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خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا 
ورائـــــدًا في العالم على كافـــــــة األصعــدة، 
وسأعمـــــــل معكـــــم على تحقيـــــق ذلك.



صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعــود
ولي العهــد ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

رؤية 2030 هي خطــة جريئة قابلـــــة 
للتحقيـــــــــــق ألّمـــــــــــــــة طموحــــــــــــة.
إنها تعــبر عن أهدافنـــا وآمالنا على 
المدى البعيد، وتستند إلى مكامن 
القــوة والقــدرات الفريــــدة لوطنــنا.

خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



معالي وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

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

عــاٍل مــن الكفـــــــــــاءة.
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االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي

Accrual Accounting

التحول لمبدأ االستحقاق المحاسبي
في القطاع العام
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هو ما جاء باألمر السامي الكريم رقم )13059( بتاريخ 16 ربيع األول 1438 هـ، 

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.
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االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي

Accrual Accounting

وزارة المالية

برنامج تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافيه

التحول للمحاسبة المبنية على أساس االستحقاق

مركز االستحقاق المحاسبي

12 1
2
3
4

14

19

30

المحتويـــات
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إدارة المعايير والسياسات

اإلدارة العامة لشركاء التحول

إدارة المبادرات المركزية

إدارة التغيير والتدريب والتطوير

35 5
6
7
8

53

87

161
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وزارة الماليـــــة
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االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي

Accrual Accounting

برنامج تحسين جودة الحسابات 
المالية وتعزيز الشفافية
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معالي األستاذ
عبدالعزيز الفريح

رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية

إلــى أن يكــون لدينــا نظــام مالــي متكامــل مبنــي علــى معاييــر  نتطلــع 
وسياســات محاســبية موحــدة، وأن يكــون لدينــا مركــز مالــي علــى مســتوى 
الدولــة يقــوم علــى تلــك المعاييــر والسياســات التــي تنبــع منهــا، بحيــث 

تكــون أدوات القيــاس لــأداء المالــي متســقة وموضوعيــة.

الماليــة  وزارة  ومســاهمة   2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  مــن  انطالقــًا 
الفاعلــة لتحقيــق مســتهدفاتها، تــم تفعيــل أحــد البرامــج االســتراتيجية بــوزارة الماليــة 
والمبنيــة علــى سياســات ماليــة وحوكمــة فاعلــة لتطويــر األنظمــة الماليــة للجهــات 

الحكوميــة وتفعيــل دورهــا بشــكل متكامــل للحصــول
علــى المعامــالت الماليــة بــكل شــفافية ودقــه، لتســاهم بدعــم عمليــات الرقابــة وصنــع 
القــرارات، وتحســين عمليــات التخطيــط والتوقعــات المبنيــة علــى رؤيــة متكاملــة حــول 

األصــول وااللتزامــات للدولــة.
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االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي

Accrual Accounting

.

.
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االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي
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التحول للمحاسبـة المبنيـة
على أسـاس االستحقــــاق
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االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي
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المواءمة مع النظام 
الموحد للموارد

UGRP الحكومية

المرحلتين األولى والثانية

دراسة الفجوات –التخطيط والممكنات

المرحلة االولى

المرحلة الثانية

بموجب تلك 
المواءمة تم الطلب 
سابقًا لتمديد فترة 

التحول

دراسة الوضع 
الحالي وتحليل 

الفجوات

دراسة تجارب 
الدول وتوصيات 

المنظمات الدولية

األدلة
والممكنات

الكوادر
البشرية

الممكنات
التقنية

دراسة
التأثيرات الناتجة

عن التحول

دراسة القوانين 
والتشريعات 

واللوائح المالية 
ذات الصلة 

زيارات ميدانية ودراسات 
لدول خاضت التجربة  

استبيانات تقييم
الوضع الحالي

المعايير والسياسات 
المحاسبية   

دليل الحسابات الموحد  

الهيكل التنظيمي 
االسترشادي

دليل حصر وتقييم األصول 
وااللتزامات

عقد ورش العمل 
التوعوية

منصات التدريب 
االلكترونية
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المرحلة الثالثة )1/3(

اإلعداد والتهيئة

التطبيق
التجريبي

إدارة التدريب 
والتطوير
والتغيير 

دراسة
المبادراتالشمولية

معايشة التحديات 
الفعلية.

 اختبار ممّكنات التحول 
المطورة بالمرحلة 

الثانية.

االستفادة من التجربة 
عند االنتقال للتطبيق 

الفعلي.  

منصة تحول

خطة التدريب

خطة إدارة التغيير

الموقع االلكتروني

برنامج تمهير
مرحلة 1

متطلبات الجهات 

الدروس المستفادة

الدراسة والتحليل

محاور التحول ألساس 
االستحقاق المحاسبي

خارطة طريق
2023

الحوكمة

تنمية الكوادر البشريةتقدير تكاليف

المبادرات 
والكراسات

األعمال المحاسبية/  
حصر وتقييم األصول

الدليل الشامل 
لحصر وتقييم 

األصول

تقنية المعلومات
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المرحلة الثالثة )2/3(

منهجية تنفيذ مبادرات التحول )مركزي- الجهات الحكومية(

وزارة المالية

إعادة الهيكلةاعداد األرصدة ومسك السجالت

التدريب العمليحصر وجرد وتقييم األصول الثابتة

تجويد القوائم الماليةإدارة التغيير

تقييم األراضي 
والمباني

تطبيق حصر
وتقييم األصول

إدارة مشاريع 
التحول

نظام إدارة بيانات 
األصول 

الجهات الحكومية

ضمان جودة
التحول

إدارة التدريب 
والتطوير والتغيير

توفير الممكنات الداعمة لتنفيذ هذه المبادرات
اإلشراف والمتابعة 
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المرحلة الثالثة )3/3(

تفعيل النموذج التشغيلي لمركز االستحقاق المحاسبي

الجهات الحكومية

اإلدارة العامة لشركاء التحول

ول
تح

 ال
يع

شار
 م

ف
دا

أه
ق 

قي
تح

إدارة التغيير والتدريب

إدارة المعايير والسياسات

إدارة التواصل واإلعالم 

التحليل والتخطيط

خطة إدارة التغيير 
وتصميم الحلول  

الدراسة والتحليل

تنسيق التواصل

االشراف والمتابعة 
والرقابة على المبادرات 

تنفيذ انشطة
التغيير 

تقديم الدعم واالستشارات 
الفنية وتفسير المعايير 

والسياسات

تنفيذ االنشطة 
وتوثيقها

القوائم 
المالية 
للدولة



28

المرحلة الرابعة )1/2(
رحلة التحول للجهات

اإلطالق:
التواصل وتحديد أصحاب المصلحة.	 
تفعيل الحوكمة وميثاق المشروع. 	 

مواءمة نطاق العمل:
تحليل طبيعة العمليات. 	 
اختبار انطباق المعايير.	 
مواءمة نطاق العمل المطلوب.	 

مبادرة الممّكنات التقنية الداعمة:
مواءمة متطلبات الممّكنات التقنية.	 
تطبيق الممّكن التقني وعقد ورش عمل تدريبية.	 
تفعيل الدورات المستندية.	 

حصر وجرد وتقييم األصول الثابتة:
قوائم الحصر المبدئي المكتبي والجرد الميداني لأصول.	 
سجل األصول الثابتة وما يتضمنه من قيم أولية لأصول. 	 

مواءمة وطرح الكراسات:
مواءمة نطاق العمل وطرح الكراسات.	 

اعداد األرصدة االفتتاحية: 
إعداد أوراق العمل والمستندات الثبوتية. 	 
إصدار كشوفات األرصدة االفتتاحية.	 

مسك السجالت المحاسبية:
مسك السجالت.	 
اإلقفاالت الشهرية وميزان المراجعة.	 

مرحلة اعداد األرصدة
ومسك السجالت

مرحلة
االطالق والتهيئة

مرحلة اصدار
القوائم المالية

مرحلة حصر وجرد
وتقيم األصول الثابتة
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المرحلة الرابعة )2/2(

إصدار القوائم المالية:
إعداد القوائم المالية.	 

تجويد القوائم المالية:
إعداد خطة تجويد القوائم المالية. 	 
التأكد من جودة القائمة المالية. 	 

ضمان استمرارية األعمال: 
وضــع خطــة اســتمرار األعمــال وتســجيل العمليــات المحاســبية. 

بالتنســيق مــع وكاالت الــوزارة المختصــة.

مرحلة اصدار
القوائم المالية

مرحلة تجويد
 القوائم المالية 

مرحلة ضمان
استمرارية األعمال
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االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي
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االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي

Accrual Accounting

إدارة المعايير 
والسياسات المحاسبية
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االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي

Accrual Accounting

إدارة المعايير والسياسات المحاسبية

هــي  إحــدى إدارات مركــز االســتحقاق المحاســبي التــي تهــدف إلــى تقديــم الدعــم المحاســبي والفنــي الــالزم لتحقيــق 
االهــداف االســتراتيجية للتحــول إلــى أســاس االســتحقاق وذلــك مــن خــالل تقديــم االستشــارات وإعــداد الدراســات وأوراق 
العمــل حــول القضايــا الفنيــة المحاســبية المعقــدة للجهــات الحكوميــة أثنــاء مرحلــة التنفيــذ والتمكيــن للتحــول وفقــًا لمعاييــر 
المحاســبة والسياســات المحاســبية للقطــاع العــام المعتمــدة. والعمــل علــى متابعــة تحديثــات المعاييــر والسياســات 

المحاســبية واعتمادهــا وفقــا لإلجــراءات المتبعــة.

تهــدف إدارة المعاييــر والسياســات إلــى تمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن التحــول إلــى تطبيــق المحاســبة المبنيــة علــى أســاس 
االســتحقاق وفقــًا لمعاييــر المحاســبة والسياســات المحاســبية للقطــاع العــام بكفــاءة وفاعليــة، وبشــكل متســق. وتعتمــد 
اإلدارة فــي ســبيل أداء أعمالهــا علــى مجموعــة مــن المرتكــزات المتمثلــة فــي ممكنــات التحــول إلــى أســاس االســتحقاق 
المحاســبي، واتبــاع المنهــج العلمــي، والمعرفــة، واالســتفادة مــن أفضــل الممارســات الدوليــة، والتحليــل المبنــي على الخبرة 
للقضايــا المحاســبية، والتواصــل الداخلــي والخارجــي لتحقيــق فهــم أفضــل للتحديــات، ومشــاركة الجهــات فــي طريقهــا نحــو 

التحــول خطــوًة بخطــوة، والنظــر إلــى تحديــات التطبيــق علــى أنهــا فــرص للتحســين والتطويــر المســتمر.

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

إلــى المهــام التاليــة:

دراسة التشريعات واألنظمة واللوائح واألدلة المتعلقة بالشأن المحاسبي والمالي.	 
دراسة ما يتعلق بتطبيق المعايير المحاسبية والسياسات واإلجراءات للجهات الحكومية.	 
تقديم اآلراء والتفسيرات ودراسة الحاالت العملية المترتبة على تطبيق المعايير والسياسات واإلجراءات المحاسبية	 

     أثناء عملية التحول بالجهات الحكومية. 
المشاركة في دراسة جاهزية الجهات الحكومية من جانب المسائل المحاسبية والفنية.	 
المشاركة في وضع الحلول والممكنات الفنية المحاسبية للجهات الحكومية. 	 
تقديم االستشارات حول المسائل الفنية المحاسبية المعقدة للجهات الحكومية. 	 
دراسة الحاالت المرفوعة من الجهات الرقابية و الجهات األخرى ذات العالقة حول االختالفات في تطبيق المعايير 	 

     والسياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية إن وجدت.
إعداد منهجيات إعداد األرصدة االفتتاحية ومسك السجالت المحاسبية وتقديم اآلراء والتوصيات المتعلقة بها.	 
تطوير وتحديث األدلة والممكنات واإلجراءات الالزمة لتمكين تنفيذ تحول الجهات الحكومية ألساس االستحقاق. 	 
 تصميم وتطوير نماذج وأدوات من شأنها تيسير وتنظيم وتوحيد منهجية التحّول لدى الجهات الحكومية. 	 
توفير الدعم الفني واإلداري الالزم للجنة معايير المحاسبة في القطاع العام واللجنة التحضرية للجنة معايير 	 

     المحاسبة في القطاع العام.

طــورت إدارة المعاييــر والسياســات المحاســبية أدلــة وممكنــات تحــول الجهــات الحكوميــة للمحاســبة المبنيــة علــى 
أســاس االســتحقاق وأعــدت الدراســات الماليــة والمحاســبية المتعلقــة بتطبيــق المعاييــر والسياســات المحاســبية للقطــاع 
العــام، ونفــذت عــدد مــن ورش العمــل التوعويــة والمتخصصــة للجهــات الحكوميــة، ونشــرت مشــاريع إصــدارات مجلــس 
معاييــر المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام International Public Sector Accounting Standards Board لــذوي 
االهتمــام واالختصــاص فــي المجــال وذلــك للمشــاركة فــي التعليــق علــى هــذه المســودات، وأنجــزت خــالل العــام إنجــازات 

متنوعــه ذات قيمــة، أبرزهــا: 

1- النموذج االسترشادي للقوائم المالية الموحدة
أعــدت إدارة المعاييــر والسياســات المحاســبية نمــوذج استرشــادي للقوائــم الماليــة الموحــدة والــذي ُيســاعد الجهــات فــي 
إعــداد قوائــم ماليــة مبنيــة علــى أســاس االســتحقاق المحاســبي متفقــة مــع نصــوص المعاييــر والسياســات المحاســبية 

المعتمــدة مــن وزارة الماليــة، والــذي يوضــح العــرض واإلفصــاح الصحيــح لبنــود القوائــم الماليــة. 
كمــا قدمــت اإلدارة ورشــة عمـــــل مــع ذوي االهتمــام واالختصــاص للتحقــق مــن شــمولية النمــوذج ومالءمتــه للواقــع 

العملــي لــدى الجهــات الحكوميــة.  
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ــة  ــة الخاضعــة إلشــراف الهيئ 2- إعــداد دراســة بشــأن مؤشــرات الســيطرة والمعالجــة المحاســبية لعقــارات الدول
ــة ــة المخصصــة لمنفعــة الجهــات الحكومي العامــة لعقــارات الدول

فــي ظــل التحديثــات التنظيميــة الجديــدة علــى عقــارات الدولــة ومــا صــدر عــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة 
مــن »الئحــة التصــرف فــي عقــارات الدولــة« المتضمنــة الترتيبــات التنظيميــة للهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة والتــي تهــدف 
إلــى توضيــح دور الهيئــة فــي تنظيــم مــا يتصــل بشــؤون عقــارات الدولــة وحمايتهــا والمحافظــة عليهــا وكيفيــة التصــرف 
بهــا، واســتغاللها واســتخدامها واســتثمارها بالشــكل األمثــل، واإلشــراف عليهــا، وتوحيــد رســم السياســات المتعلقــة بهــا، 

وتخصيصهــا لالســتخدامات المختلفــة، وإلغــاء تخصيصهــا عنــد االقتضــاء.

ونتيجــة لهــذه التحديثــات التنظيميــة وإجابــة لالستفســارات الــواردة مــن الجهــات الحكوميــة بشــأن مــدى ســيطرة الجهــات 
محاســبيا علــى العقــارات المملوكــة للدولــة والخاضعــة إلشــراف الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة، فقــد تمــت دراســة 
التحديــات والبحــث عــن حلــول محاســبية مقبولــة حيــث تجــاوزت االجتماعــات التــي تمــت بهــذا الشــأن عــدد 25 اجتمــاع نتــج 
عنــه تطويــر مؤشــرات الســيطرة والمعالجــة المحاســبية للعقــارات الخاضعــة إلشــراف الهيئــة المخصصــة لمنفعــة الجهــات 
الحكوميــة فــي ضــوء النصــوص النظاميــة ومتطلبــات معاييــر المحاســبة للقطــاع العــام، ومعاييــر المحاســبة الوطنيــة فــي 
الــدول األخــرى، والممارســات الدوليــة -وذلــك بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة- وتــم عــرض مخرجــات هــذه 
الدراســة علــى لجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام واللجنــة التحضيريــة لهــا واعتمادهــا بتاريــخ 18 جمــادى األول 

1443هـــ الموافــق 22 ديســمبر 2021م. 

ــار المحاســبية والماليــة لمشــاريع التخصيــص علــى الحســابات الحكوميــة والتقاريــر الماليــة للقطــاع  3- دراســة اآلث
العــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية )دراســة تحليليــة(

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحليــل وتقييــم اآلثــار المحاســبية والماليــة لمشــاريع التخصيــص – وتحديــدًا مشــاريع الشــراكات 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص )PPP( – علــى الحســابات العامــة والتقاريــر والقوائــم الماليــة وتقاريــر أداء الميزانيــة. ويأتــي 
إعــداد تلــك الدراســة فــي إطــار دعــم الــدور المنــوط بوكالــة الشــؤون الماليــة والحســابات بــوزارة الماليــة فــي إجــراءات اعتمــاد 

مشــاريع التخصيــص.
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ــة لألســقف الســلبية  ــة للممارســات العالمي ــة توضيحي ــر وإعــداد أمثل ــرادات وتطوي ــات االي ــة إثب 4- دراســة منهجي
وقائمــة األمانــة

Trust State- الســلبية وقائمــة األمانــة  باألســقف  اإليــرادات والمتعلقــة  إثبــات  )أعــدت اإلدارة دراســة عــن منهجيــة 
ment( وذلــك بحضــور مــاال يقــل عــن 10 اجتماعــات بدايــة مــن صياغــة وفهــم التحــدي المحاســبي ثــم مرحلــة البحــث فــي 
الممارســات الدوليــة للنظــر فــي الحلــول المقترحــة لذلــك التحــدي، ثــم وضــع بدائــل الخيــارات المالئمــة للتطبيــق العملــي 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تتســم بســهولة التطبيــق، وقدمــت ورشــة عمــل لممثلــي وكالــة اإليــرادات وذلــك 
الســتعراض الممارســات العالميــة و آليــة تطبيــق قائمــة األمانــة. حيــث توضــح الدراســة بــأن قائمــة األمانــة يتــم إعدادهــا مــن 
قبــل الجهــات المحصلــة لإليــرادات بالنيابــة عــن الخزينــة الموحــدة، ويتــم إعــداد و عــرض تلــك القائمــة بصــورة منفصلــة عــن 
مجموعــة القوائــم الماليــة للجهــة ،حيــث ُيــدرج فيهــا تفاصيــل اإليــرادات والنفقــات المحصلــة بالنيابــة عــن األصيــل، ويمكــن 
االســتفادة مــن هــذه الممارســة الدوليــة فــي تســجيل اإليــرادات الذاتيــة وإيــرادات الجهــات المســتقلة التــي يتــم تحصيلهــا 

بالنيابــة عــن وزارة الماليــة.

ــة  ــر األخــرى للبني ــل التحويــالت الحكوميــة والتدابي ــارات تموي 5- دراســة التجــارب الدوليــة والدراســات البحثيــة لخي
ــة والصناعــات الناشــئة التحتي

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى بعــض التجــارب والممارســات الدوليــة والدراســات البحثيــة ذوات العالقــة 
ــة ودعــم القطاعــات الناشــئة، وكذلــك اســتعراض  ــة التحتي ــة فــي مجــال البني ــل التحويــالت الحكومي ــارات تموي ــات وخي بآلي
التدابيــر الحكوميــة األخــرى ذات العالقــة. ويأتــي إعــداد تلــك الدراســة فــي إطــار الدعــم لوكالــة الشــؤون الماليــة والحســابات 

بــوزارة الماليــة.
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6- دراســة أثــر التحــول ألســاس االســتحقاق المحاســبي علــى المعالجــة المحاســبية لإليــرادات النفطيــة والخصومات 
ذات العالقــة )دراســة تحليلية( 

 هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحليــل عناصــر اإليــرادات النفطيــة، و تحليــل عناصــر الخصومــات ذات العالقــة بتلــك اإليرادات، مع 
إبــراز المعالجــات المحاســبية وفقــًا ألســاس االســتحقاق مــن حيــث اإلثبــات والقيــاس واإلفصــاح المحاســبي عــن اإليــرادات 
النفطيــة والخصومــات التــي تتــم عليهــا ذات العالقــة. ويأتــي إعــداد تلــك الدراســة فــي إطــار دعــم مركــز االســتحقاق لوكالــة 

اإليــرادات بــوزارة الماليــة.
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7- إعــداد و تقديــم ورشــتي عمــل لــذوي االهتمــام و االختصــاص بشــأن معيــار المحاســبة للقطــاع العــام 41، األدوات 
الماليــة، و معيــار المحاســبة للقطــاع العــام 42، المنافــع االجتماعية.

وجهــت لجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام بإعــداد ورشــة عمل وتشــكيل مجموعات تركيــز »Focus group« تتكون 
ــه قدمــت اإلدارة    ــدة. وعلي ــر الجدي ــرات والكفــاءات لمناقشــة مشــاريع المعايي مــن عــدد مــن ذوي االهتمــام أصحــاب الخب
هاتيــن  الورشــتين وناقشــت مشــروعي المعاييــر والبدائــل المحاســبية المقتــرح األخــذ بهــا فــي السياســات المحاســبية بحضــور 
إجمالــي 56 شــخص مــن المســؤولين فــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، والمستشــارين بالشــركات الخاصــة، وتــم إدخــال 
تعديــالت علــى فقــرات مشــروعي المعياريــن والسياســات المحاســبية وفقــا لمــا توصلــت إليــه اإلدارة بعــد دراســة مالحظــات 
ذوي االهتمــام واالختصــاص وتــم عــرض المخرجــات علــى لجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام واللجنــة التحضيريــة 

. لها
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8- تطوير وتحديث ممكنات التحول ألساس االستحقاق المحاسبي
ــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام وفــي ضــوء مــا لوحــظ مــن  نتيجــة للتحديثــات المحاســبية الصــادرة عــن مجلــس معايي
احتياجــات للجهــات الحكوميــة أثنــاء التطبيــق العملــي، عملــت إدارة المعاييــر والسياســات المحاســبية علــى تحديــث عــدد مــن 
أدلــة وممكنــات التحــول وذلــك لتســهيل عمليــة التحــول للجهــات الحكوميــة وللوفــاء باحتياجاتهــم. وعلــى ســبيل المثــال، 
فقــد تــم البــدء بتحديــث دليــل مفاهيــم ومعاييــر المحاســبة للقطــاع العــام ودليــل السياســات واإلرشــادات المحاســبية 
للقطــاع العــام وذلــك لعكــس التعديــالت الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام علــى معاييــر 
المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام نســخة 2021م، و كذلــك تحديــث دليــل اإلجــراءات والتعليمــات الماليــة الموحــد ليتوافــق 

مــع التطبيــق العملــي للجهــات الحكوميــة. 

باإلثبــات والقيــاس واإلفصــاح  ترتبــط  االستفســارات المحاســبية المختلفــة والتــي  العديــد مــن  لــإلدارة  وقــد وردت 
المحاســبي فــي ظــل المعاييــر والسياســات المحاســبية للقطــاع العــام المعتمــدة مــن وزارة الماليــة، كاإلثبــات والتصنيــف 
المحاســبي لأصــول، واإلثبــات المحاســبي إليــرادات الجهــات وفقــا لمبــدأ األصيــل والوكيــل، واألطــراف ذوي العالقــة، 
وغيرهــا. حيــث وردت هــذه االستفســارات مــن عــدة جهــات مختلفــة مثــل: وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، 
الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــال، المركــز الوطنــي إلدارة الديــن العــام، مجلــس الشــورى، وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
االجتماعيــة، هيئــة كفــاءة االنفــاق والمشــروعات الحكوميــة، وزارة الصحــة، المركــز الوطنــي لنظــم المــوارد الحكوميــة، 
وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة و اإلدارات المســتفيدة األخــرى والتــي بلــغ إجماليهــا مــا يقــارب 70 جهــة وإدارة مســتفيدة. 

ــة للقطــاع العــام  ــر المحاســبة الدولي ــل مجلــس معايي ــم نشــرها مــن قب ــي يت ــع اإلدارة عــن دأب اإلصــدارات الت وتتاب
IPSASB ودراســتها، وتســاعد فــي نشــرها للتعليــق مــن ذوي االهتمــام واالختصــاص، ثــم تعــد التعليقــات المالئمــة علــى 
هــذه اإلصــدارات فــي ضــوء التطبيــق واالحتيــاج العملــي لــدى جهــات القطــاع العــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا 
أن مســؤولية اإلدارة زادت أهميــة مــن حيــث متابعــة التحديثــات والمشــاركة فــي التعليــق عليهــا بعــد صــدور قــرار تعييــن 
رئيــس مركــز االســتحقاق المحاســبي كعضــو للمجلــس وممثــل للمملكــة العربيــة الســعودية والــذي بــدوره يعتبــر 
أول عضــو مشــارك علــى مســتوى الوطــن العربــي فــي مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام، ومــن 
أمثلــة اإلصــدارات التــي تمــت دراســتها والتعليــق عليهــا هــي دراســة والتعليــق علــى مســودة العــرض 76، تحديــث اإلطــار 
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المفاهيمــي: الفصــل الســابع، قيــاس األصــول وااللتزامــات فــي البيانــات الماليــة، مســودة العــرض 78، العقــارات و اآلالت و 
المعــدات، مســودة العــرض 79، األصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة، مســودة العــرض 

80 تحســينات علــى معاييــر المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، 2021م، وغيرهــا. 

وتقــوم اإلدارة بإعــداد الدراســات وأوراق عمــل إمــا لغــرض البحــث عــن حلــول لبعــض القضايــا المحاســبية التــي تمثــل تحــدي 
فــي تطبيــق المعاييــر والسياســات المحاســبية فــي القطــاع العــام، أو لغــرض تســليط الضــوء علــى بعــض الجوانــب التطبيقيــة 
للتحــول إلــى أســاس االســتحقاق المحاســبي. وفــي ســبيل إعــداد تلــك الدراســات وأوراق العمــل؛ فقــد تــم اتبــاع المنهــج 
العلمــي مــن اســتقراء واســتنباط، واالســتفادة مــن تجــارب الــدول وأفضــل الممارســات الدوليــة، وصــواًل إلــى نتائــج وتوصيــات 
تعطــي قيمــة مضافــة للجهــات عنــد التحــول، ومــن أمثلــة ذلــك، الدراســة التــي تــم إعدادهــا بشــأن اإلثبــات المحاســبي 

إليــرادات الجهــات المســتقلة والصناديــق، والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة.
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ــة  ــة للجهــات الحكومي ــم المالي ــر والسياســات المحاســبية دورًا مهمــًا فــي تحســين جــودة القوائ كمــا أن إلدارة المعايي
قيــد التحــول ، حيــث ُتصــدر اإلدارة تقريــًرا بالمالحظــات علــي تلــك القوائــم الماليــة الــواردة مــن تلــك الجهــات ، ممــا يســاعد 
الجهــات علــى اتبــاع المعاييــر والسياســات المحاســبية المعتمــدة مــن وزارة الماليــة وتطبيقهــا بصــورة جيــدة مــن حيــث 
العــرض واإلفصــاح والقيــاس واإلثبــات المحاســبي لبنــود القوائــم الماليــة. ومــن أمثلــة الجهــات المســتفيدة خــالل عــام 

2021م هــي وزارة االســكان، وهيئــة الطيــران المدنــي، والهيئــة العامــة لإلحصــاء. 

