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يأتــي إعــداد قامــوس المصطلحــات الماليــة تلبيــة لمتطلبــات توحيــد 
المفاهيــم فــي وزارة الماليــة. وممــا تجــدر اإلشــارة إليــة بــأن هــذ 
القامــوس يمثــل بدايــة لتطويــر مســتمر فــي مجــال المصطلحــات 
الماليــة, إذ ســيتم متابعــة تعزيــز القامــوس بالمصطلحــات الجديــدة 
بحيــث يبقــى بشــكل ديناميكــي يتوافــق مــع َاخــر التطــورات فــي 

وزارة الماليــة.

المقدمة



تعريف المصطلحات المالية العامة في

وزارة الماليــة
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عـــن  تفصـــح  مكتوبـــة  رســـمية  وثيقـــة  ملكـــي:  أمـــر 
بصيغـــة  وتصـــدر  والمنفـــردة  إرادة الملك المباشـــرة 

الملـــك.  توقيـــع  وتحمـــل  محـــددة 

عـــن  تعبـــر  رســـمية  وثيقـــة  ملكـــي:  مرســـوم 
إرادة الملك بالموافقـــة علـــى موضـــوع ســـبق أن عرض 
الشـــورى  الســـعودي ومجلس  الـــوزراء  على مجلـــس 

لســـعودي.  ا

أمـــر ســـامي: وثيقة رســـمية لهـــا صيغة محـــددة تصدر 
مـــن رئيـــس مجلس الـــوزراء أو مـــن ينوبه. 

الصـــادر عـــن جلســـات  القـــرار  الـــوزارة:  قـــرار مجلـــس 
الـــوزراء.  مجلـــس 

لهـــا صيغـــة  رســـمية  وثيقـــة  الماليـــة:  تعميـــم وزارة 
محـــددة تصـــدر عـــن وزيـــر الماليـــة وتعمم علـــى الجهات 

الحكوميـــة. 

والتعليمـــات  القواعـــد  الميزانيـــة:  تنفيـــذ  تعليمـــات 
الماليـــة الواجـــب اتباعهـــا عنـــد تنفيـــذ الميزانية لتســـهيل 
تنفيـــذ هـــذه العمليـــات للجهـــات الحكوميـــة وتحقيـــق 

المزيـــد مـــن المرونـــة والشـــفافية.

الرقابـــة الســـابقة للصـــرف: هـــي مراجعـــة واعتمـــاد 
مســـتندات العمليـــة الماليـــة قبـــل الصـــرف. 

الدائـــرة  رئيـــس  أو  الجهـــة  وزيـــر  الصالحيـــة:  صاحـــب 
المســـتقلة.  الدائـــرة  رئيـــس  أو  الحكوميـــة 

رئيـــس  بـــه  يقصـــد  المســـتقلة:  الدائـــرة  رئيـــس 
المســـتقلة  الجهـــات  مـــن  لـــكل  )المحافـــظ( 
والمؤسســـات                                                                             )الهيئـــات  مثـــل  وماليـــا  تنظيميـــا 

. الحكوميـــة(  والصناديـــق 

النظـــام: مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات والتعليمـــات تفنـــد 
علـــى شـــكل مـــواد لتنظيـــم العمل. 

الالئحـــة التنفيذيـــة: هي القواعـــد التفصيليـــة الالزمة 
التـــي تفســـر مـــا جاء فـــي النظام. 

الجهـــة  احتياجـــات  طـــرح  هـــو  العامـــة:  المنافســـة 
الحكوميـــة لجميـــع المورديـــن والمقاوليـــن دون تحديد. 

محـــدد  لعـــدد  دعـــوة  هـــي  المحـــدودة:  المنافســـة 
احتياجـــات                                      لتنفيـــذ  والمورديـــن  المقاوليـــن  مـــن 

. الحكوميـــة  الجهـــة 

الشـــراء المباشـــر: توفير احتياج الجهـــة الحكومية دون 
الحاجـــة لطرحها في منافســـة عامـــة او محدودة. 

المزايـــدة العامة: الترســـية على أعلى العروض ســـعرًا 
المطابق للشـــروط والمواصفات. 

المعلومـــات  علـــى  تحتـــوي  التـــي  األوعيـــة  الوثائـــق: 
الالزمـــة ألعمـــال إدارة الرقابـــة الماليـــة، والتـــي تشـــمل 
األدوات واألحـــكام النظاميـــة، وتعاميـــم وفتـــاوى هذه 

الـــوزارة وغيرهـــا. 

تقديـــم العـــروض: هـــو العـــرض المالـــي والفنـــي الذي 
يقدمـــه المقـــاول او المـــورد للجهـــة الحكوميـــة وفقـــا 
للحصـــول   والمواصفـــات  الشـــروط  كراســـة  لمضمـــون 

علـــى المنافســـة. 

فتـــح المظاريف: يتم فتـــح جميع العـــروض المتقدمة 
للجهـــة الحكومية بحضور المتنافســـين ويتم اعالن قيم 

العـــروض المتقدمة لضمان الشـــفافية .

