
الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام 
لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق 

المحاسبي

النسخة األولى





3

المقدمة  1.

6............................................................................................  أهداف التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي  •

7..................................................................................  مراحل مشروع التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي •

8..............................................................................................  االستحقاق  الفرق بين األساس النقدي وأساس •

:متطلبات تطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي لجهات القطاع العام2.

10........................................................................................................................................................الحوكمة•

12..................................................................................................... تحديد األدوار والمسؤوليات وآلية التواصل  •

13...... ................................................................................................................................تحديد نطاق العمل  •

14...............................................................................................................................................ضمان الجودة  •

14.............. ................................................................................................................................الخطة الزمنية  •

14..............................................................................................................................خطة الموازنة والتكاليف   •

15..........................................................................................................................................أصحاب المصلحة  •

15............................................................................................................................تحديد المخاطر والتحديات  •

تهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي 3.

17............................................................................................دراسة الوضع الحالي للشؤون المالية في الجهة  •

19......................................................................................هيكلة الشؤون المالية وتحديد مصفوفة الصالحيات  •

21...................................................................................تحديد مصادر البيانات الالزمة لتطبيق التحول وحصرها  •

22.......................................................................................................................الحصول على ممّكنات التحول  •

23..............................................تجهيز متطلبات التسجيل المحاسبي وما يرتبط به من سجالت ونماذج معتمدة  •

24..............................................................................تجهيز متطلبات الربط والمواءمة لدليل الحسابات الموحد  •

27...................................................................................................................... إدارة التغيير والتطوير والتدريب  •

المحتويات

-3-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



منهجية وآلية بناء األرصدة االفتتاحية . 4

32... ................................................................................................................................بناء األرصدة االفتتاحية  •

منهجية وآلية مسك السجالت المحاسبية. 5

39............................................................................................................................ مسك السجالت المحاسبية  •

إعداد القوائم المالية على أساس االستحقاق. 6

43......................................................................................................................... إجراءات إعداد القوائم المالية  •

45....................................................................................................... أهم التعريفات المتعلقة بالقوائم المالية  •

47.....................................................................بعض األمور التي يجب أن تتم مراعاتها في إعداد القوائم المالية •

التحديات والتوصيات . 7

51.............. ................................................................................................................................مقاومة التغيير  •

52.................................................................................................................... التسجيل من نقطة نشوء الحدث  •

53..................................................................................................... تعدد مصادر البيانات والتقارير وعدم دقتها  •

: المالحق8.

54.... ................................................................................................................................سجل القيود اليومية  •

55............. ................................................................................................................................سجل الموردين  •

56...................................................................................................... سجل األصول الملموسة وغير الملموسة  •

57........... ................................................................................................................................سجل المطالبات  •

المحتويات

-4-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



تم تطوير الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس 
االستحقاق المحاسبي؛ ليكون داعمًا لمنسوبي اإلدارات المالية بالجهات الحكومية، بحيث 
يحتوي على الخطوات االسترشادية ألداء هذه العملية؛ بناًء على مبادرة التطبيق التجريبي

.للتحول للمحاسبة المبنية على أساس االستحقاق

الهدف من إعداد الدليل التمهيديمقدمة
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حول،2030المملكةرؤيةمنالمنبثقةالماليةوزارةاستراتيجيةتتمحور
أكبرمنضلتكونالسعوديةالعربيةالمملكةتمّكنرائدةوزارةتكونأن

فافيةالشقيموفقمتميز،مالينظامخاللمنالعالمفياقتصاداً 15
.واإلنجازوالشراكةوااللتزام

16وتاريخ(13059)رقمالكريمالسامياألمرصدرالصددهذاوفي
الجهاتجميعتحولمشروععلىبالموافقةالقاضيهـ1438األولربيع

االستحقاقأساسإلىالنقدياألساستطبيقمنالحكومية
التنفيذية،واللجنةالملكيبالديوانالماليةاللجنةتتولىوأنالمحاسبي،

.المشروعتنفيذعلىاإلشرافالمالية،وزيرمعالييرأسهاالتي

معاييرلوفقاً المحاسبياالستحقاقأساسإلىالتحولمشروعويأتي
راتيجيةاستركائزإلحدىتحقيقاً العام؛القطاعفيالدوليةالمحاسبة

شفافيةالوتعزيزالماليةالحساباتجودةبتحسينالمعنيةالماليةوزارة
يةرؤتحقيقبرامجضمنالمندرجالماليالتوازنبرنامجمبادراتضمن

.2030المملكة

مقدمة المقدمة-1

-6-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

تطوير سياسات

مالية مستدامة

تخصيص وإدارة 

الموارد المالية 

بفاعلية

تحسين جودة 

ة الحسابات المالي

يةوتعزيز الشفاف

ل االستغالل األمث

ألصول الدولة 

كروالتمويل المبت

تعزيز مكانة 

ًا المملكة إقليمي

ودولياً 

استراتيجية وزارة المالية 



حقيق األهداف ُيعتبر التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي أساسًا مهمًا لتطوير أداء اإلدارة المالية العامة وت
:االستراتيجية التالية

أهداف التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

.وااللتزامات والمصاريف المستقبلية للمملكةاألصولقياسحصر ولوضح أصورة توفير▪
التخطيط

.مقارنة الميزانية مع األرقام الفعلية للقطاع العام▪
المقارنة

.الماليتوفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات االستراتيجية من حيث ضبط وترشيد وإدارة األداء▪
اتخاذ القرار

.عرض القيم الحقيقية والكاملة لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصاريف▪
الشفافية 

لقطاع معلومات كاملة ودقيقة عن المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية على مستوى ا▪
.العام في المملكة

ةتقارير مالية وإحصائي

انات معدة وفقًا تمكين المنظمات الدولية من قياس التصنيف االئتماني للمملكة بدقة بناًء على بي▪
.لمعايير دولية

التصنيف االنتمائي
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:االستحقاق المحاسبيأساس التحول إلى مراحل مشروع 

المرحلة األولى

مرحلة دراسة وتقييم الوضع 
تم الحالي وتحليل الفجوات حيث

االطالع على الممارسات الرائدة
دوليًا والتوجهات الحكومية
للتحول لألنظمة المحاسبية

دولة على 17لـوالتقنية 
مستوى العالم ومن ثم تم 

ة اختبار جاهزية الجهات الحكومي
:في المحاور الرئيسة األربعة

.النظام التقني للمحاسبة1.
.التشريعات 2.
السياسات واإلجراءات المالية 3.

.ودليل الحسابات 
.الموارد البشرية4.

دراسة الوضع الحالي وتحليل الفجوات

المرحلة الثانية

التخطيط والتصميم 

المرحلة الثالثة

اإلعداد والتجهيز مع الجهات الحكومية

المرحلة الرابعة

التمكين واإلطالق الفعلي 

ول مرحلة التصميم والتخطيط للتح
حيث تم الحصول على مخرجات 

:متعددة من أبرزها
الهيكل التنظيمي والوصف 1.

ات الوظيفي االسترشاديين لإلدار
.المالية

 دليل الحسابات الموحد والدليل 2.
.اإلرشادي له

. كراسات عمل شاملة بمبادرات التحول3.

 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة 4.
.للقطاع العام

بة آلية متابعة تحديث معايير المحاس5.
.الحكومية وإجراءات الحوكمة

 دليل السياسات واإلرشادات 6.
.المحاسبية

اس استراتيجية تنفيذ التحول إلى أس7.
.االستحقاق المحاسبي

مرحلة اإلعداد والتجهيز لتحول الجهات 
:  تائجالحكومية، وتم الخروج بالكثير من الن

تحول استخدام مخرجات التطبيق التجريبي لل•
.ألساس االستحقاق المحاسبي

يف دراسة شمولية الكراسات وتقدير التكال•
.للمبادرات 

مواءمة دليل الحسابات الموحد مع األدلة •
.الحالية بالجهات

ظمة تطوير الخصائص الفنية والتقنية لألن•
.المركزيةالمالية بالجهات غير 

هيكلة إدارة الشؤون المالية بالجهات •
.الحكومية

ة تدريب وتأهيل منسوبي الشؤون المالي•
.بالجهات الحكومية

.إعداد الئحة تنظيم عمل اللجنة المركزية•
يير تصنيف الجهات الحكومية وفقًا للمعا•

.المحاسبية بالقطاع العام
إعداد الئحة تنظيم عمل لجنة المعايير •
.بناء قاعدة بيانات األصول وااللتزامات•

مرحلة التمكين واإلطالق 
الفعلي لتحول جميع الجهات

ى الحكومية إلى المحاسبة عل
أساس االستحقاق ستخرج 

:بالكثير من النتائج، منها
حصر وتقييم األصول •

وااللتزامات بالجهات 
.  الحكومية

ول التطبيق الفعلي للتح•
ومسك السجالت 

.المحاسبية بشكل يومي
ظام التطبيق التجريبي للن•

(.UGRP)المالي التقني 
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الفرق بين المحاسبة المبنية على أساس االستحقاق والمبنية على األساس النقدي

مقبوضات–النقدية تسجل فقط المعامالت 
ويتم معاملة المقبوضات. ومدفوعات نقدية

النقدية كإيرادات والمدفوعات النقدية 
كون الفائض عندما ي/ كمصروفات، ويتحقق الربح

لمثل النقد المستلم أكبر من النقد المدفوع وبا
تلم العجز عندما يقل النقد المس/ تحدث الخسائر

.عن النقد المدفوع

يتم تسجيل المعامالت وأحداث الجهة بتاريخ
نشوء الحدث بغض النظر عن عملية الدفع أو 

ها القبض وتأثير العمليات واألحداث على أصول
والتزاماتها في الفترة التي تحدث فيها هذه
المعامالت واألحداث سواًء كانت في فترة 

