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فري معلومات تووفافية املالية شمن ال ضمان قدٍر عاٍل 2030رؤية اململكة تقتضي 

ويؤدي توفري هذه  مية،احلكو النفقاتبشأن  وثقةوموبيانات شاملة ومفصلة ودقيقة 

ومات واضحة السياسات االقتصادية على معلاملعلومات إىل  بناء القرارات املتعلقة ب

ر سياستها املالية كانة اململكة وأثمل ونظرًا ،مما ينعكس على النتائج املتحققة

انية العامة مت  إعادة تصنيف امليز، يواالقتصادية على املستوى اإلقليمي والدول

ندوق النقد الصادر عن ص لية احلكومةدليل إحصاءات ماللدولة وفق منهجية 

توفر  ى مفاهيم اقتصادية وماليةالدولي حيث أن منهجية هذا النظام تقوم عل

لياً متناسقًا لحكومة كما توفر إطارا حتليحتليل السياسة املالية ل عال من مستوى

ية الصادر ألخرى كنظام احلسابات القومصاءات االقتصادية الكلية امع نظم اإلح

 ،ملاليةدليل اإلحصاءات النقدية واعن األمم املتحدة ودليل ميزان املدفوعات و

حلكومة وحتليل إلدارة مالية االالزمة يرمتطلبات إعداد البيانات والتقار وحتقيق

االقتصاد  مع بيانات سجاماإلنلك السياسة االقتصادية، وتضمن باإلضافة إىل ذ

 خرى.ل  األمقارنات مع بيانات الدو وإجراءالكلي 
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كس قوة أو الذي يعالرئيس العنصر  واملصروفاتاإليرادات كل من متثل 

لنمط الذي يعكس الصورة هشاشة االقتصاد، لذلك فإن تصنيفها وفق ا

لقومية اهامة ضمن أدلة احلسابات  الفعلية لالقتصاد ومقدراته  حيتل مكانة

كومة الذي له نظام إحصاءات مالية احل ملختلف الدول. وهي املكانة اليت أوالها

والذي  2014أو يف إصدار  2001 أعده صندوق النقد الدولي سواء يف اصدار

فية على يه إلضفاء املزيد من الشفاتعمل اململكة العربية السعودية على تبن

 حساباتها القومية.

كون لدول حبسب مصادرها اليت قد تيف خمتلف اويتم تصنيف اإليرادات 

 خلدمية أو اج أنشطتها االقتصادية واضريبية أو مداخيل ممتلكات الدولة أو نت

 عانات واألقساط وغريها.أو نتاج مصادر أخرى مثل التحويالت واال

كون يف اليت ختدمها واليت قد ت أما النفقات فتصنف بدورها حبسب األغراض

هالك لرأس و يف شكل استخدام للسلع واستملني أاضات للعشكل مكافآت وتعوي

مثل   شكل مصروفات متنوعة أخرىاملال أو يف شكل خدمات الدين العام أو يف

 اإلعانات والتحويالت وغريها.

ام ادات واملصروفات وفق نظوقبل استعراض تفاصيل تصنيف كل من اإلير

، 2014ار الدولي إصددوق النقد إحصاءات مالية احلكومة املعد من قبل صن

لعامة عامة وخصائصها واملصروفات اتتناول هذه الوحدة مفاهيم اإليرادات ال

 وتصنيفها.
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 رب خمتلفل اليت تتلقاها الدولة عخيعموما متثل اإليرادات العامة خمتلف املدا

يل مقابل لبلد. سواء كانت هذه املداخوحداتها االقتصادية وغري االقتصادية يف ا

لرقابي ات الزامية يفرضها الدور اخدمات تقدمها املصاحل احلكومية أو اقتطاع

ية والدولية بل األفراد واهليئات الوطنللدولة أو مبالغ تطوعية تقدم للدولة من ق

 واحلكومات األجنبية.

 

على النحو  لسعوديا نظام إيرادات الدولةب ردوفقًا ملا والعامة ف اإليرادات تعر

 : التالي

 ."ماليةيف شكل تدفقات  املوارد املالية اليت حتصل عليها الدولة"

ة اليت مثل يف تلك املبالغ النقديوحبسب هذا التعريف فإن إيرادات الدولة تت

 -طبعا–تشمل وفق هذا التعريف  حتصلها الدولة أو اليت تدخل خزينتها. وال

 التدفقات غري النقدية.

 إىل: اإليرادات حبسب مصادرهادي نظام إيرادات الدولة السعويصنف وعليه 

ء حتت االرض أو سوا ت املوجود طبيعيًاالثروا)وهي  الثروات الطبيعية -1

 فوق االرض(

قدمة من اليت تدفع نظري اخلدمات امل )هي الرسوم واألجور والضرائب -2

 احلكومة( 

 االقرتاض والقروض املسددة . -3
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 عوائد االستثمار. -4

الفة اجلزاءات والغرامات مقابل خم)املبيعات واجلزاءات والغرامات  -5

 (االنظمة السعودية

 أمالك الدولة وإجياراتها .بيع  -6

 التربعات واهلبات والتعويضات. -7

 اء .أي مصدر آخر يصدر به قرار جملس الوزر -8

 

 :إليرادات العامة بأنهاا إحصاءات مالية احلكومةدليل  يعرف

 صايف القيمة "زيد من " معامالت حتتوي على حتويالت أو مبادالت ت

كل ما من  ويشمل واسع جدًادولة من هذا التعريف يتضح أن مفهوم إيرادات ال

و غري نقدي. ومن أ نقديًا اء أخذ شكاًلشأنه أن يزيد من صايف القيمة يف البلد سو

 :اإليرادات إىل ة احلكومةدليل إحصاءات مالييصنف هذا املنظور 

 احلكومة تصنيف االيرادات حسب دليل احصاءات 1الشكل رقم 

 

(1)اإليرادات 

ايرادات أخرى 
(14)

(13)المنح 
المساهمات 

(12)االجتماعية 
(11)الضرائب 
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ادات لدولة السعودي حيصر اإليرمن هذين التعريفني يتضح أن نظام إيرادات ا

يف شكل تدفقات تتأتى من املصادر املالية و فقط يف العناصر املالية أو املداخيل اليت

أوسع إذ يعترب ة يحلكومة فينظر إليها من زاومالية انقدية. أما نظام إحصاءات 

يرادات ديدة يف االقتصاد مبثابة إخمتلف املعامالت اليت ميكن أن تضيف قيمة ج

لك فإن نظام . وبذماليةأو غري  اليةمتدفقات شكل يف  تللدولة سواء جاء

يرادات وأدق يف حتديد وتقييم إ إحصاءات مالية احلكومة يعترب أكثر مشولية

وصا معدي خص القرار يف الدولةع صورة أوضح لصنا الدولة وهو ما يعطي

 السياسات املالية واخلطط التنموية.

 

 توفر طبيعيًا .املبالغ املتحصلة من أصول ت الريع : 

قابل خدمات عامة م ،يد للدولة إلزامًامبلغ من النقود يسدده املستفالرسم : 

  .ذات نفع خاص تقدم له

و ثروة شخص ذي صفة طبيعية أاقتطاع مالي إلزامي من دخل والضريبة: 

 .ن أجل حتقيق نفع عامدون مقابل م اعتبارية يدفع للدولة

 تبادل منافع مبقابل . املبادلة: 

 تبادل منافع بال مقابل. التحويل: 

 

كل نوع من  هو ما أدى إىل تباين مميزاتتتميز اإليرادات العامة بتنوع مصادرها، و

امة من يلخص خصائص اإليرادات الع أنواع اإليرادات على حده. واجلدول التالي

 .حيث االلزام واملقابل 
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 خصائص االيرادات العامة 1اجلدول رقم 
 اخلصائص نوع املعاملة

 قابلحتويالت إجبارية بال م ضرائب

 “مبقابل”حتويالت إجبارية  مساهمات اجتماعية

  مقابلبال حتويالت طوعية منح

  إيرادات أخرى

 مبادالت دخل ملكية

 مبادالت تمبيعات سلع وخدما

 قابلحتويالت إجبارية بال م مصادراتغرامات وجزاءات و
 

 النشاط األول:

، طوعية، قابل، بال مقابل، اجباريةحدد خصائص اإليرادات التالية )حتويالت مب

 مبادالت...( 

 اخلاصية البند يفالتصن

  ةحلكومة العامضرائب مستحقة الدفع من ا 11131

  عيمساهمات الضمان االجتما 121

  املكوس 1142

  منح املنظمات الدولية 132

  ملصادراتاالغرامات و اجلزاءات و  143

  الفوائد 1411

  الرسوم اإلدارية   1422

  الضرائب على امللكية   113

  رسوم على رأس املال 1135

  ت األعمالاملسحوبات من شبه منظما 1413
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ار تأدية وظائفها أعباء تتحملها الدولة يف إط نع عبارة عموما النفقات العامة هي

أكثر بل ها. ية واألمنية والدولية وغرياملختلفة االقتصادية واالجتماعية والسياس

رة هذه النفقات وإدا . نظر املواطنهي اليت تربر غرض وجود الدولة يفمن ذلك 

افسية تنيوفر الركائز األساسية لبشكل كفء هو الذي يضمن استمرارية الدولة و

 االقتصاد. 

 

 ة بأنها:ميكن تعريف النفقات العام من منظور إعداد امليزانية وختصيص املوارد

 يًا لكل جهة حكومية .عبارة عن سيولة نقدية يتم اعتمادها سنو

عن  –ة لسنوية املخصصة من قبل الدولأي أنها متثل مبالغ االعتمادات املالية ا

ر البابني األول زة الدولة وبراجمها. ومتثل عناصأجهملختلف  –طريق وزارة املالية 

إحصاءات مالية  ليلد ما إذا نظرنا إليها من منظور أ والثاني من امليزانية العامة.

