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خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نموذجــًا  بالدنــا  تكــون  أن  األول  هدفــي 
كافــة  علــى  العالــم  فــي  ورائــدًا  ناجحــًا 
األصعــدة، وســأعمل معكــم علــى تحقيــق 

ذلــك.
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صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 

قابلــة  جريئــة  خطــة  هــي   2030 رؤيــة 
للتحقيــق ألّمــة طموحــة. إنهــا تعبــر عــن 
البعيــد،  المــدى  علــى  وآمالنــا  أهدافنــا 
والقــدرات  القــوة  إلــى مكامــن  وتســتند 
الفريــدة لوطننــا. وهــي ترســم تطلعاتنــا 
نحــو مرحلــة تنمويــة جديــدة غايتهــا إنشــاء 
مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع 
وآمالهــم  أحالمهــم  تحقيــق  المواطنيــن 
وطموحاتهــم فــي اقتصــاد وطنــي مزدهر.
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معالي وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

مــن  كبيــرًا  دعمــًا  يجــد  المالــي  القطــاع 
تعزيــز  فــي  ويســهم  المملكــة،  قيــادة 
بهــا  تتمتــع  التــي  والمرونــة  االقتصــاد، 
هــذه  نتيجــة  العامــة  الماليــة  السياســة 
اإلصالحــات التــي مّكنــت الحكومــة مــن 
اتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات فــي مواجهــة 
مــن  عــاٍل  بمســتوى  الطارئــة  الصدمــات 

الكفــاءة.







هــو مــا جــاء باألمــر الســامي الكريــم رقــم )13059( بتاريــخ 16 ربيــع األول 1438هـــ، القاضــي 
بالموافقــة علــى مشــروع تحــول جميــع الجهــات الحكوميــة مــن تطبيــق األســاس النقــدي إلــى 
أســاس االســتحقاق المحاســبي، وأن تتولــى اللجنــة الماليــة بالديــوان الملكــي واللجنــة التنفيذيــة، 

التــي يرأســها معالــي وزيــر الماليــة اإلشــراف علــى تنفيــذ المشــروع.

الموافقة على مشروع التحول لمبدأ 
االستحقاق المحاسبي في القطاع العام
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وزارة المالية

األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية

الرؤية:

القيم:

الرسالة:

تطوير سياسات 
مالية مستدامة 

تعزيز مكانة المملكة 
اقليميا ودوليا

تخصيص وإدارة 
الموارد المالية 

بفعالية

تمكين التحول 
الرقمي للوزارة

تحسين جودة 
الحسابات المالية 
وتعزيز الشفافية

تأهيل الكوادر 
البشرية ضمن بيئة 

منتجة

االستغالل األمثل 
ألصول الدولة 

والتمويل المبتكر

تعزيز إدارة التغيير 
والتواصل

العربيــة  المملكــة  تمكــن  رائــدة  وزارة 
الســعودية لتكــون ضمــن أكبــر 15 اقتصــاد 
فــي العالــم بحلــول 2030 مــن خــالل نظــام 

مالــي متميــز.

الشفافية

1.1 إعداد إطار للمالية العامة متوسطة 

األجل

1.2 بناء سياسات لإليرادات

1.3 تعظيم اإليرادات المالية من الهيئة 

العامة للزكاة والدخل

1.4 تعظيم اإليرادات الحكومية من 

مصلحة الجمارك

1.5 تأسيس سياسة الدين ومكتب 

إدارة الدين

2.1 تحسين عملية إعداد الموازنة 5.1 تعزيز الحضور الدولي

2.2 تحسين عملية تنفيذ الموازنة

2.3 تحســين إدارة النقــد وتطبيــق حســاب 

الخزينــة الموحــد للدولــة

2.4 تحسين نظام المشتريات الحكومية

6.1 التحول الرقمي

6.2 ذكاء األعمال

3.1 تحســين نظــام المحاســبة الحكومــي 

ومعاييــر التدقيــق المحاســبي

7.1 تطوير الموارد البشرية

7.2 إعادة هيكلة الوزارة

المملوكــة  األصــول  إدارة  تعزيــز   4.1

لــة و للد

4.2 وضع إطار لتوّقعات العوائد

وفــرص  العوائــد  توقعــات  تحديــد   4.3

الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

8.1 إدارة التواصل الداخلي والخارجي

8.2 إدارة التغيير

8.3 تصميم نظام إدارة األداء

اإلنجازالشراكةاإللتزام

وإدارة  فعالــة  ماليــة  سياســات  وضــع 
المــوارد الماليــة لتحقيــق اســتقرار ونمــو 
اقتصــادي وإســتدامة ماليــة ورفــع كفــاءة 
االنفــاق وتعزيــز الشــراكات مــع القطــاع 
الخــاص مــن خــالل حوكمــة فاعلة وتمكين 
المجتمــع  علــى  تأثيرهــا  فــي  المملكــة 

المالــي إقليميــًا ودوليــًا.
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برنامج تحسين جودة 
الحسابات المالية وتعزيز 

الشفافية
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الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  مــن  انطالقــًا 
لتحقيــق  الفاعلــة  الماليــة  وزارة  ومســاهمة   2030
مســتهدفاتها، تــم تفعيــل أحــد البرامــج االســتراتيجية 
ماليــة  سياســات  علــى  والمبنيــة  الماليــة  بــوزارة 
ــة للجهــات  ــر األنظمــة المالي ــة لتطوي وحوكمــة فاعل
الحكوميــة وتفعيــل دورهــا بشــكل متكامــل للحصــول 
ودقــه،  شــفافية  بــكل  الماليــة  المعامــالت  علــى 
القــرارات،  الرقابــة وصنــع  عمليــات  بدعــم  لتســاهم 
المبنيــة  والتوقعــات  التخطيــط  عمليــات  وتحســين 
وااللتزامــات  األصــول  حــول  متكاملــة  رؤيــة  علــى 

للدولــة. 

معالي األستاذ
عبدالعزيز الفريح

مالــي متكامــل  نظــام  لدينــا  يكــون  أن  إلــى  نتطلــع 
مبنــي علــى معاييــر وسياســات محاســبية موحــدة، 
ــة  ــي علــى مســتوى الدول ــا مركــز مال وأن يكــون لدين
يقــوم علــى تلــك المعاييــر والسياســات التــي تنبــع 
منهــا، بحيــث تكــون أدوات القيــاس لــأداء المالــي 

وموضوعيــة. متســقة 

رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية 
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وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات
هــي إحــدى الركائــز المهمــة لتطويــر العمــل الحكومــي 
التحــول  عمليــة  ضــوء  وفــي  والمحاســبي.  المالــي 
الــوزارة وخارجهــا؛  النواحــي داخــل  الكبيــرة فــي كافــة 
تســعى بشــكل دؤوب إلــى التطويــر؛ لتكــون نموذجــًا 
العــام  للقطــاع  والماليــة  المحاســبية  لألعمــال  أمثــل 
يتماشــى  وبمــا  العالميــة،  الممارســات  أفضــل  وفــق 
مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 ومــا يضمــن 
االســتراتيجية  األهــداف  تحقيــق  فــي  المســاهمة 

للــوزارة.

سعادة األستاذ
حمد الكنهل

وكــــــــــيل الوزارة للشــؤون 
المالية والحسابات

الرسالة:الرؤية:
وكالــة رائــدة تتبنــى أفضــل األنظمــة 
والمحــــــــــاسبية  الماليـــــــة  والمعاييــر 
وتعمــل كشــريك اســتراتيجي وممكن 
لرفــع كفــاءة القطــاع العــام وضبــط 

الماليــة العامــة

وداعــم  ممكــن  اســتراتيجي  شــريك 
للخدمــات الماليــة والمحاســبية وحوكمة 
العــام،  القطــاع  فــي  المالــي  العمــل 
بكــوادر بشــرية متميــزة مــن خــالل تبنــي 
الدوليــة  والمعاييــر  الممارســات  أفضــل 

التقنيــات وأحــدث 

القيم:
اإلنجازالشراكةاإللتزامالشفافية
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للوكالــة  االســتراتيجية  المحــاور  تمثــل 
نقطــة االنطــاق والتغييــر ورســم خطــة 
التحــول للوكالــة، مــن خــال تفعيــل خطــط 
وأنشــطة للتواصــل والتغييــر بشــكل فعــال.

إدارة المــوارد الماليــة للدولــة بفّعاليــة 
التــي  الدفــع  أوامــر  يتضمــن:  )بمــا 
علــى  العوائــد  تعظيــم  صرفهــا،  تــم 
بيــن  االنحرافــات  الماليــة،  األصــول 
األداء الفعلــي للخطــط الماليــة لــدى 
وزارة الماليــة عــن التنبــؤات، وغيرهــا(.

 تطويــر البيئــة الرقابيــة فــي الجهــات 
الحكوميــة لتمكينهــا مــن أداء أعمالها 
نحــو  والتحــول  وفعاليــة  بكفــاءة 

الذاتيــة. الرقابــة 

رفــع جــودة البيانــات والتقاريــر الماليــة، 
مــن  الحكوميــة  الجهــات  تمكيــن 
علــى  المبنيــة  المحاســبة  تطبيــق 
أســاس االســتحقاق.  باإلضافــة إلــى 
إســتكمال نشــر بيانات إحصاءات مالية 
الحكومــة  علــى مســتوى  الحكومــة 
صنــدوق  لمتطلبــات  وفقــا  العامــة 
النقــد الدولــي وخال الفتــرات الزمنية 

المحــددة.

واالجــراءات  السياســات  تطويــر 
المتعلقــة بأعمــال الوكالــة وتحســين 
خــال  مــن  الوكالــة  أعمــال  وتطويــر 
جميــع  ألتمتــة  التوصيــات  تقديــم 

الوكالــة. أعمــال 

إدارة النقـــد

الرقابة المالية

الحسابات العامة والتقارير

السياسات وحوكمة الشؤن 
المالية والحسابات
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الرقابة المالية

حساب الخزينة الموحد

التحول لألساس االستحقاق 

إحصاءات مالية الحكومة

تهــدف المبــادرة إلــى تطويــر دور الــوزارة 
رقابــي  مزيــج  خلــق  خــال  مــن  الرقابــي 
والبيئــة  القــدرة  تعزيــز  يضمــن  فعــال 
الرقابيــة فــي الجهــات الحكوميــة ويبنــي 
األنظمــة  فــي  التقنــي  التطــور  علــى 
الماليــة. لتشــكيل منظومــة رقابية حديثة 

متكاملــة. و 

مركزيــة  علــى  المبــادرة  هــذه  تقــوم 
الخزينــة فــي وزارة الماليــة )إدارة النقــد( 
لتحسين العمليات الرئيسية مثل تنبؤات 
الســيولة  وإدارة  النقديــة  التدفقــات 
الماليــة. للمــوارد  األمثــل  واالســتغال 

أســاس  علــى  المبــادرة  هــذه  تقــوم 
تحــول الدولــة إلــى أســاس االســتحقاق 
المحاســبي وتطبيــق معاييــر المحاســبة 

العــام. القطــاع  فــي  الدوليــة 

تحســين  علــى  المبــادرة  هــذه  تقــوم 
عمليــات جمــع وتصنيــف وتوحيــد بيانــات 
احصــاءات ماليــة الحكومــة بناء على دليل 

GFSM 2014 مــن خــال: 
1. انشــاء وتفعيــل إدارة مختصــة داخــل 

الوكالــة.
2. العمــل علــى أتمتــة هــذه العمليــات 

مــن خــال انشــاء بوابــة الكترونيــة. 

أهم المبادرات االستراتيجية للوكالة



التحول للمحاسبة المبنية على 
أساس االستحقاق
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وزيــادة  المعلومــات  مشــاركة 
التركيــز لتعزيــز الرقابة والشــفافية.

والتزامــات  أصــول  كافــة  حصــر 
الجهات الحكومية، وبالتالي تعزيز 
علــى مســـتوى  المالـــــي  المركــــز 
الدولــة. ممــــا يســهل ويدعـــــــــــم 

اإلئتمانــي. التقييــم  عمليــة 

وأشــمل  أدق  معلومــات  توفيــر 
لتعزيــز عمليــات التخطيــط وصنــع 

قــرار وقيــاس األداء.

متكامــل  مالــي  نظــــــــام  بنــاء 
المحاســبية  المعاييــر  وتوحيــد 
التقاريــر  العــام وإعــداد  بالقطــاع 
الماليــة بنــاًء علــى هيكل حســابات 
موحــدة.  محاســبية  وسياســات 

األهداف االستراتيجية

نظام مالي 
متكامل

03

04

01

02
المركز 

المالي للدولة
دعم

 اتخاذ القرارات 

تعزيز 
الشفافية

حوكمة المشروع

اللجنــة التوجيهية 

اللجنــة المركزية اللجنــة التنفيذية 
لأصــول  واإللتزامات

لجنــة المعايير 
المحاسبية

اللجنة
 اإلشرافية

)اللجنة المالية(
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هي لجنة تقوم بالتحقق من 
سير مشروع التحول على أساس 

االستحقاق المحاسبي.
ــتوى توجيهــي  ــي لجنــة علــى مســـــ هــــــ
ــول  تقــوم بمتابعــة ســير مشــروع التحـــــ
علــى أســاس االســتحقاق المحاســبي.

هي اللجنة اإلشرافية للمشروع، 
والتي تقوم باتخاذ القرارات على 

مستوى وطني. اللجنة التنفيذية

اللجنة المالية 

اللجان المساندة

اللجنة التوجيهية

لجنة المدراء الماليين: 
الحكوميــة  الجهــات  ومشــاركة  الفعــال  التواصــل  تتولــى 
اطــاع  علــى  إبقائهــم  مــع  التحــول  بمتطلبــات 

. ت ا لمســتجد با

لجنة التدريب: 
المتعلقــة  العلميــة  المــواد  واعتمــاد  وتقييــم  دراســة 
بتدريــب الكــوادر البشــرية العاملــة فــي الشــؤون الماليــة 

العــام. القطــاع  فــي 

اللجنة الفنية: 
دراســة معاييــر المحاســبة الدوليــة بالقطــاع العــام، وترتبــط 

بشــكل مباشــر باللجنــة التوجيهيــة للمشــروع. 

مجموعة التركيز: 
مراجعــة السياســات واإلرشــادات المحاســبية بالقطــاع العــام، 

والتأكــد مــن اكتمالهــا وماءمتهــا وســامة صياغتهــا.
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لجنة معايير المحاسبة بالقطاع العام

تماشــيًا مــع األمــر الســامي الكريــم رقــم )51574( بتاريــخ 13/09/1440هـــ، القاضــي بــأن تتولــى وزارة الماليــة -مــن 
خــال اللجنــة- مســؤولية اعتمــاد وتطويــر وتحديــث دليــل مفاهيــم ومعاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام، وإصــدار اآلراء 

والتفســيرات والسياســات واإلجــراءات واإلرشــادات ذات الصلــة بالمحاســبة فــي القطــاع العــام بالمملكــة.

وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:

عقــدت لجنــة معاييــر المحاســبة بالقطــاع العــام اجتماعهــا األول بتاريــخ 3 ديســمبر 2020م، بحضــور أعضــاء اللجنــة، 
وترحيــب مــن معالــي رئيــس اللجنــة بأصحــاب المعالــي والســعادة أعضــاء اللجنــة، شــاكرًا لهــم تفضلهــم بالمشــاركة فــي 
هــذه اللجنــة التــي يؤمــل منهــا المســاهمة الفاعلــة فــي تطويــر معاييــر المحاســبة والسياســات المحاســبية للقطــاع 
العــام؛ باعتبارهــا رافــدًا أساســيًا لمشــروع تحــول الجهــات الحكوميــة إلــى المحاســبة المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق 
الــذي ُيعــدُّ مشــروعًا اســتراتيجيًا ووطنيــًا. وخرجــت اللجنــة بالكثيــر مــن القــرارات المرتبطــة بتحســين وتطويــر جــودة العمــل 
المحاســبي، واالســتخدام األمثــل لمعاييــر المحاســبة بالقطــاع العــام؛ لتحقيــق المنافــع المطلوبــة مــن تطبيــق المعاييــر.

متابعــة تطــــــــوير إطــار مفاهيـــــــــــــــم 
المحاســــــــبة والمعاييــر المحاســــــــــبية 
والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهــا 

العــام. القطــاع  فــي 

المشــاريع  بشــأن  التقاريــر  اعــداد 
المتعلقــة بالمعاييــر وتلقــي رســائل 
وعقــد  منهــا  الصــادرة  التعليقــات 
ذوي  مــــــــــــع  لمناقشــتها  لقــــــــاءات 

واالختصــاص. االهتمــام 

االطــاع علــى ما يصــدر من المجالس 
ذات الصلــة والنظــر لماءمتهــا وإعــداد 
ونشــر اإلرشــادات والنمــاذج التوضيحيــة 
المتعلقة بالمعايير وتقديم المعلومات 

والدعــم المنهجي والعملي. 

لإلرشــادات  المســتمر  التحديــث 
واإلجــراءات المتعلقــة بالمعاييــر عنــد 
الجهــات  علــــــــى  وتعميمهــا  الحاجــة، 

الحكوميــة.

دعم تنفيذ المعايير وحل اإلشكاليات 
الناشئة عن التطبيق وإصدار التفسيرات 
واألراء المحاسبية  والقيام بإجراء البحوث 

و دراسة المسائل والقضايا المستجدة.

االســتحقاق  مركــز  مــع  التنســيق 
لعقــد ورش العمــل المســاعدة فــي 
إيضــاح وتطبيــق المعاييــر المحاســبية 
الجهــود  وتنســيق  العــام  بالقطــاع 

المركــز. مــع  والمعلومــات 
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اللجنة المركزية لحصر وقياس وإثبات أصول والتزامات 
الجهات الحكومية

تهــدف اللجنــة إلــى التنظيــم والرقابــة علــى أعمــال حصــر وإثبــات أصــول والتزامــات الجهــات الحكوميــة بغــرض التوصيــة 
للجنــة التنفيذيــة العتمــاد األرصــدة االفتتاحيــة لألصــول وااللتزامات وفقًا لمعايير المحاســبة بالقطاع العام والسياســات 

واإلرشــادات المحاســبية المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق. 

وتقوم اللجنة بالمهمات التالية: 

وعقــدت اللجنــة اجتماعهــا األول بتاريــخ 8 ديســمبر 2020م، بحضــور أعضائهــا، وترحيــب من معالي رئيس اللجنة بأصحاب 
المعالــي والســعادة أعضــاء اللجنــة. وتــم اســتعراض ونقــاش أهــم محــاور أجنــدة االجتمــاع للخــروج بقــرارات وتوصيــات يتــم 

االســتناد إليهــا خــال المراحــل المقبلــة ألعمــال حصــر وقيــاس وإثبــات أصــول والتزامات الجهــات الحكومية.

اإلشــراف علــى لجــان حصــر وقيــاس 
فــي  وااللتزامــات  األصــول  وإثبــات 

الحكـــــــومية. الجهــات 

ســــــــــير  علـــــى  والمتابعــة  اإلشــراف 
إجــراءات حصــر وقيــاس وإثبــات األصول 

وااللتزامــات للجهــات الحكوميــة.

اســتام تقاريــر وبيانات حصــر وقياس 
مــن  وااللتزامــات  األصــول  وإثبــات 

الجهــات.

وضــع إرشــادات أو إجــراءات إضافيــة 
بشــأن حصــر وقيــاس وإثبــات األصــول 

وااللتزامــات إذا رأت ضــرورة ذلــك.

الزمنيــة  الخطــط  ومتابعــة  اعتمــاد 
الحكوميــة  الجهــات  مــن  المرفوعــة 
األصــول  وإثبــات  وقيــاس  لحصــر 

وااللتزامــات.

تداخــل  مــن  يتبيــن  قــد  مــا  دراســة 
ــة أصــول أو تحمــل التزامــات  بيــن ملكي
بيــن أكثــر مــن جهــة حكوميــة والتوصيــة 

باإلجــراء المقتــرح.
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مراحل المشروع:

دراسة الوضع الحالي 
وتحليل الفجوات 

المرحلة األولى

التخطيط والتصميم 
للتحول

المرحلة الثانية

اإلطالق الفعلي 
ومسك السجالت 

المرحلة الرابعة

اإلعداد والتجهيز مع 
الجهات الحكومية

المرحلة الثالثة

بناء المركز المالي 
للدولة 

بناء المركز المالي للدولة 

دراسة الوضع الحالي وتحليل 
الفجوات شامل لجميع 

المحاور الالزمة والتي تشمل :
دراسة المبادرات ذات الصلة 

بالتحول الوطني لتحديد 
االعتماديات.

إعداد االستبيانات وتقييم 
الوضع الحالي.

دراسة مدى جاهزية الجهات 
الحكومية للتحول.

دراسة القوانين والتشريعات 
المالية واللوائح واألنظمة 

ذات الصلة.
بيان بالجهات الحكومية 

المتجانسة في شكل 
مجموعات )قطاعات(.

قائمة بالجهات الحكومية 
التي سيتم توحيد قوائمها 

المالية وأنشطتها.
تقرير بالتأثيرات الناتجة عن 

التحول إلى مبدأ االستحقاق 
المحاسبي.

المخرجات وتتضمن: 
دليل أهداف ومفاهيم 

ومعايير المحاسبة بالقطاع 
العام.

دليل السياسات واإلرشادات 
المحاسبية

دليل إجراءات حصر وتقييم 
األصول وااللتزامات. 

دليل الحسابات الموحد 
وإرشادات استخدام األكواد/ 

التبويبات.
هيكل تنظيمي و وصف 

وظيفي استرشاديين إلدارات 
الشؤون المالية. 

بيان بالخصائص التقنية 
والمواصفات الفنية للنظام 

المالي.
خطة إدارة التغيير والتدريب 

والتطوير.
دليل اجراءات توحيد القوائم 

المالية.
كراسات عمل بالمبادرات التي 

يجب اتباعها للتحول.
إعداد استراتيجية ومنهجية 

تنفيذ التحول.
وثيقة خطة عمل مفصلة 

للتحول إلى أساس 
االستحقاق المحاسبي.

حصر وتقييم األصول وااللتزامات 
بالجهات الحكومية. 

التطبيق الفعلي للتحول ومسك 
السجالت المحاسبية بشكل 

يومي. 
التطبيق التجريبي للنظام المالي 

التقني )UGRP( بديوان وزارة 
المالية.

بناء قاعدة بيانات األصول 
وااللتزامات.

دراسة شمولية الكراسات 
وتقدير التكاليف للمبادرات 

والتحول. 
مواءمة دليل الحسابات 

الموحد مع األدلة الحالية 
بالجهات. 

تطوير الخصائص الفنية 
والتقنية لأنظمة المالية 

بالجهات الالمركزية. 
هيكلة إدارة الشؤون المالية 

بالجهات الحكومية.
تدريب وتأهيل منسوبي 

الشؤون المالية بالجهات 
الحكومية.

التطبيق التجريبي للتحول 
ألساس االستحقاق 

المحاسبي.
إعداد الئحة تنظيم عمل 
اللجنة المركزية وتشكيل 

اللجنة وتفعيل دورها.
إنشاء وتفعيل مركز االتصال 

والدعم لتحول الجهات 
الحكومية.

تحديد وتصنيف الجهات 
الحكومية وفقًا للمعايير 

المحاسبية بالقطاع العام.
إعداد الئحة تنظيم عمل لجنة 

المعايير.

إعداد األرصدة االفتتاحية.
إعداد ومراجعة القوائم المالية 

المنفصلة على مستوى الجهات 
الحكومية. 

تجميع وتوحيد البيانات المالية 
على مستوى الجهات و وزارة 

المالية.
إعداد ومراجعة القوائم المالية 

الموحدة. 

ما بعد عام 2023م2021 – 2023م2019 - 2020ميوليو 2017 - ديسمبر 2018م 

المرحلة األولى
دراســة الوضــع الحالــي، وتقييــم مــدى الجاهزيــة للتحــول فــي الجهــات الحكوميــة، وإعــداد المخرجــات )مقومــات 

التحــول(.

10 ورش عمل 
لمدة اربع اسابيع

دراسة وفهم مبادرات 
برنامج التحول الوطني

مقارنة عالمية ودراسة 
الخيارات

تنظيم زيارة ميدانية 
لمشاريع مماثلة

المرحلة األولى: الدراسة والتحليلالمرحلة

اإلعداد والتخطيط

تحليل الوضع الحاليالتواصل مع الجهات

إعداد االستبيانات
وتقييم الوضع الحالي

المخرجات

ممكنات 
النجاح 
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المرحلة الثانية
إعــداد خطــة االنتقــال مــن النظــام الحالــي، تحــدد المعالــم الرئيســة لبرنامــج التحــول الكامــل وصــواًل إلــى إصــدار 

القوائــم الماليــة الموحــدة للدولــة، وتكــون واقعيــة وقابلــة للتنفيــذ.

افضل 
الممارسات 

الدولية 

تبني توصيات 
المنظمات 

الدولية

حوكمة 
لضمان 
الجودة 

للمخرجات 

ــل إجــراءات حصــر وتقييــم أصــول  دلي
والتزامــات الجهــات الحكوميــة.

االسترشــادي  التنظيمــي  الهيــكل 
الماليــة. لــإدارات 

إنشــاء مركــز التحـــــــــــول ألســـــــــــاس 
. االســتحقاق 

كراســــــــــــات عمـــــــــل شاملــــــــــــة
 بمبادرات التحول.

دليــل الحســابات الموحــد وإرشــادات 
اســتخدامه وتعديلــه.

علـــــــــــــى  المقترحـــــــــــة  التعديــات 
والتعليمــات. األنظمـــــــــــة 

وتوحيــــــــــد  البيانــات  تجميــع  دليــل 
الماليــة. القوائــم 

دليــل مفاهيــم ومعاييــر المحاســبة 
للقطــاع العــام.

واإلرشـــــــــــــــــــــادات  السياســــــــــــات 
. ســبية لمحا ا

حوكمــة تحديــث معاييــر المحاســبة 
للقطــاع العــام.

إدارة تغــــــــــــــــــــــــــــــــــيير فاعـــــــــــــــلة. 

التأثيــرات  وتقريــر  الفجــوات  تحليــل 
للتحــول. المتوقعــة  

والمواصفــات  بالخصائــص  بيــان 
المحاســـــــبي. للنظــام  التقنيــة 

تنفيـــــــــــــــــذ  ومنهجيــة  اســتراتيجية 
التحــول. وخطــة  التحــول 
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المعايير 
المحاسبية

ورش عمل 
التوعية 

الزيارات المحلية 

كراسات ومبادرات
التحول 

اللجان المساندة 

حقائب تدريبية

السياسات 
المحاسبية

المستفيدون
من التدريب

الدعم التشريعي 

تطبيق التحول على 
الجهات المشمولة 

بالميزانية

نظام الموارد الحكومية 
الموحد  وجودة البيانات

01

06

التدريب والتطوير  وبناء 
قدرات المحاسبين و غير 

المحاسبين

التحول التدريجي 
للجهات الحكومية

دور مكاتب تحقيق 
الرؤية بالجهات. 

03

08

خطة فاعلة إلدارة 
التغيير

تطبيق المعايير 
بشكل شامل

لجنة معايير المحاسبة
 بالقطاع العام. 

02

07

وحدة الدعم الفّني 
وشركاء التحّول 

المحاسبي في وزارة 
المالية

التحول التدريجي 
للجهات الحكومية

إصدار القوائم المالية

04

09

المعايير المحاسبية  
والسياسات واإلجراءات 

ودليل الحسابات.

