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 مقدمة

األصول هي كيانات اقتصادية تنفذ عليها الوحدات املؤسسية حقوق ملكية 

وميكن ملالكيها احلصول منها على منافع اقتصادية حبيازتها أو باستخدامها 

متتلك الوحدات احلكومية عادة أصوال غري مالية  خالل فرتة من الزمن. وقد

و مالية. فاألصول غري مالية قد تكون ألغراض عامة )مدارس، معدات بناء 

 ىكمبيوتر....( أو على شكل بن، أجهزة إداريةالطرق، سيارة اإلطفاء، مباني 

جسور، شبكات االتصاالت، ، حتتية )شوارع، الطرق السريعة، شبكات االنارة

قنوات،....( أو أصول الرتاث اليت تنوي احلكومة احملافظة عليها إىل ما ال 

نهاية بسبب أهميتها التارخيية أو الثقافية أو التعليمية ...أو أصول تتوفر 

، واألصول اجلوفية، والطيف الرتددي(. أما األصول املالية األراضيطبيعيا )

ثانية )املدين( طبقا فتخول ملالكيها )الدائن( تلقي مدفوعات من وحدة 

 .للشروط احملددة يف عقد بينهما

ويف مقابل األصول قد تتحمل الوحدة احلكومية التزامات جتاه الغري تسمى 

باخلصوم نتيجة نشاطها االقتصادي وأعبائها االجتماعية. وقد تكون هذه 

جيني أو االلتزامات جتاه موظفيها أو املواطنني أو اخلواص احملليني واخلار

 و املنظمات الدولية.احلكومات األجنبية أ جتاه

( وتنقسم إىل ثالثة أبواب 3بالرمز ) لكل من األصول واخلصوم معًاويرمز  

 كما يف الشكل التالي:
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 تبويب األصول واخلصوم 1الشكل رقم   

 

خمتلف تصنيفات األصول واخلصوم وفقا لدليل الوحدة وستغطي هذه 

إحصاءات مالية احلكومة ووفقا ملا هو معتمد يف ميزانية اململكة العربية 

 السعودية.

 

 

 

 

 (3)األصول واخلصوم 

اخلصوم 

(33) 

األصول املالية 

(32) 

األصول غري 
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 األولى الوحدة

 

 األصول الثابتة والمخزونات

 مقدمة:

خزونات، املثابتة، الصول األ: هي تتألف األصول غري املالية من أربع فئات رئيسية

 التالي: الشكل يفهو موضح  نَتجة كماامُلصول غري األنفائس وال

 تبويب األصول غري املالية 2الشكل رقم 

 

ا مقبلهلكن ستتطرق وستغطي هذه الوحدة عنصري األصول الثابتة واملخزونات 

 إىل طبيعة النفقات على األصول غري املالية.

 ماليةالغير النفقات على األصول أوال: 

هي عبارة عن نفقات رأمسالية حكومية يتم النفقات على األصول غري املالية 

طريق تنفيذ املشاريع ضمن امليزانية العامة للدولة. وحيث أن تأديتها عن 

الية واليت املغري ن عن طريق املعامالت يف األصول أغلب هذه املشاريع تكو

 واآلالت واملعدات(.، متثل األصول الثابتة )املباني واإلنشاءات
عتمد ضمن إطار كاليف يذه املشاريع سقف أعلى من التحيث حيدد هل

عتمد هلا سيولة مالية )االعتمادات( خالل ، وكذلك تالعامةامليزانية 

 سنوات تنفيذ تلك املشاريع.

األصول غري املالية 

(31) 

األصول غري 

 (314)املنتجة 
 (312)املخزونات  (313)النفائس

أصول ثابتة 

(311)  
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 األولى الوحدة

 

 األصول الثابتة والمخزونات

بشكل منفصل عن بعضها البعض، حبيث إذا استكمل تنفذ هذه املشاريع 

يتم إقفاله ويستبعد من امليزانية العامة. ويف الغالب معني مشروع تنفيذ 

 .سنواتأو مخس على مدى ثالث  يكون تنفيذها
اعتماد عدة مبادرات مت  2030رؤية اململكة العربية السعودية لعام  رويف إطا

، يتم تنفيذها من خالل املشاريع املعتمدة لتلك غلبية اجلهات احلكوميةأل

تم توزيع التكاليف لتلك املشاريع يجلهات احلكومية وبناًء على ذلك ا

املشاريع بقدر ، وسيتم تناول توزيع النفقات على متوافقة مع الرؤيةلتكون 

 .دة الثانيةن التفصيل يف البند ثالثا من الوحم

 (311)ثانيا: األصول الثابتة 

تستخدم بشكل متكرر أو مستمر يف عمليات  اليت نتجةاملصول األ تلكهي 

وال تعين صفة الثبات أن هذه األصول تبقى ملدة  سنة.ال عناإلنتاج ملدة تزيد 

طويلة وإمنا تعين أن تستخدم هذه األصول بشكل متكرر أو مستمر يف 

عمليات اإلنتاج ملدة تزيد عن السنة. فبعض السلع ميكن أن تكون مدة 

تفنى مع االستعمال األول لذلك فهي  لكنهاجدًا مثل الوقود طويلة حياتها 

 الثابتة.ال تصنف ضمن األصول 

I. المكونات الرئيسية لألصول الثابتة 

 إىل :الثابتة  األصول تنقسم
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 األولى الوحدة

 

 األصول الثابتة والمخزونات

 الثابتة األصول تصنيف 1اجلدول رقم 
 البند التصنيف

  املباني واإلنشاءات 3111

  آالت واملعدات 3112

 أصول ثابتة أخرى 3113

 نظم التسليح 3114

إىل أن األصول الثابتة اليت يتم اقتناؤها عن طريق التأجري  اإلشارةوجتدر 

مثل اآلالت والتجهيزات تعامل معاملة الشراء وتعترب مملوكة ملستخدمها 

 لكها االقتصادي.اأي م

فمثال إذا مولت إحدى البنوك احلكومية طائرات لفائدة اخلطوط اجلوية 

جل ضمن سست التمويل اإلجياري فإن هذه الطائرات بصيغةالسعودية 

 .أصول شركة اخلطوط اجلوية السعودية

ونفس األمر ينطبق على بعض احلاالت اخلاصة للملكية مثل حاالت 

تم انشاؤها شراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص حيث ياألصول اليت 

 تصنف حبسب مالكها االقتصادي.