 احلكومة فإنها:

 ."عامالتعبارة عن اخنفاض صايف القيمة نتيجة امل"

ة يف االلتزامات. اض يف األصول أو زيادفاخنىل دي إؤوبذلك فإن النفقة العامة ت 

 ات العامة كما يلي:ف دليل إحصاءات مالية احلكومة النفقويصن
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 حلكومةا مالية إحصاءات ليلدتصنيف النفقات العامة حسب  2اجلدول رقم 

 البند التصنيف

 تعويضات العاملني 21

 واخلدماتاستخدام السلع  22

 املال الثابت رأساستهالك  23

 الفائدة 24

 اإلعانات 25

 املنح 26

 االجتماعيةاملنافع  27

 مصروفات أخرى 28

 

 النشاط الثاني

 و مبادالت:صنف النفقات التالية بني كونها حتويالت أ

 التحتويالت/مباد البند يفالتصن

  عينيةاألجور والرواتب ال 2111

   خلاصةللمؤسسات اإعانات  252

   الدولية املنح إىل املنظمات 262

  تدريبخمصصات التعليم وال 22131

  النقل 21124

  نفقات استهالكية 222

  ديةجتماعية النقمنافع املساعدة اال 2721

  ةنة والبديلمساعدة األسر احلاض 27214

  ية الفعليةاملساهمات االجتماع 2121



 

 

 10                                    ملصروفاتادورة اإليرادات                            وزارة املالية 

 

  

 التحتويالت/مباد البند يفالتصن

  أعضاء اجملالسومكافآت رؤساء  22311

  ألصولترميمات وحتسينات ا 227
  

 

دات اجلهة ا على مجيع وحنه يصرف منهبالعموم، أي أالنفقات العامة تتصف 

يالت كما ل خدمة معينة أو يف شكل حتوسواء يف شكل مبادالت أي مقاب احلكومية

 يلخصه اجلدول التالي:

 العامة النفقات خصائص 3اجلدول رقم 
 اخلصائص نوع املعاملة

 مبادالت تعويضات العاملني

 مبادالت اخلدماتاستخدام السلع و  

 (احتساب )معامالت داخلية ل الثابتاستهالك رأس املا

 مبادالت     الفوائد

 حتويالت االعانات

 حتويالت املنح

 حتويالت يةاملنافع االجتماع

 مبادالت ألخرىمصروفات امللكية ا

 حتويالت مصروفات أخرى

 

 

 

 :النشاط الثالث
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  الية احلكومية من حيث:قارن بني ميزانية اململكة ودليل إحصاءات م

 مفهوم اإليرادات  -

 النفقاتمفهوم  -

 مع تدعيم اجابتك بأمثلة.
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ومة العامة حتصل عليها احلك ة اليتمجيع التحويالت اإلجباريهي  الضرائب

ع مقابل وم يف أن هذه األخرية تدف. وختتلف الضرائب عن الرسنظاممبوجب 

 ما الضرائب فهي تفرض بدونأخدمات معينة قد تكون فردية أو مجاعية. 

ولة  على األشخاص دفعها للدمقابل مثل الضرائب على الدخل اليت يتعني

 مبجرد حتقق الدخل اخلاضع للضريبة.

 :ويقسم الدليل الضرائب على النحو التالي

 مالية احلكومة تصنيف الضرائب حسب دليل احصاءات 4اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 كاسب الرأمساليةالضرائب على الدخل واألرباح وامل 111

 الضرائب على الرواتب واألجور 112

 يةالضرائب على امللك   113

 الضرائب على السلع واخلدمات 114

 الدولية الضرائب على التجارة واملعامالت   115

 ضرائب أخرى   116

 

اها األفراد على املداخيل اليت يتلق وهي تلك اإلقتطاعات اليت تفرضها الدولة

تقسم هذه إضافية. ومزايا أتعاب وجور ورواتب وال من أكمبختلف األش

 الضرائب حبسب اجلهة اخلاضعة هلا إىل:
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 :رادمستحقة الدفع من األفضرائب  1111

ء ألفراد الطبيعيني سوااهي الضرائب اليت تفرض على مداخيل و

 أو مزايا إضافية.   ابأوأتعا اكانت أجورا أو رواتب
 :كات ومنشآت أخرىمستحقة الدفع من الشر ضرائب 1112

ألشخاص املعنويني من هي الضرائب على تفرض على مداخيل او

. ويف ابعة للدولة أو خاصةشركات ومنشآت أخرى سواء كانت عامة ت

 الية.ى األرباح واملكاسب الرأمسعلالغالب تفرض هذه الضرائب 

  غري خمصصةضرائب  1113

 هات غري خاضعة للفئتنيوهي الضرائب اليت تفرض على مداخيل ج

 السابقتني.  

 كومة العامة:مستحقة الدفع من احلضرائب  11131

  .حلكومة العامةوهي الضرائب اليت تفرض على مداخيل ا

 غري خمصصة أخرى  11132

الية اليت ملداخيل واملكاسب الرأمسالبند الضرائب على ايدرج يف هذا 

رونة . وذلك إلضفاء نوع من املال ميكن إدراجها يف الفئات السابقة

 خلاضغة للضريبة مبا يفعلى احلسابات لتسجيل كل املداخيل ا

 ثنائية.ذلك تلك اليت تفرضها احلاالت االست
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ها ملوظفيهم. واألجور اليت يدفعوناتب اب العمل من جمموع الروربأتفرض على 

لعامل األوىل تفرض على أجر ا وختتلف هذه الضرائب عن السابقة، يف كون

ن لضرائب فيدفعها رب العمل عنفسه مبثابة ضريبة على دخله، أما هذه ا

 توظيفه للعمال.
  

ثروة أو استخدام الضرائب على على خالف الضرائب السابقة، تفرض هذه ال

)مرة كل سنة  منتظمةدورية لى فرتات عهذه الضرائب وقد تفرض . ملكيتها

الفئات سم إىل وتنق غيري يف امللكيةأو ملرة واحد فقط أو عند حدوث تمثال( 

 :التالية

 متلكات غري املنقولةاملتكررة على امل الضرائب   1131

لكية م انتظام على استخدام أوالبند الضرائب املفروضة بيغطي هذا 

هذه الضرائب  وتفرض. الرض واملبانياملمتلكات غري املنقولة واليت تشمل ا

   على قيمة العقار.
  وةالضرائب املتكررة على صايف الثر  1132

وعلى . ثروةنتظام على صايف الإروضة باملفطي هذا البند الضرائب غي 

ذي يساوي: ال لى صايف الثروةخالف البند السابق تفرض هذه الضريبة ع

  . تلك املمتلكات اخلصوم على –ري املنقولة وغاملمتلكات املنقولة  موعجم
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 تضرائب الرتكات واأليلولة واهلبا 1133

فاة ى انتقال امللكية عند ويغطي هذا البند الضرائب اليت تفرض عل

 .بني األفراد األحياء مبا يف ذلك اهلبات اليت تتماملالك 
 رسوم على رأس املال 1135

ألصول القيمة أو الصافية ل ىيغطي هذا البند الضرائب اليت تفرض عل

 اململوكة من قبل اجلهات املؤسسية. 

 ملمتلكاتالضرائب املتكررة األخرى على ا  1136

خل يف لى املمتلكات اليت ال تديشمل كل الضرائب املتكررة املفروضة ع

ازة لى اجلواهر واملواشي، حياملمتلكات غري املنقولة مثل الضرائب ع

، 1132، 1131بالفئات )املدرجة  أي الضرائب غري  األسلحة وغريها

1134). 

أو  حتويل  انتاج أو بيع أو تأجري وتشمل خمتلف الضرائب الواجبة الدفع نتجة

التكوين  هالك الذاتي أوجة االستأو تسليم السلع أو تقديم اخلدمات أو نتي

 ئب إىل ستة أصناف هي: الذاتي. وتنقسم هذه الضرا الرأمسالي
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 تواخلدما السلع على الضرائب 5اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 خلدماتالعامة على السلع واالضرائب  1141

 املكوس االنتقائية 1142

 أرباح احتكار املالية العامة   1143

 معينةخدمات الضرائب على  1144

سلع أو لاعلى السماح باستخدام سلع والدام ضرائب على استخ   1145

 نشطةاألمزاولة 

 خلدماتاألخرى على السلع واالضرائب    1146

 

 دماتالضرائب العامة على السلع واخل  1141 

لسلع ة على إنتاج جمموعة من ايشمل هذا البند مجيع الضرائب املفروض

 وأ ملكيتها تغري آخر يفأي رائها أو أو تأجريها أو توريدها أو بيعها أو ش

كون  عن لضرائب بغض النظروتفرض هذه ا. اخلدماتتقديم على 

 أية مرحلة كما قد تفرض يفو مستوردة أ السلع واخلدمات منتجة حمليًا

 تتفرع هذه الضرائب إىل:و ل اإلنتاج أو التوزيع.حمن مرا

  :ضرائب القيمة املضافة 11411

نظمات ع واخلدمات وتتوىل املتلك الضرائب اليت تفرض على السلهي 

بئها الكامل عالنهائي  يمل املشرتعلى أن يتحمراحل حتصيلها على 

دمات رائب على أسعار السلع واخل. وحتتسب هذه الضيف نهاية األمر
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رى كما قد تفرض على حتى ولو تضمنت يف حد ذاتها ضرائب أخ

 السلع واخلدمات املستوردة.

 ضرائب املبيعات 11412

حدة سواء عند مرحلة وهي الضرائب اليت تفرض على مرحلة وا

 يع باجلملة أو بالتجزئة.ند البالتصنيع واإلنتاج أو ع

 امة أخرى على السلع ضرائب رقم املبيعات وضرائب ع 11413

   واخلدمات
 رى على السلع واخلدماتضرائب التداول والضرائب العامة األخ

 لى السلع واخلدمات يفوتشمل الضرائب الرتاكمية اليت تفرض ع

ند كل مرحلة من مراحل خمتلف مراحل االستهالك. ويتم دفعها ع

ا على املدخالت. أي أنه التداول دون ختفيض الضرائب املفروضة

 ضافة. تراكمية عكس الضريبة على القيمة امل

  ةية والرأمساليالضرائب على املعامالت املال 11414

لكية( املمتلكات )انتقال امل وهي تفرض على أي تغري يطرأ يف ملكية

ليت تفرض اهلبة. وتشمل الضرائب ا باستثناء التغري الناتج عن اإلرث أو

يكات ملالية، الضرائب على الشعلى شراء وبيع األصول املالية وغري ا

القانونية قات املدفوعة على الصفوفات رصواألشكال األخرى للسداد، امل

 قولة.ملكية األصول غري املن اخلاصة مثل إقرار العقود وأشكال نقل

 االنتقائيةاملكوس  1142

رائب لسلع واخلدمات، مثل الضوهي اليت تفرض على أنواع معينة من ا
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ائب ك التبغ والسجائر، الضرعلى سلع الرفاه، الضرائب على استهال

 على استهالك الطاقة وغريها.

 بية(أرباح االحتكارات الضري) أرباح احتكار املالية العامة  1143

لشبه والشركات احلكومية وا يقصد باالحتكارات الضريبية املؤسسات

عني من حتكار بشكل قانوني لنوع ممية املستفيدة من امتياز االواحلك

لبرتول. ولة مثل احتكار انتاج االسلع واخلدمات بهدف رفع مداخيل الد

 دخال هاما للدولة.   متثل الشركاتفأرباح مثل هذه 

 الضرائب على خدمات معينة  1144

لضرائب اينة يف الدولة مثل وهي الضرائب اليت تفرض على خدمات مع

 ، الضرائب على اخلدماتعلى النقل عموما والنقل اجلوي خصوصا

ىل أن هذه وغريه... مع اإلشارة إ البنكية، الضرائب على خدمات التأمني

، 1143، 111، 1141 الفئات  تلك الواردة يف ختتلف عن الضرائب

1412 ،1413 ،11414 ،116 ،1142. 