الشراكة مع ديوان 
المراقبة العامة 

05

10

الزيارات الدولية

الدراسات 
المكتبية 

وثائق حوكمة

منصة المحاكاة 
االفتراضية

40

70

35

16

8

8

39

1500

4

80

25

1

استراتيجية ومنهجية تنفيذ المشروع

المتطلبات 
األساسية 

على مستوى 
الحكومة

منهجية 
التحول 

الى أساس 
االستحقاق

المتطلبات 
األساسية 

على مستوى 
الحكومة



27مركز االستحقاق المحاسبي - التقرير السنوي

أبرز التحديات باالستناد إلى معايير الوقت 
النجاز المبادرة واألثر على تطبيق التحول

منخفض

منخفض

مرتفع

مرتفعمرتفع جدًا

وفق دراسات المنظمات الدولية وتجارب الدول تحتاج هذه التحديات تركيز عالي وخطة متكاملة للتعامل معها.

مرتفع
تدريب وتوظيف الكوادر البشرية 

تهيئة األنظمة المحاسبية التقنية، 
جودة تطبيق النظام والبيانات 

حصر وتقييم األصول وااللتزامات.

مركز االتصال والدعم بالوزارة ومكاتب 
التحول بالجهات 

التعديالت المقترحة على األنظمة 
والتشريعات لتطبيق المحاسبة على 

أساس االستحقاق

إنشاء لجنة المعايير المحاسبية
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تطوير خطة عمل وخارطة طريق للتحول

مواءمة خارطة الطريق للمشروع مع 
المبادرات ذات الصلة

استراتيجية ومنهجية تنفيذ 
التحول )تحديد أبرز التحديات( 

دراسة المدة الزمنية لتحقيق 
التحول في ضوء دراسة 
الوضع الحالي وتحليل 

الفجوات واالطاع على 
تجارب الدول السابقة 

بالتحول وتوصيات البنك 
الدولي.

انطالق المرحلة 
الثالثة

بدء مسك السجالت 
المحاسبية بشكل 

تدريجي 

2023 20192021 20202022

تحديد المسارات واألدوار 
والمسؤوليات والجهات ذات 
العاقة والتحديات وربطها 
بمبادرات محددة المدة بدًء 
من المحاكاة التجريبية مع 

أربع جهات حكومية. 

دراسة االعتمادية والترابط 
بين مشروع التحول ألساس 

االستحقاق المحاسبي 
والمشاريع ذات الصلة بما 
في ذلك األنظمة التقنية 

ومتطلبات التدريب والتأهيل 
الفعال.

مراحل مشروع 
التحول ألساس 

االستحقاق وبناء 
المركز المالي 

للدولة  

التطبيق التجريبي ) المحاكاة ( مع أربع 
جهات .

اإلعداد والتجهيز مع الجهات الحكومية 
للتحول لتطبيق أساس االستحقاق 

األعداد والتجهيز  لأنظمة 
المالية موارد بشرية – 

مشتريات - المخازن

إدارة التغيير والتدريب 
والتطوير 

التطبيق التجريبي 
للنظام

التطبيق الفعلي للنظام الموحد للموارد الحكومية 
بشكل تدريجي 

التطبيق الفعلي ومسك السجالت المحاسبية بشكل 
يومي بالجهات وبشكل تدريجي

مراحل مشروع 
النظام الموحد 

للموارد 
الحكومية 

إدارة التغيير 
والتدريب 
والتطوير

مواءمة خارطة الطريق 
الكلية والتفصيلية لتطبيق 
التحول ألساس االستحقاق 

المحاسبي مع مشروع 
النظام الموحد للموارد 

الحكومية وتسكين 
المبادرات ذات الصلة. 

المدة الزمنية 
للتحول

المسارات واألداور 
والمسئوليات 

االعتمادية والترابط مع 
المبادرات ذات الصلة

مواءمة خارطة الطريق 

خطة عمل تفصيلية وخارطة 
طريق للتحول

التطبيق التجريبي مع 4 جهات.
اإلعداد والتجهيز مع الجهات
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المرحلة الثالثة

البــدء بتطبيــق خطــة التحــول المحاســبي علــى كل جهــة ومواءمــة أدلــة الحســابات واألنظمــة المحاســبية لتطبيــق 
أســاس االســتحقاق والسياســات واإلجــراءات المحاســبية والماليــة؛ لتتناســب مــع طبيعــة عمــل كل جهــة، ومشــاركة 

الــدروس المســتفادة بيــن الجهــات الحكوميــة.
وبــدأت المرحلــة بمبــادرة التطبيــق التجريبــي مــع عــدد مــن الجهــات الحكوميــة لتنفيــذ التحــول ألســاس االســتحقاق 

بهــا: 

الجهات 
المشاركة

أهداف
المرحلة

معايشة 
التحديات

تطبيق الدورة 
المستندية 
المحاسبية

حصر وتقييم األصول 
وااللتزامات  بما 
يتوفر من بيانات.

تطبيق إدارة التغيير 
الفعالة 
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بناء وحدة
للتحول

يوليو
2019

يوليو
2020

تطوير خطة 
العمل

إصدار قوائم 
مالية ربعية 

2020م

تعميم التجربة 
كنموذج ُيحتذى به 

التمكين من 
الحلول التقنية 

تمكين التحول 
الفعلي 

مواءمة
دليل الحسابات

الحل التقني

األرصدة
االفتتاحية

مسك 
السجالت

 القوائم 
المالية 

توثيق الدروس
 المستفادة 

استدامة 
واستمرارية 

األعمال
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تحديث خارطة الطريق التفصيلية وتقدير 
التكاليف

مبادرات التحول والجدول الزمني للتنفيذ:
ــادرات التحــّول المحدثــة والمقترحــة وتشــمل تفاصيــل  والتــي تفصــل مب
والمســؤولّيات، ومؤشــرات  األهــداف،  حيــث  مــن  المبــادرات  مــن  كل 
الخّطــة  الــى  إضافــة  والمخرجــات  لإنجــاز،  المتوّقعــة  والمــّدة  األداء، 

الزمنّيــة المفّصلــة لتنفيــذ مبــادرات التحــّول.

 تهدف إلى تحديد 
القيم التقديرية 
لمبادرات التحول 

المحاسبي المبني 
على أساس 
االستحقاق

العناصر الرئيسية المكونة لخارطة طريق التحول:

تحديد التكاليف 
التقديرية للتحول

منهجية تحديد المجموعات للتحول تدريجيا حتى 2023:
التــي توضــح تفصيــل منهجيــة تحديــد الجهــات ضمــن مجموعــات بنــاء 
علــى محــاور المحاســبة واألصــول الثابتــة واألنظمــة التقنيــة وتوضيــح 
منهجيــة لتوزيــع المجموعــات ضمــن الفتــرة الزمنيــة بيــن الفتــرة 2020 

و2023.

المخاطر الرئيسية المرتبطة بتطبيق خارطة طريق التحول:
والتــي توضــح ســجل المخاطــر المحتملــة التــي تم تعريفهــا وذات العاقة 
بتحــول الجهــات إضافــة الــى وصــف مفصــل لتلــك المخاطــر والخطــوات 
الرئيســية المقترحــة للتقليــل مــن احتماليــة حــدوث تلــك المخاطــر والحــد 

مــن تأثيرهــا.

الطريــق  خارطــة  تنفيــذ  لنجــاح  المقترحــة  الرئيســية  الخطــوات 
التحــول:

والتــي توضــح مجموعــة األنشــطة الرئيســية المتسلســلة الواجــب أتباعهــا 
لضمــان التطبيــق الصحيــح لخارطــة التحــول والمــدة الزمنيــة المقترحــة 

لــكل نشــاط.

ت 
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ــة لخارطــة طريــق تحــول الجهــات  ــد العناصــر الرئيســية المكون ــر التكاليــف، تــم تحدي وبموجــب دراســة الشــمولية وتقدي
الحكوميــة للمحاســبة علــى أســاس االســتحقاق:
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تــم تطويــر خارطــة الطريــق وخطــة العمــل التفصيليــة لتحــول كافــة الجهــات الحكوميــة للمحاســبة المبنيــة علــى أســاس 
االســتحقاق ضمــن مرحلــة المشــروع الثانيــة مبــادرة دراســة الشــمولية وتقديــر التكاليــف موضحــة للمبــادرات الرئيســية 
للتحــول وتفاصيلهــا وربطهــا بكراســات الشــروط والمواصفــات ليتــم تبنيهــا وتنفيذهــا مــن قبــل الجهــات فــي رحلتهــا 
للتحــول، وتقديــر التكاليــف المتعلقــة بالتحــول المحاســبي ألســاس االســتحقاق والتــي تشــمل التكاليــف التقديريــة 
للمبــادرات المخطــط إنجازهــا لضمــان اكتمــال محــاور عمليــة تحــول كافــة الجهــات الحكوميــة للمحاســبة المبنيــة علــى 
أســاس االســتحقاق، بحيــث حــددت منهجيــة احتســاب التكلفــة لــكل محــور مــن األعمــال المحاســبية واألصــول الثابتــة 
واألنظمــة التقنيــة والوصــول الــى التكلفــة اإلجماليــة للتحــول المحاســبي لجميــع المبــادرات علــى مســتوى وزارة الماليــة 

ومســتوى الجهــات الحكوميــة.
واشتمل التحول على المحاور األساسية التالية: 

يتعلــق هــذا المحــور بأعمــال الحوكمــة واإلدارة العامــة وإنشــاء مركــز لإتصــال 
والدعــم لتحــول الجهــات وتنفــذ هــذه المشــاريع والمبــادرات بشــكل أساســي علــى 
مســتوى وزارة الماليــة وتخــدم مشــاريع ومبــادرات التحــول علــى مســتوى الجهــات 

الحكوميــة، مثــل إدارة المشــاريع وضمــان الجــودة.

يتعلــق هــذا المحــور بتنميــة الكــوادر البشــرية لمواكبــة تحديــات التحــول لتطبيــق 
أســاس اإلســتحقاق المحاســبي وتتمثــل بشــكل أساســي فــي التدريــب والتطويــر 
التغييــر  التقنيــة وإدارة  النظــري والعملــي علــى المعاييــر المحاســبية واألنظمــة 

ودعــم الجهــات إلعــادة هيكلــة الشــؤون الماليــة.

يتعلــق هــذا المحــور بتنفيــذ التحــول ألســاس اإلســتحقاق علــى مســتوى الجهــات 
كمــا يتنــاول أنشــطة حصــر وجــرد وتقييــم األراضــي والمبانــي التــي مــن المقتــرح 
تنفيذهــا علــى مســتوى الحكومــة واألصــول الثابتــة التــي ســتتم علــى مســتوى 

الجهــات الحكوميــة.

يتعلــق هــذا المحــور بتنفيــذ الخصائــص التقنيــة والفنيــة لمواءمــة أنظمــة الجهــات 
الحكوميــة مــع متطلبــات أســاس اإلســتحقاق والربــط مــع نظــام المــوارد المالــي 

الموحــد للحكومــة لــكل مــن الجهــات المركزيــة والجهــات الامركزيــة.

حوكمة وسياسات 
وتشريعات

الموارد البشرية

اإلجراءات - األعمال 
المحاسبية والمالية 
واألعمال المتعلقة 
بحصر وجرد وتقييم 

األصول الثابتة 

تقنية المعلومات

المحاور األساسية المرتبطة بتحول الحكومة إلى أساس 
االستحقاق المحاسبي وبناء المركز المالي
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مبادرات التحول

1.1 انشاء وتفعيل مركز االتصال 
والدعم لتحول الجهات إلى 

المحاسبة على أساس االستحقاق
2.1 دعم الجهات الحكومية في 

إعادة هيكلة الشؤون المالية 
4.1 تطبيق نظام الموارد 

الحكومية الموحد

1.2 دراسة شمولية الكراسات 
ومنهجية  الطرح وتقدير 

التكاليف
4.2 تطوير نظام إدارة بيانات 2.2 إدارة التدريب والتطوير

األصول للجهات الحكومية 
3.1  التطبيق التجريبي على 4 

جهات حكومية

3.5 تطوير الدليل اإلرشادي 
لحصر وتقييم األصول الثابتة

1.3 إدارة مشاريع التحول 
المحاسبي بالجهات

إدارة مشاريع التحول المحاسبي

2.3 إدارة التغيير

التدريب العملي لموظفي 
الجهات الحكومية  على أساس 

االستحقاق المحاسبي

إدارة التغيير

3.2 بناء المركز المالي الموحد 
للحكومة

3.3 إعداد األرصدة االفتتاحية 
ومسك الحسابات إلعداد 

البيانات المالية

3.4 مراجعة البيانات المالية  
للجهة الحكومّية

3.8 حصر وجرد وتقييم األصول 
الثابتة المتخصصة والبنية التحتية

4.3 تنفيذ الخصائص التقنية 
والفنية للنظام  المالي للجهات 

الامركزية

4.4 تطوير وتنفيذ متطلبات 
التخصيص والربط مع األنظمة 

الداخلية للجهات المركزية 

3.6 تطبيق الدليل اإلرشادي 
لحصر وتقييم األصول الثابتة

3.7 تقييم المباني واألراضي 
للحكومة 

1.4 ضمان الجودة

1.5 تفعيل لجنة معايير
المحاسبة الحكومية

1.6 مراجعة التشريعات الحالية 
ووضع  تشريعات جديدة

حوكمة وسياسات 
وتشريعات
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اإلجراءات - األعمال الموارد البشرية
المحاسبية والمالية 
واألعمال المتعلقة 
بحصر وجرد وتقييم 

األصول الثابتة 

تقنية المعلومات

المرحلة الرابعة:

التأكــد مــن أن األنظمــة المحاســبية داخــل كل جهــة حكوميــة والموظفيــن مســتعدون للعمــل بشــكل يومي وشــامل 
وفقًا ألســاس االســتحقاق، واإلطالق الفعلي للنظام المحاســبي وفق أســاس االســتحقاق.



مركز االستحقاق 
المحاسبي 

يأتــي إنشــاء مركــز االســتحقاق المحاســبي وفقــًا ألفضــل الممارســات والتجــارب العالميــة واالســتفادة منــه في اســتدامة 
التطويــر للمنظومــة المحاســبية والماليــة وتحقيــق الهــدف المنشــود كمــا ورد فــي الفقــرة 5 مــن األمــر الســامي بــأن 
»تقــوم وزارة الماليــة بتوفيــر مركــز اتصــال لدعــم الجهــات الحكوميــة علــى التحــول، وتقديــم االستشــارات، كمــا يتــم توفيــر 
استشــاريين فــي الــوزارة للتواصــل مــع الجهــات الحكوميــة لمســاعدتهم علــى التحــول وتقديــم االستشــارات لهــا متــى 

مــا تطلــب األمــر ذلــك«.
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سعادة األستاذ
عبدالله المهذل

مــن  نخبــة  يضــم  المحاســبي  االســتحقاق  مركــز 
الموظفيــن المختصيــن بالعمــل المحاســبي موزعيــن 
علــى أقســام داخليــة بهــدف ضمــان وتكامل األنشــطة 
ألســاس  الحكوميــة  الجهــات  لتحــول  الداعمــة 

المحاســبي االســتحقاق 

رئيس مركز االستحقاق المحاسبي

استراتيجية المركز:

الرؤية:

منظومة السلوكيات:القيم:

الرسالة:
مركــز تواصــل ودعم رائد وممكن لتحـــــــــول 
الجهــــــــــات الحكومية ألساس االستحقاق 
المحاســبي وبنــاء المركــز المالــي للدولــة 

بحلــول 2023

العمل الشفافية
باحترافية 

نقل اإللتزام
المعرفة 

االبتكار 
واالبداع 

االلتزام الشراكة
بالخطط

مشاركة اإلنجاز
المعلومات

مراجعة 
األعمال 
بإستمرار

لتمكيــن  عاليــة  بجــودة  خدمــات  تقديــم 
ألســاس  للتحــول  الحكوميــة  الجهــات 
االســتحقاق المحاســبي، وخلــق بيئــة فاعلة 
علــى  وتعمــل  المتميــزة  الكفــاءات  توفــر 
نقــل المعرفــة واســتغال األدوات التقنيــة 

المتطــورة.
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االتجاه اإلستراتيجي لمركز اإلستحقاق المحاسبي -  األهداف اإلستراتيجية

ضمان تحقيق أهداف المبادرة:

تنفيذ األعمال بحسب منهجيات عالمية:

تعظيم تجربة أصحاب المصلحة:

توفير الوسائل واألدوات والخبرات:

بناء القدرات ونقل المعرفة:

توفيــر البيانــات والتقاريــر الدقيقــة لتنفيــذ المشــاريع فــي 
الجهــات الحكوميــة:

تطوير أداء إدارة المالية العامة وتحسين جودة البيانات:

01

03

05

07

02

04

06

تحــول  مشــاريع  اهــداف  لكافــة  تدريجــي  تحقيــق 
الجهــات الحكوميــة للمحاســبة المبنيــة علــى أســاس 
االســتحقاق مــن خــال تفعيــل  الخطــة االســتراتيجية 
ومنهجيــة دعــم التنفيــذ والحوكمــة لتحقيــق أهــداف 
مبــادرة التحــول الــى المحاســبة المبنيــة علــى أســاس 
االســتحقاق والتقليــل مــن المخاطــر مــن خــال وضــع 

للتعامــل معهــا المناســبة  الخطــط 

االســتناد علــى تطبيــق المنهجيــات العالميــة بكفــاءة 
وفاعليــة وتعزيــز ممارســات حوكمــة األعمــال.

وتبنــي  المشــاركة  وزيــادة  المصلحــة  أصحــاب  إشــراك 
الممارســات مــن خــال ضمــان التواصــل الفعــال فيمــا 
اتخــاذ  مــن  الوعــي  والتمكيــن  بينهــم  ورفــع  درجــة 

المناســبة. القــرارات 

الازمــة  والفنيــة  التقنيــة  االحترافيــة  الخبــرات  توفيــر 
فــي جميــع متطلبــات التحــول للمحاســبة المبنيــة علــى 
أســاس االســتحقاق وكذلــك فــي متابعــة ودعــم تنفيــذ 

المشــاريع الخاصــة بهــا فــي الجهــات الحكوميــة.

والمحافظــة  البشــرية  الكــوادر  قــدرات  وبنــاء   تطويــر 
عليهــا بهــدف ضمــان نقــل المعرفــة المكتســبة أثنــاء 

االســتحقاق أســاس  إلــى  المحاســبي  التحــول 

العمــل علــى متابعــة أعمــال الجهــات الحكوميــة عــن 
كثــب وتوفيــر التقاريــر والبيانــات المحدثــة  والمنقحــة 

دوري. بشــكل 

تطويــر الرقابــة الماليــة وقيــاس األداء بالتنســيق مــع 
اإلدارات المختلفــة فــي الــوزارة والجهــات الحكوميــة، 
الماليــة  القوائــم  وتدقيــق  البيانــات  جــودة  وتحســين 
وإيجــاد نظــام مراجعــة لزيــادة كفاءتهــا والحصــول علــى 

قوائــم ترقــى لطموحــات مســتخدميها.
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االطار العام للنموذج التشغيلي

يمثــل اإلطــار العــام للحوكمــة والنمــوذج التشــغيلي لمركــز االســتحقاق المحاســبي الركيــزة االساســية لتحديــد وتطويــر 
الوظائــف الرئيســية لمركــز االســتحقاق المحاســبي، ومــن أهــم العناصــر والعوامــل التــي تــم أخذهــا بعيــن االعتبــار مــا يلــي:

ويمثل نموذج المراقبة والتحكم اإلطار العام للنموذج التشغيلي من خال:

تحديــد الهيــكل التنظيمــي 
واألدوار والمســؤوليات

المتابعة والتقرير

إدارة التغيير والتدريب 
والتطوير 

العامـــــــة لشــــــركاء  اإلدارة 
التحــول

الوظائف والعمليات 
الرئيسية والداعمة

الدعم والتواصل

إدارة المبادرات الرئيسية بشكل مباشر على . 1
المستوى الوطني

وضع الخطة االستراتيجية ومنهجية التحول . 2
للجهات 

توفير  الحوكمة والمنهجيات والممكنات . 3
واألدوات القنية الازمة

تقديم الدعم واالستشارات  والتوجيه للجهات . 4
المعنية لتنفيذ المبادرات

متابعة تنفيذ المبادرات على مستوى الجهات . 5
الحكومية وإعداد التقارير 

ضبط الجودة وضمان االلتزام واالمتثال . 6
لمتطلبات التحول 

مراقبة األداء  والجداول الزمنية ونسب اإلنجاز. 7
التصعيد واقتراح الحلول الخاصة بالتحديات التي . 8

تواجه تنفيذ المبادرات بالجهات 
متابعة مؤشرات أداء المبادرات )مثل: أداء إنجاز . 9

المبادرة – نسبة تسليم المخرجات(
إدارة ومتابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة . 10

بالتدريب والتطوير وإدارة التغيير.
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حوكمة مركز  االستحقاق المحاسبي

التوجيه واإلشراف 
العام واعتماد 

المعايير والسياسات 
واإلجراءات والتقارير 

النهائية

الدعم وتقديم 
االستشارات ومتابعة 

تنفيذ المشاريع 
ومراجعة جودة 

المخرجات  وإعداد 
التقارير   المتعلقة 
بجودة المخرجات 
وااللتزام بخطة 

العمل 

تنفيذ المشاريع 
ومراجعة المخرجات 
واعتمادها بشكل 

مبدئي وإعداد 
التقارير عن سير 

العمل 

اللجنة  االشرافية ، التنفيذية، 
C2A والتوجيهية لمشروع

وحدات مركز االستحقاق 
المحاسبي 

الجهات الحكومية

التوجيه واالشراف على سير عمل مبادرات التحول المركزية والمتعلقة 
بالجهات واالطالع على التقارير عن سير العمل واعتمادها واعتماد 

مخرجات المبادرات بشكل نهائي 

وضع الخطة االستراتيجية لعملية التحول  ومواءمة الخطط . 1
التفصيلية للجهات 

االشراف والمتابعة على تنفيذ خطة التحول ومستوى االنجاز  وسير . 2
العمل للمبادرات المركزية والالمركزية

دراسة المخاطر والمعوقات واقتراح الحلول لها والتصعيد إذا لزم . 3
االمر 

إدارة وتنفيذ المشاريع المركزية ودراسة أوامر التغيير المرفوعة . 4
والتوجيه واالعتماد الخاص بها ورفع التقارير الدورية والتصعيد للجان 

حسب االختصاص
وضع خطة شاملة للتدريب والتطوير وتفعيل دور إدارة التغيير  . 5

لمبادرة التحول ككل
دعم التواصل بين االدارات المختلفة بالمركز  وتوفير قنوات اتصال . 6

موحدة مع الجهات 
مساندة ومتابعة الجهات الحكومية في عمليات طرح الكراسات . 7

بحسب الخطة العامة
تشكيل فرق العمل )شركاء التحول / الدعم الفني (  للدعم وتقديم . 8

االستشارات  وفق منهجية والية عمل موحدة
التأكد من اشراك أصحاب المصلحة والمواءمة بين المشاريع ذات . 9

الصلة 
مراجعة مخرجات المبادرات  وإعداد تقارير الجودة وااللتزام واالمتثال . 10

لمتطلبات التحول

توفير فرق العمل والموارد الالزمة لتنفيذ مشاريع التحول. 1
تشكيل اللجان الفرعية واللجان المختصة لإلشراف على مبادرات . 2

التحول
تنفيذ مشاريع التحول بحسب الخطة العامة والتأكد من الموائمة . 3

التامة مع معايير ومتطلبات مركز االستحقاق
توفير التقارير والبيانات المطلوبة من قبل مركز االستحقاق . 4

المحاسبي باستخدام اآلليات والنماذج المعتمدة من قبل المركز
التصعيد بالمخاطر والتحديات الخاصة بتنفيذ المشاريع بالجهة. 5

وضع المعايير والسياسات واالجراءات المتعلقة بحصر وترميز وتقييم 
االصول وحصر وتقييم االلتزامات  واعتماد التقارير النهائية 

دراسة المعايير والسياسات واالجراءات المتعلقة بمسك السجالت 
المحاسبية على أساس االستحقاق وتفسيرها وتقديم االراء عنها واعتماد 

صياغتها النهائية 

اللجنة المركزية لحصر وتقييم 
االصول وااللتزامات

لجنة المعايير المحاسبية بالقطاع 
العام، اللجنة التحضيرية 
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النموذج التشغيلي 
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مرحلة التمكين والتنفيذ مرحلة التخطيط والتطوير 
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إدارة المعايير والسياسات
أحــد إدارات مركــز االســتحقاق المحاســبي الداعمــة للجهــات الحكوميــة وتمكينهــم مــن التحــول للمحاســبة 
المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق، لتنتقــل الــدورة الماليــة والمحاســبية الــى ركيــزة أساســية مبنيــة علــى 

الســامة الماليــة والشــفافية والمســؤولية.
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تمكيــن  إلــى  المعاييــر والسياســات  إدارة  تهــدف 
تطبيــق  إلــى  التحــول  مــن  الحكوميــة  الجهــات 
وفقــًا  االســتحقاق  أســاس  علــى  المبنيــة  المحاســبة 
لمعاييــر المحاســبة والسياســات المحاســبية للقطــاع 
وتعتمــد  متســق.  وبشــكل  وفاعليــة،  بكفــاءة  العــام 
اإلدارة فــي ســبيل أداء أعمالهــا علــى مجموعــة مــن 
المرتكــزات المتمثلــة فــي ممكنــات التحــول إلــى أســاس 
العلمــي،  المنهــج  واتبــاع  المحاســبي،  االســتحقاق 
الممارســات  أفضــل  مــن  واالســتفادة  والمعرفــة، 
للقضايــا  الخبــرة  علــى  المبنــى  والتحليــل  الدوليــة، 
لتحقيــق  والخارجــي  الداخلــي  والتواصــل  المحاســبية، 
فــي  الجهــات  ومشــاركة  للتحديــات،  أفضــل  فهــم 
إلــى  والنظــر  بخطــوة،  خطــوة  التحــول  نحــو  طريقهــا 
تحديــات التطبيــق علــى انهــا فــرص للتحســين والتطويــر 

. لمســتمر ا

وتقــوم اإلدارة كجــزء مــن مهامهــا بدراســة وتحليــل 
المعاييــر  علــى  تطــرأ  التــي  والتحديثــات  التغييــرات 
وتقديــم  المحاســبية  واإلجــراءات  والسياســات 
التوصيــات إلــى لجنــة معاييــر المحاســبة بالقطــاع العــام، 
كذلــك تحليــل االثــر المترتــب عما يصــدر من لجنة معايير 
المحاســبة بالقطــاع العــام بشــأن المعاييــر والسياســات 
واإلجــراءات المحاســبية للجهــات الحكوميــة وتقديــم 
إذا  تعديلهــا  المطلــوب  التشــريعات  حــول  توصيــات 
الجهــات  قبــل  مــن  تنفيذهــا  ومتابعــة  األمــر  تطلــب 

التاليــة: المهمــات  الــى  باإلضافــة  المعنيــة. 
ــة . 1 ــح واالدل دراســة التشــريعات واالنظمــة واللوائ

ــي. المتعلقــة بالشــأن المحاســبي والمال
دراســة مــا يتعلــق بتطبيــق المعاييــر المحاســبية . 2

الحكوميــة. للجهــات  واإلجــراءات  والسياســات 
الحــاالت . 3 ودراســة  والتفســيرات  اآلراء  تقديــم 

المعاييــر  تطبيــق  علــى  المترتبــة  العمليــة 
والسياســات واإلجــراءات المحاســبية أثنــاء عمليــة 

الحكوميــة  بالجهــات  التحــول 
المشــاركة فــي دراســة جاهزية الجهــات الحكومية . 4

لجانب المســائل المحاســبية والفنية.

