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 ألمانيا -برلين-العربي الديمقراطي المركز

 

 

                                           

 ليبيا –جامعة طبرق  

 

 ليبيا ،جامعة طبرق  ،مركز البحوث والدراسات العلمية

 

 ليبيا-جامعة إب

 

ــــ: العلميينظمون المؤتمر الدولي   الموسوم بـــ

 داريةارير المالية وتعزيز القرارات ال في تحسين جودة التق ” IPSAS ” دور المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام

 2022تشرين األول، أكتوبر 02و00أيام 

 Zoomالمرئي عبر تطبيق  إقامة المؤتمر بواسطة تقنية الّتحاضر 

 

ويبقى أصحاب المداخالت  يتحمل المركز ورئيس المؤتمر واللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراء، وهي ال تعبر بالضرورة عن قناعاتهم

 ؤولية القانونية عنهاهم وحدهم من يتحملون كامل المس

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX--_SMU2HPKbT9B9XHuUt494Mrxaq4rGEpghNtAkdBC6JdeN2Lu_pK-3rdbJFP-8U4JXdaKAMb_0rgke20s87qe_1kfWcKgUKXBifvegHONw8BQ7o4F7ukh4Gc-apf_gQ&__tn__=*NK-R
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 :الرئاسة الشرفية

 ألمانيا-برلين-الديمقراطيرئيس المركز العربي ، عمار شرعانأ.

 ليبيا –رئيس جامعة طبرق  –أ. د. حسن علي حسن 

 اليمن –رئيس، جامعة إب  –أ.د. طارق أحمد قاسم المنصوب 

 اليمن –نائب رئيس جامعة إب للدراسات العليا والبحث العلمي  –أ.د فؤاد عبد الرحمن حسان 

 ليبيا –جامعة طبرق –الجامعة للشؤون العلمية وكيل  –أ.د. وليد شعيب آدم 

 .اليمن-جامعة إب –لية العلوم الدارية عميد ك – أ.د. لطف راجح الجحيفي

 الجزائر –جامعة الوادي  – أ. د مصطفى عوادي

 ليبيا –جامعة طبرق  –مدير مركز البحوث والدراسات العلمية  –أ. أحمد ابريك مراجع 

 الجزائر-جامعة تلمسان –محمد العيد  عمامرةد. المؤتمر: اسة رئ

الجزائر – 3جامعة الجزائر  –د. عبابة علياللجنة العلمية: اسة ئر   

 اليمن – جامعة إب –د. فضل قاسم الحضرمي  :مدير المؤتمر

 برلين –ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي  –. مليكة جامع د :االستشاريةرئيس اللجنة 

 برلين –ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي  –نجاة وسيلة بلغنامي  د.  :شرافال رئيس هيئة 

 الجزائر-جامعة سطيف  –د. غربي خليل  :المنسق العام

 برلين–كز الديمقراطي العربي، ألمانيا المر  – د. أحمد بوهكو :يةرئيس اللجنة التحضير 

 رئالجزا –0جامعة باتنة –طرشان  حنان.دوالنشر: التنسيق 

 برلين-ألمانيا-المركز الديمقراطي العربي-د. سهيلة عبد الجبار :رئيس اللجنة التقنية

 اليمن –الجحافي جامعة إب مراد يحيى  د. :المؤتمرمنسق 

 برلين–ألمانيا  –ز الديمقراطي العربي المرك –المدير األداري  –عايش كريم  .أ :التنظيميةرئيس اللجنة 
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 .اليمن-جامعة إب –السالم قمحان د. مراد عبد اليمن-جامعة إب-العزيز الحبيش ي  د. وهيب عبد

 اليمن-أ.د. محمد حمود السمحي جامعة إب .اليمن-.د. فؤاد احمد العفيري جامعة إبأ

 الجزائر – 3جامعة الجزائر -أ.د. بن موس ى كمال .اليمن –مختار عبد الحكيم الصباحي جامعة إب د.

 الجزائر – 3جامعةالجزائر  –د. سمير عز الدين  الجزائر – 3جامعة الجزائر -بن يخلف آمالد. 

 الجزائر – 3جامعة الجزائر -الله د. بوكروح عبد الجزائر – 3الجزائر  جامعة-د. مرابط بالل

 الجزائر – 3جامعة الجزائر-د. تونس ي آمنة الجزائر – 3الجزائر  جامعة-النور  د. جعفرعبد

 الجزائر-3الجزائر  جامعة-الله د. قروي عبد الجزائر-3جامعة الجزائر -الباسط مداح عبدد. 

 الجزائر-3جامعة الجزائر-كينة عبد الحفيظد.  الجزائر-3جامعة الجزائر-د. علي عبابة

 الجزائر -3جامعة الجزائر  –د. امحمد عبد الحفيظي  الجزائر-3جامعة الجزائر  –د. حمزة شنوف 

 الجزائر-3جامعة الجزائر -د. حسين علي الجزائر-3جامعة الجزائر  –كمال  د. مسوس

 الجزائر -جامعة الوادي-الهادي ضيف الله أ.د. محمد الجزائر-3جامعة الجزائر –حاج يوسف سارة د. 

 الجزائر-جامعة الوادي-أ.د. رضا زهواني الجزائر-جامعة الوادي-أ.د. يونس الزين

 الجزائر-جامعة الوادي-أ.د. محمد دينوري سالمي الجزائر-ة الواديجامع-أ.د. شريف بوقصبة

 الجزائر-جامعة الوادي –ض ريمي أ.د. ريا الجزائر-جامعة الوادي-أ.د. أحمدبن خليفة

 الجزائر-جامعة الوادي-د. محمد البشير بن عمر الجزائر-الوادي جامعة-.د. مصطفى عواديأ

 الجزائر-الوادي جامعة-د. عمر عطاء الله الجزائر-جامعة الوادي-د. محمد فيصل مايده

 الجزائر-اديالو  جامعة-د. االسود محمد الجزائر-الوادي جامعة-د. عادل رضوان

 الجزائر-المسيلة جامعة-د. زغبة طالل الجزائر-المسيلة جامعة-أ.د. عيس ى حجاب

 الجزائر-جامعة قالمة–محمد  أ.د. بوقموم الجزائر-المركز الجامعي إليزي -أ.د. عبد الغني بن حامد

 الجزائر-المركز الجامعي تيبازة-د. منير عوادي الجزائر –جامعة قالمة -القادر د. دبوش عبد

 الجزائر-المركز الجامعي تيبازة-د. لونيسة محمد أمين رالجزائ-المركز الجامعي تيبازة-د. وليد لطرش

 رائالجز -تبسة جامعة-سارة د. عزايزية الجزائر-جامعة تبسة-د. عمامرة يسمينة

 رالجزائ-جامعة تبسة-مالح وئام د. الجزائر-جامعة تبسة –د. بوعالق نوال 

 رالجزائ-جامعة تبسة-يس ى بن سوريد. ع الجزائر-جامعة تبسة-د. زرفاوي كريم 

 الجزائر-جامعة أم البواقي-أ.د. بوكثير جبار الجزائر-جامعة أم البواقي –عياش الزبير أ. د. 

 الجزائر-البواقيجامعة أم -د.بوسمينة أمال الجزائر-جامعة أم البواقي-د.تقرارت يزيد

 الجزائر-جامعة بومرداس-أ.د. شعباني مجيد الجزائر-جامعة بومرداس –أ.د. شيخي بالل 

 الجزائر-جامعة بومرداس-د. شيخي غنية رالجزائ-جامعة بومرداس-ير ساميةد. فق

 الجزائر-جامعة بومرداس-د. بوعريوة الربيع الجزائر-بومرداس د. عقون سعادجامعة

 الجزائر-جامعة الوادي-د. أحمد بن أحمد الجزائر-جامعة الوادي-بوسواك آمال  د.

 رالجزائ-جامعة الوادي-حات زواري د. سليمان فر  الجزائر -جامعة الوادي-د. عبدالله عياش ي

 الجزائر -جامعة الوادي –د. ريم بن عيس ى  الجزائر -جامعة الوادي -د. العيدغربي

 رالجزائ -جامعة الوادي  -جديدي وضةد. ر  الجزائر -جامعة الوادي -د. زالس ي رياض

 الجزائر -جامعة الوادي  -د. محيريق عدنان الجزائر -جامعة الوادي -د. سمية دربال

 الجزائر -جامعة الوادي -جديدي د. موس ى الجزائر -جامعة الوادي-د. ناجيةصالحي

 أعضاء اللجنة العلمية
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 الجزائر-جامعة الوادي-د. رحيمة بوصبيع صالح الجزائر-جامعة الوادي-د. بشيرزبيدي

 الجزائر-الواديجامعة -د. بشير بن موس ى الجزائر-الواديجامعة -د. محمد الحافظ عيشوش

 الجزائر-جامعة ورقلة-الرؤوف حجاج أ.د. عبد الجزائر-جامعة ورقلة-الغني دادن أ.د. عبد

 الجزائر-جامعة ورقلة-أ.د. محسن زبيدة الجزائر-جامعة ورقلة-الله عبد مايو أ.د.

 الجزائر-جامعة ورقلة-أ.د. محمد زرقون  الجزائر-جامعة ورقلة-أ.د. الحاج لعرابة

 الجزائر-جامعة ورقلة-لعمودي محمد الطاهرد. ا الجزائر-جامعة ورقلة-د. زغودتبر

 رالجزائ-جامعة ورقلة-. عتيق لعلىد الجزائر-جامعة ورقلة-د. بوعالق مبارك

 الجزائر-ورقلة جامعة – د. عواطف محسن الجزائر-ورقلة جامعة-الغفور  د. دادن عبد

 الجزائر-ورقلة جامعة-عوينات د. فريد الجزائر-جامعة ورقلة-د. مهاوة آمال

 الجزائر-ورقلةجامعة  –الحق بوقفة  د. عبد الجزائر-جامعة ورقلة-نورالدين د. موساوي 

 الجزائر-ورقلةجامعة -د. قريش ي خير الدين الجزائر-ورقلةجامعة  –الحق بوقفة  د. عبد

 الجزائر-جامعة تيارت-د. مجدو بخيرة الجزائر-جامعة تيارت-د. زياني عبد الحق

 الجزائر-امعة خنشلةج-د. مانع سبرينة الجزائر-جامعة خنشلة-.د. بن منصورليليا أ

 الجزائر-جامعة قسنطينة-د. مسيف خالد الجزائر -جامعة قسنطينة -يحةفت د. بوهرين

 الجزائر -2جامعة قسنطينة -د. عمان أحمد  رالجزائ – 2جامعة قسنطينة-ب نعيمةد. غال 

 الجزائر – 2جامعة قسنطينة -د. شيلي وسام رالجزائ-2قسنطينة  جامعة-فرحات د. عبد الكريم

 الجزائر -جامعة عنابة-د. بن قارة إيمان الجزائر –عنابة جامعة  –د. خالد ادريس 

 -المركز الجامعي تامنغست -د. حاج موس ى منصوري

 الجزائر
 الجزائر -جامعة األغواط -د. مصطفى بورنان

 الجزائر -جامعة سطيف -د. خالد رجم الجزائر -جامعة باتنة -د. عمار زودة

 الجزائر -جامعة باتنة-د. مسعود طحطوح الجزائر -جامعة باتنة -د. رابح بحشاش ي

 الجزائر -جامعة الجلفة-د. عمر قمان الجزائر-جامعة باتنة-د. فنغور عبد السالم

 الجزائر -جامعة سعيدة-د. عبدالقادر شويرفات الجزائر -جامعة الجلفة -د. هزرش ي طارق 

 الجزائر-المركز الجامعي البيض-أيوب د. صكري  الجزائر-المركز الجامعي البيض-د. نشاد حكيم

 الجزائر -المركز الجامعي تندوف -د. بورحلة ميلود الجزائر -المركز الجامعي البيض -د. موفق سهام

 الجزائر-تندوفالمركز الجامعي -الجبار د.سهيلة عبد الجزائر-تندوفالجامعي  المركز -وسيلةد.بلغنامي نجاة 

 الجزائر-الجامعي تندوف المركز -داند. أحمد  الجزائر -الجامعي تندوف المركز  -د. بياض مصطفى

 الجزائر -جامعة بسكرة-د. العمري أصيلة الجزائر -المركز الجامعي تندوف -أ.د. نصر رحال

 الجزائر -بسكرة جامعة-د. زعرور نعيمة الجزائر-جامعة بسكرة–د. قسوري إنصاف

 الجزائر-بسكرة جامعة-د. تومي ابراهيم الجزائر -بسكرة جامعة-سهامد. كردودي 

 الجزائر -بسكرة جامعة -د. عباس ي صابر الجزائر-بسكرة جامعة-عزوز ميلود  د.

 ليبيا –جامعة طبرق  -د. مصطفى جمعة محمد الجزائر-جامعة بسكرة-د. عادل بومجان

 ليبيا –جامعة طبرق  -د. عبدالرازق جبريل محمد ليبيا –جامعة طبرق -العزيز يوسف شعيب  د. عبد

 أعضاء اللجنة التنظيمية

 رالجزائ -تندوف-المركز الجامعي علي كافي  –د. زروقي بالل 
 –الملك محمد السقاف أمين عام جامعة إب  أ. عبد

 .اليمن

-ري مدير عام مكتب رئيس جامعة إبأ. عيس ى دبوان الشمي

 .اليمن

 –الله الصباحي مدير عام الموارد الذاتية  أ. أبو بكر عبد

 .اليمن –جامعة إب 
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 –لية العلوم الدارية أ. عبده صالح العفيف أمين عام ك

 اليمن-جامعة إب

ئب مدير عام مكتب رئيس أ. عفاف عبد السالم الوهابي نا

 اليمن-جامعة إب

 اليمن-أ. علي عبده البناء جامعة إب اليمن -أ. سلوى علي عبدالله محرز جامعة إب

 .اليمن –م. عبد الخالق محمد أبو الرجال جامعة إب  .اليمن –م. مفيد الخياط جامعة إب 

 الجزائر –جامعة طاهري محمد بشار  –هالل نسيمة   ط.د
 –جامعة طاهري محمد بشار  –عيساوي فاطمة   ط.د

 الجزائر

 –جامعة طاهري محمد بشار  –ط.د زغامين محمود 

 الجزائر

امعة بلحاج بوشعيب بعين ج –ط د. يبدري ربيعة 

 الجزائر –تموشنت 

 –جامعة طاهري محمد بشار  –ط.د فضل الدين جمال 

 الجزائر

ط.د زعادي صليحة، جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة 

 الجزائر

 الجزائر –ط د. يبدري ربيعة بجامعة بلحاج بوشعيب بعين تموشنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

جودة التقارير في تحسين  -IPSAS–في القطاع العام الدولية المعايير المحاسبية دور        

 داريةالماليةوتحسين القرارات اإل

 

 9 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 المؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين، 

 دور المعايير الموسوم بـ"االفتراض ي تنظيم الملتقى الدولي الحمد لله الذي وفقنا في 

في تحسين جودة التقارير المالية وتعزيز  -IPSAS– المحاسبية الدولية في القطاع العام

المشاركات العلمية النيرة والبناءة والذي حقق نجاح باهر من خالل  "الداريةالقرارات 

ز والتي اجتهد إخواننا في المركالتي شرفنا بها أصحاب الكفاءات والقامات العلمية الكبيرة 

الذي يسلط الضوء على مسألة لطالما شغلتنا  كتابالفي هذا بجمعها  العربي الديمقراطي

  .الدولية في القطاع العام المحاسبية المعاييرأال وهي جميعا 

التي أنارت ملتقانا الدولي العلمية يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من المداخالت  حيث

 ، وفي األخير أوجه شكري إلىلمدة يومين متتاليينمعكم أساتذتنا األفاضل والتي ناقشها 

وث مركز البحا، جامعة إب باليمن، ببرلين، جامعة طبرق بليبيالمركز العربي الديمقراطي 

مخبر إدارة أعمال المؤسسات االقتصادية ، و والدراسات العلمية بجامعة طبرق بليبيا

تنظيم هذا الملتقى الدولي الذي سلط الضوء على بجامعة الوادي بالجزائر  المستدامة

 في الوطن العربي.في القطاع العام على العديد من القضايا المحاسبية 

 

 رئيس المؤتمر

 الجزائر ،جامعة تلمسان ،د. محمد العيد عمامرة

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/4178861328832251/
https://www.facebook.com/groups/4178861328832251/
https://www.facebook.com/groups/4178861328832251/
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التي تتناول إعداد التقارير  IPSAS إن تبني المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام

المالية بموجب األساس النقدي المحاسبي وأساس االستحقاق المحاسبي والفصاح عن 

بنودها، سوف يوفر معلومات مالية أكثر دقةوتناسق وقابلية للمقارنة لمؤسسات القطاع 

إلخ( حيث تساعد على ضبط النفقات  …يريات، الواليات، البلديات، مدام )الوزارات، الالع

 المسؤولين على القطاع العام من اتخاذ القرارات الصائبة ومساءلة الموظفين 
ً
العمومية وترشيدها وتساعد أيضا

 والقائم على األساس  المسؤولين عن اعداد هذه القوائم المالية، وهذا مقارنة بنظام المحاسبة العمومية
ً
المعتمد حاليا

 .النقدي المحاسبي فقط في اعداد التقارير المالية

إن قبول الجزائر للمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام يعزز من إدارة المالية العامة في البالد ويؤدي إلى تقييمات 

ات الجديدة للدولة، حيث أصبح من الضروري نظام أفضل لقرارات توزيع النفاق العام الذي تزايد حجمه مع التوجه

محاسبي فعال يضبط هذه النفقات بدقة ويرافق الهيئات العليا للبالد في اتخاذ القرارات الصائبة والمساءلة وذلك عن 

ة من التي تحسن من جودة اعداد التقارير المالية المعد IPSAS طريق تبني المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام

قبل مؤسسات القطاع العام، األمر الذي أدى بالعديد من الباحثين البحث في هذا المجال وإبراز دور المعايير المحاسبية 

 .الدولية في القطاع العام في تحسين جوة القوائم المالية

 :أهداف المؤتمر الدولي العلمي

 لقطاع العام في ترشيد النفقات العمومية إثراء النقاش العملي حول أهمية معايير المحاسبة الدولية في ا

 وزيادة الشفافية والمساءلة؛

 التعرف على المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام ومستجداتها؛ 

  تسليط الضوء على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتكييف النظام المحاسبي العمومي كأحد

 اعتمادها في البلدان العربية؛الوسائل الناجحة التي يمكن 

  عرض آفاق ومتطلبات إصالح نظام المحاسبة العمومية وتحليل نقاط القوة والضعف وتقديم توصيات

 لتفعيل تطبيق هذه الصالحات؛

  تسليط الضوء على دور المحاسبة العمومية في المؤسسات العمومية في مراقبة وترشيد اليرادات

 والنفقات؛

  :ولي العلميمحاور المؤتمر الد

 IPSASالمحور األول: الطار النظري للمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام 

 ماهية القوائم المالية في منشآت القطاع العام؛ 

 عرض القوائم المالية بموجب أساس االستحقاق المحاسبي في األجهزة الحكومية؛ 

  في األجهزة الحكومية؛عرض القوائم المالية بموجب األساس النقدي المحاسبي 

 معايير االعتراف وقياس األصول وااللتزامات في القوائم الماليةالفصاح عنها في األجهزة الحكومية. 

ديباجة 

 المؤتمر:
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 متطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام في الدول العربية :المحور الثاني

  الدولية في القطاع العام؛مساهمة الهيئات التشريعية في تطبيق المعايير المحاسبية 

 دور الهيئات المحاسبية العليا في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام؛ 

 األنظمة المحاسبية وإشكالية االعتراف والقياس والفصاح في األجهزة الحكومية؛ 

  الحكوميةاألداء المحاسبي وفق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام في األجهزة. 

 المحور الثالث: مخاطر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام في الدول العربية

  مخاطر االنتقال من نظام المحاسبة العمومية إلى المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام على أداء

 المنشآت العمومية؛

 اق المحاسبي على عمليات اتخاذ القرار؛مخاطر إعداد القوائم المالية على أساس االستحق 

 مخاطر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام على األداء المالي لألجهزة الحكومية؛ 

 المحور الرابع: تجارب بعض الدول في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام

 المحاسبة الدولية في القطاع العام؛في مجال تطبيق معايير  تجارب الدول العربية 

 تجارب الدول المتطورة في مجال تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ 

 تجارب الدول النامية في مجال تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

 هرة الفساد المالي والداري معرفة دور تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في التقليل من ظا. 
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ا ثٞهغؽ اإلادخٍى  

 

 الباخث ٖىىان اإلاضازلت الهٟدت

ل 14-26  الٗمىمي لل٣ُإ اإلاداؾبُت الضولُت اإلاٗاًحر هدى الجؼاثغ في الٗمىمُت اإلاداؾبت جضٍو

 الحلُم ٖبض ملُاوي.  ص

 مدمض ٧املي .ص.ؤ

 الضًً ٖالء مدمض  مغخىم.  ص.ٍ

27-39 
 الضولُت اإلاداؾبُت إلاٗاًحرا ْل في الٗمىمُت اإلاداؾبت هٓام بنالح هدى: الجؼاثغ

 الٗام لل٣ُإ

 ٢مى آؾُت .ص

 ٦ُدلي ؾلمت ٖاجكت. ص.ؤ

40-48 
٤  الجؼاثغ في الٗمىمُت اإلاداؾبت  هٓام ٖهغهت   اإلاداؾبُت  اإلاٗاًحر ٞو

 الضولُت

  مدمض ل٨دل .ص

   خُاة ل٨دل .ص

 مُتالٗمى  اإلاداؾبت هٓام في اإلاداؾبي لإلزباث ٦إصاة الاؾخد٣ا١ اؾاؽ جبني 49-58
ً اإلاال٪ ٖبض. ص  ٍػ

 ٖبابه ٖلي. ص

59-68 
 مً الحض و الح٨ىمي ألاصاء جدؿحن في الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر صوع 

 اإلاالي الٟؿاص
م عبُعيص.   مٍغ

69-83 
ت م٘ مخُلباث مُٗاع اإلاداؾبت الضولي لل٣ُإ  مضي جُاب٤ اإلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 -صعاؾت مُضاهُت-ث اإلاالُت لألصاء اإلاالُت في ٖغى اإلاٗلىما 1الٗام ع٢م
 . سحىىن مهٗبٍ ص

اب ٍ ص.  ٦ىىقت ٖبض الَى

84-96 
 مباصت بعؾاء زال٫ مً الٗام ال٣ُإ في للمداؾبت الٗاإلاُت اإلاٗاًحر جُب٣ُاث ؤَم

غ اإلاالُت الخ٣اٍع  
 بسخت بُاَغ. ص

97-107 
 ؤو" اإلااصًت الخثبُخاث"  IPSAS-17 اإلاُٗاع لخُب٤ُ حضًضة م٣اعبت

ت الٗمىمُت اإلاداؾبت في" واإلاٗضاث اإلاهاو٘ اإلامخل٩اث،"  الجؼاثٍغ
صبىػًٍ مدمض. ص  

108-127 
 في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر جبني هدى الجؼاثغ جىحه ألزغ جدلُلُت صعاؾت

غ حىصة جدؿحن ٖلى الٗام ال٣ُإ  الٗمىمُت اإلاداؾبت لىٓام اإلاالُت الخ٣اٍع

الؿُٗضي ًىؾ٠ ؤخمض.  ص  

ؾٗضاوي  مؿٗىص صمغا.  ص  

128-145 
 مٗاًحر اٖخماص ْل في الجؼاثغ في الٗام ال٣ُإ في اإلاالُت ال٣ىاثم ًٖ ؤلاٞهاح مخُلباث

 الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبت
غاء ٞاَمت ٢اض ي. ص  الَؼ

146-161 
 الٗغبُت الضو٫  ٌٌٗ ججاعب

 الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر جُب٤ُ مجا٫ في
  ًىؾ٠ اخمض مدمض َه.  ص

162-175 
 ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر جُب٤ُ في الٗغبُت الضو٫  بٌٗ ججاعب

 الٗام

 ٖىاصي مهُٟى.  ص.ؤ

 ؾضعة عخُمت.  ص.ٍ

  لٗمىعي ٞخخي.  ص.ٍ

176-200 
 في الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر وجبني بنضاع في والٗغبُت الضولُت الخجاعب

 مدلُا منها الاؾخٟاصة وآٞا١ الٗام ال٣ُإ

اوي.  ص  الح٤ ٖبض ٍػ

 ناعة زالضي.  ص.ٍ

201-225 
٣ا إلاخُلباث اإلاٗاًحر  ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت في ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام ٞو

 -ججاعب صولُت– IPSASاإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

 مسلٝى هبُلت. ص.ٍ

 ًمامي ؾاعة. ص.ٍ

226-245 
 IPSAS الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر جبني

 -الجؼاثغ خالت صعاؾت-  

 قدُذ ؤ٦غم. ص

 ٖمغون ًاؾمحن ص.ٍ
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246-262 

ؼ في( ipsas)الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر صوع   خى٦مت حٍٗؼ

 جىوـ في الٗمىمُت الحؿاباث إلاٗاًحر الىَني اإلاجلـ–الٗمىمُت الهُئاث

 .همىطحا

  ؾُٗض عخُم. ص

 قٗبان ٞغج. ص

263-286 
  فى الغقُضة الا٢خهاصًت الاصاعة جد٤ُ٣ فى( IPSAS) مٗاًحر جبنى صوع 

ت الح٨ىمُت اإلااؾؿاث  اإلاهٍغ
ا َكام/ ص  مدمض ػ٦ٍغ

287-295 
 ل٣ُاؽ ٦ألُت اإلاالُت ال٣ىاثم ٖغى في اإلاداؾبي الاؾخد٣ا١ ألؾاؽ الخدى٫ 

 -اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث صولت ججغبت- الح٨ىمي ألاصاء
اجذ بل٣اؾم. ص  بٞى

324-296 
 ؤلاباٙل ججىٍض في IPSAS الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر مؿاَمت

 -الٟغوؿُت الخجغبت ٖغى– الح٨ىمي اإلاالي
 ٞاًؼة خحرف.  ص

337-325 
الٗام الخىحه الٗغبي هدى جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ 

 "الخجغبت اإلاٛغبُت همىطحا"

٤ ؾهام .ص  مٞى

 ٖكت ُُٞمتص.