أو  باستخدام سلع لسماحضرائب على استخدام سلع وعلى ا  1145

 نشطةاأل مزاولة

اليت دار الرخص والتصاريح وعبارة عن احلقوق اليت تفرض إلصهي و

 :وتتفرع هذه الضرائب إىل تدخل يف إطار الدور الرقابي للدولة.
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 الرتاخيص املرتبطة بهاو  سلعال استخدام على ضرائب 6اجلدول رقم 
 البند التصنيف

   ضرائب املركبات 11451

 ام ع وعلى السماح باستخدعلى استخدام السل أخرىضرائب  11452

 سلع أو مزاولة خدمات

 الرخص التجارية واملهنية 114521

 ضرائب التلوث 114522

 تراخيص اإلذاعة والتلفزيون   114523

ة للصيد الرتفيهي، ملكي) الرتاخيص والتصاريح لألسر 114524

 (نيةخيص اإلذاعية والتلفزيو، الرتااألليفة احليوانات

 آخرند بنشطة غري مصنفة يف السماح باستخدام سلع أو أداء أ 114525
 

 دماتالضرائب األخرى على السلع واخل 1146

 ابلة للنفاذاملعادن واملوارد الق يشمل هذا البند الضرائب على استخراج

  دول أخرى. وتشمل خمتلفسواء اململوكة للدولة أو املوجودة يف

ب . ويف الغال1145إىل  1141الضرائب اليت مل ترد يف الفئات من 

زان من ة عن كميات معينة أو أوتكون هذه الضرائب يف شكل مبالغ ثابت

 اإلنتاج.
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 األولالنشاط 

 صنف الضرائب التالية يف احلسابات املعنية

 احلساب املعين الضريبة

  ريةملباني التجاالضرائب السنوية على ا

  الضرائب على املرياث

  سلحةالضريبة على حيازة األ

  همالضرائب على بيع األس

  الضرائب على السجائر

  التالضرائب على صرف العم

 

 النشاط الثاني:

 حلسابقارن بني الضرائب التالية من حيث كيفية ا

 املضافة الضريبة على القيمة -

 الضريبة على املبيعات -

 ضرائب رقم املبيعات -

تعرب السلع  دماة الدفع عنبلدولية واجتكون الضرائب على التجارة واملعامالت ا

أو هتني جكون اخلدمات املقدمة بني احلدود أو اجلمارك الوطنية، أو عندما ت

 .يمآلخر غري مقا مقيم وامأحدهشخصني 

 لي:وتضم الضرائب على التجارة الدولية ما ي
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 ليةالدو التجارة على الضرائب 7اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 خرىالسترياد األا مركية ورسوماجلرسوم ال 1151

 ضرائب على الصادراتال 1152

 تريادأرباح احتكارات التصدير أو االس 1153

 أرباح الصرف 1154

 ضرائب على عمليات الصرفال 1155

 املعامالت الدوليةخرى على التجارة واألضرائب ال 1156
 

 ألخرىالرسوم اجلمركية ورسوم االسترياد ا 1151

ي خدمات سلع إىل البلد أو تلق تشمل كل املداخيل املدفوعة عن ادخال

ع فون اهلدف من هكذا ضرائب روقد يك من أشخاص غري مقيمني.

لية. وقد اردات حلماية املنتجات احملالو ختفيضمداخيل اخلزينة أو 

فقا ردات أو كقيم ثابتة وحتسب هذه الضرائب كنسب من قيمة الوا

 لسلم التعريفة اجلمركية املعتمدة. 

 الضرائب على الصادرات  1152

ن رة للخارج أو عع املصدوتشمل املدفوعات اليت تسدد على السل

 اخلدمات املقدمة لزبائن غري مقيمني

 ادأرباح احتكارات التصدير أو االستري 1153

ز كات املستفيدة من امتياتشمل اقتطاعات أرباح املؤسسات والشر

يم وتلقي سرتادا أو تصديرًا أو تقداحتكار التجارة اخلارجية يف البلد ا
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  . ملقيمةجلهات غري اإىل األشخاص وا أو من اخلدمات 
 أرباح الصرف 1154

ن عحكومة أو ضريبية للتشمل األرباح الناجتة عن السلطات ال

ء قيق هام  بني سعر شراحتالسلطات النقدية اليت متارس من أجل 

 .اليف االدرايةوبيع النقد االجنيب يفوق تغطية التك

 الضرائب على عمليات الصرف 1155

ر ء بسعالنقد االجنيب سواشراء الضرائب املفروضة على بيع أووهي  

  .سعار صرف خمتلفةأصرف موحد أو ب

 مالت الدوليةالضرائب األخرى على التجارة واملعا 1156

تلف جوانب التجارة وتشمل الضرائب األخرى املفروضة على خم

مثل  يت تدفع من قبل املنتجنيواملعامالت الدولية باستثناء تلك ال

، ية، الضرائب على التأمنيلالضرائب املفروضة على السياحة الدو

 الضرائب على االستثمار. وغريها.

 

 النشاط الثالث

 %10ى القيمة املضافة مبعدل على افرتاض أن أحد التجار خيضع لضريبة عل

 ملعامالت التالية:. وقد قام خالل شهر  شعبان با%2وضرائب على املبيعات 

 ريال 200000شراء معدات انتاج مببلغ  -

 ريال 60000مببلغ  شراء مواد أولية -

 ريال 180000بيع منتجات مببلغ  -

 ريال 80000بيع سلع مببلغ  -
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صيل بني عه ملصلحة الضرائب مع التفاملطلوب حتديد املبلغ الذي يتعني عليه دف

 الضريبتني.

غري وعية صورة غالبة على وعاء أو أدرج حتت هذا البند الضرائب املفروضة بنت

 وينقسم هذا البند إىل: .البنود الضريبية السابقةمصنفة ضمن 

 البند التصنيف

 عمالشركات األ علىمستحقة ضرائب  1161

و شركات األعمال أ ضرائب مستحقة على جهات أخرى غري 1162

 غري معرفة.

ء الفعلي ناء على معيار الدخل سوايشمل هذا البند الضرائب اليت ال تفرض ب

س. كما يشمل معايري أخرى مثل ضريبة الرؤو بناء علىأو املتوقع وإمنا تفرض 

ائب ة غري مشمولة ببند الضرأيضا ضرائب الطوابع اليت تفرض على أنشط

لطوابع ( مثل  مداخيل بيع ا11414على املعامالت املالية والرأمسالية )

 االجبارية على العقود.
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ري أن  أغلب ميزانيات الدول، غتشكل اإليرادات الضريبية عنصرا رئيسا يف

ة، بل إنه يف بعض دا بالغ األهميرى تشكل مورهي األخ اإليرادات غري الضريبية

توفر على ثروات  يزانية خصوصا يف الدول اليت تيف املالدول يشكل املورد الرئيس 

ات غري ة احلكومة تشمل اإليرادطبيعية كبرية. وحبسب دليل إحصاءات مالي

 الضريبية:

 12   املساهمات االجتماعية 

 13    املنح 

 14 اإليرادات األخرى 

شكيل رامج الضمان االجتماعي لتبهي مداخيل مقتطعة مستحقة يف إطار 

تماعية ع. تصنف املساهمات االجخمصصات التأمني االجتماعي الواجبة الدف

يعة املستفيد. وهذه حبسب طبيعة الشخص الذي يدفعها وحبسب طب

 املساهمات تكون من:

 جهات التوظيف نيابة عن موظفيهم 

 املوظفني أنفسهم 

 املوظفني حلسابهم اخلاص 

 م يف الضمان االجتماعيل لضمان أحقيتهالعاطلني عن العم 
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و لذوي همني أنفسهم أو لتابعيهم أتدفع هذه املساهمات نقدا أو عينا للمسا

ناء على امية لكنها قد تكون طوعية باحلقوق. وتكون املساهمات يف الغالب إلز

 تزامات الضريبية.اعتبارات أخرى مثل االعفاء من بعض االل

 ىل:ة إوتتفرع املساهمات االجتماعي

 االجتماعية املساهمات 8اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 مساهمات الضمان االجتماعي 121

 .مساهمات اجتماعية أخرى 122

 

 النشاط األول:

 ة وملاذا؟يمن يتوىل دفع املساهمات االجتماع

ة أو وحدات حكومية أخرى مقيم مستحقة لوحدات حكومية منهي حتويالت 

اإلعانات أو  وكنها ال تأخذ شكل الرسوم ألغري مقيمة أو من منظمات دولية 

 املساهمات االجتماعية.

لع أو قديم ستحدة مؤسسية بويعرف التحويل بأنه صفقة تقوم مبوجبها و

من األوىل  األخريةن تتلقى هذه خدمات أو أصول لوحدة حكومية أخرى دون أ

اجلهات  . وتصنف املنح أوال حبسبأية سلع أو خدمات أو أصول يف مقابل ذلك

لتصنيف رأمسالية مثلما يظهر يف ا املاحنة ثم حبسب طبيعة املنحة جارية أو

 التالي:
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 املنح 9اجلدول رقم 
 البند فالتصني 

131 

1311 

1312 

132 

1321 

1322 

133 

1331 

1332 

 جنبيةاألكومات احلمنح 

 منح جارية

 منح رأمسالية

 املنظمات الدوليةمنح 

 منح جارية

 منح رأمسالية

 منح من وحدات حكومية عامة أخرى

 منح جارية

 منح رأمسالية

 :النشاط الثاني

 صنف املبالغ التالية يف حساباتها:

 وظفيهم مبالغ مدفوعة عن أرباب العمل لتأمني م -

 ن اخلليجي دون مقابل مبالغ تلقتها اململكة من منظمة التعاو -

 وك األجنبية املستحقة عن ودائع لدى البن ةالفائد -

 طرية جيار مطار األحساء للخطوط اجلوية القإ -

 قامة رسوم اإل -
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أشكال  ليت حتصل عليها الدولة يفتشمل اإليرادات األخرى خمتلف املداخيل ا

تلكات ية واملنح مثل عوائد املمى غري الضرائب واملساهمات االجتماعأخر

قسم إىل تنوصادر الدخل املتنوعة. وعوائد بيع السلع واخلدمات وغريها من م

 :فئات 5

 األخرى اإليرادات 10اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 دخل امللكية 141

