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A proposal model for restructuring the governmental accounting 

systems in non-profit units                               

     (An applied study at the University of Baghdad under the       

              international governmental accounting standards)          
                                                                         

                Abstract                                                                      

 

 

   The research aimed to evaluate the current accounting system in  

governmental non-profit units that deal with more than one type of funds 

and use different accounting systems, leading to the use of a variety of 

measurement, presentation and disclosure practices, which promoted the 

researcher to dolt with a problem by answering the following questions :- 

- Does the accounting measurement for the accounting system, applied in 

the governmental units that practice the same activities as business sector, 

coincide to international governmental accounting standards for the 

public sector units, and works in with non-profit organizations goals? 

- Dose the accounting systems in the governmental units that practice the 

same activities as business sector, produce financial statement with high 

quality information's that satisfy's the users need and reflects the activities 

reality? 

- Does the accounting system in the governmental units that practice the 

same activities as business sector activities, disclose the funds resources 

restrictions in the financial statements? 

   To achieve the study goals, the researcher relied on the descriptive 

analytical approach in dealing with the research paragraphs, and for 

purpose of covering both the theoretical and practical aspects to get the 

required data and information, it has been relied on the rules, systems 

documents, official government reports financial instruction and also 

books, websites, visits, that involve, financial data analyzing and 

processing for 2009 _ 2010 were done, comparing the international 

governmental accounting standards for the public sector that control the 

measurement, presentation and disclosure with the accounting system 



used in the research sample (Baghdad university – college of 

management and economics) 

by proposing and applying a model of restructuring the accounting 

system in the non-profit governmental units  according to the 

international governmental accounting standards of the public sectors 

facility, finally the most important results reached have been presented as 

follow:- 

1- The accounting measurement for the governmental accounting system 

applied in the governmental units that practices the same activities as 

business sector, doesn’t coincides to  the international governmental 

accounting standards for the public sector facility, and doesn’t work in 

with non-profit organizations goals. 

2- The accounting system in the governmental units which practice the 

same activities as the business sector doesn’t produce financial statements 

of high quality information that satisfies the users need and reflects the 

real activities. 

3- The accounting system in the governmental units which practice the 

same activities as business sector activities, doesn’t disclose the funds 

resources restrictions in the financial statement. 
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لهيكلة النظام المحاسبي أنموذج مقترح  

لربحإلى االحكومي في الوحدات غير الهــــادفة   

جامعة بغداد في ظل معايير المحاسبة الحكومية الدولية(تطبيقية في ) دراسة   

 القريشيحسين اعداد : هناء علي 

 
 : أ.د عامر محمد الجنابيشاركمالمشرف ال                                               شرف : أ.د بطرس مياله الم

 
 ملخصال

 
التةي تتاامةم مةك أك ةر  لةرب اإلةى في الوحدات الحكومية غير الهادفةة  الحالي تقويم النظام المحاسبي ة إلىهدفت الدراس

القياس مجموعة متنوعة من ممارسات استخدام  ما يؤدي إلى ،وتستخدم أنظمة محاسبية مختلفة ، من نوع من األموام 
 :  آلتيةسئلة األا نعجابة إلمن خالم ا األمر الذي دفك الباح ة إلى ماالجة المشكلة، فصاح إلوالارض وا

هم يتوافق القياس المحاسبي للنظام المحاسبي الحكومي  المطبق فةي الوحةدات الحكوميةة التةي تمةارس نشةاطا   -
 ا  ويكون متسق، مشابها  ألنشطة قطاع األعمام  مك ماايير المحاسبة الحكومية الدولية لمنشأت القطاع الاام 

 ؟ هداف المنظمة غير الربحيةأمك 

الوحةةةدات الحكوميةةةة التةةةي تمةةةارس نشةةةاطا  مشةةةابها  ألنشةةةطة قطةةةاع األعمةةةام هةةةم ينةةةتا النظةةةام المحاسةةةبي فةةةي  -
 ؟انشطة ألمالومات تحتويها القوائم المالية ذات خصائص نوعية تلبي حاجات مستخدميها وتاكس حقيقة ا

نشطة قطاع األعمام في أهم يفص  النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية التي تمارس نشاطا  مشابها   -
   موام التي يحصم عليها ؟ألعن القيود المفروضة على مصادر المالية  القوائم ا

في تناوم فقرات البحث ، ولغرض تغطية  الوصفي التحليليالمنها اعتمدت الباح ة  هداف الدراسة أولتحقيق 
نظمة والو ائق ألالقوانين واعلى  أعتمدت للحصوم على البيانات والمالومات المطلوبةالجانبين النظري والاملي 

لكترونية ذات الصلة بموضوع إلدبيات الورقية واألطالع على األوا ،والنشرات الرسمية الحكومية والتاليمات المالية 
ومقارنة وماالجتها ،  2010 -2009للسةةةةةنوات  المةةةةةةةةةالية  البيةةةةةةةةةةاناتوتحليم ، جراء الزيارات الميدانية ا  الدراسة و 

                                                                                                                                                                                                            النظام فصاح مك إلاسبة الحكومية الدولية لمنشآت القطاع الاام التي تحكم عمليات القياس والارض واماايير المح



 

 ن
 

 ( جاماة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد)على وتطبيقه اقتراح أنموذج ، وتم  بحثالمحاسبي المستخدم عينة لل
لمنشآت  كومية الدوليةماايير المحاسبة الحوفقا ل الوحدات الحكومية غير الهادفةلهيكلة النظام المحاسبي في 

 إليها:  ناتوصلأهم النتائا التي  ناعرض وأخيرا ، القطاع الاام

ال يتوافق القياس المحاسبي للنظام المحاسبي الحكومي  المطبق في الوحدات الحكومية التي تمارس  .1
نشاطا  مشابها  ألنشطة قطاع األعمام  مك ماايير المحاسبة الحكومية الدولية لمنشأت القطاع الاةام 

 المنظمة غير الربحية.هداف أمك  ا  ويكون متسق، 

أنشةطة قطةاع األعمةام ومية التةي تمةارس نشةاطا  مشةابها  ال ينتا النظام المحاسبي في الوحدات الحك .2
وتاكةةس  ، القةةوائم الماليةةة ذات خصةةائص نوعيةةة تلبةةي حاجةةات مسةةتخدميها عليهةةا مالومةةات تحتةةوي

 .نشطة ألحقيقة ا

ال يفص  النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية التي تمارس نشاطا  مشابها  أنشطة قطاع األعمام  .3
   موام التي يحصم عليها .ألعن القيود المفروضة على مصادر افي القوائم المالية 
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 األولالفصل 

 لربح إلى االنظرية للوحدات غير الهادفة  األسس
 مقدمة: 

نها إحدى أل The Business Languageجرت العادة على وصف المحاسبة بأنها لغة األعمال 
وسائل االتصال في التنظيمات التي تستهدف تحقيق األرباح مثل المنشآت والشركات الصناعية 

على نفسها الدرجة بعمال, ولكنه يسري أيضا و ألعلى قطاع ا يقتصر الوالتجارية. ولكن هذا الوصف 
إلى  ال تسعىوهي تلك التي   Nonbusiness Sector عمالألى قطاع اإل ال تنتميالتنظيمات التي 

 تحقيق األرباح مثل الوحدات الحكومية والتنظيمات االجتماعية األخرى التي تقدم خدمات ألفراد المجتمع. 

ن نوعية التنظيمات أو طبيعة أنشطتها, أو تبعيتها أو عدم تبعيتها لقطاع األعمال فهي وبصرف النظر ع
غرض معين . ومن المعروف أن صدور قرار  إلنجازكلها تتعامل مع موارد اقتصادية تخصص 

لبداية لعمل أي نظام محاسبي, ويترتب على صدور مثل هذا انقطة  دتخصيص الموارد االقتصادية يع
للقياس واالتصال المحاسبي, ويسري هذا المفهوم  قابلا  وحدة محاسبية تكون مواردها موضوعا القرار نشأة

على أي موارد اقتصادية يتم تخصيصها سواء أكانت في نطاق تنظيم قائم أم في نطاق عملية تجارية, 
ومات وسواء تم التخصيص بواسطة األفراد بغرض االستثمار للحصول على عائد مالي أم بمعرفة الحك

 .(1)إلشباع حاجات عامة 

 لربح من خلل :  إلى ان هذا الفصل يهدف إلى بيان اإلطار النظري للوحدات غير الهادفة إلذلك ف

 . وأنواعها  لربحإلى اوحدات غير الهادفة لل الملمح العامةالمبحث األول : 

فهوم, األهداف, األغراض, ) الم لربحإلى اللوحدات غير الهادفة النظام المحاسبي المبحث الثاني : 
 ( .  سمات المالية والمحاسبيةالمقومات, ال

 .  لربحإلى ا: النظريات المحاسبية للوحدات غير الهادفة لثالمبحث الثا
 

 

                                                           
 , 2011, مطبعة جامعة دمشق ,  ،" المحاسبة الحكومية "الخطيب , خالد  ;ميالة , بطرس  ; خالد المهايني , محمد (1)

 . 20ص 
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 المبحث األول

  وأنواعها لربحإلى الوحدات غير الهادفة المالمح العامة ل

  لربحإلى امفهوم الوحدات غير الهادفة  1.1.1

كيانات قانونية تقوم بمجموعة بأنها : كما عرفها شحاته  لربحإلى االوحدات غير الهادفة يقصد ب     
من األنشطة المختلفة ذات الطابع الخيري واالجتماعي والثقافي وما في حكم ذلك بقصد تقديم مجموعة 

لربح ، ن تكون الغاية األساسية هي تحقيق اأدون  من من السلع والخدمات والمنافع للناس وللمجتمع
 .(1) هاوتطوير  في بعض أنشطتها فإنه يوجه لتنمية أنشطتها الخيرية واالجتماعية "ن تحقق عائدا  و 

الوحدة التنظيمية التي تقوم بتوفير الخدمات العامة األساسية أو اإلضافية عرفها بدوي ونصر :      
تمويلها عن طريق موارد  المرغوب فيها اجتماعيا من دون ان يبتغى من وراء ذلك تحقيق الربح، ويتم

من مصادر غير قابلة للتداول أو التعامل فيها من األشخاص، وقد تقوم الوحدة بالتخطيط لتحقيق 
 .(2) زيادة في إيراداتها عن مصروفاتها على ان تستخدم هذه الزيادة فيما تقدمه من خدمات

والمساهمات التي قدمت "ملحق  " المحاسبة عن التبرعات(116( فقد عرفها في المعيار)FASBأما )     
(D :) عبارة عن كيانات تتسلم موارد التبرعات ذات المبالغ المالية الكبيرة من مقدمي هذه الموارد والذين ال

يتوقعون عائدات مالية متناسبة ومتكافئة مع تبرعاتهم, وهي تعمل على تقديم سلع وخدمات ألغراض 
 .(3)مصالح ملكية كتلك الموجودة في مشاريع األعمال تتعدى تحقيق الربح, وهي ال تمتلك فوائد و 

قتصر على نوع النشاط الذي تمارسه ان تعريف ) شحاتة , بدوي ونصر ( أنلحظ عله أ ريفاتومن التع
وتضمن عائدية حقوق  ريفاتكان أشمل من بقية التعف( FASBما تعريف )أوالغرض من النشاط , 

 .  داء ألومقياس تقييم ااسبية المعتمدة فيها الملكية ولكنه لم يذكر المعايير المح
:  لربح بأنهاإلى امفهوم الوحدات غير الهادفة لى إترى الباحثة يمكن التوصل ومن المفاهيم السابقة      

تقديم نشطة المختلفة ذات طابع اجتماعي وثقافي وخيري من خلل ألتقدم مجموعة من اقانونية  وحدات
ذا كانت بعض هذه التنظيمات تقدم خدماتها بمقابل , الربح  ابتغاء تحقيقمن دون سلع وخدمات للناس  وا 

 أو, وتعود ملكيتها للدولة ن أي زيادة في إيراداتها تستخدم في تحسين الخدمة أو توسيع نطاق أدائها إف

                                                           
(1)

 .6, مصر, ص 2001, جامعة االزهر ,  " محاسبة الوحدات غير الهادفة للربح "شحاته , حسين ,   
(2)

, المكتب  " المحاسبة الحكومية والقومية بين النظرية والتطبيق "نصر , عبد الوهاب ,  ;بدوي , محمد عباس  
 .11, مصر , ص  2008الجامعي الحديث , االسكندرية , 

 (3)Copley , Paul A. , “ Essentials Accounting For Governmental and Not –For- Profit 
Organizations ”, 9th ed , Mc Graw- Hill Companies inc, 2008 , p :298 . 

 



19 
 

ورضا  , نفقتها في الغرض المعلنأموال التي حصلت عليها و ألداؤها حسب كمية اأويقيم , المجتمع 
 قي الخدمة عنها . متل

 لربحإلى االهادفة  خصائص الوحدات غير 2.1.1

الوحدات من بمجموعة من الخصائص العامة التي تميزها  لربحإلى اغير الهادفة تتسم الوحدات 
 : (1)لربح وهيإلى ااالقتصادية الهادفة 

كله من دون  وتقدم خدماتها إلى المجتمع, تهدف إلى تحقيق المنفعة ولعدد كبير من المواطنين  .1
استثناء أو تمييز , وقد يتراوح أعضاء المجتمع الذين تطالهم الخدمة المقدمة من هذه الوحدات 

 معظم سكان المدينة أو المحافظة أو الدولة .  بأو , بعدد محدود بمنطقة معينة 
يمة عدم توقع مقدمي الموارد النقدية استردادها أو حصولهم على منافع اقتصادية تتناسب في الق .2

 مع الموارد المقدمة . 
ن التركيز على هدف تحقيق دو من يدور جوهر األهداف التشغيلية حول تقديم السلع أو الخدمات  .3

 الربح.
والتنتقل هذه الملكية بالتداول بين األفراد كما هو في , حقوق ملكيتها لكيان اجتماعي أو حكومي  .4

 .صفة الدوام يمثل شخصيتها االعتبارية  ربح , ويكون لها شكل رسمي لهإلى الالوحدات الهادفة 
تتمثل أهم مصادر التمويل من التبرعات والرسوم واإلعانات والهبات من الحكومة ومن األفراد  .5

 والهيئات .
ويغطى العجز عن طريق , تحاول إدارتها تحقيق التوازن بين اإليرادات ونفقات أداء األنشطة  .6

 . (2)مرة أخرى  هاوتطوير مية األنشطة اإلعانات والهبات , كما يوجه الفائض لتن
من الضرائب على راس المال أو الدخل ألنها تسهم في التنمية االجتماعية واألعمال اة معف .7

 من أهم مسؤوليات الدولة .  دالخيرية التي تع
 . (3)مات وهبات من المانحين في عمليات غير تبادلية هاساتتلقى  .8
 يكون صعبا وذلك لألسباب (G&NP )التشغيل لمعظم الوحدات شارة أن تقويم األداء ونتائجإلاونود 
   -:(4)اآلتية

                                                           

 . 7,ص  سابقرجع م،  2001،  محاسبة الوحدات غير الهادفة للربحشحاته , حسين ,  (1)
 . 11, ص  قبسا مرجع، 2008 ، المحاسبة الحكومية والقومية بين النظرية والتطبيقنصر , و بدوي  (2)

(3) Wilson, Earl R.& Kattelus, Susan, “ Accounting For Governmental and Not –For- 

Profit Entities”, 13
th

 ed,  Mc Graw- Hill Companies inc, 2004 ,P2;3 . 
 (4) Freeman & Shoulders , “Governmental and non profit Accounting- Theory and 
 practice” ,7th ed , Pearson Education  prentice Hall-  Inc , 2003, p:5 . 
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 الختبار العرض والطلب لقيمة الخدمات والسلع التي توفرها هذه الوحدات . ةوجد سوق مفتوحتال.1   
 .لمي السلع والخدمات تكون غير مباشرة تسهمين في التمويل ومالعلقة في حالة وجودها بين المس.2

فللي المسللتقبل اليمكللن  اا لللربح والتللي ال تتوقللع أن تحقللق ربحللإلللى اهللذه الوحللدات غيللر الهادفللة  أن مثللل.3
 .أداة للتقويم كونه االعتماد على الربح لتقويم األداء أو 

ال ن زيللادة حجللم المللوارد أوذلللك يعنللي  , فللي التمويللل مللن خلللل الضللرائب اإلسللهامالحكومللات تسللتطيع .4
 . كفاءة األداء  يعكس

ن  ملوارد أتسلتخدم لضلمان ن ألذلك هناك مقاييس أخرى  وأساليب رقابية على نتلائج التشلغيل ينبغلي  ووفقاا  
نهللا سللوف تسللتمر باسللتخدامها , تكللون قللد اسللتخدمت بشللكل اقتصللادي بكفللاءة وفاعليللة ( (G&NPالوحللدات وا 

عملال . وملن كثلر ملن وحلدات األملاتكون ذات تنظليم يخضلع للرقابلة أ وهذه الوحدات غالبا, بذات األسلوب 
التلي تتضلمن تتأثر بالمتطلبات القانونية أو شبه القانونية  ( (G&NPن كل عمليات الوحدات أ الملحظ هنا

    كل من :

أي إلللللزام مللللن مشللللرعي حكومللللات الواليللللات أو الحكومللللة  Imposed externallyاإللللللزام  الخللللارجي -
 المركزية.

من المسؤولين في تلك الوحلدات الحكوميلة أو  أي إلزام  Imposed internallyواإللزام الداخلي  -
ن الحاجللة لضللمان اإلذعللان للقللانون إمفروضللة بموجللب العقللود مثللل عقللد التأسلليس الللداخلي لللذلك فلل

مللن الوحللدات  فللي قطللاع  داريللة فعالللة وعمليللة أكثللرإومتطلبللات التعاقللد غالبللا مللا تسللتوجب رقابللة 
 األعمال.

 لربحإلى الربح والوحدات غير الهادفة إلى اة الفروق األساسية بين الوحدات الهادف 3.1.1

الوحدات الهادفة وغير  منتؤثر مقاصد وأنشطة وطبيعة الملكية والربحية والمسؤولية االجتماعية والبيئية 
 : (1)يبين ذلك  ( 1رقم )ومن ثم تظهر العديد من الفروق بينهما والجدول ,  لربحإلى االهادفة 

 

 

 

 
                                                           

 

 (1) WWW. Accounting .ucdavis.edu, “ Introduction to university Accounting”, 2009 
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 (1جدول رقم )

 لربح إلى الربح والوحدات غير الهادفة إلى ااسية بين الوحدات الهادفة سألالفروق ا

 لربحإلى ا وحدات غير هادفة لربحإلى اوحدات هادفة  السمة

تقديم منافع وخدمات ذات طابع اجتماعي  تعظيم الربحية وتعظيم الثروة لحقوق الملكية  الغرض 
 وخيري وثقافي بدون مقابل أو بمقابل قليل

يتمثل راس المال في صورة حصص أو  الملكية 
 ن يالمسهم –أسهم مقدمة من الشركاء 

للدولة أو المجتمع الذي يقدم أفراده المنافع 
 مثل الجمعيات والمنتديات االجتماعية والخدمات 

إنتاج وبيع المنتجات و / أو الخدمات  العمليات 
 بسعر يتجاوز تكلفة التصنيع 

 جمع التبرعات و تقديم الخدمات 

مقاييس 
 النجاح 

, على االستثمار مقدار الربح , والعائد
 والوضع المالي 

كمية األموال واإليرادات التي تم الحصول عليها 
ورضا التي أنفقت حسب الغرض المعلن 

  العملء ومتلقي الخدمة 

الفائدة 
 والعلقات 

رضا العملء هو أمر أساسي تخضع 
 للسيطرة على إدارة المستثمر 

الضرائب تخضع للسيطرة  وون , دافعالمسهم 
 على اإلدارة السياسية 

المعايير 
 المحاسبية 

  GASB) مجلس معايير المحاسبة الحكومية ) FASB) مجلس معايير المحاسبة المالية )

   FASB) ومجلس معايير المحاسبة المالية )

مصدر 
 التمويل 

 المتبرعون  –الدولة  الممولون  –المالكون 

                                          عداد الباحثة إ:  الجدول  
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 لربحإلى الربح والوحدات غير الهادفة إلى اأوجه الشبه بين الوحدات الهادفة  4.1.1
 :(1) لربح  وكاالتيإلى االهادفة  وحداتاللربح مع إلى اغير الهادفة تتشابه الوحدات الحكومية و 

 نجاز أغراضهما .إلمالية والبشرية الموارد ال انستخدمي نفسه وهماقتصادي أجزاء من النظام اال .كلهما1

 كلهما يحصل على الموارد النادرة ويحولها إلى سلع وخدمات .  .2

لللللللات وكلهملللا ينبغلللي أن يمللللك نظلللام معلوم, ملللن حيلللث الجلللوهر  هملللاعمليلللات اإلدارة الماليلللة تتشلللابه في.3
البيانلات التلي  لمسلتل واألجهزة الحكومية واآلخرين يرينللمد متمثل بنظام محاسبي متكامل العناصر()

 وتقويم استخدام الموارد النادرة . , مة والوقتية  ألغراض التخطيط والرقابة ءتتصف بالمل

يلات يعلد أساسلاا لضلمان ان الملوارد وتقلويم التقن, ن تحليلل  الكللف والرقابلة إبسبب كون الموارد نلادرة فل. 4
 ء . شكل اقتصادي وفعال وكفستغلت با

في بعض الحاالت كلهملا قلد ينلتج منتجلات متشلابهة مثلل الحكوملة والقطلاع الخلاص قلد تشلغل أنظملة .5
 النقل أو الخدمات  الصحية أو الكهرباء . 

 ,ةللربح ملن جهللإللى اخلتلف بلين الوحلدات الحكوميلة غيللر الهادفلة نله فلي واقلع األملر هنللاك اأإال         
ختلفلات خلرى وملن خللل هلذه االالهادفلة إللى اللربح ملن جهلة أ ت األعملال أو الوحلداتوبين منظملا

و تتمثل نقاط وأنواعها , لربح إلى اهذه الوحدات الحكومية غير الهادفة ف على خصائص تعر  يمكن 
 :آالتي ك االختلفات

 .  organizational objectivesاألهداف التنظيمية  .1
 .    Sources of Financial Resourcesمصادر التمويل   .2

 .  Regulation & Controlالتنظيم و الرقابة  .3

 تصنيف الوحدات غير الهادفة للربح 5.1.1

مصطلح التنظيمات التي التنتمي إلى قطاع   FASBستخدم مجلس معايير المحاسبة المالية ا
ات االجتماعية ليعني به الوحدات الحكومية والتنظيم Nonbusiness Organizations   األعمال 

 . )*(  Nonprofit Organizationsاألخرى التي التسعى لتحقيق األرباح 

لتباين والتداخل الشديدين بين التنظيمات التي التنتمي إلى قطاع األعمال فقد يكون من إلى اونظرا      
 وأنواع الخدمات  ,ق وفقا لطبيعتها ائنه يمكن تصنيفها بعدة طر أالصعوبة تصنيفها في أنواع محددة , إال 

 
                                                           

(1)
  Freeman & Shoulders , Governmental and non profit Accounting- Theory and 
 practice” Op.Cit,2003 , p:3 . 

عتمد على تمويل عملياتها ذاتيا وأي زيادة في إيراداتها هذا النوع من المستشفيات والجامعات يقدم الخدمات بمقابل وت)*(
 عن مصروفاتها تستخدم في تحسين أداء الخدمة وتوسيع نطاقها ، وسوف تكون عينة البحث ضمن هذا التصنيف .
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 :   (1)وذلك على النحو اآلتي , التي تؤديها وأساليب تمويلها 
 ( التصنيف بحسب طبيعة الوحدات .  1)

 قد تصنف التنظيمات وفقا لطبيعتها إلى مجموعتين : 
المجموعة األولى : تنظيمات عامة ) حكومية ( وتتكون من الوزارات والمصالح الحكومية سواء أكانت 

أم المركزية باإلضافة إلى المستشفيات والجامعات والمدارس العامة . ويتم إنشاء هذه التنظيمات  مركزية
 بموجب القانون وفقا إلرادة السلطة التشريعية . 

