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حركية متزايدة مست  2030لرؤية تعرف اململكة العربية السعودية منذ تبين ا

حقيق هذه وراد واإلمكانات الوطنية لتلتوظيف كل امل كافة القطاعات سعيًا

حنو مصاف الدول  وعية للمملكةالنقلة النك شالرؤية الطموحة اليت ستحقق بال 

 الرائدة عامليا.

ى اعتبار تسخري ذه الرؤية هو القطاع املالي علبه ولعل أكثر القطاعات ارتباطَا

ة خادم لخيارات االسرتاتيجية حلكوماملوارد املالية احلكومية وتوظيفها وفقا ل

 حقيق هذه الرؤية.فني هو الضامن األول لتياحلرمني الشر

إلحصائية مل جاهدة على تبين التصنيفات ار فإن وزارة املالية تعمن هذا املنظو

ذه وخدماتها اإللكرتونية وفق ه املالية العاملية وتكييف نظمها احملاسبية

إىل جانب اجلدوى يف اإلنفاق العام. فالتصنيفات حبثا على املزيد من الشفافية و

يفي سيدعم ف الوظإن تبين التصنيتبين نظام دليل إحصاءات مالية احلكومة، ف

نفاق ومية ويعطي قراءة جديدة لإلمن جهته املنظومة اإلحصائية املالية احلك

القتصادية لحكومة يف خمتلف أبعاده ااحلكومي تتوافق مع تقييم األداء الوظيفي ل

 واالجتماعية.

ء لميزانية العامة  يف ضوستغطي هذه الوحدة تطبيق التصنيف الوظيفي ل

إىل  ولي،الصادر عن صندوق النقد الد مالية احلكومة توصيات دليل إحصاءات

يدها يف ليت تعمل الوزارة على جتسجانب عرض التحديثات والتطويرات التقنية ا

 .حملاسبية احلكومية اجلديدةا االجتاهاتشكل مشاريع تتوافق مع 
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يف  ر عن صندوق النقد الدولينف دليل إحصاءات مالية احلكومة الصاديص

معامالت  للطبيعة االقتصادية للخمتلف اصداراته احلسابات احلكومية وفقَا

خصوم. ووفقا  أو أصولأو  مصروفاتو أ احلكومية أي حبسب كونها إيرادات

على  وميةاعد هذا التصنيف الوحدات احلكيسوملنطق الطبيعة االقتصادية، 

يساعد  حيقق األهداف التنموية  كما إدارة استخدام املوارد املتاحة هلا مبا

دقة لى معلومات أكثر شفافية واألجهزة الرقابية املركزية على احلصول ع

ن التعامالت مأو  كانيات املتاحةعن الوضع االقتصادي للبلد سواء من اإلم

 . يةعجز يف امليزانو أ من حيث وجود فائضأو  التجارية

النتائج أو  عن األداء الوظيفي للحكومة ال يقدم صورةغري أن هذا التصنيف 

ذلك جاء ل تماعية واالقتصاديةمنظور وظائفها االجمن اليت حتققها 

ة احلكومة املختلف ( الذي يراعي تقييم وظائفCOFOGالتصنيف الوظيفي )

 هذه الوحدة.  ه يفلالذي سيتم تناومن تعليم وصحة ودفاع ومحاية اجتماعية و

 Classification of theفي( يعد تصنيف وظائف احلكومة )التصنيف الوظي
Functions of Government (COFOG) احلسابات ظامن مع املتوافق 

 االقتصادي اونمنظمة التع بالتعاون مع ةاملتحد األمم القومية الصادر عن

ت مالية لنقد الدولي يف دليل إحصاءامن قبل صندوق ا والتنمية واملستخدم

أحد  2014وأخريًا  2001ومرورًا بإصدار  1986من نسخة  ءًابداحلكومة 

ياس سب طبيعتها الوظيفية لقركائز الدليل حيث يصنف "نفقات احلكومة" ح
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ومراقيب  عامة مبا يساعد احملللنيمدى حتقيق النفقات احلكومية ألهدافها ال

 إلنفاق احلكومي.جهزة احلكومية تقييم فاعلية اأداء األ

تباطها حتقيق هذا اهلدف كون ار احلسابات احلكومية التقليدية ال متكن من

احلكومة  لي ال تعكس اجتاهات نفقاتعادة ما يكون باهلياكل التنظيمية وبالتا

ظيمات زمنية حمددة، كون أن التن أنشطة معينة خالل فرتةأو  على أهداف

 .متغرية وغري ثابتة اإلدارية

 

 :حلكومةاتصنيف وظائف  OECDتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
ت ية واالقتصادية للمعامال"تصنيف يستخدم لتحديد األهداف االجتماع

مة العامة ألصول املالية من قبل احلكواجلارية والنفقات الرأمسالية واقتناء ا

 عية".وقطاعاتها الفر

حلكومة" هو تصنيف وفقا من هذا التعريف يتضح أن "تصنيف وظائف ا

 دات احلكومية . الوحإىل  ية املسندةلألهداف االجتماعية واالقتصادية الرئيس

قتصادي همية بالغة يف التحليل االوقد بينت التجربة أن للتصنيف الوظيفي أ

ت عن الصحة إلحصاءااملناسبة. فا وتبين السياسات االقتصادية واالجتماعية

بها احلكومة لتقييم األدوار اليت تلع والرتبية ومحاية البيئة ميكن أن تستعمل

للمقارنة  كما ميكن استعماهلا أيضا يف هذه اجملاالت ومدى تطور تلك األدوار

 .ة على حساب وظائف أخرىبني الدول من حيث اهتمامها بوظائف معين
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األصول و أ ات فقط دون اإليراداتف الوظيفي يستخدم لتصنيف النفقالتصني

ها لتحقيق يمة املوارد اليت يتم توظيفالنفقات هي جمموع قاملالية حيث أن 

 .أهداف سياسات احلكومة

 .(31)  املالية+ صايف اقتناء األصول غري (2) املصروفات هيالنفقات ف

  النفقة“ يةماه” يوضحالتصنيف االقتصادي. 