 .واخلدماتمبيعات السلع  142

 تالغرامات و اجلزاءات و املصادرا 143

 ان آخرمكحتويالت غري مصنفة يف  144

 كان آخرمإيرادات متنوعة و غري مصنفة يف  145
 

 :دخل امللكية  141

بل وضع أصول مقا جهة حكومية عامة يشمل هذا البند االيرادات اليت تكتسبها

يل أخرى. وتنقسم مداخ جهة مالية أو موارد طبيعية متلكها حتت تصرف

  امللكية إىل:

 الفوائد 1411

معينة من  احقة ملن ميلك أنواعوهي نوع من املداخيل االستثمارية املست

ها( ودائع، ضمانات الديون وغرياألصول املالية )حقوق السحب اخلاصة، ال
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 ف الفوائد حبسب مصدرهاويضعها حتت تصرف جهة مؤسسية أخرى. وتصن

 على النحو التالي:

 الفوائد 11اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 فوائد غري املقيمني 14111

 حلكومية العامةفوائد من املقيمني غري اجلهات ا 14112

 ة األخرىفوائد من اجلهات احلكومية العام 14113
 

 أرباح موزعة  1412

ام بكونها ووحدات القطاع العومية وهي املداخيل اليت تتلقاها اجلهات احلك

عمال ال اليت توظفها لدى منظمات أامللكية يف مقابل األمو قمالكة حلقو

 :رها على النحو التاليأخرى. وتصنف هذه األرباح أيضا حبسب مصد

 موزعة أرباح 12اجلدول رقم 
 البند فالتصني 

 يمنياملقأرباح موزعة من  غري  14121

 أرباح موزعة من  املقيمني 14122
 

 الاملسحوبات من شبه منظمات األعم 1413

من  كالتوزيع اليت يسحبها املوهي تلك احلصص من املداخيل القابلة لل

ا وإمنا تتيح ه األخرية ال توزع أرباحشبه منظمات األعمال  على اعتبار أن هذ

ملسحوبات وختضع هذه التوزيع. للمالك حق السحب من املداخيل القابلة ل

 لنفس قواعد تسجيل األرباح املوزعة.
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 اإلجيار )الريع( 1415

ملوارد حتت الطبيعية مقابل وضع هذه وهي املداخيل املستحقة ملالك املوارد ا

ه  اإلنتاج. وترتبط هذتصرف أية جهة مؤسسية أخرى الستخدامها يف

آخر من  و يف باطنها أو يف أي شكلاملداخيل باملوارد املؤجرة فوق األرض أ

 أشكال املوارد الطبيعية.

 مبيعات السلع و اخلدمات  142

لى رسوم اإلدارية املفروضة عاملؤسسات السوقية ال مبيعاتوتشمل 

وقية. وتسجل تقوم بها املؤسسات غري الس العرضية اليت املبيعاتات، اخلدم

ات الية أي دون ختفيض النفقمبيعات السلع واخلدمات مببالغها االمج

 املصروفة عنها. وتشمل:

 واخلدمات السلع مبيعات 13اجلدول رقم 
 البند فالتصني 

 مبيعات املؤسسات السوقية 1421

 الرسوم اإلدارية 1422

 السوقية املبيعات العرضية للمؤسسات غري 1423

 خلدماتاملبيعات احملتسبة عن السلع وا 1424

 

  :ةسوقيال املؤسساتمبيعات   1421

غرافية ة ملؤسسة تقع يف منطقة جتشمل املبيعات اليت حتققها منشأة تابع

 على حساباتها الطابع بغلبنشاط انتاجي واحد وي قوموتواحدة 

  االقتصادي.
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 داريةاإلرسوم ال  1422

ة األخرى لرتاخيص والرسوم اإلداريتشمل الرسوم اإللزامية املفروضة على ا

لرسوم قيادة، جوازات السفر، االناجتة عن مبيعات اخلدمات مثل رخص ال

هذه  عتربوت إلذاعية وغريها.القضائية، رخص الشبكات التلفزيونية وا

طي الذي قابل الدور الرقابي والضبمبثابة مبيعات حينما تفرض م الرسوم

 سبة مع تكلفة اخلدمة.متارسه الدولة ويكون الدفع كنسبة متنا

   السوقيةاملبيعات العرضية للمؤسسات غري  1423

ية ققها املؤسسات غري السوقالسلع واخلدمات اليت حتبيعات تشمل م

لرسوم اإلدارية.  ال تدخل يف إطار امة واليتالعا احلكوميةالتابعة للجهات 

الدوائر  اليت تقوم بها استثناًء تغطي هذه املبيعات األنشطة االجتماعية

نتجات نتجات أنشطة بعض املدراس، ممثل بيع موالوكاالت احلكومية  

لرسوم ، رسوم اخلدمات الصحية، ااملزارع النموذجية، البطاقات الربيدية

حلكومية، ، رسوم الدخول إىل املتاحف ايةالدراسية يف املدارس احلكوم

معات رسوم دخول املراكز واجمل املواقف اليت تديرها اجلهات احلكومية،

 الثقافية والرتفيهية احلكومية. 

 مبيعات حمتسبة لسلع وخدمات  1424

سسات ملوظفيها كتعويضات تشمل السلع واخلدمات اليت تقدمها املؤ

هة ة موظفة أو رب عمل من جعينية. وهنا تتصرف اجلهة احلكومية كجه

ت رى. وحتدد هذه املبيعاوكجهة منتجة للسلع واخلدمات من جهة أخ



 

 

 33                                    ملصروفاتادورة اإليرادات                            وزارة املالية 

 

  

ن املوظف عة على املوظفني واعتبار أبالقيمة النقدية للسلع واخلدمات املوز

 ية. راء منتجات اجلهة احلكومقيمة هذه السلع واخلدمات لشاستخدم 

 ملصادراتو ا اجلزاءاتالغرامات و   143 

احملاكم أو و نظمة واللوائح التنفيذيةاأل تفرضهاوتشمل التحويالت اليت 

 األنظمةو لقوانني أل هااكانته األجهزة شبه القضائية على الوحدات بسبب

ألطر القضائية يت مت االتفاق على دفعها خارج ال. وتشمل أيضا املبالغ ااإلدارية

ار اإلجراءات رضها الوحدات احلكومية يف إطية اليت تفئوكذا املدفوعات اجلزا

 اإلدارية. 

 كان آخرمحتويالت غري مصنفة يف   144

اصة اخلؤسسات املو، فراداألمن املقدمة الت والتحوياهلبات اإلعانات ووتشمل 

ى در آخرامص ةأي، وشركاتالكومية، احلري غاجلمعيات ادفة للربح، واهلغري 

 . وتصنف كما يلي:ت الدوليةاملنظماغري املؤسسات احلكومية و

 التوالتحوي واهلبات اإلعانات 14اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 مكان آخرصنفة يف غري مالتحويالت اجلارية  1441

 االعانات 14411

 خرمكان آ مصنفة يف غريجارية أخرى  تحتويال 14412

 مكان آخر رأمسالية غري مصنفة يف تحتويال 1442
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ري احلياة ملتعلقة بالتأمني على غاألقساط  والرسوم واملطالبات ا  145

  املوحدةونظم الضمانات 

يت تضمن ري التأمني على احلياة التشمل األقساط املدفوعة على التأمينات غ

ل نظم ملستحقات املدفوعة من قبأحقية احلصول على التأمني ضد املخاطر، ا

 لي:نات املوحدة. وتصنف كما يالتأمني والرسوم املستحقة لتأمني الضما

 نيبالتأم املتعلقة باتواملطال والرسوم  األقساط 15اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 ات اجلاريةواملطالب األقساط والرسوم 1451

 األقساط 14511

 رسوم نظم الضمانات املوحدة 14512

 املطالبات اجلارية 14513

 املطالبات الرأمسالية 1452

 إيرادات متنوعة أخرى 1453

 

 النشاط الثالث:

 أجب على األسئلة التالية:

ائب لضرالسلع واخلدمات بدال من ا ملاذا تصنف الرسوم اإلدارية مع مبيعات .1

 زامية الدفع؟ لخصوصا وأنها عبارة عن مبالغ إ

 مقابل؟ ملاذا يتم دفع املنح مادامت أنها بغري .2

م أن حقات الضمان االجتماعي رغملاذا تفرض الدول على األفراد دفع مست .3

 دافع لألقساط؟املستفيد يف نهاية املطاف هو الفرد ال
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جات اخلدمة برية من املوظفني لسد احتياك توظف املؤسسات احلكومية أعدادًا

األمر الذي جعل . املاليني يف الكثري من الدولب هذه األعداد حيث تعدالعمومية 

دولة  ةميزانية أي رئيسا يف هم متثل بندًاتآومكاف املوظفنيهؤالء تعويضات 

  والذي تسعى إىل ترشيده بكل الوسائل.

ينية املستحقة موع املكافآت النقدية أو العجمويشمل بند تعويضات املوظفني 

بية داه خالل الفرتة احملاسالدفع للموظف احلكومي مقابل العمل الذي أ

. بعبارة أخرى تيبتكوين رأس املال للحساب الذا املتصل، باستثناء العمل املعنية

دفعها للموظف  تعنيينقدية والعينية اليت املكافآت ال مجيعيشمل هذا البند 

مساهمات أرباب و الرواتب واألجور احلكومي مقابل اخلدمة اليت يؤديها، وتضم

 صاحلل عية(التقاعد والتأمينات االجتما) العمل يف برامج الضمان االجتماعي

 كل التالي:وتنقسم إىل قسمني كما يف الش هميموظف

 العاملني تعويضات 2الشكل رقم 

 

 

تعويضات العاملين
21

مساهمات اجتماعية

212

أجور ورواتب 
211
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( كما 21ة تصنف تعويضات العاملني )لية احلكوماوحبسب دليل إحصاءات م

 يلي:

 الباب األول() العاملني تعويضات تصنيف 16اجلدول رقم 
 البند التصنيف

 األجور والرواتب 211

 النقدية 2111

 العينية 2112

 املساهمات االجتماعية 212

 الفعلية 2121

 احملتسبة 2122

 

 وتأخذ شكلني:

 األجور والرواتب النقدية. 2111

الية أخرى مو باستخدام أية وسيلة املبالغ اليت تدفع نقدا للعاملني أهي 

واتب املبالغ راألجور وال من ستثينللدفع يف مقابل العمل الذي يؤدونه. وت

 :لنقديةتي. وتشمل األجور والرواتب اس املال الذااملدفوعة لتكوين رأ
o هريًا أو وفق أي أو ش ليت تدفع أسبوعيًاا األجور والرواتب األساسية

