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  املقدمة

عوذ باهللا من إن الحمد هللا، نحمده ونستعینھ، ونستغفره ونستھدیھ، ون  
من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال . شرور أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا

ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن محمدًا عبده 
الرحمة المسداة، والنعمة المھداة إلى الخلق ، ورسولھ، وصفیھ من خلقھ وخلیلھ 

ھ وأصحابھ والتابعین لھم بإحسان إلى یوم صلى اهللا علیھ وعلى آل. أجمعین
  . الدین

  :أما بعد 
فإن اإلیرادات العامة ھي األساس التي تقوم وتستند علیھ أي دولة، وھي المحرك 
الفعال الذي یقود عجلة االقتصاد لكل الدول، فالدول التي تتبوأ القمة تقوم على 

 الدول اإلیرادات العامة إیرادات مكنتھا من الوصول إلى ھذا المكان، ولذلك أولت
مسؤولیة عظمى وأھمیة كبرى، وسعت إلى وضع األنظمة والقوانین الضابطة 
والحاكمة لكل ما یتعلق بھا، وبینت االختصاصات واألعمال التي تؤدي إلى قوة 

  .ھذا الجانب وبقاءه 
ولقد اھتمت المملكة العربیة السعودیة باإلیرادات العامة؛ لعلمھا ویقینھا بأن 

قوة االقتصادیة تقوم على قوة اإلیرادات العامة، وشرعت األنظمة والقوانین ال
التي تبین وتحدد األعمال والمھام، ولذا آثرت أن یكون ھذا البحث عن نظام 
اإلیرادات العامة في المملكة العربیة السعودیة، وتبین األحكام والمھام 

  .واالختصاصات المتعلقة بھ 
  . یكون خالصًا لوجھھ الكریم، وأن یكون نافعًا ومفیدًا           واهللا اسأل أن
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ABSTRACT 

Public revenues are the basis on which any country 
is based, and it is the effective engine that drives the 
economy of all countries. The countries at the 
summit are based on revenues that have enabled 
them to reach this place. Therefore, States have paid 
great public responsibility and great importance, And 
the laws governing and governing all related to it, 
and the terms of reference and actions that lead to 

the strength and survival of this aspect.  

The Kingdom of Saudi Arabia has been concerned 
with public revenues; it is aware that economic 
power is based on the strength of public revenues, 
and the laws and regulations that define and define 
the work and the tasks have been enacted. Therefore, 
this search should be based on the public revenue 
system in the Kingdom of Saudi Arabia. 

          God ask to be pure to his face, and to be useful 
and useful. 
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  خطة البحث
تناولت في بحثي اإلیرادات العامة في النظام السعودي من خالل مقدمة وسبعة 

  :كالتالي مباحث، 

  المقدمة. 

  مفھوم اإلیرادات العامة : المبحث األول.  

  أھمیة اإلیرادات العامة : المبحث الثاني.  

  مصادر اإلیرادات العامة : المبحث الثالث.  

  مھام ومسؤولیات وزارة المالیة : المبحث الرابع.  

  مھام ومسؤولیات الجھات العامة : المبحث الخامس.  

  ومسؤولیات المحصلین وأمناء الصنادیق مھام: المبحث السادس .  

  إجراءات الدیون المستحقة للدولة : المبحث السابع.  
  
  
  
  



 - ١٢٦٤ -

  املبحث األول

  مفهوم اإليرادات العامة

اإلیرادات العامة ھي عبارة عن مجموع األموال التي تحصل علیھا الحكومات 
  .)١(نفیذ لإلنفاق على المرافق والمشروعات العامة، ووضع سیاستھا موضع الت

كما عرفت بأنھا المصادر التي تستمد الدولة منھا األموال الالزمة لسد نفقاتھا، 
وھذه اإلیرادات متعددة، أھمھا إیرادات الدولة من أمالكھا الخاصة، والضرائب 

   .)٢(والرسوم والقروض والوسائل النقدیة
نقدیة والعینیة، ولعل من أجمع التعریفات لإلیرادات العامة بأنھا جمیع األموال ال

، ومن خاللھا تستطیع ) ٣(المنقولة والعقاریة التي ترد إلى الخزینة العامة للدولة
الدولة تغطیة نفقاتھا العامة، والقیام بالخدمات والوظائف الملقاة على عاتقھا، 
وھي أداة للتأثیر في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة وتحقیق أھداف الدولة العامة 

)٤(.  
وتاریخ ) ٦٨/م(رد في نظام إیرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ولقد و

ه تعریف اإلیرادات بأنھا الموارد المالیة التي تحصل علیھا ١٨/١١/١٤٣١
  .الدولة في شكل تدفقات مالیة 

  املبحث الثاني

  أهمية اإليرادات العامة

لتمویل الالزم تعد اإلیرادات العامة أھم عناصر الموازنة العامة فھي توفر ا
لتغطیة نفقات الدول، والقیام بواجباتھا ووظائفھا، ومن خاللھا تكون قادرة على 
فرض سیادتھا ومكانتھا، ومع تطور وتقدم الزمن، وتعدد االلتزامات واالحتیاجات 
صار لزامًا على الدول أن تعني باب اإلیرادات العامة أھمیة كبرى، وتوفر 

جال، وتوجد الفرص إلنشاء وخلق إیرادات الدراسات والبحوث في ھذا الم
متنوعة وقادرة على السیر بسیاساتھا المالیة واالقتصادیة نحو أھدافھا، 
فاإلیرادات العامة ھي األساس التي تقوم علیھ المیزانیة العامة، وبناء علیھا 
توضع النفقات وتحدد االحتیاجات والمصارف، فمھام الدول ومسؤولیاتھا تغیرت 

بینما كانت قاصرة على توطید األمن الداخلي، ورد االعتداء الخارجي، وتبدلت، ف
وإقامة القضاء بین الناس، أصبحت الیوم مسؤولة بشكل كبیر عن النواحي 

                                           
دار الفك��ر العرب��ي،  ) ٢١٤(األس��س الحدیث��ة لعل��م مالی��ة الدول��ة ، ش��ریف رم��سیس تك��ال،      ) (١

 . م، مصر ١٩٧٩
 . م، بیروت ١٩٧٨دار النھضة العربیة، ) ٣٨٥(المالیة العامة، حسن عواضة ) (٢
 .  م، عمان ١٩٩٨دار البیارق، ) ٤٨(زي عنایة، المالیة العامة والتشریع الضریبي، غا) (٣
 . م ١٩٨٥مكتبة المعرفة ، ) ١١٧(المالیة العامة والتشریع الضریبي، عصام بشور، ) (٤



 - ١٢٦٥ -

االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، متمثلة في القیام بالمشاریع العمرانیة الكبرى، 
لوطني، والعمل على والعمل على تحسین معیشة السكان، وحمایة االقتصاد ا

، )١(زیادة الثروة الوطنیة، ونشر العلم، وحفظ الصحة العامة، وتأمین المیاه
وھكذا تزداد حاجة الدول إلى اإلیرادات العامة كلما ازدادت وتوسعت مھامھا 
ومسؤولیاتھا، فاإلیرادات العامة ھي األساس لكل ذلك، وعلى قوتھا تكون قوة 

  .  الدول 
ى للرقي والتقدم، والقیادة والریادة؛ تجعل لإلیرادات العامة إن الدول التي تسع