 هذه النفقة“ املاذ”لتصنيف الوظيفي يقدم تفسرياا. 

 ( أي ليس للتدفقات التصنيف الوظيفي هو تصنيف للمعامالت

 .(األرصدةأو  األخرى االقتصادية
 جمال التصنيف الوظيفي 1الشكل رقم 

 
 

 النشاط األول: نطاق التصنيف الوظيفي

 التالية:نفاق صر اإلول عناتظهر يف ميزانية إحدى الد

 يمشاريع انشاء مبان -   أجور املوظفني  -

 شراء أسهم  -   صيانة املباني -

 تهيئة الغابات -  اقتناء آالت ومعدات  -

 صحيةشراء ذهب لالستهالك يف اخلدمات ال -

1

ايرادات

2

مصروفات

3

أصول غير مالية

أصول مالية 
وخصوم

7 

التصنيف 

 الوظيفي
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 وكودائع مالية بالبن - استهالك مستلزمات مكتبية -

 سداد قروض -    إقراض -

 يق االستثمارحصص امللكية يف صناد - حفالت وضيافاتنفقات  -

 املطلوب: 

 ف الوظيفي حتديد العناصر اليت تدرج ضمن التصني -

 ري املشمولة بالتصنيفغشرح أسباب استبعاد العناصر  -

 

ت اإلدارية احلكومي على الوحدا فاقيعتمد التصنيف التقليدي على توزيع اإلن

 الية التصنيف وذلك ألن: غري أن ذلك قد ال يكون مناسبا لضمان فع

 ستمر.بشكل م فصل اجلهاتو أ التصنيف اإلداري متغري حيث يتم دمج 

 لة عن أكثر من وظيفة قد تكون هناك جهات داخل احلكومة مسؤو

  التعليم(.وزارة الصحة )الصحة و مثل ،واحدة

 زارة التعليم، التعليم )وجهات مثل  الوظيفة الواحدة بني عدة قد تنقسم

 ووزارة الدفاع(. الصحةووزارة 

II.  يفيالتصنيف الوظو االقتصادي 

يث اعتمد ح كل من التصنيفني وعلى الرغم من اختالف املبدأ املعتمد يف

عتمد يف حني انفاق دية لإلالتصنيف االقتصادي على الطبيعة االقتصا
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كن دمج ليها االنفاق، إال أنه ميف الوظيفي على الوظيفة املوجه إالتصني

 انب.احلكومي من عدة جونفاق التصنيفني يف مصفوفة واحدة لتحليل اإل

لسلع استخدام او جور تنفق على األ ة صحية تعليميةأوجود منشفبافرتاض 

 هة وفقافإن تصنيف نفقات هذه اجل ،على األصول ونفقات أخرىوواخلدمات  

 الي:يظهر على النحو الت للتصنيفني معًا

 

  
 

 وعاجملم 31 28 22 21

701 9 2 0 0 11 

707 18 13 2 9 42 

709 21 11 3 12 47 

 100 21 5 26 48 وعاجملم

 وبقراءة هذه املصفوفة يتضح:

 

 

 

 

 

 

 االقتصاديمصوفة التصنيف الوظيفي و 2الشكل رقم 
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 القتصاديقراءة مصفوفة التصنيف الوظيفي وا 3الشكل رقم 
 

21 22 28 31 

701 9 2 0 0 

707 18 13 2 9 

709 21 11 3 12 

على األجور يف ق نفاجمموع اإلمعرفة كن ميمبثل هذا التقاطع املصفويف إذا 

ع للسعلى استخدام ااإلنفاق  الصحي مثلما ميكن معرفة جمموعاجملال 

فاق د لإلنسمح للحكومة بالتوجيه الرشييواخلدمات يف قطاع التعليم، وهو ما 

 وجهاتها االسرتاتيجية.حنو القطاعات ذات األولوية يف خططها وت

أو  فوفات احلكومة على وظائيسمح التصنيف الوظيفي ببحث اجتاهات مصر

اء ستهدف احلكومة حتقيقها سوأغراض معينة لفرتة زمنية معينة واليت ت

مبدأ  يوظيفدي ويعزز التصنيف الالقتصااأو  كانت على الصعيد االجتماعي

، ةامليزاني ساعد على سهولة قراءة بياناتكونه ي نفاق الشفافية وعدالة اإل

على اخلدمات فاق نة اإلء تعكس مدى كفااليت ء التحليالت حيث يسهل إجرا

 .وة منهاوحققت األهداف املرجعالية بفاحلكومية وما إذا كانت صرفت 

 ف الوظيفي بـ:نيذلك يسمح التصإىل  وباإلضافة

 من  عليهاطرأت  فة والتغريات اليتلاملخت اهيل نشاطات الدولة وبراجملحت

ذه هتقوم ب دارية اليتاإلزة هجألاوذلك بغض النظر عن  أخرىإىل  سنة

 صحية تعويضات عاملني

 يميةسلع وخدمات تعل
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 .النشاطات

 ت العامة، ى اخلدماللعامة موزعة عايف امليزانية ومات لار املعهإظ

 .عامةالنفقات ال وظيفة منو أ ر نصيب كل خدمةهيظ وبالتالي
 ها الوحدات ماخلدمات اجلماعية اليت تقدردية والتمييز بني اخلدمات الف

 احلكومية. 

 عامل.ولي مطبق يف أغلب دول الإجراء املقارانات الدولية كونه تصنيف د 

ي لرئيسية للتصنيف الوظيفمثال على مقارنة النفقات حسب األقسام ا

 .لدول االحتاد األوربي
 اءات التصنيف الوظيفيمنوذج مقارنة دولية قائمة على احص 4الشكل رقم 

 

 Eurostat Statistics Explainedاملصدر: 

explained-http://ec.europa.eu/eurostat/statistics 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
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 لي:يراعي التصنيف الوظيفي يف منهجيته ما ي

  مستوى ممكن من التفاصيل ىأدنتصنيف نفقات احلكومة عند. 