المشــاركة فــي وضــع الحلــول والممكنــات الفنيــة . 5
المحاســبية للجهــات الحكوميــة. 

الفنيــة . 6 المســائل  حــول  االستشــارات  تقديــم 
الحكوميــة.  للجهــات  المعقــدة  المحاســبية 

الجهــات . 7 مــن  المرفوعــة  الحــاالت  دراســة 
ــر  ــة حــول االختافــات فــي تطبيــق المعايي الرقابي
والسياســات واالجــراءات المحاســبية والماليــة إن 

وجــدت.
االفتتاحيــة . 8 االرصــدة  إعــداد  منهجيــات  إعــداد 

اآلراء  وتقديــم  المحاســبية  الســجات  ومســك 
بهــا. المتعلقــة  والتوصيــات 

تطويــر وتحديــث االدلــة والممكنــات واالجــراءات . 9
الازمــة لتمكيــن تنفيــذ تحــول الجهــات الحكوميــة 

ألســاس االســتحقاق 
شــأنها . 10 مــن  وأدوات  نمــاذج  وتطويــر  تصميــم 

تيســير وتنظيــم وتوحيــد منهجيــة التحــّول لــدى 
الحكوميــة.  الجهــات 

بتطويــر  والسياســات  المعاييــر  إدارة  قامــت 
وتصميــم العديــد مــن األدلــة والممكنــات المســاندة 
لعمليــة تحــول الجهــات الحكوميــة للمحاســبة المبنيــة 

وأبرزهــا: االســتحقاق،  أســاس  علــى 

للقطــاع  المحاســبة  ومعاييــر  مفاهيــم  دليــل   .1
الســعودية: العربيــة  المملكــة  فــي  العــام 

الممارســات  ألفضــل  ووفقــًا  االعتبــارات  ضــوء  فــي 
الشــفافية  مســتويات  أعلــى  لتحقيــق  العالميــة 
الرشــيدة فــي جميــع الجهــات الحكوميــة  والحوكمــة 
تــم إعــداد مشــروع دليــل مفاهيــم ومعاييــر المحاســبة 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  العــام  للقطــاع 
وذلــك بعــد دراســة مســتفيضة أخــذت فــي االعتبــار 
للقطــاع  الدوليــة  المحاســبة  معاييــر  كافــة  دراســة 
وتحديــد  االســتحقاق  أســاس  علــى  المبنيــة  العــام 
ومعاييــر  مفاهيــم  تبنــي  وتــم  المملكــة،  احتياجــات 
علــى  المبنيــة  العــام  للقطــاع  الدوليــة  المحاســبة 
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لجهــات  الموحــد  النموذجــي  الحســابات  دليــل   .4
العــام:  القطــاع 

لجميــع  الرئيــس  المرجــع  الحســابات  دليــل  يعــد 
اإلدارات واألقســام الماليــة فــي الجهــات الحكوميــة 
فيمــا يتعلــق بماهيــة دليــل الحســابات فــي كل جهــة 
ومــا تتضمنــه مــن عــرض لمكونــات دليــل الحســابات 
والسياســات  محاســبي  بنــد  كل  لطبيعــة  شــرح  مــع 
بنــد  الســتحداث  الحاجــة  عنــد  المتبعــة  واإلجــراءات 
عــام. بشــكل  الحســابات  دليــل  تحديــث  أو  محاســبي 

5. دليل اإلجراءات والتعليمات المالية الموحد:
والتعليمــات  لإجــراءات  وشــامل  استرشــادي  دليــل 
تنفيــذ  مــن  الحكوميــة  الجهــات  تمكــن  التــي  الماليــة 
أعمالهــا المتعلقــة بــاإلدارة العامــة للشــؤون الماليــة 
واألحــداث  المعامــات  وتســجيل  والحســابات 
والظــروف الخاصــة بالجهــة وفقــا لمعاييــر وسياســات 
والتعليمــات  واألنظمــة  العــام  بالقطــاع  المحاســبة 
ذات الصلــة المعمــول بهــا فــي المملكــة مــن خــال 
بيــان األســس والقواعــد التــي تنظــم عمــل الشــؤون 
الماليــة والمحاســبّية فــي الجهــات بمــا يحقــق أعلــى 
وبيــان  األداء،  مســتويات  وتعزيــز  الفاعليــة  درجــات 

أســاس االســتحقاق الصــادرة حتــى نهايــة عــام 2017، 
حيــث بلــغ عــدد المواضيــع التــي شــملها الدليــل أربعيــن 
موضوعــا تضمنــت إطــار مفاهيــم التقاريــر الماليــة ذات 
الغــرض العــام، وســتة وثاثيــن معيــاًرا، وثاثــة إرشــادات 
موصــى بهــا، وتضمنــت الدراســة المرفقــة بــكل معيــار 
الدولــي  المعيــار  علــى  المدخلــة  للتعديــات  حصــرا 
وبيــان أســباب التعديــات لتمكيــن الجهــات الحكوميــة 
التحــول ألســاس االســتحقاق المحاســبي وفقــُا  مــن 
للمعاييــر المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

2. دليل السياسات واإلرشادات المحاسبية:
المحاســبية  السياســات  نصــوص  الدليــل  تضمــن 
وأمثلــة توضيحيــة وإرشــادات التســجيل فــي الســجات 
المحاســبية لتطبيــق السياســات المحاســبية. وروعــي 
مــن  ُتســتمد  أن  المحاســبية  السياســات  إعــداد  عنــد 
معاييــر المحاســبة للقطــاع العــام فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، كمــا روعــي عنــد إعــداد األمثلــة التوضيحيــة 
االســتفادة قــدر المســتطاع مــن األمثلــة التوضيحيــة 
المرفقــة بمعاييــر المحاســبة للقطــاع العــام، والمــواد 
التدريبيــة للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي للمنشــآت 
الصــادرة مــن مجلــس معاييــر  الصغيــرة والمتوســطة 
المحاســبة الدوليــة، واألمثلــة التوضيحيــة الــواردة فــي 
الدراســات المرفقــة بمعاييــر المحاســبة التــي ســبق أن 

أعدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن. 

3. الدليــل الشــامل لحصــر وتقييــم األصــول بالجهات 
الحكومية.

بيــان إجــراءات حصــر وقيــاس أصــول الجهــات الحكومــي 
بغــرض  وذلــك  لديهــا  وااللتزامــات  األصــول  وإثبــات 
محاســبية  فتــرة  ألول  االفتتاحيــة  األرصــدة  إعــداد 
يعــد عنهــا قوائــم ماليــة تلتــزم بشــكل كامــل بمعاييــر 
العــام علــى أســاس االســتحقاق  المحاســبة للقطــاع 
المعتمــدة فــي الدولــة متضمنــًا نمــاذج يمكن االســتناد 
عليهــا لحصــر األصــول لكافــة أنــواع وتصنيفات األصول.
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آليــة قيــد العمليــات الماليــة والمحاســبية فــي دفاتــر 
ــة العامــة والمســاعدة، وتبويبهــا وترحيلهــا إلــى  اليومي
حســاباتها اإلجماليــة والتفصيليــة بدفتــر األســتاذ العــام، 
ومتابعــة حــركات الحســابات وأرصدتهــا حيــث تــم تطويــر 
دليــل اإلجــراءات والتعليمــات الماليــة الموحــد ليعتبــر 
دليــل استرشــادي لمرحلــة اإلعــداد والتجهيــز للتحــول 
االســتحقاق  أســاس  لتطبيــق  النقــدي  األســاس  مــن 

المحاســبي.

التنظيمــي  للهيــكل  االسترشــادي  الدليــل   .6
الوظيفيــة: واألوصــاف 

يعــد الدليــل مرجــع استرشــادي للتطبيــق فــي الجهــات 
الحكوميــة بمــا يتضمنــه مــن تحديــد عالــي المســتوى 
بيــن  والفصــل  الوظيفيــة  والمســؤوليات  للمهــام 
الهيــكل  اتســاق  ضمــان  وبهــدف  المســؤوليات، 
التنظيمــي للشــؤون الماليــة والحســابات بيــن الجهــات 
الحكوميــة المختلفــة ومــع األهــداف التنظيميــة للجهة 

فــي نفــس الوقــت.

7. دليــل إجــراءات تجميــع البيانــات وتوحيــد القوائــم 
الماليــة:

تــم إعــداد الدليــل مــن قبــل إدارة السياســات والمعاييــر 
اتباعهــا  الواجــب  واإلجــراءات  المبــادئ  لتعريــف 
الجهــات  مســتوى  علــى  الماليــة  القوائــم  إلعــداد 
علــى  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  وإعــداد  الحكوميــة 
المســيطرة  )الجهــات  االقتصاديــة  الجهــات  مســتوى 
والجهــات المســيطر عليهــا( وعلــى مســتوى الدولــة 
ذلــك  إلــى  باإلضافــة  الصلــة،  ذات  والمســؤوليات 
يســعى هــذا الدليــل إلــى تعريــف وتحديــد السياســات 
المتعلقــة بتجميــع البيانــات الازمــة إلعــداد القوائــم 
االلتــزام  علــى  أيضــَا  والتأكيــد  وتوحيدهــا،  الماليــة 
مفاهيــم  دليــل  فــي  الــواردة  المحاســبية  بالمبــادئ 
ــر المحاســبة للقطــاع العــام ودليــل السياســات  ومعايي

العــام. للقطــاع  المحاســبية  واإلجــراءات 
 

تتعــدد وتتنــوع الوظائــف والمهــام التي تقوم بها إدارة 
المعاييــر والسياســات فــي ســبيل تحقيــق مســاهماتها 
لمركــز  االســتراتيجية  األهــداف  تحقيــق  فــي  الفاعلــة 
بتلقــي  اإلدارة  تقــوم  حيــث  المحاســبي،  االســتحقاق 
الحكوميــة  الجهــات  مــن  الــواردة  االستفســارات 
ونمذجتهــا  عليهــا  والــرد  وتحليلهــا  التحــول  وشــركاء 
وتوثيقهــا، كمــا تقــوم اإلدارة بتحويــل االستفســارات 
الفنيــة المعقــدة التــي قــد تــرد إليهــا إلــى فــرص إلعــداد 
الجهــة  مــع  بالمشــاركة  تفاعليــة  عمــل  ورش  وأداء 
بالمعاييــر  االستفســارات  تلــك  لتأطيــر  المستفســرة، 
والسياســات المحاســبية ذوات الصلــة، ونقــل المعرفة.
وقــدت وردت لــإدارة العديــد مــن االستفســارات بهــذا 
الشــأن مــن جهــات مختلفــة مثــل وزارة الداخليــة، الهيئــة 
للصناعــات  العامــة  الهيئــة  وينبــع،  للجبيــل  الملكيــة 
العســكرية، وزارة العــدل، وزارة الزراعــة، هيئــة مكافحــة 
الشــؤون  وزارة  اإلداريــة،  المباحــث  )نزاهــة(،  الفســاد 

البلديــة والقرويــة، الهيئــة الســعودية للفضــاء.

والتعديــات  التحديثــات  دأب  عــن  اإلدارة  وتتابــع 
التــي يتــم نشــرها مــن قبــل مجلــس معاييــر المحاســبة 
الدوليــة للقطــاع العــام IPSASB ودراســتها، وابــداء 
 – األمــر  تطلــب  إن   – عليهــا  المائمــة  التعليقــات 
وإرســالها إلــى المجلــس. باإلضافــة إلــى قيــام اإلدارة 
المحاســبة  لمعاييــر  الجديــدة  اإلصــدارات  بترجمــة 
الدوليــة للقطــاع العــام IPSAS بعــد إصدارهــا بصيغتها 
ــة  ــر المحاســبة الدولي ــة مــن قبــل مجلــس معايي النهائي
للقطــاع العــام IPSASB، ووضــع تلــك الترجمــة فــي 
شــكل مشــروع إلصــدار معيــار محاســبة للقطــاع العــام 
جديــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تمهيــدًا لعرض 
ذلــك المشــروع علــى لجنــة معاييــر المحاســبة للقطــاع 
العــام ومــن ثــم اعتمــاده مــن معالــي وزيــر الماليــة، فــي 
إطــار مــا هــو مرســوم لذلــك مــن إجــراءات فــي الئحــة 

لجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام.
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إمــا  دراســات وأوراق عمــل  بإعــداد  وتقــوم اإلدارة 
تمثــل  قــد  التــي  المحاســبية  القضايــا  بعــض  لبحــث 
المحاســبية  والسياســات  للمعاييــر  تطبيــق  تحديــات 
فــي القطــاع العــام، أو لتســليط الضــوء علــى بعــض 
الجوانــب التطبيقيــة للتحــول إلــى أســاس االســتحقاق 
المحاســبي. وفــي ســبيل إعــداد تلــك الدراســات وأوراق 
ــاع المنهــج العلمــي مــن اســتقراء  ــم اتب ــه يت العمــل فإن
الــدول وأفضــل  واســتنباط، واالســتفادة مــن تجــارب 
وتوصيــات  نتائــج  إلــى  وصــواًل  الدوليــة،  الممارســات 
يمكــن أن تمثــل قيمــة مضافــة للجهــات عنــد التحــول 
ــة،  ــول للمشــكلة البحثي مــن خــال الوصــول وايجــاد حل
ومــن أمثلــة تلــك الدراســات وأوراق العمــل مــا تــم مــع 
الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة، وكالــة وزارة الماليــة 
العامــة  المؤسســة  والحســابات،  الماليــة  للشــؤون 

التنمويــة. الصناديــق  للتقاعــد، 

كمــا أن إلدارة المعاييــر والسياســات المحاســبية 
دور هــام فــي تحســين جــودة القوائــم الماليــة للجهــات 
الماليــة األوليــة أو  انتهــت مــن إعــداد القوائــم  التــي 
االنتقاليــة أو الســنوية، مــن خــال إعــداد تقاريــر بغــرض 
فحــص جــودة المعلومــات الماليــة الــواردة فــي تلــك 
مــن  عليهــا  والمرئيــات  الماحظــات  وابــداء  القوائــم، 
حيــث مــدى التــزام الجهــات عنــد إعدادهــا ألول قوائــم 
بدليــل  المحاســبي  االســتحقاق  أســاس  علــي  ماليــة 
ودليــل  العــام  للقطــاع  المحاســبة  ومعاييــر  مفاهيــم 
المملكــة  فــي  المحاســبية  واإلرشــادات  السياســات 
متطلبــات  مــن  يشــملهما  بمــا  الســعودية،  العربيــة 
وكذلــك  المحاســبي،  واإلفصــاح  والقيــاس  لإثبــات 
التأكــد مــن اكتمــال الــدورات المســتندية والمحاســبية 
لــدي تلــك الجهــات، وتــم العمــل ضمــن هــذه النقطــة 
مــع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية, الهيئــة العامــة 
للصناعــات العســكرية , الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة.
فــي  هامــًا  دورًا  والسياســات  المعاييــر  إدارة  وتلعــب 
واإلجــراءات  والتعليمــات  واللوائــح  النظــم  مراجعــة 

ذوات الصلــة بالشــأن المالــي والمحاســبي، والصــادرة 
عــن الجهــات والمؤسســات والهيئــات التــي تقــع تحــت 
مظلــة القطــاع العــام بطريقــة أو أخــرى، وذلــك بغــرض 
القائمــة  اإلصــدارات  تلــك  اتســاق  مــدى  مــن  التأكــد 
والسياســات  المحاســبة  معاييــر  مــع  منهــا  والحديثــة 
المحاســبية للقطــاع العــام متــي انطبــق، ومــن ثــم ابــداء 

التحســين والتطويــر. مقترحــات 
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تســعى إدارة المعاييــر والسياســات بشــكل دؤوب 
لمعاييــر  الحديثــة  واإلصــدارات  التطــورات  لمواكبــة 
عــن  والصــادرة  العــام  للقطــاع  الدوليــة  المحاســبة 
فقــد   ،IPSASB الدولــي  المحاســبة  معاييــر  مجلــس 
للقطــاع  الدولــي  المحاســبة  معيــار  المجلــس  أصــدر 
العام 41 »األدوات المالية« أول مرة  في أغســطس 
ــار المحاســبة الدولــي للقطــاع  2018 ليحــل محــل معي
العــام 29 »األدوات الماليــة : اإلثبــات والقيــاس« ، ثــم 
قــام المجلــس بتحديــث ذلــك المعيــار فــي ينايــر 2020، 
المحاســبية   السياســات  و  المعاييــر  إدارة  قامــت  لــذا 
ــار المحاســبة الدولــي للقطــاع العــام  41  بترجمــة معي
ــم فــي عــام  ــة« وفقــًا آلخــر تحديــث ت »األدوات المالي
2020 ، و قــد تــم ترجمــة 190 فقــرة ُتمثــل فقــرات 
الجــزء الرئيــس مــن المعيــار 41، باإلضافــة إلــى ترجمــة 
393 فقــرة أخــري ُمقســمة علــي  ثاثــة ماحــق كجــزء 
ال يتجــزأ مـــــــــن المعيــار  تشــمل إرشـــــــــــــادات التطبيــق ، 
والتحوطــات لصافــي االســتثمار فــي عمليــة اجنبيــة ، 
وإطفــاء االلتزامــات الماليــة بــأدوات حقــوق الملكيــة .
كمــا قامــت إدارة السياســات والمعاييــر بترجمــة معيــار 
»المنافــع   42 العــام  للقطــاع  الدولــي  المحاســبة 
المعاييــر  إصــدارات  آخــر  يمثــل  والــذي  االجتماعيــة« 

المحاســبة  معاييــر  مجلــس  عــن  الصــادرة  الجديــدة 
الدوليــة فــي القطــاع العــام IPSASB ، وقــد تــم ترجمة 
36 فقــرة تمثــل فقــرات الجــزء الرئيــس مــن المعيــار 42 
باإلضافــة إلــى 84 فقــرة أخــري مقســمة علــى ثاثــة 
ماحــق متمثليــن فــي إرشــادات التطبيــق، وإرشــادات 

توضيحيــة. وأمثلــة  التنفيــذ، 

قامــت اإلدارة بإعــداد ملخــص تنفيــذي لــكل معيــار 
علــى حــدة، وكذلــك تحديــد أهــم الجهــات الحكوميــة 
المتأثــرة بــكل معيــار، وعــرض أهــم الخيــارات المحاســبية 
والتوصيــات  التطبيــق  عنــد  معيــار  كل  أتاحهــا  التــي 
شــكل  فــي  ســبق  مــا  كل  اإلدارة  وبلــورت  بشــأنها. 
إعــداد مشــروعين متكامليــن إلصــدار كل مــن معيــار 
الماليــة«  »األدوات   41 العــام  للقطــاع  المحاســبة 
»المنافــع   42 العــام  للقطــاع  المحاســـــبة  ومعيــار 
ــى لجنــة معاييــر  ــيدًا لعرضهمــا علـــــ االجتماعيــة«، تمهـــ
مرســوم  هــو  لمــا  وفقــُا  العــام  للقطــاع  المحاســبة 
لذلــك مــن إجــراءات فــي الئحــة تلــك اللجنــة. لتســتهل 
اللجنــة أعمالهــا فــي مطلــع عــام 2021 بالنظــر فــي كا 
المشــروعين تمهيــدًا العتمادهمــا مــن صاحــب المعالي 
وزيــر الماليــة، وبنشــر كا المعياريــن تكــون عــدد معاييــر 
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المحاســبة للقطــاع العــام فــي الصــادرة والمعتمــدة 
المملكــة العربيــة الســعودية مســاوية ومواكبــة تمامــًا 
IP-  لعــدد معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
SAS الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة 

.IPSASB

تتشــارك إدارة المعاييــر والسياســات المحاســبية 
االســتحقاق  مركــز  داخــل  األخــرى  اإلدارات  مــع 
تحقيــق  أجــل  مــن  تكاملــي،  إطــار  فــي  المحاســبي 
األهــداف االســتراتيجية لمركــز االســتحقاق المحاســبة. 
المحاســبية  المعاييــر والسياســات  إدارة  حيــث تســاند 
إدارة التدريــب و التطويــر و التغييــر فــي إعــداد وتنفيــذ 
بعــض المــواد التدريبيــة وأداء ورش العمــل الُمخطــط 

التدريبيــة للجهــات الحكوميــة.  البرامــج  لهــا فــي 

ــم  ــر والسياســات شــريك دائ كمــا أن إدارة المعايي
مع اإلدارة العامة لشــركاء التحول من خال تقديم 
المســتمر  والتواصــل  المحاســبية،  الفنيــة  المشــورة 
استفســارات  مــن  إليهــم  يــرد  مــا  ومناقشــة  معهــم 
مــن الجهــات الحكوميــة قيــد التحــول. باإلضافــة إلــى 
المحاســبية  والسياســات  المعاييــر  إدارة  مســاندة  أن 
إلدارة الجــودة وااللتــزام والتميــز المؤسســي مــن خــال 
المشــاركة فــي مراجعــة وتحديــث األدلــة وممكنــات 
اتســاقها  التحــول ومخرجــات اإلدارة األخــرى لضمــان 
القطــاع  فــي  المحاســبية  والسياســات  المعاييــر  مــع 

العــام.

كمــا أن إلدارة المعاييــر والسياســات دور تفاعلــي 
المشــاركة  خــال  مــن  واإلعــام  التواصــل  إدارة  مــع 
الفاعلــة فيمــا تنظمــه مــن فعاليــات ولقــاءات حــول 
التحــول إلــى أســاس االســتحقاق، وإثراء تلــك الفعاليات 
ُمعــدة  تقديميــة،  وعــروض  عمــل،  وأوراق  بدراســات 

خصيصــًا لهــذا الغــرض.









اإلدارة العامة 
لشركاء التحول 

تدعــم اإلدارة جهــات القطــاع العــام خــال مرحلــة تحــول جهــات القطــاع العــام للمحاســبة المبنيــة على أســاس 
االســتحقاق وتبنــي المعاييــر المحاســبية والسياســات واإلجــراءات الماليــة بالقطــاع العــام والتأكــد مــن ســامة 
ــات عــن  ــة للتحــول واكتمــال اإلجــراءات الخاصــة بهــا وجمــع المعلومــات والبيان التطبيــق والخطــط التفصيلي

تحــول الجهــات الحكوميــة.
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تقــوم اإلدارة العامــة لشــركاء التحــول بالعديــد مــن 
المهــام فــي ســبيل تحقيــق الهــدف المنــاط بهــا، وذلــك 

مــن خــال: 
يتعلــق . 1 مــا  بــكل  واالستشــارات  الدعــم  توفيــر 

ومتطلبــات  وممكنــات  ومنهجيــة  باســتراتيجية 
لكافــة  االســتحقاق  ألســاس  التحــول  تطبيــق 
التحــول. بنطــاق  المشــمولة  الحكوميــة  الجهــات 

التأكــد مــن مواءمــة خطــة عمــل مبــادرات التحــول . 2
االســتراتيجية  الخطــة  مــع  الحكوميــة  بالجهــة 

للتحــول. والتفصيليــة 
جمــع المعلومــات مــن الجهــات الحكوميــة حــول . 3

والتكاليــف  الزمنيــة  والمــدة  التحــول  احتياجــات 
المتوقعــة لمبادراتهــم والتأكــد مــن قيــام الجهات 
ــإدراج تلــك التكاليــف فــي الموازنــة الســنوية لهــا. ب

الحكوميــة . 4 للجهــات  الحالــي  الوضــع  دراســة 
لتطبيــق  والتهيئــة  اإلعــداد  لمرحلــة  وجهوزيتهــا 
للجهــة  التفصيليــة  التحــول  وخطــة  اســتراتيجية 

ميــة  لحكو ا
للجهــة . 5 المناســبة  الحلــول  وتصميــم  اقتــراح 

مــع  التحــول  وممكنــات  متطلبــات  ومواءمــة 
مرحلــة  ضمــن  الحكوميــة  الجهــات  احتياجــات 

والتجهيــز. اإلعــداد 

الشــروط . 6 بكراســات  الحكوميــة  الجهــات  تزويــد 
والمواصفــات لمبــادرات التحــول ومواءمــة نطــاق 
قبــل  الجهــة  احتياجــات  مــع  المطلــوب  العمــل 

الطــرح.
التنســيق مــع إدارة المعاييــر والسياســات وإدارة . 7

التغييــر والتدريــب واللجنــة المركزيــة لحصر وقياس 
وإثبــات األصــول وااللتزامــات بمــا يتعلــق بتطبيــق 
منهجيــة التحــول إلــى أســاس االســتحقاق وخطــة 

التطبيــق المعتمــدة فــي الجهــات الحكوميــة
التنســيق مــع فريــق تنفيــذ المشــاريع والتأكــد مــن . 8

تشــكيل فــرق العمــل الفنيــة واإلداريــة بالجهــات 
وتفعيــل دورهــا، وتحديــد شــركاء التحــول لتقديــم 
الدعــم واالستشــارات لهــا بمــا يحقــق األهــداف 

االســتراتيجية للتحــول ألســاس االســتحقاق.
تقديــم الدعــم واالستشــارات حــول االحتياجــات . 9

للتطبيــق الفعلــي للتحــول إلــى المحاســبة علــى 
أســاس االســتحقاق والمبــادرات ذات الصلــة.

واالجــراءات . 10 والسياســات  المعاييــر  توفيــر 
المحاســبية بالقطــاع العــام واألدلــة واإلجــراءات 
التحــول  ومتطلبــات  أعمــال  لتنفيــذ  التفصيليــة 

الماليــة. وزارة  مــن  الصــادرة  الصلــة  ذات 
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والتحديــات . 11 والمســائل  المتطلبــات  مناقشــة 
التــي تواجــه الجهــة الحكوميــة وتصميــم الحلــول 
موحــدة  عمــل  منهجيــة  ضمــن  لهــا  المناســبة 
وتقديــم االستشــارات واألدوات التقنيــة الازمــة 
ورفــع  الحكوميــة  الجهــة  مــع  العمــل  لتســهيل 

عنهــا. التقاريــر 
والمســائل . 12 العمليــة  الحــاالت  وإرســال  اســتام 

الجهــات  واستفســارات  المعقــدة  المحاســبية 
إلــى إدارة المعاييــر والسياســات ونشــر األجوبــة 

للجهــات.
والسياســات( . 13 المعاييــر  )إدارة  مــع  التنســيق 

ــر الدعــم  ــر لتوفي ــوزارة للتقنيــة والتطوي ــة ال ووكال
الخصائــص  تنفيــذ  يخــص  بمــا  والتقنــي  الفنــي 
والمحاســبي  المالــي  للنظــام  والتقنيــة  الفنيــة 

والامركزيــة المركزيــة  بالجهــات 
توفيــر النمــاذج واألدوات التــي مــن شــأنها تيســير . 14

وتنظيــم وتوحيــد منهجيــة التحــّول لــدى الجهــات 
الحكوميــة. 

