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                     مقدمــــــــــــــــة

 ~ أ ~
 

تك مجال  في  رهيب  تكنولوجي  تطور  من  العالم  شهده  ما  الذي  إن  واالتصال  اإلعالم   ألقىنولوجيات 

بضالله على باقي املجاالت األخرى التي أضحت تتطور وتتعقد في نفس الوقت خاصة في شقها االقتصادي فرض 

برمجة   إعادة  باألحرى  أو  التطور  تحيحتمية  ما   ينو  بعد  التطورات، خاصة  وهذه  تتماش ى  لكي  املجاالت  بعض 

 النظام املحاسبي.شهده العالم من ثورة صناعية وتجارية ومن بين هذه البرامج واألنظمة  

نظرا لتطور أجهزة نظام القطاع العام واتساع نشاطاته هذا التطور الذي قابله تطور في تفكير ونهضة في  

مارسة الديمقراطية ما أدى إلى  تطور مفهوم الحوكمة روحا ودما قويا لترسيخ وتكريس املوعي الشعوب ما أعطى  

الراشد،   الق  األمروالحكم  محاسبة  من  جعل   الباحثين  الذي  اهتمامات  في  بالغة  أهمية  تكتس ي  العمومي  طاع 

األمثل   االستعمال  سبل  على  والبحث  الراهنة  التطورات  من  تتماش ى  لجعلها  االختصاص  أهل  من  واملفكرين 

 على تنفيذها. بةاالرق للموارد واالستخدامات العمومية و

اإلصال  من  بمجموعة  القيام  الدول  على  التغيير هذه فرضت  املالية إن حتمية  مجال  في  والتغيرات  حات 

و ترشيد  بهدف  العمومية  املحاسبة  تطوير  فكرة  الواجهة  في  فبرزت  العمومية،    األموالتسيير    عقلنه  العامة، 

 ووضع  نظام معلوماتي محاسبي  عمومي قادر على توفير بيانات محاسبة شاملة وأكثر دقة. 

واملنظمات   انطالقا الهيئات  من خالل جهود  الدولي  املستوى  على  العمومية  املحاسبة  تطورت  هذا  من 

مجلس   رأسها  وعلى  املحاسبة  مهنة  تنظيم  على  تشرف  التي  للم  االتحادالدولية  قام    IFACحاسبين  الدولي  التي 

العام    بإصدار بالقطاع  خاصة  دولية  محاسبية  واتساع   IPSASمعايير  الحكومة  وظائف  في  التطورات  لتواكب 

وزيادة   جهة  من  مجاالتها  وتنوع  النفقات  حجم  في  زيادة  عليه  ترتب  ما  العام  القطاع  وتنوع    اإليراداتنشاط 

أسلوب األساس النقدي وإتباع أساس االستحقاق    إتباع  ها من جهة أخرى، ولهذا تخلت معظم الدول عنر مصاد

لسالمة   موضوعية  صورة  من  يوفره  الوحدة    العام   اإلنفاق ملا  أصول  تطور  متابعة  إمكانية  من  يقدمه  وما 

 يتها.مهود املحافظة وتنواستهالكها وج

للقطاع العام،ـ وذلك   األمر الذي أدى بالجزائر إلى محاولة تكييف والتوافق مع املعايير املحاسبية الدولية

من خالل إصالح نظامها املحاسبي للقطاع العمومي أو ما يعرف باملحاسبة العمومية وذلك من أجل ضبط تسيير  

 املالي للقطاع العام. اإلفصاحاملال العام وتحسين جودة 

في نظام   تاإلصالحاإن تبني الجزائر للمعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام الذي سبقته مجموعة من  

 املحاسبة العمومية جعله يتماش ى وهذه املعايير ساقنا إلى طرح اإلشكال اآلتي: 

املعايير   تطبيق  إلى  العمومي  املحاسبي  النظام  من  باالنتقال  لنا  تسمح  التي  الضرورية  الوسائل  هي  ما 

 املحاسبية الدولية للقطاع العام في ظل إصالح نظام املحاسبة العمومية الجزائري؟ 

 ملعالجة ومختلف جوانب اإلشكالية  الرئيسية تم تقسيمها إلى األسئلة الفرعية اآلتية:

 التنظيمية املتعلقة باملحاسبة العمومية في الجزائر؟  اإلجراءاتما هي  -

 ما هو واقع النظام املحاسبي العمومي؟  -

 ما هي املعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام وما مجال تطبيقها؟  -



                     مقدمــــــــــــــــة

 ~ ب ~
 

تنا - مدى  هي  ما  وما  العام  للقطاع  الدولية  املحاسبية  واملعايير  الحالي  العمومي  املحاسبي  النظام  غم 

 متطلبات االنتقال؟ 

 فرضيات الدراسة: 

النقدي    اإلصالحإن   التخلي عن تطبيق األساس  العام وبشكل عام وضعنا أمام حتمية  في القطاع  املحاسبي 

العام   للقطاع  الدولية  املحاسبية  للمعايير  وفقا  االستحقاق  أساس  تطبيق  نحو  الذي  IPSASوالتوجه  األمر   ،

 يتطلب تنفيذ مختلف اإلصالحات في طريق تنظيم وتسيير املال العام. 

الفرضية الرئيسية يمكن وضع مجموعة من الفرضيات والتي يبنى على أساسها بحثنا هذا من هذه    انطالقا

 والتي كانت: 

 ضعف النظام املحاسبي العمومي  الحالي.  •

تطبيق املعايير املحاسبية الدولية يسمح بتحقيق نوع من الشفافية في تسيير املال العام وتحسين جودة   •

 املساءلة.املالي الحكومي وتوفير أدوات   اإلفصاح

التحفيز والدعوة إلى تبني املعايير املحاسبية الدولية  للقطاع العام وتطبيق أسس االستحقاق من طرف   •

 املنظمات الدولية املختصة. 

 يهدف اإلصالح املحاسبي بالجزائر إلى وضع نظام محاسبي فعال يعرض مجمل أصول وخصوم الدولة.  •

 فافية والرشادة في تسيير وإنفاق املال العام.بهدف تحسين جودة اإلفصاح املالي وتحقيق الش •

 أسباب اختيار املوضوع:

 امليول والرغبة الشخصية وذلك الرتباطها املنهي )محافظ حسابات(./ 1

 حداثة املوضوع من حيث الطرح واالهتمام املتزايد به. / 2

 قلة الدراسات التي تناولت هذا املوضوع من الجانبيين النظري والتقني. / 3

 أهمية املوضوع: 

التسيير  مجاالت  في  الدول  تواجهها  التي  والتحديات  الراهنة  للتوجهات  نظرا  بالغة  أهمية  للموضوع 

 في نظام اإلدارة املالية. اإلستراتيجيةفي أهمية النظام املحاسبي ومكانته  األهميةوالعوملة وتكمن 

العامة للدولة وعرضها في شكل تقارير مالية حيث يقوم بتوثيق وإثبات املعامالت املالية لتنفيذ امليزانية  

ف تستخدم  والتي  العام  القطاع  وحدات  نشاط  أجل  توضح   من  والرقابة  التغطية  مجال  في  ي  والترشيد  العقلنة 

 تسيير وإنفاق املواد املتاحة. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 لفصل األول ا
 عموميات حول املحاسبة العمومية
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  :ــدتمهيـــــــــ

مفهوم     في  تطورا  فرض  فرض  منها  اإلقتصادية  ذلك  في  بما  ووظائفها  الدولة  في  الحاصل  التطور  إن 

املحاسبة العمومية من أجل مواكبة التطورات، فإن ما ينجر على الدولة من زيادة في النفقات واختالف مصادره  

وجودة   نوعية  على  ذلك  مهمةوانعكاس  أداة  العمومية  املحاسبة  من  جعل  الحكومي،  املالي  للمراقبة     اإلفصاح 

 في تسيير املال العام.  وتقييم األداء

القطاع   في مجال تسجيل وقياس نشاط وحدات  املتخصصة  املحاسبة  العمومية أحد فروع  املحاسبة  وباعتبار 

عام ما أجبر العمل على بناء إطار نظري منفرد تداول املال المات  ال تهدف لتحقيق الربح، فإن من س  العام التي

بجودة   الرقي  أجل  من  الحكومية،  الوحدات  نشاط  مميزات  مع  املحاسبي  القياس  وأسس  املمارسات  لتمثيل 

اإلفصاح املالي الحكومي الواضح و الدقيق وذو مصداقية وتسهيل عمليات املتابعة الدائمة و املستمرة للوضعية  

ت طريق  عن  وذلك  العموميةاملالية  املحاسبة  مزايا  من  واالستفادة  العام  للقطاع  املحاسبية  املعايير  مع كييف   ،

خصائص نشاط وحدات القطاع العام لترقية نظام محاسبي دو معنى لتلبية حاجيات مستخدمي القوائم املالية  

  الحكومية.

  كاآلتي:نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة املحاسبة العمومية وفق ثالث مباحث 

 . ماهية املحاسبة العمومية  -

 . أسس املحاسبة العمومية، أهدافها ومجال تطبيقها  -

  .مكونات نظام املحاسبة العمومية  -
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 املبحث األول: ماهية املحاسبة العمومية 

 عريف املحاسبة العمومية و مبادئها  املطلب األول: ت

 : الفرع األول: تعريف املحاسبة العمومية

 من عدة جوانب وسنعرض منها ما يلي.  تعارفللمحاسبة العمومية عدة 

في مادته األولى    1990أوت    15املؤرخ في    21-90نص قانون املحاسبة العمومية رقم    ي:من الجانب القانون  -1

تبين و   والثانية التي  القانونية  القواعد و األحكام  )الحكومية( كل  '' يقصد باملحاسبة العمومية   : يلي  علي ما 

لس الشعبي  املجو   يو مراقبة الحسابات و العمليات الخاصة بالدولة و املجلس الدستور   تنفيذتحكم كيفية  

الوطني ومجلس املحاسبة و امليزانيات امللحقة و امليزانيات من الجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات  

أيضا   يبين  كما  اإلداري  ويقصد    التزاماتالطابع  ومسؤولياتهم،  العموميين  واملحاسبين  بالصرف  اآلمرين 

 1 يرادات''كل من تنفيذ النفقات و تحصيل اإل امليزانية  بتنفيذ

و تعتبر مجموعة القيود القانونية التي تعين مهام و التزامات و مسؤولية كل من املحاسب العمومي و اآلمر  

   بالصرف وتنفيذ العمليات املالية للدولة.

عرفت هيئة األمم املتحدة املحاسبة العمومية بأنها : " املحاسبة التي تختص بقياس   من الجانب اإلداري:    -2

 2.و معالجة و توصيل و مراقبة و تأكيد صحة املتحصالت و النفقات و النشاطات املرتبطة بالقطاع العام"

امل العمليات  تبويب  و  تسجيل  و  قياس  و  تقدير  بعملة  املتخصص  املحاسبي  املجال   " تعتبر  في كما  الية 

العالقة وفق   ذاتالجهات    إلىو توصيلها    القرار،  اتخاذاملعلومات التي تفيد في    إنتاجتم    الحكومي،وحدات الجهاز  

 .3التشريعات الرسمية و املبادئ الخاصة بدلك " 

و في تعريف آخر يقصد بها " هي عبارة عن مجموعة القواعد التي تنظم تسيير و تقسيم اإلدارة املالية للدولة  

 . 4شبكة املحاسب العمومي" و توزيع املهام على مستوى 

 اني : مبادئ املحاسبة العمومية:  ثالفرع ال

 للمحاسبة العمومية عدة مبادئ سوف نعرض أهمها فيما يلي:

ال يمكنه القيام  يقصد به أن اآلمر بالصرف    :العموميمبدأ الفصل بين اآلمر بالصرف و املحاسب   .1

أنهما شخصان متميزين يراقب   إلى املحاسب العمومي أي  التي   الثانيباملهام املنسوبة  العمليات  منهما 

  يفية.يقوم بها األول، كما ال يجوز أن يخضع املحاسب العمومي لسلطة اآلمر بالصرف الوظ

املادة   القانون    55وحسب  العمومية    21-90من  باملحاسبة  وظيفة  "الخاص  مع  بالصرف  اآلمر  وظيفة  تتنافى 

 . 5"املحاسب العمومي

 
-08-15املوافق ل    1411محرم    24املتعلق باملحاسبة العمومية املؤرخ في    21-90قانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية   :  1

 ( 2( ، املادة )1املادة ) 1990
 5، ص:2008العمومية مدخل معاصر" دار املطبوعات الجامعية ، مصر ، اإلسكندرية ،صالح الدين عبد املنعم ، "املحاسبة   : 2
 35، ص :2013اسماعيل حسين احمرو ، "املحاسبة العمومية من التقليد إلى الحداثة"، دار امليسرة، األردن، عمان،: 3
: ، ص2011أطروحة دكتوراه دولة، جامعة قسنطينة،  شبايكي سعدان ،"دراسة تحليلية و نقدية لنظام املحاسبة العمومية في الجزائر"    : 4

67 
 40ن ص 2011بلعروس ي أحمد التيجاني، قانون املحاسبة العمومية ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة األولى، الجزائر،  : 5
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أي إيراد  " ال يمكن  17-84من القانون رقم  08حسب املادة  مبدأ عدم تخصيص اإليرادات للنفقات: .2

ة بال تمييز" غير أنه  لتغطية نفقات امليزانية العامة للدوللتغطية نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة  

تخصي على  صراحة  املالية  قانون  ينص  أن  و يمكن  النفقات،  بعض  لتغطية  املوارد  هذه ص  تكتس ي 

حسب   التاالعمليات  لألشكال  بالخزينة،  الحاالت  الخاصة  الحسابات  امللحقة،  امليزانيات  لية: 

امليزانية العامة التي تسري على األموال املخصصة للمساهمات أو  اإلجراءات الحسابية الخاصة ضمن  

 . 1استعادة اإلعتمادات"

العمومي: .3 للمحاسب  واملالية  الشخصية  العمومي    املسؤولية  املحاسب  مسؤوليةمسؤو يعد    ل 

شخصية و مالية على العمليات املوكلة له و عن كل خطأ يرتكبه أثناء تنفيذه ملختلف العمليات املالية  

)  و املواد  نص  حسب  القانون  46  ،41هذا  من  املادة    90-29(  تنص  مسؤولية 41حيث  تنطبق   "  :

املحاسب العمومي الشخصية و املالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه 

الع في  أنه ال يمكن إقحام هذه املسؤولية بسبب تسيير أسالفه إال  انتهاء مهامه، غير  تاريخ  مليات إلى 

بها يتكفل  الذي    التي  املصلحة  تسليم  عند  اعتراض  أو  تحفظ  دون  التحقيق  كيفيات  بعد  وفق  يتم 

 2تحدد عن طريق التنظيم." 

 املطلب الثاني: خصائص املحاسبة العمومية 

 3تتميز املحاسبة العمومية بعدة خصائص من أهمها: 

 الدفاعنشاط ال يهدف إلى تحقيق الربح و إنما يهدف إلى تأدية مجموعة من الخدمات العامة مثل األمن،   .1

بتوفيرها    الصحةو    العدالةعن   الحكومة  تقوم  ال    ألفرادالعامة،  رسوم  مقابل  أو  مقابل  دون  املجتمع 

 توازي الخدمة املؤداة. 

معين   .2 مال  رأس  يوجد  باملال  الحكومية  املعروفعنى  للوحدات  املوارد  املحاسبي  على  تعتمد  وإنما   ،

أنشطتها  على  لإلنفاق  الالزمة  األموال  لكل وحدة حكومية  الدولة  بحيث تخصص  لها سنويا  املخصصة 

 4خالل املوازنة العامة.

فهو مستمد التعليمات املالية الصادرة عن السلطة التشريعية إلى جميع الوحدات  املوحد،    النظام املالي .3

 الحكومية. 

العمومية،  ا .4 للوحدات  العامة  تقسيم مللكية  ويمكن  بتملكها  املؤسسات  أو  لألفراد  يسمح  ال  حيث 

 الوحدات العمومية إلى:

مثل   • بكثير   مصروفاتها  تفوق  إيرادات  على  تحصل  التي  الوحدات  هي  إدارية:  غير  وحدات 

 مصلحة الجمارك.

نشا • يقتصر  التي  الوحدات  هي  و  إدارية:  ضئيلة   طهاوحدات  إيرادات  تحقيق  أو  النفقات  على 

 القيمة نسبيا مثل قطاعات الدفاع، قطاع الصحة و التعليم. 

 
 11بلعروس ي أحمد التيجاني، مرجع سابق، ص  : 1
 22-90من القانون  41املادة  1990-08-15بتاريخ الصادرة  35الجريدة الرسمية العدد  : 2
 04، ص:2002،  1" املحاسبة في الوحدات الحكومية"، مصر، اإلسكندرية، الطبعةابراهيم السيد املليحي  : 3
 39، ص:2003اسماعيل حسين أحمرو، مرجع سابق،  : 4



 والقانوني( عموميات حول املحاسبة العمومية ) اإلطار النظري                      لفصل األول ا
 

~ 15 ~ 

في  .5 خلية  تمثل  وحدة  كل  أن  حيث  العمومية،  الوحدات  في  مفقودة   ) املعنوية   ( االعتبارية  الشخصية 

 عديدة. مرتبطة بالخاليا األخرى و ذلك العتبارات إدارية و تنظيمية الجهاز اإلداري للدولة 

 العالقة النسبية بين اإليرادات و املصروفات معدومة، فكل من العنصرين لهما طريق يختلف عن اآلخر.  .6

الرقابة   .7 بقوة  تتصف  أنها  كما  نشاطها،  ألداء  الالزمة  السيادة  و  بالسلطة  العمومية  الوحدات  تتمتع 

العام من سؤ   املال  الالزمة لحفظ  املحاسبة  االستخدامالداخلية  أن  و ، كما  معايير  العمومية تتضمن 

 املصروفات ، و أيضا ال يمكننا التفرقة بين  إجراءات رقابية و أكثر من تلك املستخدمة في األنظمة األخرى 

 اإلدارية . 

                                                         أحكام الرقابة عليها من الضياع أو االختالس أو سوء االستخدام. .8

 الثالث: أعوان املحاسبة العمومية املطلب 

مهمة تنفيذ العمليات املالية للدولة تسند إلى عدة أعوان حسب اإلختصاص في املهام ويتمتعون بسلطة محددة 

 قانونا، ويمكن التمييز بينهم كاآلتي:

من  عمومية يعرف اآلمر بالصرف  املتعلق باملحاسبة ال  21-90من القانون    23اآلمر بالصرف: تنص املادة   .1

املوكلة    خالل إجراءات  املهام  لتنفيذ  قانونا  معين  عون  كل  بالصرف  آمرا  يعتبر  حيث  و   االلتزامله، 

 التصفية و إصدار سند األمر بالتحصيل من جانب اإليرادات. 

كما يعرف اآلمر بالصرف بأنه هو الشخص الذي يعمل بإسم الدولة و الجماعات املحلية أو املؤسسات 

بعمل ويقوم  بصرف العمومية  يأمر  و  العامة  اإليرادات  بتحصيل  أو  الغير،  دين  بتصفية  و  التعاقد  ية 

 1النفقات. 

املادة   وفق               رقم    25أحكام  القانون  أصناف   21-90من  تحديد  من  نتمكن  العمومية  باملحاسبة       املتعلق 

 كما يلي:  اآلمرين بالصرف

  املتعلق باملحاسبة العمومية تمنح   21-90من القانون رقم    26وفق نص املادة رقم    اآلمر بالصرف الرئيس ي:.  1.1

 للنفقات اآلتية. صفة اآلمر بالصرف الرئيس ي حصريا 

 املسؤولون املكلفون بتسيير املجلس الدستوري و املجلس األمة و مجلس املحاسبة.  -

لتسيير   - املخصصة  الدولة  ميزانية  في  املفتوحة  اإلعتمادات  في حدود  إلى  الوزراء  اضافة  الوزارة 

 الحسابات الخاصة للخزينة املرخصة في قانون املالية. 

 الوالي في حدود ميزانية الوالية.  -

 رؤساء املجالس البلدية الذين يتصرفون لحسابات البلديات.  -

 املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.  املسؤولون املعينون قانونا على رأس -

 املسؤولون املعينون قانونا على مصالح الدولة و املستفيدة من ميزانية ملحقة.  -

الرئيسيون من أجل تسيير و تنفيذ وحدات    و يتم تعيينه من قبل اآلمرون بالصرف  . اآلمر بالصرف الثانوي:2.1

املديرين املنصبين  ين و بالصرف الثانويين من املديرين العمومي  القطاع العام الالمركزية، و تتكون شبكة اآلمرون

 
1 : J. ;qgnet, elements de comtabilie public , 4 eme édition, quercy, paris, 1998, p :28 
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على   الوزارات  مختلف  يمثلون  الذين  املركزية  غير  العمومية  الهيئات  رأس  يقومون  على  الدين  املحلي،  املستوى 

 أوامر تحصيل اإليرادات وحواالت الدفع بتفويض من اآلمر بالصرف الرئيس ي. بإصدار

الوحيد:   .3.1 بالصرف  نفس    اآلمر  في  و وحيدا  رئيسا  بالصرف  آمر  الوالي  ميزانية يعتبر  لتنفيذ  بالنسبة  الوقت 

العمومي املقرر إنجازها   اإلقليمية الالمركزية للتجهيز   كما له املسؤولية املباشرة عن متابعة تنفيذ البرامج   الوالية.

  على مستوى الوالية و تمويل نهائي من امليزانية العامة للدولة.

يعرف املحاسب العمومي على أنه "هو كل عون أو موظف مؤهل قانونيا، يتصرف باسم    املحاسب العمومي:  -2

جماعة   السندات    محلية،الدولة،  تسيير  و  اإليرادات  تحصيل  و  النفقات  تنفيذ  أجل  من  عمومية.  مؤسسة 

تحت املوضوعة  القيم  و  األموال  بواسطة تصرفه  بواسطة  أو  للقيود،  الداخلية  التحويالت  بواسطة  أو   ،

 1حاسبين العموميين الذين تحت إشرافه". امل

  21-90من القانون    33و عرف املشرع الجزائري املحاسب العمومي مع تحديد املوكلة له و ذلك وفقا انص املادة  

 ق باملحاسبة العمومية، حيث يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات اآلتية.املتعل

 .لنفقاتتحصيل اإليرادات و دفع ا -

 2ضمان حفظ األموال و السندات و القيم و املوارد املوضوعة تحت تصرفه.  -

 تداول األموال و السندات والقيم و املوارد العمومية. -

من خالل تحديدنا للمهام يمكننا القول بأن املحاسب يختص بتنفيذ مراحل املحاسبة   من هذا املنطلقو 

للعمليات املالية لوحدات القطاع العام، ألنه العون املكلف قانونا بقبض و صرف املال العام، لهذا السبب فإن  

فر مؤهالت تتالءم طريقة تعيين و اعتماد املحاسب العمومي تتطلب إجراءات خاصة محددة قانونا وتشترط تو 

 مع طبيعة املهام املوكلة له. 

يعين و يعتمد املحاسب العمومي من قبل وزير املالية حسب الشروط القانونية الخاصة بكل صنف من أصناف 

لرق التنفيذي  املرسوم  أحكام  وفق  ذلك  و  في    311-91م  املحاسبين،  أو    1991-09-07املؤرخ  بتعيين  املتعلق  و 

املهام  اعتماد املحاسب العم ومي إضافة إلى ذلك يجب على املحاسب العمومي أن يؤدي القسم املنهي قبل توليه 

 املوكلة إليه، ومن أجل تنصيبه الرسمي على مصلحة محاسبية عليه أن يقدم الوثائق التالية:

 نسخة من قرار التعيين.  -

 محضر تأدية اليمين ) القسم املنهي (.  -

 املسؤولية للمحاسبين العموميين.نسخة من عقد التأمين لتغطية  -

بين  التمييز  يمكن  حيث  للدولة  املالي  اإلداري  بالقسم  مباشرة  عالقة  له  العموميين  املحاسبين  تصنيف 

 أصناف املحاسبين العموميين كاآلتي:

الرئيس ي:/  1 العمومي  للعمليات   املحاسب  املحاسبية  السجالت  في  النهائي  القيد  بإجراء  املكلف  املحاسب  هو 

من    31الية للدولة، حيث يقوم بإعداد حساب التسيير الذي يخضع ملراقبة مجلس املحاسبة وفق نص املادة  امل

رقم   التنفيذي  في    313-91املرسوم  يمسكها    1991-09-07املؤرخ  الذي  املحاسبة  إجراءات  بتحديد  املتعلق  و 

 
1 : M. Lascombe, vandendriessche, les finances publics, 5 eme edition dalloz, paris, 2003, p :135 
2 : J.F.picard, finances publics, 1 er édition, litec, paris, 2006, p :159  
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حاسبين الرئيسيين التابعين للدولة كل  اآلمرون بالصرف و املحاسبون العموميون و كفايتها و محتواها، يصنف امل

 من:

 العون املحاسبي املركزي للخزينة العمومية. -

 أمين الخزينة املركزية.  -

 أمناء الخزينة في الوالية.  -

              األعوان املحاسبون للميزانيات امللحقة.  -

تنطوي مهامه في تجميع محاسبة املحاسب الرئيس ي، حيث يقوم بتنفيذ العمليات الخاصة    املحاسب الثانوي:  /2

 باإليرادات و النفقات لفائدة املحاسب الرئيس ي.

املالي:3 اقب  املر العامة    .   املديرية  موظفي  بين  من  املالية  وزير  طرف  من  تعيينه  يتم   عون  هو  املالي  املراقب 

في امليزانية العامة للدولة حيث بالدفع للنفقات العمومية املرخصة    االلتزامات  للميزانية، من أجل مراقبة إجراء

  يقوم بالتحقق من مشروعية العمليات التي يقوم بها اآلمر بالصرف قبل عقد النفقة بصفة نهائية.

اآلمر بالصرف    التي يقوم بإعدادها  االلتزاميمارس املراقب املالي صالحياته الرقابية عن طريق التأشير على بطاقة  

  1عند بداية إجراءات اإلنفاق و الذي ينتج عنها عبئ مستقبلي على عاتق الدولة.

تهدف الرقابة إلى ضمان حقوق الغير اتجاه الدولة عن طريق التأكد من مشروعية العمليات قبل عقد النفقة و  

التحقق من توفر التغطية املالية الكافية لتنفيذ العملية وفق أبواب امليزانية، إضافة إلى ذلك تسمح هذه املراقبة  

اآلمرين بالصرف عن طريق تنفيذ صالحياتهم املالية و     نتيجة سوء تسيير تراكم الديون على عاتق الدولة    بتفادي

 إخضاعها ملراقبة قبلية. 

