة للس��نة املالية القادمة، وعوائد عى حس��اب االحتياطي لدى مؤسس��ة النقد 

واملحول من حس��اب االحتياطي لغري الجاري، لنصل للرصيد النقدي يف مؤسسة النقد حتى 

نهاية السنة.

19- قائمة التوازن المجمع للدولة:

ع للدولة بشكل عام، يُبنيِّ الجانب املدين مرصوفات امليزانية  ومتثِّل كش��ف توازن مجمَّ

واألرصدة املدينة يف نهاية الس��نة مطروحاً من مجموعه��ا األرصدة املدينة املدورة من أول 

السنة، يف حني ميثِّل الجانب الدائن إيرادات امليزانية مضافاً لها األرصدة الدائنة مطروحاً من 

املجموع األرصدة الدائنة املدورة من أول السنة للوصول إىل توازن الجانبني.
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20- قائمة المصروفات واإليرادات المجمعة للدولة:

وتتضمن هذه القامئة كافة اإليرادات الفعلية واملقدرة عى مستوى الحسابات الرئيسية 

واإليرادات مس��تحقة الدفع التي مل تُدَرج يف امليزانية.  ويف الجانب اآلخر من القامئة تظهر 

مرصوفات امليزانية عى مستوى األبواب للدولة بشكل عام )املبالغ الفعلية واملقدرة( إضافة 

إىل ف��روق العملة والتكاليف املرتتب��ة عى إنفاق امليزانية، ويظهر الف��رق بني الجانبني إما 

فائضاً أو عجزاً.

21- كشف التوازن العام:

يحتوي هذا الكش��ف عى منوذجني:  األول ُمبوَّب وف��ق القطاعات، واآلخر مبوَّب وفق 

الجه��ات الحكومية.  وكل كش��ف يحتوي ع��ى جانبني؛ مدين ودائن، فج��دول القطاعات 

يحوي الجانب املدين منه بيانات عن:  اسم القطاع، املرصوفات، عهد سلف مستدمية، عهد 

س��لف مؤقتة، عهد تحت تحصيل، عهد اعتامدات مس��تندية، حساب جاري الوزارة املالية، 

حساب تسوية املس��تحقات العامة، فائض امليزانية، حساب الصندوق، حساب جاري وزارة 

املالية - وفورات سنوات مالية سابقة، حسابات مدينة، حساب جاري مؤسسة النقد العريب 

السعودي، حساب جاري البنك، قروض داخلية، قروض خارجية، عهد قروض صناديق التنمية، 

املجموع ناقصاً مدورات س��نوات س��ابقة وبعدها الجملة النهائية، فاملجموع.  أما الجانب 

الدائ��ن فيحتوي بيان��ات عن:  مبالغ مرصوفة للقروض الداخلي��ة، مبالغ مرصوفة للقروض 

الخارجية، حساب املطلوبات، حساب الحواالت، رؤوس أموال الصناديق الحكومية، حساب 

أوامر الدفع، حساب تسوية املستحقات العامة، حساب جاري وزارة املالية، حساب شيكات 

البنك، حساب ش��يكات مؤسسة النقد العريب الس��عودي، أمانات مشاريع، حسابات دائنة 

أخرى، أمانات مقابل اعتامدات مس��تندية، أمان��ات مرتجع رواتب، أمانات تأمينات نقدية، 

األمانات املتنوعة، اإليرادات.

كذلك جدول الجهات الحكومية يحتوي عى نفس البيانات لكن عى مس��توى كل جهة 

حكومية، فيظهر به الفصل والفرع واسم الجهة، وبقية الخانات مثل الجدول السابق.
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22- كشف أرصدة الحسابات الوسيطة )المدينة والدائنة( على مستوى الدولة:

ينقس��م هذا الكش��ف إىل جانبني:  الجان��ب األمين وهو املدي��ن، ويحتوي عى أرصدة 

حس��ابات التس��وية املدينة )العهد، القروض الخارجية والداخلية، والتزامات لخدمة الدين 

ح به أرصدة السنة الحالية ومقارنتها بأرصدة هذه  العام، والحسابات الجارية املدينة(، ويُوضَّ

الحس��ابات بالس��نتني املاضيتني.  أما الجانب األيرس منه فهو الدائن، ويحتوي عى أرصدة 

حس��ابات التس��وية الدائنة )األمانات، أخرى، القروض، س��ندات التنمية، صكوك حكومية، 

خدمة الدين العام، الحسابات الجارية الدائنة من مطلوبات وأوامر دفع وحواالت وشيكات 

ح به أرصدة الس��نة الحالية ومقارنتها بأرصدة هذه الحس��ابات بالس��نتني  وغريها(، ويُوضَّ

املاضيتني.  

23- كشف أرصدة الحسابات أول السنة المالية )المدينة والدائنة(:

وهو كش��ف بأرصدة الحس��ابات املدينة والدائنة أول الس��نة املالية، ويش��مل الجانب 

املدين البيانات والحس��ابات:  فصل / فرع، عهد سلف مس��تدمية، عهد سلف مؤقتة، عهد 

تحت التحصيل، عهد اعتامدات مس��تندية، حس��اب الصندوق، فائض امليزانية، حس��ابات 

مدينة أخرى، حس��اب جاري مؤسس��ة النقد، حس��اب جاري البنك، قروض داخلية، قروض 

خارجية، عهد قروض صناديق التنمية والجملة.

بينام يحتوي الجانب الدائن عى:  فصل / فرع، أمانات مقابل عهد اعتامدات مستندية، 

أمانات تأمينات نقدية، أمانات مرتجع رواتب، أمانات مش��اريع، األمانات املتنوعة، حساب 

أوام��ر الدفع، حس��اب الحواالت، رؤوس أم��وال الصناديق الحكومية، حس��اب املطلوبات، 

حسابات دائنة أخرى، حساب شيكات مؤسسة النقد العريب السعودي، والجملة.

عة للدولة: 24- خالصة اإليرادات المجمَّ

وبه��ا أرقام حس��ابات اإليرادات وبيانه��ا واألرقام التقديرية والفعلية لكل حس��اب مع 

تحديد نسبة املتحقق منها ونسبها إلجاميل اإليرادات، مع توضيح اإليرادات الفعلية لسنتي 

املقارنة ونسب التغري عنهام.
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25- خالصة المصروفات النوعية على مستوى الدولة وفق األبواب:

وتُبنيِّ خالصة املرصوفات وفق األبواب الثامنية، وبها االعتامدات بعد التعديل واملنرصف 

الفعيل والباقي من االعتامد إضافة لنس��بة املنرصف ونس��بة تحقيق الهدف لكل باب، مع 

مقارنة ذلك باملرصوفات الفعلية للسنتني املقارنتني مع توضيح نسبة تطوُّر كل باب عن كل 

سنة مقارنة، مع توضيح ما تمَّ متويله من اإليرادات املبارشة من هذه األبواب.

26- خالصة المصروفات المجمعة للدولة )أ( على مستوى القطاعات:

لة إلج��اميل مرصوفات القطاعات  عبارة ع��ن بيان بخالصة االعت��امدات األصلية واملعدَّ

)قط��اع اإلدارة العامة، القطاع العس��كري، قطاع األمن واملناط��ق اإلدارية، قطاع الخدمات 

البلدي��ة، قطاع التعليم، قطاع الصحة والتنمي��ة االجتامعية، قطاع املوارد االقتصادية، قطاع 

التجهيزات األساس��ية، وحدة الربامج العام��ة، صناديق االقرتاض(، إضافة للمنرصف عى كل 

قطاع والباقي ونس��بة تحقيق األهداف ونس��بة املنرصف لإلجاميل، إضافة ملقارنة املنرصف 

الفعيل باملرصوفات الفعلية للس��نتني املاليتني الس��ابقتني؛ لبيان نسبة تطوُّر الرصف عن كل 

سنة من سنوات املقارنة لكل قطاع، مع بيان ما تمَّ متويله من اإليرادات املبارشة.

لة وفق الجهات الحكومية: عة للدولـــة )أ( قطاعياً مفصَّ 27- خالصة المصروفات المجمَّ

نفس الخالصة السابقة لكن يُوزَّع كل قطاع وفق الجهات الحكومية.

28- مصروفات تعويضات العاملين للدولة )نوعي(:

لة ملرصوف��ات تعويضات العاملني  عب��ارة عن بيان بخالصة االعت��امدات األصلية واملعدَّ

لة وفق بنودها، إضافة للمنرصف عى كل بند والباقي ونسبة تحقيق األهداف ونسبة  مفصَّ

املن��رصف لإلجاميل، إضاف��ة ملقارنة املنرصف الفعيل باملرصوفات الفعلية للس��نتني املاليتني 

الس��ابقتني؛ لبيان نس��بة تطور الرصف عن كل سنة من س��نوات املقارنة لكل بند، مع بيان 

ما تم متويله من اإليرادات املبارشة.
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29- خالصة مصروفات تعويضات العاملين بالدولة )القطاعات الوظيفية(:

نفس الكشف السابق لكنه وفق قطاعات امليزانية.

30- مصروفات تعويضات العاملين بالدولة )وظيفي(:

نفس الكشف السابق لكن يُوزَّع كل قطاع وفق الجهات الحكومية.

31- المصروفات التشغيلية للدولــــــة )وظيفي(:

لة للمرصوفات التش��غيلية وفق  عب��ارة عن بيان بخالص��ة االعتامدات األصلي��ة واملعدَّ

القطاعات املختلفة، إضافة للمنرصف عى كل قطاع والباقي ونسبة تحقيق األهداف ونسبة 

املن��رصف لإلجاميل، إضاف��ة ملقارنة املنرصف الفعيل باملرصوفات الفعلية للس��نتني املاليتني 

الس��ابقتني؛ لبيان نس��بة تطور الرصف عن كل سنة من سنوات املقارنة لكل قطاع، مع بيان 

ما تمَّ متويله من اإليرادات املبارشة.

32- خالصة المصروفات التشغيلية للدولة )وظيفياً(:

نفس الكشف السابق لكن يُوزَّع كل قطاع وفق الجهات الحكومية.

33- المصروفات التشغيلية للدولة )نوعي(:

لة  لة للمرصوفات التش��غيلية مفصَّ عب��ارة عن بيان بخالص��ة االعتامدات األصلية واملعدَّ

وفق بنودها، إضافة للمنرصف عى كل بند والباقي ونسبة تحقيق األهداف ونسبة املنرصف 

لإلجاميل، إضافة ملقارنة املنرصف الفعيل باملرصوفات الفعلية للس��نتني املاليتني الس��ابقتني، 

لبيان نسبة تطور الرصف عن كل سنة من سنوات املقارنة لكل بند، مع خصم ما تمَّ متويله 

من اإليرادات املبارشة.

34- خالصة المصروفات الرأسمالية على مستوى الدولة )قطاعات(:

لة للمرصوفات الرأس��املية وفق  عب��ارة عن بيان بخالص��ة االعتامدات األصلي��ة واملعدَّ

القطاعات املختلفة، إضافة للمنرصف عى كل قطاع والباقي ونسبة تحقيق األهداف ونسبة 
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املن��رصف لإلجاميل، إضاف��ة ملقارنة املنرصف الفعيل باملرصوفات الفعلية للس��نتني املاليتني 

الس��ابقتني؛ لبيان نس��بة تطور الرصف عن كل سنة من سنوات املقارنة لكل قطاع، مع بيان 

ما تمَّ متويله من اإليرادات املبارشة.

35- المصروفات الرأسمالية على مستوى الدولة )وظيفي(:

نفس الكشف السابق لكن يُوزَّع كل قطاع وفق الجهات الحكومية.

36- خـالصـة المناقالت واالعتمادات اإلضافية على مستوى الدولة )قطاعات(:

وه��ي خالص��ة باملناقالت التي مت��ت مبوبًة وف��ق القطاع��ات، حيث تُب��نيِّ املناقالت 

واالعتامدات اإلضافية لكل قطاع.

المجلد الثاني:

د الجهات الحكومية، ويحتوي عى الحسابات الختامية للجهات  ويقع يف أكرث من جزء لتعدُّ

الحكومية فصالً فصالً وفرعاً فرعاً، إذ تش��تمل حس��ابات كل جه��ة حكومية عى ملخصات 

لحسابتها الختامية املرَسلة لوزارة املالية بعد التأكد من صحتها.  فتتضمن اإليرادات الفعلية 

رة مع بيان نس��بة التحصيل ومقارنة هذه النسبة بسنوات سابقة،  ومقارنتها باإليرادات املقدَّ

ك��ام يتضمن بيانات املرصوفات م��ن اعتامدات أصلية واعتامدات بع��د التعديل واملنرصف 

الفعيل والوفر ونس��بة الرصف مع املقارنة بسنوات سابقة، وبيان بأرصدة حسابات التسوية 

ص لكل جهة حكومية  كاألمانات والُعهد باإلضافة إىل ملخص الحساب الختامي، بحيث تُخصَّ

عة الواردة يف املجلد األول. صفحات مستقلة من هذا املجلد، وهو تفصيل للحسابات املجمَّ
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أسئلة وتمارين الفصل السابع:

السؤال األول:  أجب عن األسئلة اآلتية:

1- ما النقاط املهمة التي عى الجهات الحكومية أن تأخذها يف االعتبار عند تصميم الربامج 

املحاسبية اآللية؟

2- عرِّف التقارير املالية الحكومية، وبنيِّ أهميتها، وما أهدافها؟

3- ما الفرق بني األهمية واألهداف؟

4- ما الخصائص النوعية للتقارير املالية الحكومية؟

5- ما الجهات العليا املستفيدة من التقارير املالية الحكومية؟

6- ما هي متطلبات وزارة املالية من التقارير املالية الحكومية؟

7- ما املقصود بإقفال الحسابات:  اليومي، الشهري، السنوي؟

8- متى يتم إقفال الحسابات اليومي يف ظلِّ استخدام الربامج املحاسبية اآللية؟

9- أين يكمن الجانب الرقايب يف اإلقفال اليومي للحسابات؟

10- ما هي التقارير املالية الشهرية لإليرادات؟

11- ما هي أهم التقارير املالية الشهرية للمرصوفات؟

ث عن تقرير املديونيات املستحقة لخزينة الدولة. 12- تحدَّ

13- ما هو الجدول الشهري؟

14- أين تكمن أهمية تقرير الجدول الشهري؟

15- ما الجداول التي يتكون منها جدول الحساب الشهري؟

16- ماذا تعني املبالغ املوجودة يف الجانب املدين من ميزان الحس��اب الشهري لإليرادات، 

العهد واألمانات؟

17- ما هي املعلومات التي يبينها كشف حسابات التسوية بالجدول الشهري؟

18- ماذا يتضمن كشف التوازن من أرقام؟
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19- بنيِّ أداًة من أدوات تطبيق الحوكمة يف القطاع العام متعلقة بالحساب الختامي.

20- ما هو الحساب الختامي؟

21- يُعربِّ الحساب الختامي عام حدث من نشاطات اقتصادية للجهة الحكومية خالل العام 

املايل السابق، أوجز أهمية هذا التقرير.

22- ضمن تعليامت إقفال الحس��ابات أن عى الجهات الحكومية التقيُّد مبا ورد يف الفقرتني 

)3،2( من )خامساً(.  فامذا ورد فيهام؟  

23- عند تطبيق أساس االستحقاق يف املحاسبة الحكومية.  ما هي إجراءات اإلقفال اإلضافية؟

24- ما محتويات ومرفقات الحساب الختامي؟

25- ما املخالصات املطلوب إرفاقها بالحساب الختامي املُثبتة لتسديد استحقاقات الجهات 

الحكومية؟

26- ملخص الحساب الختامي، ما هي األرقام التي يشملها؟

27- ما أطراف معادلة ملخص الحساب الختامي؟

السؤال الثاني:  أجب بصح )√( أو خطأ )×( للعبارات اآلتية:

)     ( 1- األنظمة املحاسبية فعاليتها تظهر من خالل مجموعة التقارير املالية التي تصدرها.

)     ( 2- التقاري��ر املالي��ة الحكومية هي عرض للمعلوم��ات املالية يَُعدُّ بناًء عى تعليامت 

تصدر من الديوان العام للمحاسبة.

)     ( 3- األهمي��ة م��اذا نريد أن نُحقِّق من إع��داد التقارير املالية.  واألهداف هي النتائج 

التي سوف تحققها التقارير.

)     ( 4- م��ن أهداف التقارير املالية الحكومية عرض وتلخيص نتائج تنفيذ املوازنة العامة 

يف ضوء األنظمة واللوائح والتعليامت املالية الحكومية.

)     ( 5- التقارير املالية الحكومية ليس��ت غاية يف حد ذاتها، بل وسيلة لتوصيل معلومات 

مالي��ة تتعلق بالجهات الحكومية وأنش��طتها للمهتمني بها، لتس��اعدهم يف اتخاذ 

القرارات يف عمليات التخطيط والرقابة وتقييم األداء.
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)     ( 6- من الجهات العليا املستفيدة من التقارير املالية الحكومية، وزارة املالية.

)     ( 7- وزارة املالية جهاز رقايب، والديوان العام للمحاسبة جهاز مراجعة.

)     ( 8- يف نهاي��ة كل أس��بوع يت��م إعطاء أمر إلكرتوين للنظام املحاس��بي بتس��جيل كافة 

العمليات املالية التي أُنجزت هذا األسبوع يف السجالت املحاسبية.

)     ( 9- تعط��ي وزارة املالي��ة ف��رتة ُمتممة يف الغالب حوايل )45( يوماً إلجراء التس��ويات 

املحاسبية الالزمة لإلقفال وإعداد الحساب الختامي عن السنة املالية.

رة وفق تصنيف مالية  )     ( 10- تقري��ر خالص��ة اإليرادات الش��هري يبني اإليرادات املق��دَّ

ل خالل الش��هر الحايل وخالل األش��هر الس��ابقة وإجاميل ما تمَّ  الحكومة واملحصَّ

تحصيله.

م تقرير الحالة املالية لبنود املرصوفات الكثري من املعلومات للجهات الرقابية  )     ( 11- يقدِّ

واإلدارات التنفيذية التخاذ القرارات الالزمة ويف الوقت املناسب.

)     ( 12- يشمل تقرير الجدول الشهري كشوفاً لإليرادات والنفقات بكافة أشكالها، وخالصة 

املرصوفات واملعامالت عى األصول غري املالية، وميزان الحساب الشهري، وكشفاً 

بأرصدة الحسابات.  

)     ( 13- ميزان الحساب الشهري يعطي تأكيداً عى توازن الحسابات خالل الشهر، وهذا 

أصبح أقل أهميًة بس��بب اس��تخدام األنظمة املحاس��بية اآللية التي ال تقبل أي 

عملية مالية ما مل تكن متوازنة.  

)     ( 14- كش��ف خالص��ة املرصوف��ات واملعامالت عى األصول غ��ري املالية يوِّضح خالصة 

املرصوفات، وال يشمل خالصة املعامالت عى األصول غري املالية.

لة  )     ( 15- أُطلِق عليه امليزاُن الشهري؛ ألن توازنه يؤكِّد لنا توازَن العمليات املالية املسجَّ

يف الحسابات لهذا الشهر، وهو يتكون من جانبني:  املدين، والدائن.

)     ( 16- متثِّل املرصوفات يف الجانب املدين من امليزان الش��هري املبالَغ املس��تبعدة من 

املرصوفات خالل الشهر.

)     ( 17- متثِّل أرصدة حسابات األمانات يف كشف حسابات التسوية، األمانات التي ال تزال 

معالة بهذا الحساب ومل تُسوَّ حتى نهاية الشهر، والتي ستُنَقل للشهر القادم.
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)     ( 18- أرصدة وسائل الدفع )أوامر الدفع والشيكات( يف كشف حسابات التسوية متثِّل 

قيمَة ما رُصف منها حتى نهاية الشهر التقرير.

)     ( 19- أرص��دة الجه��ات الحكومية يف نهاية الس��نة املالية ال ت��دور كلها، وإمنا بعضها 

وبشكل غري متوازن.

)     ( 20- الحساب الختامي هو تقرير مايل سنوي يَُعدُّ يف نهاية السنة املالية، يشمل كافة 

األرقام التقديرية ملرصوفات وإيرادات الجهة الحكومية.

لة وفق أنواعها خالل  )     ( 21- يُعطي الحساب الختامي صورًة كاملًة عن اإليرادات املحصَّ

ر إلظهار أي انحرافات سلبية أو إيجابية. السنة املالية، ومقارنتها باملُقدَّ

)     ( 22- يج��ب إي��داع كافة األرصدة النقدي��ة املوجودة لدى أمن��اء الصناديق وأرصدة 

الحسابات الجارية الخاصة يف حساب جاري وزارة املالية.

)     ( 23- تعمي��م وزارة املالي��ة رقم 81767 وتاري��خ 1435/7/14 ه�، قىض بأن يتم رصف 

مس��تحقات املقاولني عن طريق النظام الس��عودي للتحوي��الت املالية )رسيع(، 

وعدم قبول أي أمر دفع غري مشتمل عى رقم الحساب البنيك )اآليبان(.

)     ( 24- يجوز الخصم عى اعتامدات بنود امليزانية والتعلية يف حساب األمانات، ومن ثَمَّ 

الرصف النقدي يف فرتة الحقة.

)     ( 25- املبال��غ الت��ي تُس��وَّى أو تُورَّد بالزيادة عن العهد يت��م إضافتها إىل اإليرادات أو 

األمانات.

)     ( 26- يُرفَق بالحساب الختامي كشٌف إفرادي برصيد حساب أوامر الدفع التي مل ترُصف 

حتى نهاية السنة املالية.

)     ( 27- يتم مطابقة حساب جاري وزارة املالية مع اإلدارة العامة للميزانية بوزارة املالية.

)     ( 28- الجانب الدائن من معادلة ملخص الحساب الختامي يشمل إجاميل املرصوفات 

الفعلية خالل العام، أرصدة حس��ابات التس��وية املدينة املدورة للعام الق���ادم، 

ويُطرح منه األرصدة املدينة املدورة من العام املايض.
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الســؤال الثالث:  فيما يلي البيانات المستخرَجة في نهاية شهر )11( من السنة 

المالية من النظام المالي إلحدى الجهات الحكومية:

املطلوب:

1- إعداد جدول الحساب الشهري لشهر )11(.

2- إعداد كشف التوازن الشهري لنفس الشهر.

اعتامد البيان
امليزانية

الشهر
الجاري

األشهر 
املاضية

أوالً - اإليرادات:

475.0001.025.000اللوحات اإلعالنية 142113

600.0001.750.000الجزاءات والغرامات 1431

900.0001.250.000رخص عمل 1422213

ثانياً - املرصوفات:

8.000.000750.0004.750.000رواتب املوظفني املدنيني 211111

2.000.000150.0001.300.000بدالت املوظفني املدنيني 211121

روات��ب مقطوع��ة للوظائف املؤقت��ة وما يف 
1.850.000250.000950.000حكمها 2111155

4.750.000600.000500.000أجور العامل 211114

1.300.00092.50072.500مكافآت املوظفني املدنيني 211131

املدني��ني  للموظف��ني  الس��فرية  املصاري��ف 
221331600.00036.00054.000

400.00015.00010.000تذاكر السفر 22134



الفصل السابع

املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية 454

اعتامد البيان
امليزانية

الشهر
الجاري

األشهر 
املاضية

380.00025.50024.500الشحن الربي 221152

720.00015.20035.300استئجار املباين 221411

65.00026.30023.700استهالك الكهرباء 221111

250.00018.500116.500حفالت وضيافات 22132

110.0007.50027.500نفقات إدارية أخرى 22139

1.440.00035.000250.000مرصوفات مكتبية 22201

2.000.00050.0001.200.000استئجار أجهزة ومعدات تقنية 221422

450.00027.500172.500محروقات لوسائط النقل 221211

1.900.000-3.000.000مواد ومستلزمات صناعية للتدريب 222051

750.00010.000390.000نفقات األبحاث العلمية 223202

1.000.00047.750472.750التشغيل والصيانة والنظافة املبارشة 2241

750.00027.500375.500الصيانة والنظافة )عقود( مساجد 224215

1.000.00015.750575.250 املعلومات والبيانات 2254

حسابات التسوية
املتأخر من الشهر املايضعمليات الشهر الجاري

دائنمديندائنمدين

20.000-15.000250.000األمانات - تأمينات نقدية

21.500-40.000100.000األمانات - مرتجع رواتب
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حسابات التسوية
املتأخر من الشهر املايضعمليات الشهر الجاري

دائنمديندائنمدين

30.000-55.000700.000األمانات - متنوعة

-400.000100.000100.000العهد - سلف مستدمية

-10.0009.00060.000العهد - سلف مؤقتة

-15.0007.50030.000العهد - عهد تحت التحصيل

-815.000133.5001.910.000العهد - اعتامدات مستندية

70.00015.000190.000الصندوق

1.641.500-125.000190.000جاري وزارة املالية

120.500-90.000100.000أوامر الدفع

13.000-25.00061.000الشيكات

--200.000-املستحقات العامة

25.000-10.00029.000املطلوبات

11.838.5002.225.000األرصدة املدورة من العام املايض 



الفصل السابع

املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية 456

السؤال الرابع:  فيما يلي األرصدة المستخرَجة من دفاتر وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

في نهاية السنة المالية:

323.000اإليرادات17.280.000املرصوفات

170.000الشيكات272.000الصندوق

2.150.000أوامر الدفع620.000عهد سلف مستدمية

400.000األمانات املتنوعة3.100.000عهد اعتامدات مستندية

40.000املطلوبات68.000العهد املؤقتة

167.000أمانات مرتجع رواتب260.000عهد تحت التحصيل

17.000.000دائنجاري وزارة املالية

2.000.000دائنتسوية املستحقات العامة

وكانت األرصدة يف نهاية العام املايل السابق:  

900.000عهد اعتامدات مستندية

450.000عهد سلف مستدمية

250.000عهد تحت التحصيل

900.000أوامر دفع

230.000األمانات املتنوعة

220.000املطلوبات

900.000أمانات مقابل اعتامدات مستندية قامئة

دتها وزارة  مة لقفل الحس��ابات وإعداد الحس��اب الختامي التي حدَّ وخالل الفرتة املتمِّ

املالية جرت العمليات اآلتية:
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1- عند مطابقة حس��اب تس��وية املس��تحقات العامة مع املقيَّد يف س��جالت معهد اإلدارة 

اكتُشف أن هناك خطأً بالزيادة يف سجالت الجهة قدره )33.000( ريال.

2- تم اس��تالم إش��عار وزارة املالية بتخفيض نصف قيمة االعتامد املس��تندي املفتوح باسم 

الرشك��ة الفرنس��ية للتقنيات يف منتصف الس��نة املالي��ة، بلغت قيمة نص��ف االعتامد 

)450.000( ريال.

3- أودع أمني الصندوق الرصيد النقدي الباقي بصندوق الوزارة يف نهاية الس��نة املالية وملا 

يتم إجراء قيد اإليداع بعُد.

ن رصيد حساب أوامر الدفع أمَر الدفع املحرَّر لرصف استحقاق أحد املقاولني بقيمة  4- تضمَّ

د يف  )250.000( ري��ال، أُعيد للجه��ة لتعديله ومل يتم تعديله حتى نهاي��ة املوعد املحدَّ

تعليامت اإلقفال إلجراء التعديل عى أوامر الدفع.

5- تم استالم مستندات دالة عى رصف مبلغ )85.000( ريال من السلفة املستدمية املرصوفة 

لفرع الوزارة بجدة.

6- تم اس��تالم إش��عار إيداع يف فرع مؤسسة النقد مببلغ )15.000( ريال الباقي من السلفة 

املستدمية املرصوفة لفرع الوزارة بجدة.

7- ميثِّل باقي رصيد حساب السلف املستدمية مبالغ مرصوفة إلحدى امللحقيات بالخارج.

م أحد املقاولني لرصف استحقاقه البالغ  8- اكتُش��ف أنه يف شهر )5( من الس��نة املالية تقدَّ

)57.000( ريال، وقد قام املحاس��ب بتحرير أمر اعتامد رصف سليم ومتوازن لكنَّ كاتب 

أم��ر الدفع أخطأ وحرَّر أمر الدفع مببلغ )75.000( ريال، وقد اس��تلمت الوزارة إش��عاَر 

وزارة املالية برصف أمر الدفع وأجرت القيَد الالزم.

9- تم اس��تالم مس��تندات رصف عهدة مؤقتة ملأمور املش��رتيات لرشاء أدوات مكتبية من 

معرض الكتاب بلغت )68.000( ريال.

10- عند مطابقة حس��اب جاري وزارة املالية اتضح أن الوزارة أودعت يف ش��هر )3( ش��يكاً 

قاً يف مؤسسة النقد مببلغ )85.200( ريال، ميثِّل الشيك قيمَة خطاب ضامن مصادر  مصدَّ

ولكن قُيِّد خطأً يف سجالت الجهة مببلغ )82.500( ريال.
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11- ت��م اكتش��اف رصف مبلغ )4.400( ريال بالزيادة عى مكاف��أة خارج الدوام املرصوفة 

للموظف مؤيد الراشد يف شهر )4( املايض.  

ق مببلغ )22.500( ريال يف مؤسسة النقد،  12- يف نهاية الس��نة املالية تم إيداع ش��يك ُمصدَّ

ميثِّل املبلغ غرامَة تأخري استحقت عى أحد املوردين خالل السنة وأُثبتت يف السجالت 

كعهدة بعد رصف كامل استحقاق املورد، ومل يُحرَّر إذن التسوية من واقع إشعار إيداع 

الشيك يف مؤسسة النقد.

13- انتهت السنة املالية ومل تَرد مستندات رصف باقي االعتامدات املستندية.

14- تم إزالة رصيد حساب األمانات مرتجع رواتب.

مة مل تتلق الوزارة إشعاراً برصف الشيكات املحرَّرة. 15- حتى نهاية الفرتة املتمِّ

مة مل تتلق الوزارة إشعاراً برصف أوامر الدفع املحرَّرة. 16- حتى نهاية الفرتة املتمِّ

املطلوب:

إع��داد ملخص الحس��اب الختامي عن الس��نة املالية املنتهية يف ض��وء تعليامت إقفال 

الحس��ابات وإعداد الحس��ابات الختامية بعد إعداد القيود املحاس��بية الالزمة خالل الفرتة 

مة. املتمِّ

الحساب الختامي للسنة املالية ............................................  

فصل )     ( وزارة / مصلحة ....................................................

ف�رع )     ( ...................................................................................................

ملخص الحساب الختامي للعام املايل للسنة املالية ....... / ....... / .......

بيانريالهـبيانريالهـ

إيرادات العام الحايلمرصوفات العام الحايل

جاري وزارة املاليةجاري وزارة املالية

تسوية املستحقات العامةتسوية املستحقات العامة
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بيانريالهـبيانريالهـ

املدين��ة  األرص��دة  تُض��اف 

املدورة للعام القادم:

الدائن��ة  األرص��دة  تُض��اف 

املدورة للعام القادم:

تأمينات نقديةالعهد املؤقتة

أمانات متنوعةعهد تحت التحصيل

اعت��امدات عهد اعتامدات مستندية مقاب��ل  أمان��ات 

مستندية قامئة

الحواالتسلف مستدمية

أوامر الدفع

الشيكات

املطلوبات

املجموعاملجموع

تُط��َرح األرص��دة املدينة أول 

العام

تُط��َرح األرص��دة الدائنة أول 

العام

املجموعاملجموع
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الفصل الثامن

الرقابة المالية

اإلنف��اق الكبري للدولة عىل املش��اريع وتقديم الخدمات يف كاف��ة القطاعات يتطلب أن 

يواك��ب ذلك إج��راءات رقابية تحمي املال العام من الرسقة واإلرساف وس��وء االس��تخدام، 

وتدع��م األدوات الت��ي تضمن كفاءة اإلنف��اق.  واملهم يف األدوات الرقابية املس��تخَدمة أن 

تكون قابلًة للتطوُّر والتكيُّف وفق متطلبات الزمان واملكان والتغري الفني والتقني، فتطبيق 

نظام محاس��بي يعتمد عىل أس��اس االس��تحقاق بدالً من األس��اس النقدي يتطلب تطويَر 

األدوات الرقابية ومنها التقارير املالية، كذلك استخدام نظام محاسبي آيل جديد يتطلب بناَء 

اإلجراءات واألدوات الرقابية املالية داخل هذا النظام لضامن تطبيقها آلياً.

ويرى الكاتب أنَّ الرقابة املالية عندما نتحدث عنها فهي أقرب ما تكون مهمة تنفيذية، 

وميك��ن أن نُفرِّق بينها وب��ن املراجعة.  الرقابة املالية هي جزء م��ن العمل املايل التنفيذي 

الذي لن يكتمل إال مبساهمة املراقب يف تنفيذ العملية مثل عمل املراقب املايل يف الجهات 

الحكومية ال يتم إنهاء إجراءات الرصف إال باعتامده، وكذلك املدقق ورئيس قسم املحاسبة 

ومدير اإلدارة املالية كلهم مراقبون.  أما املراجع أو املراجعة فيُفرتض أال تكون من الوظائف 

التنفيذية، وهي تؤدي العمل بعد انتهائه أو خالله، وهي ليست جزءاً من العملية التنفيذية، 

وميك��ن أن يُنَجز العمل بدون وجود املراجع مثل عمل الديوان العام للمحاس��بة واملراجع 

الداخ��ي واملراجع القانوين، كله��م ال يتدخلون يف تنفيذ العمل امل��ايل لكنهم يراجعونه يف 

الوقت املناسب لهم.

لماذا هناك حاجة للرقابة المالية؟

غالب��اً ما يتم تحديد أهداف لإلنفاق، وللتأكد م��ن تحقيقها يتطلب األمر وجود أدوات 

للرقاب��ة املالي��ة تضبط العمل امل��ايل وتُقلِّل من مخاط��ره وتُخفِّف انحرافات��ه، وُتكِّن من 

االس��تخدام األمثل للموارد املادية والبرشي��ة املتاحة، وهذا يندرج تحت الرقابة املالية التي 

تُحقِّق ذلك من خالل إجراءات الضبط الداخي املُقرَّة يف الجهة الحكومية.  
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مفهوم الرقابة المالية:

هي منظومة األدوات والوسائل والضوابط واإلجراءات التي تضبط نظامية العمل املايل، 

وتؤكد تحقيق األهداف املخطَّطة بكفاءة وفاعلية.

مصادر الرقابة المالية:

الرقاب��ة املالية يف الس��عودية تتش��كل م��ن األنظمة واللوائ��ح والقواع��د والتعليامت 

واإلجراءات.

- األنظمة:  هي ما يصدر من نُظم مالية من السلطة الترشيعية )مجلس الوزراء(.

- اللوائح:  تصدرها الس��لطة التنفيذية )الوزارات مثل املالية، والجهات الحكومية األخرى(، 

بتخويل واضح من األنظمة الترشيعية.

- القواعد:  قد تحتاج بعض اللوائح التنفيذية لقواعد تفصيلية أكرث، وهي تصدر من الوزير 

أو رئيس الجهة الحكومية.

- التعليامت:  تصدر لتنفيذ بعض اإلجراءات الخاصة ببعض القضايا املستجدة دون مخالفة 

للنظم واللوائح والقواعد.

- اإلج��راءات:  هي تفصيل لكيفية تأدية األدوات الرقابية التي كفلتها الترشيعات الس��ابقة 

لضامن تنفيذها بالشكل املطلوب، وتشمل الخطوات والنامذج املطلوبة لتنفيذ العمل.

قواعد الرقابة المالية في السعودية:

م��ن القواعد التي تحكم الرقابة املالية يف اململكة العربية الس��عودية، والتي قضت بها 

األنظمة والتعليامت املالية ما يي:

1- إج��راءات الرصف والتحصي��ل تتم وفقاً لألنظمة واللوائح والقواع��د والتعليامت املالية، 

دة واملعتمدة. والنامذج واملستندات والسجالت املحدَّ

دها  2- ال��رصف يف األجه��زة الحكومي��ة يك��ون وفق��اً ملس��تندات نظامي��ة أصلي��ة، تُحدِّ

األنظم��ة واللوائح والقواع��د والتعليامت ذات العالقة.  وعند الرصف باس��تخدام صور 



الرقابة املالية

463املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية

املس��تندات، يجب أخذ املوافق��ات املنصوص عليها يف قرار مجل��س الوزراء رقم )105( 

وتاري��خ 1422/4/4ه�، والتعديالت عىل القرار التي واف��ق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 

1436/1/17ه�.

دته األنظمة التي منحتهم  3- اعتامد الرصف يكون من أصحاب الصالحية فقط َوفْق ما حدَّ

ذل��ك أو وف��ق منظومة الصالحيات يف الجهة الحكومية الت��ي يجب أن تصدر بقرار من 

صاحب الصالحية.

4- ال يحقُّ ألي جهة أو شخص رصف استحقاقات أو إقرار مكافآت إال وفقاً لألنظمة والقرارات 

الصادرة من مجلس الوزراء أو الصالحيات املخولة نظاماً ملجالس اإلدارات أو الوزراء.  

5- الرصف يكون وف��ق االعتامدات املالية املقرَّة يف موازنة كل جهة حكومية، وتجاوزه يَُعدُّ 

صة لها. مخالفًة مالية تستحق العقاب.  وال يجوز استعامل البنود لغري األغراض املخصَّ

6- يج��ب التقيد بالتعليامت املالية للميزانية والحس��ابات، والتقيد مبا يصدر من مراس��يم 

وقرارات وتعليامت سنوية مصاحبة إلصدار املوازنة العامة للدولة.

7- من املبادئ األساسية لتأمن احتياجات الجهات الحكومية )التأمن بالسعر العادل(، وهذا 

يتطل��ب بعض األدوات الالزم تطبيقها للتأكُّد من تطبيق ه��ذا املبدأ، وأن يكون التأمن 

وفق األسعار السائدة يف السوق )منافسة عامة، منافسة محدودة، عروض أسعار(.

8- التحدي��د الدقيق للمواصفات واملقاييس وفق االحتي��اج الفعي من اإلدارات التنفيذية.  

والتأمن يكون وفق أفضل العروض سعراً وفق الرشوط واملواصفات.

9- يج��ب تحصيل وتوريد إيرادات الجهات الحكومية وف��ق نظام إيرادات الدولة والئحته 

التنفيذية.  ويتم استيفاء املستندات املؤيدة لهذه اإليرادات وإيداع املتحصالت يف جاري 

وزارة املالية أو الحسابات الجارية املختصة باإليرادات للجهات الحكومية التي تستخدم 

إيراداتها يف الرصف.

10- ق��رار مجلس ال��وزراء )235( لعام 1425ه�، أوجب عىل الجهات الحكومية اس��تخدام 

الوس��ائل اإللكرتونية يف العمليات املحاس��بية، وهذا ميكِّن الجهات الحكومية من بناء 

العديد من اإلجراءات الرقابية داخل النُّظم املحاسبية اآللية.
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أُسس الضبط الداخلي:

هي األس��س التي تُبنى عليها األنش��طة الرقابية، وتُعترب القواعد األساس��ية التي يجب 

التقيد بها قبل اتخاذ القرارات، ويجب التقيد بإجراءاتها قبل بدء العمل يف تنفيذ العمليات.

وفيام يي بعض من أسس الرقابة والضبط الداخي يف الجهات الحكومية:

1- الفصل بين الوظائف المتعارضة:

يجب الفصل بن الوظائف املتعارضة بصورة جيدة بحيث ال يُس��مح ملوظف لوحده أن 

يُنج��ز العملية املالية من البداية إىل إنهائها، أو ال ينجز مراحل ذات أهمية كبرية يف الوقت 

نفسه بحيث يتجاوز ويغطي هذا التجاوز، وهذا يؤدي إىل وجود مخاطر عىل أصول الجهة.  

والفصل املناسب للوظائف يُحقِّق ما يي:

- تحقيق الكفاءة والفاعلية يف تنفيذ األعامل.

- تفويت فرصة التالعب أو اختالس املال العام، وتغطيته.

- انسيابية العمل الحكومي ورسعة إنجازه، دون االعتامد عىل أفراد محددين دون غريهم.

- تقسيم األعامل بشكل واضح ميكِّن من تطبيق اإلجراءات الرقابية، ومنها مراجعة األعامل 

التي تت.  

وال شك أن عدم تطبيق الفصل بن الوظائف املتعارضة بالطريقة املناسبة سيزيُد تعقيَد 

العمل، ومُيكِّن البريوقراطية يف العمل الحكومي، ويزيد من الوقت الالزم إلنجاز املهام؛ وهو 

ما يعني زيادة تكلفة األعامل، وهذا يعارض تحقيق الكفاءة والفاعلية.

الوظائف المتعارضة واجبة الفصل:

ذيها مع تطبيق آلية نقل املهام  من أمثلة الوظائف املتعارضة التي يجب الفصل بن ُمنفِّ

بن املوظفن واملتعارف عليها تنظيمياً بتدوير املوظفن، ما يي:

- اعتامد تنفيذ املهام وتنفيذها.

- استالم املواد واألصول واالحتفاظ بها وإثباتها يف السجالت املحاسبية.
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م  عن��د تنفيذ عملي��ات الرشاء يف الجهات الحكومية، من ال��روري الفصل بن َمْن يُقدِّ

ذ عملية الرشاء، وَمن يستلم املواد واملعدات  طلب الرشاء وَمن يعتمد هذا الطلب وَمن يُنفِّ

لها يف الس��جالت املحاس��بية.  ومن املخاطر الرقابية  واألصول وَمن يحتفظ بها وَمن يس��جِّ

عند دمج أكرث من مهمة من مهام الرشاء، عدم الرشاء باملوصفات املعتمدة، ورمبا االس��تالم 

بكميات أقل وبأسعار غري عادلة، ويتم تغطية كل هذه املخالفات بتجاوز اإلجراءات الرقابية 

به��ذا الجمع للمهام.  كذلك فإن حيازة األصول مع تنفيذ عمليات تس��جيلها يف الس��جالت 

سيسمح باختالس األصول أو استغاللها بصورة شخصية، وإخفاء ذلك بإجراء التعديالت عىل 

السجالت.

2- الترخيص باألعمال )تفويض الصالحيات(:

تنفي��ذ األعامل املالية واإلدارية يف الجه��ات الحكومية يكون وفق قرار أو اعتامد يصدر 

ع عملية تنفيذ املهمة.  مث��الً، الرتخيص برشاء أصول  م��ن صاح��ب الصالحية بالجهة، يُ��رشِّ

يج��ب أن يُعتَمد من صاحب الصالحية املخوَّل َوفْ��ق النظام أو َوفْق قرار منح الصالحيات.  

��ق أهدافاً رقابي��ة مهمة، ففيه��ا توضيح لحدود  وإص��دار ق��رار مبصفوف��ة صالحيات تُحقِّ

السلطات واملس��ؤوليات املفوضة لكل موظف.  تحديد الس��لطات واملسؤوليات يؤدي إىل 

اتخاذ القرارات التي تُحقِّق املصلحة العامة للجهة وليس املصالح الشخصية، كام أنها تساعد 

يف ترش��يد القرارات ومن ثَمَّ ترش��يد النفقات العامة.  وبناء مصفوفة الصالحيات لها مبادئ 

أساسية، منها:

- ال بد أن يكون هناك تناس��ب بن الصالحيات املمنوحة واملسؤوليات املتعلقة بها، فزيادة 

املسؤوليات تتطلب زيادًة يف الصالحيات.

- يجب أن تتسق الصالحيات مع املستوى الوظيفي ومرتبة املوظف.

- يجب أال تسمح مصفوفة الصالحيات بالجمع بن الوظائف املتعارضة.

- تطبيق الرقابة املانعة لألخطاء يف عمليات الرصف، ليتم التأكُّد من نظامية النفقة وسالمتها 

قبل تنفيذها.
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3- أدلة اإلجراءات:

لضب��ط العم��ل املايل داخ��ل اإلدارات املالية يف الجهات الحكومية يُف��رتَض إعداد دليل 

لإلجراءات يوفِّر إطاراً مرجعياً ميكن االعتامد عليه يف تس��يري العمل املايل بالجهة الحكومية 

وتطوير أدائها، مبا يضمن تدعيامً شامالً لُنظم الرقابة الداخلية ونُظم إدارة املخاطر، وتتضمن 

هذه اإلجراءات دليالً للرشاء والرصف والتحصيل والتسجيل وإعداد التقارير املالية.

4- الرقابة المزدوجة:

تك��ون بتطبيق نف��س اإلجراء من أكرث من موظف، فمثالً وس��ائل الدفع تُوقَّع من أكرث من 

مس��ؤول لحمياتها، كذلك عند إعداد مس��تندات الرصف فإنها تُوقَّ��ع من عدة موظفن لضامن 

تدقيقها والتأكُّد من صحتها، كذلك الخزنات يف البنوك ال تُفتَح إال مبفتاحن مع موظفِن مختلفِن.

5- تدوير المهام بين الموظفين:

تدوير املهام بن املوظفن يكس��بهم املهارات املتع��ددة ويزيد من خرباتهم، ويف الوقت 

نفس��ه يُظِه��ر أيَّ انحرافات كانت موجودة وكانت تُغطَى من ِقب��ل مقرتفيها.  التدوير أداة 

مهمة من أدوات الضبط الداخي، ورضورة إدارية ملحة.