الدوريــة . 15 وتقاريرهــا  الجهــات  مخرجــات  مراجعــة 
والتأكــد مــن صحــة وســامة التطبيــق واالرتبــاط 
واالعتماديــة مــا بيــن متطلبــات التنفيــذ األخــرى 

بالتنســيق مــع فريــق تنفيــذ المشــاريع.
وتعميمهــا . 16 المســتفادة  الــدروس  كافــة  توثيــق 

علــى الجهــات الحكوميــة لاســتفادة منهــا فــي 
التــي  المعلومــات  ومشــاركة  الفعلــي  التطبيــق 
بيــن  المعرفــة  ونقــل  التجربــة  تعزيــز  شــانها  مــن 

الجهــات.
إلعــداد . 17 المشــاريع  تنفيــذ  فريــق  مــع  التنســيق 

الجهــات  مــع  العمــل  عــن ســير  الدوريــة  التقاريــر 
عــن  الجهــة  لــدى  انحرافــات  وأي  الحكوميــة 
وغيــر  المتعاونــة  الجهــات  عــن  والتقريــر  الخطــة 

بشــأنها. يســتجد  مــا  ومتابعــة  المتعاونــة 

التأكــد مــن وضــع خطــة اســتدامة لتنفيــذ التحــول . 18
واســتام  مبادراتهــا  تنفيــذ  انتهــاء  عنــد  بالجهــة 
المخرجــات النهائيــة واالنتقــال للتشــغيل الفعلــي 
الماليــة  للشــؤون  الــوزارة  وكالــة  مــع  بالتنســيق 

والحســابات 
لوضــع . 19 المشــاريع  تنفيــذ  فريــق  مــع  التنســيق 

الزمنيــة  والجــداول  الســنوية  العمــل  خطــط 
علــى  والعمــل  القســم  لنشــاطات  المناســبة 

إقرارهــا. بعــد  تنفيذهــا 
األدوار . 20 وضحــت  محكمــة  تنفيــذ  منهجيــة  بنــاًء 

وبّينــت  المركــز  عمــل  لفــرق  والمســؤوليات 
الداخليــه  األنشــطة  ومتابعــة  تنفيــذ  عمليــات 
الجهــات  مــع  والمتابعــة  التواصــل  وآليــات 
التحــول  مبــادرة  إطــاق  يضمــن  بمــا  الحكوميــة 
الــى أســاس االســتحقاق المحاســبي بثقــة ونجــاح 
بمهنيــة  بالتحــول  الخاصــة  األنشــطة  وتنفيــذ 
وجــودة عاليــة ويحقــق عناصــر النجــاح المطلوبــة، 
مراحــل  خــال  االعتبــار  بعيــن  االخــذ  تــم  حيــث 
العمــل  فــرق  مهــام  تســهيل  المنهجيــة  تطويــر 
علــى مســتوى ادارة المركــز والجهــات المنفــذة 
ــز علــى انســيابية  للتحــول علــى حــد ســواء والتركي
األنشــطة المنفــذة ومــا يرتبــط بهــا مــن معالــم 

ومخرجــات.
تــم اعــداد وتطويــر منهجيــة التنفيــذ وفقــا لثــاث . 21

مراحــل رئيســة متتاليــة تمثلــت المرحلــة األولــى 
إطــاق  مرحلــة  تليهــا  التخطيــط  مرحلــة  فــي 
مرحلــة  وأخيــرًا  بهــا  الخاصــة  والمراحــل  المبــادرة 
أســاس  الــى  التحــول  مبــادرة  تنفيــذ  متابعــة 

االســتحقاق.
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قامــت اإلدارة العامــة لشــركاء التحــول المحاســبي بمركــز االســتحقاق المحاســبي بتطويــر منهجيــة إدارة تنفيــذ 
مشــاريع تحــول الجهــات الحكوميــة للمحاســبة علــى أســاس االســتحقاق مــن خــال بنــاء منهجيــة تنفيــذ محكمــة وضحــت 
األدوار والمســؤوليات لفــرق عمــل المركــز وبّينــت عمليــات تنفيــذ ومتابعــة األنشــطة وآليــات التواصــل والمتابعــة مــع 
الجهات الحكومية بما يضمن اطاق مبادرة التحول الى أســاس االســتحقاق المحاســبي بثقة ونجاح وتنفيذ األنشــطة 
الخاصــة بالتحــول بمهنيــة وجــودة عاليــة وتحقيــق عناصــر النجــاح المطلوبــة وضمــان انســيابية األنشــطة المنفــذة ومــا 

يرتبــط بهــا مــن معالــم ومخرجــات.

مــرت المبــادرة خــال األشــهر الســابقة بعــدة مراحــل 
مــع  التحــول  أنشــطة  وبــدء  االنطــاق  مــن  مكنتهــا 

ونجــاح: بثقــة  الجهــات 

مرحلة 
التخطيط

مرحلة 
االطاق

متابعة 
التنفيذ

بناء الخطط

ارسال الممكناتاجتماعات االطاقالتواصل مع الجهات

بناء فريق العمل
1. تحليل األعمال وبناء الخطط التنفيذية 

2. االنتهاء من تصميم لوحة القيادية لحالة المبادرة
3. تطوير الحوكمة والنموذج التشغيلي لمركز استحقاق

1. جمع معلومات التواصل
2. تحديد مسؤولي الجهات

3. ارسال ايميل االطاق الرسمي 
4. تحديد موعد االطاق

1. موائمة الكراسات مع الجهات الحكومية التي تم االطاق معها
2. متابعة أنشطة ومهام التنفيذ كما وردت في الخطة التنفيذية

3. تطوير منهجية لمسار السريع لمبادرة إعداد األرصدة االفتتاحية.

متابعــة التنفيــذ مــع الجهــات الحكوميــة حتــى 
تحقيــق التحــول الناجــح الــى أســاس االســتحقاق

عقد اجتماعات االطاق شرح آليات 
لــدى  التحــول  تنفيــذ  ومنهجيــات 
األدوار  وتحديــد  الحكوميــة  الجهــة 

ت  ليا و لمســؤ ا و

والنمــاذج  والمعاييــر  األدلــة  إرســال 
التــي  الممكنــات  وكافــة  االسترشــادية 
تــم تطويرهــا مــن قبــل المركــز لتمكيــن 
الجهــات الحكوميــة فــي أنشــطة التحــول

1.تشكيل فرق شركاء التحول
2.ورش العمل لتدريب  شركاء التحول على آليات تنفيذ التحول

3. تمكين شركاء التحول للبدء في التواصل مع الجهات.

منهجية التنفيذ
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تــم إعــداد تقاريــر ودراســات متخصصــة لقيــاس درجــة الجاهزيــة لــدى الجهــات الحكوميــة للتحــول الــى اســاس االســتحقاق 
وتحليــل النتائــج الخاصــة بتلــك التقاريــر والدراســات والوقــوف علــى أبــرز المخاطــر والتحديــات التــي قــد تواجــه المبــادرة 
وأخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تطويــر الخطــط الخاصــة بالتنفيــذ. حيــث شــّكلت التقاريــر والدراســات قاعــدة االنطــاق 
إلعــداد الخطــط التنفيذيــة وكانــت اللبنــة االساســية لهــا حيــث تــم تحليــل نتائجهــا واألعمــال المرتبطــة بهــا ومــن ثــم 
إعــداد الخطــط التنفيذيــة وتطويــر التقاريــر الازمــة للمتابعــة واإلشــراف وتصميــم لوحــة القيــادة لضمــان التحديــث 

ــذ. ــج التنفي المســتمر لنتائ
تــم تقســيم المراحــل الخاصــة بعمليــة التخطيــط الــى مرحلتيــن رئيســتين همــا مرحلــة التخطيــط وبنــاء الخطــط ومــا يرتبــط 
بهــا مــن تصميــم لوحــة القيــادة والنمــوذج التشــغيلي والحوكمــة ومرحلــة التخطيــط المرتبطــة ببنــاء الفريــق المســؤول 

عــن تنفيــذ الخطــط.

مرحلة التخطيط
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بناء الخطط

01

02

03

04

05

06

تحليل األعمال وبناء 
الخطط التنفيذية 

االنتهاء من تصميم لوحة 
القيادة لحالة المبادرة

تطوير الحوكمة والنموذج 
التشغيلي لمركز استحقاق

تشكيل فرق شركاء التحول

تدريب شركاء التحول على 
آليات تنفيذ التحول 

تمكين شركاء التحول للبدء 
في التواصل مع الجهات

مراجعة خارطة الطريق لكل الجهات الحكومية. 1
مراجعة كراسات التحول. 2
مراجعة األدلة والمعايير . 3
بناء الخطط التنفيذية المفصلة للتحول لكل الجهات الحكومية.. 4

تصميم مؤشرات األداء الرئيسية وعكسها على لوحة القيادة: . 1
حالة األداء، المخاطر، التحديات، والدعم المطلوب ومؤشر التعاون. 2

تحديد دور المركز وطبيعة عمله في متابعة الجهات. 1
تطوير الهيكل التنظيمي للمركز. 2
تحديد أدوار ومسؤوليات موظفي المركز. 3
رسم وتحديد آليات التواصل الداخلية والخارجية للمركز. 4

توزيع شركاء التحول على 7 قطاعات رئيسية. 1
توزيع األدوار والمسؤوليات حسب حوكمة المركز . 2

مشاركة الممكنات مع شركاء التحول لمراجعتها. 1
عقد ورش عمل لتدريب شركاء التحول على أساس االستحقاق . 2

وشرح المعايير والنماذج وآليات العمل وبيان الخطط التفصيلية 
للجهات

عقد اجتماعات تحضيرية مع شركاء التحول لعرض منهجية االطاق. 1
التدريب على منهجية االطاق واألدوار والمسؤوليات للمركز . 2

والجهات

قامــت اإلدارة العامــة لشــركاء التحــول المحاســبي باعتمــاد معاييــر مبنيــة علــى األســس المهنيــة والكفــاءة والخبــرة 
فــي مجــال المحاســبة فــي اختيــار الكــوادر البشــرية الســعودية المؤهلــة ليكونــوا »شــركاء التحــول« مــع الجهــات 
الحكوميــة فــي رحلتهــم نحــو التحــول الــى أســاس االســتحقاق المحاســبي ويقدمــوا الدعــم والتمكيــن لتلــك الجهــات 
لتذليــل العقبــات التــي يمكــن أن تعيــق الجهــات الحكوميــة فــي تنفيــذ عمليــات التحــول. حيــث تــم تســكين شــركاء التحــول 

ضمــن قطاعــات متجانســة شــملت جميــع الجهــات الحكوميــة.
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تــم تمكيــن فريــق العمــل بــاإلدارة مــن خــال التدريــب والتطويــر لضمــان ســامة الدعــم المقــدم أثنــاء التحــول الــى أســاس 
االســتحقاق فــي الجهــات الحكوميــة ورفــع نوعيــة وجــودة الخدمــات المســاندة المقدمــة مــن قبلهــم، حيــث تــم التدريــب 

بحرفيــة علــى آليــات تنفيــذ مبــادرات التحــول والتواصــل الفّعــال مــع الجهــات الحكوميــة.
وفــي مرحلــة االطــاق ومتابعــة التنفيــذ، تــم توجيــه فريــق العمــل للتواصــل مــع الجهــات والعمــل علــى جمــع البيانــات 
الخاصــة بهــا وتحديــد أصحــاب المصلحــة فيهــا الســتهدافهم بنشــاطات تعريفيــة حــول المبــادرة وأهدافهــا والحصــول 
منهــم علــى الدعــم الــازم والترتيــب إلطــاق المبــادرة لديهــم كخطــوة أولــى مــن خطــوات ومراحــل تنفيــذ المبــادرة. 

1. مراجعة الحوكمة والنموذج 
التشغيلي

2. مراجعة عرض االطاق لدى الجهة
3. مراجعة الخطة التنفيذية للجهة

4. مراجعة نماذج التقارير الدورية
5. االطاع على نماذج محاضر 

االجتماعات
6. االطاع على سجل المخاطر 

والتحديات
7. االطاع على لوحة القيادة 

8. االتفاق على جدول االطاق 
للجهات

9. االطاع على هيكل الملفات 
والمجلدات

10. االطاع على سجل المهام 
االسبوعي

تقديم عرض االطاق لدى الجهة
مشاركة الجدول الزمني التفصيلي

تحديث سجل أصحاب المصلحة
ارسال الممكنات للجهات

تسجيل محاضر االجتماعات.

متابعة االعمال اليومية مع الجهات
تحديث سجل الدروس المستفادة
تحديث سجل المهام األسبوعي 

Action Log
تحديث التقرير األسبوعي

تحديث التقرير الشهري
تحديث سجل التغذية الراجعة 

للحوكمة.

بعد اإلطالقعند اإلطالققبل اإلطالق
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بــادرت اإلدارة العامــة لشــركاء التحــول المحاســبي بأطــاق تجريبــي لمبــادرات التحــول الــى المحاســبة المبنيــة 
علــى أســاس االســتحقاق علــى عينــة مــن الجهــات الحكوميــة تــم اختياراهــا بنــاًء علــى معاييــر أخــذت بعيــن االعتبــار 
تنــوع وشــمولية تطبيــق معاييــر المحاســبة بالقطــاع العــام بهــدف تعزيــز قــدرات الجهــات الحكوميــة لتطبيــق منهجيــة 
واســتراتيجية وخطــة وأهــداف التحــّول وتطبيــق معاييــر المحاســبة للقطــاع العــام والسياســات واإلرشــادات المحاســبية 
ــة أوليــة فــي تحــول  ــر التطبيــق التجريبــي مرحل ومســك الســجات المحاســبية وفقــًا ألســاس االســتحقاق ، حيــث يعتب

ــة األخــرى. نفــس الجهــات محــل التطبيــق وباقــي الجهــات الحكومي

الجهات المشاركة في التطبيق التجريبي هي: 

هدفــت مبــادرة التطبيــق التجريبــي الــى اختبــار مــدى نجــاح المخرجــات والممكنــات التــي تــم تطويرهــا بمرحلــة 
التخطيــط والتصميــم الســابقة ضمــن مشــروع التحــول إلــى المحاســبة المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق ومعايشــة 
تحديــات التطبيــق وتوثيــق الــدروس المســتفادة مــن التجربــة لاســتعانة بهــا فــي المرحلــة القادمــة مــن التطبيــق الفعلــي 
وتحــول كافــة الجهــات الحكوميــة إلــى المحاســبة المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق، وبالتالــي تحقيــق األهــداف التاليــة:

1. معايشــة التحديــات المرتبطــة بتطبيــق الخطــة االســتراتيجية والتفصيليــة للتحــول والتأكــد مــن ماءمــة مدخــات 
التطبيــق التجريبــي للتحــول إلــى المحاســبة المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق )مخرجــات المرحلــة األولــى والثانيــة( 

وتوثيــق تلــك التحديــات والــدروس المســتفادة مــن التجربــة.
2. تطبيق الدورة المستندية بالكامل وفقًا ألساس االستحقاق المحاسبي في ظل نظام محاسبي تقني.

3. تطبيق إدارة التغيير الفاعلة والتدريب والتطوير للكوادر البشرية في الجهات الحكومية.
4. إعداد األرصدة االفتتاحية حسب اإلمكانيات والبيانات المتوفرة في الجهات األربعة.

مبادرة التطبيق التجريبي لتحول 4 جهات حكومية 
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الخطة التفصيلية 
للتطبيق التجريبي 

واستراتيجية إدارة التغير

وثيقة نموذج خطة العمل التفصيلية 
واستراتيجية إدارة التغيير مخرجات برنامج 

التحول إلى المحاسبة 
المبنية على أساس 

االستحقاق 
)المرحلة األولى 

والثانية( 
 مصادر البيانات 

المتوفرة لدى الجهات 
موضوع التطبيق 

التجريبي
االجتماعات الدورية 

مع أصحاب المصلحة
التحديات المرحلية 

المتعلقة بالتحول إلى 
أساس االستحقاق

السياسات 
واإلجراءات 
المحاسبية

دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 
ومصفوفة الصاحيات

هيكل تنظيمي ودليل الوصفات 
الوظيفية

تقرير مؤشرات األداء

مسك الدفاتر 
والتسجيل اليومي 

وتقرير األرصدة 
االفتتاحية

المساعدة والتوجيه واإلشراف 
والتدريب على مسك الدفاتر 

والتسجيل اليومي
تقرير األرصدة االفتتاحية

السجات الفرعية المساعدة في 
عملية التسجيل اليومي 

القوائم المالية الربعية والسنوية

نقل المعرفة

المخرجات الرئيسية مسارات العملالمدخات الرئيسية
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تــم تنفيــذ المبــادرة ضمــن مســارات متعــددة تترابــط وتعتمــد علــى بعضهــا البعــض بحيــث يغــذي كل مســار المســار اآلخــر 
ببيانــات ومعلومــات ووثائــق ومخرجــات للوصــول الــى التحــول الكامــل وضمــان تحقيــق أهــداف المشــروع الرئيســية وقــد 

تمثلــت المســارات علــى النحــو االتــي:

ــإدارة التغييــر والتدريــب ضمــن نطــاق مشــروع التطبيــق التجريبــي لتحــول الجهــات الحكوميــة  تــم تحديــد مســار خــاص ب
للمحاســبة المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق للتأكــد مــن نجــاح ســير عمــل المشــروع واألهــداف العامــة ومخرجاتــه مــن 
ِعــدة جوانــب، وبنــاء عليــه فقــد تــم تطويــر اســتراتيجية وخطــة عمــل إلدارة التغييــر والتدريــب منــذ انطــاق المبــادرة 
وعلــى مســتوى جميــع جهــات التطبيــق التجريبــي، بهــدف مواجهــة التحديــات المتعلقــة بــإدارة التغييــر الناتــج عــن التحــول، 
ومــا يترتــب عليــه مــن تغيــرات ومتطلبــات مــن الممكــن أن تعيــق ســير عمــل فــرق التحــول فــي جهــات التطبيــق التجريبــي، 

وقــد ركــزت إدارة التغييــر والتدريــب علــى ثاثــة جوانــب رئيســية لتعــزز تحقيــق أهــداف المشــروع، وهــي كالتالــي:

أ. تقليل المقاومة للتغيير عند أصحاب المصلحة في كل جهة من الجهات المطِبقة.
ب. بناء المعرفة الفنية الازمة لنجاح مشروع التحّول إلى المحاسبة على أساس االستحقاق.

ج. مواجهــة التحديــات المتعلقــة بســير عمــل فــرق التحــول المتمركــزة فــي الجهــات المطِبقــة وإيجــاد الحلــول المناســبة 
لهــا.

للتحــول ألســاس  بنــاء علــى اإلطــار االســتراتيجي  الماليــة  العامــة للشــؤون  التنظيميــة  الوحــدة  إجــراءات  تــم تحديــد 
الماليــة  للشــؤون  التنظيميــة  للوحــدة  االسترشــادي  التنظيمــي  والهيــكل  العــام  التشــغيلي  والنمــوذج  االســتحقاق 
ويســتند مســار دليــل اإلجــراءات والتعليمــات الماليــة الموحــدة علــى الــدورات المســتندية علــى أســاس االســتحقاق 
المتعلقــة باإلجــراءات الرئيســية والفرعيــة والتفصيليــة الموحــدة مشــتملة علــى التعليمــات لتنفيــذ اإلجــراء والبيانــات 
الازمــة ووصــف اإلجــراء ومرجــع السياســة المحاســبية إن وجــد، باإلضافــة إلــى مؤشــرات قيــاس األداء والرســم البيانــي 

لإجــراء.

المسار األول: تطوير الخطة التفصيلية واستراتيجية إدارة التغيير والتدريب

ــة  ــات المالي ــل اإلجــراءات والتعليمــات ومصفوفــة الصالحي ــم دلي ــي: إعــداد وتصمي المســار الثان
الموحــدة والهيــكل التنظيمــي والوظيفــي للشــؤون الماليــة واألوصــاف الوظيفيــة 
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تــم تحديــد منهجيــة وآليــة واضحــة تســاهم فــي نجــاح ســير عمليــة بناء األرصدة االفتتاحية ومســك الســجات المحاســبية 
ــرة التطبيــق التجريبــي، حيــث تــم تبنــي حــل تقنــي إلدخــال القيــود االفتتاحيــة ومســك الســجات المحاســبية  خــال فت
وذلــك حســب مــا يتوفــر مــن حلــول مــن قبــل اإلدارة العامــة لشــركاء التحــول المحاســبي وتدريــب فريــق العمــل عليــه، 
علــى أن يكــون نطــاق تســجيل المعامــات الماليــة بشــكل رئيســي مــن واقــع أوامــر الدفــع ومــن تاريــخ نشــوء الحــدث 
باإلضافــة إلــى االســتناد علــى مصــادر أخــرى يمكــن الوثــوق بهــا للوصــول إلــى األحــداث الماليــة التــي يتعيــن تســجيلها. 
والترحيــل مــن األســتاذ الفرعــي الــى األســتاذ العــام وإعــداد ميــزان المراجعــة المعــّدل، وإجــراءات اإلقفــال الدوريــة، حيــث 
تــم بنــاء بعــض بنــود األرصــدة االفتتاحيــة مــن خــال تحليــل البيانــات خــال مرحلــة مســك الســجات والتســجيل اليومــي، 

للوصــول الــى القوائــم الماليــة لجهــات التطبيــق التجريبــي، ويبيــن الشــكل التالــي المنهجيــة المتبعــة ضمــن المســار: 

تحديــد مصــدر أمثــل للحصول علــى البيانات 
والمســتندات الداعمــة بالنســبة للعمليــات 
المحاســبية التــي تــم تســجيلها ســابقًا علــى 
األســاس النقــدي لتحليلهــا وتعديلهــا بمــا 

يتناســب مــع أســاس االســتحقاق.

لكافــة   داعمــة  بمســتندات  االحتفــاظ  أ. 
المســجلة العمليــات 

ب. قائمة تحقق للتأكد من التسجيل
ج. المطابقة والتسويات.

التســجيل بأثــر رجعــي باالعتمــاد علــى أوامــر 
نشــوء  مــع  المتــوازي  والتســجيل  الدفــع 
الجهــات  مخاطبــة  خــال  مــن  أو  الحــدث 
العقــود  علــى  المطالبــات  لحصــر  الفنيــة 
الســارية وتســجيل أوامــر الصــرف المجــازة 
ماليــة  أحــداث  اي  أو  الفتــرة  نهايــة  فــي 

أخــرى.

أســاس  علــى  ماليــة  قـــــــــــوائم  اعــــــــــداد 
ق. الســتحقا ا

علــى  بنــاء  البيانــات  وتبويــب  تصنيــف 
وتوزيــع  المتوقعــة  المحاســبية  المعالجــة 
يضمــن  بمــا  الفــرق  أعضــاء  علــى  العمــل 
نقــل المعرفــة المتســاوي لجميــع األعضــاء.

إعداد التسويات على ميزان المراجعة:
لكافــة   داعمــة  بمســتندات  االحتفــاظ  أ. 

المســجلة العمليــات 
ب. قائمة تحقق للتأكد من التسجيل

المطابقة والتسويات

المســار الثالــث: إمســاك الســجالت والدفاتــر المحاســبية والتســجيل اليومــي وبنــاء األرصــدة 
االفتتاحيــة 

تحديد المصدر 
االمثل للبيانات 
والمعامات 

المالية

01

01

04

03

06

02

05

تصنيف وتبويب 
البيانات بناء 

على المعالجة 
المحاسبية

02

التسجيل اليومي 
بأثر رجعي أو 
من مصادر 

أخرى التسجيل 
بالتوازي

03

المراجعة والتأكد 
من صحة 

وسامة المصادر 
والتسجيل 
المحاسبي

04

إعداد التسويات 
وميزان مراجعة 

معدل

05

إعداد القوائم 
المالية 

واإلفصاحات

06
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بلــغ عــدد القيــود التــي تــم تســجيلها علــى مســتوى مشــروع التطبيــق التجريبــي خــال عــام 2019 27,626 قيــد 
محاســبي علــى األســاس النقــدي بنــاًء علــى أوامــر الدفــع المعتمــدة والصــادرة عــن إدارة الشــؤون الماليــة بالجهــة عينــة 
التطبيــق، ونشــئ عنهــا 100,527 قيــد محاســبي عنــد تحليــل أوامــر الدفــع علــى األســاس النقــدي وتحويلهــا حســب 

تاريــخ نشــوء الحــدث المالــي علــى أســاس االســتحقاق. 

األساس النقدي أساس االستحقاق

100,725
27,626

وزارة 
الصحة

األساس 
27,626النقدي 16,0122,9245,4113,279

أساس 
االستحقاق 
المحاسبي

عدد القيود

100,527 59,08611,54820,0569,837

وزارة 
المالية

وزارة 
االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

وزارة البيئة 
والمياه 
والزراعة

اإلجمالي
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مقاومة التغيير 
المتمثــل بعــدم إدراك الموظفيــن ألهــداف مشــروع التحــول، 
الوضــع  مــن  لانتقــال  ومســاهمتهم  مشــاركتهم  وآليــة 
الحالــي إلــى الوضــع المســتقبلي حســب النتائــج المرجــّوة.

يتــم التغلــب علــى هــذا التحــدي مــن خــال رفــع مســتوى 
التواصــل  طــرق  وتحديــد  الحكوميــة  الجهــة  عنــد  الوعــي 
الفّعالــة والمفضلــة لمنســوبي الجهــة الحكوميــة بحيــث يتــم 
مــن  مرحلــة  فــي كل  الموظفيــن  لتوعيــة  أنشــطة  تصميــم 
مراحــل التحــول، ويتــم أيضــًا التنويــع فــي آليــة نشــر الوعــي، 
الداخليــة  التواصــل  قنــوات  بكافــة  االســتعانة  يتــم  حيــث 

التوعويــة. المحتويــات  لعــرض 

التسجيل من نقطة نشوء الحدث 
والمتمثــل بعــدم عــدم تســجيل المطالبــات واإليــرادات عنــد 
اســتحقاقها ومــا ينتــج عنهــا مــن أصــول والتزامــات، لــن ُتظهــر 
الجهــة  نتائــج أعمــال  المحاســبية بشــكل دقيــق  الســجات 
التقاريــر  إلعــداد  معينــة  فتــرة  كل  عنــد  المالــي  ومركزهــا 

الماليــة.  
وتحليــل  دراســة  بعمــل  التحــدي  هــذا  علــى  التغلــب  يتــم 
الــدورات  الحاليــة وتعديــل  باإلجــراءات  المتعلقــة  للفجــوات 
المســتندية واإلجــراءات المتعلقــة بهــا بمــا يلبــي احتياجــات 
فــإن  بالتالــي   االســتحقاق،  ألســاس  المرحليــة  التحــول 
ــاع التوصيــات التــي  األمــر أيضــًا يتطلــب إعــادة النظــر فــي اتب
الشــؤون  إلدارة  التنظيمــي  الهيــكل  تعديــل  بشــان  وردت 
الماليــة فــي الجهــة والتأكــد مــن ماءمــة الهيــكل التنظيمــي 
لمتطلبــات المحاســبة علــى أســاس االســتحقاق باشــتماله 
علــى الوحــدات الرئيســية والمطلوبــة للتحــول لاســتحقاق 
)وحــدة إدارة األســتاذ العــام، وحــدة إدارة حســابات المورديــن 
والذمــم  العمــاء  حســابات  إدارة  وحــدة  الدائنــة،  والذمــم 
المدينــة، وحــدة إدارة النقــد، وحــدة األصــول الثابتــة، وحــدة 
تقســيم  يتــم  بحيــث  الموظفيــن(،  منافــع  حســابات  إدارة 
المهــام المحاســبية المتعلقــة بــكل مــن هــذه الوحــدات علــى 
اإلقفــاالت  علــى  المتابعــة  ليتــم  الماليــة  قســم  موظفــي 
الدوريــة وتحديــث الســجات والقيــود المحاســبية الخاصــة 
والتــي  الجهــة  معامــات  مــن  متشــابهة  مجموعــة  بــكل 
تخضــع لهــذه الوحــدات الرئيســية بشــكل مســتمر ومحكــم 

عنــد كل فتــرة إغــاق أو إعــداد قوائــم ماليــة.