 ,المجموعة الثانية : تنظيمات خاصة ) اجتماعية ( وتتكون من الجمعيات الخيرية والمهنية والنوادي
معات والمدارس الخاصة وأي تنظيمات اجتماعية أخرى التستهدف الربح, باإلضافة إلى المستشفيات والجا

نشاء هذه التنظيمات وفقا لرغبة مجموعة من األفراد تدفعهم مشاعرهم الوطنية إلى تقديم المنح إويتم 
 . غراض االجتماعيةألوالهبات ل

 . ( التصنيف بحسب نوع الخدمة 2) 
 تؤديها إلى أربعة أنواع :  تصنف التنظيمات وفقا ألنواع الخدمات التي

ويقتصر أداء هذه الخدمات على , ) أ ( الخدمات السيادية : مثل الدفاع واألمن والعدالة والشؤون البلدية  
 التنظيمات الحكومية في معظم دول العالم . 

ابل الخدمات االجتماعية : مثل الرعاية الصحية والتعليمية , ويتم تأدية هذه الخدمات بدون مق) ب ( 
 أو بمقابل بواسطة تنظيمات التستهدف الربح ., بواسطة تنظيمات حكومية 

) ج ( خدمات البنية األساسية : مثل بناء الطرق والجسور والسدود واستصلح األراضي , وتقوم بها  
 التنظيمات الحكومية . 

ى بمقابل في معظم دول ) د ( الخدمات االقتصادية : مثل الكهرباء والمياه والنقل والمواصلت وهي تؤد
 ولكن قد يتم توفيرها بواسطة تنظيمات حكومية من دون السعي إلى تحقيق أرباح . ,العالم

  التصنيف بحسب طبيعة األموال (3)
يركز هذا األساس على طبيعة األموال بصرف النظر عن طبيعة الوحدة أو نوع الخدمة التي 

لإلنفاق وأموال غير قابلة لإلنفاق وتؤثر كل منها  تقدمها, وهنا يتم تبويب األموال إلى أموال قابلة
تحديد طبيعة النظام المحاسبي الملئم ارتباطا بالوحدة المحاسبية في األموال القابلة لإلنفاق  في

 واألموال غير قابلة لإلنفاق .
 وهذا التصنيف يعد التصنيف الملئم لتحديد طبيعة النظام المحاسبي حيث تصنف التنظيمات وفقا  

 : لطبيعة األموال إلى مجموعتين

                                                           
،  المحاسبة الحكومية والمحاسبة االقتصادية القومية مدخل معاصر"الهامي ،محمد عادل والسقا ، السيد أحمد ، " (1)

 . 34،مصر ، ص  2006جامعة طنطا ،  –كلية التجارة 
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فالتنظيمات التي تمول من هذه  Expendable fundsالمجموعة األولى : أموال قابلة لإلنفاق 
ولذلك يخصص لها موارد تتجدد سنويا أو كل فترة وهذه الموارد , خدماتها بدون مقابل تقدم  المجموعة

لثروات الطبيعية طريق لتنفقها على أغراض أو قد تتولد من إيرادات ا, الضرائب  منتحصل إجباريا 
 معينة وفق خطة محددة, وهذه األموال يطلق عليها " األموال ذات الموارد المتجددة من مصدر خارجي 

Source and Disposition funds))  , ن هذه التنظيمات التسهم في خلق مواردها , أوهذا يعني
نما هي اعتمادات تتاح لها من مصدر خارجي .   مقابل مجهودات قامت بأدائها ليستومن ثم فهي  , وا 

(هو الوحدة المحاسبية في الوحدات الحكومية ويكون موضوع القياس واالتصال Fundوهنا يعد المال ) 
المحاسبي , ويطبق في هذا النوع من األموال نظام محاسبة األموال فهو نظام محاسبي يختلف عن 

مة للستخدام في ءويعد هذا النظام المحاسبي األكثر مل, األعمال النظام المحاسبي المستخدم في قطاع 
, ومن تمول من األموال القابلة لإلنفاقالتي إلى الربح الحكومية والوحدات غير الهادفة الوحدات 

التنظيمات العامة التي تنتمي إلى هذه المجموعة  الوزارات والمصالح الحكومية والمستشفيات والجامعات 
 .(1)العامة , ويتم تخصيص االعتمادات لها عن طريق الموازنة العامة للدولة والمدارس 

فالتنظيمات التي تمول من  expendable Fund  Non المجموعة الثانية : أموال غير قابلة لإلنفاق
 هذه المجموعة تقدم خدماتها بمقابل , لذلك فهي تعتمد على إيراداتها الذاتية التي تتولد من استغلل راس

هم بها األفراد إلنشاء أسأو التي , مت به الدولة من أموالها القابلة لإلنفاق أسهمالها الدائم الذي سبق وأن 
-Self   األموال ذات الموارد المتجددة ذاتيا""التنظيمات, وهذه األموال يطلق عليها  مثل هذه

Sustaining  Funds  ام المحاسبي المستعمل في وهذا النوع من األموال ينبغي إن يطبق عليها النظ
ومن ثم يعد , ) للمال(  اا وحدات األعمال الهادفة للربح إذ يعد في هذا النوع من األموال ) التنظيم ( مرادف

ن هذه التنظيمات إويكون هو موضوعا للقياس واالتصال المحاسبي إذ , التنظيم هو الوحدة المحاسبية 
ع األعمال , إن إيرادات هذا النوع قد التكفي لتمويل تمارس أنشطة مماثلة لتلك التي يمارسها قطا

يتم تمويل العجز من األموال  اا عملياتها وعندئذ يتم تمويلها من مصادر خارجية , فإذا كان التنظيم عام
ذا كان التنظيم خاص مات االسهايتم تمويل العجز من التبرعات والهبات و  اا الحكومية القابلة لإلنفاق , وا 

 حكومية القابلة لإلنفاق, ومن التنظيمات العامة التي تنتمي إلى هذه المجموعة المؤسسات من األموال ال
االقتصادية العامة التي تقدم خدمات الكهرباء والمياه والنقل والمواصلت ومن التنظيمات االجتماعية 

 .  (2)الخاصة المستشفيات والجامعات 
 ربح إلى ال يوضح تصنيف الوحدات غير الهادفة (1رقم )الشكل 

                                                           
"المحاسبة في الوحددا  الحكوميدة والتيميمدا  ،  ، وصفي عبد الفتاح وأبو المكارم ،  ، سلطان محمد السلطان  (1)

 . 42، ص  1990، دار المريخ للنشر ، االجتماعية االخرى "
 

(2)  Larson, E. Jhon , “Modern Advanced Accounting”, 10th ed ,Irwin- Mc Graw Hill 2006,p 

:717 
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 ( 1شكل رقم )                                             
 لربحإلى اتصنيف الوحدات غير الهادفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
, رجع سابق م"المحاسبة في الوحدا  الحكومية والتيميما  االجتماعية االخرى "ابو المكارم ,و : سلطان المصدر
 .  42ص ,  1990

 الشكل : إعداد الباحثة

 طبيعة الوحدا      
 طبيعة األموال       يوع الخدمة         

 عامة   

 خاصة     

 خدما  اقتصادية 

 

 

 ا

 خدما  سيادية 

 خدما  اجتماعية 

 خدما  بيية أساسية 

 لإليفاق  أموال قابلة    

 أموال غير قابلة لإليفاق 

 لربحإلى اتصييف الوحدا  غير الهادفة 
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الثالث المبحث  

لربحإلى اغير الهادفة الحكومية النظريات المحاسبية للوحدات   

من خصائص قد استلزمت تكييفا خاصا لمفهوم  إلى الربحغير الهادفة الحكومية ماتتميز به الوحدات  نإ     
للمبادئ أساسا وأصبح ، اإلطار الفكري للمحاسبة في هذه الوحدات  فيأثر بشكل جوهري  الوحدة المحاسبية

إذ تعد الوحدة المحاسبية دائرة نشاط معين يلزم إخضاعها للمنهج المحاسبي وحسب ، والقواعد العلمية للمحاسبة 
فقد تختلف من حيث الشكل ، الوحدة المحاسبية تختلف طبيعتها  أنطبيعة ذلك النشاط ، إذ من المعروف 

 أن، وبما حيث الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه أو من  ،التنظيمي أو القانوني ، وقد تختلف من حيث النطاق
تتسم بمجموعة من الخصائص ميزتها من تحقيق الربح ذات طبيعة خاصة إلى أنشطة الوحدات غير الهادفة 

النظريات المحددة للوحدات المحاسبية ومقدرتها  فلذلك من الضروري أن نتعر  تحقيق الربح التنظيمات الهادفة إلى 
  . نفاقية إلا
أهم النظريات المفسرة للوحدة المحاسبية   1.3.1   
وغير الهادف  إلى الربحالمحاسبية في تنظيمات قطاع األعمال الهادف  رت نظريات عدة تفسر مفهوم الوحدةظه 

                                                                                         :  (1)وأهمها  لربحإلى ا
   The Proprietary Theory  1 مشتركةالملكية النظرية  -

The Entity Theory  2-  نظرية الشخصية المعنوية  
 The Revenue Theory    نظرية موارد الوحدة ) التمويل الذاتي( -3

The Fund Theory   نظرية األموال المخصصة - 4
ن المالك والمنشأة إفلذلك  ، النظريةتعد الملكية األساس في قيام هذه  : نظرية الملكية المشتركة. 1 

الجانب المدين يمثل حق  أن، وتفسير نظام القيد المزدوج يقوم على المصالح بينهما متطابقة و متشابهان 
 ،)2) التي هي بالنتيجة تعد التزاما على المالكالدائن فيمثل التزامات المنشأة  أما الجانب، المالك في المنشأة 
ويجب المحافظة على راس ، الموجودات والمطلوبات لمعرفة التغير في الثروة الشخصية لهم ويتم االهتمام بقياس 

ظهار   وتعد اإليرادات زيادة في حقوقهم والمصروفات، حقوق الملكية  فيثر العمليات المالية أالمال وتنميته وا 
                                                           

 

 . 73، ص  حاسبة الحكوميةالمالمهايني ، محمد خالد واخرون  ،  (1)
،  1، ط التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت : القياس ، العرض ، اإلفصاح "مطر ، محمد عطية ، "  (2)

 84، ص 2004دار وائل للنشر ، عمان ،
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فرق بين حقوق أصحاب وتكون نتيجة األعمال عن فترة زمنية معينة متمثلة في ال، نقصا من هذه الحقوق 
 . (1) اآلتيةبالمعادلة  وبالمعادلة تكون النتيجة عن فترة زمنية معينة ،المشروع في نهايتها وحقوقهم في بدايتها

 في بدايتها المشروع  أصحابحقوق  –نهاية الفترة  حقوق أصحاب المشروع فيالربح أو الخسارة = 

 :(2) اآلتيةويعبر عن الميزانية بالمعادلة 

حقوق المالك=  االلتزامات -صول األ  

Assets – Liabilities = Owner’s ( Proprietor’s) Equities 

∑ L -∑ A =P 

ترررأ أن الشررركة كيرران منفصررل ومسررتقل عررن أولئررك الررذين يجهررزون رأس مررال : نظريةةة الشيصةةية المعنويةةة  .2
مجموعررة مررن المرروارد لهررذا الكيرران الشررركة، وهرري ببسرراطة وحرردة أعمررال ولرريس وحرردة ملكيررة، والمنظمررة هررذه تتمثررل ب

 سررلوليات لمقابلررة تلررك االلتزامررات، فرر نوحرردة األعمررال عليهررا م وألن وعليهررا التزامررات تجرراه حملررة األسررهم والرردائنين،
 . (3) مفهوم الكيان المستقل يركز على الدخل

 اسرررتثماراتهمعلررى  أو التغيرررات الترري تطرررأ، وفرري هررذه النظريررة يررتم التركيررز علررى متابعررة الرردخل للمسررتثمرين 
بالنفقرات خر ل فتررة زمنيرة  اإليرراداتصافي الرربح أو الخسرارة يرتم مقابلرة  إلىوللتوصل ،  األداءبغرض تقييم كفاءة 

 :(4) اآلتية) سنة عادة ( بالمعادلة معينة 

 النفقات –صافي الربح أو اليسارة = اإليرادات 

 :(5)وتصاغ معادلة الميزانية كآالتي 

 وق ) االلتزامات + حقوق المسهمين (األصول = الحق
Assets = Equities 

 
                                                           

       19، ص 2009، دار صفاء للنشر، عمان، 1"، ط " المحاسبة الحكوميةالرماحي، نواف محمد عباس ،  (1)

(2) Zanoni,Andrea,“Genesi of Entity Theory” ,www.muprivate,edu.an/fil eadmin  , 2004, p:2   
(3) Belkaoui, Ahmed,“Accounting Theory”, Thomson Learning, U.S.A., 4th Ed., 2000,p:168. 

 19سابق ، ص  مرجع "، " المحاسبة الحكوميةنواف محمد عباس ، الرماحي ، (4)

 245،ص2005، الدار الجامعية، اإلسكندرية،" نظرية المحاسبة" ) منظور التوافق الدولي(لطفي، أمين السيد احمد ،  (5)
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 : (1) حول نقطتين أساسيتين هما نان السابقتاالنظريتتتمحور و  
 تشغيل البيانات المالية للتوصل إلى صافي الربح أو الخسارة.أ. 

 ب. رأس المال عنصر أساسي البد من توفره في أي وحدة تجارية.
ت السررابقة فرري تفسررير مفهرروم الوحرردة المحاسرربية وأسررس المحاسرربة فيهررا ، إال أنهررا علررى الرررغم مررن نجرراا النظريرراو  

ظهررار طبيع هاوقياسررربح إلررى الررغيررر الهادفررة تشررغيل الوحرردة المحاسرربية فرري الوحرردات  عررن عجررزت مررا دعررت ،  تهرراوا 
حكوميرة فرري ال األنشررطةطبيعرة مررة للتقرردم تفسريرا أكثررر شرمولية وم ء الحاجرة إلرى ظهررور نظريرة األمرروال المخصصرة

 . (2) تحقيق الربحإلى  الهادفةغير الوحدات اإلدارية الحكومية 
تنص هذه النظرية على أن الموارد التي تحصةل عليهةا الوحةدة مةن :  نظرية موارد الوحدة ) التمويل الذاتي ( .3

 ،م تلةك المةواردنفاقية ، وهذا يعني أن توسع الوحدة يتوقف علةى حجةإل أنشطتها الذاتية هي التي تحدد مقدرتها ا
فكلما حققت إيرادات كبيرة زاد نشاطها والعكس صحيح أي أن الوحدة التي التحقق موارد ستكون غير قادرة على 

 : (3) ييأتما بوتتمثل معادلة الميزانية  ،تنفيذ التزاماتها 
 الموارد المتحققة ذاتيا = االلتزامات  

الدولة  نشاط الوحدات اإلدارية الحكومية لعدم حصول وحدات ومن أع ه يتضح أنه يتعذر تطبيق هذه النظرية على
نما  تكون ألعلى الموارد المطلوبة لتنفيذ التزاماتها  ن اإليرادات المحصلة من قبلها ليست نتيجة نشاطها الذاتي وا 

لذلك  ،توالتخص الوحدة التي قامت بجباية تلك اإليرادا لهاوهي إيرادات سيادية تخص الدولة ك، بموجب القانون 
 الحكومية التي تمارس نشاطُا مشابهًا ألنشطة قطاع األعمالن مجال تطبيق هذه النظرية يكون في الوحدات  ف
 موضوع البحث( )
 
لبيان المفاهيم المحددة والمناسبة للنظام  1947( عام William Vatter)جاء بها  : نظرية األموال الميصصة .4

وفق محددات وضوابط معينة تحاول تفسير مفهوم الوحدة المحاسبية في وكيفية تشغيله ، المحاسبي الحكومي 
 وما يحيط به من، الوحدات الحكومية التي ال تستهدف الربح بالنظر إلى طبيعة النشاط محل المحاسبة 

متغيررررات وظرررروف بيئيرررة، وتررررأ لجنرررة مفررراهيم المحاسررربة فررري قطررراع الخررردمات العامرررة والتابعرررة لجمعيرررة المحاسررربة 
ية أن مفهوم الوحدة المحاسبية يعد احد المفاهيم األساسية التي ال يمكن االستغناء عنها فري المحاسربة، فر ذا ركياألم

                                                           
(1)

 . 75سابق ، ص  رجعم،  المحاسبة الحكومية " " وآخرون ،خالد المهايني ، محمد   

(2)
 .423، ص 2000كتب للطباعة والنشر ، الموصل ، " ، ترجمة رياض العبد هللا ، دار ال نظرية المحاسبةكآم، فيرنون، "  

، مديرية  األصول النظرية والعملية للمحاسبة الحكومية مع التطبيقات العملية لجمهورية العراق "سلوم ، حسن عبد الكريم ، "  (3)

 .30-29، ص 2001دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 
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فهروم ن مفهروم الوحردة هرو الرذي يحردد هرذا النظرام ، كمرا أن تحديرد المحاسربة لم كانت المحاسبة نظامًا للمعلومات فر
(1) مالية بشأنهاوتعد التقارير الويبينها ت وماالمجاالت التي تجمع عنها المعل الوحدة المحاسبية يعي ن

. 
 األموالنفاقية ألية وحدة محاسبية تتحدد في نطاق االعتمادات أو إلأن القدرة ا أساسوتقوم هذه النظرية على     

أو  األعمالالموارد الناشئة عن  فترة زمنية محددة ، بغض النظر عنول اً نوعو  اً التي توضع تحت تصرفها كم
مجموع األصول التي تقدمها الوحدة وعلى هذا األساس تعرف الوحدة المحاسبية وفقًا لهذه النظرية بأنها " الخدمات

والموارد الميصصة لتأدية نشاط معين بحيث يكون استيدام تلك األصول والموارد محددًا ومقيدًا بتحقيق الهدف 
 .(2) أو الغرض الذي يصصت من أجله

ذو  لألمرروالوكأنهررا صرندوق فرري ظرل نظريرة األمرروال المخصصرة لمحاسربية تصررورا رخرر للوحرردة ا وذكرر مطرر
وبالتررالي تحقيررق  ، أن يترروافر مصرردر لتمويررل أصررول الصررندوق األغررراضمحرردودة ، ويسررتلزم لتحقيررق هررذه  أغررراض

 . (3)المستثمرة فيه  لألموالعائد مناسب 
 النحو اآلتي : وتأسيسا على ماسبق تمثل معادلة الميزانية وفقا لهذه النظرية على 

 اإليرادات المقرر تحصيلها = االعتمادات المخصصة ألوجه اإلنفاق
 :(4)  اآلتيةوتستند نظرية األموال المخصصة على المفاهيم 

سرررمح لهرررا  نقديرررة وغيرررر نقديرررةمجمررروع مرررا يمكرررن للوحررردة الحصرررول عليررره مرررن مررروارد أصرررول الوحررردة اإلداريرررة هررري  -1
 .  استخدامها في مجال محدد بتحصيلها خ ل فترة زمنية معينة لغرض

شركل اعتمرادات  علرىخصوم الوحدة اإلدارية هي مجموعة االلتزامات والقيود على استخدامها ألصولها المتمثلة  -2
محدودة ال ينبغي تحت أي ظرٍف تخطيها، كما ال يحق للوحدة أن تنفق من اعتماٍد معين على مجاالت هي خارج 

 . لتحقيق األهداف في أنشطتها وخدماتها  نطاق االعتماد
ال اإليرادات هي إجمالي التدفقات النقدية الداخلة إلى الوحدة والنفقات هي التردفقات النقديرة الخارجرة مرن الوحردة  -3

 .(5) ويتم بيانها في حساب متوازنيمكن أن ترتبط فيما بينها بع قٍة سببية 
                                                           

، " ، الدار الجامعية المحاسبة الحكومية النسق الفكري وقضايا التطبيقدين محمد ، "الجمال ، محمد رشيد و الدميري ، ع ء ال (1)
 .  46، ص  2004اإلسكندرية ، 

 

 .  77ص  ،  2011، سابق مرجع المحاسبة الحكومية" ، "،المهايني ، محمد خالد ورخرون  (2)
 

سرابق  رجرعمفي مجاالت : القياس ، العةرض ، اإلفصةاح "التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية مطر ، محمد عطية ،  (3)
 .90ص  ،  2004،

 

،  2001، الدار العلمية للنشر ، عمان ،  1" ، ط  مديل نظرية المحاسبة –تطور الفكر المحاسبي حنان ، رضوان حلوة ، "  (4)
 .420 -419ص 

 . 257 -254ص ،  2005سابق ،  رجعم،  (نظرية المحاسبة" ) منظور التوافق الدوليلطفي، امين السيد احمد ،  (5)
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 .(1) ام األصول والموارداألصول والموارد المخصصة = القيود على استخد :معادلة الميزانية  -4
نفاقيررة للوحرردة اإلداريررة تتمثررل فرري المبررالا المخصصررة لهررا فرري الموازنررة العامررة للدولررة مررن أجررل تأديررة إلالقرردرة ا -5

 .(2)األنشطة المنوطة بها في فترة زمنية محددة ) عادة سنة مالية ( 
ي نهاية السنة في الحساب الختامي ألنها اليفرق بين النفقات اإليرادية والنفقات الرأسمالية وجميعها تقفل ف     -6

الموارد الحكومية تجدد سنويا  ويرجع سبب ذلك إلى أن، من تكلفة النفقات العامة التي صرفت خ ل السنة المالية 
                                                                                           إسهامها في تحقيق اإليرادات.نفقات إيرادية لعدم  د  ن النفقات الجارية في مجال الخدمات العامة التعأو 
األخذ بمبدأ عمومية اإليرادات والنفقات الذي يتطلب عدم الربط أو وجود ع قة سببية برين اإليررادات والنفقرات  -7

ق الن المروارد الحكوميرة ف  يتم مقابلة اإليرادات بالنفقات بصرف النظر عن مصدر اإليرادات أو الهدف مرن اإلنفرا
 .(3)متجددة سنويا 

يرادات عند بيع نفاياتها في هذه الوحدات  -8 والتظهر ، تعالج الموجودات الثابتة على أنها نفقات عند شرائها وا 
حسابات خاصة باألصول الثابتة في سج تها المحاسبية وتوصف على أنها مصروفات تخص السنة المالية التي 

ابت فيها ، ويتم تغطية هذه المصروفات الرأسمالية من اإليرادات السنوية التي تحصل عليها تم شراء الموجود الث
 الوحدة ممثلة في التخصيصات الواردة في الموازنة العامة لذلك اليحتسب اندثار عليها . 