و املحاسب العمومي، حيت نستخلص أنه ال توجد عالقة رئيسية تربط املراقب املالي مع اآلمر بالصرف  

 لنفقات.ال يخضع كل واحد منهم لسلطة اآلخر رغم أنهم يمارسون مهاما متكاملة فيما بينهما في مجال تنفيذ ا

  

 
 املتعلق باملراقبة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.  1992-11-14املؤرخ في  414-92من املرسوم التنفيذي رقم  09املادة  : 1
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 املبحث الثاني: أسس املحاسبة العمومية، أهدافها ومجال تطبيقها:

 املطلب األول: أسس املحاسبة العامة: 

و تعتبر بمثابة اإلجراءات و  العمليات املالية  تعتمد املحاسبة العامة على أسس معينة لقياس و تسجيل  

عرض   و  الحسابات  مسك  و  إثبات  من  تمكن  التي  هذه  القواعد  إلجراء  املناسب  التوقيت  و  املالية  القوائم 

 العمليات، وهناك ثالثة أسس سنعرضها كمايلي:

نقصد به بأن " اإليرادات املقبوضة في فترة مالية تسجل بالدفاتر لتعرض في القوائم املالية    ألساس النقدي:ا  -1

، كما بمكن تعريفه أيضا بأنه "   1حقة"على أنها تخص هذه الفترة حتى ولو كان بعضها يتعلق بفترات سابقة أو ال 

يعتمد األساس النقدي على تحميل الحساب الختامي ألي سنة مالية بالنفقات التي دفعت فعال خالل تلك السنة  

و اإليرادات التي قبضت فعال خاللها، بغض النظر عما إذا كانت النفقات و اإليرادات تعود لنفس السنة املالية  

 مزايا و مساوئ تكمن فيما يلي:                                                              ، ولهذا األساس 2و الحقة" أو إلى سنة سابقة أ

 . مزايا األساس النقدي:  1.1

 سهولة تسيير املوازنة ألنها تعتمد على التدفقات فقط.  -

 وثائق ثبوتية.سهولة فرض الرقابة على الخزينة كون العمليات فيها فعلية وفق  -

 الوثيق بين الخزينة و املوازنة العامة و سهولة اكتشاف األخطاء االرتباط -

 .التمكن من إعداد الحساب الختامي للدولة في الوقت املحدد  -

 . مساوئ األساس النقدي: 2.1        

 تعتبر القوائم املالية ذات صبغة إحصائية أكثر مما هي تسييرية.  -

 النفقات التي لم تصرف بعد وكذلك اإليرادات التي لم تحصل. عدم التمكن من معرفة  -

 استحالة قياس أداء الهيئات العمومية وال حتى تقييم البرامج املنجزة. -

االستحقاق:  -2 العمومية   أساس  املحاسبة  أساس  يمثل  الدورات  استقاللية  مبدأ  فإن  األساس  هذا  وفق 

ا كل  الختامي  الحساب  يسجل  املالية حيث  بعد  واملحاسبة  تحصل  لم  التي  اإليرادات  و  تصرف  لم  التي  لنفقات 

خالل تلك الفترة، ويقتض ي األمر إجراء عمليات جرد للنفقات و اإليرادات لتحميلها في الدورة املحاسبية الخاصة 

 بها ما يتطلب متابعة من طرف املحاسبين العموميين، ولهذا األساس مزايا ومساوئ نذكر منها مايلي:

 االستحقاقمزايا أساس  .1.2

 يمكننا من إجراء مقارنة البيانات املالية من سنة ألخرى. -

 إجراء تحليل عن مدى تطور النفقات و اإليرادات على طول مدة معينة.  -

 يعطي صورة حقيقية عن الوضعية املالية للهيئات العمومية. -

تحديد   - و  البرامج  تنفيذ  على  القائمين  أداء  قياس  من  اآلمرين يمكننا  التزامات  و  املسؤوليات 

 بالصرف و املحاسبين العموميين.

 النفقات و عمليات الخزينة وكيفيات تقييدها محاسبيا. يحدد تدابير تنفيذ وتحقيق اإليرادات و  -

 :االستحقاقعيوب أساس  . 2.2

 
 18، ص:1984عبد الحي الخولي، املحاسبة الحكومية، مطبعة املدني، مصر، القاهرة،  : 1
 15،16، ص:  1980للدول العربية، عمان،  املوحد املنظمة العاملية للعلوم اإلدارية، النظام املحاسبي الحكومي : 2
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 يتطلب كفاءة عالية في التسيير ومعرفة كبيرة في ميدان املحاسبة. -

 . فيما يخص الجرديؤدي إلى تأخير إصدار القوائم املالية حتى تتم كل التسويات   -

 يتصف بتعقيد إجراءاته وجعلها مكلفة. -

آن واحد بهدف    االستحقاق و هو االستعمال ألساس    األساس املشترك:  -3 في  النقدي  من   االستفادةو األساس 

م النقدي  األساس  قواعد  يتبنى  حيث  املتاحة،  املزايا  أجل  كافة  لإليرادات    االعتراف ن  املحاسبي  والقياس 

   قواعد أساس االستحقاق في معالجته املحاسبية للنفقات.العمومية، و يوظف 

 املطلب الثاني: أهداف املحاسبة العمومية:  

   1تكمن فيما يلي:إن األهداف التي تسعى املحاسبة العمومية إلى تلبيتها  

يقيد تفاصيل املعامالت املالية التي تقوم بها   ، مثال الحكومي بصورة رقميةالتسجيل التاريخي للنشاط   -

 الدوائر الحكومية. 

متابعة ما يستحق للدولة على األفراد و املؤسسات من ضرائب و رسوم أو ديون أو أية التزامات أخرى  -

 والعمل على تحصيلها و حفظ قيودها و سجالتها. 

كشف األخطاء سوء استخدام لها، و فرض الرقابة على األموال العامة ملنع وقوع ضياع أو اختالس أو   -

 أو التالعب الذي يمكن أن يحدث لها. 

 توفير البيانات الالزمة املتعلقة بتنفيذ املوازنة، و بيان املركز املالي للدولة و إظهار الفائض أو العجز.  -

البيانات - الال   توفير  املعلومات  عمليات  و  تسهل  التي  اآلث  االقتصاديالتحليل  زمة  دراسة  ار و 

 .استخداماتهارادات العامة و االقتصادية املترتبة على اإلي

جهزة الحكومية، بحيث تسهل إعداد توفير التقارير الالزمة عن تنفيذ البرامج و الخدمات التي تؤديها األ  -

تن و  الكفاية  بدقة، وقياس مدى  العامة  املوازنة  األموال  أرقام  فيذها وترشيد قرارات استخدامات 

  العامة. 

  إخضاعها كمؤشرات في اتخاذ القرارات، أو    الستخدامهاختلف الجهات  توفير البيانات و املعلومات مل  -

                 لعمليات الدراسة و التحليل أو لغاية فرض الرقابة على النشاط الحكومي املالي.

 تطبيق املحاسبة العمومية: املطلب الثالث: مجال 

 يمكن حصر مجال املحاسبة العمومية من جانبين كاالتي:

و يتعلق بالهيئات الخاضعة لقواعد املحاسبة العمومية و هي تلك املذكورة في نص   الجانب العضوي: -1

رقم   العمومية  املحاسبة  قانون  من  األولى  في    21-90املادة  في  1990-08-15املؤرخ  تتمثل  الدولة،  "    و 

الجماعات  و  امللحقة  امليزانيات  املحاسبة،  مجلس  الوطني،  الشعبي  املجلس  الدستوري،  املجلس 

اإلداري" الطابع  ذات  العمومية  املؤسسات  و  أو    اإلقليمية  الهيئات  من  غيرها  الهيئات عن  يميز  ما  إن   .

العمو  املؤسسات  و  االقتصادية  العمومية  املؤسسات   " مثل:  العمومية  الطابع  املؤسسات  ذات  مية 

هي تتصرف في غالب األحيان  عة للقانون العام و الصناعي و التجاري"، هو كونها أشخاص اعتبارية خاض

 
املحلية، مذكرة ماجستر غير منشورة،جامعة سعد دحلب   نعيجة فهيم، نظام املحاسبة العمومية كأداة فعالة في تسيير و رقابة الجماعات  : 1

 63،ص:2011البليدة،



 والقانوني( عموميات حول املحاسبة العمومية ) اإلطار النظري                      لفصل األول ا
 

~ 20 ~ 

،  كما يمكن إضافة  كسلطات عمومية " توجه األوامر أو النواهي للمواطنين، و فرض االلتزامات عليهم "

 ا من قبل وزارة املالية.معيار آخر  لتمييز الهيئات هو اعتماد املحاسبين العموميين له

املادي: -2 الهيئات العمومية من طرف اآلمرين    الجانب  الناتجة عن تنفيذ ميزانية  العمليات  يتعلق بكل  و 

 بالصرف و املحاسبين العموميين و تتمثل فيما يلي:

 تحصيل اإليرادات و دفع النفقات. -

 تسيير املمتلكات العمومية. -

 إنجاز عمليات الخزينة.  -

                  مسك املحاسبة. -
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 املبحث الثالث: مكونات نظام املحاسبة العمومية: 

 املحاسبي العمومي:  النظاماملطلب األول: 

يعد النظام املحاسبي العمومي الوسيلة التي من خاللها يتم تقديم املعلومات املفيدة لتقدير اإليرادات و  

 النفقات السنوية الحكومية. 

يعرف على أنه " مجموعة من الطرق و اإلجراءات و التعليمات املحاسبية    املحاسبي العمومي:. تعريف النظام    1

الحكومة   موجودات  حماية  بهدف  املحاسبية  السجالت  و  املستندات  من  مجموعة  تستخدم  وتقديم  املناسبة 

الحكومي. النشاط  نتائج  تعكس  مالية  قوائم  و  تقارير  من  الدقيقة  املالية  "   1"البيانات  بأنه  أيضا  يعرف  كما   ،

النتائج   باستخالص  املتعلقة  العلمية  املبادئ  و  املفاهيم  و مجموعة  دورية  النشاط بصفة  بهذا  تقديمها الخاصة 

 .  2للجهات املسؤولة عن إدارة األموال العامة و مراقبتها. "

العمومي:2 املحاسبي  النظام  في  توفرها  الواجب  الشروط  املحاسبي  .    النظام  توفر شروط   يتطلب  العمومي 

 3تتمثل فيما يلي: و 

 أن يكون النظام املحاسبي العمومي متطابق مع النصوص الدستورية و القانونية و التشريعات األخرى.   -

أن ترتبط تصنيفات املوازنة ارتباطا وثيقا على اعتبار أن وظائف الحسابات من املوازنة من العناصر املتكاملة    -

 املالية العامة.لإلدارة 

يجب أن تنظم الحسابات بطريقة تفصح بوضوح أن األغراض التي من أجلها حصلت و أنفقت األموال العامة و   -

 املستويات اإلدارية املسؤولة عن الجباية و اإلنفاق على البرامج.

 ة.القدرة على اإلفصاح الكامل عن املركز املالي للدوللنظام املحاسبي العمومي أن يكون ل -

أن يكون للنظام املحاسبي العمومي القدرة على بيان التزام السلطة التنفيذية ملختلف وحداتها اإلدارية بالقوانين   -

   و األنظمة.

 4و يمكن حصرها فيما يلي: . اإلجراءات املتبعة في النظام املحاسبي العمومي:3

واحد وهو الذي يصدر التعليمات    مسؤوليد    يف كز  رتب أن تجي  التي  الحساباتعلى    اإلشرافمسؤولية   •

  .املالية

  تها.ونفقاإيراداتها  ني، حيث تببها الخاصةأو مركزية أن تعد املوازنة   إداريةعلى كل وحدة  •

أو   االرتباطات  الوقت الذي يتم توقيع عقود  يف   بها الخاصة  عتماداتاال على بنود    االرتباطاتيع  مجصم  خت •

 التوريد.  أوامر

املراقبة   سجالت بيانية يتم  يفواألصول طويلة األجل  الالزمة    من السلع  املستودعات  موجوداتتسجيل   •

 .عن طريق أحداث حسابات مراقبة عليها

املبادئجي • تطبيق  الدولة    األساسية   والقواعد  املحاسبية    ب  قيام  أو  مبحالة  اقتصادي  نشاط  وازنة 

 .املختلفة وحداتها صناعي عن طريق
 

 . 133، ص:  1998محمد الهور، "أساسيات في املحاسبة الحكومية"، دار وائل للنشر، األردن،  : 1
 .26، ص:  1999، 1عقلة محمد يوسف املبيضين، نظام املحاسبة الحكومي و إدارته، دار وائل للنشر، األردن،عمان،الطبعة : 2
 . 134محمد الهور، مرجع سابق، ص: : 3
 . 145محمد الهور، مرجع سابق، ص: : 4
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 مستقل.مراجع  يقوم بهاالوحدات االدارية  يفنظام املراجعة الدورية  اتخاذ  •

مالية   • شهرية  تقارير  بحيث   الوحدات  يفاعتماد  املا  الحكومية  الوضع  التقارير  هذه  أجل   يلتظهر  من 

 والقانونية.  أحكام املراقبة املالية 

مجموعات من الوحدات االدارية    التقارير مبينة على أساس موحد ولو على أساس   جميع  ب أن تكون جي •

   .و الحجم طبيعة النشاط يف املتماثلة

 1التالية:  الخطوات يفالعمومي  املحاسبي خطوات النظام  تحديد يمكن دورة النظام املحاسبي العمومي: -4

ة العامة للدولة  مشروع املوازن  إعدادة زمنية ثابتة يتم على أساسها  رتسنة مالية ذات ف  تحديد •

 التالية.  املاليةخالل السنة 

 .  بها عتماد املوازنة وصدور قانون العملا •

  املحاسبية على الوحدات    اإليرادات و املصروفاتق توزيع قوائم  عن طري  بامليزانية  تنفيذ ما ورد •

 . الحكوميةتلف الوحدات االدارية خم يفاملوجودة 

وتوزيع   • تنفيذها  لقواعد  طبقا  املوازنة  تنفيذ  اإليرادات   اإلعتماداتمباشرة  تحصيل  وفقا    و 

 املوازنة.  يفللتوزيع املخطط 

العمومي وفقا لنفس أسلوب املطبق   املحاسبيالفعلية من خالل النظام    املاليةالعمليات    إثبات •

وفقا   تاريخيصر وتسجيل العمليات على أساس  حبتعلق  ، وذلك فيما ييلاملااملحاسبي    النظام  يف

وفقا    األستاذدفاتر    يفحساباتها  ىلتبويبها إ  مث  املختلفةدفاتر اليوميات    يف  املزدوجلنظام القيد  

 . االستثمارية الحكوميةباستخدام  الخاصةلألحكام 

النظام    يف • تشغيل  مراحل  من  الثالثة  املرحلة  وهي  البيانات  تلخيص    يل املا   املحاسبي مرحلة 

املبادئ  ختالعمومي   متبع    إجراءات  لها  ضعخت  التيتلف   املحاسبي النظام    يفالتلخيص كما هو 

وتقوم كل    اإليرادات و املصروفات  إلعداد حسابات ختامية يقابل فيها جانب  مجال  فال   يلاملا

حكومية   ختامي ب  إداريةوحدة  حساب  احلا  إعداد  يتسنى  ىتحلها    إعداد  للدولة  خلساب  تامي 

 .  امللخصات الدفترية يلامجالذي يشتمل على ا

تقوم الوحدة االدارية بإعداد تقارير دورية على أساس موحد شهرية وربع سنوية وختامية على   •

املا إ هل  يلاملركز  رفعه  ويتم  العامة  ىلا  بوزارة  حلا   لحسابات  االدارة   فترات  على  املاليةكومة 

العمليات  املالية   ألحكام الرقابة  املستندات الخاصةبها  منتظمة مرفقا    الجارية  والقانونية على 

 موازنات السنوات القادمة.  إعداد يفواستخدام هذه التقارير 

  

 
ال  : 1 الجامعة  "، دار  القومية  و  الحكومية  املحاسبة  الوهاب نصر،"  بدوي، عبد  للنشر،مصر، اإلسكندرية،محمد عباس  ،ص:  2003جديدة 

61،62. 
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 املطلب الثاني : نظام املوازنة العامة:  

الحكومة         أهداف  تحدد  التي  األساسية  األداة  لكونها  املالي  التخطيط  أدوات  أهم  من  العامة  املوازنة  تعد 

 في كيفية استغالل املوارد وعملية توزيعها.  برامجهاو وسيادتها 

 :  وخصائصها مبادئها، العامة، املوازنة تعريف: األول   الفرع

 : منها نذكر العامة للموازنة تعاريف  عدة هناك :العامة املوازنة تعريف -1

  إيرادات   مجموع  ميالدية  سنة  لكل  يجيز   و  يقدر  الذي  السنوي   املالي  القانون :  بأنها  الفرنس ي  القانون   عرفها •

  1. وأعبائها الدولة

 الحاجات   إلشباع  الضرورية  النفقات  تقدير  إلى  تهدف  البرملان   طرف   من  عليها  مصادق  هامة   وثيقة  هي •

 2". سنة تكون  ما عادة مقبلة فترة عن النفقات هذه لتغطية الالزمة واإليرادات العامة

  في   الرقابة  تدعيم  شأنها  من   العامة،  واملبادئ  القواعد  من  ملجموعة  امليزانية  تخضع:  العامة   امليزانية  مبادئ   -2

 : يلي فيما وتتمثل العمومية ألموالا تسيير 

 . فقط سنة كل تعد العامة نيةاز املي أن بمعنى السنوية مبدأ •

  واحدة،   وثيقة  في  ومصروفاتها  الدولة  داتا ر إي  جميع  تدرج  أن  القاعدة  هذه  تستوجب  الوحدة  مبدأ •

   للدولة. املالي املركز على عاإلطال  يريد ملن يتسنى  حتى صورة أبسط في املوازنة فرض هو  ذلك من والغرض

  وكافة   العامة،  داتار اإلي  كافة  العامة  املوازنة  في  تدرج  أن  املبدأ  هذا  ويقض ي  املوازنة  عمومية  مبدأ •

  3.بينهما مقاصة أي ودون  إغفال دون  العامة، النفقات

 . العامة النفقات جملة مع  العامة داتار اإلي جملة تتساوى  أن به  يقصده: نيةاز املي توازن  مبدأ •

 4: منها نذكر الخصائص من مجموعة العامة للموازنة: العامة املوازنةخصائص  -3

  النفقات   مبالغ  ألرقام  توقعا  تتضمن  قادمة  فترة  عن   الدولة  ونفقات  اإليرادات  تقدير  العامة  املوازنة •

 . سنة تكون  غالبا الحقة ملدة العامة واإليرادات العامة

  والتدفقات  العامة  لإليرادات  تقديرات  وجود  أو  التشريعية  السلطة  من  معتمد  تقدير  العامة  املوازنة •

  أو   بموافقة  التقدير  هذا  يقترن   أن  من  البد  بل  للدولة  عامة  موازنة  أمام  لتكوين  وحده  يكفي  العامة،ال

 . التشريعية السلطة من بإجازة

 مالية  خطة  بمثابة  واملالية  االقتصادية  الناحية  من   تعتبر   حيث  قادمة  لسنة  مالية  خطة  العامة  املوازنة •

  تخصيص   ويضمن  للدولة  واالقتصادية  السياسية  االختيارات  عن  يعبر   اقتصادي،  تفصيل  ضوء  في  تعد

 للحاجات  ممكن  إشباع  أقص ى  تحقيق  يكفل  الذي  النحو   على  محددة  استخدامات   في  معينة   موارد

 . العامة

 
 270خالد شحادة الخطيب، أحمد زاهر، "أسس املالية العامة"، دار وائل للنشر و التوزيع،الطبعة الخامسة،عمان،األردن،ص: : 1
 .317،ص:2010، 4محرزي محمد عباس، "اقتصاديات املالية العامة"، ديوان املطبوعات الجامعية،الطبعة  : 2
 . 279لد شحادة الخطيب، أحمد زاهر، "أسس املالية العامة"، مرجع سابق، ص:خا : 3
 .91،92محمد الصغير بعلي،يسرى أبو العال،املالية العامة،دار العلوم للنشر و التوزيع،عنابة، الجزائر،ص: : 4
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  السلطة  تتخذها  واملالية  دارية اإل   ءاتار إلجا  من  مجموعة  عن  عبارة  أنها  حيث  ومالي  إداري   عمل  املوازنة •

 .  املالية سياستها تنفيذ من تتمكن حيث التنفيذية

 :  و تنفيذها العامة نية از املي تحضير : الثاني  الفرع

   تقدير هي االعتماد ومرحلة عداداإل  مرحلة هما بمرحلتين العامة نيةاز املي تحضير  يمر

  يتم ولياأل  والتحضير نيةاز املي إعداد أن نظمةاأل  مختلف  في السائد تجاهاال  :نيةاز املي إعداد مرحلة -1

  الصدد   وبهذا  بذلك  لها  تسمح   ووسائل  إمكانيات  من  بها   تتمتع  ملا   نظر  العامة،  دارةاإل   التنفيذية  السلطة  بمعرفة

  1نجد:  حيث ذلك في املختصة داريةاإل  الجهة تحديد مسالة تطرح

 . نيةاز املي إعداد في واسعة بسلطات الخازنة وزير يتمتع :ار انجلت في -

 . الجمهورية لرئيس مباشرة التابع نيةاز املي مكتب بذلك يقوم :مريكيةاأل  املتحدة  ياتالوال  في -

  بعدو   يستطيع   فهو   البريطاني  الخازنة   وزير  بها  يتمتع  التي  الواسعة  بالسلطات  الخازنة  وزير   يتمتعال      :فرنسا  في  -

  هذه   على  املختص  الوزير  يوافق   لم  فإن  عليها،  تتعديال   يقترح  أن  إليه  املختلفة  تا زار الو   نفقات  تار تقدي  ورود

 . فيه ليفصل ءار الوز  مجلس على يعرض فالخال  فإن تالتعديال 

 حيات بصال   املالية  وزير  يتمتع  حيث  املالية  قانون   مشروع  تحضير   عن  املسؤولة  املالية  رةاز و   تعتبر   :الجزائر  في  -

  يتم   أصبح  ذلك  أن  إال  ،17/11/1984  في  املؤرخ  84/341  رقم  القانون   من  3  املادة  عليه  نصت  ما  وهذا   واضحة

 رئيس   لجمهورية،ا  رئيس(  زدواجيةباال   قمته  في   يتسم  التنفيذي   الجهاز  أصبح   أن  بعد  الحكومة،  رئيس  سلطة  تحت

  وتعتمد  الحكومة،  برنامج  تجسيد  أجل  من   ذلك،  على  علىاأل   فار اإلش  دور   الحكومة  لرئيس  أصبح  حيث)  الحكومة

  2:يلي فيما تتمثل والتوجهات املعطيات من جملة على امليزانية مشروع إعداد في املالية وزارة

  املجاالت   مختلف   في  انجازها  املراد  العامة  األهداف  على  ويستند  :السنوي   املخطط  توجهات  -1.1

 .  سنوي  مخطط كل قانون  في واردة هي  كما واالجتماعية االقتصادية

  بالنسبة   سواء  توقعات  حار باقت  والقطاعات  تازار الو   مختلف   تقوم:  القطاعات  مختلف  توقعات  -  2.1

 وبالتغيير   خير األ   قبل  ما   السنة  نيةاز مي  خالل  املمارسات  على  املبنية  بها  الخاصة  داتار اإلي  أو  للنفقات

 منتصف   قبل  البرملان  لدى  املالية  مشروع  بإيداع  ملزمة  الحكومة  فإن  الدستور   من  120  املادة  املخالف 

 . لتنفيذه السابقة السنة من أكتوبر شهر

  املختلفة بنودها وضع بها ويقصد حلار امل أهم من العامة، نيةاز املي تنفيذ مرحلة تعتبر  :نيةاز املي تنفيذ -2

  تتولى   حيث  املاليةوزارة    التنفيذ   هذا  على  وتشرف  التنفيذية،  السلطة  بها  وتخص  التنفيذ،   موضع

 نيةاز املي  في  املدرجة  الوجه  على  نفاقاإل   تتولى  كما  نية،از املي  في  املقدرة  الواردة  داتار اإلي  وجباية  تحصيل

 :  نيةاز املي تنفيذ كيفية إلى يلي فيما وسنتطرق 

 وازرة   في  مختصين  موظفين  بواسطة  العامة  داتا ر اإلي  تحصيل  يتم  :يراداتاإل   تحصيل  عمليات  -  1.2

  عمليات  في  عامة قواعد  عدة عاةار م  يجب   كما  املالية  رةاز و   تتبع  حكومية  لجهات  تابعين  و  ا  مباشرة   املالية

 : في تتمثل العامة داتار اإلي تحصيل

 
 . 99محمد الصغير بعلي،يسرى أبو العال،املالية العامة،مرجع سابق،ص: : 1
 .. 102، 100سرى أبو العال،املالية العامة،مرجع سابق،ص:محمد الصغير بعلي،ي : 2
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   معينة وطرق  معينة مواعيد في داتار اإلي تحصيل •

 في   الدولة  حق  املشرع  ضمن  وقد  الغير  لدى  حقوقها  نشوء،  فور   الدولة  مستحقات  تحصيل •

  عاتق   على  املدين  أموال  على  االمتياز  حق  الحكومة  بإعطاء  ممكن  وقت   أسرع  في  دهاار إي  تحصيل

  1. الدائنين

 في   املقررة  عتماداتاال   بمقدار  العامة  النفقات  صرف  عملية  تحدد  :النفقات  صرف  عمليات  -2.2

  نفاق، إل ل  به  املسموح  قص ىاأل  الحد  وتمثل  عليها،  التشريعية  السلطة  بموافقة  تمت   والتي  العامة  املوازنة

  العامة   النفقات  صرف  عمليات  في  التنفيذية  السلطة  وتعتمد  منها،  اعتماد  لكل  املحددة  ضار األغ  وفي

 بعدم  التنفيذية  السلطة  تلتزم  أن  أي  عتماداتاال   تخصيص  قاعدة  وهي  املتبعة  املالية  القاعدة  على

  باملراحل   العامة  النفقات  عملية  وتمر  العامة،  املوازنة  في  له  املخصص  الغرض   من  ما  اعتماد  تحويل

 : التالية

 بالنفقة  االرتباط  تنشأ  آخر  وبمعنى  الدولة،   ذمة   في  االلتزام  تنش ئ  التي  الواقعة  هو   :النفقة  عقد  -1.2.2

  الدين   هذا  سداد  يتطلب  الحكومة  ذمة  في  دين  عنه  يترتب  ما،  لقرار  التنفيذية  السلطة  اتخاذ  نتيجة

 لعمليات  املعتمدين  مع  التعاقد  أو  السلع  شراء  الدولة،  في  العاملين  تعيين  مثل  الحكومة  جانب  من  اتفاقا

 . والتشييد البناء

 للمبلغ  الفعلي  التقدير  فيه  تحدد  قرار  التنفيذية  السلطة  تصدر  فيه  :النفقة  تحديد  أو   تصفية  -2.2.2 

 أو   تأديته  يسبق  لم  أنه  ومن  استحقاقه  موعده  حلول   من  والتأكد  أداؤه  الواجب  للدائنين  املستحق

  هذا   خصم  ثم  ومن  بالنفقة  الخاصة  والتبويبات  الوثائق  جميع  وتقديم  املقاصة،  طريق  عن   تسويته

 . العامة املوازنة في املقرر  االعتماد من اإلنفاق

 مراأل   بإصدار  (.. املدير،   املختص)الوزير،  الشخص  يقوم   النفقة  مبلغ  معرفة  بعد  :بالصرف  اآلمر   -3.2.2

  2.بالصرف راألم تسمى مكتوبة وثيقة بموجب ، معين شخص إلى املبلغ بدفع املحاسب إلى

  من  التأكد  بعد  املحاسب  طريق  عن  لصاحبه  املستحق  للمبلغ  الفعلي  الدفع  و ه  :الصرف  -4.2.2

 الرئاسية  للسلطة  يخضعون   ال  أنهم  إال  العامة   تاار باإلد  موجودون   موظفون   هم  واملحاسبون   السندات،

 .للقانون  مطابقتها حيث من النفقة صرف عمليات مراقبة يمكنهم حتى بها، بالصرف لآلمر

   املالية  الرقابة نظام: الثالث املطلب

املال  الدولة  نشوء  مع  املالية  الرقابة  نشأت تملكها   وزادت  الشعب  عن   نيابة  فيه  والتصرف  العام  و 

 .  وتنوعها النشاطات بزيادة يتهامهأ

املحاسبة   أنظمة  من  الفرعي  النظام  ذلك  هو   املالية  الرقابة   نظم  أن  القول   كنمي  :املالية  الرقابة  تعريف  -1