أھمیة كبرى ، فأي إنفاق عام ترید الدولة إجراؤه لتحقیق أھدافھا المختلفة یحتاج 
إلیرادات عامة، وبالتالي ال تستطیع الدول عمل شيء دون اإلیرادات العامة، 

، وإنشاء وخلق إیرادات فاالھتمام باإلیرادات العامة، وإعداد الدراسات والبحوث
  .   متنوعة ودائمة یجعل الدول قادرة على تحقیق سیاساتھا وأھدافھا 

  املبحث الثالث

  مصادر اإليرادات العامة

تتنوع مصادر اإلیرادات العامة وتختلف من دولة إلى أخرى، حسب طبیعتھا، 
ادرة والنظام االقتصادي والسیاسي فیھا، فكل دولة تنشئ وتوجد اإلیرادات الق

على تحقیق میزانیاتھا وأھدافھا، فعلى سبیل المثال إذا نظرنا إلى مصادر 
 فنجد أنھ قبل الھجرة لم – صلى اهللا علیھ وسلم –اإلیرادات في عھد الرسول 

یكن ھناك نظام مالي محدد، وكانت اإلیرادات من تلك األموال التي یجود بھا 
أو لسد بعض الحاجیات الصحابة للصرف منھا على الفقراء من المسلمین 

 فرض اهللا – صلى اهللا علیھ وسلم –الضروریة ، ولكن عندما ھاجر  الرسول 
الزكاة في السنة الثانیة للھجرة، وبھذا ظھر أول إیراد منظم في الشریعة 

   .)٢(اإلسالمیة
ولقد أدى تطور الدور االقتصادي واالجتماعي للدول، وازدیاد نفقاتھا العامة إلى 

اإلیرادات العامة، األمر الذي تجلت آثاره في تطویر حجم ھذه تطور نظریة 
اإلیرادات، وإلى تعدد أنواعھا وأغراضھا، ولقد تعددت في العصر الحدیث مصادر 
اإلیرادات العامة واختلفت طبیعتھا تبعًا لنوع الخدمة العامة التي تقوم بھا الدولة 

   .)٣(والھدف منھا

                                           
م، ٢٠١٥الطبع��ة األول��ى ) ٢٩(رانی��ا محم��ود عم��ارة، . المالی��ة العام��ة اإلی��رادات العام��ة، د) (١

 . مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع 
، دار األب�رار  ٢٠١١الطبع�ة األول�ى ،     ) ٣١(إب�راھیم خ�ریس     . ام المالي ف�ي اإلس�الم، د      النظ) (٢

 . للنشر والتوزیع 
المعھ��د ال��وطني ل��إلدارة  ) ٤٢(محم��د خال��د المھ��ایني  . د.محاض��رات ف��ي المالی��ة العام��ة، أ  ) (٣

 . العامة 
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د بأن نظام إیرادات الدولة نص في مادتھ ففي المملكة العربیة السعودیة نج
  : الثانیة بأن مصادر اإلیرادات في المملكة العربیة السعودیة تتكون من اآلتي 

  . الثروات الطبیعة - ١
  . الرسوم واألجور والضرائب- ٢
  . االقتراض والقروض المسددة - ٣
  . عوائد االستثمار - ٤
  . المبیعات والجزاءات والغرامات - ٥
  .ك الدولة وإیجاراتھا  بیع أمال- ٦
  . التبرعات والھبات والتعویضات - ٧
  . أي مصدر آخر یصدر بھ قرار من مجلس الوزراء - ٨

فھذه المصادر شاملة ومتنوعة، وقادرة على التغیر والتطور حسب ما یستجد 
وما یستحدثھ الزمن ویتطلبھ المستقبل، وھذا من الشيء الذي تمیزت بھ األنظمة 

تھا وبعد نظرھا، وقدرتھا على وضع أسس ومبادئ قابلھ السعودیة في حكم
  .للتغیر والتطور حسب المستجدات، وما یتطلبھ الواقع 

  

  املبحث الرابع

  مهام ومسؤوليات وزارة املالية

إن قیام الحكومة بوظائفھا في إدارة المرافق العامة یستلزم اإلنفاق، وھذا اإلنفاق 
ن األمر كذلك فال بد من قصر إعداد البد أن تمولھ إیرادات عامة، ومتى كا

، والتي أسندت ھذه المھمة لوزارة المالیة؛ لتتولى )١(المیزانیة على الحكومة
وضع وإعداد سیاسات المالیة العامة الداعمة لالستقرار والنمو االقتصادي، 
واستدامة موارد الحكومة المالیة وكفاءة استغاللھا بالتنسیق والتكامل مع 

دیة واالقتصادیة في إطار الخطط التنمویة وأھدافھا االستراتیجیة، السیاسات النق
وھي المسؤولة عن متابعة تحصیل االیرادات العامة، والعمل على تنمیتھا 
وتنویعھا، وتطویر السیاسات والتشریعات المالیة والنظم الضریبیة لتوفیر بیئة 

على المھام  ، ولقد نص نظام إیرادات الدولة )٢(مالیة تنافسیة ومستقرة
والمسؤولیات التي تختص بھا وزارة المالیة، فنصت المادة الثالثة بأن على 
وزارة المالیة تقدیر إیرادات الدولة المتوقع تحصیلھا لكل سنة مالیة في ضوء 
التقدیرات الواردة لھا من الوزارات أو المصالح أو المؤسسات أو الھیئات العامة 

لالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة بأن للوزارة كما نصت المادة الثالثة من ا. 

                                           
أحمد م�صطفى  . ي، دماجدة شلب . یسرى أبو العال ، د    . المالیة العامة والتشریع الضریبي، د    ) (١
 . كلیة الحقوق، جامعة بنھا ) ٩٨(عصام حسنى . ،د
   sa.gov.mof.wwwأھداف ومھام وزارة المالیة، وزارة المالیة السعودیة ) ٢(
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دعوة المسؤولین والمختصین في ھذه الجھات لمناقشتھم حول التقدیرات 
وھذا یدل . المقدمة منھم، ولھا تعدیلھا وإبالغھم بما یتم اعتماده من تقدیرات

ع على أن من أعمال ومھام وزارة المالیة وضع تقدیرات سابقة لإلیرادات المتوق
تحصیلھا، والتواصل مع الجھات العامة لمعرفة ھذه التقدیرات، ووضع خطط 

  .سابقة لكیفیة وطرق تحصلیھا من خالل التقدیرات الواردة إلیھا
كما نصت المادة السابعة بأن تضع الوزارة مع الجھات ذات العالقة االجراءات 

، ولھا أن تستعین الكفیلة بتحصیل اإلیرادات، بما یضمن المحافظة والرقابة علیھا
كما نصت المادة الثانیة عشر بأن تتخذ الوزارة وفقًا . في ذلك بالقطاع الخاص

لألسالیب والتقنیات الحدیثة االجراءات الكفیلة بتحصیل إیرادات الدولة، وتتحمل 
فوضع اإلجراءات الكفیلة . أجور تكالیف عملیة التحصیل وفق ما تراه مناسبًا 

النظم الضابطة لھا، وبیان األسالیب والطرق في تحصیل بتحصیل اإلیرادات وسن 
اإلیرادات من أھم المسؤولیات والمھام التي تتوالھا الوزارة في عملیة اإلیرادات 
العامة، فھي القاعدة واألساس لبقیة المھام والمسؤولیات التي تتطلبھا اإلیرادات 

