 -1المقدمة :
 -صدرت التوجٌهات باختٌار منهجٌة دلٌل إحصاءات مالٌة الحكومة

لعام 2014/2001

( (GFSM 2014/2001الصادر عن صندوق النقد الدولً لتطبٌق التصنٌف االقتصادي على
جمٌع أفرع المالٌة العامة فً المملكة العربٌة السعودٌة (إٌرادات – مصروفات – معامالت فً
أصول وخصوم).
 تمت مراجعة جمٌع ما تنفقه الحكومة العامة فً المملكة من خالل المٌزانٌة العامة (بنود وبرامجومشارٌع )  ،وإنشاء التصنٌف االقتصادي الجدٌد للمٌزانٌة العامة للمملكة وفقا لمنهجٌة دلٌل
إحصاءات مالٌة الحكومة لعام  2001وتم تحدٌثه الحقا ً لٌشمل تحدٌثات الطبعة الصادرة فً عام
.2014
 تم تطبٌق دلٌل التصنٌف االقتصادي للمٌزانٌة العامة للمملكة بشكل تدرٌجً بحٌث ال ٌحدث خللي عملٌة الصرف على بنود المٌزانٌة العامة.
ف

 -2تطبٌق نظام التصنٌف االقتصادي على المٌزانٌة العامة للدولة :
 الوضع قبل تطبيق التصنيف االقتصادي على الميزانية العامة :عناصر دلٌل GFSM 2001/2014
  21تعوٌضات العاملٌن.  22استخدام السلع والخدمات.  23استهالك رأس المال الثابت (غٌرمستخدم).
  24الفائدة (نفقات التموٌل). 25 -اإلعانات.

أبواب المٌزانٌة العامة للدولة
الباب األول :الرواتب واالجور والبدالت.
الباب الثانً  :النفقات التشغٌلٌة واالستهالكٌة واإلعانات
ومساعدات الضمان االجتماعً.

  26المنح.  27المنافع االجتماعٌة.  28مصروفات أخرى.باإلضافة إلى :
 31 -معامالت فً أصول غٌر مالٌة.

الباب الثالث :الصٌانة والنظافة والتشغٌل.
الباب الرابع :المشارٌع (النفقات الرأسمالٌة).

 الوضع بعد تطبيق التصنيف االقتصادي على الميزانية العامة :عند تطبٌق التصنٌف االقتصادي على أبواب المٌزانٌة العامة أتضح ما ٌلً :
 هناك بنود عامة تخص كل جهة حكومٌة بشكل عام ٌنف ق منها على مصروفات كل
وزارة أو مصلحة حكومٌة  ،وهً غالبا ً ما تكون سنوٌة (اعتمادات/سٌولة فقط).
 هناك نفقات مرتبطة ببرنامج محدد سوا ًء تشغٌل أو صٌانة ونظافة لمنشآت أو معدات
وأجهزة  ،وٌكون لها سقف أعلى من التكالٌف المعتمدة بالمٌزانٌة  ،وٌعتمد لها

سٌولة

نقدٌة موزعة على سنوات العقود الموقعة لتنفٌذ هذه البرامج.
 هناك نفقات مرتبطة بمعامالت على أصول غٌر مالٌة (نفقات رأسمالٌة/مشارٌع).
 وقد قسم ت المٌزانٌة العامة لتصبح بالشكل التالً:

عناصر دلٌل GFSM 2001/2014
  21تعوٌضات العاملٌن. 22 -استخدام السلع والخدمات.

المٌزانٌة العامة للدولة

  23استهالك رأس المال الثابت(غٌر مستخدم).

أوالً  :النفقات العامة (الباب األول والثانً سابقا ً).

  24الفائدة (نفقات التموٌل).  25اإلعانات.  26المنح. 27 -المنافع االجتماعٌة.

ثانٌا ً :النفقات على البرامج (الباب الثالث سابقا ً).