التحتاج إلى تكوين مخصصات واحتياطيات لمواجهة خسائر محتملة الختفاء هدف المحافظة على راس  -9
ل تمو  و ألنها تحصل على كل احتياجاتها من اإليرادات التي تفرضها الدولة الربح   إلى بسبب أنها التهدفل الما

 هذه الوحدات سنويا عن طريق الموازنة العامة للدولة . 
التحتاج الوحدات اإلدارية الحكومية إجراء تسويات جرديه في نهاية السنة المالية النها تعتمد على األساس  -10

 .(4)في تسجيل معام تها المالية النقدي 
ثم ، كافة العمليات المالية المتعلقة بتحصيل اإليرادات وأوجه إنفاقها على أنشطة الوحدة الحكومية  تثبت -11

  .(5)جهات التي لها مصلحة مباشرة فيهاوتقديمها إلى ال، التقرير عن هذه األنشطة في شكل تقارير وقوائم مالية 
 

                                                                                                                                                                                                    

 
 . 77ص ،  2011، سابق  ، مرجع المحاسبة الحكوميةالمهايني ، محمد خالد ورخرون ،  (1)
 . 21ص ،  2009سابق ،  رجعم،  " المحاسبة الحكومية،الرماحي ، (2)
 . 37-31،ص2002مان ،" ، دار صفاء للنشر والتوزيع ،ع المحاسبة الحكومية" ه لي ، محمد جمال علي ، (3)

 .22ص ،  2009سابق ،  ، مرجع " المحاسبة الحكوميةالرماحي ، ،  (4)

 424ص  ،  2000سابق ، رجع، م"  نظرية المحاسبة، فيرنون، "كآم  (5)
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مشرروع والموجرودات ن نظرية األموال المخصصة تستبعد الع قة الشخصية برين مر ك المما سبق يتضح بأ      
بوصرفها كرذلك تسرتبعد مفهروم تشرخيص الوحردة للملكية التي تبنى عليها نظريرة الملكيرة الشخصرية،  اً حقوقبوصفها 

ظريرة الشخصرية شخصية اعتبارية مستقلة من حيث كونها وحردة اقتصرادية وقانونيرة بنظرر القرانون حسرب مفهروم ن
بصرفتها تبار الوحردة اإلداريرة مركرز نشراط وبداًل من ذلك تقوم نظرية األموال المخصصة على أساس اع ،المعنوية
عداد التقارير، وتركز على األموال بداًل مرن التركيرز علرى صراحب المشرروع أو المشرروع نفسره اً أساس  ،للمحاسبة وا 

ولية تركررز علررى أنشررطة المنشررأة بغيررة تقررديم بيانررات إحصررائية صررياغة مفرراهيم أكثررر شررم وكرران القصررد مررن ظهورهررا
، ( فررري المنشرررأة  fund )علرررى األمرررواله النظريرررة للتركيرررز ، لرررذا تررردعو هرررذاالقتصرررادية فيهرررا تظهرررر نترررائج األنشرررطة

ول ) فرري شرركل ررررتمثررل األص ألنهرراعررن التركيررز علررى الوحرردة المحاسرربية أو المرر ك  وجعلهررا موضررع االهتمررام برردي ً 
تحصررريلها وتجميعهرررا معرررا لتحقيرررق أهررداف محرررددة سرررواء أكانرررت مشررراريع  ية مرررن الخررردمات المتاحرررة ( يجررر مجموعرر
الرذي يسرتخدم بشركل  (Funds)وتجردر اإلشرارة إلرى ضررورة التمييرز برين مصرطلح  ، (1) مشاريع تجارية مأعمال أ

لهرا أو جرزء منهرا( ويمثرل معنراه فري واسع في المحاسبة التجارية ويراد به التدفقات النقدية أو األصرول المتداولرة )ك
طبقررًا لنظريررة األمرروال  (Funds)مصررطلح قديررة للمنشررأة، و هررذه الحالررة التعبيررر عررن الموقررف النقرردي أو السرريولة الن

الررذي يررراد لرره هنررا أن يعبررر عررن الوحرردة المحاسرربية الترري تمثررل محررور ارتكرراز العمليررات المحاسرربية مررن المخصصررة 
ن الحسرابات التري تتمترع رض النتائج الخاصة بنشاط أو مال معين في مجموعة مرالتسجيل والتبويب وتلخيص وعر 

 Self Balancing Set Of Account يذاتربالتوازن ال

وحرردة ماليررة ومحاسرربية )بأنرره  GASBمررن قبررل مجلررس معرايير المحاسرربة الحكوميررة  (Funds)مصررطلح عررر ف وقرد 
ل فيهررا النقديررة وأيررة مرروارد أخرررأ ومررا يرررتبط بهررا مررن مسررتقلة، تتضررمن مجموعررة متوازنررة مررن الحسررابات الترري تسررج

التزامات والرصيد المتبقي للمال، ومرا يطررأ علرى كرل ذلرك مرن تغيررات ويخصرص المرال إلنجراز أنشرطة محرددة أو 
 .(2) (لتحقيق أهداف معينة طبقًا لتشريعات أو تعليمات أو قيود خاصة

فرري الوحرردات اإلداريررة الحكوميررة الررذي يكررون موضرروعًا للقيرراس إذن المررال هررو الوحرردة الماليررة والمحاسرربية المسررتقلة 
التنظيمررررات التررري تنجررررز األهرررداف المخططررررة للمرررال فرررري الوحررردات اإلداريررررة  كرررونواإلفصررراا المحاسرررربي، برررداًل مررررن 
وعليه فعندما تتعدد مصادر األمروال فري التنظريم الواحرد، وتتبراين أهرداف األمروال ، الحكومية هي الوحدة المحاسبية 

                                                           
 . 354ص  ، 2007مرجع سابق ، ،  النظام المحاسبي للمنظمات الهادفة للربح وغير الهادفة للربح"، عثمان  وبدوي  (1)

(2) Pahler, Arnold J. & Mori, Joseph E., "Advanced Accounting ", 7th Ed. Harcourt, Inc., 2000, p : 
976 . 
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ح كل مال وحدة محاسبية مستقلة تكون موضوعًا للقياس واإلفصاا المحاسبي، وفي مثل هذه الحالة قد يشتمل يصب
 . (1) التنظيم الواحد على عدد من الوحدات المحاسبية

 تبويب األموال وفق نظرية األموال الميصصة  2.3.1

 : (2)يأتي في مامجاميع   ث ثفة بمصنللمال  اً حد عشر نوعأ 34( في تقريره ذي الرقم  GASB (مجلس وضح 

 : Governmental Funds أواًل: األموال الحكومية
وتشررمل األمرروال الحكوميررة خمسررة أنررواع مررن األمرروال الترري يمكررن ان تسررتخدمها الحكومررة فرري تقررديم الخرردمات 

ى طبيعررة مصررادر ز بررين هررذه األنررواع المختلفررة مررن األمرروال وذلررك اسررتنادًا إلرريرراألساسررية إلررى الشررعب، ويمكررن التمي
 .(3)مواردها المالية أو أنواع األنشطة الممولة من تلك الموارد 

 :(4)وهذه األموال هي 

ويخصص للمحاسربة عرن جميرع المروارد العامرة مرا عردا تلرك التري يرتم :رر The General Fund المرال العرام -1
 و المال الجاري.المحاسبة عنها في مال رخر، ويوصف المال العام عادة بأنه مال العمليات أ

وتخصررص للمحاسرربة عررن مصررادر إيررراد معررين  :Special Revenue Funds أمرروال اإليررراد المخصررص -2
 تخصص قانونًا لإلنفاق على أغراض محددة.

تخصررص للمحاسرربة عررن تحصرريل األمرروال  : Capital Projects Funds أمرروال المشررروعات الرأسررمالية -3
نفاقها الرأسماليةالمستخدمة في الحصول على التسهي ت   . وا 

تخصص لتحاسب عن تسرديد األصرل والفوائرد المتعلقرة بالرديون  : Debt Service Funds أموال خدمة الدين -4
          طويلة األجل.

وتخصرص للمحاسربة عرن المروارد التري حررددت  Funds  : Permanent  األمروال الدائمرة أو المسرتمرة -5
 منها عقارات معينة مقابل فرض رسوم خاصة. خدمات تستفيد قانونيًا إلجراء تحسينات عامة أو

                                                           
 .48ص ، 1990سابق، رجعمالمحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات االجتماعية األيرى "السلطان وأبو المكارم،  (1)

(2) Larsen , Modern Advanced Accounting، Op.Cit  2006 ,p: 718.                                                         
                                                                    

(3) Jeter & Chaney , “Advanced Accounting, Op.Cit , 2001, p: 815.                                                       
                                     

(4) Fischer, et al., Fischer, Paul Marcus and Others, "Advanced Accounting ", 8
th

 Ed, by: South-

Western, a division of Thomson Learning, 2002, p: 8-15 
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هررذه األمرروال تحصرررل سرررنويًا مررن مصررادرها وتخصررص سررنويًا عررن طريررق الموازنررة العامررة  أنوالبررد مررن اإلشررارة إلررى 
لرذلك تقفرل حسراباتها فري نهايرة ،  للدولة في شركل اعتمادات إلنفاقها ألغراض عامة كما هو الحرال فري المرال العررام

علررى اكتمررال  هرراوبقال  هايتوقررف اسررتمرار  الترري ، أو علررى أغررراض محرررددة كمررا فرري األمرروال األربعررة األخرررأل سررنة كرر
: وهري مروارد ماليرة  لإلنفةاق أمةوال قابلةة أنهراوأهم خصرائص هرذه األمروال  ،(1) جلهاأالمشروعات التي أنشئت من 
ت مرن ئال إلنجراز أهرداف األمروال التري أنشروتتجدد مواردها سرنويا فري أغلرب األحرو ، تخصص إلنجاز هدف معين 

ويكون المال هو موضوع القياس ،  وحدة مالية ومحاسبية مستقلةبأعتبارها ولذلك يسرأ عليها مفهوم المال  ، أجلها
 .(2)وتطبق األساس النقدي أو أساس االستحقاق المعدل واالتصال المحاسبي 

 التي : وتتمثل معادلة الميزانية في األموال الحكومية با
 التزامات قصيرة األجل –رصيد المال = أصول قصيرة األجل 

Current  Assets – Current Liabilities = Fund balance 
CA – CL = FB 

يمثررل رصرريد المررال فرري هررذا النرروع مررن األمرروال مرروارد متاحررة لتسررديد االلتزامررات قصرريرة األجررل عررن العمليررات الترري و 
لررربح ( فرري الوحرردات الهادفررة إلررى اكمررا س المررال العامررل ) أر  نزلررةالمررال هنررا بميعررد رصرريد إذ تحرردث فرري المسررتقبل 
 وذلك لعدم وجود حقوق ملكية ألي جهة على رصيد المال . ، واليمثل حقوق ملكية 

 دتعرر  فررأمررا األصررول طويلررة األجررل ) كالعقررارات واآلالت وغيرهررا ( الترري تسررتخدم فرري أغررراض تحقيررق المررال        
نفقرات فري المرال العرام أو مرال اإليرراد باعتبارهرا  يتم إثباتها ألنها تتحول عادة إلى نقدية متاحة لإلنفاق موارد مالية 

 ، مرروارد للمررال وتقفررل فرري نهايررة العررامألجررل تثبررت فرري السررج ت المحاسرربية االلتزامررات طويلررة ا وكررذلكالمخصررص ، 
 ،األصرررول الثابترررة العامرررة والرقابرررة عليهرررا  مجموعرررة حسررراباتسرررج ت إحصرررائية يرررتم االحتفررراظ بهرررا إلثبرررات  وتوجرررد

 .(3)حكومي والتغيرات التي تطرأ عليهاومتابعة سداد حسابات االلتزامات العامة طويلة األجل على التنظيم ال
في المبدأ الخامس بعنوان )التقرير عن األصول الرأسمالية ( ، والمبدأ الثامن بعنوان  (GASB) وهذا ماأوضحه
نما مجرد حسابات نظامية الً ات العامة طويلة األجل( إنهما اليعدان أموا)محاسبة االلتزام  .(4) وا 

 : (5)اآلتي  الىعلى مبدأ التخصيصات المعتمدة الذي يستند الحكومية وتعتمرد محاسبة األموال 
                                                           
(1) Freeman & Shoulders, Governmental and non profit Accounting- Theory and practice”, Op.Cit , 
2003,p: 35. 

(2) Jeter & Chancy , “Advanced Accounting, Op.Cit , 2001,p:771. 
 .84-49ص، 1990 سابق، مرجعالمحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات االجتماعية األيرى ،  السلطان وأبو المكارم (3)

 . 106ص ،  2011سابق ، ، مرجع كوميةة الحالمحاسبواخرون ، محمد خالد المهايني  (4)

كمرا أقرتره النردوة العلميرة المنعقردة فري  "، النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربيةةالمنظمة العربية للعلوم اإلدارية ،"  (5)
 . 15، ص  1980حزيران ،عمان ، 21-16تونس خ ل الفترة 
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الوحررردة المحاسررربية تسرررتمد قررردرتها فررري التصررررف المرررالي مرررن التخصيصرررات المعتمررردة التررري توضرررع تحرررت  نإ -1
 مًا ونوعًا لفترة زمنية معينة ألداء خدمة عامة.تصرفها ك

 تعد الموازنة األداة الوحيدة لتنفيذ مبدأ التخصيصات المعتمدة. -2

الزمنيررة المقررررة لهررا،  مرردةترررتبط حقرروق الوحرردة المحاسرربية باسررتخدام التخصيصررات المعتمرردة لهررا فرري الموازنررة بال -3
 التي غالبًا ما تكون سنة مالية واحدة.

وفرري  ،تحررت تصرررف الوحرردة المحاسرربية تخصيصررات لمردة تزيررد عررن السررنة لتنفيررذ مشررروع معررينيمكرن أن توضررع  -4
هذه الحالة يسمح لها بتدوير األرصدة غير المستخدمة من التخصيصات السنوية في الموازنرة إلرى موازنرة السرنة 

 ال حقة ضمن كلفة المشروع الذي خصص ألجله المبلا.

أو بأي من مصادر التمويرل ، ة تخصيصاتها ألي نوع من أنواع اإلنفاق ليس للوحدة المحاسبية الحق في زياد -5
 الخاصة.

وعليررره ووفقرررًا لهرررذا المبررردأ فررران اإليررررادات والمصرررروفات العامرررة تعبرررر عرررن التررردفقات الماليرررة مرررن الوحررردات       
ليهررا اإلداريررة  داريررة الحكوميررة، دون مررا ارتبرراط بينهمررا، فرراإليرادات العامررة لرريس مصرردرها مجهررودات الوحرردات اإلوا 

ن المصرروفات العامرة تمثرل مجموعرة المروارد النقديرة التري تعردها ا  ولكنها عبارة عن متحص ت تستحق قانونرًا، و 
وعليره فر  يوجرد ارتبراط  ،لإلنفاق على الخدمات العامة وفقرًا للتعليمرات واللروائح الماليرة والقروانين الحكوميرة الدولة

 ما تقوم ب نفاقه من اعتمادات. بين ما تحصله الوحدة من إيرادات و
 

، ف نها ذات طبيعة  ألنشطة الحكومية في الوحدات اإلدارية الحكومية غير الهادفة لتحقيق الربح إلى ا أما بالنسبة 
:(1) أهمها  ن التنظيمات الهادفة لتحقيق الربح منمخاصة اتسمت بمجموعة من الخصائص ميزتها   

واليهردف نشراطها ، لوحدات اإلدارية التي تسعى إلى تقديم الخدمات العامرة يتم مزاولة النشاط العام من خ ل ا -1
 .إلى تحقيق الربح 

اختفررراء الشخصرررية المعنويرررة المسرررتقلة للوحررردة اإلداريرررة لعررردم اسرررتق ل نشررراطها الرررذي يرررتم فررري حررردود التعليمرررات  -2
 واللوائح المالية . 

 دات الوحدة اإلدارية ومصروفاتها.غياب مفهوم صافي الربح ، وعدم وجود ع قة سببية بين إيرا -3

ن مزاولرررة نشررراطها يعتمرررد علرررى مررروارد نقديرررة ألاليخصرررص للوحررردة اإلداريرررة راس مرررال محررردد تقررروم باسرررتغ له ،  -4
 متجددة سنويا .

 
                                                                                                                                                                                                    

 

 . 364، ص  2007،  سابق رجعم،  ت الهادفة للربح وغير الهادفة للربح"النظام المحاسبي للمنظما، بدوي وعثمان  (1)
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 :  Proprietary Fundsثانيًا: أموال الملكية
ولكنهرا فري ، ماليرة ومحاسربية  وحردةباعتبراره أموال الملكية برالمفهوم المتقردم ال يسرري عليهرا مفهروم المرال  نإ

التي تتولد من رلوس من بيع السلع أو أداء الخدمات بمقابل واقع األمر تنظيمات قائمة تعتمد على مواردها الذاتية 
لذلك تنطوي ميزانياتها العمومية على أصول سائلة وأخرأ طويلة األجل ،وكذلك أموالها الدائمة إلبقائها واستمرارها، 

 باالتي : ألموال الملكية وتمثل المعادلة المحاسبية  ، (1) وأخرأ طويلة األجل التزامات قصيرة
 

 )التزامات قصيرة األجل + التزامات طويلة األجل (  –صافي األصول = )األصول قصيرة األجل + األصول طويلة األجل ( 
(Current  Assets+ Long Term Assets) – (Current Liabilities+ Long Term Liabilities) =   Net Assets    

        A - L =   Net Assets 

 

بهررا الدولررة مررن أموالهررا القابلررة  أسررهمت: وهرري مرروارد ماليررة  غيةةر قابلةةة لإلنفةةاق االً أمةةوال الملكيةةة أمةةو وتعررد       
س أر ا األمروال بوصرفهوفري هرذا النروع تعبرر تنظيمات حكومية عامة بهردف تروفير خردمات بمقابرل ، لإلنفاق إلنشاء 

التنظررريم هرررو الوحررردة المحاسررربية ويكرررون موضررروعا للقيررراس  دللمرررال" ومرررن ثرررم يعررر اً التنظررريم مرادفررر" ويعرررد ًا، مرررال دائمررر
يررتم التحاسررب عنهررا كمررا فرري قطرراع األعمررال، لتشررابهها معرره و ، تطبررق أسرراس االسررتحقاق و  ، واإلفصرراا المحاسرربي 

 هذه األموال على نوعين هما وتشتملأي إنها التخضع لنظام المحاسبة عن األموال بالنشاط 
(2): 

: تخصص للمحاسبة عن العمليرات التري يكرون هردفها تروفير Enterprise Fundsأموال المرافق العامة  -1
ث ثة معايير يتطلرب (  وفيه  34بيان رقم ) (GASB) ووضع ،  (3)لسلع والخدمات للمواطنين بمقابل ا

 :  (4) مرافق عامةل ونه ماالً كتوافر أحدها على األقل ل عتراف بالنشاط 

يررادات المحققرة مرن األعبراء المحملرة إلعندما يكون النشاط مموال بدين وتكرون ضرمانة الردين مجررد صرافي ا 
 على المستفيدين . 

) بمررا فري ذلررك اإلهر ك وخدمررة أو اسرترداده عنردما تتطلررب القروانين أو الررنظم أن يرتم تغطيررة تكراليف النشرراط  
 عباء المحملة . الدين ( من خ ل األ

 عند وضع تسعيرة لألعباء تستهدف تغطية التكاليف بما في ذلك اإله ك وخدمة الدين. 

                                                           
(
1

 . 82، ص  1990مرجع سابق ، المحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات االجتماعية األيرى  السلطان وأبو المكارم ،(

 . 42، ص  1990مرجع سابق ، يرى المحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات االجتماعية األ السلطان وأبو المكارم ، (2)

(
3

) Baker, Richard E. & Lembke, Valdean C. & King, Thomas E. & Jeffrey , Cynthia G. , “Advanced 
Financial Accounting”,8th ed, Mc Graw- Hill Companies inc,2009,p:935. 
(4) GASB, Statement of Government Accounting Standards No.34 “ Basic Financial Statement 

and Management’s Discussion & Analysis – For state& Local Governments , Journal of 

Accountancy” ,Oct , Vol.188 Issue 4 ,1999, P.122. 
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        لرررربح إلرررى اهادفرررة الينطبرررق علرررى الوحررردات الحكوميرررة غيرررر  مررروالألامرررن  ممرررا سررربق ذكرررره أن  وتةةةرى الباحثةةةة       
وتخصررص لإلبرر غ عررن األنشررطة الترري ترروفر  ،حيررث إنهررا تمررول مررن أمرروال غيررر قابلررة لإلنفرراق ) موضرروع البحررث ( 

ولررذلك توجررد ع قررة مباشرررة بررين إيرررادات ومصررروفات هررذه ، سررلعا وخرردمات مقابررل أعبرراء تحمررل علررى المسررتفيدين 
طبيعرررة هرررذه الوحررردات يمكرررن اسرررتخدام إلرررى الوحررردات فهررري تسرررهم بشررركل مباشرررر فررري خلرررق جرررزء مرررن مواردهرررا ونظررررا 

 سبة عن عملياتها . ممارسات المحاسبة التجارية في المحا
: تخصرص للمحاسربة علرى تمويرل السرلع والخردمات Internal Service Fundsأموال الخدمة الداخلية  -2

المجهررزة مررن قسررم أو وكالررة إلررى أقسررام أو وكرراالت أخرررأ فرري الوحرردة الحكوميررة أو الوحرردات علررى أسرراس 
      . Cost – Reimbursement basis (1)استرداد الكلفة 

إلرى التنظريم الحكرومي علرى  ملقترا وهي أموال يعهد بهرا: Agency Funds ال الوكالة أو األمانةثالثًا: أمو 
وتختلرف عمليرة التحاسرب عليره ، أو وحدات حكومية أخرأ  سبيل األمانة أو الوكالة عن أفراد أو تنظيمات خاصة

 بأسررلوبتم المحاسرربة عليرره حسررب طبيعررة المررال وغرضرره، فرر ذا كرران مررال األمانررة أو الوكالررة غيررر قابررل لإلنفرراق يرر
)مثل أمرروال األوقرراف الترري يجررب اسررتغ لها لصرررف الرردخل المتولررد منهررا علررى مشررابه للتحاسررب فرري أمرروال الملكيررة

  مشابه لألموال بأسلوب، أما إذا كان مال األمانة أو الوكالة قابً  لإلنفاق فيحاسب عنه أغراض محددة ( 

 . (2) وتتساوأ فيه األصول مع االلتزامات، يكون له رصيد ومثل هذا النوع من األموال ال ،الحكومية
 

  Pension (and other Employee)Trust Fundsموال معاشات التقاعدأ -1
بمعاشرررات تفررراع نالضررراء والمسرررتفيدين مرررن تحديرررد خطرررط ايسرررتعمل للتحاسرررب للمررروارد المطلوبرررة لمسرررك الودائرررع لألع

 .تخدمين لآلخرين وخطط اندفاع المس اإلسهاموتحديد خطط  ،التقاعد
 

               Investment Trust Funds أموال مودعة ل ستثمار   - 2    

.ف استثمارها وتحقيق ربح للطرفينتستعمل للتحاسب عن األموال التي تحصل عليها الحكومة من الغير بهد     

Private –Purpose Trust Funds  خاص اللغرض ا أمانةأموال  - 3  

ويكون المبلا األصلي  ، لحكومة من الغيرا التي تحصل عليها األموالعن   واإلب غتستعمل للتحاسب 
.                  أخرأحكومات  أوالمنظمات الخاصة  أو نه قاب  لإلنفاق لمصلحة األفرادموالدخل المتولد   

                                                           
 . 104 -103، ص  2011سابق ،  ، مرجع المحاسبة الحكوميةورخرون ، محمد خالد  المهايني (1)

(2) GASB, Statement No.34 ,Op, Cit, 1999 ,P122. 



 

51 
 

 أموال الخدمة الداخلية 

 أموال المرافق العامة

 أموال الملكية 

 أموال الوكالة 

 أموال األمانة لالستثمار 

أموال االمانه لألغراض 

 الخاصة 

أموال األمانة لمعاشات 

قاعدالت  

 أموال الوكالة واألمانة

 

 

 األموال الدائمة

 أموال خدمة الدين

 أموال المشاريع الرأسمالية

 أموال اإليرادات الخاصة 

 المال العام

الحكومية األموال  

الرأسمالية العامة وااللتزامات  األصول

العامة  األجل طويلة  

الحسابات التي الينطبق عليها تعريف 

 المال 

والحسابات التي الينطبق عليها تعريف المال األموالحسابات  أنواع  

والحسابات التي الينطبق عليها تعريف المال األموالمجموعات حسابات   

الوحدات المحاسبية الحكومية العامة  

  

Agency Funds 4 - أموال الوكالة 

تساوي  الموجوداتوتكون فيها  ،لوحدات الحكوميةعن الموارد الممسوكة من ا واإلب غستعمل للتحاسب ت
 األخرأالوحدات الحكومية  أو، والمنظمات الخاصة  األفراد إلىمثل تحوي ت الموارد الملتمنة  المطلوبات

األموال. هذه  إليهاتعود التي   

  ف المالالمال وتصنيفاته فضً  عن الحسابات التي ال ينطبق عليها تعري أنواعيوضح  (5والشكل رقم ) 

(5شكل رقم )  
 أنواع المال وتصنيفاته

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source: (Freeman&Shoulders, Governmental and non profit Accounting- Theory and practice” 

Op.Cit,2003,p:35). 