6- اإلجازات اإللزامية:

بعض األخطاء واملخالفات تُكتَشف بعد أخذ املوظفن إلجازاتهم، وعند اكتشاف موظفن 

مل يحصل��وا عىل إجازاتهم لف��رتة طويلة فإن ذلك يُعِطي مؤرشاً بأنَّ هن��اك ما يُراد إخفاؤه.  

نظام اإلجازات يف الجهات الحكومية اآلن يُلزِم املوظفن بأخذها بش��كل س��نوي وإال فإنها 

تُلَغى، وهذا أسلوب جيد ملنع وجود األخطاء وتغطيتها.

7- الجرد الدوري والمفاجئ:

إجراء الجرد من أدوات الضبط الداخي لألمور املالية سواًء أكان دورياً أم ُمفاِجئاً.  ويتم 

ذل��ك عىل الصناديق واملس��تودعات والعه��د التي لدى املوظفن، وه��و يعطي تأكيداً عىل 

سالمة األرصدة يف تلك الصناديق وسالمة حجم املواد يف املستودعات.
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8- الرقابة الحدية:

وه��ي وضع حدود ألنواع وس��ائل الدفع، وح��دود لصالحيات التوقيع عىل الش��يكات 

واعتامد املش��رتيات، ومبالغ السلف املؤقتة واملستدمية، إذ تزيد اإلجراءات الرقابية كلام زاد 

لة. حجم املبالغ املرصوفة أو املحصَّ

9- المطابقات الدورية:

وه��ي مطابقات بن الحس��ابات والكش��وفات واألرصدة داخل الجه��ة الحكومية ومع 

الجه��ات الخارجي��ة، بهدف التأكُّد من صح��ة العمليات املالية الت��ي أُجريت داخل الجهة 

الحكومية.

الرقابة الداخلية:

مفهوم الرقابة الداخلية)1(:  

م��رَّ مفهوم الرقابة الداخلية بتط��وُّر مرحي َوفْق التغريات الت��ي طرأت عىل متطلبات 

الرقابة الداخلية.  واملفهوم الحايل لها مختلف عن املفاهيم السابقة، ومن أقدمها التعريف 

الصادر ع��ن لجنة الرقاب��ة الداخلية التابعة للهيئ��ة األمريكية للمحاس��بن القانونين عام 

1948م، إذ عرَّفت الرقابة الداخلية بأنها:

 »هي مس��ؤولية اإلدارة، وتتكون من الخطة التنظيمية والوسائل واألساليب واإلجراءات 

التي تكفل تحقيق مجموعة من األهداف«.

 COSO(، committee of sponsoring( تبع��ه تعريف تقري��ر لجنة دعم املنظ��امت

organizations، عام 1992م، حيث ُعرِّفت الرقابة الداخلية بأنها:

م لتقديم تأكيد معقول   »عملية تتأثر مبجلس اإلدارة، وباإلدارة، وباألفراد اآلخرين، تُصمَّ

عن إنجاز مجموعات األهداف املحددة«.

)1( الهيئة الس��عودية للمحاسبن القانونين، اململكة العربية السعودية )2007م(.  الرقابة واملراجعة الداخلية يف األجهزة 

الحكومية، الرياض، ص 82.
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التط��ور امله��م بن املفهوم��ن أن الرقاب��ة الداخلي��ة يف املفهوم األحدث تتش��كل من 

جمي��ع العاملن يف املنش��أة حتى مجل��س اإلدارة، وه��ذا ميثِّل الحد األدىن م��ن متطلبات 

الرقاب��ة الداخلي��ة.  وق��د ُعرف��ت الرقاب��ة الداخلي��ة من الهيئ��ات املعني��ة األخرى وفق 

طبيع��ة وظ��روف الوح��دات الت��ي ت��رشف ع��ىل تنظي��م املحاس��بة واملراجعة له��ا.  يف 

س��ياق القط��اع العام، ف��إن تعريف املنظم��ة الدولية لهيئ��ات الرقابة واملراجع��ة العامة 

 INTOSAI, )The International Organization of Supreme Audit Institutions(

وت�ع�ري���ف م�ك�ت���ب ال�م��ح��اس����ب ال��ع����ام ف����ي ال�والي����ات ال��م���ت��ح���دة 

م��ا مفاهيم الرقابة الداخلية  )GAO, )The Government Accountability Office قدَّ

وفق طبيعة ومتطلبات الرقابة الداخلية يف الوحدات الحكومية، فُعرِّفت بأنها:

��م للتعامل مع مخاطر  »عملي��ة تنظيمية متكامل��ة تتأثر بإدارة وأف��راد الوحدة، تُصمَّ

دة للرقابة الداخلية يف  الوح��دة، ولتقديم تأكيد معقول بأنه قد تمَّ تحقي��ق األهداف املحدَّ

سياق رسالة الوحدة«.

أسس الرقابة الداخلية في األجهزة الحكومية)2(:

ميكن أن نُلخِّص أُسس الرقابة الداخلية عىل مستوى الوحدات الحكومية فيام يأيت:

1- الرقابة الداخلية جزٌء من العملية التنظيمية يف الجهة الحكومية وتتس��ق مع اإلجراءات 

التنفيذي��ة للعمل وتتكامل معها لتحقيق أه��داف الجهة، والعمل الحكومي ال ميكن أن 

ذ بدون آليات الرقابة.   يُنفَّ

2- الرقاب��ة الداخلية عملية دامئة ومتغرية ومتطورة ُتارس كجزء من املهام، وليس��ت مجرد 

متابعة تتم بعد إنجاز األعامل.

م تأكيداً معقوالً يأخ��ذ التكلفة والعائد يف الحس��بان عند تنفيذ  3- الرقاب��ة الداخلي��ة تُقدِّ

إجراءات الرقاب��ة الداخلية؛ ألن تقديم التأكيد املطل��ق بتحقيق األهداف التي ُوضعت 

إجراءات للرقابة الداخلية من أجلها، يَُعدُّ مكلفاً جداً.

)2( الهيئة الس��عودية للمحاسبن القانونين، اململكة العربية السعودية )2007م(.  الرقابة واملراجعة الداخلية يف األجهزة 

الحكومية، الرياض، ص 83.
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4- الرقابة الداخلية تتأثر باملس��تويات العلي��ا من اإلدارة يف الجهة الحكومية، وبالعاملن يف 

كافة املستويات اإلدارية يف الجهة؛ وهذا يؤكِّد أن الرقابة الداخلية ليست مجرد سياسات 

وتعليامت وإجراءات ولكنها أيضاً تشمل تأثري املوظفن يف كل املستويات التنظيمية.

املفاهي��م الحديثة للرقابة الداخلية اعتربت الرقابة جزءاً من العملية التنظيمية للوحدة، 

تب��دأ من وض��ع التنظيم األس��ايس، وتتطور بتطور األح��داث والظروف الجديدة املس��ببة 

للمخاطر، كام تتطور أيضاً بحسب قدرة اإلدارة والعاملن بها عىل االبتكار والتطوير لتمكن 

الجوان��ب الرقابية بها.  والرقابة الداخلية مل يُعد يُنظَر لها عىل أنها مجموعة من اإلجراءات 

واألساليب التي تنع حدوث الغش واألخطاء أو تكتشفها فور حدوثها وتعمل عىل تصحيحها 

فحس��ب، بل يُنظَر لها ع��ىل أنها عملية للتحكُّ��م يف املخاطر وتقديم تأكي��د معقول بأنها 

يف الحدود املس��موح به��ا.  والتعريف يربط أهداف الرقابة بالرس��الة التي تس��عى الجهة 

الحكومية إىل تحقيقها يف املجتمع.

دة لوحدات املراجعة الداخلية أنظمة الرقابة الداخلية بأنها: عرَّفت الالئحة املوحَّ

»مجموعة الوس��ائل واإلجراءات واألساليب التي تُستخدم بقصد حامية النقدية وغريها 

من األصول، وضامن الدقة املحاسبية، وتنمية الكفاية اإلنتاجية، وتشجيع االلتزام بالسياسات 

اإلدارية املرسومة«.

ك��ام عرَّف معيار الرقابة الداخلي��ة لغرض مراجعة القوائم املالي��ة - الصادر عن الهيئة 

السعودية للمحاسبن القانونين عام 2012 يف الفقرة 158 - الرقابة الداخلية بأنها:

»الطرق أو األس��اليب التي تتبناها إدارة املنش��أة مبا يف ذلك مجل��س إدارتها ومديروها 

وموظفوها، لتُوفِّر تأكيداً معقوالً بتحقيق أهداف املنشأة اآلتية«)3(:

1- حامية أصول املنش��أة، والحد من وقوع الغش واألخطاء واكتش��افها فور وقوعها، ودقة 

السجالت املحاسبية واكتاملها.

2- فاعلي��ة وكف��اءة األح��داث والعمليات أو الظ��روف التي تتأثر بها املنش��أة، مبا يف ذلك 

استخدام املوارد بكفاءة وبشكل مالئم، وزيادة اإلنتاجية.

)3( الهيئة السعودية للمحاسبن القانونين، اململكة العربية السعودية )2012م(.  معايري املراجعة واملعايري املهنية األخرى، 

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم املالية، الرياض، ص 925.
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3- التقيُّد باألنظمة والتعليامت والسياس��ات التي تتبناها اإلدارة لتحقيق أهداف املنش��أة 

بكفاءة وبطريقة منتظمة.

يتضح من التعريفن السابقن للرقابة الداخلية أن أهدافها أربعة هي:

1- حامية أصول املنش��أة )س��واء أكانت نقدية أم غريها( من الرسقة واالختالس والتالعب 

وسوء االستعامل.

2- التأكُّد من صحة ودقة املعلومات املحاسبية ألهميتها يف اتخاذ القرارات.

3- تنمية الكفاية اإلنتاجية ملختلف أقسام املرشوع وملختلف العاملن به، ومنع اإلرساف.

4- تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية.

أهداف الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية)4(:

تسعى الجهات الحكومية إىل تنفيذ رؤية الدولة وبرامج التحوُّل وخطط التنمية يف كافة 

املجاالت االجتامعية والصحية والتعليمية واالقتصادية والسياسية وغريها.  وانطالقاً من مبدأ 

ندرة املوارد املالية الحكومية؛ فإن ترشيد اإلنفاق والحفاظ عىل املال العام يعدُّ من أولويات 

نُظم الرقابة الداخلية يف الوحدات الحكومية.  وبناًء عىل ذلك، فإن أهداف الرقابة الداخلية 

يف الوحدات الحكومية تشمل ما يأيت:

1- القيام بالعمليات التشغيلية باقتصاد وكفاءة وفاعلية.

2- حامية املوارد من العبث واإلهامل وسوء االستخدام.

3- بناء منظوم��ة معلومات دقيقة لتحقيق أهداف إعداد التقارير املحاس��بية، من متابعة 

ومساءلة ومن ثَمَّ املحاسبة.

4- االلتزام بالنُّظم واللوائح والقواعد والتعليامت والسياسات.

وتفصيل هذه األهداف عىل النحو التايل:

)4( الهيئة الس��عودية للمحاسبن القانونين، اململكة العربية السعودية )2007م(.  الرقابة واملراجعة الداخلية يف األجهزة 

الحكومية، الرياض، ص 84 - 86.
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1- القيام بالعمليات التشغيلية باقتصاد وكفاءة وفاعلية:

يعترب من أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية:  االستفادة من اإلنفاق الحكومي بالكفاءة 

والفاعلية املناس��بة، وتحقيق األه��داف املخطَّطة للجهة الحكومي��ة، واالقتصاد يف اإلنفاق 

واالستفادة القصوى من املوارد املادية املتاحة.  وميكن إيجاز الغايات لهذا الهدف كام يي:

دة وفق الُخطط اإلسرتاتيجية والتشغيلية. - تحقيق مؤرشات األداء املحدَّ

- تحقيق األهداف األساسية ألنشطة الجهة الحكومية املتعددة.

- زيادة الطاقة التشغيلية.

- إيقاف عمليات التبذير واإلرساف يف اس��تخدام املوارد الحكومية املادية والبرشية بتطوير 

اإلج��راءات الرقابية املالي��ة واالقتصادية لتقليل املخاطر الت��ي تتعرض لها، لضامن حامية 

أصول وممتلكات الجهة الحكومية.

2- حماية الموارد من العبث واإلهمال وسوء االستخدام:

آليات الرقاب��ة املفروضة عىل املوارد املتاحة للوحدات الحكومية يجب أن تحمي األصول 

الثابتة واملنقولة لالستفادة منها.  وألن األنظمة املحاسبة الحكومية ال يتم من خاللها تسجيل 

األصول الثابتة وال يتم عمل استهالك سنوي لها، وعند رشاء أصول الجهات الحكومية باستخدام 

األساس النقدي تعترب يف حكم املرصوف، مثل املرصوفات األخرى التي يتم تويلها من موازنة 

ص لحامية هذه األصول ويُعرِّضها إلساءة االستخدام،  الدولة؛ فهذا يُضِعف النظاَم الرقايب املخصَّ

وهذا بالتأكيد سيقلُّ باستخدام أساس االستحقاق.  ومن متطلبات هذا الهدف:

- إحكام الرقابة عىل األصول الثابتة.

- تركيز الرقابة عىل حامية كافة أمالك الدولة، وإنشاء هيئة لذلك يعزِّز هذه الحامية.

- اإلنفاق يجب أن يكون وفقاً لالعتامدات املخصصة يف املوازنة، ويف أوجه الرصف املخططة.

- تعزيز اإلجراءات الرقابية عىل حس��ابات العهد واألمانات، وضامن حامية الُعهد الشخصية 

واملستودعات، وحاميتها من سوء االستخدام.

- إجراء الجرد الدوري واملعاينة والجرد املفاجئ عىل األصول الثابتة واملستودعات والُعهد الشخصية.
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3- توفي��ر تقارير وبيانات ذات موثوقية لتحقيق أهداف إعداد التقارير المحاس��بية، من 

متابعة ومساءلة ومن ثَمَّ المحاسبة:

ق التقارير املحاسبية ذلك من خالل:   وتُحقِّ

- تقدي��م التقارير والج��داول والتحليالت الدقيق��ة التي تكِّن الجه��ات واإلدارات املعنية 

بالرقابة عىل القيام مبهامها بكفاءة.

- تقديم التقارير واملؤرشات التي تكِّن ِمن تقويم األداء.

- يج��ب أن يوفِّر النظام املحاس��بي البيان��ات التي تدعم إعداد املوازنات والخطط ورس��م 

السياسة االقتصادية للدولة.

4- االلتزام بالنُّظم واللوائح والقواعد والتعليمات والسياسات:

ويشمل ما يأيت:

- االلتزام باألنظمة الصادرة من الجهات الترشيعية.

- االلتزام باللوائح الصادرة من الجهات التنفيذية.

- االلتزام بالقواعد الصادرة من الجهات التنفيذية.

- االلتزام بالتعليامت التي تصدرها الجهات الرقابية وجهات املراجعة والجهات اإلرشافية.

- االلتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية الداخلية.

مكونات نظم الرقابة الداخلية)5(:

مكونات الرقابة الداخلية )المعايير(:

وفق��اً ملا ورد يف معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم املالية الصادر عن الهيئة 

الس��عودية للمحاسبن القانونين 2009م، تتكون نُظُم الرقابة الداخلية من خمسة مكونات 

هي:  

)5( الهيئة السعودية للمحاسبن القانونين، اململكة العربية السعودية )2012م(.  معايري املراجعة واملعايري املهنية األخرى، 

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم املالية، الرياض، ص911 - 928.
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1- بيئة الرقابة.

2- تقدير املخاطر.

3- األنشطة الرقابية.

4- املعلومات واالتصال.

5- متابعة األنشطة الرقابية.

فيام يي عرض مخترص ملضمون كلِّ مكوِّن من مكونات الرقابة الداخلية.

المكوِّن األول - عناصر بيئة الرقابة:  

بيئ��ة الرقاب��ة تتمثَّل يف العوامل الداخلي��ة واملناخ الداخي للوح��دة الحكومية، ومدى 

أهمي��ة الرقابة الداخلية للمنظمة.  وهذا املكوِّن هو الحاضن ملكونات الرقابة األخرى، فإن 

دة للرقابة، وإن أخفَق فإن فش��لها أمٌر  صلُ��ح كان طريقها للنجاح وتحقيق األهداف املحدَّ

حتمي.  وتشمل البيئة الرقابية اآليت:

1- وسائل الرقابة املتعلقة باإلرشاف واملتابعة.

2- الهيكل التنظيمي.

3- طرق االتص��ال.

4- األسلوب الفلسفي والعمي املتبع بواسطة اإلدارة.

5- لجنة املراجعة.

6- السياسات واإلجراءات املتعلقة باألفراد )العاملن(.

7- املؤثرات الخارجية.

8- األمانة والقيم األخالقية التي يتصف بها األفراد والعاملون يف الجهة.

وأي قص��ور يف أحد هذه العنارص س��يؤثِّر يف البيئة الرقابية، ولن يكون املناخ املناس��ب 

لتحقي��ق أه��داف الرقابة الداخلية.  عىل س��بيل املثال، فإن اتصاف بع��ض املوظفن بعدم 

األمانة يرتت��ب عليه التواطؤ وااللتفاف حول األنش��طة الرقابية والتالع��ب باملوارد املتاحة 

واستخدامها للمصالح الشخصية.  من ناحية أخرى، فإن فلسفة اإلدارة إذا كانت سلبيًة تجاه 
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الرقابة، فإنه من املحتمل أال تهتم كثريًا باحتامالت املخاطر، وينعكس ذلك س��لبياً عىل أداء 

د البيئة الرقابية اتجاهات املنش��أة، وتؤثِّر عىل  املوظف��ن ورؤيتهم للرقابة وأهميتها.  وتُحدِّ

مدى وعي األفراد الذين ينتمون إليها باألنش��طة الرقابية.  وهي األس��اس لجميع مكونات 

الرقابة الداخلية األخرى.

أهم العوامل البيئية الرقابية ما يلي)6(:

1- وسائل الرقابة المتعلقة باإلشراف والمتابعة:

يعترب وجود وحدة أو قس��م للمراجعة الداخلية، واس��تخدام نُظم التخطيط واملوازنات 

وتقاري��ر األداء من أهم طُرق اإلرشاف واملتابعة التي ميكن اس��تخدامها كأس��اليب رقابية.  

ال يعترب رضورياً ألي بيئ��ة رقابة فاعلة.  وليك يصبح نظام  فنش��اط املراجعة الداخلية الفعَّ

االً ال بد أن يكون املراجع��ون الداخليون أكَْفاَء وموضوعين.  كام أن  املراجع��ة الداخلية فعَّ

اس��تخدام اإلدارة للموازنات والتقارير املالية كوسائل ملراقبة العمليات داخل املنشأة يعترب 

عام��الً مهامً يف بيئة الرقابة؛ ألنها تكِّن اإلدارة من املعرفة اللصيقة بتلك العمليات.  وتزداد 

لة مبا هو متوقَّع حسب  فاعلية الرقابة عندما تقوم اإلدارة مبقارنة األرصدة والعمليات املسجَّ

املوازنات واملعايري والتجارب السابقة.

2- الهيكل التنظيمي:

د الس��لطات واملس��ؤوليات داخل املنش��أة بوضوح   وجود الهيكل التنظيمي الذي يُحدِّ

د  وجالء يَُعدُّ دعامًة أساس��ية من دعامات الرقابة الداخلي��ة.  فالهيكل التنظيمي الذي يُحدِّ

املسؤوليات يكون قاعدة مهمة للمساءلة عن نتائج األعامل، وبالتايل يزيُد من فاعلية الرقابة.

3- طرق االتصال:

الة لتحديد وتوضيح السلطات   يجب عىل إدارة الجهة أن تس��تخدم أس��اليب اتصال فعَّ

واملس��ؤوليات يف املنش��أة.  ومن الوسائل التي ميكن أن تس��تخدمها اإلدارة يف هذا الصدد:  

)6( لجنة املنظامت الراعية للجنة تريدواي، الهيئة الس��عودية للمحاس��بن القانونين )2009م(.  الرقابة الداخلية - إطار 

متكامل، الرياض، ص 38-28.  
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دليل السياس��ات الواجب اتباعها داخل الجهة، الخرائ��ط التنظيمية أو الهيكلية، فضالً عن 

أن االجتامع��ات واملؤترات هي وس��ائل اتصال م��ع العاملن لتوضيح وتحديد الس��لطات 

واملسؤوليات، وهو ما يساعد يف إيجاد نظام رقابة داخلية فاعل.

4- األسلوب الفلسفي والعملي المتبع من اإلدارة:

نظرة واهتامم اإلدارة العليا واملتوس��طة إىل الرقابة وموقفها منها تؤثِّر بش��كل ملحوظ 

ع��ىل فاعلية الرقاب��ة الداخلية.  وإليجاد رقاب��ة فاعلة ال بد إلدارة املنش��أة أن تدَعم نظام 

الرقاب��ة الداخلية املطبَّ��ق، وأن تجعَل دعمها لذلك النظام معلوم��اً لدى جميع العاملن يف 

الجه��ة.  ومن ناحي��ة أخرى، ينعكس أس��لوب اإلدارة الداعم للس��لوك األخالقي يف العمل 

)من خالل النموذج األخالقي يف عمل اإلدارة نفس��ها( عىل جميع العاملن من حيث تقليل 

احتامل ارتكاب املخالفات املتعمدة.  كذلك فإن اهتامم واس��تخدام اإلدارة لُنظم التخطيط 

وإع��داد املوازنات وتقارير األداء س��وف يدع��م نظام الرقابة الداخلية؛ ألن هذا األس��لوب 

يس��اعد عىل تحديد األهداف بصورة واضحة، كام يس��اعد عىل تعين االنحرافات عن تلك 

األهداف ومعالجتها يف الوقت املالئم.

5- لجنة المراجعة:

 قرار وزير التجارة رقم 903 وتاريخ 1414/8/12ه�، ومن ثَمَّ نظام الرشكات الس��عودي 

د مهامها مبوجب قرار  الذي أوجب عىل كل رشكة مس��اهمة تش��كيل لجنة مراجعة، تُح��دَّ

يصدر عن الجمعية العامة للرشكة، عىل أن يكون من بينها ترشيح املحاسب القانوين للسنة 

مها املحاسب القانوين.  ومن الواجبات  املالية الالحقة، ودراسة املالحظات والتقارير التي يقدِّ

املهمة للجان املراجعة يف الرشكات املساهمة مراقبة نظام الرقابة الداخلية.  كام أنَّ استقاللية 

لجان املراجعة عن إدارة املنشأة تكِّنها من لعب دور وسيط بن اإلدارة التنفيذية ومجلس 

اإلدارة من جهة، واملراجع الخارجي من جهة أخرى.

من املناسب يف الوقت الراهن أن يكون هناك لجان للمراجعة ترتبط بالوزير أو مجلس 

إدارة الهيئات واملؤسس��ات الحكومية، فهذا يزيُد من قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية بها، 

ويرى الكاتب أن ذلك س��يكون تطبيقه يف الس��عودية قريباً جداً.  هذه اللجان سيكون لها 
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ل بالشكل املناسب يف العديد  صالحيات كبرية يف دعم إدارات املراجعة الداخلية التي مل تُفعَّ

من الجهات الحكومية.  

6- السياسات واإلجراءات المتعلقة باألفراد )العاملين(:

السياس��ات ذات العالق��ة باملوظفن الت��ي تكِّن من وضع املوظف املناس��ب يف املكان 

املناسب )الوظيفة التي تناسب مؤهالته وقدراته( بأدواتها املتعددة )إجراء املقابالت مثاًل(؛ 

ورفع تأهيلهم - تساعد عىل رسم سياسات فاعلة للموارد البرشية، وتحديد وتعريف املهام 

واملسؤوليات عن طريق التوصيف الواضح واملكتمل لكل وظيفة؛ كل ذلك يعترب مهامً لخلق 

بيئة رقابية فاعلة.

7- المؤثرات الخارجية:

هن��اك مؤثرات بيئية من خارج الجهة تؤثِّر عىل فاعلية الرقابة الداخلية للمنش��أة.  من 

ذل��ك مثالً؛ أن وجود رقابة من جهة خارجية مثل الديوان العام للمحاس��بة أو وزارة املالية 

س��وف يجع��ل إدارة الوحدة أكرث حرصاً ع��ىل تطبيق اإلجراءات الرقابي��ة.  باملثل، نجد أن 

اإلدارة يف البنوك تكون أكرث حرصاً عىل الرقابة تنفيذاً ملتطلبات النظام املرصيف، وألنها تخضع 

لفحص دوري من مؤسسة النقد العريب السعودي مثالً.  كذلك نجد أن إدارة الجهة الخاضعة 

لنظام الرشكات أكرث حرصاً عىل تنفيذ املتطلبات الرقابية التي يفرضها نظام الرشكات.  ومثل 

ذلك الرشكات املس��جلة بأسواق املال، فهي أيضاً تحرص عىل تنفيذ املتطلبات الرقابية التي 

تضعها أسواق املال.

8- األمانة والقيم األخالقية التي يتصف بها األفراد والعاملون في الجهة:

وجود مجموعة من العاملن األكَفاء واملوثوق بهم والذين يتمتعون بقدر كاٍف من األمانة 

والقي��م األخالقية يُعترب من أهم عنارص نظام الرقابة الداخلية.  فإذا كان العاملون ال ميتلكون 

األمانة والقيم األخالقية، فسوف ميكنهم التواطؤ لتخطي أي إجراءات رقابية قد تضعها الجهة؛ 

دة الختيار العاملن بها بحيث تُقلِّل  لذلك يجب عىل كل منشأة أن تضع لنفسها سياسًة محدَّ

احتامالت تواجد عاملن ال تتوافر فيهم صفات الكفاءة واألمانة والقيم األخالقية.
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ن الثاني - تقدير المخاطر)7(: المكوِّ

ناً مهامً من مكونات الرقابة الداخلية، ويعترب مرحلة متقدمة  تقدي��ر املخاطر يعترب مكوِّ

عىل تصميم أو تقييم األنش��طة الرقابية.  فبيئة الرقابة تخلق مناخاً عاماً لألنشطة الرقابية، 

أما تقدير املخاطر فإنه ميثِّل العمق الرقايب والتطوير املس��تمر، كام يعترب الجانب االبتكاري 

يف العملي��ة الرقابي��ة.  فمؤدَّى هذه العملية هو تحليل األنش��طة وتصوُّر ما قد يطرأ عليها 

م��ن أحداث وتوقُّع احتامالت املخاطر وتقدير آثار ه��ذه املخاطر عىل أهداف الوحدة، ثم 

وضع اآلليات واألنش��طة التي تُقلِّل من فرص حدوث هذه املخاطر، وتُقلِّل أيضاً من آثارها 

ع��ىل أهداف الوحدة.  ونتيجة ألهمية هذه املرحل��ة يف العملية الرقابية، ونظراً ألنَّ تقدير 

املخاطر ما هو إال أس��اس لعملية أشمل وأعم هي إدارة املخاطر؛ فإن لجنة دعم املنظامت 

الً لعملية إدارة مخاطر الوحدة.  وتتضمن  قد أصدرت يف سبتمرب 2004 تقريراً منفصالً وُمفصَّ

عملية تقدير املخاطر، كام جاءت يف تقارير الرقابة الداخلية الصادرة عن الهيئات املهنية أو 

اللجان التابعة لها، الخطوات اآلتية:

1- تحديد املخاطر.

2- تقييم املخاطر.

له. 3- تقدير الحد الذي ميكن تحمُّ

4- اتخاذ اإلجراءات املناسبة.  

- عملية تقدير املخاطر من املس��ؤوليات األساسية لإلدارة، والخطر يرتبط بظروف وأحداث 

بيئية داخلية وخارجية تتقلب بصورة مفاجئة غري متوقعة.  وهذه العملية تعترب مستمرًة 

تبعاً للتقلبات الداخلية والخارجية.  واملخاطر ترتبط بعدم تحقيق األهداف التي تس��عى 

الوحدة إىل تحقيقها، مثل إس��اءة اس��تخدام موارد الوحدة، أو ارت��كاب أخطاء تؤثِّر عىل 

دق��ة القوائم املالية.  وهناك صعوبة يف التقدير الكمي الحتامالت األخطار، ومع هذا فإنَّ 

مكتب املحاس��ب العام األمرييك GOA أشار إىل إمكانية اس��تخدام طُرق كمية يف تعين 

األخطار؛ وذلك لرتتيب تلك األخطار يف شكل رُتب تنازلية.

)7( لجنة املنظامت الراعية للجنة تريدواي، الهيئة الس��عودية للمحاس��بن القانونين )2009م(.  الرقابة الداخلية - إطار 

متكامل، الرياض، ص 55-47.
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- اللجن��ة الدولية للرقاب��ة الحكومية INTOSAI تُفرِّق بن عملي��ة تقييم املخاطر وتقدير 

له من املخاطر؛ وذلك لتحديد  احت��امالت حدوثها، وعملية تحديد الحد الذي ميك��ن تحمُّ

مس��توى الفعل املناس��ب للتعامل مع كل واحد من هذه املخاطر.  وتنتهي عملية تقدير 

املخاطر بتحديد ما يجب اتخاذه لتخفيضها، وتصميم األنش��طة الرقابية يف املرحلة التالية 

يعتمد عىل هذا التقدير.

- يُقَصد بتقدير املخاطر هنا تقدير احتامل حدوث غش أو أخطاء يف أثناء تنفيذ العمليات 

املالية أو غري املالية.  فمثالً، هناك خطر عند تنفيذ املشرتيات الحكومية يتمثَّل يف احتامل 

التواط��ؤ بن القائم باتخاذ قرار الرشاء واملورِّد، وأيض��اً يف مصلحة الجامرك هناك احتامل 

التواطؤ بن الذي يقوم بتقييم البضاعة املستوردة واملستورِد، وهناك احتامل للتالعب عند 

رصف املواد من املستودعات.

- يعترب ما س��بق تقديراً للمخاط��ر، ويأيت بعد ذلك وضع اإلج��راءات التي تؤدي إىل تقليل 

احتامل حدوث األخطار الس��ابقة، وه��و ما يُعرَف بإدارة املخاط��ر.  فمثالً، عندما تقيض 

التعليامت برورة أن يتم الرشاء عن طريق املنافس��ة العامة وتُشكَّل لجنة الختيار املورِّد 

األفضل وتُشكَّل لجنة الستالم املواد املشرتاة؛ فإنها تُقلِّل خطر التواطؤ مع املورِّد.  كام تقيض 

التعليامت بأن تعتمد عمليات رصف املواد من املستودعات من موظف مسؤول مام يقلل 

احتامالت التالعب يف املواد املوجودة باملستودعات.  كام تقيض تعليامت مصلحة الجامرك 

بأن يتم تقييم البضاعة املس��تورَدة عن طري��ق اثنن من املقيّمن، ال يعرف األول من هو 

الثاين؛ لتقليل احتامل التواطؤ بن املقيِّم األول واملستورِد.  

ن الثالث - األنشطة الرقابية)8(: المكوِّ

ه بصفة أساسية للتعامل مع املخاطر التي تمَّ  األنشطة الرقابية هي اإلجراءات التي تُوجَّ

تقديرها يف العملية الس��ابقة ملنع وقوع هذه املخاطر.  وهذه األنشطة عبارة عن إجراءات 

تفصيلية يتم تنفيذها يف س��ياق العمليات التشغيلية للسيطرة عىل املخاطر والحفاظ عليها 

عند الحدود املقبولة.  مثالً:  تحديد سلطات االعتامد والرتخيص باألعامل، وإجراءات تفويض 

السلطات هي جزء من العملية التنظيمية، وتعترب من عنارص بيئة الرقابة.  

)8( لجنة املنظامت الراعية للجنة تريدواي، الهيئة الس��عودية للمحاس��بن القانونين )2009م(.  الرقابة الداخلية - إطار 
متكامل، الرياض، ص 65-57.
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األنش��طة الرقابية تتمثَّل يف السياس��ات واإلج��راءات التي تؤكِّ��د أن تعليامت الجهات 

العليا يتم تنفيذها، وأن الترصُّفات الرورية يتم اتخاذها ملقابلة املخاطر املتعلقة بتحقيق 

أهداف الجهة.  واألنشطة الرقابية لها أهداف عديدة، ويتم تطبيقها عند مستويات تنظيمية 

دت الجهات املعنية بالرقابة الداخلية يف الوحدات الحكومية  ووظيفي��ة متعددة.  ولقد حدَّ

األنشطة الرقابية التي تعمل عىل حامية املال العام، ومنها:

- فحص األداء.

- الرقابة عىل تشغيل املعلومات.

- استخدام مؤرشات األداء.

- الحامية املادية لألصول امللموسة.

- الفصل بن املسؤوليات واملهام املتعارضة.

- توثيق العمليات.

- التحقُّق واملطابقات.

- تحديد سلطات االعتامد والرتخيص باألعامل، وإجراءات تفويض السلطات.

المكون الرابع - المعلومات واالتصال)9(:

الحاج��ة للمعلوم��ات تتباين من نش��اط آلخر ومن وحدة ألخرى، كام تختلف وس��ائل 

االتص��ال والتقرير تبعاً الختالف املعلومات وتوقيت الحاج��ة إليها.  وتُغطي مرحلة تحليل 

املعلومات وتحديد طرق االتصال النقاط اآلتية:

- أن الرقابة الداخلية الحكومية، فيام يتعلق باملعلومات واالتصال، تُركِّز اهتاممها األسايس عىل 

االستخدامات الداخلية لتمكن اإلدارة من فرض الرقابة عىل العمليات واألنشطة واملوارد.

- أن التعامل مع نظام املعلومات واالتصال يتطلب اآليت:

- التعرُّف عىل االحتياجات من املعلومات، سواًء لالستخدام الخارجي أو لالستخدامات الداخلية.

)9( لجنة املنظامت الراعية للجنة تريدواي، الهيئة الس��عودية للمحاس��بن القانونين )2009م(.  الرقابة الداخلية - إطار 

متكامل، الرياض، ص 75-67.
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- تحدي��د توقي��ت ودورية الحصول عىل املعلومات، ويف ه��ذا الصدد يجب تحديد مدى 

الحاجة إىل التقارير االستثنائية التي ينتجها النظام لالستخدامات الداخلية.

- تصميم نظام املعلومات بصورة تس��مح بإنتاج هذه املعلومات برصف النظر عن كونها 

معلومات مالية أو غري مالية أو معلومات عن االلتزام.

- تحديد ش��كل تقارير املعلومات التي يجب توصيله��ا، فالتقارير الخارجية تكون منطيًة 

بينام التقارير الداخلية تتوقف عىل احتياجات املسؤولن وتصميم النظام.

المكون الخامس - متابعة األنشطة الرقابية:  

من مكونات الرقابة املهمة تقويم األنش��طة الرقابية بشكل مستمر ودوري للتحقُّق من 

فاعليته��ا يف درء األخط��ار التي تتعرض لها الجهة الحكومية، وأنها تس��توعب املخاطر التي 

تنش��أ عن األحداث والظروف الطارئة، وأن أيَّ قصور يف األنش��طة الرقابية ميكن الس��يطرة 

علي��ه وإصالحه.  وكذلك البحث يف مدى مالءمة األنش��طة الرقابي��ة الحالية، وهل ما زالت 

فاعلة يف تخفيض املخاطر، وهل هناك مخاطر جديدة مل تكن ُمتوقَّعة عند تخطيط األنشطة 

الرقابية الحالية، وما هي األنشطة الرقابية اإلضافية التي يجب تصميمها للتعامل مع األنواع 

ح أي تجاوزات أو قصور  الجدي��دة م��ن املخاطر.  ويجب أن يتبع عملية املراقبة تقرير يوضِّ

يف األنشطة واإلجراءات والبدائل املناسبة للمعالجة.

 ومث��ة نقط��ة مهمة يف تطبيق هذا املك��ون، وهي َمن يقوم بعملية مراجعة األنش��طة 

الرقابي��ة، البعض يعتقد أن عىل إدارات مختصة مثل املراجعة الداخلية القيام بهذه املهمة، 

وه��ذا خطأ إس��رتاتيجي كبري؛ فاملراجعة الداخلي��ة تراجع عينات من هذه األنش��طة لكنَّ 

املسؤول األول عن هذه املراجعات وإدارة املخاطر هو كل مدير تنفيذي فيام يخصُّ اإلدارة 

التي يرشف عليها.

مشاكل الرقابة الداخلية:

م تأكي��داً معقوالً وليس مطلق��اً عىل ضامن تحقيق  نظ��ام الرقاب��ة الداخلية الجيد يُقدِّ

األهداف من وراء تطبيق األنشطة الرقابية، نتيجة لوجود معوقات تحدُّ من فاعلية األنظمة 

الرقابية.  ومن هذه املعوقات:
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- إساءة الفهم للتعليامت واإلجراءات.  

- الخطأ يف التقدي�ر.

- الالمباالة.

- التعب بسبب ضخامة العمل.  

- التواط�ؤ.

- تج��اوزات اإلدارة؛ وذلك ألن اإلدارة العليا قد ال تخضع ألنواع معينة من إجراءات الرقابة، 

وبالتايل ميكنها تخطي اإلجراءات الرقابية املوضوعة.

وتنص الفقرة )3006( من معيار أدلة وقرائن املراجعة السعودي عىل أنه:

)ال يج��وز للمراج��ع االعت��امد الكي عىل أدلة وقرائ��ن النظم املعمول بها يف املنش��أة، 

الً، يضمن يف حدِّ ذاته اكتامل  إذ ال يوج��د نظام لل�رقابة الداخلية، مهام كان ُمط��وَّراً وُمفصَّ

ذون إج��راءات الرقابة الداخلية  ودقة الس��جالت، كام أن كفاءة وأمانة املوظفن الذين ينفِّ

ميكن التأكد منها عن طريق االختيار الحس��ن والتدريب الك��فء، ولكنَّ هذه الصفات قد 

تتغري نتيجة للضغط من داخل املنشأة ومن خارجها، أو نتيجة لألخطاء البرشية الناجمة عن 

أخطاء التقدير والحكم الشخيص عىل األمور، أو الناجمة عن التفسري أو تلك التي تنشأ عن 

س��وء الفهم أو اإلهامل أو التعب أو تش��تت االنتباه؛ مام يقلل من فاعلية إجراءات الرقابة 

الداخلية املعمول بها(.

نظام املعلومات املحاس��بي يعترب ركيزًة أساس��ية التخاذ القرارات يف الجهات الحكومية، 

فهو يرتجم املعلومات واألحداث االقتصادية؛ لذلك من الروري أن تعَي الجهات الحكومية 

أهميَة مرحلة تحليل وتصميم وبرمجة النظم اآللية املحاس��بية بحيث تعطي كافة البيانات 

التي تس��اعد جميع اإلدارات التنفيذية يف الجهة يف اتخاذ القرارات من خالل مجموعة من 

التقاري��ر املالي��ة التفصيلية عن كل جزئية مالية حدث��ت.  واملالحظ أن ُجلَّ األنظمة املالية 

م لها التقارير املفروضة  املحاس��بية للجهات الحكومية تخدم فقط الجهات الرقابية، وتُق��دِّ

رقابياً عىل الجهات الحكومية.  
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أجهزة الرقابة والمراجعة المالية في السعودية:

يف ه��ذا الجزء س��نتحدث ع��ن أجهزة الرقاب��ة املالي��ة يف اململكة العربية الس��عودية، 

وسيش��مل أيضاً أجهزة املراجعة، وهناك فرق بن أجهزة الرقابة وأجهزة املراجعة من وجهة 

نظر الكاتب، تتمثل يف اآليت:

يف البداي��ة دعونا نطرح هذا املثال:  لو كنَّا يف امتحان ملادة املحاس��بة الحكومية، فنحن 

حه وملَن يتأكد من التصحيح، هل ميكن أن  بحاجة ملَن يرُشِف عىل االختبار وكذلك ملَن يصحِّ

ى مراجع عىل َمن يرشف عىل االختبار؟  وهل ميكن لهذا املرشف أن يرتك قاعة  نُطلق مسمَّ

االختب��ار لدقائق؟  وه��ل ميكن أن نطلق كلمة مراقب عىل َم��ن يراجع تصحيح اإلجابات؟  

بالتأكي��د، ال.  فاملراقب يتحتم وجوده طوال فرتة االمتحان بينام املراجع يس��تطيع مراجعة 

ذ العمليات املالية يف األجهزة الحكومية كلهم  اإلجاب��ات يف أي وقت الحق.  كام أنَّ َمن ينفِّ

مراقب��ون، يف حن أن موظفي الديوان العام للمحاس��بة واملراجعن الداخلين يراجعون وال 

يقومون بعمل تنفيذي، وكذلك أجهزة الرقابة واملراجعة.

- أجه��زة الرقابة:  هي األجه��زة التي يتحتم وجودها لتنفيذ العملي��ات املالية، وهي جزء 

م��ن العملي��ة التنفيذية كوزارة املالي��ة، إذ ال ميكن أن يرُصف ري��ال يف أي جهة حكومية 

إال مبوافقة وزارة املالية ُممثَّلة يف املراقبن املالين.

- أجه��زة املراجعة:  هي األجه��زة التي تراجع العمل املايل يف أي وقت وليس��ت جزءاً من 

ه إىل  العملي��ة التنفيذي��ة، كديوان املراقب��ة العامة الذي يرى املؤلف أهمية تغيري ُمس��امَّ

ل بالفعل املسمى  ديوان املراجعة؛ ألنه يراجع وال يراقب من وجهة نظر الكاتب. وقد ُعدِّ

إىل "الديوان العام للمحاسبة" بتاريخ 1441/1/1ه�.

عندم��ا دخ��ل امللك عبد العزيز - رحمه الله تعاىل - ج��دة يف 8/ 6/ 1344ه�، عنَّ فيها 

لجنًة أهليًة من أربعة عرش عضواً من األهايل اختصت باإلرشاف عىل أمورها الداخلية، وبعد 

أن تمَّ تس��ليم جدة واملدينة املنورة وإعالن انتهاء الحرب يف الحجاز، بايع األهايل الس��لطان 

عبد العزيز ملكاً عىل الحجاز، واس��تلم األمري فيص��ل بن عبد العزيز زماَم األمور اعتباراً من 

28/ 6/ 1344ه�، وساعده يف املهمة مجلس استشاري من مثانية أعضاء تمَّ انتخابهم باالقرتاع 

الرسي من قبل ُممثِّلن عن جميع مدن الحجاز، وأضاف امللك عبد العزيز إىل الهيئة خمسة 
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أعضاء آخرين، وعنَّ لها رئيس��اً، وكان من مهام الهيئة التأسيسية وضع تشكيالت للحكومة.  

وقد تكنت هذه الهيئة من وضع املواد األساس��ية لنظام الحكم واإلدارة، وبعد عرضها عىل 

امللك عبد العزيز صدرت موافقته عىل أول نظام للحكم واإلدارة يف اململكة بتاريخ 21 صفر 

ي "التعليامت األساسية للمملكة الحجازية"،  1345 ه� املوافق 30 أغس��طس 1926م، وُسمِّ

وقد نرُِش يف جريدة أم القرى العدد )90( بتاريخ 25 صفر 1345 ه�، وتثِّل هذه التعليامت 

األساس��ية للمملكة الحجازية دستوراً ينظِّم جميَع الس��لطات يف اململكة الحجازية مبا فيها 

الجوانب الرقابية، واشتملت هذه التعليامت عىل تسعة أقسام هي)10(:  

- القسم األول:  ويتناول شكل الدولة، والعاصمة، واللغة الرسمية للدولة.  

- القسم الثاين:  ويتناول إدارة اململكة، األحكام، النيابة العامة )الحكومة(، ومسؤولية اإلدارة.

- القس��م الثال��ث:  ويتن��اول أم��ور اململك��ة الحجازي��ة( الداخلي��ة، الخارجي��ة، املالية، 

العسكرية ... إلخ(.

- القسم الرابع:  ويتناول املجالس عىل اختالف أنواعها ومستوياتها.

- القسم الخامس:  ويتناول ديوان املحاسبات.

- القسم السادس:  ويتناول املفتشية العامة.

- القسم السابع:  ويتناول املأمورين )املوظفن(.

- القسم الثامن:  ويتناول املجالس العمومية البلدية.

- القسم التاسع:  ويتناول لجان اإلدارة للبلديات.

وتُظِهر الصورة اآلتية نص اإلعالن الذي نرُِش يف جريدة أم القرى.

)10( الدي��وان العام للمحاس��بة، اململكة العربية الس��عودية )1440ه�(.  مس��رية التطورات واملنج��زات، الرياض:  موقع 

الديوان، ص 16 - 18.
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أجه��زة الرقابة واملراجعة عىل الجوانب املالية عىل األجهزة الحكومية متعددة، وتتكامل 

يف أدوارها وأحياناً تتداخل يف إجراءاتها، وتتمثل يف:

- مجلس الوزراء.

- مجلس االقتصاد والتنمية.

- مجلس الشورى.

- وزارة املالية.

- الديوان العام للمحاسبة.

- الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.

ولكل منها دوره يف املنظومة الرقابية، وسيكون الحديث عن أكرث هذه األجهزة عمالً مع 

الجهات الحكومية، وهي وزارة املالية والديوان العام للمحاسبة.

مجلس الوزراء:

ا وذلك من خالل أدائه اختصاصاته ومس��ؤولياته  مي��ارس مجلس الوزراء دوًرا رقابيًّا عامًّ

وفق ما ورد يف نظام مجلس الوزراء؛ واملتمثلة يف مراقبة تنفيذ األنظمة واللوائح والقرارات، 

ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية، وإنشاء لجان تتحرى عن سري أعامل الوزارات واألجهزة 

الحكومية األخرى.