  28مصروفات أخرى.باإلضافة إلى :
 31 -معامالت فً أصول غٌر

ثالثا ً :النفقات على المشارٌع (الباب الرابع سابقا ً)

مالٌة.

ٌ الحظ أن كل قسم من أقسام المٌزانٌة ٌتضمن أكثر من باب من أبواب دلٌل التصنٌف
(تعوٌضات عاملٌن – استخدام السلع والخدمات – إعانات –منح –منافع اجتماعٌة ....إلخ) كما
هو موضح باألسهم.

 -3أوجه التشابه واالختالف بٌن أقسام المٌزانٌة بعد تطبٌق الدلٌل:
أ  -النفقات العامة:
 هً عبارة عن نفقات تتصف بالعموم  ،أي أنه ٌصرف منها على جمٌع وحدات الجهة
الحكومٌة.
 عبارة عن سٌولة نقدٌة ٌتم اعتمادها سنوٌا ً لكل جهة حكومٌة.
 تمثل نفقات البابٌن األول والثانً (سابقا ً) من المٌزانٌة العامة.
ب  -النفقات على البرامج:
 هً عبارة عن نفقات حكومٌة ٌتم تؤدٌتها عن طرٌق تنفٌذ برامج ضمن المٌزانٌة العامة.
 أغلب هذه البرامج تكون لتنفٌذ عملٌات التشغٌل للمرافق الحكومٌة (قد تتضمن العدٌد من
أبواب دلٌل التصنٌف  ، )GFSMأو برامج لنظافة وصٌانة مبانً ومنشآت حكومٌة ،
أو صٌانة وتشغٌل أجهزة ومعدات داخل المرافق الحكومٌة.
 هذه البرامج ٌكون لها سقف أعلى من التكالٌف تعتمد ضمن المٌزانٌة العامة ٌ ،تم اعتماد
سٌولة مالٌة لها على امتداد سنوات تنفٌذ هذه البرامج.
 تنفذ هذه البرامج بصفة مستمرة (فً الغالب تكون على مدى ثالث سنوات أو خمس
سنوت) تسمى عقود  ،وكل عقد ٌنتهً ٌدرج له عقد بدٌل فً المٌزانٌة.
 قد تتضمن مٌزانٌات بعض الجهات الحكومٌة برامج عامة لتنفٌذ بعض الخدمات ذات
الصفة العامة التً ال ترتبط ببرنامج محدد أو منطقة جغرافٌة مح ددة  ،وغالبا ً ما تكون
سنوٌة (اعتمادات فقط ولٌس لها سقف من التكالٌف).
ج  -النفقات على المشاريع:
 هً عبارة عن نفقات رأسمالٌة حكومٌة ٌتم تؤدٌتها عن طرٌق تنفٌذ مشارٌع ضمن
المٌزانٌة العامة.
 أغلب هذه المشارٌع تكون عن طرٌق معامالت فً أصول غٌر مالٌة للحصول على
أصول ثابتة (المبانً واإلنشاءات ،واآلالت والمعدات ....،إلخ).
 هذه المشارٌع ٌكون لها سقف أعلى من التكالٌف تعتمد ضمن المٌزانٌة العامة ٌ ،تم
اعتماد سٌولة مالٌة لها على امتداد سنوات تنفٌذ هذه المشارٌع.
 تنفذ هذه المشارٌع على شكل مشارٌع منفصلة بحٌث إذا استكمل تنفٌذ المشروع ٌتم
إقفاله وٌستبعد من المٌزانٌة العامة .وفً الغالب ٌكون تنفٌذها على مدى ثالث سنوات أو
خمس سنوات).
 قد تتضمن مٌزانٌات بعض الجهات الحكومٌة مشارٌع عامة لمواجهة حالة طارئة ذات
الصفة العامة التً ال ترتبط بمشروع معٌن أو منطقة جغرافٌة محددة (مثل مشارٌع
مكافحة األوبئة  ،أو المشارٌع الطارئة)  ،وغالبا ً ما يكون لها سقف محدد من التكالٌف.