 ٍ.ص خبِب مٗغوٝ

350-338 

اعب صو٫ ؤحىُت عاثضة في مجا٫ الخدى٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي بلى ؤؾاؽ جج

٤ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  : الضواٞ٘ IPSASالاؾخد٣ا١ ٞو

 والىخاثج

باهت ٞخدُتص.  بٖى

 ؤ.ص. خؿُاوي ٖبض الحمُض

361-351 
Challenges of adopting the International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS) in Algeria 

Benzitouni Nawel 

Chaibdraa Amira 

385-362 La modernisation budgétaire en Algérie : Regard Critique 
DR.  TADJINE-DAHMOUNE Rhadia 

DR.  LAICHE Mohamed 

400-386 
Les normes comptables internationales dans les insitutations 

gouvetnoumentales en Algerie : projet reel ou irrel  ?  
Dr Ali OUARAB 

418-401 
L'application des IPSAS par les Etat-membres de l'Union Européenne : réalité et 

perspectives IPSAS for European Union member states:  reality and prospects 

Dr. Belaid Mohamed Mouloud 

PhD-c Soudani Yamina 
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ل اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ هدى اإلاٗاًحر الضولُت اإلاداؾبُت لل٣ُإ الٗمىمي  جضٍو

Internationalizing public accounting in Algeria toward international public sector 

accounting standards “IPSAS” 
 غالجؼاث /الجُاللي لُابـ ؾُضي بلٗباؽحامٗت   /ص. ٖبض الحلُم ملُاوي

Dr. Abdelhalim MILIANI/ University of Sidi Bel Abbes/ Algeria 

 الجؼاثغ /الجُاللي لُابـ ؾُضي بلٗباؽحامٗت  /مدمض ٧املي  ص.ؤ.

Pr. Mohammed KAMELI/ University of Sidi Bel Abbes/ Algeria 

 الجؼاثغ /الجُاللي لُابـ ؾُضي بلٗباؽحامٗت مغخىم /  مدمض ٖالء الضًً .ٍ.ص

Ph.D. Student. Mohamed Alaa Eddine MERHOUM/ University of Sidi Bel Abbes/ Algeria 

 

 ملخو الضعاؾت: 

ل اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ مً زال٫ جبجي اإلاٗاًحر الضولُت  تهضٝ َظٍ الىع٢ت البدثُت بلى الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ مكغوٕ جضٍو

ت ال٣ُام بٗملُت بنالح مداؾبي ٖمىمي جمخاػ بال٨ٟاءة والٟٗالُت. ٖلى َظا ألاؾاؽ، اإلاداؾبُت لل٣ُإ الٗمىمي وطل٪ للبدث في بم٩اهُ

٣ٞض جم ؤلاؾخٗاهت باإلاىهج الىنٟي واإلاىهج الخدلُلي في الجاهب الىٓغي لئلخاَت باإلاىيٕى ؤ٦ثر. ؤما باليؿبت للجاهب الخُب٣ُي، ٣ٞض جم 

ىت  79بزخُاع ُٖىت م٩ىهت مً  ت الخٍؼ ت" ٦ضعاؾت مُضاهُتمكاع٧ا ًيخمىن إلاضًٍغ ت "وػاعة اإلاالُت الجؼاثٍغ  .الٗمىمُت الجؼاثٍغ

، جىنلذ الضعاؾت بلى ؤهه ًغج٣ب SPSSبٗض جدلُل بؾدباهت مىػٖت بىاؾُت بغهامج جدلُل الخؼم ؤلاخهاثُت للٗلىم ؤلاحخماُٖت 

لل٣ُإ الٗام ُت جبجي اإلاٗاًحر الضولُت اإلاداؾبُت جد٤ُ٣ ؤزغ بًجابي مً َظا اإلاكغوٕ بال ؤهه ًخىحب جبجي م٣اعبت واضخت اإلاٗالم لل٣ُام بٗمل

٘ بٌٗ الخدٟ ٘ اإلاداؾبُت الؿاب٣ت "اإلاٗاًحر ٓو٦ظا ٞع ا مً الخبرة بٗض مكاَع حر البِئت اإلاىاؾبت زانت وؤن الجؼاثغ ؤ٦دؿبذ هٖى اث وجٞى

 ". ISAواإلاٗاًحر الضولُت للخض٤ُ٢  IAS/IFRSاإلاداؾُت الضولُت 

غ مالُت، مٗاًحر مداؾبُت صولُت، ٢ُإ ٖام، بنالح مداؾبي، ٖىإلات مداؾبُت.مٗلىمت  ال٩لماث اإلاٟخاخُت:  مالُت، ج٣اٍع

Abstract: 

This research paper aims to identify the reality of the public accounting internationalization project in Algeria by 

adopting the International Public Sector Accounting Standards “IPSAS” to test the possibility of carrying out an efficient and 

effective public accounting reform process. On this basis, the descriptive and the analytical approaches were used on the 

theoretical part to cover the subject even more. As for the practical one, a sample of 79 participants belonging to the 

Algerian Public Treasury Department "Algerian Ministry of Finance” was selected as a field study. 

After analyzing a distributed questionnaire using the Statistical Package Analysis for Social Sciences program “SPSS”, 

the study concluded that it is expected to achieve a positive effect from this project, but it is necessary to adopt a flawless 

approach to the adoption process of international accounting standards for the public sector, as well as resolving some 

reservations and providing the appropriate environment, especially that Algeria has gained a kind of experience after the 

previous accounting projects which are “IAS/IFRS and ISA”. 

KeyWords: Financial Information, Financial Reporting, International Accounting Standards, Public Sector, Accounting 

Reform, Accounting Globalization.  
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 م٣ضمـت:

ج٩ازٟذ حهىص الٗضًض مً الضو٫ واإلاىٓماث والهُئاث الضولُت في ال٣ٗىص ألازحرة لل٣ُام بٗملُاث بنالح للىٓم 

ظا ؾُٗا مجها لترؾُش لٛت مداؾبُت م٣بىلت اإلاداؾبُت في مسخل٠ ؤهداء الٗالم ٧ىحه مً ؤوحه الٗىإلات  اإلاداؾبُت. َو

غ اإلاالُت  ، في مداولت لؿض الٟغو٢اث بحن IAS/IFRSصولُا جخمثل في اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ومٗاًحر بٖضاص الخ٣اٍع

غ مالُت مىخضة زانت باليؿبت للكغ٧اث مخٗ حرا للجهض واإلاا٫ في بٖضاص ج٣اٍع ضصة مسخل٠ صو٫ الٗالم و٦ظا جٞى

الجيؿُاث. ؤما باليؿبت لل٣ُإ الٗام ٞاألمغ لم ٨ًً ٦ظل٪ ٞبٟٗل الٗضًض مً الخٛحراث ؤلا٢خهاصًت وؤلاحخماُٖت 

وختى الؿُاؾُت، بحؿٗذ ع٢ٗت ال٣ُإ الٗام وحكٗبذ جىُٓماجه ومسخل٠ َُئاجه مما بؾخضعى ألامغ جسهُو ؤٚلٟت 

داؾبت الٗمىمُت ال٨الؾ٨ُُت والتي بضوعَا لم حٗض جخمحز بخل٪ مالُت بياُٞت ومٗخبرة لدؿُحر ال٣ُإ الٗام في بَاع اإلا

الىجاٖت في خماًت اإلاا٫ الٗام والدؿُحر ألامثل وال٣ٗالوي للمىاعص والى٢اًت مً ٧ل ؤق٩ا٫ الٟؿاص. لهظا ٧ان البض مً 

ان جىخُض الجهىص الضولُت للخ٩ىماث لل٣ُام بٗملُت بنالح مداؾبي ٖمىمي ًًمً ؾض الٟجىاث الؿاب٣ت ويم

الدؿُحر الغقُض وخماًت اإلاا٫ الٗام. ألامغ الظي ؤزمغ ْهىع الٗضًض مً الخىُٓماث اإلاداؾبُت الضولُت التي بؾخٗاهذ 

غ اإلاالُت  بثلت مً زبرائها ٖالي اإلاؿخىي إلنضاع مٗاًحر مداؾبُت زانت بال٣ُإ الٗام بهضٝ جدؿحن حىصة الخ٣اٍع

ت. باليؿ بت للجؼاثغ، ٣ٞض ٢امذ بمكغوٕ جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ واإلاؿاَمت في جغقُض ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

وطل٪ ٦سُىة هدى الخُب٤ُ الٟٗلي  ٣ىاهحن اإلاالُتاإلاخٗل٤ ب 18/15الٗام وطل٪ مً زال٫ بنضاع ال٣اهىن الًٗىي 

 . 2023لهظٍ اإلاٗاًحر التي ًيخٓغ ؤن جضزل خحز الخىُٟظ ابخضاءا مً ؾىت 

  مك٩لت الضعاؾت:

ت اإلااؾؿاث الٗمىمُت ا الؿُا١ ًم٨ً َغح مك٩لت الضعاؾت ٖلى الىدى آلاحي: وفي َظ ما مضي حاٍَؼ

ت لخبني اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ?  الجؼاثٍغ

ُت: ألاؾئلت  الٟٖغ

ُت الخالُت:  ولئلخاَت باإلاىيٕى ؤ٦ثر ه٣ىم بُغح ألاؾئلت الٟٖغ

 ت ؤما  م مكغوٕ جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام؟ما َى وا٢٘ اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

  ٕل مداؾبت ال٣ُا ت الخ٣ىُاث والخ٨ىىلىحُاث ال٩اُٞت لئلهخ٣ا٫ هدى جضٍو َل جمخل٪ اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 الٗام؟

 َل ًم٨ً للمداؾبت الخ٩ىمُت الخالُت ؤن جيسجم م٘ جُب٤ُ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١؟ 

 الضعاؾت: ٞغيُاث

 ما ؾب٤، ًم٨ً ٖغى ٞغيُاث الضعاؾت ٧اآلحي:بىاءا ٖلى 

  ٕت جمخل٪ ؤعيُت حاَؼة للخُب٤ُ الجُض والٟٗا٫ للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُا اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 الٗام.
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 .ت مً بق٩الُت الغ٢ابت الٟٗالت ٖلى اإلاا٫ الٗام  حٗاوي اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

  ت وجدؿحن ًيخٓغ مً مكغوٕ جبجي اإلاٗاًحر ؼ ال٣غاعاث ؤلاصاٍع اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام جد٤ُ٣ ٢ٟؼة حٍٗؼ

غ اإلاالُت.  حىصة بٖضاص الخ٣اٍع

 ؤَضاٝ الضعاؾـت:

ت مً  تهضٝ َظٍ الضعاؾت اإلاخٗل٣ت بأٞا١ جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام بلى مٗالجت مجمٖى

 الى٣اٍ ٦ما ًلي: 

 ىت الٗمىمُت الخابٗحن لىػاعة اإلاالُت مداولت ج٣ُُم وا٢٘ اإلاد اؾبت الٗمىمُت مً وحهت هٓغ مؿخسضمي ؾل٪ الخٍؼ

ت.  الجؼاثٍغ

 .ت  حؿلُِ الًىء ٖلى ٧ل مً مؼاًا و خضوص ومهاٖب جُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر في اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 ًجُب٣ُها في الجؼاثغ يمً مخُلباث  ؤلاخاَت ؤ٦ثر باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام واإلاؼاًا اإلاغحىة م

 جد٤ُ٣ حؿُحر ٣ٖالوي وعقُض للما٫ الٗام.

 ؤَمُت الضعاؾـت:

ل اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت الٗمىمُت هدى اإلاٗاًحر الضولُت مهمت للٛاًت. ٞبٌٛ الىٓغ ًٖ  حٗخبر ٖملُت جضٍو

، بال ؤهه ًخىحب ٖلُىا ؤن همًٗ الىٓغ بلى اإلاؼاًا اإلا غحى جد٣ُ٣ها مً جُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر. ؤلاَخمام الخالي باإلاىيٕى

اث مً قإهه ؤن ًدُذ ٞغنت لغئٍت  ٞاإل٢خهاص في الى٢ذ والجهض واإلاا٫ وجُٟٗل ال٣ابلُت للم٣اعهت ٖلى ٖضة مؿخٍى

ت. ٦ما ؤن  ظا ما ؾِى٨ٗـ بك٩ل بًجابي ٖلى ٖملُت ؤلاؾدكغاٝ وبجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع الهىعة بك٩ل ؤًٞل َو

ُئاث الغ٢ابت ٞغنت للخٗٝغ ٖلى ألازُاء وؤلاهدغاٞاث التي مً قإجها ؤلالتزام بهظٍ اإلاٗاًحر  ًدُذ للماؾؿت الٗمىمُت َو

 ؤن جازغ ٖلى ؤلاؾخٛال٫ ألامثل للمىاعص واإلاا٫ الٗام.

 :الضعاؾتمىهج 

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي واإلاىهج الخدلُلي لل٣ُام  ٣ت مىهجُت، جم ؤلٖا لل٣ُام بمٗالجت َظٍ الضعاؾت بٍُغ

بمىيٕى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت  الضولُت لل٣ُإ الٗام بك٩ل ؤًٞل. بدُث ٌٗخبر َاطان اإلاىهجان ألاوؿب في  باإلخاَت

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي إلاٗالجت الٓاَغة اإلاضعوؾت  لى َظا ألاؾاؽ، ٣ٞض جم ؤلٖا مٗالجت مىايُ٘ بهظا الك٩ل. ٖو

ل اإلاداؾبت الٗمىمُت هدى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام وؤلاخاَت بإَم الجىاهب اإلاخٗل٣ت  اإلاخمثلت في جضٍو

خماص ٖلى اإلاىهج الخدلُلي لئلؾخضال٫ وعبِ ألا٩ٞاع بٛغى مداولت الىنى٫ بلى ؤلاؾخيخاحاث وهخاثج  باإلاىيٕى و٦ظا ؤلٖا

 الضعاؾت التي جٟؿغ الٓاَغة لئلحابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُلىبت و٦ظا بزخباع الٟغيُاث.

 : الضعاؾتمداو٫ 

 بسهىم مداو٫ الضعاؾت ٣ٞض جم ج٣ؿُم َظٍ الضعاؾت بلى زالر مداو٫ ٧اآلحي: 

  :ل اإلاداؾبت الٗمىمُت هدى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الخإنُل الىٓغي ٌٗجي َظا اإلادىع باإلاغاحٗت ألاصبُت إلاىيٕى جضٍو
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ٗاًحر، ممحزاتها بياٞت بلى الضولُت لل٣ُإ الٗام مً زال٫ مغاحٗت اإلااصة الخام اإلاخٗل٣ت باإلاىيٕى بضءا مً وكإة اإلا

ت في زًم ٧ل َظٍ الخُىعاث الضولُت في بَاع الٗىإلات اإلاداؾبُت.  وا٢٘ اإلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 ٣ت ال ُىتها،  ًخٗل٤: وألاصواثٍُغ ٣ت الضعاؾت مً زال٫ همىطج الضعاؾت ومجخم٘ الضعاؾت ٖو َظا اإلادىع بلى ٍَغ

 خهاثُت ألاولُت.بياٞت بلى َغ١ حم٘ البُاهاث وؤلازخباعاث ؤلا 

 ًسخو َظا اإلادىع بٗغى هخاثج الضعاؾت بٗض ٖملُت جدلُل اإلاُُٗاث، الخٗل٤ُ : هخاثج الضعاؾت ومىا٢كت الىخاثج

 ٖلحها و٦ظا بزخباع ٞغيُاث الضعاؾت إلاداولت ؤلاحابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت.

 الخإنُل الىٓغي ؤوال: 

 :ُإ الٗاماإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣هٓغة ٖامت خى٫  .1

ٖلى ؤن " اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ  "IPSASBٌٗٝغ مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام "

تراٝ وال٣ُاؽ والٗغى وؤلاٞهاح التي جدىاو٫ الٗملُاث وألاخضار في البُاهاث اإلاالُت طاث  الٗام جىضر مخُلباث ؤلٖا

غ اإلاالُت )2009( ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن، الٛغى الٗام"  . ٦ما ؤن َظٍ اإلاٗاًحر حؿدىض ٖلى مٗاًحر بٖضاص الخ٣اٍع

"IFRS" الهاصعة ًٖ مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت "IASB." 

لجىت صاثمت مخسههت في ال٣ُإ  1986ؾىت " IFAC" بضاًت، ؤوكإ مجلـ الُٟضًغالُت الضولُت للمداؾبُحن

غ بغامج لخدؿحن ؤلاصاعة والغ٢ابت اإلاالُت ٖلى ال٣ُإ الٗام جضعى لجىت ال٣ُإ الٗام ح ؿهغ ٖلى مهمت بٖضاص وجٍُى

. بدُث ٢امذ َظٍ اللجىت باإلؾدكهاص بخجغبت ٖضة صو٫ ٦ٟغوؿا واإلامل٨ت اإلاخدضة في مجا٫ مداؾبت "PSCالٗام "

حٗخبران ؤولى الضو٫ التي جبيذ ؤؾاؽ  1994ىت ال٣ُإ الٗام و٦ظا ججغبت ؤؾترالُا وهُىػٍالهضا اللخان ٧اهخا ؾ

 ؤلاؾخد٣ا١ في مجا٫ اإلاداؾبت وؤلاباٙل اإلاالي. 

لى َظا ألاؾاؽ ٢امذ اللجىت بدبجي مكغوٕ بٖضاص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام بهٟت عؾمُت  ٖو

٤ ؤؾاؽ ، بضؤث ؤولى مٗالم بغهامج بٖضاص مٗاًحر مداؾبُت 1997. بدُث في ؾىت 1996ؾىت  صولُت لل٣ُإ الٗام ٞو

لُه جىانل بنضاع اإلاٗاًحر 2001مٗاًحر بياُٞت ؾىت  04مٗاًحر، زم جالَا بنضاع  8ؤلاؾخد٣ا١. وؤنضعث اللجىت  . ٖو

. ٦ما ًجضع الظ٦غ ؤن مجلـ 2002ؾىت  18اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ بلى ٚاًت اإلاُٗاع 

خماص ٖلى مسغحاث اإلاٗاًحر "اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ال "، ٦ما ؤجها IAS/IFRSضولُت لل٣ُإ الٗام وانل في ٖملُت ؤلانضاع باإٖل

ال جخسخل٠ ٦ثحرا ًٖ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت بال ؤن َظا لم ًخٗاعى م٘ خ٣ُ٣ت ؤن مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت 

 الُت ل٣ُإ الخ٩ىمت الٗامت".الضولُت لل٣ُإ الٗام ٢ام بةنضاع "مُٗاع ؤلاٞهاح باإلاٗلىماث اإلا

ت مً الخهاثو واإلاؼاًا  )2022(زبُُي زًحر، ٦ما ؤن اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  ج٣ضم مجمٖى

غ بٌٗ اإلاخُلباث التي ؾِخم الخُغ١ بلحها مً زال٫ ما  ٖلى ٚغاع خضوص الخُب٤ُ الجُض لها مً حهت و٦ظا وحىب جٞى

 ًلي: 

 زهاثو ومؼاًا جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام:  . ؤ
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 جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ًد٤٣ الٗضًض مً اإلاؼاًا والخهاثو ؤَمها:  بن

 ٣ت اإلاثلى لل٣ُام بٗمل مٗحن ؤو زُت مُٗىتوالى٢ذ والخ٩لٟت:  ب٢خهاص الجهض  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاُٗاع َى الٍُغ

ظا ما جد٤٣ باليؿبت للمٗاًحر  ٗالت جد٤٣ ؤلا٢خهاص في الجهض والخ٩ال٠ُ وج٩لٟت ؤلاهجاػ، َو ٣ت ؾلؿت ٞو بٍُغ

ا مً َٝغ مىٓمت صولُت باإلؾخٗاهت بسبراث المٗت في مجا٫  اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام، بدُث جم بنضاَع

ولهظا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ن٣ل َظٍ الخجاعب اإلاداؾبت م٘ ؤلا٢خضاء بإًٞل الخجاعب الضولُت في َظا اإلاجا٫. 

 وججمُٗها وبزغاحها في ق٩ل مُٗاع صولي ؤمغ حُض للٛاًت في ؾبُل جد٤ُ٣ َظٍ اإلاحزة.

  :الجمُ٘ ًضع٥ الخُىع الخانل ٖلى مؿخىي الضولي زانت في مجا٫ الغ٢مىت مىا٦بت الخُىعاث الضولُت

الم وؤلاجها٫ والخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت مً ز ا مً َغ١ الدؿُحر وج٨ىىلىحُاث ؤلٖا حَر ال٫ ج٣ىُاث البلى٦كحن ٚو

ألاوجىماج٨ُُت. ألامغ الظي صٞ٘ ال٨ثحر مً الضو٫ هدى الؿعي إلاىا٦بت َظٍ الخُىعاث الضولُت مثلها مثل الجؼاثغ، ٦ما 

ؤن مجا٫ اإلاداؾبت ٖامت ومجا٫ اإلاداؾبت الٗمىمُت زانت، ال ٣ًل ؤَمُت ًٖ باقي مٟانل َظا الخدى٫ الغ٢مي 

حن ٧ل مٗالم الٗىإلات اإلاالُت وؤلا٢خهاصًت الهاثل ا مت بن صر الخٗبحر ٖلى ؤلاؾغإ في جَى لظي ؤنبدذ الجؼاثغ مٚغ

جي.  التي مً قإجها ؤن ج٣ضم صٞٗت لئل٢خهاص الَى

  :مً الجُض حضا للخ٩ىماث زل٤ َظا الخ٣اعب في وحهاث الىٓغ بُجها وزل٤ لٛت مىخضة في ج٨ىًٍ لٛت مىخضة

ت، َظ ا الخىاٚم ًم٨ىه جد٤ُ٣ ٖضة مؼاًا ٣٦ابلُت وكغ بغامج جباص٫ الخبراث الضولُت في مسخل٠ ج٣ؿُماتها ؤلاصاٍع

ً لٛت مىخضة  ض ج٩ٍى لت ومخىؾُت اإلاضي. ٦ظل٪ ًٍؼ ً ٍَى ال٣ُاٖاث بضون الخاحت بلى ؤلاؾخٗاهت ببرامج ج٩ٍى

ظٍ محزة  لم ج٨ً مُغوخت مً ال٣ابلُت إلاهىحي ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت ؤن ًلخد٣ىا للٗمل في ٢ُاٖاث صو٫ ؤزغي َو

 ٢بل. 

  :ا مً اإلاٗلىماث التي ًم٨ً م٣اعجها ال٣ابلُت للم٣اعهت غ هٖى خ٣ُ٣ت ٧ان الىٓام اإلاداؾبي الٗمىمي الؿاب٤ ًٞى

لها ٢امذ بخىؾٗت َظٍ الخانُت لدكمل ال٣ضعة  صوعٍا، ل٨ً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام وبؿبب جضٍو

خباع اإلاخٛحراث الجٛغاُٞت ؤو الؿُاؾُت ؤو ختى الى٣ضًت  ٖلى م٣اعهت مسخل٠ ال٨ُاهاث بضون  الخاحت لؤلزظ بٗحن ؤلٖا

م٨جها اإلاؿاَمت في بجساط ٢غاعاث جمخاػ  (الٗملت). مما ًجٗلها جضٖم ٨ٞغة جد٤ُ٣ ماقغاث ؤصاء جمخاػ باإلاهضا٢ُت ٍو

 بال٨ٟاءة والٟٗالُت.