مجلس الشورى:  

 يق��وم مجلس الش��ورى ب��دور مهم يف مج��ال الرقابة املالية وذلك من خالل مناقش��ة 

التقارير الس��نوية لألجهزة واملصالح الحكومية مع املس��ؤولن بتل��ك األجهزة مع اقرتاح ما 

ي��راه املجلس حول تلك التقارير، كام أن املجلس يقوم مبراجعة األنظمة والتعليامت املالية 

وتحديثها واقرتاح أس��اليب ووسائل تسهم يف ُحسن اس��تخدام املوارد املالية وإعداد تقارير 

بذلك ورفعها ملجلس الوزراء.
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وزارة المالية)11(:  

وزارة املالية تُعد من أعرق الوزارات يف تاريخ الس��عودية، تأسس��ت عام 1344ه� وكان 

ها »مديرية املالية العامة إلدارة األمور املالية« يف عهد امللك عبد العزيز رحمه الله،  ُمس��امَّ

ع أعاملها تمَّ تحويلها إىل »وكالة املالية العامة« يف  وكانت يف منطقة مكة املكرمة.  ومع توسُّ

عام 1347ه�.  ثم تطوَّرت أعامل الوكالة بشكل كبري، فصدر األمر املليك بتحويل الوكالة إىل 

وزارة للاملية يف عام 1351ه� )1932م(، بحيث تتوىل مسؤولية تنظيم وحفظ أموال الدولة، 

وجبايته��ا، وتأمن طرق وارداتها ومرصوفاتها، واملرج��ع العام لعموم املاليات يف كل مناطق 

اململكة.  وكان أول وزير للاملية هو الشيخ عبد الله بن سليامن الحمدان.  يف عام 1374ه�، 

تم دمج وزارة االقتصاد بوزارة املالية، فصارت »وزارة املالية واالقتصاد الوطني«، كام تم نقل 

ى الوزارة  مقرِّها إىل الرياض.  وبعد دمج نش��اط االقتصاد بوزارة التخطيط تمَّ تعديل ُمس��مَّ

إىل االسم الحايل، وهو:  »وزارة املالية« منذ العام 1424ه�.

��عت أعامل وزارة  إب��ان مراحل التحديث التي ش��هدتها اململكة يف بدايات عهدها توسَّ

املالية، فبدءاً من العام 1355ه�، تم إنشاء عدة مديريات تحت مظلة وزارة املالية؛ كاملديرية 

العام��ة للبرتول واملعادن، واملديرية العامة لألش��غال العمومية، واملديرية العامة للجامرك، 

ومديرية الزراعة واملياه، وش��ؤون الحج واألوقاف واإلذاعة، وديوان املوظفن واملتقاعدين، 

ونظ��ام العمل والع��امل، ومعهد اإلدارة العامة، ووكالة املواص��الت واالتصاالت التي تتبعها 

مديريات الربق والربيد، ومصلحة الطرق، وسكة الحديد.  وكذلك هناك الصناديق التنموية؛ 

كالعقاري، والصناعي، والتس��ليف، والزراعي، واالستثامرات العامة، وأيضاً مصالح حكومية؛ 

كمصلح��ة ال��زكاة والدخل، والتقاع��د، واإلحص��اءات العامة، باإلضاف��ة إىل مكاتب خاصة 

بالرشكات واملشاريع العمرانية.

ذ العديَد من املش��اريع الوطنية والتنموية الكربى، أبرزها:  التوسعات  ووزارة املالية تُنفِّ

الضخم��ة للمس��جد الحرام واملس��جد النبوي، وجرس املل��ك فهد بن مملكتي الس��عودية 

والبحرين، وجامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن، ومراكز املؤترات، واملجمعات الحكومية 

بعدد من مدن اململكة، ومراكز اإليواء باململكة، واملنافذ الحدودية مبقارها ومدنها السكنية.

.https://www.mof.gov.sa ،11( موقع وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )2018م(.  ملحة تاريخية، الرياض(



الرقابة املالية

487املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية

املصدر:  موقع وزارة املالية.

شكل )8-1(:  األهداف اإلسرتاتيجية لوزارة املالية

اختصاصات وزارة المالية:

1-  اقرتاح السياس��ة املالية العامة والُخط��ط املالية الداعمة لالس��تقرار والنمو االقتصادي، 

والس��تدامة موارد الحكومة وكفاءة استغاللها ومتابعة تنفيذها، والتنسيق والتكامل مع 

السياسات النقدية والهيكلية يف إطار الُخطط التنموية وأهدافها اإلسرتاتيجية .

2- التطوير املستمر للنُّظم املالية والجمركية واإلرشاف عىل تنفيذها مبا يعزز سالمة النظام 

املايل الحكومي وقوته، ويُحقِّق كفاءة األداء، ويُوفِّر بيئة مالية تنافسية ومستقرة.

3- القيام مبهام خزانة الدولة من خالل:  

- متابع��ة وتحصيل اإليرادات العامة والعمل عىل تنميتها وتنويعها وتحس��ن وس��ائل 

التحصيل، ومتابعة تنفيذ السياسات والترشيعات املالية والنُّظم الريبية املقرَّة.

- اإلرشاف املب��ارش عىل جميع أعامل مهام جباية زكاة بهيمة األنعام ومهام لجان خرص 

الحبوب والثامر.
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- مس��ك حس��اب جاري الحكومة مع مؤسس��ة النقد العريب الس��عودي والرقابة عليه، 

ومطابقة الش��يكات الوزارية الصادرة من الوزارة واملرصوفة من ِقبل مؤسس��ة النقد 

وغ��ري املرصوفة )املحجوزة(، ومطابقة اإليداعات التي تتم من ِقبل األجهزة الحكومية 

لحساب جاري وزارة املالية لدى املؤسسة.

- الرقابة املالية الس��ابقة للرصف وتطوير نُظمها وأدواتها مبا يس��هم يف ترش��يد اإلنفاق 

الحكومي، ويُعزِّز املساءلة واملحافظة عىل املال العام.

- اإلرشاف ع��ىل حس��ابات ومرصوفات الحكومة الس��نوية، وإعداد الحس��اب الختامي 

للدولة.

4- تقديم القروض لتمويل املشاريع التعليمية والصحية والسياحية، وتقديم اإلعانات للسلع 

التي يتقرر دعمها.

5- طباعة وإنتاج الوثائق األمنية ذات القيمة للجهات الحكومية.

6- إع��داد مرشوع امليزانية العامة للدولة وقواعد تنفيذها، والتنس��يق يف ذلك مع األجهزة 

الحكومية املختلفة، وتقييم مش��اريع امليزانية للتأكد من عدالة األس��عار ومبا يتسق مع 

الخطط التنموية واملعايري املقرة، ومتابعة تنفيذها، والتطوير املس��تمر آلليات إعدادها، 

وإدارة اإلنفاق العام مبا يسهم يف رفع كفاءته وعوائده، واقرتاح السياسات إلدارة فوائض 

امليزانية.

7- اإلرشاف ع��ىل أم��الك الدولة وحاميتها، واقرتاح طُرق اس��تغاللها، واس��تمالك العقارات 

املنزوعة للمشاريع العامة ورصف تعويضاتها.

8- تطوير األطر الترشيعية والتنظيمية للمنافس��ات واملشرتيات الحكومية، ومتابعة االلتزام 

بها.

9- اق��رتاح سياس��ة االق��رتاض الحكومي ومتابع��ة تنفيذه��ا، وإدارة الدين الع��ام، وتعزيز 

االحتياطيات املالية للدولة، ومتابعة تحصيل القروض الحكومية.

10- اإلرشاف عىل تطبيق قواعد وإجراءات املستودعات الحكومية.

11- تنفيذ القرارات الحكومية املتعلقة باإلعانات واملساعدات الداخلية والخارجية، ومتابعة 

ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة.
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12- متابع��ة التعاون املايل واإلمنايئ الثنايئ واإلقليمي وال��دويل وتطويره، وتثيل اململكة يف 

املؤسس��ات املالية اإلقليمية والدولي��ة، ويف مجموعة العرشي��ن، ويف اللجان واملجالس 

اإلقليمية والدولية مام لها عالقة بالشؤون املالية.

13- املش��اركة يف إعداد وصياغة وتعديل األنظمة الحكومية، واملشاركة يف إعداد الدراسات 

املالية والتنظيمية للدولة.

 14- تثي��ل الدولة يف القضايا املقام��ة يف املحاكم العامة ضد بيت املال، ويف القضايا املقامة 

يف املحاكم اإلدارية ضد كافة األجهزة الحكومية فيام يتعلق باملطالبات املالية.

 15- املش��اركة يف دراس��ة واقرتاح سياس��ات االس��ترياد والتصدي��ر واإلعف��اءات الجمركية 

مع الجهات ذات العالقة.

16- القيام بالبحوث والدراسات املالية.

17- تنفيذ الخدمات الحكومية املش��رتكة )املجمعات الحكومية يف مناطق اململكة، ومطابع 

الحكومة، وكهرباء النارصي��ة(، وكذلك تنفيذ بعض املرشوعات الكبرية التي يتمُّ تكليفها 

من املقام السامي الكريم، مثل الحرمن الرشيفن واملشاعر املقدسة.

18- التعاون والتنسيق مع مؤسسة النقد العريب السعودي مبا يُحقِّق االنسجام بن السياسات 

املالية والنقدية خدمًة لالقتصاد الوطني.

واملتأمل ملهام وزارة املالية يجدها تؤكد أنها جهة رقابية أكرث منها مراجعة، ويدعم ذلك 

عدم رصف أي مبلغ إال مبوافقتها، وعدم إبرام العقود إال بعد عرضها عليها، وجل مهامها يف 

هذا السياق.
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الهيكل التنظيمي لوزارة المالية:

املصدر:  موقع وزارة املالية 2.

شكل )8-2( الهيكل التنظيمي لوزارة املالية
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اإلدارة العامة للرقابة المالية:  

تعت��رب اإلدارة األكرث عالقًة بالجهات الحكومية حيث ترشف عىل جميع املراقبن املالين، 

ومن أبرز مهامها:

1- القيام بالرقابة السابقة عىل مرصوفات وإيرادات الدولة وفق األنظمة والتعليامت املالية.

2- اإلرشاف عىل عمل املراقب��ن املالين وإبالغهم مبا يختصُّ بعملهم من قرارات وتعليامت 

وتوجيهات.

3- إعداد قامئة توزيع املراقبن الدورية عىل األجهزة الحكومية.

4- معالجة القضايا التي تنشأ عن االختالف يف وجهات النظر بن املراقبن املالين والجهات 

الحكومية التي يراقبون عليها.

5- معالجة املخالفات املالية الناش��ئة عن مخالفة األنظمة والقرارات املالية أو التي تتعلق 

بتأدية املراقبن املالين ألعاملهم وتدخل يف اختصاص الرقابة املالية السابقة.

6- تجهيز مكتبة لالحتفاظ بنس��خ أساس��ية كاملة من كافة األنظمة والتعليامت والقرارات 

الحكومية املبلَّغة للوزارة أو التي تختص الوزارة بتنفيذ يشء منها، لدعم عمل املراقبن.

7- تلقي املعامالت واألوراق املتعلقة باالستفس��ار عن تطبي��ق األنظمة والقرارات واألوامر 

السامية والتعاميم وبحثها واالجابة عليها.

اإلدارة العامة لإليرادات:  

تتابع تحصيل إيرادات الدولة وإيداعها يف مؤسسة النقد العريب السعودي أو الحسابات 

الجارية املخصصة لبعض الجهات الحكومية، ومتابعة تطبيق نظام إيرادات الدولة والئحته 

التنفيذي��ة، وإعداد التقارير الخاص��ة باإليرادات ملقارنة ما تمَّ تحصيله من اإليرادات مع ما 

ر.  ومن مهامها: هو ُمقدَّ

1- التأكُّد من تحصيل وإيداع الرسوم املقررة وفق النظم واللوائح والتعليامت.

2- التأكد من تطبيق نظام إيرادات الدولة والئحته التنفيذية.

3- متابعة وتجهيز حمالت تحصيل زكاة املوايش.
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4- تقدي��ر إيرادات رشكات الزيت ومتابعة تحصي��ل تلك اإليرادات وإعداد التقارير الالزمة 

عنها يف ضوء االتفاقيات املعقودة مع رشكات البرتول.

5- دراس��ة طلبات االس��تبعاد من اإليرادات التي تَ��رد من الوزارات والجه��ات الحكومية، 

والتأكد من نظاميتها.

اإلدارة العامة لمراقبة اإليرادات: 

ومن مهامها ما يأيت: 

1- التأكُّد من انتظام تحصيل اإليرادات يف مواعيدها املقررة.

2- االتصال بالجهات الجبائية وبحث املش��كالت املتعلقة بتحصيل اإليرادات ووضع الحلول 

واملقرتحات املناسبة.

3- املشاركة يف اللجان الخاصة مبعالجة األمور املتعلقة بتحصيل إيرادات الدولة.

4- دراس��ة بيانات اإليرادات املحصلة ومالحظة االنحراف��ات املوجودة عىل الخطة وتحليل 

أسبابها ومقرتحات تصحيحها.

5- متابعة حقوق الخزينة العامة.

6- متابعة تنفيذ االتفاقيات املربَمة بن البنوك وبعض الجهات الحكومية لتحصيل اإليرادات 

العامة للدولة.

7- متابعة عقود االستثامر املربَمة بن بعض الجهات الحكومية واملستثمرين من القطاع الخاص.

8- تنفيذ جوالت ميدانية ملراقبي اإليرادات َوفق خطة سنوية.

اإلدارة العامة للحسابات:

ومن مهامها ما يأيت:

1- االحتفاظ مبعلومات كاملة عن الحس��ابات العامة للدولة والحس��ابات الفرعية لألجهزة 

الحكومية، وتنظيم هذه املعلومات.

2- االحتفاظ مبعلومات كاملة عن حسابات الحكومة يف مؤسسة النقد العريب السعودي.
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3- مراجعة الحسابات الشهرية والسنوية لألجهزة الحكومية، والتأكد من صحتها.

4- معالجة املخالفات املالية واألخطاء املحاسبية.

5- تحليل الحس��ابات الختامية لألجهزة الحكومية بهدف مراجعتها ودراس��تها واس��تنباط 

املؤرشات واملالحظات.

6- استقبال أوامر الدفع وتحويلها للرصف بعد مراجعتها.

7- اس��تقبال طلب��ات فت��ح االعتامدات املس��تندية الخارجي��ة، وكذلك اإلضاف��ة والتمديد 

لالعتامدات املستندية.

8- متابعة إعداد الحسابات الختامية لألجهزة الحكومية.

9- إعداد الحساب الختامي للدولة.

10- إعداد تقارير دورية عن األوضاع العامة للحسابات عىل مستوى الدولة، وعىل مستوى 

األجهزة الحكومية.

11- إعداد تعليامت إقفال الحسابات يف نهاية السنة املالية.

12- دراسة طلبات فتح الحسابات يف مؤسسة النقد وفروعها، وكذلك فروع البنوك الوطنية.

13- إجراء الدراسات التحليلية لكافة التقارير املالية.

اإلدارة العامة للميزانية:

تعت��رب من اإلدارات ذات املهام األكرث أهميًة بالنس��بة للجه��ات الحكومية، فهي اإلدارة 

املس��ؤولة عن إعداد املوازنة العامة للدولة، وهي َم��ن يناقش موازنات الجهات الحكومية، 

ومن مهامها:

1- دراس��ة تقديرات ميزانيات األجهزة الحكومية واملؤسسات العامة التي ُتوَّل من ميزانية 

الدولة.

2- مناقش��ة تقديرات أبواب وبنود امليزانية يف ضوء حاجة الجهة وما تقدمه من دراس��ات 

ومستندات تدَعم التقديرات.

ر تحصيلُها وما يصدر من تعليامت. 3- إعداد تقديرات امليزانية العامة للدولة يف ضوء الواردات املقدَّ
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4- إع��داد قرارات املناقلة بن أبواب ميزاني��ة الجهة وفصول امليزانية يف ضوء ما ينص عليه 

مرسوم امليزانية.

5- مراقبة صحة قرارات املناقالت التي تصدرها الجهات الحكومية.

6- بحث التجاوزات التي تحدث يف اعتامدات امليزانية.

7- مراقب��ة م��ا يرصف عىل اعت��امدات املرشوع��ات والتأكد من أنه يف ح��دود االعتامدات 

املقررة لها.

8- االش��رتاك مع وزارة الخدمة املدنية يف بحث طلبات تحوير مس��ميات الوظائف يف أثناء 

السنة، والبت فيها يف ضوء حاجة الجهة ونظام الخدمة املدنية.

الديوان العام للمحاسبة)12(:

تويل الدول أهميًة لحسن إدارة وكفاءة استخدام أموالها وممتلكاتها ومواردها املختلفة، 

وتحرص عىل إحكام الرقابة عليها من خالل سنِّ القوانن واألنظمة ووضع اللوائح والتعليامت 

التي تكفل حامية هذه األموال واملمتلكات واالس��تفادة منها بأس��اليب اقتصادية رش��يدة.  

ويتم إس��ناد مهمة التأكد من االلت��زام بتنفيذها والتحقق من حس��ن إدارة املال العام إىل 

صة يف هذا املج��ال.  وعادًة ما تكون هناك جهت��ان تختصان بأعامل  أجه��زة رقابي��ة ُمتخصِّ

الرقابة واملراجعة عىل أموال وممتلكات الدول، هام:  وزارات املالية، وأجهزة الرقابة العليا، 

حيث تختص وزارات املالية بأعامل الرقابة، يف حن تتوىل أجهزة الرقابة العليا مهام املراجعة 

املالية الالحقة، إذ تم إنشاء ديوان للرقابة عىل أموال الدولة رصفاً وتحصيالً.

رؤية الديوان العام للمحاسبة:

 جهاز رقايب مهني متطور، يتمتع باالس��تقاللية واملصداقية، يس��هم يف تحقيق االنضباط 

امل��ايل ورفع كفاءة أداء األجهزة املش��مولة برقابته، ويعمل عىل ترس��يخ مبادئ الش��فافية 

والحوكمة واملساءلة.

)12( الدي��وان العام للمحاس��بة، اململكة العربية الس��عودية )1440ه�(.  مس��رية التطورات واملنج��زات، الرياض:  موقع 

الديوان، ص 11 - 62.
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رسالة الديوان العام للمحاسبة:

إح��كام الرقابة املالية عىل جميع إي��رادات الدولة ومرصوفاته��ا، ومراقبة كافة األموال 

املنقول��ة والثابتة، والتحقق من ُحس��ن اس��تعاملها واملحافظة عليها، وكذل��ك الرقابة عىل 

أداء األجهزة الحكومية للتأكد من اس��تخدامها ملواردها بكف��اءة واقتصادية وفاعلية لبلوغ 

األهداف املرسومة لها بنجاح.

نبذة تاريخية  عن الديوان العام للمحاسبة وتطوُّر مهامه:

الرقابة املالية يف الس��عودية كانت حارضًة مع بداية تنظيم الدولة، والتشكيالت اإلدارية 

له��ا.  وارتب��ط تطوُّر الديوان م��ع مراحل تطور الدول��ة، وميكن تتبُّع تط��وُّر الديوان العام 

للمحاسبة من خالل املراحل الخمس اآلتية:   

- المرحلة األولى:  مرحلة التأسيس من عام 1344ه  إلى 1373ه�:

تبدأ هذه املرحلة بتاريخ تأسيس اململكة العربية السعودية عام 1344ه ، وتستمر حتى 

تأسيس مجلس الوزراء عام 1373ه .

- المرحلة الثانية:  مرحلة التنظيم من عام 1373ه  إلى 1395ه�  :

تبدأ هذه املرحلة مع تأسيس أول مجلس للوزراء يف عهد امللك سعود رحمه الله، وحتى 

د  التعدي��ل الوزاري الش��امل عام 1395ه ، وتتميز هذه الفرتة بإح��الل النظام اإلداري املوحَّ

د أقاليم الدولة، وتعترب هذه املرحلة من املراحل املهمة  مح��ل النظام اإلداري املعتمد بتعدُّ

يف مس��رية تطوُّر الديوان العام للمحاسبة، حيث انتقلت تبعية الديوان من وزارة املالية إىل 

ه إىل ُشْعبة مراقبة حسابات  ُ مس��امَّ مجلس الوزراء، الذي أصبح الديوان أحد ُش��َعبه، وتغريَّ

الدولة، كام أصبح الديوان يف مرحلة الحقة جهازاً مستقالً مرجعه رئيس مجلس الوزراء.  

- المرحلة الثالثة:  مرحلة التطور اإلداري:

بع��د تويل املل��ك خالد - رِحمه الل��ه - مقاليد الحكم عام 1395ه ، ج��رى تغيري وزاري 

ش��امل، ارتفع مبوجبه عدد ال��وزارات من )14( إىل )20( وزارة.  وتعت��رب هذه الفرتة بدايًة 
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ملرحلة جديدة عاشتها البالد، ركيزتها التنمية اإلدارية والتطوير التنظيمي، ومل يقترص التطور 

يف هذه املرحلة عىل زيادة عدد الوزارات فحس��ب، وإمنا ش��مل مجاالٍت وقطاعات أخرى.  

وص��درت خالل هذه املرحلة الئحة رقابة الديوان عىل املؤسس��ات الخاصة والرشكات التي 

تس��هم الدولة يف رأس مالها أو تضمن لها حداً أدىن من األرباح مبوجب قرار مجلس الوزراء 

رقم 390 وتاريخ 1398/4/18ه�.

- المرحلة الرابعة:  مرحلة النضج:  

بدأت هذه املرحلة سنة 1402ه ، واستمرت حتى عام 1426ه .  ومن أبرز مالمح التطور 

يف هذه املرحلة:  استمرار تدريب عدد من موظفي الديوان عىل تدقيق الحاسب اآليل عىل 

مة يف هذا املجال،  رأس العمل، وابتعاث عدد من املراجعن لاللتحاق بدورات تأهيلية متقدِّ

م ع��ن طريق خرباء يف هذا املجال.  ونظراً  إضاف��ة إىل إقامة دورات داخلية يف الديوان تُقدَّ

لعدم مواكبة تنظيمه اإلداري لتطلعاته يف تحسن األداء؛ فقد أُِعدَّ بالتعاون مع معهد اإلدارة 

العامة دراسٌة إلعادة تنظيم الديوان وإعداد هيكل تنظيمي جديد، وصدر األمر السامي رقم 

507/7/م وتاري��خ 1406/3/28ه  باملوافقة عىل إعادة تنظيم الديوان عىل أُس��س ومفاهيم 

حديث��ة تلبي متطلب��ات تطوير العمل حيث تمَّ إحداث قطاع يخت��ص بأعامل الرقابة عىل 

األداء؛ للتثبت من استخدام الجهات املشمولة بالرقابة ملواردها بكفاءة وبطريقة اقتصادية، 

والتحقُّق من نجاح تلك الجهات يف تحقيق األهداف املرسومة لها.  

- المرحلة الخامسة:  مرحلة اإلصالح والتطوير الشامل:

وتب��دأ ه��ذه املرحلة بتويل امللك عب��د الله - رحمه الله - مقالي��د الحكم يف اململكة يف 

1426/6/26ه .  ومن أبرز معامل التطوير التي شهدها الديوان يف هذه املرحلة، إقامة ندوات 

ى »ُس��بُل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف املراجعة  س��نوية للديوان منذ عام 1424ه ، مبسمَّ

الش��املة والرقابة ع��ىل األداء«، إضافة للتفاعل واملس��اهمة الفاعلة م��ن خالل املنظامت 

الدولية واإلقليمية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاس��بة يف تطوير مهنة املراجعة ورقابة 

ها إىل معايري  األداء.  كام تمَّ خالل هذه املرحلة تحديث قواعد التدقيق الشامل وتغيري ُمسامَّ

املراجع��ة الحكومية، إضافًة إىل تحدي��ث وإعداد العديد من أدل��ة املراجعة وفقاً ألحدث 
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املامرس��ات الفنية واملهنية يف حقول املراجعة والتدقيق ورقابة األداء، وكذلك إنش��اء إدارة 

عامة متخصصة ملراجعة العقود الحكومية وإدارة للمراجعة الداخلية، فضالً عن افتتاح ستة 

ف��روع جديدة للدي��وان يف عدد من مناطق اململكة، لريتفع بذلك ع��دد فروع الديوان من 

أربعة فروع عام 1424ه  إىل 12 فرعاً.

املصدر:  موقع الديوان العام للمحاسبة.

شكل )8-3( الهيكل التنظيمي للديوان العام للمحاسبة

الجهات المشمولة برقابة الديوان:  

طبقاً لنص املادة التاسعة من نظام الديوان، فإن الجهات املشمولة برقابته هي:

1- جميع الوزارات واإلدارات الحكومية وفروعها.
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2- البلديات وإدارات العيون ومصالح املياه.

3- املؤسس��ات العامة واإلدارات األخرى ذوات امليزانيات املستقلة التي تُخِرج لها الحكومة 

جزءاً من مال الدولة إما بطريق اإلعانة أو لغرض االستثامر.

4- كل مؤسس��ة خاصة أو رشكة س��اهمت الدولة يف رأس مالها أو تضمن لها حداً أدىن من 

األرب��اح، عىل أن تتم الرقاب��ة عليها وفق تنظيم خاص يُِعده الديوان ويصدر به قرار من 

مجلس الوزراء يحدد فيه هذه الرقابة؛ بحيث تتناس��ب مع طبيعة عملها ومدى عالقتها 

املالية بالديوان، وبحيث ال يعرقل نش��اطها.  وبناًء عليه، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

390 وتاري��خ 18 / 4/ 1398 ه���، باملوافق��ة عىل الئحة رقابة الديوان عىل املؤسس��ات 

الخاصة والرشكات التي تساهم الدولة يف رأس مالها أو تضمن لها حداً أدىن من األرباح.

5- كل هيئة يُكلَّف الديوان مبراقبة حس��اباتها بأم��ر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من 

مجلس الوزراء.

وطبقاً ملا ورد يف التقرير الس��نوي عن إنجازات الديوان ونشاطاته للسنة املالية 1428 / 

1429 ه�، فقد بلغ عدد الجهات املشمولة برقابته 506 جهات، يُظِهرها الجدول اآليت:

جدول )1-8(

عدد الجهات املشمولة برقابة الديوان العام للمحاسبةاإلدارة

242القطاع املدين

61القطاع العسكري

91املؤسسات

112الرشكات

506اإلجاميل

املصدر:  التقرير السنوي عن إنجازات الديوان ونشاطاته للسنة املالية 1428 / 1429ه�..



الرقابة املالية

499املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية

هيئة الرقابة والتحقيق:

أُنِش��ئت هيئة الرقابة والتحقيق مبوجب املرس��وم املليك رقم م/7 وتاريخ 1391/2/1ه�، 

وهي هيئة مس��تقلة ترتبط مبارشة برئيس مجلس الوزراء، تختصُّ بالرقابة عىل ُحسن األداء 

اإلداري وتطبيق األنظمة والتحقيق يف املخالفات املالية واإلدارية واالدعاء فيها أمام املحكمة 

املختصة.  وتقوم الهيئة مبهامها من خالل وكالة الهيئة لشؤون الرقابة، ووكالة الهيئة لشؤون 

التحقيق، ومن خالل فروع الهيئة باملناطق واملحافظات.

اختصاصات الهيئة في مجالي الرقابة والتحقيق)13(:

أوالً - في مجال الرقابة:

يخض��ع لرقابة الهيئة جمي��ع املوظفن والعاملن املدنين بكاف��ة الجهات الحكومية إال 

من اس��تُثني بنظام خاص، والوزارات واملؤسسات والهيئات العامة ذات امليزانيات املستقلة، 

ومنش��آت القطاع الخاص التي تخضع إلرشافها، واملؤسس��ات والرشكات التي تساهم الدولة 

يف رأس مالها أو تضمن لها حداً أدىن من الربح.  وتختصُّ الهيئة يف مجال الرقابة مبا يي:

1- الرقابة الالزمة للكش��ف عن املخالفات اإلدارية والتأكد من حسن األداء، وإحاطة الجهة 

املختصة بذلك.

2- الرقاب��ة عىل األجهزة الحكومية؛ للتأكد من مدى التزامه��ا بتطبيق أحكام نظام الخدمة 

املدنية ولوائحه التنفيذية واألنظمة والتعليامت املكملة له.

3- فحص الشكاوى واإلخباريات وما يُحال إليها من الوزراء ورؤساء األجهزة الحكومية، وما 

يرد إىل الهيئة من معلومات.

4- بحث ما تنرشه وسائل اإلعالم عن أوجه القصور يف األجهزة الحكومية.

5- التأكد من س��المة تطبيق األنظمة واللوائح واإلج��راءات اإلدارية التي تقوم بها األجهزة 

الحكومية، وأنها تتم وفق األنظمة واللوائح والتعليامت املقررة.

)13( هيئ��ة الرقاب��ة والتحقيق، اململكة العربية الس��عودية )2018م(.  نبذه مخترصة عن الهيئ��ة واختصاصاتها، الرياض:  

.http://www.cib.gov.sa
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6- التعاون والتنسيق مع األجهزة الرقابية األخرى وتبادل املعلومات يف مجال اختصاصها.

7- التأكد من مدى قيام الجهات الحكومية بدورها يف متابعة القطاعات األهلية التي ترشف 

عليها، وذلك من خالل مراقبة أعامل تلك القطاعات.

8- الرقابة عىل مشاريع األشغال العامة واملشاريع الخدمية.

9- الرقاب��ة عىل أعامل الجه��ات الحكومي��ة والقطاعات األهلية التي ت��رشف عليها خالل 

موسمي الحج والعمرة.

10- متابعة حسن استخدام السيارات الحكومية.

11- إجراء تفتيش دوري عىل املباين املس��تأجرة؛ للتأكد من صالحيتها وحس��ن اس��تعاملها 

ومالءمتها لحاجة العمل.

12- متابعة خطط التنمية.

13- متابعة تنفيذ األوامر السامية التي تُكلَّف بها الهيئة.

14- إعداد الدراسات والبحوث التي تُكلَّف بها الرقابة.

ثانياً - في مجال التحقيق:

يخضع للتحقيق اإلداري الذي تقوم به الهيئة جميع املوظفن والعاملن املدنين بالجهات 

الخاضع��ة لرقابة الهيئة ما عدا من تُنظَّم إجراءات تأديبهم بأنظمة ولوائح خاصة.  وتختصُّ 

الهيئة بالتحقيق يف اآليت:

1- املخالفات املالية واإلدارية بالجهات التي تخضع لرقابتها أو تُحال إليها مبوجب أنظمة أو 

أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء.

2- حاالت التقصري يف تنفيذ العقود الحكومية.

3- حاالت عدم التقيد باألنظمة والتعليامت الخاصة بااللتزام باالعتامدات املقررة يف امليزانية.

4- مع كل موظف أو مسؤول سواًء مبركزه الوظيفي أو باسمه الشخيص إذا صدر حكم نهايئ من 

املحكمة اإلدارية يش��ري إليه باملس��ؤولية اإلدارية أو الجنائية، وترتب عىل ذلك الحكم إلغاء 

قرار إداري أصدرته جهة حكومية أو ألزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعاملها.
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5- املوظف الذي تُكتَشف مخالفته من ِقبل جهاز الرقابة بالهيئة أو الجهات الرقابية األخرى.

6- املوظفون الذين تطلب جهتهم اإلدارية فصلَهم الرتكابهم مخالفات إدارية.

7- املوظفون املنسوب إليهم ارتكاب مخالفات يف جهة غري التي يعملون بها.

8- املوظف��ون الذين يتبعون أكرث من جهة ومنس��وب إليهم ارت��كاب مخالفة أو مخالفات 

مرتبط بعضها ببعض.

9- املوظف الذي صدر بحقه حكم نهايئ من محكمة أو جهة مختصة بعقوبة يف جرمية، ومل 

تكن هذه الجرمية موجبة للفصل بقوة النظام.

10- املوظ��ف الذي ميتنع عن تقديم التس��هيالت والبيان��ات والوثائق لعضو الهيئة يف أثناء 

أدائه لعمله.

11- املوظف الذي يتس��بب يف تأخري الرد عىل استفس��ارات األجهزة الرقابية بعد ميض شهر 

من تاريخ وصول الخطاب له.

12- املوظفون املنتهية خدماتهم بالتقاعد أو االس��تقالة، املنس��وب إليهم ارتكاب مخالفات 

أثناء خدمتهم إذا كانت العقوبة تستوجب الفصل.

13- االدعاء يف القضايا التي تُحال من الهيئة إىل املحكمة املختصة.
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املصدر:  موقع هيئة الرقابة والتحقيق.

شكل )8-4( الهيكل التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق
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المراجعة الداخلية)14(:

ع��رَّف املعهد الدويل للمراجعن الداخلين املراجعة الداخلية بأنها:  »نش��اط مس��تقل 

م تأكيدات وخدمات استش��ارية بهدف إضافة قيمة للمؤسس��ة وتحس��ن  وموضوعي، يُقدِّ

عملياتها.  ويساعد هذا النشاط يف تحقيق أهداف املؤسسة من خالل اتباع أسلوب منهجي 

منظَّم لتقييم وتحسن فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة املخاطر والرقابة«.

عرَّفت الهيئة الس��عودية للمحاسبن القانونين املراجعة الداخلية بأنها »وظيفة تقوميية 

مس��تقلة وموضوعية يتم إنشاؤها داخل املنش��أة لفحص وتقويم أنشطتها املختلفة؛ وذلك 

بغرض مس��اعدة املسؤولن داخل املنشأة يف القيام مبس��ؤولياتهم بدرجة عالية من الكفاءة 

والفاعلي��ة؛ وذلك عن طريق توفري التحليل، والتقويم، والتوصيات، واملش��ورة، واملعلومات 

الت��ي تتعلق بالرقابة عىل األنش��طة التي يتم فحصها.  وتس��اعد املراجع��ة الداخلية بذلك 

املنش��أة يف تحقيق أهدافها وحامية أصولها، كام تضيف قيمة بتطبيق مدخل ُمنظَّم لتقويم 

وتحسن فاعلية إدارة املخاطر والرقابة والحوكمة يف املنشأة«)15(.

نشأة إدارة المراجعة الداخلية بالمملكة:  

جاء يف املادة الثانية من الالئحة املنظِّمة لوحدات املراجعة الداخلية يف األجهزة الحكومية 

واملؤسس��ات العامة، أن عىل كل جهة أن تتوىل »إنش��اء إدارة للمراجع��ة الداخلية يف املقر 

الرئييس، يرتبط مديرها باملسؤول األول يف الجهة، أما الفروع فتُنَشأ فيها إدارة املراجعة - عند 

الحاج��ة - بقرار من املس��ؤول األول يف الجهة، وتتوىل اإلدارة أع��امل املراجعة الداخلية فيها 

ع��ن طريق مامرس��ة االختصاصات املخوَّلة لها مبقتىض أحكام ه��ذه الالئحة، وذلك لتحقيق 

األهداف اآلتية:

أ  - حامية املمتلكات العامة، والحد من وقوع الغش واألخطاء واكتشافها فور وقوعها.

ب- ضامن دقة البيانات املالية والسجالت املحاسبية واكتاملها.

)14( معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية الس��عودية )1438ه�(.  الدليل االسرتش��ادي إلجراءات عمل إدارات املراجعة 

الداخلية، الرياض، ص 19 - 21.

)15( املرجع السابق.
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ج - ضامن فاعلية العمليات اإلدارية واملالية وكفايتها مبا يؤدي إىل االستغالل األمثل للموارد املتاحة.

د  - تحقيق التقيد بالتعليامت والسياسات والخطط امللزمة للجهة؛ لتحقيق أهدافها بكفاية 

وبطريقة منتظمة.

ه�- سالمة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.

إدارة المراجعة الداخلية بالجهة الحكومية:  

تأيت أهمية إدارة املراجعة الداخلية يف الجهات الحكومية باعتبارها العن والوسيلة التي 

يطمنئ عن طريقها املسؤول األول عىل ُحسن سري أعاملها، وتظهر املراجعة الداخلية بوصفها 

أحد خطوط الدفاع لحامية األموال واملوارد العامة وضامن االستخدام األمثل لها، فهي تعترب 

األداة الفاعل��ة يف تطوُّر السياس��ات وزيادة الكفاية اإلنتاجية مبا يع��ود باألثر اإليجايب عىل 

أهداف الجهة.  كام أنها تقوم بوظيفة تقوميية يجب أن تكون مستقلًة وموضوعية لتتحقق 

أهداف املراجعة، وتقوم إدارة املراجعة بفحص وتقويم أنش��طة الجهة الحكومية املختلفة، 

وال تقترص عىل الجوانب املالية فحس��ب، بل تتعداه لألنش��طة الرئيسية للجهة الحكومية، 

وهي األكرث أهميًة من األنش��طة الخدمية.  وتهدف املراجعة الداخلية من هذا الفحص إىل 

مساعدة املسؤولن داخل الجهة يف القيام مبسؤولياتهم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، 

وذلك عن طريق توفري:  التحليل، والتقويم، والتوصيات، واملشورة، واملعلومات التي تتعلق 

بالرقابة عىل األنشطة التي يتم فحصها.  وتساعد املراجعة الداخلية بذلك الجهة الحكومية 

يف تحقيق أهدافها وحامية أصولها، وإضافة قيمة لها.

الهدف العام إلدارة المراجعة الداخلية:

القي��ام بأعامل املراجع��ة الداخلية بالجهة الحكومية عن طريق مامرس��ة االختصاصات 

املخوَّلة لها لحامية األموال واملمتلكات، وضامن فاعلية نُظم الرقابة الداخلية التي تحدُّ من 

وقوع الغش واألخطاء وسوء استخدام املوارد البرشية واملادية.  والتأكد من سالمة البيانات 

املالية وغري املالية، وضامن فاعلية العمليات التشغيلية واإلدارية واملالية وكفايتها مبا يؤدي 

إىل االستغالل األمثل للموارد املتاحة، والتحقق من التقيد باألنظمة والتعليامت والسياسات 

والُخطط امللزمة، والتأكد من سالمة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
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رؤية إدارة المراجعة الداخلية:

ترتكز رؤية إدارة املراجعة الداخلية يف استمرار الجهة الحكومية مثاالً يف جودة الخدمات 

مة يف املجاالت واألنشطة التي تعمل فيها الجهة الحكومية؛ لضامن ُحسن األداء ورسعة  املقدَّ

إنجاز األهداف باقتصاد وكفاءة وفاعلية.

رسالة إدارة المراجعة الداخلية:

تتحدد رس��الة إدارة املراجعة الداخلية يف مس��اعدة املس��ؤولن يف كافة اإلدارات إلنجاز 

أهدافها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية؛ من خالل اس��تخدام أدوات وأساليب املراجعة 

الالزمة، وتقويم أدائها باس��تخدام أفضل اإلجراءات والوس��ائل واألس��اليب املناسبة لقياس 

األداء، وتقديم التوصيات واالستشارات؛ لضامن جودة األداء وتطوير آليات العمل بها.

مهام إدارة المراجعة الداخلية بالجهة الحكومية:  

1- وضع خطة س��نوية للمراجعة الداخلي��ة يعتمدها الوزير أو مدير ع��ام الجهة الحكومية، 

تتضمن مجايل املراجعة الزماين واملكاين، وأي تفصيل آخر من املناسب إدراجه ضمن الخطة.

2- تقوي��م أنظمة الرقابة الداخلية؛ للتحقق من س��المتها ومالءمتها، وتحديد أوجه القصور 

فيها إن ُوجدت، واقرتاح الوس��ائل واإلجراءات الالزم��ة لعالجها مبا يكفل حامية األموال 

واملمتلكات من االختالس أو الضياع أو التالعب، ونحو ذلك.  

3- التأك��د من التزام الوحدات اإلداري��ة باألنظمة واللوائح والتعلي��امت واإلجراءات ذات 

العالقة، والتحقق من كفايتها ومالءمتها.

4- تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية لل� )الجهة الحكومية( من حيث وضوح الصالحيات 

واملسؤوليات، وفصل االختصاصات املتعارضة، وغري ذلك من الجوانب التنظيمية.

5- تقويم مس��توى إنجاز الجهة الحكومية ألهدافها املوضوعة، وتحليل أسباب االختالف إن 

ُوجدت.  

6- تحديد مواطن سوء استخدام املوارد املادية والبرشية، وتقديم ما ميكِّن )الجهة الحكومية( 

من معالجتها وتالفيها مستقبالً.
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7- مراجعة العقود واالتفاقيات املربَمة التي تكون )الجهة الحكومية( طرفاً فيها؛ للتأكد من 

مدى التقيُّد بها.  

ها )الجهة الحكومية(، والتأكد من  8- مراجعة التقارير املالية والحسابات الختامية التي تُِعدُّ

دقتها ومدى موافقتها لألنظمة واللوائح والتعليامت والسياسات املطبَّقة.

9- تقديم املشورة عند بحث مرشوع املوازنة التقديرية للجهة الحكومية.

10- إع��داد تقارير بنتائج أعامل املراجعة يف نهاية كل عملية مراجعة عىل اإلدارات األخرى 

داخ��ل )الجه��ة الحكومية(، ومن ثَمَّ تبليغه��ا بتلك النتائج والتوصي��ات املتعلقة بها، 

ومتابعة التوصيات الواردة يف تقاريرها للتأكد من تنفيذها.  

ح  11- تقدي��م تقرير ربع س��نوي عىل األقل إىل الوزير أو مدير ع��ام الجهة الحكومية، يُوضَّ

في��ه أعامل اإلدارة عن املدة التي يغطيها التقرير، واملخالفات التي اكتش��فتها اإلدارة، 

واإلج��راءات الت��ي اتخذتها يف ش��أنها اإلدارات املعنية، ويتضم��ن التقرير تفصيالً عن 

مالحظات الجهات الرقابية عىل )الجهة الحكومية( وما تمَّ بشأنها.

12- تقدي��م تقرير )متى دع��ت الحاجة إىل ذلك( إىل الوزير أو مدير عام الجهة الحكومية، 

ح فيه أي مخالفة أو نتيجة تتعلق ب� )الجهة الحكومية( واملسؤولن عنها. يُوضَّ

13- تقدي��م تقري��ر إىل الوزير أو مدير عام الجهة الحكومية خالل تس��عن يوماً من انتهاء 

الس��نة املالية، يش��مل بياناً عن أعامل اإلدارة، وأهمَّ النتائج واملالحظات التي أسفرت 

عنها أع��امل املراجعة الداخلية، ومدى التعاون والحص��ول عىل البيانات واإليضاحات 

املطلوب��ة م��ن اإلدارات واألقس��ام املختلفة.  وكذلك تقويم مس��توى إنج��از )الجهة 

الحكومي��ة( ألهدافها، وتقويم أنظم��ة الرقابة الداخلية لها، وم��دى االلتزام باألنظمة 

واللوائح والتعليامت واإلجراءات املالية وغري املالية، ومدى االلتزام باألُس��س والقواعد 

املحاس��بية وقواعد إعداد الحسابات الختامية والتقارير املالية للجهة، وأي معلومة أو 

بيان أو إيضاح ذي أهمية.

14- تنظيم العمل داخل اإلدارة، وإعداد دليل إلجراءات العمل يشمل كافة أعامل اإلدارة.

15- تنظيم وحفظ أوراق املراجعة وتصنيفها وترتيبها بالطرق اآللية املناسبة.

16- إعداد النامذج الالزمة لسري عمل اإلدارة.
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الحوكمة في القطاع العام:

الحوكمة مامرس��ة أكرث منها قوانن وأنظمة، لكن إذا مل ُتارس بالشكل السليم فال مناص 
من وضعها يف إطار معايري ولوائح بقوانن ملزمة.

تُعرِّف مؤسس��ة التمويل الدولية )IFC( الحوكمة بأنه��ا:  »النظام الذي يتم من خالله 
.)International Financial Corporation, 2010( »إدارة الرشكات والتحكُّم يف أعاملها

وتُعرِّفه��ا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( بأنها:  »مجموعة من العالقات 
ب��ن القامئن ع��ىل إدارة الرشكة ومجلس اإلدارة وحملة األس��هم وغريهم من املس��اهمن« 

.)Organization for Economic Co-operation and Development ,2004(

عرَّف��ت الئحة حوكم��ة الرشكات الصادرة عن مجلس هيئة الس��وق املالية الس��عودية 
مبوج��ب القرار رق��م )8-16-207( وتاريخ 1438/5/16ه� بناًء ع��ىل نظام الرشكات الصادر 

باملرسوم املليك رقم م/3 بتاريخ 1437/1/28ه�، أن حوكمة الرشكات هي:

»قواع��د لقيادة الرشكة وتوجيهها، تش��تمل عىل آليات لتنظي��م العالقات املختلفة بن 
مجل��س اإلدارة واملديرين التنفيذين واملس��اهمن وأصحاب املصال��ح، وذلك بوضع قواعد 
وإجراءات خاصة لتس��هيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية واملصداقية عليها؛ 
بغرض حامية حقوق املس��اهمن وأصحاب املصالح، وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية 

يف السوق وبيئة األعامل«.

كام يُعرِّف الكاتب الحوكمة بأنها:

منظوم��ة األدوات التي تكِّن املنظمة من االس��تدامة وتحقي��ق أهدافها وأهداف ذوي 
العالقة بها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية.