 -4ترمٌز بنود وبرامج ومشارٌع أقسام المٌزانٌة :
أ  -النفقات العامة:
شكل ترمٌز بنود قسم النفقات العامة
مثالً016/001/000/211111 :
رقم الفصل
رقم الفرع
رقم القسم
رقم البند – وهو نفس رقم التنصٌف االقتصادي للنفقة (وفقا ً
لدلٌل احصاءات مالٌة الحكومة )  ،وهو ما ٌتم
االرتباط علٌه والصرف منه خالل تنفٌذ
المٌزانٌة العامة.

ب  -النفقات على البرامج:
شكل ترمٌز بنود قسم النفقات العامة
مثالً016/001/000/301020103/224211 :
رقم الفصل
رقم التنصٌف االقتصادي
للبرنامج ـ وهو رمز
احصائً للبرامج المدرجة
بالمٌزانٌة العامة وٌستخدم فً
الخالصات الستخراج
احصاءات مالٌة الحكومة وفقا ً
لدلٌل .2014/2001

رقم الفرع
رقم القسم
رقم البرنامج – وهو ما ٌتم االرتباط علٌه والصرف منه
خالل تنفٌذ المٌزانٌة العامة.

301020103
حٌث :
 = 3رقم الباب الثالث (سابقا ً).
 = 0102رقم البرنامج ـ األب
 = 01رقم البرنامج الفرعً ـ االبن
 = 03رقم البرنامج فرعً الفرعً ـ ابن االبن

ج  -النفقات على المشاريع:
شكل ترمٌز بنود قسم النفقات العامة
مثالً016/001/000/403451012/224211 :
رقم الفصل
رقم التنصٌف االقتصادي
للمشروع ـ وهو رمز
احصائً للمشارٌع المدرجة
بالمٌزانٌة العامة وٌستخدم فً
الخالصات الستخراج
احصاءات مالٌة الحكومة وفقا ً
لدلٌل .2014/2001

رقم الفرع
رقم القسم
رقم المشروع – وهو ما ٌتم االرتباط علٌه والصرف منه
خالل تنفٌذ المٌزانٌة العامة.

403451012
حٌث :
 =4رقم الباب الرابع (سابقا ً).
 = 0345رقم المشروع ـ األب
 = 10رقم المشروع الفرعً ـ االبن
 = 12رقم المشروع فرعً الفرعً ـ ابن االبن