 ملةفة اليت ختدمها املعاإعطاء رمز وظيفي لكل عملية حسب الوظي. 

 ويف هذه نود للقيام بهذا التصنيفعادة ال يكون يف اإلمكان استخدام الب ،

لوزارات، ا عامالت األجهزة اإلداريةم نيفبتصالدليل  احلالة يوصي

الوظائف اليت و أ ملماثلة حسب الوظيفةواهليئات ا املؤسساتاإلدارات، 

 .بها تقوم

 فإنه أكثر من الوظائفأو  نيإذا تداخلت النفقات اإلدارية بني صنف 

يف صناف الوظائف املعنية وينبغي حماولة تقسيمها بالتناسب بني أ

يث يغلب ح يتبع أسلوب التغليبملنهج يق هذا ابطت إذا تعذرما حالة 

 .كل اجلزء األكربصنف الوظائف الذي يشإىل  اجملموع

 االقتصاديالتصنيف ع النشاط الثاني: مقارنة التصنيف الوظيفي م 

ل وظيفي يطلب منك إعداد جدوبعد دراسة كل من التصنيفني االقتصادي وال

 مقارنة بني التصنيفني حتدد فيه:

 به نقاط التشا -

 نقاط االختالف بني التصنيفني -

 إصدار وتطور كل تصنيف -
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 إحصاءات تتكامل مع إحصاءات تقديمإىل  يهدف التصنيف الوظيفي

يفي ك فإن هيكلة التصنيف الوظالتصنيف االقتصادي ملالية احلكومة، لذل

ئف كربى مستويات رئيسية أي وظاىل إ الوظائف احلكوميةتقوم على تقسيم 

 ومستويات فرعية أي وظائف مفصلة.

 يه التصنيف الوظيفي وخمتلفتتناول هذه الوحدة املبدأ الذي يقوم عل

  .مستوياته

 

 

يء. إذ دي بعض الشف االقتصاختتلف هيكلة التصنيف الوظيفي عن التصني

 ثة مستويات:أرقام موزعة على ثال 05ويتكون من  7يبدأ التصنيف بالرقم 

 10الصحة،  07ون من رقمني مثل: ويتك القسمهو  املستوى األول 

 ستوى األول عشرة أقسام.ويضم امل احلماية االجتماعية.

 اخلدمات 073كون من ثالثة أرقام مثل: هو اجملموعة ويت املستوى الثاني 

إىل  03رقم صنف الصحة والإىل  07االستشفائية، حيث يرمز الرقم 

 القسم الفرعي اخلدمات االستشفائية. 

 خدمات  0734أرقام مثل:  04من  هو الفئة ويتكون املستوى الثالث

 .التمريض والنقاهة املنزلية

 ثال التالي: وميكن توضيح بنية التصنيف الوظيفي بامل
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 بنية التصنيف الوظيفي 5الشكل رقم 

 

 

من وعني نإىل  مقسم ومة وهوحيدد املستوى األول األهداف العامة للحك

غلب عليها يماعي ووظائف اجل ستهالكاال عليهايغلب  : وظائفوظائفال

الك االسته”و“ االستهالك اجلماعي”التمييز بني و االستهالك الفردي.

 .لقوميةقات االستهالك يف احلسابات اإعداد بيانات نف يساهم يف“ الفردي

 لتالي:وميكن متثيل املستوى الرئيسي على النحو ا

 

 

 

 الشاملة اخلدمات العامة 701

 األجهزة التنفيذية7011

عية األجهزة التنفيذية والتشري70111

ة الشؤون املالية والضريبي70112

 الشؤون اخلارجية 70113
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 وظائف االستهالك الفردي واجلماعي 6الشكل رقم 

 

 الشاملة العامة اخلدمات 701

ت اخلدمة التشريعة واملالية ونفقاوتشمل النفقات على األجهزة التنفيذية 

 .املدنية والنفقات اخلارجية

 الدفاع 702

 .ملدنيةدني دون خدمات احلماية اتشمل النفقات على الدفاع العسكري وامل

 النظام العام والسالمة العامة 703

إدارة وطة ومرور وحماكم تشمل النفقات على األمن الداخلي من شر

 اإلنقاذ.وية مثل مكافحة احلرائق دنواحلماية امل وتشغيل السجون

 

 

وظائف يغلب عليها طابع االستهالك الفردي

الصحة707

الترفيه والثقافة والدين708

التعليم709

الحماية االجتماعية710

وظائف يغلب عليها طابع االستهالك الجماعي

الخدمات العامة الشاملة701

الدفاع702

النظام العام والسالمة العامة703

الشؤون االقتصادية704

حماية البيئة705

اإلسكان ومرافق المجتمع706
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 الشؤون االقتصادية 704

مال املهنية خدمات األعوعمل والعمال والالتجارة تشمل النفقات على 

 .تالصناعة والنقل واالتصاالكالزراعة والصيد وماينفق على الطاقة و

 محاية البيئة 705

لوث تلبيئة من مكافحة للتشمل النفقات مجيع ما ينفق على محاية ا

 .لصحيوالتخلص من النفايات وتدويرها والصرف ا

 اإلسكان ومرافق اجملتمع 706

نارة ياه وإع ومرافقه كإمدادات املتمتشمل النفقات على تنمية اإلسكان واجمل

 .األسر لالسكانالشوارع  وال يشمل اإلعانات لألفراد و

 الصحة 707

يذ معايري فضبط وتنواجلماعية  اخلدمات الصحيةتشمل النفقات على 

  .تملستشفيات والعيادايف االعاملني يف اجملال الطيب وشبه الطيب و

 والدين والثقافة الرتفيه 708

  .ملرتبطةعالم والرياضة واملرافق اتشمل النفقات على الدين والثقافة واال

 التعليم 709

ايف ذلك مبلي واالبتعاث واملنح تشمل النفقات على التعليم العام والعا

  .لتشغيال

 احلماية االجتماعية 710

رض والعجز اية االفراد واألسر من املى كل مايتعلق حبمتشمل النفقات عل

 .عاقةوالبطالة واإل
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 صنيف الوظيفيالنشاط األول: توزيع القطاعات على الت