 جمال زمين آخر.

o نقل وغريهأو بدل ال بدل السكن لالبدالت املدفوعة دوريا للعامل مث 
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o استثناء بتة عن العمل كالعطل األجور املدفوعة عن التوقفات املؤق

 العطل املرضية واإلصابات
o املكافآت اإلضافية السنوية 

o  عينةقدم يف إطار نظم حتفيز مت مكافآت األداء أو اإلجنازات اليت 

o  البدالت احمللية  

o  بدالت االغرتاب  

o   املكافآت 

o  شر" الشهر الثالث ع راتب”ثل السنوية مرواتب التكميلية ال 
العمل مثل  يقوم املوظف بشرائها من رب اخلدماتبعض أن مع اإلشارة إىل 

 لى حساب املوظفني. اقتطاعات النقل الذي يوفره رب العمل ع

لموظفني عات اليت تسددها الدولة لوال جيب أن تضم األجور النقدية املدفو

 أفضل.  تعويضا عن متكينهم من أداء العمل بشكل

احلكومة  يضا املبالغ اليت تدفعهاكما تستثين األجور والرواتب النقدية أ

 ملوظفيها يف شكل:

 ابعنيلتت أو أية بدالت أخرى عن ابدل تعليم األوالد أو بدالت للزوجا 
 لعمل للعاملني الغائبني عن ا املبالغ املدفوعة بشكل كلي أو جزئي

 ومة بسبب املرض أو حوادث العمل أو األم
 هم  ي احلقوق عن فقدان مناصباملبالغ اليت تدفع للموظفني أو لذو

 ادث وغريه.بسبب عجزهم عن العمل أو الوفاة يف ح
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 عينيةالرواتب الو االجور 2112 

مات أو لعامل يف شكل سلع أو خدوتتمثل يف خمتلف املدفوعات املسنحقة ل

واتب املدفوعات ريه. وتستثين هذه األجور والروغأفوائد الأسهم أو تنازل عن 

دمات املقدمة . وجيب أال تكون السلع واخلكوين رأس املال الذاتيتاملتعلقة ب

ميكن أن وتهم ألداء عملهم. من احلكومة ملوظفيها ذات عالقة مبساعد

 تشمل األجور والرواتب العينية:
o ،فريات ، ومنها تلك املستهلكة يف سواملشروبات الوجبات الغذائية

 .العمل
o الكساء 
o سيارات اخلدمة  

o  ه مجيع لنوع الذي ميكن أن يستخدمأو اإلقامة من اخدمات اإلسكان

 وظفأفراد األسرة اليت ينتمي إليها امل
o األنشطة الرياضية والرتفيهية 
o النقل من وإىل العمل وغريه 

 تالي:جور والرواتب على النحو الويف اململكة العربية السعودية تصنف األ
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 كةاململ مليزانية فقًاو والرواتب االجور تصنيف 17اجلدول رقم 
 االسم التصنيف

 املصروفات 2
 تعويضات العاملني 21

 ينيةأجور ورواتب نقدية وع 211
 رواتب وأجور نقدية 2111

 أجور ورواتب أساسية 21111
 البدالت 21112
 مكافآت 21113

 أجور ورواتب عينية 2112
 اإلعاشة العينية 21121
 اإلسكان العيين 21122
 الكساوي العينية 21123
 النقل 21124
 خرىأجور ورواتب عينية أ 21129

 

 امللك سعود النشاط األول: تعويضات العاملني يف جامعة

 يلي: لك سعود ماتظهر الكشوف السنوية لألجور يف جامعة امل

  سعوديمليون ريال  3رواتب أساسية 

   ريال سعودي 250000بدالت السكن والتأثيث 

  ريال سعودي 500000عطل مرضية 

  ريال سعودي 800000املكافأة السنوية 

  ريال سعودي 320000بدل تعليم األوالد 
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  ريال سعودي 180000بدل الزوجة غري العاملة 

   ريال سعودي 750000رواتب األمومة 

  ريال سعودي 120000مصروفات التدريب 

  ريال سعودي 80000تعويضات حوادث العمل 

  ريال سعودي 90000مصاريف الكساوي 

  ريال سعودي 60000سيارات اخلدمة 

  ريال سعودي 85000مصاريف نقل املوظفات 

  ريال سعودي 210000مدفوعات الضمان االجتماعي 

  املطلوب

 واألجور حتديد املصاريف اليت تدرج ضمن الرواتب 

 توزيع املصاريف على البنود املعنية 

ة العامة يحدات احلكوموال اليت تتحملهاتسبة، احملفعلية أو ال، املدفوعاتوهي 

برامج ية يق املنح االجتماعية أو أصناديق الضمان االجتماعي أو صنادجتاه 

وظفيها من أحقية استفادة مصول على حللتمكني موظفيها من ا أخرىتأمني 

 فيها. ئدة موظهات التوظيف لفاهي مدفوعات تتحملها ج . إذًانافعامل

حو همات االجتماعية على النويصنف دليل احصاءت مالية احلكومة املسا

 :التالي
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 االجتماعية املساهمات 18اجلدول رقم 
 االسم التصنيف

 عليةاملساهمات االجتماعية الف 2121
 تسبةاملساهمات االجتماعية احمل   2122

 

 املساهمات االجتماعية الفعلية 2121 

اديق الضمان صنلالتأمني، أو  هاتجل ستحقة الدفعاملساهمات وهي امل

برامج  ى مسئولة عن تنظيم وإدارةوحدات مؤسسية أخرلاالجتماعي، أو 

ديق مة العامة اليت تدير صناالتأمني االجتماعي، ومنها وحدات احلكو

  .مستقلة غري معاشات تقاعد

 املساهمات االجتماعية احملتسبة  2122

ني أو شرة إىل موظفيها احلاليتقدم بعض احلكومات منافع اجتماعية مبا

 أو دون إشراك شركة تأمني)صة السابقني أو عائالتهم من مواردها اخلا

ب احتساب مساهمات اجتماعية جي. و(الضمان االجتماعي صندوق

ضمان لوبة لاليت تكون مط جتماعيةمساوية يف قيمتها ملقدار املساهمات اال

  .احلق الفعلي يف املنافع

على  تصنف املساهمات االجتماعيةأما ميزانية اململكة العربية السعودية ف

 النحو التالي:
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 يف ميزانية اململكة يةاالجتماع املساهمات فيتصن 19اجلدول رقم 
 االسم التصنيف

 ب العملاالجتماعية ألربااملساهمات  212
 مساهمات اجتماعية فعلية 2121

 لتقاعدحصة احلكومة للمؤسسة العامة ل 21211

 عيةلتأمينات االجتماحصة احلكومة للمؤسسة العامة ل 21212

 تأمني طيب 21213
 مكافأة نهاية اخلدمة 2122

 

 النشاط الثاني:

 الية:العناصر التظهرت ومية الشهري ألحدى املؤسسات احلكيف احلساب 

  اقتطاعات التقاعد 

  مصاريف التقاعد 

   اقتطاعات الضمان االجتماعي 

  مصاريف الضمان االجتماعي 

  مصاريف اخلدمات الصحية 

 اخلارج تعويضات العالج أثناء فرتات اإلجارة ب 

 جتماعية وصنفها حسب نوعحدد العناصر اليت تصنف ضمن املساهمات اال .1

 املساهمة االجتماعية

 هذه العناصر يف حساباتها املعنية  صنف .2
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ت استخدام السلع نفقابنود العامة بروز  تعرف امليزانيات ،إىل جانب األجور

غ أو من اعات سواء من حيث املبالواستهالك رأس املال، خصوصا يف بعض القط

 حيث تعدد احلسابات.  

ال ملؤسسات احلكومية راس املوباإلضافة إىل السلع واخلدمات، تستهلك ا

ن الكثري كل الطابع النقدي لذلك فإالثابت، غري أن هذا االستهالك ال يأخذ ش

كومة يعتربه م أن دليل إحصاءات مالية احلتدرجه يف ميزانياتها رغ من الدول ال

 عنصرا من عناصر االنفاق احلكومي.

تأخذ شكل  ف التمويل اليت غالبًا مايعلى خالف استهالك رأس املال تظهر تكال

 الفوائد ضمن حسابات امليزانية.  

ط املؤسسات ات اليت مت استهالكها يف نشاالسلع واخلدم ويتعلق األمر بقيمة

 و غري سوقية.  احلكومية سواء كان األمر ألغراض سوقية أ

 عند  سيتم استخدامها ولي ايسجل استخدام السلع كإنفاق عندم

 ى وتستهلك يف نفس الوقت.شرتشرائها. أما اخلدمات فهي ت

 ناتها تطرأ على خمزوت اليت يدرج ضمن استخدام السلع أيضا التغريا

 كات.نها يف املخازن ضمن االستهالف ملمما يؤدي إىل إدراج التا

 رتة اقتنائها. ة عليها اثناء فعملدفوتضم قيمة السلع املشرتاة كل املبالغ ا 

 ياستخدام السلع واخلدمات ما يل يشمل: 
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o م وما ملون يف القيام بأعماهلالسلع واخلدمات اليت يستخدمها العا

   اخلدماتمكافآت مقابل تلك السلع ويدفع من 

o كلفة النفقات على السلع املعمرة غري امل     
o الزامية( لثابتةالنفقات على إصالح وصيانة األصول ا(  
o املشرتيات من أسلحة التدمري  
o ت غري ومة إلنتاج سلع وخدماالسلع واخلدمات اليت تستخدمها احلك

  سوقية يتم توزيعها على قطاع األسر
ع مجيع السلاخلدمات من وبعبارة أخرى يتألف بند استخدام السلع و

وفرها اج السلع واخلدمات اليت تواخلدمات اليت تستخدمها احلكومة يف إنت

ستعمل ردي، باستثناء تلك اليت تللمجتمع سواء لالستهالك اجلماعي أو الف

سفريات، ال نفقات ما يلي:ن بنود هذه الفئة وم ،يف تكوين رأس املال الذاتي

، الوقود، والصرف الصحي، مجع النفايات ،اخلدمات الربيدية، إمدادات املياه

 ستئجار العقاراملكتبية، إصالح وصيانة، ، تسجيل السيارات، اللوازم ااالتصاالت

اليف رسوم اخلدمات القانونية، تكواملعدات، الرسوم املصرفية، التكاليف و

اجلدوى،  عالن، االستشارات، دراساتالتدريب، حفالت االستقبال الرمسية، اإل

 ...رسوم العضوية، رسوم القروض، قطع الغيار
صاءات لع واخلدمات" يف دليل إحوعلى الرغم من عدم تقسيم "استخدام الس 