 في حىصة ٘ لتي ٣ًىم بها اإلاضعاء واإلاؿاولىن في الكغ٧اث وختى في مً ؤنٗب اإلاهام الُىمُت ااإلاٗلىمت اإلاالُت:  الٞغ

اإلااؾؿاث الٗمىمُت هي ٖملُت بجساط ال٣غاعاث. ٖملُت بجساط ال٣غاعاث جخُلب بإلااما ٧لُا ؤو ختى حؼثُا بالٓغوٝ 

ًم٨ً  التي ٌِٗكها اإلااؾؿت ؾىاءا في الضازل ؤو في البِئت التي حِٗكها، زانت ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بال٣غاعاث التي ال 

حر مٗلىمت ناص٢ت،  لى َظا ألاؾاؽ ٞةن جٞى التراح٘ ٖجها ؤو جل٪ ال٣غاعاث التي ج٩ىن ج٩لٟت التراح٘ ٖجها ٦بحرة. ٖو

ىن زانت في  ا ختى ًخم٨ً اإلاؿاولىن وؤلاصاٍع ُت، و٢ابلت للخد٤٣ مجها وفي الى٢ذ اإلاىاؾب ؤمغا يغوٍع ومىيٖى

لخل٪ اإلاغخلت و٦ظا خؿب جل٪ الٓغوٝ. َظا صون ٞخذ مجا٫ ال٣ُإ الٗام مً بجساط ٢غاعاث ؤوؿب باليؿبت 

اإلاجا٫ ؤمام بق٩الُت اإلاؿاءلت ٖىض بعج٩اب ؤزُاء مهىُت مغجبُت بؿىء ال٣ُاصة ؤو ؾىء الدؿُحر. ولهظا ٞةن 
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٘ في حىصة اإلاٗلىمت اإلاالُت التي  خماص ٖلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٌؿاَم بك٩ل ٦بحر في الٞغ ؤلٖا

 حؼءا َاما في ٖملُت بجساط ال٣غاع. حك٩ل

  :مً صون ق٪ ؤن الخُىع الخالي في اإلاىٓىمت الخ٩ىمُت حٗل حُُٛت ه٣اثو اإلاداؾبت الٗمىمُت ال٨الؾ٨ُُت

اإلاداؾبت الٗمىمُت ال٨الؾ٨ُُت جىاحه ال٨ثحر مً ؤلاهخ٣اصاث. وألامغ َىا مخٗل٤ باإلاداؾبت ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي، 

زباث نٝغ جل٪ ألامىا٫. والتي هي خ٣ُ٣ت ًدىج ٖجها في بٌٗ ألاخُان ؤنى٫ ٞالٗال٢ت َىا جيخهي مجغص ب

ومىحىصاث ج٩ىن ٖغيت للًُإ وبالخالي َضع اإلاا٫ الٗام. ومً َظا اإلاىُل٤ ٞةن اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ 

اث ؤلا٢خهاصًت التي الٗام جد٤٣ محزة اإلاٗالجت اإلاداؾبُت لخل٪ اإلاىحىصاث وألانى٫ مثلها مثل الكغ٧اث واإلااؾؿ

ا مً الغ٢ابت والخٟاّ ٖلى اإلاا٫ الٗام.  تهضٝ بلى الغبذ مما ًد٤٣ هٖى

 خضوص جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام:  . ب

اإلاؼاًا ًد٤٣ الٗضًض مً  )2021(آؾُت ٢مى، مً الجُض ؤن جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

ُما ًلي  ت مً الهٗىباث ؾىءا ٢بل، ؤزىاء ؤو بٗض الخُب٤ُ، ٞو والخهاثو ول٨ىه في هٟـ الى٢ذ ًىاح٘ مجمٖى

ت مً اإلاٗى٢اث التي ٢ض جدى٫ ؤمام الخُب٤ُ الجُض لهظٍ اإلاٗاًحر:   ؾىداو٫ ؤلاخاَت بمجمٖى

  الٗاصاث بحن الضو٫ بزخالٝ الث٣اٞاث و. 

 ىهُت وؤهجلىؾ٨ؿىهُت.بزخالٝ اإلاغحُٗاث اإلاداؾبُت للضو٫ ب  حن ٞغه٩ٞى

 اصي، اإلاالي واإلاداؾبي بحن الضو٫.بزخالٝ الخُىع ؤلا٢خه 

 ٗاث  .ؤلازخالٝ في ال٣ىاهحن والدكَغ

  ؤلازخالٝ في مؿخىي الخٗلُم و٦ٟاءة ال٣اثمحن ٖلى جُب٤ُ اإلاٗاًحر بحن الضو٫. 

 .(صو٫ مخ٣ضمت وصو٫ هامُت ) ؤلازخالٝ في الىطج اإلاداؾبي بحن الضو٫ 

  ث في الجضًت وؤلالتزام في جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام بحن الضو٫ الخٟاو. 

 .الخٟاوث في بضاًت جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام بحن الضو٫ 

 ج. مخُلباث جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام: 

ُت الضولُت لل٣ُإ الٗام مىٍى بخد٤ُ٣ الٗضًض مً الكغوٍ بن الخُب٤ُ الجُض والٟٗا٫ للمٗاًحر اإلاداؾب

 واإلاخُلباث ؤَمها: 

 :لٗل حُٛحر ال٣ٗلُاث مً ؤَم مخُلباث الخُب٤ُ الجُض للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  حُٛحر ال٣ٗلُاث

غ بِئتبدُث  لٗمل ختى ال جدك٩ل مىاؾبت، مغهت و٢ابلت للخإ٢لم م٘ الخىحه الجضًض وتهُئت ٞغ١ ا ٖمل ًجب جٞى

هدى جد٤ُ٣ َظا م٣اومت للخٛحر بؿبب جغسخ الث٣اٞاث واإلاماعؾاث اإلاداؾبُت ال٨الؾ٨ُُت مما ٢ض ٌك٩ل ٖاث٣ا  

 اإلاكغوٕ.

  :مً ؤَم مخُلباث الخُب٤ُ الجُض والىاح٘ للمٗاًحر الخ٨ىًٍ في اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام

وطل٪ مً زال٫  IAS/IFRSالخٗلم مً ججغبت جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام َى 
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ً م٩ىهحن في مجا٫ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  ٤ هدى ج٩ٍى ت ٍَغ اع اإلانهي  IPSASزاَع بضاًت مً ؤلَا

ً خ٣ُ٣ُت لٟا ثضة الُلبت الجامُٗحن والجامٗت، ومً َظا اإلاىُل٤ ٞال جىحض لٛاًت ٦خابت َظٍ ألاؾُغ ٖملُت ج٩ٍى

لبت IPSASخى٫  . بياٞت بلى طل٪، ٞالبدىر الٗلمُت في َظا اإلاىيٕى ج٣خهغ ٣ِٞ ٖلى ألاؾاجظة الجامُٗحن َو

ىت والتي هي مىيٕى صعاؾدىا) ٢ض  ت الٗامت للخٍؼ الض٦خىعاٍ. مً حهت ؤزغي ٞدتى الىؾِ اإلانهي (زانت في اإلاضًٍغ

ً بال ؤهه مددكم ً ٧اهذ ٢هحرة اإلاضي. ٖلى َظا ألاؾاؽ  قهض َظا الىٕى مً الخ٩ٍى حضا ٦ما ؤن ٞترة الخ٩ٍى

ً ال٣اثمحن ٖلى جُب٤ُ اإلاٗاًحر  ٞالباخثحن في َظا الهضص ًخى٢ٗىن ج٨غاع بٌٗ الٗىاث٤ اإلاغجبُت بجىصة الخ٩ٍى

 اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام.

  :ٗاث وال٣ىاهحن لضولُت لل٣ُإ الٗام  ًجب ألازظ بٗحن ٢بل البضؤ بالخُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت اجدُحن الدكَغ

ىهُت ؤي ؤن الخُب٤ُ الجُض لل٣ىاهحن  خباع ؤن اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت في الجؼاثغ مغجبُت باإلا٣اعبت الٟغه٩ٞى ؤلٖا

ٗاث اإلاخٗل٣ت باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ًجب ؤن ج٩ىن م٨خىبت وميكىعة ٖلى ٖضة  والدكَغ

اث ٦ما ًخىحب ؤال ج ٩ىن َظٍ ال٣ىاهحن جخٗاعى بك٩ل ؤو آزغ م٘ باقي ال٣ىاهحن، ٦ما ؤهه ال ًجب ؤن ج٩ىن مؿخٍى

ٗاث  ل ختى جٟخذ مجاال للمكا٧ل اإلاغجبُت بالخُب٤ُ. بياٞت بلى َظا ًجب حٗضًل ؤي ٢ىاهحن وؤي حكَغ ٢ابلت للخإٍو

 ال جخىا٤ٞ م٘ َظٍ الغئٍت الجضًضة.

 :18/15ن الًٗىي اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ ٖلى يىء ال٣اهى   .2

اإلااؾؿاث ومداؾبت جسخو بدىُٓم  )2022(بً عخى ٢اصة، اإلاداؾبت الٗمىمُت ؤو اإلاداؾبت الخ٩ىمُت 

الخ٩ىمُت والخضماجُت التي ال تهضٝ للغبذ. وؾُٗا للخسُُِ اإلاالي الجُض والىاح٘ ٧ان البض مً ؤلاؾخٗاهت باإلاداؾبت 

ت. وبٗض ألاػمت ؤلا٢خهاصًت الٗمىمُت ٦إصاة ل حر اإلاٗلىمت اإلاالُت اإلاخٗل٣ت باإلاا٫ الٗام في ؾبُل بجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع خٞى

التي واحههتها الجؼاثغ في جهاًت الثماهِىاث، بياٞت بلى ٖملُاث الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي اإلاخٗل٣ت باإلاا٫ الٗام في ٧ل مغة 

اإلاالُت ٢هىعٍ في الخٟاّ ٖلى اإلاا٫ الٗام مً حهت والدؿُحر الجُض  اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن 84/17ؤزبذ ؤهظا٥ ال٣اهىن 

٤ الٗام مً حهت. جم بٖخماص ال٣اهىن الًٗىي  ت  18/15للمٞغ ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ، 18/15(ال٣اهىن عؾمُا في الجٍغ

الدؿُحر ال٣ٗالوي للما٫ الٗام واإلاغا٤ٞ الٗامت التي والظي ًيخٓغ مىه ج٣ضًم ٖضة مؼاًا في  ٦ضؾخىع مالي للجؼاثغ )2008

جمل٨ها الضولت. ومً ممحزاث َظا ال٣اهىن ًٖ الخىحه الؿاب٤، ؤهه ؤُٖى ؤَمُت ٦بحرة للهُئاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ 

٣اث وبًغاصاث الضولت. ٦ما ؤهه ، ٦ظل٪ بٖضاص م٣اعبت مخٗضصة الؿىىاث لىٟ )2022(ًىؾ٠ الؿُٗضي ؤخمض، ؤلاصاعي 

ً مً حهت، و٦ظا جُٟٗل الغ٢ابت خى٫ ألاصاء.  ت ؤ٦بر للمؿحًر  هٍى بلى بنالح مخمغ٦ؼ خى٫ مىذ خٍغ

ت في بَاع ٖهغهت ٢ُإ اإلاالُت الٗامت بما ًخىا٤ٞ  مً زال٫ َظٍ الىٓغة الجضًضة ٢امذ وػاعة اإلاالُت الجؼاثٍغ

لٗام بدىهِب لجىت مخسههت في مغاحٗت مٗاًحر مداؾبُت لل٣ُإ الٗام بما م٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ ا

ه ؤهه جم ٦ظل٪ ؤلاؾخٗاهت ببٌٗ اإلاٗاًحر  ت بال ؤهه وحب الخىٍى ًخىا٤ٞ م٘ خاحُاث اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

لتي جم حؿمُتها بياٞت لئلَاع الخهىعي ا مُٗاع مداؾبي لل٣ُإ الٗام 17الٟغوؿُت إلاداؾبت ال٣ُإ الٗام وجم وكغ 

 والتي ًخم ٖغيها ٧الخالي:  ”Governmental Accounting Standards GAS“ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت للضولت

  مُٗاعIPSAS  ٖغى البُاهاث اإلاالُت.: 01ع٢م 
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  مُٗاعIPSAS  بُاهاث الخض٤ٞ اإلاالي.: 02ع٢م 

  مُٗاعIPSAS  اؾبُت وألازُاء.الؿُاؾاث اإلاداؾبُت، الثٛغاث في الخ٣ضًغاث اإلاد: 03ع٢م 

  مُٗاعIPSAS  ؤلاؾدثماعاث في اإلايكئاث الؼمُلت.: 07ع٢م 

  مُٗاعIPSAS  ؤلاًغاصاث مً الٗملُاث الخباصلُت.: 09ع٢م 

  مُٗاعIPSAS  اإلاسؼوهاث.: 12ع٢م 

  مُٗاعIPSAS  ٣ٖىص ؤلاًجاع.: 13ع٢م 

  مُٗاعIPSAS  اإلاسههاث، ؤلالتزاماث وألانى٫ اإلادخملت.: 19ع٢م 

  مُٗاعIPSAS  بهسٟاى ٢ُمت ألانى٫ ٚحر اإلاىلضة للى٣ض.: 21ع٢م 

  مُٗاعIPSAS  ؤلاًغاصاث مً الخٗامالث ٚحر الخباصلُت: 23ع٢م. 

  مُٗاعIPSAS  ٖغى مٗلىماث اإلاىاػهت في البُاهاث اإلاالُت.: 24ع٢م 

  مُٗاعIPSAS  ألانى٫ ٚحر اإلالمىؾت.: 31ع٢م 

  اولت.الخ٣ى١ ٖلى ألانى٫ اإلاخض: 09اإلاُٗاع الٟغوس ي ع٢م 

  باء.: 02اإلاُٗاع الٟغوس ي ع٢م  ألٖا

  ألانى٫ اإلااصًت.: 06اإلاُٗاع الٟغوس ي ع٢م 

  ىت الضولت.: 10اإلاُٗاع الٟغوس ي ع٢م  م٩ىهاث زٍؼ

  الضًىن وألاصواث اإلاالُت ألحل.: 11اإلاُٗاع الٟغوس ي ع٢م 

٣ت زاهُا: ال  وألاصواثٍُغ

٣ت الضعاؾت .1  ٍَغ

  :ٗل٣ت باإلاىيٕى ًم٨ً ٖغى همىطج الضعاؾت ٦ما ًلي: بٗض اإلاغاحٗت ألاصبُت اإلاخهمىطج الضعاؾت 

 : همىطج الضعاؾت (1) الك٩ل ع٢م

 

 

 

 

 

 

 .مً بٖضاص الباخثحن اإلاهضع:

 

 مدى جاهزية   

 

اإلااؾؿاث الٗمىمُت في 

 الجؼاثغ

(جُب٤ُ اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ 

 )18/15لى يىء ال٣اهىن الًٗىي ٖ

 

جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت 

 الضولُت لل٣ُإ الٗام

)IPSAS( 
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  :ُىت الضعاؾت ت مجخم٘ ٖو ىت الٗمىمُت الجؼاثٍغ ت الخٍؼ لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ َظٍ الضعاؾت جم بزخُاع مىدؿبي مضًٍغ

ىت الٗمىمُت مكاع٧ا   79ثُت م٩ىهت مً ٦مجخم٘ لهظٍ الضعاؾت بدُث جم بزخُاع ُٖىت ٖكىا ت الخٍؼ ًيخمىن إلاضًٍغ

ت"  ت "وػاعة اإلاالُت الجؼاثٍغ غان، ؾُضي  07مىػٖحن ٖلى الجؼاثٍغ ت " البلُضة، ٖحن الضٞلى، َو والًاث حؼاثٍغ

ىت مدلُت. بدُث جم بؾترحإ  اث الخٍؼ  100بحابت مً ؤنل  83بلٗباؽ، جلمؿان، ُٚلحزان، البٌُ" ًيخمىن إلاضًٍغ

 بؾخماعاث ألجها لم ج٨ً م٣بىلت بخهاثُا.  06ؾدباهت مىػٖت، زم بلٛاء ب

 ؤصواث الضعاؾت .2

  :خماص ٖلى ؤصاة اإلاالخٓت في الجاهب الىٓغي مً زال٫ مغاحٗت ومالخٓت مسخل٠ اإلاغاح٘ اإلاالخٓت جم ؤلٖا

 واإلايكىعاث اإلاخٗل٣ت بمىيٕى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام.

  :ىت مكاع٥ في الضعاؾت  100ٖلى مداوع  03م٩ىهت مً  بل٨تروهُت ىػَ٘ بؾدباهتجم جؤلاؾخبُان ت الخٍؼ ًيخمىن إلاضًٍغ

تالٗمىمُت الج ت "وػاعة اإلاالُت الجؼاثٍغ  ".ؼاثٍغ

 ٢ُاؽ اإلاخٛحراث : .3

ت لخبجي اإلاٗاًحر لل٣ُام بٗملُت ٢ُاؽ  ت اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ مضي حاٍَؼ

ت آعاء الُٗىت خى٫ مىيٕى الضعاؾت مً الٗام  خماص ٖلى م٣ُاؽ ل٩ُاعث الخماسخي في ؤلاؾدباهت اإلاىػٖت إلاٗٞغ جم ؤلٖا

. بٗضَا جم IPSAS اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗامزال٫ جدلُل بهُباٖاتهم وجىحهاتهم هدى مكغوٕ جبجي 

غى الىخاثج SPSSخهاثُت للٗلىم ؤلاحخماُٖت جدلُل ؤلاؾخماعاث اإلاؿترحٗت بىاؾُت بغهامج جدلُل الخؼم ؤلا  ، ٖو

 ومىا٢كتها الخ٣ا. 

 زالثا: هخاثج الضعاؾت ومىا٢كت الىخاثج

 هخاثج الضعاؾت  .1

  :خماص ٖلى مٗامل الثباث "  30بةٖخباع ؤن ُٖىت الضعاؾت جٟى١ نض١ وزباث ؤصاة الضعاؾت مكاع٦ت، ٞةهه ًخم ؤلٖا

خماص ٖلحها. ؤلٟا ٦غوهبار" للخإ٦ض مً ؤن زباث ؤصاة الض م٨ً ؤلٖا عاؾت وؤن الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها جمخاػ بالهض١ ٍو

بدُث ًلخو لىا مٗامل الثباث ؤهه ًم٨ً الخهى٫ ٖلى هٟـ الىخاثج في خا٫ بٖاصة جىػَ٘ ؤلاؾدباهت ؤ٦ثر مً مغة 

ضة مغاث ٖلى هٟـ الُٗىت و٦ظا زال٫ ٞتراث ػمىُت مسخلٟت.   ٖو

 لٟا ٦غوهبار((: بزخباع الثباث ) ؤ01الجضو٫ ع٢م )

 

 اإلادىع 

 اإلادىع الثالث  اإلادىع الثاوي  اإلادىع ألاو٫ 

بنالح اإلاداؾبت الٗمىمُت 

٤ مٗاًحر   IPASAٞو

مالءمت اإلااؾؿاث الٗمىمُت 

ت لخبني مٗاًحر   IPSASالجؼاثٍغ

في جدؿحن  IPSASصوع مٗاًحر 

غ اإلاالُت    حىصة الخ٣اٍع

 مٗامل

 ؤلٟا ٦غوهبار

0.887 0.772 0.789 

0.890 

خماص ٖلى بغهامج اإلاهضع:   .SPSSمً بٖضاص الباخثحن باإٖل



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 23 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

م٘  0.887و 0.772مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ هالخٔ ؤن ٧ل مٗامالث زباث مخٛحراث الضعاؾت جتراوح ٢ُمتها بحن 

خباع ؤن 0.890جد٤ُ٣ مٗض٫ زباث لئلؾدباهت ٩٦ل ب٣ُمت   ؤ٦بر ؤ٢ل 0.890. ألامغ الظي ًض٫ ٖلى زباث ؤصاة الضعاؾت إٖل

 ).٢0.60ُمت إلاٗامل الثباث التي ًم٨ً ؤن جخد٤٣ قغوٍ زباث ؤصاة الضعاؾت (

  :ٌٗبر نض١ ؤلاحؿا١ الضازلي ًٖ مضي جىاؾ٤ ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث ؤلاؾخبُان م٘ اإلادىع نض١ ؤلاحؿا١ الضازلي

٣ٞغة مً  الظي جدىمي بلُه ال٣ٟغة، بدُث ًخم ؤلاؾخٗاهت بمٗامل بحرؾىن لئلعجباٍ ل٣ُاؽ ٢ىة الٗال٢ت بحن ٧ل

لى َظا ألاؾاؽ ًمثل َظا الجضو٫ نض١ ؤلاحؿا١ الضازلي  ٣ٞغاث ؤلاؾخبُان م٘ اإلادىع الظي جدىمي بلُه. ٖو

 ل٣ٟغاث ؤلاؾخبُان: 

 (: نض١ ؤلاحؿا١ الضازلي لٗباعاث ؤلاؾدباهت02الجضو٫ ع٢م )

الضاللت  مٗامل بحرؾىن  ال٣ٟغة اإلادىع 

(Sig.) 

 

 

 

 

01 

 IPSAS 0.7941 0.000ت في الجؼاثغ ًجب ؤن جغج٨ؼ ٖلى مٗاًحر مغحُٗت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُ

 IPSAS 0.8041 0.000اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت الحالُت مالثمت للخُب٤ُ الجُض إلاٗاًحر 

 IPSAS 0.8184 0.000َىا٥ خخمُت إلنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت لُخىا٤ٞ م٘ مٗاًحر 

ت جالثم الخُب٤ُ الجُض إلاٗ  IPSAS 0.8651 0.000اًحر البِئت الجؼاثٍغ

 IPSAS 0.8347 0.000َىا٥ يغوعة ملحت إلنضاع مسُِ مداؾبي ًخىا٤ٞ م٘ مٗاًحر 

 

 

 

 

02 

٤ مٗاًحر   IPSAS 0.6552 0.000الىٓام اإلاداؾبي الح٨ىمي ٌؿمذ بخُب٤ُ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ٞو

ت حؿخٗمل البرامج اإلاداؾبُت في بصاعة خؿابات  0.000 0.8892 هااإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

غ ٖلى ؤلام٩اهاث  البرامج اإلاداؾبُت اإلاٗمى٫ بها لضي اإلااؾؿاث الٗمىمُت جخٞى

 لخد٤ُ٣ هٓام ؤلاؾخد٣ا١

0.7702 0.000 

غ الخ٨ىىلىحُا  الىٓام اإلاداؾبي الح٨ىمي الحالي لضي اإلااؾؿاث الٗمىمُت ًٞى

 ال٩اُٞت لإلهخ٣ا٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي بلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١

0.7670 0.000 

غ للماؾؿاث الٗمىمُت ٧ل  الىٓام اإلاداؾبي الح٨ىمي الحالي ًم٨ىه ؤن ًٞى

٤ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ IPSASمخُلباث َظا ؤلاهخ٣ا٫ هدى مٗاًحر   ٞو

0.5478 0.000 

 

 

 

 

03 

٤ مٗاًحر   IPSAS 0.7641 0.000هٓام اإلاداؾبت الحالي ًيسجم م٘ بٖخماص ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ٞو

غ اإلاالُت  IPSASحؿاَم مٗاًحر   0.000 0.7442 في جدؿحن حىصة الخ٣اٍع

ال٣ضعة ٖلى بجساط  IPSASحٗؼػ اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ٞى١ مٗاًحر 

ت ؤوؿب  ٢غاعاث بصاٍع

0.8524 0.000 

غ  IPSASمٗاًحر  اصة نض١ وقٟاُٞت الخ٣اٍع ت في ٍػ ٢اصعة ٖلى جد٤ُ٣ صٞٗت ٢ٍى

 اإلاالُت

0.6015 0.000 

بؾخٗما٫ البرامج اإلاداؾبُت في ٖملُت حسجُل ٖملُاتها  IPSASحشج٘ مٗاًحر 

ا اإلاالُت َغ  وبٖضاص ج٣اٍع

0.7221 0.000 

خماص ٖلى مسغحاث بغهامج  مً بٖضاص الباخثحناإلاهضع:   )SPSS. )0.05%م٘ باإٖل

 ) بدُث0.8892) و٢ُمت (0.5478)، هالخٔ ؤن مٗامالث ؤلاعجباٍ جتراوح بحن ٢ُمت (02جضو٫ ع٢م (مً زال٫ ال

 ٖىض حمُ٘ ال٣ُم.   %05ؤن ٢ُمت الضاللت ؤلاخهاثُت حؿاوي ؤ٢ل مً 
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 مىا٢كت الىخاثج  .2

٢بل ال٣ُام بةزخباع ٞغيُاث الضعاؾت لئلحابت ًٖ ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت ه٣ىم ؤوال بةزخباع بٖخضالُت جىػَ٘ ؤعاء 

 الُبُعي.  وبهُباٖاث اإلاكاع٦حن في الضعاؾت والىٓغ في خ٣ُ٣ت ؤن َظٍ ؤلاحاباث جدب٘ الخىػَ٘ 

  :بزخباع الخىػَ٘ الُبُعي 

مكاع٦ت ه٣ىم باإلؾخٗاهت باإلزخباعاث اإلاٗلمُت  30مكاع٧ا ؤي ؤ٦بر مً  79بما ؤن ُٖىت الضعاؾت جخ٩ىن مً 

غوٝ  ؾمغجٝى ٦ما ًلي: -وه٣هض بهظا بزخباع ٧ىإلاٚغ

 بزخباع الخىػَ٘ الُبُعي(: 03الجضو٫ ع٢م )

 الضاللت ٢Zُمت  ٖضص ال٣ٟغاث الُٗىت

 0.127 0.064 ٣ٞغة 15 مكاع٧ا 79

خماص ٖلى مسغحاث بغهامج  مً بٖضاص الباخثحناإلاهضع:   )SPSS. )0.05%م٘ باإٖل

ؤٖالٍ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن بحاباث ُٖىت الضعاؾت جدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي وبالخالي ًم٨ً بؾخسضام مً زال٫ الجضو٫ 

 ؤلازخباعاث اإلاٗلمُت إلزخباع صخت مً ٖضم صخت ٞغيُاث الضعاؾت. 

  الٟغيُاثبزخباع: 

خماص آلان ٖلى واخض مً ؤلازخباعاث  بٗض الخإ٦ض مً ؤن بحاباث ُٖىت الضعاؾت جدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي ًم٨ً ؤلٖا

 وطل٪ ٦ما ًلي:  One Sample T test للُٗىت الىاخضة اإلاٗلمُت إلزخباع صخت الٟغيُاث واإلاخمثل في بزخباع ؾدُىصهذ

 ضعاؾتبزخباع ٞغيُاث ال(: 04الجضو٫ ع٢م )

 :H11.ت جمخل٪ ؤعيُت حاَؼة للخُب٤ُ الجُض والٟٗا٫ للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 مالخٓت .Sigالضاللت  ٢Tُمت  ع٢م الٟغيُت

01 39.490 0.000  ٌ  H01ٞع

 H11و٢بى٫ 

 :H12ت مً بق٩الُت الغ٢ابت ال  ٟٗالت ٖلى اإلاا٫ الٗام.حٗاوي اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 مالخٓت .Sigالضاللت  ٢Tُمت  ع٢م الٟغيُت

02 11.456 0.000  ٌ  H02ٞع

 H12و٢بى٫ 

H13 : ت وجدؿحن حىصة بٖضاص ؼ ال٣غاعاث ؤلاصاٍع ًيخٓغ مً مكغوٕ جبني اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام جد٤ُ٣ ٢ٟؼة حٍٗؼ

غ اإلاالُت.  الخ٣اٍع

 مالخٓت .Sigلضاللت ا ٢Tُمت  ع٢م الٟغيُت

03 56.208 0.000  ٌ  H03ٞع

 H13و٢بى٫ 

خماص ٖلى مسغحاث بغهامج  مً بٖضاص الباخثحناإلاهضع:   )SPSS. )0.05%م٘ باإٖل

خماص ٖلى بزخباع 04زال٫ الجضو٫ ع٢م (مً  يمً  One Sample T test) ٞةن بزخباع ٞغيُاث الضعاؾت باإٖل

 جىنلىا بلى:  SPSSجدلُل مسغحاث بغهامج 
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  ظا مٗىاٍ ؤن ت ألاولى و٢بى٫ الٟغيُت البضًلت ألاولى َو ٌ الٟغيُت الهٍٟغ ت ٞع اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 جمخل٪ ؤعيُت حاَؼة للخُب٤ُ الجُض والٟٗا٫ للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام.