 إليك نفقات خمتلف الوزارات باململكة:

 ريال( املخصص )مليون القطاع

 191.659 لةعامالقوى الو قطاع التعليم والتدريب

لتنمية قطاع اخلدمات الصحية وا

 اإلجتماعية

104.864 

 21.246 قطاع اخلدمات البلدية

 213.367 عسكريوال القطاع األمين

 23.903 ة والنقلقطاع التجهيزات األساسي

 78.121 تصاديةقاال واردملقطاع ا

 23.840 ةالعام دارةقطاع اإل

 183.000 العامة يزانيةخمصص دعم امل

 840.000 اجملموع

ت صصاتها مباشرة يف حساباماهي القطاعات اليت ميكن تسكني خم – 1

 املستوى األول من التصنيف الوظيفي.

صنيف خمصصات مجيع ماهي اخلطوات اليت جيب اتباعها لت – 2

  القطاعات وإعداد توزيع وظيفي للمخصصات

 

لوسائل اليت حتقق ايف التصنيف الوظيفي ثالث وى الحيدد املستوى الثاني واملست

 .نوع االنفاق وتصنف على حسبها أهدافاحلكومة بها 
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  العامة اخلدمات 701

 البند التصنيف

   املالية ؤونوالش واملالية يةافواإلشر التنفيذية األجهزة 7011

  ةريعيوالتش التنفيذية األجهزة  70111

  والضريبية املالية الشؤون  70112

  اخلارجية الشؤون  70113

  جنبيةاأل االقتصادية االعانات  7012

 والبلدان لناميةا البلدانإىل  قدمةامل االقتصادية االعانات  70121

  انتقالية مبرحلة متر اليت

  الدولية ماتاملنظ خالل من وجهةامل االقتصادية االعانات  70122

  العامة اخلدمات  7013

  العامة املوظفني خدمات  70131

  إلحصائيةا واخلدمات الشامل التخطيط  70132

  األخرى العامة اخلدمات  70133

  األساسية البحوث  7014

 العمومية العامة اخلدمات  7015

 رةمذكو غري العامة اخلدمات  7016

  العام الدين معامالت  7017

 احلكومة وياتمست خمتلف بني لعاما الطابع ذات التحويالت  7018
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  الدفاع 702  

 البند التصنيف

  العسكري الدفاع 7021

 ماية املدنية(املدني )خيتلف عن احل الدفاع  7022

  يةاألجنب العسكرية املعونة  7023

 األساسية البحوث  7024

 مصنف غري الدفاع  7025

 

  والسالمة العام النظام 703 

 البند فتصنيال

  العام األمن 7031

  احلرائق من احلماية خدمات 7032

 احملاكم القانونية 7033

  السجون 7034

 التطبيقية البحوث 7035

 لعامةا والسالمة العام النظام 7036
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  االقتصادية الشؤون 704

 البند التصنيف

  العمل وشؤون ريةوالتجا االقتصادية الشؤون 7041

  العامة ريةوالتجا االقتصادية الشؤون 70411

  العامة العمل شؤون 70412

  والصيد والغابات الزراعة 7042

  الزراعة 70421

  الغابات 70422

  الصيد 70423

  والطاقة الوقود 7043

  لصلبا املعدني والوقود الفحم 70431

  الطبيعي والغاز البرتول 70432

  النووي الوقود 70433

  األخرى الوقود أنواع 70434

  الكهرباء 70435

  الكهربائية غري الطاقة 70436

  ءوالبنا التصنيع، التعدين، 7044

  املعدني الوقود ريغ املعدنية املوارد تعدين 70441

  التصنيع 70442

  البناء 70443
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 البند التصنيف

  النقل 7045

  الربي النقل 70451

  املائي النقل 70452

  احلديدية بالسكك النقل 70453

  اجلوي النقل 70454

  ىاألخر والنقل األنابيب خط 70455

   االتصاالت 7046

  األخرى الصناعات 7047

   والتخزين والتخزين، التوزيع الصفقات 70471

   ومطاعم فنادق 70472

   السياحة 70473

   ألغراضا متعددة التنمية مشاريع 70474

 التطبيقية  البحوث االقتصادية الشؤون 7048

 والتجارية ةاالقتصادي الشؤون مةالعا البحوث التطبيقية يف 70481

   العمل وشؤون

 ألمساكا وصيد والغابات عةيف الزراالبحوث التطبيقية  70482

   والصيد

   والوقود قةالطا البحوث التطبيقية يف 70483

   والبناء ية،لالتحوي الصناعةو البحوث التطبيقية يف التعدين، 70484
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 البند التصنيف

   لالنقالبحوث التطبيقية يف  70485

   صاالتاالتالبحوث التطبيقية يف  70486

   األخرى اعاتالصنالبحوث التطبيقية يف  70487

   تصاديةاالق الشؤون غري مصنفة يف 7049

 

  البيئة محاية 705 

 

 البند التصنيف

  النفايات إدارة 7051

   صحيال الصرف مياه إدارة 7052

  التلوث من احلد 7053

  الطبيعية املناظرو البيولوجي التنوع محاية 7054

   ةالبيئ محاية غري مصنفة يف 7056
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 اجملتمع ومرافق اإلسكان 706

 البند التصنيف

  العمرانية لتنميةا 7061

  اجملتمع تنمية 7062

   املياه إمدادات 7063

   الشوارع إنارة 7064

   معيةاجملت واملرافق كاناإلسلبحوث التطبيقية يف ا 7065

  ري مصنفة غ اجملتمع وخدمات اإلسكان 7066

 