.سابقة أو مستقبلية

:التعريف

.االعتراف باإليرادات عند استالم النقد•
.االعتراف بالمصاريف عند السداد•
غير الملموسة و)ال يتم االعتراف باألصول •

(.الملموسة

.االعتراف باإليرادات عند تحقق اإليراد•
االعتراف بالمصروفات عند استهالك •

.أو االنتفاع من الخدمات/ الموارد و
الملموسة وغير )االعتراف باألصول •

وااللتزامات في البيانات ( الملموسة
.المالية

:التوضيح

.اإليرادات •
.المصروفات •
حساب وزارة المالية، )األخرى العناصر •

(.األمانات، العهد، السلف

(.المتداولة وغير المتداولة)األصول•
(.المتداولة وغير المتداولة)االلتزامات•
.األصول صافي•
.اإليرادات•
.المصروفات•

:أهم البنود المالية

أساس االستحقاقاألساس النقدي
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المرحلةداً وتحدياالستحقاق،أساسعلىالمبنيةالمحاسبةإلىالحكوميةالجهاتتحولمشروعمراحلعلىبناءً 
علىتساعدهايالتالممكناتتوفيرخاللمنللتحولوتمكينهاالحكوميةالجهاتمعبالتهيئةُتعنىالتيالثالثة

بادرةمعلىبناءً العمليةهذهألداءاالسترشاديةالخطواتيبينتمهيديدليلتطويرتمالتحول؛مهمةإنجاز
الممّكناتختبارابهدفحكوميةجهاتأربعمعاالستحقاقأساسعلىالمبنيةللمحاسبةللتحولالتجريبيالتطبيق

لتجربةامنالمستفادةالدروسوتوثيقالتحدياتومعايشةالمشروعمنالثانيةبالمرحلةتصميمهاتمالتي
ويتطلب،الحكوميةالجهاتمستوىعلىالمحاسبياالستحقاقألساسالتحولخطةتطبيقأثناءبهالالستعانة

:اآلتيمراعاةالحكوميةالجهاتمناألمر

:الحوكمة-أ 
اخلدالمحاسبياالستحقاقأساسإلىللتحولواإلعدادوالتجهيزالمشروعإدارةتحكمالتيالمبادئأهممن

المشروعداءبأالكفاءةمستوىودعموالمسؤولياتاألدوارتحديدعلىترتكزجيدةحوكمةتفعيلالحكومية،الجهة
وبماالجهةبالمختلفةالمستوياتضمنبالمشروعالمرتبطةوالمهاماألنشطةبينالفصلخاللمنالعمل،وفريق
.المصلحةأصحابمتطلباتيوائم

تحديد متطلبات تطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي لجهات القطاع العام. 2
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الخاصةللحوكمةعامإطاروضعالجهةعلىيتعينالمرجوة؛األهدافوتحقيقالمشروعنجاحولضمان
ضمنليمسبشكلالمبادرةعملبنطاقالمطلوبةالمهامإلنجازعملوفريقتنفيذيةلجنةوتشكيلبالمبادرة

والحوكمةلةبالهيكاالسترشادالحكوميةللجهةويمكن.بالجهةالخاصةللمبادرةالمحددةوالتكلفةالزمنياإلطار
:التالية
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فريق العمل 

اللجنة التنفيذية للمبادرة

مسؤول المشروع بالجهة الحكومية 

مدير المشروع

فريق العمل

تحديد متطلبات تطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي لجهات القطاع العام. 2
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فريق العمل

هو المنّفذ الفعلي 
لألنشطة الواردة بخطة 

.العمل التفصيلية

مدير المشروع

هو المسؤول عن إدارة 
تنفيذ األنشطة الواردة 

ة بخطة العمل التفصيلي
وتوزيع المهام لفريق 

.العمل

مالك المشروع

هو المسؤول عن ضمان 
ة تنفيذ األنشطة الوارد

لية بخطة العمل التفصي
للمبادرة والتنسيق 

والمتابعة مع أصحاب 
.المصلحة

اللجنة التنفيذية

للمبادرة

هي المسؤولة عن تطوير 
األنشطة الالزمة لتنفيذ

ادرة، القرارات المتعلقة بالمب
وتحديد األولويات 

والمسارات التنفيذية 
ألعمال المبادرة واإلشراف 

.العام على سير العمل

تحديد األدوار والمسؤوليات وآلية التواصل -ب 



تحديد نطاق العمل-ج
الكليالنجاحفيمباشربشكلتؤثرالمشروعنطاقتحديدعمليةإنإذأهميًة؛الجوانبأكثرأحدالعملتحديدُيعد

للمشروعيسةالرئوالمعالمالمتطلباتيعكسومفصاًل محدداً بياناً المشروعنطاقيتضمنأنويجبللمشروع،
وزارةيواندتحولوهوالرئيسالعملنطاق:المثالسبيلوعلىالمستقبلية،المشروعلقراراتكأساسوالمخرجات

يمكنومكوناتألنشطةوتقسيمهالمشروععملنطاقتحليلويجبأخرى،إداريةجهاتمنيتبعهوماالديوانأو
:(لمساراتالمشروعتقسيم:المثالسبيلعلى)سهولةأكثرنحوعلىإدارتها

بعد ذلك يتم تفصيل األعمال والمهام الرئيسة واألنشطة لكل مسار إلى أصغر مستوى يمكن إدارته وقياسه 
.بفاعلية

تحديد متطلبات تطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي لجهات القطاع العام . 2
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.مسار لمسك السجالت المحاسبية-1

.مسار لبناء األرصدة االفتتاحية-3

.مسار لحصر وتقييم األصول وااللتزامات-2

.مسار إلدارة التغيير والتدريب-4
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:ضمان الجودة-د
التيالمخرجاتلمراجعةومعاييرإجراءاتهناكتكونأنيجب

علىامنهكلإكمالتمأنهمنوالتأكدالنطاق،فيتحديدهاتم
.ةمرضيبصورةالموضوعةللمتطلباتمستوفيةوأنهاحدة

:الخطة الزمنية-هـ 
األنشطةجميعللمشروعالزمنيالجدوليعكسأنينبغي

ادرةالمبهدفلتحقيقالمحددالوقتفيبتنفيذهالمرتبطة
شطةاألنبينوالتكاملالترابطالجهةتراعيأنعلىمنه،والغاية

يتعينلتياالزمنيةالفترةوتحديدبالتنفيذ،المرتبطةوالمبادرات
ةالخطمعالزمنيةالخطةمواءمةويجبالمشروع،تنفيذفيها

.المحاسبياالستحقاقمركزمنالمعّدةالزمنية

:خطة الموازنة والتكاليف-و 
العملخطةضمنوتحديدهاالمبادرةتكاليفتحليليجب

ضمنالمبادرةعملنطاقتنفيذإدارةعلىوالعملالتفصيلية،
.لذلكمخططهوما



:أصحاب المصلحة-ز 
ذإأهميًة؛الخطواتأكثرإحدىضمنالمتطلبهذايأتي
العالقةذاتواألطرافالمصلحةأصحابتحديديجب

ادرة،للمبالتخطيطأثناءودقيقواضحبشكلبالمبادرة
ومدىومسؤولياتهمأدوارهمتوضيحخاللمنوذلك

.العملبسيرواهتمامهمتأثيرهم

:تحديد المخاطر والتحديات-ح 
الجهةتتوقعالتيوالتحدياتالمخاطرتحديديجب

قها،انطالقبلالمبادرةتنفيذأثناءتواجههاأنالحكومية
لعدموالتحدياتالمخاطرتلكلمواجهةخطةووضع

عالمشروتنفيذفيالتأثيرثمومنأحدهافيالوقوع
والمخاطرالتحدياتأنبالذكروالجديرالزمنية،وخطته
.بهاةالملماألحداثلظروفطبقاً آخرإلىكيانمنتختلف

تحديد متطلبات تطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي لجهات القطاع العام . 2

-15-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



لعل من المهم ذكر بعض المخاطر والتحديات التي واجهت الجهات الحكومية ضمن مرحلة التطبيق التجريبي 
: لالستفادة منها، وقد تلخصت المخاطر والتحديات والحلول لها على النحو اآلتي

تحديد متطلبات تطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي لجهات القطاع العام. 2

الحلول لمواجهة المخاطر المتعلقة بالمشروعأهم المخاطر المتعلقة بالمشروع

حصر وتجميع البيانات مع األطراف ذات العالقة 

بعد تعريف أصحاب المصلحة وتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم 

واضح والبيانات المتوفرة لديهم، يكون نطاق العمل محددًا بشكل

.  ويسهل الحصول على تلك البيانات أثناء التنفيذ

االنحراف عن الخطة الزمنية للمشروع

تعين بعد تعريف أصحاب المصلحة وتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم، ي

ون على كل طرف منهم القيام بمسؤولياته ضمن الوقت المحدد ود

.التأثير في الخطة الزمنية للمشروع 

.رصد التحديات واقتراح الحلول البديلة لها أواًل بأول(زاماتحصر وقياس األصول وااللت)توفر بيانات دقيقة ومتسقة 

.نقل المعرفة والتدريب بكافة الوسائل المتاحةالمعرفة والخبرة في المحاسبة على أساس االستحقاق

.إعداد خطة إلدارة مقاومة التغييرمقاومة التغيير

ظام أكسل أو نمنصة المحاكاة أو برنامج حل تقني مؤقت باستخدامقاقجاهزية النظام المحاسبي التقني لتطبيق أساس االستح

.محاسبي جاهز
.عملياتتعيين وتوزيع فريق العمل بما يتناسب مع الحجم المقدر للحجم فريق العمل

-16-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



دراسة الوضع الحالي للشؤون المالية في الجهة 
اسأسإلىالتحولبتطبيقالمعنيةللجهةالمطلوبةالكفاءةتحقيقإلىالحاليالوضعدراسةتهدف