ي فقد مت تقسيمه من الصادر عن صندوق النقد الدول 2014مالية احلكومة 

هو موضح كما ة رئيسي أقسام تسعةإىل  قبل الوزارة يف امليزانية العامة للدولة

 :اجلدول التالييف 
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 لكةيف ميزانية املم دماتواخل السلع استخدام تصنيف 20اجلدول رقم 
 االسم التصنيف

 نفقات تشغيلية 221
 نفقات استهالكية 222
 نفقات خمصصة 223
 الصيانة والنظافة والتشغيل 224
 رات وإشراف ومعلوماتو استشادراسات وتصاميم  225
 ترميمات وحتسينات األصول 227
 فروق حتويل العمالت 228
 سلع وخدمات أخرى 229

 

 نفقات تشغيلية 221

كن من تسمح بتشغيل املرافق ومت وتشمل خمتلف أوجه االنفاق احلكومي اليت

 نحو التالي: على الاململكة يزانية مفيذ األنشطة املختلفة. وتفصل يف تن
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  ميزانية اململكةيف تشغيليةال نفقاتتصنيف ال 21اجلدول رقم 
 االسم التصنيف

 نفقات اخلدمات العامة 2211
 الكهرباء 22111
 املياه والصرف الصحي 22112
 االتصاالت 22113
 الربيد 22114
 شحن اللوازم واملعدات 22115
 اتواحملروقنفقات الوقود  2212

 حمروقات 22121
 غاز 22122
 نفقات وقود وحمروقات أخرى 22129
 نفقات إدارية 2213

 خمصصات التعليم والتدريب 22131
 حفالت وضيافات 22132
 املصاريف السفرية 22133
 تذاكر السفر 22134
 عارضتنظيم ندوات ومؤمترات وامل 22135
 بدل الضيافة النقدي 22136
 نفقات إدارية أخرى 22139
 استئجار 2214

 استئجارالعقار 22141
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 االسم التصنيف
 اآلالتاستئجار األجهزة واملعدات و 22142
 استئجار وسائط النقل 22143
 نفقات استئجار أخرى 22149

 نفقات استهالكية 222

ظمة مثل ملادية يف تنفيذ أنشطة املنستهالك السلع اوهي اليت تتعلق با

ريها. وتفصل يف لزمات الطبية وغيار، املستالغ املستلزمات املكتبية، فطع

 ي:على النحو التالاململكة يزانية م

 اململكة ميزانية يف االستهالكية النفقات تصنيف 22اجلدول رقم 
 االسم يفالتصن

 مصروفات مكتبية 22201
 احلاسب اآللي 22202
 نفقات طبية 22203
 يةيئية وبيطرية وخمربومبيدات زراعية وبمواد  22204
 مواد ومستلزمات صناعية 22205
ط واملعدات ووسائ قطع غيار األجهزة واآلالت 22206

 النقل واحملطات
 كساوي 22207
 جتهيزات 22208
 التجهيزاتخدمات غسيل وكي الكساوي و 22210
 نفقات استهالكية أخرى 22299
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 نفقات خمصصة 223

، نفقات لسمعينة مثل انعقاد اجملا املخصصة لتعطية أحداثوهي النفقات 

نف يف مني الشريفني وغريها. وتصاألنشطة املهنية والرياضية نفقات احلر

 امليزانية السعودية على النحو التالي:

 اململكة ميزانية يف املخصصة النفقات تصنيف 23اجلدول رقم 
 االسم التصنيف

 نفقات اجملالس 2231
 السمكافآت رؤساء وأعضاء اجمل 22311
 لسالنفقات التشغيلية للمجا 22312
 اتالنفقات املتفرقة للبلدي 22313
 نفقات توعوية وعلمية 2232
 نفقات احلرمني الشريفني 2233

 ني الشريفنيإعانة أئمة ومؤذني احلرم 22331
 سدنة الكعبة 22332
 لرياضيةنية واالعالمية وااملهنفقات االنشطة  2234

 لثقايفنفقات النشاط الرياضي وا 22341
 التلفزيونيةنفقات الربامج اإلذاعية و 22342
 إلعالميةنفقات الوثائق واملواد ا 22343
 ني القانونينيأتعاب احملامني واحملاسب 22344
 نفقات أخرى خمصصة 2239
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 الصيانة والنظافة والتشغيل 224

خرون دمها متعاملون آدمات يقالغالب تكون هذه النفقات يف شكل خويف 

يل وغريه. شغانة والنظافة والتة وتتعلق أكثر بالصييمللجهة احلكو

 لنحو التالي: لكة على اوتفصل يف ميزانية املم

 التشغيلو والنظافة الصيانةنفقات  24اجلدول رقم 
 االسم التصنيف

 ملباشرةالتشغيل والصيانة والنظافة ا 2241
 قودع -الصيانة والنظافة  2242

 مباني ومنشآت 22421
 املدناالحياء السكنية و -الصيانة والنظافة )عقود(  22422
 املعداتاألجهزة واآلالت و -الصيانة والنظافة )عقود(  22423
 مرافق عامة -الصيانة والنظافة )عقود(  22424
 ىصيانة ونظافة أخر -الصيانة والنظافة )عقود(  22429
 عقود -التشغيل  2243

 ي ومنشآتمبان -التشغيل )عقود(  22431
 تهزة واآلالت واملعدااألج -التشغيل )عقود(  22432
 ق عامةمراف -التشغيل )عقود(  22433
 نية واملعلوماتالتق -التشغيل )عقود(  22434
 عقود تشغيل أخرى 22435
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 معلوماتدراسات وتصاميم و استشارات وإشراف و225 

هات شارات اليت تستفيد منها اجلواالستف الدراسات يتتعلق مبصار

  حو التالي: احلكومية من جهات أخرى، وتفصل على الن

 والتصاميم واالستشارات الدراسات نفقات 25اجلدول رقم 
 االسم التصنيف

  
 مخدمات الدراسات والتصامي 2251
 خدمات االستشارات 2252
 خدمات اإلشراف 2253

 

 خدمات فنية وإدارية وأمنية مساندة 226

ق جبوانب د السابقة وتتعل البنريف اخلدمات غري الواردة يفوتغطي مصا

  املؤسسات. فنية خاصة أو تتعلق باجلوانب األمنية يف

 ترميمات وحتسينات األصول 227

تخدامية حلكومية لرفع الطاقة االسالنفقات اليت تتحملها املؤسسة اتشمل 

 أو العمر االستخدامي ألصول املؤسسة.

 فروق حتويل العمالت 228

 لعمالتوتغطي خسائر الصرف الناجتة عن فوارق ا

 سلع وخدمات أخرى 229

فة يف لسلع واخلدمات غري املصنوتشمل النفقات ذات العالقة باستخدام ا

 لسابقة.البنود ا
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 األولالنشاط 

 حلكومية تبني ما يلي:حدى املؤسسات ايف بنود املصاريف إل

   60000شراء أدوات عمل يدوية  -

    60000إعادة طالء املباني  -

   40000شراء قرطاسيات ومستلزمات مكتبية  -

   120000عقود النظافة للمرافق  -

  20000كهرباء -

  450000هاتف -

  230000مستلزمات السالمة -

  60000استشارات  -

  15000 مشاركة يف مسابقات رياضية -

 640000شراء معدات  -

 43000شراء قطع غيار  -

 280000تهيئة مواقف السيارات  -

 140000تعويضات الضمان االجتماعي  -

 1950000شراء سيارات  -

 12000مصاريف نقل املستلزمات املكتبية  -

 22ؤسسة يف احلساب ما هو جمموع املصاريف اليت حتملتها امل .1

 ضمن بنودها 22صنف املصاريف املندرجة يف احلساب  .2
 

ألصول غري رصيد رأس املال الثابت واالخنفاض يف القيمة احلالية ليقصد به ا

 .املعتاد املنظورة نتيجة للتدهور املادي والتقادم
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احلالية  نه يقيس االخنفاض يف القيمةالبند معاملة داخلية حيث أيعترب هذا 

خيتلف مفهوم  وعليه ،تقادم املعتادلألصول الثابتة بفعل التدهور املادي وال

الذي  ن إهالك رأس املال الثابتاستهالك رأس املال الثابت بدرجة كبرية ع

هذا البند ال  نونظرا أل ،ل الثابتةيرتكز عادة على التكلفة التارخيية لألصو

 بنود امليزانية. منض ينطوي على أي تدفق نقدي، فأنه ال يدرج

مة السوقية س القيمة اجلارية أو القيويقيم استهالك رأس املال الثابت على أسا

 لتارخيية.أو تكلفة االستبدال لألصل وليس تكلفته ا

 :النشاط الثاني

 ريال سعودي،1200000 حافالت لنقل الطالبات مببلغ 10اقتنت جامعة االمام 

لسوقية لرابع تبني أن قيمتها اسنوات. أثناء جردها يف العام ا 08الستعماهلا ملدة 

 ريال سعودي. 400000تقدر ب 

 :اهالكا خطيا سنويا ثابتا على اعتبار أن اجلامعة تطبق على احلافالت

 حلافالتما هي القيمة الدفرتية الصافية هلذه ا -

 ر إن وجد؟احلافالت أم ال؟ وبكم يقد املال علىهل هناك استهالك لرأس  -

القائم  ا للدائن مقابل أصل الدينهي املبالغ اليت يتوجب على احلكومة دفعه

كون واجبة . وتروض، واحلساباتكسندات اخلزينة، والصكوك احلكومية، والق

ات، ا معينة من اخلصوم كاإليداععالدفع على الوحدات اليت تتحمل أنوا

تصنف يف ميزانية و .احلسابات املدينةواألوراق املالية عدا األسهم، والقروض، و

 الي:اململكة العربية السعودية على النحو الت
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 نفقات التمويل 26اجلدول رقم 
 االسم يفالتصن

 نفقات متويل 24
 نيلغري املقيمنفقات متويل  241
 احلكومة العامة نفقات التمويل للمقيمني عدا 242

 تسديد أقساط وعوائد 2421
 العامة األخرى نفقات متويل لوحدات احلكومة 243
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إنها فاتق املؤسسات احلكومية بالنظر حلجم املسؤوليات امللقاة على ع

تخدام السلع كافآتهم واسمموظفيها و اتتتحمل أعباء أخرى غري تعويض

فقات متويله، إذا تتحمل أيضا ندمات واستهالك رأس املال الثابت وواخل

االجتماعية  ماعية معينة واملنح واملنافعجتاإلعانات اليت تقدم لفئات ا

 واملصروفات األخرى.