والكفاءة تعني تحقيق األهداف بأقل كُلفة ممكنة.

والفاعلية والبعض يكتب الفعالية، وهناك فرق بينهام، بيانه كالتايل:

مصطلح الفعالية:

ه��و أق��رب للمفعول به، وغالباً ما ترتبط بنش��اط مثل:  فعالي��ات مهرجان الجنادرية، 
فعاليات املؤتر.
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مصطلح الفاعلية:

ه��و أقرب للفاعل، وه��و أكرث قوًة، وتعني الفاعلية تحقيق اله��دف املراد، مثل:  إتقان 

الطالب للعمل بفاعلية، قام بإنجاز العمل بفاعلية.  

عند الحديث عن الحوكمة غالباً ترد إيلَّ تساؤالت عن الفرق بينها وبن الجودة، وكذلك 

الفرق بينها وبن املراجعة الداخلية، وهي تساؤالت منطقية، وهناك تداخالت حتمية بينها؛ 

لكنَّ الكاتب يرى أنه ميكننا أن نضع تصوراً للتفريق بينها من بعض الزوايا كام يي:  

- الجودة تُركِّز عىل املنتَج.  

- املراجعة الداخلية تهتم كثرياً باملُنِتج.  

- الحوكمة تهتم بهام معاً؛ ألن لهام عالقة بكفاءة وفاعلية تحقيق األهداف.

المبادئ األساسية للحوكمة في القطاع العام:

- املساءلةAccountability :  القطاع العام والعاملون به يتحملون املسؤولية عن قراراتهم، 

ويُتوقع منهم إخضاع أنفسهم للمراقبة واملساءلة؛ للتأكد من أنَّ مسؤولياتهم يتم إنجازها 

عىل الوجه األكمل وفقاً للمعايري املهنية والقوانن املرعية.  )غياب املوظفن(.

- القيادةLeadership :  من األهمية مبكان أن يتبنى مسؤولو القطاع العام الحوكمة وإبراز 

أهميتها يف تحقي��ق األهداف وتنمية املجتمع، وكذلك االلت��زام بالقوانن والتحي بالقيم 

السمحة مثل الصدق واألمانة والعدل، وحث اآلخرين عىل التمسك بها واحرتام القوانن.

- النزاهة Integrity:  يجب أن تتصف القطاعات الحكومية املختلفة والعاملون بها بالعدالة 

والتمس��ك بالقيم وااللتزام بالقوانن وعدم اس��تغالل املعلومات واملوارد التي تحت إدارة 

القطاع العام والعاملن به، وكذلك يجب أن يكون هناك معايري ذات جودة وفاعلية عالية 

لحامي��ة املال العام، وأن تُعَك��س جودة هذه املعايري يف كلٍّ م��ن التقارير املالية وتقارير 

األداء لإلدارات واملصالح الحكومية املختلفة.  )النزاهة يجب أن يُوَضع لها أدوات(.

- األمانة Stewardship:  الحرص عىل املوارد العامة التي ُوِضعت يف أمانة اإلدارة الحكومية 

والعاملن فيها، وحاميتها وتنميتها من أجل تحسن الخدمات العامة ورفع كفاءة وفاعلية 

األداء الحكومي.
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- الشفافية Transparency:  يجب توفري معلومات صحيحة وواضحة وكاملة لجميع املهتمن 

من العامة واملوظفن والصحفين عن جميع قرارات وسياس��ات املصلحة الحكومية، وهذا 

سوف يساهم يف الرقابة، ويُعزِّز ثقة املواطنن يف القطاع العام وآلية صناعة القرار فيه.

أثر الحوكمة على القطاع العام:

ع املؤسسات الحكومية عىل االستخدام األمثل ملواردها. 1- تُشجِّ

2- تساعد الجهة الحكومية عىل تحقيق النمو املستدام وتشجيع اإلنتاجية.

3- تُقلِّ��ل كُلفة الحصول عىل امل��واد والخدمات لزيادة الثقة يف املنظم��ة بأنها ملتزمة ويف 

د برصف مستحقات املتعاملن معها. الوقت املحدَّ

4- تُسهِّل عملية الرقابة واإلرشاف عىل أداء الجهة عرب تحديد أُطُر الرقابة الداخلية وتشكيل 

اللجان املتخصصة وتطبيق الشفافية واإلفصاح.

5- تس��اهم يف استقطاب االستثامرات الخارجية، إذ إن املس��تثمرين األجانب ينجذبون إىل 

ال��دول التي تُطبِّق أنظمة الحوكمة باعتبارها اس��تثامرات يف دول ملتزمة وبها ش��فافية 

مقبولة، ومن ثَمَّ فإن عنرص عدم التيقن يكون أقل مقارنة بالدول األخرى.

6- تعمل عىل استقرار أسواق املال.

نموذج حوكمة رؤية السعودية 2030 وآليات تطبيقها:

اس��تناًدا إىل تكليف مجلس الوزراء ملجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، بوضع اآلليات 

والرتتيبات الالزمة لتحقيق »رؤية اململكة العربية الس��عودية 2030«، قام املجلس بتطوير 

نظام حوكمة متكامل؛ لضامن مأسس��ة العمل ورفع كفاءته، وتس��هيل تنس��يق الجهود بن 

ح الش��كل اآليت منوذج  الجه��ات ذات العالقة؛ مبا ميكِّن املجلس من املتابعة الفاعلة، ويوضِّ

حوكمة رؤية اململكة 2030.
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املصدر:  وثيقة رؤية اململكة 2030م.

شكل )8-5( منوذج حوكمة رؤية اململكة 2030م
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دور المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ حوكمة رؤية المملكة 2030 )16(:  

لت بالش��كل املهني الجيد،  إدارات املراجع��ة الداخلي��ة يف األجهزة الحكومية إذا ما فُعِّ

س��يكون لها إس��هامات كبرية يف حوكمة رؤية اململكة العربية الس��عودية 2030 من خالل 

تنفيذ اآليت:  

- مراجعة خطط وإسرتاتيجيات الجهة الحكومية والتأكد من اتساقها مع مبادئ الحوكمة.

- التأك��د م��ن مدى وج��ود وتفعيل مب��ادئ الحوكمة كمحور أس��ايس من مح��اور الخطة 

اإلسرتاتيجية للجهة الحكومية.

- التأك��د من توفُّر االعتامدات املالية الالزمة لتنفيذ املب��ادرات املرتبطة بالجهة الحكومية، 

وصحة التقديرات املرتبطة بها.

- التأكُّ��د م��ن ترجمة ُخطط ومبادرات الحوكمة بش��كل كمي يف ض��وء االعتامدات املالية 

املقرَّرة للجهة الحكومية.

- التأكُّ��د م��ن وضع وتفعيل سياس��ة إعالمية وتس��ويقية مالمئة للرتويج ملب��ادرات الجهة 

الحكومية فيام يتعلق بحوكمة رؤية اململكة 2030، بحيث يكون كل موظف داخل الجهة 

الحكومية عىل علم تام بدوره يف تنفيذ مبادئ الحوكمة.

- َوْض��ع وتفعيل نظام لتقييم مع��دالت إنجاز الجهة الحكومية املرتبط��ة بتنفيذ مبادرات 

حوكمة رؤية اململكة 2030، ومتابعة نتائج مؤرشات التقييم أوالً بأول.  

- َوْضع تصوُّر كامل لنظام الرقابة الداخلية بالجهة الحكومية، وآليات تطويره مبا يتوافق مع 

مبادئ الحوكمة.

- اإلسهام يف تقييم منتجات القطاعات التدريبية بالجهة الحكومية يف ضوء متطلبات تطبيق 

رؤية اململكة 2030.

- التأك��د من وضع أدل��ة إجراءات تنفيذي��ة للحوكمة داخل كل إدارة م��ن إدارات الجهة 

الحكومي��ة، تختصُّ فقط بتوضيح الخطوات التنفيذية لتطبيق مبادئ الحوكمة يف كلٍّ من 

هذه اإلدارات.

)16( معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية الس��عودية.  الدليل االسرتش��ادي إلجراءات عم��ل إدارات املراجعة الداخلية، 

الرياض، ص 70.
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أهم مسؤوليات الوزراء ومجالس إدارة الهيئات الحكومية فيما يخدم الحوكمة:

1- إعداد إسرتاتيجية الجهة الحكومية وخطط العمل الرئيسية واملوازنات التقديرية وسياسة 

املخاطر، ووضع أهداف األداء ومراجعة التنفيذ.

2- اإلرشاف عىل متابعة مامرسات الحوكمة وإجراء التغيريات إذا لزم األمر.

3- ضامن الشفافية يف عملية ترشيح مجلس اإلدارة وانتخابه.

4- رقابة وإدارة أي تعارُض محتمل يف مصالح الوزارة وأعضاء مجلس اإلدارة واملواطنن.

5- ض��امن نزاهة حس��ابات الوزارة وحس��اباتها الختامي��ة، مبا يف ذلك املراجعة املس��تقلة 

وخصوصاً وجود نُظم إلدارة املخاطر والرقابة املالية ورقابة العمليات.

تطوير الحوكمة في القطاع العام:  

لتطوير الحوكمة يف القطاع العام، يرى الكاتب أننا بحاجة لآليت:

- إعداد معايري لحوكمة القطاع العام واقرتاح طرق لقياسها، وتشمل:

- حوكمة السلطة الترشيعية.

- حوكمة السلطة التنفيذية.

- حوكمة السلطة القضائية.

- حوكمة الهيئات الحكومية املستقلة.  

- تأس��يس مؤرش لقياس حوكمة القطاع العام ونرشه بش��كل س��نوي من ِقبل جهة مستقلة 

ل أن تكون إحدى الجامعات املشهود لها بالتميُّز يف هذا املجال. عن القطاع العام، يُفضَّ

- اقرتاح القوانن واللوائح الرورية لالرتقاء مبامرسة وثقافة الحوكمة يف القطاع العام.

- تفعيل دور املراجعة الداخلية.

- تطوير أُسس املحاسبة الحكومية.

- تطوير أدوات وأسس إعداد ومراقبة املوازنة العامة للدولة.
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أسئلة وتمارين الفصل الثامن:

السؤال األول:  أجب عن األسئلة اآلتية:

ح ذلك. 1- هل الرقابة املالية تنفيذية؟  وضِّ

2- ملاذا نحتاج إىل الرقابة املالية؟

3- ما هي الرقابة املالية؟  وما مصادرها يف الجهات الحكومية؟

4- ما هي القواعد التي تحكم الرقابة املالية يف اململكة العربية السعودية؟

5- ما املقصود بأساس الفصل بن الوظائف املتعارضة؟

6- نظام الرتخيص باألعامل له مجموعة من املبادئ األساسية، ما هي؟

7- أعِط مثاالً للوظائف املتعارضة واجبة الفصل.

8- ما أهمية وجود دليل لإلجراءات من الناحية الرقابية؟

9- ما املقصود بالرقابة املزدوجة؟

10- هل نظام اإلجازات الحكومية يتسق مع أُسس الضبط الداخي؟

11- كيف يكون الجرد الدوري من أدوات نظام الضبط الداخي؟

12- ما هو دور الرقابة الحدية؟

13- عرِّف الرقابة الداخلية.

14- ما املفاهيم األساسية للرقابة الداخلية عىل مستوى الوحدات الحكومية؟

15- ما أهداف الرقابة الداخلية يف الجهات الحكومية؟

16- م��ن أه��داف الرقابة املالي��ة يف الجهات الحكومي��ة حامية املوارد من التلف وس��وء 

االستخدام، ما األهداف الفرعية لهذا الهدف؟

17- ما املكونات الرئيسية للرقابة الداخلية؟

18- ما هي عنارص بيئة الرقابة الداخلية؟

19- ما رأيك الشخيص يف أهمية وجود لجان للمراجعة يف الجهات الحكومية؟

20- تتضمن عملية تقدير املخاطر خطوات عملية، ما هي؟
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21- ما األنشطة الرقابية التي تعمل عىل حامية املال العام؟

22- ملاذا نقوم مبراقبة األنشطة الرقابية؟

23- ما املعوقات التي تحدُّ من فاعلية األنظمة الرقابية؟

24- أين تكمن أهمية مرحلة تحليل وتصميم وبرمجة النُّظم اآللية املحاسبية؟

ح ذلك.   25- هل هناك فرق بن مصطلح الرقابة ومصطلح املراجعة؟  وضِّ

26- صدرت موافقة امللك عبد العزيز عىل أول نظام للحكم واإلدارة يف اململكة، وهو التعليامت 

األساس��ية للمملكة الحجازية، كدس��تور ينظم جميع السلطات يف اململكة الحجازية مبا 

فيها الجوانب الرقابية، واشتملت هذه التعليامت عىل تسعة أقسام، ما هي؟

27- ما األهداف اإلسرتاتيجية لوزارة املالية؟

28- ما هي رؤية ورسالة الديوان العام للمحاسبة؟

29- الرقابة املالية يف السعودية كانت حارضًة مع بداية تنظيم الدولة والتشكيالت اإلدارية 

لها، وارتبط تطوُّر الديوان العام للمحاسبة مع مراحل تطوُّر الدولة، وميكن تتبُّع تطوُّر 

ث عنها. الديوان العام للمحاسبة من خالل خمس مراحل، تحدَّ

30- ما الجهات املشمولة برقابة الديوان العام للمحاسبة؟

31- ما اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق يف مجايل الرقابة والتحقيق؟

32- عرِّف املراجعة الداخلية.

33- ما أهداف املراجعة الداخلية يف األجهزة الحكومية؟

34- أين تكمن أهمية املراجعة الداخلية يف األجهزة الحكومية؟

35- ما هي رؤية ورسالة املراجعة الداخلية يف األجهزة الحكومية؟

36- اذكر أهم )10( مهام للمراجعة الداخلية يف األجهزة الحكومية.

37- عرِّف الحوكمة من وجهة نظرك.

38- ما هي حوكمة الرشكات؟

39- هل هناك فرق بن الفاعلية والفعالية؟
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40- ما املقصود بالكفاءة، وما املقصود بالفاعلية؟

ح ذلك. 41- هل هناك فرق بن املراجعة الداخلية والجودة والحوكمة؟  وضِّ

42- ما املبادئ األساسية للحوكمة يف القطاع العام؟

43- األمانة والنزاهة من مبادئ الحوكمة، ما الفرق بينهام؟

44- ما أثر الحوكمة عىل القطاع العام؟

ح منوذج حوكمة رؤية السعودية 2030 وآليات تطبيقها. 45- وضِّ

46- كيف يكون للمراجعة الداخلية دوٌر يف تفعيل مبادئ حوكمة رؤية اململكة 2030؟

47- ما أهم مسؤوليات الوزراء ومجالس إدارة الهيئات الحكومية فيام يخدم الحوكمة؟

48- كيف ميكن تطوير الحوكمة يف القطاع العام؟

السؤال الثاني:  أجب بصح )√( أو خطأ )×( للعبارات اآلتية:

)     ( 1- اإلنفاق الكبري للدولة عىل املشاريع وتقديم الخدمات يف كافة القطاعات ال يتطلب 

أن يواكب ذلك إجراءات رقابية إضافية.

)     ( 2- الرقابة املالية هي أقرب ما تكون تنفيذية، وهي مختلفة عن املراجعة.

)     ( 3- الرقابة املالية هي منظومة األدوات والوس��ائل والضوابط واإلجراءات التي تضبط 

نظامية العمل املايل، وتؤكِّد تحقيَق األهداف املخطَّطة بكفاءة وفاعلية.

)     ( 4- ميكن الرصف يف الجهات الحكومية َوفْق صور املستندات لكن برشوط.

)     ( 5- يحقُّ ألي جهة حكومية إقرار مكافآت ملنسوبيها.

)     ( 6- ال��رصف يف الجه��ات الحكومية يكون وفق االعتامدات املالية املقرَّة، وتجاوزه يَُعدُّ 

مخالفًة ماليًة تستحق العقاَب.

)     ( 7- من املبادئ األساسية لتأمن احتياجات الجهات الحكومية )التأمن بالسعر العادل(.

)     ( 8- استخدام الوسائل اإللكرتونية يف العمليات املحاسبية ميكِّن الجهات الحكومية من 

بناء العديد من اإلجراءات الرقابية داخل النُّظم املحاسبية اآللية.

)     ( 9- الفصل بن الوظائف املتعارضة بصورة جيدة يعني السامح ملوظف واحد أن يقوم 

دة من بدايتها إىل نهايتها. بعملية محدَّ
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)     ( 10- االحتفاظ باألصول والتسجيل يف السجالت يسمح باختالس األصول أو استخدامها 

صة من أجلها وتغطية ذلك من خالل السجالت. يف غري األغراض املخصَّ

)     ( 11- كل عم��ل إداري أو مايل عىل مس��توى الجه��ات الحكومية ال بد أن يتم مبوجب 

قرار أو اعتامد من صاحب الصالحية بالرتخيص بتنفيذ العمل.

)     ( 12- تدوير املهام بن املوظفن يكس��بهم املهارات املتعددة ويزيد من خرباتهم، ويف 

الوقت نفسه يُظهر أيَّ انحرافات كانت موجودة وكانت تُغطَّى من ِقبل ُمقرتِفيها.

)     ( 13- عن��د اكتش��اف موظفن مل يحصلوا ع��ىل إجازاتهم لفرتة طويلة، فإن ذلك يُعطي 

مؤرشاً بأن هناك ما يُراد إخفاؤه.

)     ( 14- الرقاب��ة الحدي��ة تعني زيادة اإلجراءات الرقابي��ة بزيادة حجم املبالغ املرصوفة 

لة. أو املحصَّ

)     ( 15- لجن��ة الرقاب��ة الداخلية التابعة للهيئة األمريكية للمحاس��بن القانونين عرَّفت 

الرقابة الداخلية بأنها »عملية تتأثر مبجلس اإلدارة، وباإلدارة، وباألفراد اآلخرين، 

م لتقديم تأكيد معقول عن إنجاز مجموعات األهداف املحددة«. تُصمَّ

)     ( 16- االختالف الجوهري بن تعريف الرقابة الداخلية عام 1948 وتعريفها عام 1992، 

هو أن الرقابة الداخلية يف التعريف القديم تتأثر مبس��ؤوليات جميع العاملن يف 

الوحدة، إىل جانب مجلس اإلدارة.

)     ( 17- الرقابة الداخلية عملية مستمرة ومتطورة.

)     ( 18- الرقابة الداخلية ال تتأثر باملستويات الُعليا من اإلدارة.

م تأكيداً مطلقاً بتحقيق األهداف. )     ( 19- الرقابة الداخلية ال ميكن أن تُقدِّ

)     ( 20- من أهداف الرقابة الداخلية حامية أصول املنشأة النقدية فقط دون غريها من 

الرسقة واالختالس والتالعب وسوء االستعامل.

)     ( 21- بيئ��ة الرقاب��ة تتمثل يف العوام��ل الداخلية العامة التي تعك��س املناخ الداخي 

للوحدة، ومدى اهتاممه وتقديره لدور وقيم الرقابة الداخلية.

د الس��لطات واملس��ؤوليات داخل املنش��أة  )     ( 22- وج��ود الهيكل التنظيمي الذي يحدِّ

بوضوح وجالء يَُعدُّ دعامًة أساسيًة من دعامات الرقابة الداخلية.  
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)     ( 23- نظرة واهتامم اإلدارة العليا واملتوس��طة إىل الرقابة وموقفها منها ال يُؤثِّر بش��كل 

ملحوظ عىل فاعلية الرقابة الداخلية.

)     ( 24- م��ن املناس��ب يف الوقت الراهن أن يكون هن��اك لجان للمراجعة ترتبط بالوزير 

أو مجلس إدارة الهيئات واملؤسسات الحكومية.

)     ( 25- وج��ود رقاب��ة من جهات خارجية مثل الديوان العام للمحاس��بة أو وزارة املالية 

يزيد من فاعلية الرقابة الداخلية.

)     ( 26- اللجن��ة الدولية للرقابة الحكومي��ة INTOSAI تُفرِّق بن عملية تقييم املخاطر 

وتقدير احتامالت حدوثها.

ه بصفة أساسية للتعامل مع املخاطر ملنع وقوعها. )     ( 27- األنشطة الرقابية هي اإلجراءات التي تُوجَّ

)     ( 28- إدارة املراجعة الداخلية هي املسؤول األول عن مراجعة األنشطة الرقابية.

)     ( 29- نصت الفقرة )3006( من معيار أدلة وقرائن املراجعة السعودي عىل أنه:  يجوز 

للمراجع االعتامد الكي عىل أدلة وقرائن النظم املعمول بها يف املنشأة.

)     ( 30- نظ��ام املعلومات املحاس��بي يعترب ركيزًة أساس��ية التخاذ الق��رارات يف الجهات 

الحكومية، فهو يرتجم املعلومات واألحداث االقتصادية.

)     ( 31- أجهزة الرقابة:  هي األجهزة التي تراجع العمل املايل يف أي وقت، وليست جزءاً 

من العملية التنفيذية، كالديوان العام للمحاسبة.

س��ت عام  )     ( 32- تَُع��دُّ وزارة املالي��ة م��ن أع��رق ال��وزارات يف تاريخ الس��عودية، تأسَّ

ها »مديرية املالية العامة إلدارة األمور املالية«.   1344ه�، وكان ُمسامَّ

)     ( 33- وزارة املالية ترشف عىل تنفيذ العديد من املشاريع الوطنية والتنموية الكربى.

)     ( 34- م��ن األه��داف اإلس��رتاتيجية للديوان العام للمحاس��بة تطوير سياس��ات مالية 

مستدامة للمملكة.

)     ( 35- م��ن اختصاص��ات وزارة املالي��ة تقديم الق��روض لتمويل املش��اريع التعليمية 

والصحية والسياحية، وتقديم اإلعانات للسلع التي يتقرر دعمها.

)     ( 36- تق��وم وزارة الداخلي��ة بطباع��ة وإنت��اج الوثائق األمني��ة ذات القيمة للجهات 

الحكومية.
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)     ( 37- ت��رشف هيئ��ة الرقاب��ة والتحقيق عىل أم��الك الدولة وحاميته��ا، واقرتاح طرق 

استغاللها.

)     ( 38- املتأمل ملهام وزارة املالية يجدها تؤكد أنها جهة رقابية أكرث منها مراجعة، ويدعم 

ذلك عدم رصف أي مبلغ إال مبوافقتها.

)     ( 39- تخت��ص وزارة املالي��ة بأع��امل الرقابة، يف حن تتوىل أجه��زة الرقابة العليا مهامَّ 

املراجعة املالية الالحقة.

)     ( 40- هناك جهات ال يراقبها الديوان العام للمحاسبة.

)     ( 41- أُنِش��ئت هيئ��ة الرقاب��ة والتحقي��ق مبوجب املرس��وم املليك رق��م م/7 وتاريخ 

1391/2/1ه�، وهي هيئة مستقلة ترتبط مبارشة بامللك.

)     ( 42- تبح��ث هيئ��ة الرقاب��ة ما تنرشه وس��ائل اإلعالم عن أوجه القص��ور يف األجهزة 

الحكومية.

)     ( 43- تقوم وزارة املالية مبتابعة حسن استخدام السيارات الحكومية.

)     ( 44- يخض��ع للتحقي��ق اإلداري الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق جميع املوظفن 

والعامل��ن املدنين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة م��ا عدا من تُنظَّم إجراءات 

تأديبهم بأنظمة ولوائح خاصة.  

)     ( 45- املراجعة الداخلية تهتم بالجوانب املالية دون الجوانب التشغيلية.

)     ( 46- ت��أيت أهمي��ة إدارة املراجع��ة الداخلي��ة يف الجهات الحكومي��ة باعتبارها العَن 

والوسيلة التي يطمنئ عن طريقها املسؤول األول عىل حسن سري أعاملها.

)     ( 47- الخط��ة الس��نوية للمراجع��ة الداخلية يجب أن يعتمدها مدي��ر عام املراجعة 

الداخلية.

)     ( 48- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية للتحقق من سالمتها ومالءمتها، ليس من اختصاص 

إدارات املراجعة الداخلية.

)     ( 49- الحوكمة مامرسة أكرث منها قوانن وأنظمة، لكن إذا مل ُتارس بالشكل السليم فال 

مناص من وضعها يف إطار معايري ولوائح بقوانن ُملزِمة.
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)     ( 50- تع��رِّف منظمة التعاون االقتص��ادي والتنمية)OECD( الحوكمة بأنها:  »النظام 

الذي يتم من خالله إدارة الرشكات والتحكُّم يف أعاملها«.  

)     ( 51- الجودة تُركِّز عىل املُنِتج، يف حن أن املراجعة الداخلية تهتم كثرياً باملنتَج.

)     ( 52- مبدأ القيادة يعني أن يتبنى مس��ؤولو القطاع العام الحوكمة وإبراز أهميتها يف 

تحقيق األهداف وتنمية املجتمع.  

)     ( 53- الحوكم��ة يف القط��اع الع��ام ليس لها عالقة بتحقيق النمو املس��تدام وتش��جيع 

اإلنتاجية.

)     ( 54- عىل املراجعة الداخلية التأكُّد من وضع وتفعيل سياسة إعالمية وتسويقية مالمئة 

للرتوي��ج ملبادرات الجه��ة الحكومية فيام يتعلق بحوكمة رؤي��ة اململكة 2030، 

بحي��ث يكون كلُّ موظف داخل الجهة الحكومي��ة عىل علم تام بدوره يف تنفيذ 

مبادئ الحوكمة.

لت بالش��كل املهني  )     ( 55- إدارات املراجع��ة الداخلي��ة يف األجهزة الحكومية إذا ما فُعِّ

الجيد، س��يكون لها إس��هامات كبرية يف حوكمة رؤية اململكة العربية السعودية 

.2030

)     ( 56- م��ن امله��م التأكد من وض��ع أدلة إجراءات تنفيذية للحوكم��ة داخل كل إدارة 

بالجه��ة الحكومية، تختصُّ بتوضيح الخطوات التنفيذية لتطبيق مبادئ الحوكمة 

فيها.

السؤال الثالث:  بصفتك مديَر اإلدارة المالية في الجهة الحكومية التي تعمل فيها، يحتوي 

الجدول اآلتي على مجموعة من مهام وزارة المالية.

املطلوب:

ه��و تحديد اإلدارة العامة املس��ؤولة ع��ن تنفيذ هذه املهمة بوض��ع عالمة )√( أمامها 

وتحت العمود املخصص لإلدارة املعنية.  
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مهام وزارة املالية

اإلدارات العامة

الحساباتامليزانية
الرقابة 

املالية

مراقبة 

اإليرادات
اإليرادات

1
متابعة وتجهيز حمالت تحصيل زكاة 

املوايش.

2

االتص��ال بالجه��ات الجبائية وبحث 

املشكالت املتعلقة بتحصيل اإليرادات 

ووضع الحلول واملقرتحات املناسبة.

3
متابعة إع��داد الحس��ابات الختامية 

لألجهزة الحكومية.

4

إع��داد ق��رارات املناقلة ب��ن أبواب 

ميزاني��ة الجهة وفص��ول امليزانية يف 

ضوء ما ينصُّ عليه مرسوم امليزانية.

5
اس��تقبال أوام��ر الدف��ع وتحويله��ا 

للرصف بعد مراجعتها.

6

مساعدة األجهزة الحكومية فيام يتعلق 

بتنظيم حس��اباتها وتوجي��ه موظفيها 

للطرق الصحيحة ملسك الحسابات.

7

اس��تقبال طلب��ات فت��ح االعتامدات 

اإلضافة  الخارجية، وكذلك  املستندية 

والتمديد لالعتامدات املستندية.

8

متابعة تنفي��ذ االتفاقيات املربَمة بن 

الحكومية  الجه��ات  البنوك وبع��ض 

لتحصيل اإليرادات العامة للدولة.
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مهام وزارة املالية

اإلدارات العامة

الحساباتامليزانية
الرقابة 

املالية

مراقبة 

اإليرادات
اإليرادات

9
بح��ث التج��اوزات الت��ي تحدث يف 

اعتامدات امليزانية.

10
إعداد تعليامت إقفال الحس��ابات يف 

نهاية السنة املالية.  

11
التأك��د من تطبي��ق نظ��ام إيرادات 

الدولة والئحته التنفيذية.

12

ع��ىل  الس��ابقة  بالرقاب��ة  القي��ام 

َوفْق  الدول��ة  وإي��رادات  مرصوفات 

األنظمة والتعليامت املالية.

13
التأكد م��ن تحصي��ل وإيداع الرس��وم 

املقررة وفق النُّظم واللوائح والتعليامت.

14

دراسة طلبات االستبعاد من اإليرادات 

التي ت��رد م��ن ال��وزارات والجهات 

الحكومية، والتأكد من نظاميتها.

15

متابع��ة عقود االس��تثامر املربَمة بن 

الجهات الحكومية واملس��تثمرين من 

القطاع الخاص.

16

الش��هرية  الحس��ابات  مراجع��ة 

والسنوية لألجهزة الحكومية، والتأكد 

من صحتها.
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مهام وزارة املالية

اإلدارات العامة

الحساباتامليزانية
الرقابة 

املالية

مراقبة 

اإليرادات
اإليرادات

17

دراس��ة تقديرات ميزاني��ات األجهزة 

التي  العامة  واملؤسس��ات  الحكومية 

ُتوَّل من ميزانية الدولة.

18

مراقب��ة ما يُ��رصَف ع��ىل اعتامدات 

املرشوعات، والتأكُّد من أنه يف حدود 

االعتامدات املقررة لها.

19

االش��رتاك مع وزارة الخدم��ة املدنية 

يف بحث طلب��ات تحوير مس��ميات 

الوظائف يف أثناء الس��نة، والبت فيها 

يف ض��وء حاجة الجهة ونظام الخدمة 

املدنية.

20
املالية واألخطاء  املخالف��ات  معالجة 

املحاسبية.

21

اإلرشاف عىل عم��ل املراقبن املالين 

وإبالغه��م م��ا يخت��ص بعملهم من 

قرارات وتعليامت وتوجيهات.

22

تقدير إيرادات رشكات الزيت ومتابعة 

تحصي��ل تل��ك اإلي��رادات، وإع��داد 

التقارير الالزمة عنها يف ضوء االتفاقيات 

املعقودة مع رشكات البرتول.
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مهام وزارة املالية

اإلدارات العامة

الحساباتامليزانية
الرقابة 

املالية

مراقبة 

اإليرادات
اإليرادات

23

معالج��ة القضاي��ا الت��ي تنش��أ عن 

االخت��الف يف وجه��ات النظ��ر ب��ن 

املراقب��ن املالين والجهات الحكومية 

التي يراقبون عليها.

إعداد الحساب الختامي للدولة.24
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الفصل التاسع

دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية

يَُعــدُّ صدور قرار مجلس الوزراء رقــم 235 وتاريخ 1425/8/20هـ بدايَة مرشوع تطوير 

ن القــرار املوافقة عىل توصيات الندوة  النظام املحاســبي الحكومي يف اململكة، حيث تضمَّ

األوىل حــول ُســبُل تعزيز التعاون لتحقيق أهــداف املراجعة الشــاملة والرقابة عىل األداء 

ن  التــي عَقدهــا الديوان العام للمحاســبة يف مدينة الرياض بتاريــخ 1424/8/3هـ.  وتضمَّ

القرار يف فقرته األوىل »قيام الديوان العام للمحاســبة بتطوير النظام املحاســبي الحكومي 

مبــا يواكب التطور يف حقول املحاســبة واملراجعة ومعايريها املهنيــة، ويُوفِّر ألجهزة الدولة 

البيانات املالية الدقيقة واملعلومات املوثوقة عن قيام أصول وممتلكات املرافق العامة ذات 

الطابع االقتصادي، وخاصة تلك املســتهدفة بالتخصيص؛ بغيــَة متكينها من اتخاذ القرارات 

املناسبة لتطوير أساليب وتشــغيل إدارة هذه املرافق عىل أُسس اقتصادية وتجارية سليمة 

وُمجدية«.  وقد متَّت دراســة التطوير والتي اشــتملت عىل دراسة معايري املحاسبة الدولية 

 International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) العــام  للقطــاع 

 International Federation of Accountants الصــادرة عن االتحاد الدويل للمحاســبني

(IFAC)، واملعايري املحاســبية الصــادرة عن مجلس معايري املحاســبة الحكومية بالواليات 

ومـعايـيـــر   Governmental Accounting Standards Board (GASB) املتحــدة 

الـمـحـاســبـة الحكومية الفيدراليــة الصادرة عن املجلس االستشــاري الفيدرايل للمعاييـر 

املحاســبية Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB).  وشملت 

الدراسة أيضاً احتياجات األطراف املختلفة من املعلومات املالية يف الجهاز الحكومي.  وصدر 

قــرار مجلس الوزراء رقــم (363) وتاريخ 1434/11/10هـ باملوافقة عــىل الدليل وتطبيقه 

بشــكل تجريبي عىل عــدد من الجهات الحكوميــة.  وقد احتوى دليل أهــداف ومفاهيم 

ومعايري املحاسبة الحكومية عدة أقسام، نستعرُض فيام ييل أهمَّ ما جاء فيها:
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دور اإلطار الفكري للمحاسبة الحكومية في إصدار المعايير في المملكة:

من خالل اإلطار الفكري للمحاســبة الحكومية تَمَّ استنباط املعايري املحاسبية الحكومية 

املالمئة، وقد متت دراســة ملســتخدمي التقارير املالية الحكومية واحتياجاتهم املعلوماتية، 

ونوعيــة القــرارات التي تتخذها كل رشيحة من املســتخدمني، وخصائــص تلك املعلومات 

لتكون مالمئة الحتياجاتهم.  كام أُجريت دراســة مقارنة لألنظمة املحاسبية املطبَّقة يف عدد 

مــن الدول العربيــة واألجنبية؛ للتعرُّف عىل أطُر تطوير أنظمة املحاســبة الحكومية لديها، 

ومدى التحوُّل عن األســاس النقدي، وكذلك تحديد التقارير املالية التي تصدر مبوجب تلك 

األنظمة.

مصادر معايير المحاسبة الحكومية في المملكة:

دت مجموعة من معايري املحاســبة الحكومية بعد دراســة ملعايري املحاسبة الدولية  ُحدِّ

للقطاع العام ومعايري املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني، ومن ثَمَّ 

إعداد معايري خاصة بالقطاع الحكومي يف اململكة باستخدام تلك املعايري كمرجع اسرتشادي.  

ويحتوي كلُّ معيار من املعايري املَعدة عىل بياٍن لهدف املعيار ونطاقه، وتعريف املصطلحات 

الواردة فيه، كــام يحتوي كلُّ معيار عىل قواعد القياس والعرض واإلفصاح الخاصة مبوضوع 

املعيار، ويحتوي دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاسبة الحكومية عىل اآليت:

أوالً - قائمة مصطلحات دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية:

ورد يف اإلطــار الفكري للمحاســبة الحكومية وكذلك يف معايري املحاســبة الحكومية يف 

الدليل عدٌد من املصطلحات والتعريفات، وهي رضورية لَفْهم اإلطار الفكري واملعايري.

 ثانياً - دراسة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام:

ومتثَّل ذلك يف دراسة اإلطار الفكري الصادر عن مجلس معايري املحاسبة الدولية للقطاع 

العام (IBSASB)، وكذلك املعايري الصادرة عن املجلس وعددها (26) معياراً؛ بهدف تطوير 

فهم شامل لإلطار الفكري واملعايري.  وقد متت دراسة تحديد مالءمة املعايري الدولية للقطاع 
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العام للتطبيق يف اململكة، وتحديد مجموعة املعايري الدولية التي ميكن االســتفادة منها عن 

طريق التعديل عليها أو التعديل يف بيئة العمل الحكومي، واعتمد تحليل املالءمة عىل مدى 

توفُّر حــاالت القياس واإلفصاح بكل معيار لدى الجهــات الحكومية، وتحليل مدى مالءمة 

املعيــار لبيئة العمل الحكومي.  كام نُفِّذت دراســة ميدانية للــوزارات والجهات الحكومية 

لت  الثالثني املشــمولة بالدراســة؛ بهدف توثيق األحداث والعمليات الخاصة بها.  وقد توصَّ

الدراســة إىل أن معايري املحاســبة الدولية للقطاع العام بشــكلها الصادر عن االتحاد الدويل 

للمحاســبني تعترب باِدئًة من النهايــة، حيث صدر (26) معياراً قبل اعتــامد اإلطار الفكري 

الخــاص باملعايري الدولية للقطاع العام مــام أدى إىل أن تكون املعايري الدولية للقطاع العام 

أشــبه ما تكون مبعايري املحاسبة الدولية الخاصة بالقطاع الخاص، وهو ما يُقلِّص من مالءمة 

تلك املعايري لبيئة العمل الحكومي يف اململكة، وذلك لألسباب اآلتية:

1- معايري املحاسبة الدولية للقطاع العام تَُعدُّ بواسطة جهات مهنية مستقلة عن الحكومات، 

وتقوم الجهات الحكومية بتبني هذه املعايري، والتي تتطلُب قياساً وإفصاحاً عالياً يتامىش 

مع توقعات وحاجات مجتمعاتها مبا يساعدها عىل محاسبة الجهاز الحكومي عن طريق 

الربملانات، وهذا هو منهج الدول األنجلوسكسونية.  ويف حالة اململكة، فإن املعايري يجب 

أن تكون معتمدة من جهة رسمية لتكتسب صفة النفاذ.

2- من عيوب تبني معايري املحاسبة الدولية للقطاع العام دون تعديل، إعطاء جهة خارجية 

صالحيــة التعديل واإلضافة والحذف دون أن يكون للجهاز الحكومي القدرُة عىل التأثري 

يف ذلك، بل يكون متبعاً لهذه الجهات وُمطبِّقاً ملا يصدر من تعديالت أو معايري جديدة، 

حتى يستطيع الجهاز الحكومي تذكُّر أنه يُطبِّق معايري املحاسبة الدولية للقطاع العام.

3- عنــد تبني معايري املحاســبة الدوليــة للقطاع العام كام هــي ودون تعديل، فإنَّ الجهاز 

الحكومي يُعطي ملجلس معايري املحاسبة الدولية للقطاع العام صالحياٍت واسعة يف تغيري 

السياسات املحاسبية املطبَّقة يف الجهاز الحكومي.

4- يغلــب عىل معايري املحاســبة الدوليــة للقطاع العام صياغتها بشــكل عمومي، دون أن 

يكــون هنــاك تعليامت مفصلة؛ وذلك ناتــج عن أنَّ املعايري الدوليــة للقطاع العام هي 

لة مبا يتناسب مع طبيعة العمل الحكومي يف الدول  عبارة معايري املحاسبة الدولية املعدَّ
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األنجلوسكسونية.  وعليه، فإنَّ املعايري الدولية للقطاع العام هي معايري مبنية عىل أساس 

املبــادئ (Principles-Based) وهو مــا يجعلها عموميًة يف صياغتها.  ومن املعروف أن 

لًة وشــاملًة وشبيهة يف صياغتها  بيئة العمل الحكومي يف اململكة تتطلُب تعليامٍت ُمفصَّ

بالتعليامت والقرارات الحكومية؛ وذلك لتكتسَب صفة النفاذ.  وهذه الصياغة تتطلب أن 

تكوَن محددة وتفصيلية قدر اإلمكان.  ويف حالة تبني املعايري الدولية للقطاع العام كام 

هي، فإن ذلك ســيتطلب إعداَد أدلة تفصيلية لها، وهو عبٌء إضايف ميكن االستغناء عنه 

بإعداد معايري خاصة بالقطاع العام يف اململكة، تحتوي عىل مستوى التفصيل املطلوب.

5- املعايــري الدوليــة للقطاع العام هي معايري مبنية عىل أســاس املبــادئ، ونظراً لعمومية 

صياغتهــا؛ فإن املعايري الدوليــة للقطاع العام تحتوي عىل عنــارص كثرية تتطلب الحكَم 

املهنــي ملــامريس العمل املايل الحكومــي.  ونظراً ألن مامريس العمل املــايل الحكومي - 

لهم لعمل الحكم املهني الصحيح؛ فإن  بشــكل عام - ينقصهم التأهيل املهني الذي يؤهِّ

تطبيق املعايري الدولية للقطاع العام كام هي سيؤدي يف النهاية إىل عدم تطبيقها بشكل 

دقيق بسبب عدم القدرة عىل عمل الحكم املهني الالزم، أو أن تُطبَّق بشكل غري متناسق 

من جهة إىل أخرى؛ وذلك بســبب اختالف قــدرة العاملني يف كل جهة عىل عمل الحكم 

املهني الصحيح.

6- يُضاف إىل كل ذلك أن املعايري الدولية للقطاع العام ال تُوفِّر تعليامت فيام يتعلق مبسك 

حســابات امليزانية والحســابات العامة معاً، وهو أمر مطلوب يف بيئة العمل يف اململكة، 

حيث إن من مهام النظام املحاسبي الحكومي الرقابة عىل تنفيذ امليزانية والتقرير عنها.

نتج عن هذه الدراسة تحديد موضوعات املعايري املحاسبية الحكومية التي سيتم وضعها 

باالسرتشاد مبعايري املحاسبة الدولية للقطاع العام ومعايري املحاسبة السعودية قدر اإلمكان، 

وكذلــك املعايــري الجديدة التي يجب إعدادهــا وليس لها ما مياثلهــا يف املعايري الدولية أو 

ل إىل نتيجة مفادها رضورة وضع إطار فكري  معايري املحاســبة السعودية، إضافًة إىل التوصُّ

للمحاسبة الحكومية يف اململكة، يكون مالمئاً لبيئة العمل فيها والتطورات املمكنة عليها.
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الحاجة لدليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية:  

بالنظر إىل النظام املحاسبي الحكومي الحايل واملتمثِّل بشكل رئييس يف التعليامت املالية 

للميزانية والحســابات، ومحدودية خدمــة التقارير الصادرة مبوجبــه مقارنة باالحتياجات 

الحالية واملرتقبة من املعلومات املالية ملستخدمني حاليني ومستقبليني؛ فإنَّ تطوير املحاسبة 

الحكوميــة يَُعدُّ أمراً ُملِحاً من حيــث إنه يواكب التطورات يف حقول املحاســبة واملراجعة 

ومعايريهــا املهنية، ويُوفِّر ألجهــزة الدولة البيانــات املالية الدقيقــة واملعلومات املوثوقة 

عــن أقيام أصول وممتلكات املرافق العامة ذات الطابع االقتصاد، وخاصة تلك املســتهدفة 

بالتخصيص.  وال بد من وضع إطار فكري للمحاســبة الحكومية، وَوْضع مجموعة معايري لها 

يف اململكة، تُشــكِّل يف مجملها دليالً ألهداف ومفاهيم ومعايري املحاسبة الحكومية لتحقيق 

أهداف التطوير، وتكون مفيدًة يف النواحي اآلتية:

1- إدارة التوقعــات بني األطراف املختلفة، فالدليل ســيعمل كوســيلة إلدارة التوقعات بني 

األطــراف كافة؛ بحيث يكون مرجعاً ملــا يُفرتَض أن تحتوي عليه املعلومات املحاســبية 

ومستوى الجودة املطلوبة.

2- دعم ثقة املســتخدمني يف املعلومات املاليــة الحكومية، فوجود دليل ألهداف ومفاهيم 

ومعايري املحاســبة الحكومية يف اململكة ونرشه، ســيُعزِّز من ثقتهم يف املعلومات املالية 

الحكومية، وسيؤدي إىل اعتامدهم عليها بشكل متزايد.

3- دعم قابلية املعلومات للمقارنة، يؤدي تطبيق الدليل إىل إخراج معلومات مالية حكومية 

من جهات مختلفة تكون قابلًة للمقارنة فيام بينها لفرتة ما أو لفرتات متعددة.  

4- اســتنباط معايري محاســبية متسقة، فاإلطار الفكري للمحاســبة الحكومية الذي يحتوي 

عليــه دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاســبة الحكومية ســيكون هو األســاس الذي 

يُعتَمد عليه يف اســتنباط معايري املحاسبة الحكومية؛ ذلك ألن اإلطار الفكري للمحاسبة 

الحكومية يحتوي عىل املفاهـيم العامة للقياس واإلفصاح املحاسبي الحكومي، وكلام كان 

الرجوع وااللتزام باإلطار الفكري للمحاســبة الحكومية دقيقاً، كانت املعايري املســتنبطة 

أكرث اتساقاً مع بعضها البعض.

5- وضع الحلول العملية للقضايا الناشئة، حيث إن الحاالت الخاصة التي ال تغطيها املعايري 
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الصــادرة لعدم تكرارها أو القتصــار وجودها عىل جهة أو عدد قليل من الجهات ال يرُبِّر 

إعداد معايري تفصيلية لها بســبب ارتفاع تكلفة إعداد املعايري مقارنة باملنفعة املتحصلة 

من إعدادها، واإلطار الفكري للمحاســبة الحكومية ســيعمل كمرجع نظري ملن يواجه 

الحالة الخاصة والقضية التي تنشأ عنها يف وضع معالجة مناسبة وبشكل رسيع، وتتسق 

بشكل عام مع املعايري الصادرة، وال تخل أو تتعارض مع املعالجات األخرى وفق املعايري 

املستنبطة واملَعدة من اإلطار الفكري للمحاسبة الحكومية مبارشة.