 

52 
 

                وحدة مالية ووحدة محاسبية باعتباره األبعاد الميتلفة لمفهوم المال  3.3.1

                                :البعد األول القيود المفروضة على تصميم نظام المحاسبة عن األموال -
و القيود مصدرها التشريعات أو التعليمات أ نجاز أهداف طبقا لمجموعة من القيود التييخضع استعمال المال إل  

، وهذه القيود ترتبط بنشأة المال وكيفية التصرف في دارة اسطة القانون أو بواسطة مقدمي األموال أو اإلالخاصة بو 
موارده وهذا يستلزم وجود وحدات محاسبية مستقلة ،وينبغي تصميم النظام المحاسبي ليفصح عن مدأ االلتزام 

غراض المحددة لها ،على سبيل المثال أن من حيث مصدر الموارد المالية واالستعمال في األبالقيود المفروضة 
ولذلك  ستعملت فع  لهذا الغرض ،نشاء مبنى للبلدية أنها قد اإحصلة من بيع سندات مصدرة لتمويل الموارد الم

فأن مثل هذه القيود تتطلب تقسيم السج ت المحاسبية في التنظيمات التي التسعى للربح إلى وحدات متوازنة ذاتيا 
 مسك السج ت المحاسبية عن احد ، ويترتب على ذلك أن تتعدد الوحدات المحاسبية بحيث تتولى كل وحدة

المفروضة على األموال وتعددها وتعدد  ( يوضح القيود6رقم ) و الشكل ، االموال وفق القيود المفروضة عليه
  ( 1) الوحدات المحاسبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 45، ص  1990مرجع سابق ، المحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات االجتماعية األيرى  السلطان وأبو المكارم ، ( 1)
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(6شكل رقم )  

 القيود المفروضة على األموال وتعدد الوحدات المحاسبية

 
 

( 45 ، ص1990سابق ،  مرجع، المحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات االجتماعية األيرى  المصدر:)    

  ً غير مقيدة وك  النوعين قد يكون قاب أوقد تكون مقيدة  األموال أن( يوضح 6ومن معطيات  شكل رقم )     
 :(1)ات محاسبية ربع وحد، ولهذا يكون لدينا أ لإلنفاقابل غير ق أو لإلنفاق
المال العام في : لتمويل العمليات مثل  فهو متااً ، نفاق وغير مقيد إللمحاسبية )أ( تتعلق بمال قابل لا الوحدة     
عن المال غير المقيد القابل يحاسب يطلق عليه مال العمليات و  جتماعيةاالحدات الحكومية و في التنظيمات الو 
 . لإلنفاقنه قابل إ ذإعن األموال نظام المحاسبة  باستعمالنفاق إلل

                                                           
 47 -46 ص، 1990مرجع سابق ، ، ية والتنظيمات االجتماعية األيرىالمحاسبة في الوحدات الحكومالسلطان و ابو المكارم ،  (1)

 األموال

ةيدقأموال غير م ةيدقم أموال    

 مال غير قابل لإلنفاق

 

ب وحده محاسبية  

 مال قابل لإلنفاق

 

 وحده محاسبية جـ

 نظام محاسبة األموال

 وحدة محاسبية )ج(

قلإلنفاقابل   مال  

 

أ وحده محاسبية  

لإلنفاقمال غير قابل   

 

 وحده محاسبية  د

األموالة نظام محاسب  

 وحدة محاسبية )أ(

 

 

 

 

األعمالطاع ة قنظام محاسب  

 وحدة محاسبية )ب(

األعمالة قطاع نظام محاسب  

 وحدة محاسبية)د(
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 ستعمالل مثل العقارات واألجهزة المتاحة  وغير مقيد لإلنفاقالوحدة المحاسبية )ب( تتعلق بمال غير قابل      
نه مال غير قابل إ إذ األعماللنظام المحاسبي في قطاع عنه وفقًا ل، ويحاسب في العمليات العامة للمنظمة 

 .نفاق إلل
غرض معين  نجازإلتكون الموارد مخصصة  أن، بمعنى نفاقإلاسبية )ج( مال مقيد وقابل لالمحالوحدة 

ربط  نفاق(، أوإلقابل ل ألنه) األموالمحاسبة عن ال ألسلوبوفقا  ، ويحاسب،مثل فرض ضريبة لصيانة الطريق 
نفاقهمات المانحين اهإس مستشفيات وهذا يحصل ال حدأجراء بحوث طبية في إفي الغرض المحدد لها كأن يكون  اوا 

                                                           . في التنظيمات االجتماعية الخاصة
 نجازإلضمن هذا المال الموارد المخصصة تيو  ،لإلنفاقالوحدة المحاسبية )د( تتعلق بمال مقيد غير قابل     

قطاع  المحاسبة في تنظيمات ألسلوبعنه وفقا ب ويحاسنجاز مشروع تحسين خدمة الكهرباء هدف معين ك 
موال  الموقوفة التي يعهد بها لهذا النوع من المال هي األ ألخرأا األمثلةنفاق( ومن إلغير قابل ل ألنه) األعمال
إيراد معين على أن ينفق إلنجاز غرض محدد. خاصة لتقوم باستغ ل رأس المال الوقف لتوليد  أوت عامة لتنظيما  

.التنظيمات التي ال تنتمي لقطاع األعمال و : مفهوم الوحدة المحاسبية  د الثانيالبع -  
التي التهدف ات لتنظيمفي اموال ويطبق مفهوم محاسبة األ، )المال( الذي يعني وحدة مالية ووحدة محاسبية  يعد

بين المال والتنظيمات بية ن طبيعة الع قة المحاس ضوء هذا ف نفاق وعلىإلقابلة ل أموالالتي تمول من للربح 
ن ا  ن االعتمادات المخصصة لها تمثل مجموع المال و ا  و ، هداف المال تنفذ أ إدارية أجهزةمجرد  اعتبارهاتتضمن 

تتعدد وتتباين  األعمال في تنظيمات قطاع أما، سج ت فرعية للمال  سج ت المحاسبية للتنظيمات بمنزلةال
 األموالن جميع هذه ا  و ، لممتازة والسندات والقروض والديون التجارية العادية وا األسهمموال متضمنة مصادر األ

ويكون ، هي التنظيم  األعمالقطاع  ن الوحدة المحاسبية في ا  و  ، توجه لتحقيق هدف واحد هو تحقيق الربح
 .(1) المحاسبي واإلب غموضوعًا للقياس 

الي .والتوازن  الم هوالتزامات: طبيعة موارد المال البعد الثالث -  
)مجموعة متوازنة من الحسابات التي تسجل فيها النقدية والموارد نه المال بأ بو المكارمأعرف السلطان و      

يعتمد على  لإلنفاقالقابلة  األموالوالمحاسبة عن  (ومايرتبط بها من التزامات فضاُل عن الرصيد المتبقي األيرى
 األموالوهي تتضمن ، بها من التزامات  وما يرتبط، ائلة الس األمواليعني المحاسبة فقط عن فكرة السيولة 

  .(2) نقدية يالل العمليات العادية للمال إلىيتوقع تحويلها  أيرى أصولأي  أوالسائلة النقدية 

                                                           
 .48 -47ص ، 1990مرجع سابق ، ، المحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات االجتماعية األيرى السلطان وأبو المكارم ، (1)

 
(2)

 .49 ص، 1990مرجع سابق ، ، المحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات االجتماعية األيرى السلطان وأبو المكارم ، 
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صول نها أإذ إتخرج من نطاق المحاسبة عن المال فغراض المال التي تستعمل في تحقيق أ واآلالتالعقارات  أما
عنها  يحاسبو ، جل ألنفاق لمواجهة التزامات قصيرة اإللتشكل موارد قابلة لنقدية  إلىة التتحول غير سائلة وعاد

يمثل الفرق بين فرصيد المال  أما ،الثابتة العامة  الموجوداتبواسطة مجموعة من الحسابات النظامية أي حسابات 
 ،نفرد كا ألياليعكس حقوقا على المال وهذا الرصيد  ، األجلقصيرة   المطلوبات إجماليو  الموجودات إجمالي

نما يمثل إ،  األعمالس المال الذي يعكس حقوق الم ك في تنظيمات قطاع ومن ثم فهو اليتشابه مع حساب رأ
 عن العمليات التي تحدث في المستقبل . األجلموارد متاحة لتسديد االلتزامات قصيرة 

GASB فك هما لديه سبية لألعمالالوحدة المحاسبية للمال تشابه الوحدة المحا إلى   ويشار بمصطلحات مجلس     
 أنولكن نقطة االخت ف تكمن في ، مجموعة متوازنة من الحسابات لتثبيت كافة العمليات التي تقوم بها الوحدة  

بية واألحداث التي تقوم بها وحدة األعمال بينما الوحدة المحاستشمل كافة العمليات  لألعمالالوحدة المحاسبية 
     ن كليهما لديه قيود يومية وسج ت وميزانا  و ، للمال تستعمل فقط مجموعة فرعية لألنشطة والموارد الحكومية 

                                                                                                  .  مراجعة (1)
يأخذ األبعاد  نهأترأ الباحثة  ربح ) موضوع البحث (إلى الالهادفة  مفهوم المال في الوحدات الحكومية غير ماأ

  :اآلتية 
.البعد األول : تصميم النظام المحاسبي   

من الخدمات تحت إدارة نفسه إذا كانت هناك وحدة حكومية أو مجموعة وحدات حكومية تعمل في إنتاج النوع 
 :(2) يأتيوم بما مشتركة وليست منفصلة قانونا عن الوحدة الحكومية وتق

تتقاضى أسعارا ذات داللة اقتصادية لمنتجاتها. -1  
دارتها .-2 تشغل وتدار بطريقة مشابهة لتشغيل الشركة وا   
تمسك مجموعة كاملة من الحسابات تمكن من تعيين فوائضها التشغيلية ، وادخاراتها ، وأصولها ، وخصومها ، -3

 وقياسها .  
فتعد وحدات مستقلة عن الوحدات  لربح معاملة شبه شركةإلى اهادفة الر ولكي تعامل الوحدة الحكومية غي

يجب أن تسمح الحكومة إلدارة الوحدة بقدر كبير من السلطة للتصرف ليس فقط فيما و  الحكومية التي تملكها 
موال التي تقع تحت سيطرتها .فقد تكون هذه األ يتعلق ب دارة عمليات اإلنتاج ولكن أيضا في استخدام األموال

                                                           
(1) Freeman&Shoulders, Governmental and non profit Accounting- Theory and practice” Op.Cit , 
2003, p:34. 

 .22-21ص  ، 2003، سابق  رجعم ، المحاسبة الحكومية من التقليد إلى الحداثةاسماعيل حسين ،  احمرو ، (2)
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Unrestricted Resourcesمتاحة  بالموارد غير  االستخدام أو االستغ ل بدون قيود ، في هذه الحالة تعرف 
  المقيدة

Restricted Resources    أو يقيد استخدامها واستغ لها ألغراض محددة فيطلق عليها الموارد المقيدة  
ق فيها النظام المحاسبي يطبهو الحال في العراق الذي  لقطاع األعمال كما اً ا المحاسبي مشابهلذلك يصمم نظامه

  .الموحد
. والتمويل الوحدة المحاسبية البعد الثاني :   

ربح من ممارسة أنشطتها يجب أن تتمكن من إلى اللكي تتمكن الوحدات المحاسبية الحكومية غير الهادفة     
س مالها كام  أو جزئيا من مدخراتها الخاصة أتمويل ر بأرصدتها العامة وائتمانها التجاري ، وتتمكن من  االحتفاظ

على األموال العامة  *الموازنة خارجوالتعتمد وحدات قطاع  ،(1) احتياطيات االهت ك أو عن طريق االقتراض أو
، باإلضافة إلى أن قطاع من إيراداتها الذاتية في هذا الوغالبا مايتم تمويل الوحدات ، في استمرارية  أنشطتها 

 أو االستثمار. ألموال إضافية للتوسع إذا احتاجتلها   ااً تمويلي اً ملحكومات في أوقات معينة قد تقدم دعا
. هوالتزاماتالمال البعد الثالث : طبيعة موارد   

وتعد وحدات ملسسية مستقلة ، ربح خدمات على أساس غير سوقي الوحدات الحكومية غير الهادفة إلى ال توفر  
 ربحللوحدات الحكومية غير الهادفة إلى ال اليشكل صافي فائض التشغيلو ، لة من الحسابات تمسك مجموعة كام

س المال الفعلية أو أ، والتقيد حسابات الحكومة سوأ تدفقات نقل الدخل ور عنصرا من عناصر إيرادات الحكومة
  .(2) المحتسبة بين هذه الوحدات والحكومة

                                                           
  .90، ص 2011، سابق ، مرجع  المحاسبة الحكوميةورخرون ، محمد خالد المهايني  (1)
 49، ص1990،سابق  مرجع  ية والتنظيمات االجتماعية األيرىالمحاسبة في الوحدات الحكوم، ابو المكارم  السلطان و (2)

 الموازنة : يمثل الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح التي تمارس أنشطة تجارية بطبيعتها .  خارج* قطاع 
 لهادفة للربح التي تمارس أنشطة غير تجارية بطبيعتها.**قطاع الموازنة : : يمثل الوحدات الحكومية غير ا
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 المبحث الثاني

 حلربإلى االنظام المحاسبي للوحدات غير الهادفة 

 ( سمات المالية والمحاسبية ، المقومات، الغراض المفهوم ،األهداف، األ    (

النظام المحاسبي في أيه منظمة العمود الفقري في عملها حيث إن وجود نظام محاسبي جيد يمكن  ديع      
 وتقديمها الضرورية للتقيد بمبادئ الشفافية بما في ذلك إعداد التقارير المالية المنظمة من توفير معظم العناصر

وتوفير العناصر األساسية المطلوبة لنظام الرقابة الداخلية يمكن المنظمة من كشف األخطاء وتصحيحها في 
الوحدة لسياسات ويمكن القول بأن تبني  ،ويمنع حدوث خروقات لحساباتها وسجالتها المالية ، الوقت المناسب 

مع معايير التقارير المالية  لمنشآت القطاع العام أو محاسبية واضحة ومتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية 
إلى باإلضافة إلى معايير المحاسبة المتعارف عليها للمؤسسات غير الهادفة ، الدولية) اإلبالغ المالي الدولي ( 

 صحيح .لربح هو الخطوة األولى في االتجاه الا
 وقد خصص هذا المبحث لغرض إلقاء الضوء على النقاط اآلتية:

 :  مفهوم النظام المحاسبي 1.2.1
تهدف األنظمة المحاسبية إلى تحقيق أغراض متعددة، وتختلف هذه األغراض في نوعيتها باختالف طبيعة      

نظام هو توفير معلومات محاسبية ألي أنشطة الوحدة اإلدارية التي توضع لها هذه األنظمة فالغرض الرئيسي 

  .(1) لمختلف المستخدمين الداخليين كاإلدارة أو الخارجيين كالزبائن

 للنظام المحاسبي نذكر منها :عدة  ريفاتوردت تعوقد 
عرف ، و  1980( لعام 2بيان مفاهيم المحاسبة رقم ) ( FASBمجلس معايير المحاسبة المالية )  أصدر      

  .(2) أنه نظام معلومات هدفه الرئيسي تقديم المعلومات المفيدة لمستخدمي القراراتالنظام المحاسبي ب
لتداخل وتزايد وتشابك عمليات الوحدة االقتصادية وزيادة الكميات الكبيرة في البيانات والمشاكل إلى اونظرا       

المعلومات ن يجمع أع نظام معلومات متطور يستطي وجودالمصاحبة لمثل هذه الزيادة أصبح من الضروري 
نظم ه ، لذلك البد من التطرق إلى مفهوم إلى كل من يريدها في الوقت الذي يناسب هاويبث هاويخزن هاويجهز 

                                                                                      . )*((AIS) المحاسبية المعلومات 
حد مكونات التنظيم اإلداري يختص بجمع وتبويب ألمعلومات المحاسبية بأنه عرف )سيكمن( نظام اوقد 

                                                           
،  2007بغداد،  ،، شركة النجوم للطباعة 1" ، طنظم المعلومات المحاسبية الجزراوي ، ابراهيم ، والجنابي ، عامر ،"  (1)
 . 23صعراق ، ال

 

(2)  FASB, “statements of Financial Accounting concepts No.2”, Qualitative Characteristics of 
Accounting Information, (Stamford Conn., 1980.   
 

)*(
  AIS: Accounting Information System . 
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ومعالجة وتحليل وتوصيل المعلومات المالئمة التخاذ القرارات إلى األطراف الخارجية ) كالجهات الحكومية ، 
دارة المؤسسة (الدائنين  . (1) ، المستثمرين ، وا 
لرربح ) موضروع البحرث ( إلى االمحاسبي في الوحدات غير الهادفة وترى الباحثة أن مفهوم نظام المعلومات       

يررتم تجميررع البيانررات الخاصررة بهررذه  برره الوحرردات الحكوميررة كافررة، و تلتررزم، إذ عرراله أفرري  اليختلررف عمررا ورد ذكررره 
وتحرردد وضررعها المررالي بوصررفها ، يررة الحكوميررة الوحرردات  ووضررعها فرري خالصررة موحرردة تبررين نتررائ  األنشررطة المال

ن واقرع البيانرات اليوميرة ويتم توفير هذه المعلومرات عرن طريرق التقرارير والقروائم الماليرة التري تعرد مر ،سسة واحدةمؤ 
نره يترأثر بكرل مرا يحردث فيهرا مرن أنه نظام مفترو  يأخرذ مرن البيئرة مدخالتره ويفررز لهرا مخرجاتره كمرا أكما  ،الفعلية

األنظمرة األخررى فري الوحردة الحكوميرة كالنظرام التشرغيلي  تغيرات اقتصرادية سياسرية وغيرهرا، وهرو يترأثر ويرؤثر فري
   النشاط المالي واالقتصادي للوحدة.والنظام اإلداري، وهو ذو إطار مرن يمتد لتغطية 

تؤدي المحاسبة دورها بوصفها نظامًا للمعلومات من خالل عملية مستمرة ومتكاملة يمكن تحديدها بصفة عامة و 
 :(2)هيإلى الربح هادفة الالحكومي للوحدات غير   النظام المحاسبي عناصر يرتكز عليها ةفي ثالث

حصر العمليات المالية المتعلقة بأنشطة الوحدة وتمثيلها وهي ( )المدخالتالمستندات المالية ويعبر عنها -1
القبض والصرف والتسوية،  إيصاالتومن أهمها  بصورة بيانات أساسية تسجل في الدفاتر المحاسبية

 .مذكرات تسوية مصرفية ، البنك مدينة ودائنة  إشعارات، يراداتإلمصروفات وامستندات ال
تشغيل البيانات األساسية ومعالجتها بموجب وهي ، ( المحاسبية المعالجة)السجالت المالية ويعبر عنها -2

مالية  مجموعة من المفاهيم والفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها لتحويل هذه البيانات إلى معلومات
والسجالت المحاسبية ،  واألستاذ، دفاتر اليومية ومن أهمها ،  تخدم أغراض مستخدمي هذه المعلومات

 .المساعدة والسجالت اإلحصائية أو الرقابية الرئيسية و 

 إيصال المعلومات التي يتم معالجتها إلى الجهات ذاتوهي ( )المخرجاتالتقارير والقوائم المالية ويعبر عنها-3
قائمة الموقف المالي ، قائمة النشاط ، قائمة الحركة ومن أهمها ،  وذلك من خالل مجموعة من التقارير، قة العال

 النقدية . 
يتم إضافة مكونين آخرين هما : الرقابة والتغذية العكسية ويمكن فهم التغذية ومنفعته ومن أجل زيادة فعالية النظام 

جل أمن وتقييمها م ، أما الرقابة فهي تتضمن متابعة التغذية العكسية العكسية على أنها بيانات عن أداء النظا
جراء التعديالت الضرورية وتقييمها ، نجاز أهدافه إتحديد مدى اتجاه النظام نحو                                         .(3)وا 

بمراحله  إلى الربحير الهادفة الحكومي في الوحدات غ( يوضح مكونات نظام المعلومات المحاسبي 2)رقم والشكل 
 ة وجميع العمليات التي يختص بها المختلف

                                                           
، نظييم المعلومييات المحاسييبية اتخيياا المييرارات )م.يياهيم وآخييرون  سييعيدموسييكوف، سييتي.ن.أ.،.، ترجميية كمييا  الييدين و، مييارج.  كمن سييي (1)

 . 25، ص  2005وتطبيمات(، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
  30، األردن، ص2000لنشر والتوزيع، ، دار المستقبل ل 1، طأصول المحاسبة بين النظرية والتطبيق"الرفاعي، وآخرون، " (2)

(3)
 .234، ص  2009، مطبعة جامعة دمشق ،  "نظرية المحاسبة "لقاضي ، حسين وآخرون ، ا 
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 (2شكل رقم )

 إلى الربحمكونات نظام المعلومات المحاسبي في الوحدات غير الهادفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  32، مصر ، ص 2000درية ،المصدر : عطية ، هاشم احمد، " مدخل الى نظم المعلومات المحاسبية ، دار النشر الجامعية ، االسكن

 

 

الحكومي في  ت المحاسبينظام المعلوما
  إلى الربحالوحدات غير الهادفة 

 المدخالت

In put                    

إيصااالت القابو والصارف  -
 والتسوية  

مسااااااااتندات المصااااااااروفات  -
 واإليرادات 

إشاااااعارات البنااااا  مديناااااة   -
 ودائنة  

    مذكرات تسوية مصرفية  -

  

-  

-  

 المعالجات 

Processing                    

 تر اليومية واألستاذدفا -

السااااااااااجالت المحاساااااااااابية الرئيسااااااااااية  -
 والمساعدة

  الرقابية السجالت اإلحصائية أو -

 المخرجات

Out put                     

  الميزانية العامة  -

 الدخلقائمة  -

 قائمة الحركة النقدية   -

 

  

 وخطط أهداف
 تنفيذية السلطة الرقابة 

                                                                                                                                               رقابة السلطة -

 لتشريعيةا

  

 التغذية العكسية

Feed  Back 

 

 *بتصرف من الباحثة 
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  : إلى الربحفي الوحدات غير الهادفة تهم ااجتيحاو   مستخدمي المعلومات المحاسبيةفئات 

 (Kieso)يررى حيرث  عمرال علرى تقسريم مسرتخدمي المعلومرات المحاسربية ألجرت العرادة فري تنظيمرات قطراع ا    
واالخررتالف بررين ، ن مو المسررتخد الترري يتخررذهارارات أن االحتياجررات مررن المعلومررات المحاسرربية تعتمررد علررى نرروع القرر

 :(1) يمكن تقسيمهم إلى مجموعتين هما إذالمستخدمين أنفسهم 
  ن و ن الداخليالمستخدموInternal Users ن في رجال إدارة التنظيم بمستوياتهم المختلفة . و ممثل 

 ن و ن الخارجيو المستخدمExternal Users ائنين التجاريين وغيرهم من ن في المالك والمقرضين والدو ممثل
 أصحاب المصالح . 

اتسراعًا ، فهنالرك  أكثررسرنجد انره يأخرذ شركاًل  إلرى الرربحالوحدات غير الهادفة وعند استقصاء مثل هذا التقسيم في 
ويسرعون لالسرتفادة منهرا  ،لهرذه الوحردات فئات عديدة من المسرتخدمين الرذين يهتمرون بمخرجرات النظرام المحاسربي 

 Jeterفقرد برين)  األداءوتقرويم كفايرة ، الرقابرة  أوالتنفيرذ  أوسرواء فري مجرال التخطريط  عمرالهمأ دائهرمأفري ترشريد 
&Chaney)  ومنهرا الوحردات  إلرى الرربحالوحردات غيرر الهادفرة برأن المسرتخدمين المحتملرين للتقرارير الماليرة فري ،

، المسررتفيدين مررن  يرين، الموظفررون ، المررد ، الرردائنون الحكوميررة، يتضررمن دافعرري الضرررائب، المسررتثمرين، المررانحين
الخرردمات ، المحللررين المرراليين، السماسررررة ، االقتصرراديين، السررلطات الضرررريبية ، السررلطات القانونيررة، المشررررعين ، 

البررراحثين، المدرسرررين، ، االتحرررادات أو الجمعيرررات التجاريرررة ، نقابرررات العمرررال،  اإلعرررالمالصرررحافة الماليرررة ووسرررائل 
مجاميع من المستخدمين الرئيسريين للتقرارير الماليرة  خمس FASB دراسة أجريت لصالح تنما حدد. بي(2) الطالب

، المروارد ، مروفرووالهيئرات الرقابيرة، والمسرتثمرون والردائنون  التشريعيةالخارجية للحكومة وهم المواطنون ، السلطة 
 .(3)ية للحكومة(المعلومات الداخل إلىلم يستطيعوا الوصول  إذاالحكوميون ) يرونوالمد

 باإلمكرراننرره أ إالمجموعررة مررن المسررتخدمين  أوخررتالف طبيعررة المعلومررات الترري تحتاجهررا كررل فئررة إلررى انظرررا       
الترري تتوقررع هررذه الفئررات مررن النظررام المحاسرربي الحكررومي توفيرهررا بصررورة مناسرربة مررن  األساسرريةاالحتياجررات  تحديررد

فرري مررا يررأتي أهررم فئررات المسررتخدمين للمعلومررات المحاسرربية  نوضررح أنحيررث الشرركل والمحترروى والتوقيررت، ويمكررن 
 مجموعتين هما: إلىمن المعلومات مقسمين  األساسيةواحتياجاتهم   إلى الربحفي الوحدات غير الهادفة  الحكومية

 
 
 

                                                           
(1) Kieso, Donald & Wegandt, Jerry & Kimmel, Paul D., "Financial accounting", 3th. Ed, U.S.A., 

2000, p:3 . 
 