  . العامة 
لنظام اإلیرادات العامة بأن على كما نصت المادة الثامنة من الالئحة التنفیذیة 

الوزارة بعد التأكد من تحقیق الجھات العامة لزیادة في إیراداتھا تخصیص ما 
من الزیادة المتحققة ضمن اعتمادات میزانیتھا خالل السنة المالیة %) ٢٠(یقابل 

  :التالیة وفقًا لآلتي 
یة بمیزانیة من إجمالي االعتمادات األصل%) ٥( ال یزید ما تم تخصیصھ عن - ١

  .الجھة للسنة المالیة السابقة 
  :  یوزع ما تم تخصیصھ لألغراض اآلتیة - ٢
لمكافأة الموظفین الذین ساھموا في تحقیق الزیادة %) ٣٠( نسبة ال تزید عن - ١

  .في اإلیرادات
لتنمیة وتطویر االستثمارات التي یجب على %) ٣٠( نسبة ال تزید عن - ٢

  .الجھات العامة القیام بھا 
  .   المتبقي یخصص في االعتمادات األخرى بمیزانیة ھذه الجھات - ٣

وھذا یتیح للموظفین والجھات العامة العمل على تحقیق زیادة في اإلیرادات 
العامة، وفتح استثمارات تعمل على تنویع وزیادة اإلیرادات مما یسھم في تحقیق 

ة واالجتماعیة الموازنات العامة التي تسھم في تحقیق األھداف السیاسی
  .    واالقتصادیة 

أما تحصیل اإلیرادات العامة فقد نصت المادة العاشرة من الالئحة التنفیذیة لنظام 
اإلیرادات العامة بأن تحصیلھا یكون عن طریق نظام سداد أو أي أسالیب 
وتقنیات أخرى تقرھا وزارة المالیة، فھي مختصة ببیان الطریق المناسب 

المادة الثانیة عشر والرابعة عشر من الالئحة التنفیذیة للتحصیل، كما نصت 
لنظام إیرادات الدولة بأن تتولى وزارة المالیة ربط الجھات العامة بنظام سداد 
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لتحصیل إیراداتھا ولھا تحدید موعد الربط وإشعار الجھات بذلك، وعلیھا عند 
  :ربط الجھات بنظام سداد القیام باآلتي 

 أحد البنوك أو المصارف المحلیة باالتفاق مع الجھات  فتح حساب تجمیعي في- ١
  .إلیداع االیرادات المحصلة من خالل نظام سداد 

 تحدید الحسابات التي یتم تحویل اإلیرادات إلیھا آلیًا من الحساب التجمیعي - ٢
  .بعد االتفاق مع الجھات العامة 

 ال یجوز للجھات كما نصت المادة السادسة والثالثون والثامنة والثالثون بأنھ
العامة استبعاد مبلغ قید لحساب اإلیرادات إال بموافقة وزارة المالیة، أو المراقب 
المالي بموجب الصالحیات المخولة لھ، وتتولى وزارة المالیة إجازة طلبات 
استبعاد المبالغ من حساب اإلیرادات الخاصة بالمؤسسات والشركات بعد إرفاق 

  :الجھة اآلتي 
  . مقدم من صاحب االستحقاق  استدعاء- ١
  . صورة ساریة المفعول من السجل التجاري أو الھویة الوطنیة أو اإلقامة - ٢
 صورة من شھادة تسویة أوضاع الشركة أو المؤسسة مع مصلحة الزكاة - ٣

  .والدخل 
  . صور من مستندات القید بحساب اإلیرادات - ٤
مثبت إلیداع المبلغ  صورة من إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي ال- ٥

  .بحساب جاري الوزارة 
 بیان یوضح یومیة مفردات التسویة موضح فیھ اسم صاحب االستحقاق - ٦

  .ومبلغ المطالبة 
 خالصة توضح كیفیة إجراءات احتساب الغرامات المطلوب استبعاد قیمتھا مع - ٧

  .المستندات المؤیدة لذلك في حالة قیدھا لحساب اإلیرادات بطریق الخطأ 
  موافقة الوزارة على تمدید العقد واإلعفاء من الغرامة إذا كان التمدید أو - ٨

  .اإلعفاء حسب النظام الخاص بذلك 
 موافقة صاحب الصالحیة على تمدید العقد إذا كان التمدید حسب النظام - ٩

  .الخاص بذلك 
 صورة من محضري تسلیم الموقع واالستالم االبتدائي في حال إذا كان طلب -١٠

  .االستبعاد متعلقًا بغرامة تأخیر في تنفیذ عقود األشغال العامة 
 صورة من خطاب التعمید ومذكرة االستالم المؤقت ومذكرة الفحص -١١

  .واالستالم في حال إذا كان الطلب متعلقًا بغرامة تأخیر عقود التورید 
المالیة  االقرار المالي الخاص بطلبات االستبعاد التي ینبغي موافقة وزارة -١٢

  .علیھا 
إن ھذه االجراءات والنظم كفیلة بحفظ اإلیرادات العامة وتحصیلھا، واالھتمام 
والرعایة بھا، فكل ما كانت اإلجراءات وطرق التحصیل محكمة ومتقنة وواضحة 

  .  كلما ساھم ذلك في حفظ اإلیرادات العامة وتحقیق األھداف المترتبة علیھا 
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  املبحث اخلامس

  ات اجلهات العامةمهام ومسؤولي

، ولقد )١(الجھات العامة ھي كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو ھیئة عامة
وضع نظام إیرادات الدولة والئحتھ التنفیذیة لھا العدید من المھام والمسؤولیات 
التي یتوجب علیھا القیام بھا، فاإلیرادات العامة مجموعة من المھام 

من الجھات، وتظافر الجھود إلنجازھا والقیام والمسؤولیات موزعة على العدید 
ومن ھذه المھام . بھا یترتب علیھ جمع وتحصیل اإلیرادات العامة بدقة وعنایة

والمسؤولیات ما ورد في نظام إیرادات الدولة في مادتھ الثالثة بأن تقدر وزارة 
 المالیة إیرادات الدولة المتوقع تحصیلھا لكل سنة مالیة في ضوء التقدیرات
الواردة من الجھات، ولقد أوضحت المادة الثانیة من الالئحة التنفیذیة لنظام 

  :إیرادات الدولة بأنھ یجب أن تشتمل التقدیرات المقدمة من الجھات اآلتي 
  . بیان باإلیرادات النقدیة والمستقطعة من المنبع - ١
ادات  اإلحصائیات المؤیدة الحتساب التقدیرات لكل حساب من حسابات اإلیر- ٢

  .لعامین مالیین سابقین على األقل 
  . العوامل المؤثرة التي أخذ بھا عند إعداد التقدیرات - ٣
  . أسباب الزیادة أو النقص في التقدیرات - ٤
 بیان بالمحصل الفعلي خالل ثالث سنوات مالیة سابقة مفصًال لكل سنة ولكل - ٥

  .إیراد تم تحصیلھ 
ھذه التقدیرات ورفعھا لوزارة المالیة فالجھات العامة یقع على عاتقھا جمع 

  . لتبني علیھا توقعاتھا وأرقامھا 
كما نصت المادة الرابعة من نظام إیرادات الدولة  بأن تكون الجھات مسؤولة عن 
االستثمار األمثل لمواردھا، وتنمیة إیراداتھا وتطویرھا، ومراقبة تحصیلھا، 