 .  العام املال على بالرقابة يهتم الذي الحكومية

 3: يف أبرزها وتتجلى فتعددتاملالية  الرقابة تعاريف  أما

 
 . 369، 368محرزي محمد عباس، "اقتصاديات املالية العامة"، مرجع سابق،ص: : 1
 . 111،  110محمد الصغير بعلي،يسرى أبو العال،املالية العامة،مرجع سابق،ص: : 2
 219، ص:2003اسماعيل حسين أحمرو، مرجع سابق،  : 3
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وحدات  تقوم  التي  الوظيفة  هي"    ىلإ  استنادا  وحفظه  وحراسته  العام  املال  تتبع   أجل  من  حكومية  بها 

 ". تشريعية مرجعية

  على   للتعرف   األرقام املسجلة  ليلحتو  الخطة  تنفيذ  بمثابة   رب تعتالتي    األعمال  مجموعة : "أنها  على  وتعرف

معالجة  األهداف  تحقيق  لتنمية  إجراءات  من  يلزم  ما  اتخاذ  مث  ،مدلولها  هذه  تحقيق  يف  قصور   أي  و 

 1".  األهداف

االندماج  التكامل  يتطلب  شامل  علمي  منهج  هي" املحاسبية  نيب  و  و  االقتصادية   ىلإ  فهدت  املفاهيم 

  تحقيق   يفالفعالية    تحقيقو   استخدامها  كفاءة   ورفع  العامة،  األموال  علىاملحافظة    من  التأكد

   2". النتائج

   والتعليمات املوضوعة يحدث مطابق للخطة ش يء كل كان إذا امم التأكد: "نهابأ هينري فايول  عرفها

  ومنع   معالجتها  بقصد  األخطاء  و  الضعف   نقاط  ىلإ  االشارة  هو   غرضها  وأن  املبادئ املحددة  و   الصادرة

 3". تكرارها

  امليزانية  تنفيذ  مراجعة  مرحلة  وتسمى  للدولة  العامة  امليزانية  بها  تمر  التي   األخيرة  املرحلة  تعد  ماك

  السلطة   وضعتها  التي  السياسة  ووفق  املحدد  الوجه  على   تم  قد  امليزانية  تنفيذ  أن  من  التأكد  هو   منها  والصرف

 4. التشريعية السلطة طرف من وإجازتها التنفيذية

 : منها نذكر امليزانية تنفيذ على  الرقابة تأخذها صور  عدة هناك :املالية الرقابة أنواع -2 

  موظفين   من  الرؤساء  يقوم   حيث  امليزانية،  تنفيذ   على  الرقابة  املالية  وزارة  تتولى :  اإلدارية  الرقابة  -1.2

 ومديري   املاليين  املراقبين  طريق  عن  املالية  وزارة  موظفي  مراقبة  وكذلك  مرؤوسيهم  بمراقبة  الحكومة

 5. ينوب عنهم من أو املختصون  بدفعها يأمر التي املصروفات عمليات على الحسابات

  حيث   العامة  املوازنة  تنفيذ  على  التشريعية  السلطة  تمارسها  التي  الرقابة  هي:  التشريعية  الرقابة  -2.2

  وبعد   أثناء  العامة  املوازنة  تنفيذ  على  الرقابة  في  التشريعية  السلطة  حق  الدول   مختلف   دساتير   تكفل

  أجازته   ملا  وفقا  يتم  املوازنة  تنفيذ  أن  من  التأكد  على  التشريعية  السلطة  رقابة  وتعمل   املالية،  السنة  انتهاء

 التي   الفنية  النواحي  بعض  فعليا،  وممارستها   الرقابة  هذه  تطبيق  ويثير   ونفقات،  إيرادات  من  السلطة  تلك

  6. وقوة ضعفا فعاليتها في وأثرت تطورها حكمت

  تنفيذ   على  الرقابة  بها  ويقصد  فعالية  الرقابة  أنواع  أكثر   الرقابة  هذه  تعتبر :  املستقلة  الرقابة  -3.2

 في   مهمتها  تنحصر  التشريعية  والسلطة  اإلدارة  من  كل  عن  مستقلة  هيئة  طريق  عن  للدولة  العامة  امليزانية

  ملا   به  الصادرة  النحو   على  تمت  قد   واإليرادات   النفقات  عمليات  أن  من  والتأكد  امليزانية  تنفيذ   رقابة

 فنية  هيئة  الرقابة  هذه  تتولى  أخر  وبمعنى  الدولة  في   املقدرة  للقواعد  وطبقا  التشريعية  السلطة  إجازته

 
 12،ص:1998املستوى الكلي و الجزئي" مصر،اإلسكندرية، الداخلية علىعبد الفتاح الصحن،محمد السيد السرايا،"الرقابة و املراجعة  : 1
 22،ص2008 املدية، منشورة، ريغ ريماجيست مدكرة ،"العصرنة وآفاق العامة املوازنة" حكيم، بوحطو : 2
 .22،ص:2001، 1علي عباس،"الرقابة اإلدارية على املال و األعمال،مكتبة الرائد العلمية، عمان، األردن، الطبعة : 3
 21،ص:2008، مصر،اإلسكندرية،1للطباعة األنست،طبعة االنتصارعون محمد الكفراوي،"الرقابة املالية النظرية والتطبيق"، مطبعة  : 4
 .373املالية العامة،مرجع سابق،ص: اقتصادياتمحرزي محمد عباس،  : 5
 .324خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية،أسس املالية العامة،ص: : 6
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 التحصيل  ومستندات  الحكومية  حسابات  ومراجعة  امليزانية  تنفيذ  تفاصيل  بفحص  تقوم  خاصة،

 تستطيع  عليه  وبناء  ذلك  عن   شامل  تقرقر  ووضع  مخالفات  من  تتضمنه  ما  كشف   ومحاولة  والصرف

 كافة   عن  الحكومة  أساسه  على  تحاسب  جديا  فحصا  الختامي  الحساب  فحص  التشريعية  السلطة

 1. املالية املخالفات

  2:يلي فيما تتمثل :املالية الرقابة وسائل  -3

 ( بنده حسب كل  و اإليرادات النفقات) العامة املوازنة باعتمادات التقيد 1- 3

  ىلإ  يقدموا  أن  املختلفة  الدوائر  يف  نياسبحملا   على  أي  :املالية  لوزارة  املطلوبة  الدورية  الكشوف  2-  3

أيامغضون    يف  املالية  وزير الختامية  شهر  كل  نهاية  بعد  ثالثة  الجداول  و    لتمكين  وذلك  الحسابات 

   ومراقبتها دراستها من الوزارة

 . بشأنها التوصيات مع املالية وزارة ىلإ تقارير ميتقد عليها تبرتي :والتفتيش  التعداد لجان 3- 3

اقب  4-  3 املالية  من   بقرار  نييع  (:املفوض  اسبحملا)  يلاملا  املر   الحكومية  الدوائر  من  كل  لدى  وزير 

 : يف مهمته   وتتلخص يلاملا االستقالل ذات املؤسسات الحكوميةو 

 املفعول؛ السارية املالية و األنظمة  للقوانين مطابقتها من للتأكد الصرف مستندات كل تدقيق •

  ؛املالية وزير قبل من الغايةلهذه  املخصص بختمه بالختم يقوم البيانات صحة من التأكد بعد •

يجوز  •  الصندوق   نيأم  ويتحمل  الوزارة  يف  يلاملا  املراقب  من  تدقيقه  قبل  مستند  صرف  ال 

  املراقب؛ توقيع بدون  بالصرف قيامه حالة يف الكاملةاملسؤولية 

  ؛القوانين و األنظمة املالية و لألحكام مخالفة بكل وخطيا  فورا املالية وزارة إعالم •

 لصندوق   التحصيالت  دفع  ومتابعة  لديها،  نياملع  الدائرة  أو  ارةالوز   يف  اإليرادات  تحصيل  متابعة  •

 .  حينه يف زينةخلا

 :  يف مهامه وتتلخص :في وزارة املالية العام  املفتش 5- 3

  ؛الحكومية املختلفة الدوائر يف الصناديق وأمناء نيللمحاسب مفاجئة تفتيشية والتجب القيام •

  ؛األمور املالية  يف ةربخ منبه  يتمتع ملا للدوائر و اإلرشادات و الخبرات املالية النصائح ميتقد •

  ؛املحاسبة الحكومية عمليات و تحديث تطوير على تساعد إجراءات األبحاث التي •

   عنها؛ تقارير ميوتقد الدولة دوائر يف تقع االختالسات التي يف التحقيق •

 . الواردةبأهم املالحظات  التقارير وإعداد املحاسبة ديون  من الواردة التقارير دراسة •

 

 

 

 :خالصة 

 
 . 22عون محمد الكفراوي، الرقابة املالية النظرية و التطبيق،مرجع سابق،ص:  : 1
 . 222، 221،ص:1998محمد الهور،مرجع سابق، : 2
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األحكام                  عن  الحديث  تحصيل     التنفيذيةإن  عمليات  تشمل  التي  والعمليات  امليزانيات  على  تطبق  التي 

والتي  عامة،  بصفة  العمومية  املحاسبة  عن  الحديث  باألحرى  هو  الخزينة  وعمليات  النفقات  وتسديد  اإليرادات 

ن  بعي  األخذتختص بدراسة املبادئ التي تحكم عمليات التقدير املحاسبي عن األنشطة التي تقوم بها الدولة، مع  

وتحقيق    االعتبار العامة،  الخدمات  تأدية مجموعة من  هي  وإنما  الربح،  تحقيق  إلى  يهدف  ال  نشاط  أنها  خاصية 

كما أنها    ، حيث تتمتع الوحدات العمومية بالسلطة والسيادة الالزمة ألداء نشاطها،الرقابة على إنفاق املال العام

، فاملحاسبة العمومية تظم معايير االستخدامم من سوء  تتصف بقوة الرقابة الداخلية الالزمة لحفظ املال العا

 وإجراءات رقابة أكثر من تلك املستخدمة في األنظمة األخرى. 

بمهام                  منهم  كل  يختص  أعوان  عدة  إلى  يسند  للدولة  املالية  العمليات  تنفيذ  مهمة  فإن  املجال  هذا  وفي 

وسلطات محددة قانونا، واملتمثلة في اآلمر بالصرف، املحاسب العمومي واملراقب املالي، والتي في عدم توفرها ال  

 تصرف أي نفقة وال يحصل أي إيراد. 

فإن نظام املحاسبة العمومية هو نظام رقابة ومعلومات ويعتر إحصائي أكثر ما يكون تسييري، وله  وعليه               

خالل   من  السياسية،  وبرامجها  الدولة  نشاطات  تعكس  التي  املالية  الخطة  تعتبر  التي  العامة  باملوازنة  ارتباط 

هذا النظام املحاسبي العمومي معرفة مدى    النفقات املقررة ومصادر التمويل املتوقعة لتغطيتها. فمن أهم مهام

في   املقررة  للمخصصات  املحاسبية  الوحدات  تجاوز  عدم  من  والتأكد  للدولة  املالي  املركز  بيان  امليزانية،  تنفيذ 

 املوازنة. 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني      
واقع نظام املحاسبة العمومية في الجزائر في ظل 
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 للقطاع العام
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 د: ــتمهي

عن ممارسة املحاسبة العمومية عبر التاريخ اإلنساني فلن نختلف على أن املحاسبة إذا ما تحدثنا 

تطوير البناء الفكري العمومية كانت أولها ممارسة، ورغم أن هذا السبق و الريادة كان ليعطيها األولوية عي عملية 

املحاسبي، ووضع معايير املحاسبة، إال أن ذلك لم يكن مثلما كان عليه في مجال املحاسبة املالية وذلك بالرغم من 

 حاجة املجتمع للفرعين معا.

و لعل اإلختالف يتضح جليا عندما يتعلق األمر بمبدأ مصلحة الخدمة العامة، فاألكيد أن مصلحة 

بدرجة أكبر مما سواها من فروع املحاسبة وهو ما يثيت أن  مارسا  املحاسيية العموميةملر باالخدمة العامة تتأث

  األخرى وأن يلقى اهتماما ورعاية أكبر.تطوها وتنظيمها كان يفترض أن يسبق تطوير و تنظيم فروع املحاسبة 

تميزها عن غيرها في إن ما تحمله بيئة املمارسا  املحاسيية في املؤسسا  العمومية من سما  وصفا  

 10القطاع الخاص، هو األمر الذي فرض تأسيس إطار و قواعد ومعايير مستقلة للمحاسبة العمومية حيث وفي 

طور مجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام مجموعة من املعايير لهذا القطاع والتي يشار  2004نوفمبر

جوهرية يمكن تحقيقها جراء هذه املعايير وذلك  بتوفير معلوما  . مالحظة منها أن هناك فوائد  IPSASإليها  ب 

حول األداء املالي للمؤسسة العمومية وعرض القوائم والبيانا  املالية بشكل مالئم وقابل للمقارنة ما يجعل منها 

تلعب دورا أساسيا في توضيح متطلبا  اإلعتراف و القياس والعرض واإلفصاح وكل هذا من أهم املبادئ 

ملحاسيية التي تساهم بفعالية في إثراء قيمة املعلوما  التي تظهرها القوائم املالية ذا  الغرض العام ، وهذن ما ا

  سنتناوله في هذا الفصل من خالل املباحث الثالثة كاآلتي

 .ipsasملعاع الية للقطاولدالمحاسبة امعايير ماهية  -

  .يئرالجزالعمومية المحاسبة م اقع نظاوا -

 .لعموميةالمحاسبة م انظاوع تطوير مشر -
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 : IPSASملعاع الية للقطاولدالمحاسبة امعايير  ماهيةول: ألالمبحث ا

  حصائياض إعراد وعدإ بمعايير فيما يتعلقل لفعاور الدم العاع القطاا يفلية ولدا تلعب معايير املحاسبة         
، لعموميةاللمحاسبة  والتحسين لرقياجل أمن  العالمي املبذول  هدجلامن ء جز هي بمثابة لعامةا املالية

 لتالية: املطالب املبحث ا اهذ يفض سنعروكومة. حل  اشفافية عملياو
 ؛ و مجال تطبيقها و أهدافها ملعاع الية للقطاولدا التعريف بمعايير املحاسبة -

 ؛ وفق أساس االستحقاق ملعاع الية للقطاولدا معايير املحاسبة -

 م. لعاع الية للقطاولدا لس معايير املحاسبةمج -
  أهدافها:ومجال تطبيقها و  IPSASع العام لية للقطاولدالمحاسبة ول: تعريف املعايير األالمطلب ا

    : IPSASر الدولية للقطاع العام الفرع األول: تعريف املعايي
  لعمليااكم حت املحاسيية التي ألسسو اعد ابالقوم لعاع القطاا يفلية ولدا معايير املحاسبة ينتع 

معالجتها  توحيدو ممارستها لك لتوجيه، وذللربح الهادف ريغم لعاع القطاا يفتنشأ  املالية و املحاسيية التي
أهميتها  رباعتبام، لعاع القطا  امؤسساداء نة بأرللمقاة موحدة قاعدك هنان كي تكو، لألمور املتماثلة

عن ر تصد املالية التي يررلتقادة افع جور ىلإ إضافة ،بإنفاقها ا املؤسس عنر تصد التي الألموا وضخامة
تضعف ي لذا االلتزام سساي أو ألنقدس الألسا  كوماحلا إتباع ءضو يفكذلك فإنه م، ولعاع القطا  امؤسسا

 سائل ضبطوبسط ب أبسبب غياع للضيام لعاا ض املالا يعرمب يلماأس لرق االنفاالرقابة على افيه عملية 
 IPSAS International Public Sector  ملعاع اللقطا معايير املحاسبة الدولية ضعء وجاو حكوميةاملوجودا  ال

Accounting Standarads 

املعايير  هذه ىنتعم ولعاع القطاا يفلية ولدا إصدارها مجلس معايير املحاسبةلية ومسؤ ىنيتب يتلوا 
 32،  2014ر  لغاية سنة قد صد، واالستحقاقس ساأ ي ولنقدس األساال من فقا لكو املاليةير رلتقاار ابإصد
ض لعروا املحاسيية املتعلقة باإلفصاح لقضايااكافة  ملعالجة شاملةء  جاو ول أدناهدجلا يفمبينة را معيا

 األنظمة املحاسيية الحكومية التي عنر تصد املالية التي يررلتقال امن خال يلملاغ االبالة اقاعدن للذين يشكالوا
لس إصدار  حيث تولى املج .1يلنقدس األساا ىلإملستند ا يلملاا باإلبالغيتعلق ر معيا ىلإ فةاملعايير إضا تطبق هذه

معيار مع العلم أنه قام  42جمالي معايير أخرى ليصبح عددها اإل  10،  2020 شهر جانفي معايير  أخرى حتى
 .باستبدال بعض املعايير و إقصاء البعض منها

، س االستحقاقساأعلى باملحاسبة املستندة  ىنتع التي ملعاع القطاا يفلية ولدامعايير املحاسبة  تعتمدو
 .  IFRSاملعايير الدولية للتقارير املالية على

أن حيث ، IFRS معايير أي املعاييرتطبق هذه الحكومية  لألعماا األجهزة الحكومية املعروفة بمنشآ  على
  IFRS معايير صمن نصوة مستمد IPSAS معايير صنصو

 

 

  

                                                                 

ا ، مداخلة ضمن امللتقى الدولي مفي تفعيل أداء املؤسسا  والحكو  IPSAS)-IFRS-(IASخالد الجعارا ، دور معايير املحاسبة الدولية : 1
 .15، ص 2014نوفمبر  25-24يومي  بورقلة
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  1IPSAS ملعاع الحكومية للقطاالمحاسبة ا(:معايير 1-2قم )رول جد

 راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملعيامسمى  رملعيااقم ر
 ذات IFRSر معيا

 العالقة
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بإيجاز  ر كل معياف هدم ولعاع الية للقطاولدا معايير املحاسبة على ماهيةف لتعرل امن خالو 
 م.لعاع الية للقطاولدا املحاسبةمعايير تطبيق  الذي يكمن في مجال الفرع املوالي يفق سنتطر

 IPSAS:ملعاع الية للقطاولدالمحاسبة اتطبيق معايير ل مجاالفرع الثاني:

املتعلقة   لبيانااها على ( مصممة ليتم تطبيقIPSASم )لعاع الية للقطاولدااملحاسيية  إن املعايير
و  لبلدية...( ، االوالية)و املحلية،  لوطنية  اكوماحلم العاع القطا  اتتضمن مؤسسا، ولعموميةا باملؤسسا 

 ...( املستشفيا  الجامعا  )املجالس،ا هل املكونة املنشأة
تطبيق  مجال نستنتج منهأن كن مي، لعموميةا باملحاسبة ملتعلقا 21-90قم ن رلقانوانص ل من خالو

كم كيفية تنفيذ حتو نيتب التي لقانونيةم األحكاا وعد القوالعمومية هي كل ايقصد باملحاسبة  : "املعايير هذه
و املجلس الوطني الشعبي، مجلس  ري،لدستوا باملجلس الخاصة  لعملياا امليزانيا  و الحسابا  و قبةامرو

 داري ". إلالطابع ذا  العمومية ا و الجماعا  املحلية و املؤسسا  املحاسبة و امليزانيا  امللحقة و امليزانيا 

لية ولدااملعايير املحاسيية  حيث يطبق عليها، لعموميةا هذه املعايير املؤسسا  االقتصادية تطبيق منو تستثني 
 لتالية:ا الخطوا  ملعاع اللقطا

 كل من:  إصدارا  سةدرا /1

  .ليةولدا مجلس معايير املحاسبة -

  الهيئا  الرسمية. من وغيرها لتنظيمية  السلطاوا املعايير  لوطنية لوضعا الهيئا  -

  هيئا  املحاسبة العمومية. -

 م؛ لعاع القطاا يف املالية يررلتقااد ابإعداملؤسسا  األخرى املعنية  -
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مدخال  إلى مجلس معايير  ميفرعية لتقدلجان  أويع رية للمشارستشا  اهيئاأو توجيهية  لجان تشكيل /2
 ؛ ماوع مشرل حوع لية للقطاولدا املحاسبة

ع لية للقطاولدامجلس معايير املحاسبة  ارا ملتأثرين بإصدر امهوجلامالحظا   اءإلبدض عردة نشر مسو /3
 ؛ ألقلاشهر على أ 4 ملدة نتكودة عام، ولعاا

ء على ضوو حيثما كان مالئما ،على املعايير املقترحة  لتعديالا املالحظا  املستلمة و إجراء يعمجسة درا /4
 م؛ لعاع اللقطا مجلس معايير املحاسبة افهدأ

 م. لعاع اللقطا ر املحاسيية الدوليةاملعايي نشر / 5

 م لعاع الية للقطاولدالمحاسبة امعايير : أهداف ثالثالفرع ال

 ؛ العالم دول تلف خم يفلعمومية ااملحاسبة  تطوير 

 ؛ باملحاسبة املالية لعموميةا املحاسبة نةرمقا 

 قحلر امنذ ظهو املثيتة و يقصد بالحقوق  (محاسبة الذمة املالية) املثيتة محاسبة الحقوق  أتطبيق مبد ،
يث تعطي ح، لعموميائن الداحق س لتحصيل يكراال ألمر حمن تكو الحقوق املستحقة عموجمأي 
 ؛ املالية الدولية ضحاءة أوقر

 ؛ لعموميةا املالية يررلتقاض اعر يفلنوعية ا تحقيق 

 اء نة سورجعلها قابلة للمقا، ولعموميةا واملصداقية واملوثوقية على املعلوما  لشفافيةا تحقيق
 ؛ ليةولدى أو اعلى مستو

  أمالكها املنقولة و الغير املنقولة و كل استثماراتها تسجيلتجاوز  لةولداعلى داء، إذ ألاتطبيق منطق  
 نيملوظفايف رملقابل تسجيل مصاا يف، ولزمنا املمتلكة عبر لألصواجانب  يفتفيدها  و إنما  ،كنفقا

 .املزدوج لقيدأ ابدمبعمال م، صوخلاجانب  يفين ردملوا و

  االستحقاق سساأفق م ولعاع اة للقطاليولدالمحاسبة امعايير املطلب الثاني: 

م لعاع القطا  ااحدو يفللمحاسبة  محاسبي ر( معيا31م )لعاع القطاا يف مجلس معايير املحاسبة مقا
 املالية يررلتقااد الية إلعدولدا مع املعايير نالمكار امطابقتها قدوبتها رحيث يتم مقا، االستحقاق سساأعلى 

لنص وا املعالجة املحاسيية على طبيعةمحاولة الحفاظ  للية من خالولدا مجلس معايير املحاسبة عندرة لصاا
 ضملبحث عرا اهذول حيث يتنام لعاع القطاا يفط لنشااتعديلها للتناسب مع خصائص ر وألصلي للمعياا

 1: التالي لنحواعلى  االستحقاق سساأق فم ولعاع القطاا يفلية ولدا معايير املحاسبة

 ؛ املالية يررلتقاض اعرو معايير إعداد 

 ؛ امللموسة و الغير امللموسةل ألصواة جلمعا معايير 

 ؛ معايير األدوا  املالية 

  املعايير باقي . 

  

                                                                 

، ترجمة جمعية املجمع العربي للمحاسبين القانونيين، 1اإلتحاد الدولي للمحاسبين، إصدارا  معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام، ج :1
 .20، ص 2010مجموعة أبو طالل غزالة، عمان، 
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 لمالية ت البياناض اعروير رلتقاا إعداد معاييرالفرع األول: 

  فق متطلباو املالية الحكومية ئمالقوا إعدادوط و طريقة شر املالية الحكومية  لبياناض اعر تحدد معايير 
 ملطلب. ا اهذ يفسنعرضها  املعايير التي

 : عرض البيانات املالية(:  01قم )ر رلمعياا

يوضح املعيار االعتبارا  العامة لعرض البيانا  املالية، و تقديم اإلرشادا  حول تخطيط البيانا  
  .االستحقاق سساأاملالية و الحد األدنى من متطلبا  محتوى البيانا  املالية التي يتم إعدادها بالتوافق مع 

  بيانات التدفق النقدي(: 02قم )ر رلمعياا

معلوما  عن التغيرا  في النقد و النقد املعادل خالل الفترة املالية من األنشطة يتطلب املعيار تقديم 
 . التشغيلية، االستثمارية والتمويلية

 لمفصلة ة والموحدالمالية ت البيانا(: ا06قم )ر رلمعياا

أن تعد جميع املنشآ  املسيطرة بيانا  مالية موحدة، والتي توحد جميع املنشآ  يتطلب املعيار 
 35و 34و قد تم حذف هذا املعيار و استبداله باملعياريين  . يطر عليها على أساس كل سطر على حدااملس

 لمرتفع التضخم ذات ا االقتصاديات لمالي فيالتقرير (: ا10قم )ر رلمعياا

يصف املعيار خصائص (، 29قم )ر املحاسبة الدولي رئيسي من معياربشكل ر ملعياا اصياغة هذ مت
شآ  التي تعمل في مثل هذه األنظمة االقتصادية نذا  التضخم املرتفع و يتطلب أن تعيد امل االقتصاديةاألنظمة 

 تقديم البيانا  املالية بحيث تكون املعلوما  املالية املقدمة ذا  معنى.
  األحداث بعد تاريخ إعداد التقرير(: 14قم )ر رلمعياا

يضع املعيار متطلبا  معالجة  (10) رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقمتم صياغة هذا املعيار بشكل              
 . أحداث معينة التي تحدث بعد تاريخ إعداد التقرير، و يميز بين األحداث املعدلة و األحداث الغير معدلة

 ت لقطاعال اير حورلتقاا(: تقديم 18قم )ر رلمعياا
، يضع املعيار متطلبا  حول (14) من معيار املحاسبة الدولي رقم تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي             

 . هاإلفصاح عن املعلوما  املالية لألنشطة القابلة للتمييز للمنشآ  املعدة للتقارير، و قد تم استبدال

 لمالية ا البياناتنة في ازلموت امعلوماض (: عر24قم )ر رلمعياا

املبالغ الفعلية و املبالغ املقدرة الناشئة عن تنفيذ املوازنة التي سيتم يوضح املعيار متطلبا  املقارنة بين 
 إدراجها في البيانا  املالية، و املطابقة بين املبالغ الفعلية في املوازنة و املبالغ الفعلية في البيانا  املالية.

 لغير ملموسة والملموسة ل األصوامعايير الفرع الثاني: 

الغير امللموسة امللموسة و  لألصواة جلعن طريقة معاح الفصا  امتطلباض ملطلب عراا يتناول هذ               
 1ليها. ق إلتطراسيتم  املحددة في املعايير التي
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 لزميلة ت المنشآافي االستثمارات (: 07قم )ر رلمعياا

يتم حساب ، يتطلب املعيار أن (28) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم
جميع هذه االستثمارا  في البيانا  املالية املوحدة باستخدام أسلوب حقوق امللكية، و قد تم حذف هذا املعيار 

 . 38و  34و استبداله باملعيارين 
 لمشتركة ايع رلمشاالحصص في (: ا08قم )ر رمعيا

، يتطلب املعيار أن يتم تطبيق (31) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم
أسلوب حقوق امللكية على أنه بديل مسموح به  استخدامالتوحيد التناسبي على اعتبار أنه املعالجة القياسية، و 
 .38و  34واستبداله باملعيارين ملحاسبة املشاريع املشتركة، وقد تم حذف هذا املعيار 

 ء النشاد ا(: عقو11قم )ر رلمعياا

، يعرف املعيار عقود اإلنشاء (11) املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقمتم صياغة هذا 
باإليرادا  الناشئة عن املعامال  التبادلية، و يتطلب قياس هذه اإليرادا  بالقيمة  االعترافويضع متطلبا  

  العادلة للمقابل املقبوض أو القابل للقبض.

 ون لمخز(: ا12قم )ر رلمعياا

، يضع املعيار متطلبا  قياس (02) صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقمتم 
املخزون ) ويشمل املخزون املحتفظ به للتوزيع بال مقابل أو بمقابل اسمي(، و يقدم إرشادا  عن تحميل 

  التكاليف.