ةمعرفناحيةمنللجهةالماليةالشؤونجاهزيةلمدىالحاليالوضعدراسةتتمإذالمحاسبي؛االستحقاق
الجهةجاتاحتيايلبيمامعتوافقهومدىحالياً بهتقومالذيوالدوروالفرعية،األساسيةوالوظائفالمهام

الجهةلدىالتقنيةاألنظمةتطورإنحيثلديها؛التقنيةاألنظمةوتطوربهاالخاصةالموازنةوحجمبالتحول
وفرتعدمحالوفي,االستحقاقأساسعلىالماليةالقوائموإعدادالمحاسبيالتسجيلعمليةمنيسهل

أواألكسلامجبرنمثلالمحاسبيالتسجيلعلىللمساعدةببرامجاالستعانةيمكنالجهةلدىالتقنيةاألنظمة
حقاقاالستأساسبمفهومالبشريةالكوادرمعرفةمدىتحديدوأيضاً بالسوق،الجاهزةالمحاسبةبرامج

لتحولباالمعنيةالجهةحجمودراسةاألساسية،التحولومتطلباتالمحاسبةمبادئوأساسياتالمحاسبي،
علىخاللهانمالحصولليتم؛المستنديةالدوراتفيتؤثرالتيالماليةبالبياناتالعالقةذاتاإلداراتومعرفة

يعةوطبعددوتحليلالمحاسبي،االستحقاقأساسوفقالتسجيلمنتمّكنالتيالداعمةالمستندات
.لديهااألخرىالرئيسةواألنشطةالدفعوأوامرالصرفأوامرمنالمحاسبيةالعمليات

-17-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

:المحاسبيتهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق . 3



المعنيالعملطاقمحجمتحديدفييسهمانوالمحاسبيةالماليةوالمهامالوظائفودراسةفهمإنحيث
بالجهة؛ةالمتبعواإلجراءاتالعملياتإطارومعرفةاحتياجاتهوتجهيزوإعدادهتطويرهلغايةوذلكالتحول،بتطبيق

:خاللمنبذلكالمعنيةللجهةالمحاسبياالستحقاقأساسإلىالتحوللتطبيقالرئيسةبالمتطلباتللوفاء

-18-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

ب

أ

ج

د

هـ

و

ز

ح

.اتهيكلة الشؤون المالية وتحديد مصفوفة الصالحي

.صرهاتحديد مصادر البيانات الالزمة لتطبيق التحول وح

.الحصول على ممّكنات التحول

.تجهيز متطلبات التسجيل المحاسبي وما يرتبط به من سجالت ونماذج معتمدة

.تجهيز متطلبات الربط والمواءمة لدليل الحسابات الموحد

. منهجية إدارة التغيير

.أنشطة إدارة التغيير والتدريب والتطوير

.إدارة التغيير والتطوير والتدريب

تهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي . 3



هيكلة الشؤون المالية وتحديد مصفوفة الصالحيات-أ 
مهامهاارةإدعلىالجهةتساعدالتيوالفرعيةاألساسيةوالمهامالوظائفوتحديدالماليةالشؤونهيكلةتعد
الماليةشؤونبالالصالحياتمصفوفةوتحديدالمحاسبياالستحقاقأساسلتطبيقالتحوللمتطلباتوفقاً 

األهدافتحقيقفيتسهمالتيالممّكناتبعضمعبعضهايتعارضالتيواألدوارالمهامفصلومراعاة
الجهةلدىةالماليالشؤونهيكلةتكونحيثالمحاسبي؛االستحقاقأساسإلىالتحوللتطبيقاالستراتيجية

الجهةعلىويتعينالمنفذة،للعملياتالنسبيةواألهميةأنشطتهاوطبيعةوحجماحتياجاتهامعتتماشى
.الماليةوزارةمنالصادرالماليةالشؤونهيكلةبدليلاالسترشاد

-19-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

:المحاسبيتهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق . 3



13

كماعام،البالقطاعالماليةللشؤونالرئيسةالمهامأهميتضمنحيثالمقترح؛الهيكلأعالهالشكليمثل
بينوالفصللةفاعحوكمةلتحقيقوالمحاسبيةالماليةالصالحياتمصفوفةتحديدالحكوميةالجهةعلىيتعين

جراءاتاإللدليلالرجوعجهةكلعلىيترتببأنهعلماً والمساءلة،للمحاسبةإطاروإيجادوالمسؤولياتالمهام
الماليةزارةوقبلمنتطويرهاتمالتيالموحدةوالمحاسبيةالماليةالصالحياتومصفوفةالماليةوالتعليمات
الماليةالمهامنفيذبتسيقومونالذينالماليةبالشؤونللموظفينالوظيفيةالمسمياتلتسكينبهاواالسترشاد

.االستحقاقأساسعلى

تهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي . 3

-20-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

الوحدة التنظيمية 
للشؤون المالية 

والحسابات 

المحاسبة 
المالية

الرقابة 
والتقارير  إدارة النقد

األصول 
الثابتة 

والمخزون

المصروفات
والذمم 
الدائنة

اإليرادات 
والذمم 
المدينة

إدارة 
عمليات 

النقد 

تنفيذ 
عمليات 

النقد

األستاذ 
العام 

محاسبة 
التكاليف

التقارير 
المالية



:تحديد مصادر البيانات الالزمة لتطبيق التحول وحصرها-ب 
الذيموثوقوالاألمثلالمصدرإلىواألحداثالعملياتلتسجيلالماليةالبياناتمصادرتحديدعمليةتستند

بالتوازيعمليمستقلعملفريقتكوينخاللمنوذلك,الماليةللعملياتالداعمةبمستنداتهمكتماًل يعد
تحديداألمريتطلبحيثالنقدي؛األساسعلىالماليةللعملياتبالجهةالماليةالشؤونإدارةتنفيذمع

تسجيلهاتميالتالمحاسبيةللعملياتبالنسبةالداعمةوالمستنداتالبياناتعلىللحصولالموثوقالمصدر
تنفيذقيعيالوبمااالستحقاق،أساسمعيتناسببماوتعديلهالتحليلهاالنقدياألساسعلىسابقاً 

:يليمافي-الحصرالالمثالسبيلعلى-البياناتمصادروتكمنالنقدي،األساسعلىاليوميةالعمليات

:المحاسبيتهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق . 3

-21-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

أوامر الصرف والدفع 
نصة والتقارير المتوافرة بم

اعتماد مثل تقارير 
ل المطالبات المرتبطة بك

.عقد

سجل المطالبات 
ألسباب غير)العالقة 

عند الجهات ( فنية
الفنية المالكة 

.للمشروع

التقارير 
ام المتوافرة بنظ

الجهة المعمول 
.به

نظام االتصاالت 
ر اإلدارية بالجهة وحص
خطابات المتطلبات
المتوفرة لديهم 

.بشكل مركزي

عمليات الجرد والحصر الفعلي 
ن من خالل تكوين فرق عمل ولجا
بحسب طبيعة المعلومات 

جرد صندوق، جرد )المطلوبة 
(.إلخ...أصولمخزون، جرد 



:المحاسبيتهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق . 3

:الحصول على ممّكنات التحول-ج
منناتجةالالتحولممّكناتعلىالحصولالمحاسبياالستحقاقأساسإلىللتحولالجهةلتهيئةيتطلب

زارةلوالتابعالمحاسبياالستحقاقمركزخاللمنالمحاسبياالستحقاقألساسالتحولمشروعمخرجات
:وهيالوطني،النفاذموقعخاللمنأوالمالية

-22-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

بيان بالخصائص
التقنية 

والمواصفات 
الفنية للنظام

.المحاسبي 

م دليل مفاهي
ومعايير 

المحاسبة 
بالقطاع 

.العام

دليل 
السياسات 

واإلرشادات 
المحاسبية 
بالقطاع 

.العام

دليل اإلجراءات 
والتعليمات 

المالية 
.الموحدة

الدليل 
االسترشادي 

للهيكل 
التنظيمي 
واألوصاف 

.الوظيفية

اإلطار العام 
لدليل 

الحسابات 
في الجهات 

.الحكومية

إجراءات 
تجميع 
البيانات 
وتوحيد 
القوائم 
.المالية

دليل إجراءات 
حصر وتقييم

أصول 
والتزامات 
الجهات 
.  الحكومية
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معتمدةونماذجسجالتمنبهيرتبطوماالمحاسبيالتسجيلمتطلباتتجهيز-د
المتعلقةليةالمااألحداثوتسجيلالماليةللشؤونالعامةباإلدارةالمتعلقةأعمالهاتنفيذمنالجهةلتمكين

يوميةدفترمسكعليهايجبالعام،بالقطاعالمحاسبةوسياساتلمعاييروفقاً الحدثنشوءمنذبها
إليهاجتحتاالتيوالفرعيةالمساعدةوالسجالتالدفاترمجموعةإلىباإلضافةعام،أستاذودفترنظامي
يماتوالتعلالسياساتوفقإعدادهاالواجبأواإلدارةتطلبهاالتيواإلداريةالماليةالتقاريرإلعدادالجهة

السجالتنضمومنالعام،األستاذدفترإلىأرصدتهاترحيلبعدشهرياً الدفاترهذهإقفالويتعين,الصادرة
:يليماالحصرالالمثالسبيلعلىالرقابةأغراضبتحقيقوالمتعلقةالمحاسبيالتسجيللعمليةالمطلوبة

-23-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

.دفتر اليومية

دفعات مقدمة للموردين/ سجل ذمم الموردين 
.حجوزات الموردين/ 

أكد من بعد الت( الفواتير)سجل المطالبات لقيد معامالت الشراء 
.ين بذلكواعتمادها من قبل المفوضمستندياً صحتها واكتمالها 