 (2) Jeter, Debra C. & Chaney, paul K., “Advanced Accounting” . N. Y.: JONGN Wiley & Sons. 
Inc,2001,p: 770. 
 

(3) Jones, Rowan &Maurice, Pendlebury ,”Public Sector Accounting”,5th ed.,prentice Hall,London, 
2000,p132 . 
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 الداخلية: األطراف :أوال
 إليرهالرذي يعهرد ميرة لتنظيمرات الحكو إلرى اوتمثل هذه المجموعة من المسرتخدمين الطررف الرداخلي بالنسربة  

ويمكررررن تقسرررريم هررررذه المجموعررررة مررررن ، المخططررررة  األهرررردافنجرررراز إبررررالموارد االقتصررررادية العامررررة السررررتخدامها فرررري 
 كما يأتي:قسمين المستخدمين 

 الجهات المركزية : -1
وتحترراه هررذه ، وفرري بعررض الحرراالت البنررك المركررزي ، وتشررمل الجهررات المركزيررة وزارترري الماليررة والتخطرريط   

كبررر متابعررة التغيرررات فرري أتقررارير ماليررة دوريررة تسرراعدها فرري متابعررة التطررورات فرري االقتصرراد وبصررورة  إلررى الجهررات
الحكوميررة والتخطرريط طويررل وقصررير  اإلداريررةالوحرردات  أداءجررل تقررويم كفايررة أوالمصررروفات والرردين مررن  اإليرررادات

  . (1) وتقويم االنحرافات أنشطتهااألجل وتحقيق الرقابة الذاتية على 
 الحكوميون : يرونالمد -2
كمرا وضرحها مجلرس معرايير  الحكوميرة علرى اخرتالف مسرتوياتهم األجهرزةوتشمل هذه الفئة المسرؤولين فري   

( ، الررذين يجررب أن يحصررلوا علرررى المعلومررات الكافيررة عبررر التقررارير الداخليررة التررري GASBالمحاسرربة الحكوميررة ) 
ي كمررا أكررد مكتررب المحاسرربة العررام األمريكرر، بمسررؤولياتهم  يصرردرها النظررام المحاسرربي الترري تمكررنهم مررن النهرروض 

(GAOأن الحكومررررة بحاجررررة إلررررى معلومررررات مفيرررردة ومناسرررربة ل )لمسرررراعدة فرررري عمليررررة اتخرررراذ القرررررارات، واإلشررررراف ،
 .(2) والمتابعة ، وقياس األداء ، وفرض السيطرة على األصول والمحافظة عليها

 
 الخارجية: األطرافثانيا : 

لمجموعرررة عرررددًا كبيررررًا مرررن مسرررتخدمي المعلومرررات المحاسررربية الحكوميرررة مرررن خررراره الجهررراز وتشرررمل هرررذه ا 
هررؤالء المسررتخدمين علررى شرركل مجرراميع متجانسررة كمررا حررددها مجلررس  أهررمويمكررن بيرران ، للرردول  واإلداريالتنفيررذي 

 وكما يأتي :  GASBمعايير المحاسبة الحكومية 
 السلطة التشريعية والهيئات الرقابية : -1
القواعرد التري  على المال العام  التري تسرن هي صاحبة الواليةو ، الممثل المباشر للمواطنين السلطة التشريعية  تعد 

أو التصررف بهرا فري حردود المبرالغ واألغرراض ، تمنح السلطة التنفيذية صالحيات قبض األمروال العامرة أو إنفاقهرا 
وعررن طريررق ي تررنص عليهررا التشررريعات الماليررة المختلفررة ،الترري ترررد فرري الموازنررة العامررة للدولررة والحرردود األخرررى الترر

إضررافة إلررى التقررارير الرقابيررة الخارجيررة تمررارس ، القرروائم الماليررة المنشررورة والتقررارير الماليررة الترري تطلبهررا خررالل الفترررة 
الموازنررة  وتررتمكن مررن رقابررة أداء السررلطة التنفيذيررة وتقويمهررا ، ومرردى التزامهررا بقررانون، السررلطة التشررريعية مهامهررا 

                                                           
(1)  w w w .university of pretoria.etd,” Accounting and accounting Information", 2006 , p : 43-48 

 

(2)
 . 34ص  ،مرجع سابق  ، ،" المحاسبة الحكومية "الخطيب ، خالد  ;ميالة ، بطرس  ; ، محمد خالد  المهايني 
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العامررة ، ومسرراءلتها عررن أي انحرافررات كمررا تسرراعد المعلومررات السررلطة التشررريعية فرري وضررع الخطررط المسررتقبلية ، 
قرار الموازنات العامة المقبلة  .(1)وا 

 المواطنون :  -2
ضرررررائب، النرررراخبين، ومتلقرررري دافعرررري المثررررل )بررررأن المررررواطنين  GASBمجلررررس معررررايير المحاسرررربة الحكوميررررة  أكررررد 

 برأداءكرل الحقرائق المتعلقرة فري معرفرة ولهرم الحرق بكرل صرراحة ووضرو   األولرىالمصرلحة  أصرحابهرم ( الخدمات
ضررمن معلومرررات تقررارير تت إلررىوتحترراه هررذه الفئررة ، الحكومررة الختيررار ممثلرريهم فرري الدولررة عنرردما تررتم االنتخابررات 

 أفرررادمررن  تلمرروارد الترري جمعرروا األمرروالالحكوميررة فرري اسررتخدام  األجهررزةمرردى كفايررة  فتعررر  ومؤشرررات تفيرردهم فرري 
وسرربب الشررعب.  أفرررادمرردى العدالررة فرري توزيررع السررلع والخرردمات الحكوميررة علررى  ففرري تعررر   وأيضرراالشررعب وثرواترره، 

مملوكة للشرعب  أماالموارد االقتصادية التي تستخدمها الحكومة هي  أنالمواطنين هو  إلىتقديم المعلومات المالية 
 . (2) ديعرف مقدار هذه الموار  أنجمعت منه مباشرة، ومن حقه  أو
 : ن و ن والمحتملو الحالي نو المانح -3
الذين يعتزمون تقديمها سواء الحاليين والمحتملين التبرعات أو  اإلعاناتالموارد و مقدمي يتضمن المانحون   

 ،سررانيةأكررانوا داخليررين أي مررن داخررل البلررد أم خررارجيين مثررل حكومررات الرردول المانحررة للمسرراعدات والمنظمررات اإلن
وكررذلك  ،لإلعانرراتتقررارير تتضررمن معلومررات عررن سررعة الخرردمات المدنيررة العامررة للمسررتلمين  إلررىوتحترراه هررذه الفئررة 

بشرأن ومات عرن عمليرات الموازنرة ، مستندات تفصيلية للمشاريع والبرام  المقدمة لتمويلها. فضاًل عن الحاجة لمعل
 . (3) اه الخدماتاالستمرار في إمداد المنظمة بالموارد الالزمة إلنت

 :  المقرضون  - 4
 األوراق وأخصرائين لردى المصرارف التجاريرة ، ين في شؤون الحكومة العامليوتشمل هذه الفئة الخبراء المحلل     

 إلررى المقرضررون للحكومررة. ويحترراه  األمرروال برررقراض، وكلهررا معنيررة  ت االئتمررانوشررركات التررأمين وشررركا، الماليررة 
تفيررد فرري تقررويم وضررع السرريولة والحالررة الماليررة ومجمرروع المبررالغ المسررتحقة الرردفع ومجمرروع  تقررارير تتضررمن معلومررات

  .(4) ااسترداده إمكانيةالخصوم والمداخيل ومصادرها لالطمئنان على استثماراتهم ومدى 
فرري دراسررتها المعنونررة ) إطررار المعررايير المحاسرربية ( الصررادرة عررن لجنررة   INTOSAIوقرردمت منظمررة االنتوسرراي 
 : (5)دراسة تضمنت مستعملي التقارير المالية وحاجتهم التي حددتها باالتي 1995المعايير المحاسبية عام 

                                                           
 . 31ص ،  2011، سابق  رجعم ، ،" المحاسبة الحكومية "المهايني ، محمد خالد وآخرون ، (1)

 

(
2) Granof , Michael H., “ Government and Not-For-Profit Accounting”, 2nd Ed, John Wiley & Sons, 
Inc.,2001, p :17 .                                                                                                            

(3)
نظرية شرويدر ، ريتشارد وكالرك ، مارتل  وكاثي جاك، ترجمة كاجيحي ، خالد علي احمد وفال ، ابراهيم ولد محمد ، "   
 .82، السعودية ، ص 2006،الرياض ،   ، دار المريخ للنشر حاسبة "الم

(4)
 .  55-54، ص 2011، عمان،األردن ،   في القطاع العام"معايير المحاسبة الدوليةإصدارات "، االتحاد الدولي للمحاسبين 

(
5)  INTOSAI , “Accounting Standards Framework “, CAS , GAO, U.S.A,1999,p:14-16. 
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 ومجالها ووضعها المالي .  أنشطتهافهم الحجم العام للحكومة وطبيعة  -
 والتنبؤ بها .  أنشطتهافهم طريقة الحكومة في تمويل  -
 الحكومة والتنبؤ بها .  أنشطة آثارفهم  -
 وتكاليف أنشطتها . ، ا إذا كانت الحكومة أنجزت ماوعدت به تحديد م -
ن نوعيرة المعلومرات رتعدد الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسربية ، كرذلك فرنستنت  ماسبق ذكره ومن خالل      

 تخراذ قرراراتهم علرى االمطلوبة تختلف من فئة إلى أخرى تبعرا الخرتالف حاجراتهم لهرذه المعلومرات التري تسراعدهم 
ن قرردرة المسررتخدمين فرري اسررتيعاب المعلومررات المحاسرربية الترري يررتم اإلفصررا  عنهررا رالمختلفررة ، فضررال عررن ذلررك فرر

الترري ذات الغرررض العررام ماليرة القرروائم التقررارير و ال إعردادقررد تختلررف مرن مسررتخدم إلررى آخرر . ولررذلك يمكررن وتفسريرها 
لترري تحتاجهررا الجهررات ذات ا التقررارير الخاصررةباسررتثناء بعررض  ت الفئررات المختلفررة مررن المسررتخدمينتفرري باحتياجررا

 التري تتطلبهرا التشرريعات والقروانين الصرادرة وبمرا يخردم فري التحقرق مرن كفايرة  اسرتخدام المروارد االقتصراديةالعالقة 
 .وفاعليتها 
 *إلى الربح وظائف نظام المعلومات المحاسبي الحكومي في الوحدات غير الهادفة  يوضح ( 3رقم )والشكل 

 ( 3ل رقم )الشك
 إلى الربحوظائف نظام المعلومات المحاسبي في الوحدات غير الهادفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 77ص مصر، ،  2005، جامعة اإلسكندرية ،  "نظم المعلومات المحاسبية" عبد المقصود وآخرون ، السيد المصدر: ديبان، 

  بتصرف من الباحثة*

الحكومي  نظام المعلومات المحاسبي

 بحإلى الر في الوحدات غير الهادفة 

 تقارير مالية

 مستندات

 تقارير المدقق 

 تقارير مالية

 مستندات

 مستخدم خارجي مستخدم داخلي
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كما و لمستخدمي المعلومات المحاسبية الحاليين المرتقبين  اً عام يكالً ه (lebas) &(Stolowy)كل من  حدد وقد
 : (  4موضح في الشكل رقم ) 

 
(4شكل رقم )  

 هيكل عام لمستخدمي المعلومات المحاسبية                              

 

Source : stolowy & lebas " Corporate financial Reporting – A Global perspective "(2002), 
Washington , USA :page 17 . 

 بتصرف من الباحثة *

 : إلى الربحفي الوحدات غير الهادفة  الحكومي المحاسبيالمعلومات نظام أهداف  2.2.1

ام ويلتقري النظر يسعى كل نظام لتحقيق هدف معين، وتتضح أسباب إنشائه من خالل األهداف التي ينشد تحقيقها،
الترري تتمثرل فري النقرراط  المحاسربي الحكرومي مرع األنظمررة المحاسربية األخررى فرري كونره يهردف إلررى تحقيرق األهرداف

 : (1) االتية 

                                                           
(1)

، 2003" دار المسيير  لنشرير والزيع يع ، عميا  ،  المحاسبة الحكومية من التقليدد إلدى الحدا دةاحمرو ، اسماعيل حسين ، "  

 . 38-37األرد ، ص 
 

جهات 

 مركزية 
 المستخدمين الداخليين 

 المستخدمين

 المستخدمين الخارجيين 

المانحين الحاليين 

 الممرضون المواطنون والمحتملين

المدراء 
 الحكوميين

سلطة تشريعية 

 الرقابة وهيئات 
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تررروفير المعلومرررات و ، ترشرريد اإلنفررراق الحكررومي والتحقرررق مرررن كفاءترره وفاعليتررره فرري تحقيرررق األهرررداف المخططررة  .1
 .  لنتائ  المرجوة منهاا اقهالالزمة لتقويم البرام  واألنشطة للتأكد من تحقي

توفير المعلومات الالزمرة إلعرداد الحسرابات القوميرة مرن خرالل توطيرد العالقرة برين نظرامي المحاسربة الحكوميرة . 2
 . والقومية 

  السياسررات الماليررة للدولررة لمسرراعدة اإلدارة فرري تخطرريط ترروفير المعلومررات الالزمررة عررن أداء الوحرردات الحكوميررة. 3
  .(1)وتنفيذها 

واإلفصا  عن النتائ  المالية واالقتصادية لألنشطة ونفقاتها الدولة  على ايراداتتحقيق الرقابة اإلدارية الفعالة   .4
 .بما يتفق مع القوانين واللوائح وتحديد تكاليفها ، والبرام  الحكومية 

ت حررال وقوعهررا ، ومحاسرربة النحرافرراأداة السررلطة التنفيذيررة لمتابعررة تنفيررذ الموازنررة العامررة للدولررة ومعالجررة ا د. يعرر5
 وتجنب وقوعها في المستقبل . ، عنها  المسؤولين

فقررد أبرررز أهررداف النظررام المحاسرربي  1970أمررا دليررل المحاسرربة الحكوميررة الصررادر عررن هيئررة األمررم المتحرردة عررام 
 : (2) الحكومي وفق مايلي

 قوانين واألنظمة النافذة . أن تتالءم نظم المحاسبة الحكومية مع المتطلبات الدستورية وال.1
ن وظرائف الحسرابات والموازنرة تعرد مرن أل. أن تتطابق نظرم المحاسربة الحكوميرة مرع تصرنيفات الموازنرة العامرة ، 2

                                                                                                                                                                              العناصر المتكاملة لإلدارة المالية . 
جلهرا حصرلت األمروال العامرة أاألغرراض التري مرن األهرداف و الحسابات بطريقة تفصح بوضو  عرن ب االحتفاظ  .3

 البرام  .تنفيذ وأنفقت ، والمستويات اإلدارية المسؤولة عن الجباية واإلنفاق على 

الالزمرة لتطروير التخطريط  األساسريةالمعلومرات  إلىتكون النظم المحاسبية الحكومية قادرة على تلبية الحاجة  أن.4
عداد  .  األداءوتقييم  البرام  وا 

عررادة، . االحتفرراظ بالحسررابات الحكوميررة بطريقررة تمكررن مررن تقررديم البيانررات الماليررة الالزمررة للتحليررل االقتصررادي 5  وا 
 الحسابات القومية . تطوير  المساعدة فيو ، حكومية تبويب المعامالت ال

الحكوميررة الترري  أن مررن أهررم أهررداف نظررام المعلومررات المحاسرربي الحكررومي فرري الوحرردات:  وتاارا الباحثااة
هرو إعطراء المعلومرات الضررورية لمسراعدة اإلدارة ) موضوع البحث ( تمارس نشاطًا مشابهًا ألنشطة القطاع العام 

 ،علرى المسراءلة لرذلك تركرز المسراءلة ايعنري أن هنراك تركيرز كفراءة وفعاليرة ، مرا ماليرة والبشررية بفي إدارة مواردها ال
                                                           

، دار الكتررب ، كررربالء ،  1العررواد ، أسررعد محمررد علرري والججرراوي، طررالل محمررد علرري ، " اساسرريات المحاسرربة الحكوميررة " ، ط  (1)
    . 17-16ق ، ص ، العرا 2012

 .  296 -295ص  ، 2011سابق ، المحاسبة الحكومية ، مرجعوآخرون ،  ، محمد خالد المهايني  (2)
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إذا مرا أدركنرا أن اغلرب مروارد  وبشركل خراص ،على عدة جوانب من أهمها المساءلة عن الموارد وكيفية اسرتخدامها
وكرررذلك المسررراءلة عرررن االلترررزام العرررام بالمتطلبرررات القانونيرررة  ،وهررري تمويرررل ذاتررري، تلرررك الوحررردات هررري مررروارد ذاتيرررة 

والتعاقديرررة والسياسرررات اإلداريرررة الموضررروعة ، وأيضرررا المسررراءلة عرررن نترررائ  البررررام  واألنشرررطة مرررن واقرررع االنجرررازات 
يركز علرى إنتراه معلومرات تحقرق  هذا النوع من التنظيمات النظام المحاسبي في المتحققة ، من أعاله نستنت  أن 

يركز النظام  الساس وعلى هذا األ، وذلك بسبب خضوع هذه التنظيمات لقيود قانونية، المالية  قابة على التدفقاتر 
وان  مرروال ،ة عررن األءلعررن العمليررات بررداًل مررن التركيررز علررى المسررا ةلالمسرراءالمحاسرربي فرري هررذه التنظيمررات علررى 

من التقارير أو المعلومرات تسرتعمل ألغرراض التخطريط  النظام المحاسبي في التنظيمات الحكومية يوفر نوعًا واحداً 
 ن .ين أم الخارجييوالمتابعة والرقابة سواء بمعرفة المستخدمين الداخلي

يعتمرد علرى اتجاهرات اإلدارة و زمرة مرات الالفري تروفير المعلو يتمثرل فالتنظيمرات هرذه أمرا دور النظرام المحاسربي فري 
المبررادئ المحاسرربية الترري تسررتهدف ترروفير معلومررات تفصررح عررن نتررائ  ورغبتهررا فرري ترشرريد قراراتهررا فضرراًل عررن دور 

تقرويم كفراءة وفاعليرة اسرتغالل المروارد المتاحرة  زهرا المرالي ، األمرر الرذي يسراعد علرىعمليات هذه التنظيمات ومرك
يم نظررة حسرنة ولتقرد، لديمومتها  اً أساسي اً ن مواردها تشكل ركنألن من أهدافها هو تعظيم مواردها بمقابل نفقاتها أل

 . ن األخيرة هي التي أنشأتها وكذلك هي الداعم األساسي لها في حالة خفض مواردها ألمن السلطة التنفيذية 
: لربح إلى االحكومي في الوحدات غير الهادفة النظام المحاسبي  غراوأ  3.2.1 

لتي تساعد اإلدارة على القيام من خالل مايقدمه من الوظائف والمهام ا الحكومي النظام المحاسبيتتمثل أغراض 
 :(1) بواجباتها على أكمل وجه وتتمثل باالتي

خراه ، بأول في الدفاتر والسجالت  الً حماية أموال الوحدة عن طريق اإلثبات المالي للمعامالت أو  - وا 
 معلومات توضح حركة االيرادات والنفقات والنقد في المصارف . 

بيان التغيرات التي حدثت عليهما المشروع وحقوقه و  أصولعلى التي تكفل المحافظة  اإلجراءاتيتضمن  -
 للوحدة شخصية اعتبارية مستقلة عن إدارتها.  وذلك ألن، نتيجة المعامالت التي تمت خالل الفترة المالية 

وذلك لتساعد في التخطيط والرقابة ، تحليل ايرادات ونفقات الوحدة حسب مصادرها وطبيعتها ومجاالتها  -
                                        .   (2)داء والسيما في توجيه الموارد وفي ترشيد النفقاتوتقويم األ

إظهار أعمال الوحدة من خالل تقديم معلومات في صورة تقارير مالية دورية تقدم لإلدارة لتساعد في  -

                                                           
 

 

(1)
 .32ص :،  2001سابق ،  رجعم،  " محاسبة الوحدات غير الهادفة للربح " حسين ، شحاته ، 

(2)
عداد موازنة البرامج واألداء" المحاسبة الحالوردات ، خلف عبد اهلل و الدباس ، سهيل بسيم ،   ، الوراق للنشر  1" ، طكومية وا 

 .59، عمان ، ص :  2009والتوزيع ، 
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والمالي للوحدة في نهاية  المركز النقدي فيثر ذلك أمعرفة حركة التدفقات النقدية من موارد ومصارف و 
 اإلفصا  عن المشكالت والمعوقات وسبل تذليلها .  علىالفترة المالية ، كما تساعد 

من أساسيات  دتقديم معلومات تساعد في وضع الموازنات التقديرية للوحدة خالل الفترة المقبلة وهذا يع -
 التخطيط والرقابة وتقويم األداء للوحدة . 

 

 : إلى الربحالحكومي في الوحدات غير الهادفة  م المحاسبيمقومات النظا 4.2.1
يطلق مصطلح مقومات النظام المحاسبي على مجموعة من العناصر المادية كالسجالت والمستندات          

جراءاته النظام  ألشخاص المنفذين لعملياتالمتمثلة باالت المساعدة والعناصر المعنوية واآل مثل المحاسبين وا 
وتختلف هذه المقومات باختالف األهداف المطلوبة من النظام واختالف البيئة التي  ين الداخليين وغيرهم.والمراجع

يعمل فيها وعليه البد من توفير هذه المقومات من أجل تقديم المعلومات إلى متخذي القرار في الوقت المناسب 
واليختلف النظام من أجله تم إعدادها،  بشكل يمكن االستفادة منها، والبد من أن تكون مالئمة للغرض الذي

المحاسبي الحكومي عن أي نظام محاسبي آخر من حيث المقومات والعناصر األساسية التي تشكل اإلطار العام 
 :(1) ن تلخيص تلك المقومات بما يأتيويمك، للنظام 
بي، ومصردر األحكرام فيره، بي، ومصردر األحكرام فيره، تشكل هذه المجموعة اإلطار الفلسفي العام للنظام المحاستشكل هذه المجموعة اإلطار الفلسفي العام للنظام المحاس: :   القواعد والمعاييرالقواعد والمعايير  --11

وهي التي تحدد مساراته، وتوجره أعمالره وتحكرم إجراءاتره. أمرا مصردر هرذه القواعرد والمعرايير فتتكرون مرن) القروانين وهي التي تحدد مساراته، وتوجره أعمالره وتحكرم إجراءاتره. أمرا مصردر هرذه القواعرد والمعرايير فتتكرون مرن) القروانين 
  والتشريعات الحكومية، القرارات اإلدارية، الصرف، االجتهادات الشخصية(. والتشريعات الحكومية، القرارات اإلدارية، الصرف، االجتهادات الشخصية(. 

الدولية والعالمية التي يشتق عملهرا مرن الدولية والعالمية التي يشتق عملهرا مرن   أن من المصادر المهمة األخرى هي الهيئات المحاسبيةأن من المصادر المهمة األخرى هي الهيئات المحاسبية  وترا الباحثةوترا الباحثة
  المتغيرات البيئية التي ينبغي مواكبتها على وفق اإلطار المفاهيمي للنظرية المحاسبية.المتغيرات البيئية التي ينبغي مواكبتها على وفق اإلطار المفاهيمي للنظرية المحاسبية.