 ر اليجاد ا(: عقو13قم )ر رلمعياا

، يضع املعيار متطلبا  (17) من معيار املحاسبة الدولي رقم تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي
  املعالجة املحاسيية لعقود اإليجار التشغيلية و التمويلية من قبل املؤجر و املستأجر.

  العقارات االستثمارية(: 16قم )ر رلمعياا
ضع املعيار املعالجة ، ي(40) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم

اإلفصاحا  ذا  العالقة بالنسبة للعقارا  االستثمارية، و يقدم إما نموذج تطبيق القيمة العادلة املحاسيية و 
  أو نموذج القيمة التاريخية.

 PPEات لمعدوالمصانع ت والممتلكا(: ا17قم)ر رلمعياا

، يضع املعيار املعالجة (16) رقمتم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي 
املحاسيية للممتلكا  و املصانع و املعدا ، و التي تشكل أسس و توقيت االعتراف األولي بهذه البنود، و تحديد 

 . قيم التسجيل املستمرة لها و االستهالك املرتبط بها

 لمحتملة ا االلتزامات و األصول  ت،لمخصصا(: ا19)قم ر رلمعياا

، يضع املعيار متطلبا  (37) املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقمتم صياغة هذا 
  1 االعتراف باملخصصا  و قياسها، و اإلفصاح عن االلتزاما  املحتملة و األصول املحتملة.
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 للنقد ة لمولداغير ل ألصواقيمة ض نخفا(: ا21قم )ر رلمعياا

، يصف املعيار اإلجراءا  التي (36) املحاسبة الدولي رقمتم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار 
   تطبق لتحديد إذا تم انخفاض لألصول غير املولدة للنقد و التأكيد على أنه تم االعتراف بخسائر االنخفاض.

 للنقد ة لمولدل األصوض انخفا(: ا26قم )ر رلمعياا

،يصف املعيار اإلجراءا  التي (36) رقمتم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي 
لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة األصول املولدة للنقد و لضمان تسجيل خسائر انخفاض تطبق 
 القيمة.

  األصول غير امللموسة(: 31قم )ر رلمعياا

املعيار املعالجة  ، يصف(38) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم
 . املحاسيية لالعتراف باألصول غير امللموسة و قياسها

 معايير األدوات املاليةالفرع الثالث: 

البيانا  املالية لألدوا  املالية لوحدا  القطاع  ةجلمعا  لياآعن  اإلفصاح  متطلباض سيتم عر
 : خالل املعايير من العام وفق أساس االستحقاق

 " اإلفصاح و العرض" األدوات املالية(: 15قم )ر رلمعياا

"األدوا   28تم تعليق هذا املعيار و استبداله بتطبيق معيار املحاسبة الدولي في القطاع العام 
ة: االعتراف و القياس" و معيار " األدوا  املالي 29املالية:العرض"، معيار املحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . "األدوا  املالية: اإلفصاح" 30العام املحاسبة الدولي في القطاع 

 ض" لعر"المالية ا األدوات(: 28قم )ر رلمعياا

 رمعيايحل هذا املعيار محل و  (32) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم
، يضع 2001 ربيسمد يفدر لصاا األدوا  املالية: اإلفصاح و العرض (15قم )م رلعاع االقطا يف املحاسبة الدولي

األصول / حقوق امللكية و املقاصة بين األصول أو صافي  االلتزاما املعيار  مبادئ عرض األدوا  املالية مثل 
  املالية و االلتزاما  املالية.

  االعتراف و القياس"" األدوات املالية  (:29قم )ر رلمعياا

 رمعياو يحل هذا املعيار محل  (39) الدولي رقمتم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة 
و يضع املعيار مبادئ االعتراف وقياس األصول املالية، و االلتزاما   (15قم )م رلعاع االقطا يف املحاسبة الدولي

املالية، وبعض عقود شراء أو بيع البنود الغير املالية، وتم استبدل هذا املعيار بمعيار املحاسبة الدولي للقطاع 
 .  " األدوا  املالية 41عام ال

 1" اإلفصاح" األدوات املالية (:30قم )ر رلمعياا

و يحل هذا املعيار محل   IFRS(07) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم
، يتطلب املعيار من املنشآ  أن تقدم إفصاحا  في بياناتها (15قم )م رلعاع االقطا يف املحاسبة الدولي رمعيا

املالية تمكن املستخدمين من تقييم )أ( أهمية األدوا  املالية ملركز املنشأة املالي و أداؤها، و )ب( طبيعة و مدى 
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لتقارير، و كيفية املخاطر الناجمة عن األدوا  املالية التي تتعرض لها املنشأة خالل الفترة و في نهاية فترة إعداد ا
  .إدارة املنشأة لهذه املخاطر

 (: البيانات املالية املنفصلة34املعيار رقم )
، تطبق النشأة هذا املعيار على (27) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم

 أو بعد هذا التاريخ. 2017يناير  01البيانا  املالية السنوية التي تغطي الفترا  التي تبدأ في 
 (: البيانات املالية املوحدة35املعيار رقم )

تطبق املنشأة هذا املعيار  ،IFRS(10) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم
 أو بعد هذا التاريخ.  2017يناير  01التي تغطي الفترا  التي تبدأ في  على البيانا  املالية السنوية

 (: اإلفصاح عن الحصص في املنشآت األخرى 38املعيار رقم )
تطبق املنشأة هذا  ،IFRS(12) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم    

 1.أو بعد هذا التاريخ 2017يناير  01املعيار علي البيانا  املالية السنوية التي تغطي الفترا  التي تبدأ في 
 (: األدوات املالية41رقم )املعيار 

على  41يحتوي املعيار  ،IFRS(09) م صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقمت 
 رمزي،مقابل  قروض ميسرة وعقود الضمان املالي التي أبرمت بصفر أو إرشادا  تطبيق إضافية للتعامل معها

 املعامال  وقياس القيمة العادلة. أدوا  حقوق ملكية ناشئة عن عدم التبادل

، با  املالية وإلغاء االعتراف بهايتابع بشكل عام املتطلبا  املتعلقة باالعتراف باملوجودا  واملطلو كما  
لغ يجب قياس الذمم املدينة والدائنة قصيرة األجل بمبكما  .29املعايير املحاسيية الدولية  التي سبق إدراجها في
( محتفظ بها ضمن 1أداة دين )يعتبر  ، إذا كان تأثير الخصم غير جوهري.األولي االعتراف الفاتورة األصلي عند

يجب  ( لديه2)التعاقدية وبيع األصول املالية ونموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقا  النقدية 
ي مجرد مدفوعا  من رأس أن تكون الشروط التعاقدية التي تنشأ في تواريخ محددة للتدفقا  النقدية التي ه

املال والفائدة على املبلغ األصلي القائم ،تقاس بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول/حقوق امللكية، ما لم يتم 
 41ال يغير املعيار كما  تصنيف األصل بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز بموجب خيار القيمة العادلة.

يتم قياس جميع كذلك . 29لية النموذج املحاسبي األساس ي لاللتزاما  املالية في املعيار من املعايير املحاسيية الدو 
 2، بالقيمة العادلة. ستثمارا  في األسهم غير املسعرةاملشتقا  بما في ذلك تلك املرتبطة باال 

 االستحقاق سساأفق م ولعاع القطاا لية فيولدالمحاسبة اباقي معايير 

 : اآلتي فقو هذا املطلب عرض باقي املعايير ول يتنا

  التغيرات في التقديرات املحاسبية و األخطاء، املحاسبيةالسياسات   (:03قم )ر ريالمعا

، يحدد املعيار املعالجة (08) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم
  و التغيرا  في السياسا  املحاسيية و تصحيح األخطاء املادية.املحاسيية للتغيرا  في التقديرا  املحاسيية، 

  األجنبي فلصرر اسعاأفي ات لتغيرر اثا(: آ04قم )ر رلمعياا
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، يتعامل املعيار مع حساب (21) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم
يوضح متطلبا  تحديد سعر الصرف الذي سيتم استخدامه األجنيية و العمليا  األجنيية، و املعامال  بالعملة 

يصف املعيار كيفية االعتراف باآلثار املالية للتغيرا  في أسعار الصرف في أرصدة معينة، و لالعتراف بمعامال  و 
  البيانا  املالية.

  تكاليف االقتراض (:05قم )ر رلمعياا
، يصف املعيار املعالجة (23) الدولي رقمتم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة 

املحاسيية لتكاليف االقتراض و يتطلب إما التسجيل الفوري لتكاليف االقتراض كمصاريف، أو كمعالجة بديلة 
  مسموح بها، رسملة تكاليف االقتراض املنسوبة مباشرة الستمالك، أو البناء، أو إلنتاج األصول املؤهلة.

 اإليراد من املعامالت التبادلية (:09قم )ر رلمعياا

، يضع املعيار شروط اإلعتراف (18) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم
باإليرادا  الناشئة عن املعامال  التبادلية، و يتطلب قياس هذه اإليرادا  بالقيمة العادلة للمقابل املقبوض أو 

 القابل للقبض. 

  اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة (:20) قمر رلمعياا

، يضع املعيار متطلبا  (24) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم
  اإلفصاح عن املعامال  مع األطراف ذا  العالقة باملنشآ  املعدة للتقارير.

  اإلفصاح عن املعلومات املالية حول القطاع الحكومي العام (:22قم )ر رالمعيا

يصف املعيار متطلبا  اإلفصاح للحكوما  التي تختار أن تعرض معلوما  عن القطاع الحكومي العام 
  في بياناتها املالية املوحدة و هو غير قابل للتطبيق.

 اإليراد من املعامالت الغير التبادلية (: 23قم )ر رلمعياا

التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند االعتراف باإليرادا  من املعامال  غير  مل املعيار مع القضايايتعا
  التحويال . أوبائي جلالطابع ذا  ا في اإليرادا  تتمثل يتلوا ،التبادلية و قياسها

 منافع املوظفين(: 25قم )ر رلمعياا

منافع املوظفين، و تشمل توقيت االعتراف يصف املعيار املعالجة املحاسيية و متطلبا  اإلفصاح عن 
 .استحقاقا  املوظفين 39بااللتزاما  و املصاريف، وقد تم استبداله بمعيار املحاسبة الدولي للقطاع العام 

 عة رالز(: ا27قم )ر رلمعياا

، يصف املعيار املعالجة (41) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم
املحاسيية و اإلفصاح عن األصول البيولوجية و الحصاد الزراعي عند نقطة الحصاد عندما ترتبط بالنشاط 

 1 الزراعي.
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 ترتيبات امتياز تقديم الخدمات:"املانح"(: 32املعيار رقم )
  يصف املعيار املحاسبة الخاصة بترتيبا  امتياز تقديم الخدما  من قبل املانح، منشأة القطاع العام.

 (: اعتماد معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس االستحقاق33املعيار رقم )
، تطبق املنشأة هذه IFRS(01) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم

 أو بعد هذا التاريخ. 2017يناير  01طي الفترا  التي تبدأ في التعديال  على البيانا  املالية السنوية التي تغ

 (: االستثمارات في الشركات الزميلة و املشاريع املشتركة36املعيار رقم )
على  تطبق املنشأة هذا املعيار (،28تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم )

 أو بعد هذا التاريخ.  2017يناير  01البيانا  املالية السنوية التي تغطي الفترا  التي تبدأ في 
 (: الترتيبات املشتركة37املعيار رقم )

املعيار  تطبق املنشأة هذا، IFRS(11) تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم
 1.أو بعد هذا التاريخ 2017يناير  01على البيانا  املالية السنوية التي تغطي الفترا  التي تبدأ في 

 2 استحقاقات املوظفين للقطاع العام (:39رقم) املعيار

 IPSAS 39يحتوي املعيار (، 19تم صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم ) 
تطبق الكيانا  معدل يعكس  ،والقطاع العام الخاصة بموظفي على إرشادا  إضافية حول خطط مكافآ 

وصف املحاسبة واإلفصاح عن استحقاقا  املوظفين ، بما في ذلك  املعيارهدف من هذا  القيمة الزمنية للنقود.
(؛ املعاشا  ؛ ة واملكافآ  وتقاسم األرباحاالستحقاقا  القصيرة األجل )األجور واإلجازة السنوية واإلجازة املرضي

وغيرها من التأمين على الحياة بعد انتهاء الخدمة واالستحقاقا  الطبية ؛ استحقاقا  نهاية الخدمة، 
استحقاقا  املوظفين الطويلة األجل )إجازة الخدمة الطويلة ، واإلعاقة ،تعويض مؤجل ومكافآ  وتقاسم األرباح 

 على املدى الطويل( ، باستثناء املعامال  القائمة على األسهم وخطط استحقاقا  تقاعد املوظفين.

 القطاع العام  تجميعات (: 40املعيار)
 40يستخدم املعيار  ،IFRS(03صياغة هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم ) تم                  

يحتوي على ، كما ا  معينة على أنها عمليا  اندماجيصنف تركيب، كما نطاق املعايير املختلفة وله هيكل مختلف
  اإلعفاء الضريبي.املعامال  ، على سييل املثال  إرشادا  إضافية بشأن القطاع العام املحدد

 ينطبق على أي معاملة أو حدث آخر يفي بتعريف تركيبة القطاع العام.• 
عمليا  منفصلة في كيان واحد من القطاع العام". تتضمن أمثلة  قطاع العام بأنها "الجمع بينتعرف تركيبة ال• 

إعادة تنظيم الحكومة املحلية أو إعادة هيكلة وزارا  الحكومة املركزية؛ تأميم؛ مجموعا  القطاع العام ما يلي:
اإلقليمية، على سييل املثال عن طريق إعادة ترتيب الحدود اإلقليمية أومن خالل الجمع بين الكيانا  ؛ نقل 

 العمليا  من حكومة )أو وحدة حكومية( إلى أخرى.
لى جانب أي ما يلي ليس مجموعا  من القطاع العام: اقتناء أو استالم أصل أو مجموعة من األصول )إ• 

عملية؛ و افتراض التزام أو مجموعة مطلوبا  ال تشكل عملية. كما يستبعد املعيار  مطلوبا  ذا  صلة( ال تشكل
 لتشكيل ترتيب مشترك في البيانا  املالية للترتيب املشترك نفسه. من املحاسبة نطاقه 40
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تزاما  ذا  الصلة التي يمكن إجراؤها / أو االلعة متكاملة من األنشطة واألصول والعملية عبارة عن مجمو • 
 األهداف ، من خالل توفير السلع و/ أو الخدما . وإدارتها لغرض تحقيق الكيان

 تصنيف تجمعا  القطاع العام:• 
توليفة من القطاع العام ال يسيطر فيها أي طرف في املجموعة على واحد  يؤدي إلى كيان ناتج وهو إما :االندماج -

أو توليفة من القطاع العام يسيطر فيها طرف في املجموعة على عملية واحدة أو أكثر ، وهناك عمليا ؛  أو أكثر
 املزيج له الجوهر االقتصادي لالندماج. أدلة على أن

هو مزيج من القطاع العام حيث يسيطر طرف في املجموعة )املستحوذ( على عملية واحدة أو أكثر   :االستحواذ -
  الجمع ليس اندماج. ، وهناك أدلة على أن

عندما يتحكم طرف واحد في تركيبة القطاع العام في عملية واحدة أو أكثر نتيجة للدمج ، يعتبر الكيان الجوهر 
املؤشرا  االقتصادي لـلجمع في تحديد التصنيف املناسب. عند القيام بذلك ، ينظر الكيان في املؤشرا  التالية: 

 تعلقة بعملية صنع القرار.املؤشرا  امل واملتعلقة باالعتبار 
  االجتماعية)املنافع( االستحقاقات(: 42املعيار )

 و أسر محددة ممن يستوفون معاييراالستحقاقا  االجتماعية هي التحويال  النقدية املقدمة ألفراد و / أ        
تشمل األمثلة مزايا التقاعد احتياجا  املجتمع ككل.  ألهلية ؛ التخفيف من تأثير املخاطر االجتماعية ، ومعالجةا

 ، وإعانا  البطالة ، وإعانا  األطفال.
املخاطر االجتماعية هي أحداث أو ظروف تتعلق بخصائص األفراد و / أو األسر )على سييل املثال ، العمر • 

فية على والصحة والفقر وحالة التوظيف(وقد تؤثر سلًبا على رفاهية األفراد و / أو األسر ، إما بفرض طلبا  إضا
 مواردهم أو عن طريق خفض دخلهم.

مساعدة مستخدمي البيانا  املالية والتقارير املالية لألغراض العامة على تقييم طبيعة املنافع و الدف منه هو 
مخططا  املنافع االجتماعية ؛ وتأثير املنافع االجتماعية على  االجتماعية التي يقدمها الكيان ، وميزا  تشغيل

 1املالي للمنشأة واملركز املالي والتدفقا  النقدية.األداء 

 ((IPSASBم لعاع القطاالية في ولدالمحاسبة الثالث: مجلس معايير المطلب ا

 ((IPSASB الفرع األول: تعريف مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام
ع لقطاا لجنة نمكا في القطاع العام ليةولدا حل مجلس معايير املحاسبة 2004 ربنوفم 10من اء بتدا

تأسيسه سنة  مث املحاسبةملهنة  عامليةعن منظمة رة عباالذي هو  وإلتحاد الدولي للمحاسبين  لتابعةم العاا
تعزيز مهنة  يف الصالح العام و االستمرارخلي خدمة الداحسب نظامه  األساسيةمهنة ي تهدف لذ، وا1977

االلتزام تشجيع ولية قوية عن طريق   دويادقتصااتطوير  يف ملساهمةو ا،مختلف أنحاء العالم يف املحاسبة
 نيلعامة حا املصلحة عن قضايا ريلتعبوا هذه املعايير نيب الدولي ربلتقااتعزيز ، والجودة عالية باملعايير املهنية

  2.مالئمة كثرأ املهنية ةخلربن اتكو

 ((IPSASB  ملعااع لية للقطاولدالمحاسبة امجلس معايير الفرع الثاني: دور 

                                                                 

1 :  www.ifrs.org/projects/work/plan,  op cit. 

العربي للمحاسبين  املجمع، ترجمة جمعية  1الدولي للمحاسبين،"اصدارا  معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام"،ج تحادالا :2
 .04، ص 2009العموميين، مجموعة طالل أبو غزالة، عمان،
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في القطاع  ليةولدا مجلس معايير املحاسبة بتعيين( IFACB) نيللمحاسب اإلتحاد الدولي مجلس قامقد و 
ال  اإلدارية التي و الحكوميةا  لوحدا يفللمحاسبة املعايير ضع وعن  مسؤولةكهيئة مستقلة (، IPSASB) العام
املحاسبة  مجلس معايير عندرة لصاا املعاييرفقة مع ابياناته مون تكوأن يعمل على ي لذ، والربحالتحقيق  تهدف

مجلس معايير ر يصدس ألساا اعلى هذم. ولعاع القطاا مميزا و خصائص  االعتبار نيألخذ بعامع ، الدولية
 املاليةئم القوواير رلتقاا إلعداد الجودةعالية  معايير محاسيية عاملية في القطاع العام ليةولدا املحاسبة
االلتزام لتشجيع على اية يتم رختياى اخرأو  إفصاحا  إجباريةيتضمن ي لذي النقدس األسااعلى  الحكومية

بتها مع ريتم مقا ألساس االستحقاق املحاسبيفقا وللمحاسبة  معاييرار بإصد املجلسم يقو، لكذ ىلإ إضافة. بها
لية عن طريق تعديلها لتتناسب ولدا مجلس معايير املحاسبةعن درة لصاااملالية ير رلتقااإلعداد لية ولدا املعايير

ال إ املاليةير رلتقااد الية إلعدولدا مجلس معايير املحاسبة يحاول كما م، لعاع القطا  امنشآ  مع خصوصيا
 املالية  لبياناا عند إعداد  1.هذه املعاييرعن وج رخلر اربتم لعاع اصلة بالقطاذا  مسألة هامة  هناكن كاإذا 

مصممة لتلبية ن تكو يتلوا الخاصض لغرذا  ا املالية  لبياناا يبين املجلسن فإ، االستحقاقس ساأعلى 
أو لتشريعية السلطة والرقابة   اهيئا حللصاة ملعداير رلتقااخاصة مثل   صفاابو محددةاف طر  أحتياجاا
ى فع مستورجل أمن املجتمع ئح اشر ملختلفوجهة م فهيم لعاض الغرذا  ا املالية  لبيانااما أ لتنفيذية.ا
 داء. ألاعن  املساءلةأدوا   ميتقدو في تسيير املال العام لشفافيةا

 IPSASB :ملعاع القطاالية ولدالمحاسبة امجلس معايير اف هدالفرع الثالث: أ

معايير إعداد عن طريق تطوير  الصالح العامخدمة  ىلإ لإلتحاد الدولي للمحاسبينلتابع املجلس ايهدف 
إصدار ل لوطنية من خالوا بين املعايير الدولية على تسهيل املراقبةلعمل واعالية دة جوذا   التقارير املالية

تلف خمو في العالم  كوماحلف امن طرالستخدامها م لعاع القطاا يف املعايير املحاسييةمتكاملة من  مجموعة
ير رلتقاا إعداد يفلية ولدااملمارسا  فضل أعن  ادا إرشة ريألخا هذهثل متحيث ، الغير هادفة للربح ا لوحدا

 املالية التي تعدها املتعلقة بالبيانا لشفافية وا املساءلة نيسحتجل أمن م، لعاع القطاا  احدومن قبل  املالية
 ناه: أدلعناصر ا إلى تحقيق املجلسط نشا و في هذا اإلطار يهدف  كوماحلا

لعاع القطاا يفلية ولدا إصدار معايير املحاسبة( مIPSAS ؛) 

 ؛ املعاييرمع تلك  الدوليفق التوا تحقيقو قبولهاتشجيع 

 مجلس عن درة لصاا املاليةير رلتقااد اتتعلق بإعد و خبرا قضايا ل حوإرشادا  توفر ى خرأثائق ونشر
  على متطلبا إلى الحفاظ يهدفي لذ، ااملجلسعمل  هاما في إستراتيجيةا عنصر الدولية معايير املحاسبة

  .ملعاع القطاط اطبيعة نشاوخصائص  بعين االعتبارسبب يأخذ  ما لم يكن هناكر ملعياانص و هيكلو 

                                                                 

العربي للمحاسبين  املجمع، ترجمة جمعية  1اإلتحاد الدولي للمحاسبين،"اصدارا  معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام"،ج :1
 01، ص 2008العموميين، مجموعة طالل أبو غزالة، عمان،
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 ي ئرالجزالعمومية المحاسبة م اقع نظاالثاني: والمبحث ا

ى سة مد، ودراالعمومية في الجزائر أهم املراحل التي مر  بها املحاسبة ىلق إلتطرايتم  املبحث في هذا
 م. لعاع الية للقطاولدا املعايير املحاسيية ينو تبحنلعمومية ا املحاسبةم نظا اتجاه

 لعمومية. المحاسبة م انظار حل تطوامرول: ألالمطلب ا

 هذهلت مشو يلاحلاقتنا وغاية  إلى االستعمارمنذ  مختلفةحل امرة لعمومية بعدا املحاسبةم مر نظا
  1حل ما يلي :املرا

 : 1962لى غاية إ 1862من  االحتاللمرحلة  -1
ص لنصواعظم مبلعمل استمر احيث  الفرنس يم ئر خاضع للنظاازجلا يفلعمومية ا املحاسبةم نظان كا 
 املؤرخ اإلمبراطوريم ملرسوا السيمافرنسا  يفلعمومية ا املحاسبةم كم نظاحتكانت التي لتنظيمية والتشريعية ا
 1950 نوفمبر 13 يف املؤرخ 1413-50قم م رملرسوا ىلإ املحاسبة باإلضافةملتضمن تنظيم ا 1862مايو  31 يف
 املستعمرة.ئر اللجز يلملام املتعلق بالنظاا

 : 1975لى غاية إ 1962 االستقاللمرحلة بعد  -2

تلف خم يفملطبقة الفرنسية ص النصوامن  مجموعةار صدإئر بالعمل على ازجلاملرحلة قامت اهذه  يف
نص تنظيمي  أهملعل ي وئرازجلاقع الواعملت على تكييفها مع ، أو لعموميةا من مجال املحاسبةنب اوجلا
 و املحدد اللتزاما  1965كتوبر أ 14 يف املؤرخ 259-65قم م رملرسواهو ق لسياا هذا يفكره ذكن مي
لعمومي ااسب حملام صفة هلتكن  مللذين الئك أوا فيهم مبم، لعاع القطاا ىلإ املنتمين نياسبحمل  الياومسؤو

  لعمومية.انظام املحاسبة  بمفهوم
تصدرها  املصلحة التيا  مذكرو ريملناش ، التعليماا في مجموعةاملتمثلة لتقنية اعد القواباإلضافة إلى 

و زينة خل  اكل حساباف تعر 1967لعامة لسنة التعليمة اها مهالتنظيم من ر اطاإ يفلعامة للمحاسبة ا املديرية
 زينة. خل  احسابا و املتعلقة بمجموعا  1968/10/12 يف املؤرخة 16قم رلتعليمة ، ااستعمالهاكيفية  تحدد

 : 1990لى غاية إ 1975تشريعية من سنة  أحكام ار صدو إلفرنسية انين القوء الغاإمرحلة  -3

 يفلفرنسية ا االستعماريةللحقبة ة لعائدا و القوانين و األنظمةص لنصواكل ل بطاإ متملرحلة اهذه  يف
م حكاور ألك صدذ ىلإضف ، أيخرلتاانفس  يفدر لصاا 29-73قم رألمر م احكاأفق ، و1973 جويلية 05

و  1984 جويلية يف املؤرخ 17-84قم ن رلقانوا يفاردة لواتلك  و السيما، لعموميةا باملحاسبةتشريعية متعلقة 
ملرحلة ا هذه تميز فقد ن لقانوالسنوية ا قوانين املاليةتلف خم يف، و املعدل و املتمم واملتعلق بقوانين املالية

ن تنظيمي يكوأو نص تشريعي د جوم وعد، أي لعموميةا املحاسبةم لنظا القانونياغ ما يسمى بالفرد بوجو
  و قواعدها و املرجع األساس ي األول لها. ئها دملبا و الجامعلعمومية اللمحاسبة م لعار اإلطاا بمثابة

 : 1995لى غاية إ 1990لعمومية من اسبة لمحام انظان قانوار صدإمرحلة  -4

 و يحدد مجالينظمها ولعمومية ا املحاسبةكم حيي لذا القانونير إلطار اظهو بمثابةملرحلة ا هذهتعد 
 واملراسيم، لعموميةاو املتعلق باملحاسبة  1990أو   15 يف املؤرخ 21-90قم ن رلقانوار اتطبيقها بإصدق نطاو

                                                                 

 .11-9، ص:2003، 2حاسبة العمومية"، دار الهدى،عين مليلة، الجزائر،طمسعي محمد،"امل: 1 
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ز برألعل ، وئرازجلا يفلعمومية القانونية للمحاسبة اعد اللقو األساس ير ملصدابتطبيقه  الخاصةلتنفيذية ا
 : هذه املراسيم

 نياسبحملد اعتماوا و املتعلق بتعيين 1991 سيتمبر 07 يف املؤرخ 311-91قم ي رلتنفيذا مملرسوا 
 ؛ نيلعموميا

 نياسبحملا بمسؤوليةألخذ وط الشر و املحدد  1991 سيتمبر 07 يف املؤرخ 312-91قم ي رلتنفيذم املرسوا 
 ؛ نيلعموميا نياسبحملالية ويغطي مسؤتأمين ب كتتااكيفية و الحسابا جعة باقي امراءا  جروإ نيلعموميا