سجل الحركات على األصول الملموسة واألصول
.غير الملموسة

.سجل مراقبة المشاريع تحت التنفيذ

ات سجل للعقود السارية وتتوافر عليها اعتماد
.  ضمن الموازنة

المتطلبات



تهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي . 3

السجالتوالدفاترمنالكثيرذكرفيهاتمالتيالموحدةوالتعليماتاإلجراءاتدليلعلىاالطالعالجهةوعلى
.مسكهاعليهايتعينالتيبالدفاترمنهالالسترشادذكرهتممابخالفوالرقابيةالمساعدة

تجهيز متطلبات الربط والمواءمة لدليل الحسابات الموحد-هـ 
سابات،الحدليلمواءمةالمحاسبي،االستحقاقأساسإلىللتحولالتهيئةعندالعامالقطاعجهةعلىيجب
واإلطارحدالموالحساباتدليلإلىاستناداً وذلكالجهة؛لدىالتكلفةمراكزوبناءوالمشاريعالبرامجوربط
:الحكوميةالجهاتفيالحساباتلدليلالعام

-24-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

مواءمة دليل
الحسابات

مواءمة البرامج 
والمشاريع

ز بناء مراك
التكلفة



:المحاسبيتهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق . 3

مواءمة دليل الحسابات➢
معبيتناسبماالحكوميةبالجهاتالحساباتلدليلالعامواإلطارالموحدالحساباتدليلتطويرتم

حاسبيةالمالسجالتمسكعمليةعلىالمساعدالرئيسالهيكليعدإنهإذالعام؛القطاعجهاتمتطلبات
الجهةعلىيتعينحيثواإلحصائية؛واإلداريةالماليةالتقاريروإعدادالدوريالمراجعةميزانوإعداد

المتعلقةتوالحسابانشاطهاطبيعةمعيتناسببماالحساباتهيكلاشتقاقللتحوللإلعدادالحكومية
الجهةعلىقتنطبالتيالحساباتتحديدخاللومن.الحاليبالدليلالحاليةاالحتياجاتإلىباالستنادبها

والتي،المحاسبياالستحقاقأساسإلىالتحولبعمليةالقائمةالجهةلدىالختاميالحساببتحليل
.الجديدالدليلضمناستخدامهاألغراضالمماثلوإيجادمراعاتهاالجهةعلىينبغي

عليهامعينةاتتسويلعملسابقة؛لسنواترجعيبأثرالتحليلمنمزيدإلىتحتاجالتيالحساباتوتحديد
.الفتتاحيةااألرصدةبناءبمحورالدليلهذاضمنإليهاالتطرقوسيتم.افتتاحيةكأرصدةأرصدتهالتدوير
بعضهاربطوالجديدالدليلمقاطعمواءمةعليهاتنطبقالتيالحساباتتحديدبعدالحكوميةالجهةوعلى
كوميةالحالجهاتفيالحساباتلدليلالعامواإلطارالموحدالحساباتبدليلواردهولماوفقاً ببعض
لالدليمنبنسخةالماليةوزارةوتزويدالصالحيةأصحابقبلمنواعتمادهاالماليةوزارةمنالصادر

.المعتمد

-25-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



:المحاسبيتهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق . 3

مواءمة البرامج والمشاريع➢
وازناتممنلهايخصصماضمنالعامالقطاعجهةتؤديهاالتيوالمشاريعبالبرامجالماليةالمعامالتربطيتم

تشغيليةأورأسماليةنفقاتعلىتحتويقدوالمشاريعالبرامجهذهأنكما.لهاالمعتمدالتمويلمصدروبحسب
مماروع؛المشأوالبرنامجإلنجازتتمالتيالنفقةنوعبحسبتصنيفهايتطلبولذلكتنفيذها؛مراحلخالل

بالقطاعاسبيةالمحوالسياساتالمعاييرلمتطلباتوفقاً محاسبياً ومعالجتهاأدائهاعلىالرقابةفيسيساعد
مراعاةمعالمالية،وزارةمنالصادرالحكوميةبالجهاتالموحدالحساباتلدليلالعاماإلطارإلىباالستنادالعام

عمليةدعموتالقرار،اتخاذفيتساعدإداريةتقاريرعلىللحصولانطبق؛حيثماالتكلفة،بمراكزالمقطعهذاربط
.المقطعلهذاوالمواءمةالربطآليةحولالحساباتلدليلالعامباإلطاراالسترشادويمكن.التخطيط

التكلفةمراكزبناء➢
قسامواألاإلداراتمستوىعلىواإليراداتالمصروفاتتحميلمنالجهةتمكينإلىالتكلفةمراكزبناءيهدف

الجهةداخلالمختصةالجهةموافقةأخذالتكلفةمراكزبناءعندالجهةعلىويجبالجهة،داخلوالفروعوالوحدات
مراكزائمةبق(والحساباتالماليةللشؤونالوزارةبوكالةللحساباتالعامةاإلدارة)الماليةوزارةوإشعارالحكومية،

فيموحدالالحساباتلدليلالعاماإلطارإلىالرجوعالتكلفةمراكزبناءعندوُيراعىلديها،المعتمدةالتكلفة
.الماليةوزارةمنالصادرالحكوميةالجهات

-26-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



:تهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي. 3

إدارة التغيير والتطوير والتدريب-و 

خاللثيحدقدالذيالكبيرالتغييرإدارةهوالمحاسبياالستحقاقأساسإلىالتحولبمشروعالتحدياتأبرزأحد
:جوانبثالثةمستوىعلىوذلكاالستحقاقألساسالتحوللتطبيقالحكوميةالجهاتتهيئة

-27-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

جوانب تتعلق باإلجراءات

الكوادر البشرية 

األنظمة التقنية 



:المحاسبيتهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق . 3

جوانب تتعلق باإلجراءات➢
ستحقاقاالمبدأتطبيقعندالماليةالشؤونعملمتطلباتمعتتوافقالالحاليةاإلجراءاتمنالكثيرإنحيث

مثلحولالتاحتياجاتمعلتتوافقالجهةداخلاإلجراءاتتصميمإعادةعلىالعملمنالبدوبالتاليالمحاسبي؛
نافعمتخصإجراءاتمنالتحولبعمليةوتتأثرتؤثرالتيالعالقةذاتواألطرافباإلداراتالمتعلقةاإلجراءات

صولباألباالعترافتتعلقإجراءاتإيجادأواإليراداتبجانبوتتعلقالجهةمنالمقدمةالخدماتأوالموظفين
اسأسعلىالمبنيةالمحاسبةبمبدأيتعلقفيماالماليةاإلدارةإجراءاتمعوربطهاالجهةممتلكاتوإدارة

.االستحقاق

البشريةالكوادر➢
علىيةالمبنالمحاسبةتطبيقمتطلباتمعمتوائمةتكونالقدالبشريةالكوادروخبراتمؤهالتإنحيث

الدعمقديموتالحاليةالبشريةالكوادروتطويروتهيئةتدريبعلىالعملمنالبدوبالتالياالستحقاق؛أساس
علىيتعينكماالتحول،منالمنشودةاألهدافلتحقيقالموظفينبتحفيزالمتعلقةالبرامجبعضوتبنيلهم

.المحاسبياالستحقاقمبدأمتطلباتمعالمتوافقةالمؤهالتذويالكوادرتوفيرالجهات

-28-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



:المحاسبيتهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق . 3

األنظمة التقنية ➢
الحاليةألنظمةاوتقييمبمراجعةالجهةتقومفقدسلسة؛تحولعمليةلتحقيقالممّكناتأهممنالتقنيةتعد

فيتساعدريروتقابياناتإلىللوصولالميزاتبعضتطويرأوخاللها،منالمتوافرةللبياناتاألمثلواالستغالل
بمسكةالمتعلقاألنشطةكلفيمفيدةومعلوماتبياناتعلىوالحصولاالستحقاقأساستطبيقعملية

أتمتةعلىالعملإلىباإلضافةلديها،والعهدلألصولسجالتتكوينأواالفتتاحيةاألرصدةبناءأوالسجالت
.الجهةلدىالمتوافرةاإللكترونيةالبواباتوتفعيلكاملبشكلالعملإجراءات

-29-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



:المحاسبيتهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق . 3

منهجية إدارة التغيير -ز 
ضمانواألنشطةلتوازناألمثل(أدكار)التغييرإدارةمنهجيةتعد

منةممكنمقاومةوبأقلالمشروعمنالمرجوةالنتائجتحقيق
بإدارةالمتعلقةالعواملأهمأنكماوخارجها،المنظومةداخل

لدىوعيةالتمستوىورفعتعزيزهوالتحولتطبيقعندالتغيير
قاقاالستحأساستطبيقبأهميةالماليةالشؤونمنسوبي

يلتقلوبالتاليمنه؛المتحققةوالمنافعالتحولوعملية
التعاونفيالرغبةمنمستوىوخلقللتغييرالمقاومةمستوى
قيقلتحاإلداراتبينالمعلوماتعلىالحصولعمليةوتسهيل

لعمليةاالنتقالثمومنالجهة،وأهدافالتحولأهداف
المهامعلىالجهةمنسوبيبتدريبتعنىوهيالمعرفة
لكذبعدواالنتقالالتحول،لتنفيذمنهمالمطلوبةواألدوار
يزوتعزالقدرةلتحقيقوالتطويرالتدريببرامجلتصميم

ة،الجهمنسوبيلجميعالمعرفةنقلعمليةفياالستدامة
.الماليةالشؤونمنسوبيوخصوصاً 

الوعي

الرغبة

القدرةالمعرفة

التعزيز

-30-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



:المحاسبيتهيئة وإعداد جهات القطاع العام للتحول إلى أساس االستحقاق . 3

أنشطة إدارة التغيير والتدريب والتطوير-ح 
:رئيسةوبناًء على ذلك؛ تم تقسيم أنشطة إدارة التغيير إلى ثالث مجموعات 