قبـــل  مـــن  يقـــدم  ضمـــان  هـــو  االبتدائـــي:  الضمـــان 
المقـــاول او المـــورد المتقـــدم علـــى المنافســـة ليؤكـــد 

. المـــورد  او  المقـــاول  جديـــة  الحكوميـــة  للجهـــة 
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الضمـــان النهائي: هو ضمـــان يقدم مـــن المقاول او 
المـــورد الـــذي تمـــت ترســـية المنافســـة عليـــه ليضمن 
الجديـــة فـــي اســـتكمال االعمـــال  الحكوميـــة  للجهـــة 

وفقـــا لبنـــود العقد. 

العـــروض  فحـــص  يتـــم  العـــروض:  فحـــص 
ماليـــا وفنيـــا وتحديـــد                                        الحكوميـــة  للجهـــة  المتقدمـــة 

. بالمنافســـة  الفائـــز 

األســـعار الســـائدة: مقارنة معيارية لجميع المشاريع 
المماثلة لتحديد الســـعر السائد .

ذات  العقـــود  المســـتمر:  التنفيـــذ  عقـــود 
والصيانـــة                     التشـــغيل  عقـــود  مثـــل  المســـتمر  الطابـــع 

واالعاشـــة.  والمحروقـــات 

التنفيـــذ  عقـــود أعمـــال  عقـــود األشـــغال العامـــة: 
. االنشـــائية  العقـــود  والمشـــاريع 

عقـــود التوريد: عقـــد بين الجهة والمـــورد على توريد 
ســـلعة معينه حســـب احتياج الجهة. 

فســـخ العقـــد: فســـخ العقد مـــع المتعاقد وســـحب 
المشـــروع إلخاللـــه بشـــروط العقد. 

التنفيذ على الحساب: ســـحب المشروع واستكمال 
تنفيذه على حســـاب المقاول. 

كراســـة الشـــروط و المواصفـــات: وثيقـــة رســـمية 
تصـــدر مـــن الجهـــة الحكوميـــة توضـــح جميـــع تفاصيـــل 
االحتيـــاج المطلـــوب مـــن الجهـــة الحكوميـــة مـــن اجـــل 

توفيرهـــا مـــن المورديـــن والمقاوليـــن .

جداول الكميـــات: جدول يحدد فيـــه كميات محددة 
لـــكل بند من بنـــود العقد. 

األسعار التقديرية: ســـعر تقديري استرشادي يوضع 
بناء على أســـعار السوق. 

التحليـــل المالـــي: تحليل لقيمـــة العـــروض المتقدمة 
للجهـــة الحكوميـــة مـــن قبـــل المقاوليـــن او المورديـــن 

ماليـــًا ومقارنتهـــا باألســـعار التقديرية. 

التحليـــل الفنـــي: تحليـــل لقيمـــة العـــروض المتقدمة 
او  المقاوليـــن  قبـــل  مـــن  الحكوميـــة  للجهـــة 
المورديـــن فنيـــًا والتأكـــد مـــن مواءمتهـــا الشـــتراطات                                

المشـــروع.  وحاجـــة 

الجهـــة  خـــالل  مـــن  يتـــم  العقـــود:  تمديـــد 
الحكوميـــة تمديـــد مـــدة العقـــد القائـــم بينهـــا وبيـــن                                

. المـــورد  او  المقـــاول 

الجهـــة  تفرضهـــا  ماليـــة  غرامـــة  التأخيـــر:  غرامـــات 
الحكوميـــة علـــى المقـــاول او المـــورد فـــي حـــال التأخر 
عـــن المـــدة المحـــددة والمتفـــق عليهـــا فـــي العقـــد . 

الجهـــة  تفرضهـــا  ماليـــة  غرامـــة  التقصيـــر:  غرامـــات 
الحكوميـــة على المقـــاول او المورد في حـــال التقصير 

فـــي تنفيـــذ العقد. 

الدفعـــة المقدمـــة: دفعـــة تقـــدم مـــن قبـــل الجهة 
الحكوميـــة للمقـــاول او المـــورد قبـــل البـــدء باالعمـــال 
ويقابلهـــا ضمـــان يقدم مـــن قبل المقـــاول او المورد ..