 ت الثاهُت و٢بى٫ الٟغيُت البضًلت الثاهُت مما ٌٗجي ؤن ٌ الٟغيُت الهٍٟغ ت اإلااؾؿ ٞع حٗاوي اث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 مً بق٩الُت الغ٢ابت الٟٗالت ٖلى اإلاا٫ الٗام.

  ت الثالثت و٢بى٫ الٟغيُت البضًلت الثالثت مما ٌٗجي ؤهه ٌ الٟغيُت الهٍٟغ ًيخٓغ مً مكغوٕ جبجي اإلاٗاًحر ٞع

ت وجدؿحن حىصة بٖضاص  ؼ ال٣غاعاث ؤلاصاٍع غ اإلاالُت.اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام جد٤ُ٣ ٢ٟؼة حٍٗؼ  الخ٣اٍع

 زاجمت

ت في مجا٫ اإلاداؾبت بن مىيٕى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ًمثل ؤخض اإلاىايُ٘ الج ٍغ َى

ت هدى جغقُض ه٣ٟاتها الٗامت ولخد٤ُ٣ مبضؤ اإلاداؾبت ٖلى الٗمىمُت ، زانت م٘ الخىحه الخالي للخ٩ىمت الجؼاثٍغ

ؼ  بلى عجبت  18/15الترؾاهت الغ٢ابُت مً زال٫ جغ٢ُت ال٣اهىن الًٗىي  ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ للخٟاّ ٖلى اإلاا٫ وحٍٗؼ

ضة م٩اؾب ًٖ الخُب٤ُ الجُض  لى َظا ألاؾاؽ ٞمً اإلاىخٓغ جد٤ُ٣ ٖضة مؼاًا ٖو صؾخىع للمالُت في الجؼاثغ. ٖو

ىُت م٘ جل٪ IPSASوالٟٗا٫ للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  ب اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت الَى الضولُت في  وج٣ٍغ

بَاع الٗىإلات اإلاداؾبُت وزل٤ طل٪ الخ٩امل اإلاداؾبي بن صر الخٗبحر بحن اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت واإلاٗاًحر الضولُت 

غ اإلاالُت  ضاص الخ٣اٍع . وبهظا ٞةن ISAواإلاٗاًحر الضولُت للخض٤ُ٢  IAESو٦ظا اإلاٗاًحر الضولُت للخٗلُم اإلاداؾبي  IAS/IFRSإٖل

 ت وبٗض الضعاؾت اإلاُضاهُت جم٨ىا مً الىنى٫ بلى الىخاثج الخالُت: الضعاؾت الخالُ

  تحٗخبر ٦ما ؤن الجؼاثغ جمخل٪  اؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗاملخبجي اإلاٗاًحر اإلاد حاَؼة اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 .ب٤ُ الجُض والىاح٘ لهظٍ اإلاٗاًحرؤعيُت نلبت للخُ

 ً ت  اع٦١ما ؤن هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت الخالي الغ٢ابت الٟٗالت ٖلى اإلاا٫ في ؾبُل اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 الٗام.

  ُت هدى مً مكغوٕ جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام جد٤ُ٣ ٢ٟؼة  اإلاكاع٧ىن في الضعاؾت ًيخٓغ هٖى

غ اإلاالُت. ت وجدؿحن حىصة بٖضاص الخ٣اٍع ؼ ال٣غاعاث ؤلاصاٍع  حٍٗؼ

ً اإلانهي بال ؤن َظٍ الضعاؾت جى  صخي بخُٛحر ال٣ٗلُاث ومداعبت ٧ل ؤق٩ا٫ م٣اومت الخُٛحر و٦ظا ؤلاؾدثماع في الخ٩ٍى

جدظع مً بٖاصة هٟـ بياٞت بلى باقي مخُلباث الخُب٤ُ الجُض والٟٗا٫ لهظٍ اإلاٗاًحر. ٦ما ؤن َظٍ الضعاؾت  وألا٧اصًمي

اث الؿاب٣ت َى م مً ؤجها ججغبت ٧اهذ وال  IAS/IFRSُت التي ٢ض ؾب٣ذ جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضول الؿِىاٍع ٞبالٚغ

ت مً الخدٟٓاث ؤَمها ٖضم جدُحن َظٍ اإلاٗاًحر م٘ الخٛحراث التي َغؤث ٖلى َظٍ اإلاٗاًحر بٗض  جؼا٫ حٗاوي مً مجمٖى

، مما ٌٗلم َظا ألامغ الؿلُاث ال٣اثمت ٖلى ٖملُت جبجي َظٍ اإلاٗاًحر صعؾا في ٖضم ج٨غاع هٟـ ألازُاء 2004ؾىت 

 .٣IAS/IFRSت م٘ مٗاًحر الؿاب

 :اإلاغاح٘ ٢اثمت

جغحمت  :ألاعصن .بنضاعاث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام .(2009) .ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن )1

ت َال٫  .حمُٗت اإلاجم٘ الٗغبي للمداؾبحن ال٣اهىهحن مجمٖى
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الٗام ٦ًغوعة لخىخُض مماعؾاث اإلاداؾبت الٗمىمُت  اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ .(2021) .آؾُت ٢مى )2

ت للضعاؾاث اإلاداؾبُت واإلاالُت .وخماًت اإلاا٫ الٗام  .(02)07 ,40-23 .اإلاجلت الجؼاثٍغ

ت .إلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت)، ا2008. (18/15ال٣اهىن  )3 ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ  .الجٍغ

لل٣ُإ الٗام ٦إصاة لخدؿحن حىصة ال٣ُاؽ وؤلاٞهاح جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  .(2022) .بً عخى ٢اصة )4

 ؾُضي بلٗباؽ، الجؼاثغؤَغوخت ص٦خىعاٍ، حامٗت  .اإلاداؾبي في الجؼاثغ

ؼ حىصة اإلاٗلىمت  .(2022) .زبُُي زًحر )5 آٞا١ جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام وصوعَا في حٍٗؼ

 (01)06, 188-169 .اصًتمجلت بياٞاث ب٢خه .اإلاداؾبُت الٗمىمُت بالجؼاثغ

٤ مخُلباث  .(2022) .ًىؾ٠ الؿُٗضي ؤخمض )6 غ ٞو وا٢٘ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ وؤؾالُب الخٍُى

  ,(01)12 ,100-76 .مجلت ؤبٗاص ب٢خهاصًت .اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام
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 ىمُت في ْل اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗامالجؼاثغ: هدى بنالح هٓام اإلاداؾبت الٗم

Algeria: Towards the reform of the public accounting system under the International 

Public Sector Accounting Standards 
)/ الجؼاثغ وع٢لت، جكت ؾلمت ٦ُدلي (حامٗت ٢انضي مغباحاؤ.ص ٖ /آؾُت٢مىص.   

Dr. GUEMMOU Assia / Pr. KIHELI Aicha Selma  (University KASDI Merbah, Ouargla/ Algeria 

 

   ملخو الضعاؾت: 

نالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت. بضاًت ؾبُل افي الجؼاثغ  جىاحهالتي ال٣ٗباث إلاداولت الى٢ٝى ٖلى ؤَم الضعاؾت  َظٍ تهضٝ

تؤلاؾتراجُجُت اإلاىخهجت مً ٢بل الخ٩ىمتالججدضًث بٗغى مغاخل  ؤلاحغاءاث الغثِؿُت التي  بمخُلباث ؤلانالح، م٘ ببغاػ  ُٞما ًخٗل٤ ؼاثٍغ

وألحل طل٪ ًخم في الضعاؾت الخالُت اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي بإزظ خالت الجؼاثغ ٦إخض الضو٫ الٗغبُت .  جهاخب مؿاع ؤلانالح

٣ا إلاخُلباث مٗا ل اإلاداؾبي ٞو ًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام وما ًهاخبها مً مدضصاث التي ًخدخم ٖلحها مىا٦بت جىحهاث الخضٍو

 .للبِئت اإلادلُت

ئت في الضعاؾت بلى ؤهه  جىنلذ م مً بنالح ال٣اهىن الًٗىي ل٣ىاهحن اإلاالُت في الجؼاثغ، ل٨جها ماػلذ جٟخ٣ض زُىة حٍغ بالٚغ

الغ٢مىت في بصاعاتها  واٖخماص ن الًٗىي الجضًض.بما ًىا٦ب ال٣اهى  90/21بنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت مً زال٫ جدضًث ٢اهىن 

ت ال٣غاع في حؿُحر اإلااؾؿاث الٗمىمُت والجماٖاث اإلادلُت.  مما ٢ض ًٟؿغ خ٣ُ٣ت ؤن اإلاٗلىماث التي جم الٗمىمُت، والابخٗاص ًٖ مغ٦ٍؼ

ا  ُت الٗامت للضولت، بال مً زال٫ الالتزام ٢بل ؤٖىان جىُٟظ اإلاحزاهمً  م٨ً جُب٣ُهاال ً في مىاص ال٣اهىن الًٗىي ل٣ىاهحن اإلاالُتبوكاَئ

ض  2023بالخُب٤ُ الهاعم واإلاباقغ لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت. الظي خضص مً ٢بل وػٍغ اإلاالُت ألاؾب٤ لخ٩ىمت الغثِـ الخالي ؾىت ٦مٖى

ب جهاجي لالهخ٣ا٫ بلى هٓام الاؾخد٣ا١ ال٩امل م ه٣و الخضٍع  .اإلاخُلباث الخ٨ىىلىحُتمدضوصًت ، و ٚع

 .٢اهىن ًٖىي ل٣ىاهحن اإلاالُت؛ الجؼاثغ؛ مداؾبت ٖمىمُت؛ اهخ٣ا٫ مباقغ؛ اهخ٣ا٫ ٚحر مباقغ ث اإلاٟخاخُت:ال٩لما

 

Abstract: 

This study attempts to identify the most important obstacles facing Algeria in reforming the government accounting 

system. Beginning by presenting the most importantphases of updating the Algerian government strategy, with regard to 

the requirements of reform. We adopted in the present study, the descriptive approach by taking the case of Algeria as one 

of the Arab models that must keep pace with the trends of accounting internationalization in accordance with the 

requirements of the International Public Sector Accounting Standards and the accompanying determinants of the local 

environment. 

The findings of the study show thatdespite the reform of the organiclaw of the finance laws, Algeria stilllacks a 

boldstep in reforming the governmentaccounting system by updating Law 90/21 to keep pace with the new organiclaw, 

adoptingdigitization in its public administrations, and movingawayfrom the centrality of decision in the management of 

public institutions and local authorities.This mayexplain the factthat the information created in the articles of the 

organiclaw of the laws of finance can onlybeapplied by agents of the implementation of the general budget of the state, 

except by adhering to the strict and direct application of the governmentaccounting system. The former Minister of Finance 

of the government of President Abdelmadjid Tebboune set 2023 as the deadline for the transition to the full entitlement 

system despite the lack of training and limitedtechnologicalrequirements. 

Keywords : Indirect transmission; direct transmission ; governmentaccounting ; OLFL ; Algeria. 
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  م٣ضمت:

ؾٗذ ل٣غن الىاخض والٗكغون، ؤًً ٖٝغ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ ٖضة بنالخاث مىظ مُل٘ ا

م٘ اإلاخُلباث واإلاباصت اإلاداؾبُت الجضًضة ٖلى اإلاؿخىي الضولي. ولٗل  جخماشخى ما٫ الٗامر خضًثت للإلصعاج مباصت حؿُح

مىظ ؾىت ُٞه . الظي جم الكغوٕ 1ألاهٓمت اإلاحزاهُدُت"  ؤَم َظٍ ؤلانالخاث هي جل٪ اإلاضعحت يمً مكغوٕ "ٖهغهت

 في ق٣ُه اإلاخٗل٣حن مً حهت بالىٓام اإلاحزاوي ومً حهت زاهُت بالىٓام اإلاداؾبي للضولت. 2004

و٢ض جُلب صزى٫ َظا اإلاكغوٕ خحز الخىُٟظ بٖاصة الىٓغ في اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت التي جد٨م اإلاداؾبت 

اع ال٣اهىوي للىٓام اإلاداؾبي َى نضوع ٩ٞان ؤو٫ زُىة إلن ،الٗمىمُت  2اإلااعر في  15-18ال٣اهىن الًٗىي الح ؤلَا

الؿاعي اإلاٟٗى٫. خُث ؤصعج َظا ال٣اهىن الًٗىي  17-84واإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت، لُلغي ال٣اهىن    2018ؾبخمبر 

تها بالصها في اإلا  جا٫ اإلاالي والا٢خهاصي. مباصت مداؾبُت حضًضة جخماشخى م٘ اإلاخٛحراث والخُىعاث التي ٖٞغ

  :مك٩لت الضعاؾت

بٗض الخغا٥ الكٗبي الظي قهضجه الجؼاثغ والظي ٞطر الٗضًض مً ٢ًاًا الٟؿاص ٞحها، ؤنبذ انالح هٓام  

لُه وحب الخعجُل بهظا ؤلانالح.  ا ووؾُلت لخد٤ُ٣ الكٟاُٞت واإلاؿاءلت، ٖو اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ ؤمغا يغوٍع

غي في حؿُحر اإلاداؾبت الٗمىمُت اهخ٣ا٫  15-18الًٗىي ل٣ىاهحن اإلاالُت  خُث ًمثل ال٣اهىن  ٍُغح الٗضًض مً و حَى

لُه ،هالدؿائالث خىل  ًم٨ً جدضًض مك٩لت الضعاؾت الخالُت في مداولت ؤلاحابت ًٖ ألاؾئلت الخالُت: ٖو

بنالح ٞٗا٫ مً ؤحل يمان  15-18ما هي اإلاباصت اإلاداؾبُت الجضًضة التي ؤصعحها ال٣اهىن الًٗىي  -

 ? ٌكمل اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ

٣ت الامثل لىجاح َظا الانالح وماهي الٗغا٢ُل التي جازغ َظا الانالح? -  ُٞما جخمثل الٍُغ

 نُاٚت ٞغيُاث ًم٨ً ٣ُ٣هاجد بلى حؿعى التي وألاَضاٝ الضعاؾت جىاولتها التي ؤلاق٩الُاث يىء فيالضعاؾت:  ٞغيُاث

 : ًلي ٦ما الضعاؾت

 ؛ٌٗخبر ال٣اهىن الًٗىي ل٣ىاهحن اإلاالُت بمثابت ألاب الغوحي ل٣ىاهحن اإلاالُت -

انالح اإلاداؾبت الٗمىمُت في ٞغوؿا ولُض الثىعة الٟغوؿُت التي ٧اهذ مً َٝغ الكٗب يض الخ٩ىمت  حاء -

ت ألاخىا٫ اإلاالُت  خ٤ إلاداؾبت الٗمىمُتانالح ا في الجؼاثغ ًم٨ً اٖخباع  الكٗبي وبٗض الخغا٥ اإلاىاًَ إلاٗٞغ

 للضولت مً خُث ؤلاًغاصاث الٗامت والى٣ٟاث الٗامت؛

اث ؤخض ٖلى الًىء حؿلِ ؤجها في الضعاؾت ؤَمُت جيب٘ الضعاؾت: ؤَمُت  جدؿحن ألاصاء في الٗالُت ألاَمُت طاث اإلاىيٖى

  اإلاالُت ؤلاصاعة ؤصواث ؤخض الكٟاُٞت في اإلاٗلىمت للخ٩ىماث بك٩ل ٖام، ٧ىن  اإلاالي
 
  الخ٩ىمُت الٟٗالت، وهٓاما

 
 ٖلى ع٢ابُا

حر الٗامت اإلاىاػهت وجىُٟظ والجباًت ؤلاهٟا١ مكغوُٖت  والخ٣ُُم الؿُاؾاث وعؾم الخسُُِ لٛاًاث الالػمت البُاهاث وجٞى

ظا والا٢خهاصي وؤلاصاعي  اإلاالي والخدلُل مً قإهه تهضثت ألاويإ ٦ما  واجساط ال٣غاعاث وحٗخبر خ٤ مكغوٕ للمىاًَ، َو

 ًس٠ٟ مً خضة الٟؿاص الخانل في ال٣ُإ الٗام.

 : ًلي  ما جد٤ُ٣ بلى الضعاؾت َظٍ تهضٝ الضعاؾت: مً الهضٝ

                                                           
1
 Projet de modernisation des systèmes budgétaires (MSB)بـ ت والظي ٌٗٝغ باللٛت الٟغوؿُ  
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 ؛مدخىي ال٣اهىن الًٗىي ل٣ىاهحن اإلاالُت الجضًض ٖلى الخٗٝغ .1

م .2  ؛ماَلباث انالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في ْل ال٣اهىن الًٗىي الجضًض ج٣ٍى

 ؛الجؼاثغجُب٤ُ الكٟاُٞت في اإلاحزاهُت الٗامت للضولت في  صون  جدى٫  التي اإلاٗى٢اث ٖلى ٗٝغالخ .3

جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت وجضُٖم  إلنالح اإلاداؾبت الٗمىمُتؤؾـ  وي٘ بلى تهضٝ بخىنُاث الخغوج .4

 لل٣ُإ الٗام.

مً زال٫ اؾخ٣غاء الىهىم ، اهحن اإلاالُتلل٣اهىن الًٗىي ل٣ى ؾىداو٫ الخُغ١ لئلَاع الىٓغي  :مىهجُت البدث

ال٣اهىهُت اإلامهضة له وجل٪ اإلامخضة ٖىه. مً زال٫ اٖخماص مىهج ونٟي جدلُلي مبجي ٖلى صعاؾت خالت صولت الجؼاثغ في 

ججغبت ؤلانالح للمالُت الٗامت، والخىحه هدى بيٟاء قٟاُٞت ؤ٦بر ٖلى مسغحاتها مً زال٫ جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت 

٤ مداوع الخُت اإلاىالُت:  ٣ُإ الٗام.الضولُت لل لُه ؾدخم صعاؾت َظٍ ؤلاق٩الُت ٞو  ٖو

 
 

 اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت  15-18ال٣اهىن الًٗىي الؿُا١ الٗام لهضوع  :ؤوال

ا  ُ  اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت 15-18اإلاباصت اإلاداؾبُت الجضًضة اإلاضعحت يمً ال٣اهىن الًٗىي  :زاه

 زا
 
 15-18اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت في ْل ال٣اهىن الًٗىي  90/21ال٣اهىن ع٢م مخُلباث اؾخدضار ا: لث

 اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت

ُما ًلي جٟهُل مدخىي اإلاضازلت الٗلمُت.  ٞو

 
 

 اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت  15-18ال٣اهىن الًٗىي : الؿُا١ الٗام لهضوع ؤوال

ت بٖخماص ٢اهىن ًٖىي حضًض ل٣ى  اهحن اإلاالُت ًخماشخى م٘ اإلاخُلباث اإلاؿخجضة في ٢غعث الؿلُاث الجؼاثٍغ

مدضزا زىعة بنالخاث ٖلى مؿخىي ؤلانالح اإلاحزاهُاحي والدؿُحر الٗمىمي للمالُت الٗمىمُت.  الؿاخت اإلاالُت الٗمىمُت،

ها ممخضا ل٨ُُٟت بٖضاص وجدًحر مكغوٕ اإلاالُت وم٩ىهاث وآحا٫ ؤلاًضإ، م٘ حكضًض الغ٢ابت ٖلى اإلاحزاهُت ومخٗل٣ات

ىت. واإلاالخٔ للؿُا١ الٗام لهضوع ال٣اهىن الًٗىي ل٣ىاهحن اإلاالي  ًجض بإن  15-18والؾُما الخؿاباث الخانت للخٍؼ

 َظا ال٣اهىن ٧ان هخاج ٖمل حاص ٦ثحر ال٣ٗباث، ٨ًغؽ الخىحه النالح هٓام محزاهُاحي ومداؾبي للضولت.

 وؤؾباب جإزغ نضوعٍ 15-18بحغاءاث بٖضاص ال٣اهىن الًٗىي  -1

إلاا ؤبغمذ وػاعة اإلاالُت ٣ٖضا م٘ م٨خب اؾدكاعاث ٦ىضي  2005ٕ في مكغوٕ ٖهغهت ؤهٓمت اإلاحزاهُت ؾىت قغ 

SOGEMA ٪مً ؤحل وي٘ جهىع قامل ومخ٩امل النالح اإلاالُت الٗمىمُت في بَاع ال٣غى اإلا٣ضم مً َٝغ البى ،

غ يمً ؤَم مداوع مكغوٕ الٗالمي. زله ت مً الخ٣اٍع الٗهغهت في ق٣ُه اإلاخٗل٤ باإلاحزاهُت ذ ألاقٛا٫ بةٖضاص مجمٖى

الم آلالي وؤهٓمت اإلاٗلىماث.  والك٤ اإلاخٗل٤ باإٖل

ت حاء ال٣اهىن الًٗىي ل٣ىاهحن اإلاالُت  و٦ىدُجت إلاؿاع ؤلانالحي الظي اهخهجخه الؿلُاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

٘ ؤلانالحي ؾىت، هدُجت جغصص الؿلُاث الٗمىمُت ف 12بٗض مساى ٖؿحر اؾخمغ ال٦ثر مً  15-18ع٢م  ي جبجي مكاَع

ذي الظي حاء ُٞه ٢اهىن الًٗىي   .15-18للمالُت الٗامت. والك٩ل اإلاىالي ًىضر الؿُا١ الخاٍع
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 (: مغاخل الخٗضًل الخىُٓمي لبرهامج ؤلانالح اإلاحزاهُاحي01الك٩ل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبر  اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت، )، هضوة خى٫ ؤلانالح اإلاحزاهُاحي وال2021٣اإلاهضع : وػاعة اإلاالُت (هٞى

 .6م

ت الٗامت للمحزاهُت خى٫ ؤلانالح اإلاحزاهُاحي وال٣اهىن الًٗىي  ٦ما وعص في ٞدىي الىضوة التي هٓمتها اإلاضًٍغ

-LOLF 18هو جُب٣ُي لل٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت  12اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت، ٣ٞض جم ؤلاقاعة لهضوع 

ت مً اإلاخُلباث ٖلى ٚغاع:/ اإلاٗض15  ٫ واإلاخمم. حاءث اؾخجابت إلاجمٖى

 مدضوصًت اإلاىاعص؛ -

 يغوعة جغقُض الى٣ٟاث؛ -

 جلبُت خاحاث اإلاىاَىحن؛ -

 زضماث ٖمىمُت طاث حىصة؛ -

 َلباث احخماُٖت متزاًضة -

ا مً زال٫ الك٩ل ع٢م والتي   .2021-2000الظي ًبحن جُىع خهُلت اإلاحزاهُت الٗمىمُت للٟترة  02ًم٨ً ابغاَػ

 2021-2000للٟترة  جُىع محزاهُت الضولت(: 02الك٩ل )
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٤ ماًلي: ؾُاسخي وا٢خهاصيحاء مؿاع ؤلانالح ٖمىما يمً ؾُا٢حن   ٞو

 6جمثل ؤؾاؾا في ٧ل مًالؿُا١ الؿُاس ي:  -ؤ

 بغوػ ملٟاث الٟؿاص ال٨بري وجغا٦مها؛  -

، وما هجم 2016ا حٗضًل الضؾخىع او٩ٗاؾاث ؤمىُت وؾُاؾُت الٞغاػاث ما ٌؿمى بالغبُ٘ الٗغبي، جغجب ٖجه  -

 ٖىه مً اعجضاصاث ؾُاؾُت صازلُت وب٢لُمُت؛

 ي٠ٗ ؤصاء الخ٩ىماث اإلاخىالُت واػصًاص ع٢٘ الاخخجاحاث اإلاُالبت بالخىمُت والٗمل والؿ٨ً؛  -

ُت للكباب هدى ؤوعوبا َغوبا مً الىا٢٘ اإلاِٗصخي اإلا٣ٗض وما هجم ًٖ طل٪  - اعجٟإ مىحاث الهجغة ٚحر الكٖغ

اث ؤوعوبُت ٖلى الجؼاثغ للخض مً الٓاَغة.مً يٛ  َى

 هظ٦غ ُٞه الٗىانغ الخالُتؾُا١ ا٢خهاصي:  -ب

 جضَىع مضازُل الجباًت الىُُٟت -

لُت ٚحر  - اث عجؼ اإلاالُت الٗامت اإلاغجٟٗت ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ ؾُاصي بلى اخخُاحاث جمٍى اؾخمغاع مؿخٍى

 مؿبى٢ت

 جأ٧ل اخخُاَُاث الهٝغ ألاخىبي -

 ٢ُمت الضًىاعاؾخمغاع جضَىع  -

 احؿإ ؤلا٢خهاص ٚحر الغؾمي -

 اعجٟإ مؿخمغ إلاٗضالث الخطخم -

 اعجٟإ مؿخمغ ومُغص لئلهٟا١ الٗمىمي وزهىنا الى٣ٟاث ؤلاحخماُٖت اإلاىحهت. -

اعجٟإ حجم ال٣غوى اإلامىىخت مً البىى٥ الٗمىمُت لهالر ٖضص مدضوص مً اإلااؾؿاث الخانت  -