الثابتة أما الوسائل واألدوات اليدوية الصغرية فإنها تستثنى من األصول 

تستعمل ملدة طويلة ومتكررة يف اإلنتاج، وتصنف ضمن بند أنها رغم 

 (.22استخدام السلع واخلدمات )
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 األولى الوحدة

 

 األصول الثابتة والمخزونات

 املباني واالنشاءات: 3111

تضم املباني السكنية وغري السكنية واالنشاءات األخرى والتحسينات على 

مصاريف يف ذلك  األراضي. وتشمل قيمتها مجيع املصاريف املتعلقة بها مبا

للمبنى جزاًء تابعة أيف املرافق والتسهيالت اليت متثل رتهيئة املوقع ومصا

املباني األثرية العامة  ضمن هذه املباني أيضًا مثل مواقف السيارات. ويندرج

 لرمزيتها وقيمتها التارخيية أو الفنية أو الدينية وغريه.

 آالت ومعدات 3112

اآلالت والتجهيزات غري واالتصاالت، تضم معدات النقل، جتهيزات املعلومات 

ال يتجزأ من  يف بنود أخرى. أما املعدات واآلالت اليت متثل جزءًا املصنفة

من تسجيلها ضمن اآلالت واملعدات.  املبنى فتضاف إىل قيمة املبنى بداًل

 وتصنف اآلالت واملعدات إىل جمموعتني: 

 معدات النقل  -
 آالت ومعدات أخرى غري النقل -
 األصول الثابتة األخرى  3113

)أشجار، مزارع، زراعية املوارد البيولوجية من أصول  هذه األصول وتضم

الفكرية أو األصول غري  منتجات امللكيةإىل  إضافةحيوانية وغريها( و

املنظورة مثل قواعد البيانات، الربجميات والتطبيقات احلاسوبية واملمتلكات 

 األدبية والفنية...
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 األولى الوحدة

 

 األصول الثابتة والمخزونات

 أنظمة التسليح 3114

تضم السيارات العسكرية البواخر احلربية الغواصات الطائرات الدبابات 

وقاذافات الصواريخ، واملدافع وغريها من التجهيزات واملنشآت العسكرية. 

واملنشآت اليت تستخدم بشكل مستمر لضمان األمن  وتشمل التجهيزات

الذخرية والقنابل الوطين. أما العناصر اليت تستخدم مرة واحدة مثل 

 والصواريخ فهي تسجل ضمن املخزونات العسكرية.

II. تصنيف األصول الثابتة في ميزانية المملكة العربية السعودية 

 :كما يليتصنف األصول الثابتة يف ميزانية اململكة العربية السعودية 

 السعودية العربية اململكة ميزانية يف الثابتة األصول 2اجلدول رقم 
 االسم التصنيف

 أصول ثابتة 311

 املباني واإلنشاءات 3111

 املباني السكنية 31111

 املباني غري السكنية 31112

 إنشاءات أخرى 31113

 حتسينات األراضي 31114

 املشاريع الطارئة 31118

 آالت ومعدات وأجهزة 3112

 معدات نقل 31121

 واألجهزة الطبية واملخترباتاملعدات  31122
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 األولى الوحدة

 

 األصول الثابتة والمخزونات

 تقنية املعلومات 31123

معدات زراعية وبيئية وبيطرية واملخربية الزراعية  31124

 والبيطرية

 معدات وأجهزة االتصاالت املرئي واملسموع 31125

 معدات الطرق واحلفر واملضخات واملولدات 31126

 األثاث 31127

 معدات وآالت أخرى متنوعة 31129

 أصول ثابتة أخرى 3113

 أصول زراعية وحيوانية 31131

 أصول ثابتة غري منظورة 31132

 نظم التسلح 3114

 

 تصنيف عناصر مشروع إنشاء جامعة حبوطة بين متيم: النشاط التدرييب األول:

 يظهر يف مشروع جامعة حوطة بين متيم العناصر التالية:

 ريال( 400000000مباني اكادميية  ) -

 ريال( 300000000)مباني إدارية   -

 ريال( 150000000) سكين ألعضاء هيئة التدريس جممع -

 ريال( 180000000) جممع سكن الطالب -

 ريال( 250000000) جتهيزات معامل بتكلفة -

 ريال( 20000000) اشغال تهيئة موقف الطالب التابع لكلية احلاسب -

 ريال( 25000000) بناء قاعة رياضية بتكلفة -
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 األولى الوحدة

 

 األصول الثابتة والمخزونات

  ريال( 2000000) ألغراض اخلدمةسيارات  -

 ريال( 12000000) حافالت نقل الطالبات -

 ريال( 120000000) معدات خمربية -

 ريال( 42000000) أثاث مكتيب -

 ريال( 65000000) تطبيقات حاسوبية -

  ريال( 200000000) مزرعة تابعة لكلية العلوم الزراعية -

 ريال( 20000000) نفقات أحباث ودرسات -

 ريال( 18000000) قواعد بيانات -

 ريال( 2000000) خمطوطات -

 ريال( 2000000) تراخيص -

 ريال( 500000أدوات عمل يدوية ) -

 املطلوب: تصنيف هذه العناصر يف حساباتها حبسب ميزانية اململكة

 311حدد رصيد احلساب 

 (312) المخزوناتثالثا: 

سابقة واليت ات وهي األصول املنتجة يف شكل سلع خالل السنة اجلارية أو يف فرت

فرتة تستخدم ألغراض البيع أو اإلنتاج أو استخدامات أخرى خالل السنة أو يف 

 الحقة. 