البناء التنظيمي العام، وأسلوب تقسيمه ومستويات تقسريمه راسريًا والعالقرات التري  ويقصد به: هيكل النظام -2
، طبيعة ، ويتأثر هيكل النظام المحاسبي بعدد من العوامل منها حجم المنظمةتربط بين مكونات النظام راسيًا وأفقياً 

 نشاطها، أهدافها، شكل الملكية، ونوعية المعلومات المطلوبة. 
وتشرمل الوسرائل مجموعرة األوراق وتشرمل الوسرائل مجموعرة األوراق إن نظرام المعلومرات المحاسربي يتطلرب وسرائل إليصرال البيانرات، إن نظرام المعلومرات المحاسربي يتطلرب وسرائل إليصرال البيانرات، : :   الوسائلالوسائل--33

  ، المجموعة الدفترية.، المجموعة الدفترية.المجموعة المستندية المجموعة المستندية   الثبوتية ،الثبوتية ،
  دليل الحسابات:دليل الحسابات:  --44
ويحقررق ويحقررق وتصررنيفها ، وتصررنيفها ، المعررامالت االقتصررادية المعررامالت االقتصررادية لررذي يجررري علررى أساسرره تحليررل لررذي يجررري علررى أساسرره تحليررل يعررد الرردليل المحاسرربي اإلطررار العررام ايعررد الرردليل المحاسرربي اإلطررار العررام ا  

  علررىعلررىويسرراعد ويسرراعد ، ، اسرتخدام الرردليل المحاسرربي فوائرد متنوعررة منهررا اختصررار الوقرت والجهررد فرري كتابررة أسرماء الحسررابات اسرتخدام الرردليل المحاسرربي فوائرد متنوعررة منهررا اختصررار الوقرت والجهررد فرري كتابررة أسرماء الحسررابات 
، ، مررا يسررمح بتجميررع الحسررابات وترحيلهررا، كررذلك يسررهم فرري الضرربط الررداخلي مررا يسررمح بتجميررع الحسررابات وترحيلهررا، كررذلك يسررهم فرري الضرربط الررداخلي وتركيزهررا وتركيزهررا ة ة العمليررات المحاسرربيالعمليررات المحاسرربيتبويررب تبويررب 

                                                           
 
 
 . 210،ص 2003، دار الشرق ،عمان ،1، ط1، ه اصول المحاسبة الحديثة "العيسى ، ياسين احمد ،" (1)
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ويسررهل إجررراء المقارنررات بررين الشررركات ذات النشرراط المتشررابه، كررذلك يسررهل عمررل اإلحصررائيات عررن أوجرره النشرراط ويسررهل إجررراء المقارنررات بررين الشررركات ذات النشرراط المتشررابه، كررذلك يسررهل عمررل اإلحصررائيات عررن أوجرره النشرراط 
  ..(1)  المختلف لوحدات الشركةالمختلف لوحدات الشركة

لومرررات الماليرررة إلرررى مسرررتخدميها، لومرررات الماليرررة إلرررى مسرررتخدميها، هررري مخرجرررات الرررنظم المحاسررربية، وهررري تمثرررل أداة لحمرررل المعهررري مخرجرررات الرررنظم المحاسررربية، وهررري تمثرررل أداة لحمرررل المع  ::التقااااريرالتقاااارير  --55
    --ويمكن تصنيف التقارير والقوائم المالية إلى مجموعتين أساسيتين:ويمكن تصنيف التقارير والقوائم المالية إلى مجموعتين أساسيتين:

  تقارير مالية متضمنة بيانات محاسبية مخصصة للجهات الخارجية.تقارير مالية متضمنة بيانات محاسبية مخصصة للجهات الخارجية.  --أأ
  جهات داخلية.جهات داخلية.للتقارير مالية متضمنة بيانات محاسبية مخصصة لتقارير مالية متضمنة بيانات محاسبية مخصصة ل  --بب
ن تشرغيل النظرام يرتم أوالقواعرد تهردف إلرى التحقرق مرن  هي مجموعة من اإلجرراءات نظم الرقابة الداخلية: -6

وفررق مرراهو مخطررط عنررد تصررميمه ، وان النظررام يحترروي علررى كافررة اإلجررراءات الرقابيررة الترري تضررمن صررحة 
 المدخالت وعمليات المراجعة والمخرجات . 

النظررام النظررام هررم مجموعررة مررن األفررراد )المحاسرربين( تعمررل علررى تشررغيل عمليررات هررم مجموعررة مررن األفررراد )المحاسرربين( تعمررل علررى تشررغيل عمليررات : المنفااذون للنظااام المحاساابي  -7
المنشررأة  ويتولررون تنفيررذ خطرروات الرردورة المحاسرربية الترري تضررمنها النظررام المحاسرربي فرري بالشرركل المطلرروببالشرركل المطلرروب

ومتابعررة إجراءاترره الخاصرررة بالمحافظررة علرررى موجررودات المنشررأة والرقابرررة عليهررا وتقرررويم أداء العرراملين فيهرررا 
 . خطوات النظاموكذلك يشمل الموظفين العاملين على اآلالت واألجهزة الخاصة بتنفيذ 

جرررراءات النظرررام المحاسررربي إذ  اآلالت واألجهااازة المسااااعدة: -8 وهررري المقومرررات الماديرررة فررري تنفيرررذ خطررروات وا 
عداد التقارير الماليرة  تستخدم اآلالت لمعالجة البيانات المحاسبية من حيث التسجيل والتبويب والتلخيص وا 

عالجررة بخطرروات فنيررة تكنولوجيررة متعررددة انتهررت الختاميررة والتقررارير االقتصررادية األخرررى، وقررد مرررت هررذه الم
باسررتخدام الحاسرررب االلكترونررري فررري تحليرررل ومعالجرررة الكرررم الهائرررل مرررن البيانرررات المحاسررربية للحصرررول علرررى 

 معلومات بالسرعة والدقة المالئمتين لمستخدميها من متخذي القرارات. 
 .للوحدات الحكومية غير الهادفة للربح السمات المالية والمحاسبية  1.2.1

حسرب طبيعرة ر الهادفرة للرربح رالتري تميرز برين الوحردات الحكوميرة غيرالمالية والمحاسربية توجد بعض السمات 
سبي الذي يطبق في هرذه المنظمرات، األهداف الوظيفية للنظام المحا فيوتؤثر ، ) اقتصادية أو إدارية ( أنشطتها 

 :(2)الل ثالثة معايير هيم ذلك من خما ينعكس على تحديد القواعد واإلجراءات المحاسبية، ويتوهذا 
 المعيار األول : الهدف من النشاط 

دون النظررر إلررى مررن بترروفير السررلع أو الخرردمات بررال مقابررل  لااربحإلااى اغيررر الهادفررة  الحكوميررة تقرروم الوحرردات
هرا أو الخردمات فري حردود المروارد المخصصرة إلنتاجونوعيتهرا يتركز االهتمام في تعظيم كمية السلع إذ الربح 

 .(3)المحور الذي ترتكز عليه وظيفة القياس المحاسبي  Dollar) (Accountability  )*(وتعد المسألة النقدية
                                                           

 .16، ص  2006 عمان،دار الثقافة ، ،1، ط" تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية "قاسم ،عبد الزراق محمد ، (1)
 

، المكترب 1، ط" النظام المحاسبي للمنظمات الهادفة للربح وغير الهادفة للربح"بدوي، محمد عباس، عثمان، األميرة إبراهيم،  (2) 
 . 17-15، مصر ، ص 2007الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

(3)Ruppel, Warren C.P.A., Not-For-Profit Accounting Made Easy, John Wiley & Sons, 2002,p:3 
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تقررروم بتررروفير السرررلع أو ف التررري تمرررارس نشررراطًا مشرررابهًا ألنشرررطة قطررراع األعمرررالالحكوميرررة أمرررا الوحررردات       
 تخدم الفرائض فري تردعيم بعرض أنشرطتها وويسرهرا ، تزيرد عنأو عنهرا تقل  أوالتكلفة تساوي الخدمات بأسعار 

لبقاء تلك الوحردات لرذلك فرأن المسراءلة  سوغركيزة قرارات التخصيص والم ركز هدفها في قياس الربح بوصفهت
 أصبحت هي المحور الذي تدور حوله هذه الوظيفة .    (Operational Accountability) )*(التشغيلية

 المعيار الثاني : مصادر التمويل 
 السرررررهاماتا يعتمرررررد علرررررى امنهررررر لاااااربحإلاااااى اغيرررررر الهادفرررررة الحكوميرررررة الوحررررردات فوع المررررروارد الماليرررررة تنرررررت

 والوحرداتلديره مرن سرلطة فررض الضررائب أو الرسروم ،  بسربب مرا  Involuntary Contributionsاإلجباريرة
 يرررررة الختيار االسرررررهامات يعتمرررررد علرررررى التررررري تمرررررارس نشررررراطًا مشرررررابهًا ألنشرررررطة قطررررراع األعمرررررال الحكوميرررررة 

Contributions Voluntary  (1)التي تقدم إليها في صورة تبرعات أو إعانات أو منح أو هبات أو وصايا. 
اسرتنادا إلرى حررق  لاربحإلاى اوعرادة مرايتم تصرنيف مصرادر تمويرل مروارد الوحردات الحكوميرة غيررر الهادفرة  

السرتخدام ن هرذه المروارد متاحرة لاإلدارة في استخدام أو استغالل الموارد التي تقع تحت سريطرتها، فقرد تكرو 
وتعررف األولرى برالموارد غيررر ، ، أو يقيررد اسرتخدامها واسرتغاللها ألغرراض محررددة أو االسرتغالل بردون قيرود

  Restricted Resources، والثانيرة تعررف برالموارد المقيردة   Unrestricted Resourcesالمقيردة 
 وبرين المروارد المقيردة داخليرا External Restrictions ()* حيرث يرتم التمييرز برين المروارد المقيردة خارجيرا

)*( Internal Restrictions  ن الرسالة روظيفة االتصال المحاسبي ففي يؤثر معيار مصادر التمويل ، و
 .  (2)لهذه األموال  واستغاللها اإلدارة لومات حول كيفية استخدام المحاسبية ينبغي ان تتضمن مع

 ع مقدمي الموارد المعيار الثالث : دواف

ان تبررراين دوافرررع مقررردمي المررروارد للوحررردة سررريؤدي منطقيرررا إلرررى اخرررتالف مفهررروم الوحررردة التررري سررريتبناها النظرررام      
المساهمات الرسوم و تشكل  التي تمارس نشاطًا مشابهًا ألنشطة قطاع األعمال الحكومية وفي الوحدات  ،المحاسبي

                                                                                                                                                                                                   

، المكزب الجامعي الحد ث ، 1ج " المحاسبة المالية / مدخل نظم المعلومات "،، ، عبد اليهاب  نصر بدوي، محمد عباس و (1)

 .18، ص  2008اإلسكشدر ة ،
 .20-17ص،  2008سابق ،  جعرم، 1  " المحاسبة المالية / مدخل نظم المعلومات "،نصر ،  و( بدوي 2)

 
)*(
المسراءلة التشرغيلية : يقصرد بهرا أن القروائم التشرغيلية ينبغري أن توضرح مقابلرة اإليررادات بالمصرروفات التري أدت إلرى تحقيرق هرذه  

اإليرادات للتوصل إلى صافي الربح ، أما الوحدات اإلداريرة فالهردف التشرغيلي لهرا هرو تقرديم الخردمات المرغوبرة اجتماعيرا لرذلك فران 
 التشغيلية ينبغي أن تعرض إلى أي مدى تم تحقيق هدف تقديم الخدمات . قوائمها 

 

 

المسألة النقدية :يقصد بها أن يوفر النظام معلومات عن المصادر التي تم الحصول منها على الموارد القابلة لإلنفاق والطرق التي )*(
نما قائمة بااستخدمت بها هذه الموارد   .إليرادات والنفقاتلذلك فهي ال تعد قائمة للدخل وا 

 )*(الميارد المقيد  : هي الميارد الزي تزضمن قييدا عنى الميارد وكذلك قييدا عنى اسزخدامها 

الميارد المقيد  خارجيا : هي الميارد الزي  مشحها مقدميها لكي تسزخدم في أغراض أو أنرطة محدد  كالهبة الزي تقدم لغرض )*(

 معين .

 : هي الميارد الزي تخصصها اليحد  لالسزخدام أو االسزغالل في تحقيق أهداف محدد  .الميارد المقيد  داخنيا )*(
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عائردًا أو مرردودًا  نن ال ينتظررو و ن والمتبرعرو بوجه عام، وهؤالء المانحسلمة من مقدمي الموارد مصدر التمويل تالم
تعررد مررن المعررامالت غيررر المتبادلررة لعرردم وجررود عالقررة سررببية  االسررهاماتهررذه بعررض ماتهم هررذه، كمررا أن اهسرراعلرى 

ا أو عرن بعض المنظمات قرد تحقرق ربحرًا سرواء مرن خرالل مزاولتهرا لنشراطه نرلم. أيضًا فستمباشرة بين المانح والم
لررذلك يرتكررز النظررام المحاسرربي فرري تحقيررق أهدافرره الوظيفيررة علررى  اً طريرق امتالكهررا اسررتثمارات معينررة ترروفر لهررا عائررد

بشركل أساسري تحصل على مواردها الماليرة ف إلى الربحغير الهادفة  الحكومية أما الوحدات ،الوحدة المستقلةمفهوم 
خصرريص مايقدمونرره مررن أمرروال يررتم اسررتخدامها فرري المجرراالت الترري تسررعى إلررى تحقيررق مصررلحة عامررة بتمررن الدولررة 

، وعلرررى هرررذا األسررراس يرتكرررز النظرررام المحاسررربي فررري تحقيرررق أهدافررره الوظيفيرررة علرررى وحررردة تشرررغيلية التررري يحرررددونها
Operational Unit   منطقة المصالح التي يدور حولها جوهر هذا النظام حيرث تنطروي علرى مجموعرة مرن تمثل
، واسررتغاللها  جلهررا يررتم اسررتخدام هررذه األصررولأجموعررة مررن األنشررطة أو الوظررائف الترري مررن األصررول يرررتبط بهررا م

 .(1)ويطلق على مجموعة األصول هذه األموال المخصصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .23-20ص  ،  2007مرجع سابق ،  ، النظام المحاسبي للمنظمات الهادفة للربح وغير الهادفة للربح""عثما  ، وبدوي ( 1) 
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 (7شكل رقم )
 لألنموذج المقترح لهيكلة النظام المحاسبي الحكومي العراقيطار العام إلا

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا
 

 

 

 

 

 

 النظام المحاسبي الحكومي في

 في جامعة بغداد  لربحإلى االوحدات غير الهادفة 

 نظام محاسبي حكومي

 ) قطاع الموازنة (
 نظام محاسبي موحد

 ) قطاع خارج الموازنة (
 

 ) القياس (
 ساس النقديألا

 و
 ساس النقدي المعدلألا

 
 

 ) العرض (
 كشف االيرادات

 كشف المصروفات
 كشوفات تحليلية اضافية

 

 فصاح (إل) ا
التوجد قيود 

مفروضة 
 موالألعلى ا

 ) القياس (
 

 ساس االستحقاقأ

 ) العرض (
 موال ألتقارير منفصلة حسب مصادر ا
 بيان العمليات الجارية
 كشف التدفق النقدي
 قائمة الميزانية العامة

 

 فصاح (إل) ا
التظهر القوائم المالية 
القيود المفروضة على 

 موالألا

ت  
آليا

 

ر
طوي

ت
 

 اعتماد معايير محاسبة حكومية دولية 

 ) القياس (
 ساس االستحقاقأ

 

 ) العرض (
 تقارير موحدة لكل مصادر االموال 

 داء المالي ، قائمة المركز الماليألقائمة ا
 قائمة التغيرات في ارصدة المال ، قائمة النفقات الوظيفية

 فصاح (إل) ا
 القيود المفروضةموال حسب ألتصنف ا

 موال مقيدة دائماأ
 موال مقيدة مؤقتاأ
 موال غير مقيدةأ

 

موذج مقترح لهيكلة النظام المحاسبي الحكومي في الوحدات أن

 لربحإلى اغير الهادفة 

ي 
يؤد

ى
إل
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 الفصل الثاني
 همية ألالدولية  : المفهوم واالحكومية  ة المحاسبمعايير 

 أهم التشريعات العراقية الناظمة للعمل المحاسبي مع عرض 
 مقدمة : 

 والنشاطات االقتصادية تمثل القطاعاتو ،  بها ا  الوسيلة التي تجعل المحاسبة لغة موثوقالمحاسبية  المعاييرتعد      
التقارير واالطمئنان تلك سالمة  أن يضمنوايكون بمقدور مستخدمي التقارير المالية  نيل وبدونها لخير تمثوالخدمية 

ونتائج أعمال مختلف الوحدات وعدالته ، الوضع المالي  ما تقدمه من معلومات بشأنإليها،والحكم على صحة 
المعايير المحاسبية تكون مسؤولة عن  ن الممارسة العملية بحاجة إلى إطار منإاالقتصادية والخدمية، بمعنى أخر ف

وبما يضمن توفير معلومات محاسبية ،  ةتوفير أسس إرشادية للتعامل العادل وسط القواعد واألساليب المحاسبية المرن
مكانية فهمها ومقارنتها.                   صتمتاز بخصائ  عدة من بينها إمكانية االعتماد عليها وا 

 :   ثالث مباحث الفصل الثانيوعلى ضوء ماسبق يتناول 

 .المفهوم واألهمية ، الدولية  الحكوميةة معايير المحاسبالمبحث األول : 

 . هم التشريعات العراقية الناظمة للعمل المحاسبي أعرض  المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث : اإلطار العام لألنموذج المقترح لهيكلة النظام المحاسبي الحكومي العراقي . 
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 المبحث األول

 همية ألواالمفهوم  :الدولية الحكومية ة ايير المحاسبمع

في المجتمع من خالل ما تقدمه من معلومات محاسبية ضرورية في العديد من  ا  هام ا  المحاسبة دور  تؤدي       
لخاصة بها عن طريق المجاالت ومنها الخدمية ، فقد سعت الكثير من دول العالم إلى تنظيم السياسة المحاسبية ا

العملي وتعّد إرشادات مفيدة في التطبيق  وتكون بمنزلةإصدار المعايير المحاسبية لكي تحكم العمل المحاسبي 
 القوائم المالية .  والتقارير المالية التي يعتمد عليها مستخدمبموجبها 

                                                 

 ر المحاسبية : مفهوم المعايي  1.1.2
وزن شيء أو طوله أو درجة جودته ، ومحاسبيا يعرف يقصد بالمعيار األنموذج الذي يوضع القياس على ضوئه 

المركز المالي داث والعمليات والظروف التي تؤثرفي المعيار المحاسبي : بأنه المرشد األساسي لقياس أثر األح
 .( 1)المستفيدين منها للشركة ونتائج أعمالها مع إيصال المعلومات الى 

) القاضي وحمدان( بمثابة " نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسات العملية في وعرفها   
مجال المحاسبة والتدقيق"، وبذلك تختلف المعايير عن اإلجراءات، فالمعايير لها صفة اإلرشاد العام والتوجيه، بينما 

   .(2)نفيذية لهذه المعايير على حاالت تطبيقية معينة تتناول اإلجراءات الصفة الت
بواسطة جهات مسؤولة أصبحت  رت صدأو  كّونتيات أداء هي مقاييس أو أنماط أو مستو  )الجرف(عرفها       

                         .  (3)وعرضها  القوائم المالية دا للتطبيق العملي عند إعدادهذه األنماط أو المعايير مرش عدّ وت ،تلقي قبوال عاما 
 : معايير المحاسبة الحكومية الدولية أهمية 2.1.2

وذلععك لرفععع نوعيععة ،  وتشععجيعها الدوليععة المحاسععبة الحكوميععةاعتمععاد معععايير  لتطععوير  IPSASBيسعععى  -1
ادة المعلومععات الماليععة الحكوميععة ، تحسععين عمليععة اتخععاذ القععرارات ، تجنععب األزمععات الماليععة واالقتصععادية ، وزيعع

للعدعم المعالي مععن قبعل صعندوق النقععد العدولي ، البنعك الععدولي  مسععو ا  الشعفافية الماليعة . إن هععذه األهعداف تعوفر 
 .ومنظمات األمم المتحدة 

                                                           
 .  371، ص:  2005مرجع سابق ، ،  " نظرية المحاسبة" ) منظور التوافق الدولي(لطفي، أمين السيد احمد ،   (1)

(2)
 .                    33،ص: 2005" ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،ية " المحاسبة الدولالقاضي ، حسين ، و حمدان ، مأمون ،  

(3)
" أهمية تطوير معايير المحاسبة في المملكة العربية السعودية لتحقيق التوافق مع معايير الجرف ، ياسر احمد السيد محمد ،  

ية عشر تحت عنوان مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية ، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الثان إطار مقترح " -المحاسبة الدولية
 .                                                  5، ص  2010مايو  19-18وتحديات القرن الحادي والعشرون ، الرياض 
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توفر مجموعة للقياس وسياسات اإلفصاح لإلبالغ المالي وفقا ألساس االستحقاق المحاسبي، فضعال ععن األسعاس  -2
 1.(1) النقدي 

، ومن ثم يزداد  يرينإلى المستخدمين الخارجين والمدنوعية المعلومات المالية الحكومية المبلغة تسمح بتحسين  -3
 ما يؤدي إلى تجنب الفساد وسوء اإلدارة .مالي الضبط ال

ن ا  يتطلب الحكم الجيد المساءلة والشفافية المالية للحكومة ووكاالتها و إذ  حكم الجيد في القطاع العام ،تدعم ال -4
 أساسيا فيها . ا  ير المحاسبية المقبولة قبوال عاما دور للمعاي

لمستخدمي الكشوف المالية الحكومية ، لكونهم  تأمين الحصول على معلومات محاسبية مالئمة وموثوق بها  -5
 .مهتمين بشكل خاص بالشفافية المالية

البلدان ، وفي نفس البلد من فترة إلى تقود إلى تأسيس ممارسات مالئمة لإلبالغ المالي ، ثبات تطبيقاتها ) بين  –6
مكانية التوافق بين األسس المحاسبية واالقتصادية .  أخرى ( ، وا 

نحاء أقواعد عامة معتمدة في باعتبارها ، وتحليلها توفر الكفاءة والفاعلية في تدقيق التقارير المالية الحكومية  -7
                                                       .(2) هةحداث والمعامالت المتشابألالعالم لإلبالغ المالي عن ا

 :(3) ويتضح مما سبق أن  ياب المعايير المحاسبية يمكن أن يؤدي إلى
 إلىيستلزم فهمها الرجوع  إذالقوائم المالية بطريقة معقدة  إعدادتعقيد عملية اتخاذ القرار من المستفيدين بسبب .1

 إلىالرجوع  إمكانيةفي معظم الحاالت سواء لعدم   ا  فر المية متميزة وكالهما ليس متو أو قدرة ع إعدادهامصادر 
                المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية أو التشعب والحجم والمكان أو الخبرة والمعرفة .      

في سليمة أو متباينة  محاسبية  ير أو قواعد ائقطر استخدام اتخاذ قرارات خاطئة من المستفيدين بسبب  .2
 ما يصعبالتعبر بصدق عما قصدت إلى تحقيقه قوائم مالية التي تؤدي بدورها إلى إنتاج المعالجات المحاسبية 

 فهمها واالستفادة منها . 
اتخاذ القرارات من قبل المستفيدين بسبب االختالف في األسس التي تعالج بموجبها العمليات واألحداث . صعوبة 3

 وبالتالي، ونتائج أعمالها مقارنة المراكز المالية ويؤدي ذلك إلى صعوبة ، لمالية للمنظمات المختلفة والظروف ا
 صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة .    

                                                           
(1)Chan , James. L , “IPSAS and Government Accounting Reform in Developing Countries, Op.Cit,2006:4. 
(2)Adhemar, P.; «The Standards Project»; International Federation of  Accountants– The Public Sector 
Committee; VIII CIGAR Conference; Valencia; June, 2001:5.