لمادة الرابعة والخامسة من الالئحة وبینت ا. ومتابعتھ بالتنسیق مع وزارة المالیة
التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة بأنھ ال یحق للجھات العامة االستثمار في اإلیرادات 
النقدیة، وأن على ھذه الجھات تنمیة استثماراتھا من أراض وعقارات وخالفھ، 
ولھا في سبیل ذلك االستفادة من البرامج واألنظمة لتنمیة وتطویر ومراقبة 

ثماراتھا، واالستعانة ببیوت الخبرة والمكاتب االستشاریة في تقدیم الدراسات است
  .لتنمیة االستثمارات وفقًا لإلجراءات النظامیة 

 كما نصت المادة الرابعة من نظام إیرادات الدولة بأن تنشأ وحدة إداریة مستقلة 
ي أي جھة لالستثمار وتنمیة اإلیرادات وتطویرھا، ومراقبة التحصیل ومتابعتھ ف

  .یتطلب عملھا ذلك 

                                           
 . المادة األولى، نظام إیرادات الدولة ) (١
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وبینت المادة السادسة والسابعة من الالئحة التنفیذیة بأن تنشأ ھذه الوحدة في 
وحدة ( الجھات التي لھا إیرادات متكررة، ویتطلب عملھا ذلك، ویكون مسماھا 

وتكون ھذه الوحدة مسؤولة باإلضافة لمھام االستثمار ) تنمیة ومتابعة اإلیرادات 
  :باآلتي 

 تقدیر اإلیرادات وفق البیانات الواردة في الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات - ١
  .الدولة 

  . متابعة تحصیل وإیداع وقید وتسجیل اإلیرادات في مواعیدھا المحددة - ٢
  . التحقق من استخدام اآللیة المعتمدة في التحصیل - ٣
اح المعالجة  دراسة أسباب تعذر تحصیل اإلیرادات المستحقة للجھة واقتر- ٤

  .المناسبة لھا 
  . دراسة إیجاد مصادر جدیدة لإلیرادات - ٥
  .لوحدة یقدم للجھات ذات العالقة اعتماد تقریر دوري ربع سنوي عن أعمال ا- ٦

كما نصت المادة الخامسة من نظام إیرادات الدولة  أیضًا بأن یخصص للجھة 
%) ٢٠( ما یقابل –ھا  ضمن اعتمادات میزانیت–التي تحقق زیادة في إیراداتھا 

من الزیادة المتحققة في إیراداتھا للسنة المالیة المنتھیة عن السنة السابقة،  عدا 
ولقد أوضحت . إیرادات الثروات الطبیعیة وبیع العقارات والجزاءات والغرامات

المادة الثامنة من الالئحة التنفیذیة لنظام اإلیرادات العامة بأن على وزارة المالیة 
من %) ٢٠(لتأكد من تحقیق الجھة لزیادة في إیراداتھا تخصیص ما یقابل بعد ا

الزیادة المتحققة ضمن اعتمادات میزانیتھا خالل السنة المالیة التالیة وفقًا 
  :لآلتي

من إجمالي االعتمادات األصلیة %) ٥( ال یزید ما یتم تخصیصھ عن – ١ 
  . بمیزانیة الجھة للسنة المالیة السابقة 

  : ما تم تخصیصھ لألغراض اآلتیة  یوزع- ٢
لمكافأة الموظفین الذین ساھموا في تحقیق الزیادة %) ٣٠( نسبة ال تزید عن - ١

  .في اإلیرادات 
  .لتنمیة وتطویر االستثمارات السابق ذكرھا %) ٣٠( نسبة ال تزید عن - ٢
  . المتبقي یخصص في االعتمادات المالیة األخرى بمیزانیة الجھة - ٣

مادة السابعة من نظام إیرادات الدولة بأن تضع وزارة المالیة مع كما نصت ال
الجھات ذات العالقة االجراءات الكفیلة بتحصیل اإلیرادات بما یضمن المحافظة 
والرقابة علیھا، ولھا أن تستعین في ذلك بالقطاع الخاص، فوضع اإلجراءات 

ایة وخبرة التشریعیة والتنظیمیة، وطرق ووسائل التحصیل تتطلب علم ودر
  .فاإلیرادات أساس وعماد الدولة 

كما نصت المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة من نظام إیرادات الدولة بأنھ یجب 
على الجھات تحصیل جمیع اإلیرادات المستحقة في مواعیدھا المحددة نظامًا، كما 

ھا یجب على الجھات خالل السنة المالیة قید اإلیرادات عند استحقاقھا، وتسجیل
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حال تحصیلھا، وكل جھة تتولى إیداع إیراداتھا في الحسابات التي خصصتھا لھا 
الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المحلیة، وذلك في 
مواعیدھا المحددة، كما أوضحت المادة الحادیة عشر بأنھ ال یحق للجھات 

  .اإلعفاء من أي إیراد مستحق أو تأجیل تحصیلھ 
نت الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة مجموعة من األحكام التي یجب ولقد بی

  : على الجھات التقید بھا واتباعھا عند تحصیل اإلیرادات وھي كالتالي 
 تحصل إیرادات الدولة عن طریق نظام سداد أو أي أسالیب وتقنیات أخرى - ١

   .   )١(تقرھا وزارة المالیة
اداتھا باستخدام اإلیصاالت أو األسالیب المتبعة  تستمر الجھات بتحصیل إیر- ٢

وھذا الضابط مھم في حالة  . )٢(لدیھا لحین ربط تحصیل إیراداتھا بنظام سداد
حدث خلل في التقنیات الحدیثة، وھو ما كان معموًال بھ في السابق، أما في الزمن 

ن المرونة الحالي فإن التقنیة الحدیثة ھي المتبعة في التحصیل؛ لما تتمیز بھ م
  .والسھولة والضبط 

 تتولى وزارة المالیة ربط الجھات بنظام سداد لتحصیل إیراداتھا ولھا تحدید - ٣
  .) ٣(الربط وإشعار الجھات بذلك

 ال یجوز للجھات فتح حساب لھا في البنوك أو المصارف إلیداع االیرادات إال - ٤
   .)٤(بعد موافقة وزارة المالیة ومؤسسة النقد العربي السعودي

 على الجھة التي تحصل إیراداتھا عن طریق نظام سداد إیقاف جمیع أسالیب - ٥
  .التحصیل األخرى باالتفاق مع وزارة المالیة 

  : تنفیذ آلیة المطابقة اإللكترونیة للمبالغ المحصلة بنظام سداد وفق اآلتي - ٦
مسددة لقاء  المطابقة مع نظام سداد بمؤسسة النقد العربي السعودي للمبالغ ال–أ 

  .الخدمات المقدمة من الجھات 
 مطابقة اإلیرادات العائدة للجھات وفروعھا أو أي إیرادات تم تحصیلھا -ب

  .لجھات أخرى 
   .)٥( مطابقة وتبویب اإلیرادات المودعة بالحساب التجمیعي-ج
 على الجھات تحویل اإلیرادات المودعة في الحساب التجمیعي عن كل أسبوع - ٧