 و املحدد إلجراءا  املحاسبة التي يمسكها  1991 سيتمبر 07 يف املؤرخ 313-91قم ي رلتنفيذم املرسوا
 يف املؤرخ 314-91قم ي رلتنفيذم املرسوا و املحاسبين العموميين وكفايتها و محتواها. اآلمرون بالصرف

 . نيلعموميا نيللمحاسبف آلمرين بالصرا ريتسخاء بإجر و املتعلق 1991 سيتمبر 07

 17 يف 078قم رلتعليمة ور الة بصدوللد املحاسيية  للعمليا املزدوجلقيد ر ابظهو سمحتملرحلة افهذه 
ب حسا كل عملية تضم حيث أنم، لعاا املاللرقابة على وا املحاسيية  لعمليادورة اجل تسهيل امن  1991أو  

 عملهمق نطاو و مسؤولياتهمف بالصر و اآلمرين العموميين نياسبحملق انطاد  كما حد، مدينب حساوئن دا
 عملهم. أداء  يف تقصيرهماء جر  لعقوباوا

 . 2006لى غاية إ 1995لمحاسبي من ر اإلطاا إصالحمرحلة  -5

لعامة ا املديرية  فجند املحاسبي الجديدر إلطاوع املشر في التحضيراملختصة   لسلطااشرعت 
من باالنتقال يسمح  محاسبيوع مشراد إلعد، املديريةرا  طاإمن ن عمل مكوج فو 1995 سيتمبرللمحاسبة منذ 

 مت و التيلّذمة ا " إلى محاسبةنفاقه إ" متملا املحاسبيلتسجيل ايعتمد فقط على  الذيوق لصندا محاسبةم نظا
لفرنسية اامليزانية زارة لتابعة لوا هذام . حيث قا و املنقولةية رلعّقاالة ولدارد املواملحاسبي يضا بالتقييد أ

 متين ألعمومية العامة للمحاسبة ا باالتصال باملديرية الفوج بعدها( DGCPلفرنسية )التجربة امن  لالستفادة
ببعض  املاليةوزارة قامة وع ملشرا إعداد هذامع  وازاةو بامل 1997 أفريل 23 يفعليه  و املصادقةوع ملشرا إنجاز

 1لة: وللد املحاسبيللمخطط ل تطبيق فعان لضما اإلجراءا 

 :PCE لةولمحاسبي للدالمخطط وع المشرة لجديداعد القواآللي مع م اإلعالانظمة أتكييف  -5-1

دة، ملوجوا يلآلم اإلعالالة ضمن شبكة وللد املحاسبيملخطط اعد اة قوجمبر 2001سنة  يف متحيث 
و املخطط ، زينةخل  انة حساباومدم حد )نظاآن وا يف نيعلى نظام تحتوي ة ريألخا هذهصبحت أبذلك و

  2لة(.وللد املحاسبي

 لعموميين: المحاسبين اتكوين  -5-2

 : ينبرنامج تكوي إطار يف نياسبحملا و إعالملنوعية إجراءا  ة عد املاليةوزارة  اتخذ حيث 

                                                                 

"، مداخلة ضمن امللتقى الدولي بورقلة حول: اإلصالح 2008-2003عبد السميع روينة،"واقع إصالح املحاسبة العمومية في الجزائر :1
 7-5، ص:2011نوفمبر  29املحاسبي في الجزائر يوم 

نظام املحاسبة العمومية في الجزائر بين الواقع و متطلبا  تبني معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام"، خضير خبطي و يونس مونة،"  :2
 25-24مداخلة ضمن امللتقى الدولي بورقلة حول: دور معايير املحاسبة الدولية في تفعيل أداء املؤسسا  و الحكوما ،يومي 
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 العامع نظام املحاسبة العمومية في الجزائر في ظل تبني املعايير املحاسبية الدولية للقطاع واقالفصل الثاني      

~ 45 ~ 

 مكاتب ء ساورؤزينة خلء امنااب أبنوص خا 1990لسنة  ديسمبر1و  نوفمبر 30 يفن سيان درايوما
  املحاسبي الجديد.للمخطط م عاض عر ميتضمن تقد الوالئيةزينة خلى الد املحاسبة

  ل حوراء آلامناقشة ض وفيها عر مت الوالئيةزينة خلء امناص أخا 2000 أفريل 25م تكوينية يودورة
 ؛ لةوللد املحاسبيملخطط وع امشر

  ى لد املحاسبةمكاتب ء ساو رؤ  الوالئيةزينة خلء امنااب أخصت نو 2000ان جو 10م تكوينية يودورة
 لة. وللد املحاسبيملخطط اعد اقو ريسل حو الوالئيةزينة خلا

  كل من:ة لفائد املثيتةق للحقو املحاسبيلتقيد   الياح آجل شرأتكوينية من دورة  
 ؛ 2000 جويلية 09م لك يو، وذئبالضراقابضي ا كذو الوالئيةزينة خلء امناأ 

  2000 جويلية 13م لك يو، وذلوطنيةا و األمالكرك ماجلاقابضي . 

أرض للتطبيق على وع ملشرامن صالحية  التأكدجل أمن  االختيارملخطّط حيز وع اضع مشرو وبعدها 
  1:مرحلتين ربقع عالوا

 بجاية، تيزي وزو، تيبازة، هي بومرداس واليا ست ى لة على مستووللد املحاسبيملخطّط ا اختيار ،
 ؛ 2000 جويليةلتاسع اية من ابد و هذا، ميلة، غرداية

 إلى أن هذارة إلشار ادجت. و2003ية من سنة ابد هذان كا: و التراب الوطنيعلى كامل  ثم يعم االختيار 
املؤسسا   يفملطبق ( اPCN) املحاسبي الوطنيملخطط استلهامه من ا متلة وللد املحاسبيملخطط ا

 املحاسبةم حل نظاامن ما تطرقنا له من مر.  و2007 يف تجميده متوع ملشرا هذالكن ، االقتصادية
 . الحاليلعمومي ا املحاسبةم نقائض نظا ىلإ املواليملطلب ا يفق لسابق سنتطراملطلب ا يفلعمومية ا

 لحالي: العمومي المحاسبة م الثاني: نقائص نظاالمطلب ا

ة عد يفه رلعمومية قصواللمحاسبة  يلاحلم النظااثبت ل أألعماابيئة  يف الحاصلةرا  للتطوا نظر
  2نب نذكر بعض منها:اجو

 لة: ولدامة ل ذشاملة حوة نظرإعطاء م عد -1

تنفيذ واإليرادا  لعمومية تتعلق فقط بتحصيل ا املحاسبةر طاإ يف املحاسبيلتسجيل اعملية أن حيث 
ق حقوا كذ، وو املنقولةية رلعقاا كاألمالكمهمة ى خرأعناصر  إهمال متبذلك ي( ولنقدس األسا  )النفقاا
لذمة اعناصر  تسييرء سو ىلأدى إ و هذا، املحاسبير إلطارج اتتم متابعتها خا يتل، وااتجاه الغيرن يوودلة ولدا

 لة. وللد

 لة: ولدت اطريقة ترقيم حسابا -2

 بحيث، مجموعة الحسابا ازن فقد توأتسلسلي خطي م فقا لنظاوزينة خل  احسابا مجموعةترقيم 
ب ساحلااسب معرفة حملايصعب على  مما متشابهةين وعناذا   الحسابا من ة ريكباد عدأعلى  تحتوي صبحت أ
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الجديدة   لعمليااتفرضها  التيرا  لتطواخاصة مع ، بتسجيلهام يقو املالية التيلعملية ع ايطابق نوي لذا
 1لة.ولدف امن طر املمارسة

 لمحاسبية: ت المعلومااتجميع وصعوبة تركيز  -3 

م نظاد جووتتطلب  التي املحاسيية الجديدة  لتقنيااال يتماشى مع  املعلوما  املحاسييةتركيز وميع جت
ال تتم  التركيزعملية إن بل ، لتسجيلاكز اتلف مرخممن  املحاسيية  ملعطيااتلف خميسهر على تركيز  يلآإعالم 
 ارا . لقرا و اتخاذ املعلوما تأخر حصر  يفا يسبب ممملناسبة ل اآلجاا يف

 لمحاسبية: ا لوثائقاتعقيد  -4

سهولة م عدوبتعقيدها تتميز  املدونةر طاإ يف توفرهاجب الوااملحاسيية لوثائق امل جمأن حيث 
 . استغاللها

 لمالية: ا االعتمادات استهالكمحاسبية لمتابعة د توفير قيوم عد -5

فق تبويب ولية آتتم بصفة  أنهاغم رلوحيد القيد اعن طريق  املحاسبةرج خا  سجال يفحيث يتم متابعتها 
  لعمليااهذه لقيد  مخصصة  حساباب غيا يفلعمومي ااسب حملاعلى  إضافيء ا ينتج عنه عبمم، امليزانية

ا  حدأداء وتقييم  في مجالة مالية مفيد  لعمومية ال يوفر بياناا املحاسبيم لنظا  ارجاخمن فإ، يلبالتاو
لعمومي ا املحاسبةم على نقائض نظاف لتعرابعد و 2لتكاليف.اس قياوفي استغالل املوارد املالية م لعااع لقطاا
 م. لعاع الية للقطاولدا تبني معايير املحاسبة  متطلبا املواليملطلب ا يفض لتعراسيتم  يلاحلا

 م لعاع الية للقطاولدالمحاسبة اتبني معايير ت لثالث: متطلباالمطلب ا

 تبني املعايير املحاسييةعلى ة مساعد املتطلبا مجموعة من  ريتوف الجزائريةلة ولدايتوجب على 
 : مالئمة ريلغا الجزائريةلبيئة ابسبب هذا م، لعاع الية للقطاولدا

 : لعموميةالمحاسبة م انظا إصالح -1

ا لذ، نبهاتلف جوخم يفر لقصواجه ة أومن عد النظام املحاسبي العمومي الجزائري منه  يعانيملا ا نظر
 محاسبي جديدم نظا إيجاد( PCE) إصدار مجموعة من القوانينل من خالو هذا ( املاليةوزارة لة ) ولداب على جي
 م. لعاع القطا  اليها مؤسساإلة تستند وللد املحاسبيملخطط وع امشر تجميدخاصة بعد ، 

 لمحاسبي: س القياس اساأتغيير  -2

تحقيق ال يساعد على س ألساا هذاأن حيث ي، لنقدس اساأعلى  يلاحلالعمومية ا املحاسبةم نظا العتمادا نظر
يع زتو ر أوتطول حو  ال يوفر بيانا، من جهة الحكومية هذاا  لوحدق احقو  وماالتزالكامل عن ا اإلفصاح
ا لذى، خرأمن جهة  املخزونا متابعة  و و اإلهتالكا ل ألصوابتقييم ، الحكوميةا  للوحد املاليةلذمة اعناصر 

س ألساا هذاأن  ىلرة إإلشار ادجت. و ساس االستحقاق املحاسبيإلى أل بالتحوس لقياس اساأيتوجب تعديل 
ادا  يرإمن  يخصهاميلها بكل ما حتحيث يتم ، بهامة مالية خاصة ذا هلشخصية معنوية  املاليةلسنة ايعطي 

 متابعةولعينية ل األصواتقييم  ىلإضافة ف، إلصرأو املتوقع للتحصيل املوعد النظر عن ايف بغض رمصاو
 . إهتالكها
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 لسلطة: اتخفيف مركزية  -3

ون يع شؤمجكومة حلاتتولى حيث ، لسلطةالسابقة مركزية د العقوا يفلة ولد  امؤسسا  شهد
كل  يف املعلوما  املحاسييةلوضع تنميط نظم ا هذانتج عن ، وقابةور  تخطيطمن  املستويا  اإلدارية األخرى 

كل  نيبف دهلا الختالفا نظر، ولنظماهذه سلطة تطوير ا  لوحدا هذهمن أي منح دون  الحكوميةا  لوحدا
  1كل منها. يفسيختلف داء ألا  احدوو  و األنشطة البرامجتصميم ن فإى خروأحكومية ة حدو

 م: لعاع القطاالعاملين في ايب رتدو تأهيل -4
لعمومية ا املحاسبةان عوأ تأهيل...( العاليلتعليم ، وزارة ااملالية)وزارة  املعنية  هاجلايتوجب على 

و ..علميا الجامعيينلطلبة ، امجلس املحاسبةى لقاضي لد، ايلملااقب املرف، اآلمر بالصر، العمومي ااسب حملا
 2يتوجب ما يلي: ا لذ، املعاييرفق مع املتوا املحاسبيم يد للنظاجلالتطبيق ن اجل ضماأعمليا من 

 م؛ لعاع الية للقطاولدا بتبني املعايير املحاسييةخاصة  املهنيينو  نييميدألكاا بمشاركةيبية رتددورا  عقد  -

 م. لعاع الية للقطاولدا املعايير املحاسييةلتكوين لكي تتضمن اكز امرو  في الجامعا سية رالدااملناهج تطوير  - 

 ارات: لقري امتخذف لسياسية من طرة المساندوالدعم ا -5
من ة مساندوعم ل دال من خالإئر ال يتم ازجلا يفم لعاع الية للقطاولدا املعايير املحاسييةتطبيق أن 

م ضمن نظا هذه املعايير ينتبن لتنفيذية ...( ألالسلطة ، التشريعيةالسلطة )ا األطراف ذا  العالقةيع مجقبل 
  .نجاحهجل أعالية من ءا  كفاة وريمالية كباعتمادا   ريتوفم لعمومية يلزا املحاسبة

  لعمومية:ات لمؤسسااتكنولوجيا حديثة في ت وتبني تقنيا-6
تكنولوجيا  رييتوجب توفم لعاع الية للقطاولدا املعايير املحاسييةفق مع التواجل تسهيل عملية أمن 

 املحاسبيفيما يتعلق بالعمل  اإلنجازمن سرعة  يزيد املحاسيية اإللكترونيةلنظم ام استخدن األ، فعالةوكافية 
 . املاليةير رلتقااعلى  إيجابيثر أله ن ا يكوممقة دكثر أ محاسيية  على معلومال صوحلايتيح فرصة و 
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 لعمومية: المحاسبة م انظاوع تطوير مشرالثالث: لمبحث ا

مديرية أ  بدي لذالعمومية ازينة خلا محاسبةم نظا إصالحوع مشرض ملبحث عرا هذاول يتنا
، جديد محاسبيمخطط اد عدإا مهمة هل  سندأ جنة خبراءللعمومية بتنفيذه عن طريق تشكيل ا املحاسبة

 املاليةئم القوامستخدمي   حاجيار تطو ملواكبةلعمومية ازينة خلا محاسبةم تطوير نظاوإلى عصرنة ف يهد
 ار. لقرا التخاذ املعلوما  ريتوفو الحكومية

 لية: املوالعناصر افق وئر ازجلا يفلعمومية ااملحاسبة  منظا إصالحوع مشرن مضمو ميسيتم تقد 

 ؛ لعامةانة ازملوم انظا تحديثوع شرمبلتعريف ا 

 ؛ لعموميةا املحاسبةم نظا إصالحوع مشرض عر 

 لعمومية. ا املحاسبةم نظا إصالحوع مشراف هدأ 

 لعامة انية الميزم اتحديث نظاوع لتعريف بمشرول: األالمطلب ا

 تخطيط يف املعتمدةساليبها أتطوير و تحديث وغبتها رئر عن ازجلاعربت ا  أسنو 08 يلامنذ حو
لية دو هيئا   و مع مؤسساتعاقدها ل لك من خال، ذلرقابة عليهااساليب ا أكذ، وامليزانيةتنفيذ و ريضحتو

 تولي هذايعرفه ي لذا ريلكبالتأخر اغم . ور امليزانيةنظم  تحديث إطار يفر ملساا هذا يف االستشارة ميتقدولتمويل 
ساليب ألنهائي لتطبيق ايخ رلتاد اقد حد، وهذايومنا  ىلإمعتبرة نسبة ف فيه يعرل ألشغام اتقدأن ال ح إالصالا
  2012.1يخ رلعامة بتاا على امليزانيةح الصالا
 يفساسا أ Projet de Modernisation des Systemes Budgetaires امليزانية م نظا تحديثوع مشرر وحمثل مي

يشمل ولعمومية النفقة اتسيير  يفلنتائج افق ولقائم ا إلى التسييرلوسائل افق ولقائم ا التسيير يف االنتقال
 لتالية: ا املحاور 

 ا ؛ لسنود املتعداامليزانية ر طاإ 

 داء؛ ألا  امؤشرولنتائج س اساألقائمة على ا البرامجنية اميز 

 ؛ ثائقهاوو لقائمة ا امليزانية ميتقد تجديد 

 ؛ جديدي عضون قانود عتماا امليزانية ودورة  تجديد 

 ؛ نيةاللميز املحاسبير الطاا تجديد 

 ؛ امليزانية ريضحت يف املعلوما  املعتمدةنظمة أتطوير د وعتماا 

  ين. ريملسالية ومسؤولرقابة اتعزيز 

  أهدافهو لعامة انية الميزم اتحديث نظاوع مشر هيكل -1

  2:هما نيساسيأ نيمن عنصريوع ملشرا هيكلن يتكوووع: لمشرا هيكل -1-1

متكامل ر الطاا هذان يكوا : لسنود انية متعداميزر طاإ ينلتالية: تبا املحاور ته حترج تندو :امليزانية رطاإ -1-1-1
، لتشريعيا املستوى على م بشكل تاامليزانية على سنوية  يحافظكما ، الجارية  لنفقاوا االستثمارا يغطي إذ 
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لوضع الية تتكامل بذلك مع املوا الثالثةا  لسنوى اعلى مد ممتدة  مع توقعام تقدوضر حتلسنوية افامليزانية 
  الفترةلكلي لنفس ا ياالقتصاد

لالختيارا  االقتصادية رة ستشاوانفتاحا اكثر   أعلى نقاشال صوحلافع ابد :امليزانيةض عرو ميتقد نيسحت -
 ؛ للحكومة االجتماعيةو 

قبة نوعية تكاليف امرولتقييم اا على ēرألمر بقدايتعلق  :املاليةى وزارة لد االستشارةظيفة وتعزيز  -
 ؛ يةزارلوا االعتمادا   طلبا يفجة رملد  السياساوا االستثمارا 

يع رتقوية متابعة تنفيذ مشا، ولنفقةافعالية  يف مساهمتهاجل توسيع أمن  امليزانيةلرقابة على اتطوير وتعزيز  -
 لعمومي. ع القطاا يف االستثمارعلى رة لقدوا النجاعةفع ر لهدفلعمومي ا االستثمار

اد موونظمة أتركيب ء وقتنااعلى أساسا لعنصر ا هذايرتكز  :املعلوماتيةو األنظمة  اآللي مإلعالا -1-1-2
ف سو الحديثة  لتكنولوجياوا يلآلم اإلعالل أدوا  استعماإن امرتفع. رة وذا  أداء مج معلوماتية متطوابرو

لى تنفيذها عو حتى ها ميمن تقداء بتدا امليزانية  معطيار بتتبع تطوف آلمرين بالصرااملالية و زارة يسمح لو
لعمومية سيتم انة ازملوم التعريف بتحديث نظااا سبق مم(. ووالئية، جهوية، )مركزية املستويا تلف خم
 املواليملطلب ا يفلعمومية ا املحاسبةم نظاإصالح وع مشرض عر ىلق إلتطرا

  لتنفيذه: املتخدة و اإلجراءات لعموميةالمحاسبة م انظاإصالح وع مشرض لثاني: عرالمطلب ا
 نظام املحاسبة العمومية: إصالحعرض مشروع  -1

لعامة للمحاسبة ا املديريةعن طريق  املاليةوزارة لة قامت ولد  امؤسسا إصالححركة ر طاإ يف
جل أمن ، لعموميةااملحاسبة ان ميد يف نيليودو نيليحم نيخصائيأمن ن عمل تتكولجنة لعمومية بتشكيل ا

، هدا املجال يفملتقدمة ول الداخبرا  من و االستفادة لعمومية ازينة خلا محاسبةم نظا إصالحوع مشر ميتقد
، لعموميةازينة خلا محاسبة منظا و عصرنة تطوير لهدف يئرازجلم النظاامتشابه مع م محاسبي ا نظاهل يتلوا
 و اإلفصاحلشفافية ا وتحقيقلعمومية ارد املوا و االقتصاد في تسيير الرشادة فعالة لتحقيقأداة ي يصبح لك
 1.كوميحلط النشاالدقيق عن نتائج والشامل ا

تعليمة عامة وع مشراد للجنة بإعدالعمومية قامت هذه العامة للمحاسبة ا املديريةاف شرإت حت
من ي لذ"والة وللد املحاسبيملخطط ان" ات عنوحتلة وللد املالية  لعملياالقيد ة جديد  نة حساباوتتضمن مد

. املختصة الهيآ ف قة عليه من طردملصاالعمومية بعد ازينة خل  احسابا مجموعةنة وشأنه تعويض مد
، لةوللد املالية  بالعملياص خا محاسبير طاإضع و ىلإئر ازجلا يفلعمومية ا املحاسبة إصالحوع يسعى مشر

جها من استخراكن مي التي  لبيانااية وددحممن  يعاني التيلعمومية ازينة خل  انة حساباونقائص مدارك لتد
لة. وللد املاليةلذمة امل عناصر جمض ال تسمح بعر يتلي، والنقدس األسااها على ادعدإ مت التي املاليةئم القوا
 يف االستحقاقس ساأو تطبيق حننوعية ة لعمومية قفزا املحاسبة إصالحوع مشر ربيعتس، ألساا اعلى هذو

  لبياناا مييسمح بسرعة تقدل فعا محاسبي معلوماتيم نظاء نشاإجل أئر من ازجلا يفلعمومية ا املحاسبة
ن نتائج تنفيذ قانوض عرولة ولدم اخصول وصوأمل جمل حو، نيلومعقولة للمس ؤ ل جاآ يفولدقيقة ا املالية
 املساءلة ألغراضتوظيفها و االقتصاديةارا  لقرا اتخاذجل ألعمومية من اللخزينة  املاليةلوضعية وا املالية
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 السجال  ىلء إللجودون ا املحاسبة  من سجالة بصفة مباشر املعلوما  هذهج تستخر بحيثداء، ألاتقييم و
 لعمومية.ازينة خل  احسابا مجموعةنة ولقائم على مدم النظاا يف بهل مع ن كما كا اإلحصائية

لعمومية سيتم ا املحاسبةم نظاوع ملشرض لسابق من عراملطلب ا يف إليهما تطرقنا ل من خالو
 .وعشرملالتنفيذ  املتخذة  ىلإ يلاملواملطلب ا يفض لتعرا

 وعلمشرالتنفيذ ة لمتخذاءات االجرا -2

 لية: ت دولتعاقد مع هيئاا 2-1

لقانونية الناحية ائر من ازجلا يفلعامة ا امليزانيةم نظا تحديثعن  الحديثنطلق الي: ولدالبنك اتفاقية ا 2-1-1
 18 يف املتوقعة 7047ب ح/ت حساحت الدوليلبنك ات مع مت التي االتفاقيةلك بعد ذ 2001 جويلية 17من اء بتدا

 يفا  وسنو 03ا دام تأخرف عر االتفاقيةلكن تنفيذ ، وامليزانيح إلصالابتمويل برنامج  املتعلقة 2001 أفريل
لتكلفة ا ىلإ باإلضافةمكوناته  نيتبوع وويله للمشرمتص ختير رتقاار بإصد الدوليلبنك م اقار الطاا اهذ

 1586000لغ مبا  "لسنود املتعدا امليزانيةر طا: "إ1توقيع عقدين مت 2004كتوبر أ يفوع، وللمشر اإلجمالية
لنفقة دورة اتوقيع عقد لتجديد  2005 أفريل يفليتم ، أورو 435000بلغ مب"  امليزانية ميتقد نيسحت، وأورو

 . أورون مليو 2.2ه رلغ قدمبلعمومية ا

 ربتعت، و1984" سنة CRC SOGEMA": تأسست مؤسسة " CRC SOGEMA" لتعاقد مع مؤسسة ا 2-1-2
يع رتنفيذ مشادارة والا يفو التسيير مجال يف االستشارة  خدمام تقد التيلكندية ا املؤسسا  ربكأمن ة حدوا
 يفئر ازجل  البيئية. تعاقدوا واالجتماعية االقتصاديةلتنمية ا مجال يف الدوليون لتعاا مجال يفة ريكب

 : نيعومشر يف املؤسسة

م نظا تحديثسم ات حت 2007-2004ل خال املمتدةة رتللفول ألوع املشراعقد  مت ول:ألوع المشرا2-1-2-1
ويل بيئتها حت ىلإمية الرا اإلصالحا من  مجموعةئر ازجلاسست أحيث ، الدوليلبنك ابتمويل من ، امليزانية

لعمومية النفقة ا تسييرم نظا إصالحد جناملاليةع قطاح إلصال الثالث األساسية املحاور  نيمن ب، املؤسساتية
 .(MSB) امليزانيةم نظا إصالحوع ضمن مشر واملسجلة

 اء: جزث أعلى ثالوع ملشرا يحتوي 

 ا ؛ لسنود املتعدا امليزانية إطار -

 ؛ امليزانيةنشر ض وعر نيسحت -

 . املاليةزارة لو االستشارةظيفة وتعزيز  -

ق إلنفاإدارة ا نيسحتف دđ 2012-2008 نيب ما املمتدةة رتللف الثانيوع ملشراعقد  متلثاني: وع المشرا 2-1-2-2
 ل: ساسا أيوجه ول وألوع املشرر امسا الثانيوع ملشراصل ايو للشعب. الخدما  ميتقد نيسحتم ولعاا

 ؛ لنتائجس اساألقائمة على ا امليزانية مجال يف امليزانيةبتنفيذ  نيملكلفا األعوانيب رتدو املؤسس يلدعم ا -

 محتويا . البرامجس ساأعلى  2012نية سنة اميز ريلتحضرا  لقداتأهيل و الجديدم لنظاالعمل على تطبيق ا -
 : الثانيوع ملشرا

 ا املدىعلى   لنفقار اطا، إالقانونيلدعم ا( ملتوسطCDMT ؛) 
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 املعلوما م نشر نظا (SIGBUD ؛) 

 ؛ لتكوينا 

 اإلتصال . 

 وع: لمشرالمكلفة بمتابعة ت الهيئاا 2-2

 : يفتتمثل وهيكل تنظيمية مكملة لبعضها ث ( على ثالMSBوع )مشرر يعتمد مسا

  ك رحملا بمثابة ربيعتي لذوا املاليةى وزارة خلي على مستوداعملي وظيفي وهيكل تنظيمي

 ؛ ينامليزح االصالالعملة 

  وزارة أو كل ى عملي على مستووظيفي وهيكل تنظيمي( هيئة عموميةMIP ؛) 

 ذا  لتوجهاوا الكبرى ارا  لقرا اتخاذجل أكومي من حلا املستوى على  يتهيكل مؤسسا  
لعمومية ا واملؤسسا ية زارلوا الهيئا  نيبور لتشادل والتبااتعزيز و اإلستراتيجيةلطبيعة ا

 الثانيملطلب ا يف إليهما تعرضنا ل من خال. وامليزانيح باإلصال املتعلقة املجاال  يف األخرى 
 املحاسبةم نظا إصالحوع مشراف هدأ ىلق إسنتطروع ملشرالتنفيذ  املتخذة لإلجراءا 

 .اآلتيملطلب ا يفلعمومية ا

 لعمومية. المحاسبة م انظا إصالحوع مشر أهدافلثالث: المطلب ا

زينة يسمح خلا ملحاسبة معلوماتيم تطوير نظا ىلإلعمومية ا املحاسبةم نظا إصالحوع مشرف يهد
ل اجم يفتوظيفها ار ولقرا إتخاذجل أمن  للمسؤولينمعقولة ل جاآ يفوعالية دة جو  ذا  معلوما ريبتوف
لشفافية ا تحقيق لهدفم، لعاع القطاا  احدو ملختلفداء ألاتقييم وكومي حلط النشااليل نتائج حتض وعر

  1.لةولعامة للدا امليزانية تسيير يف والرشادة

اسبة حملم انظاح صالاف إهدألة وللد يباسحملالعامة للمخطط التعليمة وع امشرد حدر، إلطاا اهذ يفو
 :  اآلتيةلعناصر افق وئر ازجلا يفلعمومية ا

 ؛ لةولد  امل نشاطاجمقيقة عن ود موثوقة  معلوما ريتوف 

 لعمليااعية ومشرو الرشادةن لعمومية لضماارد املوا تسييرفعالة للرقابة على أدوا   ريتوف  
 ؛ لةوللد املالية

 متخذي  حاجيا يبتلاءة ولقراسهلة   معلوماض معقولة تعرل جاآ يفئم مالية اقو ميتقد 
سيسمح ، لةوللد املالية  لعمليااتلف خممتابعة قيد ولرقابة ا أهداف ىلإضافة ار. إلقرا
 بتحقيق ما يلي:  الجديد املحاسبيم لنظاا

  مكونا بمختلفلة ولدا ممتلكا معرفةē؛ ا 

 ؛ لعموميةا الخدما تكلفة  تحديدمكانية إ 

 دارة. إلط انشاأداء  فعاليةتقييم ولسنوية النتائج ا تحديد 
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م نظاومفاهيم  ىنيتب محاسبيم نظااد عدإلة على ولدا محاسبةم عتمد نظا، ااألهداف هذهلتحقيق و 
ا هذحيث يتضمن م، لعاع القطاا  احدط ونشا  مع خصوصياءم تكييفها لتتالو الخاصع لقطاا يف املحاسبة

 محاسبة يفلتالية املفاهيم إدراج العمومي عن طريق ااسب حملايكن يستعملها  ملة جديد  حسابام قساأ ريألخا
 لعمومية. ازينة خلا

 لعمومية: افي محاسبة ت لممتلكااتطبيق محاسبة  -1

 وغير املنقولة واملمتلكا  لالستثمارا  املحاسبيلقيد الة هو ولدا محاسبةم لنظا األساسية األهدافمن 
عن زل لتناأو ا إهتالكزة أو حيا  ملتابعة تسجيل عمليا  حسابام قسااث أستحدالة عن طريق وللد املنقولة

 التيزينة خلا محاسبة يف االعتبار نيتكن تأخذ بع مل  لعمليااهذه إن حيث ، لعموميةا را واالستثماا  لتجهيزا
قيمة ومكانية تقدير حجم م إا ينتج عنه عدمم ، لعملياالناتج عن هذه ي النقداألثر اتعتمد على تسجيل 

توسيع  ىلإئر ازجلا يفلعمومية ا املحاسبة إصالحوع مشرف يهد، لوضعيةاجهة هذه املوولة. ولدا ممتلكا 
عن ، الحكومية املاليةئم القوا يفعرضها ولة وللد املاليةو لعينية ل األصواتسجيل  ىلإزينة خلا محاسبةق نطا

 باالعتمادلك ، وذاملنقولة وغير املنقولةلة ولدا ممتلكا تلف خمجل قيد قيمة أمن ة جديد  طريق فتح حسابا
ا  حدط وخصائص نشا االعتبار نيبع ألخذامع  الخاصع لقطاا محاسبة يف  لتثبيتااة جلمعا  على تقنيا

 التي واملمتلكا  االستثمارا   حسابا مجموعة يف املمتلكا تسجيل تحديد مجال "متحيث م، لعاع القطاا
 لها التي املمتلكا  االعتبار نيألخذ بعدون امنفعة عامة  تحقيقجل ألعمومية من افق املرف اتستعمل من طر

يتم ف سوى، خرأ ىلإكمها من سنة اترولة ولدا ملمتلكا لضخم اجم حلابسبب وثقافية. أو  تاريخيةقيمة 
لة قيد وللد املحاسبيملخطط امن تطبيق  ىلوألالسنة ا يفحيث يتم ، حلالة على مرولدا محاسبة يفجها إدرا

ل خال إنجازها مت التي االستثمارا باقي إدراج يتم ف سو، لثانيةاملرحلة ا يفما .أفقط  الجديدة االستثمارا 
 تقييمها. وبعد حصرها  اضيةاملا  لسنوا

 . لعموميةالمحاسبة الة في ولمستحقة للدق الحقواتطبيق محاسبة  - 2

لدفاتر امن   معلوما ميتقدم لنظااستطاعة م العمومية هو عدازينة خلا محاسبةب هم عيوأمن 
م لك لعد، وذتحصيلهايتم  مل يتلوالة ولدف الدفع من طرامستحقة  الحقوق عن حجم  املحاسيية والسجال 

ن أل، لةولدة الفائد الحقوق   ثباإعند ي ثر نقدأال ينتج عنها  التي  لعملياالتسجيل هذه   توفر حسابا
  إلثبام اال تقد، ولعموميةا لإليرادا لفعلي التحصيل اتغطي فقط مرحلة ي لنقدس األسااعلى  املحاسبة
يتم متابعتها  يتل، واصلةحملا ريغ اإليرادا باقي أو ها ؤلغاأو إ إثباتها مت التي لإليرادا  يلامجإلاملبلغ اعن  املحاسبي

 محاسبة يف املستحقة الحقوق  محاسبةإدراج  مت، لنقائصاهذه  ملعالجة 1املحاسبة.رج حصائية خا  إسجال يف
 يفملرخصة الة ولدق الكل حقو املحاسيية والسجال لدفاتر ا يف املحاسبي  إلثباا تحقيقلة عن طريق ولدا

 تحصيلحل امر ملختلف املحاسييةملتابعة ا تحقيقجل أمن ، تحصيلهاليس عند و إثباتهاعند  املاليةن قانو
عند و إثباتهاعند  اإليرادا لقيد  تخصص  لك عن طريق فتح حسابا، وذلنتائجاتقييم ولعمومية ا اإليرادا 

 املحاسيية السجال من  تحصيلهايتم  مل التي اإليرادا باقي  يسمح بتحديدف ا سومم تحصيلهاعند ولغائها إ
ليها ف إيهد التي األساسيةلنتيجة وابتحصيلها.  املختصةدارة إلأداء اجل تقييم أمن  املاليةئم القوا يفعرضها و
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ل والخصوم وألصايسمح بتجميع كل  عمومي محاسبيم نظاء نشاإلعمومية هو ا املحاسبةم نظا إصالحوع مشر
يتم عن طريقها رة، ساخلأو الربح ب احساس ساأعلى  ىنلة ال تبولدانة ازهي موة وحدواثيقة و يفلة ولتابعة للدا

فعلية لا املاليةلوضعية ن اجانب بيا ىلإلة ولد  امستحقاوض وقرن ويوودلعمومية ا االستثمارا حجم ض عر
تقييم وقبة اا يسهل عملية مرمملة ونة للدازعلى شكل مو امليزانيةتنفيذ  عرض نتائجضافة ، إلعموميةاللخزينة 

 .املختصة الهيآ ف طر كومي منحلط النشاا
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 خالصة: 

نستخلص من هذا الفصل أن النظام املحاسبي العمومي للدولة له القدرة على تلبية احتياجا  
املحاسبي الذي يعتبر مالئما وقابال للتطبيق في  االستحقاقمستخدمي القرارا  املالية ويعتمد على أساس 

ومن أجل نجاح مسار العمل املحاسبي في  IPSASاملحاسبة وفق متطلبا  معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 
 IPSASالقطاع العام يجب العمل على توفير املقوما  الالزمة لذلك و تبني معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

أهداف منشودة ومطلوبة ولها دور في تعزيز تطوير املساءلة العامة والشفافية املالية تؤدي إلى تحقيق وإنجاز 
ومصداقية البيانا  املالية واجتناب االختالل ومحاربة الفساد و إهدار املال العام وسوء تسييره،كما للمعايير 

ية والتنسيق مع املنظما  الدولية،تعتبر الرقابة الفعالة املحاسيية الدولية للقطاع العام دور في الرقابة املال
والفاعلة أساس نجاح أي نظام فبدونها ال يمكن ملكونا  النظم أن تتمكن بمفردها من توفير التأكيد املعقول بأن 

 للوحدة في ممارساتها لوحدها ستنجز األهداف املوضوعة.
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 تمهيد

ع لية للقطاولدامعايير املحاسبة تبني  جهةالعمومية ملوا املحاسبةم نظا إصالحقع والفصل ا هذاول يتنا
 مباحث: ث لفصل من ثالا هذان يتكوم ولعاا
سة رالداملبحث منهج ا هذاول حيث سيتنا، التي سيتبعها الباحث سةرالداءات اجروإ:منهجية ول ألاملبحث ا
ح شر ىلإ باإلضافة، لعينةا و تحديد رختيااكيفية ، وسةرالدا و تحديد مجتمع ت،لبيانااع مجق طر، وملتبعا

 هذات ثباق وصدس قيا، واملختارةلعينة اد افرأعلى ن وزع ستبياا يفو املتمثلة  سةرالداد أداة اعدات إخطو
عليها ل صوحلاسيتم التي  لنتائجا يفلدقة والثقة ز اا يعزمبته افقرح ضووو  سالمة لتأكد منا أجلمن  االستبيان

سة رالداليل نتائج حت يفم ستستخدتحديد األساليب و االختبارات اإلحصائية التي  ملبحثا هذاول يتنا و.كما 
و اختبار نوع لعينة اد األفرالديموغرافية لوصفي للخصائص التحليل ا :الثاني ملبحثاما ، أفرضياتها ر ختباوا

 الجزء سطةاعنها بوت لبياناا جمعت يتلواستها درا مت التي لعينةاد افرأليل خصائص حت يفول سنتناو البيانات
ات أداة مناقشة فقرو وهذا بتحليل نتائج االستبيان تحليلول لثالث فيتنااملبحث اما أ .االستبيان منول ألا
لبحث على اعينة اد فرت أستجابااليل حتولبحث ت اليل فرضياحتولنتائج ض ابعرم حيث سنقو، سةرالدا
.   اإلحصائيم لنظااسطة ابو، أهدافيحقق  امبوحدا  لك فيما يتعلق بكل فرضية علىم وذملستخدس املقياا
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 و اإلجراءات املتبعة لمنهجيةول: األالمبحث ا

 مساهمتها ىمدم ولعاع الية للقطاولدا معايير املحاسبة دور على ف لتعرا ىلإسة رالدا هذه تهدف

عملية اإلصالح لتحقيق االنسجام و التوافق مع متطلبات البيئة الجديدة و تحقيق مزايا اقتصادية في ظل يف
ملنهج ع ابإتباقام الباحث  ،ئرازجلا يفلعمومية ا املحاسبة مقع نظاوابالتطبيق على  الشفافية التامة و ذلك

الحقائق  عمج، والظاهرة سةدرا ىلف إلتحليلي يهدالوصفي ا و ذلك ألن املنهج ،سةرالدا هذه يفلتحليلي الوصفي ا
 ت. لتوصياوالنتائج ا ىلل إللوصو تحليلها مثمن و عنها و املعلومات

 سة رالدامنهجية ول: ألالمطلب ا

ت لبيانادر امصاولثانوية در املصااعن طريق ت لبيانااعلى ل صوحلاكيفية  ىلإملطلب ا سنتطرق في هذا
 لك كما يلي: وذلية وألا

 لثانوية:ت البيانادر امصا -1

و  ،و األجنبية لعربيةا و املراجع ،لكتبا يف املتمثلة لثانويةدر املصااعن طريق  تلبيانااعلى ل صوحلا مت
، و املهنية املتخصصة لعلميةا و املؤهالت سةرالدا املتعلقة بموضوع لسابقةت اسارالد، واو املقاالت تياور لدا
 . اإلنترنت لصلة على شبكةذات اقع املوابعض و

 لية: وألت البيانادر امصا -2

بتفريغ  وقام الباحث، ئيسية للبحثداة ركأن ستبيااتصميم ل لية من خالوألدر املصااعلى ل صوحلا مت
 . اإلحصائي SPSSبرنامج ل من خال االستبيان ليلحتو

 سة: رالدامجتمع 

 أو األشياء األشخاص اد أوألفرايع مج( "بأنه 223: ص 2003ون، خروآ عبيداتكر )ذسة كما رالدا بمجتمع يقصد

و عموميين  نياسبحمو  نيجامعة ساتذأسة من رالدا مجتمع نيتكو، ولبحث"امشكلة ع موضون لذين يكونوا
 سة. رالدا مجتمع ثلمتسة على عينة رالدت استبياناايع زتو متقد و نييإدار نيموظفت وحسابا محافظي

 سة: رالداعينة 

( 52)ع جارتسواعليها  االستبيان يعزتو مت، سةرالدا جمتمعمن دة ( مفر55مكونة من ) مدروسة عينةر ختياا مت
، إداريين نيموظفو نياسبحمت وحسابا و محافظي نيجامعية ساتذأعلى  االستبيانات هذه عتوز قد ن، وستبياا
 .االستبيان قللتحقق من صد اإلحصائي لتحليلاعليها ي جرأقد و
 :سةرالدا عليها جريتأ لتيا لعينةا -1

 :يلي كما حجمهاو لعينةا رختياا طريقة حيث من سةرالدا عينة بتحديد قام الباحث
 :لعينةا حجم -1 -1

 ،نييدارإلا األساتذة الجامعيين و محافظي الحسابات و املحاسبين العموميين و املوظفين سةرالدا عينة تشمل
 دعد بلغ حيث ،سةرالدا ملتغيرات تبعا لعينةا رختياا متو سةرالدا مجتمع معظم غطت قد لعينةا نتكو بذلكو
 مت قدو ،لعينةا ادفرأ من دةمفر لكل االستبيان حيث وزع ،(55) من تم أخدها مفردة( 52) لعينةا ادفرأ
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و هي  ،(49) ةجلللمعا االستمارات الصالحة صبحتأ ،االستبيانات من( 3) إلغاء بعدو ن،ستبياا( 52)استرجاع 
 لكذ يوضح و الجدول التالي ،ملماثلةا لألبحاث قياسا عالية نسبة

 سةرالدا عينة يعزتو يبين(: 1-3) قمر ول جد
 عينة

 سةرالدا
 االستمارات دعد

 املوزعة
رات ستمااال دعد

 تسرججعةامل
 النتسبة

ستمارات عدد اال 
 امللغاة

ستمارات عدد اال 
 الصالحة للمعالجة

 النتسبة

محافظي 
 حسابات

22 22 42.85% 0 22 47.36% 

 أساتذة
 جامعيين

13 12 22.25% 0 12 24.57% 

محاسبين 
 عموميين

10 10 19.05% 1 9 15.78% 

موظفين 
 إداريين

10 8 15.85% 2 6 12.29% 

 %100 49 3 %100 52 55 املجموع
 

   :لعينةا رختياا طريقة -1-2
 ثلةمم نلتكو األساليب اإلحصائية املستخدمة كأحد لشاملا ملسحا بطريقة سةرالدا عينة رختياا تم

 محافظي تشملبحيث  د،فر( 55) مقدارها تلعيناا رختياا يف لعلميا لبحثا عدالقو وفقا سةرالدا ملجتمع
 ملعاا يف لكوذ الغرب الجزائري  بوالياتإداريين  نيموظفو عموميينو محاسبين  نيجامعي ةساتذأ و تحسابا

 . 2019/2020 سيرالدا

 : سةرالدا أداة

 يف يةدارإلا اراتلقرا املعلومات املحاسبية في اتخاذ دور  على فلتعرا يف ملتمثلا سةرالدا هدف لتحقيق
 املشابهة لسابقةا األدبيات منا مستفيد سةرالدا نستبياا تصميمو ءببنا قام الباحث ،لتأكدا معد وفظر ظل
 . و املنهي يميدألكاا قلحلا يف املجال في هذا و االختصاص ةخلربا ذوي  رةستشاوا

 نيملبحوثا عن لشخصيةا تلبياناا عمج يف ول ألا ءلجزا ميستخد:  ينأجز على االستبيان شتملا قدو
في التعرف  تفيد تبيانا و هي ،لعمليةا و الخبرة ،لوظيفةوا ،لعمرا و و الجنس ، (املستوى العلمي) لعلميا املؤهلو 

 على فلتعرا إلى فيهد سمقيا عن رةعبا فهو االستبيان من لثانيا ءلجزا ماأ ،على خصائص مجتمع الدراسة
و سائل  ملعاا عللقطا ليةولدامعايير املحاسبة تبني  جهةاملو يئرازجلا لعموميةااملحاسبة  منظا إصالح قعوا

 حيث،مقسمة إلى أربع محاور  ةفقر 41 هادعد بلغ اتلفقرا من مجموعة علىالجزء احتوى هذا  قدواالنتقال 
 ئرازجلا يف لعموميةا املحاسبة منظامحدودية : األولى بالفرضية (12 -01) من من املحور األول  اتلفقرا تعلقت

 املحاسبة منظا إصالح ورةضر: هيو  لثانيةا بالفرضية( 22 -13) من اتلفقروا ،في عملية اإلبالغ املالي مدخي
 بالفرضية( 31 -23) من اتلفقروا ،IPSAS ملعاا عللقطا ليةولدا تبني املعايير مع فقاللتو ئرازجلا يف لعموميةا
أما املحور . و دور مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدولي الحديثة العموميةأسس املحاسبة  :و هي لثالثةا
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 وتناول العوامل املحفزة للتقارب مع معايير محاسبة القطاع العام (41 -32)فقرات من  10الرابع فاشتمل 
 لها.  لسليما لتطبيقوا

 ،لنظريةا سةرالدا نباجو كافة تغطي سئلةأ ضعو االعتبار نيبع ألخذا متاالستبيان  هذا ضعو عندو
 ضحةوا األسئلة معظم نتكو أن ةعاامر مع ،سةرالدا تفرضيا على التأثير ذات املتغيراتاملتطلبات و  يعمج يبتلو

 شخصيااالستبيانات  غلبا يعزتو مت قدو.  ليلهاحت سهولةو عليها اإلجابة سرعةو لسهولة مغلقة نهايات وذات
 . عليه في اإلجابة ديةجلا ةعاامرو فيه ضغمو أي توضيحو االستبيان حلشر لكوذ ،لعينةا ادفرأ على

 اتفقر من ةفقر كلأهمية  لتحديد تجادر سمخ من نملكوا ماسيخلا ليكارت سمقيا امستخدا مت قدو
   التالي ول دجلا حسب االستبيان اتلفقر املبحوثين تستجاباا سلقيا لكوذ ،االستبيان

 لخماسيا ليكارت سمقيا تجادر يبين(: 2-3) قمر ول جد
 غيج موافق بشدة غيج موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة
 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :املصدر

الترتيبي  سملقياا امباستخد الوسط الحسابي مدلوال ءإلعطاترتيبي لهذه األرقام  سمقيا ضعو مت نها كما
 عند االتجاه على للحكم رملعياا سةرالدا تبنت حيث ،لنتائجا ليلحت عند بعد فيما منهالالستفادة  لكوذ ،لألهمية

 :لكذ يوضح( 2-3) قمر و الجدول التالي ،ماسيخلا ليكارت سمقيا امستخدا
 لحتسابيا للوسط لنتسبيةا و األهمية لنتسبيا زن لوا تحديد سمقيا(: 3-3) قمر ول جد

درجات املقياس  الوزن النتسبي الوسط الحتسابي
 املتستخدمة في الدراسة

األهمية النتسبية 
 إلى من إلى من لدرجات املقياس

 درجة صغيرة جدا تماماغير موافق  35.8% 20% 1.79 1
 درجة صغيرة غير موافق 51.8% 36% 2.59 1.8
 درجة متوسطة محايد 67.8% 52% 3.39 2.6
 درجة كبيرة موافق 83.8% 68% 4.19 3.4
 درجة كبيرة جدا تماما موافق 100% 84% 5.00 4.2

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:
 : التالي رملعياا فقو ول دجلا اهذ ادعدإ مت قدو

 ( قيمة ىنأد – قيمة علىأ) 4= 1-5=  املدى -

 ( سةرالدا يف مملستخدا ليكارت الخماس ي سمقيا حسب) 5=  تلفئاا دعد -

 ( سملقياا يف قيمة ربكأ/  املدى ) 0.8= 4/5=  لفئةا لطو -

 لكوذ ،(صحيح حدوا و هي سملقياا يةابد)  سملقياا يف قيمة قلأ ىلإ( 0.8) لقيمةا هذه ضافةإ -
  .لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية

و األهمية  ات،لفقرا من ةفقر لكل تصنيف قيم املتوسطات الحسابية باإلمكان صبحأ وهكذا
 . لسابقا ول دجلا يف ظهر كما ،اهل لنسبيةا
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 : التالي لنحوا على االستبيان ادعدإ مت ،سةرالدامجال  يف نيملتخصصا من دعد رأياستطالع  بعدو

 أولي نستبياا ادعدإ مث منو ،محور  بكل الخاصة اتلفقروا لالستبيان املحاور الرئيسيةتحديد  – 1
 . و املعلومات تلبياناا يعمج يف مهاستخدا جلأ من

 . و شمول  موضوعية منإعداد هذا االستبيان  البحث العلمي عند عداقو ةعاامر - 2

 . تلبياناا معجلمالءمته  رختياا جلأ من فملشرا على االستبيان ضعر - 3

 . فملشرا هاير ما حسب يلأو بشكل االستبيان تعديل - 4

 لنصحا ميبتقد بدورهم اقامو للذينوا ،املحكمين منمجموعة  على االستبيان ضعر مت - 5
 . الالزمة تلتعديالا اءجروإ ،اإلرشادو 

 .األداة تثباو قصد لفحص ليةأو نيةاميد إجراءات استطالعية – 6
 الالزمة تلبياناا معجل لعينةا ادفرأ يعمج على يعهزتو مث ،لنهائيةا تهرصو يف االستبيان ادعدإ - 7

 . اإلحصائي لتحليلا و إجراء عهمج مث،(01) قمر سةراللد
 : سةرالدا إجراءاتاملطلب الثاني:

املعايير املحاسبة الدولية للتسيير العمومي بين الواقع و   لحو استبانه ادبإعد قام الباحث – 1
 تبني معايير املحاسبةو  جهةاملو يئرازجلا لعموميةا املحاسبة منظا إصالحوسائل االنتقال و 

 . ملعاا عللقطا ليةولدا

 محاسبين عموميين و محافظي  من دةمفر( 49) االستطالعية لعينةا على وزع االستبيان – 2
 . إداريين نيموظفو نيجامعي ةساتذوأ تحسابا

 ن،ستبياا( 52) حيث تم استرجاع دة،مفر( 55) لبالغةا عينة ادفرأ على االستبيان يعزتو مت - 3
 . راتستماا( 03) ءلغاإ مت نها ىلإ رةالشاا ردجيو

 يلآلا اسبحلا يف تفريغهاو نيملبحوثا من استعادتهااالستبيانات التي تم  تبيانا تم إدخال - 4
 .لنتائجا على البيانات إحصائيا و الحصول  لتحليل ،SPSS البرنامج اإلحصائي امباستخد

العتماد على معامل ألفا كرومباخ الذي يتيحه برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اتم  اختبار ثبات االستبانة:
 ، حيث كانت النتائج كالتالي:19في اإلصدار  SPSSاالجتماعية 

 قيمة معامل ألفا كرومباخ تحديد سمقيا(: 4-3) قمر ول جد

 قيمة معامل ألفا كرومباخ عدد العبارات
41 0.936 

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

، مما يدل على ثبات االستبانة  0.6وتعد هذه القيمة أكبر من  0.936لقد تحصلنا على معامل ألفا كرومباخ بقيمة 
توزيع نفس عدد االستبانات على نفس العينة أو عينة مماثلة لها لتحصلنا على نفس ما يدل على أنه لو أعدنا 

 ، إذن يمكننا القول أن االستبانة تمتاز بالثبات.%93.6النسبة املقدرة ب
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  و اختبار نوع البيانات لعينةا ادألفر الديموغرافية للخصائص لوصفيا لتحليلا :لثانيا لمبحثا

و ذلك  ،لعينةا ادألفر الديموغرافية للخصائص صفيةو سةدرا ىلإ قسنتطر ملبحثاخالل هذا  من
 : كاآلتي

 : سةرالدا لعينة الديموغرافية للخصائص لوصفيةا سةرالدا: ول ألا لمطلبا

 مت قدو نييإدار نيموظفو و محاسبين عموميين و محافظي حسابات نيجامعي ةساتذأ من سةرالدامجتمع  نيتكو
 منهاو رةستماا( 52) و قد تم استرجاع ء،ستقصاا رةستماا( 55) يعزتو مت حيث ،ئيةاعشو بطريقة لعينةا رختياا
 : يلي فيما للعينة الخصائص الديموغرافية تتمثلو. رةستماا( 49) من تكونت ةجلللمعاو الصالحة  ةملغا( 03)

 :لجنسا حتسب سةرالدا عينة يعزتو -1
 لجنسا حتسب العينة يعزتو يبين(: 5-3) قمر ول جد

 النتسبة التكرار الجنس
 %83.67 41 ذكور 
 %16.33 8 إناث

 %100 49 املجموع
 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

 يعزتو يف و املتمثل ،عالهأ لشكلا يوضح حيث إناث( 8) و كرذ( 41) منهم دافر( 49) من سةرالدا عينة نتتكو
 نسبة بلغت حيث اإلناث بنسبة نةرمقا مرتفعة كانت رلذكوا نسبة عن ،نسجلا متغير حسب سةرالدا عينة

 .% 16.33  ب اإلناث نسبة رتقد نيح يف ، %83.67 رلذكوا
 لعمرا حتسب سةرالدا عينة يعزتو -2

 لعمرا حتسب لعينةا يعزتو يبين(: 6-3) قمر ول جد

 العمر
 30أقل من 
 سنة

 40إلى  30من 
 سنة

 50إلى  41من 
 سنة

سنة  51
 فأكثج

 املجموع

 49 5 12 27 5 التكرار
 %100 %10.2 %24.49 %55.11 %10.2 النسبة

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:
 ادفرأ عمر تباين نالحظ لعمرا متغير حسب سةرالدا عينة يعزتو ادبأفر و الخاص (6-3) قمر ول دجلا لخال من

 سنة 40 ىلإ سنة 30 من لعمريةا لفئةا هي سةرالدا عينة يف ارتكر ألكثرا لعمريةا لفئةا وأن سةرالدا عينة
 نلفئتاا ثم تأتي ، % 24.49 مئوية بنسبة سنة 50 ىلإ سنة 41 من لعمريةا لفئةا تليها ، % 55.11 مئوية بنسبة

 لعمريةا لفئةا نفإ الذ ، % 10.2 بنسبة رتقد يةومتسا بنسبة سنة 51 من ألكثرا لفئةوا سنة 30 األقل من
 نيااميد لتعاملا يف معتبرة ةربخ اهل أن أي لسنا يف نسبيا متقدمة رعماأ ىلإ يلمت سةرالدا عينة يف اراتكر ألكثرا

 لبحث.ا نتائج علىإيجابا  ينعكس أن كنمي ما و هذا
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 لعلميا املؤهل حتسب لعينةا ادفرأ يعزتو -3
 لعلميا حتسب املؤهل لعينةا يعزتو(: 7-3) قمر ول جد

 املئويةالنتسبة  التكرارات املؤهل العلمي
 %34.70 17 دكتوراه
 %14.28 7 ماجستير
 %26.53 13 ماستر
 %24.49 12 ليسانس
 %100 49 املجموع
 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

 أن لعلميا متغير املؤهل حسب سةرالدا عينة يعزبتو الخاص (7-3) قمر ول دجلا لخال من نالحظ
 نسبة و هي  %34.70 مئوية بنسبة دفر 17 همدعد بلغ حيث دكتوراه دةشها حاملي من لعينةا ادفرأ غلبيةأ

 بلغت نيح يف ، محافظي الحسابات و أساتذة جامعيين فئة من لعينةا ادفرأ غلبيةأ أن ىلإ لكذ يرجعو مرتفعة
 ليسانس داتشها حاملي نسبةو %24.49 ليسانس دةشها حاملي نسبة،و% 26.53  املاستر دةشها حاملي نسبة
 ليها.إ ملتوصلا لنتائجوا لبحثا أهمية من يزيد ما و هذا جامعي ىمستو لديهم لعينةا ادفرأ أن أي % 14.28

 لوظيفةا حتسب ادألفرا عينة يعزتو -4
 لوظيفةا حتسب لعينةا يعزتو(: 8-3) قمر ول جد

 النتسبة التكرار الوظيفة
 %47.36 22 محافظي حسابات
 %24.57 12 أساتذة جامعيين

 %15.78 9 محاسبين عموميين
 %12.29 6 موظفين إداريين

 %100 49 املجموع
 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

 كثرأ أن لنا يتضح لوظيفةا متغير حسب سةرالدا عينة ادفرأ يعزبتو الخاص (8-3) ول دجلا لخال من
أساتذة   نيب زعيتو لعينةا ادفرأ من آلخرا دلعدا بينما محافظي الحسابات من مهنيين لعينةا ادفرأ من هم دعد

 يف % 47.36 ملحافظي الحساباتاملئوية  لنسبةا بلغت حيثإداريين  موظفينمحاسبين عموميين و  و جامعيين
من  %12.29 و نسبة % 15.78 املحاسبين العموميين نسبةو % 24.57 األساتذة الجامعيين نسبة كانت نيح

 قفاآ لحو ئهمأرا معرفة من كننامي ،محافظي الحسابات على سةرالدا هذه يف تم التركيز أيموظفي اإلدارة 
 تلفخم ميتقدو الجزائرية لبيئةا يف ملعاا علقطاا إمكانية تبني معايير  ىمدو لعموميةا املحاسبة منظاإصالح 

 االقتراحات و الحلول 
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 ةلخبرا حتسب سةرالدا عينة ادفرأ يعزتو -5 

 ةلخبرا حتسب لعينةا يعزتو(: 9-3) قمر ول جد
 النتسبة التكرار الخبجة

 %08.14 4 سنوات 5أقل من 
 %55.10 27 سنوات 10إلى  5من 
 %22.44 10 سنة 15إلى  10من 

 %16.32 8 سنة 15أكثر من 
 %100 49 املجموع
 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

 لعينةا ادفرأ غلبأ أن دجن حيث ة،خلربا متغير حسب لعينةا ادفرأ يعزتو( 9-3) قمر ول دجلا ثلمي
 أن ملمكنا من إذ اجد مهمة نسبة هيو %55.10 مئوية بنسبةات سنو 10 و 05 نيب تتراوح لعملا يف ةربخ لديهم
 ما بين خبرتهم تتراوح لذينا ادألفرا نسبة تليها ،قعالوا من كثرأ بلقروا لدقةا من عنو سةرالدا على تفضي

 رتقد بنسبةالسنة  15تزيد خبرتهم عن  لذينا ادألفرا تليها مث %22.44 ب رتقد حيث السنة 15و  اتسنو10
 .%08.14 ب رتقد مئوية بنسبة سنوات 5 عن تقل خبرتهم لذينا لئكأو مث ،%16.32 ب

 اختبار نوع البياناتاملطلب الثاني:
و  SPSSتوزيع بيانات الدراسة امليدانية للتوزيع الطبيعي نستعمل اختبار يوفره برنامج  مدى اتباعقصد معرفة 

هو اختبار كوملجروف سميرنوف الذي مفاده أنه يجب أن يكون مستوى الداللة لكل محور من محاور الدراسة 
 هذا ما بيينه الجدول التالي  0.05أكبر من 

 كوملجروف سميجنوفاختبار التوزيع الطبيعي :(10-3) قمر ول جد

 عنوان املحور  املحاور 
متستوى 
 املعنوية

القيمة 
 اإلحصائية

 13.176 0.240 ئرالجزا في لعموميةا لمحاسبةا منظا قعوا 1املحور 
 12.096 0.087 ئرازجلا يف لعموميةا املحاسبة إصالح نظامضرورة  2املحور 

 3املحور 
املعايير املحاسبية أسس املحاسبة العمومية الحديثة ودور مجلس 

 الدولية للقطاع العام
0.320 14.164 

 IPSASB 0.610 12.129و IPSASالعوامل املحفزة للتقارب/التبني مع معايير  4املحور 
 0.958 0.608 جميع الفقرات 

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:
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  تحليل نتائج االستبيان :املبحث الثالث

 لبنائيوا خليالدا و االتساق قلصدا تثباإ يف إلى األدوات املستخدمة قسنتطر ملطلبا هذا لخال من
  ،لتحليلا يف و األدوات اإلحصائية املستخدمة ،ملحاور االستبيان

 سةرالدا أداة قصد :املطلب األول 

 قصد من بالتأكد و قام الباحث ،لقياسه وضع ما االستبيان سئلةأ االستبيان أن تقيس قبصد يقصد 
 : االستبيان بطريقتين

 :لمحكمينا قصدالفرع األول:
 االقتصادية ملعلوا كلية يف نيكمحملا األساتذة على عرضه مت لعينةا ادفرأ علىاالستبيان  نشر قبل

 و ذلك لالسترشاد في املحاسبة و املراجعة و اإلحصاء نيمتخصص ،التسيير بجامعة مستغانم معلوو يةرلتجاوا
 ،ضوحهاوو  للغويةا لصياغةا صحة من لتأكدا كذلكو ،منها فللهد االستبيان اتفقر مناسبة ىمد في ئهمرابآ
االستبيان على الشكل  صياغة تمت قدو ،نيكمحملا األساتذة من اردةلوا تلتوصياوا باملالحظات ألخذا مت قدو

 . اآلتي

 : سلمقياا قصد الفرع الثاني:

 : خليالدا صدق االتتساق -1

 لكليةا جةرلدوا ،االستبيان اتفقر من ةفقر كل بين درجات االرتباط ةقو خليالدا باالتساق يقصدو
 قالتساا بحسا متو ،األهداف سلقيا سملقياا اتفقر قصد ىمد يقيس أي ،ليهإ تنتمي يلذا لرئيسيا رللمحو

 كل نيب معامالت االرتباط بساحب لكوذ ،(49) حجمها البالغ سةرالدا عينة علىاالستبيان  اتلفقر خليالدا
 : يلي كما له لتابعةا رللمحو لكليةا جةرلدوا ةفقر
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 ئرالجزا في لعموميةا لمحاسبةا منظا قعوا: ول ألا رلمحوا اتلفقر خليالدا قلصدا -
 ئرالجزا في لعموميةا لمحاسبةا منظا قعوا: ول ألا رلمحوا(: 11-3) قمر ول جد

 الفقرات الرقم
املتوسط 
 الحتسابي

االنحراف 
 املعياري 

 االتجاه

1 
 يعتبر نظام املحاسبة العمومية في الجزائر نظام محلي

 محدود
4.35 0.57 

موافق 
 تماما

2 
تعتمد املحاسبة العمومية في الجزائر على محاسبة القيد 

 )محاسبة الخزينة( الوحيد
4.97 0.70 

موافق 
 تماما

 0.71 4.84 تعتبر محاسبة الخزينة بسيطة وتتصف بالرتابة 3
موافق 
 تماما

4 
ال تعبر عن إحصائية املحاسبة العمومية قوائم  تنتج

 الوضعية الحقيقية للمرافق العامة
 موافق غير  0.86 1.87

5 
تلبي املحاسبة العمومية احتياجات مستعملي القوائم املالية 

 من معلومات
 موافق غير  0.97 2.26

6 
تعاني املحاسبة العمومية من ضعف الرقابة الداخلية على 

 الرتكازها على األساس النقدي األموال
 موافق  1.22 3.73

 محايد 1.36 2.92 توجد رقابة خارجية على املحاسبة العمومية في الجزائر 7

8 
تخضع املحاسبة العمومية للسلطة التشريعية في إصدار 

 و مراقبتها و تنفيذها القوانين
4.87 0.52 

موافق 
 تماما

9 
الرقابة في تجسيد مختلف تلبي املحاسبة العمومية متطلبات 

 املشاريع
1.87 0.66 

موافق غير 
 تماما

10 
تعتبر إجراءات املحاسبة العمومية في الجزائر معقدة و 

 محدودة
4.66 0.67 

موافق 
 تماما

 غير موافق 0.86 1.85 يوجد انسجام بين النظام املحاسبي و املوازنة العامة للدولة 11

12 
يوفر نظام املحاسبة العمومية معلومات إحصائية بدال من 

 أن تكون تسييرية مما يجعلها غي قابلة للمقارنة
4.89 0.78 

موافق 
 تماما

  0.20 3.59 جميع الفقرات 
 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

واقع نظام املحاسبة العمومية في موضوع  األول: لقد عالج املحور األول في اإلستبانة تحليل نتائج املحور           
حاولنا من خاللها استطالع آراء أفراد العينة عن مدى محدودية املحاسبة العمومية في  فقرة 12الجزائر وتضمن 

ت من املستخدمين، فكان املالي في الجزائر، ومدى قدرتها على توفير  معلومات ذات جودة لعدة فئا اإلبالغ
على سلم األوزان نجد  3.59هذه القيمة  وبإسقاط 0.2بانحراف معياري  3.59املتوسط  الحسابي لكافة الفقرات 
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( وبانحراف معياري ضعيف 4.15 – 3.5تمركز حول االختيار املوافق أي ضمن املجال ) لإلجاباتأن االتجاه العام 
على االختيار املوافق، وقد جاءت هذه النتيجة لتثبت فرضية الباحث األولى  مما يدل على إجماع أفراد العينة 0.2

 يوضح النتائج بالتفصيل.   11-3املالي  والجدول  اإلبالغالتي أكدت على محدودية املحاسبة العمومية في عملية 
  ئرازجلا يف لعموميةا املحاسبة منظا ضرورة إصالح  :لثانيا رلمحوا اتلفقر خليالدا قلصدا -

 ئرالجزا في لعموميةا لمحاسبةا منظا إصالحضرورة : لثانيا رلمحوا(: 12-3) قمر ول جد

 الفقرات رقم
املتوسط 
 الحتسابي

االنحراف 
 املعياري 

 االتجاه

13 
 تحتاج املحاسبة العمومية في الجزائر إلى تشريع جديد

 ينظم قواعد سيرها
4.38 0.54 

موافق 
 تماما

14 
بينة للمحاسبة العمومية يعتمد التشريع على مراعاة 

 في الجزائر
4.54 0.59 

موافق 
 تماما

15 
يجب أن يخضع إصدار تشريع جديد لنقاش واسع 

 بين الفاعلين
4.57 0.49 

موافق 
 تماما

16 
يتطلب تطبيق نظام محاسبي جديد إصالح لإلدارات 

 العمومية
4.44 0.62 

موافق 
 تماما

17 
اإلدارات بتكنولوجيات اإلعالم و  يجب أن يتم تحديث

 االتصال
4.46 0.52 

موافق 
 تماما

18 
يجب استحداث  مصالح تتولى مهمة االشراف على 

 عملية التحديث
4.30 0.58 

موافق 
 تماما

 0.65 4.43 يحتاج العنصر البشري العادة تأهيل شاملة 19
موافق 
 تماما

20 
 بتكوينالعموميين يجب أن يحظى كافة املحاسبين 

 خاص في املحاسبة العمومية
4.51 0.52 

موافق 
 تماما

21 
يتطلب انجاح علية إصالح املحاسبة العمومية 

 مرافقة من مختصين
4.39 0.62 

موافق 
 تماما

22 
إن إصالح املحاسبة العمومية ال يقتصر على تكوين 

 املحاسبين دون غيرهم
4.29 0.54 

موافق 
 تماما

 0.35 4.43 جميع الفقرات 
 موافق
 تماما

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:
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معياري  وانحراف 4.43بمتوسط حسابي  اإلجابات اتجاهنتائج املحور الثاني، إذ جاء  12-3 ول دجلايبين 
العينة على ضرورة إصالح نظام  إجماع( أي االختيار موافق تماما،مما يعني 5إلى  4.2وهو في املجال ) 0.35ضعيف 

 املحاسبة العمومية في الجزائر وهو ما يؤكد فرضية الباحث.
أسس املحاسبة العمومية الحديثة ودور مجلس املعاييج املحاسبية  :الصدق الداخلي لفقرات املحور الثالث -

 الدولية للقطاع العام
الحديثة ودور مجلس املعاييج املحاسبية الدولية أسس املحاسبة العمومية : املحور الثالث(13-3) قمر ول جد

 للقطاع العام

 الفقرات رقم
املتوسط 
 الحتسابي

االنحراف 
 املعياري 

 االتجاه

ن املحاسبة العمومية الحديثة الرقابة الداخلية على تحس 23
 األموال العمومية

4.39 0.53 
موافق 
 تماما

التصرف في تعزز املحاسبة العمومية مسؤولية القائمين على  24
 األموال العامة

4.51 0.50 
موافق 
 تماما

تعطي املحاسبة الحديثة صورة شفافة عن استعمال املوارد  25
 العمومية

4.51 0.52 
موافق 
 تماما

26 
 0.58 4.39 تضمن املحاسبة العمومية تسيير فعال لإلدارات العمومية

موافق 
 تماما

27 
 

أساس اإلدارة  تعتمد املحاسبة العمومية على التسيير على
 بالنتائج

4.37 0.65 
موافق 
 تماما

تقوم املحاسبة العمومية بإعداد إجراءات موحدة لكل  28
 اإلدارات العمومية

4.30 0.63 
موافق 
 تماما

تقوم املحاسبة العمومية على أساس محاسبة الحقوق  29
 املسجلة / مبدأ االلتزام

4.34 0.55 
موافق 
 تماما

تعزز املحاسبة العمومية مبادئ الحوكمة في إدارة مرافق  30
 القطاع العام

4.36 0.58 
موافق 
 تماما

31 
 0.55 4.32 تعتمد املحاسبة العمومية الحديثة على مبدأ القيد املزدوج

موافق 
 تماما

  0.38 4.39 جميع الفقرات 
 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

لقد تم التطرق في هذا املحور إلى أسس املحاسبة العمومية الحديثة من خالل استقصاء آراء أفراد عينة          
فقرات تبرز مزايا املحاسبة العمومية وتطبيقاتها الحديثة، فتحصلنا على متوسط  9الدراسة عن طريق وضع 

نحصل على اختيار موافق تماما، وبهذا فإن وبإسقاطه على سلم األوزان  4.39حسابي في جميع الفقرات قد بـ 
بديل ملحاسبة الصندوق  اعتبارهاأفراد عينة الدراسة أجمعوا على أهمية املحاسبة العمومية الحديثة وإمكانية 
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مما يدل على تقارب إجابات أفراد العينة وهو ما أكد  0.38املعياري الذي كان في حدود  االنحرافويؤكد هذا 
 يوضح النتائج املتحصل عليها. 13-3لثة والجدول رقم فرضية الباحث الثا

 IPSASBو IPSASالعوامل املحفزة للتقارب/التبني مع معاييج الصدق لفقرات املحور الرابع:  -
 IPSASBو IPSASالعوامل املحفزة للتقارب/التبني مع معاييج  املحور الرابع:(:14-3) قمر ول جد

 

 الفقرات رقم
املتوسط 
 الحتسابي

االنحراف 
 املعياري 

 االتجاه

بدعم الهيئات الدولية للدول  IPSASيحظى تطبيق معايير  32
 الراغبة في التبني

4.23 0.62 
موافق 
 تماما

يعتبر مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدولي هيئة  33
 مستقلة ونزيهة

4.41 0.67 
موافق 
 تماما

على سيادة كل دولة  IPSASيحافظ التقارب / تبني معايير  34
 ترغب في تطبيقها

 موافق  0.79 4.16

يقدم مجلس معايير محاسبة القطاع العام املرافقة لعملية  35
 IPSASتبني معايير 

4.27 0.70 
موافق 
 تماما

في جهود توحيد  IPSASتنخرط الدول التي تبنى معايير  36
 محاسبة القطاع العام

 موافق 0.65 4.14

من تيسير الحصول  IPSASتمكن عملية التقارب/تبني معايير  37
 على املوارد

3.90 1.00 
موافق 
 تماما

من إعطاء صورة شفافة  IPSASيسمح التقارب / تبني معايير  38
 عن القطاع العام

4.29 0.64 
موافق 
 تماما

39 
 0.64 4.35 ثقة األفراد في حكوماتهم IPSASيعزز التقارب/تبني املعايير 

موافق 
 تماما

رقابة فعالة ملمتلكات  IPSASيضمن التقارب/تبني املعايير  40
 ومقدرات الشعوب

4.26 0.65 
موافق 
 تماما

معلومات تلبي رغبات  IPSASيضمن التقارب / تبني ملعايير  41
 كافة املستخدمين

4.34 0.49 
موافق 
 تماما

  0.51 4.24 جميع الفقرات 
 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

 
لقد تم تصميم هذا املحور من أجل استقصاء آراء أفراد عينة الدراسة حول آفاق املحاسبة العمومية في 

الجزائر وإمكانية تطويرها مبرزين دور أحد أهم املرجعيات املحاسبية في العام أال وهو مجلس معايير محاسبة 
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وهو يقابل االختيار موافق تماما  4.24فتحصلنا على متوسط حسابي قدر بـ  IPSASBالدولية  القطاع العام

على سلم ليكارت الخماس ي وعليه فإن أهم ما يمكن تسجيله  0.51وانحراف معياري مقبول إلى حد ما كونه قارب 

صدرها مجلس معايير محاسبة هو أن أفراد عينة الدراسة أجمعوا على ضرورة التبني/التقارب مع املعايير التي ي

الدولية، وهذا تجسد من خالل تبني الدولة الجزائرية مشروع الدول السائرة نحو التبني/ التقارب  القطاع العام

بناءا على تصنيف مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدولية، وهو ما يؤكد فرضية الباحث  IPSASمع معايير 

 لنتائج املتحصل عليها بالتفصيل.يوضح ا 14-3الرابعة والجدول رقم 

 : سةرالدا ور لمحا لبنائيا قالتتساا قصد :املطلب الثاني

 األداة تريد التي افألهدا تحقق ىمد يقيس يلذا األداة قصد مقاييس حدأ لبنائيا قلصدا ربيعت
 يوضحو ،االستبيان اتلفقر لكليةا جةربالد سةرالدا مع محاور  روحم كل طتباار ىمد نييبو ،ليهاإ للوصوا
و  ،االستبيان اتلفقر لكليةا جةربالد سةرالدا مع محاور  روحم كل طتباار ىمد( 15-3) قمر التالي ول دجلا

 من عالية جةربد يتسم سملقياا أن من و بذلك يكون الباحث قد تحقق ،سةراللد ملعاا بالهدف لقويةا عالقتها 
 قلصدا

  بين محاور الدراسة بيجسون معامل االرتباط (: 15-3)قمر ول جد

 التعليق متستوى املعنوية معامل اإلرتباط 

 ارتباط غير مقبول احصائيا 0.169 0.14 2املحور    –   1املحور 
 عالقة عكسية ضعيفة 0.014 0.248 3املحور  – 1املحور 
 عالقة عكسية ضعيفة 0.020 0.234 4املحور  – 1املحور 
 عالقة طردية قوية نوعا ما 0.000 0.599 3املحور  – 2املحور 
 عالقة طردية قوية نوعا ما 0.000 0.517 4املحور  – 2املحور 
 عالقة طردية قوية نوعا ما 0.000 0.568 4املحور  – 3املحور 

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:
تعبر عن مدى ارتباط محاور الدراسة األربعة حيث يمكن تحليل  15-3إن النتائج الظاهرة في الجدول 

 النتائج كالتالي:
إن العالقة ما بين املحور األول واقع املحاسبة العمومية في الجزائر و املحور الثاني ضرورة إصالح  -1

حسب معامالت ارتباط  0.14 –نظام املحاسبة العمومية في الجزائر هي عالقة عكسية بقيمة 
بمعنى  0.05و هو أكبر تماما من  0.169غير أن هدا االرتباط جاء بمستوى معنوية قدر ب بيرسون، 

 أنه ارتباط غير معنوي و بالتالي نرفض القيمة املتحصل عليها إحصائيا.

أسس املحاسبة العمومية الحديثة لقد أسفرت النتائج  اإلرتباط بين املحور األول و املحور الثالث -2
 0.05و هو أكبر من   0.14عند مستوى معنوية قدر ب  -0.248ط سلبي بقيمة على أن معامل االرتبا

دليل على وجود عالقة طردية بين املحورين و مفادها أنه في ظل محدودية نظام املحاسبة العمومية 
في الجزائر  على اإلبالغ املالي يمكن أن تكون املحاسبة العمومية الحذيثة بديل لها وهدا حسب 



 دراسة ميدانية                                                                                                              الثالثلفصل ا

~ 71 ~ 

ردة في املحور الثالث و قد أتبتث التجارب أن العديد من الدول انتقلت إلى تطبيق الفقرات الوا
 حديثة ترتكز على أساليب علمية متطورة في مجال التسيير و اإلبالغ املالي.أنظمة محاسبية 

للتقارب / التبني مع املعايير املحاسبية   االرتباط بين املحور األول و املحور الرابع العوامل املحفزة -3
الدولية للقطاع العام و دور مجلس املعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام يظهر أن قيمة مستوي 

، و معامل االرتباط إحصائياما يدل على أن هده النتيجة دالة  0.05و هو أقل من  0.020املعنوية 
ر هده القيمة على عالقة ارتباط عكسية ضعيفة و عليه حيث تعب -0.234كانت نتيجته سلبية  الذي

و بالرجوع إلى العديد من الدراسات في مجال املحاسبة العمومية يمكن أن نفسر هده العالقة بسعي 
محدودية أنظمتها املحاسبية إلى تبني معايير محاسبة القطاع العام الدولية و هدا في  ثبتتعدة دول 

بين  االختالفاتإلى القضاء على  إلزاميةاسبية الدولية للقطاع العام ظل جهود مجلس املعايير املح
 األنظمة املحاسبية و توحيد ممارياتها.

  13-3أما فيما يخص العالقة بين املحور الثاني و املحور الثالث يتضح لنا من خالل الجدول  -4
الجزائر يمكن أن ما يدل على أن إصالح نظام املحاسبة العمومية في  0.000مستوي املعنوية ب 

يكون من خالل تبني أساليب و أسس املحاسبة الحديثة التي توفر نجاعة في التسيير و تحديد صارم 
و بالتالي تحقيق األهداف املرجوة، و هدا ما ورد في فقرات املحور الثالث و املحور للمسؤوليات 

 قبول عباراتها. العينة علىالثاني اللذان حظيا بإجماع أفراد 

أن هناك ارتباط طردي قوي بين املحور الثاني و املحور  الرابع   15-3نرى من خالل الجدول كذلك  -5
مما يعني أنه ذو داللة إحصائية  0.05هو أقل من  الذيو  0.000عند مستوى املعنوية  0.517بقيمة 

نتيجة  يمكن أن يكون    IPSASو يشير إلى أن التقارب مع املعايير الدولية ملحاسبة القطاع العام 
 جدا إلصالح نظام املحاسبة العمومية في الجزائر. واردة

على عالقة طردية قوية نوعا ما بين الحور الثالث و  15-3وأخيرا تحصلنا كذلك من خالل الجدول  -6
و هدا يدل على أن العوامل  0.000عند مستوى معنوية  0.586املحور الرابع بمعامل ارتباط قدره 

ي مع معايير محاسبة القطاع العام الدولية ما هي إال مزايا للمحاسبة املحفزة للتقارب / التبن
العمومية الحديثة و يلعب مجلس معايير محاسبة القطاع العام دورا هاما لتوحيد األنظمة 

على دول أخرى املحاسبية و بالتالي تطبيق املعايير الجديدة، و هذا ما أكدته عدة دراسات أجريت 
اسة إبراهيم محمد علي الجزراوي و عبد الهادي سلمان صالح، معايير يمكن أن نذكر منها: در 

   املحاسبة الحكومية الدولية و أهميتها في تطوير النظام املحاسبي الحكومي في العراق.
 : تأثيج الخصائص الديموغرافية إلجابات املبحوثين على محاور الدراسة املطلب الثالث:

  . ANOVA ONE WAYبما أن بيانات محاور الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي فإننا سنعتمد على إختيار 
  تأثيج الخصائص الديموغرافية على إجابات املحور األول: -1

أن مستوى املعنوية لكل من املتغيرات العمر، املؤهل العلمي، الوظيفة، الجنس  16-3يبين الجدول رقم 
أي ال تؤثر الخصائص  0.05وهي أكبر من  0.613،0.917، 0.161، 0.064، 0.969و الخبرة كانت على التوالي 

 الديموغرافية على إجابات أفراد العينة لفقرات املحور األول.
 الديموغرافية على إجابات أفراد العينة للمحور األول تأثيج الخصائص  16-3الجدول رقم 
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   املحور األول   
  متستوى املعنوية درجة الحرية القيمة اإلحصائية 

 ال يوجد تأثير 0.969 3 0.084 العمر
 ال يوجد تأثير 0.064 3 2.502 املؤهل العلمي

 ال يوجد تأثير 0.161 5 1.624 الوظيفة 

 يوجد تأثيرال  0.917 1 0.341 الجنس

 ال يوجد تأثير 0.613 5 0.713 الخبرة

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:
أن القيم املعنوية  17-3يبين الجدول رقم تأثيج الخصائص الديموغرافية على إجابات املحور الثاني:  -2

حيث جاءت النتائج بالنسبة لتأثير العمر ، املؤهل العلمي،  0.05للعينة كلها أكبر من  للخصائص الديموغرافية
، 0.487، 0.558الوظيفة، الخبرة و الجنس على إجابات أفراد العينة بالنسبة للمحور الثاني متتالية كاآلتي 

 فقرات املحور الثاني. وعليه فال تؤثر هده الخصائص على إجابات أفراد العينة لكامل 0.295، 0.928، 0.084
 تأثيج الخصائص الديموغرافية على إجابات أفراد العينة للمحور الثاني 17-3الجدول رقم 

   املحور الثاني  
  متستوى املعنوية درجة الحرية القيمة اإلحصائية 

 ال يوجد تأثير 0.558 3 0.694 العمر
 ال يوجد تأثير 0.487 3 0.818 املؤهل العلمي

 ال يوجد تأثير 0.084 5 2.014 الوظيفة 

 ال يوجد تأثير 0.928 5 0.270 الخبرة

 ال يوجد تأثير 0.295 1 1.109 الجنس

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:
أن القيم املعنوية  18-3يبين الجدول رقم  تأثيج الخصائص الديموغرافية على إجابات املحور الثالث: -3

، 0.055للخصائص الديموغرافية املتمثلة في العمر، املؤهل العلمي، الوظيفة، الخبرة و الجنس جاءت على التوالي 
مما يدل على أنه ال يوجد تأثير لهده املتغيرات على  0.05و هي كلها أكبر من  0.064، 0.475، 0.419، 0.228

 .الثالثإجابات أفراد العينة بالنسبة للمحور 
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 تأثيج الخصائص الديموغرافية على إجابات أفراد العينة للمحور الثالث 18-3الجدول رقم  

   املحور الثالث  
  متستوى املعنوية درجة الحرية القيمة اإلحصائية 

 ال يوجد تأثير 0.055 3 2.629 العمر
 ال يوجد تأثير 0.228 3 1.470 املؤهل العلمي

 ال يوجد تأثير 0.419 5 1.005 الوظيفة 

 ال يوجد تأثير 0.475 5 0.916 الخبرة

 ال يوجد تأثير 0.064 1 3.618 الجنس

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:
أن القيم املعنوية  19-3يبين الجدول رقم  :وغرافية على إجابات املحور الرابعتأثيج الخصائص الديم -4

، 0.017الديموغرافية املتمثلة في العمر، املؤهل العلمي، الوظيفة، الخبرة و الجنس جاءت على التوالي للخصائص 
مما يدل على أنه ال يوجد تأثير لهده املتغيرات على  0.05و هي كلها أكبر من  0.869، 0.331، 0.661، 0.077

 .راد العينة بالنسبة للمحور الرابعإجابات أف
 الرابعتأثيج الخصائص الديموغرافية على إجابات أفراد العينة للمحور  19-3الجدول رقم 

   املحور الرابع  
  متستوى املعنوية درجة الحرية القيمة اإلحصائية 

 ال يوجد تأثير 0.017 3 3.583 العمر
 ال يوجد تأثير 0.077 3 2.358 املؤهل العلمي

 ال يوجد تأثير 0.661 5 0.652 الوظيفة 

 ال يوجد تأثير 0.331 5 1.169 الخبرة

 ال يوجد تأثير 0.869 1 0.027 الجنس

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:
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 :خالصة

ى نظام املحاسبة لع جذريامن خالل مشروع تحديث نظام امليزانية العامة للدولة التمسنا ضرورة التخلي 

األساس النقدي و الذي يعاني أساسا من عدد كبير من العيوب  علىالعمومية القديم الذي يعتمد أساسا  

والنقائص التي تم ذكرها سابقا، فاملخطط الجديد للدولة أي تحديث املشروع امليزاني املعتمد أساسا على أساس 

نظامي، وهذا ما نجده من خالل القانون املتعلق بنظام  تطبيق إطار قانوني واالستحقاق الكامل سيكون محل 

 املحاسبة العمومية لإلدارات و املؤسسات الحكومية و املرسوم التنفيذي وكذا القرار الرسمي لوزارة املالية.