طلـــب  المقـــاول:  التزامـــات  تخفيـــض  أو  زيـــادة 
الجهـــة الحكوميـــة للتغيـــر فـــي االعمـــال وااللتزامـــات 
المبـــرم                             للعقـــد  وفقـــا  المـــورد  او  المقـــاول  لـــدى 

 . الطريفيـــن  بيـــن 
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العامـــة:  المنافســـة  مـــن  المســـتثناة  األعمـــال 
فـــي  طرحهـــا  مـــن  تســـتثنى  التـــي  االعمـــال  هـــي 
منافســـة عامـــة حتـــى لـــو تجـــاوزت تكلفتهـــا صالحيـــة                                   

المباشـــر.  الشـــراء 

مقاولـــي الباطـــن: المقـــاول الـــذي تســـند إليه بعض 
أخـــذ           بعـــد  الرئيســـي  المقـــاول  مـــن  العقـــد  أعمـــال 

الجهـــة.  موافقـــة 

الحكوميـــة  للجهـــة  مســـتحقة  مبالـــغ  هـــي  العهـــد: 
الغيـــر.  لـــدى  موجـــودة 

الجهـــة  علـــى  مســـتحقة  مبالـــغ  هـــي  االمانـــات: 
للغيـــر.  الحكوميـــة 

محضر االســـتالم: نموذج يتم توقيعه من المستلم، 
لتأكيد االستالم .

شهادة انجاز: وثيقة تبين انجاز االعمال المطلوبة. 

التـــوازن المالـــي للبنـــود: أن تكـــون أســـعار التنفيـــذ 
البنـــد تمثـــل القيمـــة الفعليـــة والعادلـــة للبنـــد .

التـــوازن المالـــي للعقـــود: أن تكـــون إجمالي أســـعار 
العقـــد متوازنـــة وتســـعير بنوده بأســـعار عادلـــه تضمن 

عـــدم اإلضـــرار بالجهـــة أو المقاول. 

مسوغات للصرف: المستندات الثبوتيات والنظامية 
المطلوبة في األنظمة واللوائح. 

الشـــهري  الراتـــب  قســـيمة  الرواتـــب:  مســـيرات 
والحســـميات  االســـتحقاق  فيهـــا  موضـــح  للموظـــف 

الشـــهرية.  والبـــدالت 

قـــرار التعييـــن: قـــرار يصـــدر مـــن الجهـــة الحكوميـــة 
. لديهـــا  الموظـــف  لتعييـــن 

قـــرار الترقية: قرار يصدر مـــن الجهة الحكومية لترقية 
موظـــف الى المرتبة التالية .

قـــرار التعاقـــد: قـــرار يصـــدر مـــن الجهـــة الحكوميـــة 
. منســـوبيها  أحـــد  لتعاقـــد 

الرقابـــة الذاتية: نقل جزء او كل المســـؤولية الرقابية 
مـــن المراقـــب المالي الـــى الجهة الحكوميـــة بعد توفر 

الضوابـــط الرقابية الالزمة .

الرقابـــة المركزية: هي الرقابـــة على األنظمة المالية 
لدى وزارة المالية .

االلتـــزام الرقابـــي:  هـــو التأكـــد مـــدى التـــزام الجهة 
الحكوميـــة بجميـــع الضوابـــط الرقابيـــة .

االتفاقية اإلطاريـــة: اتفاقيـــة بيـــن واحـــد أو أكثر من 
الجهـــات الحكوميـــة وواحـــد أو أكثـــر مـــن المورديـــن أو 
المقاوليـــن أو المتعهديـــن وتتضمـــن شـــروط وأحـــكام 
العقـــود التي ســـتتم ترســـيتها أثناء فتـــرة زمنية معينة. 

االتفاقيـــة اإلطاريـــة المغلقـــة: اتفاقيـــة إطاريـــة ال 
يجـــوز ضـــم أي مورد أو مقـــاول أو متعهـــد إليها ما لم 

يكـــن طرفـــا فيها عنـــد إبرامها. 

االتفاقيـــة اإلطاريـــة المفتوحـــة: اتفاقيـــة إطاريـــة 
يجـــوز ألي مورد أو مقـــاول أو متعهد طلب االنضمام 

إليهـــا فـــي أي وقت خـــالل مدة ســـريانها. 

المزايدة العكســـية اإللكترونية: أســـلوب إلكتروني 
لتقديـــم عـــروض مخفضـــة تعاقبيـــًا خـــالل فتـــرة زمنية 

محـــددة بغـــرض اختيار أفضـــل العروض. 

الخدمات االستشـــارية: خدمات ذات طبيعة مهنية 
أو استشـــارية، وتشـــمل: إعـــداد الدراســـات واألبحـــاث، 
والتصميمـــات  والمخططـــات  المواصفـــات  ووضـــع 
المحاســـبين  وخدمـــات  تنفيذهـــا،  علـــى  واإلشـــراف 

القانونييـــن.  والمستشـــارين  والمحاميـــن 

التأهيـــل المســـبق: تحقـــق الجهـــة الحكوميـــة مـــن 
توافـــر المؤهـــالت والقـــدرات الالزمـــة لتنفيـــذ العقـــد 
لـــدى المتنافســـين قبـــل دعوتهـــم لتقديـــم العـــروض. 