 

(3)
  www.arabsgate.com . 

http://www.arabsgate.com/
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 :  الوحدات غير الهادفة للربح أهم مصادر المعرفة في  3.1.2 
حدة إلى العقد األخير من القرن التاسع عشر وأوائل تعود منهجية إعداد التقارير المالية الحكومية في الواليات المت

الفساد في البلديات الدور في زيادة الطلب على  وحجمها فضال عنالقرن العشرين ، وكان للزيادة في عدد المدن 
تخضع المحاسبة الحكومية لقواعد قانونية إال أن ذلك اليتم بمعزل عن المفاهيم والمبادئ  ،(1) المساءلة المالية

واإلرشادات العلمية التي تصدرها الهيئات ، رشادات العلمية التي تصدرها الهيئات والجمعيات والمبادئ المحاسبية واإل
ومن أهم اختصاصاتها وضع المفاهيم والمبادئ ،  والجمعيات العلمية والمهنية والمتخصصة في مجال المحاسبة

عداد  للمعالجات  ا  لتكون مرشدالتقارير المالية في المجال الحكومي واإلرشادات  السليمة إلعداد الموازنة والمحاسبة وا 
       : (2) المحاسبية ، ومعيارا للتطبيق العملي ، ومن جهود تلك المجاميع والمنظمات والهيئات مايلي

.  MFOA 1.جمعية المديرين الماليين باإلدارة المحلية  

NCMA  بعنوان ا  كتيب 1951أصدرت سنة  ،    ومية للمحاسبة في اإلدارة المحليةاللجنة الق. 2 
عداد التقارير المالية " .                                                                                  " المحاسبة الحكومية والمراجعة وا 
دراسة بعنوان " إرشادات للمراجعة في  1974، أصدر سنة   AICPA  3 .بين القانونيينركي للمحاسيالمجمع األم 

 GAAFR   ويرمز له عادة "الوحدات الحكومية على مستوى الواليات واإلدارة المحلية   
   :  اآلتيةالذي قام بالنشاطات  NCGA المجلس القومي للمحاسبة الحكومية .4 

GAAFR        .1974سنة   عادة صيا ة تقرير -     تطوير وا 
عداد التقارير المالية" ، سنة ( "مبادئ 1دراسة رقم ) - . 1979المحاسبة الحكومية وا   
.  1979( "معالجة المنح المخصصة واإليرادات المشتركة" ،  سنة 2دراسة رقم )-  
.  1981( "التقارير المالية المجمعة" ، سنة 3دراسة رقم ) -  
. 1982( " معالجة االلتزامات " ، سنة 4دراسة رقم ) -  
.1982لمحاسبة عن عقود اإليجار "، سنة ( " ا5دراسة رقم ) -  
.  1983( " اإلفصاح المحاسبي عن أموال المعاشات " ، سنة 6دراسة رقم ) -  

                                                                GASB مجلس معايير المحاسبة الحكومية .5    

عداد التقارير المالية التي من شأنهاوتحسينها معايير المحاسبة الحكومية تركز مهمته على إنشاء     :  (3) وا 

                                                           
(1)

 .74-72، ص : 1990، مصدر سابق ،المحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات االجتماعية األخرى المكارم ،  السلطان وأبو  

(2)
 www.gasb.org.,”Brief History of Governmental  Accounting Standards Setting”. 

(3)
  Freeman &Shoulders, “Governmental and non profit Accounting- Theory and practice”, Op.Cit, 2003:13 

 

http://www.gasb.org.,/
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 إنتاج معلومات مفيدة لمستخدمي التقارير المالية . *
عي الحسابات ، ومستخدمي تلك بما في ذلك الشركات المصدرة للتقارير المالية ، ومراجتوجيه وتثقيف الجمهور *

                                                                                             التقارير المالية . 
                                               . IPSASB مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.6
 . IFACحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس االستحقاق والنقدي معايير الم.7

           :  IPSASB للقطاع العامالمحاسبة الحكومية الدولية  رمعاييهيكل 4.1.2  
 معايير على  توضع إذمن المعايير  ا  وسلفه لجنة القطاع العام عددمجلس معايير المحاسبة الحكومية وضع   

التكون التي النامية تباعه من قبل بعض الدول احقاق باستثناء معيار واحد على األساس النقدي يمكن أساس االست
 مستعدة العتماد أساس االستحقاق المحاسبي .

 -:1 (1) مجلس معايير المحاسبة الحكومية الدولية يتمثل بالمعايير االتية ن هيكل إ
 :  هي تتضمن هذه المجموعة أربعة معايير المعايير العامة لالعتراف والقياس المحاسبي -أ 
(اإليراد من المعامالت  9( آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، المعيار رقم) 4المعيار رقم ) 

 (29المعيار رقم)    ( اإليراد من المعامالت  ير التبادلية) الضرائب والتحويالت (،23التبادلية، المعيار رقم) 
 . ية ، االعتراف والقياساألدوات المال

 :  هي ا  تتضمن هذه المجموعة ثالثة عشر معيار  المعايير العامة إلعداد التقارير -ب 
( السياسات  3( بيانات التدفق النقدي ، المعيار رقم ) 2( عرض البيانات المالية ، المعيار رقم ) 1المعيار رقم )

( البيانات المالية الموحدة ،  المعيار رقم  6خطاء ، المعيار رقم) المحاسبية ، التغيرات في التقديرات المحاسبية واأل
( التقرير المالي في اقتصاديات التضخم المرتععفع ، 10( الحصص في المشاريع المشاركة ، المعيار رقم)  8)

 يم التقارير حول القطاععععات ،( تقد18حععداث بعععد  تاريعععخ إعععععداد التعععقريعععععر، المعيار رقم )أل( ا14المعيعععار رقم) 

( اإلفصعاح عععععن المعععلومععات  22المععيععععار رقعععععم ) طععععراف ذات العالقععععععة ،ألفصاحات عن اإل( ا 20المعيار رقم )
المعيعععار رقععععم  يععة ،( عرض معلومععات الموازنععة في البيانعععات المعال 24العمعاليعععة حععول القععطاع الحعععكومي ،المععيار رقم )

 األدوات المالية ، اإلفصاح . -: 30المعيار رقم  ( األدوات المالية ، العرض ، 28)
 هي :  ا  معايير لعناصر محددة من الكشوف المالية تتضمن هذه المجموعة أربعة عشر معيار  -ج 

( عقود 11ثمارات الزميلة ،المعيار رقم )( المحاسبة عن االست 7( تكاليف االقتراض ،المعيار رقم) 5المعيار رقم) 
( األدوات المالية اإلفصاح 15( عقود اإليجار ،المعيار رقم)  13( المخزون ،المعيار رقم )12اإلنشاء ،المعيار رقم )

                                                           
، 2011، 2، ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونين ، ج  اصدارات معايير المحاسبة الدولية  في القطاع العام ( االتحاد الدولي للمحاسبين ،1)  

.  750-628ص    
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( الممتلكات والمصانع والمعدات ،المعيار رقم  17( العقارات االستثمارية ،المعيار رقم  ) 16والعرض ،المعيار رقم )
األصول  ير المولدة للنقد  ض( انخفا21( المخصصات ، االلتزامات واألصول المحتملة ،المعيار رقم) 19)

الزراعة  ( 27األصول المولدة للنقد ،المعيار رقم)  ض( انخفا26( منافع الموظفين ،المعيار رقم)  25،المعيار رقم) 
 (الموجودات  ير الملموسة . 31، المعيار رقم )

  (IPSASs)الدولية  المحاسبة الحكومية معاييرطبيعة   5.1.2
المحاسبي ومعايير  تنطبق على أساس االستحقاق  معايير ضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامو   

متطلبات االعتراف والقياس والعرض  معايير الدولية للمحاسبة الحكومية ال تنطبق على األساس النقدي . وتوضح
الكشوف المالية  فهي تحدد شكل  ،حداث في البيانات المالية ذات الغرض العام ألي تتناول العمليات واواإلفصاح الت

فصاحات المالية ذات الصلة في التقرير السنوي للحكومة . وتتكون هذه الكشوف إلواومضمونها ،  الغرض العام ذات
 :(1)المالية من 

 كشف المركز المالي . -    
 على أساس االستحقاق المحاسبي .يعّد لمالي و كشف األداء ا -    
   وفقا لألساس النقدي .عّد كشف التدفقات النقدية وي -    

 

                                                           
  17، ص  2011، 1، ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونين ، ج  رات معايير المحاسبة الدولية  في القطاع العاماصدا ( االتحاد الدولي للمحاسبين ،1)

 



 

 المبحث الثالث 

 اإلطار العام لألنموذج المقترح لهيكلة النظام المحاسبي الحكومي العراقي
في عينة البحث كلية كما لربح في العراق نظامين محاسبين مختلفين إلى االوحدات الحكومية غير الهادفة تطبق 

                                                                       دارة واالقتصاد / جامعة بغداد هما :إلا

النظام المحاسبي الحكومي ويستخدم لتسجيل العمليات وعرض التقارير المالية للعمليات الممولة من قبل  -1
                                                                 الموازنة العامة للدولة  ) قطاع الموازنة ( .

النظام المحاسبي الموحد ويستخدم لتسجيل العمليات وعرض التقارير المالية للعمليات الممولة من قبل  -2
                                                                  .التمويل الذاتي ) قطاع خارج الموازنة ( 

عن تطبيق نظامين محاسبين مختلفين في البيانات المالية للوحدات  ةونظرًا إلى الصعوبات والسلبيات الناجم  
               وباإلفادة من  الحكومية غير الهادفة إلى الربح التي تمارس نشاطًا مشابهًا لقطاع األعمال ،

 معايير المحاسبة الحكومية الدولية لمنشآت القطاع العام   (IPSAS )    لتطوير النظام المحاسبي 
ناحية القياس والعرض واإلفصاح لمعالجة مشكلة هذه الدراسة من خالل التساؤالت  طبق في العراق السيما منالم

في  لربحالحكومي في الوحدات غير الهادفة إلى اتطوير النظام المحاسبي  قترحت الباحثةالتي تضمنتها ، فقد ا
متغيرات  أنموذج موحد للتقارير المالية يتضمنوعرض عتماد على معايير المحاسبة الحكومية الدولية باألالعراق 

                                                                                            : الدراسة  اآلتية 
 

  :القياس المحاسبي  .1
ّرف بأنه : عملية تحديد يعتبر القياس المحاسبي أهم المراحل الرئيسية عند إعداد القوائم المالية ، وع       

اآلثار النقدية لألحداث الداخلية والخارجية القابلة لإلثبات المحاسبي وتبويب العمليات لمختلف األنشطة التي 
التي من شأنها إتخاذ  تقوم بها الوحدة ، والتعبير عنها في شكل أرقام وبيانات واضحة بهدف توفير المعلومات

ظهارها في التقارير المحاسبية نتيجة ( 1) القرارات ، كما يحدد هذا المفهوم أساس القيمة التي يجب تسجيلها وا 
األساس النقدي ،  مة هي :تعتمد عدة أسس لتحديد القيفي النظام المحاسبي الحكومي  وتلك األحداث ،  

                       م أساس النقدي المعدل ، أساس األستحقاق ، أساس األستحقاق المعدل ، أساس االلتزا
 
                                                           

حول النظام الملتقى الدولي األول  بحث مقدم إلى ، "التوحيد المحاسبي الدولي بين المأمول والموجود مسعود ، صديقي ، "( 1)

                                        .  3، الجزائر ، ص  2010/ 18/1-17المحاسبي المالي الجديد ، المركز الجامعي بالوادي ، 
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:  (1) األسس المحاسبية   (NCGA) االمريكية  الحكومية اللجنة القومية للمحاسبةتعّرف     
والنفقات ، والموجودات والمطلوبات المتعلقة بها وقت تسجيلها طرائق القياس التي تشير إلى وقت تحقق اإليرادات 

. ، إظهار ذلك في التقارير والقوائم المالية   
  :. العرض 2
تمثل القوائم المالية الناتج النهائي للعملية المحاسبية وتشكل في مجملها مخرجات نظام المعلومات المحاسبية ،   

.                  قوائم مالية مكملة  وتنقسم هذه المخرجات إلى قسمين : األول قوائم مالية أساسية ، والثاني   
الوحدات غير ) التقارير المالية للمؤسسات غير الهادفة إلى الربح (    117 رقم في المعيار  ( FASB )  ألزم   

الهادفة إلى الربح بأن تقدم مجموعة من القوائم المالية األساسية تتضمن قائمة األداء المالي ، قائمة المركز 
                                          . (2) قائمة التغيرات في أرصدة المال ، قائمة النفقات الوظيفية ، المالي

  . اإلفصاح :3

عمليررة إظهرررار المعلومررات الماليررة سررواء كانرررت كميررة أو وصررفية فرري القررروائم الماليررة أو فرري الهررروام    يعررّرف بأنرره:   
والمالحظات والجداول المكملة في الوقت المناسب ، ما يجعل القوائم المالية غير مضللة ومالءمة لمستخدمي القوائم 

 .  (3)المالية من الطراف الداخلية والخارجية 

وقد قامت الباحثة بتطبيق هذا األنموذج بحالة عملية في كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة بغداد وفق 
 ماهو مبين مفصاًل في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الدراسة . 

( يوضح ذلك7والشكل رقم )  

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

أنموذج حديث مقترح لهيكلة المعلومات المحاسبية / دراسة تطبيقية للمعلومات المنتجة في الخزعلي ، آالء شمس اهلل ، "  (1)
، ص :  2007، كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة بغداد ، ، أطروحة دكتوراه غير منشورة  دائرة المحاسبة في  وزارة المالية "

116 
(2)  Ruppel, .,” Not-For-Profit Accounting Made Easy, Ibid,p49 

)" IAS/ IFRS ) خيار الجزائر بالتكييف مع متطلبات اإلفصاح وفق المعايير المحاسبية الدولية "زغدار ، أحمد سفير، ( 3)   
،  رباح ورقلةقاصدي م، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ، جامعة   2010مجلة الباحث، العدد السابع ،  بحث منشور في  ، 

  .  84، الجزائر ، ص  2010
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ثانيالمبحث ال  

 التشريعات  الناظمة للعمل المحاسبي ومداخل صياغة المعايير المحاسبية 

 في العراق 

المحاسب إلى إطار فكري نظري يحتوي على المفاهيم والمبادئ والمعايير المحاسبية التي تمكنه من يحتاج    
العمليات واألحداث االقتصادية المتعددة  بموجبها  تعالج والقواعد واألحكام المحاسبية التي  اتءاإلجرااختيار 

وكذلك الوصول إلى حلول عملية للمشاكل التطبيقية التي قد تواجهه مستقبال عند إعداد ذات األثر المالي، 
لذلك يوجد اهتمام كبير بصياغة المعايير المحاسبية وبالممارسة  ،البيانات المالية الخاصة بالمحاسبة 

وبذلك هي تتيح المجال للبلدان المختلفة ، بية الدولية تشمل قواعد وأسس عامة المحاسبية فالمعايير المحاس
إذ تقوم الدول المختلفة بدراسة  ،بإضافة ما تراه مناسبا من تفصيالت إضافية تلبي احتياجات تلك البلدان

لمناسب ق المحاسبية المتاحة في المعايير المحاسبية الدولية في سبيل اختيار األساس اائاألسس والطر 
 للتطبيق في ظل الظروف البيئية المتاحة.                     

وبسبب اختالف األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية بين الدول ال يمكن وجود بيئة محاسبية واحدة، إذ 
وعلى ، التي تعتمد على التشريعات السائدة في تلك الدولة ها بيئتها المحاسبية الخاصة بها ن كل دولة لإ

ن مختلف البيئات من خالل ن مجلس المعايير المحاسبية الدولية يحاول جاهدا التوفيق بيإالرغم من ذلك ف
وجود االختالف في البيئات من رغم بالمعايير محاسبية دولية يمكن تطبيقها في الدول المختلفة إصداره 
والعراق  ،عايير محاسبية محلية خاصة بهاولكن هذا ال يمنع الدول المختلفة من حقها في وجود م ،المحاسبية

وفي هذا  حاول التوفيق بين المعايير المحاسبية الدولية والقواعد المحاسبية العراقية،تي تتلك الدول ال ىحدإ
 : تم تعّرف المبحث 

.العراقية الناظمة للعمل المحاسبي  القوانين -  

المعايير المحاسبية في العراق . مداخل صياغة  - 
القواعد المحاسبية العراقية الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقية .هم أ عرض -   
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القوانين العراقية الناظمة للعمل المحاسبي 1.2.2  
يخضع النظام المالي والمحاسبي في القطاع العام والحكومي في العراق إلى عدد من القوانين والنظم      

، البعض منها ساري العمل به لحد اآلن  ألهم هذه القوانين التي اليزال ملخص يأتيوفيما  ،والتعليمات 
 :  (1)  وحسب سنوات إصدارها

الذي يعد من أهم التشريعات التي تننظم  1940الصادر في عام  28عامة رقم قانون أصول المحاسبات ال .1
 ا  زال العمننل بنه جاريننالينو ، لننة العمنل المحاسنبي لوحنندات الندول الخدميننة الممولنة ضننمن الموازننة العامنة للدو 

 اآلن.حتى 
بنه  ون الشركات الهنندي النذي كنان معمنوآل  قان ألغيوبموجبه  1957لعام  31قانون الشركات التجارية رقم  .2

 سابقا.

النننذي  1958لعنننام  18اريع الصنننناعية رقنننم نظنننام مزاولنننة مهننننة مراقبنننة وتننندقيق حسنننابات الشنننركات والمشننن .3
لعنننام  52جنننازات المعمنننول بنننه سنننابقا رقنننم إلمراقبنننة حسنننابات الشنننركات وانظنننام مزاولنننة مهننننة  بموجبنننه عنننّدل

 وخالل هذه المدة كان هناك تأثير للقواعد والمعايير المحاسبية البريطانية على المهنة المحلية.،  1957

 ،1969لعنام  185قنانون رقنم  والنذي بموجبنه عنّدل 1973لعنام  77قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقنم  .4
مننالهالت القننائمين بننه إذ أصننبح هننناك دور للنقابننة فنني  عمننل المحاسننبي والتنندقيقي وحننددتال ه نظننمجبننوبمو 

هذا فضال عن وضع قواعند السنلوك المهنني ، وضع القواعد والمعايير التنظيمية لمهنة المحاسبة والتدقيق 
  .1969م لعا 185بموجب الصالحيات المخولة لمجلس النقابة بموجب قانون تأسيسها رقم ومعاييره 

 .1983لعام  36قانون الشركات رقم  .5

 .1983النظام المحاسبي الموحد وتعليماته لعام  .6

 .1985لعام  107قانون الموازنة العامة للدولة رقم  .7

لعننام  142والتعننديالت التنني تمننت عليننه بموجننب القننرار رقننم  1982لعننام  113قننانون ضننريبة النندخل رقننم  .8
1999. 

يجار أموال الدولة  .9  المعدل .  1985لسنة  32رقم قانون بيع وا 

النذي بموجبنه تنم إلغناء قنانون دينوان الرقابنة المالينة رقنم  1990لعنام  6لرقابة المالية رقم قانون ديوان ا .11
 .1980لعام  194

                                                           
(1)

 جمهورية العراق ، وزارة العدل ، مجموعة القوانين واألنظمة والتعليمات ، جريدة الوقائع العراقية .  
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 .1997لعام  22قانون الشركات العامة رقم  .11

وهذا  2003داث هو القانون الذي جاء بعد أح 2004لسنة  95والدين العام رقم  قانون اإلدارة المالية .12
 القانون قد جمد العمل بالقوانين السابقة في حال تعارضها معه . 

 المعدل .  2006لسنة  27قانون التقاعد الموحد رقم  .13

 .  2008لسنة  22قانون موظفي الدولة رقم  .14

سنم قنانون الموازننة العامنة كل سنة منن السننوات يصندر قنانون بأ في السنوية إذ قوانين الموازنة العامة .15
التنني تضننع أحكامننا للتصننرفات الماليننة االسننتثماري ، تنميننة األقنناليم    التحاديننة للدولننة بشننقيها ر الجنناري ،ا

كما أنها تحتوي على مواد قانونية تتطرق إلى ، والمحاسبية لكافة الوحدات الحكومية ولكافة أوجه الصرف 
 جال المصروفات أو اإليرادات ي مالصالحيات واألسس المحاسبية والمعالجات لعدد من الحاالت سواء ف

تعليمات تنفيذ الموازنة االتحادية تصدر عن وزارة المالية والتخطيط بعد صدور الموازنة حينث توضنع  .16
 تعليمات سنوية تضع أحكاما وقواعد للتصرفات المالية والمحاسبية ولكافة الوحدات . 

مننات الصننادرة عننن وزارة التخطننيط وهنني التعلي،  2008لسنننة  /1تعليمننات تنفيننذ العقننود الحكوميننة رقننم  .17
 التي تتضمن أحكاما لعمليات التعاقدات الحكومية وبكافة أنواعها . 

 تعليمات تنظيم األمور الهندسية والمقاوالت وتنفيذ المشاريع .  .18

 تعليمات النظام المحاسبي الحكومي الالمركزي .  .19

 النظام المحاسبي الموحد لوحدات القطاع العام الممول ذاتيا .  .21

 النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين . .21

 

  صياغة المعايير المحاسبية في العراق . مداخل 2.2.2
وفي العراق يتم صياغة المعايير  ،على عدد من المداخلل االعتماد يتم صياغة المعايير المحاسبية من خال 

  المحاسبية من خالل مدخلين :
الحكومة طار القانوني للدولة ، إذ تالدي ضوئه صياغة المعايير ضمن اإل المدخل القانوني : الذي يتم في -ا

غير  ةس ماليأدورا حيويا في الرقابة على النشاطات االقتصادية في ظل نظام اقتصادي مركزي وسوق ر 
قانوني يكون ، وسلطة يقع على عاتقها مسالولية الرقابة على السياسات المحاسبية من خالل هيكل  ةنشط

ويعد النظام المحاسبي ، يات ذات الصلة وبما ينسجم مع تحقيق األهداف القومية ملغطي كل العشامال وي
للرقابة اإلدارية  من خالل التوحيد في القياس  أداة  التنظيم القانوني يتم استخدامه  الموحد أنموذجا لمدخل

و تستخدم فيها ، تصادي التي تتضمن التخطيط االقالعرض من قبل الحكومة المركزية  وكذلك، واإلفصاح 
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ما يجعل لسيطرة أو الرقابة على األسعار  تخصيص الموارد وتحصيل الضرائب وا، المحاسبة لقياس األداء 
من السهولة استخدام المعلومات المحاسبية للرقابة على جميع قطاعات األعمال من قبل المخطط الحكومي 

 (1)والسلطات الضريبية وكذلك ألي إدارة . 
دخل الذاتي: الذي يتم من خالله صياغة المعايير من قبل الممارسين لمهنة المحاسبة والمنظمات الم -2 

ويتميز هذا المدخل بدرجة عن توجهات القوانين والحكومة ،  المهنية المختصة وبشكل يكاد يكون مستقال  
والمجالس  الهيئاتعديد من وقد بدأت ال، يير لمواكبة االحتياجات المتغيرةلتغالمرونة والقابلية ل عالية من
صدار ،  تعمل بشكل مستقلالمهنية  وتهتم بتنظيم شالون المهنة المحاسبية بعقد الندوات والمالتمرات وا 
صدار المعايير التي هي بمنزلةالمتخصصة بمهنة المحاسب المجالت إرشادات لتنظيم العمل المحاسبي  ة وا 
للمحاسبة  مهدف تضييق هوة االختالفات ووضع إطار عاالمعايير المحاسبية وتطويرها بما ينسجم و  وصياغة

ق المحاسبية المتاحة في المعايير المحاسبية الدولية في سبيل ائتقوم الدول المختلفة بدراسة األسس والطر ، و 
 حاولتي تتلك الدول ال ىحدإوالعراق ، األساس المناسب للتطبيق في ظل الظروف البيئية المتاحة  اختيار

المعايير المحاسبية الدولية والقواعد المحاسبية العراقية ، ويعد مجلس المعايير المحاسبية والرقابية التوفيق بين 
في العراق الجهة التي تتولى إقرار المعايير المحاسبية وتقديم المشورة على مستوى المالسسات االقتصادية 

تشريعات ملزمة ينبغي تطبيقها من قبل  لةر ر القواعد   التي يصدرها بمنز وتعد المعايي، والخدمية في الدولة 
  (2)الوحدات االقتصادية التابعة للقطاع العام والمختلط والخاص . 