I.  مكونات المخزونات 

، الصنع تامة منتجاتو، االجنازأعمال قيد و وإمدادات،واد امل مناملخزونات  تتكون

    عسكرية.الخزونات املومشرتاة بغرض إعادة بيعها سلع و
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 األولى الوحدة

 

 األصول الثابتة والمخزونات

 مكونات املخزونات 3اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 األرصدة اإلسرتاجتية   3121

 املخزونات األخرى 3122

 
 

II. تصنيف المخزونات في ميزانية المملكة 

 تصنف ميزانية اململكة املخزونات على النحو التالي:

 اململكة ميزانية يف املخزونات 4اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 خمزونات 312

 مواد وإمدادات 31221

 األعمال قيد اإلنتاج 31222

 سلع تامة الصنع 31223

 سلع مشرتاة بغرض إعادة البيع 31224

 خمزونات عسكرية 31225

 

 املخزونات النشاط التدرييب الثاني:

والتعليم بالرياض  عرفت خمزونات إدارة الرتبية 2016خالل السنة املالية 

 العمليات التالية:

 املستلزمات واملواد:
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 األولى الوحدة

 

 األصول الثابتة والمخزونات

 ريال( 150000) خمزون نهاية السنة السابقة -

                                  ريال( 3150000) املشرتيات -

 ريال( 3000000) االستهالكات -

 ريال( 50000) التالف -

 مستلزمات مكتبية

 ريال( 820000)خمزون نهاية السنة السابقة  -

 ريال( 800000)املشرتيات  -

 ريال( 780000)االستهالكات  -

 ريال( 23000)التالف  -

 كتب للبيع للطالب

 ريال( 148000) خمزون نهاية السنة السابقة -

 ريال( 280000) املشرتيات -

 ريال( 300000)املبيعات للطالب  -

 مالبس العمال:

 ريال( 90000) خمزون نهاية السنة السابقة  -

 ريال( 150000) املشرتيات -

 ريال( 210000)االستهالكات  -

 أقشمة لالستعمال الفين

 ريال( 85000)رصيد 

 ريال( 85000)استعماالت 
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 األولى الوحدة

 

 األصول الثابتة والمخزونات

لية احساب أرصدة هذه العناصر وإسكانها يف حساباتها حبسب دليل م .1

 20141إحصاءات احلكومة 

 312حساب رصيد احلساب  .2

 

 

 

 

 

 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيةالوحدة 

غير المالية: النفائس واألصول غير األصول 

 
 
 جةالمنت
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 الثانية الوحدة

 

 
 
 جة األصول غير المالية: النفائس واألصول غير المنت

 مقدمة

يتمثل اجلزء الثاني من األصول غري املالية يف تصنيف إحصاءات مالية 

واألصول غري أو األصول النفيسة يف كل من النفائس  2014احلكومة 

سواء من حيث تصنيف احلسابات عرضه هذه الوحدة تستسجة. وهو ما املنَت

تصنيفها يف ميزانية اململكة من حيث أو إحصاءات مالية احلكومة دليل يف 

 .العربية السعودية

 (313)النفائس أوال: 

كمستودع  سلع منتجة ذات قيمة عالية يتم اقتناؤها وحيازتها أساسًاهي  

وحيتفظ بالنفائس لكونها  .وليس ألغراض اإلنتاج أو االستهالك للقيمة

حتافظ على نفس قيمة األصل على  األقلتضمن زيادة القيمة أو على 

  افرتاض أنها حمصنة من االنعكاسات التضخمية.

 البند: هذاويندرج حتت 

  اليت ال تستخدم كمواد أو الذهب غري النقدي واملعادن واألحجار الكرمية

 ات لإلنتاج.مستلزم
 قيم أو تراث  اللوحات والنقوش واألعمال األخرى املعرتف بها كعمل فين

 تارخيي حيافظ على قيمته بشكل دائم.
  اجلواهر واألحجار الكرمية والتشكيالت املختلفة اليت ال تفقد قيمتها مع

 الزمن
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 الثانية الوحدة

 

 
 
 جة األصول غير المالية: النفائس واألصول غير المنت

ويوجد العديد من األصول اليت متلكها الوحدات احلكومية واليت ينطبق 

ت واملعدات على اعتبار أنها أنها تصنف مع اآلال تعريف النفائس إالعليها 

للقيمية رغم أن قيمتها تبقى  ج وليس مستودعًااتستخدم يف أغراض االنت

 ثابتة إن مل ترتفع.

 الغير األصول ثانيا:
 
 :(314)جة منت

وتشمل األصول الطبيعية امللموسة )املوارد الطبيعية( للدولة أو للوحدة 

 واألصول غري امللموسة وغري املنتجة واليت متثل نتاج اجملتمع.احلكومية 

I. مكونات األصول غير المنتجة 

ة على النحو يصنف دليل إحصاءات مالية احلكومة األصول غري املنتَج

 التالي:

 املنتجة غري األصول 5اجلدول رقم 
 البند التصنيف

  األراضي 3141

 معدنية و طاقية موارد 3142

 تتوافر طبيعياأخرى أصول  3143

 أصول غري منتجة وغري ملموسة 3144

 األراضي 3141
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 الثانية الوحدة

 

 
 
 جة األصول غير المالية: النفائس واألصول غير المنت

يت تتمع فيها الوحدة وتشمل املساحة الرتابية واملساحات املائية املرتبطة بها ال

مصدرا للمنافع االقتصادية سواء احلكومية حبقوق امللكية ومتثل هلا 

 التصرف أو باستخدامها. بامتالكها أو بوجودها حتت

وتشمل املساحات املائية املياه اجلوفية األنهار والوديان واجلزر املائية اليت 

ميكن أن متارس عليها حقوق امللكية ومن ثم أن تكون موضوع صفقات أو 

 معامالت بني الوحدات احلكومية. ويستثنى من األراضي:

 و فيها مثل الطرق واألنفاق املباني واالنشاءات األخرى املبنية على األرض أ 

 حتسينات األراضي وتكاليف نقل ملكيتها 

 املساحات املستغلة للغرس والزرع وتربية احليوانات 

 األصول اجلوفية 

 املوارد البيولوجية غري املستغلة 

 املوارد املائية حتت األرض 

 أصول جوفية  3142

األرض  زونات الطاقة واملعادن املوجودة فوق أو حتت سطح خموتشمل 

. وتكون حقوق مبا يف ذلك املخزونات حتت البحار واملستغلة اقتصاديًا

استغالل املعادن واملوارد الطاقوية عادة منفصلة عن حقوق ملكية األرض 

 املوجودة عليها أو فيها.

  أصول تتوافر طبيعيًا 3143
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 الثانية الوحدة

 

 
 
 جة األصول غير المالية: النفائس واألصول غير المنت

عية وتشمل املوارد البيولوجية غري املستغلة واملوارد املائية واملوارد الطبي

مثل اجملال الكهرومغناطيسي. وحتدد قيمة مثل هذه املوارد انطالقا األخرى 

 من القيمة احلالية للمكاسب املستقبلية املتوقعة منها.