تعريف المصطلحات المالية العامة في وزارة الماليـــــــة
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الحكوميـــة  الجهـــة  تحقـــق  الالحـــق:  التأهيـــل 
المؤهـــالت  توافـــر  مـــن  عـــرض  أفضـــل  اختيـــار  بعـــد 
والقـــدرات الالزمـــة لتنفيـــذ العقـــد فـــي مقدمـــه قبـــل                                       

عليـــه.  الترســـية 

إخطـــار  تاريـــخ  مـــن  تبـــدأ  فتـــرة  التوقـــف:  فتـــرة 
فـــي  النظـــر  يتـــم  حتـــى  الفائـــز  بالعـــرض  المتنافســـين 

منهـــم.  المقدمـــة  التظلمـــات 

متوقـــع  غيـــر  جـــدي  تهديـــد  كل  الطارئـــة:  الحالـــة 
للســـالمة أو األمـــن أو الصحـــة العامـــة، أو أي إخـــالل 
جســـيم ينـــذر بخســـائر فـــي األرواح أو الممتلـــكات، وال 
يمكـــن التعامـــل معـــه بإجـــراءات المنافســـة العاديـــة. 

الحالـــة العاجلـــة: حالـــة يكـــون فيهـــا تأميـــن األعمال 
أو المشـــتريات فـــي وقـــت قصيـــر أمر جوهريـــًا وضروريا 
لضمان ســـالمة وكفاءة سير العمل بالجهة الحكومية. 

مشـــروع الميزانيـــة:. يتضمن مشـــروع الميزانية على 
كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالتقديرات البشـــرية 
والماليـــة الواقعيـــة لالحتياجـــات الفعليـــة, وذلـــك لكل 

بنـــود وبرامج ومشـــاريع الميزانية. 

ســـيناريو الميزانية حســـب الســـقف: هو السيناريو 
االعتمـــادات  إجمالـــي  فيـــه  يكـــون  ان  يجـــب  الـــذي 
المطلوبـــة للعام القـــادم في النمـــاذج ال يتجاوز قيمة 
الســـقف المبدئـــي للمبلـــغ المخصـــص للجهـــة, علـــى 
تعويضـــات  فيهـــا  بمـــا  الحتميـــة  النفقـــات  يضمـــن  أن 
العامليـــن, النفقـــات التشـــغيلية, النفقات الرأســـمالية, 

المســـتجدة. والنفقـــات 

ســـيناريو الميزانية حســـب الطلـــب: هو الســـيناريو 
الـــذي قـــد تكـــون فيـــه االعتمـــادات المطلوبـــة للعام 
القـــادم في النماذج أعلى أو أقل من الســـقف ووفق 

تـــراه الجهة. ما 

الرؤيـــة:  تحقيـــق  برامـــج  مبـــادرات  تمويـــل 
تحقيـــق  مبـــادرات  لتمويـــل  المطلوبـــة  االعتمـــادات 
الرؤيـــة التـــي ســـوف تمـــول مـــن مخصـــص محفظـــة 
تمويل المبادرات, وبشـــكل مســـتقل عن سقف إنفاق 

الحكوميـــة. الجهـــات 

الضـــروري  اإلنفـــاق  هـــي  األساســـية:  النفقـــات 
لعناصـــر مصروفـــات مرتبطـــة بالتزامـــات يجـــب دفعها 
فـــي وقتها مثـــل معظم عناصـــر تعويضـــات العاملين, 

وبعـــض عنصـــر البرامـــج والمشـــاريع.

النفقـــات األوليـــة:  إنفـــاق ضـــروري لتنفيذ النشـــاط 
األساســـي للجهـــة ولكـــن ال يؤثـــر عليه.

النفقـــات الثانويـــة:  إنفـــاق يســـهل أو يدعـــم تنفيـــذ 
النشـــاط األساســـي للجهـــة. 

مســـتحقات ســـنوات ســـابقة:  مســـتحقات واجبـــة 
الدفـــع ومســـتكملة لإلجـــراءات النظاميـــة حتـــى نهاية 
ضمـــن           إدراجهـــا  يتـــم  ولـــم  الماضـــي،  المالـــي  العـــام 

المســـتحقات. تلـــك 

ســـقف االنفـــاق المبدئـــي: هـــو مبلـــغ االعتمادات 
المالـــي  للعـــام  الجهـــة  لميزانيـــة  المبدئيـــة  االجماليـــة 
القـــادم الممولة مـــن ميزانية الدولة والذي ال تشـــمل 
المملكـــة  رؤيـــة  تحقيـــق  برامـــج  مبـــادرات  اعتمـــادات 

.2030 الســـعودية  العربيـــة 

نمـــاذج إعـــداد الميزانيـــة:  نمـــاذج يتـــم اســـتخدامها 
مـــن قبـــل جميـــع الجهـــات الحكومية إلعداد مشـــروع 
الميزانية الســـنوية للدولة لتحقيـــق التطوير في عملية 

المالي. التخطيـــط 

تعريف المصطلحات المالية العامة في وزارة الماليـــــــة
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المبلـــغ المعتمد للصـــرف على النفقـــات العامة 
والبرامـــج والمشـــاريع: المبلـــغ المعتمـــد للنفقـــات 
العامـــة والبرامج والمشـــاريع في بدايـــة ميزانية العام.