ً وي٠ٗ وؿبت الاؾترصاص.  واإلاؿدثمٍغ

ل الخىحهاث الٗامت الجضًضة للضولت زهىنا بٗض اإلاساى الؿُاسخي للخغا٥ وججضًض ماؾؿاث الضولت وفي ْ

ل محزاهُت الضولت مً حهت وجغقُض  والؿعي لٗهغهت ؤلاصاعة ٘ مهاصع جمٍى غ الخضمت الٗمىمُت وجىَى الٗمىمُت وجٍُى

بت الؿلُاث الٗامت في: الى٣ٟاث الٗمىمُت مً حهت زاهُت، ًٟترى ؤن ح٨ٗـ الؿُاؾاث اإلاالُت للضولت  ٚع

 جلبُت اخخُاحاث اإلاتزاًضة واإلاخإنلت في الٓغوٝ اإلاِٗكُت للمىاَىحن؛ -

 جلبُت اخخُاحاث جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت؛ -

ىت الٗمىمُت، -  ج٣لُو اعجباٍ الاهٟا١ الٗام واٖخماصٍ ٖلى الخٍؼ

٘ اإلاىاعص الا٢خهاصًت والٗىا - خمثجىَى ا مً ض اإلاالُت وجٟلُل الٖا اص ٖلى ٖاثضاث الىِٟ التي حٗاوي ؤؾٗاَع

ا اإلاىعص الغثِسخي للمحزاهُت.  جظبظباث َامت باٖخباَع

 آلاحا٫ و قغوٍ صزىله خحز الخُب٤ُ : 15-18هٟاط ال٣اهىن    -2

٤ ما وعص يمً   بلى: هضٝ ٞاالنالح اإلاحزاهُاحي ح 15-18ال٣اهىن ٞو
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 وي٘ هٓام حؿُحر مغج٨ؼ ٖلى الىخاثج وألاصاء -

 ويىح اإلاٗلىماثقٟاُٞت و  -

 جدؿحن هٓام الخيبا -

 جدضًث بحغاءاث الٗمل -

غ - ؼ هٓام بٖضاص الخ٣اٍع  حٍٗؼ

ُٟت الاؾدكاعة - ؼ ْو  حٍٗؼ

 خىؾبت ؤلاحغاءاث -

جي م٘ جإحُل جُُب٤ ؤخ٩امه  ٤ همِ جضٍع ؤًً ؤوضخذ الجهاث الىنُت آلُت صزى٫ ال٣اهىن خحز الخىُٟظ، ٞو

لتي جبحن طل٪. ٖلى زلُٟت جًمً هو ال٣اهىن الًٗىي ل٣ىاهحن بلى ؤن ًخم اؾخهضاع الىهىم واإلاىاقحر ال٣اهىهُت ا

 لخٛحراث ٦بحرة جمـ ٩َُلت اإلاحزاهُت الٗامت للضولت، مما ًخُلب و٢خا للخإ٢لم م٘ ؤخ٩امه الجضًضة.   15-18اإلاالُت

حر ٖلى ؤن ًخم اصعاج في ٧ل ؾىت ٦خلت ٖملُاجُت ووُُْٟت لُبلٜ اؾدُٗاب آلُاث اإلاحزاهُت بالبرامج والدؿُ 

٩ىن بظل٪ ٢ض جم بلٙى بغهامج مخ٩امل مُل٘ ؾىت  ٤ ما ؤقغها له، ٍو ًدىي ؤو٫ ٢اهىن  2023ال٣اثم ٖلى الىخاثج ٞو

٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن الًٗىي  بىٟظ ٞو ) م٘ 89، اإلااصة 2018، 15-18. (ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 15-18مالُت ًدًغ ٍو

ت اإلاحزاهُت لخيخ٣ل ال ؿىت اإلاغحُٗت الخانت به مً زالزت ؾىىاث ٢بل ٖغى ؤلاقاعة لًغوعة مغاحٗت ٢اهىن حؿٍى

 .2016لخهل لؿىت واخض ببخضاء مً ؾىت  2015و 2014، 2023) ل٩ل مً الؿىىاث 2-) بلى ؾيخحن (ؽ3-ال٣اهىن (ؽ

ا  ُ  اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت 15-18اإلاباصت اإلاداؾبُت الجضًضة اإلاضعحت يمً ال٣اهىن الًٗىي  :زاه

مً اإلاباصت الجضًضة التي جخماشخى م٘ اإلاٗاًحر  اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت، حملت 15-٦18غؽ ال٣اهىن الًٗىي  ل٣ض

اإلاداؾبُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي ؤَمها: مبضؤ مداؾبت الظمت، مبضؤ الخ٣ى١ اإلاثبخت والتي ؾمدذ باالهخ٣ا٫ مً هٓام 

 الدؿُحر الى هٓام اليكاٍ

 : ؤلاهخ٣ا٫ مً هٓام الدؿُحر بلى هٓام اليكاٍ -1

داؾبت الٗامت مً بحن ؤَم اإلاداؾباث التي ًمؿ٨ها اإلاداؾبحن الٗمىمُحن ٞهي الىؾُلت التي جخم مً حٗض اإلا

 ٌٗاب ٖلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاٗخمض َى اٖخماصٍ ٖلى هٓام الدؿُحر  ما زاللها مخابٗت ٖملُت حؿُحر ألامىا٫. ل٨ً

système de gestion  الظي ٌٗخمض ٖلى عبِ الى٣ٟاث بؿىت صٞٗها ، ٗملُاث اإلاالُاث للضولتفي حسجُل مسخل٠ ال

، "ًخىلى 313-91مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  30، وطل٪ بدؿب ما ههذ ٖلُه اإلااصة الٟٗلي و ؤلاًغاصاث بؿىت جدهُلها

٣ت بالخؿاباث الخانت جل٪ اإلاخٗلاإلاالُت لالصاعاث الخابٗت للضولت، و اإلاداؾبىن الخابٗىن للضولت مداؾبت الٗملُاث 

ىت  ٣ا للماصة و للخٍؼ ىاهُجي اإلاالُت اإلاخٗل٤ ب٣و  1984ًىلُى  07اإلااعر في  84/17مً ال٣اهىن ع٢م  07اإلاحزاهُاث اإلالخ٣ت ٞو

مً َظا ال٣اهىن ٖلى: " جضعج في محزاهُت الؿىت اإلاالُت، لئلًغاصاث اإلادهلت  07، خُث ههذ اإلااصة اإلاٗض٫ واإلاخمم"

 ت مً َٝغ مداؾب ٖمىمي زال٫ الؿىت اإلاضهُت" .ٞٗال، و ٦ظا الى٣ٟاث اإلا٣بى٫ صٞٗها بهٟت جهاثُ
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لى ٨ٖـ طل٪ ٣ٞض اٖخمض ال٣اهىن الًٗىي    système d„exercice ٖلى هٓام حضًض َى هٓام اليكاٍ 18/15ٖو

ٌٗٝغ بىٓام الاؾخد٣ا١  الظي ٌٗخمض ٖلى جدمُل الخؿاب الخخامي ألي ؾىت مالُت باإلاهغوٞاث و ؤلاًغاصاث التي  ؤو

ؤلاًغاصاث ٢ض صٞٗذ ؤم لم جضٞ٘ بٗض، و 2ل٪ الؿىت بٌٛ الىٓغ ٖما بطا ٧اهذ َظٍ الى٣ٟاث جد٣٣ذ ٞٗال زال٫ ج

ؿخد٣ت للضولت في الضٞاجغ ٕ ختى واإلاداؾبُت ٖىض اإلابالٜ اإلاخُث ًخم بزباث الالتزاماث و  "٢بًذ ؤم لم ج٣بٌ

ى. الى٣ضيؤهه جسو الؿىت اإلاالُت بٌٛ الىٓغ ًٖ وا٢ٗت الخدهُل ؤو الدؿضًض اؾخد٣ا٢ها َاإلاا  ما ٦غؾخه اإلااصة  َو

التي ؾىدىاولها في  الظي ؤؾؿذ ٦ظل٪ ٖلى مداؾبت حضًضة هي مداؾبت الظمت. 18/15مً ال٣اهىن الًٗىي  14

 الى٣ُت اإلاىالُت.

  Comptabilité patrimonialeالاهخ٣ا٫ مً مداؾبت الهىضو١ بلى مداؾبت الظمت  -2

الخالُت للضولت ٖلى حسجُل ٖملُاث الهىضو١ ؤي  ج٣خهغ ٖملُت الخ٣ُُض اإلاداؾبي في بَاع اإلاداؾبت 

ىت  الٗملُاث الخانت بخدهُل ؤلاًغاصاث و صٞ٘ الى٣ٟاث اإلاضعحت يمً جىُٟظ ٢اهىن اإلاالُت، ٞمضوهت خؿاباث الخٍؼ

ت و  مى٣ىلت، خ٣ى١ الضولت  جسضم ٨ٞغة مداؾبت الهىضو١ مهملت بظل٪ ؤَم ٖىانغ طمت الضولت مً ؤمال٥ ٣ٖاٍع

اع اإلاداؾبي صًىجها، التي جو  مً َٝغ مسخل٠ اإلاهالر اإلاٗىُت، ألامغ الظي  comptable - extraخم مخابٗتها زاعج ؤلَا

ث الخانت بال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت ًترجب ٖىه ؾىء الدؿُحر لهظٍ الٗىانغ مً طمت الضولت هٓغا لهٗىبت الخد٨م في  اإلاُُٗا

اإلااؾؿاث الٗمىمُت التي جخمحز بُٛاب هٓغة ٦ظا جُىعَا. ولٗل ؤخؿً مثا٫ ٖلى طل٪ َى خ٣ى١ الضولت لضي لها و 

اع اإلاداؾبي الخالي. خباع يمً ؤلَا  قاملت ٖلى مبالٛها وجُىعَا هٓغا لٗضم ؤزظَا بٗحن الٖا

بن َظا الاهخ٣ا٫ هدى مداؾبت الظمت ًم٨ً قغخه مً زال٫ اإلا٣اعهت بحن الخٗاٍع٠ اإلا٣ضمت للمحزاهُت الٗامت 

ها ال٣اهىن  خُث للضولت. مىه ٦ماًلي: "جدك٩ل اإلاحزاهُت ٖامت للضولت مً ؤلاًغاصاث  06زال٫ هو اإلااصة  مً 17-84ٖٞغ

ُٗت و الخىُٓمُت اإلاٗمى٫  ٤ ألاخ٩ام الدكَغ ا بمىحب ٢اهىن اإلاالُت و اإلاىػٖت ٞو والى٣ٟاث الجهاثُت للضولت اإلادضصة ؾىٍى

ها ال٣اهىن الًٗىي  ع مىاعص محزاهُت الضولت و ؤٖباءَا و جبحن في مىه : " ج٣ض 14في اإلااصة  15-18بها " . باإلا٣ابل ٣ٞض ٖٞغ

 .)14، اإلااصة 2018، 15-18(ال٣اهىن الًٗىي اإلاحزاهُت ٖلى ق٩ل بًغاصاث و ه٣ٟاث "

ٟحن الؿاب٣ي الظ٦غ، ٞان اإلاالخٓت الباعػة هي الخسلي ًٖ مهُلخي ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث الجهاثُت  بم٣اعهت الخٍٗغ

 والتي ٣ًهض بها :

 هي ؤلاًغاصاث اإلادهلت ٞٗال و طل٪ صون اخدؿاب ؤوامغ الخدهُل التي لم ًخم جدهُلها ٞٗال ، ؤلاًغاصاث الجهاثُت : 

  الخ) ؤي صون...... ً ٟحن، مىعصًً ، مؿدثمٍغ الى٣ٟاث الجهاثُت : هي الى٣ٟاث التي صٞٗذ ٞٗال بلى مؿخد٣حها ( مْى

 اخدؿاب ؤوامغ الضٞ٘ التي لم جضٞ٘ ٞٗال لؿبب ؤو آلزغ 

الاهخ٣ا٫ مً اإلاداؾبت الهىضو١ الظي ٌٗخمض ٖلى بٖضاص خؿاب الؿىت اإلاالُت الخخامي ٖلى حه طل٪ بلى ى ٍو

ش وكإة  ذ بالٟٗل وؤلاًغاصاث التي خهلذ بالٟٗل زال٫ الؿىت اإلاالُت بٌٛ الىٓغ ًٖ جاٍع ؤؾاؽ الى٣ٟاث التي نٞغ

٣ت ًىٓ ش وكإة خ٣ها في الخدهُل، ُٞب٣ا لهظٍ الٍُغ ا خؿاب التزام الضولت بالضٞ٘ ؤو جاٍع غ الى اإلاحزاهُت باٖخباَع

ىت، خُث ج٩ىن وحهت الىٓغ اإلاالُت هي الٛالبت . بلى مداؾبت  )327، الهٟدت 2015(مدغػي مدمض ٖباؽ،  للخٍؼ

الظمت التي جضعج ٧ل الضًىن التي جمل٨ها الضولت ٖلى الٛحر (ؤي ؤوامغ الخدهُل التي جدهل بٗض) و ٦ظا الضًىن التي ج٣٘ 
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ى ألامغ الظي ٌؿمذ بةُٖاء هٓغة ٞٗلُت و قاملت ًٖ طمت ٖلى ٖاج٣ها ( ؤي ال ى٣ٟاث التي لم ًخم حؿضًضَا بٗض) َو

 الضولت بما ٌؿمذ بدؿُحر ٞٗا٫ لؤلمىا٫ الٗمىمُت.

ىُت . والتي جم الكغوٕ في بخهائها  بلى حاهب طل٪ ٣ٞض جم بصعاج ٧ل ممخل٩اث الضولت ؤو ما ٌٗٝغ باألمال٥ الَى

ت الٗامت للمداؾبت   17ع٢م   IPSASالضولي   بٗض جبجي اإلاُٗاع اإلاداؾبي " الاؾدثماعاث" .وطل٪ بالخيؿ٤ُ بحن اإلاضٍع

٣ىص  ىُت اإلاؿاولت ًٖ صٞاجغ ٖو ت الٗامت لؤلمال٥ الَى اإلاؿاولت ًٖ بنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت و٦ظا اإلاضًٍغ

ٟي وحاب هللا ؤما٫،  ج٣ُُم َظٍ ألامال٥  . )235، الهٟدت 2018(هاصًت يٍغ

ىت الٗمىمُت َى ٖضم اؾخُاٖت :      Droits constatésالح٣ى١ اإلاثبخت مبضؤ  -3 مً ؤَم ُٖىب مداؾبت الخٍؼ

الىٓام ج٣ضًم مٗلىماث مً الضٞاجغ والسجالث اإلاداؾبُت ًٖ حجم الخ٣ى١ مؿخد٣ت الضٞ٘ مً َٝغ الضولت 

غ خؿاباث لدسجُل َظٍ الٗملُاث التي ال ًيخ ج ٖجها ؤزغ ه٣ضي ٖىض بزباث والتي لم ًخم جدهُلها، وطل٪ لٗضم جٞى

الخ٣ى١ لٟاثضة الضولت، ألن اإلاداؾبت ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي حُٛي ٣ِٞ مغخلت الخدهُل الٟٗلي لئلًغاصاث 

ا ؤو باقي ؤلاًغاصاث ٚحر  الٗمىمُت، وال ج٣ضم ؤلازباث اإلاداؾبي ًٖ اإلابلٜ ؤلاحمالي لئلًغاصاث التي جم بزباتها ؤو بلٛاَئ

اإلاداؾبت إلاٗالجت َظٍ الى٣اثو، جم بصعاج مداؾبت  ٗتها في سجالث بخهاثُت زاعج اإلادهلت، والتي ًخم مخاب

٤ جد٤ُ٣ ؤلازباث اإلاداؾبي في الضٞاجغ والسجالث اإلاداؾبُت ل٩ل  الخ٣ى١ اإلاؿخد٣ت في مداؾبت الضولت ًٖ ٍَغ

ابٗت اإلاداؾبُت خ٣ى١ الضولت اإلاغزهت في ٢اهىن اإلاالُت ٖىض بزباتها ولِـ ٖىض جدهُلها، مً ؤحل جد٤ُ٣ اإلاخ

٤ ٞخذ خؿاباث جسهو ل٣ُض  إلاسخل٠ مغاخل جدهُل ؤلاًغاصاث الٗمىمُت وج٣ُُم الىخاثج، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ىض جدهُلها مما ؾٝى ٌؿمذ بخدضًض باقي الاًغاصاث التي لم ًخم جدهُلها  ىض بلٛائها ٖو ؤلاًغاصاث ٖىض بزباتها ٖو

غيها في ال٣ىاثم اإلاالُت مً     .ؤحل ج٣ُُم ؤصاء ؤلاصاعة اإلاسخهت بخدهُلهامً السجالث اإلاداؾبُت ٖو

ـــ "ؤلاًغاصاث  23ع٢م   IPSASول٣ض جم الكغوٕ في جُب٤ُ َظا اإلابضؤ مً زال٫ جبجي اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي   اإلاخٗل٤ بـ

ت الٗامت للمداؾبت  اإلاؿاولت ًٖ بنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت و ًوطل٪ وطل٪ بالخيؿ٤ُ بحن اإلاض الؿُاصًت" ٦ظا ٍغ

ت الٗامت للًغاثب  اإلاؿاولت ًٖ ٖملُت مخابٗت وجدهُل ٧ل ؤلاًغاصاث الٗمىمُت م و خاج حاب اإلاضًٍغ (خغػهللا ٦ٍغ

 .)2021هللا ؤما٫، 

 زا
 
-18 اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت في ْل ال٣اهىن الًٗىي  90/21مخُلباث اؾخدضار ال٣اهىن ع٢م ا: لث

 : اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت 15

م نضوع ا بال ؤهه لم ًخم جىيُذ الالُت التي ؾِخسضَا  2018ل٣اهىن الًٗىي ل٣ىاهحن اإلاالُت الجضًض مىظ ٚع

ال٣اهىن في بنالح اإلاداؾبت الٗمىمُت في ْل اإلاٗاًحر الضولُت لل٣ُإ الٗام َل ؾ٩ُىن َىا٥ جبجي ؤو جىا٤ٞ بمٗجى : ما 

ُما ًلي ؾِخم الخُغ١ بلى م ٟهىم ٧ل آلُت ٖلى خضا مً زال٫ ٖغى اًجابُاتها هي آلالُت الاوؿب لهظا الاهخ٣ا٫؟ ٞو

٤ الاوؿب النالح اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ.  وؾلبُاتها ومداولت اؾدباٍ الٍُغ

 ٢غاع في حاء ٦ما اإلاداؾبي، الٗمل ؤحؼاء مً ٦جؼء ٌٗخبر مالٗا لل٣ُإ لُتو الض اإلاداؾبت حرمٗاً بخُب٤ُ مخماَالا  نب

 مجها ل٩لو  ي خىاػ بال ب٤ُُالخ ٫زال مً بالخىا٤ٞ وؤ باقغإلاا بالخُب٤ُ الخىخُض مثل طل٪ يف ١ َغ  ٖضة جىحضٍ ٞةهى  جُب٣ُها

 .الخُب٤ُ في نٗىباثو  مؼاًا
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٣باث الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبُت ٗاًحراإلا جُب٤ُ َغ١   -1  ل٨ً اإلاٗاًحر لخُب٤ُ ١ َغ  ٖضة جىحض : الخُب٤ُ ٖو

٣ هاَمؤ  :  في جخمثل، و  خحنٍَغ

للمٗاًحر ؾىاءا ُٞما حٗل٤ بمُٗاع الاؾاؽ الى٣ضي ؤو مٗاًحر ؤؾاؽ  اإلاباقغ بالخُب٤ُ وج٩ىن  : الاهخ٣ا٫ اإلاباقغ 1.1

 .الاؾخد٣ا١

 لُتحر مدمٗاً ي٘و  ٫زال مً طل٪و  لُتداإلا اإلاٗاًحر م٘ الخىاؾ٤و  الخىاٚم ٫الز مً ج٩ٝىو :  الاهخ٣ا٫ ٚحر اإلاباقغ. 2.1

 حرللمٗاً يجالخضعب ظللخىُٟ جُجُترابؾت ا باٖخماصمً اإلاىٓماث  ضًضالٗ صخىو ؤ ٦ما لُت،و الض إلاٗاًحرا مً ابار ا٢ت ؤ٦ثرن ج٩ى 

 هاجيالج ظالخىُٟ ا١هُ ضح٣ُٗ ًٖ ئتالىاق ساَغإلاا ًم ضللخ ،ان طل٪ مم٨ىىا٧ ا خُثم ،مالٗا لل٣ُإ لُتو الض اإلاداؾبُت

 مخٗا٢بت تمالُ عاثو ص في تالٟغصً حر  للمٗاً ٫الامخثا خمً هج،الى ظاَ اعبَ فيو ،ماالٗ إلل٣ُ تلُو الض بُتاإلاداؾحر للمٗاً

  ظٍَ جبيذ ٢ّض  خدضةإلاا ألامم ٧اهذو  ،مالٗا لل٣ُإ لُتو الض اإلاداؾبُت حرللمٗاً ال٩امل الخُب٤ُ ٢بل
 
 ٘م اجُجُت،ر ؤلاؾت

 مٓه ٖلى ؿِىاثجد ٫بصزا كتٍرح ال تيال ماالٗ إلل٣ُ لُتو الض بُتاإلاداؾ اإلاٗاًحر اثمخُلب جىُٟظ ىٖل تالبضاً في زتر٦حال

 .)12، الهٟدت 2012(ألامم اإلاخدضة،  ال٣اثمت ٗلىماثإلاا

ت  : الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبُت للمٗاًحر باقغاإلا الخُب٤ُ ٣ٖباث  -2  و٫ الض هجىاح الٗغا٢ُل مً جىحض مجمٖى

 : في جخمثل لُتو الض حرللمٗاً باقغإلاا جُب٣ُها ٖىض

 الا٢خهاصًت الخالت  ًٖ جسخل٠ الىامُت و٫ للض ًتالا٢خهاص ؤي ؤن الخالت  : و٫ الض حنب الخُىع  صعحاث ٝازخال   -

 ؛ خ٣ضمتو٫ اإلاللض

ٗاثو  حنال٣ىاهخ ٝازخال  - ال  ٖلى الخُب٤ُ مكا٧ل مَؤ مً حٗضو   :و٫ الض حنب الدكَغ  ؛١ؤلَا

تهجالا  باللٛت جهضع ٞةجها لُتو ص ُئتَ ًٖ جهضع إلاٗاًحرا نا اإلاَا  -  ن لى و ؿا إلاا يلض ن ج٩ى  نؤ بجب لظل٪ لحًز

ت ت اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي لها ٞهمو  تهاحمجغ  مً ًخم٨ً ختى ٛتبالل ٧اُٞت مٗٞغ  . بؿٖغ

ت مً الضو٫ التي اٖخمضث ٖلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام في انالح  ُما ًلي حضو٫ إلاجمٖى ٞو

غ١ بٖخماصَا  لها.  مداؾبتها الٗمىمُت َو

ت مً  الضو٫ ٖلى اإلاٗاًحر اإلادا 01حضو٫ ع٢م  ؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام في : ًىضر َغ١ اٖخماص مجمٖى

 انالح مداؾبتها الٗمىمُت
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صوع م٩ُاهحزماث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام في مداعبت الٟؿاص في اإلاا٫ الٗام اإلاهضع : آؾُت ٢مى، 

 .120، م 2018ٚحر ميكىعة، حامٗت وع٢لت ،  ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،خالت الجؼاثغ-صعاؾت اؾدكغاُٞت

خماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام في انالح اإلاداؾبت  الغ٢مىت. 3 ٣ت الاوؿب اٖل :  بٗض ازخُاع الٍُغ

الٗمىمُت  وها٦ض ٖلى ؤن الخُب٤ُ اإلاغخلي لهاجه اإلاٗاًحر َى الاوؿب لًمان هجاح َظا  الانالح ، بال ؤن َظا الانالح 

ىن بٗضة ٖىامل بياٞت بلى بٖخماص اإلاٗاًحر الضو  لُت مجها ما ٌؿمى بالغ٢مىت في بصاعة اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث ًب٣ى مَغ

 مل٨ُتو  الؿُاؾُت الُاب٘ الاصاعي، زانت وؤن َظٍ اإلاٗاًحر حاءث ؤَضاٝ مخٗضصة ؤَمها الاٞهاح، ٦ما ؤن ؤلاعاصة

ٟحنا ٢ضعاث جىمُتو  الخضٍعب بٖاصةو  الخضٍعب( ال٣ضعة ٖلى ال٣ضعة يؤ الخ٣ىُت ،  الُتإلاا ال٣ضعة غ،الخىٍىو  مالٗا هىحالخ ،)إلاْى

 & .Jeama N.B)، وجخمثل في الٟىاثض مً حرال٨ث ضىلً  IPSASs اٖخماص نٞة ؤًًا، .الخىُٟظ خضاثو  ٗلىماثإلاا مهٓا

Oghohomeh T., 2014, p27) : 

 :ًلي ُٞما ٦خخمثل ، IPSASs اٖخماص مً الؿُاؾُت لٟىاثض ا. 1.3

اصة اإلاداؾبُت إلاٗاًحرا مخُلباث :ؿاءلتاإلا - غ في ٞهاحؤلا  لٍؼ ض اإلاداؾبُت الخ٣اٍع  في ؿاءلتإلاا ي مؿخى  مً ًٍؼ

 ؛٩ىمتلخا

 تفي مداؾب عةو يغ  ؤنبذ والظي  ال٩امل ؤلاٞهاحٖلى  اإلاداؾبُت َظٍ اإلاٗاًحر  اٖخمضث خُث :الكٟاُٞت -