 أصول غري منتجة وغري ملموسة 3144

وهي عبارة منتجات جمتمعة مثبة ومؤكدة بأدلة قانونية أو حماسبية، حيث 

متنح هذه األصول احلق يف الدخول يف نوع معني من األنشطة ومنع وحدات أخرى 

من الدخول فيها. وميكن التمييز يف هذه األصول بني العقود واحلقوق االجيارية 

 قية.والرتاخيص وغريها والقيم املعنوية واحلقوق التسوي

II. صتصنيف األ 
 
 ميزانية المملكةجة في ول غير المنت

 صنف ميزانية اململكة األصول غري املنتجة على النحو التالي:ت

 يف ميزانية اململكة  املنتجة غري األصول 6اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 أصول غري ُمنَتجة 314

 أراضي وعقارات 3141

 أراضي شراء 31411

 شراء عقارات 31412

 أصول جوفية 3142

 أصول أخرى تتوافر طبيعيًا 3143

 احليوانات والنباتات 31431

 املوارد املائية 31432
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 الثانية الوحدة

 

 
 
 جة األصول غير المالية: النفائس واألصول غير المنت

 الطيف الرتددي 31433

 أصول غري ُمنتجة غري منظورة 3144

 العقود، عقود اإلجيار، والرتاخيص 31441

 أخرىالشهرة التجارية وأصول جتارية  31442

 

 

 النشاط التدرييب األول:

 (313( والنفائس )32111ما الفرق بني الذهب النقدي ) -

 كيف تقيم النفائس؟  -

حكومي بعض املواد الثمينة الستخدامها ألغراض مستشفى إذا اقتنى  -

صحية بعضها كقطع من املعدات الصحية وبعضها تستخدم على املرضى، 

 ؟ففي أي حساب تسجل هذه املقتنيات

 تصنيف عناصر قسم النفقات على المشاريع ثالثا: 

يتضمن هذا القسم يف الغالب مشاريع ملعامالت على أصول غري مالية 

وجيب أن يأخذ كل عنصر من عناصر املشروع ، للجهات احلكومية ومرافقها

( 31التصنيف الصحيح املتوافق مع النفقة االقتصادية ضمن الباب )

إعداد أساس ألداء  2016وقد مت مبيزانية ، املالية""املعامالت يف األصول غري 

ذلك من خالل تقنية املعلومات بوزارة املالية وأعيد تصنيف أغلب تلك 

 العناصر.
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 الثانية الوحدة

 

 
 
 جة األصول غير المالية: النفائس واألصول غير المنت

ويتضمن أيضًا مشاريع عامة ليست مرتبط مبعاملة على أصل غري مالي 

وغالب هذه املشاريع تؤدى عن طريق التعاقد مع شركات القطاع ، واحد

، واإلشراف على تنفيذ املشاريع، : مشاريع الدراسات والتصاميماخلاص )مثاًل

وجيب أن يصنف كل ، مشاريع الرتميمات والتحسينات للمرافق العامة(

وأغلب عناصر ، مشروع التصنيف الصحيح املتوافق مع النفقة االقتصادية

تصنيف هذا النوع من املشاريع يقع ضمن باب استخدام السلع واخلدمات 

 بالدليل.

ما يتضمن أيضًا مشاريع ملواجهة أغراض طارئة وعاجلة ليست مرتبطة ك

مشاريع ، جبهة حكومية واحدة )مثاًل: مشاريع مكافحة األوبئة يف املناطق

وجيب أن يصنف كل مشروع ، معاجلة أضرار السيول والكوارث الطبيعية....(

وتتضمن هذه ، التصنيف الصحيح املتوافق مع أغلب النفقة االقتصادية

املشاريع عناصر تصنف ضمن باب املصروفات األخرى وباب املعامالت يف 

وقد تتضمن عناصر تقع ضمن باب تعويضات العاملني ، األصول غري املالية

 وباب استخدام السلع واخلدمات بالدليل.
يتم ذلك عن طريق ، وكقاعدة عامة إلعادة تصنيف عناصر هذا القسم

 :اإلجابة على األسئلة التالية

 و نوع النفقة االقتصادية هلذا املشروع؟ ماه -

هل هي معاملة يف أصول غري مالية أم استخدام سلع وخدمات أم نفقة  -

 فيأخذ التصنيف االقتصادي الصحيح وفقًا لذلك.، اقتصادية أخرى

 أغلب النفقة االقتصادية اليت تؤدى عن طريق هذا املشروع؟  ماهي -
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 الثانية الوحدة

 

 
 
 جة األصول غير المالية: النفائس واألصول غير المنت

فأن السؤال ، نفقة اقتصادية واحدةيف حالة تضمن املشروع تأدية أكثر من  -

هنا يكون: ما هي الطبيعة االقتصادية ألغلب اإلنفاق من هذا املشروع؟ هل 

أغلب النفقة معاملة يف أصل غري مالي أم تعويض عاملني أم استخدام سلع 

فيأخذ التصنيف االقتصادي على ، وخدمات أم نفقة اقتصادية أخرى

 األغلب وفقًا لذلك.

 ل عناصر النفقة االقتصادية هلذا املشروع؟ هل ميكن فص  -

كما مت ذكره سابقًا فإن عناصر هذا القسم )النفقات على املشاريع( هلا 

وإذا نفدت تلك التكاليف فيتم ، سقف أعلى من التكاليف املعتمدة بامليزانية

قفل املشروع ويستبعد من امليزانية ما مل يتم زيادة سقفه األعلى من التكاليف 

ومن األفضل أن ، لإلجراءات املنظمة لذلك أثناء تنفيذ امليزانية العامةوفقًا 

يتم فصل كل نفقة اقتصادية على حدة لغرض دقة وسالمة االحصاءات 

وجيب أداء ذلك أثناء إعداد مشروع امليزانية العامة للدولة ، املالية احلكومية

 ووفقًا لإلجراءات املنظمة لذلك.