   .)٦(ألسبوع الذي یلیھ إلى الحسابات المحددة عبر نظام سریعفي بدایة ا

                                           
 . إیرادات الدولة المادة العاشرة، الالئحة التنفیذیة لنظام ) (١
 . المادة الحادیة عشر، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة ) (٢
 . المادة الثانیة عشر، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة ) (٣
 .  المادة الثالثة عشر، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة ) (٤
 . یة لنظام إیرادات الدولة المادة الخامسة عشر، الالئحة التنفیذ) (٥
 . المادة السادسة عشر، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة ) (٦



 - ١٢٧٢ -

 على الجھات قید اإلیرادات المودعة في الحساب التجمیعي وقید اإلیرادات - ٨
   .)١(المحولة منھ في الدفاتر

 على البنك أو المصرف الذي لدیھ الحساب التجمیعي توفیر نظام سریع للجھة - ٩
المحددة في مواعیدھا وتمكین وزارة المالیة لتحویل إیراداتھا إلى الحسابات 

  .)٢(والجھات من االطالع على حركة الحساب 
  ال یحق للجھات أو البنك أو المصرف إتاحة السحب من الحساب التجمیعي -١٠

   .)٣(أو تحویل المبالغ المودعة فیھ لغیر الحسابات المحددة من وزارة المالیة
ا بواسطة اإلیصاالت تورید النقود  على الجھات التي تحصل إیراداتھ-١١

والشیكات المصدقة إلى الخزائن والصنادیق بموجب أمر قبض تحرره اإلدارة 
المالیة، والمكون من أصل وصورة، یعطى األصل لدافع النقود لتقدیمھ إلى أمین 
الصندوق الستالم المبلغ بموجبھ، والصورة تبقى في دفتر أوامر القبض، وإثبات 

  .)٤( والشیكات المصرفیة بموجب النماذج المعدة لذلك استالم النقود
 عند تحصیل اإلیرادات بشیك مصرفي، یتم تحریره ألمر مؤسسة النقد -١٢

العربي السعودي، وتقوم الجھة بإیداعھ بفرع المؤسسة أو البنك الذي تتعامل 
   .)٥(بھ

ة بحساب  تقوم الجھات بإیداع الوفورات التي تتحقق في نھایة السنة المالی-١٣
   .)٦(جاري وزارة المالیة، وبما ال یتعارض مع أنظمتھا

 یجوز للجھات بعد موافقة وزارة المالیة أن تعھد إلى جھات أخرى بتحصیل -١٤
  . )٧(إیراداتھا

ه المواد واألحكام في غایة اإلتقان واإلحكام، والتي لقد وضع المنظم السعودي ھذ
تمیزت بشمولھا وضبطھا لكل اإلیرادات، وفتح الفرص إلبداء األفكار المتعلقة 
بخلق وإیجاد إیرادات متنوعة ومستدامة، وقادرة على وضع المیزانیة واالقتصاد 

  .السعودي ضمن االقتصادیات العالمیة والمتقدمة 
  
  
  
  
  

                                           
 . المادة السابعة عشر، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة ) (١
 . المادة الثامنة عشر، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة ) (٢
 .  التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة المادة التاسعة عشر، الالئحة) (٣
 .المادة العشرون ، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة ) (٤
 . المادة السابعة والعشرون، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة ) (٥
 .المادة التاسعة والعشرون، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة )  (٦
 .ة والثالثون، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة المادة الثالث) (٧
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  املبحث السادس

  مهام ومسؤوليات احملصلني وأمناء الصناديق

المحصلین وأمناء الصنادیق یقع علیھم الكثیر من المھام والواجبات 
والمسؤولیات التي تتطلب أعلى الكفاءة واألمانة، فإتقانھم لعملیات التحصیل 
وضبطھم لذلك أساس لنجاح وإتقان باقي العملیات، ولذلك نجد أن الشریعة 

 –ذا الجانب عنایة خاصة وأھمیة كبرى في تعامالت الرسول اإلسالمیة أولت ھ
 صلى اهللا علیھ – في كل ما یتعلق بھذا الشأن، فقد كان –صلى اهللا علیھ وسلم 

 یباشر ھذه المھمة بنفسھ، ویتولى إدارة أموال المسلمین، وتحصیلھا –وسلم 
 علیھ  صلى اهللا–وتوزیعھا على المصارف المشروعة لھا، كما اختار الرسول 

 – رضوان اهللا علیھم – لمباشرة ھذه الوظیفة والمھمة من الصحابة –وسلم 
 إلى )١( فأرسل معاذ– رضوان اهللا علیھم –معاذ بن جبل وأبو عبیدة بن الجراح 

   .)٣( إلى البحرین)٢(الیمن، وأبو عبیدة
ولقد وضع المنظم السعودي مجموعة من المھام والمسؤولیات التي یجب علیھم 

  : م بھا وھي القیا
 یجب على المحصلین وأمناء الصنادیق االلتزام بعدم استخدام أكثر من دفتر - ١

للتحصیل في آن واحد، وعدم تحریر إیصاالت االستالم إال بعد استالم المبلغ 
  .المستحق 

 على أمناء الصنادیق والمحصلین عند تحصیل اإلیرادات نقدًا أو بشیكات - ٢
الم متسلسلة على أن تتضمن اسم الجھة وتاریخ مصرفیة إصدار إیصاالت است

التحصیل واسم دافع اإلیراد، وتحدید نوع اإلیراد، ومقدار المبلغ المحصل رقمًا 
  .)٤(وكتابة 

                                           
 ب��ن عم��رو ب��ن أوس، أب��و عب��د ال��رحمن األن��صاري      ھ��و ال��صحابي الجلی��ل مع��اذ ب��ن جب��ل    ) (١

، الخزرجي، اإلمام المق�دم ف�ي عل�م الح�الل والح�رام، ش�ھد الم�شاھد كلھ�ا، وروى ع�ن النب�ي                 
: ومناقب��ھ كثی��رة ج��دًا، وكان��ت وفات��ھ بالط��اعون ف��ي ال��شام س��نة    .  عل��ى ال��یمنوأمَّ��ره النب��ي 

انظ��ر اإلص��ابة ف��ي تمیی��ز ال��صحابة ، اب��ن حج��ر      . أو الت��ي بع��دھا، وھ��و ق��ول األكث��ر   ) ھ��ـ١٧(
 ).١٨٤٨ -٣/١٨٤٧ (العسقالني

قرشي ال، أبو عبیدة بن الجراح، ھو الصحابي الجلیل عامر بن عبد اهللا بن الجراح بن ھالل      ) (٢
شھد ل�ھ النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم بالجن�ة وس�ماه        ، أحد السابقین إلى اإلسالم، الفھري المكي 

انظ�ر االس�تیعاب ف�ي    ). ھ١٨(لھ مناقب جمة، ت�وفي رض�ي اهللا عن�ھ وأرض�اه س�نة           ، أمین األمة 
، وتھ���ذیب األس���ماء واللغ���ات، الن���ووي    )١٨٨-٢/١٨٦(معرف���ة األص���حاب، اب���ن عب���د الب���ر     

)١٣١-٢/١٣٠.( 
أخرجھ مسلم ف�ي ص�حیحھ، كت�اب اإلیم�ان، ب�اب ال�دعاء إل�ى ال�شھادتین وش�رائع اإلس�الم،             )  (٣