 -5إعادة تصنٌف بنود وبرامج ومشارٌع أقسام المٌزانٌة :
ٌتضمن هذا الفصل شرح للمنهجٌة المتبعة فً تصنٌف بنود وبرامج ومشارٌع المٌزانٌة العامة.
أ  -تصنيف بنود قسم النفقات العامة:
 جمٌع بنود قسم النفقات العامة (البابٌن األول والثانً سابقا ً) تم تصنٌفها وفقا ً لدلٌل احصاءاتمالٌة الحكومة  ، 2014/2001وصدرت المٌزانٌة العامة للدولة لعام 2016م متوافقة مع
الدلٌل.
 تشكل االعتمادات المالٌة لبنود هذا القسم ما نسبته ( )%60 - %50تقرٌبا ً من اعتماداتالمٌزانٌة العامة للدولة.
 فً حالة إذا ما دعت الحاجة فً إحدى الجهات الحكومٌة مستقبالً إلى إضافة أو تعدٌل او إلغاءأحد عناصر قسم النفقات العامة  ،فٌتم ذلك عن طرٌق تقدٌم طلب بهذا الخصوص أثناء إعداد
مشروع المٌزانٌة وفقا ً لإلجراءات المنظمة لذلك.
ب  -تصنيف عناصر قسم النفقات على البرامج :
 ٌتضمن هذا القسم برامج التشغيل المباشر عن طرٌق الجهات الحكومٌة لمرافقها  ،وقدتتضمن هذه البرامج عناصر ضمن باب تعوٌضات العاملٌن وعناصر ضمن باب استخدام
السلع والخدمات وعناصر ضمن بقٌة أبواب دلٌل إحصا ءات مالٌة الحكومة ،2014/2001
وٌجب أن ٌؤخذ كل عنصر من عناصر البرنامج التصنٌف الصحً ح المتوافق مع النفقة من
حٌث طبٌعتها االقتصادٌة  ،وقد تم بمٌزانٌة  2016إعداد أساس ألداء ذلك من خالل تقنٌة
المعلومات بوزارة المالٌة وأعٌد تصنٌف أغلب تلك العناصر.
 ٌتضمن أٌضا ً برامج للصيانة والنظافة للمرافق الحكومٌة  ،وبرامج للصٌانة والتشغٌل للمرافقوالمعدات واألجهزة المتوفرة لدى الجهات الحكومٌة  ،وجميع هذه البرامج تؤدى عن طريق
التعاقد مع شركات القطاع الخاص  ،وٌجب أن ٌصنف كل برنامج التصنٌف الصحٌح
المتوافق مع الطبٌعة االقتصادٌة للنفقة  ،وأغلب عناصر تصنٌف هذا النوع من البرامج ٌقع
ضمن باب استخدام السلع والخدمات بالدلٌل (ٌنبغً شرح السبب ... :ألن الجهات الحكومٌة
غالبا ما تشتري خدمة من شركات).
 كما ٌتضمن أٌضا ً برامج عامة لٌست مرتبطة بمرفق حكومً واحد  ،وٌجب أن ٌصنف كلبرنامج التصنٌف الصحٌح المتوافق مع الطبٌعة االقتصادٌة للنفقة  ،وتصنٌف أغلب عناصر
هذا النوع من البرامج ٌقع ضمن باب استخدام السلع والخدمات بالدلٌل وقد تتضمن فً بعض
الحاالت عناصر تقع ضمن باب تعوٌضات العاملٌن وباب المصروفات األخرى وباب
المعامالت فً األصول غٌر المالٌة.

وكقاعدة عامة إلعادة تصنيف عناصر هذا القسم ،يستحسن اإلجابة على األسئلة التالية:
 ما هو نوع االقتصادي لنفقة هذا البرنامج؟ هل هو تعوٌض عاملٌن أم استخدام سلع وخدمات أم نوع آخر  ،فٌؤخذ التصنٌف
االقتصادي الصحٌح وفقا ً لذلك.
 فً حالة تضمن البرنامج تؤدٌة أكثر من نفقة واحدة،البرنامج حسب طبٌعتها االقتصادٌة ؟

هل ٌمكن فصل عناصر النفقة لهذا

من األفضل أن ٌتم فصل كل نفقة على حدة لغرض دقة وسالمة
 إذا كان الجواب بنعم ،ف
ٌجب أداء
التقارٌر المالٌة  ،وإذا كانت التفاصٌل الضرورٌة غٌر متوفرة السنة األولى ف
ذلك أثناء إعداد مشروع المٌزانٌة العامة للدولة ووفقا ً لإلجراءات المنظمة لذلك.
 إذا كان الجواب بالنفً ،ما هو النوع الذي ٌشكل الجزء األكبر للنفقة التً تإدى عن
طرٌق هذا البرنامج؟ أي ما هً الطبٌعة االقتصادٌة ألغلب اإلنفاق من هذا البرنامج؟ ،
فٌؤخذ التصنٌف االقتصادي على األغلب وفقا ً لذلك.
 إذا كانت البرامج تإدى عن طرٌق التعاقد مع شركات  ،فال ٌستدعً األمر الى تفصٌل
النفقة ولو كان العقد ٌتضمن تفاصٌل دقٌقة.