 ؛خ٩ىمتم والالٗا ال٣ُإ

غ  :الجزاَت / هضا٢ُتاإلا جدؿحن -  ٣ًغع  ؿها مًهٟ ىمتلخ٩ا ٧اهذ بطا  مهضا٢ُت طاث ن ٩ى ج نؤ ٨ًمً ال الخ٣اٍع

ٗض  اإلاغحُٗت. ال٣ىاٖض ي٘و  قإجها مً التي اإلاٗاًحر ظٍَ مثل ُئتَ ىبل حتلخاا نٞة بالخالغ،و  ال٣ىاٖض َو

َُئت  مثل َُئت صولُت : ٢بل مًللخ٩ىمت  اإلاداؾبُت ٗلىماثإلاا حر لخٞى خاحت َىا٥ ن ج٩ى  ٢ض :الؿُاس ي الىٟىط -

 ة؛خدضإلاا ألامم

 ؾهاؤؾا ٖلى ٗضةإلاا الُتإلاا البُاهاث نؤ نيما ىبل اإلاٗاًحر ؿعىح: ٣اعهتاإلالُت ٢ابو  الضولُت ماعؾاثاإلا ؤًٞل  -

 ؛اَمىاعص اماؾخسض يمض ج٣ُُم فياإلاٗلىماث  م٣اعهت هلختإلاا ؤصخاب حؿاٖض ، ٦مالُاو ص للم٣اعهت ٢ابلت
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ض مً ال٩امل، ٞهاحالا اٖخماص اإلاٗاًحر  صجٌ٘  : ال٨بري  اٞهاخاث -  ؛ؿاءلتاإلاو  تَالجزاو  الكٟاُٞت والظي ًٍؼ

اصة - غ اٖخماص اإلاٗاًحر   :الٗامت ُئاثهال ٖلى الؿُُغة ٍػ اصة لُتو الض اإلاداؾبُت ًٞى  الكٟاُٞتو  ؤلاٞهاح في ٍػ

ظا للم٣اعهت ال٣ابلُتو   .ؿاءلتإلاا ٖلى ؤ٦بر ٣ضعب ًى٨ٗـ ٍوع بض َو

 :ًلي ُٞما جخمثلو  ، IPSASs لالٖخماص الا٢خهاصًت الٟىاثض  2.3

ض لُتو الض اإلاداؾبُت إلاٗاًحرا اٖخماص   :٣غيحنواإلا اهدتاإلا الى٧االث في الث٣ت بىاء -  الٟىاثض البالص في لُتَألا  ًٍؼ

 ،)واله٩ى٥ الؿىضاث(املخا لل٣ُإ الُتإلاا اؾؿاثواإلا ت،إلااهدا الى٧االث مً ٫ الىنى  الا٢خهاصًت

 )يلو الض البى٪ي و لو الض الى٣ض و١ نىض( ُتضولال اؾؿاثواإلا

ض مً  لُتو الض اإلاداؾبُت إلاٗاًحرا ٖخماصت ٞةن االكٟاُٞو  اءلتؿلمل ٦ىدُجت :الخضماث ج٣ضًم جدؿحن - ؾحًز

 ١ الٗام.لئلهٟا ٢ُمتجدؿحن 

غ ججمُ٘ - غاٖضاص وهغ  ؾخًمً لُتو الض اإلاداؾبُت إلاٗاًحرا اٖخماص :الخ٣اٍع  الُتإلاا ٗامالثللم الكامل الخ٣ٍغ

 لخ٩ىمُت..ا

ؼ - حن الهُئاث الضولُت اإلاؿاولت ًٖ انضاع ب هُتو الخٗا صلجهى ا :والخام الٗام ال٣ُاٖحن بحن الكغا٦ت حٍٗؼ

غ اإلاالُت والخ٣اعب بُجها ؤمغ مً قإهه ؤن  اإلاٗاًحر الضولُت لل٣ُإ الٗام الخٗاون بحن  ٌٗؼػ  ومٗاًحر الخ٣اٍع

 ؛ ال٣ُاٖاث مسخل٠ 

ض مً الىٟىط : الا٢خهاصي الىٟىط - مً اإلاغجر ؤن اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ًٍؼ

 خهاصي للضو٫ الؿُاصًت م٘ ام٩اهُت الخهى٫ ٖلى ٞااثض جدىاؾب م٘ حجمها.الا٢

ٍغ في مالٗا حنألام خضص : ؤزغي  ٞىاثض .3.3  الهُٗض ٖلى ي ؤ٢ى  مىٓمت لخهبذ خدضةإلاا ألامم في باالؾدثماع خٗل٤إلاا ج٣ٍغ

 يوه ،مالٗا لل٣ُإ لُتو ضال اإلاداؾبُت إلاٗاًحر  ا باٖخماص جغجبِ عثِؿُت ٞىاثض ـزم ))الُتإلاا ؤلاصاعة نبكإ(( يلمالٗا

 : )9-8، نٟداث 2012(ألامم الخدضة، 

 اث؛ماعؾإلاا ًلؤٞ تمىا٦ب -

 ؛الاًغاصاث والى٣ٟاث الٗامت بصاعة جدؿحن -

 الخ٩ال٠ُ؛ ًٖ لؤقم اثمٗلىم رحٞجى  -

 للم٣اعهت؛ ل٣ابلُتوا ١الاحؿا جدؿحن -

اصة -  .ؿاءلتواإلا الكٟاُٞت ٍػ

لل٣ُإ الٗام في مجمله ًغ٦ؼ ٖلى الاٞهاح والكٟاُٞت ٖغى ٞىاثض اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت 

ظا  خماص اإلاٗاًحر. َو وال٣ضعة ٖلى اإلاؿاءلت والاٞهاح في حؿُحر اإلاا٫ الٗام مخى٠٢ ٖلى الغ٢مىت، بياٞت اٖل

ت بهٟت ٖامت. ٍغ الغ٢مىت للخ٩ىمت والاصاعة في اإلااؾؿاث الٗمىمُت الاصاٍع  هٓغا إلاا جٞى

الجمهىعٍت الؿُض ٖبض اإلاجُض جبىن  بسهىم ٖغى خى٫ اإلاىهت الغ٢مُت وعٚم ما ؤقاع له ؾُاصة عثِـ 

للمؿدثمغ خُث ؤ٦ض ؤن ٩ًىن الهضٝ الاو٫ َى يمان الكٟاُٞت التي ًيبغي جد٣ُ٣ها مُضاهُا مً زال٫  آلُت 

اإلاىهت الغ٢مُت للمؿدثمغ، وؤن ج٩ىن اإلاىهت الغ٢مُت مً بحن آلالُاث اإلاؿاٖضة ٖلى اخهاء ال٣ٗاع الهىاعي 

جىحُه الاؾخٟاصة مىه،إلاؿخد٣ُه. و٢ض خضص آزغ ـإحل الؾخدضار الكبا٥ الىخُض لالؾدثماع، جهاًت ؾبخمبر و 

الجاعي. للى٢ٝى ٖلى اخهاثُاث ص٣ُ٢ت حؿمذ بةٖضاص مسُِ حؿُحر مبجي ٖلى الاؾدكغاٝ، وحؿهُل الاؾدثماع. 

، ؾُٗا لخماًت خ٣ى١ الضولت ٦2022ما ؤ٦ض الغثِـ ٖلى ع٢مىت مهالر الًغاثب وؤمال٥ الضولت ٢بل جهاًت 

ىت  ى ما ٌك٩ل ٖبئا ز٣ُال ٖلى الخٍؼ بي في َظًً ال٣ُاٖحن. َو ومداعبت الًبابُت و٧ل ؤق٩ا٫ التهغب الًٍغ
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ت  )، بال ؤن ع٢مىت ٢ُإ واخض ٚحر ٧افي ل٨ً ًب٣ى الاهخ٣ا٫ 15/09/2022الٗمىمُت (عثاؾت الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ُت ؤمغ يغوعي ومً قإهه جدؿحن حؿُحر اإلاا٫ الٗام وػٍاصة اإلاؿاءلت اإلاغخلي لغ٢مىت مسخل٠ ال٣ُاٖاث الٗمىم

 بُٛت جد٤ُ٣ ؾُاصة ال٣اهىن.

ت في اإلااؾؿاث الٗمىمُت الالعبدُت -3 ت والالمغ٦ٍؼ ت ًٟخذ الى٣اف في :   اإلاغ٦ٍؼ ت والالمغ٦ٍؼ بن الخضًث ًٖ اإلاغ٦ٍؼ

ت ا وؾلبُاتها في جإزحر  ل٣غاع في حؿُحر الكإن الٗامٖضة مجاالث بال ؤهه في َظا اإلا٣ام ًم٨ً الاقاعة بلى حكضًض مغ٦ٍؼ

ت بال ؤن الخ٣ؿُم الاصاعي  الخىُٟظ ونٗىبت الغ٢ابت ٖلى اإلاا٫ الٗام ، وعٚم ما حٗاهُه الاصاعة الٗمىمُت مً مغ٦ٍؼ

والًت مً قإهه يبِ اإلاحزاهُاث  وجدضًض اخخُاحاث اإلاىاًَ في ٧ل مى٣ُت بض٢ت ٦ما ؤن الخ٣ؿُم  58الجضًض 

ت، الاصاعي  ت ال٣غاع(ًىمُت الكٗب الجؼاثٍغ اث والخس٠ُٟ مً مغ٦ٍؼ  ).2021الجضًض ؾِؿاٖض في جغجِب الاولٍى

 زاجمت:

الخُىة  15-18مً زال٫ انضاع ال٣اهىن الًٗىي ل٣ىاهحن اإلاالُت ٌٗض جىحه الجؼاثغ هدى انالح اإلاحزاهُت 

ا  ،غفي الجؼاث ؤلالؼامُت هدى ٖهغهت وجدضًث انالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت والظي حاء بخدؿِىاث َاإلاا اهخَٓغ

 ال ًؼا٫ ًدخاج لخًاٞغ حهىص خثِثت لخد٤ُ٣ حهىص ؤلانالح.   ؤههاإلاماعؾىن، بال 

لُه ًم٨ً الى٢ٝى ٖلى ؤَم الىخاثج اإلاخىنل لها مً زال٫ َظٍ اإلاضازلت، والتي هلخهها في الٗىانغ  ٖو

 الخالُت:

ضم جىيُذ ٦ُُٟت ، للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗامًىحض ٞجىة في الخُب٤ُ لٗضم الاقاعة اإلاباقغة  - ٖو

 ؛لحهابالاهخ٣ا٫ 

ىن بالخُ -  ؛وؿب لظل٪لُت ألاالؿلُم للمٗاًحر وجدضًض آلا ٤ُبانالح اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ مَغ

هما ًجب التر٦حز ب ،ؿاءلتاٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ٚحر ٧افي لخد٤ُ٣ الاٞهاح الكامل للضولت والكٟاُٞت واإلا -

ت ال ج٣ل ٖجهاؤزغي طاث ؤٖلى ٖىانغ   ؛ولٍى

خماص ٖلى هٓم اإلاٗلىماث في وكغ اإلاٗلىمت اإلاالُت وخ٤  جخمثل في الغ٢مىت  -  ؛لحهابصخاب اإلاهلخت في الىنى٫ ؤوالٖا

ى ما ؾُاٖض ٖلى الغ٢ابت  - ت اإلاخمغ٦ؼة في الضولت وماؾؿاتها َو  .واإلاؿاءلت٦ما ًجب الخس٠ُٟ مً اإلاغ٦ٍؼ

م٩اهُت الخُب٤ُ اإلاغخلي النالح اإلاداؾبت الٗمىمُت ٖلى مؿخىي ٢ُإ مٗحن مثل الخٗلُم بلى بقاعة ًجب ؤلا 

ا. و.....ؤو الصخت ؤ خماص ٖلى اإلاٗاًحر ٚحَر بٗضَا حٗمُم باقي ال٣ُاٖاث ٦ما ًم٨ً الاؾخٟاة مً ججاعب صولُت خى٫ الٖا

 .الخبجي ؤو و الخىخُض ؤالخىا٤ٞ  ؾىاء

 اإلاغاحـــ٘:     ٢اثمت

). صوع م٩ُاهحزماث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام في مداعبت الٟؿاص في اإلاا٫ 2018آؾُت ٢مى. ( )1

خالت الجؼاثغ. ؤَغوخت ص٦خىعاٍ الٗلىم في اإلاداؾبت والجباًت. ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت -الٗام صعاؾت اؾدكغاُٞت

لىم الدؿُحر، وع٢لت: حامٗت ت ٖو  ٢انضي مغباح. والخجاٍع

مبر  25و  24ؤما٫ خاج حاب هللا. ( )2 غ. 2014هٞى ). وا٢٘ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ وآلُاث الخٍُى

اإلالخ٣ى الضولي خى٫ صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في جُٟٗل ؤصاء اإلااؾؿاث والخ٩ىماث. وع٢لت، الجؼاثغ: حامٗت 

 ٢انضي مغباح.
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غ ،)2012( اإلاخدضة ألامم )3  الضولُت اإلاداؾبُت إلاٗاًحر الضجدضة ألامم اٖخماص ًٖ الخامـ اإلاغخلي الخ٣ٍغ

غ - الٗام لل٣ُإ  : ٖلى مخاح ، 2012 / 08 / 30والؿخىن، الؿابٗت الضوعة الٗامت، الجمُٗت ، الٗام ألامحن ج٣ٍغ

https://digitallibrary.un.org ، 12 م 

م و خاج حاب )4 و ؤزٍغ ٖلى بنالح اإلاداؾبت  15-18لًٗىي ال٣اهىن ا، )2021(هللا ؤما٫ خغػ هللا ٦ٍغ

مضازلت يمً ؤٖما٫ هضوة ٖلمُت ًٖ بٗض خى٫ : مكغوٕ بنالح اإلاداؾبت الٗمىمُت في الٗمىمُت في الجؼاثغ، 

ت و ٖلىم الدؿُحر بجامٗت ٢انضي مغباح / وع٢لت ، ًىم   14الجؼاثغ ، اإلاى٣ٗضة ب٩لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الخجاٍع

مبر   .2021هٞى

ت ، بُان مجلـ الىػعاء، مخاح ٖلى :  عثاؾت )5 الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

q5NFNaQXaXmq4qUbioJ8ophhttps://www.facebook.com/AlgerianPresidency/posts/pfbid02xs4TMwyj

KTu42MNAafjT3mivKXxJJeS3dXHGii84Jl  : إل ش الَا  .15/09/2022، جاٍع

ٟي هاصًت  )6 ٤ اإلاداؾبي الىٓام بنالح .)2018(خاج حاب هللا ؤما٫ &يٍغ  في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر للضولت ٞو

 .232م  .02 الٗضص  07اإلاجلض ، لؿُاؾُتاو  ال٣اهىهُت الضعاؾاث مجلت .IPSAS الٗمىمي  ال٣ُإ

ت الضًم٣غاَُت 2018صٌؿمبر،  02. (18-٢15اهىن ًٖىي ع٢م  )7 ). ًخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت. الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ضة الغؾمُت ع٢م الكٗبُت: ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت  .53، الجٍغ

اث الجامُٗت، الجؼاثغ،  )2015(مدغػي مدمض ٖباؽ )8  .327م ، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، صًىان اإلاُبٖى

ِكاوي، و ٖماص ٚؼاػي. ( )9 ). خى٦مت اإلاحزاهُت الٗامت في الجؼاثغ ٖلى يىء ؤخ٩ام ال٣اهىن 2020مغاص بٖى

ت للمالُت الٗامت،  18/15الًٗىي الجضًض ع٢م   .24-15اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت. اإلاجلت الجؼاثٍغ

مبر  )10  الًٗىي اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت.)، هضوة خى٫ ؤلانالح اإلاحزاهُاحي وال٣اهىن 2021وػاعة اإلاالُت (هٞى

ت، اإلاىٓىمت الاخهاثُت في زضمت الاخخُاحاث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ، جضُٖم  ًىمُت (11 الكٗب الجؼاثٍغ

 chaab.com/ar-https://www.echمٟهىم الدكاع٦ُت والكٟاُٞت واإلاؿاءلت، مخاح ٖلى : 

12) Goldstein, T. R. .(2010). The Effects of Acting Training on Theory of Mind, Empathy, and Emotion 

Regulation. Ph.D., Boston College The Graduate School of Arts and Sciences. 

13) Kaplan, U. & Tivnan, T. (2014). Moral Motivation Based on Multiple Developmental Structures: 

An Exploration of Cognitive and Emotional Dynamics. The Journal OF Genatic Psycology, 175 (3), 181-

201. 
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٤ اإلاٗاًحر  اإلاداؾبُت  الضولُت  في الجؼاثغ اإلاداؾبت الٗمىمُت ٖهغهت هٓام     ipsasٞو

Modernization of public accounting systems in Algeria in accordance with 

international accounting standards IPSAS 
 /حامٗت ٚلحزان/ الجؼاثغ ل٨دل مدمضص.

Dr.lakehal mohamed /university of relizane/Algeria  

 ص.ل٨دل خُاة/حامٗت الكل٠/الجؼاثغ 

Dr.lakehal hayet/university of chlef/Algeria  

.  

 ملخو الضعاؾت: 

تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى حهىص الجؼاثغ في الخىحه هدى ؤلانالح هٓام اإلاداؾُت الٗمىمُت مً زال٫ مكغوٕ ٖهغهت 

ٖبر الترجِباث ال٣اهىهُت والخىُٓمُت اإلاؿاٖضة في هجاح مكغوٕ م٘ ؤلاقاعة بلى اإلاداوع اإلاؿاٖضة في اإلاجا٫  هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت

٣ت واضخت ومؿاٖضة في ؤلاحغاءاث  ٤ اإلاٗاًحر الضولُت اإلاداؾبُت، ومً مؼاًا اإلاكغوٕ ؤهه ًد٤٣ جىُٟظ الى٣ٟاث الٗمىمُت بٍُغ اإلاداؾبي ٞو

 اإلاداؾبُت .

 مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ، هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت، ؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت، ٖهغهت. :ال٩لماث اإلاٟخاخُت

 

Abstract: 

This study aims to identify the efforts of Algeria to move towards the reform of public accounting through the 

modernization project of public accounting through legal and regulatory provisions that contribute to the success of a 

project by referring to the axes of assistance in the field of accounting in accordance with international accounting 

standards, and one of the advantages of the project is that it carries out the implementation of expenditure The general 

public in a clear and useful way in accounting procedures.  

Keywords: international accounting standards, public accounting system, accounting procedures, modernization 

 م٣ضمت:

ت اججاٍ  حٗخبر اإلاداؾبت مً بحن ألاصواث التي حؿاَم في يبِ اإلاخٛحراث اإلاالُت مً الجاهب اإلاداؾبي ومٗٞغ

ابٗها ، ومً زم َظٍ بمثابت ؤصاة ج٣ىُت حؿاَم في  ؾُا١ الٗملُاث اإلاالُت في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث بمسخل٠ ؤحجامها َو

غاٝ الضازلُت والخاعحُت بَاع الخٗامالث واإلاٗامالث حؿُحر الٗملُاث ٖلى مؿخىي الضازلي والخاعجي في ، بحن ألَا

٤ جغمحز مٗحن زانت ب٩ل ٖملُت  وبك٩ل ٖام هجض اإلاداؾبت الٗمىمُت التي جُب٤ في ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الٗمىمُت ٞو

ا ٌؿمى  وهي ال ج٣ل ل٩ىجها جغجبِ في الٛالب بالى٣ٟاث ؾىاء جل٪ اإلاخٗل٣ت بالدؿُحر ؤو الخجهحز اإلاضعحت يمً م

خماصاث اإلاالُت في بَاع البرهامج اإلاىاػوي اإلاسهو ل٩ل ٢ُإ ، ومً الٗىانغ اإلاؿاَمت في مؿ٪ الٗملُاث  ؤلٖا

ت الخض٣ٞاث وبلى ؤًً  اإلاداؾبُت واإلاالُت هجض اإلاغا٢ب اإلاالي واإلاداؾب الٗمىمي الظي ٌٗمل ٦دل٣ت ؤؾاؾُت في مٗٞغ

اإلاداؾبت الٗمىمُت . وهٓغ ألَمُت مٗاًحر  اإلاداؾبت الضولُت في جخجه و٠ُ٦ جهٝغ يمً مغاؾُم و٢ىاهحن جًبِ ؾحر 

اصة الكٟاُٞت  غ  و اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ومً زم ٍػ ال٣ُإ الٗام وما جد٣٣ه مً مؼاًا وهجاٖت في جدؿحن حىصة الخ٣اٍع
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جُا هدى مكغوٕ ٖهغهت اإلاداؾبت  ا مً الخىحه هدى جبجي اإلاٗاًحر  والخدى٫ جضٍع الٗمىمُت بهضٝ ؾٗذ الجؼاثغ ٦ٛحَر

،  َاصٞت في طل٪ بلى زل٤ بوكاء هٓام IPSASج٠ُُ٨ الىٓام اإلاداؾبي ال٣اثم خالُا م٘ اإلاٗاًحر واإلاغحُٗاث الضولُت 

ؿاٖض  ٣ضم مٗلىماث مالُت ٧لُت مخٗل٣ت بالضولت ومً زم ٌؿاَم في ٣ٖلىت اإلاىاعص اإلاالُت َو مٗلىماحي مداؾبي ٌكمل ٍو

 وبىاءا ٖلى ماؾب٤ هُغح ؤلاق٩الُت الخالُت:  ٖلى اجساط ال٣غاعاث ؤلا٢خهاصًت.

٤ اإلاٗاًحر  اإلاداؾبُت  الضولُت   في الجؼاثغ اإلاداؾبت الٗمىمُت ٖهغهت   مكغوٕمدخىي ''ما  ?'' ipsasٞو

 : اإلاٟاَُم واإلاؼاًا اإلاد٣٣ت(IPSASs) الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر ؤوال:

 اإلاحزاهُاث ٖلى جُب٤ التي الٗامت، الخىُٟظًت ؤألخ٩ام في الٗمىمُت اإلاداؾبت جخمثل الجؼاثغي  اإلاكٕغ خؿب

جي، الكٗبي واإلاجلـ الضؾخىعي واإلاجلـ بالضولت الخانت اإلاالُت والٗملُاث  واإلاحزاهُاث اإلاداؾبت، ومجلـ الَى

ً ثومؿاولُا التزاماث جدضص ٦ما صاعي،ؤلا  الُاب٘ طاث الٗمىمُت واإلااؾؿاثاإلادلُت  والجماٖاث اإلالخ٣ت  آالمٍغ

م و مدمض،  مهامهم جىُٟظَم ؤزىاء الٗمىمُحن اإلاداؾبحن و بالهٝغ ٦ما حٗٝغ ؤًًا :''  ،)1271، نٟدت 2021(مٍغ

ت اإلاباصت وألاوكُت واإلاٗاًحر  اإلاخٗاٝع ٖلحها وصعاؾت جُب٣ُُت لؤلؾالُب الخ٣ىُت وجدلُل  ٖلى ؤجها صعاؾت إلاجمٖى

ُاهاث اإلاخٗل٣ت باليكاٍ الخ٩ىمي بٛغى ٞغى الغ٢ابت اإلاالُت وال٣اهىهُت ، ؤما في اإلاجا٫ اإلاداؾبي اإلاخسهو الب

بٗملُت ج٣ضًغ و٢ُاؽ وحسجُل الٗملُاث اإلاالُت في وخضاث الجهاػ الخ٩ىمي ، زم بهخاج اإلاٗلىماث التي جُٟض في بجساط 

غاٝ طاث الٗال٢ت '' ، وفي طاث الؿُا١ هجض ؤن اإلاداؾبت  )79، نٟدت 2022(ًىؾ٠ ا.،  ال٣غاع وجىنُلها بلى ألَا

اع ال٣اهىوي والخ٣جي   :)80، نٟدت 2022(ًىؾ٠ ا.، واإلاخمثل ُٞماًلي الٗمىمُت ًد٨مها ؤلَا

ٗاث واإلاداؾبت الٗمىمُت خُث باليؿبت لئلَاع ال٣اهىوي للمداؾبت الٗمىمُت - ت بحن الدكَغ هجض ؤن َىا٥ ٖال٢ت ٢ٍى

ت مً ال٣ُىص ًخىحب ٖلى اإلاداؾبت الٗمىمُت الخ٣ُض بها  جدضص ؤخ٩ام ال٣ىاهحن والخىُٓماث في مسخل٠ الضو٫ مجمٖى

ُٗاث اإلاالُت لها بو٩ٗاؾاث وجإزحر مباقغ ٖلى ألاصواث اإلاداؾبُت. لى َظا ألاؾاؽ ٞةن ؤخ٩ام الدكَغ  ٖو

اع الخ٣جي للمداؾبت الٗمىمُت هجض ؤن هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت ٌٗض مً ؤهٓمت اإلاداؾبت - ؤما ُٞما ًخٗل٤ باإَل

ت مً ؤلاحغاءاث وال٣ىاٖض الٗملُت اإلاثبخت في الضٞاجغ والسجالث بهضٝ خماًت اإلاا٫  الخانت الظي ٌؿخٗمل مجمٖى

غ و٢ىاثم مالُت   ح٨ٗـ الهىعة الخ٣ُ٣ُت لىخاثج وخضاث ال٣ُإ الٗامالٗام وج٣ضًم البُاهاث الض٣ُ٢ت يمً ج٣اٍع

ت ال٣ىاٖض التي جىٓم وج٣جن مضزالث ومسغحاث ألامىا٫ الٗمىمُت في بَاع   ٦ما حٗخبر اإلاداؾبت الٗمىمُت بإجها مجمٖى

ت اإلاباصت الخ٣ىُت التي حؿخٗمل مً ؤحل ال٣ُض اإلاداؾبي للٗملُاث اإلاالُت  اإلاٟهىم الخ٣جي والظي ٣ًهض به مجمٖى