 لى األصول غري املنتجةالنشاط الثاني: العمليات ع

 إليك العمليات التالية:

 مليون ريال 5شراء قطعة ارض يف بلد أجنيب الستخدامها كسفارة مببلغ  -

 12شراء قطعة ارض من أحد اخلواص الستخدامها كمباني سكنية  -

 مليون ريال

 ريال 800000تنازل عن سكنات حكومية لفائدة موظفني مببلغ  -
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 الثانية الوحدة

 

 
 
 جة األصول غير المالية: النفائس واألصول غير المنت

اخلواص لفائدة احد املستشفيات  شراء منبع مائي معدني من أحد -

 مليون ريال 2احلكومية مببلغ 

 ريال 500000التنازل على حماجر مببلغ  -

 حدد احلسابات اليت تسجل فيها العمليات السابقة -

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األصول المالية : لثةالثا الوحدة
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 الثالثة الوحدة

 

 األصول المالية 

 مقدمة

تعترب ألهمية يف حمفظة أصول الدولة إذ تشكل األصول املالية عنصرا بالغ ا

من أهم األدوات املالية اليت تدير بها صفقاتها وتعامالتها وحتى سياساتها 

 املالية الداخلية واخلارجية. 

إحصاءات مالية األصول املالية واخلصوم يف دليل اليت حتتلها كانة املوتتجلى 

 :يف الشكل التالي 2014احلكومة لعام 

 2014 لعام احلكومة مالية إحصاءات لدليل التحليلي اهليكل  3الشكل رقم 
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 الثالثة الوحدة

 

 األصول المالية 

املالية العناية الالزمة لتصنيف األصول  بذلضرورة  ىعل ذاتهدليل اليؤكد 

أهمية سواء ضمن اإلحصاءات املالية للحكومة أو يف  منملا لدورها واخلصوم 

 .(Balance sheetالعمومية ) تهاميزانيإعداد 

حصاءات مالية الحكومة لعام دليل إوالخصوم وفق المالية األصول 

2014 

تتألف األصول املالية  ،2014م حصاءات مالية احلكومة لعاسب دليل إحب

 اخلصوم( من:  )و

 الذهب النقدي و حقوق السحب اخلاصة،  •

 عملة وودائع،  •

 سندات الدين، •

 قروض، •

 حصص امللكية وصناديق االستثمار، •

 املشتقات املالية،  •

 احتياطات التأمني الفنية،  •

 حسابات دائنة / مدينة أخرى. •

على طبيعتها ومصدرها واخلصوم املالية ويعتمد الدليل يف تصنيف األصول 

 :حمليا كان أم خارجيا كما يلخصه اجلدول التالي
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 الثالثة الوحدة

 

 األصول المالية 

 واخلصوم املالية تصنيف األصول 7  اجلدول رقم

 :(321) األصول المالية المحلية

وهي خمتلف العناصر املالية اليت تشكل حقا لصاحل الوحدة احلكومة من 

                                                                  :مصدر حملي. وتشمل

I.  (3211) وحقوق السحب الخاصةالذهب النقدي 

  الذهب النقدي 32111

% على األقل  99‚5العملة الذهبية والسبائك اليت تصل درجة نقائها إىل 

مالي  اليت متلكها السلطات النقدية كاحتياطي رمسي للبلد و يعترب أصل

 (32األصول املالية) (33) اخلصوم

 أجنبية البيان

(332) 

 حملية

(331) 

 أجنبية

(322) 

 حملية

(321) 

xxxx xxxx 3221 3211 النقدي وحقوق السحب اخلاصة الذهب  

 عملة وودائع 3212 3222 3312 3322

 سندات الدين 3213 3223 3313 3323

 قروض 3214 3224 3314 3324

  حصص امللكية وصناديق االستثمار 3215 3225 3315 3325

  التأمني والتقاعد ونظم الضمان املوحد  3216 3226 3316 3326

  مشتقات مالية  3217 3227 3317 3327

  مدينة حسابات أخرى دائنة/  3218 3228 3318 3328
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 الثالثة الوحدة

 

 األصول المالية 

ليس له يف املقابل أي التزام من جانب آخر.  أما املعامالت على الذهب الذي 

فيه الشروط السابقة فتصنف كمعامالت على أصول غري مالية إما  ال تتوفر

 (.313( أو كنفائس )312كمخزونات )

 حقوق السحب اخلاصة 32112

احتياطات دولية أنشأها صندوق النقد الدولي للسلطات النقدية للبلدان 

األعضاء الستكمال احتياطاتهم الدولية. و على غرار الذهب النقدي، تعترب 

 ب اخلاصة أصوال ليس هلا يف املقابل أي التزام.حقوق السح

II. (3212) العملة و الودائع 

: العملة الورقية و املعدنية اليت تصدرها السلطات النقدية و تعترب العملة

 خصوما على الوحدات اليت تصدرها. 

: مستودعات للقيمة تستعمل عادة كوسيلة للتبادل ) تستخدم يف الودائع 

د تدر فوائد أو تعطى حلاملها احلق يف احلصول على إجراء املدفوعات( و ق

أو  خدمات معينة: تستخدم إلجراء مدفوعات لطرف ثالث بشيك أو حوالة

أمر بريدي... مبا يف ذلك الودائع حتت الطلب )السحب دون التحويل اىل 

 طرف ثالث( والودائع االدخارية.

III. (3213) سندات الدين 

مجيع األوراق املالية، باستثناء األسهم، تكون قابلة للتداول و تستخدم 

كدليل على الكيانات اليت أصدرتها ملتزمة بتسويتها حسب جدول زمين 

أهم أنواعها: سندات اخلزينة، والكمبياالت واألوراق التجارية، وشهادات ومن 

 اإليداع القابلة للتداول، والقروض العقارية املورقة...
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 الثالثة الوحدة

 

 األصول المالية 

IV. (3214) روضالق 

يف املقابل أدوات مالية تنشأ عندما يقرض دائن أمواال مباشرة ملدين وحيصل 

وض العقارية، والقروض على وثيقة غري قابلة للتداول وتتألف أساسا من القر

 االلتزامات املالية الناشئة ضمنيا عن التأجري التمويلي...اخل.املقسطة، و

V. (3215) حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار 

  :حصص امللكية32151

تشتمل على األسهم وحقوق امللكية األخرى على شكل أدوات وسجالت تقر 

باملطالبات على القيمة املتبقية لشركة ما بعد سداد مطالبات مجيع 

 ،الدائنني
 أسهم صناديق االستثمار 32152

صناديق االستثمار هي هيئات االستثمار اجلماعي يقوم من خالهلا 

 املستثمرون بتجميع األموال لالستثمار يف األصول املالية أو غري املالية. 