حاالت عملية إلعادة تصنيف عناصر قسم النفقات على البرامج بالميزانية العامة-:
 حالة عملٌة (:)1041/001/000/301640000/222029

النفقات التشغٌلٌة لوحدة مراجعة برامج
ومشارٌع الحاسب اآللً بإدارة المٌزانٌة
العامة

السإال:
 هل ٌتم تشغٌل الوحدة مباشرة عن طرٌق الجهة الحكومٌة  ،أم عن طرٌق التعاقد مع شركات؟ هل تتضمن النفقات التشغٌلٌة للوحدة نفقات إقتصادٌة مختلفة حسب دلٌل ( GFSMتعوٌضاتعاملٌن – سلع وخدمات – منافع اجتماعٌة – معامالت على أصول وخصوم) ؟
 إذا كان الجواب بنعم على السإالٌن السابقٌن  ،فٌجب أن ٌتم فصل كل نفقة على حدة
لغرض دقة وسالمة التقارٌر المالٌة  ،وٌكون أداء ذلك أثناء إعداد مشروع المٌزانٌة
العامة للدولة ووفقا ً لإلجراءات المنظمة لذلك.
التوصٌة بؤن تكون عناصر البرنامج وفقا ً لما ٌلً:
041/001/000/301640000/222029

وحدة مراجعة برامج ومشارٌع الحاسب اآللً بإدارة المٌزانٌة العامة

041/001/000/301640100/2111161

رواتب وأجور العاملٌن

041/001/000/301640200/2111261

بدالت العاملٌن

041/001/000/301640300/21212
041/001/000/301640400/226
041/001/000/301640100/311222

التؤمٌنات االجتماعٌة
الدعم الفنً والتقنً للوحدة
تؤمٌن األجهزة والمعدات

...
...
...
 .....وهكذا لجمٌع النفقات التشغٌلٌة التً تإدى عن طرٌق هذا البرنامج

 حالة عملٌة (:)2022/001/000/300041100/222039

أجهزة ومعدات ومستلزمات طبٌة وأدوٌة
تخصصٌة

السإال:
هل ٌتضمن البرنامج تؤدٌة نفقة اقتصادٌة واحدة أم أكثر من نفقة؟ هل تندرج النفقات اإلقتصادٌة ضمن أبواب مختلفة حسب دلٌل ( GFSMسلع وخدمات –معامالت على أصول وخصوم) ؟
ٌ تضح من السإالٌن السابقٌن ٌتضمن أكثر من نفقة اقتصادٌة وتندرج ضمن أبواب
مختلفة حسب دلٌل  ، GFSMفٌجب أن ٌتم فصل كل نفقة على حدة لغرض دقة
وسالمة التقارٌر المالٌة  ،وٌكون أداء ذلك أثناء إعداد مشروع المٌزانٌة العامة للدولة
ووفقا ً لإلجراءات المنظمة لذلك.
التوصٌة بؤن ٌتم فصل عناصر البرنامج وفقا ً لما ٌلً:
022/001/000/300041101/311221

أجهزة ومعدات طبٌة

022/001/000/300041102/222032

مستلزمات طبٌة

022/001/000/300041102/222031

أدوٌة تخصصٌة

 .....وهكذا لجمٌع البرامج المشابهة

 حالة عملٌة (:)2022/001/000/300041100/222039

أجهزة ومعدات ومستلزمات طبٌة وأدوٌة
تخصصٌة

السإال:
هل ٌتضمن البرنامج تؤدٌة نفقة اقتصادٌة واحدة أم أكثر من نفقة؟ هل تندرج النفقات اإلقتصادٌة ضمن أبواب مختلفة حسب دلٌل ( GFSMسلع وخدمات –معامالت على أصول وخصوم) ؟
ٌ تضح من السإالٌن السابقٌن أن البرنامج ٌتضمن أكثر من نفقة اقتصادٌة وتندرج
ضمن أبواب مختلفة حسب دلٌل  ، GFSMفٌجب أن ٌتم فصل كل نفقة على حدة
لغرض دقة وسالمة التقارٌر المالٌة  ،وٌكون أداء ذلك أثناء إعداد مشروع المٌزانٌة
العامة للدولة ووفقا ً لإلجراءات المنظمة لذلك.
التوصٌة بؤن ٌتم فصل عناصر البرنامج وفقا ً لما ٌلً:
022/001/000/300041101/311221