غ١ جىُٟظَا ومغا٢بتها ٖلى ٚغاع اإلاٟهىم ؤلاصاعي الظي ًخًمً  للضولت في السجالث اإلاداؾبُت للمداؾبت الٗمىمُت َو

ال٣ىاٖض التي جىٓم وحؿحر ؤلاصاعة اإلاالُت م٘ جىػَ٘ اإلاهام ٖلى مؿخىي قب٨ت اإلاداؾب الٗمىمي ، باإلياٞت بلى الجاهب 

ضع، ً ألامغ بالهٝغ واإلاداؾب الٗمىميال٣اهىوي التي ًىضر اإلاهام والالتزاماث ٧ل م ، نٟدت 2017(بً ًىؾ٠ و ٢ٍى

276(، 

 الٗملُاث جد٨م التي اإلاداؾبُت ؾـألا و بال٣ىاٖض الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت بمٗاًحر ٣ًهض ٦ما

 لؤلمىع  مٗالجاتها وجىخُض مماعؾاتها لخىحُه غبذ،وطل٪لل الهاصٝ ٚحر الٗام ال٣ُإ في جيكإ التياإلاداؾبُت و  اإلاالُت



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 42 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

٘ بلى بياٞت بةهٟا٢ها، اإلااؾؿاث َظٍ ج٣ىم التي ؤألمىا٫ وضخامت ألَمُتها اٖخباعا اإلاخمازلت، غ حىصة ٞع  اإلاالُت الخ٣اٍع

ا التي م و مدمض، الٗام ال٣ُإ ماؾؿاث جهضَع  اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر وكإة حٗىص، خُث )1217، نٟدت 2021(مٍغ

 بقغاٝ جدذ ،1984 في ؤوصخئ خُث ،) GASB( الٗمىمُت اإلاداؾبت مٗاًحر مجلـ وكإث مً الٗام لل٣ُإ الضولُت

غ ٢ًاًا لخىاو٫ ) FAF( اإلاالُت اإلاداؾبت ماؾؿت ت الخ٩ىماث في اإلاالُت الخ٣اٍع  إلوكاء الضاٞ٘ ٧ان ول٣ض واإلادلُت، اإلاغ٦ٍؼ

غ م٘ للم٣اعبت الخ٩ىماث حٗضَا التي اإلاالُت ال٣ىاثم ٢ابلُت في خ٣صخيل جلـَظا اإلا  اإلااؾؿاث حٗضَا التي اإلاالُت الخ٣اٍع

٨ُت اإلاضن بٌٗ واحهذ ٖىضما وطل٪ ؤلا٢خهاصًت، لُت في مُٗاع ؤو٫  بنضاع جم خُث ؤلاٞالؽ بخخما٫ ألامٍغ  حٍى

ى ،1984  الىخضاث ٖلى جُب٣ُه الخؿاباث ومغا٢بي ؾبحناإلادا حمُُ٘ ٖلى الىاحب الغؾمي اإلالؼم اإلاُٗاع َو

 )99، نٟدت 2016(زًحر و ًىوـ، الخ٩ىمُت

ت مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الهاصعة ًٖ مجلـ اإلاٗاًحر   بن مٗاًحر الضولُت إلاداؾبت ال٣ُإ الٗمىمي هي مجمٖى

الٗمىمُت في حمُ٘ ؤهداء الٗالم في بٖضاص البُاهاث اإلاالُت والتي  اإلاداؾبُت الضولُت لئلؾخسضام مً ٢بل اإلااؾؿاث

غ اإلاالُت الضولُت  ، ومغوعا  ٖلى بحغاءاث بنضاع  IASBالهاصعة ًٖ مجلـ اإلاداؾبت الضولُت   ifrsحؿدىض ٖلى ج٣اٍع

اع، وفي خالت جدمل ع٢م مدؿلؿال ل٩ل مُٗ ًخم بنضاع  مؿىصة  IPSASمٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام 

ضع، حٗضًل مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  ًم٨ً َلب بؾدكاعة ٢بل وي٘ اإلاٗاًحر ؤو الخٗضًل خحز الخىُٟظ   (بً ًىؾ٠ و ٢ٍى

 )284، نٟدت 2017

(زًحر و ى ألاحي:حاءث ٖلى الىد) IPSAS(  الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر جهي٠ُؤما ُٞما ًخٗل٤ 

 )101، نٟدت 2016ًىوـ، 

 : للضولت وجخمثل الٗامت باإلاحزاهُت مخٗل٣ت مٗاًحر-

 ؛ ؤلاًجاع ٣ٖىص:  13اإلاُٗاع -

ت ال٣ٗاعاث:  16اإلاُٗاع -  ؛ الاؾدثماٍع

 ؛ واإلاٗضاث واإلاهاو٘ اإلامخل٩اث:  17اإلاُٗاع -

 ؛ ملمىؾت حرٚ الانى٫ :  31اإلاُٗاع -

 ؛ اإلاسؼون:  12اإلاُٗاع -

 ؛ ؤلا٢غاى ج٩ال٠ُ:  5اإلاُٗاع -

ٟحن مىاٞ٘:  25 اإلاُٗاع -  .اإلاْى

 : الدؿُحر وجخمثل في بدؿاباث مخٗل٣ت مٗاًحر.-

 ؛ الخباص٫ ٖملُاث ًٖ الىاجج الاًغاص:  9اإلاُٗاع -

 ؛ الخباصلُت ٚحر ٖملُاث ًٖ الىاجج الاًغاص:  23اإلاُٗاع -

 ؛ وألازُاء اإلاداؾبُت الخ٣ضًغاث في والخٛحراث اإلاداؾبُت الؿُاؾاث : 3اإلاُٗاع -

ش بٗض ألاخضار:  14 اإلاُٗاع - غ بٖضاص جاٍع  .الخ٣اٍع

 : جخمثل للضولت اإلاجمٗت بالحؿاباث مخٗل٣ت مٗاًحر- 
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 ؛ واإلاىٟهلت اإلاىخضة اإلاالُت البُاهاث:  6اإلاُٗاع -

 ؛ الؼمُلت ؾؿاثاإلاا  في الاؾدثماعاث ًٖ اإلاداؾبت:  7اإلاُٗاع -

٘ في الخهو:  8اإلاُٗاع -  اإلاكتر٦ت اإلاكاَع

 مثل:  ؤزغي  مٗاًحر

 ؛ والٗغى ؤلاٞهاح اإلاالُت، ألاصواث:  15اإلاُٗاع -

غ:  10اإلاُٗاع -  ؛ اإلاغجٟ٘ الخطخم طاث الا٢خهاصًاث في اإلاالي الخ٣ٍغ

غ ج٣ضًم:  18اإلاُٗاع -  ؛ ال٣ُاٖاث خى٫  الخ٣اٍع

تراٝ لُت،اإلاا ألاصواث:  29اإلاُٗاع -  .وال٣ُاؽ الٖا

 في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر مجلـ ٢امومً حاهب جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام في ْل جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

(زلىص و ًلي ُٞما هضعحها الٗمىمي ؤلاهٟا١ خى٦مت في بُٗض خض بلى حؿاَم ؤن قإجها مً مٗاًحر بةنضاع الٗام ال٣ُإ

ض،   :)733، نٟدت 2021ًٍؼ

 الخض٣ٞاث  ومهاصع الى٣ضًت الخض٣ٞاث بُان َى اإلاُٗاع َظا مً الهضٝ: الى٣ضًت الخض٣ٞاث بُاهاث: 2ع٢م اإلاُٗاع-

غ ج٣ضًم ٞترة زال٫ الى٣ض ٖلحها ؤه٤ٟ التي والبىىص الىاعصة الى٣ضًت ش في الى٣ض وعنُض الخ٣اٍع غ، ج٣ضًم  جاٍع  جدُذ الخ٣اٍع

٣ت جدضًض للمؿخسضمحن الى٣ضي الخض٤ٞ ثمٗلىما  الظي الى٣ض ٖلى الٗام ال٣ُإ  ميكإة ٞحها جدهل التي الٍُغ

ل جخُلبه  الى٣ضًت الخض٣ٞاث مٗلىماث حؿمذ ٦ما الى٣ض، َظا اؾخسضام ُٞه جم الظي وألاؾلىب ؤوكُتها لخمٍى

 للميكإة اإلاالي اله٩ُل بخ٣ُُم حؿمذ ٦ما للميكإة  اإلاؿخ٣بلُت الى٣ضًت باإلاخُلباث الخيبا ٖلى اإلاؿخسضمحن بمؿاٖضة

 اإلاالُت ألاصواث ؤَمُت  جبُان َى اإلاُٗاع َظا مً ألاؾاسخي الهضٝ: والٗغى ؤلاٞهاح: اإلاالُت ألاصواث: 15ع٢م اإلاُٗاع-

ؼ الٗام ال٣ُإ في ميكإة ؤو لخ٩ىمت الى٣ضًت والخض٣ٞاث وألاصاء  اإلاالُت، البُاهاث مؿخسضمي ٢بل  مً ٞهمها وحٍٗؼ

 ؤلاٞهاح اإلاُٗاع ٌصج٘ ٦ما وزاعحها، اإلاحزاهُت يمً اإلاالُت ألاصواث لٗغى مُٗىت مخُلباث اإلاُٗاع َظا ًدضص خُث

غاى اإلاالُت، لؤلصواث اإلايكإة اؾخسضام وهُا١ َبُٗت خى٫  اإلاٗلىماث ًٖ  اإلاغجبُت واإلاساَغ جسضمها التي اإلاالُت وألٚا

ت والؿُاؾاث بها،  َغاإلاسا جل٪ ٖلى للؿُُغة  ؤلاصاٍع

غاٝ ًٖؤلاٞهاخاث : 20ع٢م اإلاُٗاع  زال٫ مً الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ جغقُض في اإلاُٗاع َظا ٌؿاَم: الٗال٣ت طوي  ألَا

غاٝ بحن الٗال٣اث ًٖ بٞهاخاث وحىص بسهىم ٣ًضمها التي الًماهاث  ًٖ ؤلاٞهاح ًًمً خُث الٗال٣ت طاث ألَا

 وطل٪ اإلاؿاءلت ؤٚغاى اإلاٗلىماث َظٍ مثل جلبي خُث ا،وؤَغاٞه اإلايكإة بحن جخم التي بالٗملُاث اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث

غ ج٣ضم ًجٗلها ما للميكإة اإلاالي وألاصاء اإلاالي اإلاغ٦ؼ ٞهم حؿهُل بهضٝ  ؤًٞل بك٩ل الخ٣اٍع

(زبُُي،  خُث زًٗذ مٗاًحر اإلاداؾبُت في لٗضة مغاخل وهي ٧األحي IPSASاما ُٞما ًخٗل٤ بمغاخل جبجي مٗاًحر  

 :)175، نٟدت 2022

 ُث جمذ ٞحها ؤلاهخ٣ا٫ مً اإلاداؾبت ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي ٚحر مخىا٣ٞت م٘ اإلاٗاًحر  بلى اإلاٗاًحر خاإلاغخلت الخمهُضًت: -
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IPSAS  اث وألاعنضة وجضٖم َظٍ اإلاغخلت الهُئاث والضو٫ اإلاؿاءلت والكٟاُٞت ُٞما ًخٗل٤ باإلا٣بىياث، اإلاضٖٞى

غ ، وج٣ضم اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الى٣ضي مضزالث لخ٣ُُم ٢ضعة الهُئاث ٖلى جىلُض جض٣ٞاث الى٣ضًت  ش الخ٣ٍغ في جاٍع

 ه٣ضًت.

للمٗاًحر ألؾاؽ الاؾخد٣ا١  الخضعححي الخُب٤ُ بلى الى٣ضي لؤلؾاؽ) IPSAS( الخدغ٥ مً اإلاٗاًحر: الاهخ٣الُت اإلاغخلت -

ض مً ؤلاٞهاخاث في بُاهاتها اإلاالُت ٖلى ؤؾاؽ ولًمان َظا ؤلاهخ٣ا٫ ًم٨ً للضو٫ والهُئاث ؤن جسخ اع بياٞت مٍؼ

جُا .  ؤلاؾخد٣ا١ جضٍع

وجخم ٞحها ؤلاهخ٣ا٫ مً اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاٗض٫ ؤو بٌٗ اإلاٗاًحر  ٖلى ؤؾاؽ  اإلاغخلت النهاثُت:

بٟترة بهخ٣الُت إلاضة زالر  ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ خُث ٌؿمذ اإلاُٗاع  IPSASؤلاؾخد٣ا١ بلى الخُب٤ُ ال٩امل إلاٗاًحر 

جي إلاٗاًحر  حر  الى٢ذ وجُب٤ُ الخضٍع ما٫ . IPSASؾىىاث لخٞى  بلى ؤهه ًىٓغ بلحها ٖلى ؤجها ٞترة ٢هحرة م٣اعهت بذجم ألٖا

ا ُٞماًلي  م و ُٞما ًخٗل٤ بضوع مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام هىحَؼ ، نٟدت 2021مدمض،  (مٍغ

1219(: 

ؼ وجُٟٗل ؤلاصاعة اإلاالُت لل٣ُإ الٗام.- غ وبنضاع مٗاًحر مداؾبُت ٖالُت الجىصة مً ؤحل حٍٗؼ  جٍُى

غ اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام في بَاع الكٟاُٞت -  جدؿحن حىصة الخ٣اٍع

ىُت لل٣ُإ الٗام.صٖم ج٣اعب اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام م٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ا-  لَى

ا في الجضو٫ اإلاىالي:   بسهىم اإلاؼاًا واإلاٗى٢اث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام هىحَؼ

 .(: مؼاًا ومٗى٢اث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام01الجضو٫ ع٢م)                       

 مٗى٢اث الخُب٤ُ  مؼاًا الخُب٤ُ 

 ؾ٤ والخىاٚم الخىا-

ُت .- ٤ ؤؾـ مىيٖى  مماعؾت اإلاؿاءلت ٞو

 مىا٦بت مخُلباث الٗىإلات -

ام الخ٨م الغاقض-  ٖىهغ ؤؾاسخي َو

 IPSASBالخُىع اإلاؿخمغ إلاٗاًحر -

اث اإلاٗاًحر -  اإلاؿخىي اإلانهي والٗلمي اإلاغجٟ٘ إلادخٍى

 ازخالٝ مؿخىي الخٗلُم بحن الضو٫ اإلاُب٣ت للمٗاًحر -

 اإلاداؾبُت ؤلاب٣اء ٖلى البضاثل -

م و مدمض، اإلاهضع : اهٓغ   )1221، نٟدت 2021(مٍغ

 صون  جدى٫  واهخ٣اصاث مٗى٢اث ٖضة َىا٥: الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر اٖخماص ٗى٢اثومً م

 : )252، نٟدت 2021(ٞخُدت و ٖبض الخمُض، بُجها مً هظ٦غ الضو٫  ٢بل مً اإلاٗاًحر َظٍ اٖخماص

ى اهخ٣ض ٢ض الٗام ال٣ُإ ٢بل مً الخانت اإلاداؾبت همىطج اٖخماص: الخانت اإلاداؾبت همىطج مً IPSAS ٢غب -  َو

 لِحؿ ؤلاحاباث بٌٗ ٧اهذ ألاوعوبي لالجداص الٗامت اإلاكاوعاث في ٖلحها و٦إحىبت الغثِؿُت الاهخ٣اصاث مً الىا٢٘ في

 الٗام لل٣ُإ اإلاداؾبُت باإلاخُلباث ًخٗل٤  ُٞما IPSAS ا٦خما٫ ٖضم ٖلى الًىء

ب حٗلُم في واؾٗا اؾدثماعا ًخُلب الىامُت البلضان مً ٦ثحر في اإلاٗاًحر َظٍ اٖخماص - غ ٖلى الىاؽ وجضٍع  اإلاهاعاث جٍُى

ظا اإلاداؾبُت،  مدضوصة عصمىا لضحها الخ٩ىماث ؤًً البلضان في صاثما اإلام٨ً مً لِـ َو
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 اإلادضص الؿُاسخي الىٓام في الىٓغ صون  اٖخماصَا ٌؿخُُٗىن  ال اإلاٗاًغ َظٍ ؤن جىاحهها التي الهٗىباث مً وؤًًا -

 ٌؿمذ ال مما اإلاٗاًحر، مباصت في مغجٟٗت مغوهت َىا٥ طل٪ بلى باإلياٞت بلض، ٧ل في الخ٨م وهٓام ال٣ًاجي والىٓام

ظا اإلاالُت، ال٣ىاثم صبىى  لخ٣ُُم البضًلت اإلاداؾبُت للمٗالجت  بحن والخىاؾ٤ للم٣اعهت ال٣ابلُت مً ٣ًلل ؤن ًم٨ً َو

 ألاولُت اإلاالُت ال٣ىاثم مسخل٠

٤ اإلاٗاًحر الضولُت  زاهُا:   ipsasمكغوٕ ٖهغهت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ ٞو

ت الُتاإلا وػاعة ؤبغمذ ؤًً 2005 ؾىت في اإلاحزاهُت ؤهٓمت ٖهغهت مكغوٕ في البضء جم ٣ٞض  ٣ٖض للمحزاهُت الٗامت اإلاضًٍغ

 في وطل٪إلنالح اإلاالُت الٗمىمُت  ومخ٩امل قامل جهىع  وي٘ ؤحل مً CRC SOGEMA ٦ىضي اؾدكاعاث م٨خب م٘

ت بةٖضاص ألاقٛا٫  لخيخهي الٗالمي البى٪ َٝغ مً اإلا٣ضم ال٣غى بَاع غ مً مجمٖى  ؤَم نُاٚت مً م٨ىذ الخ٣اٍع

الم ألالي وهٓام  اإلاحزاهُت مً ب٩ل اإلاخٗل٣ت  الجىاهب: َما ؤؾاؾُحن مدىعًٍ في ثبغػ  والتي اإلاكغوٕ َظا مداوع  وؤلٖا

م و مدمض، اإلاٗلىماث  ُما ًخٗل٤ بالضعاؾاث الخمهُضًت التي ٢امذ بها الجؼاثغ هىضخها )1222، نٟدت 2021(مٍغ ،ٞو

 :)124، نٟدت 2021(ٖبض الخمُض و ٞخُدت، في الجضو٫ ألاحي 

 (: الضعاؾت الخمهُضًت إلاكغوٕ الٗهغهت.02الجضو٫ ع٢م )

 مدخىي الضعاؾت  نهاًت الضعاؾت  بضاًت الضعاؾت  ٖىانغ الضعاؾت 

غ بضاًت الٗمل  ل  01 2005ُٟٞغي 15 ج٣ٍغ ت الخٗا٢ضًت الجىاهب مسخل٠ صعاؾت 2005ؤٍٞغ  وؤلاصاٍع

  اهُال١ مغخلت لخدضًض

الن الٗمل بضاًت غ بىي٘ ٖجها وؤلٖا  بضاًت ج٣ٍغ

 الٗمل

غ بضاًت ٖغى بزخباع  ج٣ٍغ

 مباصت ؤلانالح

ل 01 لُت 30 2005ؤٍٞغ  اإلاخٗل٣ت الازخباعاث مسخل٠ ونُاٚت جدضًض 2005حٍى

 اإلاداؾبت  هٓام بةنالح

غيها الٗمىمُت  للدكاوع  ٖو

غ بزخباع صوعة الى٣ٟاث  مبر  01 2005ؤوث  01 ج٣ٍغ غ 2005هٞى اع جٍُى  الىٓام حىاهب إلاسخل٠ اإلاٟاَُمي ؤلَا

غ ًٖ الخض٣ٞاث  مبر 01 ج٣ٍغ غ١  جُب٣ُاث صعاؾت 2005ُٟٞغي  01 2005هٞى  هٓام صعاؾت الٗمل، َو

 الخ٨مُلي للىٓام الكغوٍ صٞتر ونُاٚت الٗمل

لُت (ماعؽ،   هٓام ا٢تراح )،2005 حٍى

 ت،الضول خؿاباث ٖلى والخض٤ُ٢ الغ٢ابت

  للىٓام الدسجُل ومُُٗاث

 ل٩ل واإلاؿاولُاث باإلاهام اإلاخٗل٤ الجضًض

 اإلاؿاولحن 

 )124، نٟدت 2021(ٖبض الخمُض و ٞخُدت،  اإلاهضع:

ت ٖلى ًدخىي  صلُل نُاٚت مذ ٣ٞضؤما بسهىم اإلاٗاًحر اإلاخبىاة في مكغوٕ الٗهغهت الجؼاثغي   مً مجمٖى

 والٟغوؿُت الضولُت اإلاٗاًحر صعاؾت مخذ خُث ، الجؼاثغي  اإلاداؾبي الىا٢٘ م٘ جخىا٤ٞ الٗام لل٣ُإ اإلاداؾبُت  اإلاٗاًحر

ت وازخاعث الٗهغهت مكغوٕ ًٖ اإلاؿاولت الجهت  َٝغ مً الضولُت  اإلاٗاًحر مً مؼحُا وهي اإلاٗاًحر مً مجمٖى

ت، البِئت خؿب مُٗاع 17 ٢اثمت اٖخماص جم خُث ،الجؼاثغ  ٠ً جُب٣ُهاًم٨ً  التي  والٟغوؿُت  جم مُٗاعا 12 الجؼاثٍغ
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 البِئت في  الخُب٤ُ مالثمت ؤجها  وحض التيو  الٟغوؿُت اإلاٗاًحر  مً اٖخماصَامٗاًحر جم  05و الضولُت، اإلاٗاًحر مً اٖخماصٍ

ت م٨ً جىيُذ اإلاٗاًحر اإلاخبىاة في الجضو٫ اإلاىالي : )126، نٟدت 2021(ٖبض الخمُض و ٞخُدت،  الجؼاثٍغ  ، ٍو

 (: اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في مكغوٕ الٗهغهت03الجضو٫ ع٢م )                                                  

 بؾم اإلاُٗاع ع٢م اإلاُٗاع بؾم اإلاُٗاع ع٢م اإلاُٗاع

IPSAS1 ٖغى البُاهاث اإلاالُت IPSAS13 ٣ٖىص ؤلاًجاع 

IPSAS2 بُان الخض٤ٞ الى٣ضي IPSAS19 
 الالتزاماث اإلاسههاث،

 اإلادخملت وألانى٫ 

IPSAS03 

الؿُاؾاث اإلاداؾبُت، 

الخُٛحراث في الخ٣ضًغاث 

 اإلاداؾبُت وألازُاء

IPSAS21 
 ٚحر ألانى٫  ٢ُمت اهسٟاى

 للى٣ض مىلضة

IPSAS07 
ؤلاؾدثماعاث في اإلايكإث 

 اإلاكتر٦ت
IPSAS23 

 ٚحر الثاإلاٗام مً ؤلاًغاصاث

 الخباصًت

IPSAS09 
ؤلاًغاصاث مً اإلاٗامالث 

 الخباصلُت
IPSAS24 

 ٠ً مٗلىماث اإلاىاػهت ٖغى

 اإلاالُت البُاهاث

IPSAS12 اإلاسؼون IPSAS31 ألانى٫ ٚحر ملمىؾت 

 )126، نٟدت 2021(ٖبض الخمُض و ٞخُدت، اإلاهضع: 

م و مدمض، الٗمىمُتاإلاداؾبت   هٓام غهتٖه مكغوٕ ؤَضاٝومً    : )1222، نٟدت 2021(مٍغ

 اإلاثبخت الخ٣ى١  حسجُل ؤحل مً الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ ٖلى اإلاداؾبت بلى الهىضو١  مداؾبت مً بالهخ٣ا٫ بلى حهضٝ -

 .التزاماتها و للضولت

 .زحرةألا  الؿىىاث زال٫ الجؼاثغ بها مغث التي الا٢خهاصًت ؤلانالخاثو الخٛحراث مىا٦بت -

 .الٗام ال٣ُإ في الضولُت تُاإلاداؾب مٗاًحر م٘ اإلاداؾبي الىٓام ج٠ُُ٨ -

حر  - غيهااإلاٗلىماث   جٞى  .للم٣اعهت و٢ابلت مىزى٢ت و قٟاٞت بهٟتاإلاالُت   ال٣ىاثم في ٖو

ت ومضي بؾخجابتها م٘ مٗاًحر اإلاداُٞما ًخٗل٤    بنالح  بَاع في الجؼاثغ ٢امذ ل٣ض ؾبت الضولُت  بالبِئت الجؼاثٍغ

ت ٦سُىة حٗخبر والتي الضولُت اإلاٗاًحر م٘ بِئتها لخ٠ُُ٨ جغجِباث بٗضة اإلاداؾبي هٓامها  طا لل٣ُام وؤؾاؾُت يغوٍع

 .ؤلانالح

غ ٦إؾاؽ اإلاىاػهاحي الىٓام ٖهغهت -ؤ  لٗمىمُتا اإلاداؾبت هٓام جدضًث َامل ٖلى: الٗمىمي اإلاداؾبي الىٓام لخٍُى

 َظا مـ بدُث الٗمىمُت، اإلاداؾبت ٖهغهت م٘ ًخماشخى ال ؤنبذ الظي اإلاحزاوي الىٓام بخدضًث اإلاالُت وػاعة ٢امذ

غ بنالح يغوعة اإلاكغوٕ ت ؤولى ٦سُىة اإلاحزاوي للىٓام الخىُٓمُت ألَا اع ه٣هض والظي اإلاداؾبي، لئلنالح ويغوٍع  ؤلَا

 ٖم٣ُت مغاحٗت في الجؼاثغ اهُل٣ذ ولهظا ؤلانالح َظا ٌؿهل ٗلىماثم هٓام اٖخماص وؤًًا واإلاداؾبي، ال٣اهىوي