أضــف إلــى ذلــك أن إلدارة المعاييــر والسياســات دورًا مهمــًا فــي مراجعــة النظــم واللوائــح والتعليمــات واإلجــراءات  و 
األدلــة التشــغيلية إلجــراءات العمــل ذات الصلــة بالشــأن المالــي والمحاســبي ، والصــادرة عــن الجهــات والمؤسســات 
والهيئــات التــي تقــع تحــت مظلــة القطــاع العــام بطريقــة أو بأخــرى، وذلــك لغــرض التأكــد مــن مــدى اتســاق تلــك اإلصــدارات 
القائمــة والحديثــة مــع معاييــر المحاســبة والسياســات المحاســبية للقطــاع العــام متــى انطبــق، ومــن ثــم إبــداء مقترحــات 

للتحســين والتطويــر. 

وال تتوانــى إدارة المعاييــر والسياســات المحاســبية عــن المشــاركة مــع اإلدارات األخــرى داخــل مركــز االســتحقاق المحاســبي 
ــر  ــي؛ مــن أجــل تحقيــق األهــداف االســتراتيجية لمركــز االســتحقاق المحاســبي؛ حيــث تســاند إدارة المعايي فــي إطــار تكامل
والسياســات المحاســبية إدارة التدريــب والتطويــر والتغييــر فــي إعــداد وتنفيــذ بعــض المــواد التدريبيــة وأداء ورش العمــل 
الُمخطــط لهــا فــي البرامــج التدريبيــة للجهــات الحكوميــة ، و كذلــك إبــداء المرئيــات و المالحظــات علــى المــواد العلميــة و 

الحقائــب التدريبيــة التــي ُتعــد مــن قبــل إدارة التدريــب و التطويــر و التغييــر.

كمــا أن إدارة المعاييــر والسياســات شــريك دائــم مــع اإلدارة العامــة لشــركاء التحــول مــن خــالل تقديــم المشــورة الفنيــة 
المحاســبية، والتواصــل المســتمر معهــم ومناقشــة مــا يــرد إليهــم مــن استفســارات مــن الجهــات الحكوميــة قيــد التحــول، 
باإلضافــة إلــى مســاندة إدارة المعاييــر والسياســات المحاســبية إلدارة الجــودة وااللتــزام والتميــز المؤسســي مــن خــالل 
المشــاركة فــي مراجعــة وتحديــث األدلــة وممكنــات التحــول ومخرجــات اإلدارة األخــرى لضمــان اتســاقها مــع المعاييــر 

والسياســات المحاســبية فــي القطــاع العــام.

كمــا أن إلدارة المعاييــر والسياســات دورًا تفاعليــًا مــع إدارة التواصــل واإلعــالم مــن خــالل المشــاركة الفاعلــة فيمــا تنظمــه 
مــن فعاليــات ولقــاءات حــول التحــول إلــى أســاس االســتحقاق، وإثــراء تلــك الفعاليــات بدراســات وأوراق عمــل، وعــروض 

تقديميــة، ُمعــدة خصيصــًا لهــذا الغــرض.
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ــر  ــر معايي ــا فــي مجــال تطوي ــا ومحلي ــز دور المملكــة دولي تعزي
المحاســبة للقطــاع العــام

-  تمثيل المملكة في مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع 
    العام.

-  إنشاء عالقات مع الجهات الواضعة للمعايير الوطنية في 
    الدول التي تبنت معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
-  تقديم مالحظات على عدد 10 مشاريع معايير صادرة عن 

    مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. 

مواكبة التطورات الدولية والمحلية على معايير المحاسبة للقطاع العام 

- تحديث معايير المحاسبة للقطاع العام
- تحديث السياسات المحاسبية للقطاع العام

- الموافقة على مشروع  معيار المحاسبة للقطاع العام 41، األدوات المالية
- الموافقة على مشروع معيار المحاسبة للقطاع العام 42، المنافع االجتماعية

- الموافقة على مشروع  السياسة المحاسبية لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41، 
   األدوات المالية

- الموافقة على مشــروع السياســة المحاســبية لمعيار المحاســبة للقطاع العام 42، المنافع 
االجتماعية

دعــم تحــول جهــات القطــاع العــام إلــى تطبيــق معاييــر المحاســبة للقطــاع العــام 
المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق

 
تطوير حلول في صورة سياســات و/أو إجراءات و/أو إرشــادات أخرى لمعالجة مشــاكل 
التطبيــق والمســائل المحاســبية الناشــئة الشــائعة فــي القطــاع العــام التــي يرصدهــا 

مركــز االســتحقاق المحاســبي، وذلــك بالتشــاور مــع ذوي االهتمــام واالختصــاص.

تعزيز مشــاركة ذوي االهتمام واالختصاص من المســؤولين 
فــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، والمستشــارين في 
الشــركات المحاســبية المهنيــة فــي عمليــة تطويــر معاييــر 

أو سياســات أو إجــراءات جديــدة أو معدلــة

توعيــة ذوي االهتمــام واالختصــاص بالتطــورات علــى معاييــر المحاســبة والسياســات 
واإلجــراءات المحاســبية للقطــاع العــام فــي المملكــة.

التواصــل مــع ذوي االهتمــام واالختصــاص وطلــب مرئياتهــم  بشــأن مشــاريع مجلــس 
معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام  ليتــم دراســتها وتقديمهــا للمجلــس
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األعمال التي قامت بها اللجنة مقارنة بخطتها السنوية لعام 2021م

يبيــن الجــدول أدنــاه عرضــًا للمواضيــع التــي شــملتها خطــة عمــل لجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام لعــام 2021م 
ومؤشــرات أدائهــا وموقفهــا ونســبة اإلنجــاز، ويتبيــن منــه أنــه تنفيــذ 26 موضوعــا ويمثــل ذلــك مــا نســبته %86.7 وثالثــة 
مواضيــع تــم تنفيذهــا جزئيــا ويمثــل ذلــك مــا نســبته %10 وموضــوع تــم تأجيــل تنفيــذه ويمثــل ذلــك مــا نســبته 3.3%، 

ــة خــالل 2022م. ــع المتبقي وســيتم العمــل علــى اســتكمال المواضي

نسبة الموقفمؤشرات األداءالمواضيع
االنجاز

معيار المحاسبة للقطاع 
العام 41، األدوات المالية

إعداد مشروع المعيار، ونشره لذوي 
االهتمام واالختصاص، ودراسة مرئياتهم 

وإعداد المعيار بصيغته النهائية.
100% 

معيار المحاسبة للقطاع 
العام 42، المنافع 

االجتماعية

إعداد مشروع المعيار، ونشره لذوي 
االهتمام واالختصاص، ودراسة مرئياتهم 

وإعداد المعيار بصيغته النهائية.
100%

السياسة المحاسبية لمعيار 
المحاسبة للقطاع العام 41، 

األدوات المالية

إعداد مشروع السياسة المحاسبية للمعيار، 
ونشرها لذوي االهتمام واالختصاص، 

ودراسة مرئياتهم وإعداد السياسة 
المحاسبية بصيغتها النهائية.

100% 

السياسة المحاسبية لمعيار 
المحاسبة للقطاع العام 42، 

المنافع االجتماعية

إعداد مشروع السياسة المحاسبية للمعيار، 
ونشرها لذوي االهتمام واالختصاص، 

ودراسة مرئياتهم وإعداد السياسة 
المحاسبية بصيغتها النهائية.

100%

تحديث معايير المحاسبة 
للقطاع العام

- تحديث معايير المحاسبة للقطاع العام 
لتعكس التحسينات السنوية والتعديالت 
األخرى التي جرت على معايير المحاسبة 

الدولية للقطاع العام منذ إصدار طبعة عام 
2017م وحتى نهاية عام 2020م. 

- مشاركة أي أخطاء تحريرية أو أخطاء أخرى 
يتم التعرف عليها في معايير المحاسبة 

الدولية للقطاع العام مع مجلس معايير 
المحاسبة الدولية للقطاع العام.

100%



48

تحديث السياسات 
المحاسبية للقطاع العام

تحديث السياسات المحاسبية للقطاع العام 
لتعكس التحديثات على معايير المحاسبة 

الدولية للقطاع العام منذ إصدار عام 
2017م وحتى نهاية 2020م بما في ذلك 

تحديث نموذج القوائم المالية لجهات 
القطاع العام.

100%

تحديث دليل اإلجراءات 
والتعليمات المالية الموحد 

للقطاع العام

تحديث دليل اإلجراءات والتعليمات المالية 
الموحد للقطاع العام لالستجابة الحتياجات 

ذوي االهتمام واالختصاص ولعكس 
التحديثات على معايير المحاسبة الدولية 

للقطاع العام منذ إصدار عام 2017م وحتى 
نهاية 2020م.

%50جزئيا

مشروع معيار 75، عقود 
اإليجار

- طلب مرئيات ذوي االهتمام واالختصاص 
بشأن مشروع معيار جديد مقترح من 

مجلس معايير المحاسبة الدولية يحل محل 
معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

13، عقود اإليجار ومتوائم بشكل كبير مع 
المعيار الدولي للتقرير المالي 16، عقود 

اإليجار
- دراسة مرئيات ذوي االهتمام واالختصاص 

وإعداد مرئيات اللجنة وتقديمها إلى 
المجلس.

100%

طلب مجلس معايير 
المحاسبة الدولية للقطاع 

العام معلومات حول عقود 
اإليجار الميسرة والترتيبات 

األخرى المماثلة لعقود 
اإليجار

- طلب إجابات ذوي االهتمام واالختصاص 
في المملكة على طلب معلومات نشره 
مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع 
العام لجمع معلومات عن المسائل التي 

يلزم نظرها عند المحاسبة عن عقود اإليجار 
الميسرة والترتيبات األخرى المماثلة لعقود 

اإليجار والتي تعد شائعة جدًا في القطاع 
العام. 

- دراسة إجابات ذوي االهتمام واالختصاص 
وإعداد إجابات اللجنة وتقديمها إلى 

المجلس. 

100%
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مشروع معيار 76، إطار 
المفاهيم – تحديث محدود 

النطاق

- طلب مرئيات ذوي االهتمام واالختصاص 
بشأن تعديالت محدودة مقترحة من 

مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع 
العام على إطار المفاهيم للمواءمة مع 
متطلبات القياس في معايير المحاسبة 

الدولية للقطاع العام، وعكس الخبرة 
في استخدام اإلطار منذ نشره في عام 

2014م، والتطورات الالحقة لعام 2014م 
التي جرت على إطار المفاهيم الصادر عن 

.IASB مجلس معايير المحاسبة الدولية
- دراسة مرئيات ذوي االهتمام واالختصاص 

وإعداد مرئيات اللجنة وتقديمها إلى 
المجلس.

100%

مشروع معيار 77، القياس

- طلب مرئيات ذوي االهتمام واالختصاص 
بشأن مشروع معيار جديد مقترح من 

مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع 
العام يوفر إرشادات تفصيلية حول تطبيق 

أسس القياس الشائع استخدامها في 
القطاع العام والظروف التي يتوقع أن 
ُتستخدم أسس القياس هذه في ظلها.

- دراسة مرئيات ذوي االهتمام واالختصاص 
وإعداد مرئيات اللجنة وتقديمها إلى 

المجلس.

100%

مشروع معيار 78، العقارات 
واآلالت والمعدات

- طلب مرئيات ذوي االهتمام واالختصاص 
بشأن التعديالت المقترحة من مجلس 

معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على 
معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 17، 

العقارات واآلالت والمعدات بشأن األصول 
التراثية وأصول البنية التحتية.

- دراسة مرئيات ذوي االهتمام واالختصاص 
وإعداد مرئيات اللجنة وتقديمها إلى 

المجلس.

100%
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مشروع معيار 79، األصول 
غير المتداولة المحتفظ 
بها للبيع والعمليات غير 

المستمرة

- طلب مرئيات ذوي االهتمام واالختصاص 
بشأن مشروع معيار جديد مقترح من 

مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع 
العام متوائم مع المعيار الدولي للتقرير 

المالي 5، األصول غير المتداولة المحتفظ 
بها للبيع والعمليات غير المستمرة.

- دراسة مرئيات ذوي االهتمام واالختصاص 
وإعداد مرئيات اللجنة وتقديمها إلى 

المجلس.

100%

توعية ذوي االهتمام 
واالختصاص بالتطورات 
على معايير المحاسبة 

والسياسات واإلجراءات 
المحاسبية للقطاع العام 

في المملكة

تنفيذ أنشطة توعية )مراسالت/ فاعليات( 
إلحاطة ذوي االهتمام واالختصاص 

بالتطورات التي جرت على معايير المحاسبة 
والسياسات واإلجراءات المحاسبية للقطاع 

العام في المملكة نتيجة لمشاريع اللجنة 
خالل السنة.

100%

أساليب التواصل مع ذوي 
االهتمام واالختصاص 

ونطاقها ونماذجها

- اعتماد أساليب التواصل مع ذوي 
االهتمام واالختصاص ونطاقها ونماذجها 

لأغراض المختلفة بما في ذلك أخذ 
المرئيات واالستقصاء والتوعية.

100%

مشاكل التطبيق والمسائل 
الناشئة

- إجراء استقصاء سنوي للتطبيق في 
الجهات التي تحولت إلى تطبيق معايير 

المحاسبة للقطاع العام.

- تطوير حلول في صورة سياسات و/
أو إجراءات و/أو إرشادات أخرى لمعالجة 
مشاكل التطبيق والمسائل المحاسبية 

الناشئة الشائعة في القطاع العام التي 
يرصدها مركز االستحقاق المحاسبي، وذلك 

بالتشاور مع ذوي االهتمام واالختصاص.

- النظر في التعديالت المقترحة على 
األنظمة واللوائح لتتوائم مع تطبيق معايير 

المحاسبة للقطاع العام.

- مشاركة مشاكل التطبيق والمسائل 
الناشئة في المملكة مع مجلس معايير 

المحاسبة الدولية للقطاع العام.

سيتم تنفيذه بعد صدور 
القوائم المالية لعام 

2021م في هذه الجهات

جزئيا

0%

100%

80%

100%
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تمثيل المملكة في مجلس 
معايير المحاسبة الدولية 

للقطاع العام واللجنة 
االستشارية للمجلس 

دعم ترشيح ممثلين عن المملكة في 
مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع 

العام واللجنة االستشارية للمجلس.
100%

تطوير منهج المحاسبة 
الحكومية في الجامعات 

السعودية

النظر في المنهج المقترح لمادة المحاسبة 
الحكومية في الجامعات السعودية المبني 

على معايير المحاسبة للقطاع العام.
%25جزئيا

إنشاء عالقات مع الجهات 
الواضعة للمعايير الوطنية 

في الدول التي تبنت معايير 
المحاسبة الدولية للقطاع 

العام

إنشاء عالقات أولية مع عدد من الجهات 
الواضعة للمعايير الوطنية وعلى األخص 

في الدول التي تبنت معايير المحاسبة 
الدولية للقطاع العام لبحث أوجه االهتمام 
المشترك ومن ثم تفعيلها واالستفادة من 

خبرة هذه الجهات.

100%

متابعة أنشطة التعليم 
المهني والتدريب للكوادر 

الحكومية

متابعة األنشطة التي يتم القيام بها من 
قبل الجهات المعنية لتوفير التعليم المهني 
والتدريب للكوادر الحكومية لتطبيق معايير 
المحاسبة للقطاع العام بما في ذلك برامج 

الشهادات المهنية والبرامج والدورات 
التدريبية وتقديم المقترحات وذلك من 

حيث المحتوى والتنفيذ

100%
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االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي

Accrual Accounting

اإلدارة العامة 
لشركاء التحول
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االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي

Accrual Accounting

تقوم اإلدارة العامة لشركاء التحول بالعديد من المهام في سبيل تحقيق الهدف المناط بها، وذلك من خال:

1- توفيــر الدعــم واالستشــارات بــكل مــا يتعلــق باســتراتيجية ومنهجيــة وممكنــات ومتطلبــات تطبيــق التحــول ألســاس 
االســتحقاق لكافــة الجهــات الحكوميــة المشــمولة بنطــاق التحــول.

2- التأكد من مواءمة خطة عمل مبادرات التحول بالجهة الحكومية مع الخطة االستراتيجية والتفصيلية للتحول.

3- جمــع المعلومــات مــن الجهــات الحكوميــة حــول احتياجــات التحــول والمــدة الزمنيــة والتكاليــف المتوقعــة لمبادراتهــم 
والتأكــد مــن قيــام الجهــات بــإدراج تلــك التكاليــف فــي الموازنــة الســنوية لهــا.

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

ــة  ــات التحــول مــع احتياجــات الجهــات الحكومي ــات وممكن ــول المناســبة للجهــة ومواءمــة متطلب ــم الحل ــراح وتصمي 5- اقت
ضمــن مرحلــة اإلعــداد والتجهيــز.

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

7- التنســيق مــع إدارة المعاييــر والسياســات وإدارة التغييــر والتدريــب واللجنــة المركزيــة لحصــر وقيــاس وإثبــات األصــول 
وااللتزامــات بمــا يتعلــق بتطبيــق منهجيــة التحــول إلــى أســاس االســتحقاق وخطــة التطبيــق المعتمــدة فــي الجهــات 

الحكوميــة

2.4  دور فريق شركاء التحول 

الدعم 
توفير المتطلبات معالجة األصولواالستشارات

والممكنات

المراجعة والتحققاإلعداد والتهيئة
موائمة

المتطلبات 
واالحتياجات

توفير الدعم واالستشارات حول 
احتياجات الجهات لبدء التطبيق 

الفعلي للتحول إلى المحاسبة على 
أساس االستحقاق والمبادرات ذات 

الصلة

دراسة الوضع الحالي للجهات 
الحكومية وجاهزيتها لمرحلة اإلعداد 

والتهيئة لتطبيق خطة التحول

مواءمة متطلبات وممكنات التحول 
مع احتياجات الجهات الحكومية 

لتطبيق التحول

مراجعة مخرجات الجهات 
وتقاريرها الدورية والتحقق 
من صحة وسالمة التطبيق

حصر وقياس وإثبات األصول 
وااللتزامات بما يتعلق بتطبيق 

منهجية التحول إلى أساس 
االستحقاق 

توفير الدعم واالستشارات بكل 
ما يتعلق باستراتيجية ومنهجية 

وممكنات ومتطلبات تطبيق التحول 
ألساس االستحقاق 
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8- التنســيق مــع فريــق تنفيــذ المشــاريع والتأكــد مــن تشــكيل فــرق العمــل الفنيــة واإلداريــة بالجهــات وتفعيــل دورهــا، 
وتحديــد شــركاء التحــول لتقديــم الدعــم واالستشــارات لهــا بمــا يحقــق األهــداف االســتراتيجية للتحــول ألســاس االســتحقاق.

9- تقديــم الدعــم واالستشــارات حــول االحتياجــات للتطبيــق الفعلــي للتحــول إلــى المحاســبة علــى أســاس االســتحقاق 
والمبــادرات ذات الصلــة.

10- توفيــر المعاييــر والسياســات واالجــراءات المحاســبية بالقطــاع العــام واألدلــة واإلجــراءات التفصيليــة لتنفيــذ أعمــال 
ومتطلبــات التحــول ذات الصلــة الصــادرة مــن وزارة الماليــة.

11- مناقشــة المتطلبــات والمســائل والتحديــات التــي تواجــه الجهــة الحكوميــة وتصميــم الحلــول المناســبة لهــا ضمــن 
منهجيــة عمــل موحــدة وتقديــم االستشــارات واألدوات التقنيــة الالزمــة لتســهيل العمــل مــع الجهــة الحكوميــة ورفــع 

التقاريــر عنهــا.

المعاييــر  إدارة  إلــى  الجهــات  واستفســارات  المعقــدة  المحاســبية  والمســائل  العمليــة  الحــاالت  وإرســال  اســتالم   -12
للجهــات. األجوبــة  ونشــر  والسياســات 

13- التنســيق مــع )إدارة المعاييــر والسياســات( ووكالــة الــوزارة للتقنيــة والتطويــر لتوفيــر الدعــم الفنــي والتقنــي بمــا يخــص 
تنفيــذ الخصائــص الفنيــة والتقنيــة للنظــام المالــي والمحاســبي بالجهــات المركزيــة والالمركزيــة.

14- توفير النماذج واألدوات التي من شأنها تيسير وتنظيم وتوحيد منهجية التحّول لدى الجهات الحكومية.

15- مراجعــة مخرجــات الجهــات وتقاريرهــا الدوريــة والتأكــد مــن صحــة وســامة التطبيــق واالرتبــاط واالعتماديــة مــا بيــن 
متطلبــات التنفيــذ األخــرى بالتنســيق مــع فريــق تنفيــذ المشــاريع.

16- توثيــق كافــة الــدروس المســتفادة وتعميمهــا علــى الجهــات الحكوميــة لالســتفادة منهــا فــي التطبيــق الفعلــي 
ومشــاركة المعلومــات التــي مــن شــانها تعزيــز التجربــة ونقــل المعرفــة بيــن الجهــات.

17- التنســيق مــع فريــق تنفيــذ المشــاريع إلعــداد التقاريــر الدوريــة عــن ســير العمــل مــع الجهــات الحكوميــة وأي انحرافــات 
لــدى الجهــة عــن الخطــة والتقريــر عــن الجهــات المتعاونــة وغيــر المتعاونــة ومتابعــة مــا يســتجد بشــأنها.

18- التأكــد مــن وضــع خطــة اســتدامة لتنفيــذ التحــول بالجهــة عنــد انتهــاء تنفيــذ مبادراتهــا واســتالم المخرجــات النهائيــة 
ــة والحســابات. ــوزارة للشــؤون المالي ــة ال ــي بالتنســيق مــع وكال واالنتقــال للتشــغيل الفعل

19- التنســيق مــع فريــق تنفيــذ المشــاريع لوضــع خطــط العمــل الســنوية والجــداول الزمنيــة المناســبة لنشــاطات القســم 
والعمــل علــى تنفيذهــا بعــد إقرارهــا.

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

ومخرجــات.

21- تــم اعــداد وتطويــر منهجيــة التنفيــذ وفقــا لثــاث مراحــل رئيســة متتاليــة تمثلــت المرحلــة األولــى فــي مرحلــة التخطيــط 
تليهــا مرحلــة إطــاق المبــادرة والمراحــل الخاصــة بهــا وأخيــًرا مرحلــة متابعــة تنفيــذ مبــادرة التحــول الــى أســاس 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 الجهــات 
الحكوميــة بمــا يضمــن اطــالق مبــادرة التحــول الــى أســاس االســتحقاق المحاســبي بثقــة ونجــاح وتنفيــذ األنشــطة الخاصــة 
بالتحــول بمهنيــة وجــودة عاليــة وتحقيــق عناصــر النجــاح المطلوبــة وضمــان انســيابية األنشــطة المنفــذة ومــا يرتبــط بهــا مــن 

معالــم ومخرجــات. 

منهجية التنفيذ

مرت المبادرة خال األشهر السابقة بعدة مراحل مكنتها من االنطاق وبدء أنشطة التحول مع الجهات بثقة ونجاح:
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مرحلة التخطيط 

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 
ــر الخطــط الخاصــة بالتنفيــذ. حيــث شــّكلت التقاريــر والدراســات قاعــدة االنطــاق إلعــداد  وأخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تطوي
الخطــط التنفيذيــة وكانــت اللبنــة االساســية لهــا حيــث تــم تحليــل نتائجهــا واألعمــال المرتبطــة بهــا ومــن ثــم إعــداد الخطــط 
التنفيذيــة وتطويــر التقاريــر الالزمــة للمتابعــة واإلشــراف وتصميــم لوحــة القيــادة لضمــان التحديــث المســتمر لنتائــج التنفيــذ.

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 

الخطط.
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بناء الخطط

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 

ــال مــع الجهــات الحكوميــة. ــادرات التحــول والتواصــل الفّع بحرفيــة علــى آليــات تنفيــذ مب

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 االزم والترتيــب إلطــاق المبــادرة لديهــم كخطــوة أولــى مــن خطــوات ومراحــل تنفيــذ المبــادرة.
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إطالق مبادرات التحول مع الجهات

ــادرات التحــول  ســعت اإلدارة العامــة لشــركاء التحــول المحاســبي الــى المحافظــة علــى المهنيــة العاليــة خــالل إطــالق مب
ــادرة وأهدافهــا ومســارات  ــة حــول المب ــز العــروض التقديمي ــة مــن خــالل تجهي ألســاس االســتحقاق مــع الجهــات الحكومي
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 الالزمــة لذلــك قبــل 
ــام باالجتمــاع مــع الجهــات المســتهدفة للتأكــد مــن وضــوح وشــمولية المعلومــات المــراد ايصالهــا للجهــات لشــركاء  القي

التحــول.

قــام شــركاء التحــول بترتيــب االجتماعــات الخاصــة باإلطــالق وفقــًا لجــداول زمنيــة محــددة ومتفــق عليهــا مــع أصحــاب 
المصلحــة فــي الجهــات الحكوميــة، وتركــزت االجتماعــات علــى إطــالق الجهــات الحكوميــة علــى أهــداف ومنافــع التحــول 
ــة  ألســاس االســتحقاق المحاســبي ومــا يتطلبهــا مــن أنشــطة وأعمــال متعلقــة بالتحــول الــى أســاس االســتحقاق وماهي
ــك الجهــات خــالل  ــذي ســيقوم المركــز بتقديمــه لتل ــى الدعــم ال ــرة تحــول الجهــة، إضافــة ال المخرجــات المتوقعــة خــال فت

التنفيــذ.

جهة حكومية تم اطالق مبادرات التحول ألساس
االستحقاق المحاسبي معها خالل العام 2021 

االعداد 
والتهيئة

اعداد االرصدة 
االفتتاحية

حصر وتقييم 
االصول

القوائم
المالية
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اإلدارة العامــة لشــركاء التحــول المحاســبي فــي مواجهــة التحديــات التــي صاحبــت تنفيــذ مبــادرات التحــول للمحاســبة 
المبنيــة على أســاس االســتحقاق

ظهــرت بعــض التحديــات التــي تواجــه تنفيــذ المبــادرة فــي الجهــات، والتــي كان أبرزهــا عــدم توفــر الميزانيــة لــدى العديــد مــن 
الجهــات، وظــروف العمــل ضمــن جائحــة كورونــا وغيرهــا مــن التحديــات األخــرى، وللعمــل علــى تخطــي هــذا التحديــات تــم 

تصميــم عــدة منهجيــات تهــدف الــى تخفيــف أثــر هــذه التحديــات، وهــي:

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

وتخفيــض األعمــال المطلوبــة منــه.

2- تحليــل نطــاق العمــل واألنشــطة المرتبطــة بعمليــة التحــول ألســاس االســتحقاق واســتحداث المســار الســريع لعمليــة 
التحــول، حيــث تــم الوقــوف علــى مجموعــة األنشــطة المرتبطــة بنطــاق العمــل والبــدء بجمــع المعلومــات المرتبطــة بهــا بعــد 

تحديــد مصــادر تلــك المعلومــات والتعــاون مــع منســوبي الجهــات لتنفيذهــا.