أجهزة ومعدات طبٌة

022/001/000/300041102/222032

مستلزمات طبٌة

022/001/000/300041102/222031

أدوٌة تخصصٌة

 .....وهكذا لجمٌع البرامج المشابهة

 حالة عملٌة (:)3 022/001/000/300010900/2203361المصارٌف السفرٌة والمكافآت والتدرٌب
السإال:
هل ٌتضمن البرنامج تؤدٌة نفقة اقتصادٌة واحدة أم أكثر من نفقة؟ هل تندرج النفقات اإلقتصادٌة ضمن أبواب مختلفة حسب دلٌل ( GFSMتعوٌضات عاملٌن -سلع وخدمات) ؟
ٌ تضح من السإالٌن السابقٌن أن البرنامج ٌتضمن أكثر من نفقة اقتصادٌة وتندرج
ضمن أبواب مختلفة حسب دلٌل  ، GFSMفٌجب أن ٌتم فصل كل نفقة على حدة
لغرض دقة وسالمة التقارٌر المالٌة  ،وٌكون أداء ذلك أثناء إعداد مشروع المٌزانٌة
العامة للدولة ووفقا ً لإلجراءات المنظمة لذلك.
التوصٌة بؤن ٌتم فصل عناصر البرنامج وفقا ً لما ٌلً:
022/001/000/300040901/2213361

المصارٌف السفرٌة

022/001/000/300041102/2111361
022/001/000/300041102/221312

المكافآت
التدرٌب

 .....وهكذا لجمٌع البرامج المشابهة

ج  -تصنيف عناصر قسم النفقات على المشاريع :
 ٌتضمن هذا القسم فً الغالب مشارٌع لمعامالت على أصول غٌر مالٌة ل لجهات الحكومٌةومرافقها  ،وٌجب أن ٌؤخذ كل عنصر من عناصر المشروع التصنٌف الصحٌح المتوافق مع
الطبٌعة االقتصادٌة للنفقة ضمن الباب (" )31المعامالت فً األصول غٌر مالٌة "  ،وقد تم
بمٌزانٌة  2016إعداد أساس ألداء ذلك من خالل تقنٌة المعلومات بوزارة المالٌة وأعٌد
تصنٌف أغلب تلك العناصر.
 وٌتضمن أٌضا ً مشارٌع عامة لٌست مرتبط بمعاملة على أصل غٌر مالً واحد  ،وغالب هذهالمشارٌع تإدى عن طرٌق التعاقد مع شركات القطاع الخاص (مثالً  :مشارٌع الدراسات
والتصامٌم  ،ومشارٌع اإلشراف على تنفٌذ المشارٌع  ،مشارٌع الترمٌمات والتحسٌنات
للمرافق العامة  ، )....وٌجب أن ٌصنف كل مشروع حسب التصنٌف الصحٌح المتوافق مع
الطبٌعة االقتصادٌة للنفقة  ،وأغلب عناصر تصنٌف هذا النوع من المشارٌع ٌقع ضمن باب
استخدام السلع والخدمات بالدلٌل (ٌنبغً التؤكد .هذا التصنٌف ٌكون صحٌح إذا لم ٌترتب عن
مالً ).
انجاز المشروع أي اقتناء أصول غٌر ة
 كما ٌتضمن أٌضا ً مشارٌع لمواجهة أغراض طارئة وعاجلة لٌست مرتبطة بجهة حكومٌةواحدة (مثالً  :مشارٌع مكافحة األوبئة فً المناطق  ،مشارٌع معالجة أضرار السٌول
والكوارث الطبٌعٌة  ، )....وٌجب أن ٌصنف كل مشروع التصنٌف الصحٌح المتوافق مع
منهجٌة الدلٌل  ،وتتضمن هذه المشارٌع عناصر تصنف ضمن باب المصروفات وأخرى
ضمن باب المعامالت فً األصول غٌر المالٌة..