 حدات احلكومة العامة إىلهي مدفوعات جارية بدون مقابل، تقدمها و 

د من اء كانت عامة أو خاصة. ويستبعسو املؤسسات ذات الطابع السوقي

إىل  مصروفات أخرى( والتحويالتاإلعانات كل من التحويالت الرأمسالية )

خرى التحويالت إىل وحدات حكومية أ)منافع اجتماعية( و واألفراد األسر

 جلهة املستفيدة منها إىل: حبسب اوتنقسم اإلعانات   ،)منح(

 اإلعانات 27اجلدول رقم 
 االسم يفالتصن
 ةالشركات العامإعانات  251

 اليةملاإعانات للشركات غري  2511
 إعانات للشركات املالية 2512
 خلاصةا إعانات للمؤسسات 252

 ةالياملغري  إعانات للمؤسسات اخلاصة 2521
  اليةامل إعانات للمؤسسات اخلاصة 2522
 إعانات لقطاعات أخرى 253
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 على النحو التالي:إلعانات اأما يف ميزانية اململكة فتصنف 

 اململكة ميزانيةتصنيف االعانات يف  28اجلدول رقم 
 االسم يفالتصن
 إعانات الشركات العامة 251

 ري املاليةإعانات الشركات العامة غ 2511
 إعانة شركات الكهرباء 25111
 ة املاليةالشركات العامإعانات  2512
 خلاصةا للمؤسساتإعانات  252

 خلاصة غري املاليةا املؤسسات إعانات 2521
 إعانات تعليمية 25211
 غذائيةإعانات ملشاريع زراعية و 25212
 ةإعانات املشاريع املهني 25213
  مالية أخرىإعانات ملشاريع خاصة غري 25219
 إعانات خاصة مالية 2522
 إعانات أخرى 253

 

حدة حكومية من وحدة حكومية إىل و ليةحتويالت جارية أو رأمساهي عبارة عن 

دخل ضمن جمال واليت ال ت  منظمة دولية، أو إىلمقيمة أو غري مقيمة أخرى

 ماعية.الرسوم أو اإلعانات أو املساهمات االجت
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  :املنح اجلارية  -

تبطة أو نفاق اجلاري واليت ال تكون مرألغراض اإل وهي املنح اليت تقدم 

  لقية للمنحة.مشروطة باكتساب أصل من جانب اجلهة املت

 :املنح الرأمسالية  -
 .تلقيةأصول من جانب اجلهة املتناء اق ألغراض وهي املنح اليت تقدم

لشكل العيين أو ا كنها قد تأخذ أيضًاتدفع املنح يف الغالب يف الشكل النقدي ل

جلهات ءات مالية احلكومة حبسب اشكل اخلدمات. وتصنف املنح يف دليل إحصا

 و التالي:املستفيدة منها وحبسب طبيعتها على النح

 احلكومة مالية اءاتإحص دليل يف املنح فيتصن 29اجلدول رقم 
 االسم يفالتصن
 ألجنبيةاإىل احلكومات املنح  261

 جاريةاملنح  2611
 رأمساليةاملنح  2612
 لدوليةإىل املنظمات ااملنح  262

 جاريةاملنح  2621
 رأمساليةاملنح  2622
 رىومة العامة األخإىل وحدات احلكاملنح  263

 جاريةاملنح  2631

 رأمساليةاملنح  2632

كما  لعربية السعوديةاميزانية اململكة يف  تقريبااملعتمد و ذا التصنيف هوه

  يظهر من اجلدول التالي:
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 ملكةميزانية امل يف املنح تصنيف 30اجلدول رقم 
 االسم يفالتصن

 املنح 26
 املنح حلكومات أجنبية 261

 .منح جارية حلكومات أجنبية 2611
 بيةمنح رأمسالية حلكومات أجن 2612
 دوليةاملنح ملنظمات  262

 منح جارية ملنظمات دولية 2621
 يةمنح رأمسالية ملنظمات دول 2622
 كومة العامةاملنح لوحدات أخرى يف احل 263

 ةاحلكومة العام منح جارية لوحدات أخرى يف 2631
 عامةيف احلكومة ال منح رأمسالية لوحدات أخرى 2632

 

تهم ضد خماطر حلمايواألفراد  األسر نقدية أو عينية تقدم إىلهي حتويالت 

تشمل و ،رفاهيتهموواردهم اجتماعية قد يكون هلا تأثري سليب على م

سرة، ومنافع وبدالت الوالدة، وبدالت األ ،تكاليف العالجالتحويالت النقدية 

ن غناء عهاء اخلدمة يف حالة االستالبطالة، ومعاشات التقاعد، وتعويضات إن

ت ف بيوييجة حادث، ومصارالعمالة أو يف حالة العجز أو الوفاة نت

ضات العالج اعية العينية فتشتمل على تعويأما املنافع االجتم ،النقاهة...اخل

يات، واألدوية واإلقامة باملستشف راحية،وعالج األسنان، والعمليات اجل ،الطيب
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ت مماثلة. ع أو خدماملنزلية، وسلواملستلزمات الطبية األخرى، والرعاية ا

 هي:الثة أقسام رئيسية ثوتنقسم املنافع االجتماعية إىل 

 منافع الضمان االجتماعي 271

اديق واليت تقوم بدفعها صن تشمل مجيع التعويضات السالفة الذكر 

عينة شاركة يف برامج تأمني ماالجتماعي لألسر مبوجب امل التأمني

 تديرها هذه الصناديق.

 املساعدة االجتماعيةمنافع  272

تغطية نفس ل أو عينًا اد نقدًاهي حتويالت تدفع لفائدة األسر واألفر

يف  االجتماعي لكنها مدرجة االحتياجات اليت تغطيها منافع الضمان

مجيع  ع املساعدة االجتماعيةخطط التأمني االجتماعي. وتستثين مناف

 مني االجتماعي.املنافع املدفوعة من قبل صناديق التأ

 ت التالية:افع اليت تدفع يف احلاالتشمل منافع املساعدة االجتماعية املن

 ة.ملخاطر موضوع املساعدعدم وجود خطط تأمني اجتماعي تغطي ا 

 طط يف االستفادة من منافع خ عدم أحقية الفئة املعنية باملساعدة

 الضمان االجتماعي.

 ألسر ااعي مقدمة باسم كون املساهمة يف خطط الضمان االجتم

 تماعية.فراد املعنيني باملساعدة االجواأل

  ملعنيةلتغطية املخاطر اماعي منافع الضمان االجت مناسبةعدم 
 ىوعة ضمنيا يف رسوم أخركون منافع املساعدة االجتماعية مدف 
 االجتماعية للدولة كون اخلطر املعين يدخل ضمن السياسة 
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حبوادث  املتعلقة التحويالت وال تشمل منافع املساعدات االجتماعية

 ل يف بند التحويالت غريمعينة مثل الكوارث الطبيعية اليت تسج

 املصنفة.

 العملرتبطة باملاملنافع االجتماعية  273 

دة الجتماعي ومنافع املساعتغطي حتويالت مماثلة ملنافع الضمان ا

ظفيها ب عمل، بدفعها فقط ملواالجتماعية لكن تقوم احلكومة بوصفها ر

 ركة يف الربنامج.وحدات حكومية أخرى مشا أو ملوظفي

 لنحو التالي:ة املنافع االجتماعية على امالية احلكوم إحصاءاتويصنف دليل 

 كومة دليل حصاءات مالية احليف االجتماعية املنافعتصنيف  31اجلدول رقم 
 االسم يفالتصن
 منافع الضمان االجتماعي 271

 النقدية  الضمان االجتماعيمنافع  2711
 عينيةلمنافع الضمان االجتماعي ا 2712

 ةمنافع املساعدة االجتماعي 272

 النقدية ةمنافع املساعدة االجتماعي 2721

 العينية ةمنافع املساعدة االجتماعي 2722

 ملتعلقة بالتوظيفااملنافع االجتماعية  273

 نقديةلا بالتوظيفلقة املنافع االجتماعية املتع 2731

 عينيةلالقة بالتوظيف املنافع االجتماعية املتع 2732

 

 لتالي:ة السعودية فهو على النحو اأما تصنيفها يف ميزانية اململكة العربي
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 ميزانية اململكة يف االجتماعية املنافع تصنيف 32اجلدول رقم 
 االسم يفالتصن

 االجتماعيةاملنافع  27
 منافع الضمان االجتماعي 271

 نقديةمنافع الضمان االجتماعي ال 2711
 عينيةمنافع الضمان االجتماعي ال 2712
 منافع املساعدة االجتماعية 272

 النقدية منافع املساعدة االجتماعية 2721
 إعانة الضمان االجتماعي 27211
 صةنفقات ذوي االحتياجات اخلا 27212
 خلارجالسعوديني  يف ا مساعدة السجناء واملتضررين 27213
 ديلةمساعدة األسر احلاضنة والب 27214
 جتماعيةإعانة زواج نزالء الدور اال 27215
 عملاعانة الشباب الباحث عن ال 27216
 نقدية األخرىمنافع الضمان االجتماعي ال 27219
 العينية منافع املساعدة االجتماعية 2722

 اصةُمعينات ذوي االحتياجات اخل 27221
 اإلعاشة 27222
 نفقات املرضى ونزالء الدور 27223
 نفقات العالج 27224
 العينية األخرى منافع املساعدة االجتماعية 27229

 ة بالعمالةاملنافع االجتماعية املتصل 273
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 االسم يفالتصن
 ظيفاملتعلقة بالتوة املنافع االجتماعية النقدي 2731

 نوخمصصات املتقاعديرواتب  27312
 يفاملتعلقة بالتوظة املنافع االجتماعية العيني 2732

 

لفوائد والتحويالت خالف ات على املمتلكات النفقاتتألف النفقات األخرى من 

ة الدفع عن اط والرسوم واملطالبات الواجباألقسو مكان آخرغري املصنفة يف 

 وحدة.احلياة والضمانات املالتأمينات غري 

 النحو كومة املصروفات األخرى علىإحصاءات مالية احلوعليه يصنف دليل 

 التالي:

 حلكومةا مالية إحصاءات ليلدتصنيف املصروفات األخرى يف  33اجلدول رقم 
 االسم يفالتصن
 لفوائدا عداملمتلكات على ااألخرى النفقات  281
 مكان آخر والتحويالت غري املصنفة يف 282
ع عن ات الواجبة الدفاألقساط والرسوم واملطالب 283

 ضمانات املوحدةالتأمينات غري احلياة وال

 لفوائدالنفقات األخرى على املمتلكات عدا ا 281

يعية حينما صول املالية واملوارد الطبوتتمثل يف النفقات اليت تدفع ملالك األ

ثمارية االست تلف النفقاتحتت تصرف وحدات أخرى. وتشمل خميضعونها 
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يفصل دليل أنها مصنفة يف بند مستقل. و باستثناء الفوائد على اعتبار والريوع