 منهجية إعداد دليل أهداف المحاسبة الحكومية ومفاهيمها ومعاييرها:

أُِعــدَّ دليل أهــداف ومفاهيم ومعايري املحاســبة الحكومية يف اململكــة باالعتامد عىل 

تحليل النظام املحاســبي الحكومــي املطبَّق وفق التعليامت املالية للميزانية والحســابات، 

ودراسة أوجه القصور فيه إزاء املتطلبات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 

1425/8/20هـــ، وكذلك التطلعــات حول مخرجات النظام املحاســبي الحكومي.  ويوضح 

الشــكل البياين يف الصفحة اآلتيــة تلخيصاً ملنهجية إعداد دليل أهــداف ومفاهيم ومعايري 

املحاســبة الحكومية يف اململكة العربية الســعودية.  ويوضح الشكل البياين أن تطوير دليل 

أهداف ومفاهيم ومعايري املحاسبة الحكومية قد مرَّ باملراحل اآلتية:

المرحلة األولى:  الدراسات التمهيدية:

شملت هذه املرحلة عمل الدراسات التمهيدية املختلفة، وهذه الدراسات هي:

-  دراسة مكتبية للنظام املحاسبي الحكومي املطبَّق يف اململكة.

-  دراسة دولية مقارنة لألنظمة املطبقة يف عدد من الدول العربية واألجنبية.

-  دراسة ميدانية لجهات التخطيط والتمويل والرقابة واإلحصاء.

-  دراسة ميدانية لثالثني جهة حكومية متنوعة يف اململكة.

-  دراسة اإلطار الفكري املقرتح من فريق تطوير النظام املحاسبي الحكومي.

-  دراسة معايري املحاسبة الدولية للقطاع العام.  

-  دراسة مدى مالءمة معايري املحاسبة الدولية للقطاع العام يف اململكة.
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املصدر:  مجلس الوزراء، اململكة العربية السعودية، دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاسبة الحكومية، الرياض، 1434هـ.

شكل )9-1(:  الدراسة التمهيدية
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المرحلة الثانية:  تحديد مستخدمي المعلومات المالية وتحديد احتياجاتهم من 

المعلومات المالية:

إذ تمَّ َحْص مســتخدمي التقارير املالية ذات الغرض العام الحاليني واملرتقبني، والتعرف 

عــىل نوعية القــرارات التي يعتمدون فيها عــىل املعلومات املاليــة الحكومية وفق النظام 

املطبَّــق، وكذلك وفق التطورات املتوقعة الحتياجات املســتخدمني الحاليني واملرتقبني، كام 

دت خصائص جودة تلك املعلومات من حيث التوقيت واملحتوى. ُحدِّ

المرحلة الثالثة:  تحديد أهداف التقارير المالية الحكومية:  

بناًء عىل نتائج املرحلة الثانية فقد ُحلِّلت تلك املعلومات للخروج باالحتياجات املشرتكة 

ملســتخدمي التقارير املالية الحكومية ذات الغرض العــام، وبالتايل صياغة أهداف التقارير 

املالية الحكومية ذات الغرض العام بحيث تُعربِّ عن هذه االحتياجات املشرتكة.

المرحلة الرابعة:  تعريف عناصر القوائم المالية وخصائصها النوعية:

بناًء عىل أهداف التقارير املالية الحكومية املعتمدة أساســاً عىل تعريف املســتخدمني 

واحتياجاتهم، عـُرِّفت القوائم املالية كام عـُرِّفت عنارصها مبا يتالءم واحتياجات املستفيدين، 

دت الخصائص النوعية التي تجعل إعداد القوائم املالية وعنارصها مفيدًة للمستخدمني. وُحدِّ

المرحلة الخامسة:  تحديد مفاهـيم القياس واإلفصاح المحاسبي:

دت  بناًء عىل القوائم املالية وعنارصها وكذلك الخصائص النوعية للمعلومات املالية، ُحدِّ

مفاهيم القياس واإلفصاح املحاسبي؛ شاملًة املبادئ التي تُبنى عىل أساسها املعايري املحاسبية، 

واالفرتاضات التي تُســهِّل وتُؤطِّر عملية القياس واإلفصاح املحاسبي، وتجعله عملية ممكنة، 

وكذلك الحدود التي يجب مراعاتها عند إعداد املعلومات املالية الحكومية وتقدميها.

المرحلة السادسة:  وضع معايير المحاسبة الحكومية في المملكة:

بعد وضع اإلطار الفكري للمحاســبة الحكوميــة يف اململكة (األهداف واملفاهيم)، ُعِمل 

عىل تعديل املعايري التي تمَّ تبنيها من معايري املحاسبة الدولية للقطاع العام، وكذلك املعايري 
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البديلــة لتلك التي ال تالئم بيئة العمل الحكومي يف اململكة، وذلك بناًء عىل اإلطار الفكري 

للمحاســبة الحكومية يف اململكة الذي شــمل مخرجــات املراحل الثانيــة والثالثة والرابعة 

والخامسة أعاله.

خصائص العمل الحكومي في المملكة:  

إلعــداد اإلطار الفكري للمحاســبة الحكومية واملعايري املحاســبية، من الرضوري تحليل 

خصائــص العمــل الحكومي يف اململكة ومراعاتهــا، ليكون التطوير مالمئــاً وقابالً للتطبيق.  

وفيام ييل خصائص العمل الحكومي يف اململكة:

1- الوحدة االقتصادية الواحدة:

تتعــدد وتتنوع الجهــات الحكومية، وال ميكن القول إن كالً منهــا ميثِّل وحدًة اقتصادية 

مســتقلة، بل إنَّ الحكومة ككل هي الوحدة االقتصادية املســتقلة بسبب ملكيتها الكاملة 

لجميع أصول الجهات الحكومية، وعىل الرغم من ذلك، فإنه ليك يعكس النظام املحاســبي 

الحكومي الوضَع املايل ونتائج األعامل للحكومة كوحدة اقتصادية واحدة، فال بد من توحيد 

د، وهذا  التقاريــر املالية التي تصدرها األجهزة الحكوميــة املختلفة إلخراج تقرير مايل ُموحَّ

التقريــر ال ميثِّل وحدة محاســبية بذاتها، وإمنــا ميثِّل األجهزة الحكوميــة مجتمعًة كوحدة 

اقتصاديــة واحدة، وكوحدة تقرير فقــط.  ونظراً ألنَّ هناك بعض الجهات، كالصناديق ذات 

رأس املــال الحكومــي، تُطبِّق أنظمًة تجاريــة فقط؛ فإن تطبيق معايري ُمَعدة عىل أســاس 

دة للحكومة كوحدة  ل ســيدعم إعداد تقارير مالية موحَّ االســتحقاق أو االســتحقاق املعدَّ

اقتصادية واحدة.

2- االستثمار الهائل في األصول:

االستثامرات الحكومية يف األصول بشكل عام تُعترب كبريًة جداً، ويعترب االستثامر الهائل يف 

األصول من خصائص العمل الحكومي يف اململكة إذا ما قُورن باستثامرات أيِّ منشأة خاصة؛ 

ولهذا فإن رصد األصول محاسبياً يَُعدُّ أمراً رضورياً بالنسبة للحكومة، وال بد للنظام املحاسبي 

الحكومي من أن يُوفِّر آلية لقيد تكاليفها وما يـُجرى لها من تحسينات أو إحالل أو خالفه، 

مع رضورة دراسة تُكلفة إعداد املعلومات املالية مقارنة مبنفعتها يف جميع األوقات.
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3- عدم استهداف الربح عموًما:

ع احتياجات التنمية والسيادة، وباستثناء ما تقوم  تتنوع أعامل الحكومة يف اململكة بتنوُّ

به بعض املؤسسات الحكومية الهادفة للربح أو لتغطية التكاليف، فإنه ميكن إجامالً القول 

إن األعــامل الحكوميــة ال تكون هادفــًة للربح أو حتى تغطية التكاليــف.  فبالنظر لحجم 

األعامل الحكومية من حيث اإلنفاق التشــغييل والرأساميل، نجد أنَّ ُجلَّ اإلنفاق يكون عىل 

مها الحكومة بأجهزتها املختلفة للمستفيدين دون مقابل أو مبقابل رمزي،  الخدمات التي تُقدِّ

ومثال ذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية واألمن والدفاع.  ولهذا فإن النظام املحاســبي 

الحكومــي يف اململكــة ال بد أن يراعــَي طبيعة األعامل الحكومية العامــة، بحيث ال يكون 

الرتكيز عىل قياس الربح بالنسبة لألعامل الحكومية التي ال تهدف إىل تحقيق الربح أو التي 

ال تكون مستهدفًة بالتخصيص؛ أما األعامل الحكومية التي تُحقِّق مدخوالت اقتصادية حالياً، 

فإنها مســتهدفة بالتخصيص، ويجب أن يراعَي النظام املحاســبي الحكومي ذلك، وأن يُوفِّر 

إطاراً يعطي للجهات التي متثِّل هذه األعامل إمكانية الرتكيز عىل قياس الربح؛ أما بالنســبة 

للجهات الحكومية التي ال تهدف إىل تحقيق الربح، فإن تركيز النظام املحاســبي الحكومي 

يكون عىل احتساب تكلفة تقديم الخدمات، وتقييم أداء األجهزة الحكومية املختلفة لها.

4- نقص الفاعلية في استغالل الموارد:

نظراً ألنَّ األعامل الحكومية واســعة يف طبيعتها وتدير وتســتغل أمواالً عامة وال تتوفر 

فيها رقابة املالك وفحصه املبارش الســتغالل األموال، ونظراً النتفاء عامل املنافسة يف الكثري 

ــع يف اإلجراءات  من أعامل الحكومة، وكرب حجم العمل الحكومي وما يعنيه ذلك من توسُّ

البريوقراطيــة؛ فــإن النتيجة تكــون نقصاً يف فاعلية اســتخدام املوارد املتاحــة للقطاعات 

املختلفة.  ولذا فإن النظام املحاسبي الحكومي ال بد أن يساعد مستخدمي التقارير املالية 

يف تقييم فاعلية اســتغالل الجهات املختلفة للموارد املالية املتاحة لها، ويكون ذلك بشكل 

رئيس عن طريق رصد املوارد املختلفة رصداً عادالً، وقياس العائد من استغالل تلك املوارد؛ 

م خدماتها بــدون مقابل، ومُتوَّل من دخــل الحكومة من  أما بالنســبة للجهــات التي تقدِّ

املصادر األخرى، فإن القياس الصحيح لتكلفة تقديم الخدمات ومقارنته مع جهات يف دول 

أخـرى لديها الظروف نفســها، يَُعدُّ من أفضل مقاييس الفاعلية يف استغالل املوارد املتاحة، 
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إذ يـمكــن - عىل ســبيل املثال - قياس املتوســط العام لتكلفة تعليــم الطالب يف املرحلة 

االبتدائية، ومقارنة ذلك سنوياً ملعرفة التغريات وأسبابها، أو مقارنة ذلك الرقم مع املؤرشات 

املشابهة لدى دول أخرى والتعرف عىل أسباب االختالفات ومعالجة ما ميكن عالجه منها.

5- االعتماد على التمويل المركزي:

عىل الرغم من أن هناك العديد من األعامل الحكومية التي تحصل الحكومة عىل مقابل 

م تلك األعامل ويُحقِّق لها  لها، ويكون يف بعض األحيان هو الذي ميوِّل نشاط الجهة التي تقدِّ

م  فائضاً مالياً، إال أن باقي األعامل الحكومية األخرى التي تَُعدُّ أكرب وأضخم من تلك التي تُقدَّ

مبقابل، متوِّلها وزارة املالية وفق اعتامدات سنوية تَُقرُّ من مجلس الوزراء.  وبسبب التمويل 

املركزي، فــإن ذلك يتطلب قيام الحكومة مبراقبة اإلنفــاق للتحقُّق من أن اعتامد النفقات 

دة له؛ ولذلك فإن النظام املحاســبي الحكومي ال بد أن يُبَنى عىل  يُــصَف يف األوجــه املحدَّ

أســاس توفري بيانات تدل عىل كيفية استخدام األجهزة الحكومية للموارد املعتمدة كنفقات 

ميزانية ســنوية، واملبالغ املعتمدة كمتحصالت إيرادات للجهــة الحكومية، أو كمتحصالت 

للحكومــة تقوم جهة حكومية ما بتحصيلهــا نيابة عنها.  وهنا يجب التنويه إىل أن تصنيف 

الحســابات الحكومية قد ال يتطابق مع تصنيف امليزانية املَقرِّ من ِقبل وزارة املالية، وهذا 

يُشكِّل خاصيًة مهمة للنظام املحاسبي الحكومي حيث يتطلب األمر ربط التصنيفني بحيث 

تُعَكس النفقات واملتحصالت النقدية عىل تصنيف حسابات امليزانية.

6- الوكالة في تحصيل اإليرادات:

تبعاً لتمويل أعامل الحكومة مركزياً عن طريق وزارة املالية، فإنَّ وزارة املالية تقوم أيضاً 

م من ِقبل الجهات الحكومية؛  بتحصيل اإليرادات الخاصــة بالدولة مقابل األعامل التي تُقدَّ

ولهذا فإن معظم الجهات الحكومية وخصوصاً تلك التي ال تهدف لتحقيق الربح أو لتغطية 

التكاليف أو التي ال تعمل بشكل مستقل برأس مال حكومي، تعمل كوكيل تحصيل إليرادات 

مها تلك الجهات نفســها،  لة هي مقابــل أعامل تُقدِّ الحكومــة.  ومع أن اإليــرادات املحصَّ

الت قبل توريدها إىل خزينة  إال أن األنظمــة ال تجيز لها يف الغالب اإلنفاق من هذه املتحصِّ

الحكومــة، والتــي مُتوَّل منها ميزانيات الجهات املختلفة.  وهذا يعني أن النظام املحاســبي 
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الحكومي ال بد أن يعرف اإليراد بشكل واضح للتفرقة بني ما يكون للجهات املختلفة الحق 

يف اســتخدامه بشــكل مبارش، وبني ما ال يكون إيراداً مبارشاً للجهات الحكومية التي تتوىل 

التحصيل، وإمنا هو إيراد للحكومة، تعمل الجهة كوكيل تحصيل له نيابًة عن وزارة املالية.

7- الوكالة في سداد النفقات:

تقوم وزارة املالية بســداد بعــض النفقات الخاصة بالجهات الحكوميــة نيابًة عن تلك 

الجهــات، ومثال ذلك ســداد وزارة املالية لحصة الدولة من اشــرتاكات معاشــات التقاعد 

للموظفني، وكذلك سداد وزارة املالية ملستحقات الجهات الحكومية عىل بعضها البعض عن 

دة نيابة  ى باملستحقات العامة.  ومع أن النفقات املسدَّ طريق التسوية بني حسابات ما يُسمَّ

عن الجهات الحكومية هي يف الغالب نفقات تشــغيلية خاصة بتلك الجهات، إال أنها تُرَصد 

يف السجالت املحاسبية لهذه الجهات.

8- ملكية بعض األصول للحكومة وليس للجهة الحكومية:  

ميتــاز القطاع العام بأن ملكية األصول التي تســتغلها الجهات الحكومية املختلفة تكون 

عــادًة للحكومة وليس ملكاً مبــارشاً للجهة الحكومية التي تســتغلها؛ وهذا يتضح كثرياً يف 

حالة األرايض واملباين التي تكون تحت ســيطرة الهيئة العامــة لعقارات الدولة.  ونظراً ألن 

الحكومــة ككل تعترب هي الوحدة االقتصادية؛ فإنه من املقبول أن تكون الجهات الحكومية 

التي تنتمي إليها مســتغلًة هذه األصــول، وتُحقِّق املنافع املرجوة منها، وتتحمل االلتزامات 

واملخاطر املرتبطة بها؛ وعىل هذا فإن مدخل امللكية لرصد األصول عىل مســتوى الوحدات 

املحاسبية ال ياُلئِم أعامل الحكومة؛ ألنه يف حال تطبيقه فإن العديد من الجهات الحكومية 

لن تقوم بحص وتســجيل األصول التي ال متلكها، مع أنها تســتغلها كاملــًة وكأنها مملوكٌة 

لهــا.  كام ســتقوم بعض الجهات املســؤولة عن حيازة أمالك الدولــة برصد أصول ال تكون 

تحت ســيطرتها واستغاللها، وهو ما ســيؤدي إىل تخفيض مؤرشات أدائها.  والبديل هنا هو 

اســتخدام مدخل االستغالل، ويقتيض ذلك َحْص األصول وتســجيلها محاسبياً يف السجالت 

املحاســبية للجهة التي تســتغلها؛ وذلك لتقييم أداء الجهة ورَْصد أدائها املايل بشــكل أكرث 

دقًة، وتوثيق املســؤولية عن هذه األصول وصيانتها وتطويرها.  ويقتيض مدخل االســتغالل 
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اعرتاف الجهات الحكومية باألصول التي تســتغلها بســبب أن هذه الجهات تســتفيد من 

املنافع الخاصة باألصول، وتتحمل االلتزامات واملخاطر املرتبطة بها.  ويجب أن يُبَنى النظام 

املحاســبي الحكومي عىل أســاس تبني هذا املفهوم؛ وذلك تحقيقاً لعدالــة التقارير املالية 

ومالءمتها لتقييم األداء.

9- ملكية الموارد الطبيعية للدولة:

متتلــك الحكومة جميع األرايض التي تقــع ضمن حدودها، وجميع املوارد الطبيعة التي 

تحت هذه األرض أو فوقها والتي ليســت ملكاً خاصاً ألفراد أو جهات، ويشــمل ذلك عىل 

ســبيل املثال، املســاحات الكبرية من األرايض غري املطوَّرة والغابات وحقول النفط واملوارد 

املائية الجوفية واملعادن وحتى اآلثار املوجودة عىل أرض اململكة، ويأيت متلُّك الحكومة لكل 

ذلك من منطلق ســيادتها عىل أراضيها واستغالل تلك املوارد مبا يُحقِّق منافع اململكة وَمن 

دة  يعيــش فيها.  وهذه املــوارد مل تحصل عليها الحكومة من خالل عمليــات تبادلية محدَّ

القيمة، كام هو الحال بالنســبة للقطاع الخاص، ومن ثَــمَّ فإن أغلب هذه األصول ال يكون 

ُمقيَّامً بالنقد وال يكون مرصوداً يف سجالت محاسبية ما، باستثناء ما يتحول منها إىل استغالل 

جهــة ما ويتم تقييمه ورصده محاســبياً.  وعــىل الرغم من أن جميع هذه املوارد تُشــكِّل 

منافَع اقتصادية مســتقبلية باعتبارها من األصول، إال أن النظام املحاســبي الحكومي ال بد 

أن يضــع القواعــَد التي تحكم رصد هذه األصول محاســبياً، وكيفية قياس قيمتها مبا يُحقِّق 

للجهــات الحكومية إعداد تقارير مالية ذات معنى ملتخذي القرار، تكون عادلًة ومفيدًة يف 

قياس األداء يف ضوء صالحيات الجهات املختلفة يف استغالل األصول الحكومية بشكل أمثل، 

وتحقيق املنافع من ذلك االستغالل.  

10- قابلية بعض أعمال الحكومة للتخصيص:

تقوم الحكومة يف اململكة ببعض األعامل التي ميكن أن يقوم بها القطاع الخاص بكفاءة، 

وقد أنشــأت الحكومة عدداً من املنشآت االقتصادية لهذا الغرض، وتوىلَّ برنامج التخصيص 

يف اململكــة منذ العام 1417هـ، تخصيــص عدد من قطاعات أعاملها االقتصادية، وإنشــاء 

رشكات تديــر عمليــات الحكومة يف هــذه القطاعات، مثل:  الرشكة الســعودية للصناعات 
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األساســية، ورشكة االتصاالت السعودية، والرشكة الســعودية للكهرباء، وغريها.  وقد باعت 

الحكومة جزءاً من حصة ملكيتها يف هذه الرشكات للمستثمرين من األفراد ومنشآت القطاع 

الخــاص.  ويجــري العمل عــىل مزيد من تخصيص الجهــات الحكومية.  ونظــراً ألن إدارة 

هــذه القطاعات مل تكن عىل أُســس تجارية بالرضورة؛ فإن حســابات الجهــات التي متثِّل 

هــذه القطاعات وتقاريرها قد ال تكون كافيًة لبناء املراكــز املالية الخاصة بهذه القطاعات 

قبل التخصيص، ودراســة قدرتها عىل تحقيق العوائد االقتصادية املجزية، وتوليد التدفقات 

النقدية الرضوريــة.  وحتى مع حص األصول وااللتزامات وتقييمها؛ فإن البيانات التاريخية 

لألداء والربحية والتدفق النقدي غري متوفرة بشــكل ميكن الوثوق به من ِقبل املســتثمرين 

مــن القطاع الخاص، مبا ميكِّنهم من الحكم عىل الجدوى من االســتثامر يف هذه القطاعات 

عنــد تخصيصها؛ ولهذا فإن النظام املحاســبي الحكومي ال بد أن يراعــَي تلبية االحتياجات 

املستقبلية للمســتثمرين حول أداء القطاعات املستهَدفة بالتخصيص، وكذلك توفري بيانات 

للجهات التي متثِّل هذه القطاعات بحيث تقوم بنفسها بتقييم أدائها وتطوير نتائج أعاملها 

لتكون جاذبًة لالستثامر مستقبالً، ومبا يُحقِّق نجاَح برنامج تخصيص القطاعات الحكومية.

مستخدمو التقارير المالية الحكومية:

التقارير املالية الحكومية ليست هدفاً يف حد ذاتها، وإمنا هي وسيلة لتزويد مستخدميها 

باملعلومات املالمئة لقراراتهم أو الحتياجاتهم املختلفة؛ لذا فأهداف التقارير املالية الحكومية 

د انطالقاً من معرفة مســتخدمي التقارير املالية الحكومية واحتياجاتهم من املعلومات  تُحدَّ

املالية.

تصنيف المستخدمين:

ميكــن تصنيف مســتخدمي التقارير املاليــة الحكومية بناًء عىل اســتطاعتهم الحصول 

عىل املعلومات املفيدة لقراراتهم إىل مجموعتني رئيســيتني هـام:  املستخدمون املبارشون، 

واملستخدمون غري املبارشين.
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1- المستخدمون المباشرون:

هــم َمن لهم اهتامم مبــارش بالتقارير املالية الحكومية، ولديهــم القدرة واملعرفة عىل 

تحديد احتياجاتهم من املعلومات املالية، وإمكانية الحصول عليها يف الوقت املالئم، مثل:

- جهــات التمويل:  التي تُوفِّر املبالغ الرضوريــة لتمويل نفقات أجهزة الحكومة، وتحصيل 

اإليرادات العامة للحكومة بغرض متويل نفقاتها املختلفة، مثل وزارة املالية.

- الجهات املسيطرة:  وهي حكومة اململكة ككل باعتبار أنها وحدة اقتصادية واحدة.

- إدارة الجهة الحكومية:  وتشمل اإلدارة العليا، مجلس اإلدارة إن ُوجد، والجهاز التنفيذي.

- الجهات الرقابية:  وزارة املالية.

2- المستخدمون غير المباشرين:

وهم املستخدمون الذين ال تكون لديهم القدرة عىل الحصول عىل املعلومات التي يحتاجونها 

بسبب عدم اطالعهم بشكل مستمر عىل أعامل الجهة الحكومية، وتتضمن هذه املجموعة:

- جهات التخطيط:  وتتمثل يف وزارة االقتصاد والتخطيط.

- جهات املراجعة:  وتتمثل يف الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومراجعي 

الحسابات الخارجيني.

- جهات اإلحصاء:  الهيئة العامة لإلحصاء، وكذلك وزارة املالية فيام يتعلق بإعداد إحصاءات 

.(GFS) مالية الحكومة

- مجلــس الشــؤون االقتصادية والتنمية:  وهو الجهة التي آلــت إليها اختصاصات املجلس 

االقتصادي األعىل، مبا يف ذلك إدارة برنامج التخصيص يف اململكة.

- املســتثمرين املحتملني:  وهم األفراد واملؤسسات االســتثامرية التي تُخطِّط لالستثامر يف 

ملكية مؤسســات األعامل الحكومية عند تخصيصهــا، وطرح جزء من حقوق امللكية فيها 

الستثامر القطاع الخاص.

تتطلب كل فئة من مســتخدمي التقاريــر املالية معلوماٍت مالمئــًة للقرارات واألعامل 

املطلــوب القيام بهــا.  ومن خالل تحليل نوعيــة القرارات التي يقوم مســتخدمو التقارير 
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املالية الحكومية بعملها، واملعلومات املالية التي يتطلبها كل مستخدم؛ فإنه ميكن القول إن 

االحتياجات املشرتكة ملستخدمي التقارير املالية تتمثل يف اآليت:

- معلومات حول املــوارد املتاحة للجهة الحكومية الســتغاللها، وااللتزامات املرتبطة بهذه 

املــوارد، والتغريات التــي تكون عىل هذه املوارد أو عىل االلتزامــات املرتبطة بها، ورصيد 

ذلك.

- معلومات حول قدرة الجهة وكفاءتها عىل اســتغالل املــوارد املتاحة لها يف تنفيذ األعامل 

الحكومية املنوطة بها، وتحقيق العوائد املجزية أو تقليص التكاليف أو االثنني معاً.

- معلومــات عن التدفقات النقدية للجهة، ومصادر تلك التدفقات، وكيفية اســتخدامها يف 

األنشطة التشغيلية والرأساملية.

- معلومات حول ُخطط اإلنفاق التشــغييل والرأســاميل الخــاص بالجهة وخطط التحصيل، 

ومدى كفاءة الجهة يف تنفيذ تلك الخطط.

التقارير المالية الحكومية ذات الغرض العام:

هــي التقارير التــي تُلبي الكثرَي من االحتياجات املشــرتكة ملســتخدمي التقارير املالية 

الحكوميــة ممن ال يكــون لديهم القدرة والصالحية لطلب تقاريــر مالية ذات غرض خاص 

ملقابلة احتياجاتهم الخاصة من املعلومات املالية الحكومية.  ويعتمد هؤالء املســتخدمون 

عىل مخرجــات تطبيق املعايري املحاســبية الحكومية يف تلبيــة احتياجاتهم من املعلومات 

املالية التي ميكن لهم االعتامد عليها.  وتعترب جميع التقارير املالية األخرى - بخالف التقارير 

املعرَّفــة هنا بأنها تقارير ذات غرض عام - تقارير ذات غرض خاص.  ومن أهداف التقارير 

املالية الحكومية ذات الغرض العام:

- تقديم معلومات عن املوارد االقتصادية املتاحة للجهة، ومصادر تلك املوارد ســواء أكانت 

نقدية أم شــبه نقدية أم يف هيئة أصول ثابتة أو منقولة، وســواًء أكانت لغرض اســتغالل 

الجهة لنفسها أم لغرض البيع أم تقديم الخدمة.

- تقديم معلومات عن األداء التشغييل للجهة الحكومية.

- تقديم معلومات عن قدرة الجهة عىل تحقيق التدفق النقدي.
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- تقديم معلومات عن قدرة الجهة عىل تنفيذ ُخطط اإلنفاق التشغييل والرأساميل املعتمدة 

للجهة كميزانية سنوية، وكذلك قدرة الجهة عىل تحصيل املبالغ املعتمدة يف امليزانية.

مفاهيم عناصر التقارير المالية ذات الغرض العام:
التقارير املالية هي الوســيلة التي تُســتخَدم إلبالغ مســتخدميها باملعلومات التي تلبي 

احتياجاتهم العامة واملشــرتكة من املعلومات املالية الحكومية، وتنقسم هذه املعلومات إىل 

نوعني رئيسيني هام:  األرصدة، والتدفقات.

1- األصول:

هي املنافع االقتصادية املســتقبلية املتاحة الســتغالل الجهة بسبب حدث أو عملية يف 

املايض، وذلك يشــمل جميَع ما ميكن أن يُقدم للجهة تلك املنافع، رشيطة أن يكون االلتزام 

املرتبط بهذه املنافع قابالً للقياس، ســواًء أكان ذلك االلتزام للحكومة أم لغريها.  ويُشــرتَط 

لالعرتاف باألصل توفُّر الخصائص اآلتية مجتمعًة:

أ  - أن يكون لألصل قدرة كامنة عىل تقديم منفعة يف املستقبل.

ب- أن يكون األصل متاحاً الستغالل الجهة الحكومية.

ج - أن يكون األصل قابالً للقياس بالنقود وبدرجة مقبولة من الثقة.

د  - أن يكــون هنــاك حــدث أو عملية حصلت يف املايض أدت إىل تخصيص حق اســتغالل 

املنافع االقتصادية لألصول إىل الجهة الحكومية.

2- االلتزامات:

تُعرف االلتزامات بأنها تعهدات ُملزِمة عىل الجهة الحكومية بالتضحية مبنافع اقتصادية 

يف املستقبل لجهة أخرى حكومية أو غري حكومية، نتيجة حدث أو عملية يف املايض، وتكون 

قابلًة للقياس.  ولالعرتاف بالتزام ما، يجب توفُّر الخصائص اآلتية مجتمعًة:

أ  - أن يكون التزاماً قامئاً عىل الجهة الحكومية واجب األداء.

ب- أن يكون أداء ذلك االلتزام عن طريق تضحيات مبنافع اقتصادية ميكن قياســها بالنقود، 

وبدرجة مقبولة من الثقة.
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3- صافي األصول:

هــو قيمة املنافع االقتصادية املتبقية التي ال يرتبط بها تعهُّد ُملزِم بالتضحية إىل جهات 

أخــرى حكومية أو غري حكوميــة، وميثِّل ذلك الرصيــد الدفرتي للمنافــع االقتصادية التي 

صتهــا الحكومة للجهة الحكومية، وليس لغريهــا.  وال ميثِّل صايف األصول حقوَق ملكية  خصَّ

د عن طريق الحكومة. الحكومة حيث إنه ال يعكس رأس مال حكومي، ما مل يُحدَّ

4- اإليرادات:

صة الستغالل الجهة أو النقص  هي الزيادة يف قيمة املنافع االقتصادية املستقبلية املخصَّ

صة الســتغالل الجهــة خالل فرتة زمنية معينة،  يف االلتزامات عىل املنافع االقتصادية املخصَّ

أو كالهـام معاً، نتيجة قيام الجهة بتنفيذ أعاملها الرئيسية أو السامح للغري باستغالل املنافع 

صة لها مبقابل ميكن قياسه بالنقود، وبدرجة مقبولة من الثقة. االقتصادية املخصَّ

5- المصروفات:

صة الســتغالل الجهة، أو  ـل النقــص يف قيمة املنافــع االقتصادية املســتقبلية املخصَّ متثِـّ

صة الســتغالل الجهة خالل فرتة زمنية  الزيــادة يف االلتزامات عىل املنافع االقتصادية املخصَّ

معينة، أو كالهـام معاً، نتيجة قيام الجهة بتنفيذ أعاملها أو الســامح للغري باستغالل املنافع 

صة لها مبقابل ميكن قياسه بالنقود، وبدرجة مقبولة من الثقة.   االقتصادية املخصَّ

6- المكاسب:

صة الســتغالل الجهة الحكومية،  هي الزيــادة يف املنافع االقتصادية املســتقبلية املخصَّ

أو النقص يف االلتزامات املرتبطة بتلك املنافع نتيجة األعامل غري الرئيسية أو العرضية للجهة 

الحكومية خالل فرتة زمنية محددة، وبخالف ما ينتج عن تحويل جهة حكومية أخرى ملنافع 

اقتصادية للجهة الحكومية.

7- الخسائر:

صة الســتغالل الجهة الحكومية أو  هي النقص يف املنافع االقتصادية املســتقبلية املخصَّ

الزيادة يف االلتزامات املرتبطة بتلك املنافع، نتيجة األعامل غري الرئيســية أو العرضية للجهة 
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الحكوميــة خالل فرتة زمنية محددة، وبخالف ما ينتج عــن تحويل الجهة ملنافع اقتصادية 

لجهة حكومية أخرى.

8- صافي النشاط:  

يُعرف صايف النشــاط بأنه صــايف الزيادة أو النقــص يف املنافع االقتصادية املســتقبلية 

املخصصة الستغالل الجهة الحكومية خالل فرتة زمنية محددة، نتيجة اإليرادات واملصوفات 

واملكاسب والخسائر.  

9- النفقات:

تُعرف النفقــات بأنها املبالغ النقدية املدفوعة فعلياً من ِقبــل الجهة الحكومية لتنفيذ 

امليزانية الســنوية املعتمدة لها أو الُخطط املعتمدة من مجلس إدارتها، ســواًء أكانت تلك 

دة وفق  النفقات تشــغيلية أم رأســاملية، عىل أن تكون املبالغ املدفوعة عىل العنارص املحدَّ

امليزانية السنوية املعتمدة للنفقات بأنواعها، ووفق الُخطط املعتمدة من مجلس إدارتها، أو 

وفق أي تعديالت عليهام تتم وفق األنظمة السارية.

10- المتحصالت:

لة فعلياً من ِقبل الجهة الحكومية لتنفيذ  تُعرف املتحصــالت بأنها املبالغ النقدية املحصَّ

امليزانية السنوية املعتَمدة لها أو الُخطط املعتمدة من مجلس إدارتها، سواًء أكانت إيرادات 

ــل نيابة عنها، عىل أن تكون  للجهــة أم إيــرادات لجهة حكومية أخرى تعمل الجهة كُمحصِّ

دة وفق امليزانيــة املعتمدة للمتحصالت بأنواعها، ووفق  لة من املصادر املحدَّ املبالــغ املحصَّ

الخطط املعتمدة من مجلس إدارتها، أو أي تعديالت عليهام تتم وفق األنظمة السارية.

مفاهيم القياس واإلفصاح المحاسبي:

يحتوي هذا القســم مــن اإلطار الفكري للمحاســبة الحكومية عــىل املفاهيم الخاصة 

بالقيــاس واإلفصاح التي تتحقق مبوجبها األهداف األساســية للتقاريــر املالية ذات الغرض 

العــام، وتوفري عنارص التقارير املالية بالجــودة املوصوفة، وتتضمن هذه املفاهيم جميَع ما 

يتعلق بتوقيت وكيفية االعرتاف والقياس والتقرير عن األحداث والعمليات االقتصادية.  
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1- مفهوم الوحدة االقتصادية:

إن تعريف الوحدة االقتصادية يف القطاع العام يختلف عنه يف القطاع الخاص.  فبالنسبة 
للقطــاع الخاص، ميكن القول إنَّ املنشــأة هي وحدة اقتصادية مســتقلة، مبعنى أنه ميكن 
تعريف األنشــطة االقتصادية املختلفة وربطها بوحدة مســتقلة، وهذا يعني أنه ال بد من 
كها أو الخاصة مبنشآت أخرى؛  الفصل بني األنشــطة الخاصة باملنشأة واألنشطة الخاصة مبالَّ
إال أن هــذا االفرتاض يختلف بالنســبة للقطــاع العام، حيث إن الحكومــة ككل تعترب هي 
الوحدة االقتصادية الحقيقية، وليست الجهة الحكومية التي تعترب جزءاً من الحكومة وجزءاً 
مــن الوحدة االقتصادية، وبالتايل فإن الجهة الحكومية تعترب وحدة محاســبية فقط بحيث 
يَُعــدُّ عنها التقرير املايل؛ إذ إنــه من غري العميل يف اململكة الفصل بــني العمليات الخاصة 
بالجهــة الحكوميــة والعمليات الخاصة بجهة حكومية أخــرى، أو فصل تلك العمليات عن 
العمليات الخاصة بالحكومة ككل.  وبناًء عىل هذا؛ فإن التقرير املايل الذي يعكس الوحدة 

د للحكومة ككل. االقتصادية الحكومية هو التقرير املايل املوحَّ

2- مفهوم الوحدة المحاسبية:

عــىل الرغم من أن الحكومة ككل هي الوحدة االقتصادية الحقيقية، إال أنَّ هناك حاجة 
لتحديد الوحدات املختلفة التي تَُعدُّ عنها التقارير املالية، وذلك تبعاً لحاجات مســتخدمي 
التقاريــر املاليــة الحكوميــة، والذين ال يطلبــون يف الغالب معلوماٍت مالية عىل مســتوى 
الحكومــة ككل، بقــدر ما يكون األمر عىل مســتوى الجهة الحكومية واملــوارد االقتصادية 
صة لها؛ ولذلك فإنه ال بد من تعريف الوحدة املحاســبية التي  املتاحــة الســتغاللها واملخصَّ
يَُعدُّ عنها التقرير املايل بحيث تُِعدُّ كل وحدة محاســبية معلوماٍت ماليًة تتعلق بها، وتفيد 
مستخدمي املعلومات املالية لتلك الوحدة يف دعم قراراتهم.  وتعترب الجهة الحكومية - وفق 
املحددات الواردة أدناه - وحدة محاســبية منفصلة، تقوم باستغالل املوارد االقتصادية التي 
صة الســتغاللها،  متتلكها، واملوارد االقتصادية التي متتلكها جهة حكومية أخرى ولكنها ُمخصَّ
وتتحمــل االلتزامــات واملخاطر املرتبطة بتلــك املوارد االقتصادية؛ وعــىل ذلك فإن افرتاض 
رة ومنفصلة  الوحدة املحاســبية يقتيض معاملــة الجهة الحكومية كوحدة اقتصاديــة ُمصغَّ
عن الوحدات األخرى يف الحكومة، إذ تعترب أي جهة حكومية وحدًة محاســبية مستقلة إذا 

توفَّرت فيها جميع الرشوط اآلتية:
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دة ومنفصلة عن  - أن يكــون للجهة الحكومية اعتامدات نفقــات واعتامدات إيرادات محدَّ

اعتامدات إيرادات أو نفقات أي جهة أخرى، ويُستثَنى من هذا الرشط الجهات الحكومية 

التــي تعمل برأســامل حكومي، أو التي تعمل عىل أُُســس ربحية أو عىل أســاس تغطية 

التكاليــف، ويكون لها الحق يف اســتغالل اإليــرادات التي تقــوم بتحصيلها مبارشة دون 

التحويل لوزارة املالية.

- أن تكــون للجهة صالحية وضع خططها التشــغيلية املختلفة واعتامدها دون الرجوع إىل 

جهات أخرى لهذا الغرض، باســتثناء ما يتعلق باعتامد امليزانية السنوية، وال يعترب مجلس 

إدارة الجهة جهة أخرى مستقلة.  

- أن تكون للجهة الحكومية صالحية تسيري أمورها التشغيلية اليومية دون الرجوع إىل جهة 

حكومية أخــرى للموافقة، وال يعترب الرجوع إىل وزارة املالية لغرض الحصول عىل موافقة 

عىل زيادة اعتامدات أو عىل دفعات من امليزانية السنوية املعتمدة مخالفاً لهذا الرشط.  

صة الســتغاللها، وتكون مسؤولة  دة متتلكها أو مخصَّ - أن تكون للجهة موارد اقتصادية محدَّ

بنفسها عن االلتزامات املرتبطة بتلك املوارد وعرضًة للمخاطر املرتتبة عليها.

3- مفهوم االستغالل:  

لتحقيــق جودة املعلومــات املاليــة الحكومية، ونظــراً ألن غالبية املــوارد االقتصادية 

الحكوميــة تكون ملــكاً للحكومة ككل، وليس بالرضورة لجهة حكوميــة بعينها، ونظراً ألنَّ 

د؛ فإن اشرتاط أن متتلك  هذه املوارد تكون متاحة الســتغالل الجهات الحكومية بشكل ُمحدَّ

الجهة الحكومية املوارد االقتصادية لرتتبط بها كوحدة محاســبية ال يكون مالمئاً؛ وذلك ألنه 

مــن الناحية العمليــة تتمتع الجهات الحكومية بكافة املنافــع املرتبطة باملوارد االقتصادية 

صــة لها الســتغاللها، وتلتزم بكافــة االلتزامات املرتبطة بتلك املــوارد، وتكون ُعرضًة  املخصَّ

للمخاطــر التي تحيط بهــا كام لو أنها متتلك تلك املوارد؛ ومن ثَمَّ فــإن املنافع وااللتزامات 

واملخاطر انتقلت من الجهة املالكة (الحكومة ككل) إىل الجهة املستغلة (الجهة الحكومية).  

وعىل ذلك، فإن قياس املوارد االقتصادية وااللتزامات املرتبطة بها والتغريات عىل تلك املوارد، 

يكون عىل أســاس االستغالل وليس عىل أســاس امللكية.  وبناًء عىل هذا، وبالنسبة للموارد 

االقتصادية التي متتلكها جهة ما ولكنها تُســتَغل بواســطة جهة أخرى؛ فإن قياسها والتقرير 

عنها يكون ضمن الوحدة املحاسبية املستغلة لها، وليست الوحدة املحاسبية املالكة.
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4- مفهوم صافي األصول:  

إن انتفاء امللكيــة الخاصة يف معظم الجهات الحكومية يعني أنه ال ميكن تعريف صايف 

األصول كحقوق مالك كام هو متبع يف منشــآت القطاع الخــاص، والجهات الحكومية ذات 

رأس املــال الحكومي.  إضافًة إىل ذلك، فإن متويل الحكومة لهذه الجهات يكون عن طريق 

ص الســتغالل الجهة،  اعتامدات النفقات الســنوية وكذلــك اعتامدات اإليرادات التي تُخصَّ

وال يعترب ذلك رأس مال ُمســتثَمر يف الجهة الحكومية، إذ إن صايف األصول ال يشــكِّل حقوقاً 

للحكومة ككل؛ وإمنا هو فرق حســايب ينتج عن طرح االلتزامات من األصول، وهو يُشــكِّل 

القيمة الدفرتية لصايف أصول الجهة الحكومية فقط.  وصايف األصول ســيكون رقامً إجاملياً، 

وسيُستخدم لغرض التوازن املحاسبي أكرث من عرضه لتفاصيل حقوق الحكومة.  أما بالنسبة 

للجهــات الحكومية التي تســهم الحكومة يف رأســاملها، أو التي تقــرر الحكومة بأن صايف 

أصولها يجب أن يُصنَّف ليعكس اســتثامر الحكومة يف تلك الجهات ســواًء أكان ذلك ضمن 

برامــج التخصيص أم خالفه؛ فــإن تصنيف صايف األصول وتعريفها عىل أســاس أنها حقوق 

ملكية الحكومة يعترب سارياً.  

5- مفهوم االستمرارية:

يقتيض مفهوم االســتمرارية - وفــق تعريف الوحدة املحاســبية - أن للجهة الحكومية 

د.  وقد ُوِضعت فرضية االســتمرارية ليك تـَُعدَّ املعلومات املالية عىل أســاس  عمراً غرَي ُمحدَّ

أن الجهة الحكومية ســتبقى يف املســتقبل لتحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها.  وبناًء عىل 

هــذا االفرتاض، فإن مبدأ التكلفــة التاريخية يكون قابالً للتطبيــق؛ ألنه يف حال افرتاض أن 

جهًة حكومية ما لن تستمر يف املستقبل، فإن األمر يقتيض التقرير عنها عىل أساس التصفية 

ملواجهــة االلتزامات القامئة، كام أن افرتاض االســتمرارية رضوريٌّ لتطبيق مبدأ املقابلة؛ ألن 

توزيع تكلفة الحصول عىل املوارد االقتصادية اململوكة أو املخصصة الستغالل الجهة ال بد أن 

يفرتض أن الجهة الحكومية ستستمر يف املستقبل لفرتات تُغطي عمر هذه املوارد.

التخصيص واالستمرارية:

ه إىل تخصيصها  ألغراض مفهوم االســتمرارية، فإن تخصيص الجهات الحكومية أو التوجُّ
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ال يعترب مؤرشاً أو إثباتاً لعدم اســتمرار الجهــة الحكومية؛ وذلك ألن التخصيص هو تغريُّ يف 

شكل امللكية بشكل أسايس، وما يتبع ذلك من إعادة تقييم للموارد االقتصادية وااللتزامات 

املرتبطة بها، ولكنه ال يعني عدَم قدرة الجهة عىل االستمرار أو عدم استمرارها يف استغالل 

تلك املوارد االقتصادية أو الوفاء بااللتزامات املرتبطة بها.

6- مفهوم الوحدة النقدية:

يقتيض مفهوم الوحدة النقدية أن النقد هو وحدة القياس املشرتكة لألحداث والعمليات 

االقتصادية، وأن النقد يُوفِّر أساســاً مناســباً للقياس واإلفصاح والتحليل املحاسبي.  وقد تمَّ 

افرتاض الوحدة النقدية كأســاس للقياس واإلفصاح بسبب سهولة استخدامها وقبول القياس 

مبوجبهــا عموماً، إضافًة إىل أنها تؤدي إىل إخراج معلومات كمية وليســت وصفية؛ وبالتايل 

فهي أكــرث مالءمًة لتوصيل املعلومــات املرتبطة باملوارد االقتصادية.  املحاســبة الحكومية 

تفرتض أن وحدة النقد التي تـُســتخَدم يف القياس املحاســبي ثابتة.  ومع ذلك، ففي حالة 

تغــريُّ الظروف مبا يؤدي إىل انخفاض القوة الرشائية لوحدة النقود بشــكل مفرط، فإن هذا 

االفرتاض ال يكون مقبوالً، وينبغي التحوُّل إىل املحاسبة عىل أساس األسعار الجارية.