-31-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

أنشطة إدارة 
سة التغيير الرئي

أنشطة إدارة 
يبيةالتغيير التدر

أنشطة إدارة 
يةالتغيير الفنّ 

يل وهي جميع األنشطة التي تستهدف تقل
المقاومة للتغيير وقد تكون نشاطات 

تحضيرية أو توعوية، وعلى الجهة عقد ورش
عمل تعريفية عن مشروع التحول ألساس 

االستحقاق المحاسبي بحضور قيادات 
الجهات الحكومية للتأكيد على أهمية 

ة المشروع، باإلضافة إلى إعداد استراتيجي
ى وخطة عمل إدارة التغيير لمشروع التحول إل

.أساس االستحقاق المحاسبي

وهي جميع األنشطة التي تستهدف بناء 
حول المعرفة التقنية الالزمة لنجاح مشروع الت
ل في إلى أساس االستحقاق المحاسبي، وتتمث

عن عقد ورش تدريبية عن النظام المحاسبي، و
م، معايير المحاسبة الدولية في القطاع العا

وإدارة واألرصدة االفتتاحية والختامية، وتقييم
األصول بالجهات الحكومية في ظل التحول

.  إلى أساس االستحقاق المحاسبي

جميع األنشطة المتعلقة بمواجهة التحديات 
المتعلقة بسير عمل فرق التحول إلى أساس 

االستحقاق المحاسبي، وعلى الجهة الحكومية 
أثر تسجيل التحديات الفنية، وقياس مؤشر األداء و

، والبد التغيير، باإلضافة إلى سبل معالجة التحديات
الف من اإلحاطة بأنه تختلف التحديات الفنية باخت

طرق الجهات المطبقة للتحول؛ وبالتالي تتم دراسة
طوير معالجة التحديات الفنية وقت نشوئها، ويتم ت

.  الحلول بناًء على الجهة الحكومية



منطلبُيتالمحاسبي؛االستحقاقأساسعلىبناءً بالجهةالماليةالقوائمإعدادإلىالوصوللغرض
تسجيلليةعممنتنتجالتياألرصدةإلىباإلضافةمختلفة،مصادرعدةمناالفتتاحيةاألرصدةبناءالجهة

.العملياتلهذهرجعيبأثروتتعلقاليومية،العملياتواقعمنالمحاسبيةالسجالتومسك

منهجية وآلية بناء األرصدة االفتتاحية. 4

-32-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

بناء األرصدة االفتتاحية من واقع مبادرة حصر وتقييم األصول وااللتزامات-أ 
هعند قيام جهة القطاع العام المعنية بإطالق مبادرة متعلقة بحصر األصول وااللتزامات وما تتضمن

األصول،موتقييلحصرالمركزيةاللجنةمراجعةعليهايجبلها؛وتقييمالثابتةلألصولترميزعمليةمن
صولالحيتمالنتائجهذهاعتمادحالوفي.المبادرةهذهمخرجاتالعتمادالماليةوزارةبمعاييروااللتزام

المحاسبيةالمعالجاتإلتماممحاسبياً وتوجيههاتحليلهاليتموااللتزامات؛لألصولمعتمدةسجالتعلى
األرصدةخراجواستالعامالقطاعفيالمحاسبيةوالسياساتالمعاييرمعيتالءمبشكلوتصنيفهاالالزمة

.منهااالفتتاحية



بناء األرصدة االفتتاحية من واقع الحساب الختامي-ب
فيتظهرالتي(الوسيطةالحسابات)األخرىوالدائنةالمدينةواألرصدةوالمصروفاتاإليراداتأرصدةتحليليتطلب

التسوياتوإجراءالفترة،نهايةفيالنقدياألساسعلىيصدرالذيالشهريالجدولأوالختاميالحساب
امالتومعوالمصروفاتاإليراداتإقفالطريقعنذلكويتماالستحقاق،أساسعلىلعكسهاالالزمةواإلقفاالت

لمؤثرةاالعملياتنتيجةاإلقفالعمليةخاللفروقاتوستنتج.الماليةوزارةجاريحسابمعالماليةغيراألصول
ذلكبعدمليتسابقة؛لسنواتالمدورةاألرصدةمنالمرّحلالرصيدإلىباإلضافةالعام،خاللالختاميالحسابعلى

ويتمالمالية،وزارةجاريإلى/منلحساباألخرىوالدائنةالمدينةواألرصدةواألماناتوالعهدالسلفترحيل
ميختاحسابإلصدارصحتهامنللتأكدسابقةسنواتمنالمدورةاألرصدةمعالمرّحلةاألرصدةحركةمطابقة

.االفتتاحيةاألرصدةمنجزءعنهينتجاالستحقاقأساسعلىمعدل

:منهجية وآلية بناء األرصدة االفتتاحية. 4

-33-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



بناء األرصدة االفتتاحية من واقع البيانات المتوافرة للجهة المعنية -ج 
األصولأنواعدتحدييجبإذاالفتتاحية؛األرصدةبناءمصادرمنمصدراً الماليةوغيرالماليةاألصولوجردحصرُيعد

:ييلماخاللذلكويتمالجهة،لدىالمتوافرةوالوثائقالبياناتواقعمناألصولبتلكالمعنيةوالجهات

ستنداتهاموحصرالجهةلدىالمحاسبيةبالسجالتالمتوافرةالنقدياألساسعلىالماليةالعملياتتحليل➢
إعادةالتاليوب؛(متداولةوغيرمتداولةأصول)منهاينبثققدوالتيالتحليل،عمليةواقعمنتصنيفهاوإعادة

بالسجالتيلهاوتسجالعامبالقطاعالمحاسبيةوالسياساتوالمعاييرللمتطلباتوفقاً محاسبياً معالجتها
.االستحقاقأساسعلى

ةالعامواإلدارةالدولة،لعقاراتالعامةالهيئة:مثلخارجيةمصادرمنالداعمةوالمستنداتالبياناتجمع➢
نيةالمعأوالمساندةاإلداراتلدىوالتقاريرالسجالتخاللمنبالجهةداخليةمصادرأوالعدل،ووزارة،للمرور

.قاقاالستحألساسوفقاً المحددةلطبيعتهاوفقاً تصنيفهاثمللجهة،التشغيليةبالعمليات

:االفتتاحيةمنهجية وآلية بناء األرصدة . 4

-34-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



:يلييمكن أن تتضمن البيانات التي تم الحصول عليها ما 

منهجية وآلية بناء األرصدة االفتتاحية. 4

-35-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

ياناتالبهذهمطابقةفيتمبياناتلهاتتوافر
واإلداراتالجهاتمعالماليةاألصولووثائق
الجهةلدىيصبحوبالتالي؛بهاالمعنية

اعمةدمستنداتوتتوافرعنهاعاليةموثوقية
.لتسجيلهالها

أصول مالية

احصرهمنتمّكنجيدةبياناتعنهاتتوافر
لها؛راضياالفتالعمروتحديدفنياً حالتهاوتقييم

فاءاإلط/اإلهالكواحتسابتسجيلهاوبالتالي
وفرتتوالماليةغيراألصولتلكتكونوقدلها
تاجتحوبالتاليداعمة؛مستنداتأوبياناتلها
نياً فوتقييمهالمعلوماتهاوحصرجردعمليةإلى
.معتمدينمقيمينقبلمن

أصول 
غير مالية

:طريقعنتتمفإنهاالمعنيةالجهةلدىااللتزاماتلحصروبالنسبة

منهانبثقيومااالستحقاق،أساسعلىوتسجيلهاالنقدياألساسعلىالمبنيةالعملياتتوجيهوإعادةتحليل➢
.(متداولةوغيرمتداولةالتزامات)من

لمالكةااإلداراتوتحديدبهاالمتعلقةوالمشاريعبالبرامجوربطهاالعامالقطاعجهةلدىالساريةالعقودحصر➢
فترتهعلىالعقدقيمةبقسمةمعالجتهاويتمللعقد،الزمنيةالفترةعلىمطالباتإلىتصنيفهاليتملها؛

سجلكوينتفيتمالفعلي؛باإلنجازُتستحقمطالباتتكونأنأوفترة،كلعلىااللتزام/المصروفوتسجيل
جيلتسليتملها؛المالكةواإلدارةاعتمادمنصةطريقعنعقدكلومدفوعاتمطالباتيوضحلهامطالبات

.تخصهالتيالفترةعلىااللتزام/المصروف



منهجية وآلية بناء األرصدة االفتتاحية. 4

-36-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

الحصوليمكنتيالالبياناتهذهضمنومنالمعنية،الجهةلدىتتوافربياناتمنأيضاً االفتتاحيةاألرصدةبناءيتم
:يليما-الحصرالالمثالسبيلعلى-عليها

.كشوفات المخزون المتاحة لدى الجهة

.إعداد مصادقات أرصدة الموردين

.بيانات من إدارة تقنية المعلومات

.كشوفات القضايا من اإلدارة القانونية

ة الكشوفات البنكية من اإلدارة المالي
.ومطابقتها مع البنوك

بيانات الرواتب ومنافع الموظفين من
.إدارة الموارد البشرية

المزايا والمخصصات األخرى 
.لموظفي هذا القطاع



ى أساس يوضح الشكل التالي آلية ومصادر بناء األرصدة االفتتاحية تمهيدًا لمسك السجالت المحاسبية عل
:االستحقاق

منهجية وآلية بناء األرصدة االفتتاحية . 4

-37-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

بناء أرصدة 
افتتاحية من خالل 

مبادرة لجرد 
وحصر وتقييم 

األصول 
وااللتزامات

تحليل الحساب الختامي12

الحسابات الوسيطة 
(عهد وسلف، أمانات، مطالبات)