 الصحة 707

 البند التصنيف

  واملعدات ،واألجهزة الطبية، املنتجات 7071

   صيدالنية منتجات 70711

   متنوعة طبية منتجات 70712

   العالجية واملعدات األجهزة 70713

  اخلارجية العيادات تخدما 7072

   العامة الطبية اخلدمات 70721

   املتخصصة الطبية اخلدمات 70722

   األسنان طب خدمات 70723

   الطبية املساعدة خدمات 70724
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 البند التصنيف

  املستشفيات خدمات 7073

   العامة املستشفيات خدمات 70731

   املتخصصة املستشفيات خدمات 70732

   مومةاأل ومركز الطبية اخلدمات 70733

   ملنازلا وخدمات واخلدمات التمريض 70734

   العامة الصحة خدمات 7074

   ةالصحالبحوث التطبيقية يف  7075

   نتخاباتلال الوطنية اللجنة الصحة 7076

 

 والدين والثقافة الرتفيه 708

 البند التصنيف

  ضيةوالريا الرتفيهية اخلدمات 7081

  فيةالثقا اخلدمات 7082

  والنشر البث خدمات 7083

  ريهاوغ الدينية اجملتمع خدمة 7084

  لدينوا والثقافة، فيه،الرتالبحوث التطبيقية يف  7085

  غري مصنفة  والدين والثقافة، التسلية 708
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  التعليم 709

 البند التصنيف

  االبتدائي التعليمو االبتدائي قبل ما التعليم 7091

   االبتدائي قبل ما مالتعلي 70911

   االبتدائي التعليم 70912

  الثانوي التعليم 7092

   املتوسط التعليم 70921

   الثانوي التعليم 70922

   العالي يمالتعل غري الثانوي ما بعد 7093

  العالي التعليم 7094

   العالي مالتعلي من األوىل املرحلة 70941

   العالي ليمعالت من الثانية املرحلة 70942

  غري حمدد مبستوى تعليمي 7095

  يمالتعل يف الفرعية اخلدمات 7096

   ليمالتعالبحوث التطبيقية يف  7097

  غري مصنفة  التعليم 7098
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  االجتماعية احلماية 710

 البند التصنيف

  والعجز املرض 7101

   املرض 71011

   اإلعاقة 71012

  الشيخوخة 7102

   الورثة 7103

  والطفل سرةاأل 7104

  البطالة 7105

  اإلسكان 7106

  صنفة غري م االجتماعي االستبعاد 7107

  صنفة غري م االجتماعية احلماية 7109

 

 تصنيف الوظيفياملناسبة يف ال البنودى توزيع النفقات علالنشاط الثاني: 

 : ةيالتاللطبية العناصر يظهر يف بنود نفقات مدينة امللك فهد ا

لبحثي ملوظف املركز ا %5مليون ريال منها  800تعويضات العاملني  -

  ،على موظفي الكلية الطبية %10و

 ،مليون ريال 40تكاليف أشغال تهيئة مسجد مببلغ  -

 ريال، مليون 130ة فبناء مركز جتاري داخل املدينة بتكل -

 ،ريال مليون 800شراء معدات طبية مببلغ  -
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 مليون 200عجاالت اجلديد مببلغ  االستيباستكمال اشغال مبنى ط -

 ،ريال

 180وبي املدينة بتكلفة استكمال أشغال بناء مدارس لتعليم منس -

 ،ريال مليون

 ،يات الصحيةفقات تدوير النفان ريال مليون 50 -

    ،احلي السكين للمدينة إمدادات االنارة يف ريال مليون 30 -

على  مليون مستهلكة 35منها  ريال مليون 300لغ استهالك السلع مبب -

 .املستلزمات التعليمية بالكلية الطبية

 املطلوب:

 .يف التصنيف الوظيفي توزيع النفقات على احلسابات املناسبة – 1

 صادي هلذه النفقات.إعداد مصفوفة التصنيف الوظيفي واالقت – 2
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حيث سهلت  مذهاًل ت اليوم تقدمًااملعلومات واالتصااللقد عرفت تقنية 

يف أوقات ملستخدمني بأدنى التكاليف ومعاجلة املعلومات وتبادهلا بني خمتلف ا

حول حنو كون من الدول السابقة يف التاملزايا اليت جعلت اململكة تقياسية. 

 ة.نيفرتاضية واخلدمات االلكرتواقتصاد املعرفة القائم على الشبكات اال

ململكة وعالية التدفق وفعالة يف ا فبعد بناء بنية حتتية الكرتونية موثوقة

قمنة االستفادة من مزايا الرىل إ العربية السعودية تتجه اجلهود اآلن

ومن  كرتونيًاليم خمتلف اخلدمات املمكنة إدوتكنولوجيا املعلومات، وذلك بتق

 ثم زيادة فعالية القطاع احلكومي.

ر التكنولوجي ليت حتظى يف اململكة بالتطويالي أحد اجملاالت اوميثل القطاع امل

 ر القطاعات األخرى.يتطو والرقمنة ليكون األرضية اليت تساعد على

لية احلكومية  التقنية يف اإلدارة املا هذا املنظور تعرض هذه الوحدة مزايا من

ت ءاسية يف بناء نظام اإلحصاقبل أن تستعرض شجرة احلسابات كأداة أسا

 املالية.