تعدد مصادر البيانات والتقارير وعدم دقتها واكتمالها 
مــن  عــدد  علــى  الحصــول  يجــب  التســجيل  عمليــة  خــال 
المســتندات والوثائــق والتقاريــر، الموثــوق بهــا ولوحــظ أن 
بعــض الوثائــق والتقاريــر تصــدر مــن عــدد مــن اإلدارات داخــل 
الجهــة دون التنســيق الجيــد فيمــا بينهــم، ممــا يــؤدي الــى 
ــات  ــات والمعلومــات مثــل نقــص فــي البيان عــدم دقــة البيان

أو تكرارهــا فيمــا بيــن اإلدارات.
بيانــات  الجهــة بقاعــدة  الشــأن أن تحتفــظ  والتوصيــة بهــذا 
مشــتركة يتــم تحديثهــا باســتمرار وفقــًا لحوكمــة ولضوابــط 
وإجــراءات حفــظ وتحديــث البيانــات الداخليــة المعتمــدة فــي 

الجهــة.  
مــن جانــب آخــر يجــب أن يتــم منــح اإلدارة الماليــة واإلدارات 
األخــرى المعنيــة صاحيــة الدخــول علــى البيانــات كًا حســب 
صاحيتــه علــى أن يتــم تحديــث الســجات والبيانــات بشــكل 
ســبيل  علــى  المعنيــة  اإلدارات  مــع  ومطابقتهــا  مســتمر 
المثــال ســجل العقــود، ســجل المورديــن، ســجل الموظفيــن، 

ســجل القضايــا وغيرهــم.
األهــداف  لتحقيــق  االســتحقاق  مركــز  مــن  وســعًيا 
الحكوميــة  الجهــات  ودعــم  المبــادرة  لهــذه  اإلســتراتيجية 
ــر الدليــل  وتمكينهــا  للبــدء بخطــوات التحــول فقــد تــم تطوي
توضيــح  خــال  مــن  الجهــات  ودعــم  لمســاندة  التمهيــدي 
والتهيئــة  لإعــداد  المثلــى  والطريقــة  األساســية  العناصــر 
التجربــة  خاصــة  علــى  بنــاًء  المطلــوب  بالشــكل  للتحــول 
ويتطلــب   ، التجريبــي  للتطبيــق  مبــادرة  خــال  تمــت  التــي 
مــن الجهــات االسترشــاد بهــذا الدليــل المبنــي علــى خاصــة 
ــة والــدروس المســتفادة قبــل البــدء بأنشــطة التحــول  التجرب
أســاس  علــى  المحاســبية  الســجات  ومســك  ومبادراتهــا 
االســتحقاق المحاســبي وبنــاء أرصدتهــا االفتتاحيــة للوصــول 
إلــى إعــداد تقاريــر ماليــة وفًقــا لمتطلبــات التحــول ومفاهيــم 

العــام. بالقطــاع  المحاســبة  وسياســات  ومعاييــر 

التحديات التي واجهت التطبيق التجريبي
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إطالق مبادرات التحول مع الجهات

ســعت  اإلدارة العامــة لشــركاء التحــول المحاســبي الــى المحافظــة علــى المهنيــة العاليــة خــال اطــاق مبــادرات التحــول 
ألســاس االســتحقاق مــع الجهــات الحكوميــة مــن خــال تجهيــز العــروض التقديميــة حــول المبــادرة وأهدافهــا ومســارات 
التحــول التــي يجــب علــى الجهــات العمــل علــى تنفيذهــا للتحــول الناجــح مــن العمــل علــى األســاس النقــدي الــى العمــل 
علــى أســاس االســتحقاق المحاســبي، وتــم تمكيــن فريــق العمــل مــن محتويــات تلــك العــروض والمهــارات الازمــة لذلــك 
قبــل القيــام باالجتمــاع مــع الجهــات المســتهدفة للتأكــد مــن وضــوح وشــمولية المعلومــات المــراد ايصالهــا للجهــات 

لشــركاء التحــول.
قــام شــركاء التحــول بترتيــب االجتماعــات الخاصــة باإلطــاق وفقــًا لجــداول زمنيــة محــددة ومتفــق عليهــا مــع أصحــاب 
المصلحــة فــي الجهــات الحكوميــة، وتركــزت االجتماعــات علــى إطــاع الجهــات الحكوميــة علــى أهــداف ومنافــع التحــول 
ألســاس االســتحقاق المحاســبي ومــا يتطلبهــا مــن أنشــطة وأعمــال متعلقــة بالتحــول الــى أســاس االســتحقاق وماهيــة 
المخرجــات المتوقعــة خــال فتــرة تحــول الجهــة، إضافــة الــى الدعــم الــذي ســيقوم المركــز بتقديمــه لتلــك الجهــات خــال 

التنفيذ.

جهــــــة حكوميــة تــم إطـــــــــاق مبـــــــادرات التحــول ألســاس 126
 .2020 العــام  االســتحقاق المحاســبي معهــا خــال 

القوائم 
المالية

حصر وتقييم 
األصول

إعداد 
األرصدة 
االفتتاحية

اإلعداد
والتهيئة



67مركز االستحقاق المحاسبي - التقرير السنوي

اإلدارة العامة لشركاء التحول 
المحاسبي في مواجهة 

التحديات التي صاحبت تنفيذ 
مبادرات التحول للمحاسبة 

المبنية على أساس االستحقاق 

ظهــرت بعــض التحديــات التــي تواجــه تنفيــذ المبــادرة 
فــي الجهــات، والتــي كان أبرزهــا عــدم توفــر الميزانيــة 
العمــل ضمــن  الجهــات، وظــروف  مــن  العديــد  لــدى 
األخــرى،  التحديــات  مــن  وغيرهــا  كورونــا  جائحــة 
وللعمــل علــى تخطــي هــذا التحديــات تــم تصميــم عــدة 
منهجيــات تهــدف الــى تخفيــف أثــر هــذه التحديــات، 

وهــي: 

التحــول  مبــادرات  كراســات  نطــاق عمــل  1. مواءمــة 
المعلومــات  ألســاس االســتحقاق وتحديــث وتحليــل 
الكراســات،  عمــل  بنطــاق  وربطهــا  بالجهــات  الحاليــة 
المطلــوب  للعمــل  الفعلــي  االحتيــاج  تعكــس  بحيــث 
وتحديــد فيمــا أن كان هنــاك أيــة مهمــات تــم إنجازهــا 
ضمــن  تقــع  التحــول  إطــاق  قبــل  الجهــة  قبــل  مــن 
نطــاق  مــع  وتتقاطــع  اليوميــة  التشــغيلية  عملياتهــا 
المعالــم  مــن  جــزءًا  وتغطــي  التحــول  عمــل مســارات 
هدفــت  كمــا  للتحــول.  لهــا  المخطــط  والمخرجــات 
المواءمــة أيضــًا الــى بيــان قــدرة الجهــة لتنفيــذ بعــض 
باستشــاري  االســتعانة  مــن  بــداًل  داخليــًا  المهــام 
خارجــي، حيــث تدعــم مخرجــات هــذه المواءمــة إمكانيــة 
تخفيــض نطــاق العمــل ممــا ينعكــس إيجابــًا علــى تقليــل 
التكلفــة المتوقعــة مــن االســتعانة باستشــاري خارجــي 

منــه. المطلوبــة  األعمــال  وتخفيــض 

100
مواءمــة  تمــت  حكوميــة  جهــة 
الشــروط  كراســة  عمــل  نطــاق 
والمواصفــات معهــا والتأكــد من 
شــمولية نطــاق العمــل للمهــام 
للتحــول  تنفيذهــا  المطلــوب 

الجهــة. لــدى 

2. تحليــل نطــاق العمــل واألنشــطة المرتبطــة بعمليــة 
المســار  واســتحداث  االســتحقاق  ألســاس  التحــول 
علــى  الوقــوف  تــم  حيــث  التحــول،  لعمليــة  الســريع 
مجموعــة األنشــطة المرتبطــة بنطــاق العمــل والبــدء 
بجمــع المعلومــات المرتبطــة بهــا بعــد تحديــد مصــادر 
الجهــات  منســوبي  مــع  والتعــاون  المعلومــات  تلــك 

لتنفيذهــا. 

لتســهيل  المتعــددة  التقنيــة  الوســائل  اســتخدام   .3
التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة وعقــد االجتماعــات 

العمــل.  وورش 



اإلدارة العامة لشركاء التحول 
المحاسبي تطور منهجية 

المسار السريع لمبادرة إعداد 
األرصدة االفتتاحية ومسك 

السجات المحاسبية على أساس 
االستحقاق 

كونهــا أحــد المبــادرات الرئيســية التــي تؤثــر علــى المســار 
الزمنــي لتحــول الجهــات الحكومية ألســاس االســتحقاق 
نظــرًا للتحديــات الحاليــة المصاحبــة إلطــاق المبــادرات 
مــع الجهــات، حيــث تــم اطــاق مســار ســريع للمبــادرة 
جاهزيــة  لرفــع  األنشــطة  مــن  عــدد  تنفيــذ  خــال  مــن 
الخاصــة  المعلومــات  مصــادر  تحديــد  فــي  الجهــات 
بتلــك المبــادرة لتشــكل نقطــة انطاقــة رئيســية فــي 
دعــم الجهــات الحقــًا عنــد التنفيــذ الفعلــي مــن قبــل 
االستشــاريين، ممــا يســاهم ايجابــًا فــي عــدم التأثيــر علــى 
التحــول  مبــادرات  لتنفيــذ  الموضوعــة  الزمنيــة  المــدة 
تنفيــذ  تكاليــف  تخفيــض  مــن  يصحبهــا  ومــا  بالجهــات 
منســوبي  لــدى  المعرفــة  اكتســاب  وزيــادة  المبــادرة 

الحكوميــة. الجهــات 



69مركز االستحقاق المحاسبي - التقرير السنوي

رفــع جاهزيــة الجهــات لتنفيــذ مبــادرة 
إعــداد األرصــدة اإلفتتاحيــة

رفــع مســتوى التواصــل مــع الجهــات 
الحكوميــة بمــا يحقق أهــداف التحول 

ضمــن اإلطــار الزمنــي المخطــط.

تحديــد المخاطر والتحديات المتوقعة 
والمرتبطــة بتنفيذ المبادرة

المخاطر والتحدياتمستوى التواصلجاهزية الجهات

التــي  الجهــات  الختيــار  محــددة  معاييــر  وضــع  تــم 
ســيتم البــدء معهــا بتنفيــذ منهجيــة المســار الســريع، 
فرعيــة  معاييــر  ثاثــة  علــى  الفــرز  معاييــر  واســتندت 
هــي )حالــة إطــاق الجهــة، يتــم تنفيــذ المبــادرة مــن 
مــن  داخليــًا  المبــادرة  تنفيــذ  يتــم  استشــاري،  خــال 
خــال فريــق عمــل الجهــة( بحيــث تكــون هــذه المعاييــر 
عمليــة  مــن  كليــًا  الجهــة  اســتثناء  او  إلدراج  مقياســًا 
التنفيــذ للمنهجيــة، ومــن ثــم تــم تقييــم الجهــات التــي 
التقييــم  الفــرز مــن خــال معاييــر  اجتــازت مرحلــة  قــد 
)مؤشــر  معاييــر  ثاثــة  فــي  تلخصــت  والتــي  الفرعيــة 
التعــاون، وجــود مفــوض للمبــادرة، توفــر فريــق عمــل 

يلــي: فــي الجهــة( بحيــث كانــت المعاييــر كمــا 

حالة إطاق الجهة: 
تــم االرتــكاز بهــذا المعيــار الــى حالــة إطــاق المبــادرة 

مــع الجهــة.

حالة التنفيذ: 
مــن خــال تحديــد الجهــات التــي تــم االطــاق معهــا او 

كانــت قــد بــدأت بتنفيــذ المبــادرة ســابقًا. 

قدرة الجهة على التنفيذ: 
الجهــات التــي لديهــا القــدرة بتنفيــذ المبــادرة كونهــا 
ســتعمل علــى تنفيــذ كامــل أنشــطة المبــادرة مباشــرة 

بــداًل مــن تنفيــذ المســار الســريع لديهــا.

مؤشر التعاون: 
قيــاس مــدى تعــاون الجهــات مــع الفريــق مــن خــال 

تطبيــق اليــة تصعيــد ومتابعــة.

تمثيل الجهة للمبادرة: 
عمليــة  تســهيل  لغايــات  المعيــار  هــذا  اعتمــاد  تــم 

الجهــات. مــع  والتواصــل  االتصــال 

توفر فريق عمل في الجهة: 
حاجــة الفريــق الموجــود للتدريــب والتأهيل بما يتماشــى 

مــع مــا هــو مطلــوب لتنفيــذ المبــادرة فــي الجهة.
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بعــد االنتهــاء مــن عمليــة الفــرز والتقييــم، تــم العمــل علــى اختيــار الجهــات التــي اجتــازت المعاييــر التــي تــم ذكرهــا ســابقًا، 
بحيــث تــم اســتثناء كافــة الجهــات التــي لــم تجتــاز معاييــر الفــرز، ومــن ثــم تــم تطبيــق معاييــر التقييــم علــى باقــي الجهــات، 
بحيــث تــم العمــل علــى تجميــع الدرجــات التــي حصلــت عليهــا الجهــة فــي كافــة معاييــر التقييــم اآلنــف ذكرهــا، وعليــه 

كانــت نتائــج التقييــم تنــدرج ضمــن ثاثــة مســتويات هــي:

1. جهــات ذات جاهزيــة عاليــة: وهــي الجهــات التــي كان مجمــوع درجــات التقييــم لديهــا 8 درجــات وكان عددهــا 36 جهــة 
حكوميــة بمــا نســبته %38 مــن نســبة الجهــات التــي اجتــازت معيــار الفــرز.

2. جهــات ذات جاهزيــة متوســطة: وهــي الجهــات التــي كان مجمــوع الدرجــات لديهــا يقــع فــي المــدى مــن 7-5 وكان 
عددهــا 48 جهــة حكوميــة بمــا نســبته %50.5 مــن نســبة الجهــات التــي اجتــازت معيــار الفــرز.

3.  جهــات ذات جاهزيــة منخفضــة: وهــي الجهــات التــي كان مجمــوع الدرجــات لديهــا اقــل مــن 5 وكان عددهــا 11 جهــة 
حكوميــة بمــا نســبته %11.5 مــن نســبة الجهــات التــي اجتــازت معيــار الفــرز.

وبنــاًء عليــه، فقــد لخصــت الدراســة بــأن عــدد الجهــات الكلــي التــي مــن الممكــن البــدء معهــا بتنفيــذ منهجيــة المســار 
الســريع لمبــادرة اعــداد األرصــدة االفتتاحيــة هــو 95 جهــة مــن أصــل 179 جهــة حكوميــة مشــمولة ضمــن مبــادرة التحــول 

الــى أســاس االســتحقاق المحاســبي.

ينتــج عــن تطبيــق معاييــر فــرز وتقييــم الجهــات لتنفيــذ المســار الســريع لمبــادرة إعــداد األرصــدة اإلفتتاحيــة حالــة جاهزيــة 
الجهــات، ويتــم احتســابها علــى النحــو التالــي:

وجود مفوض مؤشر التعاونحالة إطاق الجهة
للمبادرة

توفر فريق عمل في 
الجهة

نعمنعممتعاونالالتم اإلطاق
متوسط

غير متعاون
الال

233
1
0

00
نعمنعملم يتم اإلطاق

يتم تنفيذ المبادرة 
من خال استشاري

معايير التقييممعايير الفرز

58 - 6 - 37 - 4صفر

غير قابل للتطبيقغير قابل للتطبيقغير قابل للتطبيقغير قابل للتطبيق حالة جاهزية الجهة

درجة التقييم

يتم تنفيذ المبادرة 
داخليًا من خال 
فريق عمل الجهة
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جهات ذات جاهزية متوسطة
%50.5 مــن نتائــج الفــرز للجهات،  

95 جهةذات جاهزية متوســطة
قابلة للتطبيق

مرحلة التهيئة:
1. تحديد المهام في الخطة التنفيذية.

2. دراسة الدليل التمهيدي.
3. عقــد اجتماعــات مــع شــركاء التحــول 

التفصيليــة المهــام  لتحديــد 

مرحلة التنفيذ والمتابعة:
القابلــة  الجهــات  مــع  بالتنفيــذ  البــدأ   .1

. للتطبيــق
وتقديــم  التقاريــر  وإعــداد  المتابعــة   .2

الــازم. الدعــم 

مرحلة التخطيط:
التفصيلــي  الموحــد  النمــوذج  بنــاء   .1
االرصــدة  اعــداد  مبــادرة  لمهــام 

. حيــة فتتا ال ا
قبــل  مــن  الموحــد  النمــوذج  اعتمــاد   .2

المركزيــة المبــادرات  ادارة 
الجهــات  قــدرة  لقيــاس  معاييــر  بنــاء   .3
علــى  التفصيليــة،  المهــام  تنفيــذ  علــى 

المثــال:  ســبيل 
أ. حالة إطاق الجهة

ب. تم اإلنتهاء من مواءمة الكراسة
ج. خصوصية الجهة.

بنــاء  لــكل جهــة  الزمنيــة  الخطــة  بنــاء   .4
علــى مخرجــات تطبيــق معاييــر القيــاس.
5. اعتمــاد الخطــة الزمنيــة التفصيليــة مــن 

قبــل ادارة المبــادرات المركزيــة.

جهات ذات جاهزية منخفضة
%11.5 من نتائج الفرز للجهات  
ذات جاهزية منخفضة

جهات ذات جاهزية عالية
%38 من نتائج الفرز للجهات،  
ذات جاهزية عالية

48 جهة 

11جهة 

ة 
جه

 3
6

تتكون منهجية المسار السريع من ثاث مراحل رئيسية: 
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وتم رصد المخاطر التالية ووضع خطط لمواجهة وتخطي أثر تلك المخاطر: 

خطر متوقع:
والمســتندات(  )الوثائــق  المتطلبــات  توفــر  عــدم 

التفصيليــة. بالمهــام  العمــل  لبــدء 
التخطــي: التنســيق مــع الجهــات لتوفيــر المتطلبــات 

قبــل بــدأ المهــام
خطر متوقع:

عــدم اطــاع الجهــات واحاطتهــم باالصــدار االخيــر 
لدليــل الحســابات الموحــد.

لإصــدار  الجهــة  اســتخدام  مــن  التأكــد  التخطــي: 
للدليــل المعتمــد 

خطر متوقع:
تحــدي  يشــكل  قــد  الحالــي  التحــول  شــركاء  عــدد 
مقارنــة بعــدد الجهــات المســتهدفة فــي المســار 
الســريع مــن حيــث القــدرة علــى التواصــل مــع جميــع 
الجهــات ضمــن المــدة الزمنيــة التــي ســوف تحــدد 

عنــد بنــاء خطــط التنفيــذ للجهــات. 
تمديــد  أو  التحــول  شــركاء  عــدد  زيــادة  التخطــي: 
المــدد الزمنيــة –تحــدد الحقــًا عنــد بنــاء الجــداول 

الزمنيــة.

خطر متوقع:
التصنيف الخاطئ لألصول الثابتة.

التخطــي: مراجعــة عينــة مــن الجهــات والتأكــد مــن 
اســتخدام التصنيفــات الصحيحــة

01

02

03

04
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وتحقيــق  األنشــطة  تكامــل  لضمــان  الحكوميــة  والجهــات  التحــول  شــركاء  بيــن  والمســؤوليات  األدوار  تحديــد  وتــم 
األمثــل:  بالشــكل  األهــداف 

عــن  الناتجــة  التفصيليــة  المهــام  بنــاء 
التنفيذيــة  الخطــة  مهــام  تحليــل 
اإلفتتاحيــة االرصــدة  تحليــل  لمبــادرة 

)مدير المشروع، شريك التحول(

التواصل مع الجهات
)مدير المشروع، شريك التحول(

والتحديــات  المخاطــر  تحديــد 
المتوقعــة المرتبطــة بتنفيــذ المبــادرة 
التحــول( شــريك  المشــروع،  )مديــر 

مراجعــة واعتمــاد المهــام التفصيليــة 
مــن قبــل الجهــة 

)رئيس القطاع شريك التحول(

مراجعة المخرجات والتوصيات
المبــادرات  ادارة  التحــول،  )شــريك 

يــة( كز لمر ا

ادارة الوثائق والمستندات 
)مدير المشروع(

المهام 
والمسؤوليات





إدارة المبادرات المركزية 
بالمشــروع  المتعلقــة  والتحديــات  المخاطــر  ودراســة  والتفصيليــة  االســتراتيجية  الخطــة  تنفيــذ  متابعــة 
والمبــادرات المنبثقــة منــه، وإدارة أصحــاب المصلحــة والخطــة الزمنيــة وتكاليــف المشــروع علــى مســتوى كل 
جهــة بالتعــاون مــع شــركاء التحــول، وإدارة كافــة المشــاريع والمبــادرات المنبثقــة مــن المركــز إلدارة التغييــر 

والتدريــب والتأهيــل للكــوادر البشــرية.
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تطويــر الخطــة الرئيســية لمشــاريع التحــول فــي . 1
والمخرجــات. والمعالــم  المراحــل  شــاملة  الجهــات 

ــاة المشــاريع . 2 ــة لحي اإلشــراف علــى الــدورة الكامل
اإلعــداد  مرحلــة  منــذ  الحكوميــة  الجهــات  فــي 
والتنفيــذ  والتخطيــط  بالبــدء  مــرورًا  للمشــروع 
حتــى اإلغــاق، مــع التأكــد مــن تطبيــق نشــاطات 

والتحكــم. الدعــم 
التنســيق المســتمر مــع الجهــات المســاندة فــي . 3

الدعــم  لتقديــم  المحاســبي  االســتحقاق  مركــز 
التغييــر  إدارة  تشــمل  والتــي  للمشــروع  الــازم 
والتدريــب، التواصــل واإلعــام، والجــودة والتميــز 

المؤسســي.
التقاريــر . 4 توفيــر  فــي  الجــودة  إدارة  مــع  التعــاون 

والمعلومــات المطلوبــة والعمــل علــى معالجــة 
التوصيــات وتنفيــذ  الماحظــات 

التنســيق مــع مكتــب تحقيــق الرؤيــة بــوزارة المالية . 5
والتأكــد مــن العاقــات واالعتماديــات المشــتركة، 
باإلضافــة إلــى التنســيق لتنفيــذ أيــة طلبــات تغييــر 

معتمدة.

تتلخص مهام إدارة المبادرات المركزية بما يلي 

دعــم وتقديــم االستشــارات للجهــات الحكوميــة . 6
بالنمــاذج  وااللتــزام  المطلوبــة  الخطــط  لتطويــر 

المشــاريع. إلدارة  المعتمــدة 
متابعــة التنســيق مــع إدارة المعاييــر والسياســات . 7

الخطــط  وتعديــل  والتدريــب  التغييــر  وإدارة 
األمــر. تطلــب  إذا  المعنيــة 

العمــل . 8 وورش  واللقــاءات  االجتماعــات  تنظيــم 
المتعّلقــة بــإدارة المشــاريع مــع الجهــات وتصميــم 

األجنــدة ومحاضــر االجتماعــات.
متابعــة حالــة التطبيــق فــي الجهــات مــن خــال . 9

االجتماعــات  وعقــد  معهــا  الــدوري  التواصــل 
لــكل  العمــل  ســير  عــن  الدوريــة  التقاريــر  ورفــع 
جهــة حكوميــة وتطويــر مؤشــرات أداء لمتابعــة 
أســاس  إلــى  التحــول  تنفيــذ  فــي  الجهــات  أداء 

االســتحقاق.
التنســيق المســتمر مــع شــركاء التحــول والجهــات . 10

وتنفيــذ  المخاطــر  ومتابعــة  لتحديــد  الحكوميــة 
الموضوعــة لمعالجتهــا الخطــط 
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مبادرة دراسة الشمولية وتقدير التكاليف 

المنهجية وما تتضمنه من خدمات وحلول مقترحة

تعنــى هــذه المبــادرة بتحديــد مــدى شــمولية الكراســات المعتمــدة لتلبيــة احتياجــات الجهــات الحكوميــة لتطبيــق التحــول 
ألســاس االســتحقاق المحاســبي وتحديــد معاييــر توزيــع الكراســات علــى الجهــات وتقديــر التكاليــف الخاصــة لــكل كراســة 

عــن طريــق عمــل دراســة شــاملة لألســعار الســائدة بالســوق مــن خــال عمــل مقارنــات لألســعار وتحديــد المــدد الزمنيــة.

المرحلة األولى
دراسة وتقييم األعمال السابقة

المرحلة الثانية
تحديــث ومواءمــة مبــادرات التحــول 

والكراســات
المرحلة الثالثة

تحديد التكاليف التقديرية للتحول

1.1 دراسة كافة الوثائق 
والمخرجات السابقة والخاصة 

بمشروع تطبيق التحول المحاسبي 
المبني على أساس االستحقاق

1.2 قياس وتحليل احتياجات 
ومتطلبات الجهات الحكومية 

لتنفيذ مشاريع التحول الى 
المحاسبة المبنية على أساس 

االستحقاق
1.3 تقييم خارطة الطريق 

والكراسات للتحول المحاسبي 
على أساس االستحقاق  وتقديم 

المقترحات الازمة

2.1 تحديث خارطة الطريق للتطبيق 
وتحديد معايير توزيع وطرح كراسات 

الشروط والمواصفات

3.1 تحديد القيم التقديرية لمبادرات 
التحول المحاسبي المبني على 

أساس االستحقاق
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قامــت إدارة المبــادرات المركزيــة بتطويــر خارطــة الطريــق للتحــول المحاســبي المبنــي علــى أســاس االســتحقاق 
للجهــات الحكوميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والــذي يوضــح المبــادرات الرئيســية للتحــول وتفاصيلهــا والتــي تــم 

ربطهــا بكراســات الشــروط والمواصفــات ليتــم تبنيهــا وتنفيذهــا مــن قبــل الجهــات فــي رحلتهــا للتحــول.

460+ جهة
حكومية

جهات مختلفةأمندفاعتعليمبلديات

جهات إعتمدت أساس 
االستحقاق

معايير الفرز الثالثةمعايير الفرز الثانيةمعايير الفرز األولى

4 مجموعات 
كبرى

نتائج الزيارات واالستبيان 
االلكتروني

نتائج الزيارات واالستبيان 
االلكتروني

21 جهة حكومية إعتمدت 
المحاسبة على اساس 

االستحقاق، وبالتالي لن يتم 
اخذها بعين االعتبار  في 

خارطة الطريق
)تمّثل %4.5 من الميزانية( 
وسيتم دراستها فقط من 

اجل الموائمة مع متطلبات 
وزارة المالية فقط

بناءا على المعلومات التي 
تم الحصول عليها من 

خالل  الزيارات الميدانية  
واالستبيانات، تم تحديد 

الجهات المطبقة 
للمحاسبة على اساس 

االستحقاق

فرز الجهات التي تعتبر 
ذات طبيعة متشابهة 

ضمن مجموعات متجانسة 
لالستفادة من الدروس 
المستفادة من تنفيذ 

التحّول على نطاق واسع

تحديد الجهات المتبقية 
التي تم دراسة جاهزيتها 

بناءا على الزيارات 
أواالستبيانات االلكترونية 

والجهات األخرى.