وتشمل أسهم صناديق االستثمار األسهم اليت تصدرها صناديق االستثمار 

 بدال من األسهم اليت قد تكون يف حيازتها.

VI.  (3216) والضمانات الموحدةنظم التأمين والتقاعد 

 غري مستخدم من قبل احلكومة السعودية

 االحتياطات الفنية للتأمني على غري احلياة 32161

 التأمني على احلياة و مستحقات املعاشات 32162

 مستحقات التقاعد 32163

 مطالبات صناديق التقاعد على مديري أنظمة التقاعد 32164
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 الثالثة الوحدة

 

 األصول المالية 

 تأمني موحدة خمصصات للطلبات ضمن برامج 32165

VII. (3217) المشتقات المالية وخيارات اكتتاب العاملين 

 غري مستخدم من قبل احلكومة السعودية

 املشتقات املالية 32171

 خيارات اكتتاب العاملني 32172

VIII. (3218) مستحقة القبض حسابات أخرى 

تتألف من االئتمان التجاري و الُسلف و مبالغ متنوعة أخرى مستحقة 

 وتشمل:القبض و ال يتم قبضها.  

 االئتمان التجاري والسلف 32181

االئتمان املقدم مباشرة ملشرتيي السلع واخلدمات، و السلف لتنفيذ العمل 

 قيد اإلجناز أو الذي سينفذ مثل املدفوعات املرحلية خالل اإلنشاءات أو

 املدفوعات املسبقة لسلع وخدمات.

 حسابات أخرى متنوعة 32182

املبالغ املستحقة القبض واليت مل يتم دفعها كالضرائب، واألرباح املوزعة، 

 ومبيعات األوراق املالية، واإلجيار،...اخل.

وقد تبنت ميزانية اململكة العربية السعودية تقريبا نفس التصنيف مثلما 

 يبينه اجلدو التالي: 
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 الثالثة الوحدة

 

 األصول المالية 

 

 تصنيف األصول املالية احمللية يف ميزانية اململكة 8اجلدول رقم 

 اسم احلساب التصنيف اإلقتصادي

 األصول املالية 32

 األصول املالية احمللية 321

 الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة 3211

 الذهب النقدي  32111

 حقوق السحب اخلاصة 32112

 العملة والودائع 3212

 حساب الصندوق 32121

 حساب جاري البنك 32122

 حساب مؤسسة النقد العربي السعودي 32123

 حساب جاري وزارة املالية 32124

 حساب جاري الوزارات 32125

 حساب اإلحتاطي العام للدولة 32126

 حساب فائض امليزانية 32127

 هـ1424/1425فائض ميزانية  3212701

 هـ1425/1426فائض ميزانية  3212702

 هـ1426/1427فائض ميزانية  3212703

 هـ1427/1428فائض ميزانية  3212704
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 الثالثة الوحدة

 

 األصول المالية 

 هـ1432/1433فائض ميزانية  3212705

 هـ1433/1434فائض ميزانية  3212706

 هـ1434/1435فائض ميزانية  3212707

 خمصص سندات الدين العام 32128

 العام حساب تسديد الدين 32129

 سندات الدين 3213

 القروض ) اإلقراض ( 3214

 قروض صناديق التنمية 32141

 قروض داخلية 32142

 حصص امللكية وأسهم صناديق اإلستثمار 3215

 حصص امللكية 32151

 اسهم صناديق االستثمار 32152

 ) غري مستخدم ( نظم التامني والتقاعد والضمانات املوحد 3216

 على غري احلياةاالحتياطات الفنية للتامني  32161

 مستحقات املعاشاتالتامني على غري احلياة و 32162

 تقاعديةمستحقات  32163

 مطالبات صناديق التقاعد على مديري انظمة التقاعد 32164

 خمصصات للمطالبات ضمن برامج تامني موحد 32165

 ) غري مستخدم (املشتقات املالية وخيارات اكتتاب العاملني  3217

 املشتقات املالية 32171
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 الثالثة الوحدة

 

 األصول المالية 

 خيارات اكتتاب العاملني 32172

 حسابات أخرى مستحقة القبض ) مدينة حملية ( 3218

 االئتمان التجاري والسلف 32181

 العهد 321811

 سلف مستدمية 3218111

 سلف موقتة 3218112

 حتت التحصيلعهد  3218113

 عهد اعتمادات مستندية 3218114

 حسابات إخرى متنوعة )مدينة حملية( 32182

 النشاط األول: األصول املالية احمللية

 متت املعامالت التالية: 2016خالل الربع الثالث من سنة 

 إيداع مبلغ لدى مؤسسة النقد العربي 

  قروض من وحدات حملية 

 ة حيازة أسهم يف وحدات حكومي 

 االستثمار حيازة أسهم يف صناديق 

 مبالغ مقدمة كسلف يف إدارات حكومية خمتلفة 

  )مبيعات خدمات حكومية على احلساب )ائتمان جتاري 

 .يطلب منك تصنيف هذه املعامالت يف احلسابات املوافقة
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 الثالثة الوحدة

 

 األصول المالية 

 (322) األصول المالية الخارجية

ارجية تصنف حبسب ما سبقت إليه اإلشارة أعاله، فإن األصول املالية اخل

كما يبينه باستثناء تغيري الرقم بنفس تصنيف األصول املالية احمللية 

 اجلدول التالي:

 اخلارجية املالية األصولتصنيف  9اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 األصول املالية اخلارجية 322
  الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة 3221

  الذهب النقدي 32211
   حقوق السحب اخلاصة 32212
  العملة والودائع 3222

  سندات الدين 3223
  القروض 3224
  حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار 3225

  حصص امللكية 32251
  أسهم صناديق االستثمار 32252

  نظم التأمني والتقاعد والضمانات املوحدة 3226
  الفنية للتأمني على غري احلياةاالحتياطات  32261
  التأمني على احلياة و مستحقات املعاشات 32262
  مستحقات التقاعد 32263
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 الثالثة الوحدة

 

 األصول المالية 

 البند التصنيف

  مطالبات صناديق التقاعد على مديري أنظمة التقاعد 32264
  خمصصات للطلبات ضمن برامج تأمني موحدة 32265
  املشتقات املالية وخيارات اكتتاب العاملني 3227