االعتمـــاد بعد التعديـــل: المبلغ المعتمـــد للنفقات 
عليـــه  التعديـــل  بعـــد  العامة/البرامج/لمشـــاريع 
المناقـــالت                             طريـــق  عـــن  الزيـــادة  او  بالخفـــض  ســـواء 

التعزيـــزات. او 

النفقـــة المعـــزز منها: البنـــد / البرنامج / المشـــروع 
الـــذي تم منـــه التعزيز.

النفقـــة المعـــزز إليها: البنـــد / البرنامج / المشـــروع 
الـــذي تم اليـــه التعزيز.

بالمناقلـــة  المرصـــودة   المبالـــغ   المناقلـــة:  مبالـــغ 
مـــن النفقـــات العامـــة /البرامـــج / المشـــاريع / دعـــم 

المخصصـــات  فـــي ميزانيـــة الجهـــة

 المنقـــول إليهـــا: البنـــد / البرنامج / المشـــروع الذي 
تم اليـــه المناقلة.

 المنقـــول منها: البنـــد / البرنامج / المشـــروع الذي 
تم منـــه المناقلة.

اعتمـــاد من االيراد: االعتماد من ايراد الجهة.

االعتمـــاد بعـــد التعديل من االيـــراد: االعتماد من 
االيـــراد بعد الخفـــض أو الزيادة.

منصـــرف العـــام: ما تم صرفـــة من اعتمـــادات الجهة 
خـــالل العام عن طريـــق الجهة.

التكاليـــف المعتمدة: تكاليف البرنامج او المشـــروع 
المعتمـــد من بداية البرنامج او المشـــروع.

او  البرنامـــج  تكاليـــف  التعديـــل:  بعـــد  التكاليـــف 
طريـــق  عـــن  زيـــادة  او  خفـــض  اي  بعـــد  المشـــروع 

التعزيـــزات. او  المناقـــالت 

االعتمـــادات لســـنوات ســـابقة: مـــا تـــم تخصيصـــه 
لجهـــة مـــن ســـيولة فـــي عـــام محدد.

مشـــروع  او  برنامـــج  اســـم  الرؤيـــة:  برنامـــج  اســـم 
الرؤيـــة. تحقيـــق 

مشـــروع                او  برنامـــج  رقـــم  الرؤيـــة:  برنامـــج  رقـــم 
الرؤيـــة. تحقيـــق 

منصـــرف لعـــام محدد: ما تـــم صرفه مـــن اعتمادات 
الجهـــة خالل عـــام محدد.

الباقـــي من التكاليـــف: التكاليـــف االجماليـــة ناقصًا 
المنصـــرف مـــن التكاليـــف للســـنوات الســـابقة ناقصـــًا 
المنصـــرف للعـــام الحالـــي ناقصـــَا الحجـــوزات المتبقية.

ناقصـــًا  االجماليـــة  التكاليـــف  المؤجلـــة:  التكاليـــف 
االعتمـــادات  ناقصـــًا  الســـابقة  للســـنوات  المنصـــرف 

الحاليـــة. للســـنة 

التـــي ســـيتم          الجهـــة المنقـــول لهـــا: اســـم الجهـــة 
المناقلـــة. لهـــا 

الرقـــم المرجع للمناقلـــة )Hyperion(: رقم يصدر 
مـــن نظـــام الهايبيريـــون لمتابعـــة حالـــة المناقلـــة مـــن 

حجـــز المبالـــغ واعتمـــاد المناقلة.

مــن نظــام الهايبيريون والمســؤول وكالــة الميزانية والتنظيم
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قيمة العقـــد: قيمة العقد االجماليـــة وهي تكاليف 
العقـــد المســـجل فـــي منصـــة اعتمـــاد )وتكـــون قيمة 
العقـــد فـــي العقـــود الجديـــدة وقيمة العقـــد االصلية 

فـــي العقـــود القائمة(.

فـــي                              المســـجل  العقـــد  مـــدة  العقـــد:  مـــدة 
اعتمـــاد. منصـــة 

بدايـــة العقـــد: تاريـــخ بداية العقـــد اذا كانـــت العقود 
المســـجلة فهـــي مـــن تاريـــخ ابـــرام العقـــد واذا كانـــت 

العقـــود المجـــازة فهـــي مـــن تاريـــخ االجازة.

المنصـــرف علـــى العقـــد: اجمالـــي المنصـــرف مـــن 
قيمـــة العقـــد مـــن الجهـــة.

نســـبة اإلنجـــاز: اجمالـــي مـــا تـــم انجـــازه مـــن العقـــد 
كنســـبة مئويـــة وتكون مســـاوية = المنصرف تقســـيم 

العقد. قيمـــة 

اجمـــال المنصـــرف خـــالل عـــام محـــدد: اجمالي ما 
تـــم صرفـــه مـــن المبالـــغ المحجـــوزة للعقـــود المرتبـــط 

عليهـــا وغيرهـــا مـــن االلتزامـــات فـــي عـــام محدد.