بعد تحديد معايير الفرز – تم 
النظر في محاور التحول 

الثالثة الممثلة في األعمال 
المحاسبية وحصر وجرد وتقييم 

األصول واألنظمة التقنية 
بشكل منفصل لكل مجموعة 
لتحديد احتياجات التحول ومن 

ثم تم ربطها جميعا ضمن 
خارطة طريق شاملة.

تجميع الجهات ضمن مجموعات 
كبرى والتي تشمل على عدد 

كبير من الجهات الحكومية ذات 
طبيعة متشابهة وتعتبر تابعة 

لجهة )وزارة( كبرى )تمّثل 59.4% 
من الميزانية(

56 جهة حكومية )13 تم زيارتها 
و43 تم تقييم جاهزيتها بناءا على 

االستبيان( تشمل جهات ذات 
طبيعة وأحجام مختلفة )تمّثل 

%33.8 من الميزانية(

22 جهة حكومية أخرى لم يتم 
إدراجها ضمن الزيارات أو االستبيانات 

)تمّثل %2.3 من الميزانية(

الحكومة المركزية 
المعنية بتطبيق 
المحاسبة على 

أساس االستحقاق
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بعــد فــرز وتصنيــف الجهــات الحكوميــة ضمــن مجموعــات أساســية، تــم النظــر فــي محــاور التحــول المحاســبي األساســية 
بشــكل منفصــل لتحديــد الفتــرات الزمنيــة وتحديــد العاقــة بيــن المحــاور لتطبيــق التحــول المحاســبي للجهــات الحكوميــة:

لمتطلبــات  الزمنيــة  الفتــرات  تحديــد  المحــور  هــذا  يوضــح 
اعــداد األرصــدة االفتتاحيــة لألصــول الثابتــة علــى مســتوى 
الجهــات الحكوميــة  لتطبيــق أســاس اإلســتحقاق بنــاء علــى 

التاليــة: المســتويات 
المستوى  األول: جهات ال تحتاج لجرد و ال لتقييم 
المستوى الثاني: جهات تحتوي أصول ادارية فقط

عقاريــة  أصــول  علــى  تحتــوي  جهــات  الثالــث:  المســتوى 
فقــط    االداريــة  لألصــول  باالضافــة 

الجهــات التــي تــم تصنيفهــا ضمــن مســتويات التعقيــد األول 
و الثانــي والثالــث  ســتتم  مــن خــال مبــادرات علــى مســتوى 
الــوزارة.  أمــا الجهــات األخــرى  فــي مســتويات التعقيــد الرابــع 
الجهــات  مســتوى  علــى  لمبــادرات  ســتحتاج  الخامــس  و 
ــرات زمنيــة تــم تقديرهــا بحســب حجــم الجهــات )كبــرى /   بفت
وســطى   / صغــرى( ومصروفاتهــا الرأســمالية و معلومــات 

أخــرى:
المســتوى الرابــع: جهــات تحتــوي علــى أصــول معقــدة  ولكــن 

يتوفــر لديهــا قوائــم عدديــة لألصــول الثابتــة
المســتوى الخامــس: جهــات تحتــوي علــى أصــول معقــدة  

وتحتــاج لجــرد وتقييــم.

لمتطلبــات  الزمنيــة  الفتــرات  تحديــد  المحــور  هــذا  يوضــح 
والجهــات  المركزيــة  للجهــات  التقنيــة  األنظمــة  مواءمــة 
األخــذ  يتــم  كمــا  اإلســتحقاق.  أســاس  لتطبيــق  الامركزيــة 
بعيــن اإلعتبــار  فــي هــذا المحــور مشــروع تطبيــق النظــام 
الموحــد لمــوارد الحكومــة. ويتلخــص هــذا المحــور فيمــا يلــي:
تــم تصنيفهــا علــى  التــي  للجهــات  الزمنيــة  المــدة  تقديــر   -
انهــا جهــات مركزيــة مــن خــال تحديــد االحتياجــات للتحــول 

الجاهزيــة   ومســتويات  والتعقيــد 
تــم تصنيفهــا علــى  التــي  للجهــات  الزمنيــة  المــدة  تقديــر   -
انهــا جهــات المركزيــة مــن خــال تحديــد مســتويات التعقيــد 

ونضــوج النظــام المالــي والبيئــة التقنيــة والجاهزيــة

يوضــح هــذا المحــور المتعلــق باعــداد االرصــدة اإلفتتاحيــة 
ومســك الحســابات واعــداد القوائــم الماليــة، تحديــد الفتــرات 
ومســك  اإلفتتاحيــة  األرصــدة  إعــداد  لمتطلبــات  الزمنيــة 
والســنوية  الدوريــة  الماليــة  القــواءم  وتحضيــر  الحســابات 
علــى  بنــاء  وذلــك  خارجــي  مدقــق  قبــل  مــن  ومراجعتهــا 

ميزانيتهــا. وحجــم  جهــة  لــكل  المحاســبية  التعقيــدات 

مرتكزات تصميم خارطة الطريق

مواءمة األنظمة التقنية حصر وجرد وتقييم األصول الثابتة

حصر وجرد وتقييم األصول الثابتة

تحديث خارطة الطريق وتصنيف الجهات الحكومية ضمن مجموعات
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واألراضــي  للمبانــي  الحكومــة  أصــول  وتقييــم  وجــرد  حصــر 
كبيريــن. وجهــد  لوقــت  تحتــاج  المتخصصــة  واألصــول 

 األمر الســامي لتحول الجهات بتاريخ 2023 بناء على خارطة 
الطريــق المعــدة بمواءمــة مشــروع التحــول لاســتحقاق مــع 

UGRP وإدارة التغييــر والتدريب.

توفــر الكــوادر البشــرية بالجهــات الحكوميــة بالخبــرة الازمــة 
واإللمــام بتطبيــق المحاســبة علــى أســاس اإلســتحقاق فــي 

الفتــرة.

إدارة التغييــر تحتــاج لوقــت لتمكيــن التنفيذييــن وفــرق العمــل 
مــن تحقيــق أهــداف التحــول المحاســبي.

والتجــارب  التجريبــي  التطبيــق  مــن  المســتفادة  الــدروس 
. المحليــة 

الربــط والتكامــل مــع األنطمــة الماليــة - UGRP مــن أجــل 
بشــكل مؤتمــت الحســابات  مســك 

توفــر الــكادر مــن فــرق عمــل اإلستشــاري للمســاعدة فــي 
تنفيــذ الخطــة وتوفيــر كادر لتدقيــق القوائــم الماليــة التــي 

ســيتم اعدادهــا فــي فتــرة التحــول.

تدريــب الكفــاءات المحليــة علــى تطبيــق معاييــر محاســبية 
جديــدة يتطلــب وقــت وجهــد كبيريــن مغطــاة بفتــرة مســك 

الحســابات بواقــع 12 شــهرا لــكل جهــة.

المعاييــر  لتطبيــق  عالميــا  الــدول  احتاجتهــا  التــي  الفتــرات 
المحاســبي. التحــول  واتمــام  المحاســبية 

أهم العوامل التي يتم أخذها بعين االعتبار لتحديد الفترة الزمنية لخارطة 
الطريق
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اعداد خطة 
العمل وادارة 

مشروع التحول 
المحاسبي على 
مستوى الجهة 
بالتنسيق مع 
ادارة مشروع 

التحول المركزية 

1. إعداد األرصدة 
االفتتاحية للبنود 
االساسية مثل : 
االصول؛المخزون 
التزامات؛ منافع 

الموظفين؛ 
والمسائل 

األخرى.
2. اعداد المركز 
المالي االفتتاحي

اعداد تقرير حول 
الممارسات 
الموصى بها 

)RPGs ( ليرفق 
بالقوائم المالية 

السنوية. 

1. تحليل 
الفجوات 

المحاسبية 
وتقييم الوضع 

الحالي 
2. اعداد تقرير 
تحليل الفجوات

التدريب العملي: 
ورش عمل 
دورية لنقل 

المعرفة العملية 
)بالتنسيق مع 
ادارة التدريب 
ونقل المعرفة 

المركزية(. 

العمليات 
المحاسبية 

اليومية 
واإلقفاالت 

الشهرية

1. اعداد القوائم 
المالية األولية 

)بشكل ربع 
سنوي(

2. اعداد قوائم 
مالية سنوية

تقدير تكاليف األعمال المحاسبية

تكاليف األعمال المحاسبية

ادارة 
مشروع 
التحول

اعداد 
األرصدة 

االفتتاحية 
اعداد 
RPGs

اعداد تقرير 
تحليل 

الفجوات
التدريب 
العملي

مسك 
السجات 
المحاسبية

اعداد 
القوائم 
المالية

للتحــول بفعاليــة وكفــاءة وبالحــد األمثــل مــن التكاليــف، قامــت إدارة المبــادرات المركزيــة بتقديــر التكاليــف 
المتعلقــة بالتحــول المحاســبي للمبــادرات المتوقــع طرحهــا علــى مســتوى وزارة الماليــة والمبــادرات التــي ســتقوم 
الجهــات الحكوميــة بطرحهــا والتــي تتعلــق باألعمــال المحاســبية وحصــر وجــرد وتقييــم األصــول المتخصصــة إضافــة إلــى 

مبــادرات مواءمــة األنظمــة التقنيــة، حيــث شــملت العناصــر الثاثــة الرئيســية التاليــة: 

1. توضيح المبادرات ضمن خارطة الطريق التفصيلية والمخطط إنجازها من قبل وزارة المالية والجهات الحكومية.
2. تقديــر التكاليــف المتعلقــة بالمبــادرات المخطــط إنجازهــا مــن قبــل وزارة الماليــة والمتعلقــة بالحوكمــة والكــوادر 

البشــرية واألعمــال المحاســبية واألصــول الثابتــة واألنظمــة التقنيــة وتفصيــل فرضيــات التكاليــف لــكل مبــادرة
3. تقديــر التكاليــف المتعلقــة بالمبــادرات المخطــط إنجازهــا مــن قبــل الجهات الحكومية والمتعلقة باألعمال المحاســبية 

واألصــول الثابتــة واألنظمــة التقنيــة عن طريق:
أ. توضيــح منهجيــة تســعير وتقديــر تكاليــف الكراســات للجهــات لــكل محــور مــن األعمــال المحاســبية واألصــول الثابتــة 

واألنظمــة التقنيــة
ب. توضيــح التكلفــة اإلجماليــة للتحــول المحاســبي لجميــع المبــادرات علــى مســتوى وزارة الماليــة ومســتوى الجهــات 

الحكوميــة.
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الخطوات االساسية الستنباط تكلفة التحول لاعمال المحاسبية:

تطبيق منهجية االستنباط 
وتقدير التكلفة

تصميم منهجية استنباط 
لكافة عناصر التكلفة 

)Extrapolation Methodology(

تحديد الجهة االساس )Baseline( من 
ال 22 جهة  لتكون مرجع لتقدير التكاليف 

للجهات المتبقية

استخدام تكلفة الجهات ال 22 كمدخالت 
رئيسية الستنباط التكلفة

االرتكاز على نتائج تكلفة التحول المحاسبي للجهات المختارة للبدء في مرحلة 
استنباط التكاليف كما هو موضح في الخطوات أعاه 

اجمالي تكلفة 
اعمال التحول 

المحاسبي

عــرض نتائــج اســتنباط تكلفــة التحــول 
جهــة  لــكل  المحاســبية  لاعمــال 
األدنــى  الحــد  اظهــار  مــع  حكوميــة 
فيمــا  للتكلفــة  األقصــى  والحــد 
يخــص كل عنصــر مــن عناصــر التكلفــة 

االساســية.

01

01
02

03

0203
اختيــار الجهــات القياســية / االســاس 
للجهــات  األنســب    )Baseline(
المتبقيــة بعــد األخــذ باالعتبــار تمثيلهــا 
المشــتركة  والخصائــص  للقطاعــات 

االســتنباط. قيــد  الجهــات  مــع 

موحــدة  اســتنباط  منهجيــة  تصميــم 
 )Extrapolation Methodology(
ليتــم تطبيقهــا علــى الجهــات المتبقية 
المؤثــرة  العوامــل  باالعتبــار  تأخــذ 
االساســية  التكلفــة  عناصــر  علــى 
كالمــدة الزمنيــة للتحــول إلــى اســاس 
االســتحقاق بحســب خارطــة الطريــق 
المتوقعــة  المحاســبية  والتعقيــدات 
لــكل جهــة وعــدد المعامــات لديهــا  
بحســب  والجاهزيــة  الموازنــة  وحجــم 
المرحلــة  فــي  االســتبانات  نتائــج 
مــن  وغيرهــا  ينطبــق(  )كمــا  االولــى 

المؤثــرة.  العوامــل 
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تــم تحديــد الفتــرة الزمنيــة لتنفيــذ التحــول لحصــر وجــرد وتقييــم األصــول الثابتــة بنــاء علــى عامليــن أساســيين وهمــا 
مســتوى التعقيــد وحجــم الموازنــة، وتــم االخــذ بعيــن االعتبــار المجموعــات فــي تحديــد الفتــرات الزمنيــة حيــث ان الجهــات 
ذات االصــول المتجانســة تــم ادراجهــا تحــت نفــس المجموعــة، وتــم توزيــع الجهــات التــي تــم تحديدهــا فــي خارطــة 

ــاء علــى الفرضيــات ومبــادئ التصميــم التاليــة: الطريــق بن
أ. توفر نظام ادارة بيانات األصول للجهات الحكومية خال الربع الثاني من 2020

ب. توزيع مشاريع األصول الثابتة على مدار الثاث سنوات بحسب توفر الكفاءات لتنفيذ المشاريع
ج. مواءمة انهاء مشاريع األصول الثابتة مع مشاريع مسك الحسابات

وتحديد المبادرات الواجب تنفيذها على مستوى مركزي او على مستوى الجهات لتلبية احتياجات التحول كالتالي:

المجموعة الخامسة )69 جهة(

 معيار الفرز الخامس: أصول تحتاج لجرد و تقييم على مستوى الجهات

 معيار الفرز الرابع: أصول ال تحتاج جرد و لكن تحتاج لتقييم على مستوى الجهات

 معيار الفرز الثالث: أصول  ال تحتاج جرد و لكن تحتاج لتقييم على مستوى مركزي 

 معيار الفرز الثاني: أصول ال تحتاج لتقييم و لكن تحتاج لجرد

معيار الفرز األول: أصول ال تحتاج لجرد أو تقييم 

المجموعة الرابعة )21 جهة( المجموعة الثالثة )58 جهة( المجموعة الثانية )10 جهة( المجموعة األولى )27 جهة(

جهات حكومية ذات أصول 
معقدة )االت و معدات و 

بنية تحتية( وبالتالي سيتم اخذ 
هذا بعين االعتبار  في خارطة 
الطريق و احتساب التكاليف 

على مستوى الجهات

جهات حكومية لديها قوائم 
عددية وصفية لألصول ولكن 
بدون قيم محاسبية، وبالتالي 
سيتم اخذ هذا بعين االعتبار  
في خارطة الطريق و احتساب 

التكاليف على مستوى 
الجهات

تمثل جهات المجموعة الرابعة 
والخامسة 90 جهة، يندرج 
تحت هذه المجموعات 8 

جهات ذات خصوصية عالية  
وسيتم تنفيذها من خال 
مبادرة داخلية مع الدعم 

المركزي  

هيئة عقارات الدولة وجهات 
حكومية تمتلك أراضي و 
مباني سيتم أخذ تقييمها 
بعين االعتبار في خارطة 

الطريق  و احتساب التكاليف 
على مستوى مركزي  

جهات حكومية ذات أصول 
ادارية لها عمر افتراضي قصير، 

سيتم حصرها و جردها من 
خال مبادرات داخلية وبالتالي 
لن يتم اخذها بعين االعتبار  

في خارطة الطريق

جهات حكومية تطبق 
المحاسبة على اساس 

االستحقاق او لديها )أو 
حاليا تقوم ببناء( سجات 
مالية لألصول، وبالتالي تم 
استبعادها وعدم عرضها 

ضمن  خارطة الطريق

185 جهة 
حكومية

82 جهة 
حكومية
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وتحديــد عنصريــن رئيســيين وأهــم التفاصيــل الخاصــة بهمــا لحســاب التكاليــف المتعلقــة باألصــول الثابتــة والتــي ســوف 
تمكــن الجهــات الحكوميــة فــي التحــول الــى أســاس االســتحقاق المحاســبي

عنصرين رئيسيين لتحديد المنهجية و تقدير التكلفة لتحول الجهات الى أساس االستحقاق المحاسبي

عمليات الجرد الفعلية )العمل الميداني(  و انشاء  
قوائم عددية لألصول

اعداد 
األصول

اعداد 
األصول

مدة تنفيذ 
المشروع 

ملخص األنشطة التي سيقوم بها 
االستشاري:

التنسيق مع الجهات وادارة عمليات الجرد. 1
جمع البيانات التاريخية عن األصول . 2
تحليل البيانات والمستندات. 3
اصدار نماذج الجرد ومراجعة البيانات التي تم جمعها من فرق الجرد. 4
التقييم وانشاء السجات المالية لألصول. 5
اصدار التقارير. 6

عدد االستشاريين
متوسط سعر 

االستشاري باليوم 
الواحد 

مدة تنفيذ 
المشروع 

انواع 
األصول

متوسط تكلفة الجرد و الترميز / أصل

انواع و أعداد 
األصول

عوامل 
أخرى

جودة ووفرة 
البيانات 

عمليات الجرد الفعلية )العمل الميداني(  و انشاء  
قوائم عددية لألصول

X X X



مركز االستحقاق المحاسبي - التقرير السنوي 86

ليتبــع بعــد ذلــك تطويــر منهجيــة حصــر وتقييــم األصــول الثابتــة )حســبما تقتضــي الحاجــة( وعناصــر التكلفــة بحســب 
احتياجــات وخصائــص التحــول المرتبطــة باألصــول الثابتــة وفقــا للتالــي:

قــدرت التكاليــف لحصــر وتقييــم األصــول لبقيــة الجهــات عــن طريــق جمــع وتصنيــف الجهــات المتجانســة الــى مجموعــات 
رئيســية بنــاء علــى مســتوى التعقيــد. وقــد تــم تحديــد جهــة قياسية\اساســية لــكل مــن هــذه المجموعــات ومــن ثــم تــم 

اســتخدامها كمرجــع )نمــوذج( فــي عمليــة تقديــر التكاليــف الماليــة للجهــات المتبقيــة ضمــن تلــك المجموعــة.

يكمــن تقديــر عــدد األصــول مــن خــال حجــم المصروفــات الرأســمالية أو مــن خــال افتراضــات معينــة ) تــم تحديــد 
افتراضــات مخلتفــة بنــاء علــى الجهــات كمــا هــو موضــح فــي االقســام الاحقــة( ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن هــذه األعــداد 

تــم النظــر اليهــا مــن ناحيــة محاســبية و لــم نأخــذ بعيــن االعتبــار تصنيــف هــذه األصــول مــن الناحيــة الفنيــة. 

ــارات و االســتبيانات التــي تــم توزيعهــا. امــا  بالنســبة  ــواع االصــول مــن خــال المعلومــات المتوفــرة مــن الزي تــم اخــذ ان
لباقــي الجهــات فقــد تــم االســتنتاج بنــاء علــى  أبحــاث قمنــا بهــا عــن أي معلومــات متوفــرة عــن طبيعــة نشــاط الجهــات 

هنالــك عوامــل اخــرى تؤثــر فــي عمليــة تقديــر تكاليــف العمــل الميدانــي, مــن هــذه العوامــل: اماكــن تواجــد األصــول  
وانتشــارها وأنــواع بطاقــات الترميــز / الترقيــم.

تــم اعتمــاد مــدة تنفيــذ المشــروع كمــا تــم تقديرهــا فــي خارطــة الطريــق بحســب المعلومــات المتوفــرة عــن الجهــات و 
خبراتنــا الســابقة.

بالدرجــة االولــى علــى اصنــاف األصــول  التقييــم  نمــاذج  المطلوبــة لتطويــر و حســاب  الجهــود  تعتمــد األســاليب و 
المتوفــرة. والبيانــات 

هنالــك عاقــة عكســية بيــن جــودة ووفــرة البيانــات مــع تكاليــف التحــول، ففــي حــال كانــت المعلومــات المتوفــرة دقيقــة 
فــإن ذلــك مــن شــأنه أن  يســاهم ذلــك فــي تقليــص التكاليــف.

مجموعات مستوى التعقيد الرابع:
الجهات الصغرى– جهة االساس هي . 1

وزارة الشؤون االسامية والدعوة 
واالرشاد )10 جهة(

 الجهات الوسطى والكبرى– جهة . 2
االساس هي الهيئة العامة لألرصاد 

وحماية البيئة )9 جهات(

مجموعات مستوى التعقيد الخامس:
األمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية . 1

والقروية )16 جهة(
 وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية . 2

التابعة )19 جهة(
األمن العام والجهات األمنية )8 جهات(. 3
باقي الجهات )7 جهات( . 4

اعداد األصول

عوامل أخرى

انواع و أعداد األصول

انواع األصول

مدة تنفيذ المشروع 

جودة ووفرة البيانات 

  Extrapolation
entities

 

 

 

 )Extrapolation( معايير تصنيف  االستنباط

جهات مستوى 
التعقيد الرابع

جهات مستوى 
التعقيد الرابع

جهات مستوى 
التعقيد الخامس

جهات مستوى 
التعقيد الخامس
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وأخــذت بعيــن االعتبــار تكاليــف المحــور التقنــي بهــدف توضيــح الصــورة المتكاملــة لعمليــة التحــول ضمــن محاورهــا 
المختلفــة. 

1. البرمجيات
2. الخوادم
3. التدريب

4. التطوير والتنفيذ

توفير وتطوير تقارير عن 
السجات والحسابات على 

أساس االستحقاق

تفعيل إجراءات العمل 
القياسية الغير مطبقة
تعديل إجراءات العمل 

المتبعة بما يتناسب مع 
التحول ألساس االستحقاق

تدريب العاملين في تقنية 
المعلومات على إدارة 

وتشغيل النظام

تطبيق الوحدات الرئيسية 
الغير مطبقة

تعديل الوحدات الرئيسية بما 
يتناسب مع التحول ألساس 

االستحقاق

تطبيق دليل )شجرة( 
الحسابات المحدث المبني 

على أساس االستحقاق 
المحاسبي )المعتمد من 

وزارة المالية(

توفير وتفعيل التكامل 
النظام الموحد للموارد 

الحكومية

نقل وترحيل البيانات حسب 
دليل الحسابات الجديد

تشمل المصاريف التي يتم 
استثمارها مرة واحدة عند قيام 
الجهات الحكومية بالتحول الى 

أساس االستحقاق المحاسبي

1. التشغيل
2. الصيانة والدعم

تشمل المصاريف التي يتم 
استثمارها مرة واحدة عند قيام 
الجهات الحكومية بالتحول الى 

أساس االستحقاق المحاسبي

1. نقل  البيانات
2. التكامل والترابط )مركزي، 

ال مركزي(
3. التقارير المزدوجة 

والتشغيل الموازي

تشمل المصاريف التي تعتبر 
جزء من تحول الجهات الى 

أساس االستحقاق المحاسبي 
لكنها تصنف على أنها تكاليف 
غير مباشرة ألنها يتم تعريفها 
وتحديدها ضمن مراحل جمع 
البيانات والتحليل إضافة الى 
كونها محدودة ضمن فترة 

زمنية محددة )مؤقتة( وقد 
تختلف طبيعة تلك المصاريف 

بحسب طبيعة الجهة.

1. البرامج
2. الخوادم
3. التدريب

4. التنفيذ والتطوير
5. التكامل والترابط

تشمل المصاريف التي يتم استثمارها 
كجزء من تطبيق وتنفيذ الحل المرحلي 

)المؤقت( والتي تدعم الجهات 
الحكومية في التحول الى أساس 

االستحقاق المحاسبي

1. التشغيل
2. الصيانة والدعم

تشمل المصاريف المتكررة لفترة زمنية 
محددة )مؤقتة( والتي تدعم الجهات 

الحكومية في التحول الى أساس 
االستحقاق المحاسبي، من المتوقع أن 
تكون تلك التكاليف لفترة زمنية محددة 

الى حين استبدالها بالنظام الموحد 
للموارد الحكومية 

تكاليف مباشرة
)رأسمالية(

تطوير تقارير 
أساس 

االستحقاق

تطبيق وتفعيل 
إجراءات العمل 
القياسية على 

النظام

التدريب ونقل 
المعرفة

تطبيق وتنفيذ 
الوحدات 
المطلوبة 

للتحول على 
النظام

تحديث دليل 
الحسابات

توفير وتفعيل 
التكامل مع 

النظام الموحد
نقل وترحيل 

البيانات

سيتم تحديد عناصر احتساب تكاليف التحول التقني لكل احتياج من االحتياجات أعاله

تكاليف مباشرة
)تشغيلية(

تكاليف غير مباشرة 
- تدريجية

تكاليف تقنية )مرتبطة بتقنية المعلومات( 

تكاليف مباشرة للحلول 
المرحلية  )رأسمالية( 

تكاليف مباشرة للحلول 
المرحلية )تشغيلية( 

)0
ى )
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تقدير تكاليف التحول التقنية

تقدير تكاليف التحول 
التقنية – المجموعة 

األولى 
)22 جهة(

تقدير تكاليف التحول 
التقنية – المجموعة 

الثانية 
)باقي الجهات(

المتجانســة  الحكوميــة  للجهــات  اآلليــة  هــذه  اســتخدام  تــم 
والمتشــابهة )مــن جانــب األعمــال واألنشــطة التــي تقــوم بهــا حيــث 
أن هــذا التجانــس يــؤدي للتشــابه فــي المتطلبــات التقنيــة بشــكل 
عــام وقــد تــم جمعهــا وتصنيفهــا الــى أربــع تصانيــف رئيســية وهــي 
)األمانــات، الجامعــات، القــوات المســلحة واإلمــارات(. لــكل مــن هــذه 
Base En- )المجموعــات فقــد تــم تحديــد جهــة قياسية\اساســية 

tity( تــم تقديــر تكلفــة التحــول الــى أســاس االســتحقاق المحاســبي 
بشــكل مفصــل للجهــة القياســية ومــن ثــم تــم اســتخدامها كمرجــع 
التكاليــف الماليــة للجهــات المتبقيــة  )نمــوذج( فــي عمليــة تقديــر 
وعــدد  الميزانيــة  ببيانــات  وباالســتعانة  المجموعــة  تلــك  ضمــن 
العمليــات الســنوية، وقــد تــم اســتخدام هــذه المنهجيــة فــي تقديــر 
قــوات   4 إمــارة،   12 جامعــة،   27 أمانــة،  ل)16  الماليــة  التكاليــف 

مســلحة و 3كليــات أمنيــة(.

تم استخدام هذه اآللية 
لتقدير تكاليف التحول بشكل 

مفصل وتحديد الفرضيات 
بناء على االجتماعات 

التفصيلية والوثائق التي 
تم جمعها والحيثيات التي 
تم فهمها عن الجهة من 

خال االتصاالت مع الجهة 
)22( جهة.

تهدف الى تحديد التكاليف 
المالية التقديرية للتحول 

التقني لبقية الجهات )التي 
قامت بتعبئة االستبيان 

أو التي توفرت القليل من 
بياناتها من مصادر أخرى 

وكذلك التي لم يتوفر أي 
بيانات حولها( المركزية 

والامركزية.