الذي أكد على  1987ل المجلس أعاله بناء على مقترح ديوان الرقابة المالية في العراق في نهاية سنة لقد شك
دول العالم تكون مسالولة عن إصدار قواعد  أهمية تشكيل هيئة محاسبية عليا ودائمة كما هو قائم في معظم

رشادات محاسبية  وتقدم المشورة إلى الوحدات االقتصادية المختلفة في الدولة والقطاعين المختلط ، وا 
، فضال  عن ممثلين عن وزارة 1988ء بمجلس الرقابة المالية بالديوان عام اوالخاص، أنيطت هذه المهمة ابتد

استمر العمل بهذه  (*) ناألكاديميين المختصين، وممثل عن نقابة المحاسبي المالية والتخطيط واثنين من
                                                           
(1) Choi ,Frederick D.S., Frost ,Carol Ann & Meek , Gary K. ,” International accounting “ , 4th ed , 
Prentice – Hall , U.S.A., 2002 , P:47-49.    

المداخل المعتمدة في صياغة المعايير المحاسبية في العراق واهمية عبد اهلل ، بشرى نجم و نجم ، اسماء سهيل ، "  (2)
لية ، مجلة فصلية تصدر عن المعهد العالي للدراسات المالية ، مجلة دراسات محاسبية وما تفعيلها / دراسة ميدانية "

 .  113، ص : 2009،  2، المجلد  8والمحاسبية ، جامعة بغداد ، العدد 
 . 22/3/1988  في 10542كتاب ديوان الرئاسة المنحل ذي العدد ر  (*)
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عندما أعيد تشكيل المجلس تحت اسم رمجلس المعايير المحاسبية والرقابية في  1995التشكيلة حتى عام 
س المجلس الجديد رئيس ديوان أإشراك جهات أخرى لها عالقة بالتنظيم المحاسبي،وير    بهدف  (**)العراق

 (1)لرقابة المالية وعضوية  كل من : ا
، الهيئنننة العلينننا فننني دينننوان الرقابنننة المالينننة  ة المالينننة ريعننند هنننذا المجلنننس بمنزلنننةأعضننناء مجلنننس الرقابننن .1

 ويتألف من رئيس الديوان ونائبيه ورالساء القطاعات فيه .
 مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية. .2

 مدير عام الهيئة العامة للضرائب. .3

 ر عام سوق بغداد لألوراق المالية. مدي .4

 مدير عام دائرة التخطيط االقتصادي في هيئة التخطيط. .5

 مدير عام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة . .6

 مدير عام الدائرة االقتصادية في وزارة الصناعة والمعادن. .7

منن قبنل النوزير منن المختصنين منن أسناتذة  تعليم العالي والبحث العلمي يختنارونممثلين عن وزارة ال .8
 الجامعات. 

 مدير عام دائرة اإلحصاء واألبحاث في البنك المركزي العراقي.  .9

 ممثل عن نقابة المحاسبين والمدققين. .11

   المشار إليها سابقا باالتي:1مهام المجلس بموجب البند الثاني من التعليمات رقم ر تدحدو 

قرارها. دراسة ووضع المعايير المحاسبية .1  والرقابية وتطويرها وا 
إبنننداء النننرأي فننني مشنننروعات القنننوانين واألنظمنننة المحاسنننبية والرقابينننة النننواردة فننني مشنننروعات القنننوانين  .2

 األخرى. 

 اقتراح تعديالت على التشريعات المحاسبية والرقابية.  .3

ال يتعننارض مننع  إبننداء المشننورة الفنيننة فنني األمننور المحاسننبية والرقابيننة إلننى الجهننات ذات العالقننة بمننا .4
 اختصاصات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والدوائر األخرى في الدولة. 

 التنسيق والتعاون مع المالسسات والمنظمات العلمية والمهنية داخل العراق وخارجه.  .5

                                                           
درة عن ديوان الرقابة المالية ، وكتاب ديوان الصا 1995  لسنة 1تم اعادة تشكيل المجلس استنادا الى التعليمات عدد ر  (**)

 . 16/2/1995  في 3460الرئاسة المنحل ذي العدد ر

 m.iq-raqaba-www.d          1995(، بند اوال  لسنة 1جمهورية العراق / ديوان الرقابة المالية   تعليمات عدد))1( 

http://www.d-raqaba-m.iq/
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 انه:أوقد أشار البند الثالث من التعليمات المذكورة إلى   

لمجلنس ملزمننة للجهننات ذات العالقنة مننا لننم تتعنارض مننع القننوانين تكنون القواعنند والمعنايير التنني يقرهننا ا - أ
 واألنظمة. 

فننني حالنننة تعنننارض قنننرارات المجلنننس منننع أي منننن التشنننريعات النافنننذة يتنننولى دينننوان الرقابنننة المالينننة رفنننع  - ب
 توصية إلى مجلس الوزراء والجهات المختصة التخاذ ما يلزم لتعديل تلك التشريعات. 

  من النظام الداخلي لمجلس معايير المحاسبة العراقية     5ددتها المادة ر أما آلية عمل المجلس كما ح
    (1):  فهي

تعرض الجهات ذات العالقة المشاكل أو المواضيع المراد دراستها منن قبنل المجلنس علنى أن يتضنمن  .1
 العرض ما يلي: 

 ماهية المشكلة. .أ 

 موقف التشريعات والقواعد المحاسبية منها. .ب 

 ة بشأنها.االقتراحات الخاص .ج 

 يقر المجلس خطته السنوية للسنة القادمة في االجتماع األخير من كل سنة. .2

لننرئيس المجلننس تشننكيل لجننان فنيننة مكونننة مننن عنندد مننن المختصننين فنني الشننالون الماليننة والمحاسننبية  .3
بهننم إلعننداد الدراسننات واألوراق البحثيننة التنني تتطلبهننا عمليننة تنفيننذ خطننة  يسننتعانواإلداريننة والقانونيننة 

 و صيغ إجرائية لمعالجة المشاكل.ألمجلس معززة بالمقترحات والحلول بصيغة مشروع قاعدة ا
تعرض المواضيع والدراسنات المشنار إليهنا فني الفقنرة أعناله علنى المجلنس للمناقشنة واتخناذ قنرار بشنان  .4

عطنننناء رأي مبنننندئي بمشنننناريع القواعنننند المحاسننننبية، الصننننيغ اإلجرائيننننة المتعلقننننة بمعالجننننة المشنننناكل   وا 
 والرقابية.

يشكل رئيس المجلس بناء على اقتراح من أعضاء المجلس لجنة من الخبراء والمختصين في الوزارات  .5
 والشركات وأعضاء من مزاولي مهنة مراقبة الحسابات لدراسة مشاريع القواعد المشار إليها سابقا. 

بعننننند دراسنننننة ومناقشنننننة يقنننننر المجلنننننس النننننرأي أو المقتنننننرح أو مشنننننروع القاعننننندة المحاسنننننبية أو الرقابينننننة  .6
 المالحظات الواردة بشأنها. 

                                                           

      m.iq-raqaba-www.dة  / ديوان الرقابة الماليجمهورية العراق  (1) 
 

http://www.d-raqaba-m.iq/
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 بتداءتعمم القواعد واآلراء النهائية للمجلس على وزارات الدولة والمنظمات العلمية والمهنية للعمل بها ا .7
 . ةمن التاريخ الذي يحدده المجلس لكل حالة على حد

عايير المحاسبية والرقابية نقابة المحاسبين والمدققين دورا مهما في مراقبة القواعد والمالدي وت
الضبط ولجنة وهي لجنة مكاتب تنظيم الحسابات ولجنة ، عن طريق مجموعة من اللجان وتطبيقها 

حد األعضاء الدائمين في العديد من اللجان التي أللنقابة دور مهم إذ إنها تعد مراقبي الحسابات و 
 .كافة  تشكل لدراسة المشاكل المحاسبية التي تواجه الشركات

 القواعد المحاسبية العراقية الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقية .عرض أهم  3.2.2
اآلن العدينند مننن الدراسننات حننول القننوانين واألنظمننة والتعليمننات  حتننىلقنند أنجننز المجلننس منننذ تأسيسننه 

لمناسنننبة لتجاوزهنننا، إذ تنننم وتوصنننل إلنننى وضنننع الحلنننول ا، المالينننة والمحاسنننبية النافنننذة وحننندد مشننناكل تطبيقهنننا 
هم فني أسنشرف على متابعة تطبيقها في الجهات المعنية كما أ  أدلة رقابية و 6  قاعدة محاسبية ور14إصدارر

                                         (*) (1) وعناوين القواعد المحاسبية المحلية الصادرة هي: ،تهيئة مستلزمات التطبيق في تلك الجهات
 ر قياس نتيجة النشاط لعقود اإلنشاء.معيا .1

 معيار محاسبة تكاليف البحث والتطوير. .2
 معيار رسملة نفقات االقتراض. .3

 معيار محاسبة آثار التغير بأسعار العمالت األجنبية. .4

 وتقويمه وعرضه في البيانات المالية. معيار المحاسبة عن المخزون .5

 المالية والسياسات المحاسبية.معيار اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبيانات  .6

 معيار كشف التدفق النقدي. .7

 معيار المعلومات التي تعكس آثار التغير باألسعار. .8

 معيار االحتماالت الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العامة. .9

                          . معيار اإلفصاح عن البيانات المالية للمصارف والمنشات المالية المماثلة.10   
                             . معيار المحاسبة في النشاط الزراعي.                              11     
                              . معيار األرباح والخسائر الرأسمالية.                                12    

                                                           
(1)

، بغةداد، "14-1القواعدد المحاسدبية الددا من مدل مالدع المعدايير والقواعدد المحاسدبية العرا يدة ديوان الرقابةة الماليةة،    

 .3، ص :2005العراق، 

(*)
 لمعلومات .لمزيد من ا (2انظر الملحق رقم ) 
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                               .                              . معيار المحاسبة عن ضريبة الدخل13    
. معيار محاسبة االستثمارات.                                                                    14      

 

: تيعايير المحاسبية  العراقية اآلعند اإلطالع على قائمة المعايير الصادرة لمجلس الموترى الباحثة    
ن عدد القواعد واألدلة التي أصدرها المجلس ال تتناسب مع إاتسم عمل المجلس بالبطء النسبي إذ . 1 

ن كثيرا من القواعد واألدلة أوعمر المجلس من جهة أخرى ، والسيما ، المتغيرات التي حصلت من جهة 
حدوث تغيرات واسعة وسريعة وعلى الرغم من ، اعتمدت بشكل مباشر أو غير مباشر على المعايير الدولية 

مهنة مواكبة مهنة المحاسبة في العراق ننا نجد عدم أومتالحقة في مهنة المحاسبة في معظم دول العالم، إال 
ن الظروف التي مر بها العراق لسنوات عدة من حروب وحصار واحتالل إالمحاسبة في دول العالم، إذ 

 ياسا إلى ما وصلت إليه في الدول المتقدمة .مفروض عليه قد أدى إلى عدم تطور هذه المهنة ق
تتحمل مسالولية التنظيم المحاسبي  التيعلى الدولة بشكل رئيسي تنظيم العمل المحاسبي في العراق يعتمد . 2

، وطنية  ا  وبما ينسجم مع تحقيق ماتعده الدولة أهداف، وآلية االلتزام بتطبيقها ، وصياغة المعايير المحاسبية 
ويعد  ،على نظام محاسبة المسالولية وأنظمة محاسبية تعتمد على الرقابة وتكون أكثر معياريةز كيويكون التر 

النظام المحاسبي الموحد من األنظمة المتبعة في التطبيق العملي ، حيث يطبق النظام على وحدات القطاع 
اء الدوائر الحكومية التي باستثن ةالمختلط والشركات المساهم وشركات القطاعكافة ربح إلى الالعام الهادفة 

 بها.  ا  خاص ا  موحد ا  محاسبي ا  تطبق النظام المحاسبي الحكومي والمصارف وشركات التأمين التي تطبق نظام
دور القوانين  يالكد إذ  والقوانيناهتم مجلس معايير المحاسبة العراقية بإصدار األدلة والمعايير المحاسبية  . 3

تالعب الناتج عن اإلهمال واإلخالل باألداء المهني لحماية الجمهور من الواألنظمة والتعليمات المصممة 
التي تقوم في ظلها الدولة ومن خالل هيئاتها الحكومية بإصدار المعايير وتنظيم السياسات للمحاسبين 

لزام الشركات بإتباعها  حظ في المجال الحكومي يالو ، المحاسبية وفق نظم وتعليمات معينة تقوم بإصدارها وا 
جراءات التغيرات الضرورية إذ تتيح هذه المرونة إثير في تطوير المحاسبة الحكومية لها تأن مرونة القوانين أ

في نظم المحاسبة الحكومية وذلك لمواكبة التطورات التي تحصل في البيئة االقتصادية واالجتماعية المحيطة 
دورها يتزايد  أالتي بدإلى الربح دات غير الهادفة لذلك لم يصدر المجلس معايير تتعلق بتنظيم العمل في الوح

 بسبب زيادة الطلب على خدماتها . في الفترة األخيرة وبشكل خاص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثانيالباب   

 القسم العملي التطبيقي
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 النتائج والتوصيات
  النتائجأوال : 

 اآلتية: النتائجخلصت الدراسة إلى 
التدددد تلدددارا نشدددا ا  ير اللاليدددة ادددد الو ددددات ال  وليدددة شددد ال الت دددار أالتوجدددد ندددوانيي وت ليلدددات لاليدددة ت ددددد  -1

لددكلت تسددتخد  الو دددات ال  وليددة ديددر الًاداددة للددرام اددد ال ددرا  لجلو ددة  لشددااًا  شنشدد ة ال  ددام ال ددا  
دى الددددى اصدددددار نددددو يي لددددي الت ددددارير الو ددددد  ألددددا واإلاصددددا    ال يدددداا وال ددددر  لتنو ددددة لددددي للارسددددات

ول ت ددارير تخددن الناددا  الل اسدداد ال  ددولد والردداند ت ددارير تخددن شا)  ينددة الا ددن س ن سددًا ال  وليددة 
 .الناا  الل اساد اللو د 

 ي تلاية  اجات ال ياا الل اساد واإلاصا  السلي   ي الايانات ال راند الناا  الل اساد ال  ولد   جز -2
نتدا  ل لولدات ت ت دد لدا أدى إلدى إاد ال وائ  اللالية ال تلداد اشسداا الن ددي ادد تسدجيل ال لليدات اللاليدة 

ا دد لد الت ارير اللالية ال  ولية اشلر الكي أوالتلاد  ااة ا تياجات لستخد، لخصائن الجود  الل لواة 
نادددا  دورل الل تدددر  ادددد تدددواير الل لولدددات التدددد تسدددا د لسدددتخدليًا ادددد لسدددا لة الو دددد   دددي اللدددوارد ال

دا  ال  دولد اشد ل لوعدو د اسداة ، و دد  ال ددر   لدى ت يدي  اشواد اتخاك ال درارات اللن، اللؤتلنة  ليًا 
 . ي دد ل الي الخلل و الجًا 

رام لدي أوجد  إلدى الدالو ددات ال  وليدة ديدر الًادادة  دالناا  الل اساد ال  ولد ال راند الل اد  اد ي اند -3
ا  لددى شدد ل ت ددارير ونددوائ  التددد يددت  اإلاصددا   نًدد ًدداوتونيت ًددانصددور  ديددد  اددد  اي ددة الل لولددات ونو 

شدددًار اًدددار تلدددت الل لولدددات إادددد لسدددتوى  ولاليدددة أ ، واالشددد ل الدددكي أصدددام  ددداجزا   دددي تلايدددة ل اددد   هاوا 
الل لولدددددات العدددددرورية والل يدددددد  لًددددد  وانتصدددددارها لخدلدددددة  اجدددددات   اجدددددات اللسدددددتخدليي اللختل ددددديي لدددددي

 . لستخدليي ل دوديي ، وند توعم كلت لي  ج  ول توى وتونيت الت ارير اللالية التد تصدرها
الل لولات التد تتعلنًا ال وائ  اللاليدة التدد يدت  اإلاصدا   نًدا ادد ي شوجود نصور اد أهداف اإلاصا   -4

د ال راند الت توي  لى الل لولات الالزلة لت  ي  الرنااة الل اساية واإل صائية الناا  الل اساد ال  ول
السدددنوي الخدددان اًدددا والدددكي ي دددد  نصدددرا  لًلدددا  لدددي  هدددتالت و دددد  ا تسدددا  اال، دات الرااتدددة  لددى اللوجدددو 
 .أي نيلة هكل اللوجودات تصل إلى لاالغ  اير  جدا    والسيلا،  ل ة ناصر ال

ال ياًددر س  يندة الا ددن )  لدكي الل ددد لددي نادل ال ليددةال الدة اددد الناددا  الل اسداد اللو ددد انلدوك  الليزانيددة  -5
نالددة وال ددوانيي والت ليلددات ، و ددكلت شلددوال الل يددد  الل ولددة الوجدد  اشأو ا ،لددوال الل يددد  لنشددا  ل ددييشا

 ن :شاصا  إللة اياي ال لليات الجارية للت لاات ا  د  لال
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 ددر  ن يددك الشددرو  وال يددود الل روعددة، وتادديي أنددوام اشلددوال نتيجددة ت يتجددر   أ_ال ياًددر ال ر ددة التددد
 اإليرادات اللت   ة  لى لستوى اشنش ة التد ولدتًا اش ل لن صل . 

ر اددد صددااد اشلدوال خددالل ال تددر ، لدا رصدديد اللددال ادد أول ال تددر  وصددوال  يدال ياًدر ل دددار الت ي- 
الدكي يجد  أي يت داا  لدا رصديد اللدال الاداهر ادد نائلدة اد رصديد اللدال ادد نًايدة ال تدر ، إلى صا

 الليزانية ال الة. 
لدرام ادد  للًدا لل  دام خدار  اللوازندة لدي الو ددات التدد إلدى ا  الو ددات ال  وليدة ديدر الًادادة ت تر  -6

   وهددد اددكلت ت ادد  اال  ددا  الددوارد  اددد الناددا  الل اسدداد اللو ددد الددكي اليددتال ا  تجاريدد ا  تلددارا نشددا 
لدكلت نال دا االخدتالف ، واليوجد ناا  ل اساد خدان اًدا  ،و اي ة  لل ونشا  تلت الو دات  ياناأ

 اد  ينة الا ن .  لال  داد الت ارير اللالية وال شواات اللل  ة ل ل إاد 
لددوال التددد شليددة وال شددواات اللل  ددة شنددوام االتسددتخد   ينددة الا ددن نلدداك  لو ددد  ل ددر  ت اريرهددا اللا -7

 .لرامإلى ال  ولية االنتصادية دير الًاداة  د  وجود ل ايير خاصة للو دات اتت الل اًا  ل
لل  ددام  ايير الل اسدداة ال  وليددة الدوليددة ال ت دد  ينددة الا ددن نوائلًددا اللاليدة وا ددا  للددا  ددددل لجلددا ل د -8

الختاليددة الت  ددد اي ال سددااات إلددى دى كلددت وألاددات ال ددد اشدنددى لددي ال شددواات لت اا تاارهددا ال ددا  
 .  وأنشطتها الو د  لى لستخدليًا  ي الوالإالصور  ال  ي ة 

 
 التوصياتثانيا : 

خك اًا شالتد تألل االلستخلصة لي الدراسة ت تر  الاا رة  جللة لي التوصيات  نتائجالإلى استنادا     
 و لى الن و اآلتد :  ،لست اال

واالست اد  لي ، لت دين  الناا  الل اساد ال  ولد كي انتر ت  الاا رة ا تلاد اإل ار ال .1
  لا   ولية الدولية وتولي ًا الا يتالجرا ات والت اي ات ال ديرة الل تلد  اد لجال الل اساة ال إلا

ل انات اللوجود  ايًا، للا يوارل لي ل لولات ل يد  لللستخدليي اللختل يي اد إلالايئة ال رانية وا
لجال اياي   ي ة الوعا واشدا  اللالد ال  ولد وال لليات التد ت  تن يكها وت  ي  الرنااة 

 واللسا لة  لى اشلوال وال لليات . 
ساية الل لية انسجالا لا  لية ت دين ال وا د الل اآت دين الناا  الل اساد ال  ولد لي خالل  .2

  لا  اي ة الت سينات الل تر ة  لتشري ات وال وانيي واشنالة والت ليلات اللالية النااك  الا يتالا
 .ًاوت سين اد الدراسة لت دين ال ياا وال ر  واإلاصا 
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ة ليل ر  ت الل الدور  الل اساية  لى لستوى الو دات ال  و ا تلاد ناا  االست الل الل اساد   .3
جرا  اللسا لة ال الة شي لستوى إاالش ل الكي يل ي لي خالل  وتواير الل لولات الل يد  ، 

 وت  ي  لرونة  الية اد الت اي  .، ل لو  
ويؤدي  ، ساا الل اساد الن دي إلى أساا االست  ا  أو اشساا الن دي الل دلشالت ول لي ا .4

ة  ي الل لولات اللالية الل روعة اد تودرج الول تو هكا االنت ال إلى ت سيي نوم اإلاصا  
يراداتًا إي ت وي أالت ارير وال وائ  اللالية ال  ولية ا ر  أاعل ل  ونًا ول لوااتًا ا د 

ولصروااتًا ند سجلت وا ا  للا ت    ا ال  ، واالش ل الكي يل ي لي خالل  نياا   اية واا لية 
ل انية ، أدا  الجًاز ال  ولد  ارنات الص ي ة لا نتائج اشدا  والوعا اللالد للو د  جرا  الل إوا 
 اد السنوات الساا ة .

الكي تت الل ل   الو د   لصن ة  س  درجة لوال شدا  اللالد اللو د ل ااة اشا تلاد نائلة ا .5
دارية إليل للو د  اونتائج التش  ،هداف الو د  وت يي  الوعا اللالدأت ييد اللال لي  ا لدى ت  ي  

 يرادات الجارية السنوية ولدى   ايتًا لت  ية ن  ات الخدلات الل دلة.إلي  ل دار او و كلت ت ،   ل 
 داد نائلة الليزانية ال الة و ر  الل لولات التد ت يد اد لجال اللسا لة الن دية، لي خالل إ .6

ل يد  ونتيا ،  لجاليا رئيسة )ل يد  دائلا ، ةت سي   ناصر اشصول وااللتزالات  س  ال يود إلى رالر
لال  لى وا  أنوام ال يود الل روعة،  ين ي د كلت  دليال   لى لدى التزا  إدار   ل ل دير ل يد س

  .الو د  والترالًا لل يود الل روعة  ليًا 
والت ليلات الخاصة  رتش يل لجلا للل اساة ال  ولية اد ال را  ي تلد  لي  اد إ داد الل ايي .7

 والا يت   لا الت ورات الل اصر  ،ات اي ات الل اساة ال  ولية اد الدوائر ال  ولية اد ال را 
خارات االساتك  االست اد  لي ا لإلجرا ات والت اي ات الل تلد  اد لجال الل اساة ال  ولية

 .ا للنًو  اوانا الناا  الل اساد ال  ولد اد ال ر  وال  ا ات ال للية 
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 : الدراسات المقترحة ثالثا : 
كات  لتواصل الا ن ال للد اد ل الجة اللشا ل الل اساية ت تر  الاا رة ا   الدراسات اللست الية     

 ال النة الوعوم الا ن هد : 
ت دين الناا  الل اساد ال  ولد اد الو دات دير الًاداة  دورها اداياي و  سا الل اساية شا.دراسة 1

 .   للرام 
ل انية ت ويرل ، والا ن اد إ.دراسة ناا  الت ارير اللالية واإلدارية اد ال  ام ال  ولد الل لول ا   اليا 2

 . ل  ام ال ا  للنشآت اوت  يل  ليتوا   لا الل ايير الل اساية ال  ولية الدولية 
 لرام . ال  ولد اد الو دات دير الًاداة إلى ات وير الناا  الل اساد  اد  اللوازنات وأررل .ت دين ناا3

 
لنًا الاا روي  هداف اللرجو  لنًا واي يست يدشا ي ت وي هكل الدراسة ند    تاد الختا  تألل الاا رة أ    

واشخك ،ليًاإإ الم  لى ل توياتًا والنتائج التد توصلت الي ت و  االجًز  ال  ولية ااأو ، والدارسوي 
للنشآت ال  ام دائًا ات اي  ل ايير الل اساة ال  ولية الدولية أاالتوصيات الل تر ة  تى تتل ي لي ت سيي 

 . ال ا 
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