وكقاعدة عامة إلعادة تصنيف عناصر هذا القسم  ،يستحسن اإلجابة على األسئلة التالية-:
 ما هو نوع النفقة لهذا المشروع؟ هل النفقة معاملة فً أصول غٌر مالٌة أم استخدام سلع وخدمات أم من نوع آخر  ،فٌؤخذ
التصنٌف االقتصادي الصحٌح وفقا ً لذلك.
 فً حالة تضمن المشروع تؤدٌة أكثر من نوع واحد ،فهل ٌمكن فصل عناصر النفقة لهذاالمشروع حسب طبٌعتها االقتصادٌة؟
 إذا كان الجواب بنعم ،فٌنبغً أن ٌتم فصل كل نفقة على حدة لغرض دقة وسالمة
وكذا الحتٌاجات إعداد المٌزانٌة العمومٌة
التقارٌر المالٌة والمحاسبٌة
ٌجب
( ، )Balancesheetوإذا كانت التفاصٌل الضرورٌة غٌر متوفرة السنة األولى ف
أداء ذلك أثناء إعداد مشروع المٌزانٌة العامة للدولة وفقا ً لإلجراءات المنظمة لذلك.
 إذا كان الجواب بالنفً ،فما هو النوع الذي ٌشكل الجزء األكبر للنفقة التً تإدى عن
طرٌق هذا المشروع ؟ فٌؤخذ التصنٌف االقتصادي على األغلب وفقا ً لذلك.

حاالت عملية إلعادة تصنيف عناصر قسم النفقات على المشاريع بالميزانية العامة-:
 حالة عملٌة (:)1041/001/000/400101900/

المبنى التابع للوزارة بحً النخٌل بالرٌاض

041/001/000/400101901/3111319

إنشاء المبنى

041/001/000/400101902/3111319

أعمال التؤثٌث والتجهٌز للمبنى

041/001/000/400101903/3111319

التجهٌزات الفنٌة واألمنٌة للمبنى

041/001/000/400101904/223203

الدراسات والتصامٌم واإلشراف

السإال:
هل تتم هذه المعامالت على أصل غٌر مالً واحد أم عدة أصول غٌر مالٌة؟وهو مبنى

ٌ تضح من السإال السابق أن جمٌع المعامالت تتم على أصل ثابت واحد
الوزارة فً حً النخٌل.
 توصً منهجٌة نظام إحصاءات مالٌة الحكومة  ، GFSM 2014/2001بؤن ٌتم
تصنٌف جمٌع المعامالت التً ٌترتب علٌها إنجاز مشروع أو اقتناء أصل غٌر مالً واحد
على أنها معامالت على أصل غٌر مالً  ،حتى لو كانت تتضمن نفقات اقتصادٌة تندرج
ضمن أبواب مختلفة حسب دلٌل .GFSM
 فٌجب أن ٌتم تصنٌف جمٌع المعامالت التً ٌترتب علٌها إنجاز مشروع أو اقتناء أصل
غٌر مالً واحد على أنها معامالت على أصل غٌر مالً لغرض دقة وسالمة التقارٌر
المالٌة  ،وٌكون أداء ذلك أثناء إعداد مشروع المٌزانٌة العامة للدولة ووفقا ً لإلجراءات
المنظمة لذلك.
التوصٌة بؤن ٌتم إعادة تصنٌف عناصر المشروع وفقا ً لما ٌلً:
041/001/000/400101901/311121

إنشاء المبنى

041/001/000/400101902/311121

أعمال التؤثٌث والتجهٌز للمبنى

041/001/000/400101903/311121

التجهٌزات الفنٌة واألمنٌة للمبنى

041/001/000/400101904/311121

الدراسات والتصامٌم واإلشراف

(نفس التصنٌف لجمٌع العناصر)  .....وهكذا لجمٌع المشارٌع المشابهة.