اآللية األولى
)Baselining(

االستنباط
)Extrapolation(

اآللية الثالثة
)Derived(

اآللية الثانية
 Assumptions(
Based Calcu-
)lation

تــم اســتخدام هــذه اآلليــة للجهــات الحكوميــة التــي تتوفــر بيانــات 
مشــروع  خــال  جمعهــا  تــم  التــي  االســتبانات  خــال  مــن  عنهــا 
المرحلــة األولــى مــن التحــول الــي أســاس االســتحقاق المحاســبي 
هــذا  مــن  األولــى  المرحلــة  خــال  جمعهــا  تــم  التــي  واالســتبانات 
المشــروع ، وقــد تــم االعتمــاد علــى اســتنباط أنمــاط تقديــر التكاليــف 
الجهــات  تكلفــة  تقديــر  فــي  اســتخدامها  تــم  التــي  )المعــادالت( 
ــر  ــم اســتخدام هــذه المنهجيــة فــي تقدي ــة األولــى وقــد ت فــي اآللي
االســتبانات  خــال  مــن  حكوميــة  جهــة   22 ل)  الماليــة  التكاليــف 
الحاليــة، و53 جهــة حكوميــة مــن خــال اســتبانات المشــاريع الســابقة 

المرحلــة األولــى(. - مشــروع 

)والتــي  المتبقيــة  الحكوميــة  للجهــات  اآلليــة  هــذه  اســتخدام  تــم 
لــم يتســنى تقديــر تكاليفهــا للتحــول باســتخدام اآلليــات الســابقة( 
ــات المتوفــرة عنهــا تشــمل فقــط الميزانيــة وعــدد العمليــات  والبيان
الســنوية، وتــم وضــع عــدد مــن االفتراضــات والمعــادالت و تقديــر 
 ( عــدد  تبقــى  بينمــا  حكوميــة(  جهــة   21  ( ل  الماليــة  التكاليــف 
ــر تكلفــة تحــول  ــم تقدي ــات وقــد ت ــة بيان ــم يتوفــر عنهــا اي 8جهــات( ل

ثابتــة لتلــك الجهــات.
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مبادرة ضمان جودة تحول الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية 
على أساس االستحقاق. 

االمتثــال التــام لتطبيــق المخرجــات مــن خــال معالجــة 
ــة األولــى  ــم تصميمهــا فــي المرحل المعوقــات، التــي ت
والثانيــة مــن المبــادرة والتأكيــد مــن ســامة التنفيــذ 
علــى  المبنيــة  المحاســبة  الــى  التحــول  لمبــادرات 
أســاس االســتحقاق والمخاطــر المحتملــة أثنــاء التحــول 
دراســة  الــى  باإلضافــة  البدائــل،  واقتــراح  بتصميــم 
الحــاالت المنفــردة والمســتجدة واقتــراح الحلــول لهــا 
للحصــول علــى التكامــل بيــن أعمــال المبــادرات الفرعيــة 
المعلومــات.  وتوحيــد  االســتحقاق  ألســاس  للتحــول 

وكان أبــرز النقــاط التــي تغطيهــا المبــادرة مــا يلــي: 
1. ضمــان جــودة مواءمــة دليــل الحســابات الجديــد فــي 
الجهــات ونقــل وتنقيــح البيانــات التاريخيــة واألرصــدة 

ــة. االفتتاحي
المحاســبة  المعاييــر  لجنــة  تشــكيل  جــودة  ضمــان   .2

العــام. للقطــاع 
3. ضمــان جــودة اعــادة هيكلــة إدارة الشــؤون الماليــة 

بالجهــات الحكوميــة.
والتزامــات  أصــول  وتقييــم  حصــر  جــودة  ضمــان   .4

الحكوميــة. الجهــات 
5. ضمــان جــودة مبــادرة تحديــد الجهــات التــي تنطبــق 

عليهــا معاييــر المحاســبة وإعــداد التقاريــر الماليــة.

قامــت إدارة المبــادرات المركزيــة ضمــن مبــادرة ضمــان 
جــودة تحــول الجهــات الحكوميــة للمحاســبة المبنيــة 
لتأهيــل  منهجيــة  بتطويــر  االســتحقاق  أســاس  علــى 
المكاتــب المحاســبية المحليــة للمشــاركة فــي برنامــج 
التحــول مــن حيــث قيــاس قدراتهــم وخبراتهــم، حيــث 
شــركات  بحضــور  معهــم  عمــل  ورشــتي  عقــد  تــم 
العربيــة  بالمملكــة  والعاملــة  العالميــة  المحاســبة 
الســعودية، وتــم دعوتهــم بنــاًء علــى معاييــر محــددة 
مثــل تمثيــل المكتــب المحلــي لمكتــب خارجي، وســابقة 
األعمــال للمكتــب، وتــم خــال هــذه الــورش التعــرف 
علــى أعمــال المكاتــب مثــل مشــاركتهم فــي أعمــال 
تحــول محاســبي ســواء ســابقة، والتعــرف علــى عــدد 
الشــركاء بالمكاتــب وعــدد الموظفيــن وخافــه، وتــم 
العمــل علــى تطويــر نمــوذج لجمــع المعلومــات عــن 
التــي  العمليــات  عــدد  وملخــص  المحاســبة  مكاتــب 
ليتــم  التحــول،  عمليــات  وخاصــة  المكتــب  بهــا  قــام 
إرســالها لجميــع المكاتــب المســجلة بالهيئــة الســعودية 

القانونييــن. للمحاســبين 
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مبادرة اعداد وتهيئة شركاء التحول بمركز االستحقاق المحاسبي 
ودعمهم لتنفيذ التحول ألساس االستحقاق المحاسبي بالجهات 

الحكومية

باشــرت إدارة المبــادرات المركزيــة بتطويــر مبــادرة إلعــداد وتهيئــة وتمكيــن مركــز االســتحقاق المحاســبي لدعــم بنــاء 
بالجهــات  المحاســبي  االســتحقاق  أســاس  علــى  الماليــة  القوائــم  وإعــداد  الحســابات  االفتتاحيــة ومســك  األرصــدة 
االســتحقاق  لـــمبدأ  المطبقــة وفقــًا  المحاســبية  واإلجــراءات  السياســات  فــي  الفجــوات  بتحديــد  وذلــك  الحكوميــة 
المحاســبي وتبنــي مفاهيــم ومعاييــر المحاســبة للقطــاع العــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــال مســاندة 
فريــق عمــل شــركاء التحــول ودعمــه لتحــول عينــة مــن الجهــات الحكوميــة للمحاســبة المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق.

الدروس المستفادة:
ســيؤدي تنفيــذ التحــول فــي عشــرين 
خبــرات  إضافــة  الــى  حكوميــة  جهــة 
جديــدة لتمكيــن شــركاء التحــول مــن 
الجهــات الحكوميــة  دعــم ومســاندة 
مــن خــال تنفيــذه المباشــر واطاعــه 
علــى تفاصيــل مجريــات األمــور لــدى 
قــد تطــرأ  الجهــات وأيــة مســتجدات 
أو  التعديــل  أثرهــا  علــى  يتوجــب 
ذلــك  وبعــد  اإلحاطــة،  أو  التحســين 
ــدة علــى  تعميــم هــذه التجــارب الجدي

األخــرى  الحكوميــة  الجهــات 

التحديــات  الناجــم  األثــر  تخفيــف 
المبــادرات: باطــاق  المرتبطــة 

ممــا سيســاهم فــي التخفيــف الحقــًا 
لــن تتمكــن  التــي  مــن عــدد الجهــات 
التحــول  مبــادرات  بتنفيــذ  البــدء  مــن 
العمــل  ســيتم  والتــي  المحاســبي 
معهــا الحقــًا لتجــاوز هــذا الخطــر فــي 

المســتقبلية الخطــط 
.

التحــول  وعمليــات  إجــراءات  تحســين 
المقترحــة:

ســيؤدي تنفيــذ التحــول فــي عشــرين 
خبــرات  إضافــة  الــى  حكوميــة  جهــة 
جديــدة لتمكيــن شــركاء التحــول مــن 
الجهــات الحكوميــة  دعــم ومســاندة 
مــن خــال تنفيــذه المباشــر واطاعــه 
علــى تفاصيــل مجريــات األمــور لــدى 
قــد تطــرأ  الجهــات وأيــة مســتجدات 
أو  التعديــل  أثرهــا  علــى  يتوجــب 
ذلــك  وبعــد  اإلحاطــة،  أو  التحســين 
ــدة علــى  تعميــم هــذه التجــارب الجدي

األخــرى  الحكوميــة  الجهــات 

3 1

2
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طــورت إدارة المبــادرات المركزيــة منهجيــة مســتندة علــى معاييــر موضوعيــة الختيــار الجهــات الحكوميــة المزمــع دعمهــا 
لتنفيــذ مبــادرة اعــداد األرصــدة االفتتاحيــة ومســك الســجات المحاســبية لديهــا بمــا يحقــق األهــداف المرجــوة مــن 

تنفيــذ هــذه المبــادرة.

123

تحديث البيانات وإصدار التقرير تطوير أداة لفرز وتقييم الجهاتوضع معايير اختيار الجهات
النهائي
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مبادرة تطبيق الدليل االرشادي لحصر وتقييم األصول 

قامــت إدارة المبــادرات المركزيــة بأطــاق مبــادرة لتمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن تطبيــق الدليــل الشــامل لحصــر 
األصــول بالجهــات الحكوميــة والــذي يشــمل ارشــادات واضحــة للجهــات تبيــن خطــوات الحصــر والجــرد والتقييــم موضحــة 
فــي دليــل ارشــادي تــم اعــداده مــن قبــل إدارة المعاييــر والسياســات بمركــز االســتحقاق المحاســبي باســم »الدليــل 
الشــامل لحصــر وتقييــم األصــول بالجهــات الحكوميــة« والهــادف لتطويــر ســجل األصــول الثابتــة وإعــداد األرصــدة 
االفتتاحيــة لتحضيــر البيانــات الماليــة لتتوافــق مــع معاييــر المحاســبة الحكوميــة علــى أســاس االســتحقاق المعتمــدة 

فــي المملكــة. 

تقديــم الدعــم الفنــي الــى اللجنــة المركزيــة والمتابعــة 
مــع اللجــان الفرعيــة  و الفنيــة لإجابــة عــن االســئلة 

المتعلقــة بتطبيــق الدليــل االرشــادي.

لوضــع  الجهــات  بهــا  تقــوم  التــي  األعمــال  مراجعــة 
المملوكــة مــن  لــكل جهــة توضــح األصــول  ســجات 
قبــل الحكومــة وتصنيفهــا بنــاء علــى تعليمــات موحــدة 
األســاس  لتكــون  االســتحقاق  أســاس  علــى  مبنيــة 
إلعــداد وإدخــال األرصــدة االفتتاحيــة لمباشــرة مســك 

االســتحقاق. أســاس  علــى  الحســابات 

أواًل: الدراسة وفهم المتطلبات:
فهــم المتطلبــات واالطــاع على األعمــال والمخرجات 

السابقة.
تحديــث الدليــل والنمــاذج للســجات وجمــع الســجات 

إذا دعــت الحاجــة.

ثانيًا: تقديم الدعم الفني للجان:
1. مراجعــة الخطــط الزمنيــة المرفوعــة مــن الجهــات 

الحكوميــة.
2. متابعــة أعمــال الحصــر والجــرد والتقييــم مــع الجهــات 

الحكومية.
3. المشاركة في ورش العمل التي تعدها اللجان.

استفســارات  علــى  والــرد  الفنــي  الدعــم  توفيــر   .4
لجهــات. ا

وإثبــات  وقيــاس  حصــر  وبيانــات  تقاريــر  اســتام   .5
المحاســبية  المعاييــر  بحســب  ومراجعتهــا  األصــول 

العــام. للقطــاع 

وصف المبادرة

أهداف المبادرة

نطاق العمل
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مبادرة تقييم األصول العقارية 

تقييــم اراضــي ومبانــي الدولــة وإنشــاء ســجات ماليــة 
افتتاحيــة لألراضــي والمبانــي تتســم بالدقــة واالكتمــال. 

لــألراض  افتتاحيــة  ماليــة  ســجات  وتحديــث  إعــداد 
خــال:  مــن  للدولــة  المملوكــة  والمبانــي 

والجهــات  الهيئــة  لــدى  المتوفــرة  البيانــات  جمــع   .1
الحكوميــة.

والجهــات  الماليــة  ووزارة  الهيئــة  مــع  التنســيق   .2
العاقــة. ذات  واألطــراف  الحكوميــة 

3. توفيــر قيــم تعكــس بدقــة صافــي القيمــة الدفتريــة 
لألراضــي والمبانــي.

أواًل: فهم ودراسة األعمال السابقة:
1. التنسيق مع الجهات ذات العاقة.

2. فهم ودراسة االعمال السابقة ذات العاقة.
االرشــادي  الدليــل  تطبيــق  مبــادرة  مــع  التنســيق   .3

العاقــة. ذات  واللجــان 
4. تصميم النماذج لجمع البيانات المطلوبة.

5. خطــة تفصيليــة بالمهــام وتنســيق األعمــال وفقــًا 
لخارطــة الطريــق.

الســجات  وانشــاء  والمبانــي  األراضــي  تقييــم  ثانيــًا: 
الماليــة:

1. تصنيف األصول العقارية وفق مجموعات.
2. اختيار المنهجية األنسب للتقييم.

3. زيارة بعض المواقع اذا دعت الحاجة.
4. تقييم األصول.

أصــول  )ســجل  متكامــل  محاســبي  ســجل  إعــداد   .5
ثابتــة(.

أطلقــت إدارة المبــادرات المركزيــة مبــادرة لتقييــم األراضــي والمبانــي للجهــات الحكوميــة في المملكة العربية الســعودية 
بهــدف إعــداد ســجات ماليــة افتتاحيــة لألراضــي والمبانــي تتوائــم مــع المعاييــر المحاســبية للقطــاع العــام المتبعــة فــي 

الدولة.
وتشــمل االراضــي والمبانــي المقصــودة هنــا جميــع أنــواع األراضــي والمبانــي )المتخصصــة وغيــر المتخصصــة( فــي 

مختلــف مناطــق المملكــة والمملوكــة للدولــة.

وصف المبادرة

أهداف المبادرة

نطاق العمل



مركز االستحقاق المحاسبي - التقرير السنوي 94

مركــز االســتحقاق المحاســبي يقــوم بورشــة عمــل الستشــاريين مبــادرة تقييــم األصــول العقاريــة ضمــن أنشــطة تحضيريــة 
تهــدف لبنــاء مســتودع بيانــات، حيــث تــم توضيــح المنهجيــة الشــاملة لمراحــل ومســارات العمــل التنفيذيــة للمبــادرة. 

وتــم توضيــح األدوار والمســؤوليات لألطراف المرتبطة 
بالمسار: 

0102030405

دراسة وتقييم 
المعلومات والبيانات 
المتوفرة عن األصول 

العقارية 

استشاري التقييم

اجراء التقييم حسب 
المنهجيات المتبعة

استشاري التقييم

تحديد المعلومات 
المطلوبة والمتبقية 
للتمكين من اجراء 

التقييم 

استشاري التقييم

سجل األصول الثابتة 

استشاري اعداد 
األرصدة االفتتاحية 

استكمال المعلومات 
لتمكين عملية 

التقييم

اللجنة الفرعية 
بالجهات الحكومية

استشاري تطبيق 
الدليل االرشادي

تقييم األصول 
العقارية

تطبيق الدليل 
اإلرشادي

األصول العقارية المسجلة لدى 
الهيئة العامة لعقارات الدولة 

األصول العقارية لدى الجهات 
الحكومية األخرى 

مسار حصر وتقييم 
األصول

حصر وجرد وتقييم 
األصول الثابتة

األصل العقاري 
مستغل من قبل جهة 

حكومية أخرى

باالستناد الى دراسة الشمولية ومنهجية تنفيذ مسار 
تقييم األصول العقارية، تم تفصيل آلية التنفيذ لتكون 

ضمن ثاث مراحل رئيسية هي: 
1. مرحلة تقييم األصول العقارية لدى الهيئة  العامة 

لعقارات الدولة. 
2. األصول العقارية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية. 

3. األصول العقارية للجهات لدى الحكومية المتبقية  

تم فصلها بشكل مستقل نظرًا لما 
يلي: 

1. مستوى تعقيدات األصول العقارية 
العديد من األراضي خارج مراكز المدن.
الخبرة لدى األمانات في تحديد نوع 

وطبيعة األرض.
تفاصيل متعددة من سندات الملكية

تداخات مع الجهات األخرى )حكومية، 
خاصة، أفراد( 

2. حجم وعدد األصول كبير نسبيًا

األصول العقارية لدى 
وزارة الشؤون البلدية 

والقروية/ وزارة 
المالية

األصل العقاري غير 
مستغل 

األصول العقارية لدى 
الجهات الحكومية 

األخرى/ وزارة المالية
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وشــملت ورشــة العمــل العديــد مــن األنشــطة تمثلــت باالطــاع علــى بيانــات األصــول العقاريــة المتوفــرة لــدى مركــز 
االســتحقاق وزيــارة بعــض الجهــات الحكوميــة لاطــاع علــى المعلومــات المتوفــرة لديهــم، ليكــون المخطــط الزمنــي 

كمــا هــو موضــح ويحقــق أكبــر دقــة وشــمولية للمعلومــات الهادفــة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن المنافــع للمبــادرة: 

1. زيارة االستشاري لدراسة الوثائق 
المتوفرة لدى مركز االستحقاق
2. زيارة الهيئة العامة لعقارات 

الدولة
3. زيارة وزارة الشؤون البلدية 

والقروية 
4. زيارة وزارة الصحة
5. زيارة وزارة المالية

إعداد العروض الفنية 
والمالية واستامها من 

الشركات االستشارية 

1. ورشة عمل لعرض المنهجية 
األولية لتنفيذ األعمال

 data2. توحيد وتعميم نتائج ال
room  على االستشاريين. 

تقديم العروض واستامها من 
الشركات االستشارية 

مدة تقديم 
العروض 
)باألسابيع(

الثالثاألول الرابعالثاني
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إدارة الجــودة وااللتــزام والتميــز 
المؤسســي 

أحــد ركائــز التحــول الــى أســاس االســتحقاق المحاســبي المعنيــة بمراجعــة جــودة مخرجــات المبــادرات وإعــداد 
الممارســات  وأفضــل  األســاليب  أحــدث  وتبنــي  التحــول،  لمتطلبــات  واالمتثــال  وااللتــزام  الجــودة  تقاريــر 
الرائــدة لقيــاس وتحســين مســتوى الجــودة لتنفيــذ المبــادرات، وتقديــم الدعــم الــازم إلدارات ووحــدات 
المركــز باإلضافــة إلــى االستشــارات والتوصيــات ومتابعــة ســير العمــل والتأكــد مــن ســامة تنفيــذ االجــراءات 
واالمتثــال لمعاييــر الجــودة وااللتــزام بمــا يضمــن تعزيــز وتحقيــق الجــودة للخدمــات المقدمــة مــن المركــز.
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والتميــــــز  وااللتـــــــــزام  الجــــــــودة  إدارة  تهـــــدف 
والمســاهمة  الــازم  الدعــم  لتقديــم  المؤسســي 
المتعلقــة  والمشــاريع  األعمــال  لتطويــر  والمشــاركة 
المحاســبي،  االســتحقاق  مركــز  ووحــدات  بــإدارات 
للخدمــات  الجــودة  معاييــر  تطويــر  علــى  والعمــل 
أداء  لقيــاس  الجــودة  ومعاييــر  المركــز  مــن  المقدمــة 
العمــل بالوحــدات التنظيميــة األخــرى بالمركــز وتنميــة 
وتقويــة مفهــوم الرقابــة الذاتيــة وااللتــزام لــدى إدارات 
وأقســام المركــز بمــا يضمــن تحقيــق الجــودة المطلوبــة.
تنــدرج العديــد مــن المهــام فــي إدارة الجــودة وااللتــزام 

والتميــز المؤسســي والتــي مــن أبرزهــا مــا يلــي: 

1. إعــداد وتطويــر اســتراتيجيات عمــل المركــز واإلطــار 
التشــغيلي والهيــكل التنظيمــي والوظيفــي. 

2. تطويــر األدلــة وإجــراءات العمــل المفصلــة والنمــاذج 
المتعلقــة بأعمــال المركــز الماليــة واإلداريــة. 

والسياســات  المعاييــر  تطبيــق  مــن  التأكــد   .3
واإلرشــادات واألنظمــة والتعليمــات الماليــة واإلداريــة 
ذات الصلــة والمعتمــدة ضمــن لوائــح المركــز وإجــراءات 

العمــل.
4. إعــداد موازنــة المركــز والبرامــج والمشــاريع المرتبطــة 
بأعمــال المركــز والتأكــد مــن ربــط الموازنــة مــع بنــود 
الصــرف والســيولة المعتمــدة وفقــًا لتعليمــات تنفيــذ 

ــة  ــة الصــادرة مــن وزارة المالي الموازن
5. تنفيــذ الموازنــة الســنوية ومســك الســجات الماليــة 
النفقــات  ومتابعــة  وتســجيل  وإدارة  واإلحصائيــة 

بالمركــز. التنظيميــة  الوحــدات  مــع  بالتنســيق 
6. إعــداد التقاريــر الماليــة واإلداريــة عــن ســير العمــل 

بالمركــز واالداري  المالــي  واالداء 
التنظيميــة  الوحــدات  لكافــة  اللوجســتي  الدعــم   .7

بالمركــز.
8. القيــام بمهــام الشــؤون اإلداريــة والتنظيميــة للعمــل 
اإلداري وعمليــات الصــادر والــوارد وأرشــفة الملفــات 
واألمــان  الســرية  وضمــان  المســتندات  وتوثيــق 

بالمركــز. والبيانــات  للمعلومــات 
الخدمــات  لجميــع  األداء  لقيــاس  معاييــر  وضــع   .9
مســتمرة. بصفــة  وتطويرهــا  ومراجعتهــا  المســاندة 
إجــراءات  ومتابعــة  البشــرية  المــوارد  خدمــات   .10
والتعليمــات  لألنظمــة  وفقــًا  والتوظيــف  التعاقــد 

بالمركــز  بهــا  المعمــول 
11. تقويــم أداء الموظفيــن وإعــداد التقاريــر الازمــة 
عــن مســتوى األداء الســنوي والــدوري وفقــًا لألنظمــة 

واللوائــح المعمــول بهــا بالمركــز .

إدارة الجــودة وااللتــزام والتميــز 
المؤسســي تطــور االســتراتيجية 
التشــغيلي  والنمــوذج  العامــة 

االســتحقاق لمركــز 
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إدارة الجــودة وااللتــزام والتميــز 
المؤسســي تطــور االســتراتيجية 
التشــغيلي  والنمــوذج  العامــة 

لمركــز االســتحقاق

ســعيًا من مركز االســتحقاق المحاســبي لتحقيق الغاية 
مــن إنشــائه قامــت إدارة الجــودة وااللتــزام والتميــز 
ــر اإلطــار العــام لالســتراتيجية  المؤسســي بتطوي
والحوكمــة والنمــوذج التشــغيلي ألعمــال المركــز 
والتــي ستســاهم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية 
للحوكمــة  العــام  اإلطــار  يمثــل  حيــث  والتشــغيلية، 
لتحديــد  األساســية  الركيــزة  التشــغيلي  والنمــوذج 
وتطويــر الوظائــف الرئيســية للمركــز. فبنــاء علــى دراســة 
وتحليــل عناصــر النمــوذج التشــغيلي والمهــام الرئيســية 
بمركــز  للتطبيــق  والماءمــة  المقترحــة  والخيــارات 
عمليــات  وتقييــم  ودراســة  المحاســبي،  االســتحقاق 
وآليــات إدارة وتنفيــذ المبــادرات الحاليــة التــي يشــرف 
عليهــا المركــز، تــم التوصــل إلــى مناســبة اعتمــاد نمــوذج 
الدعــم والتحكــم بالمركــز إلدارة عمليــة التحــول لكافــة 
الجهــات الحكوميــة التــي تشــرف علــى تنفيــذ عمليــات 
االســتحقاق  بمركــز  ممثلــة  الماليــة  وزارة  تحولهــا 

المحاســبي، حيــث يتمثــل دور المركــز باآلتــي:

والممكنــات  والمنهجيــات  الحوكمــة  توفيــر   .1
الازمــة التقنيــة  واألدوات 

التحــول  ومنهجيــة  االســتراتيجية  الخطــة  وضــع   .2
ت  للجهــا

علــى  مباشــر  بشــكل  الرئيســية  المبــادرات  إدارة   .3
الوطنــي المســتوى 

4. إدارة ومتابعــة تنفيــذ المبــادرات المرتبطــة بالتدريــب 
والتطويــر وإدارة التغييــر ونقــل المعرفــة

للجهــات  والتوجيــه  واالستشــارات  الدعــم  تقديــم   .5
المبــادرات لتنفيــذ  المعنيــة 

6. متابعــة تنفيــذ المبــادرات علــى مســتوى الجهــات 
التقاريــر  وإعــداد  الحكوميــة 

7. مراقبة األداء والجداول الزمنية ونسب اإلنجاز
واالمتثــال  االلتــزام  وضمــان  الجــودة  ضبــط   .8

التحــول  لمتطلبــات 
9. التصعيــد واقتــراح الحلــول الخاصــة بالتحديــات التــي 

تواجــه تنفيــذ المبــادرات بالجهــات 
10. متابعــة مؤشــرات أداء المبــادرات )مثــل: أداء إنجــاز 

المبــادرة – نســبة تســليم المخرجــات(
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إدارة الجــودة وااللتــزام والتميــز المؤسســي 
تضع مؤشرات قياس تعاون الجهات لتنفيذ 
االســتحقاق  ألســاس  التحــول  مبــادرات 

المحاســبي. 

اســتجابة لــدور مركــز االســتحقاق المحاســبي برفــع تقاريــر دوريــة تبيــن مــدى تعــاون الجهــات كمــا ورد باألمــر الســامي، تــم 
تطويــر منهجيــة توضــح مؤشــرات تعــاون الجهــات فــي االســتجابة لمتطلبــات التحــول الــى أســاس االســتحقاق بهــدف 

الموضوعيــة بتوصيــف مــدى التعــاون.
وحرصــًا مــن مركــز االســتحقاق علــى تفعيــل الشــراكة القائمــة مــع الجهــات الحكوميــة وســعيًا لتحقيــق النجــاح معهــا 
فــي مشــروع التحــول وتذليــل العقبــات التــي تواجــه الجهــات فــي تنفيــذه، فقــد تــم تطويــر مجموعــة مــن األســباب التــي 

يمكــن أن تعيــق الجهــات فــي تنفيــذ التحــول وتتســبب فــي تأخيــر تســليم مخرجاتــه ومتطلباتــه.
تســتند منهجيــة تقييــم مــدى تعــاون الجهــات علــى ثــاث مرتكــزات أساســية، حيــث يكــون الشــخص المســؤول عــن 

تنفيذهــا هــو شــريك التحــول بصفتــه قنــاة التواصــل الرســمية مــع الجهــات الحكوميــة مــن قبــل المركــز.