 التالي: إحصاءات احلكومة هذه النفقات على النحو

 الفوائد عدا كاتاملمتل على األخرى النفقات 34اجلدول رقم 
 االسم يفالتصن

 مصروفات أخرى 28
 الفائدة مصروفات على املمتلكات عدا 281

 أرباح موزعة 2811
 أرباح موزعة لغري املقيمني 28111
 أرباح موزعة للمقيمني 28112
 لشركاتا شبهمسحوبات من دخل  2812
 دخل االستثمار مصروفات امللكية على توزيع 2813
 الريــع 2814

 ساحات الريعيةاألراضي وامل استئجار 28141
 يأجور استخدام الطيف الرتدد 28142
 ملعاد استثمارهاأرباح االستثمار االجنيب ا 2815

 

 :حتويالت غري مصنفة يف بند آخر 282

للربح  ةفدسات اخلاصة غري اهلاتشمل اهلدايا والتحويالت لألفراد واملؤ

لة يف دات احلكومية غري املشموواجلمعيات غري احلكومية، الشركات والوح

الغرض. وتصنف هذه  أصناف أخرى من التحويالت اليت ختدم نفس

 لتالي:ة مثلما يظهر يف اجلدول االتحويالت حبسب كونها جارية أو رأمسالي

 آخر بند يف مصنفة غري حتويالت 35اجلدول رقم 
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 االسم يفالتصن
 آخر ندبحتويالت غري مصنفة يف  282

  مكان آخرحتويالت جارية غري مصنفة يف 2821
 درسيراسية والنقل املمكافآت الطلبة والرسوم الد 28211
 نفقات تعليمية وحبثية 28212
 ليةاملساهمة يف املنظمات الدو 28213
 نفقات التأمني 28215
 تعويضات 28216
 ري اهلادفة للربحإعانة املؤسسات واجلمعيات غ 28217
 ة يف مكان آخرحتويالت رأمسالية غري مصنف 2822
 البنود العامة 2823

 ءمصروفات الطوارى 28231
 احتياطي قسم املصروفات 28232
 مارات املناطقالنفقات الطارئة عن طريق أ 28233

 

اة ونظم بالتأمني على غري احلية االقساط والرسوم واملطالبات املتعلق 283

 الضمانات املوحدة

سات/خطط ري احلياة املدفوعة ملؤسوتشمل هذه النفقات أقساط التأمني على غ

طر ستحقاق التأمني ضد املخاالضمان االجتماعي لضمان االستفادة من ا

إلدارية باإلضافة إىل الرسوم ا ومطالبة مؤسسات الضمان االجتماعي بذلك،

 وحدة.ستفادة من الضمانات املاليت تضمن اال
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ظهر من ية أم رامسالية مثلما يوتفصل هذه النفقات أيضا حبسب كونها جار

 اجلدول التالي:

 بالتأمني املتعلقة تواملطالبا والرسوم االقساط 36اجلدول رقم 
 االسم يفالتصن
لتأمني على بات املتعلقة االقساط والرسوم واملطالبا 283

 ملوحدةغري احلياة ونظم الضمانات ا
 ت اجلاريةاالقساط والرسوم واملطالبا 2831

 االقساط 28311

 رسوم نظم الضمانات املوحدة 28312
 املطالبات اجلارية 28313
 املطالبات الرأمسالية 2832
 عام -أخرى  284
 

 األولالنشاط 

 ا يلي:ميف حسابات إحدى املؤسسات احلكومية يظهر 

 مانةمستحقات الضمان االجتماعي عن موظفي األ -

 وظفي األمانةماقتطاعات الضمان االجتماعي من  -

 فني مبهام يف اخلارجتعويضات الضمان االجتماعي ملوظفني مكل -

 رجمصاريف الوالدة ملوظفني يشتغلون باخلا -

 دورات تدريبية لفائدة شباب بطالني -

 اعانات ملتقاعدي األمانة -

 موظفي األمانة رواتب وأجور -
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 اهلدايا املقدمة ملتقاعدي األمانة -

  دراسة اجتماعية عن ارتفاع نسبة الطالق -

 مصاريف حتويل مياه السيول -

 عقود نظافة مباني األمانة -

 عقود تشغيل نظام معلومات األمانة -

 أتعاب احملامني -

 28و  27حدد العناصر اليت ال تندرج ضمن احلسابني 

 يف حساباتها املعنية. 28و  27 سابنيصنف العناصر املندرجة يف احل

 

ًا ن طريق تنفيذ الربامج وفقهي عبارة عن نفقات حكومية يتم تأديتها ع

 : نوعني ىلإامليزانية العامة للدولة تنقسم الربامج ب. للميزانية العامة

 النوع األول 

 ،سنوات على عدةتم تنفيذها الربامج املرتبطة بعقود تنفيذية حيث ي

 ، فج حيدد هلا سقف من التكالين تلك الربامإوبناًء على ذلك ف

حيث يتم توزيع تلك  ،ويعتمد هلا اعتمادات )سيولة( كل سنة

وتشمل أغلب  ،راعاة سنوات العقداالعتمادات وفقاً لتلك التكاليف مع م

و ية، أاملنشآت واملرافق احلكومهذه الربامج النظافة وصيانة املباني و

 ملرافق احلكومية.صيانة وتشغيل األجهزة واملعدات داخل ا
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 النوع الثاني 

يق رة حيث يتم تنفيذها عن طالربامج الغري مرتبطة بعقود تنفيذي 

لربامج ال حيدد ن تلك اإبناًء على ذلك فو ، من اجلهة التعميد املباشر

 ،ةا اعتمادات )سيولة( كل سنويعتمد هل ،هلا سقف من التكاليف

امج يف وتشمل أغلب هذه الرب ،يةوتتمثل هذه الربامج يف الربامج السنو

يت ال ات ذات الصفة العامة الالصيانة والتشغيل املباشر وبعض اخلدم

 .حلكوميةترتبط بربنامج حمدد لدى بعض اجلهات ا

 

ة جلهات احلكومين طريق ايتضمن هذا القسم برامج التشغيل املباشر ع

 من باب تعويضات العاملنيملرافقها، وقد تتضمن هذه الربامج عناصر ض

ليل عناصر ضمن بقية أبواب دوعناصر ضمن باب استخدام السلع واخلدمات و

عنصر  ، وجيب أن يأخذ كل2001/2014احصاءات مالية احلكومة تصنيف 

تصادية، وقد القافق مع النفقة امن عناصر الربنامج التصنيف الصحيح املتو

زارة تقنية املعلومات بو إعداد أساس ألداء ذلك من خالل 2016مت مبيزانية 

 املالية وأعيد تصنيف أغلب تلك العناصر.

صيانة رافق احلكومية، وبرامج لليتضمن أيضًا برامج للصيانة والنظافة للم

، ومجيع توفرة لدى اجلهات احلكوميةوالتشغيل للمرافق واملعدات واألجهزة امل

ن كات القطاع اخلاص، وجيب أهذه الربامج تؤدى عن طريق التعاقد مع شر

ادية، وأغلب تصمع النفقة االق يصنف كل برنامج التصنيف الصحيح املتوافق
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من باب استخدام السلع عناصر تصنيف هذا النوع من الربامج يقع ض

 واخلدمات بالدليل.

ب أن مبرفق حكومي واحد، وجي كما يتضمن أيضًا برامج عامة ليست مرتبطة

نفقة العناصر مع أغلب  يصنف كل برنامج التصنيف الصحيح املتوافق

ب من الربامج يقع ضمن باع االقتصادية، وأغلب عناصر تصنيف هذا النو

من عناصر تقع ضمن باب استخدام السلع واخلدمات بالدليل وقد تتض

ول غري وباب املعامالت يف األص تعويضات العاملني وباب املصروفات األخرى

 املالية.
لقسم ، يتم ذلك عن طريق وكقاعدة عامة إلعادة تصنيف عناصر هذا ا

 اإلجابة على األسئلة التالية

 نامج؟ ما هو نوع النفقة االقتصادية هلذا الرب -

، ة أخرىع وخدمات أم نفقة اقتصاديلهل هو تعويض عاملني أم استخدام س -

 ؟لذلك فيأخذ التصنيف االقتصادي الصحيح وفقًا

ذا قتصادية اليت تؤدى عن طريق هلنفقة االالطابع الغالب لما هو  -

 الربنامج؟ 

السؤال ، ن نفقة اقتصادية واحدةكثر مأيف حالة تضمن الربنامج تأدية  -

ج؟ هل لب اإلنفاق من هذا الربنامما هي الطبيعة االقتصادية ألغ يكون:

ادية لع وخدمات أم نفقة اقتصأغلب النفقة تعويض عاملني أم استخدام س

 ألغلب وفقًا لذلك.فيأخذ التصنيف االقتصادي على ا؟ أخرى

 نامج؟ ذا الربهل ميكن فصل عناصر النفقة االقتصادية هل -
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ا صفة )النفقات على الربامج( هل كما مت ذكره سابقًا فإن عناصر هذا القسم

دة ل كل نفقة اقتصادية على حالعقود املستمرة ، ومن األفضل أن يتم فص

ناء إعداد ومية ، وجيب أداء ذلك أثلغرض دقة وسالمة االحصاءات املالية احلك

 ءات املنظمة لذلكإلجرامشروع امليزانية العامة للدولة ووفقًا ل

 النشاط الثاني:

 لسعوديةا للجامعة االلكرتونية ةالبني تشغيل برنامج نفقات تصنيف

 :االلكرتونية

ركة بالكبورد للحصول على تعاقدت اجلامعة السعودية االلكرتونية مع ش

غ االشراف على تشغيلها مببلرخصة استخدام املنصة التعليمية بالكبورد و

 ت التالية::ريال سعودي تغطي النفقا 25000000سنوي إمجالي يقدر ب 

ريال سعودي  20000000ة حقوق ترخيص استخدام املنصة االلكرتوني -

 سنويا.

ريال  1200000جلامعة مببلغ مكافآت املشرفني على تشغيل املنصة يف ا -

لفريق يتكون من ريال سعودي عن كل مهندس )ا 300000سعودي بواقع 

 أربعة مهندسني(.

 ريال سعودي 1500000فنية مستلزمات   -

 ريال سعودي 500000مستلزمات مكتبية  -

 ريال سعودي 1500000اطية خدمات اسرتجاع البيانات والنسخ االحتي -

يل حلسابات املعنية وفقا لدلاملطلوب تصنيف نفقات هذا الربنامج يف ا

 إحصاءات مالية احلكومة.
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