7- مفهوم الفترة المحاسبية:

نظراً لحاجة مســتخدمي التقارير املالية إىل بيانات دورية حول الوحدة املحاسبية؛ فإن 

ذلك يقتيض افرتاَض أنه ميكن تقســيم األنشــطة االقتصادية لوحدة محاســبية ما إىل فرتات 

محاســبية، تكــون مدة كل منها عادًة ســنًة، وأن يتم التقرير عن كل فــرتة مبا يوفِّر بيانات 

دورية للمستخدمني تكون مالمئة لقراراتهم ودورية تلك القرارات.  

8- مفهوم التكلفة التاريخية:

صة الســتغالل الجهة الحكومية عىل أســاس  تُقاس املوارد االقتصادية اململوكة أو املخصَّ

تكلفــة اقتنائها، كام تُقــاس االلتزامات املرتبطة بتلك املوارد االقتصادية عىل أســاس تكلفة 

اقتناء املوارد االقتصادية التي ســيتم التضحية بها لســداد تلــك االلتزامات، وتعترب التكلفة 

التاريخيــة القيمة األكرث موضوعيًة للموارد االقتصادية وااللتزامــات املرتبطة بها؛ ذلك أنها 
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تكــون نتيجة معاملة بني طرفني مســتقلني ولديهــام الخربة واملعرفــة الكافية وليس ألحد 

منهــام ســلطة عىل اآلخر.  أمــا يف حالة وجود مقيــاس آخر لقيمة مــوارد اقتصادية ما أو 

التزامات مرتبطة بها، وميكن من خالله تحديد سعر تبادل لهذه املوارد االقتصادية بواسطة 

أطراف مستقلة لديها الخربة واملعرفة الكافية وليس ألحد منها سلطة عىل اآلخر؛ فإنه ميكن 

اســتخدام ذلك األســاس باعتباره أكرث قرباً للقيمة الحقيقة للموارد االقتصادية وااللتزامات 

املرتبطة بها من التكلفة التاريخية.

9- مفهوم القياس المحاسبي:  

صة الستغالل الجهة الحكومية والتغري  يـُقاس التغريُّ يف املنافع االقتصادية اململوكة أو املخصَّ

ل.  ويقتيض  يف االلتزامات املرتبطة بتلك املنافع، باستخدام أساس االستحقاق املحاسبي املعدَّ

أســاس االستحقاق املعدل االعرتاف بالزيادة يف املنافع االقتصادية أو االنخفاض يف االلتزامات 

املرتبطة بها (اإليرادات) عند اســتحقاقها كلام كان ذلك ممكناً، وبقدر مقبول من املوضوعية 

بغض النظر عن توقيت التحصيل.  كذلك يقتيض أساس االستحقاق املعدل االعرتاف بالنقص 

يف املنافع االقتصادية أو الزيادة يف االلتزامات املرتبطة بها (املصوفات) عند استحقاقها كلام 

كان ذلك ممكناً، وبقدر مقبول من املوضوعية، وبغض النظر عن توقيت السداد.

االعتراف باإليرادات:

وفقاً ألساس االستحقاق املحاسبي املعدل، يُعرتف باإليرادات عندما تتحقق فيها الرشوط اآلتية:

- أن تكــون مكتســبة:  ويكون ذلك بإنهاء الجهــة الحكومية اللتزاماتهــا املرتبطة باإليراد؛ 

كتقديم الخدمة أو تسليم السلعة.  

- أن تكــون قابلة للقياس:  وذلك بأن تكون لدى الجهة الحكومية القدرة عىل تحديد قيمة 

املوارد االقتصادية التي سيتم استالمها بالنقود.

- أن يكون للجهة الحكومية الحق النظامي يف استغالل اإليرادات لنفسها.

ويف الحــاالت التــي ال يكون لــدى الجهة الحكوميــة القدرة عىل تحديــد قيمة املنافع 

االقتصادية التي سوف تـُستلم كإيراد، فإنه ال يُعرتف باإليراد حتى تتمكن الجهة الحكومية 

ل اإليراد أيهام يأيت أوالً. من تحديد ذلك، أو حتى يـُحصَّ
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االعتراف بالمصروفات:  

وفقاً ألســاس االســتحقاق املحاســبي املعدل، يُعرتف باملصوفات عندمــا تتحقق فيها 

الرشوط اآلتية:

أ  - أن تكون مســتحقة:  ويكون االستحقاق باســتالم الجهة الحكومية للمنافع االقتصادية 

املقابلة للمصوف بشكل كامل وغري قابل للنقض.

ب- أن تكون قابلة للقياس.

االعتراف باإليرادات على األساس النقدي:

ميكن للجهة الحكومية أن تعتمد األســاس النقدي يف االعرتاف باإليرادات يف حالة توفُّر 

الرشوط اآلتية:

أ  - أن ال تقوم الجهة الحكومية بأعاملها بهدف الربح أو بهدف تغطية التكاليف.  

ب- أن ال تكون الجهة الحكومية مســتهدفًة بالتخصيص َوفق القرارات والُخطط املَعدة من 

برنامج التخصيص يف اململكة.

ج - أن تكون اإليرادات مبالغ غري جوهرية.  

ومع ذلك، يجب أن تـُقاس اإليرادات واالعرتاف بها عىل أساس االستحقاق كلام كان ذلك 

ممكنا، ومبا يراعي مفاهيم القياس واإلفصاح، كاألهـمية النسبية والتكلفة واملنفعة.

10- مفهوم المقابلة:

ل التضحيات يف املــوارد االقتصادية (املصوفات) يف نفس  يقتــيض مفهوم املقابلة أن تـُســجَّ

ل الجهة فيها عىل املنافع االقتصادية املقابلة لها (اإليرادات)؛ ولذا فإنه تـُقابل  الفــرتة التي تتحصَّ

اإليرادات باملصوفات املرتبطة بها يف نفس الفرتة كلام كان ذلك ممكناً.  ويف حال وجود نفقات 

ال ميكــن ربطهــا بإيرادات يف الفرتة الحالية أو يف املســتقبل، أو ال تحقق منافع اقتصادية للجهة 

الحكوميــة يف املســتقبل؛ فيجب الخــروج عن تطبيق مبــدأ املقابلة واالعرتاف بهــذه النفقات 

كمصوفــات يف الفــرتة التي ُدفعت خاللهــا.  ويف الحاالت التي يصعب فيهــا الحكم بخصوص 

مصوفــات جوهرية ما، وربطها بإيرادات ما ملقابلتها خالل الفرتة املحاســبية أو يف املســتقبل، 
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كام هو الحال بالنســبة الستهالك األصول؛ فإن املقابلة تكون عن طريق وضع آلية منطقية ثابتة 

لتقدير مقابلة املصوفات باإليرادات.

11- مفهوم اإلفصاح الكامل:

يقتــيض مفهــوم اإلفصاح الكامــل أنَّ عىل الجهــات الحكومية أن تقــوم باإلفصاح عن 

املعلومــات بالقدر الذي يدعم قرارات مســتخدمي املعلومات املالية، مع األخذ يف االعتبار 

أن اإلفصاح عن معلومات كافية لدعم قرار املســتثمرين يرتبط أيضاً برضورة أن تكون تلك 

املعلومــات قابلــًة للفهم، وتكون منفعتها أكرث من تكلفتهــا.  ويجب عىل الجهة الحكومية 

اإلفصاح عن املعلومات املالية حول املركز املايل ونتائج النشاط والتدفقات النقدية يف صلب 

القوائــم املالية ويف اإليضاحات الخاصة بها، وكذلــك يف املعلومات اإلضافية التي تصدر مع 

التقارير املالية.  وال يعترب اإلفصاح ذا قيمة ما مل يكن القياس املحاسبي جَرى بشكل سليم.

12- مفهوم التكلفة والمنفعة:

إنَّ إلعداد املعلومات املالية تكلفًة قد ال تكون ظاهرًة ملســتخدمي التقارير املالية، وإمنا 

ظاهرة ملِعّدي التقارير املالية وحدهم؛ وبالتايل فإنَّ عىل جميع مامريس العمل املايل مراعاة 

لة مــن إعدادها، ويجب أن تتجاوز  تكلفــة إعداد املعلومــات املالية مقابل املنفعة املتحصَّ

املنفعــة املتوقَّع الحصول عليها من اســتخدام املعلومة املالية تكلفــة إعدادها، كام يجب 

مراعاة ذلك عند إعداد معايري محاســبة حكومية أو عند تبني سياســات محاسبية من قبل 

جهــة حكومية ما.  والتكلفــة أو املنفعة إلعداد املعلومات املالية يف كثري من األحيان تكون 

غري قابلة للقياس بشكل دقيق.

13- مفهوم األهـمية النسبية:

يعترب أيُّ عنص من عنارص القوائم املالية ذا أهـمية نسبية يف حالة تأثري إظهار أو إخفاء 

العنص عىل قرارات مستخدمي التقارير املالية.  وتُقاس األهـمية النسبية لعنص ما باملقارنة 

بعنــارص أخــرى، أو بتقييم أثر اإلظهار واإلخفاء املحتمل عىل قرارات مســتخدمي التقارير 

املالية، ويجب عند الحكم بأن عنصاً ما أو معلومة ما لها أهـمية نسبية َعْمل تقييم نوعي 

وتقييم كمي لهذا الغرض:
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- تقييم األهـمية النســبية نوعياً:  عن طريق تقييــم أهـمية الحدث أو العملية أو الظرف 

الذي تتعلق به املعلومة أو العنص.

- تقييــم األهـمية النســبية كمياً:  ميكن تقييم األهـمية النســبية كمياً عن طريق نســبة قيمة 

العنص إىل توقعات عادية مسبقة، أو نسبة العنص إىل أساس مناسب، مثل:  نسبة قيمة أصل 

من األصول إىل إجاميل األصول، أو نسبة مصوف ما إىل إجاميل املصوفات أو إجاميل اإليرادات.

14- مفهوم التحفظ:

يقتــيض التحفظ بــأن تقوم الجهة الحكومية - يف حال وجود شــك حــول خيارين من 

املعالجة املحاسبية- باختيار الخيار الذي ال يؤدي إىل تعظيم األصول أو اإليرادات.

15- مفهوم اتباع الممارسات في الصناعة:

نظــراً لطبيعة بعــض الصناعات والخدمات التي قد متارســها الجهــات الحكومية؛ فإن 

القياس املحاســبي لبعض عنــارص القوائم املالية قد يتطلب الخــروج عن املفاهيم املعتربة 

يف هذا اإلطار الفكري للقياس واإلفصاح املحاســبي؛ وذلك بسبب صعوبة تطبيقها عىل تلك 

الصناعة، ويف هذه الحاالت ميكن للجهة الحكومية اتباع املامرسات املعتربة يف الصناعة التي 

تنتمي إليها رشيطة أن ال تؤدي تلك املامرسات إىل تضليل ملستخدمي املعلومات املالية.

الخصائص النوعية للمعلومات المالية:

وهــي املتطلبــات الرضورية التي تــؤدي مراعاتهــا إىل تقديــم بيانات ماليــة مفيدة 

للمســتخدمني، وتدعم التوصــل إىل أهداف التقاريــر املالية ذات الغــرض العام، وتنطبق 

الخصائــص النوعية للمعلومــات املالية عىل جميع املعلومات التي تـُــدَرج ضمن التقارير 

املاليــة ذات الغرض العــام مبا يف ذلك أي إيضاحــات مرفقة، وتنقســم الخصائص النوعية 

للمعلومات املالية إىل نوعني:  رئيسية، وثانوية.  

1- الخصائص الرئيسية:

- املالءمة:  وتعني وجود عالقة بينها وبني أهداف التقارير املالية ذات الغرض العام، وتسهم 

يف تحقيــق أهدافها.  وتعترب معلومٌة مالية ما مالمئًة يف حالة توفُّر خصائص املالءمة فيها، 
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وليك تعترب املعلومات املالية مالمئًة، فإنه يجب أن تتمتع بخصائص املالءمة الثالث؛ وهي 

أن تساعد يف التنبؤ، وتساعد يف مراجعة التنبؤات، وتكون مناسبة يف التوقيت.

- ميكــن االعتــامد عليها:  نظراً ألن العديد من مســتخدمي املعلومــات املالية ليس لديهم 

مة  الوقــت أو الخربة لتقييم املحتوى الحقيقي للتقارير املالية؛ فإنَّ املعلومات املالية املقدَّ

للمســتخدمني ال بــد أن تتمتع بخاصية إمكانيــة االعتامد عليها، وذلك بــأن تكون هذه 

املعلومات قابلًة للمطابقة، صادقة يف العرض، ومحايدة.

2- الخصائص الثانوية:

لزيــادة فائدة املعلومات املالية؛ فإنه يجب أن تكــون املعلومة املالية للجهة الحكومية 

قابلًة للمقارنة مع جهات أخرى، وقابلة للمقارنة مع معلومات الجهة نفسها لفرتات سابقة، 

وأن تـَُعدَّ عىل أُسس ثابتة، مثل:

- القابلية للمقارنة.

- الثبات:  يقتيض الثبات أن تُستخَدم السياسات املحاسبية نفسها من فرتة إىل أخرى للجهة 

الحكومية ذاتها، وكذلك اســتخدام السياســات املحاسبية نفسها يف الفرتة الواحدة لجميع 

الجهات املتامثلة.

معيار عرض البيانات المالية:

 يتطرق معيار عرض البيانات املالية إىل القوائم املالية التي يجب عىل الجهات أن تقوم 

بإصدارها، ومحتوياتها وكيفية ترتيب بنودها، إضافًة إىل مناذج عن التقارير املالية الحكومية 

الخمسة.

نصُّ املعيار:

الهدف:

يهدف هذا املعيار إىل توضيح طريقة عرض البيانات املالية يف التقارير املالية الحكومية 

ذات الغرض العام؛ وذلك لضامن تحقيق أهداف التقارير املالية ذات الغرض العام، ولتعزيز 
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إمكانية املقارنة واالعتبارات الكليــة الخاصة بعرض البيانات املالية وهيكل البيانات والحد 

األدىن من متطلبات محتويات املعلومات املحاسبية.

النطاق:

ينطبق هذا املعيار عىل جميع الجهات الحكومية.

تعريفات:

 إىل جانب املصطلحات املدرجة يف دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاسبة الحكومية، 

د املعيار  دة لهــا، وقد حدَّ تُســتخدم املصطلحات اآلتية يف هــذا املعيار وفقاً للمعاين املحدَّ

معاين املصطلحــات اآلتية:  االعتامدات، اعتامدات اإليــرادات العامة، اعتامدات اإليرادات 

الخاصــة، اعتامدات النفقات، االرتباطات، احتياطــي االرتباطات، صايف مال الحكومة، قامئة 

املركز املايل، قامئة النشاط، قامئة التدفق النقدي، قامئة التغريات يف صايف األصول، قامئة تنفيذ 

دة، الجهة املســيطر عليها،  امليزانية، األصل املحتمل، االلتزام املحتمل، البيانات املالية املوحَّ

الجهة املسيطرة، طريقة التكلفة، حقوق األقلية، البيانات املالية املنفصلة.  

المجموعة الكاملة لعناصر التقرير المالي:

تتكون املجموعة الكاملة للتقارير املالية مام ييل، وتُعرض وفق الرتتيب اآليت:

أ  - قامئة املركز املايل.

ب- قامئة النشاط.

ج - قامئة التدفق النقدي.

- قامئة التغريات يف صايف األصول. د 

هـ- قامئة تنفيذ امليزانية.

- اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية. و 

ومتثِّل القوائُم الســابقة وما يرتبط بها من إيضاحات، الحدَّ األدىن الرضوري لعرض املركز 

املايل ونتائج النشــاط والتدفقات النقدية.  ويُســتثَنى مـن ذلك قـامئة تنفيذ امليزانية حيث 
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ال تكون ضمن الحد األدىن املطلوب من الجهات التي ال يكون لها اعتامدات ميزانية سنوية 

من الحكومة.  وبنيَّ املعياَر القواعد العامة لعرض البيانات املالية، وهي:

- الشــكل واملصطلحــات والتبويب املناســب الــذي يكفل تســهيل فهم البيانــات املالية 

واملعلومات املهمة التي يشتمل عليها التقرير املايل.

- تجميع البنود غري املهمة مع البنود التي متاثلها إىل حد كبري.

- تقريب املبالغ ألقرب ألف ريال.

- عرض قوائم مالية مقارنة ضمن التقرير املايل شاملًة املبالغ املدرجة يف اإليضاحات.

- تسمية كل قامئة مالية باالسم الصحيح لها.

ح العنوان ما يحتويه اإليضاح. - تسمية اإليضاحات بعناوين مناسبة بحيث يُوضِّ

د املعيار متطلبات العرض العام للقوائم املالية الســابقة وتفاصيل عرضها، وذلك   وحــدَّ

عىل النحو التايل:

1- يجب أن تتضمن قامئة املركز املايل كافة تفاصيل األصول (األصول املتداولة، األصول الثابتة 

واألصول غــري املتداولة األخرى)، وااللتزامــات (االلتزامات املتداولــة وااللتزامات طويلة 

األجــل)، وصايف األصــول (رأس مال الحكومــة، االحتياطيات، األرباح املبقــاة وصايف مال 

الحكومة).  وال يجوز إجراء املقاصة بني األصول وااللتزامات ما مل يكن لذلك أساس نظامي.

2- ومن متطلبات العرض العام لقامئة النشــاط، أنه يجب أن تظهر نتائج نشاط الجهة يف قامئة 

متعددة املراحل، بحيث تبني املكونات الوســيطة لصايف النشاط وبصورة خاصة.  ويجب أن 

ترُِبز قامئُة النشاط نتائَج النشاط املستمر، ونتائَج األنشطة غري املستمرة والبنود االستثنائية.  

ح رشحاً للتغريُّ يف النقدية  3- ومــن متطلبات العرض العام لقامئة التدفُّق النقــدي، أن تُوضِّ

مــن بداية الفرتة املالية حتــى نهايتها ورصيدها يف بداية الفــرتة املالية والتغريات عليه 

ورصيده يف نهاية الفرتة املالية، ويجب أن يســاوي الرصيــد يف نهاية الفرتة املالية رصيَد 

النقدية وما شابهها يف قامئة املركز املايل املَعدة يف نهاية الفرتة التي تُعرِضها قامئة التدفق 

م هذا التغرُي يف النقدية إىل األنشطة املختلفة للجهة الحكومية؛ التشغيلية  النقدي.  ويُقسَّ

والتمويلية واالستثامرية.
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4- كذلك من متطلبات العرض العام لقامئة التغريات يف صايف األصول، أن تُظِهر رصيَد صايف 

األصول يف بداية الفرتة املالية والتغريات التي حدثت عليه نتيجة زيادة رأسامل الحكومة 

أو تخفيضه، أو نتيجة ســحب أرباح حكومية، أو نتيجة صايف نشــاط الجهة وأي متويل 

حكومي لنفقات الجهة الحكومية، ويجب أن ترُِبز القامئة كافَة العنارص التي تنطبق عىل 

الجهة الحكومية من رأس مال واحتياطيات وأرباح مبقاة وصايف مال الحكومة.

م عرضاً لقدرة الجهة الحكومية عىل تنفيذ امليزانية  5- أما قامئة تنفيذ امليزانية فيجب أن تُقدِّ

لة  املعتمدة للنفقات واملتحصالت وفق تبويبها املعتمد، وتشــمل املبالغ املعتمدة واملعدَّ

والفعلية والتعزيزات واملناقالت واالنحرافات نتيجة التنفيذ.

6- وفيام يتعلــق باإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية فتشــمل تفصيالً للمعلومات الواردة 

يف القوائم املالية يف حال الحاجة لذلك، وأيَّ معلومات جوهرية مهمة حول السياســات 

التفصيلية املتبعة يف إعداد القوائم املالية.

وفيام ييل مناذج للقوائم املالية:
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قامئة املركز املايل
كام يف )تاريخ نهاية السنة املالية(

إيضاحاتالسنة س-1السنة س
األصول املتداولة:

(   )******النقد وما شابه
(   )**********املدينون والعهد (صايف)

(   )**********املخزون (صايف)
(   )**********االرتباطات

(   )*******  *******إجاميل األصول املتداولة

األصول الثابتة:
(   )**********اآلالت واملعدات (صايف)

(   )**********املباين (صايف)
(   )**********األرايض

*******  *******إجاميل األصول املتداولة

*******  *******األصول غري املتداولة األخرى
*******  *******إجاميل األصول

االلتزامات وصايف األصول:
االلتزامات املتداولة:

(   )**********الدائنون
(   )**********مستحقات العاملني

(   )**********مستحقات لجهات حكومية أخرى
(   )**********احتياطي االرتباطات

*******إجاميل االلتزامات املتداولة *******

االلتزامات غري املتداولة:
(   )**********مستحقات العاملني

(   )**********القروض طويلة األجل
*******  *******إجاميل االلتزامات غري املتداولة

صايف األصول:
(   )********رأس املال الحكومي

(   )********األرباح واالحتياطيات املبقاة
(   )********صايف مال الحكومة

*******  *******إجاميل صايف األصول
*******  *******إجاميل االلتزامات وصايف األصول

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم (    ) إىل رقم (    ) جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية.
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قامئة النشاط
للسنة املالية املنتهية يف )تاريخ نهاية السنة املالية(

إيضاحاتالسنة س-1السنة س

(   )**************اإليرادات

(   )(*****)(*****)تكلفة اإليرادات

(   )************مجمل الربح

مصوفات التشغيل:

(   )**********الرواتب واألجور

(   )**********اإليجارات

(   )**********اشرتاكات التقاعد

(   )**********الصيانة والنظافة

(   )**********استهالك األصول الثابتة

*******إجاميل مصوفات التشغيل *******

**************صايف النشاط من العمليات الرئيسية 

نتائج األعامل األخرى:

(   )**********اإليجارات

(   )**********الرسوم 

(   )**********االستثامرات

************اإلجاميل

**************صايف النشاط قبل البنود االستثنائية

(   )(****)*****صايف أرباح (خسائر) استثنائية

**************صايف النشاط

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم (    ) إىل رقم (    ) جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية.
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قامئة التدفق النقدي
للسنة املالية املنتهية يف )تاريخ نهاية السنة املالية(

السنة س-1السنة س

التدفق من األنشطة التشغيلية:

********املتحصالت من املستفيدين والعمالء

)***()***(املدفوعات للموردين

)***()***(الرواتب واألجور

)***()***(اإليجارات

)****(صايف التدفُّق النقدي من األنشطة التشغيلية )****(

التدفق من األنشطة االستثامرية:

)****()****(رشاء أصول ثابتة

*******بيع أصول ثابتة 

****صايف التدفق النقدي من األنشطة االستثامرية )****(

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية:

********زيادة رأس مال الحكومة )حسب الحالة(

)***()***(مسحوبات وتوزيعات أرباح الحكومة )حسب الحالة(

**************دعم امليزانية لتمول النفقات )حسب الحالة(

*******صايف التدفق النقدي من األنشطة التمويلية *******

****صايف التدفق النقدي من جميع األنشطة

****يُضاف:  رصيد النقدية يف بداية الفرتة

******يساوي:  رصيد النقدية يف نهاية الفرتة
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قامئة التغري يف صايف األصول
للسنة املالية املنتهية يف )تاريخ نهاية السنة املالية(

رأس املال 

الحكومي

االحتياطيات 

واألرباح املبقاة

صايف مال 

الحكومة
إيضاحات

*******  ************الرصيد يف بداية السنة س-1

تسويات السنة س-1:

****رأس مال إضايف

(   )*****مسحوبات حكومية

(   )(****)صايف النشاط للفرتة

(   )*******دعم متويل النفقات 

***********************الرصيد يف نهاية السنة س-1

وبداية السنة س

تسويات السنة س:

(   )****رأس مال إضايف

(   )*****مسحوبات حكومية

(   )(****)صايف النشاط للفرتة

(   )********دعم متويل النفقات 

******************الرصيد يف نهاية السنة س

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم (    ) إىل رقم (    ) جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية.
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قامئة تنفيذ امليزانية
للسنة املالية املنتهية يف )تاريخ نهاية السنة املالية س(

االنحرافالفعيلاملعدلاملعتمد
النفقات التشغيلية:

**************الرواتب والبدالت
-************اشرتاكات التقاعد

(*)************اإليجارات
****************الصيانة والنظافة

********************املجموع

النفقات الرأساملية:
*******************رشاء اآلالت واملعدات
(**)*************املشاريع تحت التنفيذ

*****************املجموع 

اإليرادات الخاصة:
(**)**********اإليجارات

***************الرسوم

-***************املجموع

اإليرادات العامة:  
تحصيل نيابة عن املالية:

-************اإليجارات
**************الرسوم

(*)********املبيعات الحكومية

-****************املجموع

-******* ************اإلجاميل

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم (    ) إىل رقم (    ) جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية.
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معيار السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء:

يتطــرق املعيار إىل كيفيــة معالجتها واإلفصــاح عنها يف التقارير املالية، وذلك يشــمل 

املعالجة املســتقبلية أو املعالجة بأثر رجعي، وتعديل التقاريــر املالية املعروضة والبيانات 

املقارنة التي تحتوي عليها.

نصُّ املعيار:

الهدف:

يهــدف هذا املعيار إىل وضــع معايري لعملية اختيار السياســات املحاســبية وتغيريها، 

باإلضافة إىل املعالجة املحاسبية واإلفصاح عن التغيريات يف السياسات املحاسبية، والتغيريات 

يف التقديرات املحاسبية وتصحيح األخطاء.  ويهدف املعيار إىل تعزيز مدى مالءمة البيانات 

املالية الخاصة بالجهة الحكومية ومصداقيتها، وقابلية مقارنة تلك البيانات املالية عرب الوقت 

مع البيانات املالية للجهات الحكومية األخرى.

النطاق:

ينطبــق هــذا املعيار عىل جميــع الجهات الحكوميــة فيام يتعلق باختيار السياســات 

املحاسبية ومعالجة التغيريات فيها، والتغيريات يف التقديرات املحاسبية وتصحيح األخطاء.

تعريفات:

إىل جانب املصطلحات املدرجة يف دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاســبة الحكومية، 

أوضــح املعيار معاين بعــض املصطلحات املســتخدمة، فقد بنيَّ معــاين املصطلحات اآلتية:  

السياسات املحاســبية، التغري يف التقدير املحاسبي، غري قابل للتطبيق، أخطاء الفرتات املالية 

السابقة، التطبيق املستقبيل، التطبيق بأثر رجعي، إعادة العرض بأثر رجعي وجهة االختصاص.  

السياسات المحاسبية:  

تختار الجهة الحكومية السياسات املحاسبية املتوافقة مع املعايري الصادرة وتُطبِّقها، وال 

يجوز لها أن تُغريِّ السياسة املحاسبية املطبَّقة إال يف حالة تطلَّب ذلك معيار محاسبة حكومية 
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آخر أو تفسري صادر عن جهة االختصاص، أو كان التغيري يف السياسات املحاسبية سيؤدي إىل 

تحســني جودة املعلومات املالية والرفع من مالءمتها.  وعند تغيري سياسة محاسبية، فيجب 

ـق ذلك التغيري بأثر رجعي عىل البيانــات املالية املعروضة يف القوائم املالية وكذلك  أن يُطبَـّ

البيانات املقارنة املعروضة.

اإلفصاح:

عند تطبيق معيار محاســبة حكوميــة للمرة األوىل، وترتب عىل ذلــك تأثري عىل الفرتة 

املاليــة التي يتم التطبيق فيها أو عىل فرتات ســابقة أو مســتقبلية؛ تقوم الجهة الحكومية 

باإلفصاح عن ذلك األثر.

التغييرات في التقديرات المحاسبية:

يجــب عىل الجهة الحكوميــة أن تقوم بالتطبيق املســتقبيل ألي تغيريات يف التقديرات 

املحاســبية.  وإذا كان ذلك التغيري له تأثري عىل األصول أو االلتزامات أو صايف األصول للفرتة 

ل القيمة الدفرتية للحسابات املتأثرة خالل الفرتة التي  التي وقع فيها التغيري، فيجب أن تُعدِّ

وقع فيها التغيري.

اإلفصاح:

عىل الجهة الحكومية أن تُفِصح يف الفرتة املالية التي وقع فيها التغيري عن طبيعة التغيري 

يف التقديرات املحاسبية وحجمه وأثره الحايل واملستقبيل.  

األخطاء المحاسبية:

عند اكتشــاف الجهة الحكومية ألخطاء محاســبية ذات أثر جوهــري حدثت يف فرتات 

ح تلك األخطــاء بأثر رجعي، وذلــك بالتعديل عىل القوائم  ســابقة، فيجب عليهــا أن تُصحِّ

املالية للفرتة التي يتم فيه اكتشــاف الخطأ.  وتقوم الجهة الحكومية بإعادة عرض البيانات 

املالية املقارنة للفرتات املالية املعروضة ضمن القوائم املالية للجهة.  ويف حال وقوع الخطأ 

املحاســبي يف فرتات مالية ســابقة غري معروضة ضمن القوائم املاليــة للجهة، فتقوم الجهة 

الحكوميــة بتعديل األرصدة االفتتاحية للحســابات املتأثرة، وذلك كــام يف بداية أقدم فرتة 

مالية معروضة ضمن القوائم املالية للجهة.
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معيار المصروفات:

يتطرق معيار املصوفات إىل كيفية معالجة املصوفات التشغيلية وفق أساس االستحقاق 

املحاســبي، وكيفية العرض واإلفصاح عن املصوفات التشــغيلية يف القوائم والتقارير املالية 

الخاصــة بالجهة الحكوميــة.  ويعالج املعيــار القضايا املتعلقة ببيئــة العمل الحكومي يف 

اململكة، والتي تتمثل يف رضورة اســتخدام أساس االســتحقاق املحاسبي عىل النفقات التي 

ح املعيار رضورة اعرتاف الجهة  درجت العادة عىل اســتخدام األســاس النقدي لها، كام وضَّ

ها املصوف يف ســجالتها املحاســبية بذلك املصوف وليس يف سجالت  الحكومية التي يخصُّ

الجهة الحكومية التي قامت بالســداد نيابــة عنها، إضافًة إىل توضيح أن اعتامدات امليزانية 

الســنوية للنفقات التشــغيلية تَُعد أساســاً لالعرتاف باملصوفات التشــغيلية وفق أســاس 

االستحقاق.

نصُّ املعيار:

الهدف:

يهدف هذا املعيار إىل وصف املعالجة املحاسبية للمصوفات التشغيلية للجهة الحكومية 

ومتطلبات العرض واإلفصاح يف القوائم املالية للجهة الحكومية.  

النطاق:

ينطبق هذا املعيار عىل جميع الجهات الحكومية، وينطبق كذلك عىل كافة املصوفات 

التشغيلية التي تتكبدها الجهة الحكومية يف فرتة من الفرتات أياً كان نوع تلك املصوفات.  

مة لوزارة املالية املتعلقة بتنفيذ امليزانية السنوية حيث يجب  وال ينطبق عىل التقارير املقدَّ

عىل الجهة الحكومية اتباع تعليامت وزارة املالية بشأنها.  

تعريفات:

إىل جانب املصطلحات املدرجة يف دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاســبة الحكومية، 

ُعرِّفت بعض املصطلحات لتطبيق هذا املعيار، فتم تعريف:  املصوفات التشــغيلية (مثل:  

الرواتب، األجور، البدالت، استهالك األصول الثابتة، اشرتاكات التأمينات االجتامعية والتقاعد، 
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اســتهالك املســتلزمات، الصيانة واإلصالح والنظافة، اإلعاشة واملالبس)، اعتامدات النفقات، 

تكلفة فرتة، تكلفة إنتاج.

قياس المصروفات التشغيلية:

تُعامــل املصوفات التشــغيلية عىل أنهــا تكلفة فرتة وال تُعامل عىل أســاس أنها تكلفة 

ها، وتـُقاس وتـثبت املصوفات التشغيلية يف  إنتاج، وتحمل عىل الفرتة املحاســبية التي تخصُّ

ها عىل أســاس مقدار النقص يف أصــل أو الزيادة يف التزام أو كليهام معاً  الفرتات التي تخصُّ

خالل فرتة زمنية معينة.  ويُـطبَّق أســاس االســتحقاق يف تحميل الفرتة املالية باملصوفات 

التشــغيلية.  وتـُقاس املصوفات التشــغيلية التي متثِّل توزيعاً للتكلفــة التاريخية لألصول 

املستغلة للتشغيل، والتي تستفيد منها الجهة الحكومية ألكرث من فرتة محاسبية واحدة عىل 

أساس التكلفة التاريخية لهذه األصول.  وتـُثبت هذه املصوفات عىل أساس توزيع التكلفة 

التاريخية عىل الفرتات املالية التي تســتفيد من منافع تلك األصول، وذلك باستخدام أساس 

توزيع يتناســب مع تقادم األصل أو تناقص قدرته عىل تقديم املنافع.  وتُعرض املصوفات 

التشغيلية يف قامئة النشاط مصنَّفًة حسب أنواعها، وذلك ضمن نتائج العمليات املستمرة.

اإلفصاح:

يجب أن تفصح القوائم املالية للجهة الحكومية عن وصف واضح وموجز عن السياسات 

املحاســبية املهمة املتعلقة باملصوفات التشغيلية التي تتبعها الجهة الحكومية، مبا يف ذلك 

أساس توزيع التكاليف املشرتكة إن ُوجد، وتفاصيل بنود املصوفات التشغيلية ذات األهـمية 

النسبية بأكرث الطرق مالءمة لنشاطات الجهة الحكومية.

معيار اإليرادات:

يتطرق معيار اإليرادات إىل تعريف اإليرادات وكيفية قياســها واإلفصاح عنها، ومعالجة 

خاصة ببيئــة العمل الحكومي يف اململكة واملتعلقة بالتفرقة بــني اإليرادات التي تنتج عن 

نشــاط الجهة ويكون لها حق اســتخدامها، واملبالغ التي تُدفَع للجهة الحكومية عن طريق 

وزارة املاليــة كاعتامدات لتمويل النفقات، كام يتطــرق املعيار إىل التفرقة بني اإليراد الذي 
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يخــصُّ الجهــة الحكومية واإليرادات التي تقوم الجهة الحكوميــة بتحصيلها نيابًة عن جهة 

حكومية أخرى، مثل وزارة املالية.

نص املعيار:

الهدف:

يهــدف هذا املعيار إىل بيان متطلبات قياس وإثبات اإليرادات واإلفصاح عنها يف حاالت 

مختلفــة، وكذلك توضيح املعالجة املحاســبية للمبالغ التي تحصــل عليها الجهة الحكومية 

مــن وزارة املالية كتمويل لنفقاتهــا، وكذلك املبالغ التي تقوم الجهــة الحكومية بتحصيلها 

كإيرادات لجهات حكومية أخرى وليس للجهة نفسها.

النطاق:

ينطبق هذا املعيار عىل جميع الجهات الحكومية.  

تعريفات:

إىل جانب املصطلحات املدرجة يف دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاســبة الحكومية، 

ُعرفت بعــض املصطلحات لتطبيق هذا املعيار، فتمَّ تعريف:  اإليرادات الخاصة، اإليرادات 

العامة، متويل امليزانية، التحصيل نيابة عن الغري، العمليات التبادلية، طريقة نســبة اإلنجاز، 

طريقة العقود التامة، وطريقة األقساط.

االعتراف باإليراد:

يجب عىل الجهة الحكومية إثبات اإليرادات عند توفُّر جميع الرشوط اآلتية:

- أن تكون مكتسبًة.

- أن تكون قابلًة للقياس.

- أن يكون للجهة الحكومية الحقُّ يف اســتغالل اإليرادات لنفســها كإيرادات خاصة، وليس 

للتحويل لجهة حكومية أخرى كوزارة املالية أو غريها.
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بنــاًء عىل هذه الرشوط، فإن اإليرادات تُكتَســب مقابل بيع البضائع والســلع، ومقابل 

تقديــم الخدمات، ومقابل الســامح للغري باســتغالل موارد الجهــة الحكومية مبيض الزمن 

أو عىل أساس معدل استغالل الغري لها وفق أساس االستحقاق.

تحصيل اإليرادات العامة:

ال يجــوز لجهة حكومية أن تعرتف باإليرادات العامــة التي تقوم الجهة بتحصيلها نيابة 

عــن وزارة املاليــة أو نيابة عــن أي جهة أخرى.  ويف حال تحصيل الجهــة الحكومية ملبالغ 

إيــرادات عامــة أو إيرادات تخصُّ جهات أخــرى، فتـُقيَّد ضمن االلتزامات واجبة الســداد 

للجهــات التي تم التحصيل نيابة عنها، وتبقى كذلك لحني ســدادها لتلك الجهات.  ويجب 

لت بواســطة جهة حكومية أخرى نيابة عن الجهة الحكومية  أن تثبت اإليرادات التي حـُصِّ

فوَر استحقاقها إذا كان ذلك ممكناً، فإن مل يكن ذلك ممكناً فتـُثبت وقت تحصيلها من ِقبل 

ل مقابل تلك اإليرادات أصل واجب التحصيل  ل تلك املبالغ باإلنابة، ويُسجَّ الجهة التي تُحصِّ

من الجهة التي تتوىل تحصيل اإليرادات باإلنابة.

اإليرادات المشتركة:

ــامً بني أكرث من جهة، كالجهة الحكومية ووزارة  يف الحاالت التي يكون اإليراد فيها ُمقسَّ

املالية، يتم االعرتاف باإليراد يف سجالت الجهتني عىل أساس تناسبي َوفق املعتمد لكل منهام 

يف اعتامدات اإليرادات.

تمويل الميزانية:

يجب عىل الجهــات الحكومية التي تحصل عىل اعتامدات ماليــة لتمويل نفقاتها عدم 

إثبــات تلك االعتامدات كإيرادات، وتُثبت يف ســجالت امليزانيــة كاعتامدات ميزانية.  وعند 

تحصيل تلك االعتامدات، تُثبت يف ســجالت الجهة املســتلمة كدعــم مايل لتمويل النفقات 

ضمن حساب صايف األصول.
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حاالت خاصة في إثبات اإليرادات:

البيع مع حق استعادة السلعة المباعة:

يُثبــت اإليــراد املتعلق ببيع بضائع مع حق ردها عند تســليم البضاعة املباعة للعميل، 

رشيطــة أن يكون باإلمــكان تقدير املــردودات بدرجة عالية من الثقــة.  ويف حال مل يكن 

ل لتلك التقديرات، فيجب تأجيل االعــرتاف باإليرادات حتى يقبل العميل  باإلمــكان التوصُّ

بالبضاعة قبوالً نهائياً أو تنتهي الفرتة التي يحقُّ للعميل إعادة البضاعة خاللها.

عقود اإلنشاء طويلة األجل:

تـُثبت اإليرادات الخاصة بعقود اإلنشــاء طويلة األجل وفق طريقة نســبة اإلنجاز عند 

ـر تقديــرات ميكن الوثوق بهــا حول اإليــرادات وإمكانية تحصيلها، وحــول التكاليف  توفُـّ

املتعلقة بتنفيذ العقد والتكاليف الالزمة إلكامله.  ويف الحاالت التي ال ميكن التوصل فيها إىل 

التقديرات، يتم االعرتاف بإيرادات عقود اإلنشاء طويلة األجل وفق طريقة العقود التامة.

مبيعات التقسيط:

عندمــا يكون التحصيل النقدي غــرَي مؤكَّد بدرجة مقبولة من الثقــة كام هو الحال يف 

مبيعات التقسيط، يجوز إثبات اإليرادات باستخدام طريقة األقساط.

المنتجات مستقرة السعر ومضمونة البيع:

يجــوز إثبات اإليراد عنــد اكتامل عملية اإلنتاج إذا كان املنتج قابالً للبيع وفقاً ألســعار 

معلومة ومحددة يف ســوق قادر عىل اســتيعاب كامل الكميات، أو إذا كان املنتج مضموَن 

دة من خالل ضامنات املشرتي. البيع وفق أسعار ثابتة ومحدَّ

إيرادات ريع االمتياز:

يجــب إثبات إيــرادات ريع االمتياز كإيراد إذا قامت الجهــة الحكومية املختصة بتنفيذ 

معظــم االلتزامات املبدئية التي تتضمنها اتفاقية االمتياز.  ويجب أن يـُثبت الريع االبتدايئ 

ل إثبات  لالمتياز عند انتقال حق االســتغالل للمســتفيد من عقد االمتياز.  ويجب أن يُؤجَّ

ريع االمتياز كإيراد عندما يكون عىل الجهة الحكومية التزامات ستقوم بتقدميها مستقبالً.
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اإلفصاح:

تقوم الجهة الحكومية باإلفصاح عن السياسات املستخدمة كأساس إلثبات اإليرادات لكل 

نوع منها، وعن إجاميل اإليرادات املؤجلة نتيجة عدم وجود تأكيد حول إمكانية التحصيل.

معيار األصول:

معيار األصول يتطرق إىل املعالجة املحاســبية القتناء األصول، وكيفية إثباتها عند االقتناء 

وبعده، وما يرتبط بذلك من اســتهالك واستبعاد أو انخفاض يف القيمة، إضافًة إىل متطلبات 

اإلفصاح عن هذه البنود.  ويعالج املعيار القضايا املتعلقة ببيئة العمل الحكومي يف اململكة، 

التــي تتمثل يف اقتناء الجهــات الحكومية لبعض األصول عن طريق االســتغالل وليس عن 

طريق التملُّك، وذلك بحكم أن هذه األصول تكون مملوكًة للحكومة ككل، ومقيدة ملكيتها 

باسم إحدى الجهات الحكومية األخرى.

نصُّ املعيار:

الهدف:  

يهدف املعيار إىل تحديد املعالجة املحاســبية لألصول واإلفصاح الالزم عنها، وذلك حتى 

يتمكن مستخدمو البيانات املالية الحكومية من التحقُّق من املعلومات التي تتعلق باستثامر 

الجهة الحكومية أو الحكومة ككل يف األصول، والتغريات يف هذا االستثامر.  وتتمثل القضايا 

الرئيسية بالنسبة لهذه األصول يف االعرتاف باألصول وتحديد قيمتها عند االقتناء، واستهالكها 

وخسائر االنخفاض يف قيمة تلك األصول.

النطاق:

ينطبــق هذا املعيار عىل جميــع الجهات الحكومية التي متتلك أصــوالً، أو يكون لديها 

صة الســتغاللها، بحيث تحصل عىل كافــة املنافع املرتبطة باألصل، وتلتزم  أصول ثابتة مخصَّ

بكافة االلتزامات املرتبطة به، وتكون عرضة لكافة املخاطر الناتجة عن اقتنائه.  ويُســتثَنى 

من ذلك عندما يتم اعتامد معالجة محاسبية له مختلفة وفقاً ملعيار محاسبة حكومية آخر.  
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تعريفات:

إىل جانب املصطلحات املدرجة يف دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاســبة الحكومية، 

ُعرفــت بعــض املصطلحات لتطبيق هذا املعيــار، فتمَّ تعريف:  القيمــة الدفرتية، فئة من 

األصول الثابتة، االســتهالك، التكلفة القابلة لالســتهالك، قيمة الخــردة، العمليات التبادلية، 

القيمة العادلة، خســارة انخفاض القيمة، العمليات غري التبادليــة، األصول، القيمة القابلة 

لالسرتداد والعمر االفرتايض.

قياس األصل عند االعتراف:

يجب قياس األصل املقتنى عىل أســاس التكلفــة، وهي القيمة العادلة القتنائه يف تاريخ 

ص لها الســتغالله،  االقتنــاء.  ويف الحاالت التي ال تتملك فيها الجهة الحكومية األصَل املخصَّ

تكــون تكلفة األصل هي قيمتــه العادلة له كام يف تاريخ التخصيص.  ويف حال اقتناء األصل 

عن طريق إنشائه أو إنتاجه داخل الجهة الحكومية، يجب قياس األصل وإثباته عىل أساس 

تكلفة إنشــائه أو إنتاجه، عىل أن تدخل يف تلك التكلفة جميع تكاليف اإلنشــاء أو اإلنتاج، 

من تكاليف مبارشة وغري مبارشة وغريها.

المكاسب من عملية تبادل أصول متماثلة:

يف حال اقتناء أصل مقابل أصل آخر مامثل ومبلغ نقدي ُمســتلَم وكانت النتيجة وجود 

قة مبقدار املكاسب الناتجة عن  مكاســب من عملية التبادل، فيجب قياس املكاســب املحقَّ

عملية التبادل مرضوبة يف نســبة النقد املســتلَم إىل إجاميل القيمة العادلة لصفقة التبادل، 

وتشــمل القيمة العادلة لصفقة التبادل القيمــَة العادلة لألصل الذي حـُصل عليه والنقدية 

قة فور اكتامل عملية التبادل. املستلمة، وتثبت املكاسب املحقَّ

اقتناء األصل في عملية غير تبادلية:

عندمــا يـُقتنى األصل من خالل عمليات غري تبادليــة، فإنه يـُقاس ويـُثبت وفق القيمة 

العادلة لألصل يف تاريخ اقتنائه.
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قياس األصل وإثباته بعد اقتنائه:  

بعــد االعرتاف باألصــل، يــُقاس دورياً ويـُعــرض يف القوائم املالية عىل أســاس تكلفته 

مطروحاً منها أي استهالك مرتاكم، وأي خسائر مرتاكمة النخفاض القيمة.  ويجب أن تُرسمل 

النفقات الرأساملية التي تُنَفق عىل األصل بعد اقتنائه، إذا ترتَّب عىل ذلك منافع اقتصادية 

مستقبلية إضافية لألصل.  