3- استخدام الوسائل التقنية المتعددة لتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية وعقد االجتماعات وورش العمل.
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آلية تنفيذ مبادرات التحول المحاسبي لجهات المسار السريع

الخط الزمني لتنفيذ مبادرة المسار السريع 1-2

الفترة الزمنية للعملتاريخ اإلنجازالمرحلة / المخرج

ينايرديسمبر

1- دراسة الوضع الحالي 1
16 – 17 09 – 15 8-262 – 31 19 – 25 12 – 0518 – 11 2- تطوير دليل السياسات واالجراءات للجهة

12 ديسمبر 2021تقرير بالوضع الحالي وتحليل الفجوات1.1

قائمة بتصنيف العقود وأوامر الدفع  )ما تخص 2021 وما يخص السنوات ما 1.2
12 ديسمبر 2021قبل 2021(

6 يناير 2022تطوير دليل سياسات وإجراءات على مستوى الجهة 1.3

16 – 17 09 – 15 8-262 – 31 19 – 25 12 – 0518 – 11 أرصدة افتتاحية ما قبل 22021

6 يناير 2022تعبئة قوالب رفع األرصدة االفتتاحية على المنصة 2.1

16 – 17 09 – 15 8-262 – 31 19 – 25 12 – 0518 – 11 مسك سجالت 32021

6 يناير 2022ميزان مراجعة مكتمل )بعد التسويات( لعمليات 3.12021

16 – 17 09 – 15 8-262 – 31 19 – 25 12 – 0518 – 11 اصدار القوائم المالية 42021

13 يناير 2022إصدار قوائم مالية 21 باإليضاحات4.1
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آلية تنفيذ مبادرات التحول المحاسبي لجهات المسار السريع

الخط الزمني لتنفيذ مبادرة المسار السريع 1-2

الفترة الزمنية للعملتاريخ اإلنجازالمرحلة / المخرج

ينايرديسمبر

1- دراسة الوضع الحالي 1
16 – 17 09 – 15 8-262 – 31 19 – 25 12 – 0518 – 11 2- تطوير دليل السياسات واالجراءات للجهة

12 ديسمبر 2021تقرير بالوضع الحالي وتحليل الفجوات1.1

قائمة بتصنيف العقود وأوامر الدفع  )ما تخص 2021 وما يخص السنوات ما 1.2
12 ديسمبر 2021قبل 2021(

6 يناير 2022تطوير دليل سياسات وإجراءات على مستوى الجهة 1.3

16 – 17 09 – 15 8-262 – 31 19 – 25 12 – 0518 – 11 أرصدة افتتاحية ما قبل 22021

6 يناير 2022تعبئة قوالب رفع األرصدة االفتتاحية على المنصة 2.1

16 – 17 09 – 15 8-262 – 31 19 – 25 12 – 0518 – 11 مسك سجالت 32021

6 يناير 2022ميزان مراجعة مكتمل )بعد التسويات( لعمليات 3.12021

16 – 17 09 – 15 8-262 – 31 19 – 25 12 – 0518 – 11 اصدار القوائم المالية 42021

13 يناير 2022إصدار قوائم مالية 21 باإليضاحات4.1
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1\2 المنهجية العامة لدراسة الوضع الحالي وتطوير دليل السياسات واالجراءات للجهة 

المدخالت األساسية لدراسة الوضع الحالي

تنظيم الجهة
تبليغ الميزانية

الهيكل التنظيمي 
اللوائح والسياسات المالية الداخلية

الئحة واجراءات المخزون
الئحة وإجراءات األصول

تحليل المصروفات واالرادات واألصول
أوامر سامية متعلقة بااليرادات او االستثمار

استبيان انطباق المعايير
استبيان السيطرة

التحقق من األطراف ذات العالقة
دراسة دورة الشراء والمخزون واألصول وااليرادات

التأكد من تشكيل وتفعيل أدوار اللجان

فترة العمل
على دراسة الوضع الحالي

المخرج

تقرير بالوضع الحالي وتحليل الفجوات

قائمــة بتصنيــف العقــود أوامــر الدفــع )مــا يخــص 2021 ومــا 
تخــص الســنوات مــا قبــل 2021(

12 ديسمبر
2021

5 ديسمبر
2021
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2\2 المنهجية العامة لدراسة الوضع الحالي وتطوير دليل السياسات واالجراءات للجهة 

المدخالت األساسية لتطوير دليل سياسات
وإجراءات على مستوى الجهة 

تحليل متطلبات انضمام الجهة لمنصة تحول
تحديد الحسابات الطبيعية المنطبقة على الجهة

تحديد المعايير والسياسات المنطبقة 
فترة العمل على تطوير تحديد بنود القوائم المالية المنطبقة

دليل سياسات وإجراءات على 
مستوى الجهة 

المخرج

تطوير دليل سياسات وإجراءات على مستوى الجهة 

6 يناير
2022

12 ديسمبر
2021



66

االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي

Accrual Accounting

المنهجية العامة العداد األرصدة االفتتاحية لما قبل 2021

المدخالت األساسية العداد األرصدة االفتتاحية
لما قبل 2021

تحليل العقود التي انشئت ما قبل 2021
تحليل الحساب الختامي

محاضر الجرد
محاضر اإلتالف

أي سجالت لأصول 
أي مصادر أخرى متوفرة 

فترة العمل على اعداد
األرصدة االفتتاحية لما قبل 

 2021

المخرج

المنصــة  علــى  االفتتاحيــة  األرصــدة  رفــع  قوالــب  تعبئــة 
)مرفــق(

6 يناير
2022

5 ديسمبر
2021

تعتمد بدورها
على مخرج قائمة تصنيف العقود *

*
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المنهجية العامة لمسك السجالت المحاسبية 2021

المدخالت األساسية لمسك السجالت
المحاسبية 2021

تحليل العقود التي انشئت في 2021
الفواتير المباشرة

نموذج تسجيل منافع الموظفين
فترة العمل على مسك تسويات نهاية السنة

السجالت المحاسبية
 2021

المخرج

ميزان مراجعة مكتمل )بعد التسويات( لعمليات 2021

6 يناير
2022

5 ديسمبر
2021

تعتمد بدورها
على مخرج قائمة تصنيف العقود

*

*



68

االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي

Accrual Accounting

المنهجية العامة إلصدار قوائم مالية 2021 باإليضاحات

المدخالت األساسية إلصدار قوائم مالية
2021 باإليضاحات

ميزان مراجعة مكتمل)بعد التسويات(  لعمليات
2021

تطوير دليل سياسات وإجراءات على مستوى الجهة 

فترة العمل على إصدار قوائم 
مالية 2021 باإليضاحات

المخرج

إصدار قوائم مالية 2021مع اإليضاحات

13 يناير
2021

9 يناير
2021
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عرض أعمال المبادرة

مراحل العمل لمبادرة التحول

مراحل العمل:
لغايــات متابعــة ســير عمــل المبــادرات وللحــرص علــى نقــل حالــة المبــادرات بأوضــح صــورة, تــم العمــل علــى تقســيم مراحــل 

العمــل فــي المبــادرات الــى اربــع مراحــل رئيســية كمــال يلــي :

مرحلة االطالق

حيــث تــم فيهــا اإلعــالن عــن بداية التنفيــذ لمبادرات 
، و  إلــى أســاس االســتحقاق المحاســبي  التحــول 
تعتبــر نقطــة البدايــة للتنفيــذ ومنهــا تبــدأ المتابعــة 
وجمــع  التنفيــذ،  فــي  والتقــدم  األعمــال  علــى 
معلومــات االنجــاز واســتخراج تقاريــر ســير العمــل.

مرحلة  ما قبل التنفيذ

وطــرح  موائمــة  فيهــا  يتــم  التــي  المرحلــة  وهــي 
المنفذيــن  االستشــاريين  وترســية  الكراســات 
لمبــادرات التحــول, باإلضافــة الــى تفعيــل الممكــن 
التقنــي الداعــم للتحــول الــى اســاس االســتحقاق 

للجهــة

مرحلة التنفيذ

عمليــات  تنفيــذ  فيهــا  يبــدأ  التــي  المرحلــة  وهــي 
اســاس  الــى  النقــدي  االســاس  مــن  التحــول 
االرصــدة  اعــداد  مبادرتــي  فــي  االســتحقاق 
وجــرد  حصــر  و  الســجالت  ومســك  االفتتاحيــة 

الثابتــة األصــول  وتقييــم 

مرحلة تجويد القوائم المالية

القوائــم  تجويــد  فيهــا  يتــم  التــي  المرحلــة  وهــي 
ــة الصــادرة مــن الجهــات وموائمتهــا  ــة االولي المالي
المســتخدمة مــن قبــل  المحاســبية  المعاييــر  مــع 

االســتحقاق.  مركــز 
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ملخص مراحل التحول 

مرحلة تجويد القوائم 
المالية

مرحلة
تنفيذ التحول

مرحلة
ما قبل تنفيذ

التحول

مرحلة
االطالق

عقد االجتماعات 	 
وورش العمل

مشاركة الممكنات 	 
والنماذج مع الجهات

استالم القوائم 	 
والسجالت من الهيئات

موائمة وطرح 	 
الكراسات

ترسية االستشاريين 	 
للمبادرات

موائمة الممكن 	 
التقني للجهات

تفعيل الممكن التقني 	 
للجهات

عقد اجتماعات 	 
االطالق وبدء تنفيذ 

المبادرات

المتابعة على 	 
االستشاريين والتأكد 
من موائمة مواعيد 
مخرجاتهم مع االمر 

السامي

مراجعــة القائمــة الماليــة 
بغــرض الجــودة.

التأكد من موائمتها 	 
مع معايير مركز 

االستحقاق.
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221+
 اجتماع اطالق تم

للجهات

350+
 ورشة عمل

تدريبية

350+
ورشة

100+

250+

5100+
 اجتماع تحديث

حاالت أداء
الجهات

340+
 زيارة ميدانية

للجهات

241+
 اجتماع موائمة

كراسات

مرحلة اطالق رحلة التحول

مرحلة االطالق:
حيــث تــم فيهــا اإلعــالن عــن بدايــة التنفيذ لمبادرات التحول إلى أســاس االســتحقاق 
المحاســبي ، و تعتبــر نقطــة البدايــة للتنفيــذ ومنهــا تبــدأ المتابعــة علــى األعمــال 

والتقــدم فــي التنفيــذ، وجمــع معلومــات االنجــاز واســتخراج تقاريــر ســير العمــل.

يتخلــل مرحلــة االطــالق عــدد مــن االجتماعــات و ورش العمــل وذلــك للتأكــد مــن 
وضــع الجهــات علــى المســار الصحيــح للتحــول واســتدامة االعمــال, ادنــاه احصائيــة 

عــن االجتماعــات و ورش العمــل المنعقــدة خــالل المرحلــة:

219
جهة مستهدفة

لغايــات نقــل المعرفــة وضمــان اســتمرارية 
ورشــة   350 مــن  اكثــر  عقــد  تــم  االعمــال 
عمــل بالتعــاون مــع ادارة التدريــب والتغييــر 
االستشــاريين  و  االســتحقاق  مركــز  فــي 
هــذه  تمثلــت  حيــث  للمركــز  الداعميــن 
الــدورات فــي محوريــن اساســين كمــا يلــي: 

ورشات عمل متعلقة بالممكن 
التقني

ورشات عمل فنية
)المحور المحاسبي(
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المقدمة

مسارات المبادرات – المرحلة الرابعة 

اطالق مبادرات 
التحول

الممكنات التقنية 
الداعمة

مبادرة إدارة 
مبادرة إدارة التغييرالتدريب

اعداد األرصدة 
االفتتاحية ومسك

السجالت
حصر وجرد وتقييم 

األصول الثابتة
تجويد القواءم 

المالية 

الجهات المستهدفة
219 جهة

20202021202220232024
2024
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مرحلة ما قبل التنفيذ

مرحلة ما قبل التنفيذ:
وهــي المرحلــة التــي يتــم فيهــا موائمــة وطــرح الكراســات وترســية االستشــاريين المنفذيــن لمبــادرات التحــول, باإلضافــة الــى 

تفعيــل الممكــن التقنــي الداعــم للتحــول الــى اســاس االســتحقاق للجهــة.

تشكيل
القطاعات

الصحة وحماية 
البيئة والحماية 

االجتماعية

قطاع الشؤون 
االسالمية 

والثقافة

قطاع االسكان 
والمرافق العامة

قطاع التعليم

قطاع الشؤون 
االقتصادية

قطاع الدفاع قطاع الخدمات 
العمومية العامة

النظام العام 
وشؤون السالمة 

العامة

 عدد
الجهات

 19

 عدد
الجهات

 20

 عدد
الجهات

 30

 عدد
الجهات

 33

 عدد
الجهات

 40

 عدد
الجهات

 18

 عدد
الجهات

 24

 عدد
الجهات

 35
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اإلدارة العامة لشركاء التحول:

حالة مبادرة إعداد األرصدة االفتتاحية ومسك السجالت المحاسبية 

حالة مبادرة حصر وجرد وتقييم األصول الثابتة 

148

23

49

219

2020م

2021م

2022م

مبادرة حصر وتقييم األصول 

مسارات التنفيذ

االتفاقية االطارية الوطنيةكراسة الشروط والمواصفاتكراسة الشروط والمواصفات

219

41

2200 1820 010

2176

المسار
 المركزي

المسار
 الالمركزي

اتفاقية
اطارية

مواءمة        الطرح         الترسيةمواءمة        الطرح         الترسيةمواءمة        الطرح         الترسية
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حالة تفعيل الممكنات التقنية 

الممكنات التقنية 
الداعمة

الجهات المستهدفة
219

منصة تحول

نسخة من منصة 
Clone المسار السريع تحول

للنظام الموحد 
للموارد

الحكومية

بيئة 
تقنية موازية 

لألنظمة الحالية 
بالجهات 
جهات مستثناةالحكومية

نظام تقني على 
تقنية اوركل وتم 

استخدامه كممكن 
تقني لتحول 

الجهات الحكومية 
للمحاسبة على 

أساس االستحقاق. 
يضم النظام المالي 
ونظام المشتريات.

يمثل نسخ من 
منصة تحول يتم 

توفيره لعدد محدد 
من الجهات التي 

ترغب في الحصول 
على نسخة داخلية 
لحساسية بياناتها.

المسار السريع 
للنظام الموحد 

للموارد الحكومية 
 .SAP على تقنية

تم استهداف 
الجهات المستحدثة. 

نظام تقني يحتوي 
قنوات متكاملة 

لربط البيانات 
المالية للعمليات 
المحاسبية على 

أساس االستحقاق 
من األنظمة المالية 
بالجهات الحكومية 

وربطها بالنظام 
المالي الموحدة 

للموارد الحكومية 
 )UGRP(

مواءمة متطلبات 
العمل بموجب 

أساس االستحقاق 
مع األنظمة المالية 

الحالية للجهات 
والعمل على 

تطويرها. 
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حالة تفعيل الممكنات التقنية 

الممكنات التقنية 
الداعمة

الجهات المستهدفة
219

منصة تحول 
المستهدف:

157 جهة

نسخة من 
منصة تحول 

Clone
المستهدف:

13 جهة

المسار 
السريع للنظام 
الموحد للموارد 

الحكومية
المستهدف:

16 جهات

بيئة تقنية 
موازية لألنظمة 
الحالية بالجهات 

الحكومية
المستهدف:

2 جهة
جهات مستثناة

31 جهة

قيد
التنفيذ

تم
التفعيل

بدأ مسك
السجالت

47
جهة

110
جهة

36
جهة

قيد
التنفيذ

تم
التفعيل

بدأ مسك
السجالت

16
جهة

4
جهة

2
جهة

قيد
التنفيذ

تم
التفعيل

بدأ مسك
السجالت

14
جهة

17
جهة

7
جهة

قيد
التنفيذ

تم
التفعيل

بدأ مسك
السجالت

1
جهة

0
جهة

0
جهة

قيد
التنفيذ

تم
التفعيل

بدأ مسك
السجالت

0
جهة

2
جهة

2
جهة
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قطاع الصحة وحماية البيئة
والحماية االجتماعية

األصــول  واثبــات  لحصــر  الفرعيــة  اللجنــة  تشــكيل 
حكوميــة.  جهــات  لخمــس  وااللتزامــات 

أســاس  إلــى  المحاســبي  التحــول  مشــروع  إطــالق 
حكوميــة. جهــات  ســت  مــع  االســتحقاق 

عقــد ورشــة عمــل لمبــادرة حصــر وجــرد األصــول الخاصــة 
جهــات  لخمــس  الخاصــة  األصــول  ســجالت  ومراجعــة 

حكوميــة.

البــدء بتنفيــذ أعمــال مبــادرة إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة 
ومســك الســجالت المحاســبية لثــالث جهــات حكوميــة.

طــرح كراســة مبــادرة إعــداد األرصــدة االفتتاحية ومســك 
الســجالت المحاســبية لثــالث جهــات حكومية.

لمبــادرة  والمواصفــات  الشــروط  كراســة  مــن  االنتهــاء 
الســجالت  ومســك  االفتتاحيــة  األرصــدة  إعــداد 

حكوميــة. جهــات  ألربــع  المحاســبية 

عقد ورشة عمل منصة تحول لثالث جهات حكومية.

المنجزات خالل فترة التقرير

أبرز اإلنجازات على مستوى القطاعات

قطاع الشؤون االقتصادية

األصــول  واثبــات  لحصــر  الفرعيــة  اللجنــة  تشــكيل 
حكوميــة.  جهــات  لتســع  وااللتزامــات 

أســاس  إلــى  المحاســبي  التحــول  مشــروع  إطــالق 
حكوميــة. جهــات  ســت  مــع  االســتحقاق 

الشــروط والمواصفــات  مــن مواءمــة كراســة  االنتهــاء 
لمبــادرة إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة ومســك الســجالت 

المحاســبية ألربــع جهــات حكوميــة.

طــرح كراســة مبــادرة إعــداد األرصــدة االفتتاحية ومســك 
الســجالت المحاســبية لتســع جهات حكومية.
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قطاع الخدمات العمومية 

األصــول  واثبــات  لحصــر  الفرعيــة  اللجنــة  تشــكيل 
حكوميــة.  جهــات  لتســع  وااللتزامــات 

 مراجعــة جــودة إعــداد القوائــم الماليــة للعــام 2020 مــن 
قبــل مركز االســتحقاق.

طــرح كراســة مبــادرة إعــداد األرصــدة االفتتاحية ومســك 
الســجالت المحاســبية إلحــدى عشــر جهــة حكومية.

االنتهــاء مــن مراجعــة متطلبــات منصــة التحــول الخاصــة 
بمركــز االســتحقاق المحاســبي بــوزارة الماليــة.

البــدء بتنفيــذ أعمــال مبــادرة إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة 
العــام  للديــوان  المحاســبية  الســجالت  ومســك 

. ســبة للمحا

قطاع الشؤون اإلسالمية والثقافة  

طــرح كراســة مبــادرة إعــداد األرصــدة االفتتاحية ومســك 
الســجالت المحاســبية إلحــدى عشــر جهــة حكومية.

االنتهــاء مــن مراجعــة متطلبــات منصــة التحــول لجهتيــن 
حكوميــة.

البــدء بتنفيــذ أعمــال مبــادرة إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة 
ومســك الســجالت المحاســبية لبرنامــج جــودة الحيــاة.

متابعــة ودعــم العمــل علــى إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة 
بــوزارة الثقافــة. 

لمبــادرة  والمواصفــات  الشــروط  كراســة  مــن  االنتهــاء 
الرياضــة. لــوزارة  حصــر وتقييــم األصــول 

المنجزات خالل فترة التقرير

أبرز اإلنجازات على مستوى القطاعات
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المنجزات خالل فترة التقرير

أبرز اإلنجازات على مستوى القطاعات

قطاع اإلسكان والمرافق العامة 

البــدء بتنفيــذ أعمــال مبــادرة إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة 
ومســك الســجالت المحاســبية للهيئــة العامــة للعقــار.

األصــول  واثبــات  لحصــر  الفرعيــة  اللجنــة  تشــكيل 
حكوميــة. جهــات  ألربــع  وااللتزامــات 

أمانــة  لديــوان  الثابتــة  األصــول  بيانــات  كافــة  حصــر   
الشــرقية. المنطقــة 

طــرح كراســة مبــادرة إعــداد األرصدة االفتتاحية ومســك 
الســجالت المحاســبية لتســع جهات حكومية.

أســاس  إلــى  المحاســبي  التحــول  مشــروع  إطــالق 
حائــل. منطقــة  تطويــر  هيئــة  مــع  االســتحقاق 

قطاع النظام العام وشؤون
 السالمة العامة

االفتتاحيــة  األرصــدة  إعــداد  مبــادرة  كراســة  طــرح 
ومســك الســجالت المحاســبية إلحــدى عشــرة جهــة 

حكوميــة.

متابعــة ودعــم العمــل علــى إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة 
بــوزارة الداخليــة. 

قطاع الدفاع

طــرح كراســة مبــادرة إعــداد األرصدة االفتتاحية ومســك 
الســجالت المحاســبية لثالث جهات حكومية.

األصــول  وجــرد  حصــر  لمبــادرة  عمــل  ورشــة  عقــد 
الخاصــة ومراجعــة ســجالت األصــول الخاصــة لرئاســة 

العامــة. االســتخبارات 

قطاع التعليم

مبــادرة إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة ومســك الســجالت 
المحاســبية لســبعة عشــر جهــة حكوميــة.

االنتهــاء مــن مواءمــة كراســة الشــروط والمواصفــات 
لمبــادرة إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة ومســك الســجالت 

المحاســبية لثــالث جهــات حكوميــة.

االنتهــاء مــن مراجعــة متطلبــات منصــة تحــول وعقــد 
ورشــة عمــل منصــة التحــول لجهتيــن حكوميــة.
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امتثــاال واســتجابة لأمــر الســامي الكريــم رقــم )13059( وتاريــخ 16/3/1438هـــ القاضــي بالموافقــة علــى مشــروع تحــول 
جميــع الجهــات الحكوميــة مــن تطبيــق األســاس النقــدي إلــى أســاس االســتحقاق المحاســبي، تبلــورت قصــص نجــاح لتحويــل 
4 جهــات فــي قطــاع الصحــة وحمايــة البيئــة والحمايــة االجتماعيــة مــن األســاس النقــدي الــى أســاس االســتحقاق مــن خــالل 

فريــق مركــز االســتحقاق:

الهيئة الملكية لتطوير محمية االمام عبدالعزيز بن محمد. 1
هيئة رعاية األشخاص ذوي االعاقة. 2
الهيئة الملكية لتطوير محمية األمير محمد بن سلمان . 3
الهيئة الملكية لتطوير محمية الملك عبدالعزيز. 4

1200+
عملية محاسبية 

تم مسكها
على أساس 
االستحقاق

24
مخرجات أساسية 

تم تسليمها 
للجهات

350+
عقد تم مراجعته 

وتحليله

2500+
ساعة عمل

للفريق

75+
اجتماع و ورشة 

عمل تدريبية

وادناه تجدونه التفاصيل لعملية التحول في الجهات والمراحل التي تم العمل بها: 

مرحلة االعداد والتهيئة: 	 

قام شركاء التحول باإلعداد الجتماع االطالق وترتيب عقد اجتماع على أعلى مستويات في الجهات، والغاية . 1
          من االجتماع تمحورت في توضيح أهمية وفوائد االنضمام وتلبية متطلبات المشروع.

تم مشاركة ممكنات التحول الى أساس االستحقاق والدعم المقدم من المركز مع الجهات.. 2
تم تحديد آلية للتواصل مع الجهات واالجابة على جميع االستفسارات المتعلقة بأعمال المشروع.. 3

قصة نجاح 4 جهات في قطاع الصحة 
وحماية البيئة والحماية المجتمعية 
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تطبيق الممكن التقني:	 

تم التخاطب مع الجهات وعقد ورشة تعريفية عن الممكن التقني – منصة تحول.. 1
قام شركاء التحول بمواءمة ملفات الممكن التقني والحقا تفعيل منصة تحول في الجهات.. 2
تم عقد ورشتين عمل للحرص على نقل المعرفة لموظفين الجهات بخصوص منصة تحول.. 3
قام موظفين الجهات بتسجيل 1217 عملية بنجاح على منصة تحول.. 4

 

تنفيذ مبادرة اعداد األرصدة االفتتاحية ومسك السجالت:	 

تم عقد اجتماع مع الجهات لتوضيح أهداف وآلية تنفيذ أعمال المبادرة ضمن خطة عمل واطار زمني مخصص . 1
          للمبادرة.

تم االتفاق على آلية تواصل بشكل دوري للحرص على متابعة أعمال التنفيذ وتجنب المخاطر وحل التحديات.. 2
بعد ما تم مسبقا من توعية ومتابعة، قامت الجهات بتشكيل اللجنة الفرعية ولجنة تحول.. 3
تم عقد ورشة عمل إعداد سجالت األصول الثابتة االفتتاحية للجهات.. 4
قام شركاء التحول تزامنا بالعمل على مخرجات المبادرة والتي تتضمن ) دراسة الوضع الحالي، تطوير دليل . 5

السياسات واإلجراءات للجهات، اعداد قائمة مركز مالي افتتاحي، اعداد ميزان مراجعة، وإصدار قوائم مالية 
تتضمن اإليضاحات(.

تم تقديم الدعم والمشورة بشكل يومي وعلى مدار 6 أسابيع لكادر الجهات وعلى جميع المستويات، خالل . 6
أعمال تحليل وتسجيل العمليات على أساس االستحقاق وتطبيق المعايير الدولية للقطاع العام.

تم عرض المخرجات على إدارة مركز االستحقاق لغايات التغذية الراجعة.. 7
وبانتهاء تنفيذ أعمال المبادرة ، تم عرض المخرجات على مجلس إدارة الجهات ومشاركتها مع اللجان المعنية . 8

ليتم اعتمادها في الجهات.
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وتمثلت تفاصيل التحول للجهة والدعم المقدم من المركز بما يلي : 

مرحلة االعداد والتهيئة: 	 

تــم دراســة الوضــع الحالــي للجهــة مــن ناحيــة عــدد العمليــات الماليــة وحجــم المصروفــات الــرأس ماليــة وعــدد أوامــر 
الدفــع عــن طريــق شــركاء التحــول وبالدعــم مــن رئيــس قطــاع الشــؤون االقتصاديــة . 

وبنــاءا علــى دراســة الوضــع الحالــي للــوزارة تــم اطــالق مشــروع التحــول الــى أســاس االســتحقاق فــي تاريــخ 9 – يوليــو 
– 2020 وتــم مشــاركة ممكنــات التحــول الــى أســاس االســتحقاق والدعــم المقــدم مــن المركــز مــع الجهــة مــع 

توضيــح أدوار شــركاء التحــول وآليــة الدعــم المقــدم.

امتثــاال واســتجابة لأمــر الســامي الكريــم رقــم )13059( وتاريــخ 16/3/1438هـــ القاضــي بالموافقــة علــى مشــروع تحــول 
جميــع الجهــات الحكوميــة مــن تطبيــق األســاس النقــدي إلــى أســاس االســتحقاق المحاســبي، تبلــورت قصــة نجــاح تحــول 
وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة مــن األســاس النقــدي الــى أســاس االســتحقاق مــن خــالل الدعــم المتواصــل والحثيــث مــن 

فريــق مركــز االســتحقاق حيــث تلخصــت كمــا يلــي:

قصة نجاح وزارة الصناعة والثروة المعدنية

مشاركة متطلبات 
التحول مع الجعة 

وتقديم الدعم لغايات 
التأكد من ان الوزارة قادرة 

على مشاركة البيانات
كاملة

موائمة الكراسات 
لمبادرة اعداد األرصدة 

االفتتاحية مع متطلبات 
التحول والتأكد من 

شموليتها لنطاق
التحول

االطالق
مع الجهة وايضاح معنى 

التحول الى أساس 
االستحقاق

تقديم الدعم في 
التأكد ان االستشاريين 
على فهم تام للمبادرة 
والتأكد من التسليمات 
وموائمتها لمتطلبات 

التحول

تقديم ورش العمل 
والتنسيق لها لغايات 

التأكد من نقل المعرفة 
وحصول الجهة على 

التدريب الكافي لمسك
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ولغايــات تجــاوز العقبــات اثنــاء التنفيــذ تــم مناقشــة المخاطــر المتعلقــة بالتحــول الــى أســاس االســتحقاق المتوقعــة 
مــع الــوزارة وآليــة تجاوزهــا والتعامــل معهــا.

وللتأكــد مــن ان يتــم تنفيــذ مبــادرة التحــول بالطريقــة المطلوبــة والنطــاق المخصــص تــم تشــكيل لجنــة التحــول فــي 
الــوزارة لغايــات الرقابــة مــن ناحيــة والتنفيــذ مــن ناحيــة أخــرى.