 رائح واسعة من املستخدمنييتميز القطاع احلكومي بكونه يتعامل مع ش

ب إمكانيات بشرية ، وهو ما يتطلمؤسساٍتأو  ًاواملتعاملني سواء كانوا أفراد

 . ودة املطلوبةومبستوى اجل ية يف وقتهاوتقنية هائلة ملعاجلة املعامالت احلكوم
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شفافية اخلدمة  التقنية من شأنه أن يزيد من تبين احللولإىل  ه فاملسارعةوعلي

ما  ريًالى القطاع احلكومي الذي كثيضفي املزيد من املصداقة عاحلكومية و

 راطي.عرضة للنقد والوصف بالثقل البريوقكان 

 

ية تضمن اجلودة اليف املعامالت امل تقدم التقنية وتطبيقاتها حلوال متكاملة

 ثلة هذه النظم:والسرعة والسهولة يف االستخدام. ومن أم

 )نظام سداد للمدفوعات ) سداد: 

دي، سسة النقد العربي السعوظام سداد للمدفوعات هو أحد أنظمة مؤن

نيًا يف ملدفوعات األخرى إلكرتووهو نظام مركزي لعرض ودفع الفواتري وا

تسريع مهمته األساسية هي تسهيل و ناململكة العربية السعودية، حيث إ

فية يف عرب مجيع القنوات املصر عملية دفع الفواتري واملدفوعات األخرى

فوعاتهم فوترة تسديد فواتريهم ومدويستطيع عمالء اجلهات امل اململكة.

 .قنوات البنكية املتاحةاألخرى من خالل نظام سداد عرب مجيع ال

https://www.saudi.gov.sa/wps/portal/SaudiPages/Pages/ePayment  

 )بوابة املشرتيات احلكومية )منافسات: 

ساسية ت األمن أهم اللبناهو لكرتوني إنظام املشرتيات احلكومية اال

توليها الدولة  اليتملشاريع الوطنية لكرتونية ويعد من أهم اللحكومة اإل

توحيد  حيث سيضمن هذا املشروع اصًاخ ممثلة بوزارة املالية اهتمامًا

ت حلكومية يف مجيع القطاعاوتسهيل اجراءات املنافسات واملشرتيات ا

https://www.saudi.gov.sa/wps/portal/SaudiPages/Pages/ePayment
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وردين ني اجلهات احلكومية واملباحلكومية كما سيدعم مبدأ الشفافية 

يث منهم ح اكرب شرحيةىل إ سهولة االجراءات للموردين والوصولو

 لتنافس واجلودة.سيكون له االثر االجيابي لزيادة روح ا

http://www.saudiegp.sa/cms/page/key/about_project 

 

ساعد على زيادة متعددة فهي ت ًا وفوائدإن اإلجراءات املبسطة لألعمال حتقق أهداف

 لتقليل من اجملهوداو ختفيض التكلفةو لوقتازيادة الفعالية واختصار و الكفاءة

ا ما تكون حمل تبار أن املسائل اإلجرائية كثري. وعلى اعالتقليل من تكرار العملو

لول مني للخدمات احلكومية، فاحلخالف يف التطبيق بني املتعاملني واملستخد

ال ها على النحو الذي جيعل جمالتقنية املتكاملة ستبسط اإلجراءات وتنمط

يوضح املزايا  دوده الدنيا. والشكل التاليين واالختالف بني املستخدمني يف حاالتب

 ات العمل.ءصو  إجراة االلكرتونية خباليت توفرها األنظم

 العمل إجراءات صو خب االلكرتونية ةماألنظ مزايا 7الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 ل منالتقلي

 د هواجمل

ختفيض 

 ة التكلف

 زيادة

  ةالكفاء

زيادة 

 ية الفعال

 اختصار

 الوقت 

 ل منالتقلي

 لعملتكرار ا
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شرتيات احلكومية املة مثل نظام سداد وبوابة امللكرتونية املتكلول اإلإىل جانب احل

 رتوني. ا ميكن من خدماتها يف شكل إلكتقديم كل مإىل  تسعى وزارة املالية

ديم وتوفري من التقنيات املتوفرة لتق تتمثل اخلدمات االلكرتونية يف االستفادةو

مثل اخلدمات ، وتتكرتونيةخدمات ال حتويل اخلدمات التقليدية اليو اخلدمات

  اليت تقدمها الوزارة إلكرتونيًا يف: 

 االستعالم عن أوامر الدفع  -

 متابعة املعامالت املقدمة للوزارة -

 منوذج إعفاء املتوفني -

 االستعالم عن العوائد السنوية -

 حجز موعد ملراجعي املقررات والقواعد -

 فاتاستعالم مراجعي االدارة العامة للمصرو -

 االقرتاحاتو تابعة املالحظاتم -

 نظام حصر الوظائف الشاغرة -

 االستحقاقات املاليةنظام حصر  -

 التحقق من وثائق موظفي وزارة املالية -

 

ية املعلومات. حيث ند املميزات األساسية لتقعن بعد أحتوفري الدعم الفين ميثل 

حل مجيع  العمل علىو كافة القطاعاتلتسمح بتقديم املساعدة إلكرتونيا 

https://www.mof.gov.sa/eservices/Pages/ServiceagreementOfPayment.aspx
https://www.mof.gov.sa/eservices/Pages/ServiceagreementOfPayment.aspx
https://www.mof.gov.sa/eservices/Pages/follow.aspx
https://www.mof.gov.sa/eservices/Pages/ExemptionsforLoans.aspx
https://www.mof.gov.sa/eservices/Pages/returns.aspx
https://www.mof.gov.sa/eservices/Pages/appointmentReturn.aspx
https://www.mof.gov.sa/eservices/Pages/expensesQuery.aspx
https://www.mof.gov.sa/eservices/Pages/complaintFollowup.aspx
https://www.mof.gov.sa/eservices/Pages/ujds.aspx
https://www.mof.gov.sa/eservices/Pages/hsr.aspx
https://www.mof.gov.sa/eservices/Pages/CheckStaffDocumentation.aspx


 

 

 31                 ة املعلومات التصنيف الوظيفي وتقني دورة –ملالية وزارة ا                            

 

  

مة ومنها ظتطوير االنأو  لتعديل مشاكلهم وايضا تقديم االقرتاحات املناسبة

  بيهم.نظمة وتدريتأهيل العاملني على األ

 لطرق التالية:وتقدم الوزارة الدعم الفين حاليا بإحدى ا

 (منابالغ عن طريق خدمة  )صوتك يهتقديم   -

 info@mof.gov.saإىل  إرسال بريد إلكرتوني  -

 ملخصص للدعم الفينا التواصل املباشر على اهلاتف  -

لوزارة سواء ب منسوبي اجلهات املتعاملة مع اتدريإىل  وميتد أيضا الدعم الفين

ستخدام اليت الشكل إلكرتوني من خالل أدلة ابأو  بشكل مباشر يف دورات حضورية

 .ادمثلما هو األمر مع نظام سد الفيديوهات الشارحة لألنظمةأو  توفرها

 النشاط األول: اخلدمات االلكرتونية

ا اللكرتونية اليت تقدمهاستعرض بالشرح كيفية استخدام اخلدمات ا .1

 الوزارة لألفراد ولقطاع األعمال.