عـــدد  عليهـــا:  المرتبـــط  العقـــود  عـــدد 
ببنـــد                                       ارتباطهـــا  تـــم  التـــي  والتعميـــدات  العقـــود 

برنامـــج. -مشـــروع– 

حجـــوزات  اجمالـــي  محـــدد:  لعـــام  الدفـــع  خطـــة 
المحـــدد. العـــام  فـــي  الســـيولة 

خطـــة الدفع حتـــى نهاية العقد: خطـــة الدفع حتى 
نهايـــة العقد خالل عدد ســـنوات العقد.

الرقـــم المرجعـــي للعقـــد: رقـــم مرجعـــي صـــادر من 
اعتماد. منصـــة 

فـــي                          المســـجل  العقـــد  اســـم  العقـــد:  اســـم 
اعتمـــاد. منصـــة 

تصنيـــف العقد: تصنيف العقد المســـجل في منصة 
اعتماد .

مصطلحــات العقود والمســؤول وكالــة الميزانية والتنظيم 

تعريف المصطلحات في عمل وكالة الميزانية والتنظيم
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التشـــكيالت االدارية: مجموع الوظائف المعتمدة 
للجهـــة موزعة علـــى الوحدات اإلداريـــة والتي تعكس 

الهيـــكل التنظيمي للجهة.

المعتمـــدة  الســـاللم  أنـــواع  الكـــوادر:  أو  الـــكادر 
للجهـــة الحكوميـــة ، وتتكـــون من عدة ســـاللم ومنها 
 ، والصحيـــة   ، والعســـكرية   ، المدنيـــة  )الوظائـــف 
والتعليميـــة ، وغيرها ( ويعكس الكادر عدد الوظائف 

المعتمـــدة لـــكل مرتبـــة .

فـــي  المعتمـــدة  الوظائـــف  العليـــا:  الوظائـــف 
عشـــرة  الحاديـــة  المرتبـــة  مـــن  الحكومـــي  الجهـــاز 
العامـــة ومـــا يعادلهـــا                                  الوظائـــف  ومـــا فـــوق بســـلم 

األخـــرى. بالكـــوادر 

الوظائـــف الدنيـــا: الوظائـــف المعتمدة فـــي الجهاز 
بســـلم  دون  بمـــا  العاشـــرة  المرتبـــة  مـــن  الحكومـــي 

الوظائـــف العامـــة ومـــا يعادلهـــا بالكـــوادر األخـــرى.

الرفـــع: رفـــع وظيفـــة شـــاغرة إلـــى مســـتوى أعلـــى  ، 
وقـــد تكـــون مرتبـــة أو اكثـــر .

وشـــاغرة                    معتمـــدة  وظيفـــة  حـــذف  اإللغـــاء: 
. الحكوميـــة  بالجهـــة 

النقـــل: نقـــل الوظيفـــة من وحـــدة إدارية  إلـــى أخرى 
داخـــل التشـــكيل اإلداري مـــن المرتبـــة الحادية عشـــرة 
وفـــروع  فصـــول  بيـــن  وظيفـــة  نقـــل  أو  فـــوق  فمـــا 

الميزانيـــة العامـــة للدولـــة .

مســـمى  إلـــى  الوظيفـــة  مســـمى  تعديـــل  التحويـــر: 
وظيفـــي آخـــر حســـب احتيـــاج الجهـــة.

اإلحـــداث: وهـــو إيجـــاد وظيفـــة أو وظائـــف جديـــدة 
بالميزانيـــة  المعتمـــدة  الحكوميـــة  األجهـــزة  داخـــل 

للدولـــة . العامـــة 

مســـتوى  إلـــى  مرتبـــة  مســـتوى  تنزيـــل  التخفيـــض: 
أقـــل داخـــل األجهـــزة الحكوميـــة المعتمـــدة بالميزانية 

العامـــة للدولـــة .

تســـكين الوظائـــف: نقـــل ومعادلـــة الوظائـــف مـــن 
كادر إلـــى كادر آخـــر .

نمـــوذج النقـــل: بيـــان يوجـــد بـــه عـــدد مـــن الحقـــول 
والوظيفـــة  للموظـــف  معلومـــات  علـــى  تحتـــوي 
والجهـــة ويتـــم تعبئتـــه من قبـــل الجهة طالبـــة النقل .

نمـــوذج إحـــداث وظيفـــة: بيـــان يوجـــد به عـــدد من 
الوظيفـــة  عـــن  معلومـــات  علـــى  تحتـــوي  الحقـــول 
الجهـــة              مـــن  تعبئتـــه  ويتـــم  إحداثهـــا  المطلـــوب 

الطلـــب. صاحبـــة 

عـــدد  بـــه  يوجـــد  بيـــان  تعديـــل وظيفـــة:   نمـــوذج 
مـــن الحقـــول تحتـــوي علـــى معلومـــات عـــن الوظيفة 
أو  الرفـــع  أو  باإلحـــداث  ســـواء  تعديلهـــا  المطلـــوب 
الخفـــض أو اإللغـــاء أو تعديل المســـمى ويتـــم تعبئته 

مـــن الجهـــة صاحبـــة الطلـــب.