مــع  للتواصــل  محــاوالت   3 اعتمــاد 
بعــد  المتطلبــات  لتســليم  الجهــة 
لتســليمها  المخطــط  التاريــخ  انقضــاء 

بالتســليم  الجهــة  تقــوم  أن  دون 

والهاتــف  االلكترونــي  البريــد  اعتمــاد 
التواصــل عمليــات  فــي 

معالــم  مــن  التحــول  متطلبــات  تســليم  عــدم 
ومخرجــات فــي الوقــت المخطــط لــه ســابقًا حســب 
اســتجابة  عــدم  مــع  للتحــول  التنفيذيــة  الخطــة 

التحــول  شــريك  لمتابعــات  الجهــة 
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تبــدأ عمليــات تســجيل المتابعــات بعــد انقضــاء تاريــخ تســليم المتطلبــات دون تســليمها مــن قبــل الجهــة الحكوميــة كمــا 
هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

المتابعة األولى المتابعة األولى المتابعة األولى المحتوى

بعد البريد 
االلكتروني الثالث

بعد انقضاء 72 
ساعة من تاريخ 
التسليم المخطط

بعد البريد 
االلكتروني الثاني

بعد انقضاء 48 
ساعة من تاريخ 
التسليم المخطط

بعد البريد 
اإللكتروني األول

بعد انقضاء 24 
ساعة من تاريخ 
التسليم المخطط

المدة الزمنية 
من استحقاق 

الموعد

مكالمة/رسالة 
هاتفية نهائية 

للتذكير

بريد إلكتروني 
نهائي للتذكير

مكالمة/رسالة 
هاتفية ثانية 

للتذكير

بريد إلكتروني 
ثاني للتذكير

مكالمة/رسالة 
هاتفية أولى 

للتذكير

بريد إلكتروني 
أول للتذكير

نوع التذكير/
المتابعة

72 ساعة48 ساعة24 ساعة

123

رفع نتائج التواصل
للمستويات اإلدارية 
العليا حسب نموذج 

الحوكمة

تاريخ التسليم 
المخطط

اعتمــادًا علــى عمليــات المتابعــة، يتــم احتســاب معــدل عمليــات المتابعــة للمتطلبــات المتأخــرة والتــي لــم تســتجب فيهــا 
الجهــة لمتابعــات شــريك التحــول ألقــرب عــدد صحيــح، ليظهــر مؤشــر التعــاون كاآلتــي:

المتابعة األولى

أصغر أو تساوي 2

24 ساعة

متعاون

المتابعة الثانية

من 3 - 4

48 ساعة

متوسط التعاون

المتابعة الثالثة

أكبر أو تساوي 5

72 ساعة

غير متعاون

111111

غير متعاون

تاريخ التسليم 
المخطط

= 6عدد التكرارات +++
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إدارة التدريب 
والتطوير والتغيير

تمكيــن وبنــاء قــدرات العامليــن بــاإلدارة الماليــة بالجهــات الحكوميــة مــن العمــل المحاســبي علــى أســاس 
بالشــكل  المشــروع ألهدافــه ومنافعــه  وتحقيــق  الحكوميــة  الجهــات  تحــول  نجــاح  االســتحقاق وضمــان 

الســليم. 
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إدارة التدريب والتطوير والتغيير 

يهــدف مســار التغييــر الــى تبنــي جميــع األطــراف ذات العاقــة بمشــروع التحــول وذلــك عــن طريــق إعــداد وتجهيــز ودعــم 
منســوبي الجهــات الحكوميــة وخاصــة منســوبي اإلدارات الماليــة ليقومــوا بتقبــل التغييــر وإنجاحــه مــن أجــل تعزيــز نجــاح 

الجهــة الحكوميــة ككل وتمكينهــا مــن تحقيــق النتائــج المرجــوة. 

لمساندة التغيير 
والمشاركة فيه

الستقرار التغيير وبناء 
ثقافة وجدارات حول 

التغيير  

وعكــس لحاجة وطبيعة التغيير التغييــر  لتنفيــذ 
المطلــوب األداء 

لحاجة وطبيعة التغيير

مسار التغيير:

الرغبة

القدرةالمعرفة

التعزيز

الوعي
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تقييــم وقيــاس جاهزيــة التغييــر للجهــات المســتهدفة 
بالبرنامــج لوضــع خطــط تتناســب مع الحاجــة واألولوية.

بنــاء ثقافــة التغييــر باالســتعانة بتعييــن وتأهيــل ســفراء 
للتغييــر داخــل الجهــات المســتهدفة.

تعزيــز اســتمرارية دعــم تطبيــق الجهــات المســتهدفة 
بــإدارة  المعرفــة  نقــل  خــال  مــن  المركــز  لمتطّلبــات 

المحاســبي  االســتحقاق  لمركــز  وتطبيقاتــه  التغييــر 

المســتهدفة  الجهــات  وتأقلــم  وتأييــد  تبّنــي  ضمــان 
للتحــّول إلــى أســاس االســتحقاق المحاســبي مــن خــال 
دعــم الجانــب البشــري بتنفيــذ أعمــال وأنشــطة إدارة 

التغييــر بالبرنامــج.

تطبيــق اســتراتيجية إدارة التغييــر والنمــوذج التشــغيلي 
الممارســات  ألفضــل  وفقــا  وذلــك  التغييــر  إلدارة 
بحيــث  التغييــر  مجــال  فــي  المعتمــدة  والمنهجيــات 
تشــمل جميــع األنشــطة الازمــة لضمــان تبنــي وتأقلــم 
الجهات المســتهدفة للتحّول إلى أســاس االســتحقاق.

رفــع الوعــي وتقليــل المقاومــة للتغييــر 
لموظفيــن اإلدارة الماليــة فــي كل جهــة 
مــن الجهــات الحكوميــة المتحولــة الــى 

أســاس االســتحقاق.
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ويقدم مسار التغيير ثاث أنشطة كالتالي:

1. أنشطة مسار التغيير الرئيسية: 
تقليــل  تســتهدف  التــي  األنشــطة  بجميــع  تعنــى 
المقاومــة للتغييــر، مــن خــال الرســائل التوعويــة عــن 
بالجهــة  التحــول  لفريــق  االلكترونــي  البريــد  طريــق 
ــة بالجهــات  ــة او مــن خــال اللوحــات التثقيفي الحكومي

الحكوميــة.

2. أنشطة مسار التغيير التدريبية: 
جميــع األنشــطة التــي تســتهدف بنــاء المعرفــة الازمــة 
لنجــاح مشــروع التحــّول الــى المحاســبة علــى أســاس 
التدريبيــة  الــدورات  تقديــم  طريــق  عــن  االســتحقاق، 
وعمــل برامــج تدريبيــة مكثفــة فــي مركــز االســتحقاق 
او لــدى الجهــة الحكوميــة بمــا يتناســب مــع مؤهــات 

الموظفيــن.

03. أنشطة مسار التغيير الفنية: 
التحديــات  بمواجهــة  المتعلقــة  األنشــطة  جميــع 
خــال  مــن  التحــول،  فــرق  عمــل  بســير  المتعلقــة 
اجتماعــات دوريــة يتــم مناقشــة أبــرز التحديــات والطــرق 

لمواجهتهــا. المثلــى 

يعــد مســار التدريــب جــزء ال يتجــزأ مــن إدارة التغييــر 
بالجهــات  التغييــر  عمليــة  لنجــاح  الرئيســي  والعامــل 
الحكوميــة حيــث تعنــى بتزويــد الموظــف بالمعلومــات 
بهــدف  أداءه  مــن  ترفــع  التــي  والخبــرات  والمعــارف 
ــى أســاس االســتحقاق  ــة التحــول ال ــه الــى عملي تأهيلي
قدرتــه  مــن  والتأكــد  الحكوميــة  بالجهــة  المحاســبي 
الكفــاءة،  مــن  قــدر  بأعلــى  العمليــة  عكــس  علــى 

الــى: ويهــدف 

القيــام  علــى  المتخصصــة  الفنيــة  القــدرات  رفــع   .1
متطلبــات  بحســب  اليوميــة  المحاســبية  باألعمــال 

أســاس االســتحقاق  المبنــي علــى  المحاســبي  التحــول 
الجهــات  فــي  البشــرية  الكــوادر  وتمكيــن  المحاســبي 
والقــدرات  المعرفــة  اكتســاب  مــن  المعنيــة  الحكوميــة 
أســاس  إلــى  التحــول  لتطبيــق  الازمــة  والمهــارات 

المحاســبي. االســتحقاق 
2. ضمــان حصــول منســوبي الجهــات الحكوميــة الحالييــن 
علــى المعرفــة الازمــة حســب الخطــة الشــاملة لتطبيــق 
باألعمــال  والقيــام  االســتحقاق  أســاس  إلــى  التحــّول 
ــر المحاســبة للقطــاع  المحاســبية اليوميــة بحســب معايي

العــام
3. قياس نتائج التدريب على الفئات المستهدفة.

4. تصميــم المــواد التدريبيــة المناســبة ورقمنــه الحقائــب 
التدريبيــة بجــودة عاليــة لضمــان نقــل المعلومــة وتحقيــق 

اســتمرارية التدريــب للجهــات الحكوميــة.
تأهيلهــم  ســيتم  الذيــن  المدربيــن  وتمكيــن  تدريــب   .5
لذلــك لتحقيــق القــدرة على اســتدامة العمل واســتمرارية 
التدريــب والوصــول إلــى الحصيلــة المعرفيــة المطلوبــة.
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بالعديــد  والتغييــر  والتطويــر  التدريــب  إدارة  قامــت 
لكافــة  عمــل  ورش  شــملت  التوعويــة  البرامــج  مــن 
بالتعــاون  عقدهــا  تــم  الحكوميــة  الجهــات  منســوبي 
الســعودية  والهيئــة  العامــة  اإلدارة  معهــد  مــع 
للمحاســبين القانونييــن، باإلضافــة الــى زيــارات لبعــض 
الجهــات كــوزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، وزارة العــدل، 
للدفــاع  العامــة  والمديريــة  والــدواء  الغــذاء  هيئــة 
التــي  التوعويــة  األنشــطة  مــن ضمــن  وكان  المدنــي 
الرســائل  التغييــر والتدريــب هــي  إدارة  حرصــت عليهــا 
االســتحقاق  لســفراء  المرســلة  األســبوعية  التوعويــة 
بالجهــة  المطبقــة  المبــادرات  توائــم  والتــي  بالجهــات 
وحالــة التحــول لديهــا لتضمــن اإلدارة فاعليــة الرســائل 

الوعــي. برفــع  المعنيــة  أهدافهــا  وتحقيــق 

أطلقــت اإلدارة خمســة حقائــب تدريبيــة علــى منصــة 
التقنيــة  المعرفــة  رفــع  الــى  تهــدف  والتــي  دروب 
لــدى منســوبي اإلدارات الماليــة بالجهــات الحكوميــة 
وتنوعــت مواضيــع الحقائــب التدريبيــة حيــث شــملت 
الحقائــب )أبــرز العناويــن المهمــة ومنهــا إدارة التغييــر 
المبنيــة  للمحاســبة  الجهــات  ل  لتحــوُّ والتحديــات 
تختــص  تدريبيــة  وحقيبــة  االســتحقاق،  أســاس  علــى 
تدريبيــة  حقيبــة  أيضــا  الماليــة،  المحاســبة  بأساســيات 
تعنــى بمعاييــر المحاســبة الدوليــة فــي القطــاع العــام، 
بالجهــات  األصــول  وإدارة  لتقييــم  تدريبيــة  وحقيبــة 
ل إلــى المحاســبة المبنيــة  الحكوميــة فــي ظــل التحــوُّ
تدريبيــة  حقيبــة  واخيــرًا  االســتحقاق،  أســاس  علــى 
بعنــوان مراجعــة وتقويــم األداء فــي األجهــزة العامــة 
ل إلــى المحاســبة المبنيــة علــى أســاس  فــي ظــل التحــوُّ

االســتحقاق(.

إطاق الحقائب تدريبية على منصة دروب البرامج التوعوية  
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فــي ضــوء حــرص مركــز االســتحقاق المحاســبي علــى 
ورش  انطلقــت  الوظيفيــة  الكفــاءة  مســتوى  رفــع 
العمــل التحضيريــة للتحــول الــى المحاســبة علــى أســاس 
مــن  موظــف   400 حضــور  بمتوســط  االســتحقاق 
منســوبي اإلدارات الماليــة بالجهــات الحكوميــة عقــدت 
مــن خــال وســائل التواصــل المرئــي، وزامنــت مرحلــة 
المبنيــة  للمحاســبة  الجهــات  تحــول  مبــادرات  إطــاق 

علــى أســاس االســتحقاق. 

منســوبي  المحاســبي  االســتحقاق  مركــز  اســتقبل 
اإلدارة الماليــة بــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واعــد 
مجموعــة  مــن  تتكــون  مكثــف  تدريبــي  برنامــج  لهــم 
ورش تدريبيــة توائــم احتياجاتهــم ومتطلباتهــم للتحــول 

المحاســبي.  االســتحقاق  أســاس  الــى 

اإلدارات  لمنســوبي  تدريبيــة  عمــل  ورش 
الحكوميــة  بالجهــات  الماليــة 

مركــز االســتحقاق المحاســبي يســتقبل وزارة 
ــة والقرويــة الشــؤون البلدي

عمــل  ورش  المحاســبي  االســتحقاق  مركــز  أقــام 
موجهــة للجهــات الحكوميــة والتــي تنــدرج ضمــن نطــاق 
المحــاور  أفضــل  تقديــم  تضمــن  حتــى  وذلــك  واحــد، 
المتناســبة مــع احتياجــات القطــاع للتحــول الــى أســاس 
االســتحقاق المحاســبي وبــدأت ورش العمــل جولتهــا 
مــع قطــاع اإلســكان والمرافــق العامــة حيــث وجهــت 
الدعــوة لكافــة االمانــات والبلديــات بالمملكــة وكذلــك 
وهيئــة  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  تواجــدت 
عقــارات الدولــة وبعــض الجهــات الحكوميــة التــي كانــت 
لديهــا عمليــات مشــابهة بقطــاع اإلســكان والمرافــق 

العامــة حيــث وجهــت الدعــوة الــى 33 جهــة.

إعــداد  برنامــج  المحاســبي  االســتحقاق  مركــز  أطلــق 
وتطويــر المواهــب ألســاس االســتحقاق المحاســبي، 
وذلــك بالتعــاون مــع برنامــج تمهيــر التابــع لصنــدوق 
تأهيــل  إلــى  البرنامــج  ويهــدف  البشــرية،  المــوارد 
وتدريــب الكفــاءات الواعــدة مــن حديثــي التخــرج فــي 
مجــال المحاســبة لدعــم الجهــات الحكوميــة للتحــول 

المحاســبي،  االســتحقاق  أســاس  الــى 
حيــث اســتقبل مركــز االســتحقاق المحاســبي المتدربيــن 
والبالــغ عددهم تســعة وعشــرون متــدرب ومتدربة 
مــن حملــة شــهادة البكالوريــوس فــي مجال المحاســبة، 
وقــد أعــد لهــم المركــز برنامــج تدريبــي مكثــف حيــث 
ضــم البرنامــج التدريبــي باقــة مــن األنشــطة التدريبيــة 
والتطبيقــات  النظريــة  المحاضــرات  بيــن  مــا  تتنــوع 
المبنيــة  بالمحاســبة  المرتبطــة  والفرضيــات  العمليــة 

علــى أســاس االســتحقاق. )التدريــب التعاونــي(

اســتقبل مركــز االســتحقاق المحاســبي منســوبي وزارة 
الثقافــة، وقــدم لهــم برنامــج تدريبــي مكثــف وشــارك 
لمعالجــة  الدعــم  أوجــه  كافــة  االســتحقاق  مركــز 
المســتقبلية  التدريبيــة  الخطــط  ومناقشــة  التحديــات 
التــي ســتقدمها إدارة التغييــر والتدريــب لــوزارة الثقافــة.

ورش عمـــــــل موجهــة لقطـــــــــــاع اإلســــــــــكان 
العامــة والمرافــق 

االســتحقاق المحاســبي يطلــق برنامــج تطويــر 
المواهــب ألســاس االســتحقاق المحاســبي

وزارة الثقافـــــــــــــــــــة تــزور مركـــــــــــز االســتحقاق 
المحاســبي
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ــر مبــادرة مســتقلة معنيــة بتدريــب وتطويــر منســوبي الجهــات الحكوميــة باالســتناد إلــى أفضــل الممارســات  تــم تطوي
العالميــة المرتبطــة بــإدارة التغييــر، حيــث تــم تبنــي نمــوذج إدكار إلدارة التغييــر الــذي يعنــى بمرحلــة التوعيــة وتشــمل 
علــى العديــد مــن ورش العمــل التوعويــة حــول المحاســبة علــى أســاس االســتحقاق  ومعاييــر المحاســبة الدوليــة لتعزيــز 
ــة التــي ســيتم  خالهــا اطــاق منصــة التدريــب االلكترونــي )منصــة وزارة  ــة  الرغب المســتوى المعرفــي، ومــن ثــم مرحل
الماليــة لنقــل المعرفــة(   لتمكيــن منســوبي الجهــات الحكوميــة بالحصــول علــى متطلبــات تطويــر المهــارات األساســية 
ومــن ثــم االنتقــال إلــى مرحلــة المعرفــة، وتدشــين منصــة المحــاكاة االفتراضيــة، وإطــاق العديــد مــن البرامــج للتدريــب 
العملــي والمهنــي المتخصــص، ومــن ثــم مرحلــة القــدرة وإطــاق برامــج التدريــب المتخصصــة والشــهادات المهنيــة، 
واخيــرًا مرحلــة التعزيــز لتنفيــذ برامــج التدريــب المســتمر مــن خــال إدارة المــوارد البشــرية بالجهــة والتحقــق مــن األداء 

وقيــاس الجــدارات والقــدرات لــدى الموظفيــن.

تدشين منصة التدريب االلكترونية
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منصة المحاكاة االفتراضية

قامــت إدارة التدريــب والتطويــر والتغييــر بتطويــر أداة تدريبيــة هادفــة لتعزيــز الجــدارات والقــدرات والممكنــات 
البشــرية لمواكبــة التطــورات فــي النظــام المحاســبي بالمملكــة، والنهــوض بالقــدرات البشــرية إلــى المســتويات المهنيــة 
المائمــة لهــذا التحــول وذلــك مــن خــال تطويــر بيئــة تعليميــة لتأهيــل منســوبي اإلدارات الماليــة فــي الجهــات الحكوميــة 

وتمكينهــم مــن تطبيــق المحاســبة المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق.
واشتملت المنصة على الحلول التقنية التالية: 

1. نظــام األســتاذ العــام ويتضمــن علــى جميــع القيــود المحاســبية الناشــئة مــن خــال العمليــات المحاســبية مــن جميــع 
األنظمــة الفرعيــة لــكل جهــة علــى حــدة. 

2. نظــام البنــوك للتدريــب علــى العمليــات التــي تحتــاج إلــى تســوية مــع البنــك أو مــع جهــات مختلفــة وذلــك بعــد ثبــوت 
عمليــة القبــض او الدفــع مــن وإلــى المســتفيد وذلــك لــكل جهــة علــى حــدة.

3. نظــام المقبوضــات الــذي يمكــن المتــدرب مــن اختيــار طريقــة االعتــراف باإليــراد )فــوري، آجــل، علــى فتــرات محــددة( 
ويمكــن طباعــة فواتيــر االيــرادات مــن خــال النظــام بشــكل معيــاري.

4. نظام المدفوعات الذي يتيح إمكانية الدفع من خال البنك التجاري أو دفع مركزي. 
5. نظام األصول الذي يحتوي على )تصنيف وإضافة األصول، بيع أو استبعاد أصل، إهاك األصول واستنفاذ، إلخ(

6. نظام الضريبة المضافة: الحتساب قيمة الضريبة المضافة تلقائيا من خال العمليات المحاسبية في النظام.
7. نظام الموازنة: ستاندرد )التكلفة والسيولة(





إدارة التواصل واإلعالم 
تســعى إدارة التواصــل واالعــام لتفعيــل التواصــل بيــن إدارات المركــز وبيــن المركــز وجهــات القطــاع العــام، 
لزيــادة مســتويات التعــاون بيــن الجهــات وايجــاد الثقــة المتبادلــة لمعرفــة االحتياجــات ومواجهــة المشــكات 

واقتــراح الحلــول للزيــادة مــن فاعليــة التحــول ألســاس االســتحقاق المحاســبي.



مركز االستحقاق المحاسبي - التقرير السنوي 114

واالعــام  للتواصــل  االســتراتيجية  الخطــة  وضــع 
االطــراف  مــع  بالتنســيق  بهــا  المتعلقــة  واالنشــطة 

العاقــة  ذات 

إدارة قنــوات التواصــل الخاصــة بالمركــز لدعــم مرحلــة 
علــى  المبنيــة  للمحاســبة  الحكوميــة  الجهــات  تحــول 

االســتحقاق. أســاس 

باألنشــطة  يتعلــق  بمــا  اللوجســتي  الدعــم  تقديــم 
االعاميــة وعمليــات التواصــل وعقــد االجتماعــات مــع 

المصلحــة. أصحــاب 

وإدارة  االســتحقاق،  مركــز  وهويــة  شــعار  تطويــر 
التواصــل  مواقــع  خــال  مــن  االلكترونــي  المحتــوى 

والتطويــر. التدريــب  ومنصــات  االجتماعــي 

تنفيــذ االنشــطة االعاميــة الخاصــة بمركــز االســتحقاق 
المحاسبي.

القيــام بالــدور الرئيســي إلدارة التواصــل بالتنســيق مــع 
الجهــات الداخليــة والخارجيــة لتحقيــق أهــداف ورؤيــة 

التحــول إلــى أســاس االســتحقاق المحاســبي.

الدوريــة  والنشــرات  االعاميــة  المحتويــات  تصميــم 
المحاســبي. االســتحقاق  بمركــز 

01

03

05

02

04

06

07

تقوم إدارة التواصل واالعام باألدوار التالية: 

بنــاء قاعــدة بيانــات بالمســتفيدين مــن عمليــة التحــول 
خــال  مــن  الحقــا  معهــم  التواصــل  عمليــة  لتســهيل 

التواصــل بالمركــز. قنــوات 

والتدريــب  العمــل  وورش  اللقــاءات،  وإدارة  تخطيــط 
المتعلقــة بــإدارة التغييــر وتحليــل الفاعليــة مــع الجهــات 

ذات العاقــة.

الزمنيــة  والجــداول  الســنوية  العمــل  خطــط  وضــع 
المناســبة لنشــاطات القســم والعمــل علــى تنفيذهــا 

إقرارهــا. بعــد 

08

0910
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اإلدارات  لمــدراء  متكاملــة  بيانــات  قاعــدة  بنــاء  تــم 
االتصــال  ســبل  لتيســير  العــام،  القطــاع  فــي  الماليــة 
بالمســتجدات  لتزويدهــم  ســواء  معهــم،  والتواصــل 
حــول تحــول الجهــات الحكوميــة إلــى المحاســبة المبنيــة 
بالدعــوات  لتزويدهــم  أو  االســتحقاق،  أســاس  علــى 
الخاصــة بــورش العمــل التــي ينفذهــا مركــز االســتحقاق 
قاعــدة  تحديــث  ويتــم  ذلــك،  خــاف  أو  المحاســبي 

دوري. بشــكل  هــذه  البيانــات 

اإلدارات  لمــدراء  متكاملــة  بيانــات  قاعــدة  بنــاء  تــم 
االتصــال  ســبل  لتيســير  العــام،  القطــاع  فــي  الماليــة 
بالمســتجدات  لتزويدهــم  ســواء  معهــم،  والتواصــل 
حــول تحــول الجهــات الحكوميــة إلــى المحاســبة المبنيــة 
بالدعــوات  لتزويدهــم  أو  االســتحقاق،  أســاس  علــى 
الخاصــة بــورش العمــل التــي ينفذهــا مركــز االســتحقاق 
قاعــدة  تحديــث  ويتــم  ذلــك،  خــاف  أو  المحاســبي 

دوري. بشــكل  هــذه  البيانــات 

تــم بنــاء قاعــدة بيانــات لمكاتــب المحاســبة المرخصــة 
الكبــرى  المكاتــب  تصنيــف  تــم  كمــا  المملكــة،  فــي 
مــن حيــث عــدد الموظفيــن وعــدد عمليــات المراجعــة 
التــي ينفذونهــا ســنويا، كمــا تــم إنشــاء قاعــدة بيانــات 
مشــتقة مــن القاعــدة األساســية تعتمــد علــى الخبــرات 
الســابقة لــدى مكاتــب المحاســبة فــي تنفيــذ عمليــات 
التحــول مثــل )مشــاركتهم او تنفيذهــم لعمليــات تحــول 
إلــى معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام أو المعاييــر 

.)IFRS الدوليــة أو

بناء قاعدة بيانات المدراء الماليين 

منتــدى  فــي  المشــاركة  وتنفيــذ  اعــداد 
المحاســبين الــذي تنظمــه الهيئــة الســعودية 

القانونييــن  للمحاســبيين 

بناء قاعدة بيانات مكاتب المحاسبة، وتصنيف 
المكاتب 

قامــت إدارة التواصــل واإلعــام بالتنســيق مــع الجهــات 
الحكوميــة المطبقــة للتحــول إلــى أســاس االســتحقاق 
االســتحقاق  بمبــدأ  تتعلــق  توعويــة  رســائل  بنشــر 
للدولــة  المالــي  المركــز  لبنــاء  وأهميتــه  المحاســبي 
لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، حيــث القــت اهتمــام 
وتفاعــل الجهــات حــول مبــدأ االســتحقاق المحاســبي 
ونشــر تلك الرســائل لمنســوبي جهاتهم لتعزيز ومعرفة 

الهــدف مــن تطبيــق التحــول للجهــات الحكوميــة.

نشر الرسائل التوعوية

التعليـــم  مخرجـــات  بيـــن  المواءمــة  ألهميــة  نظــرا 
واالحتياج الفعلـي لإدارات الماليـة في القطاع العام، 
لمناقشــة  لقــاء  المحاســبي  االســتحقاق  مركــز  عقــد 
أهميــة مواءمــة المحتــوى والمخرجــات التعليميــة مــن 
بمــا  الســعودية  الجامعــات  فــي  المحاســبة  أقســام 
يتوافــق مــع االحتيــاج الفعلــي فــي ســوق العمــل مــع 
األخــذ بعيــن االعتبــار عمليــة تحــول الجهــات الحكوميــة 
االســتحقاق،  أســاس  علــى  المبنيــة  المحاســبة  إلــى 
وقــد ضــم هــذا اللقــاء معالــي رئيــس اللجنــة التوجيهيــة 
فــي وزارة الماليــة األســتاذ عبدالعزيــز بــن صالــح الفريــح 
وســعادة الدكتــور عبدالرحمــن الخريــف وكيــل وكالــة 
التعليــم الجامعــي فــي وزارة التعليــم، والدكتــورة نهــى 
العيســى رئيســة قســـــم المحاســبة بجامعـــــة األميــرة 

نـــــورة بنـــــت عبدالرحمـــــن.

تنظيم لقاء » دور المؤسسات التعليمية في 
االســتحقاق  ألســاس  التحــول  عمليــة  دعــم 

المحاســبي 
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اإلدارات  لمــدراء  متكاملــة  بيانــات  قاعــدة  بنــاء  تــم 
االتصــال  ســبل  لتيســير  العــام،  القطــاع  فــي  الماليــة 
بالمســتجدات  لتزويدهــم  ســواء  معهــم،  والتواصــل 
حــول تحــول الجهــات الحكوميــة إلــى المحاســبة المبنيــة 
بالدعــوات  لتزويدهــم  أو  االســتحقاق،  أســاس  علــى 
الخاصــة بــورش العمــل التــي ينفذهــا مركــز االســتحقاق 
قاعــدة  تحديــث  ويتــم  ذلــك،  خــاف  أو  المحاســبي 

دوري. بشــكل  هــذه  البيانــات 

إعداد وتنظيم وتنفيذ لقاء المدراء الماليين األول



المملكة العربية السعودية
الرياض – تقاطع طريق األمير محمد بن عبد العزيز مع طريق العليا 
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