مبادرة اعداد األرصدة االفتتاحية ومسك السجالت: 	 

تــم بــدء العمــل مــع الــوزارة وتقديــم الدعــم لفريــق الــوزارة إلعــداد كراســة الشــروط والمواصفــات لمبــادرة اعــداد 
األرصــدة االفتتاحيــة ومســك الســجالت.

مــن بعــد الطــرح تــم متابعــة األعمــال المتعلقــة بالطــرح والتأكــد مــن فهــم وقــدرة صاحــب العــرض الفائــز علــى تنفيــذ 
مبــادرات المشــروع.

ولغايــات تأكيــد الدعــم للــوزارة والتأكيــد علــى مســؤولية المركــز فــي عمليــة التحــول تــم حضــور اجتمــاع االطــالق مــع 
االستشــاري والتأكــد مــن التزامــه بالجــدول الزمنــي والمخرجــات التعاقديــة للمشــروع.

مبادرة حصر وجرد وتقييم األصول: 	 

تــم البــدء بالمبــادرة بالعمــل مــع الــوزارة علــى تشــكيل اللجنــة الفرعيــة لحصــر وتقييــم األصــول لغايــات رقابــة التنفيــذ 
للمبــادرة.

ثــم تــم بــدء العمــل مــع الــوزارة وتقديــم الدعــم لفريــق الــوزارة إلعــداد كراســة الشــروط والمواصفــات لمبــادرة حصــر 
وجــرد وتقييــم األصــول.

مــن بعــد الطــرح تــم متابعــة األعمــال المتعلقــة بالطــرح والتأكــد مــن فهــم وقــدرة صاحــب العــرض الفائــز علــى تنفيــذ 
مبــادرات المشــروع.

ولغايــات تأكيــد الدعــم للــوزارة والتأكيــد علــى مســؤولية المركــز فــي عمليــة التحــول تــم حضــور اجتمــاع االطــالق مــع 
االستشــاري والتأكــد مــن التزامــه بالجــدول الزمنــي والمخرجــات التعاقديــة للمشــروع.

بالتعــاون مــا بيــن مركــز االســتحقاق المحاســبية و وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة تــم اختيــار واعتمــاد االعمــار 
اإلنتاجيــة ألصــول الــوزارة.

تــم تقييــم األصــول العقاريــة مركزيــا )مــن خــالل المركــز( مــن خــالل اســتالم نمــوذج )ج( مــن الجهــات وتحليلــه وتقييــم 
األصــول المذكــورة فيــه.
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مخرجات مراحل مشروع التحول الى أساس االستحقاق
في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

ت من المرحلة
المخرجا

تقرير تحليل الفجوات للسياسات واإلجراءات المحاسبية	 
دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية المطور )للجهة(	 
نموذج القوائم المالية بما في ذلك إيضاحات القوائم المالية 	 
تقرير تحليل الفجوات لدليل الحسابات وتوافر المعلوماتة	 
مذكرة عن تحديد طبيعة العالقة مع الجهات المسيطر عليها أو الُمسيطرة	 
تقرير تقويم سياسات وإجراءات )الجهة( 	 
خطة تحول )الجهة( إلى تطبيق معايير المحاسبة والسياسات المحاسبية 	 

للقطاع العام المبنية على أساس االستحقاق
تقارير الجرد والحصر والتقييم للبنود المشمولة بنطاق العمل	 
تقرير األرصدة االفتتاحية وقائمة المركز المالي االفتتاحي )للجهة( 	 
تقارير عن أعمال مسك الحسابات واإلقفاالت الشهرية والدورية والسنوية	 
القوائم المالية السنوية المنفصلة )والموحدة إذا انطبق ذلك( )للجهة( 	 

للسنوات المالية المنتهية في )30/12 من كل سنة ميالدية( بما تشمله من 
إيضاحات، وأوراق العمل ذات الصلة

تقرير شهري عن سير أعمال المشروع شاماًل التنفيذ مقابل نطاق عمل 	 
االستشاري والخطة المعتمدة لتحول )الجهة(

الخطة التفصيلية لتنفيذ المشروع  	 
تقارير تقييم توضح المنهجية المتبعة واالفتراضات الرئيسية فنيا وماليا	 
سجالت الحصر لجميع األصول الواردة في نطاق عمل الكراسة 	 
قوائم وتقارير الجرد التي سيتم ارسالها الى مركز االستحقاق	 
سجل أصول شامل تصنيف وترميز األصول    	 
سجل األصول الثابتة تحت التنفيذ	 
تقرير يتضمن التقييم والقيم االفتتاحية لأصول	 

مرحلة
مبادرة االعداد 

والتهيئة

مرحلة
مبادرة اعداد األرصدة 

االفتتاحية ومسك 
السجالت

مرحلة
مبادرة حصر وجرد 

وتقييم األصول

عقد اجتماع االطالق	 
تشكيل لجنة التحول	 
استالم سجل المفوضين	 
استالم استبيان الوضع الحالي	 
استالم سجل المخاطر والتحديات	 
استالم استبيان السيطرة	 
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إدارة المبادرات 
المركزية
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الهيكل التنظيمي لدعم المبادرات 

ــر  تــم تشــكيل اللجنــة المركزيــة لحصــر وقيــاس وإثبــات أصــول والتزامــات الجهــات الحكوميــة بموجــب قــرار مــن معالــي وزي
ــة. ــة ممثليــن عــن الجهــات الحكوميــة ذات الصل ــة، وعضوي ــة التنفيذي ــاًء علــى موافقــة اللجن ــة بن المالي

تتولــى اللجنــة المركزيــة لحصــر وقيــاس وإثبــات أصــول والتزامــات الجهــات الحكوميــة التنظيــم والرقابــة علــى المبــادرات 
التاليــة لحصــر وقيــاس وإثبــات أصــول والتزامــات الجهــات الحكوميــة وذلــك بغــرض التوصيــة للجنــة التنفيذيــة العتمــاد 

األرصــدة االفتتاحيــة ألول قوائــم ماليــة للجهــات الحكوميــة.
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مسار األصول الثابتة 

تــم التوجيــه مــن قبــل اللجنــة المركزيــة فــي اجتمــاع اللجنــة المركزيــة الثانــي علــى بنــاء مســار خــاص لحصــر وتقييــم األصــول 
الثابتــة والــذي يتكــون بشــكل أساســي مــن المبــادرات التاليــة بدعــم مــن مركــز االســتحقاق ومتابعــة مــن اللجنــة المركزيــة 
علــى دعــم الجهــات فــي بنــاء ســجالت أصــول ثابتــة تتوافــق مــع المعاييــر وسياســات المحاســبة للقطــاع العــام المبنيــة علــى 

أســاس االســتحقاق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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ــخ  ــم رقــم )51574( وتاري ــخ 16 ديســمبر 2016م، واألمــر الســامي الكري ــم رقــم )13059( وتاري وفقــًا لأمــر الســامي الكري
ــى أســاس  ــق األســاس النقــدي إل ــة مــن تطبي ــع الجهــات الحكومي ــذ مشــروع تحــول جمي ــو 2019م، القاضــي بتنفي 13 ماي
االســتحقاق المحاســبي، قــام مركــز االســتحقاق المحاســبي ببنــاء خطــط التنفيــذ للمشــروع لضمــان تحقيــق المســتهدفات 
الــواردة فــي األوامــر الســامية بدعــم الجهــات الحكوميــة بمســك الســجالت المحاســبية علــى أســاس االســتحقاق تدريجيــًا 

حتــى عــام 2023م.

ومــن مهــام اللجنــة المركزيــة تأييــد اعتمــاد مخرجــات مبــادرات التحــول المحاســبي المتعلقــة باألصــول وااللتزامــات. وشــرعت 
اللجنــة المركزيــة علــى متابعــة أعمــال التحــول المحاســبي وذلــك مــن خــالل تذليــل الصعــاب و الربــط مــع األطــراف ذات 

العالقــة.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
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مبادرات التحول المتعلقة باألصول وااللتزامات في الجهات الحكومية

مبادرة إعداد األرصدة االفتتاحية ومسك الحسابات إلعداد القوائم المالية
مبادرة حصر وجرد وتقييم األصول لغرض اعداد المركز المالي

أهداف المبادرة

مباشــرة الجهــات الحكوميــة باألعمــال المحاســبية الحكوميــة اليوميــة المبنيــة علــى أســاس 
االســتحقاق. والبــدء بإصــدار جميــع المســتندات والنمــاذج الموحــدة، والتــي تتضمــن علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر: الدفاتــر اليوميــة ودفاتــر الحســابات االلكترونيــة وإصــدار التقاريــر األســبوعية 
ــر والمســتندات الموضحــة فــي سياســات  والشــهرية والربــع ســنوية والســنوية وأي مــن التقاري

ــى أســاس االســتحقاق.   ــة عل وإجــراءات المحاســبة الحكومي

نطاق العمل

ــر اليوميــة والمحاســبية المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق فــي التســجيالت  -  اســتخدام الدفات
ــن التأكــد مــن صحــة  ــى األســاس النقــدي لمــّدة ســنة واحــدة لحي ــة، وبشــكل مــوازي عل اليومي

البيانــات المخرجــة مــن األنظمــة المحاســبّية الجديــدة. 

-  رفع التقارير والمستندات على النظام المحاسبي 

-  إصــدار القوائــم الماليــة )قائمــة المركــز المالــي، قائمــة األداء المالــي، قائمــة التغيــرات فــي 
صافــي األصول/حقــوق الملكّيــة، قائمــة التدفقــات النقدّيــة، اإليضاحــات(

 )group reporting entities( ــة ــة علــى مســتوى الجهــات االقتصادي ــم المالي ــد القوائ -  توحي
ومشــاركة القوائــم الماليــة مــع الجهــات المعنيــة للمراجعــة.

المخرجات لمبادرة إعداد األرصدة االفتتاحية ومسك الحسابات إلعداد القوائم المالية

-  التقارير المحاسبية على أساس االستحقاق.

-  موازيــن المراجعــة والقوائــم الماليــة الســنوية للجهــات الحكوميــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2020م / الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م حســب الجهــة وخارطــة 

الطريــق الموضحــة فــي القســم التالــي مــن هــذا التقريــر.
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مبادرة حصر وجرد وتقييم األصول لغرض اعداد المركز المالي

مبادرة إعداد األرصدة االفتتاحية ومسك الحسابات إلعداد القوائم المالية
مبادرة حصر وجرد وتقييم األصول لغرض اعداد المركز المالي

أهداف المبادرة

-  حصر وجرد ترميز األصول الثابتة )المعدات واآلالت والبنية التحتية(

-  تقييم هذه األصول واحتساب القيم االفتتاحية ألغراض محاسبية 

نطاق العمل

-  تصميم نماذج الحصر والجرد

-  إعداد الخطط التفصيلية لعملية الجرد والترميز 

ــر  ــى اصــدار تقاري ــة لهــذه األصــول حســب نمــاذج الحصــر باالضافــة ال ــم جــرد دوري -  اصــدار قوائ
ــم جردهــا  ــة األصــول التــي ت ــة ســير المشــروع وحال ــة تعنــى بحال دوري

-  تقييم األصول واحتساب القيم االفتتاحية ألغراض محاسبية 

العادلــة  القيــم  لدعــم  االفتراضــات  و  المتبعــة  المنهجيــة  لتوضيــح  التقييــم  تقاريــر  إصــدار    -
لمحتســبة  ا

المخرجات

-  نماذج الحصر  و الجرد لأالت والمعدات والبنية التحتية.

-  قوائم الجرد لآلالت والمعدات والبنية التحتية.

-  سجالت مالية للمعدات واآلالت والبنية التحتية  تتضمن  نتائج التقييم والقيم االفتتاحية.

-  تقارير تقييم توضح المنهجية المتبعة واالفتراضات الرئيسية.
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تجويد القوائم المالية
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مستهدفات مبادرات التحول
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استمرار األعمال واالجتماعات بين المركز وهيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية

بداية ورش العمل للفريق المشترك 
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العامــة وقــع مركــز  الجهــات  أصــول  بالمواءمــة وتوحيــد جهــود حصــر وتســجيل  المتعلقــة  المركزيــة  اللجنــة  بتوجيهــات 
االســتحقاق المحاســبي فــي وزارة الماليــة والبرنامــج الوطنــي لدعــم إدارة المشــروعات والتشــغيل والصيانــة فــي الجهــات 
العامــة “مشــروعات”؛ مذكــرة تفاهــم تهــدف إلــى توحيــد الجهــود ورفــع مســتوى المواءمــة بيــن الجهتيــن فيمــا يتعلــق بدعــم 
الجهــات العامــة فــي عمليــات حصــر وتســجيل األصــول، وبمــا يخــدم رفــع كفــاءة إدارتهــا وتشــغيلها للتحــول نحــو منهجيــة 

إدارة األصــول والمرافــق، باإلضافــة إلــى دعــم خطــة التحــول الحكومــي ألســاس االســتحقاق المحاســبي.

األعمال المنجزة للمواءمة مع هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية

عقــد عــدة اجتماعــات مــع فريــق العمــل مــن الــوزارة لفهــم محــاور االتفاقيــة اإلطاريــة للكراســات التــي ســتطرح 
مــن مســار مركــزي و تقديــم الدعــم لمركــز االســتحقاق لوضــع أســس تنفيــذ االتفاقيــة اإلطاريــة وتحضيــر الورشــة 

التعريفيــة للمقاوليــن و العمــل علــى االجابــة علــى االســئلة بمــا يخــص االتفاقيــة اإلطاريــة

العمــل علــى فهــم الوضــع الحالــي لمبــادرة هيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة وتقاطعهــا مــع مبــادرة 
تطبيــق الدليــل الشــامل

ربــط تصنيفــات األصــول الثابتــة فــي وزارة الماليــة نمــوذج )أ( لتصنيــف وترميــز األصــول مــع تصنيفــات األصــول لهيئــة 
كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة ووضعهــا فــي نمــوذج )ه( ربــط تصنيفــات األصــول مــع الحســابات الطبيعيــة 

المتعلقــة بهــا

تحديــث نمــاذج الحصــر والجــرد )ج( ومنهجيــة التنفيــذ بحســب أعمــال المواءمــة مــع هيئة كفاءة اإلنفاق والمشــروعات 
الحكوميــة و قاعــدة البيانــات مــع األخــذ بعيــن االعتبــار فــي النمــاذج ســيكون حســب تعريــف األصــل المالــي فــي 

الدليــل الشــامل

العمــل مــع المركــز إلرســال ورقــة عمــل التــي تحتــوي علــى تصنيفــات األصــول والتــي تــم اعتمــاد تصنيفــات المســتوى 
الثانــي لتكــون ضمــن قائمــة التســعير مــع مشــروعات )هيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة(

1

3

4

2

5
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نتائج مناقشة مالحظات كفاءة اإلنفاق
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مبادرة تطبيق الدليل الشامل لحصر وتقييم األصول

لتيســير تطبيــق معاييــر المحاســبة للقطــاع العــام المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق فــي المملكــة ألول مــرة، تــم 
إعــداد الدليــل الشــامل لحصــر وتقييــم األصــول للجهــات الحكوميــة والــذي يهــدف إلــى بيــان إجــراءات حصــر وجــرد وتصنيــف 
وترميــز وإثبــات وقيــاس أصــول الجهــات الحكوميــة وذلــك بغــرض إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة ألول فتــرة محاســبية يعــد عنهــا 
قوائــم ماليــة وتســجيل األصــول بمــا يتوافــق بشــكل كامــل مــع تطبيــق معاييــر وسياســات المحاســبة للقطــاع العــام المبنيــة 

علــى أســاس االســتحقاق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ــادرة تطبيــق الدليــل الشــامل التــي تقــع تحــت إشــراف اللجنــة  ولتســهيل التطبيــق الفعلــي للجهــات تــم إنشــاء مب
ــة المركزي

أهداف المبادرة

متابعــة تطبيــق الدليــل الشــامل مــن خــالل تقديــم الدعــم الــالزم لمركــز االســتحقاق المحاســبي 
واللجنــة المركزيــة والجهــات الحكوميــة لتحضيــر الســجالت االفتتاحيــة للجهــات التــي توضــح 
األصــول المملوكــة مــن قبــل الحكومــة وتصنيفهــا بنــاء علــى تعليمــات موحــدة مبنيــة علــى 

أســاس االســتحقاق وبمــا يتوائــم مــع الدليــل الشــامل لأصــول.

نطاق العمل )أبرز المهام( 

-  توفيــر الدعــم الفنــي فــي عمليــات الحصــر والجــرد والتقييــم لمركز االســتحقاق واللجــان الفرعية 
واإلجابة على االستفســارات.

-  دعــم مركــز االســتحقاق بتحديــد النمــاذج الموحــدة ومراجعــة تقاريــر بيانــات األصــول قبــل 
رفعهــا للجنــة المركزيــة واعتمادهــا.

-  دعم مركز االستحقاق المحاسبي بالتأكد من اتباع الجهات الحكومية لإلجراءات المعتمدة.

ــار فــي الدليــل  -  دعــم مركــز االســتحقاق بالتوصيــات والتحســينات الواجــب أخذهــا بعيــن االعتب
الشــامل.

-  دعــم مركــز االســتحقاق بتحديــد المتطلبــات المرتبطــة بنظــام إدارة بيانــات أصــول الجهــات 
الحكوميــة.

-  القيام بزيارات ميدانية للجهات الحكومية في كافة أنحاء المملكة خالل فترة التنفيذ.

-  المشاركة في ورش العمل التي تعدها اللجان للمساعدة.
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إحصائيات أعمال مبادرة تطبيق الدليل الشامل  
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بنــاءا علــى توجيهــات اللجنــة المركزيــة، تعمــل المبــادرة علــى دعــم مركــز االســتحقاق المحاســبي مــن خــالل القيــام 
بأعمــال علــى المســتوى المركــزي لتســاند مركــز االســتحقاق فــي القيــام باألعمــال المتعلقــة باألصــول الثابتة بشــكل 

فعــال. ومــا يلــي أهــم هــذه األعمــال التــي تمــت:

دراسة ومقارنة تجارب سابقة
عــرض تجــارب الــدول الســابقة فــي التحــول ألســاس االســتحقاق واالســتفادة مــن الــدروس والتجــارب التــي 
ــدروس المســتفادة ــة التحــول والمعوقــات وال تمــت ســواء علــى المســتوى المحلــي أو الخارجــي لنقــل تجرب

المواءمة مع المبادرات ذات الصلة
مواءمــة األعمــال بيــن المبــادرات المختلفــة المتعلقــة باألصــول الثابتــة لتكــون جميــع المبــادرات علــى نفــس 
المســتوى مــن الدرايــة بأعمــال المشــروع وتعزيــز الوصــول إلــى الهــدف المشــترك وهــو التحــول ألســاس 

االســتحقاق للجهــات الحكوميــة

التحديث والتطوير للدليل الشامل
القيــام بالتحديثــات المطلوبــة علــى الدليــل الشــامل لحصــر وتقييــم األصــول الثابتــة ليتوائــم مــع التحديــات التــي 

يتــم مواجهتهــا مــن قبــل الجهــات وتوضيــح بعــض المســائل المحاســبية للجهــات الحكوميــة المختلفــة

دعم وتمكين شركاء التحول
تقديــم الدعــم لشــركاء التحــول الذيــن يعتبــرون ركيــزة أساســية فــي برنامــج التحــول وتمكينهــم مــن تنفيــذ 
المهــام المرتبطــة ضمــن مســار األصــول الثابتــة والعمــل علــى نقــل المعرفــة ومشــاركة المعلومــات لتحقيــق 

األهــداف المرجــوة

1.1 دراسة ومقارنة تجارب سابقة

التحــول  التحــول ألســاس االســتحقاق لنقــل تجربــة  تــم دراســة تجــارب دول ســابقة فــي  اللجنــة المركزيــة  بتوجيــه مــن 
واالســتفادة مــن الــدروس والتجــارب التــي تمــت علــى المســتوى المحلــي والدولــي ومشــاركتها مــع اللجنــة المركزيــة 
وأصحــاب االختصــاص للبحــث فــي إمكانيــة تطبيــق التجربــة المتبعــة فــي الخــارج فــي التحــول ألســاس االســتحقاق ومــدى 
نجــاح تطبيقهــا فــي المملكــة ,ومــن هــذه الــدول التــي تــم دراســة تجربتهــا )المملكــة المتحــدة, نيوزيالنــدا, ماليزيــا, المانيــا, 

الفيليبيــن, النمســا(.

يمكن تقسيم الدراسات التي تمت إلى قسمين رئيسين: خبرات جهات دولية، وخبرات جهات محلية.

وتم عرض تجربة المملكة في التحول المحاسبي في مؤتمر دولي

1.1

1.2

1.3

1.4
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تجارب الدول األخرى

-  تــم عــرض تجــارب ســابقة للتحــول ألســاس االســتحقاق للــدول التاليــة )ماليزيــا و المانيــا و الفيليبيــن( علــى اللجنــة 
ــة  ــا المتعلقــة بذلــك لالســتفادة مــن خبراتهــم و البحــث فــي آلي ــع ومناقشــة القضاي ــة الراب ــة فــي اجتمــاع اللجن المركزي

تطبيقهــا فــي المملكــة

-  تــم العمــل علــى اإلجابــة علــى استفســارات أعضــاء اللجنــة المركزيــة المتعلقــة بتجــارب الــدول األخــرى عــن طريــق عقــد 
اجتماعــات مــع األشــخاص الممثليــن لبلدانهــم والذيــن قامــوا بخــوض تجربــة التحــول ألســاس االســتحقاق

-  البحــث فــي تجــارب الــدول التاليــة )المملكــة المتحــدة و كرواتيــا و نيوزيالنــدا و اليابــان( فــي النهــج الــذي تــم 
اســتخدامه فــي عمليــة بنــاء نظــام تســجيل األصــول الثابتــة وكيفيــة جمــع البيانــات لعمــل ســجل أصــول موحــد, لالســتفادة 

فــي كيفيــة بنــاء نظــام موحــد علــى مســتوى المملكــة

-  البحــث فــي تجــارب الدولتيــن ماليزيــا وكرواتيــا فــي النهــج المســتخدم فــي عمليــة بنــاء نظــام تســجيل األصــول الثابتــة 
وكيفيــة تجميــع البيانــات لعمــل ســجل أصــول موحــد واألخــذ بالطريقــة األنســب والقابلــة للتطبيــق فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية

ــإدارة األصــول العقاريــة للدولــة و  ــر المســتخدمة فيمــا يتعلــق ب ــة النمســا فــي طــرح المعايي -  عقــد ورشــة عمــل لتجرب
مركزيتهــا و المســؤوليات المترتبــة عليهــا لمقارنتهــا بمســؤوليات الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة فــي المملكــة للتوصــل 

ألفضــل ممارســة ممكــن تطبيقهــا فــي إدارة عقــارات الدولــة

تجارب جهات محلية داخل المملكة 

-  عقــد ورشــة عمــل لتجربــة الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــال فــي مشــروع حصــر وجــرد وتقييــم األصــول و المعالجــات 
المحاســبية الخاصــة فــي األصــول الثابتــة علــى مركــز االســتحقاق المحاســبي حيــث تعــد الهيئــة مــن أولــى الجهــات 
ــر مــن  ــا الكثي ــة للقطــاع العــام. حيــث واجهن ــر المحاســبية الدولي ــق المعايي ــي تطب ــة الســعودية الت فــي المملكــة العربي
التحديــات و اســتطعنا مواجهتهــا ووضــع إجــراءات وحلــول مناســبة ســاعدت علــى تخفيــف وتجنــب هــذه التحديــات وتمــت 

االســتفادة منهــا وإثــراء خبراتنــا فــي هــذا المجــال

-  عقــد ورشــة عمــل لتجربــة شــركة مطــارات القابضــة فــي مشــروع حصــر وجــرد وتقييــم األصــول و المعالجــات المحاســبية 
الخاصــة فــي األصــول الثابتــة علــى مركــز االســتحقاق المحاســبي و هــي شــركة تابعــة للهيئــة العامــة للطيــران المدنــي 
الســعودي )GACA( خالل الســنوات الســابقة قمنا بتنفيذ مشــروعين لشــركة مطارات لمســاعدتهم في إنشــاء السجالت 
االفتتاحيــة لأصــول الثابتــة حيــث تضمــن ذلــك التنفيــذ الواقعــي لعمليــات جــرد ووضــع العالمــات علــى األصــول الثابتــة 

وتقييمها
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عرض تجربة المملكة العربية السعودية

علــى الصعيــد اآلخــر، قــام مركــز االســتحقاق ممثــال باألســتاذ عبــد اللــه المهــذل بالمشــاركة فــي مؤتمــر دولــي يضــم أكثــر 
 )CEF( ومركــز التميــز فــي التمويــل )CIPFA( مــن أربعيــن دولــة تحــت رعايــة المعهــد القانونــي للتمويــل العــام والمحاســبة

والــذي كان بعنــوان دعــم تطــورات وأوجــه التعــاون فــي المحاســبة والمراجعــة.

حيــث تــم عــرض تجربــة المملكــة فــي التحــول المحاســبي ودور تطبيــق المعاييــر المحاســبية الدوليــة للمملكــة العربيــة 
الســعودية فــي تحســين إدارة أصــول القطــاع العــام.

األستاذ عبد الله المهذل
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1.2 المواءمة مع المبادرات ذات الصلة 

إن مــن أهــم الركائــز لنجــاح التحــول المحاســبي هــو العمــل علــى المواءمــة بيــن جميــع المبــادرات المتعلقــة بمشــروع التحــول 
ألســاس االســتحقاق المحاســبي بشــكل عــام والمواءمــة مــع الجهــات المرتبطــة بمســار األصــول الثابتــة مثــل الهيئــة العامــة 

لعقــارات الدولــة, وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان, هيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة

الجهات التي تتم المواءمة معها

-  هناك عدة جهات أو مبادرات تتم المواءمة معها لتحقيق األهداف المرجوة من التحول وهي:

-  مبادرة تقييم األراضي والمباني للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية

-  هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية.

-  اإلدارة العامة للمعايير والسياسات.

-  المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

-  مبادرة ضبط الجودة

المخرجات

-  عمــل وثيقــة متطلبــات األعمــال لبنــاء نظــام جمــع بيانــات األصــول الثابتــة ومشــاركته مــع ادارة تقنيــة المعلومــات ليتــم 
تنفيذه.

-  إعداد تصميم الحل الهندسي لنظام جمع بيانات األصول.

-  الدورة المستندية.

-  إعــداد الوثيقــة الداعمــة لمعلــم أداء الربــع الثالــث )تقريــر حصــر األصــول للجهــات الحكوميــة المجموعــة األولــى( والتــي 
تمثــل 23 جهــة حكوميــة.