ات اخلدمضافتها لتحسني ماهي اخلدمات اإللكرتونية اليت ميكن أ .2

 .اتني الفئتنياملقدمة هل االلكرتونية للوزارة

نظام. ن هي األساس عند تصميم اللكل نظام الكرتوني توجد شجرة حسابات  تكو

حلسابات سابات أو دليل اجرة احلوتعترب من مقومات النظام احملاسيب وتعرف ش

  :نهأعلى 
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مقاطع ىل إ ة يف دفرت احلسابات مقسمةارة عن قائمة جبميع احلسابات املوجود"عب

االستفادة أو  تني عليها وذلك لتخزين املعلومالكرتوعداد النظام اإلحبيث يسهل إ

 منها "

ن مة عبارة عن شجرة حسابات، ذلك ألوفمثال دليل إحصاءات مالية احلك

سابات رئيسية حإىل  مصنفة ل جمموعةجمموعات، كإىل  احلسابات مصنفة فيه

توى يف الدليل. آخر مسإىل  رعية وهكذاحسابات فإىل  وكل حساب رئيسي مقسم

 سلسلة أرقامه. حيث أنه يف النهاية ميكن تعريف احلساب من

ة يف الشكل املوضوعات املمثل ،ساباتشجرة احلعن هذه الوحدة، ستعرض تسو

 املوالي: 

 موضوعات شجرة احلسابات 8الشكل رقم 

 

 

رب ت، وتعلبناء نظام حماسيب متكام يف شجرة احلسابات هي اللبنة األوىل

 ن حتقيق لألهداف التالية:ساس عمل النظام احملاسيب ملا تتيحه مأ

 .دةحلصول علي بيانات مالية وإحصائية مفيا -

اعداد شجرة 
 الحسابات

الهدف من 
اعداد شجرة 

 الحسابات

مزايا شجرة 

 الحسابات

شروط اعداد 
شجرة 
 الحسابات
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 .لية العامةااملساعدة يف صياغة السياسات امل -

 وإعداد امليزانية. التخطيط -

 .يوميةحتليل امليزانية، واإلدارة املالية ال -

 .املقارانات الدولية -

لذي ظام احملاسيب على النحو احيث متكن بناء شجرة احلسابات من تكيف الن

 ضافية.ن إجراء عمليات حماسبية إيضمن تقديم املخرجات املطلوبة بسهولة ودو

 

د إعداد احرتام جمموعة من الشروط عنإن حتقيق األهداف السابقة ال يتأتى إال ب

 :الشجرة وأهم هذه الشروط مايلي

 واحلسابات املستخدمة الشمول حبيث يتضمن مجيع انواع املقاطع -

 املقاطع املستقبلية حبيث يكون قابال لالضافة يف املرونة -

 ليهاعتثبيت املقاطع حبيث ال يتم التعديل  -

 على االنظمة  حبيث تنعكس مجيع االضافات يةفعالال -

عني على اجات املعلوماتية اليت يتوكل هذا يتوقف على التحديد املسبق لالحتي

اسيب ليت يتعني على النظام احملرة القرارات تلبيتها وتصميم اجلدوال اجش

 تقدميها يف شكل خمرجات نهائية.

 

إن ذلك ميم وإعداد شجرة احلسابات فالشروط السابقة عند تصإذا مت احرتام 

 سيضمن حتقيق املزايا التالية: 

 جتهيز االنظمةو سرعة اعداد -
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 سهولة استخراج التقاريرو سرعة -

 فةقوائم املالية لسنوات خمتليوفر الدقة يف اجراء املقارنات بني ال -

 .سهولة اكتشاف االخطاء -

 النشاط الثاني: شجرة احلسابات

 لسابقة:ف الوظيفي املعطى يف الوحدة افصل للتصنيالدليل املإىل  بالرجوع

 رة حسابات وملاذا؟هل ميكن اعتبار هذا الدليل مبثابة شج -

 وط:هل تتوفر يف دليل التصنيف الوظيفي شر -

o املرونة 

o الشمولية 

o تثبيت املقاطع 

 ية استخدامه.دعم إجابتك بأمثلة من حسابات الدليل وكيف
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ن ب عنه إعدادات ضرورية لضماإن تبين نظام إحصاءات مالية احلكومة ترتت

بقة اليت الستفادة من البيانات السااالنتقال السلس حنو هذا النظام من جهة وا

 من جهة ثانية. التحليل واملراقبةارنة ومت إعدادها وفق النظام القديم ألغرض املق

 تعني على الوزارة:ي ملوظفني على هذا النظامتدريب اإىل  فةوعليه فإنه باإلضا

  القديم واجلديد.ما بني النظامنياحلسابات  مواءمة  -

 حتديث التطبيقات احلاسوبية -

 زانية.يإعداد نظام إلكرتوني جديد للم -

ابات احلس مواءمةخلصو  ا من هذا املنظور ستغطى هذه الوحدة على وجه

  ومة.نظام إحصاءات مالية احلكىل إ واملستجدات التقنية املرافقة لالنتقال

وام ووجود بيانات لألع 2014ة احلكومة تصنيف احصاءات ماليإىل  نظرا للتحول

لتصنيف ن الصعوبة حتليل البيانات حسب اوم ،بواب السابقة حسب تصنيف األ

حلاجة الي انشاء فدعت ات مالية احلكومة، مع تصنيف احصاءايم مبا يتوافق القد

لية ابات حسب تصنيف احصاءات مابني احلسابات حسب االبواب واحلس مواءمة

لى حب أي بيانات قدمية معدة عسعلى النحو الذي يضمن إمكانية احلكومة 

 .اجلديد تصنيف ال نظامحسب لقراءتها تصنيف االبواب 
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 اءات مالية احلكومةاملوءمة نظام األبواب مع دليل احص 9رقم  الشكل