 ).١/٥٠) (١٩(برقم 
 .المادة العشرون ، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة )  (٤
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 یجب على المحصلین لدى الجھات االلتزام بإیداع المتحصالت وفقًا للمواعید - ٣
  :اآلتیة 

  . یومیًا للمحصلین العاملین داخل المركز الرئیس -أ
 كل یومین للمحصلین العاملین في وحدات خارج المركز الرئیس وفي حدود -ب

  .المدینة 
  . كل ثالثة أیام للمحصلین العاملین في وحدات خارج حدود المدینة -ج
 ما ال یتجاوز خمسة عشر یومًا من نھایة كل شھر للمحصلین العاملین في -د

  .السفارات خارج المملكة 
ادیق إیداع كافة إیرادات الصندوق نھایة كل أسبوع  یجب على أمناء الصن-ه

  .مھما بلغت حصیلتھا 
 إذا بلغت اإلیرادات مائة ألف ریال أو ما یعادلھا بالعمالت األجنبیة تودع في -ز

  .موعد أقصاه الیوم التالي للتحصیل 
 یجب على أمناء الصنادیق والمحصلین في حالة عدم وجود فروع لمؤسسة -ح

لسعودي داخل المدینة إیداع المبالغ المحصلة إلى الحسابات النقد العربي ا
المحددة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك بعد االتفاق مع وزارة 

  .المالیة 
 على أمین الصندوق في الجھة أن یحرر في نھایة كل یوم كشفًا بالمقبوضات -ط

الم المؤیدة التي حصلھا مرفقًا بھا أوامر القبض وصور إیصاالت االست
   .)١(للمقبوضات

  : على أمین الصندوق في فروع الجھات القیام باآلتي - ٤
 تسجیل المتحصالت النقدیة في دفتر یومیة الصندوق في جانب المقبوضات من -أ

واقع أوامر القبض ویسجل في جانب المدفوعات من الدفتر المبالغ التي یتم 
ثبات رقم وتاریخ اإلیصال الدال على إیداعھا بمؤسسة النقد العربي السعودي مع إ

  .اإلیداع والمعطى لھ من المؤسسة 
 إرسال كشف بالمبالغ التي حصلھا والتي أودعھا بمؤسسة النقد العربي -ب

السعودي إلى اإلدارة المالیة أو قسم الحسابات في المواعید التي تحددھا الجھة 
   .)٢(ات  اإلیداعمرفقًا بھ أوامر القبض وصور إیصاالت االستالم وإشعار

 على أمین الصندوق عند تحریر كشف المتحصالت إثبات أرقام جمیع - ٥
إیصاالت االستالم بالتسلسل وإذا حدث أن ألغي أحد اإلیصاالت فیتم إثبات رقمھ 
بالكشف والتأشیر أمامھ بأنھ الٍغ على أن یحفظ األصل والصورتان بدفتر 

   .  )٣(غاءاإلیصاالت مع التأشیر علیھا جمیعًا باإلل

                                           
 .المادة الحادیة والعشرون،  الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة ) (١
 .رون ، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة المادة الثانیة والعش) (٢
 .المادة الثالثة والعشرون ، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة ) (٣
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 یجب عدم االحتفاظ في الخزائن والصنادیق إال باألموال الحكومیة وما في -٦  
   .)١(حكمھا، ویمنع االحتفاظ بأیة أموال أخرى

 یجب عدم قیام أي شخص آخر بالجھة غیر أمین الصندوق أو المحصل بإیداع - ٧
   .)٢(المبالغ بمؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك

 من المھام والمسؤولیات وضعھا المنظم على المحصلین وأمناء فھذه مجموعة
الصنادیق لضبط وإحصاء اإلیرادات، وبیان الواجبات التي تجب على كل مسؤول 

  .فیما یخصھ؛ إلتمام وتكامل كل ما یتعلق باإلیرادات العامة 

                                           
 .المادة الخامسة والعشرون ، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة ) (١
  .ة المادة الثامنة والعشرون ، الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدول) (٢
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  املبحث السابع

  إجراءات الديون املستحقة للدولة

ید من اإلجراءات والضوابط التي تحفظ للدولة وضع نظام إیرادات الدولة العد
حقوقھا وأموالھا، وتضبط تحصیل إیراداتھا وجمعھا، فنصت المادة الثالثة 
والرابعة عشر من نظام إیرادات الدولة بأن كل من تأخر عن أداء الدین المستحق 
 علیھ للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجھة المختصة بھذا الدین كتابیًا بوجوب
تأدیتھ خالل ثالثین یوم عمل من تاریخ اإلشعار، وإذا لم یسدد المدین الدین 
المستحق علیھ خالل المدة المشار إلیھا فینذر نھائیًا بالتسدید خالل خمسة عشر 
یوم عمل، فإن انقضت ھذه المدة ولم یسدد الدین الواجب علیھ وجب على الجھة 

ختصة للحجز على أموالھ في حدود اتخاذ اإلجراءات الالزمة أمام المحكمة الم
الدین الذي علیھ، وھو ما نصت علیھ المادة الخامسة عشر بأنھ یجوز للجھة 
الحكومیة ذات العالقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجھات الحكومیة األخرى 
بطلب حجز ما یوازي الدین المطلوب سداده من مستحقات المدین لدیھا قبل 

كما نصت المادة السادسة عشر بأنھ . ضمانات البنكیةتسلمھ لھا، من غیر قیمة ال
یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من 
المحكمة المختصة تنفیذ ذلك بما یكفي لسداد الدین، وإن لم یلتزم بسداد مبلٍغ 

ي تم للجھة یساوي قیمة الممتلكات التي كانت بحوزتھ بما ال یتجاوز المبلغ الذ
الحجز من أجلھ، كما بینت المادة السابعة عشر بأنھ إذا لم تكف أموال الدین 

  .المنقولة لسداد الدین، فیتم التنفیذ على عقاراتھ المحجوزة 
ولقد أكدت ھذه الضوابط واإلجراءات الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة فأتت 

  :وھي كالتالي مجموعة من المواد موضحة ومبینة لھذه اإلجراءات 
  نصت المادة السادسة واألربعون بأن على الجھة الدائنة عند تأخر المدین - ١

  :عن أداء الدین المستحق علیھ في الموعد المحدد اتخاذ اإلجراءات اآلتیة 
 إشعار المدین بوجوب تأدیة الدین خالل ثالثون یوم عمل من تاریخ اإلشعار -أ

) ین وعنوانھ ومقدار الدین وموعد التسدید اسم المد( على أن یتضمن اإلشعار 
وإذا كان مقر إقامة المدین خارج المملكة فیتم التبلیغ عن طریق الجھات 

  .الدبلوماسیة في محل إقامتھ في الخارج 
 إنذار المدین نھائیًا بوجوب تأدیة الدین خالل خمسة عشر یوم عمل إذا لم -ب

  .یسدد خالل المدة المحددة السابق بیانھا
 طلب إصدار أمر قضائي من المحكمة المختصة بالحجز على أموال المدین في -ج

  حال االمتناع عن السداد أو التأخر عن المواعید المحددة والمھل المعطاة لھا
  . متابعة إجراءات الحصول على األمر القضائي -د
النذار  نصت المادة السابعة واألربعون بأنھ یعتبر المدین قد استلم اإلشعار أو ا- ٢