طريقة االستهالك:

تعكس طريقة االستهالك املستخَدمة النمَط الذي يُتوقَّع فيه استهالك املنافع االقتصادية 

املستقبلية، أو إمكانية الخدمة لألصل من ِقبل الجهة الحكومية.  وتـُراجع طريقة االستهالك 

املطبَّقــة عىل األصل مرة عىل األقل يف نهاية كل ســنة مالية لتقرير ما إذا كان ينبغي تغيري 

طُرق ومعدالت االستهالك، وينبغي محاسبة هذا التغيري عىل أنه تغيري يف التقدير املحاسبي 

وفقاً ملعيار السياسات املحاسبية والتغيريات يف التقديرات املحاسبية واألخطاء.  

إلغاء االعتراف باألصل:

 يـُلغــى االعــرتاف بالقيمة الدفرتية أليٍّ من بنود األصول عند التخلُّص منه ســواًء بالبيع 

أو غريه، أو عندما ال تكون هناك أي فائدة من اســتخدامه أو منافع اقتصادية مستقبلية من 

التخلــص منه.  ويجب إثبات ربح أو خســارة إلغاء االعرتاف بأي أصــل من األصول فوراً يف 

قامئة النشاط للفرتة التي اتُّخذ فيها قرار إلغاء االعرتاف، إال إذا اقتىض معيار »عقود اإليجار« 

خالف ذلك فيام يتعلق بعمليات البيع وإعادة االستئجار.  وال تـُصنَّف األرباح كإيرادات، كام 

ال تـُصنَّف الخسائر كمصوفات.  ويجب أن تتوقف الجهة فوراً عن احتساب استهالك األصل 

د الربح أو الخسارة الناتجة من إلغاء االعرتاف بأي  فور اتخاذ قرار بإلغاء االعرتاف به.  ويـُحدَّ

أصل، عىل أنه الفرق بني صايف عوائد التخلص من األصل (إن وجدت) والقيمة الدفرتية له.  

اإلفصاح:

يجب أن تفصح الجهة الحكومية يف البيانات املالية عامَّ ييل:

- السياسات املحاسبية املتعلقة بإثبات األصول.
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- طُرق االستهالك املستخدمة.

- العمر االفرتايض أو معدالت االستهالك املستخدمة.

- إجاميل القيمة الدفرتية واالستهالك املرتاكم لكل مجموعة من األصول.

- مجمع خسائر الهبوط يف قيمة األصول يف بداية الفرتة ويف نهايتها.

- مطابقة القيمة الدفرتية يف أول الفرتة ويف نهايتها، ويشمل ذلك:

- خسائر انخفاض القيمة املعرتف بها خالل الفرتة.

- خسائر انخفاض القيمة التي تمَّ عكسها يف خالل الفرتة.

- مصوف االستهالك للسنة.

يجــب أن تُفصح التقارير املالية عــن كل مجموعة من األصول املفَصح عنها يف البيانات 

مة كضامن  املالية عن القيود عىل امللكية ومبلغها، وكذلك املمتلكات واآلالت واملعدات املقدَّ

لاللتزامــات، ومبلغ النفقات املعرتف بــه يف القيمة الدفرتية يف أثناء إنشــاء األصل، ومبلغ 

االلتزامات التعاقدية القامئة القتناء األصول.  

معيار منافع العاملين:

معيــار منافع العاملــني يبني كيفية اإلثبات واإلفصاح عن املصوفــات وااللتزامات التي 

تنشأ عن اســتحقاق العاملني ملنافع مختلفة بســبب تأديتهم لخدماتهم للجهة الحكومية، 

شــاملة الرواتب واألجور والبدالت واإلجازات القابلة للتعويض واشرتاكات معاشات التقاعد 

ومكافآت نهاية الخدمة وغريها.

نص املعيار:

الهدف:

يهدف هــذا املعيار إىل بيــان كيفية قياس وعــرض منافع العاملني بالجهــة الحكومية 

واإلفصاح عنها، والتي تُشكِّل التزاماً مستقبلياً عليها بسبب تقديم العاملني لخدماتهم للجهة 

الحكومية وانتهاء الخدمة.
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النطاق:

يُطبَّق هذا املعيار عىل جميع الجهات الحكومية.

تعريفات:

إىل جانب املصطلحات املدرجة يف دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاســبة الحكومية، 

ُعرفت بعض املصطلحات لتطبيق هذا املعيار، فتمَّ تعريف:  منافع العاملني، ومكافأة نهاية 

الخدمة.

قياس المنافع وإثباتها:

عنــد تقديم املوظف لخدماته للجهة الحكومية، فعىل الجهة الحكومية االعرتاف بكامل 

املنافــع التي يســتحقها املوظف شــاملًة الرواتب واألجور والبدالت ومســاهـمة الجهة يف 

اشرتاك املعاشات وما شابهها.

تعويضات اإلجازات:

عــىل الجهة الحكومية أن تعرتف بتكلفة تعويض اإلجازات غري املســتغلة كمصوف يف 

الفرتة التي اســتحقت خاللها، وكالتزام يف الوقت نفســه.  ويجب أن ال يتجاوز مبلغ االلتزام 

املرتاكم حدوَد التعويض النظامي، واملبلغ الذي ســتقوم الجهة بســداده مستقبالً للموظف 

كتعويض عن اإلجازات غري املستغلة.

اشتراكات معاشات التقاعد:

يجب عىل الجهة الحكومية أن تعرتف بحصتها من اشرتاك معاشات التقاعد عن املوظف 

وقت استحقاقها، ويتم االعرتاف باملبلغ كمصوف للفرتة التي استحق خاللها، وكالتزام عىل 

الجهة لحني سداده، بغض النظر عن الجهة التي قامت أو ستقوم بسداده نيابًة عن الجهة.  

وال يجوز أن تقوم جهة حكومية باالعرتاف مبصوف اشــرتاكات معاشات تقاعد يخصُّ جهة 

حكومية أخرى؛ فقط ألنها قامت بالسداد الفعيل نيابًة عن تلك الجهة.
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مكافأة انتهاء الخدمة:

يجــب عىل الجهــة الحكومية التي تلتزم مبوجب عقد العمــل أو مبوجب األنظمة ذات 

العالقة بدفع مكافأة املوظف عند انتهاء خدمته، أن تعرتف بشكل دوري باملكافأة املستحقة 

خالل كل فرتة محاســبية كمصوف لتلك الفرتة، وتعرتف بها كالتزام لحني ســداده، وبغض 

النظر عن الجهة التي قامت أو ســتقوم بســداد تلك املكافأة.  ويجب أن ال يتجاوز رصيد 

د للموظف عند انتهاء  االلتزام املرتاكم ملكافأة انتهاء خدمة املوظف املبلغ الذي سوف يُسدَّ

خدمتــه.  ويف حالة انتهاء خدمة املوظف بطريقة ال تســّوغه نظامــاً للحصول عىل مكافأة 

انتهاء الخدمة، فيتم تســوية االلتزام القائم ضمن صايف األصول مبارشة يف الفرتة التي يثبت 

فيها عدم استحقاق املوظف لتلك املكافأة املرتاكمة، وال يجوز تسوية ذلك االلتزام كمكاسب 

أو إيرادات.  

اإلفصاح:

يجــب أن تُفصح الجهــة الحكومية عن مبلــغ مصوفات منافع العاملــني خالل الفرتة 

حســب تصنيفاته، ورصيد االلتزامات املرتاكمة ملنافع العاملني يف نهاية الفرتة مقارنة ببداية 

الفرتة، ومبلغ املنافع التي متت تسويتها ضمن صايف األصول بسبب سقوط حق املوظف يف 

الحصول عليها.

معيار تكاليف االقتراض:

يتطــرق معيار تكاليف االقرتاض إىل املعالجة املحاســبية لتكاليف االقرتاض باســتخدام 

القاعدة العامة، وكذلك الحاالت التي ميكن فيها رسملة تكاليف االقرتاض وضوابط الرسملة 

من بدايتها وحتى نهايتها، إضافًة إىل متطلبات العرض واإلفصاح الخاصة بتكاليف االقرتاض.  

ويعالــج املعيار القضايا املتعلقــة ببيئة العمل الحكومي يف اململكــة، والتي تتمثل يف قيام 

وزارة املاليــة باالقرتاض نيابة عــن الحكومة، ومتويل نفقات الجهــات الحكومية املختلفة، 

وتتكبد يف سبيل ذلك تكاليف اقرتاض عالية.
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نص املعيار:

الهدف:

يهدف هذا املعيار إىل بيان املعالجة املحاســبية لتكاليف االقرتاض التي تتكبدها الجهة 

الحكومية بســبب اقرتاضها مبارشة، أو التي تتكبدها عن طريق اقرتاض الحكومة، وتوضيح 

لة عىل مصوفات الفــرتة وتكاليف االقرتاض  كيفيــة اإلفصــاح عن تكاليف االقــرتاض املحمَّ

املرسملة.

النطاق:

ينطبــق هذا املعيار عىل جميع الجهات الحكوميــة يف الحاالت التي تقوم فيها باقرتاض 

األموال وتتكبد تكاليف مقابل االقرتاض، سواًء قامت الجهة باالقرتاض مبارشة أم كان االقرتاض 

عن طريق جهة حكومية أخرى، مبا يف ذلك القروض التي تقوم وزارة املالية بالحصول عليها 

لتمويل نفقات الجهات الحكومية املختلفة.

تعريفات:

إىل جانب املصطلحات املدرجة يف دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاســبة الحكومية، 

تم تعريف تكاليف االقرتاض.  

االعتراف بتكاليف االقتراض - القاعدة العامة:

يجــب عىل الجهة الحكومية االعرتاف بتكاليف االقــرتاض التي تتكبدها، أو نصيبها من 

تكاليــف االقرتاض الذي يتم عن طريق جهة حكومية أخــرى كمصوف يف الفرتة التي يتم 

تكبُّدهــا أو تخصيصها فيها، بغض النظر عن الجهة التــي قامت باالقرتاض طاملا أن األموال 

صت الستغالل الجهة الحكومية. التي تمَّ اقرتاضها أو جزءاً منها ُخصِّ

تكاليف االقتراض بواسطة جهة حكومية أخرى:

يُشرتط العرتاف جهة ما بتكاليف االقرتاض التي تتم عن طريق جهة حكومية أخرى، أن 

يكون االقرتاض بهدف متويل نفقات الجهة الحكومية أو سداد التزاماتها، وال يُشرتط أن يكون 

االقرتاض خاصاً بالجهة الحكومية، وإمنا ميكن أن يكون ضمن اقرتاض الحكومة بشــكل عام 
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لتمويل أي عجز بامليزانية، ويكون نصيب الجهة الحكومية من تكاليف االقرتاض الســنوية 

قابالً للتحديد، وبقدر مقبول من الثقة.  ولهذا الغرض، ميكن أن تقوم وزارة املالية أو الجهة 

الحكوميــة التي تقوم باالقرتاض نيابًة عن جهات أخرى بتوزيع تكاليف االقرتاض الســنوية 

عىل الجهات املســتفيدة.  وال يُشرتط العرتاف جهة حكومية ما بتكاليف االقرتاض أن تكون 

ملتزمة بســداد القرض إذا تولَّت جهُة حكومية أخرى كوزارة املالية االقرتاَض والسداَد نيابة 

عنهــا، ويف هذه الحالة ال تقوم الجهة الحكومية املســتفيدة من األموال املقرتضة باالعرتاف 

بأية التزامات لسداد هذه القروض.

االعتراف بتكاليف االقتراض - رسملة التكاليف:

يُستثَنى من القاعدة العامة لالعرتاف بتكاليف االقرتاض كمصوف خالل الفرتة التي يتم 

تكبُّدها أو تخصيصها فيها، تكاليف االقرتاض التي تُعزى مبارشة المتالك أو إنشــاء أو إنتاج 

أصل مؤهل.  ويجب أن تتم رســملة تكاليف االقرتاض كجزء من تكلفة ذلك األصل، ويجب 

تحديــد مبلغ تكاليــف االقرتاض املؤهلة للرســملة وفقاً لهذا املعيــار.  ويجب عىل الجهة 

الحكومية أن تُطبِّق رسملة تكاليف االقرتاض بشكل متسق عىل كافة تكاليف االقرتاض التي 

تُعزَى مبارشة إىل امتالك أو إنشاء أو إنتاج كافة األصول املؤهلة الخاصة بالجهة الحكومية.

تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة:

عند قيام الجهة الحكومية باقرتاض أموال لغرض الحصول عىل أصل مؤهل، فإنَّ تكاليف 

االقرتاض املؤهلة للرسملة لذلك األصل هي تكاليف االقرتاض الفعلية التي تم تكبُّدها خالل 

الفرتة نتيجة لذلك االقرتاض مخصوماً منها أي دخل اســتثامر مؤقت لألموال املقرتضة.  ويف 

جميع األحوال، يجب أن ال يزيد مبلغ تكاليف االقرتاض الذي تتم رســملته خالل الفرتة عن 

مبلغ تكاليف االقرتاض املتكبَّدة خالل تلك الفرتة.

العرض:

تُعرض تكاليف االقرتاض املحملة عىل املصوفات ضمن قامئة النشــاط للجهة الحكومية 

للفرتة التي تم تكبُّد تكاليف االقرتاض خاللها، وتعرض تكاليف االقرتاض املرســملة كتحميل 

عىل تكلفة األصل ذي العالقة، وتظهر ضمن تكلفته عىل قامئة املركز املايل.  



الفصل التاسع

املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية 576

اإلفصاح:

يجــب أن تُفصح الجهة الحكومية يف بياناتها املالية عن السياســات املحاســبية الخاصة 

بتكاليــف االقرتاض، وإجــاميل تكاليف االقرتاض املرســملة خالل الفرتة، ومعدل الرســملة 

املستَخدم لتحديد تكاليف االقرتاض املؤهل للرسملة.

معيار العمليات بالعملة األجنبية:

يتطــرق معيار العمليات بالعملة األجنبية إىل كيفية قياس وإثبات العمليات التي تقوم 

بها الجهة الحكومية بالعملة األجنبية، وكيفية معالجة فرق التســوية الناتج عن تغريُّ ســعر 

الصف يف الفرتة بني تاريخ الحدث وإثباته يف ســجالت الجهة الحكومية وتاريخ التســوية.  

كــام يتطرق املعيــار إىل كيفية ترجمة املعلومات املالية الخاصــة بالوحدات األجنبية، مثل 

الســفارات والقنصليات واملمثليات وامللحقيات وغريها، وتضمينها يف التقارير املالية للجهة 

الحكومية املختصة.

نص املعيار:

الهدف:

يهدف هذا املعيار إىل بيان متطلبات قياس وإثبات العمليات التي تتم بعملة أو عمالت 

د هذا املعيار متطلبات  أجنبيــة، واإلفصاح عنها يف القوائم املالية للجهة الحكومية، كام يُحدِّ

دة للجهة الحكومية. ترجمة القوائم املالية املَعدة بعملة أجنبية عند إعداد قوائم مالية موحَّ

النطاق:

يُطبَّق هذا املعيار عىل جميع الجهات الحكومية.

التعريفات:

ُعرفــت بعض املصطلحــات لتطبيق هذا املعيار، فتم تعريف:  تاريخ التســوية، ترجمة 

ح، العملة األجنبية،  القوائم املالية، التحويل، ســعر اإلقفال، سعر الصف، سعر الصف املرجَّ

عملة القوائم املالية، العملة املحلية، الوحدة الخارجية، مكاســب أو خسائر تغريات أسعار 

تحويل العمالت األجنبية.
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قياس العمليات التي تتم بعملة أجنبية وإثباتها:

تـُثبت العمليات املالية التي تتم بعملة أجنبية، بالعملة املحلية باستخدام سعر الصف 

الســائد يف تاريخ إجراء العملية، ويُقصد بتاريخ إجراء العملية هو تاريخ التعميد أو توقيع 

د عن طريق الجهة الحكومية نفسها أو عن طريق جهة أخرى بتعويض  العقد، ســواء ســـُدِّ

أو دون تعويض.

ة بعملة أجنبية: ترجمة المعلومات المالية المَعدَّ

ترُتجم األصول وااللتزامات الخاصة بالوحدات الخارجية عىل أساس سعر الصف السائد 

وقت إعداد القوائم املالية، ويُضاف الفرق بينهام إىل صايف أصول الجهة الحكومية.  وترتجم 

ح  إيرادات ومصوفات ومكاســب وخسائر الوحدات الخارجية، باســتخدام املتوسط املرجَّ

لسعر الصف خالل الفرتة، فيام عدا بنود املكاسب والخسائر املهمة فترُتجم عىل أساس سعر 

الصف السائد وقت حدوثها، وتُعالج فروق الرتجمة ضمن صايف أصول الجهة الحكومية.

 اإلفصاح:

يجب اإلفصاح عن السياسات املحاسبية املتعلقة بالعمليات بالعملة األجنبية، سواء ذات 

ة بغري الريال السعودي.   العالقة باملعامالت األجنبية أم ذات العالقة برتجمة قوائم مالية ُمَعدَّ

ويجب اإلفصاح عن إجاميل األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغريُّ أسعار الصف خالل الفرتة.

معيار اإلفصاح عن التعامالت مع أطراف ذات العالقة:

يتطرق املعيار إىل متطلبات اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة، شامالً موظفي 

د. اإلدارة العليا يف الجهة الحكومية، إضافة إىل تعريف األطراف ذات العالقة بشكل محدَّ

نص املعيار:

الهدف:

يهــدف هذا املعيــار إىل ضامن وجود اإلفصاح عن العالقات بــني األطراف ذات العالقة 

يف الحــاالت التي تكون فيها جهة حكومية مســيطرة عىل جهــة حكومية أخرى، واإلفصاح 
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عــن املعلومات املتعلقة بالعمليات التي تتم بني الجهة الحكومية وأطرافها ذات العالقة يف 

ظروف معينة، وتعترب مثل هذه املعلومات رضورية ألغراض املساءلة.

النطاق:

ينطبــق هذا املعيار عــىل جميع الجهات الحكومية، وعىل كافــة التعامالت مع أطراف 

ميكن تعريفهم بأنهم أطراف ذوو عالقة، باستثناء التعامالت التي تتم مع أيٍّ منهم يف سياق 

عالقة وظيفية بالجهة.

تعريفات:

ُعرفت بعض املصطلحات لتطبيق هذا املعيار، فتم تعريف:  األقرباء، املوظفني الرئيسيني، 

اإلرشاف، الطرف ذي العالقة، تعامالت األطراف ذات العالقة، التأثري الهام.

اإلفصاح عن السيطرة:

عند وجود سيطرة ألي طرف أو جهة ما عىل الجهة الحكومية، فيجب اإلفصاح عن تلك 

السيطرة سواًء كانت هناك عمليات مع الطرف أو الجهة املسيطرة أم ال.  

اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة:

عنــد حدوث تعامالت مــع أطراف ذات عالقة، فعــىل الجهة الحكوميــة أن تُفِصح يف 

اإليضاحــات املرفقة بالقوائم املالية عن طبيعة العالقة مــع األطراف ذات العالقة، ونوعية 

التعامالت التي تمَّ عملها، وحجم تلك التعامالت، واألرصدة املرتبطة بها كام يف نهاية السنة 

املالية.  

اإلفصاحات المتعلقة بالموظفين الرئيسيين:

يجب عىل الجهة الحكومية أن تُفصح يف اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية عن أي مزايا 

مُتَنح ألي موظف رئييس ال تكون متاحة لغري املوظفني الرئيســيني، ويشــمل ذلك أية قروض 

أو منافع يحصل عليها بشكل غري مبارش بخالف املقرَّة نظاماً.  ويجب عىل الجهة الحكومية 

أن تُفِصح يف اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية عن العمليات واملشــاريع والعقود التي تمَّ 
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إبرامها مع منشــآت ميلكها أي موظف رئييس بشــكل غري مبارش، وتفاصيل تلك العمليات 

واملشاريع والعقود وما إذا كانت قد متت من خالل املنافسة أو الرشاء املبارش.

معيار التقارير القطاعية:

يتطرق معيار التقارير القطاعية إىل متطلبات اإلفصاح حول املعلومات املالية القطاعية، 

وكذلك معايري واشرتاطات اإلفصاح عن معلومات قطاع ما بشكل منفصل.  

نص املعيار:

الهدف:

يهــدف هذا املعيار إىل توضيح متطلبات اإلفصــاح الخاصة باملعلومات املالية القطاعية 

التي تُحقِّق الفائدة ملســتخدمي التقاريــر املالية الحكومية فيام يتعلــق باألداء التاريخي، 

صة للجهة لدعم أنشــطتها الرئيســية املختلفة، ولتعزيز الشــفافية  ولتحديد املوارد املخصَّ

ودعم قدرة الجهة الحكومية عىل تحقيق أهداف املساءلة وتقييم األداء.  

النطاق:

ينطبــق هذا املعيار عىل جميع الجهات الحكومية عند إعداد التقارير املالية الســنوية، 

دة.  وهذا املعيار ينطبق  ويف الحــاالت التي تُصِدر فيها الجهة الحكومية قوائــم مالية موحَّ

بالنسبة للقوائم املوحدة فقط.

التعريفات:

إىل جانب املصطلحات املدرجة يف دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاســبة الحكومية، 

ُعرفت بعض املصطلحات لتطبيق هذا املعيار، فتمَّ تعريف:  السياسات املحاسبية، األنشطة 

التمويلية، األنشطة االستثامرية، األنشطة التشغيلية، اإليراد، إيراد القطاع، مصوف القطاع، 

أصول القطاع، التزامات القطاع، السياسات املحاسبية للقطاع.
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تعريف القطاع:

هو نشــاط قابل للتحديد بشــكل منفصــل، وميكن أن تَُعدَّ عنه بيانــات مالية منفصلة 

بهدف تقييم أداء الجهة، ولدعم قرارات توجيه املوارد املختلفة بشــكل أمثل، ويعترب قطاٌع 

ـق أياً من الرشوط اآلتية: ما واجَب التقرير عنه إذا حقَّ

- إذا كان أحد األنشــطة الرئيســية للجهة الحكومية مبوجب نظامها أو تنظيمها أو هيكلها، 

وكان باإلمكان تتبُّع نشاطه بشكل منفصل والتقرير عنه.

- إذا بلغ إيراد القطاع ما نسبته 10% فأكرث من إيرادات الجهة الحكومية.

- إذا بلغ صايف نشــاط القطاع ما نسبته 10% فأكرث من صايف نشاط الجهة الحكومية كقيمة 

مطلقة.

- إذا بلغت القيمة الدفرتية ألصول القطاع ما نسبته 10% من القيمة الدفرتية ألصول الجهة 

الحكومية.

تقديم التقارير حسب القطاعات:

ينبغــي عــىل كل جهة حكومية ينطبق عليهــا هذا املعيار، أن تقــوم بتحديد قطاعاتها 

املنفصلــة مبــا يتوافق مع متطلبــات املعيار، وأن تقــوم بالعرض واإلفصــاح عن معلومات 

دة وفق ما يَرد يف هذا املعيار. القطاعات املحدَّ

السياسات المحاسبية للقطاع:

يجب إعداد معلومات القطاعات مبا يتفق مع السياســات املحاســبية املعتمدة إلعداد 

وعرض البيانات املالية للجهة الحكومية ككل.  

األصول المشتركة:

عنــد وجود أصول مشــرتكة تقوم القطاعــات املختلفة باســتخدامها، يجب عىل الجهة 

الحكوميــة أن تقــوم بتوزيع اإليرادات واملصوفات املرتبطة بهــذه األصول عىل القطاعات 

املختلفة، وباستخدام أُسس منطقية وعادلة.
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القطاعات الجديدة:

عنــد تحديــد قطاع جديد للمرة األوىل يف الســنة املالية، يجب أن تقــوم الجهة بعرض 

التقارير القطاعية املقارنة لهذا القطاع للفرتات السابقة أيضاً كلام كان ذلك ممكناً.  

اإلفصاح:  

يجب اإلفصاح عن اآليت لكل قطاع لدى الجهة الحكومية:

- رشح مختص لطبيعة نشاط القطاع ونطاقه الجغرايف.

- اإليرادات واملصوفات وصايف النشاط.

- القيمة الدفرتية لألصول وااللتزامات.

- تســوية اإليرادات واملصوفــات واألصول وااللتزامات املفَصح عنهــا للقطاع مع البيانات 

واملعلومات اإلجاملية للجهة الحكومية، عىل أن تشمل التسوية.

- التغريات املهمة يف السياسات املحاسبية الخاصة بالتقارير القطاعية.

معيار المخزون:

ص للبيع  يتطــرق معيار املخــزون إىل كيفية معالجة الجهة الحكوميــة للمخزون املخصَّ

للغــري بهدف تحقيق الربح أو تغطية التكاليف، وكيفية قياســه عند اقتنائه وكيفية تحديد 

كُلفة املنصف منه وقيمته يف نهاية الفرتة املالية، إضافًة إىل متطلبات العرض واإلفصاح عن 

املخزون.

نص املعيار:

الهدف:

يهدف املعيار إىل وصف املعالجة املحاســبية للمخــزون َوفْق التكلفة التاريخية وكيفية 

تحديد مبلغ التكلفة الذي يجب االعرتاف به كأصل، ويُعرض ضمن قامئة املركز املايل للجهة 

الحكومية حتى يـُعرتف باإليراد املرتبط به.
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النطاق:

ينطبق هذا املعيار عىل كافة الجهات الحكومية التي تقوم بإنتاج منتجات سلعية وبيعها 

أو رشائهــا وإعــادة بيعها، بهدف تحقيق الربح أو تغطية التكاليف، ســواًء أكان ذلك البيع 

لجهات حكومية أخرى أم للغري، وســواًء أكان ذلك البيع مبقابل نقدي مستلم أم عن طريق 

تسوية حسابات حكومية بني الجهات املختلفة، وال ينطبق هذا املعيار عىل:

ص الستغالل الجهة الحكومية. - أي مخزون موارد طبيعية غري ُمخصَّ

- األصول التي يـُستغنى عنها وتـُخزَّن لغرض بيعها للغري.

- املخــزون من األصــول البيولوجية واملنتجــات الزراعية وخامات املعــادن، وتُـقاس وفقاً 

للمامرسات املقبولة يف الصناعات التي تنتمي إليها.

- أيِّ مخزون؛ مواد خام، أو تحت التشغيل أو تام الصنع، سيـُحوَّل إىل املستفيدين من أعامل 

الحكومة دون مقابل أو مبقابل رمزي.

تعريفات:

ُعرفــت بعض املصطلحــات لتطبيق هذا املعيار، فتم تعريــف:  تكلفة اإلحالل الحالية، 

العمليــات التبادلية، القيمة العادلة، املخزون، صــايف القيمة القابلة للتحقق، العمليات غري 

التبادلية.

قياس المخزون عند اقتنائه:

باســتثناء املخزون الذي يتم اقتنــاؤه يف عملية غري تبادلية، يجــب قياس املخزون عند 

اقتنائه عىل أســاس تكلفة االقتناء، ويشــمل ذلك قيمة الرشاء وتكاليف الشــحن والتأمني 

والرسوم الجمركية وأيَّ تكاليف أخرى تُنَفق عىل املخزون لحني وصوله إىل االستخدام املراد 

منــه بعد اســتبعاد أي خصومات فورية تحصــل عليها الجهة الحكوميــة.  وتـُقاس تكلفة 

املخزون الذي يـُقتَنى من خالل عملية غري تبادلية بالقيمة العادلة كام يف تاريخ االقتناء.
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تكاليف المخزون:

يجب أن تشــمل تكلفــة املخزون كافَة تكاليــف الرشاء، وتكاليف اإلنتــاج، والتكاليف 

األخــرى املتكبَّدة خالل نقل املخــزون لتجهيزه للغرض املقصود منــه.  كام تتضمن تكلفة 

اإلنتــاج كافَة التكاليف التي تتكبَّدها الجهة الحكوميــة لتحويل املخزون من مواد خام إىل 

منتج تام؛ شــاملًة تكلفــة العاملة املبارشة وغري املبارشة، والتكاليــف الصناعية غري املبارشة 

الثابتــة واملتغرية.  وتـُوزَّع التكاليف الصناعية غري املبارشة بافرتاض الطاقة العادية للمرافق 

اإلنتاجية وباستخدام أُسس توزيع منطقية وثابتة.

طرق تحديد تكلفة المخزون المنصرف:

يجب قياس تكلفة املخزون للوحدات غري القابلة للتبديل يف األحوال العادية مع وحدات 

د.  ويجب احتساب تدفُّق  أخرى من املخزون باســتخدام تكلفة تلك الوحدات بشكل ُمحدَّ

ح، أما إذا تأكَّد للجهة الحكومية أن هذه الطريقة  املخزون باستخدام طريقة املتوسط املرجَّ

ال تتالءم مع طبيعة نشاطها، فيجوز لها استخدام طريقة الوارد أوالً صادر أوالً، ويجب عىل 

الجهة الحكومية استخدام نفس طريقة تحديد التكلفة لكل أنواع املخزون الذي له طبيعة 

واستعامل متشابهان بالنسبة للجهة حكومية، وميكن استخدام طريقة مختلفة عند اختالف 

طبيعة واستخدام أنواع ما من املخزون رشيطَة وجود مربرات لذلك.

االعتراف بالمخزون كمصروف:

عنــد بيع املخــزون أو تبادله مع أصل آخــر أو توزيعه مبقابل هدفــه الربح أو تغطية 

التكلفة، يجب االعرتاف بكلفته الدفرتية كمصوف يف نفس الفرتة التي يـُعرتف فيها باإليراد 

املتعلــق بذلك البيــع أو التبادل أو التوزيع.  وعند اســتخدام املخــزون يف خدمات الجهة 

أو توزيعــه بدون مقابل أو مبقابــل رمزي، يجب االعرتاف بالكلفــة الدفرتية لهذا املخزون 

م فيها الخدمة أو يُوزَّع املخزون فيهــا دون مقابل.  ويجب  كمــصوف يف الفرتة التي تُقــدَّ

االعرتاف بقيمة أي شــطب للمخزون وبكافة خسائره كمصوف يف الفرتة التي يحدث فيها 

التخفيض أو الخســارة، ويف الحاالت التي يتم فيها عكس ألي شــطب سابق للمخزون، يتم 

استخدام ذلك العكس يف تخفيض أي مصوف مرتبط باملخزون خالل الفرتة.  
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تحديد قيمة المخزون في نهاية الفترة:

يُقــوَّم املخزون يف نهاية الفرتة بالتكلفة أو الســوق أيهام أقــل، ويُعرتف بأي تخفيض يف 

القيمة الدفرتية للمخزون إىل ســعر الســوق يف الســنة املالية املنتهية.  ويجب أن يعتمد 

تحديد ســعر الســوق يف نهاية الفرتة عىل أدلة مناســبة عىل ســعر املخزون، وال يُؤَخذ يف 

االعتبار التقلبات املؤقتة يف األسعار.  يف حال وجود مخزون مرتبط بعقود غري قابلة للنقض، 

د سعر السوق عىل أساس السعر املتفق عليه يف العقد للكميات املرتبطة بالعقد، وما  يـُحدَّ

زاد عنهــا يُطبَّق عليه ما يُطبَّق عىل املخزون غري املرتبــط بالعقد.  وال يجوز تخفيض قيمة 

مخــزون املواد األولية ألقل من تكلفته يف حال توقعــت الجهة الحكومية أن تبيع املخزون 

التام الذي تســتخدم فيــه املواد األولية بســعر ال يقلُّ عن تكلفتها، ويف حــال تبنيَّ للجهة 

الحكومية أن ســعر بيعها سيكون أقل من تكلفة املواد الخام، يجب تخفيض قيمة املخزون 

من املواد الخام إىل الســعر األقل، وميكن اســتخدام تكلفة اإلحالل الحالية كأفضل مقياس 

لســعر السوق للمواد الخام أو شبه املصنعة.  ويجب قياس قيمة املخزون بطريقة التكلفة 

أو الســوق أيهام أقل عىل بنود املخزون بنداً بنداً، إذا كانت البنود غري متشابهة، ومجموعة 

مجموعة إذا كانت مفردات كل مجموعة متشابهة، وإذا هبط سعر بعض بنود املخزون أو 

مجموعاته، وارتفع ســعر األخرى وكان الناتج ال يظهر عنه خسارة؛ فينبغي تطبيق الطريقة 

عىل املخزون ككل رشيطَة أن تكون الكميات التي ارتفعت أسعارها مساويًة للكميات التي 

انخفضت أسعارها.

عرض المخزون في قائمة المركز المالي:

يُعرَض املخزون يف قامئة املركز املايل يف بند مســتقل من بنود األصول املتداولة، ويُصنَّف 

يف قامئة املركز املايل حســب طبيعته إىل أقسام مناسبة إذا كانت ذات أهـمية نسبية؛ إما يف 

صلب قامئة املركز املــايل، وإما يف اإليضاحات املرفقة مع القوائم املالية بحيث يليه توضيح 

قيمة كل قسم.

اإلفصاح:

يجــب أن تُفِصح البيانات املالية للجهــة الحكومية التي تُطبِّق املعيار عن السياســات 
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املحاســبية التي تم تبنيهــا يف قياس املخزون؛ مبــا يف ذلك طريقة تحديــد تُكلفة املخزون 

ل يف التصنيفات الخاصة بالجهة  املنصف، وإجاميل القيمة الدفرتية للمخزون، واملبلغ املسجَّ

الحكومية، ومبلغ أي هبوط يف قيمة املخزون نتيجة تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهام 

أقل.  ويف حال استخدام الجهة الحكومية لطريقة الوارد أخرياً صادر أوالً، فيـُفَصح عن الفرق 

بــني قيمة البضاعة املباعة عىل أســاس طريقة الوارد أخرياً صادر أوالً، وقيمتها عىل أســاس 

طريقة املتوسط املرجح.  ويجب اإلفصاح عن الظروف التي أدت إىل عدول الجهة الحكومية 

عن االستمرار يف استخدام طريقة تحديد تكلفة املخزون التي تستخدمها.

معيار عقود اإليجار:

يتطرق معيار عقود اإليجــار إىل معالجة متطلبات اإلفصاح من ِقبل الجهات الحكومية 

املؤجرة واملســتأجرة لصنفني من عقود اإليجار؛ هـام عقــد اإليجار التموييل وعقد اإليجار 

التشغييل، إضافًة إىل متطلبات تصنيف عقد اإليجار وفق هذين الصنفني، ومعالجة املكاسب 

والخسائر الناتجة عن عمليات البيع وإعادة التأجري.

نص املعيار:

الهدف:

يهدف هــذا املعيار إىل توضيح املعالجة املحاســبية ومتطلبات اإلفصــاح املطلوبة من 

املؤجرين واملستأجرين عن عقود اإليجار الرأساملية والتشغيلية.

النطاق:

ينطبق هذا املعيار عىل مؤسسات األعامل الحكومية.

تعريفات:

ُعرفــت بعــض املصطلحات لتطبيق هــذا املعيار، فتــم تعريف:  تاريخ بــدء اإليجار، 

إيجــار متغري، العمر االقتصــادي، القيمة العادلة، عقد اإليجار التموييل، إجاميل االســتثامر 

يف اإليجــار، القيمة املتبقية املضمونة للمســتأجر، القيمة املتبقية املضمونة للمؤجر، تاريخ 
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بدايــة عقد اإليجار، ســعر الفائدة الضمني، عقد اإليجار، مدة عقد اإليجار، ســعر الفائدة 

اإلضايف للمســتأجر، الحد األدىن لدفعات اإليجار (بالنسبة للمستأجر)، الحد األدىن لدفعات 

اإليجار (بالنســبة للمؤجر)، صايف االستثامر يف عقد اإليجار، عقد اإليجار غري القابل لإللغاء، 

عقد اإليجار التشــغييل، إيراد التمويل غري املكتســب، القيمة املتبقية غري املضمونة، العمر 

االفرتايض (ألغراض عقود اإليجار).

تصنيف عقود اإليجار:  

يُصنَّف عقد اإليجار عىل أنه عقد إيجار متوييل إذا انتقلت مبوجبه كافة املخاطر واملنافع 

ر إىل املســتأجر.  ويُصنَّف عقد اإليجــار عىل أنه عقد  ر مــن املؤجِّ املرتبطــة باألصــل املؤجَّ

ر إىل  ر من املؤجِّ إيجار تشغييل عندما ال تنتقل كافة املخاطر واملنافع املرتبطة باألصل املؤجَّ

املستأجر.  

عقود اإليجار في سجالت الجهة الحكومية المستأجرة:

أوالً - عقود اإليجار التمويلية:  

يجــب عىل الجهة الحكومية املســتأِجرة قيد األصول املكتســبة مبوجــب عقود اإليجار 

التمويلية عىل أنها أصول، وااللتزامات املرتبطة بعقود اإليجار التمويلية عىل أنها التزامات.  

ويتم قيد األصول وااللتزامات بقيمة مســاوية للقيمة العادلة لألصل املســتأَجر عند بداية 

عقــد اإليجــار أو القيمة الحالية للحد األدىن لدفعات اإليجار أيهام أقل.  ويجب عىل الجهة 

الحكومية املســتأِجرة احتساب استهالك لألصل عىل أساس معيار األصول، أو عىل أساس أي 

معيار آخر مقبول بالنسبة لألصول غري امللموسة، وإذا كان هناك شك يف أن الجهة الحكومية 

املســتأِجرة ســتحصل عىل ملكية األصل يف نهاية مدة عقد اإليجار، فيجب أن تقوم الجهة 

الحكومية باحتســاب استهالك األصل بشــكل كامل عىل مدة عقد اإليجار أو عىل ما تبقى 

من عمره االفرتايض أيهام أقل.  ويتعني عىل الجهة الحكومية املســتأِجرة اإلفصاح عن عقود 

اإليجار التمويلية.
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ثانياً - عقود اإليجار التشغيلية:

عــىل الجهــة الحكومية املســتأِجرة أن تعرتف بدفعــات اإليجار مبوجــب عقد اإليجار 

التشــغييل كمصوف عىل أساس قسط ثابت خالل مدة العقد.  وكذلك اإلفصاح عن عقود 

اإليجار بحيث تشــمل وصف األصول املستأجرة والغرض منها وأي خيارات أو قيود مبوجب 

العقد.

عقود اإليجار في سجالت الجهة الحكومية المؤجرة:

أوالً - عقود اإليجار التمويلية:

يجــب عىل الجهة الحكومية املؤجرة االعرتاف بدفعات اإليجار املســتحقة مبوجب عقد 

إيجار متوييل كذمم مدينة يف قامئة املركز املايل، ويكون ذلك االعرتاف بقيمة تســاوي صايف 

االســتثامر يف عقد اإليجار، ويجب أن يكون االعرتاف بإيراد التمويل بطريقة تعكس معدل 

عائد ثابت عىل صايف االستثامر يف عقد اإليجار التموييل.

ثانياً - عقود اإليجار التشغيلية:

رة مبوجب عقود إيجار  يجــب عىل الجهة الحكومية املؤجرة أن تقوم بعرض األصول املؤجَّ

تشــغيلية يف بيانــات املركز املايل وذلك وفقاً لطبيعة كلٍّ مــن هذه األصول.  ويجب االعرتاف 

بإيراد اإليجار مبوجب عقود اإليجار التشغيلية عىل أساس قسط ثابت خالل مدة عقد اإليجار.  

ر جميع تكاليف التفاوض أو الرتتيب املبارشة التي  وتُضــاف عىل القيمة الدفرتية لألصل املؤجَّ

تحملتها الجهة الحكومية املؤجرة، ويجب االعرتاف بهذه التكاليف كمصوف خالل مدة عقد 

اإليجــار بنفس معدل االعرتاف بإيــراد عقد اإليجار.  ويتعني عىل الجهــة الحكومية املؤجرة 

اإلفصاح عن وصف عام لعقود اإليجار التشغيلية وإجاميل اإليجار املتغري املعرتف به.

معيار العقارات االستثمارية:

يتطرق معيار العقارات االستثامرية إىل كيفية التسجيل والعرض واإلفصاح عن العقارات 

االســتثامرية، شــامالً عمليات إعادة التصنيــف والتخلص منها، وكذلــك معالجة اإليرادات 
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لة منها، وخسائر الهبوط وخسائر أو مكاسب التخلص من تلك العقارات االستثامرية.   املتحصَّ

ويراعي املعيار النواحي املتعلقة ببيئة العمل الحكومي يف اململكة، واملتعلقة بإمكانية متلُّك 

األصــول من ِقبل جهة حكومية وتشــغيلها من ِقبل جهة أخرى مبقابــل، أو إتاحتها للجهة 

األخرى الستغاللها كعقار استثامري والحصول عىل نسبة جوهرية من دخل ذلك العقار.

نص املعيار:  

الهدف:

يهدف هذا املعيار إىل وصف املعالجة املحاسبية للعقارات االستثامرية التي تقوم الجهة 

الحكومية بتملُّكها أو تشغيلها لصالحها ومتطلبات اإلفصاح الالزمة.

النطاق:

ينطبق هذا املعيار عىل جميع الجهات الحكومية التي متتلك عقارات استثامرية، أو تدير 

عقارات اســتثامرية متاحة لها الســتغاللها بنفســها، وتحصل عىل معظم عوائد استثامرها 

لتمويــل نشــاطاتها.  ال ينطبق هذا املعيار عىل العقارات االســتثامرية التــي تديرها جهة 

حكومية ما لصالح جهة حكومية أخرى أو جهة غري حكومية، سواًء أكان ذلك مبقابل أم دون 

مقابل.

تعريفات:

إىل جانب املصطلحات املدرجة يف دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاســبة الحكومية، 

ُعرفت بعض املصطلحات لتطبيق هذا املعيار، فتم تعريف:  القيمة الدفرتية، تكلفة العقار، 

القيمة العادلة، العقارات االستثامرية، املمتلكات املستغلة.

 االعتراف بالعقارات االستثمارية:

يجب االعرتاف بالعقار االستثامري كأصل من األصول عندما نتحقق من أن هناك منافع 

اقتصادية أو خدمة محتملة للجهة الحكومية يُتوقَّع أن تَرد من هذه العقارات، وميكن قياس 

التكلفة أو القيمة العادلة للعقارات االستثامرية بدرجة مقبولة من الثقة، وتكون العقارات 



دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاسبة الحكومية

589املحاسبة الحكومية يف اململكة العربية السعودية

صة الستغاللها مع حصول الجهة عىل حصة جوهرية من  مملوكة للجهة الحكومية أو مخصَّ

ر. عائدات استثامر العقار، وكذلك ميكن متييز العقار املؤجَّ

القياس عند االعتراف بالعقارات االستثمارية:

يجب قياس العقارات االستثامرية وإثباتها عند اقتنائها عىل أساس تكلفة اقتنائها.

القياس بعد االعتراف بالعقارات االستثمارية:

يجب قياس كافة العقارات االستثامرية مبا يتفق مع معيار األصول؛ أي عىل أساس تكلفة 

العقار ناقصاً االستهالك املرتاكم وأي خسائر مرتاكمة للهبوط يف قيمة األصول.  

االستبعاد:

يجب إلغاء االعرتاف بالعقارات االســتثامرية عند التخلــص منها، أو عندما يتم التوقف 

عن اســتعاملها بشكل نهايئ وال يُتوقَّع أن تحصل الجهة عىل أية منافع اقتصادية مستقبلية 

أو خدمات من اســتبعادها لهــذا العقار.  ويجب عند التخلص من العقارات االســتثامرية 

تحديد املكاســب أو الخسائر التي تنشــأ عن التخلص، عن طريق احتساب الفرق بني صايف 

متحصــالت التخلص مــن العقار والقيمة الدفرتية لألصل، ويجب االعرتاف بتلك املكاســب 

والخسائر ضمن قامئة نشاط الفرتة التي يـُتخذ فيها قرار التخلص، ما مل يتطلب معيار عقود 

اإليجار خالف ذلك يف حال البيع وإعادة االستئجار.

اإلفصاح:

يف الحاالت التي ال يكون متييز العقارات االســتثامرية ســهالً، يجب عىل الجهة الحكومية 

اإلفصاح عن املحددات التي تستخدمها يف التمييز بني العقارات االستثامرية واملمتلكات التي 

تشــغلها كاملك أو ُمســتِغل، واملمتلكات التي يُحتفظ بها للبيع خالل العمليات العائدة لها.  

وكذلك اإلفصاح يف قامئة النشاط عن إيراد إيجار العقارات االستثامرية، واملصاريف التشغيلية 

املبارشة (مبا يف ذلك مصاريف الصيانة واإلصالح) املرتبطة بالعقارات االستثامرية التي تولَّدت 

عنهــا اإليجارات خالل الفــرتة أو التي مل يتولد منها إيجارات خالل تلك الفرتة، واإلفصاح عن 

عة  القيود عىل االعرتاف بالعقارات االســتثامرية أو تســديد اإليرادات منها أو العوائد املتوقَـّ
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مــن التخلص منها وحجم هذه القيــود.  وااللتزامات التعاقدية لــرشاء أو بناء أو تطوير أو 

صيانة العقارات االســتثامرية وتحسينها، وأساليب االســتهالك املستخدمة.  وإجاميل القيمة 

الدفرتية واالســتهالك املرتاكم (مبا يف ذلك خســائر انخفاض القيمة املرتاكمة) يف بداية الفرتة 

ونهايتها، ومطابقة القيمة الدفرتية للعقارات االستثامرية من بداية الفرتة وحتى نهايتها.