التســـويات الوظيفيـــة: عكـــس الوظائـــف المحدثة 
كـــوادر           علـــى  الماليـــة  الســـنة  خـــالل  والمنقولـــة 

الحكوميـــة. الجهـــات 

المصطلحــات الخاصــة بالوظائف والمســؤول وكالــة الميزانية والتنظيم 

تعريف المصطلحات في عمل وكالة الميزانية والتنظيم
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لجـــداول  تجميعـــي  تقريـــر   : الختامـــي  الحســـاب 
النفقـــات وااليـــرادات  بإجمالـــي  الشـــهرية  الحســـابات 
داخـــل  الحكوميـــة  الجهـــات  مســـتوى  علـــى 
والجـــداول                             اإليضاحـــات  جميـــع  شـــاماًل  الميزانيـــة 

التكميليـــة. و  التفصيليـــة 

مطابقـــة جـــاري وزارة المالية : مطابقة الشـــيكات 
والمصروفـــة  الـــوزارة  هـــذه  مـــن  الصـــادرة  الوزاريـــة 
االيداعـــات  ومطابقـــة  النقـــد،  مؤسســـة  قبـــل  مـــن 
)اإليـــرادات( التـــي تتـــم مـــن قبـــل األجهـــزة الحكوميـــة 

لـــدى المؤسســـة. الماليـــة  لحســـاب جـــاري وزارة 

الســـنة المالية: الســـنة المالية للدولـــة تبدأ من 31 
ديســـمبر وتنتهي يوم 30 ديســـمبر.

الفتـــرة الماليـــة: هـــي الفتـــرة المالية التي يشـــملها 
التقرير ســـواء شـــهر أو ربع ســـنة أو ســـنة مالية كاملة.

اعتمـــاد  علـــى  تمـــت  التـــي  الحـــركات  تقريـــر 
علـــى  تتـــم  التـــي  بالمناقـــالت  تقريـــر   الميزانيـــة:   
موافقـــة                            بعـــد  الحكوميـــة  للجهـــة  الميزانيـــة  بنـــود 

الماليـــة.  وزارة 

بجميـــع  تقريـــر  للمصروفـــات:  تفصيلـــي  تقريـــر 
الجهـــات  مـــن  دفـــع  أوامـــر  بموجـــب  المصروفـــات 
مـــن  شـــيك  أو  حوالـــة  لهـــا  صـــدر  والتـــي  الحكوميـــة 

النقـــد.  مؤسســـة 

تفصيلـــي  تقريـــر   : لإليـــرادات  تفصيلـــي  تقريـــر 
باإليداعـــات )اإليرادات( التي تتم مـــن قبل القطاعات 
الحكوميـــة وغيرهـــا لحســـاب جـــاري وزارة المالية لدى 

مؤسســـة النقـــد.

جدول الحســـاب الشـــهري : تقرير يشـــمل المنصرف 
الفعلـــي علـــى البنود من اعتمـــادات الميزانية واإليراد 
والحســـابات الوســـيطة يغطي جميع الفترات المالية.

التســـويات : هـــي عمليـــة تصحيـــح لمبالـــغ مصروفه 
إلـــى  لتوجيههـــا  الميزانيـــة  بنـــود  احـــد  علـــى  بالخطـــأ 
الحســـاب الصحيـــح أو تســـوية مبالـــغ العهد والســـلف 

عنـــد إقفالهـــا او اســـتعاضتها. 

من النظام المالي NTIS والمســئول اإلدارة العامة للحســابات

تعريف المصطلحات في عمل وكالة المالية والحسابات
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أمر صرف : أداة تنشـــئها الجهات الحكومية لتســـجيل 
النفقـــات تمهيدًا لدفعها .

أمـــر الدفع : هـــو أداة لتنفيذ عمليـــة الدفع ؛ تعكس 
بيانـــات أمـــر الصـــرف او اكثـــر ، وتكون قيمته مســـاوية 

ألمـــر صرف أو جـــزء من قيمة أمـــر الصرف. 

الموقـــع الجغرافـــي : يحـــدد الدولـــة – المنطقـــة – 
المحافظـــة التـــي اســـتفادت مـــن المبلـــغ المصروف.

التصنيـــف االقتصادي : تصنيف الحســـابات حســـب 
واألصـــول  والمصروفـــات  اإليـــرادات  مـــن  نوعهـــا 
والخصـــوم؛ وفقا لتصنيف إحصـــاءات مالية الحكومة، 

وحســـب متطلبـــات صنـــدوق النقـــد الدولـــي.