الصندوق البریدي أو الفاكس أو البرید ( في حال إرسالھ على أحد عناوینھ 
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بعد الحصول على ما یفید االستالم وفقًا لما ) االلكتروني أو الرسائل النصیة 
  .توفره أنظمة ھذه الرسائل 

 نصت المادة الثامنة واألربعون بأن تقوم الجھة حال صدور األمر القضائي - ٣
لى أموال المدین في حدود المدیونیة المستحقة علیھ بمخاطبة بطلب الحجز ع
  :الجھات اآلتیة 

 مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أموالھ في البنوك أو المصارف -أ
  .وتزوید الجھة بكشف حساباتھ 

  . ھیئة سوق المال للحجز على األسھم والسندات التي یمتلكھا -ب
موال المستحقة لھ والبضائع الواردة لھ في  وزارة المالیة للحجز على األ-ج

  .المنافذ 
  . وزارة العدل للحجز على ممتلكاتھ العقاریة -د
 المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا -ه

  .كان متقاعدًا 
ذا  المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إ-ز

  .كان لھ معاش تأمیني 
  المؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع األجر المستحق لھ إذا كان -ح

  .المدین خاضعًا لنظام العمل والعمال 
 التعمیم على الجھات الحكومیة األخرى بالحجز على أي مستحقات بما یوازي -ط

  .قیمة الدین من غیر الضمانات البنكیة 
األربعون بأن تقوم الجھات بتنفیذ الحجز في حدود   نصت المادة التاسعة و- ٤

المدیونیة والرد على الجھة الدائنة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أیام عمل من 
  .تاریخ ورود طلب الحجز 

 نصت المادة الخمسون بأن تقوم الجھة الدائنة بعد تلقیھا ردود الجھات - ٥
 خالل مدة ال تتجاوز عشرة بالكتابة للجھة التي أفادت بالحجز على أموال المدین

  .أیام عمل لتنفیذ الحجز أو إیقافھ 
 نصت المادة الحادیة والخمسون بأنھ یحق للجھة تتبع أموال المدین - ٦

المتصرف فیھا ألقاربھ من الدرجة األولى من تاریخ صدور قرار الحجز 
  .والحصول على حكم قضائي للتنفیذ علیھا 

أن على الجھة الدائنة التنفیذ على أرصدة  نصت المادة الثانیة والخمسون ب- ٧
المدین النقدیة وفي حال عدم كفایتھا التنفیذ على األسھم والسندات واألموال 

  .المنقولة األخرى، ومن ثم عقاراتھ 
 نصت المادة الثالثة والخمسون بأن تتم طلبات الحجز أو التنفیذ على أموال - ٨

  .سسة النقد العربي السعوديالمدین لدى البنوك أو المصارف عن طریق مؤ
 نصت المادة الرابعة والخمسون بأنھ إذا تلقى البنك أو المصرف أو المؤسسة - ٩

  .المالیة طلب تسلیم األصل المحجوز لدیھ فیتم تحویل قیمتھ ألمر الجھة الدائنة 
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 نصت المادة الخامسة والخمسون بأن على الجھة عند تنفیذ الحجز على -١٠
  :اذ اإلجراءات اآلتیة عقارات المدین اتخ

  تقدیر قیمة العقار عن طریق لجنة متخصصة ال یقل عدد أعضائھا عن ثالثة -أ
ولھا االسترشاد ) مصلحة أمالك الدولة ( وبمشاركة عضو من وزارة المالیة 

  .ببیوت الخبرة في ھذا المجال 
لنیة أو  تشكیل لجنة للبیع ال یقل عدد أعضائھا عن ثالثة إلجراء المزایدة الع-ب

  .فتح المظاریف وفحص العروض في المزایدة بواسطة الظرف المختوم 
 اإلعالن عن بیع العقار في الجریدة الرسمیة وإحدى الصحف المحلیة وفي -ج

  :موقع العقار ویحدد في اإلعالن اآلتي 
  . أوصاف العقار وحدوده- ١
  . طریقة البیع أما المزایدة أو الظرف المختوم - ٢
  .ن تقدیم وفتح المظاریف  موعد ومكا- ٣
  .من قیمة العرض إذا كان الظرف مختومًا %) ٥( تقدیم ضمان - ٤
 إذا كان اإلعالن عن البیع بالمزایدة فإن على الجھة أن تحدد قیمة الضمان -د

  .المقدم من المزاید بما یضمن الجدیة في الدخول في المزاد 
ئیس لجنة البیع بحضور  یوضع التقدیر في مظروف مختوم ال یفتح إال من ر-ه

  .جمیع أعضائھا وذلك بعد فتح مظاریف المزایدة أو انتھاء المزاد العلني 
 تتأكد لجنة البیع من سالمة المظاریف ووثائق المزایدة والضمانات المقدمة - و

  .وتعلن على الحاضرین من أصحاب العروض أو مندوبین األسعار المقدمة 
مزایدة وتحدید أفضل العروض المطابقة  تستكمل لجنة البیع إجراءات ال-ز

  .للشروط وترفع محضرھا لصاحب الصالحیة للبت فیھ 
 على من رسا علیھ المزاد تسدید باقي قیمة العقار بشیك مصرفي وتسلیمھ -ح

  .لمندوب الجھة عند اإلفراغ 
 إذا لم یحضر المشتري في موعد اإلفراغ یحدد موعد آخر لإلفراغ، وإذا لم -ط

  . الضمان یحضر یصادر
 إذا كانت قیمة بیع العقار تزید عن قیمة الدین فیعاد الفرق لصاحبھ بعد حسم -ي

  .جمیع مصاریف البیع
 یتم إعادة طرح المزایدة مرة أخرى في حال إذا كان السعر المقدم أقل من -ك

  .السعر المقدر للعقار أو في حال انسحاب من رسا علیھ المزاد
خمسون على تشكیل لجان إعفاء الدین وتقسیطھ  نصت المادة السادسة وال-١١

  : وفق ما یلي
 یصدر وزیر المالیة قرارًا بتشكیل لجنة النظر في دراسة طلبات اإلعفاء من -أ

الدین أو تقسیطھ من ثالثة أعضاء أحدھم مستشارًا نظامیًا ویحدد في القرار 
  .رئیس اللجنة وسكرتیرًا لھا 

  .كافة أعضائھا وتصدر قراراتھا باألغلبیة  تعقد اللجنة اجتماعاتھا بحضور -ب
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 یجب على عضو اللجنة التنحي عن نظر طلب التقسیط أو اإلعفاء إذا وجد -ج
  .سببًا من أسباب التنحي الواردة بنظام المرافعات الشرعیة 

  . یجوز للجنة االستعانة بمندوب عن الجھة الدائنة -د
خاطبة من تراه من الجھات  على اللجنة قبل رفع توصیاتھا إلى الوزیر م-ه

للتثبت من عدم وجود أموال للمدین والتحقق من صحة البیانات المقدمة من 
  .المدین 

  .  تكون توصیات اللجنة مسببة ومشتملة على الحیثیات والوقائع - و
  . ترفع اللجنة توصیاتھا لوزیر المالیة العتمادھا-ز
  . یعاد تشكیل أعضاء اللجنة كل خمس سنوات -ح

نصت المادة السابعة والخمسون على كیفیة تقدیم طلب التقسیط وإجراءاتھ  -١٢
  : وفق ما یلي 