اإليرادات والمصروفات وحساب 
جاري وزارة المالية وتسوية 

المستحقات العامة 

قيود إقفالقيود تعديل وتصنيف

حساب ختامي معدل على أساس 
االستحقاق

استكمال األرصدة االفتتاحية من خالل المصادر التالية  3

أوامر الدفع 
بأثر رجعي

التواصل مع الجهات 
الفنية لحصر المطالبات

على العقود السارية

تجميع بيانات من مصادر 
داخلية وخارجية

(األصول الثابتة)

كشوفات 
المخازن 
المتاحة

مصادقات 
أرصدة 

الموردين

بيانات الرواتب 
والمزايا 
األخرى

أي التزامات 
أخرى

أصول غير ملموسةمشاريع قيد اإلنجازأصول ثابتةالعهد والسلفرصيد البنوك

:أرصدة افتتاحية نهائية

ذمم دائنة/ ذمم مدينة مخزون
مصاريف مدفوعة مقدمًا 

ومصاريف مستحقة 
المخصصات وااللتزامات

إيرادات مقبوضة مقدمًا 
وإيرادات مستحقة



:خطوات تجهيز وإعداد األرصدة االفتتاحية ألغراض إعداد القوائم المالية علي أساس االستحقاق المحاسبي

-38-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

منهجية وآلية مسك السجالت المحاسبية. 5

التسجيل من أوامر 

الدفع أو مستندات 

القبض

اكتمالية 

التسجيل من 

مصادر أخرى 

تعتمد على 

نشوء الحدث

التأكد من صحة

وسالمة 

المصادر 

والتسجيل 

المحاسبي

إعداد 

التسويات 

وميزان 

المراجعة 

معدل

إعداد القوائم 

المالية 

واإلفصاحات

مخاطبة الجهات الفنية لحصر العمليات •
المتأثرة من تقديم الخدمات وبيع السلع

وحصر المطالبات على العقود السارية 
وتسجيل أوامر الصرف المجازة في نهاية 

.الفترة 

إعداد التسويات على •
.ميزان المراجعة

أوامر التسجيل بأثر رجعي باالعتماد علي•
الدفع والقبض في األساس النقدي 

ومطابقة أوامر الدفع والقبض مع 
سجالت الجهة في األساس النقدي مع

.بيان وزارة المالية الخاص بالجهة 

االحتفاظ بمستندات داعمة لكل•
.العمليات المسجلة

.يلقائمة تحقق للتأكد من التسج•
.المطابقة والتسويات•

إعداد قوائم مالية على أساس •
.االستحقاق



تحديد منهجية وآلية مسك السجالت -أ 
األساسعلىتعملالتيبالجهةالماليةالشؤونعنمنفصلعملفريقإعدادالعامالقطاعجهةعلىيجب

العملسيرفيالتأثيروعدماالستحقاق،أساسعلىالمحاسبيةالسجالتمسكعلىللعملوذلكالنقدي؛
زمنيةالالخطةضمنالفعليواإلطالقالتحوللعمليةالجهةجاهزيةحينإلىبالجهةالماليةللشؤوناليومي

:اآلتيبحسبالمحاسبيةالسجالتلمسكوآليةمنهجيةتحديدويتم.لهاالمحددة

:منهجية وآلية مسك السجالت المحاسبية. 5

-39-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

حاسبية لتسجيل العمليات الم( أوامر الدفع وأوامر القبض: )االعتماد على مصدر بيانات مناسب مثل
.بيالتي تم إعدادها وفقًا لألساس النقدي والبدء بتسجيلها على أساس االستحقاق المحاس

خاللوافرتتالقدوالتيالمعنية،اإلداراتلدىتتوافرالتيالبياناتتتبعطريقعنالتسجيل
أيضاً صولوالحالحدثنشوءلتاريخوفقاً تسجيلهاليتمالدفع؛أوامرطريقعنالتسجيلعملية

.الموردينوسجلاألصولسجلمثلوسجالتافتتاحيةأرصدةعلى



إعداد القيود اليومية الالزمة بحسب المستندات الثبوتية-ب 
لداعمة،االمستنداتتحليلالمحاسبياالستحقاقأساسإلىللتحولالمطبقةالعامالقطاعجهةعلىيجب
والتقاريرر،والفواتيوالتعاميد،والخطابات،والمطالبات،والصرف،الدفعأوامر:الحصروليسالمثالسبيلعلى

الحدثنشوءتاريخبحسبوتسجيلهاوتوجيههاالمعاملةطبيعةمعرفةبهدفوذلكالجهة،لدىالمتوافرة
أنبالذكريجدراكم.اعتمادمنصةخاللمنتكونالثبوتيةالمستنداتاستخراجبأنعلماً اليومي،القيودبسجل

وعليه؛(للنفقةاالقتصاديالتصنيف)GFSتصنيفعلىمبنيةهيالنقدياألساسعلىتمتمعاملةكل
توجيهالبحسبالمعاملةإثباتخاللهامنيمكنوعليهالمعاملة،طبيعةمعرفةسهولةذلكخاللمنيمكن

الفرعيةجالتالستحديثيتماليوميةالقيودإعدادإتماموبعداالستحقاق،ألساسوفقاً المناسبالمحاسبي
اإلنجاز،دقيمشاريعوسجلالثابتة،األصولوسجلالموردين،سجل:مثلقيود،منتسجيلهتمماعلىبناءً 

.العقودوسجل

إدخالمنققالتحتموأنهالقيود،تسجيلخاناتفيالبياناتجميعإدخالتمأنهالجهةقبلمنالتأكديجبكما
سجلفيعالمشروأوالبرنامجبرمزالخاصةالخانةوتحديثالتسجيل،وتاريخالقيد،وتاريخالحدث،نشوءتاريخ

.ومكتملدقيقبشكلالقيودإدخال

-40-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

: منهجية وآلية مسك السجالت المحاسبية.5



إعداد مطابقة األرصدة والمجاميع لكل الحسابات المختلفة وإعداد التسوية الالزمة-ج 
دي،النقاألساسفيالجهةسجالتمعالمسجلةالدفعأوامرجميعمطابقةللتحولالمطبقةالجهةعلىيجب

االستحقاقأساسعلىالعملياتجميعتسجيلمنللتأكدبالجهة؛الخاصالماليةوزارةبيانمعمطابقتهاوأيضاً 
على-ومنهاالالزمة،التسوياتوإعدادالعام،األستاذمعالفرعياألستاذحساباتمطابقةوأيضاً المحاسبي،

لسداداحدثتاريخمراعاةمعالدفعأوامرحسابفيالدائنةالذممحسابرصيدتسوية:-الحصرالالمثالسبيل
أرصدةنهاعتنتجمعلوماتأو,بياناتأياالعتباربعيناألخذمعالماليةوزارةقبلمنبالفعلالمسددةوالقيمة

المدينةرصدةاألحساباتوتسويةالبنكية،التسوياتوإعدادالمالية،وزارةقبلمنبعدُ سدادهايتملممستحقة
تالمطابقامنوغيرهامقدمًا،المقبوضةواإليراداتمقدمًا،المدفوعةالمصاريفوتسوياتوالدائنين،

.(الموحدالماليةوالتعليماتاإلجراءاتدليل)قبلمنإليهااالستناديتمالتيوالتسويات

-41-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

:منهجية وآلية مسك السجالت المحاسبية. 5



الترحيل إلى دفتر األستاذ-د 
المذكورةالبياناتمصادرعلىبناءً المحاسبي؛االستحقاقأساسعلىالمسجلةالقيودجميعترحيليتم

تردقدلتيااألخطاءوتعديلالتسجيلصحةمنوالتأكدمراجعتهالتتماألستاذ؛دفترإلىوترحيلهاسابقاً 
.المحاسبيالتسجيلعمليةخالل

الترحيل إلى ميزان المراجعة-هـ 
لتأكيد؛المراجعةميزانإلىصحتهامنوالتأكدمراجعتهابعدالمسجلةالمحاسبيةالقيودجميعترحيليتم

الختاميةرصدةواألاالفتتاحيةاألرصدةمجموعتصفيروتأكيدللفترة،والدائنةالمدينةالحركةإجماليتساوي
أوالفائضحسابعلىالفترةخاللدائنةأومدينةمعامالتأيوجودبعدمالتأكيديتمكماالمعنية،للفترة
.المراجعةميزانعلىالالزمةالتسوياتوإعدادالسابقة،الماليةللفتراتالمتراكمالعجز

-42-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

:منهجية وآلية مسك السجالت المحاسبية. 5



إجراءات إعداد القوائم المالية

:االستحقاقإعداد القوائم المالية على أساس . 6

-43-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي

إعداد خطة إقفال الحسابات

إقفال الحسابات

إعداد القوائم المالية

ائم أهم التعريفات المتعلقة بالقو
المالية

لمالية يجب على كل جهة قطاع عام تحددها وزارة المالية على أنها جهة معدة للقوائم المالية، أن ُتعد القوائم ا
ايير دليل مفاهيم ومع"على مستوى جهة القطاع العام وفقًا لمعايير المحاسبة للقطاع العام الواردة في 

دليل السياسات"وباستخدام السياسات المحاسبية الموحدة كما وردت في " المحاسبة للقطاع العام
قة ؛ وذلك إلثبات المعامالت واألحداث المالية في الفترات ذات العال“واإلرشادات المحاسبية للقطاع العام

ة على أساس التي نشأت فيها المعامالت واألحداث المالية، وتتضمن العناصر التي يتم إثباتها بموجب المحاسب
لنقدية حقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات ا/ األصول االستحقاق، األصول وااللتزامات وصافي 

.حقوق الملكية/ األصول والتغيرات في صافي 



:إجراءات إعداد القوائم المالية

:ويتضمنإعداد خطة إقفال الحسابات، -أ 
.الجدول الزمني المطلوب التقيد به من قبل األقسام المعنية➢