 )253، نٟدت 2021(ٞخُدت و ٖبض الخمُض، . 17/84 اإلاالُت ل٣اهىن  الًٗىي  لل٣اهىن 

 م٘ ثمًخال  بك٩ل الضولت مٗامالث 18 في اإلاداؾبت مً حضًضة ؤهىإ زالر جُب٤ُ الخدضًث مكغوٕ ٣ًترح

 : )253، نٟدت 2021(ٞخُدت و ٖبض الخمُض، وهي الى٢ذ هٟـ اإلاحزاهُت مضوهت في الى٣ٟاث جهي٠ُ
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خم: الى٣ضًت اإلاداؾبت - ٣ت وهي ألامىا٫، نٝغ بمجغص اإلاٗامالث حسجُل ٍو  في الضولت حؿخسضمها ٦الؾ٨ُُت ٍَغ

 .الٗملُاث ٧ل حسجُل

غ ًجب: لخ٩ال٠ُا مداؾبت - ٤ ًٖ الٗمىمي اإلاداؾبي الىٓام جٍُى  الخ٩ال٠ُ، جسو بُاهاث ٖلى وقمىله اخخىاثه ٍَغ

ٍغ إلاا هٓغا ألاؾاؾُت اإلاخُلباث مً الخ٩ال٠ُ مداؾبت حٗخبر خُث  الخ٩ىمُت الىخضاث ٖلحها حٗخمض مٗلىماث مً جٞى

ت ال٣غاعاث واجساط جدلُل مجا٫ في  .ؤلاصاٍع

٣ا اإلاالُت البُاهاث بٖضاص وهي: ؾخد٣ا١الا  ؤؾاؽ ٖلى اإلاداؾبت -  في الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ ٖلى اإلاداؾبت إلاباصت ٞو

 .الٗامت اإلاىاػهت خؿاباث في جخجؿض والتي ؾىت ٧ل في والى٣ٟاث ؤلاًغاصاث خُث مً للضولت اإلاالُت اإلاٗامالث حسجُل

ؼ صٖم في مٗلىماث هٓام ٌؿاَم: حضًضة مٗلىماث ؤهٓمت بصزا٫ -  هٓام ٖهغهت بلى الهاصٞت ؤلانالخاث وحٍٗؼ

 : ًلي ما ؤلانالخاث مسخل٠ جخُلب ولهظا اإلاحزاهُت،

  SIGB » : Système Intégré de Gestion Budgétaire » هٓام اإلاٗلىماثبصزا٫  -

 «  SIGBUD»  اإلاحزاهُت لدؿُحر اإلاخ٩امل الىٓام باؾخسضام اإلاحزاهُت وج٣ضًم وبٖضاص مٗالجت ًجب-

Système Intégré Gouvernemental de Gestion Budgétaire ت الهُئاث ل٩ل الىٓام َظا ٌؿمذ خُث  بٗغى الىػاٍع

خماصاث لخىػَ٘ اإلاداؾبت بىٓام الىػاعاث بغبِ لِؿمذ جد٨ُمها الخ٣ا لُخم اإلاحزاهُت، ا٢تراخاث  جىُٟظ ٖملُت زال٫ الٖا

 .اإلاحزاهُت

 :  هخاثج -

 .التي حٗض زُاعا خخمُا .ipsas الٗمل ٖلى ؤلاؾخجابت للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت-

حر ألاهٓمت اإلاؿاٖضة ٖلى ؤلاهخ٣ا٫ هدى مداؾبت ٢اثمت ٖلى الغ٢مىت-   .جٞى

حر الخيؿب٤ بحن ؤلا - غ الىٓام الظي ٌٗمل ٖلى جٞى   .اع اإلاداؾبي واإلااليَجٍُى

اصة الخىا٤ٞ بحن الضو٫ مً زال٫ جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت-  .الخىحه هدى ٍػ

 .لكٟاُٞت في البُاهاث اإلاالُت ومً زم الخىحه هدى خى٦مت مالُت مداؾبُتبيٟاء ا-

 َىا٥ بؾخجابت لخُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في الجؼاثغ .-

 الخالنت:

اع اإلاٟاَُمي للمداؾبت الٗمىمُت و مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ٖبر َغح ؤَم  جىاولذ َظٍ الىع٢ت البدثُت ؤلَا

خُث جم التر٦حز ٖلى خالت الجؼاثغ ومضي ٣ت مً الخُب٤ُ ٖلى ٚغاع م٣ُٗاث الخُب٤ُ بك٩ل ٖام، اإلاٟاَُم واإلاؼاًا اإلاد٣

ت لخُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ْل جىحه الٗضًض مً الضو٫ إلخخىاءَا هٓغا إلاا جد٣٣ه  ت البِئت الجؼاثٍغ مٗٞغ

لى مدخىي مكغوٕ ٖهغهت اإلاداؾبت الٗمىمُت في مً جىا٤ٞ بحن الضو٫ مً اإلاىٓىع اإلاداؾبي واإلاالي ، ٦ما جم الخُغ١ ب

الجؼاثغ مً زال٫ مكغوٕ ؤلانالح اإلاالي واإلاحزاهُاحي مً زال٫ ع٢مىت اإلاٗامالث اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام ويغوعة الخدى٫ 

 الغ٢مي إلاىا٦بت الضو٫ التي حكخٛل في اإلاجا٫ ، ؤما هجض ؤن ال٣ُمت اإلاًاٞت مً مكغوٕ ٖهغهت اإلاداؾبت الٗمىمُت
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ت جىحه الى٣ٟاث وويُٗت ؤلاًغاصاث باإلياٞت بلى جدُحن اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت  ٤ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت َى مٗٞغ ٞو

غاٝ الٟٗالت يمً بَاع الكٟاُٞت واإلاؿاءلت .  بحن ألَا

 :اإلاغاح٘ ٢اثمت

ُـــض. ( )1 باهـــت ٞخُدــــت، و خؿـــُاوي ٖبــــض الخم ــــ٤ مٗــــاًحر ). ٖهــــغهت هٓـــام ا2021بٖى ُـــت فــــي الجؼاثـــغ ٞو إلاداؾــــبت الٗمىم

 .253)، 01( 10،  مجلت اإلااؾؿت): الجهىص والخدضًاث. ipsasاإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام (

باهـت ٞخُدـت. ( )2 ـ٤ مكـغوٕ ٖهـغهت هٓـام اإلاداؾــبت 2021خؿـُاوي ٖبـض الخمُـض، و بٖى ). ٖـغى البُاهـاث اإلاالُـت ٞو

ـــ ـــالجؼاثغ ومـــــضي جىا٣ٞهـــــا مــــ٘ مٗــ ُــــإ الٗـــــام الٗمىمُــــت بــ مجلـــــت الضعاؾـــــاث ؤلا٢خهـــــاصًت . ipsasاًحر اإلاداؾـــــبت الضولُـــــت لل٣

 .124)، 01( 14،  واإلاالُت

وصوعَــا فــي  IPSAS). ؤٞــا١ جبجــي اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام 2016زبُُــي زًــحر، و مىهــت ًــىوـ. ( )3

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت.  ت للضعاؾاث اإلاداؾبُتجٍُى  .99)، 02( واإلاالُت اإلاجلت الجؼاثٍغ

ُـــت لل٣ُــــإ الٗــــام 2022زًـــُحر زبُُــــي. ( )4 ــــؼ حــــىصة  IPSAS). ؤٞــــا١ جبجــــي اإلاٗــــاًحر اإلاداؾــــبُت الضول وصوعَــــا فــــي حٍٗؼ

ُـــت بـــالجؼاثغ  )، 01( 06،  مجلـــت بيـــاٞاث ب٢خهـــاصًت. 2021-2020صعاؾـــت مُضاهُـــت للٟتـــرة -اإلاٗلىمـــاث اإلاداؾـــبُت الٗمىم

175. 

ـــضع )5 ـــ٤ مٗـــاًحر 2017. (زلـــ٠ هللا بـــً ًىؾـــ٠، و ُٖـــاف ٢ٍى ). مخُلبـــاث جُبُـــ٤ اإلاداؾـــبت الٗمىمُـــت فـــي الجؼاثـــغ ٞو

 .276)، 02( 31،  مجلت الخ٣ى١ والٗلىم ؤلاوؿاهُت. IPSASاإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

لـــب مدمـــض. ( )6 م، و ٍَى ). مـــضي جـــى اٞـــ٤ مكـــغوٕ مٗـــاًحر املخاؾـــبت الٗمىمُـــت الجؼاثـــغي مـــ٘ مٗـــاًحر 2021ٖـــامغ مـــٍغ

 ت اإلاداؾبت الضولُ

ض. ( )7 ). ؤَمُت بنالر هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ في ْل جُب٤ُ مٗاًحر 2021مغصاسخي زلىص، و ج٣غاعث ًٍؼ

مجلـت صعاؾـاث فـي ؤلا٢خهـاص وبصاعة صعاؾـت جُب٣ُُـت.  –اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام في خى٦مت ابلىٟـا١ الخ٩ـىمي 

ما٫  .733)، 01( 04،  ألٖا
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 ؾخد٣ا١ ٦إصاة لإلزباث اإلاداؾبي في هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت جبني اؾاؽ الا 

Adoption of the accrual basis as a tool for accounting evidence in the public 

accounting system 

ًص.  /حامٗت زيكلت/ الجؼاثغ ٖبض اإلاال٪ ٍػ

 zine.abdelmalek@univ-khenchela.dz            

 / الجؼاثغ3امٗت الجؼاثغ ص. ٖلى ٖبابت/ ح

 ababba.ali@univ-alger3.dz                

 ملخو الضعاؾت: 

حٗخبر اإلاداؾبت الٗمىمُت هٓاما مداؾبُا ًد٨م اليكاٍ اإلاالي إلااؾؿاث ال٣ُإ الٗمىمي طاث 

ٗالُت الاؾخسضام ألامثل  الُاب٘ الٛحر عبخي، ٦ما لها اَمُت ٦بحرة إلاا لها مً صوع ٞٗا٫ في جدضًض ٦ٟاءة ٞو

 إلاىاعص الضولت اإلاخاخت، 

وم٘ الخدىالث الا٢خهاصًت بهٟت ٖامت واإلاداؾبُت بهٟت زانت حاءث ٨ٞغة الخدى٫ مً 

تها اإلاداؾبت الٗمىمُت ؤوازغ  ألاؾاؽ الى٣ضي الى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٦إخض الخٛحراث اله٩ُلُت التي ٖٞغ

إحي الخىحه هدى جُب٤ُ مداؾبت الاؾخد٣ا١ ٧ىؾ ُلت لالزباث اإلاداؾبي مً ؤحل ال٣غن اإلااضخي، ٍو

 جد٤ُ٣ الكٟاُٞت واإلاؿاءلت في ال٣ُإ الٗمىمي.

 .مي؛ اإلاداؾبت الٗمىمُت؛ الكٟاُٞتؤؾاؽ الاؾخد٣ا١؛ ال٣ُإ الٗمى ال٩لماث اإلاٟخاخُت: 

 

Abstract: Public accounting is an accounting system that governs the financial activity of 

public sector institutions of a non-profit nature. It is also of great importance because of its 

effective role in determining the efficiency and effectiveness of the optimal use of available 

state resources. 

With the economic transformations in general and accounting in particular, the idea of 

shifting from the cash basis to the accrual basis came as one of the structural changes that 

public accounting knew at the end of the last century, and the trend towards applying 

accrual accounting as a means of accounting proof in order to achieve transparency and 

accountability in the public sector. 

Keywords: accrual basis; public sector; public accounting; Transparency. 

  م٣ضمت:.1

جخ٩ىن  ان اإلاداؾبت اإلاُب٣ت في الهُئاث واإلااؾؿاث الٗمىمُت ٚحر الهاصٞت للغبذ جمثل اإلاداؾبت الٗمىمُت والتي

ً الٗملُاث اإلاالُت التي ج٣ىم بها  ت مباصت و٢ىاٖض واحغاءاث و٢ىاٖض واحغاءاث جىٓم ٖملُت الدسجُل وجبٍى مً مجمٖى

ٗاث اإلاُب٣ت، اط  ٤ ال٣ىاهحن والدكَغ الهُئاث واإلااؾؿاث الٗمىمُت مً ه٣ٟاث الدؿُحر والخجهحز وجدهُل الاًغاصاث ٞو
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٤ ألاؾاؽ الى ٣ضي مً زال٫ حسجُل الٗملُاث التي ٩ًىن ٞحها حؿضًض ؤو جدهُل ه٣ضي حٗخمض في حسجُل الٗملُاث ٞو

ٞٗلي، جلخ٣ي اإلاداؾبت الٗمىمُت م٘ اإلاداؾبت اإلاالُت اإلاُب٣ت في الىخضاث الا٢خهاصًت في ه٣اٍ ٖضًضة جمثل ٞغوى 

سخلٟان مً خُث ألاؾـ اإلاداؾبُت الخان ٌٗمالن ٖلحها ٞاإلاداؾبت الٗمىمُت حٗمل و  ٤ٞ ألاؾاؽ مباصت ومدضصاث ٍو

٤ اؾاؽ الاؾخد٣ا١ والاؾاؽ الى٣ضي.  الى٣ضي واإلاداؾبت اإلاالُت حٗمل ٞو

 مك٩لت الضعاؾت:.1.1

 ومً زال٫ ماؾب٤، ًم٨ً ٖغى نُاٚت اق٩الُت الضعاؾت ٖلى الىدى الخالي: 

 ماهي مخُلباث جُب٤ُ اؾاؽ الاؾخد٣ا١ في هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ?

 .ؤَمُت الضعاؾت: 2.1

ػ ؤَمُت الضعاؾت في ؤجها حُٗي نىعة واضخت ًٖ ألاؾـ اإلاؿخسضمت في اإلاداؾبت الٗمىمُت، وجبُان جبر 

اًجابُاث وجدضًاث جُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في اإلاداؾبت الٗمىمُت باٖخباٍع اؾاؽ ٢ُاؽ ٖاص٫ إلًغاصاث وه٣ٟاث 

ؿهل ٖملُاث اإلا٣اعهت لضوعاث مالُت مسخلٟت بهىعة ؾلُمت  اصلت.الضوعة اإلاالُت َو  ٖو

 .ؤَضاٝ الضعاؾت:3.1

تهضٝ الضعاؾت الى الانالخاث اإلاداؾبُت التي ٢امذ بها الجؼاثغ في هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت، والخٗٝغ ٖلى ه٣اٍ 

 ال٣ىة وال٠ًٗ في جُب٤ُ اؾاؽ الاؾخد٣ا١ في اإلاداؾبت الٗمىمُت في الهُأث واإلااؾؿاث الٗمىمُت. 

 الٗمىمُت في الجؼاثغؤلانالخاث اإلاداؾبُت لىٓام اإلاداؾبت .2

 ؾيخُغ١ في َظا الٗىهغ الى الانالخاث اإلاداؾبُت التي ٢امذ بها الجؼاثغ لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت: 

 . مغاخل جُىع هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ1.2

(ؾٗضاوي و ٦حر،  مغ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت بٗضة مغاخل مسخلٟت مىظ الاؾخ٣ال٫ وقملذ َظٍ اإلاغاخل ماًلي

 :)13، نٟدت 2019

 1975الى ٚاًت  1962مغخلت بٗض الاؾخ٣ال٫  -

جمحزث َظٍ اإلاغخلت بدبجي ال٣ىاهحن الٟغوؿُت م٘ الخسلي م٘ ال٣ىاهحن التي جمـ الؿُاصة الىَىُت واإلاساٞت 

ٗت ؤلاؾالمُت، ولٗل ؤَم هو جىُٓمي ًم٨ً ط٦ٍغ في َظا الؿُا١ َى  ؤ٦خىبغ  14اإلااعر في  65/259اإلاغؾىم ع٢م للكَغ

 واإلادضص لئللتزاماث ومؿاولُاث اإلاداؾبحن اإلاىخمحن الى ال٣ُإ الٗام. 1965

ت  ا اإلاضًٍغ ت الخٗلُماث واإلاىاقحر واإلاظ٦غاث اإلاهلخُت التي جهضَع باإلياٞت الى ال٣ىاٖض الخ٣ىُت اإلاخمثلت في مجمٖى

ىت  1967لُمت الهاصعة الخىُٓم مً ؤَمها الخٗ بَاع للمداؾبت في  ٦ُُٟت  وجدضًضالتي حٗٝغ ٧ل خؿاباث الخٍؼ

ىت. 1968ؤ٦خىبغ  12اإلااعزت في  16اؾخٗمالها، والخٗلُمت ع٢م  اث خؿاباث الخٍؼ  واإلاخٗل٣ت بمجمٖى

ُٗت مً  -  1990الى ٚاًت  1975مغخلت الٛاء ال٣ىاهحن الٟغوؿُت وبنضاع اخ٩ام حكَغ

ت الٟغوؿُت في في َظٍ اإلاغخلت جم ابُا٫ ٧ل الىهىم و لُت 05ألاهٓمت الٗاثضة للخ٣بت الاؾخٗماٍع ، 1973حٍى

٤ اخ٩ام ألامغ ع٢م  ُٗت مخٗل٣ت باإلاداؾبت الٗمىمُت،  29-73ٞو ش، ؤي٠ الى طل٪ نضوع اخ٩ام حكَغ في هٟـ الخاٍع
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لُت  17-84والؾُما جل٪ الىاعصة في ال٣اهىن  الُت، ٣ٞض جمحزث واإلاٗض٫ واإلاخمم واإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلا 1984اإلااعر في حٍى

 َظٍ اإلاغخلت بىحىص ماٌؿمى بالٟغاٙ ال٣اهىوي لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت.

 .1995الى ٚاًت  1990مغخلت انضاع ٢اهىن هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت  -

دضص مجا٫ وهُا١  ىٓمها ٍو اع ال٣اهىوي الظي ًد٨م اإلاداؾبت الٗمىمُت ٍو حٗض َظٍ اإلاغخلت بمثابت ْهىع ؤلَا

واإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت، واإلاغاؾُم الخىُٟظًت  1990ؤوث  15اإلااعر في  21-90ال٣اهىن ع٢م  جُب٣ُها بةنضاع 

 الخانت بخُب٣ُه والتي حٗخبر اإلاهضع ألاؾاسخي لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت للمداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ.

في  078ع الخٗلُمت ع٢م وفي َظٍ اإلاغخلت ؾمدذ بٓهىع ال٣ُض اإلاؼصوج للٗملُاث اإلاداؾبُت للضولت وطل٪ بهضو 

مً ؤحل حؿهُل صوعة الٗملُاث اإلاداؾبُت والغ٢ابت ٖلى اإلاا٫ الٗام، خُث ان ٧ل ٖملُت جًم خؿاب  1991اوث 

ً بالهٝغ ومؿاولُاتهم وهُا١ ٖملهم  صاثً وخؿاب مضًً، ٦ما خضصث هُا١ اإلاداؾبحن الٗمىمُحن وآلامٍغ

م في ؤصاء ؤٖمالهم.  وال٣ٗىباث حغاء ج٣هحَر

اع اإلاداؾبي مً مغخلت  -   2006الى  1995انالح ؤلَا

ت الٗامت للمداؾبت  اع اإلاداؾبي الجضًض ٞجىضث لظل٪ اإلاضًٍغ ذ الؿلُاث اإلاسخهت في الخدًحر إلاكغوٕ الَا قٖغ

ضاص مكغوٕ مداؾبي ٌؿمذ باإلهخ٣ا٫ مً هٓام مداؾبت  1995مىظ ؾبخمبر  ت، إٖل ٞىج ٖمل م٩ىن مً بَاعاث اإلاضًٍغ

الى مداؾبت الظمم والتي جخمثل في الدسجُل  -ض ٣ِٞ ٖلى الدسجُل اإلاداؾبي إلاا جم اهٟا٢هالظي ٌٗخم –الهىضو١ 

ت واإلاى٣ىلت، خُث جم اهجاػ واإلاهاص٢ت ٖلى َظا اإلاكغوٕ في  ل  23اإلاداؾبي إلاىاعص الضولت ال٣ٗاٍع ، وججضع 1997ؤٍٞغ

جي   اإلاُب٤ في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت. PCNؤلاقاعة الى ان َظا اإلاسُِ جم اؾخلهامه مً اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ٗاث الخضعج في ٢اهىن اإلاالُت ل٩ل ؾىت والتي لها ؤزغ مباقغ ٖلى اإلاداؾبت الٗمىمُت والتي   بياٞت الى الدكَغ

ت الٗامت  ٤ اإلاضًٍغ ٘ لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ، جسخو وػاعة اإلاالُت ًٖ ٍَغ حٗخبر مً ؤَم مهاصع الدكَغ

اع اللىاثذ الخُب٣ُُت طاث الُاب٘ الخ٣جي اإلاخٗل٤ بال٣ُىص اإلاداؾبُت للٗملُاث اإلاالُت للضولت، م٘ للمداؾبت بؿلُت انض

 .)99، نٟدت 2014(قال٫،  اخترام ال٣ىاهحن واإلاغاؾُم الخىُٟظًت اإلاخٗل٣ت باإلاداؾبت الٗمىمُت

ت ٚحر   حاَؼة وبك٩ل ٦بحر لخبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام،  وججضع ؤلاقاعة الى ؤن البِئت الجؼاثٍغ

، لظا ٖلى وػاعة اإلاالُت بىاء اؾتراجُجُت مؿخ٣بلُت 2007وزانت بٗض ججمُض مكغوٕ اإلاسُِ اإلاداؾبي للضولت في 

ت مً اإلاخُلباث لدؿه حر مجمٖى ت بما ًخىا٤ٞ م٘ البِئت الٗاإلاُت، و٦ظا جٞى ُل ٖملُت جبجي اإلاٗاًحر لخ٠ُُ٨ البِئت الجؼاثٍغ

 .)106، نٟدت 2016(زبُُي، مىهت ،  اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام

 .يغوعة انالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ 2.2

لىماث اإلاالُت في ْل هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت الخالي ال٣اثم ٖلى مبضؤ مىاػهت البىىص ًىاحه مؿخسضمى اإلاٗ

ظا بؿبب ي٠ٗ مسغحاث الىٓام  الخ٩ىمُت نٗىبت في جلبُت اخخُاحاتهم مً اإلاٗلىماث اإلاالءمت واإلاىزى٢ت، َو

اوي ، خٟصخي،  اإلاداؾبي الخ٩ىمي هٓغا لئلٖخباعاث الخالُت  :)142، نٟدت 2019(مٍؼ

مىاػهت البىىص ال جغبِ ج٩ال٠ُ ٧ل زضمت باإلاىاٞ٘ التي حٗىص مً وعائها نٗىبت ج٣ُُم ؤصاء الىخضاث الخ٩ىمُت، ٞ-

 ٖلى اإلاجخم٘ ٞدؿب، واهما حُٗي لىُْٟت الغ٢ابت ٖلى الى٣ٟاث ؤَمُت بالٛت ٖلى خؿاب جد٤ُ٣ ألاصاء؛
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نٗىبت ٢ُاؽ ج٩لٟت الىخضاث الخ٩ىمُت، ومً زم يبِ ؤلاهٟا١ الٗام وجغقُضٍ، وطل٪ ل٩ىن التر٦حز ألاؾاسخي  -

ىاػهت البىىص َى مجغص ٖغى اإلاهغوٞاث جدذ ؤبىاب وبىىص وؤهىإ مسخلٟت، والغ٢ابت ٖلحها ج٩ىن إلاى٘ الازخالؾاث إلا

خماصاث وبحن جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاسُُت بإ٢ل الى٣ٟاث اإلام٨ىت؛  صون الاَخمام بالغبِ بحن الٖا

 ظ؛ه٣و الكٟاُٞت اإلاُلىبت لخد٤ُ٣ اإلاؿاءلت والغ٢ابت خى٫ ال٨ٟاءة في الخىُٟ -

ًخٛاضخى هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت الخالي ٧لُا ًٖ حسجُل الاؾدثماعاث والخجهحزاث الٗمىمُت لٗضم وحىص ؤ٢ؿام 

ىت الٗمىمُت مً احل مخابٗتها وجُب٤ُ الاَخال٥ ٖلحها؛  خؿاباث في مضوهت الخٍؼ

ت في جهاًت الؿ ىت، مما ًاصي الى ٖضم حسجُل مسلٟاث الى٣ٟاث اإلالتزم بها زال٫ الؿىت اإلاالُت والٛحر مضٖٞى

خماصاث اإلاالُت للؿىت ال٣اصمت مً ؤحل حُُٛت ه٣ٟاث ملتزم بها زال٫ الؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت مما ًضٞ٘  اؾتهال٥ الٖا

 بىخضاث ال٣ُإ الٗام لُلب اٖخماصاث مالُت بياُٞت؛

ً الخ٣ى١ اإلا- خماصاث اإلاالُت ٖو غ السجالث ٖلى بُاهاث مالُت جبرػ جُىع اؾتهال٥ الٖا ؿخد٣ت الضٞ٘ ٖضم جٞى

حر اإلادهلت او اإلالٛاة ؤو الخسًُٟاث؛  للضولت، و٦ظا ؤلاًغاصاث اإلاثبخت ٚو

غ خؿاباث ل٣ُض حجم و٢ُمت اإلاسؼون لضي وخضاث ال٣ُإ الٗام. -  ٖضم جٞى

 .ؤَضاٝ مكغوٕ انالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت3.2

غ هٓام مٗلىماحي إلاداؾ حر حهضٝ مكغوٕ انالح اإلاداؾبت الٗمىمُت الى جٍُى ىت، بدُث ٌؿمذ بخٞى بت الخٍؼ

اع ًم٨ً خهغ ؤَضاٝ ؤلانالح ُٞما ًلي ، 2019(قال٫،  مٗلىماث طاث حىصة ٖالُت وفي آحا٫ م٣ٗىلت وفي َظا ؤلَا

 :)183نٟدت 

حر مٗلىماث مىزى٢ت وص٣ُ٢ت ًٖ مجمل وكاَاث الضولت؛-  جