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 املقدمة العامة 
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يشهد عاملنا اليوم تطورات في مجال املحاسبة العمومية الن لكل دولة نظام خاص بها  ومن بينها نظام 

 محاسبي عمومي .

إذ وليست اإلدارة ابتكارا جديدا لإلنسان بل أنه نظام  الزم البشرية منذ القدم حتى عصرنا اآلن ، 

املالحظ تاريخيا  أن التجمعات الصغيرة نشأة قبل أن تنشأ الدولة أو قبل أن  يتبلور مفهوم الدولة في الوقت 

إلدارة شؤونهم  -اجتماع أفرادها -الحاضر ، وكانت هذه التجمعات و املدن الصغيرة تجتمع بين حين وآخر

وحل مشاكلهم وكان هذا خير دليل لتطبيق الديمقراطية املباشرة بين أفراد املجتمع الواحد ولذا فإن اإلدارة 

العمومية تعد األصل واملنبع استحدثت منه الدول الحديثة النظام بل والتفكير  الديمقراطي، ومبدأ السيادة 

ل أن هذه الدول أخذت منه أساس وجودها ونشأتها وحدود وظيفتها التي قامت بمفهومها الحديث، بالشعبية 

 من أجلها .

نظرا الهتمام الدول بتطور نظام محاسبة العمومية يتماش ى وتطورات أجهزة قطاعها العام واتساع 

الرقابة نشاطاتها، يضمن لها نظام املحاسبة العمومية االستعمال األمثل للموارد واالستخدامات العمومية و 

 نظامها عبر مختلف الجهود املبذولة.على تنفيذها، عملت منظمات عديدة في كثير من الدول على تطوير 

وفرضت حتمية التغير على  الدول القيام بمجموعة من التغييرات واإلصالحات على مختلف األصعدة 

العمومية بهدف ترشيد و عقلنة  صورة تطوير املحاسبة واملستويات السيما في مجال املالية العامة، فبرزت 

 تسيير األموال العمومية وكذا إعطاء صورة واضحة ومتكاملة لنشاط الدول .

على مدى العصور، أجرت معظم دول العالم ذات االقتصاد  وفي ظل تطور حجم أجهزة القطاع العام

اسبية بأجهزتها الحكومية الحر أو التي تحولت إلى االقتصاد الحر  إصالحات جذرية على نظم املعلومات املح

لى خدمات عامة بجودة أعلى، ول عالحص منها في رفع كفاءة هاته األجهزة واستجابة لرغبة  الجمهور في رغبة

وإلقناع الدول بأن إصالح جهاز القطاع العام يبدأ من تطور نظم املعلومات املحاسبية وذلك ألن التخطيط 

ض املعلومات الكاشفة لألخطاء والباعثة على التطوير واالبتكار  فء والرقابة الفعالة  والشفافية في عر الك

 تعتمد جميعها على نظام معلوماتي محاسبي عمومي قادر على توفير بيانات شاملة ودقيقة .

ي في ظل الجهود املبذولة من طرف وانطالقا من هذا تطورات املحاسبة العمومية على املستوى الدول

التي تشرف على تنظيم مهنة املمارسة املحاسبية على رأسها مجلس االتحاد الدولي الهيئات واملنظمات الدولية 

لتواكب التطورات الجديدة في ،  IPSASالذي يقوم بإصدار معايير املحاسبة الدولية     IFACللمحاسبين 

مجالتها وظائف الحكومة واتساع نشاط القطاع العام،  وما تترتب عليه من ازدياد كبير في النفقات وتنوع 

إتباع أسلوب األساس النقدي في القياس املحاسبي واإليرادات وتنوع مصادرها، ولهذا تخلت معظم الدول عن 

من رؤية موضوعية لسالمة إنفاق  القطاع العام، فضال عن إعداد   إلى إتباع أساس االستحقاق ملا يوفره

ملتابعة تطور أصول الوحدة و استهالكاتها وجهود  يعطي إمكانية ميزانية تظهر أصول والتزام هذه الوحدات مما 

 املحافظة عليها وتنميتها .
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وهذا مما أدى بالجزائر ملحاولة التكيف والتوافق مع املعايير املحاسبة الدولية للقطاع العام وذلك من 

 غ املالي خالل إصالح نظامها املحاسبي العمومي ومحاولة منها لضبط تسيير املال العام وتحسين جودة اإلبال 

 للقطاع العام. 

إشكالية الرئيسية الإ

كما يكتس ي هذا املوضوع أهمية بالغة من الجانب املحاسبي لكونه يركز على تحليل اإلطار التقني 

 للمحاسبة العمومية األمر الذي أوجب بناء وتأسيس إطار وقواعد ومعايير مستقلة للمحاسبة العمومية

لذلك االختالف مع إعطائها له حقه، ومن غير ذلك ال نستطيع  تخمين أو توقع نجاح تبني املمارسات  مراعية 

املحاسبية العمومية لقواعد أو مفاهيم أو أطر محاسبية أو اقتصادية أو إدارية خارجية  أخرى،وفي مجال 

حاسبة العمومية يهدف إلى تطور حركة اإلصالحات التي عرفتها الجزائر، قدمت وزارة املالية إصالح لنظام امل

 الخزينة ، وبعد تبني الجزائر ملعايير املحاسبة الدولية للقطاع العام وعصرنه اإلطار التقني لنظام محاسبة 

IPSAS  . 

 : ومن خالل هذا يمكننا صياغة اإلشكالية التالية

املحاسبة الدولية للقطاع  ما هو واقع إصالح نظام املحاسبة العمومية الجزائري؟ ومدى توافقه مع معاييرإ

إ؟   IPSASالعام 

 تم تقسيمها إلى األسئلة الفرعية التالية : اإلشكالية الرئيسية  وملعالجة مختلف جوانب

 ما هو واقع نظام املحاسبة العمومية في الجزائر وما مجال تطبيقها ومكونتها ؟  -

 العام ؟ ما هو مجال تطبيق و أهداف معايير املحاسبة  الدولية في القطاع  -

 ؟ماهي منظمة االنتوساي ومدى توافق أنظمة الرقابة الحكومية مع الدول املشاركة -

إفرضيات الدراسة

 اإلشكالية املطروحة ثم وضع الفرضية العامة اآلتية:  لإلجابة على 

أسس محاسبية تؤثر مباشرة على طبيعة عند وضع النظام املحاسبي الحكومي يمكن االختيار  بين عدة  

البيانات املالية ملخرجات النظام املحاسبي ، حيث يتطلب إصالح وتطوير نظام املحاسبة العمومية  وجودة 

ايير املحاسبة الدولية التخلي عن تطبيق األساس النقدي  والتوجه نحو تطبيق أساس االستحقاق وفق مع

 لقطاع العام، األمر الذي يستلزم تنفيذ مختلف اإلصالحات في طريقة تنظيم وإدارة املال العام.

 من الفرضية العامة يمكن وضع جملة من الفرضيات الجزئية املتمثلة في ما يلي :انطالقا 

تبني معايير املحاسبة الدولية في تحفيز املنظمات الدولية املختصة في مجال املحاسبة العمومية على   -1

 القطاع العام وتطبيق أساس االستحقاق.
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يهدف مشروع إصالح املحاسبة العمومية في الجزائر إلى تطوير نظام محاسبي فعال يعرض مجمل  -2

تحسين جودة اإلبال غ املالي الحكومي لتحقيق الشفافية والرشادة في أصول وخصوم الدولة بهدف 

 تسيير املال العام .

 . 90-21املحاسبة العمومية في الجزائر من خالل قانون  -3.

إمبررات اختيار املوضوع    

 املتزايد به في اآلونة األخيرة . واالهتمام ،حداثة املوضوع من حيث الطرح  -

قلة الدراسات التي تناولت هذا املوضوع من الجانب النظري والتقني ، وكمساهمة متواضعة منا أن  -

 . يكتب هذا املوضوع

النقص املطروح في البحوث املتخصصة في مجال املحاسبة العمومية ومعايير املحاسبة الدولية  -

 للقطاع العام .

امليول والرغبة الشخصية في تناول هذه املواضيع وذلك الرتباطها بالتخصص ) تدقيق محاسبي  -

 ومراقبة التسيير(.

إأهمية الدراسة 

للمكانة اإلستراتجية لنظام املحاسبة العمومية في نظام را  يكتس ي هذا املوضوع أهمية بالغة وذلك نظ 

حيث أن هذا  األخير يقوم بتوثيق واثبات املعامالت املالية لتنفيذ امليزانية العامة ملالية الدولية، ا اإلدارة 

للدولة و عرضها في شكل تقارير  وقوائم مالية تعرض نتائج نشاط الوحدات القطاع العام و التي يتم 

عمالها ألغراض التخطيط والرقابة أداء الوحدات الحكومية في مجال العقلنة واالقتصاد في تسيير املوارد است

العمومية، ألن معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام هي التي تحدد مضمون وطريقة عرض وإعداد البيانات 

نفاق الحكومي، إضافة إلى بيان وعن حجم مجال اإل املالية الفعلية عن مصادر تحصيل املوارد العمومية 

اتخاذ القرار املتعلق بتمويل نشاط وحدات القطاع الوضعية املالية الفعلية للخزينة و التي يتم على أساسها 

 العام .

إأهداف الدراسة     

 تهدف هذه الدراسة إلى جملة من األهداف وهي كما يلي : 

تعريفها  وخصائصها ، وتنظيمها القانوني  من خالل   التعرف على نظام املحاسبة العمومية  -

 والنظري والعضوي ومجال تطبيقها .

 التعرف على معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام وكيفية إصدارها  ونطاقها  ومجال تطبيقها . -

 عرض   معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام وفق أساس االستحقاق . -

ومشروع تحديث املوازنة العامة من خالل التوافق مع معايير عرض واقع نظام املحاسبة العمومية  -

 املحاسبة الدولية للقطاع العام.



 املقدمة العامة 

 

 د
 

 التعرف على منظمة األنتوساي واليات الرقابة الحكومية و املكلفين بالرقابة الحكومية دولية و وطنية. -

إالدراسات السابقة  

نظام املحاسبة العمومية في الجزائر واليات التطوير دراسة تحليلية واقع  أمال حاج جاب هللا ، .1

، تهدف هذه الدراسة إلى أن هناك ضعف في  2006سنة ونقدية ملختلف مشاريع الصالح املحاسبي 

 نظام املحاسبة العمومية .

عايير نظام املحاسبة العمومية الجزائري بين الواقع ومتطلبات تبني املحيضر حبيطى ويونس مونه،  .2

تهدف  هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع إصالح نظام املحاسبة  الدولية للقطاع العام ،

 العمومية الجزائري الحالي.

إما يميز هذه الدراسة  الحالية عن الدراسات السابقة  

تطرقت الدراسات السابقة إلى واقع إصالح نظام املحاسبة العمومية في الجزائر والنقائص والفراغات 

القانونية التي تمس نظام املحاسبة العمومية ، وتطرقت أيضا إلى اإلطار املفاهيمي ملعايير املحاسبة الدولية 

رها وتعديلها  وتحديثها ، وأهملت للقطاع العام  ومختلف الهيئات واملنظمات الدولية  التي تقوم بإصدا

الدراسات مشروع إصالح وتطوير نظام املحاسبة العمومية، وهذا ما ركزت عليه دراستنا وذلك من مختلف 

خالل التعريف بمشروع تحديث نظام املحاسبة وامليزانية العمومية ، وعرض مشروع اإلصالح ، واإلجراءات 

 املحاسبة العمومية.لتنفيذ أهداف مشروع إصالح نظام  املتخذة

إحدود الدراسة 

 وتنقسم إلى جانبين وهما  كما يلي :

إالحدود املوضوعية  

تقتصر دراستنا على نظام املحاسبة العمومية وإجراءات  والجهود املبذولة للقيام بعملية اإلصالح من 

على املؤسسات والهيئات أجل التوافق مع املستجدات الدولية لتطبيق معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

 .ة وذات طابع االقتصادي والتجاري العمومية باستثناء املؤسسات االقتصادي

إ

إ حدود املكانية

جاءت دراستنا هذه في ظل اإلصالحات لنظام املحاسبة العمومية التي تقوم بها الجزائر محاولة منها 

ام لتحسين جودة اإلبال غ املالي الحكومي  للتوافق الدولي للتكيف مع معايير املحاسبة الدولية للقطاع الع

  والتسيير األمثل للمال العام.

إ ةاملستخدم وأدواتاملنهج  
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ثم استخدام أدوات املنهج الوصفي ، وذلك من خالل عرض لإلملام بمختلف جوانب موضوع الدراسة 

والتنظيمي للمحاسبة العمومية، وعرض معايير املحاسبة الدولية   وتقديم اإلطار القانوني املفاهيم النظرية 

 للقطاع العام .

وتم اعتماد على الكتب واملصادر واملراجع باللغة العربية والفرنسية والندوات  واملجالت واملقاالت في 

لرقابة املالية الجانب النظري ، أما في  الدراسة امليدانية تم التطرق إلى منظمة الدولية لألجهزة العليا ل

 واملحاسبة.

إصعوبات الدراسة 

في مجال نظام املحاسبة العمومية وخاصة في معايير نقص الدراسات  في الجانب النظري والتقني  -

 املحاسبة الدولية للقطاع العام 

 نقص في املراجع املحاسبة العمومية  واملالية العامة في مكتبة الكلية  والجامعة -

 نقص في الدراسات للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة  -

إهيكل الدراسة  

فصول تبدأ من مقدمة وتنتهي بخاتمة تضمن  3من خالل انجاز هذا البحث قمنا بتقسيمه إلى 

،وفي األخير  تلخيص عام  واختبار للفرضيات التي جاءت في مقدمة البحث ،ثم عرض النتائج التي توصلنا إليها

 قدمنا بعض التوصيات التي نرى أنها  ضرورية بناءا على النتائج املتوصل إليها في الفصول كاآلتي: 

إالفصل األول " الطار النظري والقانوني للمحاسبة العمومية "  

مباحث ، األول  هو ماهية املحاسبة العمومية من خالل تقديم تعاريف لها  3تمت معالجته من خالل 

ملجال تطبيق وأهداف املحاسبة العمومية والتمييز  بين  وتقديم خصائصها و أعوانها،و املبحث الثاني تطرفنا 

 نات نظام املحاسبة العمومية.املحاسبة العمومية واملحاسبة املالية  واملبحث الثالث  تطرقنا إلى مكو 

إ

إ

و واقع نظام املحاسبة العمومية الجزائري  الفصل الثاني " معايير  املحاسبة الدولية للقطاع العام

  وعرض مشروع تحديث املوازنة العامة" 

ملاهية معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام والثاني معايير املحاسبة حيث خصص املبحث األول 

لقطاع العام وفق أساس االستحقاق أما املبحث الثالث التعرف على واقع  نظام املحاسبة العمومية الدولية ل

 في الجزائري و املبحث الرابع خصص لدراسة تطوير مشروع نظام املحاسبة العمومية .

إالفصل الثالث "آليات الرقابة الحكومية لألجهزة املكلفة بالرقابة الحكومية دولية و وطنية "
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حث املبحث األول ماهية االنتوساي واإلستراتجيات الخاصة بها   مبا 3في هذا الفصل تطرقنا إلى حيث 

والهيكل التنظيمي لها أما املبحث الثاني آليات الرقابة الحكومية الدولية و األجهزة  املكلفة وهي املؤتمر واألمانة 

حكومية الوطنية وهي محافظ الحسابات ، العامة واملجلس التنفيذي أما املبحث الثالث آليات الرقابة ال

 تشية العامة املالية ، ومجلس املحاسبة.املف

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول : تعريف املحاسبة العمومية. 

املبحث الثاني :مجال تطبيق وأهداف املحاسبة العمومية والتميز بينها وبين املحاسبة 

 املالية. 

 املبحث الثالث : مكونات النظام املحاسبي العمومي. 

 

 

 الفصل األول 

اإلطار النظري والقانوني للمحاسبة 

يةالعموم  

 

 

 

 

 



 العمومية للمحاسبة والقانوني النظري  اإلطار                                                                    الفصل األول 

 

 
2 

              تمهيد

في حياة الدولة ووظائفها بما في لتطور املتمثل شهد مفهوم املحاسبة العمومية تطورا من اجل مواكبة ا

إلى ذلك نمو زيادة   ،ذلك االقتصادية  وما ينجر عليها من زيادة ملحوظة في حجم النفقات واختالف مجاالتها

نوعية وجودة اإلبالغ املالي الحكومي حيث انعكاس ذلك على  و  حجم اإليرادات  واختالف منابعها ومصادرها

 همة ملراقبة وتقييم أداء وحدات القطاع العام في تسيير املال  العام .أضحت املحاسبة العمومية أداة م

فروع املحاسبة املتخصصة في مجال تسجيل وقياس  تعتبر املحاسبة الحكومية احد ، وفي هذا املجال

ومن هذا األخير فان سمات تداول املال العام  والتي ال تهدف إلى تحقيق الربح   ت القطاع العام نشاط وحدا

العمل على بناء إطار نظري منفرد لتمثيل  املمارسات وأسس القياس املحاسبي مع مميزات نشاط  أجيرت

من اجل الرقي بجودة اإلبداع املالي الحكومي وتحقيق الشفافية واإلفصاح الواضح والدقيق  ،الوحدات الحكومية

ومراقبة  الرصيد املالي املتوفرفي كل وقت  وتسهيل عمليات املتابعة  املستمرة والدائمة للوضعية املالية وملعرفة

بة  وذلك عن طريق  تكييف املحاسبة  االستفادة من مزايا املحاس  ،إنفاقه املتعلق بتنفيذ امليزانية   العامة للدولة

مع خصائص نشاط وحدات القطاع العام  لترقية نظام محاسبي دو معنى  لتلبية حاجيات   العامفي القطاع 

 ئم املالية الحكومية .مستخدمي القوا

 مباحث :   3وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى 

 .ماهية املحاسبة العمومية 

 . مجال تطبيق وأهداف املحاسبة العمومية 

  .مكونات نظام املحاسبة العمومية 
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 ماهيته املحاسبة العمومية  :املبحث األول 

الغير الهادفة للربح . كما أنها تعتبر  في تنظيم الوحدات الحكومية مكانة هامهتحتل املحاسبة العمومية 

بغرض تسهيل عمليات املتابعة املستمرة والدائمة مصدرا مهما لتوفير املعلومات الالزمة للتخطيط املالي 

لباحثين و للوضعية املالية وملعرفة في كل وقت الرصيد املالي املتوفر ومراقبة إنفاقه وهذا ما يجعل  الكثير من ا

 .أهدافها هتمون بها  بشكل كبير  وقد تطرق منهم إلى تعريفها  خصائصها  الدارسين ي

 املحاسبة العمومية مفهوم  :  األول  املطلب

 التعريف القانوني -1

معدل ومتمم باملرسوم التنفيذي املتعلق باملحاسبة العمومية  1990أوت سنة   15طبقا لقانون املؤرخ في 

املؤرخ في  12-98القانون رقم  1992املتضمن قانون املالية لسنة  1992 أكتوبر  11املؤرخ في  04-92رقم 

 1999ديسمبر سنة 23املؤرخ في 11-99القانون رقم  1999املتضمن قانون املالية لسنة  1998ديسمبر سنة 31

 .2012املتضمن قانون املالية لسنة  2011ديسمبر  28ؤرخ في و القانون  امل2000انون املالية لسنة ق

 القانونية  واألحكاميقصد باملحاسبة العمومية ) الحكومية( كل القواعد  ما يلي "على والثاني  األولى تهمادفي 

الخاصة بالدولة واملجلس الدستوري  والعمليات ومراقبة امليزانيات الحسابات   تنفيذتبين وتحكم  كيفية  التي

واملجلس الشعبي الوطني ومجلس املحاسبة وامليزانيات امللحقة وامليزانيات من الجماعات املحلية و املؤسسات 

 ،بالصرف  واملحاسبين العموميين  ومسؤولياتهم األمرينااللتزامات  أيضاكما يبين  إداري العمومية ذات طابع 

 . 1" ل تنفيذ النفقات وتحصيل اإليراداتويقصد بتنفيذ مليزانية ك

 التعريف التقني -2

 هذا أنقواعد عرض الحسابات العمومية وتنظيم وظيفة املحاسبة العمومية غير  بأنهاتقنيا  تعرف  

  الهيئات العمومية غير التعريف ضيق حيث يحصر مدلول املحاسبة العمومية في تقنية عرض حسابات 

بالصرف واملحاسبيين العموميين والتزاماتهم ومسؤولياتهم  مرينلل العمليات املالية  إلى ضافةباإل مجالها يشمل  نأ
2. 

 للمحاسبة العمومية  اإلداري التعريف  -3

عرض الحسابات العمومية وتنظيم  وظيفة  أنها على املحاسبة العموميةتعرف  داريةاإل من وجهة نظر 

في هذا التعريف تتسم  اإلداريةالسمة  أنمحدود كون  األخرهذا التعريف يبقي هو  أناملحاسبيين العموميين غير 

                                                           
أوت  15املوافق ل 1411محرم  24املؤرخ في  املتعلق باملحاسبة العمومية " 90/21 "قانون رقم ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

    .(2( واملادة )1املادة )،1990
   .10،صالبليدة الجزائر  ،بجامعة سعد دحلب ،محاضرة بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  "،املحاسبة العمومية ،"منصوري الزين - 2
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مختلف الجوانب  إلى إضافةبالصرف  رينمال في تنظيم وظيفة املحاسبين العموميين وتستثني تنظيم وظيفة 

 . 1املحاسبة العمومية تدخل ضمن تطبيق قواعد  التي األخرى 

  م تعريف املحاسبة العموميةتوقد 

 تعرف على أنها مجموعة دراسة ملجموع املبادئ و األنشطة املتعارف عليها ودراسة تطبيقية ألساليب

فرض الرقابة املالية التقنية من تجميع وتبويب و تلخيص وتحليل البيانات املتعلقة بالنشاط الحكومي بغرض 

 .  2ملناسبةومصروفات الحكومية وكذلك بغرض اتخاذ القرارات ا إيراداتعلى والقانونية 

تختص بدراسة املبادئ التي تحكم عمليات التقدير تعريف ثاني تعتبر أيضا فرعا من فروع املحاسبة 

 .3املحاسبي عن األنشطة التي تقوم بها الحكومة 

تستخدم في خلق وتشخيص  التييبحث في القواعد واملبادئ والنظريات  الذياملحاسبة العمومية هي العلم 

الحكم على التي القرارات و  والتخاذاملعلومات عن نشاط الوحدات االقتصادية لذوي العالقات  وإيصالوقياس 

 . 4العمليات االقتصادية بناءا على هذه املعلومات 

العلمية  األصول ذلك الفرع من املحاسبة الذي يختص بتطبيق  بأنهايمكن تعريف املحاسبة العمومية          

الحكومية بما يتمش ي وطبيعة خصائص النشاط  اإلداريةاملتعارف عليها في املحاسبة املالية في مجال الوحدات 

املحاسبة التي تساعد في التعرف على نواحي  واألسسالعام الحكومي وبذلك فهي تتضمن مجموعة من املبادئ 

ت واملصروفات العامة في حدود القوانين  واللوائح  ايرادعلى اإل النشاط الحكومي وفرض الرقابة املالية والقانونية 

 .5والتعليمات الصادرة من السلطات املختصة 

 وتأكيدوتقييم( ومعالجة  وتوصيل ومراقبة  تبويب" تختص بقياس ) بأنهاكما تعرف املحاسبة الحكومية  

 . 6املرتبطة في القطاع الحكومي  واألنشطةصحة املتحصالت والنفقات 

 

 

 

                                                           
 . 18،صاملرجع نفسه  - 1
 .3ص ، 2002 ،1 ط،مصر اإلسكندرية ، "املحاسبة في الوحدات الحكومية،" إبراهيم امللحي  - 2
 .4ص ، 1998 ،1ط ،عمان األردن،"املحاسبة الحكومية واإلدارة املالي العامة ،"محمد احمد حجازي  - 3
شارع  ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع عمان  ، "املحاسبة الحكومية و إعداد موازنة البرامج واألداء ،"سهيل بسم الدباس -خلق عبد هللا الوردات  -4

 . 12ص1،  البلد األردن ، 2009سنة  ،الجامعة األردنية  مقابل كلية  الزراعة 
 152008،سنة النشر  ،البلد مصر ، "املحاسبة الحكومية والقومية بين النظرية والتطبيق   "عبد الوهاب نصر  –محمد عباس بدوي  -  5
 ،م143/2010،الطبعة األولي  ،دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،دار النشر،عمان ،البلد األردن ، "املحاسبة الحكومية ،" فؤاد الفسفوس - 6

 . 11ص  ،3151/7/2009رقم اإليداع لدي دائرة املكتبة الوطنية 
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 خصائص املحاسبة العمومية :املطلب الثاني

 املحاسبات  أنواعتتميز املحاسبة العمومية بعدة خصائص من 

 : 1واهم الخصائص تتمثل في  األخرى 

 ، األمنمجموعة من الخدمات العامة مثل  تأدية إلىيهدف  وإنماتحقيق الربح  إلىيهدف  نشاط ال -

دون  أواملجتمع دون مقابل  ألفرادالدفاع  عن العدالة والصحة العامة  تقوم الحكومة بتوفيرها 

 .دةيمقابل رسوم ال توازي الخدمة املؤ 

تعتمد على املوارد  وإنما ،باملعني املحاسبي املعروف مال  معين للوحدات الحكومية  رأسال يوجد  -

 أنشطتهاعلى  إلنفاقالالزمة  األموالدة حكومية املتخصصة لها سنويا بحث تخصص الدولة لكل وح

 2خالل املوازنة العامة 

جميع  إلىفهو مستمد التعليمات املالية الصادرة من السلطة التشريعية  ،املالي املوحد النظام -

 .الوحدات الحكومية 

املؤسسات بتملكها ويمكن تقسيم  أو لألفرادحيث ال يسمح  ،ت العموميةامللكية العامة للوحدا -

 : إلىالوحدات الحكومية ) العمومية ( 

 . تفوق مصروفاتها بكثير مثل مصلحة الجمارك  إيراداتتحصل  التيوهي الوحدات  :  إداريةوحدات غير  .1

ضئيلة القيمة  إيراداتتحقيق  أو ،يقتصر نشاطها على النفقات  التيوهي الوحدات :  إداريةوحدات غير  .2

  .نسبيا مثل قطاعات الدفاع و الصحة والتعليم

كل وحدة تمثل خلية في  إنحيث  ،الشخصية االعتبارية ) املعنوية( مفقودة في الوحدات العمومية -

 .عديدة  وتنظميه إداريةوذلك العتبارات  األخرى للدولة مرتبطة بالخاليا  اإلداري الجهاز 

فكل من العنصرين لهما طريق يختلف عن  ،واملصروفات معدومة اإليراداتالعالقة النسبية بين  -

 . األخر

تتصف بقوة الرقابة  إنهاكما  ،نشاطها ألداءبالسلطة والسيادة الالزمة العمومية  الوحداتتتمتع  -

كما ان املحاسبة العمومية تتضمن معايير  ،الداخلية الالزمة لحفظ املال العام من سوء االستخدام

يمكننا التفرقة بين  ال وأيضا األخرى  األنظمةمن تلك املستخدمة في وأكثر ة رقابي وإجراءات

 .  اإلداريةاملصروفات 

 .3سوء االستخدام  أواالختالس  أوالرقابة عليها من الضياع  أحكام -

املحاسبة  أعوانسوف نستعرض والثانوية للمحاسبة العمومية  األساسيةالخصائص  إلىوبعد التعرض     

 العمومية في املطلب املوالي .

 املحاسبة العمومية  أعوان :املطلب الثالث

                                                           
 . 3ص  ،2002 ،1ط،مصر اإلسكندرية ، " املحاسبة الحكومية،"إبراهيم السيد امليلحي  -  1
 .3ص ،2003السنة   ،البلد عمان ،دار املسير  "املحاسبة الحكومية في التقليد إلى الحداثة ،"إسماعيل حسين احمرو  - 2
 42ص  ،2000 ،سكندريةاإل ،الدار الجامعية الجديدة "، املحاسبة الحكومية والقومية ،"عبد الوهاب نصر - 3
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مهام وسلطات محددة  إلىيختص كل منهم  أعوانعدة  إلىالعمليات املالية للدولة  تنفيذتستند مهمة 

 املحاسبة العمومية كما يلي :  ألعواناملوالية  األصنافحيث يمكن التميز بين  ،قانونا

  .بالصرف األمر -

 .املحاسب العمومي  -

 .املراقب املالي  -

 بالصرف  مر ال  -1

مرسوم تشريعي   في إليهاالعمليات املشار  لتنفيذبالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل  مرآيعد 

وليون أ أمابالصرف  هم من جهة  المرون 1992يتضمن قانون املالية التكميلي  لسنة 1992اكتوبر 11املؤرخ في  

 1. أحاديون  أوثانويون  أخرى رئيسيون ومن جهة  أو

بالصرف من خالل املهام  مرال املتعلق باملحاسبة العمومية يعرف  90/21من قانون رقم  23وفقا  لنص املادة  

 األمرسند  وإصدارااللتزام  و التصفية  إجراءات لتنفيذبالصرف كل عون معين قانونا  مرآحيث يعتبر  ،املوكلة له

 األمرسند  وإصدارالتصفية  اإلثبات بإجراءاتوالقيام  ،الت الدفع من جانب النفقاتأو تحرير حوابالصرف 

 .  اإليراداتبالتحصيل من جانب 

 بالصرف  مر ال  -1-1

 إبراممومية في هيئة ع أومجموعة محلية  أوصفة باسم الدولة  بالصرف عمومي كل شخص مرآيعتبر 

 .  تسديده أوبتغطية دين  األمر أوتصرف وتثبيت وتصفية الديون 

 2يلي :  بالصرف كما األمرتعرف  90/21من القانون  23املادة 

في املواد  إليهابالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص مؤهل لتنفيذ العمليات املشار  المريعد 

في  إليهاملشار االنتخاب  لوظيفة لها من بين الصالحيات تحقيق العمليات ا أوبحكم التعيين  16/17/19/20/21

 وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .بالصرف قانونا  المروتنتهي صفة  أعالهالفقرة 

  الرئيسيون بالصرف  المرون -1-1-1

 أيعتمادات مباشرة لصرفها دون تدخل توضع لديهم اال  ي أعلى الهرم اإلدار املتواجدون في  األشخاصهم 

املتعلق باملحاسبة العمومية  21/90من قانون  26في املادة  الرئيسيون بالصرف  المرونونجد ترتيب   آخروسيط 

. 

 

 

 

                                                           
 .145،ص برتي للنشر   ،الطبعة الثانية"، املحاسبةمجموعة نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بالقانون " ،قانون املحاسبة  -1
 .145، ص  1990أوت  15الصادرة بتاريخ ، 35رقم  ،املتعلقة باملحاسبة العمومية،90/21من القانون  23املادة ،الجريدة الرسمية  - 2
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 :بالصرف الثانويين المرون -2-1-1

التابعين لكل من وزارة  بالصرف الثانويين بالنسبة للدولة  هم : املدراء الجهويون  ومديري الواليات المرون

للجزائر في الخارج نجد الصحة ( وكذلك على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصليات  ،التربية  ،) النقل 

  .1بالصرف ثانوي قبل وزير الخارجية الذي هم املر بالصرف  كأمرالقنصل والسفير 

 بالصرف ومسؤولياتهم  المرينالتزامات    

تخلفيهم عند االقتضاء ( ملزمون ،قبل بداية بالصرف ) ومفوضهيم أو مس المرونفإن   ،لتزماتففيما يتعلق باإل

من قانون املحاسبة  24) املادة  املتخصصينين لدى املحاسبين العمومي أنفسهمباعتماد  ممارسة مهامهم ،

ا  توقيعهم إلى محاسبين. كم نموذجوكذا ، ما يثبت تعيينهم أو انتخابهم  العمومية ( . وتمثل هذا االعتماد في تقديم

 .أنهم ملزمون بمسك محاسبة خاصة بتسييرهم املالي 

 مسؤولياتهم 

 .مسؤولية سياسية  -

 .تأديةمسؤولية  -

 .مسؤولية املدنية  -

 .مسؤولية جزائية  -

 .امليزاني واملالي االنضباطمسؤولية عن عدم مراعاة  -

 تعريف املحاسب العمومي : -2

موظف مؤهل قانونا يتصرف باسم الدولة جماعة  أوهو كل عون  :"يعرف املحاسب العمومي على انه

  األموالبواسطة  ،تسيير السندات أو اإليراداتالنفقات  وتحصيل  تنفيذمن اجل  ،محلية  مؤسسة عمومية

ة املحاسبيين العموميين بواسط أو ،بواسطة التحويالت الداخلية للقيود أو ،والقيم املوضوعة تحث تصرفه

 .2-هرافإش تالذين تح

 تصنيف املحاسب العمومي  .1

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

 املوالية للمحاسبيين العموميين . األصناف

 

 املحاسب العمومي الرئيس ي  .1.1

                                                           
1. Ali bessad.droit de la comptabilité publique . éditions  houma alger .2004 p 86  - 

2 edition . dalloz paris .2003 p 135Les finances puliquees .5M. lascobe. Vanendriessche.   - 
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القيد النهائي في السجالت املحاسبة للعمليات املالية للدولة حيث  بإجراءوهو املحاسب الذي يكون مكلفا 

 التنفيذيمن املرسوم  31حساب التسيير الذي يخضع ملراقبة مجلس املحاسبة وفق لنص املادة  بإعداديقوم 

بالصرف  المرونيمسكها  التياملحاسبة  إجراءاتواملتعلق بتحديد  07/09/1991املؤرخ في  91/313رقم 

 يتصف بصفة املحاسبيين الرئيسين التابعين للدولة كل من :  ،سبون العموميون وكفايتها ومحتواهاواملحا

 .العون املحاسبي املركزي للخزينة العمومية  -

 .الخزينة املركزية  أمين -

  .الخزينة في الوالية أمناء -

 ن املحاسبون للميزانيات امللحقة .العو  -

 املحاسب الثانوي  -1-2

حيث يقوم بتنفيذ العمليات الخاصة  ،محاسب الرئيس ي يتولى تجميع محاسبةهو كل محاسب و 

 والنفقات لفائدة املحاسب الرئيس ي . باإليرادات

 املحاسبين العموميين ومسؤولياتهم  التزامات

 لاللتزاماتفهم يخضعون  ،موظفون عموميون . وبهذه الصفة  ، قبل كل ش يء ،العموميون هم  املحاسبون 

نون األساس ي الخاص بسلكهم . ولكن إضافة إلى وفي القا ،العمومي  يفللوظاملقررة في القانون األساس ي العام 

 فهم يخضعون لجملة من االلتزامات الخاصة بممارسة مهامهم كمحاسبين عموميين . ،ذلك 

 ؛صيب وتسليم املهامالتن -1

 ؛تعارض الوظائف -2

 .إيداع الحسابات  -3

 مسؤوليات املحاسبين العموميين  -2-2

 .مسؤولية مدنية  مسؤولية تأديبية ، مسؤولية جزائية  ،

  .نطاق املسؤولية املالية الشخصية للمحاسبين العموميين

  املسؤولية عن األعمال الشخصية. 

  املسؤولية عن عمل الغير. 

 جزاء املسؤولية املالية الشخصية للمحاسبين العموميين.  

 

 

 املراقب املالي  .3
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من اجل  ،بين موظفي املديرية العامة للميزانية  املراقب املالي هو عون يتم تعينه من طرف وزير املالية  من

االلتزام بالدفع للنفقات العمومية املرخصة في امليزانية العامة للدولة حيث يقوم بالتحقق من  إجراءاتمراقبة 

 بالصرف قبل عقد النفقة بصفة نهائية . المرمشروعية العمليات التي يقوم بها 

 المر بطاقة االلتزام التي يقوم بإعدادهاعلى  التأشيرعن طريق  يمارس املراقب املالي صالحيته الرقابية

 .1 والذي ينتج عنها عبئ مستقبلي على عاتق الدولة  اإلنفاق إجراءاتبالصرف عند بداية 

 مهام املراقب املالي 

املهمة الرئيسية للمراقب املالي في مراقبة عمليات تنفيذ النفقات العمومية ومطابقتها مع ألنظمة  تتمثل

املهام  إلى إضافةااللتزام بالدفع  إجراءوالقوانين املعمول بها قبل تنفيذها عن طريق التحقق من مشروعية 

 اإلحصائيفان املراقب املالي مكلف بمسك محاسبة االلتزامات ذات الطابع   ،املرتبطة باملراقبة القبلية للنفقات

ة املتوفرة  هذه املحاسب واألرصدة ،من االعتمادات املسجلة في امليزانية من اجل تحديد مبلغ النفقات امللتزمة بها

 قيود محاسبية وسجالت محاسبية وفق القيد املزدوج . إجراءالبسيطة ال تتطلب 

 املحاسبة العمومية  والتمييز بينها وبين املحاسبة املالية  وأهدافمجال تطبيق    :ثانياملبحث ال

 مجال تطبيق املحاسبة العمومية . :املطلب األول  

يمكن حصر مجال  املحاسبة العمومية من جانبين  الجانب العضوي ويتعلق بالهيئات الخاضعة لقواعد 

العمليات املالية   أياملحاسبة العمومية  والجانب املادي ويخص العمليات التي تطبق عليها هذه القواعد 

 واملحاسبية . 

 )الهيئات العمومية ( : نب العضوي الجا -1-1

من قانون املحاسبة  األولىالهيئات الخاضعة لقواعد املحاسبة العمومية هي تلك املذكورة في املادة 

الوطني  الشعبيالدولة  واملجلس الدستوري واملجلس  "وهي 1990 أوت 15املؤرخ في  90/21العمومية رقم 

 " . اإلداري ية ذات الطابع واملؤسسات العموم اإلقليميةومجلس املحاسبة وامليزانيات امللحقة والجماعات 

) املؤسسات العمومية  : املؤسسات العمومية مثل أوما يميز  هذه الهيئات عن غيرها من الهيئات  إن

اعتبارية خاضعة للقانون  أشخاصاالقتصادية واملؤسسات العمومية ذات طابع الصناعي والتجاري ( هو كونها 

 االلتزاماتالنواهي للمواطنين وفرض   أو  األوامر توجهمية ) كسلطات عمو  األحيانالعام  وهي تتصرف في غالب 

 عليهم (. 

لتمييز الهيئات العمومية كمفهوم املحاسبة عم بقية الهيئات هو اعتماد  أخرافة معيار كما يمكن إض

 وميين لها من قبل وزارة املالية .املحاسبين العم

                                                           
 املتعلق باملراقبة السابقة للنفقات التي يلتزم بها .  ،14/11/1992املؤرخ في ، 92/414من املرسوم رقم  09املادة  - 1



 العمومية للمحاسبة والقانوني النظري  اإلطار                                                                    الفصل األول 

 

 
10 

 (العمليات املادية واملحاسبة  ): املادي الجانب -2-1

 يلي : فهي تتعلق بصفة عامة بما ،بالصرف واملحاسبين العموميين المرينالعمومية من طرف 

 ؛والنفقات اإليراداتتنفيذ  -

 ؛تسيير املمتلكات -

 ؛انجاز عمليات الخزينة -

 .مسك املحاسبة  -

 املحاسبة العمومية  أهداف -1

 1ما يلي : إلىتلبيتها  إلىالتي تسعي املحاسبة العمومية  األهدافن تحديد يمك      

التي  مثال يقيد تفاصيل املعامالت املالية ،العمومي بصورة رقمية أوالتسجيل التاريخي للنشاط الحكومي  -

 ؛تقوم بها الدوائر الحكومية

 أخرى  التزامات أية أوديون  أوواملؤسسات من ضرائب ورسوم   األفرادمتابعة ما يستحق للدولة على  -

 ؛وسجالتهاى تحصيلها وحفظ قيودها عل والعمل

 أو األخطاءوكشف  ،سوء استخدام لها أواختالس  أوالعامة ملنع وقوع ضياع  األموالفرض الرقابة على  -

 ؛يحدث لها أنالتالعب الذي يمكن 

 ؛العجز  أوالفائض  وإظهاروبيان املركز املالي للدولة  ،املوازنةالالزمة املتعلقة بتنفيذ  توفير البيانات -

االقتصادية  الثارواملعلومات الالزمة التي تسهل عمليات التحليل االقتصادي ودراسة توفير البيانات  -

 ؛تهامادستخإاإليرادات العامة و املترتبة على 

 إعدادبحيث تسهل   ،الحكومية األجهزةتوفير التقارير الالزمة عن تنفيذ البرامج و الخدمات التي تؤديها  -

 ؛العامة األموالوقياس مدى الكفاية وتنفيذها وترشيد قرارات استخدامات  ،العامة بدقة املوازنة أرقام

 أو إخضاعها ،توفير البيانات واملعلومات ملختلف الجهات الستخدامها كمؤشرات في اتخاذ القرارات -

 الرقابة على النشاط الحكومي املالي .     لغايات فرض أولعمليات الدراسة والتحليل 

التمييز بين املحاسبة  إلىاملحاسبة العمومية سنتطرق في املطلب املوالي  أهدافوبعد تحديد جميع 

 العمومية واملحاسبة املالية .

 

  التمييز بين املحاسبة العمومية واملحاسبة املالية  :املطلب الثاني 

                                                           
جامعة سعد دحلب ،مذكرة ماجيستر غير منشورة  "،ي تسيير ورقابة الجماعات املحليةنظام املحاسبة العمومية كأداة فعالة ف ،"نعيجة فهيم - 1

 .63ص ، 2011،البليدة
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كونك ،املشتركة ت االقتصادية في كثير من النقاط تلتقي املحاسبة العمومية مع املحاسبة املالية للوحدا

طبيعة هذا حسب  ،تكون بينهما عناصر اختالف أنهذه الخاصية ال تمنع  أن إاليعتمدان على املحاسبة  ملنهما

 كل منهما . وهدف

 وهو ما سنوضحه من خالل عرض املميزات املشتركة واملختلفة لهاتين املحاسبتين .

 التشابه  أوجه -1

 1يلي :  تتمثل نقاط االلتقاء بين املحاسبتين فيما 

 استخدام القيد املزدوج من حيث   1-1 -

ملالية على استخدام طريقة نشاط العمليات ا أوجهتعتمد كل من املحاسبة املالية والعمومية في تسجيل 

 .القيمة دائن بنفسوالخر ملية مالية لها طرفان طرف مدين  كل ع أنويعني ذلك  ،املزدوجالقيد 

  من حيث الوثائق واملستندات   1-2 -

النظام املحاسبي في كالهما واحد والذي يتكون من مجموعة من املستندات ومجموعة من الدفاتر  إن

سبة املالية واملحاسبة العمومية العمليات املالية من واقع مستنداتها كل من املحا حيث تسجل  ،والسجالت

ثم يتم استخراجها النتائج عن  ،وتبويبها في جداول  ،العام األستاذدفتر  إلىثم ترحل  ،دفاتر اليومية إليمباشرة 

هي في املحاسبة العمومية ف أما،طريق القوائم املالية وهي في املحاسبة املالية تمثل املوازنة والحسابات الختامية 

 الحساب الختامي فقط .

 وحدة القياس   من حيث  3 -1 -

الصفقات قيمة  إلثباتالنقود هي وحدة للقياس  أناملالية واملحاسبة العمومية على تتفق املحاسبة 

والنفقات  اإليراداتر عن وذلك عند التعبي ،قدرتها الشرائيةمع ثبات وحدة ثبات النقود بغض النظر من  ،املالية

 والخصوم . واألصول 

 ية ر االستمرا من حيث 4 -1 -

مستمر  طبيعة النشاط العمومي نشاط أنحيث ،النوعين من املحاسبة على فرضية االستمرار يعتمد كال 

والدفاع والعدالة وشانها من ذلك شان  األمنالخدمات العمومية سواء في  إلى   نتيجة الستمرار حاجة املجتمع

 ؤسسة التجارية الهادفة للربح .امل

 

 الفترة املحاسبية من حيث   5 -1 -

                                                           
 .40ص ،  2002،  1ط،عمان ،دار صفاء للنشر  "،املحاسبة الحكومية" ،محمد جمال على هاللي - 1
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لكل سنة  األعمالنتائج  إظهاربحيث يتم  ،استقاللية السنوات املالية أيالفترة املحاسبية اثنا عشرة شهرا  

 . وإيراداتبما يخصها من نفقات  بتحميلهاوذلك  ،على حده

 املعلومات توفير  1-6 -

ي شكل ذات معني لفئات املستخدمين ف ،تتفق كال املحاسبتين من حيث قياس وتوصيل املعلومات املفيدة

 .وختامية لفترة النشاط  قوائم مالية وتقارير دورية

 االختالف أوجه -2

ومجال  وأهدافهاتتمثل كل من املحاسبتين نظامين متميزين ومختلفين فيها يتعلق بطبيعتهما القانونية 

 1:  كاألتيتطبيقها 

 من حيث الطبيعة القانونية  1 -2

قواعد املحاسبة  أما ،تنظيمي أوالتقنية كلها ذات مصدر تشريعي  فيها املحاسبة العمومية بماقواعد 

ت ووجد ،أو االتفاقات املحاسبيةضوابط مستمدة من العادات  أوعبارة عن معايير   يءقبل كل ش  فإنهاالخاصة 

التنظيم بعد ذلك ليعطي الصبغة القانونية لهذا  أوالتشريع  يأتيثم  ،املعنيين األطرافمن قبل  قبوال عاما 

 .سبية املطبقة في مختلف البلدانالتنميط املحاسبي مثلما هو شأن بالنسبة للمناهج املحا

  األهدافمن حيث   2 -2

 ،نظامية العمليات املالية أوالتحقق من قانونية شرعية  إلي أساساترمي املحاسبة العمومية ) الحكومية ( 

للهيئات العمومية أو  إلىفبالنسبة  األولىمعرفة نتيجة هذه العمليات  بالدرجة  إلىبينما تهدف املحاسبة الخاصة 

 وإنما ،الن سبب وجود هذه الهيئات ليس لتحقيق الربح ،كبيرة أهميةتعتبر هذه النتيجة غير ذات  ،الحكومية

املقابل فان ما يهم املقاولين واملساهمين واملعنيين في تقديم خدمات ذات منفعة عامة  وب أوالقيام ببعض املهام 

 وفوائدهم . أرباحهمالطريقة التي يستمدون منها  وإنما ،املؤسسة التجارية ليس الصحة القانونية للعمليات املالية

 من حيث مجال التطبيق  3 -2

محاسبة نقدية أي متعلقة بعمليات تحصيل  أساسااملحاسبة الحكومية كانت وال تزال تعتبر  أناملالحظ 

 والخصوم للمؤسسة . األصول حيث يشمل مجموع  ،واد وغيرهاودفع  النقود والديون وامل

ولعل السبب الرئيس ي في عدم توسيع مجال تطبيق املحاسبة العمومية أو الحكومية على الرغم من 

الناحية القانونية في تقييم ممتلكات الدولة الصعوبات الكبيرة من  إلىمحاولة ذلك في بعض البلدان يعود 

 وبالتالي صعوبة تقييم ذمتها املالية ومعرفة مركزها املالي . ،األخرى والهيئات الحكومية أو العمومية 

 مكونات نظام املحاسبة العمومية   الثالث :  املبحث
                                                           

 .19ص ،2003 ،الجزائر،الدار الهدى للنشر  "، املحاسبة العمومية ،"مسعي محمد - 1
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يعتبر نظام املحاسبة العمومية مجموعة عناصر متفاعلة تعمل معا من اجل تحقيق هدف او مجموعة 

 ات وهي : نكو م إلي ويمكن تجزئة كل عنصر في النظام  األهدافمن 

 ؛نظام املحاسبي العمومي -

 ؛نظام املوازنة -

 .نظام الرقابة على املال العام  -

 النظام املحاسبي العمومي  : األول املطلب 

 اإليراداتيعد النظام املحاسبي العمومي الوسيلة التي من خاللها يتم تقديم املعلومات املفيدة لتقدير 

 والنفقات السنوية الحكومية .

 تعريف النظام املحاسبي العمومي  -1

والتعليمات املحاسبية املناسبة تستخدم مجموعة من  واإلجراءاتيعرف على انه " مجموعة من الطرق 

املستندات والسجالت املحاسبية بهدف حماية موجودات الحكومة وتقديم البيانات املالية الدقيقة من تقارير 

 .   1وقوائم مالية تعكس نتائج النشاط الحكومي " 

باستخالص النتائج الخاصة بهذا النشاط املتعلقة " مجموعة املفاهيم واملبادئ العلمية  بأنه أيضاويعرف 

 . 2العامة ومراقبتها  األموال إدارةة عن يبصفة دورية وتقديمها للجهات املسؤول

  وظائف النظام املحاسبي العمومي -2

 :  3تتمثل وظائف النظام املحاسبي العمومي 

 ؛اريخي للنشاط العمومي بصفة رقميةالتسجيل الت -

التزامات أخرى  أي أوديون  أوواملؤسسات من ضرائب ورسوم  األفرادمتابعة ما يستحق للدولة على  -

 ؛ى تحصيلها وحفظ قيودها وسجالتهاوالعمل عل

 أو األخطاءكشف  أوسوء استخدام لها  أواختالس  أوالعامة ملنع وقوع ضياع  األموالفرض الرقابة على  -

 ؛يحدث لها أنالتالعب الذي يمكن 

 ؛للدولة واظهار الفائض او العجز  املتعلقة بتوفير املوازنة وبيان املركز املاليتوفير البيانات الالزمة  -

االقتصادية  الثارعملية التحليل االقتصادي ودراسة توفير البيانات واملعلومات الالزمة التي تسهل  -

 ؛العامة واستخداماتها اإليراداتاملترتبة على 

                                                           
 . 133ص  ،1998سنة ،ألردن،ادار وائل للنشر  "، أساسيات في املحاسبة الحكومية" ،محمد الهور  -  1
 . 26ص ، 1999سنة ،1ط  ،عمان،األردن ،دار وائل للنشر  "نظام املحاسبة الحكومي وإدارته ،"عقلة محمد يوسف املبيضين - 2
 . 36ص ،1999،"نفس املرجع سابق "،عقلة محمد يوسف  - 3
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الحكومية بحيث تسهل عمليات  األجهزةتوفير التقارير الالزمة عن تنفيذ البرامج  والخدمات التي تؤدي  -

 ؛تقييمها

توفير البيانات واملعلومات من مختلف الجهات الستخدامها كمؤشرات اتخاذ القرارات ورسم السياسات  -

 .شاط العمومي املاليرقابة على النلغاية فرض ال أولعملية الدراسة والتحليل  إخضاعهاأو 

 الشروط الواجب توفرها في النظام املحاسبي العمومي  -3

 :  1يتطلب النظام  توفر شروط وتتمثل فيما يلي 

  .األخرى يكون النظام املحاسبي متطابق مع النصوص الدستورية والقانونية والتشريعات  أن -

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

 املالية العامة . لإلدارةاملتكاملة 

 األموال وأنفقتالتي من اجلها حصلت   لحسابات بطريقة تفصح بوضوح إن األغراضتنظم ا أنيجب  -

 على البرامج. واإلنفاق  الجبايةاملسؤولة عن  اإلداريةالعامة  واملستويات 

 الكامل عن املركز املالي للدولة . اإلفصاحدرة على يكون للنظام العمومي الق أن -

 اإلداريةملختلف وحداتها  التنفيذيةيكون للنظام املحاسبي العمومي القدرة على بيان التزام  السلطة  أن -

 . واألنظمةبالقوانين  

 املتبعة في النظام  املحاسبي العمومي  اإلجراءات -4

 2 : في اإلجراءاتيمكن حصر هذه 

هو الذي يصدر التعليمات ل واحد و أن تتركز في يد مسؤو التي يجب  على الحسابات اإلشرافمسؤولية  -

 ؛املالية

 ؛ونفقاتها إيراداتهاحيث تبين  ، مركزية أن تعد املوازنة الخاصة بها أومحلية  إداريةعلى كل وحدة  -

ود االرتباطات توقيع عقتخصم جميع االرتباطات على بنود االعتمادات الخاصة بها في الوقت الذي يتم  -

 ؛أو أوامر التوريد

في سجالت بيانية يتم املراقبة  الجلطويلة  واألصول تسجيل موجودات املستودعات من السلع الالزمة  -

 ؛حسابات مراقبة أحداثعليها عن طريق 

اقتصادي أو  حالة قيام الدولة بموازنة نشاط األساسيةوالقواعد يجب تطبيق املبادئ املحاسبية  -

 ؛عي عن طريق وحداتها املختلفةصنا

 ؛يقوم بها مراجع مستقل  اإلداريةاتخاذ نظام املراجعة الدورية في الوحدات  -

                                                           
 .134ص ، 1998، األردن،دار وائل للنشر ،"أساسيات في محاسبة الحكومية "،محمد الهور  - 1

 
 .145ص  ،"مرجع سابق"،محمد الهور  - 2



 العمومية للمحاسبة والقانوني النظري  اإلطار                                                                    الفصل األول 

 

 
15 

اعتماد تقارير شهرية مالية في الوحدات الحكومية بحيث تظهر هذه التقارير الوضع املالي من اجل  -

 ؛املالية والقانونية املراقبة أحكام

 اإلداريةحدات أساس مجموعات من الو موحد ولو على  أساستكون جميع التقارير مبينة على  أنيجب  -

 املتماثلة في طبيعة النشاط والحجم .

 دور النظام املحاسبي العمومي  -5

 : 1يمكن تحديد خطوات النظام املحاسبي العمومي في الخطوات التالية 

واملصروفات على الوحدات املحاسبية املوجودة  اإليراداتتحديد ما ورد بامليزانية عن طريق توزيع قوائم  -

 الحكومية . اإلداريةفي مختلف الوحدات 

وفقا للتوزيع   اإليراداتدات وتحصيل اعتمتنفيذها وتوزيع اال مباشرة تنفيذ املوازنة طبقا لقواعد  -

 املخطط في املوازنة 

املطبق في  أسلوبلعمومي وفقا لنفس العمليات املالية الفعلية من خالل النظام املحاسبي ا إثبات -

تاريخي وفقا لنظام القيد  أساسبحصر وتسجيل العمليات على  املحاسبي املالي وذلك فيما يتعلق النظام

الخاصة  لألحكاموفقا  األستاذفي دفاتر حساباتها ليوميات املختلفة ثم تبويبها إلى املزدوج في دفاتر ا

 باستخدام االستثمارات الحكومية .

في مرحلة تلخيص البيانات وهي املرحلة الثالثة من مراحل تشغيل النظام املحاسبي املالي العمومي  -

التلخيص كما هو متبع في النظام املحاسبي املالي فال مجال  إجراءاتتختلف املبادئ التي تخضع لها 

بإعداد  إداريةمية واملصروفات وتقوم كل وحدة حكو  اإليراداتحسابات ختامية يقابل فيها جانب  إلعداد

امللخصات  إجماليالحساب الختامي للدولة الذي يشتمل على  إعداد حساب ختامي لها حتى يتسنى

 الدفترية .

موحد شهرية وربع سنوية وختامية على املركز  أساستقارير دورية على  بإعداد اإلداريةتقوم الوحدة  -

ترات منتظمة مرفقا بها ومية بوزارة املالية على فات الحكالعامة لحساب اإلدارة ويتم رفعه إلىاملالي لها 

الرقابة املالية والقانونية على العمليات الجارية واستخدام هذه التقارير في  إلحكاماملستندات الخاصة 

 موازنات السنوات القادمة.   إعداد

 

 نظام املوازنة العامة  :املطلب الثاني

في تحريك النشاط  األساس يوذلك لدورها من املواضيع الجديرة بالدراسة املوازنة العامة  أضحت

 . اإليراداتتقدير املصروفات وتحصيل  أدواتمباشرة من  أداة أنهااالقتصادي كما 

 تعريف املوازنة العامة  -1

                                                           
 . 62 ص، 61ص، 2003،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر "،املحاسبة الحكومية والقومية  ،"عبد الوهاب نصر -محمد عباس بدوي  - 1
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ملدة سنة مالية مقبلة تقوم  وإيراداتهااملوازنة العامة هي عبارة عن تقدير  مفصل و معتمد لنفقات الدولة 

ورد قانون تنظيم املوازنة رقم ) األهداف بكفاءة  وقد على التخطيط والتنسيق ورقابة استخدام املوارد لتحقيق 

 .1للسنة املالية املقدرةوالنفقات  اإليرادات بأنهانة املادة أ ( تعرف املواز  76لعام  19

بقانون يفوض ة تصدرها السلطة التشريعية لطة املركزي" خطة مالية سنوية للس أنهاعلى  أيضاوتعرف  

املبينة فيه  واألساليب األحكامضمن  اإليراداتويلزمها بتحصيل  ،أحكامهوفق  باإلنفاقالسلطة التنفيذية مسبقا 

 2الدولة  أهدافوذلك سعيا لتحقيق 

الدولة لسنة  وإيراداتت املعتمدة ملصروفات بأنها قائمة تضم التقديراوتعرف املوازنة العامة للدولة 

باملوارد املتوقع توافرها في الفترة  اإلنفاقالوحيدة املتاحة ملقابلة مقترحات  اإلدارةن املوازنة هي مقبلة ويعني هذا

 3العامة والنفقات العامة للدولة . اإليراداتتحقق التوازن بين  أنها أياملقبلة 

 املوازنة العامة  أهمية -2

 املوازنة العامة من خالل النقاط التالية: أهميةتبرز 

الكامل على  اإلشرافرقابية فعالة بين السلطة التشريعية تضمن لها  أداةمن كونها  أهميتهااستمدت  -

 ؛أدائهاالتصرفات املالية للسلطة التنفيذية وتقييم 

االقتصاد الوطني وتوجيهه في  إدارةالسياسة املالية التي يمكن استخدامها  في  أدواتمن  أداةتعتبر  -

 ؛الكساد أوحاالت التضخم 

 .وجه االستخدامات املتعددة للجهات املنفذة تستخدم كأداة تنسيق بين أجهزة الدولة املختلفة على أ -

وذلك عن طريق  ،توزيع الدخل إعادةالحياة االجتماعية فهي تلعب دورا هاما في تستخدم كأداة مؤثرة في  -

زيادة زيادة النفقات التعليمية والصحية واالجتماعية املوجهة للفئات ذات الدخل املحدد أو عن طريق 

 ؛ذوي الدخل املرتفع  الضرائب على

 الفعلي لها.  اإلنفاقحكومية وبين تلعب دورا كبيرا في الرقابة باملقارنة بين مخصصات املوازنة للوحدة ال -

 

 خصائص املوازنة العامة  -3

في مختلف الدول باعتبارها "  أداة رقابية" فاعلة بيد السلطة  أهميتهااستمدت املوازنة العامة  .1

 وتقييم أداء الوحدات الحكومية . ،الكامل على التصرفات املالية اإلشرافالتشريعية تمكنها من 

) ملدة سنة مالية ( يعكس القرارات املتعلقة  األمداملوازنة العامة عبارة عن برنامج تنفيذي قصير  إن .2

  األهدافت التي ستؤمن تحقيق هذه والسياسيا البرامجاملراد تحقيقها واختيار  األهدافباختيار 

                                                           
 . 12.ص،دار وائل للنشر ،علمي  –نظري  ،"أساسيات في املحاسبة  الحكومية" ،الهور محمد  - 1
 . 65ص  ،2003مرجع سابق   "،املحاسبة الحكومية من التقليد إلي الحداثة،"إسماعيل حسين احمر  - 2
عمان  ،البلد ،دار الكنوز املعرفة العلمية ،3151/07/2009تاريخ اإليداع  ،2010/ 1431 ،الطبعة األولى "،املحاسبة الحكومية"  ،فواد الفسفوس - 3

  .األردن
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 دورة املوازنة العامة -4

 1:  واملتداخلة فيما بينها وهيتمر بجملة من املراحل الزمنية املتعاقبة 

 والتحضير  اإلعدادمرحلة  4-1                      

فضال ملا تقوم  ،هم مرحلة الن نتائجها ومدى فعليتها سوف تؤثر في جميع املراحل الالحقةأدق وأهي 

الدولة يتم  أهدافالعامة بحكم مسؤوليتها عن تحقيق  واإليراداتتقدير النفقات  بإعدادالسلطة التنفيذية 

بعين االعتبار الظروف املعروفة  وتأخذو تكاليفها  ،االحتياطات  املتوقعة أساستقدير املباشر للمصروفات على 

لية خالل السنة القادمة كزيارة عدد املراكز التعليمية  والتي يجب زيادة املصاريف املتعلقة بها ميزانية السنة املا

 القادمة .

 اعتماد املوازنة )املصادقة(    2 -4

عرض على السلطة التشريعية ملناقشة ودراسة وتحليل تقديرات امليزانية بعد االنتهاء من مشروع املوازنة ي

تقوم السلطة التشريعية باملصادقة على املشروع املتعلق  أمكن إنالتعديل  وإجراءاتالدراسة  إكمالوبعد  ،

 .ك قانونا ملزم للسلطة التنفيذيةبامليزانية ويصبح ذل

 مراحل تنفيذ املوازنة    3 -4

املالي العام من قبل رئيس الوزراء الذي يحول بموجبه  المرتبدأ مرحلة تنفيذ املوازنة العامة لصدور 

 2من املخصصات املرصدة في قانون املالية  اإلنفاقالوزراء ورؤساء الدوائر صالحية 

 مرحلة الرقابة على املوازنة    4 -4

  . نوعين من الرقابة ه املرحلة إلىتشكل هذ

 

 

  الرقابة قبل املباشرة على الصرف 

رات والدوائر الحكومية ال تتعارض مع قانون ااملخصصات املطلوبة من قبل الوز  أنمن  للتأكدوذلك 

املوازنة العامة  كما بالتدقيق والرقابة على املصروفات الفعلية من حيث عدم تجاوزها املخصصات املرصودة 

 الصرف .باملوازنة وتحقيق الرقابة على عمليات 

  الرقابة الالحقة أو الخارجية 

                                                           
  .90ص  ،2007 "،مرجع سابق" ،احمد محمد حجازي  -  1
 . 48ص  ،1998 "،مرجع سابق،" محمد الهور  - 2
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وائر رات والداالعامة لكافة الوز  واإليراداتالتي يمارسها ديوان املحاسبة عن طريق مراقبة النفقات 

واملالحظات و املخالفات املرتكبة من خالل   الراءالسلطة التشريعية متضمنا  الحكومية حيث يقدم تقرير إلى

واملخالفات ويتم اتخاذ القرارات الكفيلة حدوث وتكرار  األخطاءحيث يتم دراسة ة تنفيذ قانون املوازنة العام

 . األخطاء

 . نظام الرقابة املالية  زنة العامة سنتطرق في املوالي إلىومن مما سبق بعد التعرف على نظام املوا

 نظام الرقابة املالية  : املطلب الثالث

وتملكها املال العام والتصرف فيه نيابة عن الشعب وزادت أهميتها نشأت الرقابة املالية مع نشوء الدولة 

 بزيادة النشاطات  وتنوعها .

 تعريف الرقابة املالية  .1

يمكن القول أن نظم الرقابة املالية هو ذلك النظام الفرعي من أنظمة املحاسبة الحكومية الذي يهتم 

 بالرقابة على املال العام .

 1في :  أبرزهاريف الرقابة املالية فتعددت وتتجلي أما تع

هي الوظيفة التي تقوم بها وحدات حكومية من أجل تتبع املال العام وحراسته و حفظه استنادا إلى 

 مرجعية تشريعية .

املسجلة للتعرف على  األرقامتنفيذ الخطة وتحليل  بمثابة التي تعتبر  األعمال" مجموعة  أنهاوتعرف على  

 .2"  األهدافومعالجة أي قصور في تحقيق هذه  األهدافلتنمية تحقيق  إجراءاتلها ثم اتخاذ ما يلزم من مدلو 

 

 وسائل الرقابة املالية      .2

 3تتمثل فيما يلي : 

 ؛كل حسب بنده( واإليراداتعتمادات املوازنة العامة ) النفقات التقيد با -

وزير  إلىيقدموا  أنالكشوف الدورية املطلوبة لوزارة املالية أي على املحاسبين في الدوائر املختلفة  -

املالية في غضون ثالثة أيام بعد نهاية كل شهر الحسابات والجداول الختامية وذلك لتمكن الوزارة من 

 ؛دراستها ومراقبتها

 ؛وزير املالية مع التوصيات بشأنها ليإيترتب عليها تقديم تقارير  ،لجان التعداد والتفتيش -

                                                           
 . 219ص ، 2003 "،مرجع سابق،"اسماعيل حسين احمر  - 1
 . 12ص ، 1998 ،االسكندرية ،على مستوي الكلي والجزئي  "،الرقابة واملراجعة الداخلية ،"محمد السيد سرايا  ،عبد الفتاح الصحن  -2
  222 – 221ص 1998 مرجع سابق "محمد الهور " - 3
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املراقب املالي ) املحاسب املفوض(  : يعين بقرار من وزير املالية لدى كل من الدوائر الحكومية  -

 واملؤسسات الحكومية ذات االستقالل املالي وتتلخص مهمته في : 

 ؛ارية املفعول املالية الس واألنظمةتدقيق كل مستندات الصرف للتأكد من مطابقتها للقوانين  -

 ؛بعد التأكد من صحة البيانات يقوم بختمه بالختم املخصص لهذه الغاية من قبل وزير املالية  -

الصندوق املسؤولية  أمينال يجوز صرف مستند قبل تدقيقه من املراقب املالي في الوزارة ويتحمل  -

 ؛الكاملة في حالة قيامه بالصرف بدون توقيع املراقب

 ؛واألنظمة املاليةوالقوانين  لألحكاممخالفة فورا وخطيا بكل  إعالم وزارة املالية -

الدائرة املعين لديها  ومتابعة دفع التحصيالت لصندوق الخزينة في الوزارة أو  اإليراداتمتابعة تحصيل  -

 ؛في حينه

 ؛املفتش العام في وزارة املالية  وتتلخص مهامه في -

 ؛أمناء الصندوق في الدوائر الحكومية املختلفةالقيام بجوالت تفتيشية مفاجئة للمحاسبين و  -

 ؛املالية األمور والخبرات املالية للدوائر ملا يتمتع به من خبرة في  واإلرشاداتتقديم النصائح  -

 ؛التي تساعد على تطوير  وتحديث عمليات املحاسبة الحكومية األبحاث إجراءات -

 ؛يم تقارير عنهاالتحقيق في االختالسات التي تقع في دوائر الدولة وتقد -

 .التقارير بأهم املالحظات الواردة وإعداددراسة التقارير الواردة من ديوان املحاسبة  -

 

 

 

 

 

  خالصة الفصل 

التي تطبق على امليزانيات والعمليات التي تشمل عمليات  التنفيذية األحكامتعتبر املحاسبة العمومية هي 

وعمليات الخزينة وهي املختصة بدراسة املبادئ التي تحكم عمليات التقدير املحاسبي  واإليراداتتنفيذ النفقات 

تحقيق  إلىال تهدف  أنهابعين االعتبار بعد خصائص من حيث  األخذمع  التي تقوم بها الحكومة  ، األنشطةعن 

كما أن املحاسبة  يق الرقابة على صرف املال العام ،تأدية مجموعة من الخدمات العامة وتحق وإنماالربح 

الذي يضبط مسؤولية كل فرد عامل في  21/90العمومية نظام خاص بها وذلك حسب القانون الجزائري 

 بالصرف واملحاسبون العموميون . المروناملؤسسات العمومية كل من 
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الخطة  التي تعتبر كما يعتبر نظام املحاسبي العمومي نظام رقابي ومعلوماتي كما يرتبط باملوازنة العامة

 املالية التي تعكس نشاطات الدولة .

عليها  الدولة  ة الدولية لقطاع العام التي تستندوسوف نتطرق في الفصل الثاني حول معايير املحاسب

 تها الدولة في نظامها املحاسبي العمومي .التي اتخذ اإلصالحاتلرقابة مؤسساتها العمومية ومدى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول : ماهية معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام .

 املبحث الثاني :معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام وفق أساس االستحقاق. 

 املبحث الثالث واقع نظام املحاسبة العمومية في الجزائري.

 املبحث الرابع : تطوير مشروع نظام املحاسبة العمومية.

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
اسبة مشروع إصالح نظام املحاسبة العمومية ليتوافق مع معايير املح

 الدولية للقطاع العام
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 تمهيد

حاسبة العمومية عدة تغيرات جذرية أدخلت على املمارسات املحاسبية تشهد اآلونة األخيرة في مجال امل

العمومية التقليدية التي برهنت قصورها و فشلها في خدمة الصالح العام، وعكست في بعض قواعدها و 

مبادئها التقليدية صورة مشوهة و أكدت  ملهنة املحاسبة العمومية التي جعلت منها إحدى أدوات املحسوبية 

للتالعب والفساد، كما أن ترك األساس النقدي وتبني أساس ة ومؤخرة للتنمية واتخاذها طريقا سهال املتنوع

االستحقاق الكامل أو أحد أشكال أساس االستحقاق املعدل يعد الوجه البارز لتلك التغيرات التي جاءت 

املعنيين وامللزمين  كضرورة ملحة فرضتها التطورات املسارعة في مختلف مجاالت املعرفة فهذا فرض على

 باملحاسبة العمومية االلتحاق بالتطورات والتغيرات التي حصلت على واقعها.

ومن املالحظ أن بيئة املمارسات والتعامالت املحاسبية في وحدات القطاع العام بخصائص تميزها عن 

للمحاسبة العمومية وحدات القطاع الخاص، األمر الذي أوجب بناء وتأسيس إطار وقواعد ومعايير مستقلة 

مراعية لذلك االختالف مع إعطائها له حقه، ومن غير ذلك ال نستطيع تخمين أو توقع نجاح تبني املمارسات 

 املحاسبية العمومية لقواعد أو مفاهيم أو أطر محاسبية أو اقتصادية أو إدارية خارجية أخرى.

 وسنتناول في هذا الفصل دراسة ألربعة مباحث : 

  املحاسبة الدولية لقطاع العام . ماهية معايير 

 . معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام  على أساس االستحقاق 

 . واقع املحاسبة العمومية في الجزائر 

 . تطوير مشروع نظام  املحاسبة العمومية 
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  IPSAS :ماهية معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام  األول املبحث 

 إحصائياتوعرض  إعدادتلعب معايير املحاسبة الدولية لقطاع العام الدور الفعال فيما يتعلق بمعايير 

 ،ول من اجل الرقي والتحسين للمحاسبة العموميةمثابة جزء من الجهد العالمي املبذاملالية العامة هي ب

  .وشفافية عمليات الحكومية ) العمومية ( 

 التعريف بمعايير املحاسبة الدولية لقطاع العام : األول املطلب 

تعني معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام بالقواعد واألسس املحاسبية التي تحكم العمليات املالية 

 لألمور واملحاسبية التي تنشا في قطاع العام غير الهادف للربح وذلك لتوجيه ممارستها وتوحيد معالجتها 

وضخامة  أهميتهاباعتبارها  ،مؤسسات القطاع العام بأداءن هناك قاعدة موحدة للمقارنة املتماثلة كي تكو 

مؤسسات  تصدر عنرفع جودة التقارير املالية التي  إلى إضافة،  بإنفاقهاالتي تصدر عن املؤسسات  األموال

االلتزام الذي  أساس أو النقدي  ألساسالحكومات  إتباعالقطاع العام ) العمومية( وكذلك فانه في ضوء 

مالي بما يعرض املال للضياع بسبب غياب ابسط وسائل  الرأس اإلنفاقتضعف فيه عملية الرقابة على 

 . IPSAS ضبط املوجودات الحكومية وجاء وضع معايير املحاسبة الدولية لقطاع العام) العمومي (

مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام وتعني هذه املعايير  إصدارهاي يتبني مسؤولية والت

معيار مبينة في  32وقد صدر لغات تاريخه   ،الستحقاقالنقدي ا األساسالتقارير املالية وفقا لكل من  بإصدار 

شكالن يوالعرض واللذين س باإلفصاحوجاءت شاملة ملعالجة كافة القضايا املحاسبية املتعلقة   أدناهالجدول 

املحاسبية الحكومية ) العمومية ( التي  األنظمةاملالي من خالل التقارير املالية التي تصدر عن  اإلبالغقاعدة 

 . 1النقدي  األساس باإلبالغ املالي املستند إلىمعيار يتعلق  إضافة إلىتطبق هذه املعايير 

 أساسالدولية الحكومية ) العمومية ( التي تعني باملحاسبة املستندة على  معايير املحاسبة وتعتمد 

 .IFRSعلى معايير الدولية للتقارير املالية  ،االستحقاق

 معايير  أيالعمومية ) الحكومية( تطبق هذه املعايير  األعمالالحكومية املعروفة بمنشات  األجهزةعلى 

IFRS  حيث أن نصوص معايير،     IPSAS    مستمدة من نصوص معاييرIFRS   . 

 

 

 

 

 

                                                           
"، مداخلة ضمن ملتقي الدولي  ( في تفعيل أداء المؤسسات والحكومات  ipsas -ifras–isaدور معايير المحاسبة الدولية) خالد الجعارات، "  -1 

 . 15، ص 2014نوفمبر  25و24ورقلة، يومي 
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 جدول خاص بمعايير املحاسبة الدولية للقطاع العام  ( :01-02جدول رقم )

ذات  ifrs معيار  املعيار مسمي رقم املعيار

 العالقة

 

 

1IPSAS  عرض القوائم املالية IASI 

IPSAS 2 قائمة التدفقات النقدية IAS7 

IPSAS 3  واألخطاءالسياسات املحاسبية التغيرات في التقديرات املحاسبية IAS 8 

IPSAS 4  األجنبيةصرف العملة  أسعار اثر التغيرات في IAS21 

IPSAS 5  اإلقراضتكاليف IAS23 

IPSAS 6 القوائم املالية املوحدة واملنفصلة IFRSوIAS27 

IPSAS 7 االستثمارات في الشركات الزميلة IAS 23 

IPSAS 8 االستثمارات في العقود املشتركة IAS 27 

IPSAS 9 التبادليةمن العمليات   اإليراد IAS 18 

IPSAS 10 التقرير املالي قي االقتصاديات نشطة التضخم IAS 29 

IPSAS 11  اوالت (اإلنشاء ) املقعقود IAS 11 

IPSAS 12 املخزون IAS 2 

IPSAS 13 اإليجارات IAS 17 

IPSAS 14  املالي اإلبالغحقة لفترة األحداث الال IAS 10 

IPSAS 15 والعرض اإلفصاحاملالية:  األدوات IAS 29 

IPSAS 16 ت املستثمرة) االستثمارات العقارية(املمتلكا IAS 40 

IPSAS 17  واملعدات املنشآتاملمتلكات IAS 16 

IPSAS 18 القطاعي اإلفصاح 

 

 

 

IFRS 8 

IPSAS 19  الطارئة واألصول املخصصات االلتزامات الطارئة IAS 37 

IPSAS 20 األطرافعن  اإلفصاح IAS 24 

IPSAS 21  الغير مولدة للنقدية األصول االنخفاض في IAS 36 

IPSAS 22 ال يوجد عن املعلومات املتعلقة بالقطاع الحكومي العام اإلفصاح 

Ipsas23 يوجد ال  من العلميات غير التبادلية )الضرائب والتحوالت ( اإليراد 

IPSAS 24 ال يوجد عرض معلومات املوازنة في القوائم املالية 

Ipsas25 منافع املوظفين Isa19 

Ipsas26 االنخفاض في األصول املولدة Isa 36 
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27Ipsas    الزراعة Isa41 

Ipsas28 األدوات املالية : الغرض Isa32 

29Ipsas  األدوات املالية االعتراف والقياس Isa39 

30Ipsas  األدوات املالية اإلفصاح Isa 7 

31 Ipsas األصول الغير امللموسة Isa 38 

32 Ipsas ترتيبات االمتيازات املشتركة Ifric 12 

  اإلبالغ املالي املعتمد 

 . 18:00على الساعة  2018فيفري  15تاريخ اإلطالع   www.ipsas.comاملصدر 

سنطرق  بإيجاز ومن خالل التعرف على ماهية معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام وهدف كل معيار 

 معايير املحاسبة الدولية لقطاع العام . وأهدافمجال تطبيق  إلىفي املطلب املوالي 

  IPSAS معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام وأهدافمجال تطبيق  :املطلب الثاني 

 اآلنسنتعرف عليها لقة باملؤسسات العمومية والتي مصممة ليتم تطبيقها على املتعير معاي إنمما الشك فيه 

 تطبيقها : وأهداففي هذا املطلب من مجال 

 . IPSASالدولية العمومية  معايير املحاسبةمجال تطبيق  -1

نات املتعلقة باملؤسسات مصممة ليتم تطبيقها على البياايير املحاسبة الدولية العمومية املع إن

البلدية ...( واملنشات   ،وتتضمن مؤسسات القطاع العام الحكوميات الوطنية واملحلية ) الوالية ،العمومية

 .الجامعات .....( ، املستشفيات  ،املكونة لها ) املجالس

نتج منه مجال تطبيق هذه نست أنيمكن  ،املتعلق باملحاسبة العمومية 21/90خالل نص القانون  ومن

 : املعايير

تنفيذ ومراقبة لقانونية التي تبين وتحكم كيفية ا واألحكام ملحاسبة العمومية هي كل القواعد" يقصد با

حاسبة  امل واملجلس الشعبي ومجلس ،مليات الخاصة باملجالس الدستوريامليزانيات والحسابات و الع

 . " اإلداري   وامليزانيات املحلقة وامليزانيات والجمعيات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الطابع 

حيث يطبق عليها املعايير املحاسبية  ،من تطبيق هذه املعايير املؤسسات االقتصادية العمومية ىوتستن

 الدولية للقطاع العام الخطوات التالية : 

 :  كل من إصداراتدراسة  -1-1

 ؛مجلس معايير املحاسبة الدولية -

 ؛ة وغيرها من الهيئات الرسميةالهيئات الوطنية لوضع املعايير  والسلطات التنظيمي -

 ؛هيئات املحاسبة املهنية -

http://www.ipsas.com/
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 .التقارير املالية في القطاع العام  بإعداداملعنية  األخرى املؤسسات  -

س مجلإلى  لجان فرعية لتقدم مدخال ت أو هيئات استشارية للمشاريع  أو تشكيل لجان توجيهية  -1-2

  الدولية للقطاع العام حول مشروع ما. معايير املحاسبة

ر املحاسبة الدولية مجلس معايي بإصداراتثرين إلبداء مالحظات الجمهور املتأنشر مسودة عرض  -1-3

 . األقلعلى  أشهر  4وعادة تكون ملدة للقطاع العام، 

حيثما كان مالئما وعلى  ،التعديالت على املعايير املقترحة وإجراءدراسة جميع املالحظات املستلمة  -1-4

 .العمومية ملحاسبة الدولية املجلس معايير ا أهدافضوء 

 .نشر املعايير املحاسبة الدولية لقطاع العام  -1-5

 معايير املحاسبة الدولية لقطاع العام  أهداف -2

 ؛ة العمومية  في مختلف دول العالمتطوير املحاسب -

 ؛باملحاسبة املالية االقتصاديةمقارنة املحاسبة العمومية  -

د بالحقوق املثبتة مند ظهور محاسبة الحقوق املثبتة ) محاسبة الذمة املالية( ويقص مبدأتطبيق  -

 ،التحصيل يكرس حق الدائن العمومي ألمر مجموع الحقوق املستحقة التي تكون محال  أيالحق، 

 ؛املالية الدولية أوضححيث قراءة 

 ؛تحقيق  النوعية في عرض التقارير املالية العمومية -

وجعلها قابلة ملقارنة سواء  ،تحقيق الشفافية واملصداقية واملوثوقية على املعلومات املالية العمومية  -

 ؛الدولية أو على مستوي 

ملنقولة وكل استثماراتها املنقولة وغير ا أمالكهاعلى الدولة تجاوز تسجيل  إذ ،األداءتطبيق منطق  -

وفي املقابل تسجيل مصاريف  ،تهتلك  بمرور الزمن  األصول التيفي جانب تفيدها  وإنماكنفقات، 

 عمال بمبدأ القيد املزدوج .،الخصوم املوظفين واملوردين في جانب 

 مجلس معايير املحاسبة الدولية لقطاع العام  وأهدافدور   :املطلب الثالث

حل مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام مكان لجنة القطاع  2004نوفمبر  10ابتداء من 

سنة  تأسيسهالعام التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين  والذي هو عبارة عن منظمة عاملية ملهنة املحاسبة ثم 

 واالستمرار في تعزيز مهنة حسب نظامه الداخلي خدمة الصالح العام األساسيةوالذي تهدف مهنة  ،1977

  .واملساهمة في تطوير اقتصاديات دولية  ،العالم أنحاءاملحاسبة في مختلف 

ه املعايير زيز التقارب الدولي بين هذوتع ،املهنية عالية الجودة االلتزام باملعايير وتشجيع قوية عن طريق 

 .1مالئمة  أكثر لحة العامة حين تكون الخبرة املهنية قضايا املص والتعبير عن

 

                                                           
ربي للمحاسبين القانونين، ، ترجمة جمعية المجتمع الع1"، جإصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماالتحاد الدولي للمحاسبين، "  -1 

 . 4،ص 2009مجوعة طالل أبو غزالة، عمان، 
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   دور مجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام -1

بتعيين مجلس معايير املحاسبة في القطاع العام  (IFACB) وقد قام مجلس االتحاد الدولي للمحاسبيين 

  والعموميةعن وضع معايير محاسبة في الوحدات الحكومية  مسؤولكهيئة مستقلة و ،(IPSASB)أو الحكومي 

موافقة مع معايير الصادرة عن  تكون بياناته أنوالذي يعمل على  ،تحقيق الربح إليالتي ال تهدف  واإلدارية

 عمومي .بعين االعتبار خصائص ومميزات القطاع ال مع األخذ ،معايير املحاسبة الدوليةمجلس 

عاملية عالية الجودة مجلس معايير املحاسبة في القطاع العام معايير محاسبة  يصدر  األساسوعلى  هذا 

 أخرى  إجباريةفصاحات النقدي الذي يتضمن إ األساسالتقارير والقوائم املالية الحكومية على  إلعداد

 اختيارية يتم التشجيع على االلتزام بها .

االستحقاق املحاسبي يتم مقاربتها  ألساسمعايير املحاسبة وفقا  بإصدار يقوم املجلس  ،ذلك إضافة إلى

التقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية عن طريق تعديلها  إلعدادمع املعايير الدولية 

التقارير  إلعدادكما يحاول مجلس معايير املحاسبة الدولية  ،لتتناسب مع خصوصيات منشات القطاع العام

   . 1ة هامة ذات صلة بالقطاع العام تبرر الخروج عن هذه املعايير كان هناك مسال إذا إال املالية 

االستحقاق فان املجلس يبين البيانات املالية ذات الغرض  أساسالبيانات املالية على  إعدادعند 

محددة بواصفات خاصة مثل التقارير املعدة لصالح  أطرافالخاص والتي تكون مصممة لتلبية احتياجات 

 التنفيذية . أو هيئات الرقابة والسلطة التشريعية 

البيانات املالية ذات الغرض العام فهي موجهة ملختلف شرائح املجتمع من اجل رفع مستوي  أما

 . األداءاملساءلة عن  أدواتالشفافية في تسيير املال العام وتقديم 

   يير املحاسبة الدولية لقطاع العام مجلس معا أهداف -2

 إعدادخدمة الصالح العام عن طريق تطوير معايير  ابع لالتحاد الدولي للمحاسبين إلىيهدف املجلس الت

 إصدار التقارير املالية ذات جودة عالية والعمل على تسهيل املقارنة بين املعايير الدولية والوطنية من خالل 

مجموعة متكاملة من املعايير املحاسبية في القطاع العام الستخدامها من طرف الحكومات في العالم ومختلف 

 إعدادالدولية في  املمارسات أفضلعن   إرشادات األخيرةتمثل هذه حيث  ،الوحدات الغير هادفة للربح

والشفافية املتعلقة املالية التي من اجل تحسين املساءلة  الية من قبل وحدات القطاع العام،امل التقارير 

 تحقيق العناصر التالية : اإلطار يهدف نشاط املجلس إلىتعدها الحكومات وفي هذا 

 . (IPSAS )معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام إصدار  -

 تشجيع قبولها وتحقيق التوافق الدولي مع تلك املعايير . -

                                                           
، ترجمة، جمعية المجتمع العربي للمحاسبين القانونين، 1ج "،إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماالتحاد الدولي للمحاسبين، " -1 

 .1، ص 2008مجموعة طالل أبو غزالة، عمان، 
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تقارير املالية الصادرة عن مجلس  بإعدادحول قضايا وخبرات تتعلق  إرشاداتنشر وثائق أخرى توفر  -

الحفظ على  الذي يهدف إلى ،إستراتجية عمل املجلسمعايير املحاسبة الدولية عنصر ا هاما في 

لنشاط االعتبار خصائص وطبيعة ا بعيناملعيار  ما لم يكن هناك سبب يأخذ متطلبات وهيكل و نص 

  .القطاع العام

 االستحقاق  أساسمعايير املحاسبة الدولية للقطاع العام وفق  :الثانياملبحث 

معيار محاسبي  للمحاسبة في وحدات القطاع العام على  31قام مجلس املحاسبة في القطاع العام 

 التقارير املالية  إلعدادمع معايير الدولية  اإلمكانحيث يتم مقارنتها ومطابقتها قدر  ،االستحقاق أساس

عن مجلس معايير املحاسبة الدولية من خالل محاولة  الحفاظ على طبيعة املعالجة املحاسبية   درةالصا

  .للمعيار وتعديلها للتناسب مع خصائص النشاط في القطاع العام األصليوالنص 

 أساسحيث سوف نتناول في هذا املبحث عرض معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام وفق 

 نحو التالي :االستحقاق على ال

 ؛وعرض التقارير املالية إعدادمعايير  -

 ؛امللموسة وغير امللموسة األصول معايير معالجة  -

 ؛املالية األدواتمعايير  -

 باقي املعايير . -

 التقارير وعرض  البيانات املالية  إعدادمعايير  : األول املطلب 

القوائم املالية الحكومية وفق  وإعدادالحكومية طريقة شروط املالية تحدد معايير عرض البيانات 

 .ايير التي سنعرضها في هذا املطلبمتطلبات املع

 عرض القوائم املالية :  01معيار رقم  -1

حيث تعرض لعده تعديالت وفقا ملشروع التحسينات التابعة  ، 2000 يهذا املعيار في ما إصدار تم 

 يهدف ، 2009ياغته في شكله النهائي سنة بص والذي قام، ملحاسبة الدولية في قطاع العام ملجلس معايير ا

مما يرفع من  العامة ، لإلغراضوعرض البيانات املالية  إعدادوقواعد  إجراءاتملعيار  إلى توضيح هذا ا

املتعلقة  اإلرشادات حيث يبين هذا املعيار  القطاع العام ، ملنشآتاملقارنة بين مختلف البيانات املالية  إمكانية

من املتطلبات الخاصة بنوعية ومحتوى البيانات املالية املعدة على  األدنىبيانات املالية والخد بهيكل وشكل ال

 . 1أساس االستحقاق 

 

                                                           
أبو  مجموعة تمع العربي للمحاسبين القانونين،ترجمة جمعية املج،  1ج" إصدارات معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام " ،االتحاد الدولي للمحاسبين،  -1 

 . 21 ص، 2010،  عمان غزالة ، طالل
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 قائمة التدفقات النقدية :  02معيار رقم  -2

يهدف هذا املعيار  إلى " تقديم املعلومات حول املتغيرات التاريخية في النقد والنقد املعادل ملنشأة 

لية واالستثمارية التشغي األنشطةبواسطة بيان تدفق نقدي يبين التدفقات النقدية خالل الفترة الناشئة عن 

النقد  أما ،الطلب تحت وق والودائع ويقصد بالنقد وفقا لهذا املعيار مجموعة ودائع الصندوالتمويلية " ،

وعالية السيولة بحيث تكون قابلة للتحول بسهولة إلى  األجلاملعادل فيعبر عن االستثمارات املالية قصيرة 

  1مبالغ نقدية متاحة دون أن تخضع إلى مخاطر كبيرة للمتغيرات في القيم 

 لقوائم املالية املوحدة واملنفصلة ا : 06املعيار رقم  -3

 للمنشآت  االقتصادية  املسيطرة عليها  يطبق هذا املعيار عند إعداد وعرض القوائم املالية املوحدة 

مؤقتة  باستثناء الوحدات التي تكون فها السيطرة  ،من طرف الدولة أو املنشآت املشتركة األجنبية واملحلية 

أو الوحدات  المتالك ،من تاريخ  ا لكونها ممتلكة  ومحتفظ بها بغرض  التصرف فيها خالل اثني عشر شهرا

 التي تبحث فيها اإلدارة عن مشتر.

عند إعداد البيانات املالية املوحدة يتم تجميع القوائم املالية الوحدة وفقا ملتطلبات هذا املعيار ،

عن طريق دمج البيانات املالية وفق كل سطر من خالل جمع البنود ،ملسيطرة مع الوحدات التابعة لهاا

من أجل أن تعرض  ق امللكية واإليرادات واملصاريف ،وااللتزامات وصافي األصول على حقو اثلة لألصول املتم

مع ضرورة حذف األرصدة واملعامالت فيما بين ،االقتصادية وكأنها منشأة واحدة البيانات املالية عن املنشأة 

 ضرورة اإلفصاح عن حصص األقلية بشكل منفصل . إضافة إلى   ،املنشآت 

 التقرير املالي في االقتصاديات ذات التضخم :  10املعيار رقم  -4

وفقا ملتطلبات هذا املعيار ،  29تم صياغة  هذا املعيار بشكل رئيس ي من معيار املحاسبة الدولي رقم 

 ،لة في كل من بيان املركز املالي يجب على وحدات القطاع العام إعادة تقدير وغرض البيانات املالية املسج

الل تطبيق ان التدفقات النقدية وبيان األداء املالي عن طريق إعادة تقدير املبالغ املسجلة وتعديلها من خبي

ألن البيانات املالية في االقتصاد ذات التضخم املرتفع تعتبر مقيدة إذا تم التعبير عنها   املؤشر العام لألسعار ،

 .القياس السارية في تاريخ التقريروفقا لوحدة 

بأن هذا املعيار " ال يحدد معدال مطلقا لتعريف التضخم املرتفع حيث إن   اإلطار ،تجدر اإلشارة في هذا 

ولكن هناك مؤشرات ملعدل التضخم  ،ملعدل مرتفعا يخضع للحكم الشخص ي عملية تحديد متى يصبح هذا ا

أي عملة مستقرة نسبيا   ،األصلي هم بعملة غير عملة البلد املرتفع منها تفضيل عامة الناس االحتفاظ بمدخرات

 . 2واالحتفاظ بمدخراتهم ألصول غير نقدية 

 

                                                           
 . 240ص،  2009اهرة، سنة ة اإلدارية ،القالمنظمة العربية للتنمي، المحاسبة الحكومية "" ،محمد خالد المهياني -1 

 . 169ص ، 2010، زمزم ناشرون وموزعون ، عمان ،" ت الغير الهادفة للربح محاسبة المنشآ"،خالد أمين عبد هللا  -2 
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 األحداث الالحقة لفترة اإلبالغ املالي  : 14املعيار رقم  -5

ي تاريخ إعداد القوائم يهدف هذا املعيار إلى تحديد شروط االعتراف وقياس األحداث والوقائع  التي تل

ه بتاريخ إعداد يوم من الفترة التي تغطيها القوائم املالية  والذي يعبر عنحيث يجب التميز بين أخر املالية ،

عليها من طرف  وبين تاريخ اعتماد وإصدار البيانات  املالية بشكلها النهائي من أجل املصادقة التقارير املالية،

لية نتيجة تسويات وبالتالي على املنشأة اإلفصاح عن املبالغ املعدلة في القوائم املاالسلطات املختصة ،

 1محاسبية أو تصويب ألخطاء بحيث تظهر وتعكس وقائع معدلة بعد إعداد التقرير  . 

 تقديم التقارير حول القطاعات  :  18ملعيار رقم ا -6

ويقصد بالقطاع " التقارير املالية حسب القطاعات ،يهدف هذا املعيار  إلى تحديد مبادئ لتقديم 

نشاط أو مجموعة من األنشطة القابلة للتمييز للمنشأة والتي يكون من املالئم تقديم املعلومات حولها بشكل 

املستقبلي للمنشأة في تحقيق أهدافها واتحاد القرارات حول التوزيع منفصل ألغراض تقييم األداء السابق 

رئيسية املعتمدة في امليزانية العامة للدولة القطاعات التي وفي معظم الحاالت تعكس التصنيفات ال للموارد "،

     2يتم تقديم التقارير املالية عنها . 

كل  أصول وإيرادات ونفقات والتزاماتا يشجع هذا املعيار عرض البيانات املالية واإلفصاح عن كم

واإليرادات مة للدولة االع يةالقطاع من مخصصات امليزان إيراداتمع ضرورة التمييز بين    قطاع على حدي،

 من مصادر خارجية . 

 عرض معلومات املوازنة في القوائم املالية  : 24املعيار رقم  -7

والذي يحدد ،استثناء مؤسسات األعمال الحكوميةيطبق هذا املعيار على وحدات القطاع العام ب

من أجل تحقيق القطاع العام ،ذ ميزانيات وحدات متطلبات اإلفصاح عن البيانات املالية لنتائج تنفي

الشفافية في تسيير املال العام وتفعيل أدوات املراقبة واملساءلة من خالل إظهار مدى االمتثال للميزانية 

 املصادق عليها ومدى تحقيق النتائج املقدرة. 

ية في املطلب السابق من معايير إعداد وعرض التقارير والبيانات املال ومن خالل ما تعرضنا إليها

 سنتطرق في املوالي إلى معايير األصول امللموسة والغير امللموسة .

 

 

 

 

                                                           
 . 375ص ،  2010 لي للمحاسبين ، مرجع سابق ،االتحاد الدو -1 

 .  562ص ،  2010نفس المرجع , -2 
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 معايير األصول امللموسة والغير امللموسة : املطلب الثاني  

يتناول هذا املطلب عرض متطلبات اإلفصاح عن طريقة معالجة األصول امللموسة وغير امللموسة املحددة في 

 املعايير التالية : 

 االستثمارات في املنشآت الزميلة :07 املعيار رقم -1

والتي تكون  في رأسمال الشركات ،لقطاع العام ينطبق هذا املعيار على املساهمات املباشرة لوحدات ا

للمستثمرين  شكل حصص أو أسهم  في الشركات الزميلة  والتي تعبر عن املشاريع املشتركة التي يكون فيها  في 

 القطاع العام . ارها منشأة مسيطر عليها  من طرفال يمكن اعتب نفوذ كبير وبالتالي ،

دة باستعمال تتم محاسبة االستثمارات في الشركات الزميلة بصفة موح وفقا ملتطلبات هذا املعيار ،

ات مبدئيا بمقدار   وهو أسلوب محاسبي يتم عن طريق االعتراف وتسجيل االستثمار  طريقة حقوق امللكية ،

حيث يجب إعداد البيانات املالية  عد ذلك حسب نتائج عمليات الشركة ،ويتم تعديلها بسعر التكلفة ،

 باستخدام سياسات املحاسبة املوحدة  للمعامالت واألحداث املماثلة في الظروف املتشابهة.

 الحصص في املشاريع املشتركة :  08معيار رقم  -2

الية عن األصول والتزامات املشاريع املشتركة شروط اإلفصاح وعرض البيانات امل يتناول هذا املعيار 

حيث يحدد كل مشارك، القطاع العام وفقا لشروط تعاقدية تحدد التزامات وحقوق التي تؤسسها منشآت  

  1هذا املعيار ثالثة أشكال لهذا الشراكة كاألتي: 

 العمليات تحت السيطرة املشتركة . -

 األصول تحت السيطرة املشتركة . -

 السيطرة املشتركة .املنشآت تحت  -

على وحدات القطاع العام تقدم تقرير عن الحصص في املشاريع يترتب  وفقا ملتطلبات هذا املعيار ، 

 املشتركة واإلفصاح عن االلتزامات املحتملة ودمج أصولها في بياناتها املالية .

 عقود اإلنشاء  :11املعيار رقم  -3

عقود اإلنشاء , والتي يمكن التعبير  يهدف هذا املعيار إلى بيان املعالجة املحاسبية لتكاليف وإيرادات 

ء التي عنها بعقود الصفقات العمومية حيث يوفر هذا املعيار  إرشادات حول أنواع شروط عقود اإلنشا

بما فيها شروط االعتراف  نوات ،السوالترتيبات املحاسبية للمشاريع املتعددة  تنفذها الوحدات الحكومية ،

   2بإيرادات وتكاليف العقد والتغيير في التقديرات .
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 املخزون:  12املعيار رقم  -4

حث نطاق الهدف من هذا املعيار هو وصف املعالجة املحاسبية للمخزون في وحدات القطاع العام ت

صل يدرج كأ  ويوفر إرشادات عملية لتحديد مبلغ التكلفة  الذي يجب االعتراف به  نظام التكلفة التاريخية ،

حيث" يجب أن تشمل تكلفة املخزون استهالكه ،  واالعتراف الالحق به كمصروف عند، في امليزانية العمومية 

املخزون إلى موقعه  ووضعه   املتكبدة خالل نقل  كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى 

 الحاليين".

اإلنتاج الزراعي   لوجية املتعلقة بالنشاط الزراعي ،علما أن هذا املعيار ال ينطبق على األصول البيو 

زون االستراتجي ومن أمثلة املخزون في القطاع العام املخ تي لها معالجة محاسبية خاصة بها ،واملعدن ال

 الطوابع البريدية . هالك وقطع الغيار ومواد الصيانة ،قابل لالستاملخزون ال الذخائر الحربية ،

 عقود اإليجار : 13املعيار رقم  -5

يهدف هذا املعيار إلى  تحديد شروط اإلفصاح والسياسات املحاسبية املتعلقة باملستأجرين واملؤجرين 

الطبيعية   باستثناء عقود اإليجار  املرتبطة  باستغالل املصادر  على عقود التشغيلية والتمويلية ، لتطبيقها

وق الطبع وحقإضافة إلى العقود املتعلقة والتسجيالت السينمائية  املتعلقة باملحروقات ، املعادن والغابات ،

 ءات .البراو 

دام أصل معين وفقا لهذا املعيار عقد اإليجار  هو اتفاقية  ينقل املؤجر بموجبها للمستأجر الحق باستخ

لعقد على اإذ يعتمد تصنيف  ،وعة متعاقبة من الدفعات املالية لفترة  زمنية محدودة مقابل دفعة أو مجم

حيث يصنف العقد على أنه  تمويلي  إذا نقل جوهريا كافة املخاطر والعوائد جوهر املعاملة ال الشكل، 

  يترتب عنها ذلك .املرتبطة بامللكية على عكس عقود اإليجار التشغيلية التي ال 

 العقارات االستثمارية : 16املعيار رقم  -6

هي العقارات التي تمتلكها وحدات القطاع العام واملحتفظ بها بغرض تحقيق مكاسب من إيجارات أو 

حيث يتم االعتراف باالستثمارات العقارية كأصل  في القوائم  يمة الرأسمالية لألصل أو كليهما ،زيادة في الق

املالية عندما يكون من املحتمل تدفق مكاسب اقتصادية مستقبلية أو خدمة لفائدة املنشأة من هذه 

 املمتلكات .

كما تقاس عند االعتراف على أساس التكلفة  ويتم  س القيمة العادلة لها بموثوقية  ،وعندما يمكن قيا

 ويجب حذف  ،ب أن  تعكس حالة السوق الحقيقية تقييمها على أساس القيمة العادلة التي يج إعادة

 .يها أو توقف تحصيل إيرادات منهااالعتراف بالعقارات االستثمارية من بيان املركز املالي عند التصرف ف
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 املمتلكات واملصانع واملعدات  :17املعيار رقم  -7

املعالجة املحاسبية املتعلقة بشروط االعتراف بها كأصل وتحديد املبالغ  يهدف هذا املعيار إلى تحديد

انخفاض القيمة التي ينبغي االعتراف بها   إضافة إلى عرض طريقة معالجة خسائر  ، املسجلة  وتكاليفها

التحتية نية بما فيها أصول الب ع واملعدات ،واملرتبطة باستثمارات وحدات القطاع العام في املمتلكات واملصان

باستثناء األصول البيولوجية الزراعية  وحقوق االنتفاع باملوارد الطبيعية غير  واملعدات  العسكرية ،

 . 1املتجددة

 االلتزامات واألصول املحتملة املخصصات، : 19املعيار رقم  -8

 بحيث بتم تكوينها من من حيث التوقيت أو املبلغ،تعتبر جميع املخصصات محتملة ألنها غير مؤكدة 

ألحداث سابقة والتي يتم االعتراف بها لعدم التأكد من تحقيقها لكونها اجل تغطية االلتزامات املحتملة 

والتي يمكن أن يصدر عنها تدفق ملنافع  خارجية عن النطاق سيطرة املنشأة ،متعلقة بأحداث غير مؤكدة و 

 . ت اقتصادية أو نفقات استثنائية لتسوية االلتزاما

يجب أن يكون املبلغ املعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للنفقات املطلوبة  وعلى هذا األساس،"

 لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير ." 

 انخفاض قيمة األصول غير املولدة للنقد : 21املعيار رقم  -9

" انخفاض قيمة األصول "  24يعتبر هذا املعيار مستمد بشكل كبير من معيار املحاسبة الدولي رقم 

حيث  يهدف هذا املعيار إلى تحديد الخصائص الواجب تطبيقها مجلس معايير املحاسبة الدولية ، الصادر عن

لتحديد قيمة انخفاض األصول غير املولدة للنقد  وآليات التقييم واالعتراف بخسائر القيمة  ومعالجتها 

 محاسبيا .

 ول املولدة للنقد انخفاض األص:  26املعيار رقم  -10

حيث تعتبر هذه خفاض قيمة األصول املولدة للنقد،يتناول هذا املعيار متطلبات االعتراف  وقياس ان

املستمر  االستخداماألخيرة أصول محتفظ بها بهدف رئيس ي هو تحقيق عائد تجاري ينتج تدفقات نقدية من 

 لألصل .

 األصول الغير امللموسة  31املعيار رقم  -11

مثل برامج  ،املحاسبية لألصول غير امللموسة  االعتراف وقياس املعاملة هذا املعيار شروط يصف

فقط إذا  عالمات تجارية حيث يتم االعتراف باألصل غير امللموس ب ، ملكية فكرية وحقوق التأليف ،الحاسو 
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ويجب أن يكون من املمكن قياس  تدفقات نقدية مستقبلية ،كان منافع اقتصادية من املحتمل ينتج عنها 

     1قية . تكلفة األصل بقيمته العادلة بموثو 

 إلى عرض معايير األدوات املاليةومن خالل ما تعرضنا إليه في ما سبق سنتطرق في املطلب املوالي 

  .معايير األدوات املالية: املطلب الثالث 

وفق أساس العام عرض متطلبات اإلفصاح عن آليات معالجة البيانات املالية لوحدات القطاع 

 االستحقاق من خالل املعايير اآلتية : 

 األدوات املالية " اإلفصاح والعرض"   :  15املعيار رقم  -1

املالية التي يشجع هذا املعيار اإلفصاح عن طبيعة  ونطاق استخدام األدوات املالية واألعراض 

ومن متطلبات هذا املعيار  اسة املتبعة لتغطية هذه املخاطر ،والس  جلها واملخاطر املرتبطة  بها،تستخدم من أ

مع التمييز بين التدفقات النقدية  ملدرجة ضمن امليزانية أو خارجها ،ضرورة اإلفصاح عن األدوات املالية ا

املترتبة عنها التي يتم تصنيفها على أنها مصاريف يتم عرضها في  الفوائدالناتجة عن االلتزامات املالية وبين 

 بيان األداء املالي.

املطلوبة في هذا املعيار  هو تقديم املعلومات  التي تعزز فهم مستخدمي  الغرض من اإلفصاحات

 2. البيانات املالية ألهمية األدوات املالية في تقييم وتقدير التدفقات النقدية للوحدات الحكومية

 األدوات املالية " العرض" : 28املعيار رقم  -2

األدوات املالية اإلفصاح  15يحل هذا املعيار " محل معيار املحاسبة الدولي في القطاع العام رقم 

, 2013  جانفي 01نوية التي تبدأ في أو بعدوينبغي تطبيقه للفترات الس ، 2001الصادر في ديسمبر  والعرض"

اإلستراتجية  التقارب بين معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام    واملعايير " الدولية إلعداد وذلك تطبيقا 

  التقارير املالية .

عند عرض األدوات املالية يجب على وحدات القطاع العام التي تقوم  وفق متطلبات هذا املعيار ،

بر عقد يثبت حصة في أصول املنشأة بعد اقتطاع بإصدارها وتصنيفها على التزام مالي أو حق ملكية الذي يعت

حيث تكون األداة املالية حق  لترتيب التعاقدي لألدوات املالية،كل االلتزامات  وذلك استنادا على جوهر ا

 ملكية إذا تحقق الشرطان املواليان: 

   .األداة املالية التزاما تعاقديا ال تشتمل -

 .حقوق امللكية الخاصة باملنشاة املصدرة. إذ كانت أو سيتم تسوية األداة في أدوات -
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 " " األدوات املالية  االعتراف والقياس : 29املعيار رقم  -3

رة عن مختلف وحدات يهدف هذا املعيار إلى تحديد شروط االعتراف وقياس األدوات املالية الصاد

حيث يتم االعتبار املبدئي لألصول املالية في بيان املركز املالي عندما تصبح هيئات القطاع  القطاع العام ،

والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من دون أي خصم لتكاليف  بنود التعاقدية لألدوات املالية،الالعام طرفا في 

 مختلف عمليات األدوات املالية .

 فصاحات " " اإل  األدوات املالية : 30ار رقم املعي -4

يري مجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام أن مستخدمي البيانات املالية الحكومية بحاجة إلى 

م وكيفية  إدارتها معلومات تسمح لهم بتقدير حجم مخاطر األدوات  املالية التي تصدرها وحدات القطاع العا

لهذه األسباب يهدف املعيار إلى حث الهيئات العمومية على توفير اإلفصاحات التي تسمح  لهذه املخاطر ،

 يلي  : بتقدير  ما

 .أهمية البيانات املالية للمركز املالي واألداء املالي للمنشأة  -

رة ة وفي نهاية فتطبيعة ومدى املخاطر الناجمة عن البيانات املالية التي تتعرض لها املنشأة أثناء الفتر  -

 دارة  املنشأة لهذه املخاطر .وكيفية إ  إعداد التقرير ،

عرض معايير األدوات املالية سنتعرض في املطلب املوالي إلى باقي معايير ومن خالل ما تطرقنا إليه من 

 املحاسبة الدولية لقطاع العام .

 باقي معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام وفق أساس االستحقاق   :املطلب الرابع

 األتي :عرض باقي املعايير وفق  يتناول هذا املطلب

 التغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء السياسات املحاسبية ،  :03عيار رقم امل -1

  تعبر السياسات املحاسبية عن املبادئ  واألسس واألعراف  والقواعد التي تتبناها املنشأة  ،وفقا لهذا املعيار     

والتي تؤدي إلى تقديم بيانات مالية تحتوي على معلومات موثوقة  وذات ي إعداد و عرض البيانات املالية،ف

ث يجب أن يكون بحيامالت وليس فقط الشكل القانوني،مصداقية  بحيث تعكس الجوهر االقتصادي للمع

                    1مستخدمي البيانات املالية قادرين على مقارنتها من فترة إلى أخرى. 

 أثار التغيرات  في أسعار الصرف  :04املعيار رقم  -2

الية  األجنبية في البيانات امل بالعملةيهدف هذا املعيار إلى تحديد طريقة اإلفصاح عن املعامالت 

وهذا ما يتطلب تحديد  الدولة املعدة للقوائم املالية، العام التي يجب التعبير عنها بعملةلوحدات  القطاع 

أسعار الصرف في وكيفية معالجة األثر املالي للتغيرات في   لذي يتم استخدامه من قبل املنشأة،سعر الصرف ا
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دل املحتفظ به أو املبالغ حيث إن للتغيرات في سعر الصرف أثر مباشر على النقد املعا البيانات املالية،

 مستحقة  الدفع بالعملة األجنبية .

 تكاليف اإلقراض :   05املعيار رقم  -3

والتي تتكون   املحاسبية لتكاليف االقتراض،يتناول هذا املعيار عرض متطلبات اإلفصاح واملعالجة   

حيث " يجب عند اقتراض  األموال ،ا املنشأة أساسا من الفوائد املصرفية واملصارف  والعموالت التي تتحمله

هذا ما ينتج عنه التسجيل الفوري  ي الفترة التي يتم تكبدها فيها" ،االعتراض بتكاليف االقتراض كمصروف  ف

   1استحقاقها .  املنشأة يتم قيدها عند تاريخلتكاليف  االقتراض على أنها أعباء تتحملها 

 اإليراد من املعامالت التبادلية :   09املعيار رقم  -4

تقديم  ادلية الناتجة عن يهدف هذا املعيار إلى" بيان املعالجة املحاسبية لإليرادات املعامالت التب

واإلتاوات  وار باح األسهم "  بيع البضائع أو استخدام أطراف أخرى ألصول املنشأة املنتجة للفوائد خدمات ،

يع أرباح أسهم االستثمارات العمومية  وأرباح ب ن عقود اإليجار  والتأمين،تجة عباستثناء املعامالت النا ،

 ت الزراعي،ملتعلقة بالنشاطاالتغيرات في قيمة األصول  واألصول البيولوجية  ا املمتلكات واملصانع واملعدات ، 

 2املوارد الطبيعية واتلي لها معايير خاصة بها . إضافة إلى إيرادات  استخراج 

  اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة :  20 املعيار رقم  -5

شأة وهيئات أخرى لها عالقة اإلفصاح عن املعلومات التي تتم بين املنالهدف من هذا املعيار هو ضمان 

 يلي:  عن طريق تحديد مالتسهيل عرض املركز املالي للمنشأة وذلك ألعراض املساءلة معها ،

 املنشاة .سيطرة أو املؤثرة بشكل كبير على األطراف امل -

 طبيعة املعلومات حول العمليات التي تتم مع هذه األطراف. -

 اإلفصاح عن املعلومات املالية حول القطاع الحكومي العام  :  22املعيار رقم  -6

املوحدة لوحدات  القطاع العام ،  يهدف هذا املعيار إلى تحديد متطلبات اإلفصاح عن البيانات املالية

من أجل تحقيق الشفافية حول عرض  املعلومات املالية لنشاط القطاع الحكومي العام وفصله عن األنشطة 

حيث يجب التمييز بين املنشآت التي تعتمد أساسا  على اإليرادات العمومية  ذات الطابع التجاري ،العمومية  

 3ي تعتمد بشكل أساس ي عن األنشطة التجارية لتمويل ميزانيتها .لتمويل أنشطتها وبين الهيئات الت
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 من املعامالت الغير التبادلية الضرائب والتحويالت  اإليراد: 23معيار رقم  -7

يحدد هذا املعيار متطلبات اإلفصاح  واالعتراف وقياس اإليرادات الناتجة عن املعامالت غير    

والتي تتمثل  في اإليرادات ذات طابع الجنائي  أو التحويالت سواء كانت  التبادلية  لوحدات القطاع العام ،

  1نقدية أو غير   عينية بما في ذلك املنح  والهبات أو اإلعفاء من الديون لفائدة وحدات القطاع العام .

 منافع  املوظفين :   25املعيار رقم  -8

عويضات التي تقدمها وحدات القطاع العام وفقا هذا املعيار يقصد بمنافع املوظفين جميع أشكال الت

حيث يهدف هذا املعيار إلى تحديد أسس للمحاسبة واإلفصاح عن الخدمات التي يقدمها املوظفون ، مقابل

 مختلف فئات منافع املوظفين .

 الزراعة:  27معيار رقم   -9

اط الزراعي لوحدات القطاع بالنش يهدف هذا املعيار إلى بيان املعاملة املحاسبية واإلفصاحات املتعلقة

)حيوانية  حيث يشتمل النشاط الزراعي على تسيير مختلف املحاصيل الزراعية واألصول البيولوجية ،العام 

 طي تكلفتها.ونباتية ( املتداولة أساس ألغراض البيع أو من أجل توزيعها من دون  مقابل أو بمقابل رمزي ال يغ

ومن ما سبق  وما تطرقنا إليه في املبحث السابق ملاهية معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام سيتم  

 .التطرق في املبحث املوالي إلى واقع نظام املحاسبة العمومية الجزائري 
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 واقع نظام املحاسبة العمومية الجزائري  : املبحث الثالث 

ودراسة مدى  ، املحاسبة العمومية في الجزائرنتطرق إلى أهم مرحلتين مرت بها  في هذا املبحث سوف

 اتجاه نظام املحاسبة العمومية نحو تبني املعايير املحاسبة الدولية لقطاع العام .

 محاسبة العمومية في الجزائر : املطلب األول 

  1995إلى  1990مرحلة إصدار قانون نظام املحاسبة العمومية من  -1

هذه املرحلة بمثابة ظهور اإلطار القانوني الذي يحكم املحاسبة العمومية  وتنظمها ويحدد مجال  تعد 

واملراسيم   واملتعلق باملحاسبة العمومية ،    1990 أوت 15املؤرخ في  90/21ونطاق تطبيقها بإصدار القانون 

ولعل ابرز  اسبة العمومية في الجزائر ، ة للمحالتنفيذية الخاصة بتطبيقه املصدر األساس ي للقواعد القانوني

 هذه املراسيم :

ين واعتماد املحاسبين واملتعلق بتعي  1991سبتمبر  07في خ املؤر  91/311التنفيذي رقم املرسوم  -

  العموميين .

بمسؤولية  األخذواملحدد لشروط   1991سبتمبر  07املؤرخ  91/312املرسوم التنفيذي رقم  -

مراجعة باقي الحسابات وكيفية اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية  إجراءاتو املحاسبين العموميين  

 املحاسبين العموميين .

واملحدد إلجراءات املحاسبة  التي  1991سبتمبر  07املؤرخ في  91/313املرسوم التنفيذي  رقم  -

 يمسكها اآلمرون بالصرف واملحاسبين العموميين وكفايتها ومحتواها .

واملتعلق بإجراء تسخير اآلمرون بالصرف  1991سبتمبر  07املؤرخ في  91/314املرسوم التنفيذي رقم  -

 .للمحاسبين العموميين 

في  078فهذه املرحلة سمحت بظهور القيد املزدوج للعمليات املحاسبية للدولة بصدور التعليمة رقم 

ملية تضم  حيث أن كل ع على املال العام ، اسبية والرقابةمن أجل تسهيل دورة العمليات املح 1991أوت 

كما حددت نطاق املحاسبين العموميين واألمرين  بالصرف ومسؤولياتهم  حساب دائن وحساب مدين ،

 ونطاق عملهم والعقوبات جراء تقصيرهم في أداء عملهم.

   2006إلى غاية  1995مرحلة إصالح اإلطار املحاسبي من   -2

حضير ملشروع اإلطار املحاسبي الجديد فجندت املديرية العامة شرعت السلطات املختصة في الت

إلعداد مشروع محاسبي يسمح باالنتقال  وج عمل مكون من إطارات املديرية ،ف 1995للمحاسبة مند سبتمبر 

الذي يعتمد فقط على التسجيل ثم تحويله إلى محاسبة الذمة  والتي تم  –من نظام محاسبة الصندوق 

أيضا بالتقييد املحاسبي ملوارد الدولة العقارية  واملنقولة . حيث قام هذا التابعة لوزارة امليزانية الفرنسية 

باالتصال باملديرية العامة للمحاسبة العمومية  أين تم انجاز املشروع   سيةمن التجربة الفرنلالستفادة 
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وباملوازاة مع إعداد هذا املشروع قامة وزارة املالية ببعض اإلجراءات  1997أفريل  23واملصادقة عليه في 

 1.لضمان تطبيق فعال للمخطط املحاسبي للدولة 

 املحاسبي العمومي الحالي .نظام لب املوالي سوف نتطرق إلى نقائص وفي املط

 نقائص نظام املحاسبة العمومي الحالي  :املطلب الثاني 

النظام الحالي ملحاسبة العمومية قصوره في عدة  أننظرا للتطورات الحاصلة في بيئة األعمال أثبت 

 2جوانب نذكر منها : 

 عدم إعطاء نظرة شاملة حول ذمة الدولة  -1

العمومية تتعلق فقط بتحصيل اإليرادات وتنفيذ سجيل املحاسبي في إطار املحاسبة حيث أن عملية الت

حقوق  وكذا ة كاألمالك العقارية  واملنقولة ،النفقات ) األساس النقدي ( وبذلك تم إهمال عناصر أخري مهم

وهذا أذى إلى سوء تسيير عناصر الذمة  طار املحاسبي ،والتي تتم متابعتها خارج اإل  الدولة ويدون اتجاه الغير ،

 للدولة .

 طريقة ترقيم حسابات الدولة  -2

بحيث ،خطي أفقد توازن مجموعة الحسابات ترقيم مجموعة حسابات الخزينة وفقا لنظام تسلسلي

أصبحت تحتوي على أعداد كبيرة من الحسابات ذات عناوين متشابهة مما يصعب على املحاسب معرفة 

خاصة التطورات التي تفرضها العمليات ية املالية التي يقوم بتسجيلها ،طابق نوع العملالحساب الذي ي

 3الجديدة املمارسة من طرف الدولة .

 صعوبات تركيز وتجميع املعلومات املحاسبية  -3

تجميع وتركيز املعلومات املحاسبية ال يتماش ى مع التقنيات املحاسبة الجديدة التي تتطلب وجود نظام 

بل إن عملية التركيز ال حاسبية من مختلف مراكز التسجيل، يسهر على تركيز مختلف املعطيات امل آليإعالم 

 رات .املناسبة مما يسبب في تأخر حصر املعلومات واتخاذ القرا اآلجالتتم في 
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 تعقيد  الوثائق املحاسبية   -4

 حيث أن مجمل الوثائق املحاسبية الواجب وفرها في إطار املدونة تتميز بتعقيدها وعدم سهولة استغاللها .

 عدم توفير قيود محاسبية ملتابعة استهالك االعتمادات املالية  -5

وفق  آليةحيث يتم متابعتها في سجالت خارج املحاسبة عن طريق القيد الوحيد رغم أنها تتم بصفة 

صصة لقيد هذه على املحاسب العمومي في غياب حسابات مخ إضافيمما ينتج عنه عبء تبويب امليزانية ، 

النظام املحاسبي العمومي ال يوفر بيانات مالية مفيدة في مجال تقييم أداء  مخرجاتفإن  العمليات وبالتالي ،

 1وحدات القطاع العام  في استغالل املوارد املالية املتاحة وقياس التكاليف .

ب املوالي إلى ومي الحالي سيتم التطرق ففي املطلنظام املحاسبة العموبعد التعرف على نقائص 

 .بة الدولية لقطاع العام متطلبات تبني معايير املحاس

 متطلبات تبني معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام  :املطلب الثالث 

املحاسبة الدولية  يتوجب على الدولة الجزائرية توفير مجموعة من املتطلبات مساعدة على تبني املعايير 

 ئة الجزائرية الغير مالئمة : يهذا بسبب الب للقطاع العام ،

 نظام املحاسبة العمومية  إصالح .1

نظرا ملا يعاني منه نظام املحاسبة العمومي الجزائري من عدة أوجه القصور في مختلف جوانبه , لذا 

إيجاد نظام محاسبي  (pce)يجب على الدولة ) وزارة املالية(وهذا من خالل إلصدار مجموعة من القوانين  

 القطاع العام . مؤسساتخاصة بعد تجميد مشروع املخطط املحاسبي للدولة تستند إليها  جديد ،

 تغيير أساس القياس املحاسبي  .2

حيث أن هذا األساس ال يساعد عمومية الحالي على أساس النقدي ، نظرا العتماد نظام املحاسبة ال

حول  ال يوفر بيانات ذا من جهة ،ق الوحدات الحكومية هعلى تحقيق اإلفصاح الكامل عن التزامات وحقو 

ومتابعة املحزونات من  هتالكاتبتقييم األصول و اإل  ت الحكومية ،تطور أو توزيع عناصر الذمة املالية للوحدا

 لذا  يتوجب تعديل أساس القياس بالتحول إلى االستحقاق املحاسبي . جهة أخرى ،

معنوية لها ذمة مالية خاصة بها،  شخصيةوتجدر اإلشارة إلى أن هذا األساس يعطي السنة املالية 

ملوعد املتوقع للتحصيل أو حيث يتم تحميلها بكل ما يخصها من إيرادات ومصاريف  بغض النظر عن ا

 .العينية ومتابعة إهتالكها األصول إضافة إلى تقييم  الصرف ،
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 تخفيف مركزية السلطة  .3

حيث تتولى الحكومة جميع شؤون  ي العقود السابقة مركزية السلطة ،شهدت مؤسسات الدولة ف

في املحاسبية  املعلوماتونتج عن هذا الوضع  تنميط نظم  األخرى من تخطيط ورقابة ، اإلداريةاملستويات 

كل الوحدات الحكومية دون منع أي من هذه الوحدات سلطة تطوير هذه النظم , ونظرا الختالف الهدف بين 

 1واألنشطة ووحدات األداء سيختلف عن كل منها . كل وحدة حكومية وأخرى فإن تصميم البرامج

 تأهيل وتدريب العاملين في القطاع العام  .4

  وزارة التعليم العالي .......( تأهيل أعوان املحاسبة العمومية  ،اليةالجهات املعنية ) وزارة امليتوجب على  

الطلبة الجامعيين علميا املحاسبة ،،القاض ي لدى مجلس املراقب املالي  ،األمر بالصرف ،العمومي  املحاسب

 2يلي :  لذا يتوجب ما املحاسبي املتوافق مع املعايير ، من أجل ضمان التطبيق الجيد للنظام

واملهنيين خاصة بتبني املعايير املحاسبة الدولية للقطاع ات تدريبية بمشاركة األكاديميين عقد دور  -

 العام .

ومراكز التكوين لكي تتضمن املعايير املحاسبة الدولية للقطاع تطوير املناهج الدراسية في الجامعات   -

 العام .

 الدعم واملساندة السياسية  من طرف متخذي القرارات  .5

أن تطبيق املعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام في الجزائر ال يتم إال من خالل دعم ومساندة من 

السلطة التنفيذية ......( ألن تبني هذه املعايير ضمن  ،  ذات العالقة ) السلطة التشريعيةقبل جميع األطراف 

 نظام املحاسبة العمومية يلزم توفير اعتمادات  مالية كبيرة وكفاءات عالية من أجل نجاحه. 

 تبني تقنيات وتكنولوجيا حديثة في املؤسسات العمومية  .6

جب توفير تكنولوجيا العام يتو  من أجلب تسهيل عملية التوافق مع املعايير  املحاسبية الدولية للقطاع

فيما يتعلق بالعمل  ألن استخدام النظم املحاسبية اإللكترونية يزيد من سرعة اإلنجاز  كافية وفعالة، 

 .ير املاليةاملحاسبي ويتيح فرصة الحصول على معلومات محاسبية أكثر دقة مما يكون له أثر إيجابي على التقار 
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 تطوير مشروع نظام املحاسبة العمومية   :املبحث الرابع 

 يتناول هذا املبحث عرض مشروع إصالح نظام محاسبة العمومية أو الخزينة العمومية 

 التعريف بمشروع تحديث نظام املوازنة العامة   :املطلب األول 

املعتمدة في تخطيط وتحضير  أساليبهاسنوات أعربت الجزائر عن رغبتها في تطوير وتحديث  8مند حوالي 

ذلك من خالل تعاقدها مع مؤسسات وهيئات دولية لتمويل  ية ، وكذا أساليب الرقابة عليها،وتنفيذ امليزان

. ورغم التأخر الكبير الذي يعرفه تولي هذا ار في إطار تحديث نظم امليزانية وتقديم االستشارة في هذا املس

وقد حدد التاريخ النهائي لتطبق عرف نسبة معتبرة إلى يومنا هذا ،ي إال أن تقدم األشغال  فيه   اإلصالح

 1. 2012 بتاريخعلى امليزانية  اإلصالحأساليب 

إلى في التسيير القائم وفق الوسائل اسا في االنتقال أس محور مشروع تحديث نظام امليزانيةيمثل 

 حاور التالية : في تسيير النفقة العمومية ويشمل املالتسيير القائم وفق النتائج 

 ؛إطار امليزانية املتعدد السنوات -

 ؛على أساس النتائج ومؤشرات األداءميزانية البرامج القائمة  -

 ؛قديم امليزانية القائمة ووثائقهات  تجديد -

 ؛تجديد دورة امليزانية -

 ؛عضوي جديداعتماد قانون  -

 ؛للميزانية تجديد اإلطار املحاسبي -

 ؛املعتمد في تحضير امليزانيةمات وتطوير أنظمة املعلو اعتماد  -

 .زيز الرقابة  ومسؤولية املسيرينتع -

 هيكل مشروع تحديث نظام امليزانية العامة وأهدافه 

 : 2ويتكون هيكل املشروع من عنصرين أساسيين هما هيكل املشروع  -1-1

 حاور التالية :إطار امليزانية : وتندرج تحته امل

يغطي االستثمارات والنفقات الجارية  إذ: يكون هذا اإلطار متكامل  تبني إطار ميزانية متعدد السنوات  -

فامليزانية   السنوية تحضر  ة بشكل تام على املستوي التشريعي،كما يحافظ على سنوية امليزاني ، 

وتقدم مع توقعات ممتدة على مدى السنوات الثالثة املوالية تتكامل بذلك مع الوضع االقتصادي 

 .الكلي لنفس الفترة 
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تحسين تقديم وعرض امليزانية :  بدافع الحصول على نقاشات أكثر انفتاحا واستشارة الختيارات  -

 االقتصادية  واالجتماعية للحكومة .

تعزيز وظيفة االستشارة لدى وزارة املالية :  يتعلق األمر بقدرتها على التقييم ومراقبة نوعية تكاليف  -

 عتمادات الوزارية.اإل  ت والسياسات املدرجة في طلباتاالستثمارا

وتقوية متابعة  وسيع مساهمتها في فعالية النفقة ،تعزيز  وتطوير الرقابة على امليزانية من أجل  ت -

 تنفيذ مشاريع االستثمار العمومي بهدف رفع  النجاعة  والقدرة على االستثمار في القطاع العمومي .

أساسا على اقتناء وتركيب أنظمة ومواد وبرامج املعلوماتية :  يرتكز هذا العنصر اإلعالم  واألنظمة  -

 معلوماتية متطورة وذات أداء مرتفع .

والتكنولوجيات الحديثة سوف يسمح لوزارة املالية واألمرين بالصرف  اآللياإلعالم إن استعمال أدوات 

ركزية ، جهوية، )م بتتبع تطور معطيات امليزانية ابتداء من تقديمها وحتى تنفيذها على مختلف املستويات 

 والئية (. 

  عرضمما سبق تم تعريف تحديث نظام املوازنة العامة العمومية وسوف نتطرق في املطلب الثاني 

 مشروع إصالح نظام املحاسبة العمومية .

 مشروع وإجراءات إصالح نظام  املحاسبة العمومية عرض: املطلب الثاني 

في طار حركة إصالح  مؤسسات الدولة قامت وزارة املالية عن طريق املديرية العامة للمحاسبة 

العمومية بتشكيل لجنة عمل تتكون من أخصائيين محليين ودوليين في ميدان املحاسبة العمومية, من أجل 

دمة في هذا ت الدول املتقمن خبرا واالستفادةإصالح نظام محاسبة الخزينة العمومية تقديم مشروع 

ه نظام محاسبة الخزينة والتي لها نظام محاسبي متشابه مع النظام الجزائري بهدف تطوير وعصرناملجال،

واالقتصاد  في تسيير املوارد العمومية وتحقيق الشفافية  الرشادةلكن يصبح أداة فعالة لتحقيق ،العمومية 

 1واإلفصاح الشامل والدقيق عن نتائج النشاط الحكومي .

إشراف املديرية العامة للمحاسبة العمومية قامت هذه اللجنة بإعداد مشروع تعليمة  عامة  حثت

تتضمن مدونة حسابات جديدة لقيد العمليات املالية للدولة تحث عنوان " املخطط املحاسبي للدولة " 

الهيئات زينة العمومية بعد املصادقة عليه من طرف والذي من شأنه تعويض مدونة مجموعة حسابات الخ

 . املختصة 

ي خاص بالعمليات املالية محاسب إطار يسعي مشروع إصالح املحاسبة العمومية  في الجزائر إلى وضع 

لتدارك نقائص مدونة حسابات الخزينة العمومية التي تعاني من محدودية البيانات التي يمكن  للدولة ، 

والتي تسمح بعرض مجمل عناصر الذمة س النقدي،تي تم إعدادها على األسااستخراجها من القوائم املالية ال

 املالية للدولة .
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يعتبر مشروع إصالح املحاسبة العمومية قفزة نوعية نحو تطبيق أساس  وعلى هذا األساس، 

محاسبي فعال يسمح بسرعة  أجل إنشاء نظام معلوماتي  االستحقاق في املحاسبة العمومية في الجزائر من

حول مجمل أصول وخصوم الدولة وعرض  قيقة وفي أجال معقولة للمسؤولين ،تقديم  البيانات املالية الد

 نتائج تنفيذ قانون املالية والوضعية املالية للخزينة العمومية مناجل اتخاذ القرارات االقتصادية وتوظيفها

خرج هذه املعلومات بصفة مباشرة من سجالت املحاسبة دون بحث تست ألغراض املساءلة وتقييم األداء ،

اللجوء إلى السجالت اإلحصائية كما كان معمول به في النظام القائم على مدونة مجموعة حسابات الخزينة 

 العمومية .

 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ املشروع  -

 التعاقد مع هيئات دولية  -

  اتفاقية البنك الدولي  -

حديث نظام امليزانية العامة في الجزائر في الجزائر من الناحية القانونية ابتداء  انطلق الحديث عن ت

أفريل 18املتوقعة في  7047ذلك بعد االتفاقية التي تمت مع البنك الدولي تحت حساب / 2001جويلية 17من

سنوات وفي هذا  3ولكن تنفيذ االتفاقية عرف تأخر ا دام  يل برنامج اإلصالح امليزاني ،واملتعلقة بتمو  2001

إلى التكلفة اإلجمالية  باإلضافة اإلطار قام البنك الدولي بإصدار  تقارير تخص تمويله للمشروع وتبين مكوناته 

 أورو ،1586السنوات " بمبلغ   إطار امليزانية املتعدد"  1قدين : تم توقيع ع 2004وفي أكتوبر  للمشروع ،

توقيع عقد لتجديد دورة النفقة العمومية  2005أورو , ليتم في أفريل 435حسين تقديم امليزانية " بمبلغ  وت

 مليون أورو .  2.2بمبلغ قدره 

 كلفة بمتابعة املشروع الهيئات امل -

 على ثالث هياكل تنظيمية مكملة لبعضها وتتمثل في:    msbيعتمد مسار مشروع  

هيكل تنظيمي وظيفي وعملي داخلي على مستوي وزارة املالية والذي يعتبر بمثابة املحرك لعملة  -

 .اإلصالح امليزاني 

 ..( mis)    هيكل تنظيمي وظيفي وعملي على مستوى كل وزارة أو هيئة عمومية -

الطبيعة هيكل مؤسساتي على املستوى الحكومي من أجل اتخاذ القرارات الكبرى والتوجهات  ذات  -

اإلستراتجية وتعزيز التبادل والتشاور بين الهيئات الوزارية واملؤسسات العمومية األخرى في املجاالت 

 املتعلقة باإلصالح امليزاني.

من مشروع وإجراءات املتخذة لتنفيذ هذا املشروع سوف   ومن خالل  ما تطرقنا إليه في هذا املطلب

 روع  إصالح نظام املحاسبة العمومية .نتعرض في املطلب املالي إلى  أهداف مش
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 صالح نظام املحاسبة العمومية إشروع أهداف م: املطلب الثالث 

يهدف مشروع إصالح نظام املحاسبة العمومية إلى تطوير نظام معلوماتي ملحاسبة الخزينة يسمح 

  القرار وتوظيفها في مجالبتوفير معلومات ذات جودة عالية وفي أجال معقولة للمسؤولين  من أجل اتخاذ 

بهدف تحقيق الشفافية  ملختلف وحدات القطاع العام ،عرض وتحليل نتائج النشاط الحكومي وتقييم األداء 

 1والرشادة في تسيير امليزانية العامة للدولة .

حدد مشروع التعليمة العامة للمخطط املحاسبي للدولة أهداف إصالح نظام  وفي هذا اإلطار ،

 : اآلتيةاملحاسبة العمومية في الجزائر وفق العناصر 

 توفير معلومات موثوقة ودقيقة عن مجمل نشاطات الدولة . -

املالية توفير أدوات فعالية للرقابة على تسيير املوارد العمومية لضمان الرشادة ومشروعية العمليات  -

 للدولة .

 القرار . متخذيمعقولة تعرض  معلومات سهلة القراءة وتلبي حاجيات  آجالتقديم  قوائم مالية في  -

سيسمح النظام املحاسبي  مختلف العمليات املالية للدولة ، إضافة إلى أهداف الرقابة ومتابعة قيد

 يلي: الجديد  بتحقيق ما

 .معرفة ممتلكات الدولة بمختلف مكوناتها  -

 إمكانية تحديد تكلفة الخدمات العمومية . -

 أداء نشاط اإلدارة . آليةفع ر تحديد النتائج السنوية وتقييم  -

اعتمد نظام محاسبة الدولة على إعداد نظام محاسبي يتبني مفاهيم ونظام  ولتحقيق هذه األهداف ،

حيث يتضمن القطاع العام،وصيات نشاط وحدات مع خصاملحاسبة في القطاع الخاص وتكييفها لتتالءم 

أقسام حسابات جديدة لم يكن يستعملها املحاسب العمومي عن طريق إدراج املفاهيم التالية في  األخير هذا 

 محاسبة الخزينة العمومية .

 تطبيق محاسبة املمتلكات في محاسبة العمومية -1

واملمتلكات  املنقولة  من األهداف األساسية لنظام محاسبة الدولة هو القيد املحاسبي لالستثمارات

بعة تسجيل عمليات حيازة  أو إهتالك أو ن طريق استحداث أقسام حسابات ملتاوغير املنقولة للدولة ع

حيث إن هذه العمليات لم تكن تأخذ بعين االعتبار في  ،التنازل عن التجهيزات واالستثمارات العمومية 

مما ينتج عنه عدم إمكانية  مليات،الناتج عن هذه العمحاسبة الخزينة التي تعتمد على تسجيل األثر النقدي 

 تقدير حجم وقيمة ممتلكات الدولة .
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يهدف مشروع إصالح املحاسبة العمومية في الجزائر إلى توسيع نطاق  ،وملواجهة هذه الوضعية 

عن طريق  ،ها في القوائم املالية الحكوميةمحاسبة الخزينة إلى تسجيل األصول العينية واملالية للدولة وعرض

وذلك باالعتماد   الدولة املنقولة غير  املنقولة ، فتح حسابات جديدة من أجل قيد قيمة مختلف ممتلكات

خصائص نشاط وحدات على تقنيات معالجة التثبيتات في محاسبة القطاع الخاص  مع األخذ بعين االعتبار  

ثمارات واملمتلكات التي حسابات االست حيث تم تحديد مجال تسجيل املمتلكات في مجموعةالقطاع العام ، 

طرف املرافق  العمومية من أجل تحقيق منفعة عامة دون األخذ بعين االعتبار املمتلكات التي لها  نتستعمل م

 قيمة تاريخية أو ثقافية .

سوف يتم إدراجها في محاسبة  وتراكمها من سنة إلى أخرى ، وبسبب الحجم الضخم ملمتلكات الدولة

من تطبيق املخطط املحاسبي للدولة قيد االستثمارات  األولىحيث يتم في السنة  ى مراحل،علالدولة 

سوف يتم إدراج باقي االستثمارات التي تم إنجازها خالل السنوات املاضية  ،أما في املرحلة الثانية،لجديدةا

 بعد حصرها وتقييمها .

 تطبيق محاسبة الحقوق  املستحقة للدولة في املحاسبة العمومية  -2

العمومية هو عدم استطاعة النظام تقديم معلومات من الدفاتر من أهم عيوب محاسبة الخزينة 

وذلك لعدم ، والسجالت املحاسبية عن حجم الحقوق مستحقة الدفع من طرف  الدولة  والتي لم تحصيلها 

ألن عند إثبات الحقوق لفائدة الدولة، العمليات التي ال ينتج عنها أثر نقدي  توفر حسابات لتسجيل هذه

وال تقدم اإلثبات س النقدي تغطي فقط مرحلة التحصيل الفعلي لإليرادات العمومية،املحاسبة على األسا

والتي يتم  حصلة ،أو باقي اإليرادات غير امل تم إثباتها أو إلغاؤهااملحاسبي عن املبلغ اإلجمالي لإليرادات التي 

 1متابعتها في سجالت إحصائية خارج املحاسبة .

تم إدراج محاسبة الحقوق املستحقة في محاسبة الدولة عن طريق تحقيق ملعالجة هذه النقائص ، 

إثباتها اإلثبات املحاسبي في الدفاتر والسجالت املحاسبية لكل حقوق الدولة املرخصة في  قانون املالية عند 

لعمومية وتقييم ملختلف مراحل تحصيل اإليرادات ا من أجل تحقيق املتابعة املحاسبيةوليس عند تحصيلها، 

إلغائها وعند تحصيلها  وذلك عن طريق فتح حسابات تخصص لقيد اإليرادات عند إثباتها وعند  النتائج  ، 

جالت املحاسبية وعرضها  في القوائم باقي اإليرادات التي يتم تحصيلها من السمما سوف يسمح بتحديد 

 املالية من اجل تقييم أداء  اإلدارة املختصة بتحصيلها .

والنتيجة األساسية التي يهدف إليها مشروع إصالح نظام املحاسبة العمومية هو إنشاء نظام محاسبي 

لدولة  ال تبنى على عمومي يسمح بتجميع كل األصول والخصوم التابعة للدولة في وثيقة واحدة وهي موازنة ا

يتم عن طريقها عرض حجم االستثمارات العمومية وديون وقروض  خسارة ،أساس حساب الربح أو ال

إضافة عرض نتائج تنفيذ ،ومستحقات الدولة إلى جانب بيان الوضعية املالية الفعلية للخزينة العمومية 

م النشاط الحكومي من طرف الهيئات امليزانية على شكل موازنة للدولة مما يسهل عملية مراقبة وتقيي

 املختصة. 
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  خالصة الفصل 

من هذا الفصل أن النظام املحاسبي للدولة قدرة على تلبية احتياجات مستخدمي القرارات  نستخلص 

املالية  ويعتمد على األساس االستحقاق املحاسبي الذي يعتبر مالئما وقابال للتطبيق في املحاسبة وفق 

املحاسبة الدولية لقطاع العام  ومن أجل نجاح مسار العمل املحاسبي في القطاع العام يجب معايير متطلبات 

 . ة لقطاع العاملك وتبني معايير املحاسبة الدوليالعمل على توفير املقومات الالزمة لذ

منشودة ومطلوبة ولها دور في تعزيز تطور املساءلة  تؤذي إلى تحقيق و انجاز  أهداف  IPSASتطبيق 

لعامة والشفافية املالية ، كما ملعايير املحاسبة القطاع العام دور في الرقابة املالية في القطاع الحكومي ا

 الرقابة املالية والتنسيق مع املنظمات الدولية . ويشمل ذلك مدى الحاجة لوضع معايير 

الحكومية دولية  وسوف نتطرق في الفصل الثالث حول آليات الرقابة الحكومية واملكلفون بالرقابة 

 وطنية .

 

                                                          

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول :  تعريف باإلنتوساي 

 املبحث الثاني: آليات الرقابة الحكومية الدولية 

 املبحث الثالث: آليات الرقابة الحكومية وطنية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
نية ودوليةآليات الرقابة الحكومية ألجهزة املكلفة بالرقابة الحكومية وط  



 الرقابة الحكومية ألجهزة املكلفة بالرقابة الحكومية وطنية ودولية آليات                  الفصل الثالث

 

 49 

 تمهيد 

نتوساي هي منظمة للرقابة املالية واملحاسبية الحكومية تختص في رقابة املؤسسات إن منظمة الإ

ابة مالية على هذه العمومية ومن خاللها يتم وضع معايير خاصة بالهيئات العمومية ولكي تكون هناك رق

إنظام املؤسسات العمومية  وسوف نتطرق في هذا  الفصل إلى ثالثة مباحث:  ولصالحاملؤسسات 

 نتوساي .الإ ماهية 

 الرقابة الحكومية الدولية  آليات. 

 إ.الرقابة الحكومية وطنية  آليات
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  االنتوساي ماهية  :املبحث األول 

دولية لـألجهزة العليا للرقابة املالية العامة ومحاسبة ولقد تأسست هذه األخيرة منظمة  نتوسايتعبر الإ

إنانديث كاموس في كوبا السيد إيميليو فرإ األعلىبل الرئيس السابق للجهاز بمبادرة من ق1953سنة 

  نتوساي تعريف اإل  :املطلب األول  

الرقابية العليا  لألجهزةنتوساي وتقدم الإ الية الاارجية العامة نتوساي هي منظمة مركزية للرقابة املالإ

الية لابرات من أجل تحسين وتطوير الرقابة املوا هياكال  مؤسساتية لتبادل املعلومات سنة إطار ا وإ 50مند 

 لألجهزةكما تعمل على تطوير الابرات الفنية والعلمية كرد لالعتبار  والنفوذ  الحكومية على مستوى الدولي ،

نتوساي بشعار الإ وذلك عمال  ،إاملالية  واملحاسبة  في كل  دولة  من الدول األعضاء باملنظمةالعليا للرقابة 

نتوساي  في هذه  بين أعضاء  الإ  واآلراءوالنتائج حيث أن تبادل التجارب تبادل الابرات يفيد الجميع " ، إن"

إ.الحكوميةاملجاالت  يضمن تعزيز  ومواصلة  التطوير  املستمر  للرقابة املالية 

نتوساي هو  مؤسسة مستقلة وذاتية السيادة وغير سياسية  ومنظمة  غير حكومية  منظمة الإ  إن

إتتمتع بمنصب استشاري خاص لدى املجلس االقتصادي  واالجتماعي باألمم املتحدة . 

  2022- 2017نتوساي للفترة الخاصة باإل  اإلستراتجية األهداف :  املطلب الثاني

نتوساي مل معا بسالسة لتنفيذ أولويات الإنتوساي بالتشارك في مسؤولية العالإ  كيناتجميع تقوم 

يتطلب  املرجوة . فعلى سبيل املثال ،الشاملة على مستوى القطاعات واالستراتجيات الرامية لتحقيق النتائج 

إالعليا للرقابة املالية . لألجهزةتطوير وصيانة  وتنفيذ  املعايير الدولية 

 املعايير املهنية : األول  دف االستراتجياله -1

نتوساي  على الابرات املتراكمة عن طريق تطوير املعرفة وتبادل تمد املعايير املهنية الااصة بالإتع

العليا للرقابة  لألجهزةاملالية . يتم تطوير جميع املعايير الدولية  املعرفة الااصة بسائر األجهزة العليا للرقابة 

املهنية  الصداراتالقانونية الواجبة بمنتدى  الجراءاتوفقا لقواعد  الااصة بها  والرشاداتاملالية  

إ   www.issai.orgنتوساي وتكون متاحة لعامة الناس على موقع الويب : للإ

 1  اإلستراتجية واألغراضاالستراتجيات الرئيسية لتحقيق الهدف     1-1

في  نتوساينتوساي الذي يشمل خبرات الإللإ الصداراتوالحفاظ على منتدى  تطوير  1-1-1

املهنية  للصداراتنتوساي  الإ لطارإويعمل  بمثابة مجلس لوضع املعايير  ،مضمار  وضع املعايير 

 نتوساي  فيما يتعلق بقضايا وضع املعايير الإ ألعضاءويمثل وجهات النظر العريضة 
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ة املنظمات املشتركة في عضوية تعزيز الهيكل التنظيمي الداري لوضع املعايير بغرض تحسين ثق 1-1-2

نتوساي لوضع املعايير  وضمان كفاية وسائر أصحاب املصلحة في وظيفة الإوالجهات  املانحة  ،نتوساي الإ

نتوساي  ترمي إلى تدعيم تنفيذ ديدة  وأية مبادرات ذات صلة  بالإالتعاون  بين تطوير خطوط إرشادية ج

 إلى املمارسات املهنية السليمة . بالضافةالعليا للرقابة املالية املعايير الدولية لألجهزة 

للدعم التقني لضمان كفاءة العمليات والحفاظ على مستوى رفيع من  الالئقةتأسيس الوظائف  1-1-3

لتعزيز الدراك العام والقبول واالستخدام بالنسبة لتلك املعايير   وأيضاالجودة في صياغة مسودة املعايير  

 املوضوعة .

تأسيس والحفاظ على مجموعة استشارية , تتضمن املراقبين الحاليين في لجنة املعايير املهنية  1-1-4

إ املهنية . األطرافاملالية  وسائر   واملنظمات الدولية للرقابة  بالضافة إلى املستخدمين ،

القانونية  الجراءاتمراقبة أنشطة وضع املعايير املهنية عن طريق االنتوساي لضمان إتباع  قواعد  1-1-5

املهنية وتسهيل املزيد من عمليات التطوير  والتحسين عند  للصداراتاالنتوساي  بإطارإالواجبة والااصة 

 االقتضاء .

بغرض ضمان  لألجهزة  العليا للرقابة املالية املزيد من عمليات تطوير وتنمية املعايير الدولية  1-1-6

بطريقة مطردة وزيادة عدد الزوار وأيضا . ضمان الدقة واالستفادة بأكبر قدر  االستمرار في  النمو ،

 ممكن .

إ تطوير القدرات  :الهدف االستراتجي الثاني  -2

العليا للرقابة املالية ) االنتوساي ( لضمان انتفاع كل من  لألجهزةتسعي املنظمة الدولية        

بما يتناسب مع باالنتوساي من مبادرات تطوير القدرات  األعضاءالعليا للرقابة املالية  األجهزة

 احتياجات ذلك العضو.

 الهدف  االستراتجيات الرئيسة لتحقيق هذا  2-1

تسهيل عملية املعايير  و الاطوط التوجيهية للنظر فيها من قبل املنتدى العام فيما يتعلق  2-1-1

بتعليم مدققي الحسابات والتدريب  وتطوير القدرات ، والشروع في عمليات  وهياكل مستقبلية 

 استنادا األساسية بكفاءات، إطار العمل الااص مدققي الحسابات على سبيل املثال  احترافلغرض 

 دققي الحسابات من قبل االنتوساي .نتائج مساعي فريق العمل املعني باعتماد م   إلى 

لتطوير القدرات للمشاركة والنظر في قضايا املتعلقة  القليميتوفير هيئة ممارسة إقليمية املنتدى  2-1-2

 واالستراتجي . القليمي الصعيديينوذلك على  القليميةواملهنية   القليميةالقدرات  بتطويرإ

مواصلة تشجيع مراجعات النظراء والتدقيق التعاوني كأدوات لتطوير القدرات  وتسهيل تبادل  2-1-3

 مجتمعات املمارسة ذات صلة . إلىأفضل املمارسات  والوصول  
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للرقابة املالية والحفاظ  عليه   األعلىفيذ إطار قياس أداء الجهاز توفير التوجيه االستراتجي لتن 2-1-4

 على  ذلك . والشراف وتحديثه واستخدامه

والابرات  في مجال تطوير القدرات على سبيل املثال ، عن طريق موقع الويب تقاسم املعرفة  2-1-5

املرجعية غير منتظمة  واألوراق، الااص بلجنة بناء القدرات ، واملجلة الدولية للرقابة املالية العامة 

 الصدور ، واملؤتمرات الدولية .

العليا للرقابة  األجهزةلدعم  استخدامهاوتشجيع  (  intosaint )الدعوة إلى أداة التكامل  2-1-6

 1املالية  بصفتها نماذج للنزاهة  والشفافية واملسؤولية .

  تبادل املعرفة وخدمات املعرفة : الهدف االستراتجي الثالث  -3

، واملشاركة ،  األساسيةيرتكز هدف االنتوساي االستراتجي الثالث على خصائص االنفتاح            

إالتي ميزت منظمات االنتوساي على مدى السنين . األساسيةوالتعاون التي تشكل السمات 

إلتحقيق الهدف الثالث  الرئيسيةاالستراتجيات  

تتوفر لجنة تبادل صة بمنظمة االنتوساي ،جديدة خا إنتاجيةإعداد منتجات وخطوط  1-3-1 

املعرفة بالشراك مع كيانات االنتوساي على خطط عمل ومعالم جديدة لوضع معايير وتوجيهات 

تعمل  2022-2017إرشادية للنظر فيها من قبل املنتدى العام وسائر منتجات االنتوساي خالل فترة 

املصلحة لتطوير  منتجات تتناسب مع  أصحابلجنة تبادل املعرفة بالتنسيق والتعاون الوثيق مع 

كلما  أمكن  واملساهمة  في متابعة  ومراجعة جهود منظمات االنتوساي  ومساعيها لدعم التطبيق 

  www.intosia.orgأهداف التنمية املستدامة .  موقع 

العليا للرقابة املالية : تم وضع األهداف  لألجهزةلدولية تنقيح املنتجات املتعلقة باملعايير ا 2-3-2 

 .  2022-2017املعايير  القائمة لفترة  وتنقيحالسنوية لتحديث 

مبادرة االتوساي للتنمية : بالتعاون الوثيق مع مبادرة  –بوابة لجنة االنتوساي لتبادل املعرفة  3-3-3 

 2املعرفة يكون بمثابة نقطة ارتكاز للتشارك في املعرفة.سيتم وضع برنامج لتبادل االنتوساي للتنمية ، 

 تعزيز قيمة االنتوساي كمنظمة دولية  :  الرابع االستراتجيالهدف   -4

يشمل الهدف الرابع ضمان اقتصاد  وكفاءة  وفعالية عمليات االنتوساي الااصة، وأن املنظمة تعمل 

وتوقعاتها املعقولة من املوارد  املتاحة ، لذلك فهو هدف أساس ي لتحقيق خطة ضمن حدود ميزانيتها 

 . الستراتجية

 االستراتجيات الرئيسية  للتحقيق هذا الهدف 

إاالنتوساي بتقييم أدائها الااص التزام  -1

                                                           
1www.issai.org LE 15-02-2018 

 WWW.INTOSIA.ORG 2 LE 15-02-2018 

http://www.intosia.org/
http://www.issai.org/
http://www.intosia.org/
http://www.intosia.org/
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  أهدافستقوم االتنوساي بتنفيذ مراجعات سنوية ملستوي التقدم نحو تحقيق كل هدف من 

إالتي تتضمنها هذه الاطة . الستراتجية

إالتمويل واملوارد  -2

يتماش ي مع طموحات  االنتوساي مع التوقعات املعقولة لتوفير املوارد  والحقائق  املالية  أنيجب 

إلألجهزة العليا ملراجعة الحسابات كأعضاء في املنظمة .

إتوجيهات سياساتية متعلقة بالتعاون بين االنتوساي والجهات املانحة  -3

هو عنصر أساس ي لدعم تطوير قدرات األجهزة العليا فإن التعاون بين االنتوساي والجهات املانحة 

إللرقابة املالية .

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ



 الرقابة الحكومية ألجهزة املكلفة بالرقابة الحكومية وطنية ودولية آليات                  الفصل الثالث

 

 54 

                                     إالعليا للرقابة املالية واملحاسبة لألجهزةاملطلب الثالث  الهيكل التنظيمي للمنظمة الدولية 

 ( : الهيكل التنظيمي للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية و املحاسبية  01-03)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 األهداف اإلستراتيجية

 

 

 

  

 

 

 

 18:00على الساعة  2018-02-15تاريخ اإلطالع يوم   WWW.ISSAI.ORGاملصدر : 

 

 

 اإلنتوساي

 مجلس اإلدارة

 مبادرة اإلنتوساي للتنمية

ةاللجنة اإلشرافية على القضايا الناشئ  

 املجلة الدولية للرقابة املالية 

 املنظمات اإلقليمية األمانة العامة 

 املعايير الدولية 

 

 لجنة  املعايير املهنية 

 تطوير القدرات 

 

 بناء القدرات 

 لجنة بناء القدرات 

 

تبادل املعرفة وخدمات 

 املعرفة 

 

 لجنة تبادل املعرفة 

تعزيز قيمة اإلنتوساي 

 بصفتها منظمة دولية 

 

لجنة السياسات 

والتمويل والشؤون  
 اإلدارية 

 منتدى اإلنتوساي لإلصدارات املهنية 

http://www.issai.org/
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 الرقابة الحكومية الدولية آليات :الثاني  املبحث

إومجلس التنفيذي  العامة  واملؤتمر  األمانةرقابة الحكومية ومن بينها االنتوساي  لديها مكلفون بال إن

إ    املؤتمر  : املطلب األول  

  جهاز في املنظمة ويتألف أعلىمن قانون األساس ي لالنتوساي  فإن مؤتمر االنتوساي هو  4حسب املادة 

 3املشاركين وأعضائها املنتسبين ،ويعقد املؤتمر اجتماعات دورية كل من جميع أعضائها الكاملين وأعضائها  

يعقد التي ولة سنوات تحت رئاسة وبدعوة من رئيس الجهاز األعلى للرقابة املالية العامة  واملحاسبة التابع للد

إبها املؤتمر .

إ:تتمثل واجبات املؤتمر في 

 مناقشة املوضوعات املهنية  -

  األهدافتعيين رؤساء لجان  -

 الجراءات –املهنية  والصداراتعمل االنتوساي للتوجهات  لطارإاملصادقة على العملية الواجبة  -

 العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة وإصدارات لألجهزةلتطوير ومراجعة وسحب املعايير الدولية 

 www.issia.rogعلى 

 على تقرير االنتوساي السنوي  وعلى بياناتها املالية  السنوية املراجعة .   املصادقة  -

 املصادقة على النظام األساس ي لالنتوساي  وعلى الاطة الستراتجية  وتعديلهما.  -

 تأسيس لجان . -

 يعرضها املجلس التنفيذي على املؤتمر .معالجة كل القضايا التي  -

 . 12من املادة   6و 5السنوات لالنتوساي طبقا لحكام الفقرتين  الثالثاملصادقة على ميزانية  -

 املصادقة على تقرير النتوساي السنوي وعلى بياناتها املالية  السنوية  املراجعة . -

وذلك جهازها األعلى للرقابة املالية واملحاسبة  وتنظيم املؤتمر القادم   سيتولىتحديد الدولة التي  -

 املجلس التنفيذي.بناءا على اقتراح من 

لة عن استضافة املجلة الدولية للرقابة سبة املسؤوإالعامة واملحاالعليا الرقابة املالية  األجهزةانتخاب  -

 سنوات قابلة للتمديد . 6الحكومية ومبادرة االنتوساي للتنمية ملدة 

إتعين مراقبين الحسابات املنظمة وفقا القتراحات مجلس التنفيذي. -

إ 

 

 

http://www.issia.rog/
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 العامة األمانة : املطلب الثاني

العامة بتنفيذ  األمانةتتولي  املركزية واالستراتجي لالنتوساي . للدارةالعامة بتقديم الدعم  األمانةتقوم 

إالواجبات التالية :

 االتصال الدائم بأعضاء االنتوساي  -

 نشطة أخرى للنهوض بأهداف االنتوساي .تنظيم الندوات والدراسات وأ -

 . .ةمم املتحدمستوى قيادي مع األإلى القيام بالتواصل ع -

مساعدة املجلس التنفيذي واللجان في انجاز الواجبات التي كلفت بها  و تشجيع  وتنسيق سير  -

 نشاطات املنظمات القليمية. 

 ودفاتر النتوساي .حسابات  وإدارةتطبيق امليزانية املخصصة  -

السنوية املراجعة والبيانات املقارنة نشر تقرير االنتوساي السنوي بما في ذلك البيانات املالية  -

 جويلية من كل عام .  -افريل  20تاريخ  حتى على املجلس التنفيذي  وعرضهللسنتين السابقتين  

إانجاز  أية واجبات أخري تكلف بها األمانة العامة من قبل املؤتمر أو املجلس التنفيذي.   -

 مجلس التنفيذي   : املطلب الثالث

قانون األساس ي  لالنتوساي  يجتمع املجلس التنفيذي  سنويا بغرض توفير القيادة من  5حسب املادة 

إ.واالستمرارية بين املؤتمرات . ومن الواجبات هذا املجلس  شراف والإ  الستراتجية

 .االعتراف باملنظمات القليمية -

 .تأسيس اللجان وتعين رؤسائها  -

سنوات ، بما في ذلك جميع االقتراحات املتعلقة بالتعديل املبالغ  3وافقة على مشروع ميزانية امل -

 العضوية. 

 اعتماد ميزانية سنوية مع مراعاة تنفيذ الاطة الستراتجية  لالنتوساي . -

 مراجعة واعتماد تقرير السنوي لألمانة العامة املنصوص عليه في البند الثالث من الفقرة األولى من -

 1، تم عرضه مشفوعا بمالحظات وتعليقات املجلس التنفيذي على املؤتمر للمصادقة عليه. 6املادة 

 

 

 

 

                                                           
2018-02-LE 15 www.intosai.org 1  

http://www.intosai.org/
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 املكلفون  بالرقابة الحكومية الوطنية  : املبحث الثالث

إن الرقابة الحكومية تقتصر على املؤسسات الحكومية  ومن املكلفين بالرقابة الحكومية هم محافظ 

إالعامة للمالية ، ومجلس املحاسبة . الحسابات ، و املفتشية

 تعريف محافظ الحسابات :املطلب األول  

هذا القانون ، كل شاص يمارس  ،في مفهوميعد محافظ الحسابات 01/10من قانون  22حسب املادة 

بصفة عادية باسمه الااص وتحت مسؤوليته،مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات 

  1وانتظامها  ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به .

:" الشاص الذي يدقق في نهأمكرر على  715ظ الحسابات حسب املادة عرف القانون التجاري محاف

حول في الوثائق املرسلة ، ور مجلس الدارة أو مجلس املديرين، حسب الحالةمات املقدمة في تقريصحة املعلوإ

 وحساباتها ، ويصادق حسابات املؤسسة واملوازنة ، وصحة الوضعية املالية للمؤسسة 

إ2لذلك ويتحقق مندوبو الحسابات 

إشروط   ممارسة املهنة 

إتتوفر شروط  أنملمارسة مهنة محافظ الحسابات يجب 

 .يكون جزائري الجنسية  أن -

 ملمارسة املهنة.  يحوز على شهادة  أن -

 يتمتع بجميع الحقوق املدنية والسياسية . أن -

 ال يكون صدر في حقه حكم. أن -

 يكون معتمد من الوزير املكلف باملالية .  أن -

إ.  6يؤذي اليمين بعد االعتماد حسب املادة  أن -

إمهام محافظ الحسابات 

إافظ الحسابات املتعلق بمح  01/10من قانون  23املادة حسب 

وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة املنصرمة  شهد أن الحسابات السنوية منتظمة ي -

 وكذا األمر بالنسبة للوضعية املالية  وممتلكات الشركات  والهيئات .

ومطابقتها للمعلومات املبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه  يفحص صحة الحسابات السنوية  -

 املسيرون  للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص. 

                                                           
  1-  قانون المحاسبة،" مجموعة نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بقانون المحاسبة "،الطبعة الثانية ، برتي للنشر، ص 215 . 

  2-  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ،" القانون التجاري" ،مطبوعات بيرتي ، 2007 ، الجزائر ، ص 188 .
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يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من طرف مجلس  -

 الدارة ومجلس املديرين  أو املسير.

واملؤسسات أو الهيئات التابعة لها أو بين ركة التي يراقبها يقدر شروط إبرام االتفاقيات بين الش -

املؤسسات والهيئات التي تكون فيها للقائمين بالدارة أو املسيرين الشركة املعنية مصالح مباشرة أو 

 غير مباشرة .

أو  اطلع عليه ،  يكتشفه، بكل نقص قد يعلم املسيرين والجمعية العامة أو هيئة املداولة املؤهلة  -

تخص هذه املهام فحص قيم  و وثائق من طبيعته أن يعرقل  استمرار استغالل املؤسسة أو الهيئة وإ

 1املحاسبة للقواعد املعمول بها ، دون التدخل في التسيير .  تطابقهالشركة  أو الهيئة  ومراقبة  مدى 

 يترتب على محافظ الحسابات إعداد تقرير  -

تقرير املصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورتها الصحيحة ، او  -

 املصادقة  بمبرر. ، رفض االقتضاءعند 

 .االقتضاءتقرير املصادقة الحسابات املدعمة أو الحسابات املدمجة عند  -

 تقرير  خاص حول االتفاقيات املنظمة.  -

 عويضات .تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس ت -

 تقرير خاص حول االمتيازات الااصة املمنوحة للمستخدمين.  -

 الرقابة الداخلية . إجراءاتتقرير حول  -

إ2تقرير خاصة في حالة مالحظة تهديد محتمل على استمرار االستغالل  -

إ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  1-  نفس سابق ، ص 215
  2 - قانون المحاسبة ،الطبعة ثانية ، برتي للنشر .
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 تعريف املفتشية العامة للمالية  :لثاني املطلب 

 األخيرإ، وهذا  1980مارس  01في املؤرخ     80 – 53املفتشية العامة للمالية بموجب املرسوم  أحدثت

املالية " .  استمر تطبيق هذا  لوزيرإ" هيئة مراقبة ، توضع تحث السلطة املباشرة   بأنهاعرفها في مادته األولى 

املحدد الختصاصات املفتشية   92-78املرسوم التنفيذي  إصدارإ، تاريخ  1992فيفري  22املرسوم إلى غاية 

 من املرسوم السابق .  32إلى  2املواد من  أحكام إلغاءالعامة للمالية، حيث تم  بمقتضاه 

 :على النحو األتي وعلى العموم يمكن تعريفها 

ورها  أساسا في تابع للدولة ، يقع تحث السلطة املباشرة لوزير املالية، يمثل دم هي جهاز رقابة دائ

مراقبة التسيير املالي واملحاسبي ملصالح الدولة والجماعات املحلية ، وكذلك جميع املؤسسات والهيئات 

 1الااضعة لقواعد املحاسبة العمومية 

، أو أثناء التنفيذ أو في كل وقت  اذا تطلب االمر ذلك ، على الالحقةوتختص املفتشية العامة بالرقابة 

وبصفة عامة كل املحاسبة العمومية ،التسيير املالي واملحاسبي لكل الهيئات  واملؤسسات الااضعة لقواعد 

إمعنوي له حق التصرف في األموال العمومية. شاص 

إ

 

 

 

 

 

 

 

 

إ

إ

                                                           
  1-  المرسوم التنفيذي رقم 78- 92
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إ( :هيكل مفتشية العامة للمالية 02-03قم )شكل رإ

إ

إ

إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إ

إ

إ

 

 
 رئيس املفتشية العامة للمالية

 مديرية إدارة الوسائل

ة قسم الرقابة  والتقويم في إدارات السلطة و الوكاالت  املالي

 وقطاعات الصناعات  واملناجم والطاقة

املديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتحسين 

 املستوى 

 املديرية الفرعية للميزانية واملحاسبة

 املديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة

 مدرية املناهج  والتلخيص

 رئيس دراسات مكلف بالبرنامج والتلخيص

  سرئيس دراسات مكلف باملناهج وضبط املقايي

 املديرية الفرعية للوكاالت املالية ومحاسبي الخزينة

 املديرية الفرعية للجماعات اإلقليمية 

 املديرية الفرعية إلدارات السلطة العمومية 

 املديرية الفرعية للصناعات واملناجم والطاقة 

قسم رقابة أعمال التكوين والبحث والثقافة واالتصال والفالحة 

 والصيد البحري والغابات، وتقويمها 

 املديرية الفرعية للتكوين العالي والبحث 

 املديرية الفرعية للتربية والتكوين 

املديرية الفرعية لالتصال والثقافة والشؤون 

 الدينية 

 املديرية الفرعية للفالحة والصيد البحري والغابات 

اإلنجاز قسم رقابة األعمال االجتماعية واملالية واملصالح و 

 وتقويمها 

 املديرية الفرعية للمؤسسات املالية 

ري المديرية الفرعية لألشغال العمومية والبناء وال  

املديرية الفرعية للصحة العمومية والضمان  

 االجتماعي 

املديرية الفرعية للنقل والتوزيع والسياحة 

 واملواصالت الالسلكية والخدمات األخرى 

 مديرية الدراسات والوثائق 

 رئيس دراسات مكلف باإلعالم اآللي 

 رئيس دراسات مكلف بجمع املعطيات  وتحليلها 

 رئيس دراسات مكلف بالوثائق  واملطبوعات 

 املديريات الجهوية 

 قسنطينة

 يف سط

 ورقلة 

 األغواط 

 وهران

 عنابة 

 تيزي وزو 

 سيدي بلعباس

 مستغانم تلمسان  

 مديرية  الدراسات
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  مجلس املحاسبة  :املطلب الثالث 

تعتبر أيضا هيئة دستورية مستقلة نصت عليها مختلف دساتير  الدولة الجزائرية ، فقد أسس بموجب 

إ. 1976من دستورإ 190املادة 

 26املؤرخ في  02-10رقم  املعدل واملتمم باألمر  1995يوليو سنة  17املؤرخ  في  20-95طبقا ألمر رقم 

إواملتعلق بمجلس املحاسبة .  2010غشت 

إوقد تم تعريف مجلس املحاسبة من خالل هذا األمر  كاألتي 

و قضائي في هذا األمر  مجلس املحاسبة هو مؤسسة تتمتع باختصاص إداري من  3حسب  املادة 

إ. ممارسة املهمة املوكلة إليه 

من هذا األمر  يعتبر مجلس املحاسبة املؤسسة العليا للرقابة البعدية لألموال الدولة  2حسب املادة 

إوالجماعات القليمية  واملرافق العمومية . 

شجيع تهدف الرقابة التي تمارسها مجلس املحاسبة من خالل النتائج التي يتوصل إليها ، إلى ت

االستعمال املنتظم والصارم للموارد والوسائل املادية  واألموال العمومية  وترقية إجبارية تقدم الحسابات  

إتسيير املالية العمومية . وتطوير شفافية 

 صالحياته  

برقابة الحيات الدارية  املخولة إياه، من األمر  يكلف مجلس املحاسبة ، في ممارسة الص 6حسب املادة 

 1 لقيم والوسائل املادية العموميةاملوارد واألموال  واستعمال الهيئات الااضعة للرقابته، احسن 

وفي مجال تقديم حسابات املحاسبين العموميين ومراجعتها ومراقبة االنضباط في مجال تسيير امليزانية 

 ا في هذا األمر .في مجال الحاالت املنصوص عليه واملالية ، تترتب عن معايناته الجزاءات القضائية 

من هذا القانون تخضع لرقابة مجلس املحاسبة ، ضمن شروط املنصوص عليها في هذا  7حسب املادة 

األمر ، مصالح الدولة  والجماعات املحلية ،واملؤسسات  واملرافق والهيئات العمومية باختالف أنواعها ،التي 

 تسري عليها قواعد املحاسبة العمومية .

نفس األمر تخضع أيضا لرقابة مجلس املحاسبة ، وفق الشروط املنصوص عليها في  من 8حسب املادة 

العمومية التي تمارس هذا األمر ، املرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملؤسسات والهيئات 

لها  ذات طبيعة والتي تكون أموالها أو مواردها أو   رؤوس  أموالها ، ك  نشاطا  صناعيا أو تجاريا أو ماليا ،

 2عمومية .

                                                           
  1- المادة 6 من قانون رقم95- 20 المتعلق بمجلس المحاسبة. 

  2-  نفس المرجع السابق ،ص2
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 خالصة الفصل   

العليا للرقابة املالية واملحاسبة هي منظمة  لألجهزةمنظمة الدولية  أنخلص من هذا الفصل تنس

من خاللها تم إصدار معايير املحاسبة الدولية للقطاع  مستقلة وجاءت لتكون هناك رقابة على املال العام وإ

معايير التي أصدرتها هذه األخيرة ومن آليات الرقابة  وذلك لتنظيم املحاسبة العمومية ويتوافق مع ،العام

نتوساي و مفتشية العامة للمالية أما الإ الوطنية مثل محافظ الحسابات ومجلس املحاسبة الحكومية في 

إ. 2017/2022لديها استراتجيات خاصة  بها لتحقيق أهدافها املسطرة من 
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لقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى واقع إصالح نظام املحاسبة العمومية في ظل تطبيق معايير 

 . IPSASاملحاسبة الدولية للقطاع العام 

-21الحظت من خالل تطرقي لهذا املوضوع أن املحاسبة العمومية في الجزائر يضبطها القانون 

والذي يتعلق باملحاسبة العمومية وكيفية تسييرها من طرف  املحاسبين  1990أوت  15املؤرخ في  90

حاسبة .وأن الجزائر تسعي جهادة لتبني معايير املالعموميين واألمرين بالصرف مثل)رئيس الجامعة( 

تسوف العمومية الدولية لتنظيم محاسبتها الحكومية ومن خالله تطرقنا إلى جملة من التساؤالت التي 

، ومن ذلك استنتجنا أن معايير املحاسبة الحكومية تلعب دورا أساسيا في تحقيق نجيب عليها 

العام  وتحقيق  للمؤسسات العمومية اإلفصاح املالي للقوائم املالية الحكومية وتقارير ذات الغرض

مستوى الداخلي بفعل واالنعكاسات التي يمكن حدوثها على ، جودتها في التسيير  الراشد املال العام

هذه املعايير ، حيث تكتس ي أهداف القوائم املالية والتقارير املالية أهمية بالغة خاصة عندما تكون 

الحكومات واملؤسسات العمومية بصدد تحديد مضمونها، وقد أصبحت تتمحور أهداف القوائم 

من طرف متخذي اتخاذ القرارات والتقارير املالية حول نقطة أساسية وهي منفعة املعلومات املالية في 

 القرار  على مستوى هرم السلطة.

ومن خالل توافق نظام املحاسبي العمومي مع معايير املحاسبة الدولية العمومية هدف هذه 

قوائم مالية العمومية وجودة وفائدة املعلومة املالية في املؤسسات الحكومية   املعايير هي مصداقية 

 هيئات الدولة . ولي إعطاء الشفافية لدى 

 نتائج الفرضيات  

 نتائج أو صحة الفرضيات  من خالل الدراسة تم الوصل إلى

 يتيح تبني معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام "التي نصت على أن   الفرضية األولى: من خالل

أدوات توفير بتحقيق الشفافية في تسيير املال العام وتحسين جودة اإلبالغ املالي الحكومي و 

وذلك من أجل تحقيق الشفافية في القوائم املالية العمومية ولحد من " املساءلة عن األداء

و أيضا من اجل تحسين جودة اإلبالغ املالي الفساد الحاصل في املؤسسات والهيئات العمومية 

 الحكومي ومن هنا تم إثبات صحة الفرضية .
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  املنظمات الدولية املختصة في مجال املحاسبة تحفيز "وذلك التي نصت على  الفرضية الثانية

"  طاع العام وتطبيق أساس االستحقاقالعمومية على تبني معايير املحاسبة الدولية في الق

ونستنتج من خاللها أن املنظمات الدولية ومن بينها األنتوساي تسعي جاهدة في تحقيق 

ولية العمومية وذلك لتكون شفافية األهداف اإلستراتجية من أجل تطبيق املعايير املحاسبة الد

 في عرض القوائم املالية الحكومية.

 "يهدف مشروع إصالح املحاسبة العمومية في الجزائر إلى  الفرضية الثالثة وذلك التي نصت على

تطوير نظام محاسبي فعال يعرض مجمل أصول وخصوم الدولة بهدف تحسين جودة اإلبالغ 

نستنتج من هذا املشروع أن   "والرشادة في تسيير املال العاماملالي الحكومي لتحقيق الشفافية 

وأيضا بشكل فعال في تسيير املال العام  يساهم في تحسين جودة اإلبالغ املالي الحكومي 

 .وتحقيق الشفافية في القوائم املالية العمومية 

 

 نتائج البحث 

يمكن تقسيمها إلى نتائج  من خالل دراستنا إلى هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج

 نظرية وأخرى  تطبيقية،وهذا ما ممكننا من إثبات صحة الفرضيات وفيما يلي تلخص هذه النتائج :

تقديم معايير املحاسبة العمومية الدولية أفضل املمارسات  املحاسبية املتفق عليها دوليا  -

ية،تحقق الشفافية لتصميم نظام محاسبي يسمح بعرض القوائم املالية حكومية ذات مصداق

 في تسيير املوارد العمومية.

يعتبر أـساس االستحقاق الكامل أفضل أساس للقياس املحاسبي الحكومي لكونه يسمح   -

فعال، يحقق أهداف الرقابة املالية واإلفصاح الكامل بتطوير نظام  محاسبة العمومية 

 والدقيق عن مدى كفاءة وحدات الحكومية في إدارة املال العام.

بني أحد األسس املحاسبية يؤدي إلى اختالف محاور القياس املحاسبي وجودة اإلبالغ املالي ت -

 الحكومي مما يؤثر على نوعية ومكونات عناصر القوائم املالية .

يسمح تطبيق األساس االستحقاق  الكامل بتحقيق اإلثبات املحاسبي لكافة العمليات وغير  -

ألساس االستحقاق هي تقديم  ائم املالية  املعدة وفقا املالية للوحدات الحكومية،والن القو 

 املعلومات دقيقة وشاملة حول املركز املالي للدولة.
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 يعاني نظام امليزاني الحالي فير الجزائر من نقائص أهمها : -

كون أن النفقات توجه لتحقيق البنود  قصور امليزانية العامة في تحقيق األهداف املرجوة منها -

قط و سوء التخطيط، و النقص الواضح لشفافية امليزانية من خالل نقص املسجلة فيها ف

 وثائقها وغموض بعض العمليات املالية للدولة.

والذي (MSB)اتجهت الجزائر إلى تحديث نظامها امليزاني من خالل تبنيها ملشروع  نظام امليزانية  -

الذي يتمثل محورها في يهدف إلى تكوين قاعدة قانونية وتنظيمية جديدة للنظام امليزاني  

 التسيير القائم  وفقا النتائج .

النتائج في إعداد إطار ميزانية قائم على أساس  ( MSB) يتمثل أساس مشروع نظام امليزانية -

( ترتبط هذه املهام بأهداف MISSIONSذلك من خالل رصيد السياسات العمومية في مهام )

مؤشرات األداء، فتعتبر نسبة املؤشر عن  معينة، ويتم قياس مدى تحقيق األهداف باستعمال

جديدا للميزانية من  مدى تحقق الهدف، وتفعيل مهام و دور الرقابة، ويقدم املشروع تقديما

 د معايير دولية في تصنيف النفقات ، إثراء قانون املالية بوثائق جديدة.  خالل اعتما

 االقتراحات والتوصيات 

في هذا البحث نوص ي بضرورة تهيئة البيئة الجزائرية على مختلف   إليهبناءا على ما تطرقنا 

 الجوانب للتوافق مع معايير املحاسبة الدولية العمومية.

ضرورة اإلسراع في مساعدة اإلدارات واملؤسسات العمومية على توفير إطارات مؤهلة علميا  -

 وعمليا لتطبيق املعايير للقطاع العام.

و  نالعمومية ورفع مستواها بتأهيل األمرين بالصرف األولين والثانوييالنهوض بمهنة املحاسبة  -

 العمومية. ةو املراقب املالي وأمناء الخزين  ناملحاسبين العموميي

تواكب التطورات التكنولوجية  يجب على املؤسسات واإلدارات العمومية الجزائرية أن -

بية آليا والكترونيا للتوافق مع وخصوصا املعلوماتية وتعديل أنظمتها املحاسقتصادية واال

 معايير املحاسبة الدولية العمومية.

ضرورة تفعيل دور املجلس الوطني للمحاسبة وتوسيع تشكيلته لتتضمن كل األطراف التي لها  -

 عالقة بنظام املحاسبة العمومية .

 ومية.تأهيل األساتذة الجامعين وتكوين نخبة لها دراية ومعرفة دقيقة بنظام املحاسبة العم -
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البيئة املالية والقانونية التي تساعد على إنجاح تطبيق معايير املحاسبة العمل على توفير  -

 الدولية العمومية.

 أفاق الدراسة 

من خالل دراستنا معايير  املحاسبة الدولية للقطاع العام،الحظنا أن مجمل الدراسات التي 

على الجانب النظري بخالف الجانب التقني  عالجت موضوع معايير املحاسبة الدولية الحكومية، ركزت

 والذي يعتبر مهم جدا ويمكن أن يكون موضوع الدراسات أخرى :

 للحكومات أو املؤسسات العمومية . دور الحكم الراشد في تحسين جودة اإلبالغ املالي   -

 و ترشيد النفقات العامة. عقلنهدور مشروع إصالح نظام املحاسبة العمومية في  -

 العمومية في املؤسسات العمومية.تطبيق املعايير  املحاسبة الدولية مدى  -

 املجال مفتوح لدراسات مستقبلية . ويبقيأخرى ،  إلشكالياتكل هذه املواضيع قد تكون منطلق  
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  أوال : املراجع باللغة العربية 

  الكتب -1

 .2003،دار املسيرة ،عمان ، " الحداثة إلى التقلد من الحكومية املحاسبة "أحمرو إسماعيل حسين، -

 الكلي املستوى  على الداخلية واملراجعة  الرقابة، سرايا محمد السيد ، "الصحن عبد الفتاح  -

 . 1998" ، اإلسكندرية ، والجزئي

دار وائل للنشر ، األردن ، نظام املحاسبة الحكومي وإدارته "،املبيضين عقلة محمد ويوسف ،" -

 .1999، 1عمان، ط 

 .2002، 1اإلسكندرية،ط ،مصر،"املحاسبة في الوحدات الحكومية"املليحي إبراهيم السيد ، -

 . 2009املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة ،" املحاسبة الحكومية" ،هياني محمد خالد، امل  -

 ، دار وائل للنشر ،األردن، أساسيات في املحاسبة الحكومية"الهور محمد،  -

1998. 

،دار الجامعة الجديدة " املحاسبة الحكومية والقومية"بدوي محمد عباس،نصر عبد الوهاب، -

 .2003للنشر، اإلسكندرية ،

 .1998، 1عمان، األردن، ط"املحاسبة الحكومية واإلدارة املالية العامة"،حجازي محمد أحمد،  -

 . 2001، 1العلمية،عمان،ط ، مكتبة الرائد "الرقابة اإلدارية على املال واألعمال"عباس على،  -

زمزم ناشرون و موزعون ، عمان  ،للربح "" محاسبة املنشآت الغير هادفة عبد هللا خالد أمين،  -

،2010. 

 .2002، 1دار صفاء للنشر ،عمان،طاملحاسبة الحكومية" ،على هاللي محمد جمال، " -

،دار املطبوعات الجامعية " املحاسبة الحكومية مدخل معاصر"الدين عبد املنعم،مبارك صالح  -

 .2008،اإلسكندرية،

 .2003، 2دار الهدى للنشر،الجزائر ،ط، املحاسبة الحكومية "محمد مسعي ، " -
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 .2000ة، اإلسكندرية،الدار الجامعية الجديد" املحاسبة الحكومية والقومية"،نصر عبد الوهاب ، -

 املذكرات والرسائل  -2

بأسلوب موازنة  ةاملوازنة الوحدات الحكومية الفلسطيني تطوير احمد عثمان حسن زكي، "   -

 ماجيستير مصر .مذكرة البرامج واألداء "

 .2008، مذكرة ماجيستير غير منشورة،املدية،" املوازنة العامة وأفاق العصرنة "حكيم بوحطو،  -

"أفاق اصالح نظام املحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات املالية زهير شالل ،  -

 .2014أطروحة دكتوراه ،بومرداس ،الدولية "،

، مذكرة ماجيستير غير منشورة، غير منشورة ، لنظام امليزاني في الجزائر "تحديث افاطمة مفتاح ، " -

 .2011تلمسان ،

مذكرة  ،"نظام املحاسبة العمومية كأداة فعالة في تسيير ورقابة الجماعات املحلية"فهيم نعيجة،  -

 .2011ماجيستير   غير منشورة، جامعة سعد دحلب البليدة ،

أطروحة دكتوراه تحليلية ونقدية لنظام املحاسبة العمومية في الجزائر ""دراسة سعدان شبايكي ، -

 .2001دولة ،جامعة قسنطينة ،

"اإلطار العام لتقويم وتطوير النظام املحاسبي الحكومي محمود وشاح  محمود عبد هللا، -

 .2008،مذكرة ماجيستير غير منشورة، الجامعة اإلسالميةـ غزة ، فلسطين، الفلسطيني"

 املقاالت والتقارير -3

، ترجمة 1ج،معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام " إصدارات" اإلتحاد الدولي للمحاسبين، -

 .2009،2010،  2008جمعية املجمع العربي للمحاسبين القانونين، مجموعة طالل أبو غزالة ، عمان،

 أوراق وملتقيات ، ندوات ، بحوث ودراسات  -4

(  في تفعيل أداء املؤسسات  IAS – IFRS – IPSASدور معايير املحاسبة الدولية )الجعارات خالد ، " -

 .2014نوفمبر  25و 24يومي   بورقلة الدولي امللتقيوالحكومات "  
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" نظام املحاسبة العمومي الجزائري بين الواقع ومتطلبات تبني معايير خطبي خيضر ، مونه يونس،  -

، امللتقي الدولي بورقلة حول : دور معايير املحاسبة الدولية في للقطاع العام "املحاسبة الدولية 

 .2014نوفمبر  25-24تفعيل أداء املؤسسات و الحكومات ، يومي 

 الدولي امللتقي"، 2008-2003" واقع إصالح املحاسبة العمومية في الجزائر روينة عبد السميع، -

 .2011نوفمبر  29حول: اإلصالح املحاسبي في الجزائر يوم  بورقلة

 نصوص قانونية-5

"، املؤرخ العمومية باملحاسبة  املتعلق 90-21 قانون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "  -

 ( .2( واملادة )1، املادة ) 1990اوت  15املوافق ل 1411محرم  24في 

املتعلق باملراقبة السابقة  1992نوفمبر  14املؤرخ في  414-92( من املرسوم التنفيذي رقم 9املادة)-

 للنفقات التي يلتزم بها . 

 قانون املحاسبة ، مجموعة نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بالقانون املحاسبة ، الطبعة الثانية.  -

  . تعلق باملجلس املحاسبةامل 1995يوليو  17املؤرخ في  20-95االمر رقم  -

 واقع االنترانت  -6    

   .    WWW.IFAC.ORGين موقع االتحاد الدولي للمحاسب - 

 . WWW.MF.GOV.DZموقع وزارة املالية  -

 . WWW.INTOSAI.ORG موقع االنتوساي  -

 

 

http://www.ifac.org/
http://www.mf.gov.dz/
http://www.intosai.org/


 امللخص   

نظام املحاسبة العمومية للمنظمات    تضبطمعايير املحاسبة للقطاع العام، و القواعد التي تحكم و تمثل 

املال العام وتحسين جودة  وضبطالحكومية واإلدارات العمومية على األساس االستحقاق الكامل، بهدف تسيير 

نظام املحاسبة العمومية  اإلبالغ املالي الحكومي، وهدف هذه الدراسة التعرف على واقع مشروع تكييف وإصالح

ونستخلص من هذه الدراسة   في الجزائر مع متطلبات التطبيق السليم للمعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام،

مية الدولية تقدم أفضل املمارسات املحاسبية املتفق عليها دوليا لتصميم نظام إلى أن املعايير املحاسبة العمو 

محاسبي يسمح بعرض قوائم مالية حكومية ذات مصداقية، تحقق الشفافية في تسيير املوارد العمومية و ترقي 

وحدات  ج نشاط تقديم نتائ من الرقابة إلى تقديم أدوات املساءلة عن األداء  بجودة اإلبالغ املالي الحكومي 

حاجيات فئات مستخدمي البيانات املالية العمومية ،واتجهت الجزائر املحاسبة الحكومية ، مما يسمح لها بتلبية 

والذي يهدف إلى تكوين قاعدة   (MSB  )    إلى تحديث نظامها امليزاني من خالل تبنها ملشروع نظام امليزانية 

 . يتمثل محورها في التسيير القائم وفق النتائج  قانونية وتنظيمية جديدة للنظام امليزاني

 –اإلبالغ املالي العمومي    -معايير املحاسبة الدولية الحكومية  –نظام املحاسبة العمومية الكلمات املفتاحية  

نظام  تحديث

                                           امليزانية.                                                                                    

Abstract : 

The accounting standards for the public sector, and the rules governing and regulating the public 

accounting system of government organizations and public administrations on the basis of full accrual, 

aimed at managing and controlling public funds and improving the quality of government financial 

reporting. The requirements for the proper application of International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS), and we conclude from this study that IPSAS provides internationally accepted 

accounting practices for the design of an accounting system that allows the presentation of reliable 

government financial statements Transparency in the management of public resources and the 

improvement of the quality of government financial reporting from oversight to the provision of 

performance accountability tools. The presentation of the results of the activity of government accounting 

units, which allows them to meet the needs of the user groups of the public financial statements. Algeria 

has proceeded to modernize its budget system by adopting a project The budget system (MSB), which 

aims at creating a new legal and regulatory basis for the budget system, is centered on results-based 

management.   

   Keywords :  General Accounting System – the  International Public Sector Accounting Standards - Public 

Financial Reporting - Budget System Update. 



 