 حالة عملٌة (:)2026/009/000/400150000/311221

إنشاء وتؤثٌث وتجهٌز وتؤمٌن معامل
ومختبرات لكلٌة طب األسنان.

السإال:
هل ٌترتب على هذا المشروع إقتناء أصل غٌر مالً واحد أم أكثر؟ هل تم تصنٌف هذه المشروع التصنٌف االقتصادي الصحٌح GFSM2014/2001؟

حسب دلٌل

ٌ تضح من السإالٌن السابقٌن أن المشروع ٌترتب علٌه اقتناء أصل غٌر مالً واحد  ،لكن
لم ٌتم تصنٌفه التصنٌف االقتصادي الصحٌح (حٌث أن الرقم (ٌ )311221عنً المعدات
واألجهزة الطبٌة والمختبرات).
 فٌجب أن ٌتم إعادة تصنٌف المشروع وإعطاءه التصنٌف االقتصادي الصحٌح لغرض دقة
وسالمة التقارٌر المالٌة  ،وٌكون أداء ذلك أثناء إعداد مشروع المٌزانٌة العامة للدولة
ووفقا ً لإلجراءات المنظمة لذلك.
التوصٌة بؤن ٌتم إعادة تصنٌف المشروع وفقا ً لما ٌلً:
 026/009/000/400150000/311126إنشاء وتؤثٌث وتجهٌز وتؤمٌن معامل
ومختبرات لكلٌة طب األسنان.

حٌث أن رقم التصنٌف االقتصادي (ٌ )311126عنً (أصول ثابتة – مبانً غٌر سكنٌة – مراكز
البحوث والمختبرات).

 .....وهكذا لجمٌع المشارٌع المشابهة

 حالة عملٌة (:)3022/001/000/400101900/

مكافحة األوبئة فً مختلف مناطق المملكة

022/001/000/403450200/31122

تؤمٌن أدوٌة ومبٌدات ومستلزمات طبٌة لمكافحة األوبئة

022/001/000/403450300/31122

تؤمٌن سٌارات لمكافحة األوبئة

022/001/000/403450400/31122

تؤمٌن أجهزة ومعدات ولوازم مكافحة األوبئة

022/001/000/403450800/222039

برنامج مكافحة حمى الضنك

022/001/000/403450900/223203

دراسة األثار الصحٌة للتلوث االشعاعً

السإال:
هل تتم هذه المعامالت إلنجاز مشروع أو اقتناء أصل غٌر مالً واحد؟ هل تم تصنٌف هذه المشارٌع التصنٌف االقتصادي الصحٌح GFSM2014/2001؟

حسب دلٌل

ٌ تضح من السإالٌن السابقٌن أن تلك المشروع لم ٌترتب علٌه اقتناء أصل غٌر مالً واحد
 ،لكن لم ٌتم تصنٌف بعضها التصنٌف االقتصادي الصحٌح .
 فٌجب أن ٌتم إعادة تصنٌف تلك المشروع وإعطاءه ا التصنٌف االقتصادي الصحٌح
لغرض دقة وسالمة التقارٌر المالٌة  ،وٌكون أداء ذلك أثناء إعداد مشروع المٌزانٌة العامة
للدولة ووفقا ً لإلجراءات المنظمة لذلك.
التوصٌة بؤن ٌتم إعادة تصنٌف المشارٌع وفقا ً لما ٌلً:
022/001/000/400101900/
022/001/000/403450200/22204
022/001/000/403450300/311211
022/001/000/403450400/31124

مكافحة األوبئة فً مختلف مناطق المملكة
تؤمٌن أدوٌة ومبٌدات ومستلزمات طبٌة لمكافحة األوبئة
تؤمٌن سٌارات لمكافحة األوبئة
تؤمٌن أجهزة ومعدات ولوازم مكافحة األوبئة

022/001/000/403450800/222039

برنامج مكافحة حمى الضنك

022/001/000/403450900/223203

دراسة األثار الصحٌة للتلوث االشعاعً

 .....وهكذا لجمٌع المشارٌع المشابهة