    املشتقات املالية 32271
  خيارات اكتتاب العاملني 32272
  حسابات أخرى مستحقة القبض 3228

  االئتمان التجاري و التسبيقات 32281
  حسابات أخرى متنوعة   32282

لبعض البنود مثلما يبينه اجلدول  أما ميزانية اململكة فقد أضافت تفصياًل

 التالي:

 يف ميزانية اململكة اخلارجية املالية األصول تصنيف 10اجلدول رقم 
 اسم احلساب التصنيف 

 األصول املالية اخلارجية 322

 الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة 3221

 الذهب النقدي  32211

 حقوق السحب اخلاصة 32212

 العملة والودائع 3222

 سندات الدين 3223

 القروض ) اإلقراض ( 3224
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 الثالثة الوحدة

 

 األصول المالية 

 اسم احلساب التصنيف 

 قروض صناديق التنمية 32241

 قروض خارجية 32242

 حصص امللكية وأسهم صناديق اإلستثمار 3225

 حصص امللكية 32251

 اسهم صناديق االستثمار 32252

 ) غري مستخدم ( نظم التامني والتقاعد والضمانات املوحد 3226

 ) غري مستخدم (املشتقات املالية وخيارات اكتتاب العاملني  3227

 حسابات أخرى مستحقة القبض ) مدينة خارجية ( 3228

 االئتمان التجاري والسلف 32281

 حسابات إخرى متنوعة )مدينة خارجية( 32282

 

 ي: اخلصوم املالية احملليةنالنشاط الثا

 إليك املعامالت التالية:

  شراء  سندات ديون حكومية أجنبية 

 إقراض دول أخرى 

 إقراض صناديق االستثمار 

 حيازة أسهم يف شركات أجنبية 

 مبيعات حكومية مستحقة على دول أجنبية 

 مبالغ مدفوعة كتسبيقات للحصول على خدمات من دول أخرى 

  . املطلوب حتديد احلسابات اليت يتم تسجيل املعامالت السابقة فيها
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 الثالثة الوحدة

 

 األصول المالية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخصوم الوحدة الرابعة: 
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 الرابعة الوحدة

 

 الخصوم المالية

 مقدمة

مبثابة  ًاخصوم هايف مقابل األصول املالية يرتتب على احلكومة أو وحدات

مة جتاه الغري الذي قد يكون حكومة أخرى أو وحدة حكومية أو منظالتزامات 

 ، وقد تكون هذه االلتزامات حملية أو خارجية.خاصة أو أفراددولية أو مؤسسة 

 تصنيف حسابات الخصوم المالية

اليت ال توجد يف حسابات  الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصةباستثناء 

اخلصوم فإن بقية احلسابات هي نفسها مع تغيري الرتقيم سواء تعلق األمر 

 .باخلصوم احمللية أو اخلارجية

I. الخصوم المحلية: تصنيف حسابات 

  تصنف اخلصوم املالية احمللية على النو التالي:

 احمللية اخلصوم حسابات تصنيف 11اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 اخلصوم احمللية  331

3311  XXXXX  

33111  XXXXX  

33112  XXXXX  

                                                          العملة والودائع  3312

 سندات الدين                                                                       3313

 القروض                                                                  3314

 حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار                                           3315

  حصص امللكية  33151
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 الرابعة الوحدة

 

 الخصوم المالية

 البند التصنيف

 أسهم صناديق االستثمار                                           33152

 نظم التأمني والتقاعد والضمانات املوحدة                                       3316

  االحتياطات الفنية للتأمني على غري احلياة  33161

 التأمني على احلياة و مستحقات املعاشات   33162

  مستحقات التقاعد  33163

  مطالبات صناديق التقاعد على مديري أنظمة التقاعد  33164

  خمصصات للطلبات ضمن برامج تأمني موحدة  33165

 املشتقات املالية وخيارات اكتتاب العاملني                                           3317

    املشتقات املالية  33171

 خيارات اكتتاب العاملني                                           33172

 حسابات أخرى مستحقة الدفع                                                                   3318

  االئتمان التجاري و التسبيقات  33181

  حسابات أخرى متنوعة  33182

 

II. حسابات الخصوم األجنبية 

بنفس منطق اخلصوم احمللية مت تصنيف اخلصوم األجنبية مثلما يظهر يف 

 التالي:اجلدول 
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 الرابعة الوحدة

 

 الخصوم المالية

 

 األجنبية اخلصوم حسابات 12اجلدول رقم 

 البند التصنيف

 اخلصوم اخلارجية  332

3321  XXXXX  

33211  XXXXX  

33212  XXXXX  

                                                          العملة والودائع  3322

 سندات الدين                                                                       3323

 القروض                                                                  3324

 حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار                                           3325

  امللكيةحصص   33251

 أسهم صناديق االستثمار                                           33252

 نظم التأمني والتقاعد والضمانات املوحدة                                       3326

  االحتياطات الفنية للتأمني على غري احلياة  33261

 التأمني على احلياة و مستحقات املعاشات   33262

  مستحقات التقاعد  33263

  مطالبات صناديق التقاعد على مديري أنظمة التقاعد  33264

  خمصصات للطلبات ضمن برامج تأمني موحدة  33265

 املشتقات املالية وخيارات اكتتاب العاملني                                           3327

    املشتقات املالية  33271
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 الرابعة الوحدة

 

 الخصوم المالية

 خيارات اكتتاب العاملني                                           33272

 القبضحسابات أخرى مستحقة   3328

  االئتمان التجاري و التسبيقات  33281

  حسابات أخرى متنوعة  33282

 

تصنيف حسابات الخصوم المالية وفقا لميزانية المملكة 

 السعودية العربية

تبنت اململكة تقريبا نفس التصنيف للخصوم املالية مع بعض التعديالت 

 والتفصيالت اليت تتوافق مع اقتصاد اململكة مثلما يبينه اجلدول التالي:

 اململكة ميزانية يف املالية اخلصوم حسابات 13اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 املاليةاخلصوم  33

 اخلصوم املالية احمللية 331

) ال يكون  الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة  3311

 ضمن اخلصوم(

 عملة وودائع 3312

 سندات الدين 3313

 سندات التنمية 33131

 صكوك حكومية 33132

 قروض ) االقرتاض الداخلي ( 3314

 قروض صناديق التنمية 33141
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 الرابعة الوحدة