كنويماإلقفال،أنشطةقائمةإلىوالمستندةالمعنية،األقساممنالمطلوبةاإلقفالمتطلبات➢
.الموحدةالماليةوالتعليماتاإلجراءاتدليلضمناإلقفالوأنشطةقائمةعلىاالطالع

:ويتضمنإقفال الحسابات، -ب 
.تحديد المعلومات المطلوبة والتواصل مع األطراف واألقسام المعنية➢

.المحددالوقتضمنالمطلوبةالمعلوماتلتسليمالمعنيةواألقساماألطرافعلىالتأكيد➢

منقتهاوداكتمالهامنوالتأكدالمعنيةاألقساممنالحساباتإقفالمتطلباتاستالمعمليةمتابعة➢
ضمنالماليةوالتعليماتاإلجراءاتبدليلالمحددةالزمنيةالمدةخاللوذلكوالمحاسبية،الفنيةالناحيتين

.اإلقفالإجراء

:االستحقاقإعداد القوائم المالية على أساس . 6

-44-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



:ويتضمنإعداد القوائم المالية، -ج 

.إصدار ميزان المراجعة➢

.مراجعة جميع بنود ميزان المراجعة مع األقسام المعنية➢

ادإلعدالالزمةالمعلوماتلتقديمالمعنيةواألقساماألطرافمعوالتواصلالماليةالقوائممسودةإعداد➢
.الماليةبالقوائمالمرفقةاإليضاحات

.مراجعة مسودة القوائم المالية ومناقشتها مع المعنيين➢

.الموافقة على مسودة القوائم المالية واعتمادها➢

.مشاركة القوائم المالية مع الجهات المعنية➢

:أهم التعريفات المتعلقة بالقوائم المالية-د 

تصاديةاقمنافعمنهاتتدفقأنويتوقعسابقة،أحداثنتيجةالجهةعليهاتسيطرالتيالمواردهي:األصول➢
.الجهةإلىمتوقعةخدماتأومستقبلية،

إلىتهاتسويتؤديأنيتوقعوالتيسابقة،أحداثعنتنشأالتيللجهةالحاليةااللتزاماتهي:االلتزامات➢
.متوقعةخدماتأواقتصاديةمنافععلىتنطويلمواردالجهةمنخارجتدفق

:االستحقاقإعداد القوائم المالية على أساس . 6

-45-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



بهايساهمقدالتيالمتوقعةالخدماتأوالمستقبليةاالقتصاديةالمنافعهي:المالكمساهمات➢
الجهة،ملكيةحقوق/أصولصافيفيماليةحصةعنهاتنشأوالتي،(المالك)الجهةخارجمنأطراف
.الجهةعلىالتزاماتعنهاتنتجالتيتلكبخالف

يكوندوقالتزاماتها،جميعطرحبعدالجهةأصولمنالمتبقيةالحصة:الملكيةحقوق/األصولصافي➢
.سالباً أوموجباً الملكيةحقوق/األصولصافي

لقوائمافترةخاللالمتوقعةالخدماتأواالقتصاديةالمنافعمنللجهةالداخلالتدفقإجماليهو:اإليراد➢
التيالزيادةبخالفالملكية،حقوق/األصولصافيفيزيادةالداخلةالتدفقاتتلكعنينتجعندماالمالية

.الُمالكمنالمساهماتمنتنتج

الية،المالقوائمفترةخاللالمتوقعةالخدماتأواالقتصاديةالمنافعفياالنخفاضهي:المصروفات➢
/صولاألصافيفيانخفاضإلىتؤديالتزامات،تكبدأولألصول،استهالكأوخارجة،تدفقاتشكلعلى

.الُمالكعلىبالتوزيعاتالمتعلقةتلكبخالفالملكية،حقوق

:االستحقاقإعداد القوائم المالية على أساس . 6
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:الماليةبعض األمور التي يجب أن تتم مراعاتها في إعداد القوائم -هـ 

:  مكونات القوائم المالية➢
:تشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية ما يلي

. قائمة المركز المالي1.

. قائمة األداء المالي2.

.حقوق الملكية/ األصول   قائمة التغييرات في صافي 3.

. قائمة التدفقات النقدية4.

.  مقارنة بين مبالغ الموازنة والمبالغ الفعلية في شكل قائمة مالية إضافية5.

. اإليضاحات التي تتضمن ملخصًا للسياسات المحاسبية المهمة واإليضاحات األخرى6.

. المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة7.

: إعداد القوائم المالية على أساس االستحقاق. 6
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العرض العادل وااللتزام بمعايير المحاسبة للقطاع العام➢
.يجب أن تعرض القوائم المالية بعدٍل المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للجهة

ات ويتطلب العرض العادل التعبير الموثوق عن آثار المعامالت، واألحداث األخرى واألوضاع، وفقًا لتعريف
.وضوابط إثبات األصول، وااللتزامات، واإليرادات، والمصروفات

االستمرارية➢
االستمرار؛عند إعداد القوائم المالية، يقوم المسؤولون عند إعدادها بإجراء تقييم لقدرة الجهة على 

تستمر حيث ُتعد القوائم المالية على أساس االستمرارية؛ أي على افتراض أن الجهة هي منشأة مستمرة، وس
.في العمل وتفي بالتزاماتها النظامية في المستقبل المنظور

األهمية النسبية والتجميع➢
في القوائم المالية،-بشكل منفصل-عرض كل فئة ذات أهمية نسبية من البنود المتماثلة 

ما لم تكن غير ذات أهمية-بشكل منفصل -وُتَعرض البنود ذات الطبيعة، أو الوظيفة المختلفة 

.  نسبية

:االستحقاقإعداد القوائم المالية على أساس . 6
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المقاصة➢
ال يجوز إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات، أو بين اإليرادات والمصروفات، ما لم يتطلب أو يسمح

ستثناء القسم بذلك، ويتم التقرير عن األصول وااللتزامات، وعن اإليرادات والمصروفات بشكل منفصل، وبا
عندما تعكس المقاصة جوهر المعاملة أو الحدث اآلخر، فإن إجراء المقاصة في قائمة

:األداء المالي، أو في قائمة المركز المالي، ينتقص من قدرة المستخدمين على

.فهم المعامالت واألحداث األخرى واألوضاع التي حدثت•

.تقويم التدفقات النقدية المستقبلية للجهة•

صات التقادم من طرح مخص: وال ُيَعدُّ قياس األصول بالصافي بعد طرح مخصصات التقييم، وعلى سبيل المثال
.المخزون وطرح مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها من الذمم المدينة مقاصة

المعلومات المقارنة➢
اتعرض الجهة المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة لجميع المبالغ التي تم التقرير عنه

في القوائم المالية، باستثناء عندما يسمح القسم بخالف ذلك أو يتطلب خالف ذلك، ويجب على

مالجهة أن ُتَضّمن معلومات مقارنة للمعلومات السردية والوصفية إذا كانت مالئمة لفهم القوائ

.المالية للفترة الحالية

إعداد القوائم المالية على أساس االستحقاق. 6
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:وكحد أدنى، تعرض الجهة

.قائمة واحدة للمركز المالي بها المعلومات المقارنة عن الفترة السابقة•

.  قائمة واحدة لألداء المالي بها المعلومات المقارنة عن الفترة السابقة•

.قائمة واحدة للتدفقات النقدية بها المعلومات المقارنة عن الفترة السابقة•

السابقة، حقوق الملكية بها المعلومات المقارنة عن الفترة/ األصول قائمة واحدة للتغييرات في صافي •
.واإليضاحات ذات العالقة

فترة القوائم المالية➢
ليةُتعرض القوائم المالية سنويًا وتغطي السنة المالية للدولة، وعندما يتغير تاريخ القوائم الما

للجهة في ظروف استثنائية وُتعرض القوائم المالية السنوية عن فترة أطول أو أقصر من سنة

محدد واحدة؛ فإنه يجب على الجهة أن ُتفصح عن ذلك، ويجب أن ُتصدر الجهة قوائمها المالية في الموعد ال
.  في دليل اإلجراءات والتعليمات المالية الموحدة الصادر عن وزارة المالية بهذا الشأن

إعداد القوائم المالية على أساس االستحقاق . 6
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: التحديات والتوصيات. 7

التوصياتوصف التحديالتحدي

مقاومة 
رالتغيي

بروساينهجيةمإلىاالستنادخاللمنالتغييرإدارةاستراتيجيةتطويرتمالتجهيز،مرحلةخالل:الخلفية

:يليكما،(ADKAR)أدكارنموذججوانبمنجانبكلتحاكيأنشطةتطويرتمحيثالتغيير؛إلدارة

.التغييرإلىبالحاجةالوعيزيادةتستهدفأنشطة•

.بالتغييرالرغبةبناءتستهدفأنشطة•

.البشريةالكوادرعندالمعرفةزيادةتستهدفأنشطة•

.التغييرعلىالقدرةبناءتستهدفأنشطة•

.األعمالواستمراريةاالستقراربتعزيزمتعلقةأنشطة•

:للتحديالرئيسالسبب

فقد؛-سايبرومنهجيةبحسب-للتغييرالموظفينلمقاومةاألولالسببالوعيمستوىنقصيعتبر

أدىمماة؛الحكوميالجهاتموظفيلدىللتحولالتجريبيالتطبيقمشروعبأهدافالوعينقصلوحظ

جهاتجميعفيالمصلحةأصحابتعاونوقلةالمختلفةاإلداراتمعالتواصلفيصعوبةمواجهةإلى

.التطبيق

:التحدي

الوضعمنلالنتقالومساهمتهممشاركتهموآليةالتحول،مشروعألهدافالموظفينإدراكعدم

.المرجّوةالنتائجبحسبالمستقبليالوضعإلىالحالي

الحكوميةالجهةعندالوعيمستوىرفع

ةوالمفضلالفّعالةالتواصلطرقوتحديد

ميمتصيتمبحيثالحكوميةالجهةلمنسوبي

نممرحلةكلفيالموظفينلتوعيةأنشطة

نشريةآلفيالتنويعأيضاً ويتمالتحول،مراحل

تواصلالقنواتبكلاالستعانةتتمحيثالوعي؛

.التوعويةالمحتوياتلعرضالداخلية

-51-الدليل التمهيدي لتهيئة جهات القطاع العام لتطبيق التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي



: التحديات والتوصيات. 7

التوصياتوصف التحديالتحدي

التسجيل
من نقطة 

نشوء 
الحدث 

:الخلفية

أثربإثباتبالتحولالمعنيةالجهةتقومأناالستحقاقأساسعلىالمحاسبةتتطلب

ثتحدالتيالفترةفيالماليوأدائهاوالتزاماتهاأصولهاعلىالجهةوأحداثالمعامالت

إنوالدفع،أوالقبضعمليةحدوثتوقيتعنالنظربغضواألحداثالمعامالتهذهفيها

المختلفةبأنشطتهاالخاصةالمستنديةالدوراتإلجراءاتبالتحولالمعنيةالجهةتعديلعدم

السجالتمعوالربطالدوراتهذهتحكمالتيالتقنيةواألنظمةالرقابيةالضوابطفيهابما

عدمهاعلييترتب،الرواتبدورةأوالدفعإلىالشراءدورة:المثالسبيلوعلىالمحاسبية،

إصداروالمحاسبيةالسجالتتحديثوعدمالحدثنشوءنقطةعندالمحاسبياألثرإثبات

حدثتالتيالمعامالتأثريظهربحيثالمالية،القوائمإعدادتاريخفيالحقيقيةاألرصدة

المركزالةبعدتظهرالمحاسبيةسجالتإظهارواستمرارالماليةالقوائمفترةفيواستحقت

.بعدقبضهاأودفعهايتمولمحدثتالتيللمعامالتالماليواألداءالمالي

تنفيذعوتتبالجهاتبعضفيلإليراداتالمستنديةالدورةفهمفيصعوبةلوحظتكما

واردالممناإليراداتجميعوتسجيلذاتيةإيراداتتحققالتيللجهةالرئيسةاألنشطة

وعددهامنالناتجواإليرادوتاريخهاالخدمةنوعحيثمنالبياناتتوافرلعدموذلكالذاتية؛

.الخدمةمنالمنتفعين

:التحدي

زامات،والتأصولمنعنهاينتجومااستحقاقهاعندواإليراداتالمطالباتتسجيلعدمعند

فترةكلدعنالماليومركزهاالجهةأعمالنتائجدقيقبشكلالمحاسبيةالسجالتُتظهرلن

.الماليةالتقاريرإلعدادمعينة

األعمالومراكزالمشتريات،وإدارةالمشاريع،ومالكالمالية،اإلدارة:المعنيةاإلدارة

لقـة يجب على الجهة إجراء دراسة وتحليـل للفجـوات المتع

بــــــــاإلجراءات الحاليــــــــة وتعــــــــديل الــــــــدورات المســــــــتندية 

ل واإلجــــراءات المتعلقــــة بهــــا بمــــا يلبــــي احتياجــــات التحــــو

ضـــًا المرحليــة ألســـاس االســتحقاق؛ وبالتـــالي فــإن األمـــر أي

بشـأن يتطلب إعادة النظر في اتباع التوصـيات التـي وردت

ي تعـــديل الهيكــــل التنظيمــــي إلدارة الشــــؤون الماليــــة فــــ

بــات الجهــة والتأكــد مــن مالءمــة الهيكــل التنظيمــي لمتطل

ـــــى  ـــــى أســـــاس االســـــتحقاق باشـــــتماله عل المحاســـــبة عل

وحـدة )الوحدات الرئيسة والمطلوبـة للتحـول لالسـتحقاق 

إدارة األســـــتاذ العـــــام، وحـــــدة إدارة حســـــابات المـــــوردين 

والـــذمم الدائنـــة، وحـــدة إدارة حســـابات العمـــالء والـــذمم 

ة المدينــة، وحــدة إدارة النقــد، وحــدة األصــول الثابتــة، وحــد

يم ، بحيــــث يــــتم تقســــ(إدارة حســــابات منــــافع المــــوظفين

لـى المهام المحاسبية المتعلقة بكل من هـذه الوحـدات ع

الت مـــوظفي قســـم الماليـــة؛ لتـــتم المتابعـــة علـــى اإلقفـــا

اصــة الدوريــة وتحــديث الســجالت والقيــود المحاســبية الخ

ضع بكل مجموعة متشابهة من معامالت الجهة والتي تخ

ل لهــذه الوحــدات الرئيســة بشــكل مســتمر ومحكــم عنــد كــ

.فترة إغالق أو إعداد قوائم مالية
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:التحديات والتوصيات. 7

التوصياتوصف التحديالتحدي

تعدد 
مصادر 
البيانات
والتقارير
وعدم 
دقتها 
اواكتماله

كلبمتعلقةتقاريرأوومعلوماتبياناتعلىالحصولالمشروعمقتضيات:الخلفية

عليالفوالمبلغللعقود،الحاليةالقيمةلتوضحالمثالسبيلوعلىالجهة،التزامات

القضاياجلس)مثلالتقاريرمنعددعلىالحصولتتطلبكماالمتبقية،والمبالغالمنصرف

إدارةمنأكثرمنعليهالحصولتموالذي،(ملموسةأصولسجلالجهة،علىالمرفوعة

.اإلداراتبينالتقاريرنتيجةفيتفاوتاً هناكأنوتبين

حيثن،معيبأصلالخاصالعقدلنفساالستالممحاضرتعدد:الحصرالالمثالسبيلعلى

استالمهاتموالتيمعينًا،تعميداً أوعقداً تخصالتياالستالمنماذجمنالكثيرأنلوحظ

فيحدياً تيشكلمماواحد؛دفعأمرفيجميعاً تضمينهايتممختلفةجغرافيةمواقعفي

.االستحقاقأساسعلىرجعيبأثروتسجيلهاحصرها

:التحدي

موثوقالوالتقاريروالوثائقالمستنداتمنعددعلىالحصوليجبالتسجيلعمليةخالل

سيقالتندونالجهةداخلاإلداراتمنعددمنتصدروالتقاريرالوثائقبعضأنولوحظ،بها

أوياناتالبفينقصمثلوالمعلوماتالبياناتدقةعدمإلىيؤديممابينها؛فيماالجيد

.اإلداراتبينفيماتكرارها

:للتحديالرئيسالسبب

.المعنيةاإلداراتمعومطابقتهاالتقاريروتحديثبإعدادالجهاتبعضتقومال

تميمشتركةبياناتبقاعدةالجهةتحتفظبأننوصي

حفظتوإجراءاولضوابطلحوكمةوفقاً باستمرارتحديثها

.الجهةفيالمعتمدةالداخليةالبياناتوتحديث

واإلداراتالماليةاإلدارةمنحيتمأنيجبآخرجانبمن

بحسبكاًل البيانات،علىالدخولصالحيةالمعنيةاألخرى

بشكلوالبياناتالسجالتتحديثيتمأنعلىصالحيته،

لسبيوعلىالمعنية،اإلداراتمعومطابقتهامستمر

وسجلالموردين،وسجلالعقود،سجل:المثال

.وغيرهاالقضاياوسجلالموظفين،
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المرجع رصيد 

/  مدين 
(دائن)

دائن مدين الوصف  رقم 

المورد 
الفرعي

اسم 
المورد

تاريخ 

نشوء 
الحدث

رقم القيد 

في 

األساس 
النقدي

تاريخ 

/  القيد 
المعاملة

تاريخ 
االدخال

اسم 

مدخل 
البيانات

اسم 

/  البرنامج 
المشروع

رقم 

/  البرنامج 
المشروع

رقم 

أمر 
الدفع

المصدر اسم 
الحساب

رقم 
الحساب

طبيعة 
الحركة

رمز 
الجهة

اسم الجهة

المرجع طبيعة 
العقد

العقد /  البرنامج 
المشروع

/  مدين 
(دائن)

دائن مدين الوصف تاريخ نشوء 
الحدث

رقم القيد في 
األساس النقدي

/  القيد تاريخ 
المعاملة

تاريخ اإلدخال اسم مدخل 
البيانات

المصدر مقدم / المورد اسم 
الخدمة

مقدم / المورد رقم 
الخدمة

#
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/  البرنامج 
المشروع

تاريخ 
اإلدخال

اسم 

مدخل 
البيانات

المصدر اسم 
المورد

رقم 
المورد

رقم قيد 
اليومية

صافي 

القيمة 
الدفترية

مجمع 

إهالك 

آخر 
الفترة

مصروف 

إهالك 
الفترة

مجمع 

اإلهالك 

أول 
الفترة

معدل 
اإلهالك

التكلفة 
اإلجمالية

عدد 
الوحدات

تكلفة 
الوحدة

وصف 
األصل

تاريخ 

بدء 
اإلهالك

تاريخ 
االقتناء

الموقع الوصف التصنيف
2

1التصنيف  ةالفئ حالة 
األصل

رقم 
األصل

االجمال
ي

المرجع طبيعة 
العقد

العقد /  البرنامج 
المشروع

/  مدين 
(دائن)

دائن مدين الوصف تاريخ نشوء 
الحدث

رقم القيد في 
األساس النقدي

/  القيد تاريخ 
المعاملة

تاريخ اإلدخال اسم مدخل 
البيانات

المصدر مقدم / المورد اسم 
الخدمة

مقدم / المورد رقم 
الخدمة

#