-  إعــداد الوثيقــة الداعمــة لمعلــم أداء الربــع الرابــع )تقريــر حصــر األصــول للجهــات الحكوميــة المجموعــة الثانيــة( والتــي 
تمثــل 29 جهــة حكوميــة.
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مبادرة تقييم األراضي والمباني للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية

عقــد عــدة اجتماعــات مــع المبــادرة لالطــالع علــى المنهجيــة التــي ستســتخدم فــي تقييــم 
األراضــي و المبانــي

مشــاركة نمــوذج )ج( لحصــر وجــرد وتقييــم األصــول مــع المبــادرة لالتفــاق علــى الحقــول 
الواجــب تعبئتهــا أثنــاء عمليــة جمــع البيانــات والتــي تســاعد فــي عمليــة التقييــم واالطــالع 

علــى المنهجيــة التــي ستســتخدم فــي تقييــم األصــول الثابتــة )األراضــي والمبانــي(

مــع  مواءمتهــا  ليتــم  األعمــال  مواصفــات  وثيقــة  مناقشــة  و  التقنيــة  الحلــول  عــرض 
متطلبــات مبــادرة تقييــم األراضــي والمبانــي للجهــات الحكوميــة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية

مناقشــة بعــض التعريفــات الخاصــة باألصــول العقاريــة فــي الدليــل الشــامل لحصــر وجــرد و 
تقييــم األصــول و مشــاركة نمــوذج )أ( الخــاص بتصنيــف و ترميــز األصــول الثابتــة لالطــالع 
عليــه واالسترشــاد بــه مــن أجــل تصنيــف األصــول التــي تــم الحصــول علــى بياناتهــا مــن 

أراضــي و مبانــي

إعــداد ومناقشــة شــجرة قــرارات لتصنيــف األصــول العقاريــة وتقييمهــا ومــا هــي األصــول 
الواجــب تقييمهــا و مشــاركتها مــع استشــاري المبــادرة مــع ذكــر تجــارب الســابقة للــدول 
إدارة  مــع  تتناســب  التقييــم  عمليــة  فــي  مشــتركة  آليــة  لوضــع  التقييــم  عمليــة  فــي 
السياســات والمعاييــر المحاســبية المنبثقــة مــن معاييــر القطــاع العــام فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية

عقــد ورشــة عمــل مــع المبــادرة لشــرح الدليــل الشــامل ومناقشــة نمــاذج جمــع البيانــات 
وكيفيــة تعبئتهــا وباألخــص قســم األراضــي والمبانــي

تطوير نظام إدارة بيانات األصول للجهات الحكومية )1/2(

تنفيــذا لتوجيهــات اللجنــة المركزيــة لتطويــر حل/نظــام مؤقــت لمرحلــة جمــع البيانــات لمشــاريع األصــول الثابتــة وتقديــم 
UGRP إرشــادات حــول وظائــف النظــام والقــدرة علــى نقــل البيانــات فــي المســتقبل إلــى نظــام

دراســة تســجيل المعلومــات التفصيليــة المتعلقــة باألصــول وصيانتهــا وتشــغيلها ضمــن )Data Warehouse( بنظــام إدارة 
المــوارد الحكوميــة الموحــد )UGRP( للتمكــن مــن إجــراء المقارنــات بيــن األصــول

بحــث إمكانيــة بنــاء منصــة إلكترونيــة الســتخدامها مرحليــًا فــي جمــع بيانــات األصــول للجهــات الحكوميــة ومــن ثــم تغذيــة 
ــة والتشــغيل مســتقباًل مــن خــالل المعلومــات المســجلة بهــذه المنصــة األنظمــة المحاســبية وأنظمــة الصيان

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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المتطلبــات فــي سلســلة مــن  الثابتــة و تحديــد  البيانــات الحكوميــة لأصــول  المقتــرح لقاعــدة  الحــل  عــرض ومناقشــة 
االجتماعــات مــع المركــز الوطنــي لنظــم المــوارد الحكوميــة, و المســؤولين عــن نظــام المحــاكاة, الهيئــة العامــة لعقــارات 

الدولــة و هيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة

إعــداد عــرض لمناقشــة خيــارات بنــاء مســتودع البيانــات المركــزي لأصــول الثابتــة فــي الجهــات الحكوميــة علــى اللجنــة 
المركزيــة

ــار  ــن االعتب ــة تواصــل األطــراف مــع النظــام مــع األخــذ بعي ــات وكيفي ــات األساســية لمســتودع البيان إعــداد عــرض المتطلب
توصيــة اللجنــة المركزيــة الموضحــة كالتالــي: يجــب أن تكــون المعاييــر اإلرشــادية عنــد النظــر فــي الخيــارات المتاحــة لمســتودع 
ــات واســتخدام أدوات ذكاء األعمــال،  ــات هــي ســهولة االســتخدام علــى الجهــة الحكوميــة، وســهولة اســترجاع البيان البيان

والقــدرة علــى نقــل البيانــات بســهولة إلــى نظــام UGRP فــي المســتقبل

مناقشــة متطلبــات مســتودع البيانــات مــع فريــق الــوزارة و فريــق المركــز الوطنــي لنظم الموارد الحكوميــة لفهم اإلمكانيات 
التقنيــة المتاحة 

تطوير نظام إدارة بيانات األصول للجهات الحكومية  )2/2(

العمــل مــع فريــق الــوزارة وفريــق المركــز الوطنــي لنظــم المــوارد الحكوميــة لعكــس متطلبــات مشــروع خدمــة جمــع بيانــات 
 )BRD( فــي النمــوذج الموحــد لكتابــة وثيقــة مواصفــات االعمــال ) األصــول للجهــات الحكوميــة علــى منصــة ) حصــر

عقــد اجتماعــات مــع مبــادرة تقييــم األراضــي والمبانــي للجهــات الحكوميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعكــس 
 )BRD( متطلباتهــم علــى وثيقــة مواصفــات االعمــال

تطويــر وتحديــث النمــاذج الــذي ســيتم رفعهــا علــى النظــام وتوضيــح متطلبــات جميــع الحقــول فــي هــذه النمــاذج المرفقــة 
مــع وثيقــة مواصفــات االعمــال )BRD(. والتحديــث علــى وثيقــة مواصفــات االعمــال )BRD( علــى عــدة نســخ 

عكــس وثيقــة مواصفــات االعمــال )BRD( علــى التصميــم الهندســي للحــل التقنــي )SAD( للبــدء بتطويــر النظــام وعقــد عــدة 
اجتماعــات مــع فريــق المركــز الوطنــي لنظــم المــوارد الحكوميــة للتأكيــد علــى فهمهــم للحــل التقنــي 

إعــادة كتابــة لوثيقــة متطلبــات األعمــال BRD بحيــث تــم كتابــة اإلصــدار أول مــن وثيقــة متطلبــات األعمــال BRD للبــدء فــي 
تطويــر النظــام والتــي أمــا وثيقــة متطلبــات األعمــال BRD  التــي تــم  كتابتهــا ســابقا، فســتعتبر كإصــدار ثانــي وســيتم عكــس 

متطلباتهــا الحقــا

العمــل مــع فريــق الــوزارة و فريــق المركــز الوطنــي لنظــم المــوارد الحكوميــة  لمناقشــة كيفيــة وشــكل البيانــات مــن الناحيــة 
الهيكليــة وكيفيــة الوصــول لملفــات البيانــات
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مبادرة ضبط الجودة

عقــد عــدة اجتماعــات مــع استشــاري ضبــط الجــودة لمناقشــة كيفيــة تقديــم الدعــم المطلــوب فــي مراجعــة المخرجــات مــن 
الجهــات الحكوميــة وضمــان االمتثــال لمتطلبــات التحــول ألســاس اإلســتحقاق

طــرح األســاليب المتبعــة فــي جمــع وضبــط البيانــات المتعلقــة بنمــوذج )ج( لحصــر وجــرد وتقييــم األصــول و المخرجــات 
النهائيــة مــن ســجالت األصــول الثابتــة و كيفيــة قيــاس جــودة البيانــات و المخرجــات النهائيــة

ــر لالطــالع علــى خطــة التحــول للعشــرين جهــة بمــا يتعلــق بمســار حصــر وجــرد وتقييــم األصــول  االجتمــاع مــع مكتــب الجب
الثابتــة

مناقشة الدورة المستندية و المالحظات بشأن منهجية التحقق من بيانات األصول وااللتزامات ودور الممكن الرقمي

عــرض الحلــول المقترحــة لمشــروع جمــع بيانــات األصــول للجهــات الحكوميــة علــى منصــة حصــر مــع المركــز الوطنــي لنظــم 
المــوارد الحكوميــة والعمــل علــى التأكــد مــن جاهزيــة النمــاذج لضمــان مســتوى الجــودة 

1.3 التحديث والتطوير للدليل الشامل

تــم إعــداد الدليــل الشــامل لحصــر وتقييــم األصــول للجهــات الحكوميــة والــذي يهــدف إلــى بيــان إجــراءات حصــر وجــرد وتصنيف 
وترميــز وإثبــات وقيــاس أصــول الجهــات الحكوميــة وذلــك بغــرض إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة ألول فتــرة محاســبية يعــد عنهــا 
قوائــم ماليــة وتســجيل األصــول بمــا يتوافــق بشــكل كامــل مــع تطبيــق معاييــر وسياســات المحاســبة للقطــاع العــام المبنيــة 

علــى أســاس االســتحقاق فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

يتــم مراجعــة محتويــات الدليــل واألخــذ بعيــن االعتبــار تعليقــات الجهــات وأصحــاب االختصــاص وأي حاجــة اخــرى للتحديــث 
وبنــاءا علــى ذلــك تــم اصــدار النســخة الثانيــة مــن الدليــل العتمادهــا مــن قبــل اللجنــة المركزيــة

مواضيع التحديثات

-  إضافة منهجية العمل إلى قسم الحوكمة
-  تعديل أدوار ومسؤوليات اللجان بحسب اللوائح الصادرة من وزارة المالية

-  إضافة جدول لشرح محتويات ملحقات الدليل
-  إضافة ملحق دليل استخدام نظام بيانات األصول الثابتة

-  إضافة 6 تصنيفات من المستوى الثالث ألصول المعدات الطبية على نموذج )أ( لتصنيف وترميز األصول

تــم عقــد إجتمــاع مــع ممثــل مــن وكالــة الحســابات لمناقشــة المالحظــات المتعلقــة بالدليــل والنمــاذج المرفقــة حيــث 
تــم القيــام بالتحديثــات علــى النمــاذج المرفقــة مــع الدليــل مثــل نمــوذج )ج( لحصــر والجــرد وتقييــم األصــول حتــى يتــم 
اعتمادهــا و تضمينهــا للدليــل وارســالها للجهــات الحكوميــة و التحديــث علــى نمــوذج )ب( لســجل األصــول لعكــس 
التحديثــات التــي تمــت علــى نمــوذج )ج( لحصــر وجــرد األصــول. باالضافــة الــى عكــس التحديثــات علــى نمــوذج )ه( 

لنمــاذج ربــط تصنيفــات األصــول مــع الحســابات الطبيعيــة المتعلقــة بهــا.
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1.4 دعم وتمكين شركاء التحول

يعتبــر فريــق شــركاء التحــول كنقطــة التواصــل بيــن مركــز االســتحقاق فــي وزارة الماليــة والجهــات الحكوميــة االخــرى، ويقــوم 
الفريــق بتوفيــر الدعــم واالستشــارات بــكل مايتعلــق باســتراتيجية ومنهجيــة وممكنــات ومتطلبــات تطبيــق التحــول ألســاس 
االســتحقاق لكافــة الجهــات الحكوميــة المشــمولة بنطــاق التحــول ويعــدوا نقطــة تواصــل مــع الجهــات الحكوميــة والرتبــاط 
شــركاء التحــول الكبيــر بالجهــات الحكوميــة واللجــان المشــكلة فــي عمليــة حصــر و جــرد وتقييــم األصــول و االلتزامــات لــذا مــن 
المهــم جــدا تمكيــن شــركاء التحــول و تقديــم الدعــم لهــم لضمــان نقــل المعرفــة لهــم وبنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق بمبــادرة 
الدليــل الشــامل لحصــر وجــرد وتقييــم األصــول. تــم توزيــع الجهــات الحكوميــة علــى ثمانيــة قطاعــات رئيســية مبينــة باألســفل 

ينــدرج أســفلها شــركاء التحــول لدعــم الجهــات الحكوميــة والتواصــل معهــم:
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يمكن تقسيم محاور الدعم الى ثالث أقسام رئيسية كما يلي: 

االجتماعات وورش العمل

-  تم عقد عدة اجتماعات تعريفية بمشروع تطبيق الدليل الشامل مع شركاء التحول في جميع القطاعات 

-  إعــداد عــروض لتعريــف شــركاء التحــول بالدليــل الشــامل مــع عــرض أمثلــة ســابقة لمشــاريع تــم تنفيذهــا لحصــر وجــرد 
وتقييــم األصــول الثابتــة

-  عقــد ورشــة عمــل مــع شــركاء التحــول لشــرح متطلبــات تعبئــة نمــوذج )ج( لحصــر وجــرد وتقييــم األصــول واإلجابــة 
علــى استفســارات حــول تعبئــة النمــوذج قائمــة )األراضــي والمبانــي( و المتعلقــة باألصــول المســتأجرة وإضافــة البيانــات 

المتعلقــة بهــا

-  عقــد ورشــة عمــل لشــركاء التحــول مــع إدارة مركــز االســتحقاق يــوم الخميــس 8/7/2021 و تــم فيهــا تغطية المواضيع 
التالية:

1-  مسار األصول الثابتة ودور و مهام اللجان الفرعية لحصر و قياس األصول وااللتزامات 
2-  شرح الدليل الشامل

االجتماعات 
وورش العمل

الممكنات

ورش
عمل فنية

)تجربة ماليزيا(
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الممكنات

-  إعــداد ممكنــات لشــركاء التحــول لتســهيل القيــام بأعمالهــم، مثــل: وثيقــة تحليــل ســجل األصــول الثابتــة و عــرض نتائــج 
ــات مســتقبال  ــة مــن مختلــف القطاعــات لتمكيــن شــركاء التحــول مــن اســتخدام الممكن تحليــل ســجالت األصــول الثابت

للقيــام بأعمــال تحليــل ســجالت األصــول للجهــات

-  إعــداد ممكنــات توضــح آليــة التعامــل مــع نمــوذج )ج( لحصــر وجــرد و تقييــم األصــول وبنــاء قائمــة تحقــق توضــح األدوار 
والمســؤوليات علــى شــركاء التحــول والجهــات الحكوميــة لتســهيل القيــام باألعمــال

ورش عمل فنية )تجربة ماليزيا(

تــم عقــد ســتة ورش عمــل مــع مركــز االســتحقاق لعــرض تجربــة ماليزيــا فــي المنهجيــة المســتخدمة فــي حصــر و جــرد و تقييــم 
األصــول الثابتة.

1
منهجية تجميع البيانات لبناء األرصدة 

االفتتاحية
تــم طــرح المواضيــع التاليــة تجميــع البيانــات 
تجميــع  قالــب  و  الترحيــل  واســتراتيجية 
البيانــات و اســتراتيجية التحقــق مــن البيانات 

ــا ــم تطبيقهــا فــي ماليزي ــي ت الت

2
األراضي والمباني واألصول قيد اإلنشاء 

واألصول التراثية
ــات لأراضــي  طــرح إســتراتيجية تجميــع البيان
والمبانــي واألصــول قيــد اإلنشــاء واألصــول 
التراثيــة و تقســيم األراضــي إلــى جــزء ســيتم 
وعــرض  يســتثنى  ســوف  وجــزء  تقييمــه 

ســيناريوهات عديــدة علــى كل أصــل 

3
األصول المنقولة واألصول غير 

الملموسة
طــرح تجربــة الحكومــة الماليزيــة فــي تجميــع 
البيانــات لأصــول المنقولــة واألصــول غيــر 
واالحــق  االولــى  واالعتــراف  الملموســة 
وتحديــد فئــات األصــول الغيــر ملموســة و 
المنقولــة و األعمــار اإلنتاجيــة لهــا وعــرض 

ســيناريوهات عديــدة علــى كل نــوع أصــل

4
األصول البيولوجية والمخزون

طــرح تجربــة الحكومــة الماليزيــة فــي تجميــع 
البيانــات لأصــول البيولوجيــة والمخزونــات 
وعــرض  واالحــق  االولــى  واالعتــراف 
أصــل نــوع  كل  علــى  عديــدة  ســيناريوهات 

5
الطرق والبنية التحتية

طــرح تجربــة الحكومــة الماليزيــة فــي تجميــع 
البيانــات للطــرق والبنيــة التحتيــة واالعتراف 
ســيناريوهات  وعــرض  واالحــق  األولــي 

عديــدة علــى كل أصــل
6

أصول حق االمتياز
طــرح تجربــة الحكومــة الماليزيــة فــي تجميــع 
البيانــات لأصــول حــق االمتيــاز واالعتــراف 
ســيناريوهات  وعــرض  والالحــق  األولــي 
عديــدة وإعطــاء أمثلــة عديــدة علــى اإليجــار 

التمويلــي
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ورش عمل فنية )تجربة ماليزيا(

ــا فــي المنهجيــة المســتخدمة فــي حصــر و جــرد و تقييــم  شــملت ورش العمــل مــع مركــز االســتحقاق لعــرض تجربــة ماليزي
األصــول الثابتــة التالــي:

1-  منهجية تجميع البيانات لبناء األرصدة االفتتاحية

-  شرح استراتيجية تنفيذ التحول لالستحقاق في ماليزيا.

-  تحديد مصادر واكتمال تجميع البيانات.

-  تحديد ملكية األصول.

-  تحديد طريقة التجميع والتكامل باالعتماد على مصدر البيانات.

-  تحديد الرصيد االفتتاحي في تاريخ القطع.

-  طرق التقييم لقياس األصول الثابتة سواء بالتكلفة التاريخية أو تكلفة استبدال أو القيمة السوقية.

-  تقسيم فئات األصول الثابتة إلى 6 أقسام رئيسية وبيان مصادر البيانات لكل فئة منها:

-  شــرح عــن نمــوذج جمــع البيانــات: يجــب أن تأخــذ البيانــات التــي تــم جمعهــا لأرصــدة اإلفتتاحيــة فــي االعتبــار المعلومــات 
األخــرى المطلوبــة لترحيــل بيانــات النظــام لتجنــب العمــل المــزدوج )مثــل نــوع الصنــدوق ، ورمــز المشــروع ، ومــا إلــى 

ذلك(وبيــان الحقــول االجباريــة و االختياريــة.

-  توضيــح اســتراتيجية التحقــق مــن البيانــات و حوكمــة عمليــة تجميــع البيانــات : تــم وضــع 3 خطــوط دفــاع )مدخــل 
البيانــات والموافــق علــى هــذه البيانــات, مراجــع داخلــي, مراجــع خارجــي(

 أصول تحت مبانيأراضي
اإلنشاء

األصول البنى التحتية
أصول عسكريةالمنقولة
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2-  األراضي والمباني واألصول قيد اإلنشاء واألصول التراثية

-  تحديد مصادر تجميع البيانات لكل من األراضي والمباني واألصول تحت االنشاء واألصول التراثية

-  تعريف األصول التراثية وإعطاء أمثلة عليها و الخصائص التي تتميز بها

-  تــم تقســيم األراضــي إلــى قســمين: أراضــي ســيتم تقييمهــا وأراضــي لــن تدخــل بعمليــة الحصــر مثــل الــوكاالت الغيــر 
ربحيــة كالمــدارس 

-  إعطاء أمثلة عديدة على األراضي والمباني و الحاالت وبيان كيفية االعتراف بها والتصنيف لها.

-  تجميع بيانات أصول تحت اإلنشاء 

-  إعطاء أمثلة عديدة على األصول تحت اإلنشاء وبيان كيفية تصنيفها واالعتراف بها بناءا على الحالة

-  شرح عن نطاق العمل الذي تم حصره لأصول التراثية وكيفية اختيارها

-  كيفية قياس األصول التراثية

-  شرح عن األصول التي يتغير العمر اإلنتاجي لها سواء زيادة أو نقصان

-  إعطــاء أمثلــة علــى انخفــاض قيمــة األصــول مثــل: حــدوث ضــرر مــادي لأصــل, انخفــاض القيمــة الســوقية لأصــل بشــكل 
مؤثر

-  إعادة تقييم األصول ومتى يستوجب عمل اعادة التقييم

-  شــرح للحــاالت التــي ترســمل علــى األصــل عندمــا تزيــد العمــر اإلنتاجــي لأصــل أو زيــادة القــدرة علــى توليــد المنفعــة 
االقتصاديــة لأصــل
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3-  األصول المنقولة واألصول غير الملموسة

-  األصول المنقولة مثل )المركبات, األثاث و التجهيزات, المعدات(

-  األصول غير الملموسة مثل )براءة االختراع, حقوق التأليف والنشر, العالمة التجارية(

-  تحديد مصادر تجميع البيانات لكل من األصول المنقولة واألصول غير الملموسة

-  شرح عن متطلبات المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام

-  شروط االعتراف األولي باألصول غير الملموسة وقياس هذه األصول والقياس الالحق لها

-  إعطاء األعمار اإلنتاجية لفئات األصول المنقولة و األصول غير الملموسة

-  إعطاء أمثلة عديدة على األصول المنقولة و بيان كيفية تصنيفها واالعتراف بها بناءا على الحالة

-  تحديــد مصــادر تجميــع البيانــات لأصــول الغيــر ملموســة وأنــواع هــذه األصــول مــن برمجيــات, تطويــر نظــام, ومتــى يتــم 
رســملة األصــول او اعتبارهــا أنهــا مصــروف

-  التفريق بين المصاريف الرأسمالية والغير رأسمالية مثل الرخص ترسمل بينما مصاريف الصيانة تعتبر مصروف

-  اإلطفــاء لأصــول الغيــر ملموســة, مــن المهــم تحديــد اذا كان األصــل غيــر الملمــوس لــه عمــر إنتاجــي محــدد أو غيــر 
محــدد

4-  األصول البيولوجية والمخزون

-  تحديد مصادر تجميع البيانات لكل من األصول البيولوجية والمخزون

-  شرح عن متطلبات المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام لأصول البيولوجية 

-  شروط االعتراف األولي باألصول البيولوجية وقياس هذه األصول والقياس الالحق لها

-  العمل على تحديد األهمية النسبية بناءا على أفضل ممارسات الصناعة ويخضع التفاق مدقق حسابات الدولة

-  إعطاء أمثلة عديدة على األصول البيولوجية و بيان كيفية تصنيفها واالعتراف بها وعملية القياس بناءا على الحالة

-  شرح عن المخزون وما هي الحاالت التي يتم بها رسملتها

-  إعطاء أمثلة وحاالت عديدة على المخزون و بيان كيفية تصنيفه وكيف يتم قياسه واالعتراف به

-  بيان الحاالت التي تستوجب تخفيض قيمة المخزون والحاالت التي تستوجب شطب المخزون
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5-  الطرق والبنية التحتية

-  تحديــد مصــادر تجميــع البيانــات لــكل مــن الطــرق مثــل )الطــرق الســريعة, الجســور(  والبنيــة التحتيــة مثــل )شــبكة 
الصــرف الصحــي, األنهــار(

-  شرح عن متطلبات المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام لأصول الطرق والبنية التحتية

-  تحديد مصادر تجميع البيانات لكل من األصول الطرق و البنية التحتية مثل عقود التشغيل للطرق السريعة

-  شــرح عــن عمليــة وضــع األرصــدة االفتتاحيــة للطــرق علــى أســاس تكلفــة االســتبدال حيــث تــم وضــع محدديــن لتحديــد 
التكلفة:

-  تحديد تكلفة االستبدال بناءا على نوع الطريق و التضاريس
-  حصر الطرق بناءا على النوع و الفئة المحدد مسبقا

-  تم تقسيم الطرق إلى نوعين: )طرق رئيسية, طرق فرعية( واالعتماد على 6 مكونات رئيسية في تحديد التكلفة:

-  تحديد العناصر ونسب االستهالك بناءا على مؤشر جودة الطريق أو مؤشر الصيانة 

IPSAS 32 تم اعتبار الطرق السريعة على أنها أصول ترتيب امتياز تقديم الخدمات بناءا على معيار  -

-  شــرح عــن عناصــر تكلفــة بنــاء الطريــق الســريع مــن كلفــة رئيســية )إضــاءة الطريــق, حواجــز الحمايــة( وكلــف الحقــة و 
كلفــة األرض.

-  إعطاء أمثلة عديدة على الطرق وبيان كيفية تصنيفها واالعتراف بها و عملية القياس بناءا على الحالة.

-  بيان أسس التقييم للبنية التحتية مثل: الجسور وسنة انشاءها, الصرف الصحي, الخ

طبقة غير 
منضّمة

تصريف المياه

الطبقة 
المقيدة

الحماية 
للمنحدرات

أعمال الحفر
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أصول حق االمتياز

-  تحديد مصادر تجميع البيانات 

-  شــرح عــن متطلبــات المعاييــر الدوليــة لمحاســبة القطــاع العــام لأصــول حــق االمتيــاز وعقــود اإليجــار ومبــادرات 
التمويــل الخــاص

-  بيان كيفية الخصخصة التي تمت في المشاريع لمدة العقد

-  شرح عن األصول المستأجرة وأنواعها )تشغيلي أو تمويلي(

-  إعطاء أمثلة عديدة على ترتيب امتياز الخدمات, اإليجار, ومبادرات التمويل الخاص

-  تحديد متى يجب رسملة المشروع أو اعتباره على أنه مصروف عند تكبده

-  بيان ترتيبات عقود االيجار وما المترتب على كافة األطراف

أعمال المبادرة في دعم الجهات الحكومية

2.1
مواءمة الخطط

المحاســبي ألســاس االســتحقاق و  بالتحــول  المتعلقــة  باألعمــال  البــدء  الحكوميــة فــي  الجهــات  دعــم 
المتطلبــات التــي يجــب توفيرهــا عنــد وضــع الخطــط المتعلقــة بمشــاريع حصــر وجــرد وتقييــم االصــول الثابتــة 
و توجيــه الجهــات للبــدء بالمرحلــة المناســبة لهــا حســب حالــة األصــول الثابتــة للجهــات ســواء كان لديهــا 

أصــول متخصصــة أو لــم يكــن.

2.2

ورش العمل

هــي اجتماعــات تعقــد مــع الجهــات الحكوميــة المتحولــة وبمشــاركة شــركاء التحــول فــي الــوزارة يتــم فيهــا 
شــرح وعــرض عــدة مواضيــع متعلقــة بمســار األصــول الثابتــة كعــرض نمــاذج الحصــر والجــرد والتقييــم و 
ســجالت األصــول واعطــاء امثلــة واوراق عمــل للجهــات الحكوميــة للعمــل علــى إيصــال المعلومــات بشــكل 
ــة علــى أســئلة الجهــات  وعقــد ورشــات العمــل أمــا خــارج المركــز فــي قاعــة  واضــح وباإلضافــة إلــى اإلجاب

كبيــرة أو قــد تكــون فــي الــوزارة نفســها 
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2.3
الزيارات الميدانية

ــارات التــي تعقــد بمشــاركة شــركاء التحــول الــى الجهــات الحكوميــة لالطــالع علــى أصــول الجهــة  هــي الزي
و يتــم شــرح وتعريــف أهــم البنــود المتعلقــة بمســار األصــول الثابتــة والحوكمــة أثنــاء الزيــارة وشــرح الدليــل 
الشــامل كشــرح النمــاذج وعرضهــا مــع اعطــاء امثلــة واإلجابــة عــن االستفســارات التــي تطــرح مــن قبــل 

الجهــة فيمــا يتعلــق باألصــول الثابتــة 

2.4

االجابة على االستفسارات

دراســة وتحليــل لجميــع االســئلة  واالستفســارات التــي تطــرح مــن قبــل الجهــات الحكوميــة و المتعلقــة 
بمســار األصــول الثابتــة  وعــادة مــا نســتلم هــذه االستفســارات و االســئلة عــن الطريــق البريــد االلكترونــي 
ــات الدراســة  ــة و بعــد االنتهــاء مــن عملي ــق المكالمــات الهاتفي ــان  قــد تكــون عــن طري و فــي بعــض األحي
واألســئلة يتــم عــرض االجابــات الــى لجنــة المعاييــر والسياســات لالطــالع علــى االجابــات وبعــد التأكيــد مــن 

قبلهــم يتــم مشــاركة االجوبــة إلــى شــركاء التحــول لعرضهــا علــى الجهــات 

2.5
الدعم الفني

توفيــر ممكنــات تحليــل ســجالت األصــول حيــث تــم تطويــر األدوات المناســبة ودعــم شــركاء التحــول فــي 
التحليــل وعقــد اجتماعــات معهــم لمناقشــة النقــاط ونتائــج التحليــل. يقــوم شــريك التحــول بمشــاركة هــذه 
النقــاط مــع الجهــة ونقــوم بتوفيــر الدعــم للجهــات مــن خــالل االجتماعــات أو الزيــارات إذ طلــب األمــر لتمكيــن 

الجهــات مــن إجــراء التعديــل المناســب علــى الســجل. 