 عند تقدیم المدین للجھة الدائنة بطلب تقسیط الدین الذي علیھ موضحًا عجزه -أ
 – إن كان مؤسسة أو شركة –عن تسدیده دفعة واحدة، فعلیھ أن یرفق بطلبھ 

سب قانوني مرخص لھ، وكشوف عن بیانات بقوائمھ المالیة معتمدة من محا
حركة حساباتھ في جمیع البنوك عن سنتین سابقتین، أما إن كان فردًا فیكتفي 

  .بكشف حركة حساباتھ في جمیع البنوك عن سنتین سابقتین 
 تراجع الجھة الدائنة طلب المدین، وتقر األقساط ومبالغھا بحسب الكشوف -ب

ة، وبحسب التزاماتھ التعاقدیة مع الدولة والقوائم المالیة وحركة المدین التجاری
أو غیرھا، على أال تزید مدة التقسیط عن عشرین سنة، وتحدد الطریقة المناسبة 
لتحصیل المدیونیة، إما نقدًا أو بشیكات أو كمبیاالت أو باستقطاع من مستحقات 

  .المدین أو نحوه 
ة لدراستھ ورفع  یحال الطلب ومؤیداتھ إلى اللجنة المختصة بوزارة المالی-ج

  .توصیاتھا للوزیر العتمادھا، وإشعار الجھة الدائنة بذلك 
  . تشعر الجھة الدائنة المدین بما انتھى إلیھ طلبھ -د
 على الجھة الدائنة متابعة سداد األقساط، وعند تأخر المدین عن سداد أي من -ه

قدم ما األقساط المستحقة علیھ، ینذر حسب المدد المنصوص علیھا، وإذا لم ی
  .یثبت أسباب توقفھ عن السداد یلغى التقسیط ویطالب بسداد الدین دفعة واحدة

 نصت المادة الثامنة والخمسون بأنھ عند تقدیم المدین بطلب إعادة جدولة -١٣
األقساط المستحقة علیھ، وبعد قناعة الجھة باألسباب التي قدمھا، فتطبق 

  .ة اإلجراءات المنصوص علیھا في المادة السابق
 نصت المادة التاسعة والخمسون بأن المتوفى الذي ال یوجد لھ تركھ لسداد -١٤

الدین، وتقدم ورثتھ للجھة بطلب إعفائھ من الدین، فیرفع الطلب للجنة المختصة 
  .بوزارة المالیة لدراستھ ورفع توصیاتھا لوزیر المالیة العتمادھا 

عسر أو المعلن عن إفالسھ   نصت المادة الستین بأنھ إذا تقدم للجھة الم-١٥
بطلب إعفائھ من الدین، فیرفع الطلب للجنة المشكلة بوزارة المالیة لدراستھ 
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والتحقق من وجود رھونات للمدین أو ممتلكات یمكن النفاذ إلیھا، وإذا ثبت لھا 
أنھ ال یوجد لدیھ رھونات أو ممتلكات فإنھا ترفع توصیاتھا لوزیر المالیة 

  .العتمادھا 
ت المادة الحادیة والستین بأنھ یجوز للجھة استخدام أسلوب المقاصة  نص-١٦

  .في تسویة مستحقاتھا لدى المدین في حال موافقتھ على ذلك 
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 اخلامتـة

الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والشكر لھ سبحانھ على توفیقھ بأن یسر 
شیئًا یسیرًا لخدمة لي إتمام ھذا الموضوع، الذي كنت أتمنى دائمًا أن أقدم ولو 

اإلسالم والمسلمین، فلھ المنة والفضل سبحانھ أن یسر لي ھذا حتى تم والحمد 
  .هللا

إن نعم اهللا عظیمة، وفضلھ كبیر، فنسأل اهللا سبحانھ أن یوفقنا إلى شكرھا، 
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امة ھي األساس التي تقوم علیھ المیزانیات العامة لكل الدول، إن اإلیرادات الع
وعلیھا یتم تحدید المصارف والنفقات العامة، فاإلیرادات العامة ھي الروح 
المدبرة والمحركة لكل اقتصاد، ومن خالل البحث في اإلیرادات العامة في النظام 

  :السعودي خلصت إلى النتائج التالیة 
ودي ألھمیة اإلیرادات العامة وأن القوة االقتصادیة للدولة  إدراك المنظم السع- ١

  .تقوم وتستند علیھ، ولذا وضع األنظمة الحاكمة والضابطة لكل ما یتصل بھا 
 تمیز النظام السعودي لإلیرادات العامة بشمولیتھ لكل مصادر اإلیرادات، - ٢

  .ومرونتھ لكل ما یستجد منھا 
مھمات والمسؤولیات موزعة على العدید من  اإلیرادات العامة مجموعة من ال- ٣

الجھات، وتظافر الجھود إلنجازھا والقیام بھا یترتب علیھ جمع وتحصیل 
  .اإلیرادات العامة بدقة وعنایة

 تقدیر إیرادات الدولة المتوقع تحصیلھا لكل سنة مالیة من اختصاصات وزارة - ٤
  .تحصیلھا المالیة، وعلیھا التواصل مع الجھات العامة لتقییدھا و

 المحصلین وأمناء الصنادیق یقع علیھم الكثیر من المھام والواجبات - ٥
والمسؤولیات التي تتطلب أعلى الكفاءة واألمانة، فإتقانھم لعملیات التحصیل 

  .وضبطھم لذلك أساس لنجاح وإتقان باقي العملیات المتصلة باإلیرادات العامة 
  
  
  
  
  
  

                                           
 .١٩اآلیة ، سورة النمل) ١(
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  المراجع
د عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي ، الطبعة  صحیح مسلم ، محمد فؤا- ١

  .م  بیروت، لبنان ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠األولى ، 
 األسس الحدیثة لعلم مالیة الدولة ، شریف رمسیس تكال،  دار الفكر العربي، - ٢

  . م، مصر ١٩٧٩
  . م، بیروت ١٩٧٨ المالیة العامة، حسن عواضة ، دار النھضة العربیة، - ٣
م، ١٩٩٨مة والتشریع الضریبي، غازي عنایة، دار البیارق،  المالیة العا- ٤

  .  عمان 
  .م ١٩٨٥ المالیة العامة والتشریع الضریبي، عصام بشور، مكتبة المعرفة ، - ٥
رانیا محمود عمارة، الطبعة األولى .  المالیة العامة اإلیرادات العامة، د- ٦

  .م، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع ٢٠١٥
، دار ٢٠١١إبراھیم خریس ، الطبعة األولى ، . نظام المالي في اإلسالم، د ال- ٧

  . األبرار للنشر والتوزیع 
محمد خالد المھایني، المعھد الوطني . د. محاضرات في المالیة العامة، أ- ٨

  .لإلدارة العامة 
. ماجدة شلبي، د. یسرى أبو العال ، د.  المالیة العامة والتشریع الضریبي، د- ٩
  .عصام حسنى ،كلیة الحقوق، جامعة بنھا . مد مصطفى ،دأح

  sa.gov.mof.www وزارة المالیة السعودیة -١٠
وتاریخ ) ٦٨/م( نظام إیرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم -١١
  .ه١٨/١١/١٤٣١
بقرار وزیر المالیة رقم  الالئحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة الصادر -١٢

  . ھـ ١٣/٣/١٤٣٢وتاریخ ) ٨٦٠(
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