التصنيـــف الوظيفـــي  : تصنيـــف النفقـــات فقـــط ) 
المصروفـــات والمعامـــالت على األصـــول غير المالية( 
الحكومـــة  تســـعى  التـــي  الوظائـــف  حســـب  علـــى 
لتحقيقهـــا؛ وفقـــًا لتصنيـــف إحصاءات ماليـــة الحكومة 

وحســـب متطلبـــات صنـــدوق النقـــد الدولـــي.

الرقـــم المرجعـــي : رقـــم يصـــدر مـــن منصـــة اعتمـــاد 
لمتابعـــة الحجـــوزات علـــى الميزانية و يضـــاف لكل امر 
صـــرف يرفـــع عـــن طريـــق المنصـــة، ســـواًء كان متعلقًا 

بمشـــروع، أو تعميـــد او حقـــوق العامليـــن أو غيرهـــا.

أوامـــر الدفـــع المعـــادة: هـــي أوامـــر الدفـــع التـــي 
اســـتلمت مـــن الجهـــات ووجـــد عليهـــا مالحظات ولم 
انتظـــار اســـتالمها مـــن  النظـــام وفـــي  تســـجل علـــى 

المالحظـــات. لمعالجـــة  الحكوميـــة  الجهـــة 

أوامـــر الدفع الرجيع: هي أوامـــر الدفع المعادة من 
هـــذه الوزارة وتم اســـتالمها من الجهـــات لمعالجة ما 

عليهـــا من مالحظات

أوامـــر الدفع المصروفـــة: هو إجمالـــي قيمة أوامر 
الدفـــع المصروفـــة فعليا والتي صـــدر بموجبها حوالة 

أو شيك.

أوامـــر الدفـــع المســـجلة فـــي النظـــام: إجمالـــي 
قيمـــة أوامـــر الدفـــع المســـجلة في النظـــام والتي تم 
بموجبهـــا حجـــز مـــن بنـــود الميزانيـــة ولم تصـــرف بعد.

التجـــاوز فـــي البند: عدم كفاية الســـيولة فـــي البند 
لقيمة أمـــر الدفع

تاريـــخ أمـــر الدفع: هـــو تاريخ نشـــأة أمـــر الدفع لدى 
الحكومية. الجهـــة 

تاريـــخ اســـتالم امـــر الدفـــع: هـــو تاريـــخ ورود امـــر 
الدفـــع لـــوزارة الماليـــة وقبـــل تســـجيله علـــى النظام.

تاريـــخ تســـجيل أمـــر الدفع: هـــو تاريـــخ تســـجيل أمر 
الدفـــع فـــي النظـــام المالـــي لـــوزارة المالية.

من النظام المالي NTIS والمســئول اإلدارة العامة للحســابات

تعريف المصطلحات المالية - أوامر الدفع
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 TSA: Treasury( الموحـــد  الخزينـــة  حســـاب 
Single Account(: حســـاب تجميعـــي يقـــوم علـــى 
مركزيـــة تحصيـــل إيـــرادات الحكومـــة ومركزيـــة الدفـــع 

الحكوميـــة.  للجهـــات 

إدارة كل   :  )  Cash Management( النقـــد إدارة 
أو صـــرف وتحديـــد        مـــن تحصيـــل  بالنقـــد  يتعلـــق  مـــا 

الصـــرف. أولويـــات 

Cash Forecast�  توقعـــات التدفقات النقديـــة)
ing ( : نمـــوذج مالي يتم من خاللـــه تقدير التدفقات 
لتحديـــد  والخارجـــة(  )الداخلـــة  المســـتقبلية  النقديـــة 
الحاجـــة إلـــى التمويـــل فـــي حالـــة العجـــز أو اســـتثمار 

الفوائـــض فـــي حالـــة الفائض. 

التحـــوط) Hedging ( : منهجيـــة يتـــم مـــن خاللهـــا 
تقليـــل الحـــد مـــن التعـــرض  لتقلبـــات أســـعار الفائـــدة 
وأســـعار الصـــرف عـــن طريق تـــداول مشـــتقات مالية. 

أدوات   :  )  Derivatives الماليـــة)  المشـــتقات 
تقليـــل  أغراضهـــا  مـــن  ومتداولـــة،  متعـــددة  ماليـــة 

األســـعار.  لتذبـــذب  التعـــرض 

حســـابات نوسترو ) Nostro Accounts (: حساب 
بنـــك  طريـــق  عـــن  أجنبـــي  بنـــك  فـــي  أجنبيـــة  بعملـــة 
محلـــي يســـهل عمليـــات الدفـــع بالعمـــالت األجنبيـــة 

للمســـتفيدين خـــارج المملكـــة . 

 TMS مــن نظام الخزينة
الذي ســيطبق خالل العام الحالي والمســئول عنه إدارة الســيولة 
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لطلب تعديل أي من المصطلحات الواردة في القاموس يرجى التواصل مع األستاذ بدر الغثبر على االيميل
)b.alghathbar@mof.gov.sa( 
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