معيار االستثمار في حقوق الملكية:

يتطرق معيار االســتثامر يف حقــوق امللكية إىل رشوط معالجة االســتثامر وفق طريقة 

حقوق امللكية وكيفية معالجة التغريات يف صايف أصول أو حقوق ملكية املنشــأة املســتثمر 

بها أو صايف ربحها أو خســارتها، وكذلك اإلفصاح الــالزم.  ويراعي املعيار النواحي املتعلقة 

ببيئة العمل الحكومي يف اململكة واملتعلقة مبحدودية استثامر الجهات الحكومية يف حقوق 

ملكية منشآت أخرى، ونوعية املعلومات املطلوب التقرير عنها يف هذا الخصوص.

نص املعيار:  

الهدف:

يهدف هذا املعيار إىل وصف املعالجة املحاسبية لالستثامرات التي تقوم الجهة الحكومية 

بتملُّكها لحصص ملكية يف منشآت أخرى حكومية أو غري حكومية.  

النطاق:

ينطبــق هــذا املعيار عىل جميع الجهــات الحكومية التي متتلك اســتثامرات يف حقوق 

ملكية ملنشآت أخرى وفق تصيح نظامي لذلك.  

تعريفات:

إىل جانب املصطلحات املدرجة يف دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاســبة الحكومية، 

ُعرفت بعض املصطلحات لتطبيق هذا املعيار؛ فتمَّ تعريف:  املنشأة املستثمر بها، البيانات 

دة، املنشأة املسيطر عليها، طريقة حقوق امللكية، التأثري الجوهري، الحصص. املالية املوحَّ
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تطبيق طريقة حقوق الملكية:

يجب عىل الجهة الحكومية أن تستخدم طريقة حقوق امللكية يف املحاسبة عن االستثامر 

يف حقوق ملكية منشــأة أخرى، ويُستثَنى من ذلك إذا كان هناك دليل بأن االستثامر قامت 

به الجهة الحكومية واحتفظت به بشكل حصي، بهدف التصف فيه خالل (12) شهراً من 

متلُّك الحصص، وأن إدارة الجهة املستثمرة تبحث بجدية عن مشرتٍ.  ويف هذه الحالة يجب 

أن تتم املحاسبة عن االستثامر وفق املعيار املختص باالستثامر يف األوراق املالية.  وإذا كانت 

للجهة املســتثمرة سيطرة عىل الجهة املســتثَمر فيها تتعدى التأثري املهم؛ ففي هذه الحالة 

يجب أن تتم املحاســبة عن االســتثامر وفق معيار عرض البيانات املالية فيام يتعلق بعرض 

دة. البيانات املالية املوحَّ

اإلفصاح:

يجب عىل الجهة املستثِمرة اإلفصاح عن معلومات مالية وغري مالية عن املنشأة املستثَمر 

فيها.  وكذلك القيمة العادلة لالستثامرات التي يكون لها أسعار سوقية، ومؤرشات وجود تأثري 

مهم للجهة الحكومية املســتثِمرة عىل املنشأة املســتثَمر فيها وذلك يف حال مل متتلك الجهة 

الحكوميــة املســتثِمرة ما يصل إىل 20% من حصص ملكية املنشــأة املســتثَمر فيها، وتاريخ 

البيانات املالية للمنشــأة املســتثَمر فيهــا عند اختالفه عن تاريخ التقريــر للجهة الحكومية 

املســتثِمرة، ومعلومات حول أي قيود مهمة عن قدرة املنشــأة املســتثَمر فيها عىل تحويل 

األمــوال إىل الجهة الحكومية املســتثِمرة، ســواًء أكانت تحويالت أربــاح أم غريها.  ويجب 

اإلشارة، عند انطباق ذلك، إىل أن املحاسبة عن االستثامر ال تتم وفقاً لطريقة حقوق امللكية.  

تُصنَّف االســتثامرات يف املنشــآت املستثَمر فيها التي تتم محاســبتها باستخدام طريقة 

حقــوق امللكيــة عىل أنها أصول غري متداولة.  ويجب اإلفصــاح عن حصة الجهة الحكومية 

املستثِمرة يف صايف ربح أو خسارة تلك املنشآت، والقيمة الدفرتية لتلك االستثامرات بشكل 

منفصــل، كام يجب اإلفصاح عن حصة الجهة الحكومية املســتثِمرة يف أي عمليات متوقفة 

لتلك املنشــآت.  ويجب عىل الجهة الحكومية املســتثِمرة االعرتاف بحصتها يف التغريات يف 

صايف األصول/ حقوق امللكية الخاصة باملنشأة املستثَمر فيها مبارشة يف صايف األصول، ويُفَصح 

عنها يف بيان التغريات يف صايف األصول كام يقتيض معيار عرض البيانات املالية.
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معيار الهبوط في قيمة األصول:

يتطــرق معيار الهبوط يف قيمة األصول إىل كيفية ودورية قياس مبلغ الهبوط يف األصول 

أو الوحدات املولِّدة للنقدية التي تتكون من مجموعة من األصول، ومن ثَمَّ كيفية االعرتاف 

بخســائر الهبوط يف القيمــة، وكيفية معالجة زوال املؤرشات التــي تدل عىل الهبوط ألصل 

ما أو ملجموعة من األصول تُشكِّل وحدة توليد نقدية، إضافة إىل اإلفصاحات املطلوبة.

نص املعيار:

الهدف:

يهدف هذا املعيار إىل بيان اإلجراءات التي عىل الجهة الحكومية تطبيقها لتحديد ما إذا 

د هذا  كان أصل ما قد هبطت قيمته؛ وذلك لضامن أن يـُعرتف بخسائر هبوط القيمة، ويُحدِّ

املعيــار كذلك متى يجب عىل الجهة الحكومية عكس خســارة هبوط القيمة واإلفصاحات 

الالزمة.

النطاق:

ينطبق هذا املعيار عىل جميع مؤسســات األعامل الحكومية.  ويُطبَّق هذا املعيار عىل 

جميع األصول التي تحتفظ بها الجهة الحكومية باستثناء املخزون، حيث يـُحاَسب عنه وفق 

معيــار املخزون، واألصول غري امللموســة التي يُعاد تقييمها بانتظــام بالقيمة العادلة، وأية 

أصول أخرى يتم املحاسبة عنها وفق معايري محاسبة حكومية منفصلة.

تعريفات:

إىل جانب املصطلحات املدرَجة يف دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاســبة الحكومية، 

ُعرفت بعض املصطلحات لتطبيق هذا املعيار؛ فتمَّ تعريف:  الوحدة املولِّدة للنقد، خسارة 

ـدة للنقد، القيمــة الدفرتية، تكاليف  هبــوط القيمة ألصل منتــج للنقد، األصول غري املولِـّ

االستبعاد، االستهالك، القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع، الهبوط يف القيمة.
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تحديد األصل الذي يمكن تعرُّضه للهبوط:

عىل الجهة الحكومية أن تُقيِّم يف نهاية السنة املالية ما إذا كان هناك مؤرشات تدل عىل 

أن أصــالً قد هبطت قيمته، وإذا ُوجدت مثل هذه املؤرشات؛ فعىل الجهة الحكومية تقدير 

املبلــغ القابل لالســرتداد لألصل.  ولتحديــد ما إذا كانت هناك مــؤرشات عىل هبوط قيمة 

األصل، فإن عىل الجهة الحكومية أن تأخذ يف االعتبار املؤرشات الدالة عىل ذلك.

القيمة المستخدمة:

الحتساب القيمة املستخَدمة لألصل، يجب استخدام تقدير التدفقات النقدية املستقبلية 

التــي يُتوقَّع أن تحصل عليها الجهة الحكومية مــن األصل، وأي انحرافات محتملة يف قيمة 

أو توقيت التدفقات النقدية املســتقبلية، والقيمة الزمنية للنقود ميثِّلها سعر الفائدة الخايل 

من املخاطرة السائدة.

أساس بناء التقديرات للتدفقات النقدية المستقبلية:

لقياس القيمة املســتخدمة لألصل، فعىل الجهة الحكوميــة أن تبني توقعات التدفقات 

النقديــة عىل افرتاضــات منطقية وميكن تربيرهــا، كام يجب أن تُبنى توقعــات التدفقات 

النقدية عىل أســاس أحدث موازنــات تقديرية أو تنبؤات مالية معتَمــدة من ِقبل اإلدارة، 

وتغطي فرتة أقصاها خمس ســنوات.  وكذلك تقدير توقعات التدفقات النقدية بعد الفرتة 

التــي تغطيها أحدث املوازنــات التقديرية أو التنبؤات املالية، وذلك باســتخدام معدل منو 

ثابت أو متناقص للفرتات الالحقة، رشيطة أن ال يزيد معدل النمو هذا عن معدل النمو يف 

الناتج املحيل للمملكة.

معدل الخصم:

يكون معدل الخصم عبارة عن الســعر الذي يعكس تقييم الســوق ملعدل العائد الخايل 

من املخاطرة، وكذلك املخاطر الخاصة باألصل.
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االعتراف بخسارة هبوط القيمة ألصل فردي وقياسها:

يف حالة كانت القيمة القابلة لالســرتداد من األصل أقــل من قيمته الدفرتية، فيجب أن 

تـُخفَّض القيمة الدفرتية لألصل إىل القيمة القابلة لالســرتداد، ويعترب ذلك التخفيض خسارة 

هبــوط قيمة.  ويجــب االعرتاف الفوري بخســارة هبوط القيمة يف قامئة النشــاط للفرتة، 

وتصبح القيمة الدفرتية الجديدة هي أساس االستهالك يف الفرتات الالحقة.

تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليه األصل:

ر املبلغ القابل لالسرتداد لذلك  يف حالة وجود أي مؤرش عىل هبوط قيمة أصل ما، فيـُقدَّ

األصــل عىل حدة، فإن كان ذلك غــرَي ممكن، تقوم الجهة الحكوميــة بتقدير املبلغ القابل 

لالســرتداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.  ويتــم تحديد وحدات توليد النقد 

بصــورة ثابتة من فرتة إىل أخرى لنفس األصل أو األنــواع من األصول ما مل يحدث أي تغيري 

يتطلب إعادة التعريف.

المبلغ القابل لالسترداد والقيمة الدفترية لوحدة توليد النقد:

د القيمة الدفرتية لوحدة توليد النقد عىل أســاس متســق مع طريقة تحديد املبلغ  تُحدَّ

القابل لالسرتداد لوحدة توليد النقد.

خسارة هبوط القيمة لوحدة توليد النقد:

يُعـرتف بخســارة هبوط القيمة لوحدة توليد النقد يف حال كان املبلغ القابل لالســرتداد 

مــن الوحــدة أقل من القيمة الدفرتية للوحدة، وتُوزَّع خســارة هبوط القيمة عىل أســاس 

تناسبي بني األصول املكونة للوحدة بناًء عىل القيمة الدفرتية لكل أصل يف الوحدة، وتُعامل 

هذه التخفيضات يف القيمة الدفرتية كخسائر هبوط يف قامئة النشاط خالل الفرتة.  

عكس خسارة هبوط القيمة:

تقــوم الجهــة الحكومية يف نهاية كل فرتة مالية بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤرش عىل أن 

خســارة هبوط معرتف بها يف فرتات ســابقة ألصل ما مل تُعد موجودة أو أنها انخفضت، ويف 

حالة وجود أي مؤرش كهذا، تقوم الجهة الحكومية بتقدير املبلغ القابل لالسرتداد لذلك األصل.
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عكس خسارة هبوط القيمة ألصل فردي:

يجب أال تزيد القيمة الدفرتية ألصل ما بعد عكس خسارة الهبوط يف القيمة، عن قيمته 

الدفرتية التي يُفرتض أن يكون عليها لو أن خســائر الهبوط مل تُحتســب يف األصل، وتصبح 

لة لألصل هي أساس احتساب االستهالك السنوي.  يتم االعرتاف بعكس  القيمة الدفرتية املعدَّ

خسارة هبوط القيمة ألصل ما فوراً يف قامئة النشاط للفرتة.

عكس خسارة هبوط القيمة لوحدة توليد النقد:

يُوزَّع مبلغ عكس خســارة هبوط القيمة لوحدة توليد النقد عىل أصول الوحدة املولِّدة 

للنقد، وذلك عىل أساس تناسبي بناًء عىل القيمة الدفرتية لكل منها.  وتُعامل هذه الزيادات 

يف القيمة الدفرتية عىل أنها عمليات عكس لخســائر هبوط القيمة لألصول الفردية، وتعترب 

لة لكل أصل هي أساس احتساب االستهالك يف الفرتات القادمة.  وعند  القيمة الدفرتية املعدَّ

توزيع عكس خســارة هبوط قيمة وحــدة توليد النقد، يجب أن ال تـُــزاد القيمة الدفرتية 

لألصــل ليتجاوز الحد األدىن من املبلغ القابل لالســرتداد أو القيمة الدفرتية لألصل، بافرتاض 

أنه مل تُحتَســب أي خســائر هبوط أساســاً.  وإذا نتج عن ذلك وجود مبلغ عكس لخسارة 

هبــوط فائضة، فتـُوزَّع عىل األصول األخرى لوحدة توليد النقد عىل أســاس تناســبي وفق 

القيمة الدفرتية لكل منها.  

اإلفصاح:

تفصــح الجهــة الحكومية عن املعايري التي وضعتها للتعرُّف عــىل األصول املولِّدة للنقد 

عن األصول غري املولِّدة للنقد.  فهي تفصح عن مبلغ خســارة هبوط القيمة املعرتف به يف 

قامئة النشــاط خالل الفرتة واألحوال التي أدت إىل االعرتاف بخســائر هبوط القيمة، ومبلغ 

أي عكس لخســائر هبوط القيمة املعرتَف بها يف قامئة النشــاط للفرتة، واألحداث التي أدت 

إىل عكس الخسائر.

معيار األحداث الالحقة لتاريخ التقارير:

يتطــرق معيــار األحداث الالحقة لتاريخ إعداد التقاريــر املالية إىل ما يجب عىل الجهة 

ل التقارير املاليــة واألحداث التي ال تعدل  الحكوميــة عمله بخصوص األحداث التــي تُعدِّ
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التقاريــر املالية، وكذلــك حاالت وجود قرار بعدم اســتمرار الجهة ووقــف أعاملها نهائياً.  

ويتطرق املعيار ملعالجة بعض النواحي التي تتعلق ببيئة العمل الحكومي يف اململكة، وذلك 

فيام يتعلق بالتخصيص وإعادة تنظيم أجهزة الحكومة بالدمج أو الفصل أو غريه، وأن ذلك 

ال يعني عدم اســتمرارية الجهــة الحكومية ومن ثَمَّ عدم تطبيق مفهوم االســتمرارية عند 

إعداد التقارير املالية.

نص املعيار:

الهدف:

ل  يهــدف هذا املعيــار إىل توضيح الحاالت التي يتوجب عىل الجهــة الحكومية أن تُعدِّ

مبوجبها بياناتها املالية، لتعكس األحداث بعد تاريخ إعداد التقارير املالية، واإلفصاحات التي 

عىل كل جهة حكومية تقدميها حول التاريخ الذي اعتـُمد فيه إصدار البيانات املالية، وحول 

أحداث ما بعد تاريخ إعداد التقارير املالية، إضافًة إىل بيان ما يجب عمله إذا كانت أحداث 

ما بعد تاريخ إعداد التقارير املالية تشري إىل أن افرتاض استمرارية الجهة مل يُعد مناسباً.  

النطاق:

ينطبق هذا املعيار عىل مؤسســات األعامل الحكومية للمحاسبة واإلفصاح عن األحداث 

بعد تاريخ إعداد التقارير املالية.

تعريفات:

إىل جانب املصطلحات املدرجة يف دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاســبة الحكومية، 

فقد ُعرِّف مصطلح األحداث بعد تاريخ إعداد التقرير.

االعتراف والقياس:

لة: األحداث المعدِّ

يتوجــب عىل الجهــة الحكومية أن تقوم بتعديل البيانات املدرجــة عىل قوامئها املالية، 

بحيــث تعكس األحداث املعدلــة، ويكون ذلك يف حاالت صدور أحــكام قضائية بخصوص 
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دعــاوى كانت قامئة قبل تاريخ التقارير املالية وســبق للجهة وضع املخصصات الالزمة لها، 

ص له قد  أو ظهور مؤرشات تؤكد أن انخفاضاً يف قيمة أصل من األصول ســبق تكوين ُمخصَّ

أصبح مؤكداً، أو إعســار أحد األشخاص الذين تطالبهم الجهة الحكومية مببالغ سبق تعليتها 

ص مبالغ مشكوك يف تحصيلها. ملخصَّ

لة: األحداث غير المعدِّ

ل املبالغ املعرتف بها يف البيانات املدرجة عىل  يتوجــب عىل الجهة الحكومية أن ال تعــدِّ

قوامئها املالية بحيث تعكس أحداثاً غري معدلة بعد تاريخ نهاية السنة املالية.  

استمرارية الجهة الحكومية:

عىل الجهة الحكومية أن ال تُِعد بياناتها املالية عىل أســاس مفهوم االســتمرارية يف حال 

قررت الحكومة بعد تاريخ نهاية الســنة املالية أن هناك نية لوقف أعامل الجهة نهائياً، وال 

تعتــرب أعامل إعادة تنظيــم الجهاز الحكومي من دمج أو فصــل أو تخصيص توقفاً ألعامل 

صة  الجهة، بل تغرياً يف شــكلها طاملا أن الجهة ستبقى ُمستِغلًة لألصول التي متلكها أو املخصَّ

الستغاللها، وتلتزم بكافة االلتزامات املرتبطة بها، وتتحمل املخاطر املرتبطة بذلك.  

اإلفصاح:

اإلفصاح عن تاريخ اعتماد القوائم المالية:

يتوجب عىل الجهة الحكومية اإلفصاح عن تاريخ اعتامد القوائم املالية.  ويف حال وجود 

جهــة حكومية أخرى لديها صالحية تعديل البيانات املالية بعد اعتامدها، يجب عىل الجهة 

الحكومية أن تُفِصح عن ذلك.  

تحديث اإلفصاح حول ظروف في تاريخ نهاية السنة المالية:

إذا حصلت أي جهة حكومية عىل معلومات بعد تاريخ نهاية السنة املالية وقبل اعتامد 

القوائم املالية، حول ظروف كانت قامئًة يف نهاية السنة املالية؛ فيجب عىل الجهة الحكومية 

أن تقوم بتحديث اإلفصاحات املتعلقة بتلك الظروف يف ضوء املعلومات الجديدة.
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أسئلة وتمارين الفصل التاسع:

السؤال األول:  أجب عن األسئلة اآلتية:  

1- َمْن أصدر معايري املحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)؟

2- ما دور مستخدمي البيانات يف إعداد املعايري املحاسبية الحكومية؟

3- ما مصادر معايري املحاسبة الحكومية يف اململكة؟

4- ما أسباب عدم مالءمة معايري املحاسبة الدولية للقطاع العام لبيئة العمل الحكومي يف اململكة؟

5- ما مدى الحاجة لدليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاسبة الحكومية؟

ح ذلك. 6- من خصائص العمل الحكومي يف اململكة االستثامر الهائل يف األصول، وضِّ

7- ما هي الوحدة االقتصادية الواحدة يف السعودية؟

8- ما خصائص العمل الحكومي؟

9- ما املقصود بخاصية الوكالة يف تحصيل اإليرادات الحكومية؟

10- ما املقصود بالوكالة يف تحصيل اإليرادات وسداد النفقات؟

11- كيف ميكن تصنيف مستخدمي التقارير املالية الحكومية؟

د الجهات التي تعترب من املستخدمني املبارشين، والجهات التي تعترب من املستخدمني  12- عدِّ

غري املبارشين للتقارير املالية.

13- ما أهداف التقارير املالية الحكومية ذات الغرض العام؟

14- مــا مفاهيــم عنارص التقارير املاليــة ذات الغرض العام اآلتية:  (األصــول، االلتزامات، 

صايف األصول، اإليرادات، املصوفات، املكاســب، الخســائر، صايف النشــاط، النفقات، 

املتحصالت).  

15- ما الرشوط الالزمة لالعرتاف باألصل؟

16- ما الرشوط الالزمة لالعرتاف بااللتزام؟

17- ما الفرق بني مفهومي الوحدة االقتصادية والوحدة املحاسبية؟
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18- تعترب أي جهة حكومية وحدة محاسبية مستقلة إذا توفرت فيها رشوط معينة، اذكرها.

19- كيف يُطبَّق مفهوم االستمرارية؟

20- ما العالقة بني التخصيص واالستمرارية؟

21- ما مفهوم القياس املحاسبي؟  وأيهام أنسب النقدي أم االستحقاق؟

ل، متى يُعرتف باإليــرادات؟  ومتى يُعرتف  22- وفقاً ألســاس االســتحقاق املحاســبي املعدَّ

باملصوفات؟

23- وفقاً لألساس املحاسبي النقدي، متى يُعرتف باإليرادات؟  ومتى يُعرتف باملصوفات؟

24- ماذا يقيض به مفهوم املقابلة؟

25- كيف نُطبِّق مفهوم التكلفة واملنفعة؟

26- متى يُعترب أي عنص من عنارص القوائم املالية ذا أهـمية نسبية؟

27- ما الهدف من تطبيق مفهوم اتباع املامرسات يف الصناعة؟

28- ما الخصائص النوعية الرئيسية للمعلومات املالية؟

29- ما الهدف من معيار عرض البيانات املالية؟

30- ما هي املجموعة الكاملة لعنارص التقرير املايل وفق معيار عرض البيانات املالية؟

31- ما هي القواعد العامة لعرض البيانات املالية وفق معيار عرض البيانات املالية؟

32- ما متطلبات العرض العام للقوائم املالية السابقة وفق معيار عرض البيانات املالية؟

33- ما الهدف من معيار السياسات املحاسبية والتغريات يف التقديرات املحاسبية واألخطاء؟

34- كيف يتم التعامل مع السياسات املحاسبية وفق معيار السياسات املحاسبية والتغريات 

يف التقديرات املحاسبية واألخطاء؟

35- ما الهدف من معيار املصوفات؟

36- كيف يتم قياس املصوفات التشغيلية وفق معيار املصوفات؟

37- ما هدف معيار اإليرادات؟

38- وفق معيار اإليرادات، ما رشوط إثبات اإليرادات؟
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39- ما الهدف من معيار األصول؟

40- وفق معيار األصول، ما هي البيانات املالية التي يجب أن تفصح عنها الجهة الحكومية؟

41- ما الهدف من معيار منافع العاملني؟

42- كيف تتم معالجة تعويضات اإلجازات واشــرتاكات معاشــات التقاعــد ومكافأة نهاية 

الخدمة وفق معيار منافع العاملني؟

43- ما الهدف من معيار تكاليف االقرتاض؟

44- كيف يتم االعرتاف بتكاليف االقرتاض يف الجهات الحكومية؟

45- ما الهدف من معيار العمليات بالعملة األجنبية؟

ة بعملة أجنبية؟ 46- كيف ترُتجم املعلومات املالية املَعدَّ

47- ما هدف معيار اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة؟

48- كيف يتم اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة؟

49- ما الهدف من معيار التقارير القطاعية؟

50- يعترب قطاٌع ما واجَب التقرير عنه إذا حقـَّق رشوطاً معينة، اذكرها.  

51- ما هدف تطبيق معيار املخزون؟

52- كيف يتم قياس املخزون عند اقتنائه؟

د قيمة املخزون يف نهاية الفرتة؟ 53- كيف تُحدَّ

54- كيف يتم عرض املخزون يف قامئة املركز املايل وفق معيار املخزون؟

55- ما الهدف من معيار عقود اإليجار؟

56- ما الفرق بني عقد اإليجار التموييل وعقد اإليجار التشغييل؟

57- كيف تُقيَّد عقود اإليجار يف سجالت الجهات الحكومية املستأجرة واملؤجرة؟

58- ما الهدف من معيار العقارات االستثامرية؟

59- متى يتم االعرتاف بالعقارات االستثامرية؟

60- ما الهدف من معيار االستثامر يف حقوق امللكية؟
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61- متى يتم تطبيق طريقة حقوق امللكية يف املحاسبة عن االستثامر يف حقوق امللكية؟

62- ما الغاية من تطبيق معيار الهبوط يف قيمة األصول؟

63- كيف ميكن تحديد األصل الذي ميكن تعرُّضه للهبوط؟

64- متى يتم االعرتاف بخسارة هبوط القيمة ألصل فردي؟  وكيف يتم قياسها؟

65- ما الهدف من معيار األحداث الالحقة لتاريخ إعداد التقارير املالية؟

66- ما الحاالت التي يتوجب عىل الجهة الحكومية تعديل البيانات املدرجة عىل قوامئها املالية؟

67- متــى يتوجــب عــىل الجهة الحكوميــة أن ال تُِعــد بياناتها املالية عىل أســاس مفهوم 

االستمرارية؟

68- متى يتوجب عىل الجهة الحكومية اإلفصاح عن تاريخ اعتامد القوائم املالية؟

69- متى يتم تحديث اإلفصاح حول ظروف كانت قامئة يف تاريخ نهاية السنة املالية؟

70- هل تعتقد أن دليل أهداف ومفاهيم ومعايري املحاسبة الحكومية يف هذا الفصل قابل 

للتطبيق عىل الجهات الحكومية؟  وملاذا؟

السؤال الثاني:  أجب بصح )√( أو خطأ )×( للعبارات اآلتية:

(     ) 1- معايري املحاسبة الدولية للقطاع العام تَُعدُّ بواسطة جهات حكومية مهنية.

(     ) 2- معايري املحاســبة الدولية للقطاع العام أشــبه ما تكون مبعايري املحاســبة الدولية 

الخاصــة بالقطــاع الخاص، وهو ما يقلــص من مالءمة تلك املعايــري لبيئة العمل 

الحكومي يف اململكة.

(     ) 3- مــن عيــوب تبني معايري املحاســبة الدوليــة للقطاع العــام دون تعديل، إعطاء 

جهة خارجية صالحية التعديل واإلضافة والحذف دون أن يكون للجهاز الحكومي 

القدرة عىل التأثري يف ذلك.

(     ) 4- املعايــري الدوليــة للقطاع العام تُوفِّر تعليامت تتعلق مبســك حســابات امليزانية 

والحسابات العامة معاً.

(     ) 5- يغلب عىل معايري املحاسبة الدولية للقطاع العام صياغتها بشكل عمومي.
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لة وشــاملة وشــبيهة يف  (     ) 6- بيئــة العمل الحكومي يف اململكة تتطلب تعليامت مفصَّ

صياغتها بالتعليامت والقرارات الحكومية؛ وذلك لتكتسب صفة النفاذ.

(     ) 7- تتعــدد وتتنــوع الجهــات الحكومية، وال ميكــن القول إن كالً منهــا ميثِّل وحدة 

اقتصادية مستقلة، بل إنَّ الحكومة ككل هي الوحدة االقتصادية املستقلة بسبب 

ملكيتها الكاملة لجميع أصول الجهات الحكومية.

(     ) 8- رصــد األصــول محاســبياً يَُعد أمراً رضورياً بالنســبة للحكومة، وال بد للنظام املحاســبي 

الحكومي من أن يُوفِّر آلية لقيد تكاليفها وما يـُجرى لها من تحسينات أو إحالل وخالفه.

(     ) 9- النظام املحاســبي الحكومي يف اململكة ال بد أن يراعَي طبيعة األعامل الحكومية 

العامة، بحيث ال يكون الرتكيز عىل قياس الربح.

(     ) 10- القياس الدقيق لتكلفة تقديم الخدمات الحكومية ومقارنته مع جهات يف دول أخرى 

لديها الظروف نفسها، يُعدُّ من أفضل مقاييس الفاعلية يف استغالل املوارد املتاحة.

(     ) 11- النظام املحاسبي الحكومي ال بد أن يُبَنى عىل أساس توفري بيانات تدل عىل كيفية 

استخدام األجهزة الحكومية للموارد املعتمدة كنفقات ميزانية سنوية.

(     ) 12- ميتــاز القطــاع العام يف الســعودية بــأن ملكية األصول التي تســتغلها الجهات 

الحكومية املختلفة تكون عادة ملكاً مبارشاً للجهة الحكومية.

(     ) 13- متتلك الحكومة جميع األرايض التي تقع ضمن حدودها، وجميع املوارد الطبيعة 

التي تحت هذه األرض أو فوقها، والتي ليست ملكاً خاصاً ألفراد أو جهات.

(     ) 14- التقارير املالية الحكومية تعترب هدفاً يف حد ذاتها.

(     ) 15- املســتخدمون املبــارشون للتقاريــر املالية هم الذين ال تكــون لديهم القدرة يف 

الحصول عىل املعلومات التي يحتاجونها بســبب عدم اطالعهم بشــكل مستمر 

عىل أعامل الجهة الحكومية.

(     ) 16- تعترب جهات التخطيط واملراجعة واإلحصاء من املستخدمني املبارشين للتقارير.

(     ) 17- مــن أهداف التقارير املاليــة الحكومية ذات الغرض العام تقديم معلومات عن 

األداء التشغييل للجهة الحكومية.
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(     ) 18- تُعــرف األصــول بأنها تعهــدات ُملزِمة عىل الجهة الحكوميــة بالتضحية مبنافع 

اقتصادية يف املستقبل لجهة أخرى حكومية أو غري حكومية.

(     ) 19- صــايف األصــول هو قيمة املنافع االقتصادية املتبقية التي ال يرتبط بها تعهد ُملزِم 

بالتضحية إىل جهات أخرى حكومية أو غري حكومية.

صة الستغالل  (     ) 20- اإليرادات هي الزيادة يف قيمة املنافع االقتصادية املستقبلية املخصَّ

الجهة، أو النقص يف االلتزامات عىل املنافع االقتصادية املخَّصصة الستغالل الجهة 

خالل فرتة زمنية معينة.

(     ) 21- تعريف الوحدة االقتصادية يف القطاع العام يختلف عنه يف القطاع الخاص.

(     ) 22- تعترب الجهة الحكومية وحدة محاسبية تقوم باستغالل املوارد االقتصادية التي متلكها، 

صة الستغاللها. واملوارد االقتصادية التي متلكها جهة حكومية أخرى ولكنها مخصَّ

(     ) 23- وفق مفهوم االستغالل، فإن اشرتاط أن متتلك الجهة الحكومية املوارد االقتصادية 

لرتتبط بها كوحدة محاسبية ال يكون مالمئاً.

(     ) 24- يقتــيض مفهــوم االســتمرارية - وفق تعريــف الوحدة املحاســبية - أن للجهة 

الحكومية عمراً غري محدد.

(     ) 25- ألغــراض مفهــوم االســتمرارية، فإن تخصيص الجهــات الحكومية أو التوجه إىل 

تخصيصها يعترب مؤرشاً أو إثباتاً عىل عدم استمرار الجهة الحكومية.

(     ) 26- يقتيض مفهوم الوحدة النقدية أن النقد هو وحدة القياس املشرتكة لألحداث والعمليات 

االقتصادية، وأن النقد يُوفِّر أساساً مناسباً للقياس واإلفصاح والتحليل املحاسبي.

ل االعرتاَف بالزيادة يف املنافع االقتصادية أو االنخفاض  (     ) 27- يقتيض أساس االستحقاق املعدَّ

يف االلتزامات املرتبطة بها (اإليرادات) عند استحقاقها كلام كان ذلك ممكناً.

ل التضحيات يف املــوارد االقتصادية  (     ) 28- يقتــيض مفهــوم اإلفصاح الكامل أن تـُســجَّ

(املصوفــات) يف نفــس الفرتة التي تتحصل الجهة فيها عــىل املنافع االقتصادية 

املقابلة لها (اإليرادات).

(     ) 29- يجب أن ال تتجاوز املنفعة املتوقَّع الحصول عليها من استخدام املعلومة املالية تكلفة إعدادها.
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(     ) 30- يعترب أي عنص من عنارص القوائم املالية ذا أهـمية نسبية يف حالة تأثري إظهاره 

أو إخفائه عىل قرارات مستخدمي التقارير املالية.  

(     ) 31- من متطلبات العرض العام لقامئة النشاط، أنه يجب أن تظهر نتائج نشاط الجهة 

يف قامئة متعددة املراحل بحيث تبني املكونات الوســيطة لصايف النشاط وبصورة 

خاصة، ويجب أن ترُِبز قامئُة النشاط نتائَج النشاط املستمر، ونتائج األنشطة غري 

املستمرة والبنود االستثنائية.

(     ) 32- يجب أن تتضمن قامئُة تنفيذ امليزانية كافَة تفاصيل األصول وااللتزامات وصايف األصول.

(     ) 33- وفق معيار السياســات املحاســبية والتغريات يف التقديرات املحاسبية واألخطاء، 

تختــار الجهة الحكومية السياســات املحاســبية املتوافقة مــع املعايري الصادرة 

وتُطبِّقها، وال يجوز لها أن تُغريِّ السياســة املحاســبية املطبَّقة إال يف حالة تطلَّب 

ذلك معيار محاسبة حكومية آخر.

(     ) 34- عند اكتشــاف الجهة الحكومية ألخطاء محاســبية ذات أثر جوهري حدثت يف 

ح تلك األخطاء بأثر رجعي. فرتات سابقة، فيجب عليها أن تُصحِّ

(     ) 35- تُعاَمل املصوفات التشــغيلية وفق معيار املصوفات عىل أنها تكلفة إنتاج، وال 

تُعاَمل عىل أساس أنها تكلفة فرتة.

(     ) 36- يجــوز لجهة حكومية أن تعرتف باإليــرادات العامة التي تقوم الجهة بتحصيلها 

نيابة عن وزارة املالية.

(     ) 37- وفق معيار اإليرادات، يجب عىل الجهات الحكومية التي تحصل عىل اعتامدات 

مالية لتمويل نفقاتها عدم إثبات تلك االعتامدات كإيرادات.

(     ) 38- يجــب إثبــات إيرادات ريع االمتياز كإيــراد إذا قامت الجهة الحكومية املختصة 

بتنفيذ معظم االلتزامات املبدئية التي تتضمنها اتفاقية االمتياز.

(     ) 39- وفق معيار األصول، يجب قياس األصل املقتنى عىل أساس التكلفة.

(     ) 40- يـُلغــى االعــرتاف بالقيمــة الدفرتيــة أليٍّ مــن بنود األصول عنــد التخلُّص منه 

ســواًء بالبيع أو غريه، أو عندما ال تكون هناك أي فائدة من استخدامه أو منافع 

اقتصادية مستقبلية من التخلص منه.
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(     ) 41- وفــق معيــار منافع العاملــني عند تقديم املوظف لخدماتــه للجهة الحكومية، 

فعليها االعرتاف بكامل املنافع التي يســتحقها املوظف شــاملًة الرواتب واألجور 

والبدالت ومساهـمة الجهة يف اشرتاك املعاشات وما شابهها.

(     ) 42- يُشــرتَط العــرتاف جهة ما بتكاليف االقــرتاض التي تتم عن طريق جهة حكومية 

أخرى أن يكون االقرتاض بهدف متويل نفقات الجهة الحكومية أو سداد التزاماتها.

(     ) 43- وفق معيار العمليات بالعملة األجنبية، تـُثبت العمليات املالية التي تتم بعملة 

أجنبية، بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصف السائد يف تاريخ إجراء العملية.

(     ) 44- ترُتجــم األصول وااللتزامات بالعملــة األجنبية الخاصة بالوحدات الخارجية عىل 

أساس سعر الصف السائد وقت إعداد القوائم املالية، ويُضاف الفرق بينهام إىل 

صايف أصول الجهة الحكومية.

(     ) 45- عند وجود سيطرة ألي طرف أو جهة ما عىل الجهة الحكومية، يجب اإلفصاح عن 

تلك السيطرة سواًء أكانت هناك عمليات مع الطرف أو الجهة املسيطرة أم ال.

(     ) 46- إذا بلغ إيراد القطاع ما نســبته 20% فأكرث من إيرادات الجهة الحكومية، يعترب 

قطاعاً واجب التقرير عنه.  

(     ) 47- عند وجود أصول مشــرتكة تقوم القطاعات املختلفة باســتخدامها، فيجب عىل 

الجهة الحكومية أن تقــوم بتوزيع اإليرادات واملصوفات املرتبطة بهذه األصول 

عىل القطاعات املختلفة، وباستخدام أسس منطقية وعادلة.

(     ) 48- وفــق معيــار املخــزون ليــس رشطاً أن تشــمل تكلفة املخزون كافــَة تكاليف 

الرشاء، وتكاليف اإلنتاج، والتكاليف األخرى املتكبَّدة خالل نقل املخزون لتجهيزه 

للغرض املقصود منه.

(     ) 49- عند بيع املخزون أو تبادله مع أصل آخر أو توزيعه مبقابل هدفه الربح أو تغطية 

التكلفــة، يجب االعرتاف بكلفته الدفرتية كمصوف يف نفس الفرتة التي يـُعرتف 

فيها باإليراد املتعلق بذلك البيع أو التبادل أو التوزيع.

(     ) 50- وفق معيار املخزون، يُقوَّم املخزون يف نهاية الفرتة بالتكلفة أو السوق أيهام أكرث.
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(     ) 51- يجــب قيــاس قيمــة املخزون بطريقة التكلفة أو الســوق أيهــام أقل عىل بنود 

املخزون بنداً بنداً.

(     ) 52- يُعرض املخزون يف قامئة املركز املايل يف بند مستقل من بنود األصول الثابتة.

(     ) 53- يتطــرق معيــار عقــود اإليجار إىل معالجة متطلبات اإلفصــاح من ِقبل الجهات 

الحكومية املؤجرة واملســتأجرة لصنفــني من عقود اإليجار، هـــام عقد اإليجار 

التموييل وعقد اإليجار التشغييل.

(     ) 54- يُصنَّف عقد اإليجار عىل أنه عقد إيجار تشغييل إذا انتقلت مبوجبه كافة املخاطر 

ر إىل املستأجر. ر من املؤجِّ واملنافع املرتبطة باألصل املؤجَّ

(     ) 55- يجــب عــىل الجهة الحكومية املســتأِجرة قيد األصول املكتســبة مبوجب عقود 

اإليجار التمويلية عىل أنها مصوف.

(     ) 56- عىل الجهة الحكومية املستأِجرة أن تعرتَف بدفعات اإليجار مبوجب عقد اإليجار 

التشغييل كمصوف عىل أساس قسط ثابت خالل مدة العقد.

(     ) 57- يجب عىل الجهة الحكومية املؤجرة االعرتاف بدفعات اإليجار املستحقة مبوجب 

عقد إيجار متوييل كذمم مدينة يف قامئة املركز املايل.

(     ) 58- يجب قياس العقارات االستثامرية وإثباتها عند اقتنائها عىل أساس تكلفة اقتنائها.

(     ) 59- يجب إلغاء االعرتاف بالعقارات االستثامرية فقط عند التخلص منها.

(     ) 60- يجب عىل الجهة الحكومية أن تســتخدم طريقَة حقوق امللكية يف املحاسبة عن 

االستثامر يف حقوق ملكية منشأة أخرى.

(     ) 61- تُصنَّف االســتثامرات يف املنشــآت املســتثَمر فيها التي تتم محاسبتها باستخدام 

طريقة حقوق امللكية عىل أنها أصول غري متداولة.

(     ) 62- يكون معدل الخصم عبارة عن الســعر الذي يعكس تقييم السوق ملعدل العائد 

الخايل من املخاطرة، وكذلك املخاطر الخاصة باألصل.

(     ) 63- يجب أال تزيد القيمة الدفرتية ألصل بعد عكس خسارة الهبوط يف القيمة، عن قيمته 

الدفرتية التي يُفرتَض أن يكون عليها لو أن خسائر الهبوط مل تُحتسب يف األصل.
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ل املبالغ املعرتف بها يف البيانات املدرجة  (     ) 64- يتوجب عىل الجهة الحكومية أن ال تُعدِّ

عىل قوامئها املالية بحيث تعكس أحداثاً غرَي معدلة بعد تاريخ نهاية السنة املالية.

(     ) 65- عىل الجهة الحكومية أن تُِعدَّ بياناتها املالية عىل أساس مفهوم االستمرارية حتى 

يف حال قررت الحكومة بعد تاريخ نهاية السنة املالية أن هناك نيًة لوقف أعامل 

الجهة نهائياً.
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المؤهالت العلمية: 

- دبلوم الرقابة املالية )ماجستري وظيفي( ـ معهد اإلدارة العامة 1414/1/3هـ.

- بكالوريوس محاسبة ـ كلية العلوم اإلدارية ـ جامعة امللك سعود، 1410هـ.

العمل الحالي: 

- عضو هيئة التدريب مبعهد اإلدارة العامة )قطاع املحاسبة( من 1414/1/3هـ حتى تاريخه. 

أبرز األنشطة العلمية والعملية: 
- تأليف كتاب )املحاســبة يف األجهزة الحكومية يف اململكة العربية الســعودية( باملشــاركة مـع 

أ. عبدالله الحســن، كتاب مرجعي، 1426هـ. )يُــدرَّس يف جامعة اإلمام وجامعة طيبة ومعهد 

اإلدارة(.

- تأليف كتاب »املحاسبة الرضيبية والزكوية يف اململكة العربية السعودية«، كتاب مرجعي، 

1434هـ. )يُدرَّس يف مثاين جامعات سعودية(.

- أهــم املقــاالت: )املراجعة الداخلية واملفهــوم الغائب، دور املراجعــة الداخلية يف تنفيذ 

برنامج التحوُّل الوطني، دعوا إدارات املراجعة الداخلية تســتمر داخلية، نزاهة واملراجعة 

الداخلية وخارطة طريق النجاح، مهنة املحاسبة واملراجعة وأدوات توطينها، مؤرش العائد 

الخريي واالجتامعي عىل الريال، قياس تكلفة املنتجات والخدمات وأهميتها يف قياس أداء 

الجهات العامة وتحقيق كفاءة اإلنفاق، الدوائر الرضيبية وأهمية املعرفة املحاسبية، تكلفة 

التعليم العام الباهظة، املراقبون املاليون: التبعية اإلدارية والدور الرقايب الفاعل، االقتصاد 

يف تحصيل رضيبة القيمة املضافة، الوعاء الزكوي والفجوة بن هيئة الزكاة والبنوك(.

- عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعن الداخلين، 1440هـ.

- عضو اللجنة االستشارية للمركز السعودي للحوكمة، 2018م.
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- عضــو الفريق البحثي إلعداد معايــري الحوكمة يف الرشكات املســاهمة وتقييمها، 1436، 
1437هـ )جامعة الفيصل(.

- عضو لجنة الدراسات مبعهد اإلدارة العامة، 1440هـ.

- مدير إدارة املراجعة الداخلية من محرم 1435هـ حتى 1438/4/21هـ.

- رئيــس لجنــة االعــراض الزكويــة الرضيبيــة األوىل بالريــاض من1434/1/1هـــ حتــى 
1439/12/22هـ.

- عضو لجنة االعراض الزكوية الرضيبية األوىل بالرياض من1430/1/1هـ حتى1433/12/30هـ.

- عضو لجنة معايري املحاسبة )الهيئة السعودية للمحاسبن القانونين(، 1434هـ.

* أعامل استشارية، من خالل املشاركة يف إعداد الدراسات التالية:

- إعداد الدليل االسرشادي إلجراءات عمل إدارات املراجعة الداخلية يف األجهزة الحكومية، 
شعبان 1438هـ.

- دراسة استشارية إلعادة تنظيم وحدات الرقابة واملراجعة بوزارة الدفاع، 1435هـ.

- دراســة الدليل اإلرشــادي ألعــامل وحــدات املراجعــة الداخلية باألجهــزة الحكومية 
واملؤسسات العامة املَعد من ِقبل )الديوان العام للمحاسبة(، 1431هـ.

- إعداد الالئحة املالية لجمعية مودة الخريية 1438هـ، وجمعية إرشاق الخريية 1439هـ، 
وبنك التنمية االجتامعية 1439هـ، وهيئة تقويم التعليم العام 1434هـ.

- دراسة تنظيم وإعداد اللوائح اإلدارية واملالية لجمعية املكفوفن الخريية، 1434هـ.

- إعداد الئحة تنظيم تحصيل ورصف واستثامر موارد املعهد املبارشة والتربعات، 1435هـ.

- دراسة مدى تناسب حجم القوى العاملة مع حجم العمل يف البعثات وامللحقيات الفنية 
للمملكة يف الخارج )مجلس الوزراء(، من رجب 1438هـ.

- إعــداد دبلوم الــزكاة ألجهزة الزكاة بدول مجلــس التعاون الخليجــي )هيئة املراجعة 
واملحاسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(، 1435هـ.

- دراسة استشارية لتنظيم مركز امللك سلامن اإلغايث، 1436هـ.

- عضو فريق دراسة وزارة الداخلية واملناطق اإلدارية )اللجنة الوزارية للتنظيم اإلداري(، 
من 1423/6/1هـ إىل 1424/1/23هـ .



حقوق الطبع والنشــر محفوظة لمعهــد اإلدارة العامة، وال يجوز 

اقتبــاس جزء من هذا الكتــاب أو إعادة طبعه بأيــة صورة دون 

موافقــة كتابية من المعهد إال فى حاالت االقتباس القصير بغرض 

النقد والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.



تم التصميم واإلخراج الفني والطباعة في
اإلدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامة - 1441هـ