2.1 مواءمة الخطط

العمــل علــى موائمــة  الخطــط و مراجعــة خطــط الجهــات  ودراســة وتحليــل الخطــط المتعلقــة بمشــاريع حصــر وجــرد وتقييــم 
األصــول الثابتــة  حســب خطــة ادارة مشــاريع التحــول المحدثــة  وفهــم وضــع االصــول الثابتــة للجهــات المتحولــة و تحديــد 

اولويــة الجهــات المســتهدفة للتواصــل معهــا خــالل الفتــرة القادمــة بنــاءا علــى الوضــع الحالــي.
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المهام الرئيسية

-  دراســة وتحليــل خطــط الجهــات وأســباب التأخيــر لحصــر وجــرد وتقييــم األصــول الثابتــة حســب خطــة إدارة مشــاريع 
التحــول المحدثــة

-  فهم الوضع الحالي لمشاريع األصول الثابتة للجهات من خالل شركاء التحول

-  تحديد اولوية الجهات المستهدفة للتواصل معها خالل الفترة القادمة بناءا على الوضع الحالي

-  االجتماع مع الوزارات والجهات المتحولة  لمناقشة مالحظات كراسة مشروع إعداد األرصدة االفتتاحية 

االجتماعات الدورية مع القطاعات

االجتماعــات الدوريــة مــع القطاعــات: تعقــد عــدة اجتماعــات دوريــة لمختلــف القطاعــات يتــم فيهــا المناقشــة  مــع 
شــركاء التحــول للتأكــد مــن  المنهجيــة المتبعــة  لحصــر وجــرد وتقييــم األصــول ومناقشــة المواضيــع المتعلقــة بأصــول 
الجهــات التابعــة لهــذه القطاعــات والتأكــد مــن أن الخطــط الموضوعــة فــي إعــداد األصــول تتوائــم مــع الدليــل ومتطلبــات 

اللجنــة المركزيــة

االجتماعــات مــع الجهــات: عقــد اجتماعــات مــع الجهــات الحكوميــة و بالتنســيق مــع شــركاء التحــول ليتــم مناقشــة 
وشــرح عــدة أمــور تتعلــق باألصــول الثابتــة و التأكــد مــن أن الجهــات الحكوميــة تتبــع المســار الصحيــح فــي إعــداد األصــول 

بمــا يتماشــى مــع متطلبــات اللجنــة المركزيــة
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2.1 مواءمة الخطط

الجهات التي تم عقد معها االجتماعات والمواضيع التي تم مناقشتها
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2.2 ورش العمل

تــم عقــد ورش عمــل للجهــات الحكوميــة التــي تســعى للتحــول مــن األســاس النقــدي الــى أســاس االســتحقاق والتــي مــن 
هدفهــا إيضــاح وتطبيــق إجــراءات الحصــر والقيــاس لأصــول وااللتزامــات و توضيــح المنهجيــة التــي يجــب علــى جميــع الجهــات 
أن تتبعهــا فيمــا يتعلــق  بحصــر وجــرد وتقييــم األصــول  عــن طريــق الشــرح و  إعطــاء أمثلــة و أوراق عمــل تســاعدهم علــى 
فهــم الموضــوع بطريقــة سلســة وســهلة واإلجابــة عــن األســئلة واالستفســارات واردة مــن قبــل شــركاء التحــول والجهــات 

المتحولــة إلــى أســاس االســتحقاق.

تم عقد 23 ورشة عمل للجهات الحكومية والتي شملت المواضيع التالية:

-  التعريف عن المبادرة ومهام اللجان الفرعية وفهم حالة األصول بالجهة

-  شرح طريقة تعبئة نموذج )ج(  لبعض الجهات لحصر و جرد األصول العقارية 

-  مناقشــة استفســارات منهجيــة تقييــم األصــول  لبعــض الجهــات التــي ال يوجــد لهــا أي بيانــات وتتواجــد هــذه األصــول خــارج 
المملكة

-  شرح الدليل الشامل وشرح النماذج )أ( تصنيف وترميز األصول و )ج( نموذج حصر وجرد األصول وإعطاء أمثلة

-  مناقشة بيانات األصول وكيفية إدراجها وفق نموذج )ج( المعتمد 

-  مناقشة بيانات سجل حصر األصول الثابتة ومدى اكتمال المعلومات فيه و موضوع األعمار اإلنتاجي
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2.3 الزيارات الميدانية

تهــدف الزيــارات الميدانيــة لضمــان التطبيــق األمثــل للدليــل الشــامل وتحســين جــودة البيانــات أثنــاء حصــر وجــرد وتقييــم 
األصــول الثابتــة التــي تقــوم بهــا الجهــات الحكوميــة وذلــك يتــم عــن طريــق االطــالع علــى األصــول الموجــودة فــي الشــركة 
وتوجيــه الجهــات بالطــرق المناســبة لعمليــات الحصــر والجــرد والتقييــم لأصــول واإلجابــة عــن االستفســارات مطروحــة مــن 

قبــل الجهــات.
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2.4 االجابة على االستفسارات

تــم االجابــة والــرد علــى االستفســارات الــواردة مــن قبــل الجهــات الحكومية و المصاحبة لعملية التحول ألســاس االســتحقاق 
المحاســبي عــن طريــق عقــد عــدة اجتماعــات مــع الجهــات الحكوميــة بمــا يخــص مســار األصــول الثابتــة ومــا يترتــب عليهــا مــن 

أعمال.

تم طرح 40 وتمت اإلجابة عليها  وشملت المواضيع التالية:

إثبات األصول 15

السيطرة على 
األصول 2

تصنيفات
األصول 7

حصر األصول 3

القياس 
المحاسبي 2

جرد األصول 4
مفاهيم 

وتعريفات واردة 
بالدليل 1

تجزئة األصول 2

حدود الرسملة 2

استبعاد األصول االلتزامات1 1
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ردصملا لاؤسلا عوضوم لاؤسلا صخلم مقرلا

 ةماعلا ةيريدملا

يندملا عافدلل

 تايوتسم

لوصألا تافينصت
ةتباثلا لوصألا فينصتل سماخ ىوتسم ةفاضا ةيناكما 1

 تاسايسلا ةرادإ

ريياعملاو

ةرطيسلا

فارتعالا دويق

 فارتعالل  ةيبساحملا دويقلل لاثمو ةرطيسلا تارشؤم

لوصألاب
2

 ةئيبلا ةرازو

ةعارزلاو هايملاو
لوصألا داعبتسا رابآلا مدرل ةيبساحملا ةجلاعملا ةيفيك 3

 كلملا ةنيدم

 ةقاطلل هللادبع

ةددجتملاو ةيرذلا

لوصألا تافينصت

 تافينصت عم تافينصتلا ضعب طبرو ةهجلا تافينصت ةمءاوم

 فتاوهلا( ةيلاتلا لوصألا تافينصت طبر ةيفيك و ةرازولا

ةيلاملا ةرازو تافينصتب )تاجالثلا ,ةيصخشلا

4

 ةينطولا ةكرشلا

 تالاصتالا ةيامحل

تامولعملاو

لوصألاب فارتعالا قاقحتسالا ساسأ ىلع لوصألا ليجست 5

 ةيكلملا ةئيهلا

عبنيو ليبجلل
ةلمسرلا دودح

 ةيكلملا ةئيهلا لمسرت له( ةتباثلا لوصألا ةلمسر دودح

 ةئيهلا كلتمت ثيح فالآ 10 مأ 1000 ىلع عبنيو ليبجلل

 ثاثأ كلتمت لباقملا يفو ةمخض ةيتحت ةينب ةيكلملا

)؟ةمخض تازيهجتو

6

 ةماعلا ةيريدملا

يندملا عافدلل
لوصألا تافينصت ةهجلا تافينصت ةمءاوم نم دكأتلا 7

ةحصلا ةرازو لوصألا تافينصت ةلمسرلا دودحو لوصألا تافينصت 8

ةحصلا ةرازو لوصألا تافينصت
 ليلدلا يف ةدراولا تافينصتلا عم ةهجلا لوصأ تافينصت طبر

ةلمسرلا دودحو
9
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ردصملا لاؤسلا عوضوم لاؤسلا صخلم مقرلا

ةيضارتفالا ةلئسألا لوصألا تابثإ
 ينابملا و ةرجأتسملا ينابملا ىلع لوصألا تانيسحت

؟تانيسحتلا  هذهل تابثإلا  متي فيك ةرازولل ةكولمملا
10

ةيضارتفالا ةلئسألا لوصألا تابثإ
 اذإ تاراقعلا فينصت متي فيك و تاراقعلاب ظافتحالا نم ةياغلا

؟اهريجأت وأ اهعيب تناك ةياغلا
11

ةيضارتفالا ةلئسألا لوصألا تابثإ

 رييغتب ةهجلا ةين رييغت ىلع اءانب ميدق راقعل فينصت رييغت

 وه امو  هريجأت ىلإ تامدخ ميدقت نم لصألا مادختسا

؟بسانملا فينصتلا

12

ةيضارتفالا ةلئسألا لوصألا تابثإ

 همادختسا هيجوت و هريوطتو هئاشنإ مت لصألا ىلع ةرطيسلا

 متي فيكو  ةتباثلا لوصألا نمض هب فارتعالا ةيفيكو

؟اهفينصت

13

ةيضارتفالا ةلئسألا لوصألا تابثإ
 دحاو لصأ تحت اهفينصت ةيفيكو اهجمدو ةطبارتملا لوصالا

رثكأ وأ
14

ةيضارتفالا ةلئسألا قحاللا سايقلا
 لبق مادختسالل ةزهاجلا ريغ تالآلل كالهتسالا باستحا متي له

؟اهبيكرت
15

ةيضارتفالا ةلئسألا لوصألا تابثإ
 تالماعم قيرط نع وا ءارشلا تايلمع قيرط نع لصألا ءانتقا

لصألا ليجست ةميق ديدحتل ةيلدابت ريغ
16

ةيضارتفالا ةلئسألا لوصألا رصح
 ءدب دنع ةدعاق نم رثكأ دوجو لاح يف تانايبلل ةدعاق دامتعا

رصحلا ةلحرم
17

ةيضارتفالا ةلئسألا لوصألا رصح
 ققحتلاو انيدل ةدوجوملا تانايبلا ةيقادصم مييقت نكمي فيك

؟اهتقد نم
18
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ردصملا لاؤسلا عوضوم لاؤسلا صخلم مقرلا

ةيضارتفالا ةلئسألا لوصألا رصح
 ,ةئطاخو قيقد ريغ تانايب ىلع يوتحت تانايبلل ةدعاق دوجو

؟ةقوثوم ريغ حبصت وأ اهنم ءزج ىلع دامتعالا نكمم له
19

ةيضارتفالا ةلئسألا لوصألا درج
 ىلع ًالوصأ اندجو اذإ ةذختملا ةيرورضلا تاوطخلا يه ام

؟رصحلا ةيلمع دعب لوصألا مئاوق يف ةدوجوم ريغ ضرألا
20

ةيضارتفالا ةلئسألا لوصألا درج
 يهتنت نأ لبق ءدبلا درجلاو يداملا ققحتلا ةيلمعل نكمي له

؟رصحلا ةيلمع
21

ةيضارتفالا ةلئسألا لوصألا درج
 ىلع ةقباس تامالع انيدل ناك اذإ ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضو

اهنم ثيدحلا نع فلتخم ميمصت اهل لوصألا ضعب
22

ةيضارتفالا ةلئسألا تامازتلالا

 لصألا عفانم و رطاخم عيمج لاقتنا و ةيليومتلا راجيإلا دوقع

 ىلا يدؤي امم لصألل ةرجأتسملا ةهجلا تابثا و رجأتسملل

مازتلالا ةميق ديدحتو تامازتلا ءوشن

23

ةيضارتفالا ةلئسألا لوصألا تابثإ
 رايغلا عطق ةفاضا قيرط نع لوصألل يجاتنإلا رمعلا ةدايز

تالآلاو تادعملا ضعبل
24

ةيركسع ةهج
 ىلع ةرطيسلا

لوصألا

 وأ نوجسلا وا ةلودلا تاراقع ةئيه / مساب يتلا يضارالا له

 عقوملا نم ةديفتسمو ىرخأ ةهج يأ وأ ينطولا سرحلا

؟xxx ةهج لوصأ نمض نم لخدت

25

ةيركسع ةهج لوصألا ةئزجت
 ةيكيناكيملا ةمظنألا لثم لصأك هيوحت امب لجست ينابملا له

؟ليصفت جاتحت وا ةيئابرهكلا وا
26

ةيركسع ةهج لوصألا تافينصت
 وا ةيتحت ةينبك لجست عمجملا لخاد تالظملاو قرطلا له

؟لصأك اهلاحل
27
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ردصملا لاؤسلا عوضوم لاؤسلا صخلم مقرلا

ةيركسع ةهج لوصألا ةئزجت
 ينبملا لصفت وأ ةدحاو ةلتكك لجسي ماع لكشب عمجملا له

؟اهيف
28

ةيركسع ةهج لوصألا تافينصت

 عمجملا يذغت يتلاو ةيئابرهكلا وا ةيكيناكيملا ةمظنالا له

 ةيتحتلا ةينبلا نمض جردت وا اهلاحل لوصأك لجست هلمكأب

؟عمجملل

29

ةيركسع ةهج لوصألا تابثإ

 يساركلاو رئاتسلاو بتاكملا ( لثم ةهباشتملا ءايشالا

 دح نع ةيدرفلا اهتميق لقت يتلاو )خلا...نوفلتلا ةزهجأو

؟اهيف ليصفتلا متي وا يلامجإ ددعك لجست ةلمسرلا

30

ةيركسع ةهج لوصألا تابثإ
 ةزهجا وا ةحلسالا وا تارايسلا لثم ةهباشتملا تادعملا

؟يلامجاك لجست وا اهيف ليصفتلا متي رتويبمك
31

ةيركسع ةهج لوصألا درج ؟لصأ لكل قيقدلا عقوملا ديدحت مزلي له 32

ةيركسع ةهج لوصألا تابثإ
 لخدت ليلاحملاو ةيودألاك ةكلهتسملا ةيبطلا تامزلتسملا

؟طقف ةيبطلا تازيهجتلاب يفتكي وا لوصألا نمض
33

ةيركسع ةهج يبساحملا سايقلا
 متي وأ ةيخيراتلا ةفلكتلل عوجرلاب يفتكي له ةلمسرلا دح

؟ايلاح ريدقتلا
34

ةيركسع ةهج
لوصألا تابثإ

تامازتلالاو

 ربتعت له ةقحلم ضرأ عم ىنبم نوكت راجيإلا دوقع ضعب

 نوكت وأ ةلقتسم جذومنلا يف فاضتو ةرجأتسم ضرألا

؟ضرالا عم هنيمض

35
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ردصملا لاؤسلا عوضوم لاؤسلا صخلم مقرلا

ةحصلا ةرازو لوصألا تابثإ

 اهيلع تامالعلا عضو مت يتلا رصانعلا هذه فينصت متيس فيك

 بسحب )هالعأ روكذملا جهنلا ءوض يف( اهتلمسر متي مل نكلو

:ةيلاملا ةرازو نم رفوملا لوصألا فينصت جذومن

 مل هنأل اًرظن اًغراف رصانعلا هذه فينصت نوكي نأ بجي له-1

 لوصألا لجس يف رفص ةميقب اًيلاح رهظت يأ( اهتلمسر متت

)ةتباثلا

 فينصت جذومن يف فينصت برقأ مهنييعت ىلإ جاتحن له-2

 لوصألا فينصت كرتن ال ىتح ةيلاملا ةرازو نم رفوملا لوصألا

.اًغراف

36

 ماعلا ناويدلا

ةبساحملل

 ,لوصألا تابثإ

لوصألا ةئزجت

 عيمج نأ ،لوصألا درج و رصح ةلحرم يف فارتعإلا مت اذإ

 اًدحاو ًالصأ لكشتو هنم ءزج يه ىنبملا لخاد تانوكملا

 هذه دحا ءارشب ةهجلا تماق ةدم دعب و .ةدحاو ةميقب

 دحلا نم ىلعأ نوكملا رعس ناك و اهلادبتسال تانوكملا

 ؟ لصفنم لصأك نوكملا اذه ليجست متي له .ةلمسرلل ىندألا

 متي ال وا ؟ ىنبملا ةميق نم ديزي نكل و هليجست متي ال وا

؟تافورصملا نم ربتعي و قالطإلا ىلع هليجست

37

ميصقلا ةعماج
 تافيرعتو ميهافم

ليلدلاب ةدراو

 يضارألا  )ج( رصحلا جذومن يف تافيرعت صوصخب تاراسفتسا

)مكارتملا كالهتسالا,يجاتنالا رمعلا ,ضرألا ةلاح( ينابملاو
38

ةئيبلا قودنص ةلمسرلا دودح

 غلبم ةزهجألاو ثاثألا دونبل لوصألا ةلمسر باستحا دامتعا مت

 رمعلا باستحا عم ةئيبلا قودنص ةسايس نمض لاير 2000

 يف فالتخا دجوي له ,ىلعالاو ىندالا نيدحلا نيب يجاتنإلا

 نكمي لهو ليلدلا عم قودنصلا ةلمسر باستحا قاطن

. ةسايسلا ىلع دامتعالا

39

ردصملا لاؤسلا عوضوم لاؤسلا صخلم مقرلا

ةماعلاةئيهلا
ةيجراخلاةراجتلل

يبساحملاسايقلا
لوصألاتابثإو

 ةئيهلل تلقتنا يتلاو ةكلمملا جراخ ةئيهلا ىدل لوصأ دجوي
  تانايب لوصألا هذهل دجوي الو )ةراجتلا ةرازو( ىرخأ تاهج نم
 مييقتلاو درجلا لامعأب مايقلا ةهجلا ىلع بجي له.ةيليصفت
 لوصأ يه لوصألا هذه مظعم نا املع لوصألا هذهل

؟ةيبتكم

40
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2.5 الدعم الفني

تــم توفيــر ممكنــات للتســهيل و المســاعدة علــى شــريك التحــول فــي تقديــم الدعــم الكافــي للجهــات الحكوميــة بتطويــر 
األدوات المناســبة للمرحلــة الواصلــة لديهــا الجهــة الحكوميــة ســواء كانــت فــي بدايــة المرحلــة )جمــع البيانــات( أو فــي 
ــة( وعقــد اجتماعــات مــع الجهــات و تزويدهــم بالمالحظــات و  ــة )اصــدار ســجل أصــول ثابت ــة المرحل المنتصــف أو فــي نهاي

ــج. النتائ

الممكنات

-  بناء وثيقة لدعم شركاء التحول في تحليل سجالت األصول الثابتة وأهم نقاط التحليل في السجل

-  بناء نموذج للوحة معلومات لدعم شركاء التحول في عرض ملخص لحالة سجل األصول الثابتة

-  تحليــل نمــوذج )ج( لحصــر وجــرد األصــول مــن خــالل توفيــر أدوات تبيــن النقــاط التــي يجــب مراجعتهــا للتأكيــد علــى 
األدوار والمســؤوليات الواجــب القيــام بهــا مــن قبــل شــريك التحــول.
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أهم المالحظات المتكررة
1-  عدم الموائمة بين التصنيفات المدرجة في الدليل والتصنيفات في السجل

2-  إدراج قيمة دفترية أقل من 1 لبعض األصول أو عدم إدراج أي قييم 

3-  عــدم االلتــزام باألعمــار االنتاجيــة أو حــدود الرســملة فــي الدليــل وعــدم توفيــر المســتندات التــي توضــح ســبب هــذه 
االختالفــات

4-  وجود عدد كبير من األصول الذي لم يتم ترقيمها وعدم توفير المستندات التي توضح منهجية التوسيم 

5-  عدم التوحيد بين وصف األصول ذات الطبيعة المماثلة والتي من المتوقع أن تحمل نفس وصف األصل

عينة عن اللوحات التي يتم تحضيرها أثناء تحليل سجل األصول للجهات الحكومية 
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مبادرة تقييم األراضي والمباني للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية

ارتــأت اللجنــة المركزيــة علــى أن تكــون مبــادرة تقييــم األراضــي والمبانــي علــى المســتوى المركــزي ذلــك لعــدة أســباب 
ومنهــا رفــع كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي، األهميــة النســبية لأصــول العقاريــة، وتوحيــد منهجيــة التقييــم فــي مختلــف الجهــات 

الحكوميــة.

أهداف المبادرة

تقييــم األراضــي والمبانــي المملوكــة للدولــة داخــل وخــارج الممكلــة العربيــة الســعودية وإنشــاء/
إعــادة إعــداد ســجالت ماليــة افتتاحيــة لالراضــي و المبانــي تتســم بالدقــة واالكتمــال. تقــوم 
اللجنــة المركزيــة باإلشــراف والمتابعــة عــن كثــب علــى أعمــال المبــادرة وازالــة العوائــق فــي 

طريقهــا لتحقيــق أهدافهــا المرجــوة بأعلــى ســمات الدقــة والكفــاءة.

نطاق العمل

-  جمــع ومراجعــة البيانــات المتوفــرة  لــدى الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة والجهــات الحكوميــة 
األخــرى والتــي تتمثــل بقائمــة األراضــي والمبانــي المحصــورة

-  التنســيق مــع الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة ووزارة الماليــة والجهــات واألطــراف األخــرى 
التــي تمتلــك أراضــي و مبانــي ألخــذ البيانــات االضافيــة المطلوبــة للتقييــم

ــارة عينــات ممثلــة مــن مواقــع المبانــي واألراضــي لتوثيــق المعلومــات التــي تــم الحصــول  -  زي
عليهــا

-  القيــام بعمليــات تقييــم المبانــي واألراضــي للدولــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر التقييــم التــي يتــم 
تطبيقهــا فــي المملكــة

-  إعــداد ســجل محاســبي متكامــل يتضمــن المعلومــات الرئيســية عــن هــذه األصــول المتوفــرة 
مــن مرحلــة الحصــر باالضافــة للمعلومــات المحاســبية مثــل التكلفــة )أو القيمــة العادلــة كمــا فــي 

تاريــخ بيــان المركــز المالــي االفتتاحــي( والعمــر اإلنتاجــي 

المخرجات

-  تقريــر تقييــم الوضــع الحالــي لمعلومــات وســجالت المبانــي واألراضــي المســتعملة من الجهات 
المعنيــة  وتحديــد المعلومــات المطلوبــة للقيام بالتقييم أو إنشــاء الســجالت.

-  تقارير لتقييم األراضي و المباني بحسب المناطق.

-  إنشاء سجل  مالي لأصول الثابتة للمباني واألراضي.
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المتطلبات التفصيلية

ستكون مهمة المبادرة إجراء تقييم األصول العقارية وتغطي المجاالت الرئيسية التالية:

-  تزويــد وزارة الماليــة والجهــات التابعــة لهــا بتقييــم عــادل لــكل مــن أصولهــا قرابــة 400،000 إلــى 600،000 أصــل فــي 
المجمــل

-  تقديم التقييم وتفاصيل األصول في 13 تقريًرا على غرار المحفظة.

على أن يتضمن تحديد الخصائص قدر اإلمكان ما يلي:

-  األرقام المرجعية

-  التعريف المادي

-  الموقع

وأن تتضمن التقارير الحد األدنى من المتطلبات التالية:

-  يتم إجراء فحص و تقييم للعقارات ، مثل تحديد األصول وتفاصيل الملكية وأي عوامل تقييم أخرى ذات صلة

-  اتباع منهجية التقييم

-  خواص السوق ذات الصلة

-  اتخاذ مرجعية من تقييمات السوق المقارنة

-  نوع األصل ، المساحة المغطاة ، مساحة البناء ، مساحة األرض

-  يجب أن تكتمل عملية تقييم األصول المملوكة في غضون 24 شهًرا من البدء.
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مراحل المبادرة

جمع بيانات األصول
 

ســوف يتــم التنســيق مــع مركــز التحــول لمخاطبــة جميــع الجهــات الحكوميــة للحصــول علــى المعلومــات مــن الجهــات 
الحكوميــة, مــن المهــم الحصــول علــى جميــع المعلومــات قبــل البــدء فــي المرحلــة التاليــة 
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التقسيم المكاني

ســتعرض النتائــج التــي توصلنــا لهــا فــي المرحلــة الســابقة فــي مســودة إلــى الجهــة مــع اســتغالل الفرصــة فــي حــال الحاجــة 
للقيــام بــأي افتراضــات فــي عمليــة التقييــم. كذلــك ســوف تتمكــن الجهــة مــن الوصــول فــي إلــى الوقــت الفعلــي ومعرفــة 

حالــة ســير المبــادرة والتقــدم المحــرز فــي المبــادرة, ســتكون هــذه الخطــوة إنجــازا مهمــا فــي ســير المبــادرة.

تقسيم القيمة

ســيتم تعييــن أعضــاء فريــق المبــادرة األكثــر خبــرة إلجــراء تقييــم لأصــول األعلــى قيمــة واألكثــر تعقيــًدا ؛ سيشــرف أعضــاء 
الفريــق نفســه علــى المزيــد مــن الفــرق الصغيــرة للشــرائح ذات القيمــة المنخفضــة ذات الحجــم الكبيــر.
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مراجعة المعلومات

بالنســبة لأصــول عاليــة القيمــة والمعقــدة، مــن المحتمــل أن يقــوم فريــق المبــادرة بطلــب المعلومــات األكثــر شــمواًل 
لضمــان دقــة التقييــم. ســيتم إعــادة تأكيــد هــذه المتطلبــات قبــل المتابعــة

خطة المعاينات والزيارات

بعدمــا يتــم معاينــة العقــارات, ســيتم التنســيق للســفر والتنقــل لمعاينــة كل األصــول المطلــوب معاينتهــا, مــع مشــاركة خبــراء 
الســوق المحلــي لدينــا للتنســيق مــع فريــق المبادرة.

أما العقارات الخارجية- سيتم االستعانة بالمكاتب الخارجية للشركة للمشاركة في عملية التقييم.
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التقييم

Prop-( ســيتم تحديــد منهجيــة التقييــم مــن خــالل ســمات كل أصــل. حيثمــا تتوفــر الحلــول التــي تعتمــد علــى التكنولوجيــا
Tech( ، ســيتم تنفيذهــا بمعلومــات فــي الوقــت الفعلــي متاحــة لــوزارة الماليــة.

التقارير

ســيتم عــرض مســودة النتائــج, وكذلــك ســيتم توضيــح المنهجيــة المتبعــة واالفتراضــات فــي حــال تــم اســتخدامها, كذلــك 
ســتتمكن الجهــة مــن معرفــة الوقــت الفعلــي ودرجــة التقــدم فــي المبــادرة, تعتبــر هــذه المرحلــة إنجــاز مهــم فــي مراحــل 

ســير المبــادرة
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العرض التقديمي والتسليم النهائي وإغالق المشروع

ملخص ألهم االجتماعات وورش العمل 

اللجنة
المركزية 3

وزارة الشؤون
البلدية والقروية

و اإلسكان
الهيئة العامة 5

لعقارات الدولة جهات أخرى4 18

اللجنة
التوجيهية أصحاب المعالي 10

والسعادة 1
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سير عمل البيانات

تطور عدد األصول المعرفة من يوليو 2021 حتى يناير 2022

البيانــات المســتلمة مــن الجهــات الحكوميــة علــى شــكل معلومــات أوليــة  )مالحظــة: المعلومــات التــي تــم الحصــول 
عليهــا مــن خــالل االســتبيان اســتثنيت اعتبــارا مــن أكتوبــر 2021 حيــث تــم اعتمــاد البيانــات الــواردة مــن خــالل نمــوذج جمــع 

المعلومــات )ج( المرســل للجهــات الحكوميــة  - و هــذا مــا يفســر انخفــاض الرقــم فــي هــذا الشــهر(. 