 

 مثال :

 االيرادات

 ةة احلكومحسب احصاءات مالي واببحسب األ التسلسل

1 11117 142171 

2 8400 11421 

 املصروفات

 ةة احلكومحسب احصاءات مالي ابحسب االبو التسلسل

1 1103 211112 

2 220602 2211211 
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 االصول

 ةة احلكومحسب احصاءات مالي ابحسب االبو التسلسل

1 5502 33131 

2 5102 3318212 

 احلسابات مواءمةالنشاط األول: 

 إليك احلسابات التالية من نظام األبواب:

 احلساب الرقم 

 مالبناء والرتميم واهلد 11110

 اجلزاءات والغرامات 9101

 األخرى املختلفة اإليرادات 9103

 طابع تأشرية مرور 8818

 دديرسم استخدام الطيف الرت 8710

 ضريبة دخل شركات النفط 8100

 اجيار الدور 205

 مكافآت الطلبة 210

 

 .مةدليل إحصاءات مالية احلكو هذه احلسابات مع مواءمةطلوب: امل
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وامر أذ إجراءات وابة إلكرتونية تتوىل تنفيتشرع وزارة املالية حالياً يف تطوير ب

بعض اجلهات  .  لتتمكنةالورقير الدفع وامأإلكرتونيا بدال من الدفع 

 :اللكرتوني حبيث يكوناحلكومية من استخدام بوابة امر الدفع ا

  عتها من قبل راجيتم مو على البوابة بيانات امر الدفعلاجلهة تسجيل

 .اجلهة
  مر الدفع على البوابةألصاحب الصالحية يف اجلهة  اعتماد. 
 الدفع على البوابة مراعتماد املراقب املالي أل. 
 بعد  ظام وزارة املالية للصرفتنتقل اوامر الدفع من البوابة الي ن

 .اعتمادها
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 عمر الدفبوابة أ 10الشكل رقم 

 
 

اهلايربين الذي  نظامإىل  زانية احلاليوزارة املالية بتغيري نظام امليتقوم 

الحقا  ، حبيث سيكوناءات العملمميزات تسهل اجرحيتوي امكانيات و

ا جبميع قديم ميزانياتهتو نظاممكان اجلهات احلكومية الدخول على البإ

عتمادها من وزارة بعد او نظام امليزانيةعرب بوابة خاصة ل ليًاتفاصيلها آ

 عرب بوابتها. املالية يتم تبيلغ اجلهات باالعتمادات

ى ذها يف خمتلف القطاعات علوسيكون إعداد مشاريع امليزانيات وتنفي

 النحو التالي:

بوابة امر الدفع

الجهة تسجيل 
بيانات امر 
الدفع على 

البوابة 

صاحب 
الصالحية في 
الجهة  يعتمد 
امر الدفع على 

البوابة

المراقب المالي 
يعتمد امر الدفع 

على البوابة

تنتقل اوامر 
الدفع من البوابة

الي نظام وزارة 
المالية للصرف 

بعد اعتمادها
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 ربينبوابة امليزانية وفق نظام اهلاي 11الشكل رقم 

 

 

يربين، تعمل زانية اجلديدة وفق نظام اهلاالعمل على إعداد امليإىل  إلضافةاب

حبيث يدمج  بيقات الرئيسية يف الوزارةحاليا على ترقية وحتديث التطالوزارة 

قات واحد يشمل التطبي ERPاملستقلة سابقا الي نظام   ERPاالنظمة

 م شؤون املوظفني.نظاو رفنظام صو النظام املاليو الرئيسية

 ات احلكوميةالنشاط الثاني: اخلدمات االلكرتونية للجه

 ومية:قدمها الوزارة للجهات احلكإليك اخلدمات االلكرتونية التالية اليت ت

 االقرتاحاتو متابعة املالحظات 

 نظام حصر الوظائف الشاغرة 

 نظام حصر االستحقاقات املالية 

تحميل 

 المرفقات
اعتماد 

الميزانية بعد 

 الموافقة

 بوابة الميزانية

 نظام الهايبرين

 كافة القطاعات الحكومية

تقديم 

الميزانية 

 المقترحة

 تبليغ الجهات
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 ةالتحقق من وثائق موظفي وزارة املالي 

 االستعالم عن أوامر الدفع 

 صوتك يهمنا 

 خدمة التزام 

 .تاملطلوب: شرح إجراءات استخدام هذه اخلدما

 

 

 

 

 

 



 

  لنقد الدوليالصادر عن صندوق ا 2014دليل احصاءات مالية احلكومة 

 وتاريخ  68امللكي رقم م/ نظام إيرادات الدولة الصادر باملرسوم

ملالية رة بقرار معالي وزير ائحته التنفيذية الصادهـ وال18/11/1431

 هـ3/3/1432وتاريخ  860رقم 

 تعليمات تنفيذ امليزانية العامة 

 يةتعليمات ما يصرف من اعتمادات امليزان 

 اد احلساب اخلتامي اعدو تعليمات اقفال احلسابات 

  صندوق النقد العربي 

 EU STAT COFOG MANUAL 2011 

  كومةدليل إحصاءات مالية احل سبالوظيفي حدليل معايري التصنيف 

 2015وزارة املالية، االمارات  ،الصادر من صندوق النقد الدولي
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