 

 الخصوم المالية

 البند التصنيف
 قروض داخلية 33142

 حصص امللكية واسهم صناديق االستثمار 3315

 حصص رؤس أموال الصناديق  33151

 اسهم صناديق االستثمار 33152

) غري التامني والتقاعد ونظم الضمان املوحد 3316

 مستخدم (

 االحتياطات الفنية للتامني  33161

 مستحقات املعاشات 33162

 استحقاقات تقاعدية 33163

التقاعد على مديري انظمة  مطالبات صناديق 33164

 التقاعد

 خمصصات للمطالبات ضمن برامج تامني موحد 33165

)غري  مشتقات مالية وخيارات اكتتاب العاملني 3317

 مستخدم(

 املشتقات املالية 33171

 خيارات اكتتاب العاملني 33172

 حسابات دائنة  مستحقة الدفع حملية)دائنة حملية( 3318

 التجاري والسلفاإلئتمان  33181

 حسابات أخرى متنوعة 33182
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 الرابعة الوحدة

 

 الخصوم المالية

 البند التصنيف
 األمانات 331821

 تأمينات نقدية 3318211

مبالغ مصروفة من الربامج واملشاريع امانات نقدية ـ  33182111

 بالزيادة خالل السنة املالية )مؤقت للتسوية (

مبالغ شيكات معادة مل تصرف من تامينات نقدية ــ  33182112

 سنوات سابقة

 مرجتع رواتب  3318212

 أمانات مقابل اعتمادات مستندية 3318213

 أمانات متنوعة 3318214

 حسميات تقاعد )موظفني مدنيني( 33182141

 حسميات تقاعدية )موظفني عسكريني( 33182142

 حسميات تأمينات إجتماعية 33182143

 حسميات أقساط بنك التسليف واإلدخار 33182144

 حسميات أقساط صندوق التنمية العقارية 33182145

 تربعات نقدية 33182146

 أخرى 33182147

 حساب احلواالت 331822

 حساب شيكات البنك 331823

 حساب شيكات مؤسسة النقد العربي السعودي 331824
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 الرابعة الوحدة

 

 الخصوم المالية

 البند التصنيف
 حساب أوامر الدفع 331825

 حسابات أخرى ) دائنة حملية ( 331826

مبالغ مصروفة حسابات أخرى )دائنة حملية( ـ  3318261

 بالزيادة من سنوات سابقة(

 اخلصوم املالية اخلارجية 332

) ال يكون  الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة  3321

 ضمن اخلصوم(

 عملة وودائع 3322

 سندات الدين 3323

 سندات التنمية 33231

 صكوك حكومية 33232

 اخلارجي (قروض ) االقرتاض  3324

 قروض صناديق التنمية  33241

 قروض خارجية 33242

 حصص امللكية واسهم صناديق االستثمار 3325

 وحدات حصص رؤس أموال الصناديق  33251

 اسهم صناديق االستثمار 33252

)غري  التامني والتقاعد ونظم الضمان املوحد 3326

 مستخدم(
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 الرابعة الوحدة

 

 الخصوم المالية

 البند التصنيف
 االحتياطات الفنية للتامني  33261

 مستحقات املعاشات 33262

 استحقاقات تقاعدية 33263

مطالبات صناديق التقاعد على مديري انظمة  33264

 التقاعد

 خمصصات للمطالبات ضمن برامج تامني موحد 33265

)غري مشتقات مالية وخيارات اكتتاب العاملني  3327

 مستخدم(

 املشتقات املالية 33271

 خيارات اكتتاب العاملني 33272

حسابات اخرى متنوعة مستحفة الدفع ) دائنة  3328

 خارجية (

 اإلئتمان التجاري والسلف 33281

 حسابات أخرى دائنة خارجية 33282

 النشاط التدرييب األول: اخلصوم املالية احمللية

 صنف العمليات التالية اليت متت حمليا يف حساباتها 

 إصدار صكوك حكومية 

 قروض من صناديق التنمية 

 سلف غري مدفوعة 
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 الرابعة الوحدة

 

 الخصوم المالية

 شيكات سنوات سابقة غري مصروفة 

 ارجتاعات من الرواتب واألجور 

 تربعات نقدية جلمعيات حملية 

 حواالت 

 (34) حسابات التسوية

احلسابات اليت تقيد بها مبالغ ال ميكن خصمها على بنود املصروفات أو هي 

يرادًا بعد أو لعدم أو إ يرادات مباشرة لكونها ال متثل مصروفًااالإضافتها لبنود 

 استيفاء مستنداتها.

 وتتمثل هذه احلسابات يف: وتقيد بهذه احلسابات كل احلسابات الوسيطة.

 التسوية حسابات 14اجلدول رقم 

 حسابات التسوية 34

 حساب تسوية املستحقات العامة 341

 حساب املطلوبات 342

 املالية )وفورات سنوات مالية سابقة(حساب جاري وزارة  343

 مبالغ مصروفة للقروض الداخلية 344

 مبالغ مصروفة للقروض اخلارجية 345

 خدمة الدين العام 346

 مبالغ ملتزم بها لسداد خدمة الدين العام 347

 النشاط الثاني:

 صنف املعامالت املالية التالية اليت متت مع جهات خارجية يف حساباتها
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 الرابعة الوحدة

 

 الخصوم المالية

 تربعات نقدية ملنظمات دولية 

  ملنظمات خارجيةمستحقة شيكات سنوات سابقة 

 قروض أجنبية 

 متويالت خارجية لصناديق االستثمار 

 صكوك حكومية أجنبية 

 ديون مستحقة عن االئتمان التجاري 

 ودائع أجنبية 

 



 

 قائمة المراجع

 الكتب 

  الصادر عن صندوق النقد  2014دليل احصاءات مالية احلكومة

 الدولي
 /وتاريخ  68نظام إيرادات الدولة الصادر باملرسوم امللكي رقم م

هـ والئحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير املالية 18/11/1431

 هـ13/3/1432وتاريخ  860رقم 
 تعليمات تنفيذ امليزانية العامة 
 ما يصرف من اعتمادات امليزانية تعليمات 
 تعليمات اقفال احلسابات و اعداد احلساب اخلتامي  
  صندوق النقد العربي 

 

 المواقع االلكترونية

 

http://www.mof.gov.sa 

http://www.imf.org 
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