تطور عدد األصول الجاهزة للتقييم منذ يوليو 2021

)مالحظة: عدد األصول التي يمكن تقييمها بدقة متوسطة من أصل 38,484 هو 11,416( 
تنقيــة  بعمــل  المبــادرة  )قــام فريــق  التقييــم.  الكافيــة إلتمــام عمليــة  والبيانــات  المعلومــات  العقــارات واألصــول ذات 
ــر  - يشــمل تأكيــد اســتخدامات األراضــي مــن خــالل  للمعلومــات و ترقيتهــا للوصــول الــى الرقــم المذكــور فــي شــهر أكتوب

التحقــق مــن مواقعهــا(.  
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سير عمل البيانات

سيناريوهات التقييم

بعــد تحليــل البيانــات قــام فريــق المبــادرة بتحديــد الفجــوات المحتملــة وعمــل ســيناريوهات للتقييــم لتوضيــح دقتــه بنــاء علــى 
المعلومــات    والبيانــات المتوفــرة   

الفجوات التي تم تحديدها في البيانات

CBRE آليات تجاوز الفجوات لدى استشاري التقييم

-  محاولة تحديد األصول في حالة توفر معلومة االستخدام )مثال: مشفى – مدرسة – جامعة ...(

-  تقدير المساحة المبنية من خالل خرائط جوجل في حالة توفر معلومة عدد األدوار في المبنى

-  محاولة تحديد استخدام األرض بناء على المناطق المجاورة لها

-  فــي مــا يلــي ســيناريوهات التقييــم لأراضــي و المبانــي و التــي ستســاعدنا فــي تعقــب عــدد األصــول التــي ســتقيم 
ضمــن كل فئــة:
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سيناريوهات التقييم – األراضي – حسب المعلومات المتوفرة

معلومة غير متوفرة

منخفض

عالي

متوسط
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سيناريوهات التقييم – المباني – حسب المعلومات المتوفرة

معلومة غير متوفرة

منخفض

عالي

متوسط

ملخص بيانات التقييم 

27,068 عقار لديه بيانات تؤدي إلى دقة تقييم عالية
 

448,495 عقار يحتاج إلى المعلومات الرئيسية

11,410 عقار لديه بيانات تؤدي إلى دقة تقييم متوسطة 
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1-  ملخص ما يتم العمل عليه

2-  خطوات تقييم 7,484 قطعة أرض  

تــم اختيــار عــدد 7,484 عقــار مــن المعلومــات المقدمــة لمبــادرة تقييــم األراضــي والمبانــي أي علــى أنهــا أراضــي فضــاء 
و لكنهــا كانــت تحتــاج تأكيــد.

تــم التأكــد مــن مواقــع واســتخدامات العقــارات قيــد التقييــم علــى حســب المنطقــة المجــاورة كخطــوة أوليــة قبــل 
البــدء فــي عمليــة التقييــم.

تم تقسيم العقارات قيد التقييم الى 340 مجموعة على حسب المواقع الجغرافية.

ــات التــي تــم تجميعهــا تتنــوع  ــات الخاصــة بــكل مجموعــة،  حيــث أن المقارن ــم إجــراء بحــث مكتبــي لتجميــع المقارن ت
االســتخدامات بهــا مثــل الســكني، التجــاري، الزراعــي، الصناعــي، واألراضــي الخــام.

تم تحليل المقارنات واختيار المقارنات المناسبة للعقار قيد التقييم.

تم تقييم األراضي بعد عمل التسويات الخاصة بالمساحة و االستخدام و الموقع. 
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3-  منهجية التقييم

أسلوب السوق

يوفــر أســلوب الســوق مؤشــر للقيمــة مــن خــالل مقارنــة األصــل مــع األصــول المتطابقــة أو القابلــة للمقارنــة والتــي تتوفــر 
لهــا معلومــات األســعار.

طريقة المقارنة
يتضمــن طريقــة المقارنــة تســوية أســعار المبيعــات أو العــروض المماثلــة حيــث تســتند هــذه التســويات علــى عــدة عوامــل 
مــن أجــل الوصــول إلــى القيمــة، يتــم إجــراء التســويات علــى أســاس النســبة المئويــة أو ريــال ســعودي ويتــم تطبيقهــا علــى 
الســعر لــكل متــر مربــع. تــم إجــراء التســويات مــع مراعــاة الخصائــص التفصيليــة لموقــع العقــار قيــد التقييــم للوصــول إلــى 

قيمتــه النهائيــة.

تم إجراء التسويات على حالة السوق / حالة الصفقات، وخصائص العقار، من أبرز هذه العوامل:

تاريخ الصفقة / العرض2حالة السوق1

الموقع4التفاوض3

االستخدام6المساحة5
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4-  توزيع العقارات قيد  التقييم حسب المنطقة اإلدارية 

5-  توزيع العقارات قيد التقييم حسب األمانات
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6-  توزيع العقارات قيد التقييم حسب االستخدامات 

7-  التحديات التي واجهتها مبادرة تقييم األراضي والمباني والحلول المستخدمة

-  عدم وجود مقارنات في المنطقة المجاورة للعقار قيد التقييم. )يصل نطاق البحث إلى 160 كم إليجاد عروض(

ــر  ــات فــي الســوق بيــن 600-300 مت -  يوجــد عقــارات خــام بمســاحات كبيــرة )1,000,000 متــر مربــع( وتتــراوح المقارن
مربــع مــع نــدرة األراضــي الخــام التــي يمكــن مقارنتهــا بالعقــار قيــد التقييــم

-  يوجــد عقــارات باســتخدام زراعــي بمســاحات كبيــرة، لكــن غالبيــة األراضــي المحيطــة بهــا عبــارة عــن أراضــي ســكنية 
وبمســاحات صغيــرة.

-  قلــة المقارنــات “بصكــوك” كافيــة فــي الهجــر أو القــرى حيــث أن المتواجــد فــي الســوق عبــارة عــن “وثائــق بيــع” حيــث 
ان ســعر المتــر يختلــف اختــالف كلــي فــي الســعر لــكل متــر مربــع.

-  بعض الهجر أو القرى لديها كمية محدودة من المقارنات. 1مقارنة واحدة فقط او ال يوجد مقارنة(.
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مشروع  الخدمات االستشارية لضمان جودة تحول الجهات الحكومية
إلى المحاسبة المبنية على أساس االستحقاق

 
األعمال المنجزة خالل عام 2021م

دراســة مالحظــات فريــق مركــز االســتحقاق بشــأن مشــروع اإلجابــة علــى االستفســار الخــاص بالتصنيــف والمعالجــة 
المحاســبية لأصــول البيولوجيــة المحتفــظ بهــا بغــرض تنميــة الســالالت وحفظهــا مــن االنقــراض واإلجابــة عليهــا

دراســة مشــروع ضوابــط األعمــال االكتواريــة فــي جهــات القطــاع العــام وتقديــم ما تــم التوصل إليــه من مالحظات 
ومقترحات

الــدروس  وتوثيــق  االســتحقاق  أســاس  علــى  المبنيــة  للمحاســبة  التجريبــي  التطبيــق  مبــادرة  تقريــر  مراجعــة 
ومقترحــات مــن مالحظــات  إليــه  التوصــل  تــم  مــا  وتقديــم  التجريبــي   التطبيــق  مــن  المســتفادة 

إعــداد مشــاريع محاضــر اجتماعــات اللجنــة التوجيهيــة لمشــروع تحــول الجهــات الحكوميــة إلــى المحاســبة المبنيــة 
علــى أســاس االســتحقاق 

مراجعة مواد جدول أعمال االجتماع األول للجنة التحضيرية للجنة معايير المحاسبة في القطاع العام 

دراسة استفسار عن المعالجة المحاسبية للصكوك المصدرة وإعداد مشروع اإلجابة

دراســة استفســار عــن المعالجــة المحاســبية القتنــاء مبنــى وحــق انتفــاع بــأرض فــي صفقــة واحــدة  وإعداد مشــروع 
اإلجابة

إعداد مشاريع محاضر اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة معايير المحاسبة في القطاع العام

مراجعــة دليــل الهيــكل التنظيمــي والنمــوذج التشــغيلي والوصــف الوظيفــي  ومصفوفــة الصالحيــات للشــؤون 
الماليــة فــي الجهــات الحكوميــة

دراســة استفســارات عــن المعالجــة المحاســبية لقيــاس وإثبــات األصــول ومجمعــات االســتهالك المقتنــاة قبــل 
ــر المحاســبة  ــخ تبنــي معايي ــل تاري ــدة قب ــر المحاســبة للقطــاع العــام وااللتزامــات المتكب ــخ تبنــي معايي وبعــد تاري

للقطــاع العــام وإعــداد مشــروع اإلجابــة

دعــم مركــز االســتحقاق للتواصــل مــع االتحــاد الدولــي للمحاســبين للحصــول علــى الموافقــات الالزمــة الســتخدام 
معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام

دراســة مشــروع القوائــم الماليــة لــوزارة اإلســكان للفتــرة المنتهيــة بتاريــخ 30 نوفمبــر 2020م وإعــداد تقريــر بمــا 
تبيــن مــن مالحظــات

دراســة مشــروع اتفاقيــة الترخيــص المســتلمة مــن االتحــاد الدولــي للمحاســبين وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات 
ومقترحــات
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دراســة مشــروع السياســة المحاســبية لمعيــار المحاســبة للقطــاع العــام 42 “المنافــع االجتماعيــة“ وتقديــم مــا 
تبيــن مــن مالحظــات ومقترحــات

ــأرض فــي صفقــة  ــاء مبنــى وحــق انتفــاع ب ــان القيــود المحاســبية لمعالجــة اقتن ــة لبي ــة افتراضي ــة عملي إعــداد حال
واحــدة ودراســة مالحظــات فريــق مركــز االســتحقاق عليهــا واإلجابــة عليهــا

مناقشــة التعديــالت المقترحــة علــى اتفاقيــة الترخيــص المســتلمة مــن االتحــاد الدولــي للمحاســبين  وإدخــال 
التعديــالت المتفــق عليهــا

دعــم مركــز االســتحقاق المحاســبي الســتكمال تنفيــذ قــرارات اللجنــة التحضيريــة ولجنــة معاييــر المحاســبة فــي 
القطــاع العــام

مراجعــة التعديــالت المقترحــة مــن إدارة المعاييــر والسياســات بمركــز االســتحقاق المحاســبي علــى مشــروع دليــل 
اإلجــراءات والتعليمــات الماليــة الموحــد وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات ومقترحــات

إعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني والمذكرات المرتبطة به

إعــداد طلــب المرئيــات بشــأن وثيقــة “مشــروع معيــار عقــود اإليجــار” ED 75  ووثيقــة “طلــب المعلومــات بشــأن 
عقــود اإليجــار الميســرة والترتيبــات األخــرى المماثلــة لعقــود اإليجــار” الصادرتيــن عــن مجلــس معاييــر المحاســبة 

الدوليــة للقطــاع العــام

ــرادات مــن  ــار المحاســبة للقطــاع العــام 23 “اإلي ــى السياســة المحاســبية لمعي ــة تضــاف إل ــة تطبيقي إعــداد أمثل
المعامــالت غيــر التبادليــة“

دراســة استفســار بشــأن المعالجــة المحاســبية لالنتفــاع بمقــر مؤقــت وتكاليــف التحســينات واإلضافــة علــى المقــر 
المؤقــت وإعــداد مشــروع اإلجابــة عليــه

حصــر مشــاريع مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام IPSASB منــذ إصــدار 2017 مــن دليــل اإلصــدارات 
المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام وحتــى تاريخه

دراســة عاليــة المســتوى لمحتويــات خطــط عمــل عــدد مــن الجهــات المقارنــة للجنــة المعاييــر فــي دول تبنــت 
منهجــًا مماثــاًل لتطويــر المعاييــر )نيوزلنــدا – جنــوب إفريقيــا – اســتراليا – بريطانيــا(

إعداد مشروع خطة عمل لجنة معايير المحاسبة في القطاع العام

مراجعــة مشــروع السياســة المحاســبية لمعيــار المحاســبة فــي القطــاع العــام 41 “األدوات الماليــة” وتقديــم مــا 
تبيــن مــن مالحظــات ومقترحــات

دراســة مالحظــات فريــق مركــز االســتحقاق المحاســبي علــى خطــة عمــل لجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع 
العــام وإدخــال مــا تــم االتفــاق عليــه مــن تعديــالت
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عقــد اجتمــاع مــع PwC الســتعراض الورقــة المحاســبية المعــدة مــن استشــاري ضمــان الجــودة لمعالجــة اقتنــاء 
مبنــى وحــق انتفــاع بــأرض فــي صفقــة واحــدة وبيــان المتطلبــات والممارســات المحاســبية المؤيــدة لهــا ومناقشــة 

بعــض التعديــالت المقترحــة مــن PwC عليهــا

اإلجــراءات  دليــل  علــى مشــروع  المقترحــة  التعديــالت  لمناقشــة  مــع فريــق مركــز االســتحقاق  اجتمــاع  عقــد 
بشــأنها تتخــذ  التــي  اإلجــراءات  علــى  واالتفــاق  الموحــد  الماليــة  والتعليمــات 

مراجعــة الورقــة المحاســبية المعــدة مــن PwC لمعالجــة اقتنــاء مبنــى وحــق انتفــاع بــأرض فــي صفقــة واحــدة 
ــن مــن مالحظــات ومقترحــات ــم مــا تبي وتقدي

تطويــر نمــاذج االستفســار والتحديــث المتعلقــة بدليــل اإلجــراءات والتعليمــات الماليــة الموحــد ودليــل السياســات 
المحاســبية للقطــاع العــام

تطويــر نمــوذج القوائــم الماليــة الموحــدة للمواءمــة مــع دليــل الحســابات المحــدث والمراجــع فــي المعاييــر 
المحاســبية والسياســات 

مراجعــة واســتكمال التحديثــات علــى عــدد 18 معيــار لتواكــب طبعــة 2021 مــن معاييــر المحاســبة الدولية للقطاع 
IPSAS العام

دراســة وثيقــة “مشــروع معيــار عقــود اإليجــار” ED 75  ووثيقــة “طلــب المعلومــات بشــأن عقــود اإليجــار الميســرة 
والترتيبــات األخــرى المماثلــة لعقــود اإليجــار” الصادرتيــن عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام 
وتعليقــات ذوي االهتمــام واالختصــاص فــي المملكــة بشــأنهما وإعــداد المرئيــات المقتــرح إرســالها إلــى المجلــس 
بشــأنهما، وإعــداد مشــروع اإلجابــة علــى مالحظــات أعضــاء اللجنــة التحضيريــة ولجنــة معاييــر المحاســبة فــي 

القطــاع العــام بشــأن هــذه المرئيــات

ــى  ــرة التــي جــرت عل ــر المحاســبة فــي القطــاع العــام بالتطــورات األخي ــة معايي تحديــث مشــروع خطــة عمــل لجن
مشــاريع مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام ذات الصلــة باألصــول التراثيــة وأصــول البنيــة التحتيــة، 
القيــاس، األصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة، تحديــث إطــار المفاهيــم، 

المحاســبة والتقريــر مــن قبــل برامــج منافــع التقاعــد، المــوارد الطبيعيــة، اإليــرادات ومصروفــات التحويــل

دراســة استفســار بشــأن المعالجــة المحاســبية لتكلفــة بطاريــات دون الحــد األدنــى للرســملة وإعــداد مشــروع 
ــه ــة علي اإلجاب

اإلجابــة علــى استفســار بشــأن األرصــدة االفتتاحيــة ألصــول انتهــت أعمارهــا اإلنتاجيــة التقديريــة وال تــزال قيــد 
االســتخدام

 دراســة تعليقــات ذوي االهتمــام واالختصــاص علــى مشــروع معيــار المحاســبة للقطــاع العــام 41 “األدوات 
الماليــة” ومشــروع معيــار المحاســبة للقطــاع العــام 42 “المنافــع االجتماعيــة” وإعــداد المرئيــات المقترحــة بشــأنها

دراســة طلــب جهــة تطبيــق خيــار التكلفــة للمحاســبة عــن حصصهــا فــي الشــركات المســتثمر فيهــا فــي قوائمهــا 
الماليــة المنفصلــة بــداًل مــن طريقــة حقــوق الملكيــة المنصــوص عليهــا فــي دليــل السياســات المحاســبية وإعــداد 

مشــروع اإلجابــة



152

االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي

Accrual Accounting

ــر المحاســبة فــي القطــاع العــام ومــواد  ــة معايي ــة للجن ــة التحضيري مراجعــة جــدول أعمــال االجتمــاع الثالــث للجن
جــدول األعمــال

مراجعــة مشــروع خطــاب طلــب تعليقــات ذوي االهتمــام واالختصــاص فــي المملكــة علــى مســودات العــرض 
ــة  ــر المحاســبة الدولي ــل مجلــس معايي ــل 2021م مــن قب ــخ 22 إبري ــم نشــرها بتاري ــي ت أرقــام 76، 77، 78، 79 الت

للقطــاع العــام 

اســتخراج أمثلــة علــى األخطــاء والمصطلحــات المختلفــة فــي ترجمــة المجمــع العربــي للمحاســبين القانونييــن 
لمعاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام 

الســنوية  والخطــة  االســتراتيجية 2024-2021م  الخطــة  علــى مشــروع  التحضيريــة  اللجنــة  إدخــال مالحظــات 
2021م للجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام

مراجعة جدول أعمال االجتماع الثالث للجنة معايير المحاسبة في القطاع العام ومواد جدول األعمال

ــة، التعامــل مــع الفائــض أو  اإلجابــة علــى استفســارات بشــأن مــدى اثبــات قيــود اســتحقاق عنــد اعتمــاد الموازن
العجــز، قيــاس القيمــة العادلــة لأصــول التــي لهــا ســوق نشــطة أو ســوق غيــر نشــطة، إثبــات اإليــراد مــن تقديــم 
الخدمــات فــي حــال عــدم التأكــد مــن نتيجــة المعاملــة، المقصــود بالمبالــغ الفعليــة المعروضــة فــي قائمــة المقارنة 

بيــن مبالــغ الموازنــة والمبالــغ الفعليــة،  إجــراء مقاصــة بيــن أصــول ماليــة والتزامــات ماليــة

مراجعة العرض المعد بشأن دليل اإلجراءات والتعليمات المالية الموحد

مراجعــة مشــروع دليــل السياســات المحاســبية للهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي وتقديــم مــا تبيــن 
مــن مالحظــات وتوصيــات 

مراجعــة “منهجيــة التحقــق مــن بيانــات األصــول وااللتزامــات ودور الممكــن الرقمــي” وتقديــم مــا تبيــن مــن 
وتوصيــات مالحظــات 

مراجعــة التعديــالت المقترحــة علــى كراســة الشــروط والمواصفــات لمبــادرة إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة ومســك 
الحســابات وإعــداد القوائــم الماليــة وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات

إعــداد مشــروع اإلجابــة علــى استفســار االتحــاد الدولــي للمحاســبين بشــأن القائميــن علــى ترجمة معايير المحاســبة 
الدوليــة للقطــاع العام

مراجعــة المنهجيــة المقترحــة مــن مركــز االســتحقاق لدراســة مــدى انطبــاق معاييــر المحاســبة للقطــاع العــام علــى 
ــر  ــة للتقري ــر الدولي ــوك للمعايي ــق والبن ــاع هــذه الصنادي ــة فــي المملكــة ومخاطــر اتب ــوك التنموي ــق والبن الصنادي

المالــي IFRS بــدال مــن معاييــر المحاســبة للقطــاع العــام وتقديــم مــا تبيــن مــن مقترحــات

دراســة القوائــم الماليــة للهيئــة الملكيــة لمدينــة مكــة المكرمــة والمشــاعر المقدســة للســنتين الماليتيــن 2019م 
و2020م وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات
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اإلجابة على استفسارات بشأن القوائم المالية التي تصدر قبل وبعد اندماج جهتين حكوميتين

دراســة مالحظــات لجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام علــى مشــروع الخطــة االســتراتيجية والســنوية 
للجنــة وإدخــال التعديــالت المقترحــة

دراسة القوائم المالية للهيئة العامة للترفيه للسنة المالية 2020م وتقديم ما تبين من مالحظات وتوصيات

دراســة القوائــم الماليــة للمركــز الوطنــي للتخصيــص للســنة الماليــة 2020م وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات 
وتوصيــات

دراســة القوائــم الماليــة لمركــز تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة للســنة الماليــة 2020م وتقديــم مــا تبيــن مــن 
وتوصيــات مالحظــات 

دراســة القوائــم الماليــة لمركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق للســنة الماليــة 2020م وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات 
وتوصيــات

دراســة األرصــدة االفتتاحيــة للديــوان العــام للمحاســبة كمــا فــي 30 ديســمبر 2020م وتقديــم مــا تبيــن مــن 
وتوصيــات مالحظــات 

اإلجابــة علــى استفســار بشــأن طريقــة احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن العامليــن علــى نظــام الخدمــة 
المدنيــة ولوائحــه 

اإلجابــة علــى استفســار بشــأن المعالجــة المحاســبية لموازنــة جهــة والمعالجــة المحاســبية لموازنــات الفاعليــات 
التــي تنفذهــا الجهــة

مراجعــة اإلجابــة علــى استفســار بشــأن المعالجــة المحاســبية لصكــوك مصــدرة بغــرض تمويــل تعويضــات نــزع 
عقــارات للمصلحــة العامــة وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات

اإلجابــة علــى استفســار بشــأن قيــاس المخــزون أثنــاء التحــول إلــى معاييــر المحاســبة للقطــاع العــام المبنيــة علــى 
أســاس االســتحقاق

ــل  المشــاركة فــي ورشــة عمــل لمناقشــة استفســار بشــأن المعالجــة المحاســبية لصكــوك مصــدرة بغــرض تموي
ــزع عقــارات للمصلحــة العامــة  تعويضــات ن

ــم مــا تبيــن مــن مالحظــات  ــة 2020م وتقدي ــة للمركــز الســعودي لالعتمــاد للســنة المالي ــم المالي دراســة القوائ
وتوصيــات

مراجعــة ورقــة معــدة بشــأن جــدوى إعــداد القوائــم الماليــة إلحــدى الهيئــات لعامــي 2019م و2020م وتقديــم 
مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات
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إعــداد مشــروع مذكــرة بشــأن تطويــر إرشــادات بشــأن احتســاب مخصــص الهبــوط للديــون مقابــل قيمــة خدمــات 
فيمــا بيــن الجهــات الحكوميــة 

مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســارات جهــة عســكرية بشــأن تطبيــق الدليــل اإلرشــادي لحصــر وتقييم األصول 
وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيات 

المشــاركة فــي ورش عمــل نمــوذج القوائــم الماليــة الموحــدة ومشــروع معيــار المحاســبة للقطــاع العــام 41 
ومشــروع معيــار المحاســبة للقطــاع العــام 42

المشاركة في ورشة عمل لمناقشة مسائل محاسبية

المشاركة في ورشة عمل لمناقشة إطار التقرير المالي المطبق من قبل صناديق التنمية

دراســة تعليقــات ذوي االهتمــام واالختصــاص بشــأن مشــروع معيــار المحاســبة للقطــاع العــام 41 ومشــروع 
معيــار المحاســبة للقطــاع العــام 42 وإبــداء وجهــة النظــر بشــأنها

ــرادات المودعــة فــي حســاب جــاري وزارة الماليــة لــدى  اإلجابــة علــى استفســار بشــأن المعالجــة المحاســبية لإلي
البنــك المركــزي

اإلجابة على استفسار بشأن تحديد فترة القوائم المالية األولى إلحدى الجهات

دراســة مشــاريع المعاييــر )مســودات العــرض أرقــام 76، 77، 78، 79، 80( التــي تــم نشــرها مــن قبــل مجلــس 
معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام وتعليقــات ذوي االهتمــام واالختصــاص فــي المملكــة بشــأنها، وإبــداء 

وجهــة النظــر بشــأنها

مراجعــة جــدول أعمــال االجتمــاع الرابــع للجنــة التحضيريــة للجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام ومــواد 
جــدول األعمــال

دراســة مســودة القوائــم الماليــة لــوزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30 ديســمبر 
2020م وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات

إدخــال مالحظــات ذوي االهتمــام واالختصــاص التــي تقــرر األخــذ بهــا علــى مشــروع معيــار المحاســبة للقطــاع 
العــام 41 ومشــروع معيــار المحاســبة للقطــاع العــام 42 والسياســات المحاســبية لهمــا

تحديث موقف خطة لجنة معايير المحاسبة في القطاع العام لعام 2021م

مراجعة جدول أعمال االجتماع الرابع للجنة معايير المحاسبة في القطاع العام ومواد جدول األعمال

دراســة التعديــالت المقترحــة علــى األنظمــة والتشــريعات الماليــة المحــددة مــن مركــز االســتحقاق للتوافــق مــع 
تطبيــق المحاســبة علــى أســاس االســتحقاق فــي الجهــات الحكوميــة وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات
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دراســة مالحظــات اللجنــة التحضيريــة للجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام علــى مشــاريع التعليقــات علــى 
مشــاريع المعاييــر )مســودات العــرض أرقــام 76، 77، 78، 79، 80( التــي تــم نشــرها مــن قبــل مجلــس معاييــر 

المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات

دراســة مالحظــات لجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام علــى مشــروع دليــل اإلجــراءات والتعليمــات الماليــة 
الموحــد ووجهــة نظــر مركــز االســتحقاق بشــأنها والتعديــالت المدخلــة علــى مشــروع الدليــل، وتقديــم مــا تبيــن 

مــن مالحظــات وتوصيــات

والتدريــب والتطويــر  التغييــر  بــإدارة  إعدادهــا  جــاري  تدريبيــة  ثالثــة حقائــب  لعــدد  المحــاور األساســية  دراســة 
وتوصيــات مــن مالحظــات  تبيــن  مــا  وتقديــم  الســعودية  والمحاســبين  المراجعيــن  هيئــة  مــع  باالشــتراك 

طرح عدد من الموضوعات التي يقترح أن تشملها ورش عمل برنامج تمهير

دراســة عــرض توعــوي عــن مشــروع التحــول الــى أســاس االســتحقاق المحاســبي وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات 
وتوصيات

مراجعــة وتحديــث ملحــق )مؤشــرات الســيطرة والمعالجــة المحاســبية مؤشــرات الســيطرة والمعالجــة المحاســبية 
لعقــارات الدولــة الخاضعــة إلشــراف الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة المخصصــة لمنفعــة الجهــات الحكوميــة( 
المقتــرح إضافتــه إلــى القســم 15 مــن دليــل السياســات المحاســبية فــي ضــوء مالحظــات الهيئــة العامــة لعقــارات 
الدولــة، وتوجيــه معالــي رئيــس لجنــة المعاييــر، ومســودة العــرض 78 “العقــارات واآلالت والمعــدات” المنشــورة 

مــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام

دراســة القوائــم الماليــة للمركــز الوطنــي إلدارة الديــن العــام للربــع األول مــن 2021م وتقديــم مــا تبيــن مــن 
مالحظــات

مراجعــة العــرض المعــد لالجتمــاع الرابــع للجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام المقــرر عقــده بتاريــخ 29 
2021م ســبتمبر 

إعداد مشاريع محاضر اجتماعات لجنة معايير المحاسبة في القطاع العام

مناقشــة آليــة إعــداد األمثلــة التطبيقيــة التــي طلبــت لجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام إضافتهــا إلــى 
مؤشــرات الســيطرة وتقديــم مــا تبيــن مــن مقترحــات

دراســة القوائــم الماليــة للمركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة )أداء( للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30 
ديســمبر 2020م وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات

ــن مــن  ــم مــا تبي ــراد مــن رســوم رخــص وتقدي ــات اإلي ــة علــى استفســار بشــأن توقيــت إثب مراجعــة مشــروع اإلجاب
مالحظــات وتوصيــات

مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســار بشــأن توقيــت إثبــات االلتزامــات الماليــة مقابــل الســلع والخدمــات 
المــوردة وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات
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مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســار بشــأن المعالجــة المحاســبية لبنــود العقــارات واآلالت والمعــدات التــي 
تكــون تكلفتهــا أقــل مــن حــد الرســملة وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات ومناقشــتها فــي اجتمــاع مــع 

إدارة شــركاء التحــول

مراجعــة مشــروع األمثلــة التطبيقيــة المقتــرح إضافتهــا إلــى مؤشــرات الســيطرة وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات 
وتوصيــات

مراجعــة التعليقــات المســتلمة مــن المشــاركين فــي ورشــة العمــل التــي نظمهــا مركــز االســتحقاق بتاريــخ 27 
ســبتمبر 2021م بحضــور مســؤولين مــن مركــز االســتحقاق والــوزارات والمؤسســات الحكوميــة وإعــداد الــرد 

المقتــرح واإلجــراء المقتــرح بشــأنها

شرح ورشة عمل بعنوان )األرصدة االفتتاحية( لمتدربي برنامج تمهير

شرح ورشة عمل بعنوان )حصر وجرد وتسجيل األصول( لمتدربي برنامج تمهير

شــرح عــدد مــن األمثلــة والسياســات المحاســبية التــي مثلــت تحديــًا لمتدربــي تمهيــر )علــى ســبيل المثــال: ترتيبــات 
امتيــاز تقديــم الخدمــات، األصــول غيــر الملموســة، التدفقــات النقديــة(

مراجعــة وتقديــم مالحظــات وتوصيــات بشــأن العــروض الخاصــة بالبرنامــج التدريبــي )تمهيــر( وشــملت )أساســيات 
المحاســبة المالية - حصر وجرد وتســجيل األصول - المعايير والسياســات المحاســبية -  دليل الحســابات الموحد- 

إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة(

مراجعة أسئلة االختبارين األول والثاني لمتدربي تمهير، وتقديم ما تبين من مالحظات وتوصيات

دراســة المســودة الثانيــة للقوائــم الماليــة لــوزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30 
ديســمبر 2020م وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات

تجهيــز مذكــرات فنيــة بشــأن مســائل محاســبية )عــرض قائمــة األداء المالــي ورد فائــض الفتــرة ومعالجــة عجــز 
الفتــرة، إثبــات إيــراد الموازنــة المرتبــط بتمويــل اقتنــاء أصــول رأســمالية مــن موازنــة الدولــة، تحديــد األصيــل والوكيــل 
ألغــراض المحاســبة عــن اإليــرادات مــن المعامــالت التبادليــة، مؤشــرات الســيطرة والمعالجــة المحاســبية لعقــارات 
الدولــة الخاضعــة إلشــراف الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة المخصصــة لمنفعــة الجهــات الحكوميــة( لمناقشــتها 
فــي االجتمــاع الــذي نظمــه مركــز االســتحقاق بتاريــخ 18 أكتوبــر 2021م بحضــور مســؤولين مــن مركــز االســتحقاق 

وعــدد مــن مكاتــب المحاســبة

مراجعــة المذكــرة المعــدة بشــأن تنفيــذ قــرارات اللجنــة المركزيــة لحصــر األصــول وااللتزامــات المتعلقــة بمؤشــرات 
الســيطرة واثبــات عقــارات الدولــة وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات

ــات والمســتندات المتعلقــة  ــر والسياســات المحاســبية لقائمــة البيان ــرح مــن إدارة المعايي مراجعــة التصــور المقت
بفحــص القوائــم الماليــة للجهــات مــن إدارة شــركاء التحــول وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات
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مراجعــة دراســة مــدى انطبــاق معاييــر المحاســبة للقطــاع العــام علــى الصناديــق والبنــوك التنمويــة فــي المملكــة 
ومخاطــر اتبــاع هــذه الصناديــق والبنــوك للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي IFRS بــدال مــن معاييــر المحاســبة 

للقطــاع العــام وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات

مراجعــة حقيبــة تدريبيــة بعنــوان )المحاســبة عــن األصــول الملموســة وغيــر الملموســة وفــق أســاس االســتحقاق 
فــي معاييــر المحاســبة الدوليــة( وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات

دراســة تقريــر األرصــدة االفتتاحيــة لديــوان وزارة الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة في 30 ديســمبر 2021م وتقديم 
مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيات

دراســة تعليقــات المســؤولين فــي مكاتــب المحاســبين المشــاركين فــي االجتمــاع الــذي نظمــه مركــز االســتحقاق 
بتاريــخ 18 أكتوبــر 2021م بشــأن مســائل محاســبية )عــرض قائمــة األداء المالــي ورد فائــض الفتــرة ومعالجــة 
عجــز الفتــرة، إثبــات إيــراد الموازنــة المرتبــط بتمويــل اقتنــاء أصــول رأســمالية مــن موازنــة الدولــة، تحديــد األصيــل 
والوكيــل ألغــراض المحاســبة عــن اإليــرادات مــن المعامــالت التبادليــة، مؤشــرات الســيطرة والمعالجــة المحاســبية 
لعقــارات الدولــة الخاضعــة إلشــراف الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة المخصصــة لمنفعــة الجهــات الحكوميــة( 

وإعــداد اإلجابــة عليهــا

دراســة مالحظــات مركــز االســتحقاق وضمــان الجــودة بشــأن “مشــروع تقريــر عــن مراجعــة التعديــالت المقترحــة 
مــن مركــز االســتحقاق المحاســبي علــى األنظمــة والتشــريعات الماليــة المحــددة فــي القائمــة المعــدة مــن مركــز 
ــر المحاســبة للقطــاع العــام المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق فــي  االســتحقاق المحاســبي لتتوافــق مــع معايي

الجهــات الحكوميــة”  وتحديــث التقريــر بمــا تــم اإلخــذ بــه مــن مالحظــات

دراســة مالحظــات معالــي رئيــس لجنــة معاييــر المحاســبة للقطــاع العــام بشــأن ملحــق )مؤشــرات الســيطرة 
والمعالجــة المحاســبية لعقــارات الدولــة الخاضعــة إلشــراف الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة المخصصــة لمنفعــة 

الجهــات الحكوميــة( وإعــداد اإلجابــة عليهــا

مراجعــة مذكــرة البنــود الشــائعة فــي القوائــم الماليــة للجهــات الحكوميــة التــي تعــد قوائــم ماليــة وفقــًا لمعاييــر 
المحاســبة للقطــاع العــام المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات

دراسة استفسارات الهيئة العامة للترفيه بشأن المالحظات المقدمة على قوائمها المالية واإلجابة عليها

المشاركة في اجتماع بتاريخ 4 نوفمبر 2021م لمناقشة استفسارات اإلدارة المالية بالهيئة العامة للترفيه

االطــالع علــى اإلفــادات المقدمــة مــن إدارة التســويات البينيــة بشــأن االختالفــات بيــن الجهــات الحكوميــة حــول 
الديــون فيمــا بينهــا وتحديــد المتطلبــات الالزمــة لدراســة هــذا الموضــوع والتعــرف علــى مــا إذا كان يتطلــب 

تعديــالت علــى اإلجــراءات المحاســبية

دراســة مالحظــات أصحــاب الســعادة أعضــاء لجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام األســتاذ راشــد الرشــود 
واألســتاذ علــي الالفــي بشــأن ملحــق )مؤشــرات الســيطرة والمعالجــة المحاســبية لعقــارات الدولــة الخاضعــة 

ــة عليهــا ــة( وإعــداد اإلجاب ــة المخصصــة لمنفعــة الجهــات الحكومي ــة العامــة لعقــارات الدول إلشــراف الهيئ

اإلجابــة علــى استفســار بشــأن القيــود المحاســبية للســلف التــي تصــرف بموجــب أوامــر دفــع مســحوبة علــى جــاري 
وزارة الماليــة
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اإلجابــة علــى استفســار بشــأن القيــود المحاســبية للدفعــات المقدمــة التــي تصــرف بموجــب أوامــر دفــع مســحوبة 
علــى جــاري وزارة الماليــة

تحديث عدد 15 معيار لمواكبة طبعة 2021م من معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام

المشــاركة فــي إعــداد محــاور النقــاش لورشــة العمــل المقــرر عقدهــا بتاريــخ 1 ديســمبر 2021م بحضــور ممثليــن 
عــن مكاتــب المحاســبة والجامعــات لمناقشــة النمــوذج االسترشــادي للقوائــم الماليــة

مراجعــة جــدول أعمــال االجتمــاع الخامــس للجنــة التحضيريــة للجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام ومــواد 
جــدول األعمــال

دعم مركز االستحقاق إلعداد مشروع التقرير السنوي للجنة معايير المحاسبة للقطاع العام عن عام 2021م

مراجعــة وثيقتــي متطلبــات تطويــر نظــام إدارة بيانــات أصــول الجهــات الحكوميــة وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات 
وتوصيات

تحديــث السياســات المحاســبية للقطــاع العــام لمواكبــة طبعــة 2021م مــن معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع 
العــام

مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســار بشــأن إثبــات األصــول التــي يتــم اقتناؤهــا خــالل فتــرة االســتفادة مــن 
ــرة علــى العــرض العــادل وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات اإلعفــاءات المؤث

مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســار بشــأن تبويــب احتياطــي تســجيل األصــول ألول مــرة ومدتــه وتقديــم مــا 
تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات

ومكاتــب  الحكوميــة  الجهــات  عــن  ممثليــن  بحضــور  2021م  ديســمبر   1 بتاريــخ  عمــل  ورشــة  فــي  المشــاركة 
المحاســبة لمناقشــة النمــوذج االسترشــادي للقوائــم الماليــة الموحــدة والمالحظــات التــي وردت ســابقا مــن 

الجهــات الحكوميــة علــى النمــوذج المذكــور

المشــاركة فــي اجتمــاع بتاريــخ 7 ديســمبر 2021م بهيئــة الحكومــة الرقميــة لمناقشــة مقترحــات المســؤولين فــي 
الهيئــة بشــأن هيــكل دليــل الحســابات الموحــد

دراســة المالحظــات الناتجــة عــن ورشــة العمــل المنعقــدة بتاريــخ 1 ديســمبر 2021م والمالحظــات التــي وردت 
ســابقا مــن الجهــات الحكوميــة بشــأن النمــوذج االسترشــادي للقوائــم الماليــة الموحــدة وبيــان وجهــة النظــر 

بشــأنها والتعديــالت المقترحــة علــى النمــوذج فــي ضــوء المالحظــات التــي تقــرر األخــذ بهــا

مراجعــة تعديــالت مقترحــة علــى دليــل السياســات واإلرشــادات المحاســبية للقطــاع العــام ودليــل اإلجــراءات 
والتعليمــات الماليــة  الموحــد بشــأن المعالجــة المحاســبية لــرد الفائــض وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات

مراجعــة شــجرات القــرارات المتعلقــة بتحديــد مــا إذا كان يتــم تقييــم العقــارات وتحديــد أســلوب التقييــم الــذي يتــم 
اتباعــه وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات وتوصيــات
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مراجعة جدول أعمال االجتماع الخامس للجنة معايير المحاسبة في القطاع العام ومواد جدول األعمال

مراجعة الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات اإلدارة العامة المالية بالهيئة العامة للترفيه 

اإلجابــة علــى مالحظــات واستفســارات معالــي رئيــس لجنــة معاييــر المحاســبة فــي القطــاع العــام بشــأن مذكــرة 
“اإليــرادات التبادليــة وغيــر التبادليــة، وعــرض قائمــة األداء المالــي، ورد فائــض الفتــرة، ومعالجــة عجــز الفتــرة”

مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســار المعالجــة المحاســبية للتحســينات علــى العقــارات وتقديــم مــا تبيــن مــن 
مالحظــات وتوصيــات

تبيــن مــن مالحظــات  المحاســبي للعقــارات وتقديــم مــا  التصنيــف  مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســار 
وتوصيــات

مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســار إثبــات وتصنيــف أصــل بموجــب ترتيبــات امتيــاز الخدمــات وتقديــم مــا تبيــن 
مــن مالحظــات وتوصيــات

مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســار التصنيــف المحاســبي لجهــاز والبرنامــج المرتبــط بــه وتقديــم مــا تبيــن مــن 
مالحظــات وتوصيــات

مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســار تحديــد التكلفــة األوليــة لأصــول وتقديــم مــا تبيــن مــن مالحظــات 
وتوصيــات

تبيــن مــن مالحظــات  مــا  للرعايــات وتقديــم  المحاســبية  المعالجــة  مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســار 
وتوصيــات

مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســار المعالجــة المحاســبية لحســاب جــاري وزارة الماليــة وتقديــم مــا تبيــن مــن 
مالحظــات وتوصيــات

مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســار بــدء االســتهالك لأصــول التــي لــم تصــل بعــد إلــى الموقــع والحالــة 
الالزميــن لهــا لتشــغيلها المقصــود مــن قبــل اإلدارة

مراجعــة مشــروع نظــام إيــرادات الدولــة الجديــد ومالحظــات مركــز االســتحقاق بشــأنه وتقديــم مــا تبيــن مــن 
وتوصيــات مالحظــات 

تحديــث معيــار المحاســبة للقطــاع العــام 5 باإلضافــات المنشــورة مــن مجلــس معاييــر المحاســبة للقطــاع العــام 
فــي نوفمبــر 2021م )ملحــق إرشــادات التنفيــذ + ملحــق األمثلــة التوضيحيــة(

جمــع القوائــم الماليــة لعــدة جهــات حكوميــة فــي خمــس دول )الواليــات المتحــدة، بريطانيــا، كنــدا، اســتراليا، 
نيوزلنــدا( لمركــز االســتحقاق بغــرض إجــراء مقارنــة للجهــات التــي تراجــع القوائــم الماليــة لتلــك الجهــات

مراجعــة مشــروع اإلجابــة علــى استفســار بشــأن فتــرة القوائــم الماليــة لجهــة حديثــة اإلنشــاء وتقديــم مــا تبيــن مــن 
مالحظــات وتوصيــات
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إدارة التغيير والتدريب والتطوير 
لعام 2021م
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تقــوم إدارة التغييــر والتدريــب والتطويــر منــذ بداية مشــروع التحول إلى أســاس االســتحقاق بتمهيد الطريق وتهيئة 
الجهــات المتلقيــة والمنفــذة للمشــروع لتقبــل التغييــر القــادم والمشــاركة فيــه بطريقــة فاعلــة، حيــث تهــدف الــى 
أن يلمــس التغييــر جميــع األطــراف ذات العالقــة بالمشــروع مــن خــالل التواصــل الفّعــال فيمــا بينهــم وبالتالــي بنــاء 
القــدرة علــى تنفيــذ هــذا التغييــر وتعزيــزه لالســتمرارية بمــا يخــدم تطبيــق أســاس االســتحقاق المحاســبي بشــكل 

فّعــال، لذلــك قامــت اإلدارة بعــدد مــن األنشــطة لعــام 2021 تفصيلهــا كاآلتــي:

والمبــادرات  المشــروع  يخــص  بمــا  توعويــة  رســائل  إرســال 
الماليــة  اإلدارة  منســوبي  الــى  دوري  بشــكل  المطبقــة 

أســبوعي. شــكل  العــام  بالقطــاع 

والمبــادرات  المشــروع  يخــص  بمــا  توعويــة  رســائل  إرســال 
الماليــة  اإلدارة  منســوبي  الــى  دوري  بشــكل  المطبقــة 

العــام. بالقطــاع 

والمبــادرات  المشــروع  يخــص  بمــا  توعويــة  رســائل  إرســال 
الماليــة  اإلدارة  منســوبي  الــى  دوري  بشــكل  المطبقــة 

العــام. بالقطــاع 

والمبــادرات  المشــروع  يخــص  بمــا  توعويــة  رســائل  إرســال 
الماليــة  اإلدارة  منســوبي  الــى  دوري  بشــكل  المطبقــة 

العــام. بالقطــاع 

والمبــادرات  المشــروع  يخــص  بمــا  توعويــة  رســائل  إرســال 
الماليــة  اإلدارة  منســوبي  الــى  دوري  بشــكل  المطبقــة 

العــام. بالقطــاع 

والمبــادرات  المشــروع  يخــص  بمــا  توعويــة  رســائل  إرســال 
الماليــة  اإلدارة  منســوبي  الــى  دوري  بشــكل  المطبقــة 

العــام. بالقطــاع 

والمبــادرات  المشــروع  يخــص  بمــا  توعويــة  رســائل  إرســال 
الماليــة  اإلدارة  منســوبي  الــى  دوري  بشــكل  المطبقــة 

العــام. بالقطــاع 

والمبــادرات  المشــروع  يخــص  بمــا  توعويــة  رســائل  إرســال 
الماليــة  اإلدارة  منســوبي  الــى  دوري  بشــكل  المطبقــة 

العــام. بالقطــاع 

والمبــادرات  المشــروع  يخــص  بمــا  توعويــة  رســائل  إرســال 
الماليــة  اإلدارة  منســوبي  الــى  دوري  بشــكل  المطبقــة 

العــام. بالقطــاع 

والمبــادرات  المشــروع  يخــص  بمــا  توعويــة  رســائل  إرســال 
الماليــة  اإلدارة  منســوبي  الــى  دوري  بشــكل  المطبقــة 

العــام. بالقطــاع 

والمبــادرات  المشــروع  يخــص  بمــا  توعويــة  رســائل  إرســال 
الماليــة  اإلدارة  منســوبي  الــى  دوري  بشــكل  المطبقــة 

العــام. بالقطــاع 

والمبــادرات  المشــروع  يخــص  بمــا  توعويــة  رســائل  إرســال 
الماليــة  اإلدارة  منســوبي  الــى  دوري  بشــكل  المطبقــة 

العــام. بالقطــاع 

والمبــادرات  المشــروع  يخــص  بمــا  توعويــة  رســائل  إرســال 
الماليــة  اإلدارة  منســوبي  الــى  دوري  بشــكل  المطبقــة 

العــام. بالقطــاع 

إرسال رسائل توعوية
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عــن  3 ورش  الطاقــة وعقــد  وزارة  اســتقبال موظفــي 
مشــروع التحــول إلــى أســاس االســتحقاق المحاســبي 

فــي المواضيــع التاليــة:
حصر وجرد وتسجيل األصول في القطاع العام	 
إعداد األرصدة االفتتاحية ومسك السجالت في  	 

القطاع العام.
المعايير المحاسبية في القطاع العام.	 
مناقشة آلية التعامل مع األصول التراثية.	 

عقــد ورشــة عمــل عــن أساســيات المحاســبة الماليــة وفقــًا 
للقطــاع العــام لــكل مــن )قطــاع التعليــم ، قطــاع الشــؤون 

االقتصاديــة ( بحضــور 131 موظــف.

عقــد ورشــة عمــل عــن حصــر وجــرد وتســجيل األصــول فــي 
ــكل مــن )قطــاع التعليــم ، قطــاع الشــؤون  القطــاع العــام ل

االقتصاديــة ( بحضــور 135 موظــف.

عقــد ورشــة عمــل تعريفيــة وتوعويــة بمشــروع التحــول الــى 
أســاس االســتحقاق الــى وكالــة اإليــرادات.

عقــد ورشــة عمــل عــن إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة ومســك 
الســجالت فــي القطــاع العــام لــكل مــن )قطــاع التعليــم ، 

قطــاع الشــؤون االقتصاديــة ( بحضــور 136 موظــف.

عقــد ورشــة عمــل عــن المعاييــر المحاســبية فــي القطــاع 
الشــؤون  قطــاع   ، التعليــم  )قطــاع  مــن  لــكل  العــام 

موظــف.  140 بحضــور  االقتصاديــة( 

عقــد ورشــة عمــل عــن أساســيات المحاســبة الماليــة وفقــًا 
للقطــاع العــام لــكل مــن )األمــن والســالمة وقطــاع الدفــاع( 

بحضــور 145 موظــف.

عقــد ورشــة عمــل عــن حصــر وجــرد وتســجيل األصــول فــي 
القطــاع العــام لــكل مــن )األمــن والســالمة وقطــاع الدفــاع( 

بحضــور 132 موظــف.

عقــد ورشــة عمــل عــن إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة ومســك 
الســجالت فــي القطــاع العــام لــكل من)األمــن والســالمة 

وقطــاع الدفــاع(  بحضــور 150 موظــف.

عقــد ورشــة عمــل عــن المعاييــر المحاســبية فــي القطــاع 
العــام لــكل مــن )األمــن والســالمة وقطــاع الدفــاع ( بحضــور 

154 موظــف.

عقــد ورشــة عمــل عــن إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة ومســك 
الصحــة  )لقطــاع  لــكل مــن  العــام  القطــاع  الســجالت فــي 
اإلســالمية  الشــؤون  قطــاع  مــن  عــدد  و  البيئــة  وحمايــة 

موظــف.  130 بحضــور  والترفيــه( 

عقــد ورشــة عمــل عــن المعاييــر المحاســبية فــي القطــاع 
العــام لــكل مــن )لقطــاع الصحــة وحمايــة البيئــة و عــدد مــن 
قطاع الشــؤون اإلســالمية والترفيه ( بحضور 132 موظف.

عقــد ورشــة عمــل عــن إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة ومســك 
الصحــة  )لقطــاع  لــكل مــن  العــام  القطــاع  الســجالت فــي 
اإلســالمية  الشــؤون  قطــاع  مــن  عــدد  و  البيئــة  وحمايــة 

143 موظــف. بحضــور   ) والترفيــه 

عقــد ورشــة عمــل عــن المعاييــر المحاســبية فــي القطــاع 
العــام لــكل مــن )لقطــاع الصحــة وحمايــة البيئــة و عــدد مــن 
قطاع الشــؤون اإلســالمية والترفيه ( بحضور 142 موظف.

إقامة الورش التوعوية عن طريق الزيارات او اللقاءات.

عقــد ورشــة عمــل تعريفيــة وتوعويــة بمشــروع التحــول الــى 
أســاس االســتحقاق الــى وكالــة اإليــرادات.

عقد ورشات عمل
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دليــل  مــن  مســتاق  علمــي  محتــوى  اعــداد  علــى  العمــل 
. عمليــة  حالــة   100 عــن  يزيــد  مــا  ويضــم  اإلجــراءات 

العمل على اعداد حاالت عملية من دليل منصة المحاكاة.

تنفيــذ عــدد 7 ورش تدريبيــة اإلدارات الماليــة مــن 55 
جهــة حكوميــة بحضــور يقــارب 400 موظــف لــكل ورشــة 

ــة: ــع التالي فــي المواضي
اللقاء التعريفي بمشروع التحول ألساس 	 

االستحقاق في القطاع العام 
االطار العام للمحاسبة وفقا ألساس االستحقاق 	 

في القطاع العام. 
الدورة المحاسبية و القيد المزدوج.	 
التسوية الجردية واقفال الحسابات. 	 
المدخل ٕالى معايير المحاسبة للقطاع العام.	 
حصر وجرد وتسجيل األصول 	 
حالة عملية مفصلة.	 

ــة  ــوزارة الشــؤون البلدي تنفيــذ عــدد 13ورشــة تدريبيــة ل
والقرويــة و وزارة الثقافــة 

أساسيات المحاسبية المالية بالقطاع العام.	 
الفرق بين األساس النقدي واساس االستحقاق.	 
حصر وجرد وتسجيل األصول.	 
األرصدة االفتتاحية.	 
دليل الحسابات.	 

منصة المحاكاة االفتراضية.	 
المعايير والسياسات المحاسبية.	 
حالة عملية مفصلة لمسك السجالت.	 
األصول التراثية ومعالجتها.	 

تنفيــذ اختبــارات تقييــم وتحديــد المســتوى علــى فترتيــن 
بالتعــاون مــع مركــز قيــاس

تنفيــذ اختبــار لتحديــد المســار التدريبــي لمــا يقــارب 1500 
موظــف ممــا يزيــد عــن 180 جهــة حكوميــة

اســتعراض خيــارات تنفيــذ اختبــار تقييــم وتحديــد المســتوى 
للمســتهدفين فــي الجهــات الحكوميــة

تنفيذ ورش وإختبارات

األنشطة واألعمال
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تقييــم وتحديــد  اختبــار  اعــداد  اجــراء تحديــث علــى قواعــد 
مالئمــة أكثــر  لتكــون  المســتوى 

ــم الماليــة و اعــداد  ــات تعليميــة تخــص القوائ ــر محتوي تطوي
األرصــدة االفتتاحيــة ومســك الســجالت المحاســبية.

ــي ,  ــد المســار التدريب ــار تحدي ــر قاعــدة أســئلة اختب تطوي
حيــث اســتهدف االختبــار قيــاس خمــس مســارات رئيســية 

وهــي: 
مسار أساسيات المحاسبة	 
مسار دليل الحسابات والدليل االسترشادي	 
مسار األصول	 
مسار السجالت المحاسبية والدورة المستندية	 
مسار المواضيع المحاسبية متوسطة التعقيد	 

تطوير 4 حقائب تدريبية :
حقيبة أساسيات المحاسبة المالية	 
حقيبة األصول الثابتة	 
حقيبة اعداد األرصدة االفتتاحية ومسك 	 

السجالت
حقيبة الدليل االسترشادي للهيكل التنظيمي 	 

ودليــل  العــام  القطــاع  فــي  الماليــة  للشــؤون 
الموحــد الحســابات 

التخطيط لبرنامج سفراء االستحقاق.

اطــالق النســخة الثانيــة مــن برنامــج اســتقطاب المواهــب و 
اســتقبال 11 متــدرب مــن حديثــي التخــرج المتميزيــن وفــي 
صــدد زيــادة العــدد الــى 18 متــدرب فــي النســخة الثانيــة مــع 
ــة ليســاهموا بنقــل  ــة الجامعي ــز علــى تميزهــم بالمرحل التركي
المعرفــة لمــا يزيــد عــن 30 موظــف بالقطاع العــام ودعمهم 
لعمليــة مســك الســجالت فــي أكثــر مــن 10 جهــات بالقطــاع 

العــام .

دليــل  مــن  مســتاق  علمــي  محتــوى  اعــداد  علــى  العمــل 
عمليــة. حالــة   100 عــن  يزيــد  مــا  ويضــم  اإلجــراءات 

العمــل علــى اســتمرارية التدريــب علــى رأس العمــل ومتابعــة 
الدفعــة األولــى مــن متدربــي برنامج بنــاء الكفاءات وعددهم 

29 متدرب.

تدريــب عــدد مــن طــالب التدريــب التعاونــي التابعيــن لــوزارة 
الماليــة.

للمراجعيــن  الســعودية  الهيئــة  مــع االستشــاري  االجتمــاع 
التدريــب والتطويــر  والمحاســبين إلعــداد خطــة مشــروع 

تــم عــرض فــرص وظيفيــة لعــدد 12 متــدرب مــن متدربــي 
برنامــج بنــاء الكفــاءات 

اطــالق برنامــج بنــاء الكفــاءات بنســخة الثالثــة واســتقطاب 
10 متدربيــن مــن حديثــي التخــرج المتميزيــن.

لقاء القيادات ودعم قصص النجاح في رحلة التحول.

قياس األداء والمتابعة ودعم جهات القطاع العام.

التدريب على رأس العمل لتمكين التحول.

النظــام  تحاكــي  تدريبيــة  محــاكاة  منصــة  علــى  التدريــب 
والتعلــم. التجربــة  مــن  الموظــف  وتمكــن  المحاســبي 

الجهــات وتقديــم  مــن  عــدد  الداخلــي واســتقبال  التدريــب 
تدريبيــة مكثفــة. برامــج 

التطوير والتخطيط



166

االسـتـحـقـاق املحـاسـبـي

Accrual Accounting





www.mof.gov.sa/C2A