الجديد للدولة سينتج عنه بعض الصعوبات والعوائق املحتملة التي  رغم تطبيق مشروع اإلصالح امليزاني

تصبح مسألة االنتقال إلى تطبيق أساس االستحقاق الكامل إال أن هذه املسألة من شأنها أن تخلف عدة آثار 

 ايجابية لعلها تقود اإلدارات واملؤسسات الحكومية إلى األحسن.
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من ، املعايير املحاسبة الدولية للقطاع العام بين التبني ووسائل االنتقال إلى الدراسةهذه   لقد تطرقنا في

باالنتقال من النظام ما هي الوسائل الضرورية التي تسمح لنا "  املطروحة محاولة اإلجابة على اإلشكاليةل خال

املحاسبي العمومي إلى تطبيق املعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام في ظل إصالح نظام املحاسبة العمومية 

 الجزائري؟"

 أهداف الحكومات في تحقيق معايير املحاسبة الدولية للقطاع العامتلعبه ي لذور الداليل حتل لك من خالوذ 

و تحقيق جودتها  للتسيير  املالية ذات الغرض العام اح عن القوائم و التقاريرمن اإلفص واملؤسسات الحكومية

حيث  واالنعكاسات التي يمكن حدوثها على املستوى الداخلي بفعل تطبيق هذه املعايير،، العقالني للمال العام 

العمومية بصدد  واملؤسساتتكتس ي أهداف القوائم والتقارير املالية أهمية بالغة خاصة عندما تكون الحكومات 

و قد أصبحت تتمحور أهداف القوائم والتقارير املالية حول مدى أهمية املعلومة املالية في  تحديد مضمونها،

الكامل،حيث  االستحقاقالقرارات على مستوى هرم السلطة. و التحول من األساس النقدي إلى أساس  اتخاذ

من  مالءمتها وموثوقيتها ومية عن املعلومات املالية ودرجةأصبحت قضية إفصاح الحكومات واملؤسسات العم

القضايا امللحة ملتخذي القرار،وفي سياق السعي إلى زيادة أهمية املعلومات املالية التي تتحقق عند التقيد 

بمتطلبات املعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام تتحمل الحكومات واملؤسسات العمومية أعباء على املستوى 

الداخلي خاصة في مرحلة االنتقال من تطبيق نظام محاسبي مبني على مفاهيم نظرية وأساليب تطبيقية إلى 

للقطاع العام وتطبيقاته العملية.ويمكن تطبيق نظام جديد مبني على اإلطار النظري ملعايير املحاسبة الدولية 

ير املحاسبة الدولية للقطاع العام في الحكومات توضيح ما سبق من خالل التمييز  بين اآلثار املرتقبة لتطبيق معاي

إن أبرز العوامل التي ساعدت على تطور أشكال  واملؤسسات العمومية على املستوى الخارجي واملستوى الداخلي.

بعاملها الخارجي هو تزويد الطلب على املعلومات املالية عن حصيلة الحكومات واملؤسسات العمومية  ووطرق 

املالي املعبر عنه من طرف فئات تنتمي إلى بيئات متعددة وتحظى بثقافات محاسبية مغايرة.  وقد نشاطها ومركزها 

كان استعداد الحكومات واملؤسسات العمومية لالستجابة لهذه املطالب بهدف التقرب من متخذي القرار  

وعلى هذا األساس اتجه خذة.بتجنب اآلثار السلبية الناجمة عن استعمال معلومات غير مناسبة على قراراتهم املت

إلى مراعاة كافة املقومات الضرورية لتشغيل نظام املحاسبة العمومية   IFACمجلس اإلتحاد الدولى للمحاسبين 

أما على املستوى الداخلي عملت  على الحكومات واملؤسسات العمومية لتحقيق العرض العادل للقوائم املالية.

ومية عبر مختلف دول العالم على تطبيق معايير املحاسبة الدولية العديد من الحكومات واملؤسسات العم

للقطاع العام بصفة اختيارية أو الزامية،إال أن انتاج املعلومة املالية وفق املرجعية الدولية يثير قضية األعباء 

علومة املالية.حيث املنظمة ملسار إنتاج امل املترتبة عن االلتزام بمتطلبات معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام

تتفاوت هذه املتطلبات بين تأهيل العنصر البشري وتوفير اإلمكانيات املادية الضرورية لتجميع ونشر املعلومات 

 ،تمارس في الحكومات واملؤسسات العموميةالنظام وبين التعديالت التي تظهر على بعض الوظائف التي  وتشغيل

أعباء غير مباشرة ، غير أن ذلك ال يمنع من ظهور آثار إيجابية أهمها تحسين منفعة املعلومات كما تتحمل أيضا 
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ومن  الفساد املالي و اإلداري وتبديد املال العام. املوجهة إلتخاذ القرارات وجودة اإلبالغ املالي الحكومي والحد من

الجزائر للمستجدات الدولية بتبنيها لنظام  أجل التوافق مع النظام املحاسبي الدولي للقطاع العام، استجابت

أو من الناحية معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام سواء من حيث اإلطار النظري  محاسبي عمومي يتوافق مع

.ومنه فإن امليزة املستخلصة  التقنية.و السعي نحو تهيئة بيئة جزائرية  تنسجم مع املتغيرات االقتصادية الدولية

م أنه مستوحى من املعايير املحاسبة الدولية للقطاع العام ، و الهدف منه رفع مصداقية وجودة لهذا النظا

املعلومة املالية وما تعود به من فائدة في إنتاج القوائم و التقارير املالية للمؤسسات واإلدارات العمومية في 

  لعاملية للتجارة.السيما متطلبات املنظمة ا الجزائر، ولهدف مواكبة املتطلبات الدولية

  تلفرضياا رختباا نتائج

 رختباا مت لفرعيةا ألسئلةوا لرئيسيةا إلشكاليةا على إلجابةا قصد لبحثا قسيا يف عرضه مت ما لخال من

 : يلي كما لكوذ ،مؤقتة كإجابة ضعهاو مت يتلوا عدمها من تلفرضياا صحة

أكدت الدراسة صحة الفرضية األولى التي مفادها أن املحاسبة العمومية في الجزائر تعاني  لقد: لىوألا لفرضيةا

 من قصور و صعوبات في عملية اإلبالغ املالي.

أنبثث الدراسة أن املحاسبة العمومية في الجزائر تحتاج إلى إصالحات لتلبي حاجيات عدة : لثانيةا لفرضيةا

 من معلومات مالية. مستخدمين

تعتبر املحاسبة العمومية الحديثة إطار نظري وعملي متكامل يمكن تطبيقه في الجزائر من  :لثالثةا لفرضيةا  

  خالل التوافق مع معايير محاسبة القطاع العام الدولية وهذا ما يثبث صحة هذه الفرضية.

في تحفيز الدول لتني  كشفت الدراسة عن دور مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدولية: بعةالرا لفرضيةا

 معايير محاسبة القطاع العام الدولية وخاصة الجزائر ما يؤكد صحة الفرضية.

 الدراسة: نتائج

 منظا لتصميم ليادو عليها ملتفقا املحاسبية املمارسات فضلأ ملعاا علقطاا يف املحاسبية ليةولدا تقدم املعايير -

 لعموميةا اردملوا تسيير يف لشفافيةا تحقق ،قيةامصد ذات حكومية مالية ئماقو ضبعر يسمح محاسبي

 طنشا نتائج ميتقدو داءألا عن املساءلة أدوات ميتقد ىلإ لرقابةا من كوميحلا يلملاا غالبالا بجودةترقى و

 . املالية الحكومية تلبياناا مستخدمي تفئا تحاجيا بتلبية لها يسمح امم م،لعاا علقطاا اتحدو

 اسبةحم منظا بتطوير يسمح لكونه كوميحلا  املحاسبي سللقيا سساأ فضلأ لكاملا االستحقاق سساأ ربيعت -

 اتحدو ءةكفا ىمد عن لدقيقوا لكاملا املالية واإلفصاح لرقابةا يحقق أهداف ل،فعا حكومية

 تحديد لكذ يف امب االقتصادية للبرامج الحكومية لنتائجا تقييم طريق عن م،لعاا املال إدارة يف ملعاا علقطاا

 . اهل ملخططا البرامج واألنشطة تنفيذ يف يةدارإلا تهاجلا أداء ءةكفا سقياو اإليرادات تكلفة

 يؤثر امم كوميحلا يلملاا غإلبالا دةجوو القياس املحاسبي محاور  اختالف ىلإ دييؤ املحاسبية ألسسا حدأ ينتب -

 . املالية ئمالقوا عناصر تمكوناو نوعية على
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 املالية املاليةوغير تلعملياا لكافة املحاسبي تالثباا بتحقيق لكاملا االستحقاق سألساا تطبيق يسمح -

 عن قيقةود شاملة تمعلوما متقد هي التي سألساا هذا فقاو ةملعدا املالية ئمالقوا ألن ،الحكومية اتللوحد

 عن يلملاا املالية واإلبالغ اردملوا لستعماا عن لسليموا لكاملا حالفصاا مما يحقق ،للحكومة يلملاا ملركزا طبيعة

 . الحكومية اتللوحد األصول والخصوم عناصر ملجم يعزتوو تمكونا

تحقيق  يف لعامةا امليزانية رقصو :يف أهمها تتمثل واختالالت نقائص من ئرازجلا يف يلاحلا يعاني النظام امليزاني -

 لنقصا و ،لتخطيطا ءسوو  فقط فيها املسجلة دلبنوا لتحقيق توجه تلنفقاا أن نكو منها األهداف املرجوة

 . لةوللد املالية تلعملياا بعض ضغموو ثائقهاو نقص لخال من امليزانية لشفافية ضحالوا

 فيهد يلذوا( MSB) تحديث نظام امليزانية وعملشر تبنيها لخال من تحديث نظامها امليزاني ىلإ ئرازجلا هتجتا -

 . لنتائجا فقو لقائما التسيير يف هاروحم يتمثل امليزاني مللنظا ةجديد تنظيميةو قانونية ةقاعد تكوين ىلإ

 تلسياساا صيدر لخال من لكذ لنتائجا أساس على قائم نيةاميز إعداد إطار يف( MSB) وعمشر سساأ يتمثل -

 لباستعما تحقق األهدافى مد سقيا يتمو ،معينة بأهداف مملهاا هذه ترتبط( Missions) ممها يف لعموميةا

 وعملشرا ميقدو ،لرقابةا ودور  ممها تفعيلو ف،دهلا تحقق ىمد عن املؤشر نسبة ربفتع داء،ألا اتمؤشر

. ةجديد بوثائق املالية نقانو إثراء ت،لنفقاا تصنيف يف ليةدو معايير دعتماا لخال من نيةاللميز اجديد اميتقد

 لبيئةا تهيئة ورةبضر نوصي االستبيان نتائجو الجزائرية لبيئةا ليلحت على ءبنا: تلتوصياوا االقتراحات

 ليةولدا ملعايير املحاسبة يدجلا لتطبيقا نلضما الدولي فقالتووا حإلصالا لعملية نباوجلا تلفخم على الجزائرية

 : فيما يلي  إستراتيجية طويلة املدى تكمن انتهاج لخال من ملعاا عللقطا

 يجب فتح نقاش معمق حول نظام املحاسبة العمومية يشارك فيه كافة األطراف ذات العالقة من أكادميين-

 واستشراف آفاقها. العمومية وممارسين من أجل تقييم واقع املحاسبة

 ضرورة توفير اإلمكانيات املادية والكفاءات البشرية لتجسيد نظام املحاسبة العمومية الحديثة.-

 لتطبيق عملياو علميا مؤهلة راتطاإ ريتوف على اإلدارات واملؤسسات العمومية ةمساعد يف اإلسراع ورةضر -

 على جهة دجوو ىلإ ضافةإ لفعاليةوا بالجدية تتميز تكوينية دورات اءجرإ لخال من لكوذ ملعاا عقطالا معايير

  .مناقشتهاو حل املشاكل املحاسبية على مساعدتهم جلأ من حاسبين العموميينملبا ئمدا لتصاا

 واملحاسبين نيلثانويوا نيليوألا فبالصر آلمرينا مستواها بتأهيل فعور  لعموميةا املحاسبة هنةمب ضلنهوا -

 مبنظا الجاد لخال من هامهممب ملقياا على يندرقا اليكونو لعموميةا زينةخلا ءمناوأ يلملاا واملراقب نيلعموميا

 والهيئات املنظمات ىلإ االنضمام ىلإ ضافةإ ،معايير التكوين املعمول بها عامليا  مع فقايتو أن بجي يلذا لتكوينا

 عن و االبتعاد املحاسبي حإلصالا عملية يف دورها تفعيلو العالم ربع ملهنةا بصحاأ معجت التي ليةولدا

 لعملا لخال من لعموميةا املحاسبة منظا في إنجاح مساهمتها على سلبا تؤثر التي لضيقةا واملصالح تعاالصرا

  الالزمة. لتفاصيلوا الشروحات ميبتقد تطبيقه على و املساعدة مبالنظا ملعرفةا نشر على
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 خصوصاو واالقتصادية لتكنولوجيةا راتلتطوا كباتو أن الجزائرية لعموميةا املؤسسات واإلدارات على بجي -

 نجاح تطبيق معايير املحاسبة تمتطلبامع  فقايتو امب نياورتلكإ و لياآ املحاسبية نظمتهاأ بتعديل املعلوماتية

  .تطبيق الدولية للقطاع العام

 عطائهوإ املمارسة املحاسبية يضبط خالقيأ رطاإ ءساربإ واإلداري  يلملاا دلفساا على ظاهرة ءلقضاا ورةضر -

والسعي نحو تحقيق الشفافية  ،الفتهخم حالة يف الالزمة لقانونيةا التخاذ اإلجراءات سساأ نليكو امإللزا ةقو

 . في القوائم املالية من أجل كسب ثقة متخذي القرار وأفراد املجتمع

األطراف التي لها عالقة بنظام  كل لتتضمن تشكيلته توسيعوللمحاسبة  املجلس الوطني دور  تفعيل ورةضر -

 تلتوجيهاوا االقتراحات ميلتقد فرصة عطائهاوإ تطبيقه على املسؤولة تهاجلا خصوصاو املحاسبة العمومية

  ؛ئرازجلا يف املحاسبية لساحةا على تغيرات من يرجي ملا يةدرا علىو ةمساير نتكو يلبالتاو ،يةور لضرا

 ىمستو في نلتكو لعموميةا املحاسبة مبنظا الجامعيين وتكوين نخبة لها دراية ومعرفة دقيقة األساتذةتأهيل  -

 لخال تخريج إطارات لها تأهيل علمي وإعداد منهي كافي إلنجاح تطبيق معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام من

 .ولية للقطاع العاممعايير املحاسبة الد في مجال الالزم لتكوينا لتلقي رجاخلا ىلإ تبعثا لساإر

في  في سوق العمل امليداني واملهارات املطلوبة يبرلتدا ةرتف مجد على لعملا ورةضرو لتعليميةا األساليب تطوير -

  .البرامج التعليمية من أجل الحصول على خرجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل

تطبيق معايير املحاسبة الدولية للقطاع  على إنجاح على تساعد التي لقانونيةوا املالية لبيئةا ريتوف على لعملا -

  .نةومر كثرأ لقانونيةا تلتشريعاا جعلو املالية ركيةحلا بتنشيط،  العام

محاولة االستفادة من املزايا التي يحققها نظام الحكم الراشد وحكومة املؤسسات واإلدارات العمومية  -

 .الجزائرية

معايير محاسبة القطاع العام الدولي أال وهي املرونة واالستفادة من مزايا يجب استغالل أهم ميزة ملجلس -

  املرافقة التي يقدمها للدول الراغبة في التقارب مع املعايير وذلك بوضع معايير تالءم البيئة الجزائرية.

الدراسات التي من خالل دراستنا معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام، الحظنا أن مجمل آفاق الدراسة:

عالجت هذا املوضوع ركزت على الجانب النظري بخالف الجانب التقني الذي يعتبر مهم جدا و الذي ممكن أن 

  يكون موضوع لدراسات أخرى.

  ؛لعموميةا واملؤسسات تللحكوما يلملاا غإلبالا دةجو نيسحت يف شدالرا كمحلا دور  -

  ؛لعامةا تلنفقاا ترشيدو في عقلنة لعموميةا املحاسبة منظا إصالح وعمشر دور  -

  كل هذه املواضيع وغيرها قد تكون منطلق إلشكاليات أخرى للبحث، ويبقى املجال مفتوح لدراسات أخرى. -



 

 
 

 قائمة املراجع



~ 81 ~ 

 المراجع
 

 أوال/ باللغة العربية: 
 الكتب: / 1

 .2002، 1" املحاسبة في الوحدات الحكومية"، مصر، اإلسكندرية، الطبعةابراهيم السيد املليحي  .1
 .2013اسماعيل حسين احمرو ، "املحاسبة العمومية من التقليد إلى الحداثة"، دار امليسرة، األردن، عمان، .2
، قانون املحاسبة العمومية ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة بلعروس ي أحمد التيجاني .3

  .2011األولى، الجزائر، 
الطبعة  خالد شحادة الخطيب، أحمد زاهر، "أسس املالية العامة"، دار وائل للنشر والتوزيع، .4

 .األردن الخامسة،عمان،
ار املطبوعات الجامعية، مصر، صالح الدين عبد املنعم، "املحاسبة العمومية مدخل معاصر" د .5

 .2008اإلسكندرية،
 .1984عبد الحي الخولي، املحاسبة الحكومية، مطبعة املدني، مصر، القاهرة،  .6
املستوى الكلي و الجزئي"  الداخلية علىعبد الفتاح الصحن،محمد السيد السرايا،"الرقابة و املراجعة  .7

 .1998مصر،اإلسكندرية،
، 1ام املحاسبة الحكومي و إدارته، دار وائل للنشر، األردن،عمان،الطبعةعقلة محمد يوسف املبيضين، نظ .8

1999. 
 .2001، 1علي عباس،"الرقابة اإلدارية على املال و األعمال،مكتبة الرائد العلمية، عمان، األردن، الطبعة .9

، 1بعةللطباعة األنست،ط االنتصارعون محمد الكفراوي،"الرقابة املالية النظرية والتطبيق"، مطبعة  .10
 .2008مصر،اإلسكندرية،

 .2010، 4محرزي محمد عباس، "اقتصاديات املالية العامة"، ديوان املطبوعات الجامعية،الطبعة  .11
 محمد الصغير بعلي،يسرى أبو العال،املالية العامة،دار العلوم للنشر و التوزيع،عنابة، الجزائر. .12
 .1998للنشر، األردن، محمد الهور، "أساسيات في املحاسبة الحكومية"، دار وائل  .13
محمد عباس بدوي، عبد الوهاب نصر،" املحاسبة الحكومية والقومية "، دار الجامعة الجديدة  .14

 .2003 للنشر،مصر، اإلسكندرية
 .11-9، ص:2003، 2مسعي محمد،"املحاسبة العمومية"، دار الهدى،عين مليلة، الجزائر،ط .15
 
 

 

 

  



~ 82 ~ 

 : املراسيم والقوانينو  الجرائد
 22-90من القانون  41املادة  1990-08-15الصادرة بتاريخ  35العدد : الرسمية الجريدة .16
املتعلق باملحاسبة العمومية املؤرخ في  21-90قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية  .17

 (2( ، املادة )1املادة ) 1990-08-15املوافق ل  1411محرم  24
 املتعلق باملراقبة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 1992-11-14املؤرخ في  414-92املرسوم التنفيذي رقم  .18

 اإلصدارات الدولية:
، ترجمة جمعية 1اإلتحاد الدولي للمحاسبين، إصدارات معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام، ج .19

 .2010ل غزالة، عمان، املجمع العربي للمحاسبين القانونيين، مجموعة أبو طال

، ترجمة جمعية  1االتحاد الدولي للمحاسبين،"اصدارات معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام"،ج .20
 .2009املجمع العربي للمحاسبين العموميين، مجموعة طالل أبو غزالة، عمان،

، ترجمة جمعية  1معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام"،ج اإلتحاد الدولي للمحاسبين،"اصدارات .21
 .2008املجمع العربي للمحاسبين العموميين، مجموعة طالل أبو غزالة، عمان،

أجيستام، بونتو بيدان أندرناك، دليل تفسير وتطبيق معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام، الطبعة  .22
1 ،2016. 

 1980للدول العربية، عمان،  املوحد اإلدارية، النظام املحاسبي الحكومي املنظمة العاملية للعلوم .23
 امللتقيات:املذكرات و 

 .2008 ،ملديةا رة،منشو ريغ ريماجيست ةمدكر ،"لعصرنةا قفاوآ لعامةا نةازلموا" ،حكيم بوحطو .24
لسطينية بأسلوب موازنة البرامج حسن زكي أحمد عثمان،"تطوير موازنة الوحدات الحكومية الف .25

 .األداء"،مذكرة ماجستر غير منشورة،جامعة القاهرة،مصرو 
ات، مفي تفعيل أداء املؤسسات والحكو  (IAS-IFRS-IPSAS)خالد الجعارات، دور معايير املحاسبة الدولية  .26

 .2014نوفمبر  25-24مداخلة ضمن امللتقى الدولي بورقلة يومي 

،" نظام املحاسبة العمومية في الجزائر بين الواقع و متطلبات تبني معايير خضير خبطي و يونس مونة .27
املحاسبة الدولية للقطاع العام"، مداخلة ضمن امللتقى الدولي بورقلة حول: دور معايير املحاسبة 

 .2014نوفمبر 25-24الدولية في تفعيل أداء املؤسسات و الحكومات،يومي 

نقدية لنظام املحاسبة العمومية في الجزائر" أطروحة دكتوراه شبايكي سعدان ،"دراسة تحليلية و  .28
 .2011دولة، جامعة قسنطينة، 

شالل زهير،"آفاق إصالح نظام املحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات املالية الدولية"،  .29
 .2014أطروحة دوكتوراه، بومرداس،

"، مداخلة ضمن امللتقى 2008-2003،"واقع إصالح املحاسبة العمومية في الجزائرعبد السميع روينة .30
 .2011نوفمبر  29الدولي بورقلة حول: اإلصالح املحاسبي في الجزائر يوم 

محمود عبد هللا محمود وشاح،"اإلطار العام لتقويم و تطويرالنظام املحاسبي الفلسطيني"، مذكرة  .31
 .2008سالمية،غزة،فلسطين،ماجسترغير منشورة، الجامعة اإل 

 .2011غير منشورة،تلمسان، مفتاح فاطمة،"تحديث النظام امليزاني في الجزائر"مذكرة ماجستر .32



~ 83 ~ 

نعيجة فهيم، نظام املحاسبة العمومية كأداة فعالة في تسيير و رقابة الجماعات املحلية، مذكرة  .33
 .2011ماجستر غير منشورة،جامعة سعد دحلب البليدة،

 االنترنيت:مواقع 
 zd.vog.fm.www: موقع وزارة املالية

www.ifrs.org/projects/work/plan. 

www.iasplus.com. 

 باللغة األجنبية:
 

34. M. Lascombe, vandendriessche, les finances publics, 5 eme edition dalloz, 

paris, 2003. 

35. J.F.picard, finances publics, 1 er édition, litec, paris, 2006. 

36. J. ;qgnet, elements de comtabilie public , 4 eme édition, quercy, paris, 

1998. 

 

http://www.ifrs.org/projects/work/plan
http://www.iasplus.com/


 امللخص:

تمثل معايير املحاسبة للقطاع العام القواعد التي تحكم وتضبط نظام املحاسبة العمومية للمنظمات 
على أساس االستحقاق الكامل، بهدف تسيير وضبط املال العام وتحسين جودة  الحكومية واإلدارات العموميبة

اإلبالغ املالي الحكومي، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع مشروع تكييف وإصالح نظام املحاسبة 
هذه العمومية في الجزائر مع متطلبات التطبيق السليم للمعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام، وخلصت 

الدراسة إلى أن املعايير الدولية املحاسبية في القطاع العام تقدم افضل املمارسات املحاسبية املتفق  عليها دوليا 
لتصميم نظام محاسبي يسمح بعرض قوائم مالية حكومية ذات مصداقية، تحقق الشفافية في تسيير املوارد 

بة إلى تقديم أدوات املساءلة عن األداء وتقديم نتائج نشاط العمومية وترقى بجودة اإلبالغ املالي الحكومي من الرقا
وحدات القطاع العام، مما يسمح لها بتلبية حاجيات فئات مستخدمي البيانات املالية الحكومية، واتجهت 

والذي يهدف إلى تكوين  (MSB)الجزائر إلى تحديث نظامها امليزاني من خالل تبنيها ملشروع تحديث نظام امليزانية 
 عدة قانونية وتنظيمية جديدة للنظام امليزاني يتمثل في التسيير القائم وفق النتائج.قا
 

 –االبالغ املالي الحكومي   -معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام  –نظام املحاسبة العمومية الكلمات املفتاحية: 
 تحديث نظام امليزانية.

 

 

Abstract: 

Accounting standards for the public sector represent the rules governing and controlling the 

public accounting system for government organizations and public departments on the basis of full 

accrual, with the aim of managing and controlling public money and improving the quality of 

government financial reporting, and this study aimed to identify the reality of the project to adapt and 

reform the public accounting system in Algeria with the requirements of application The sound 

international accounting standards for the public sector, this study concluded that the international 

accounting standards in the public sector provide internationally agreed accounting best practices for 

designing an accounting system that allows the presentation of government financial statements of 

credibility, achieve transparency in the conduct of public resources and raise the quality of government 

financial reporting from oversight to Providing tools for accountability for performance and presenting 

the results of public sector units activity, which allows them to meet the needs of groups of users of 

government financial data, and Algeria has moved to update its budget system by adopting the Budget 

System Modernization Project (MSB), which aims to create a new legal and regulatory basis for the 

budget system represented In the existing management according to the results. 

 

Key words: Public Accounting System - International Public Sector Accounting Standards - 

Government financial reporting - Modernization of the budget system. 


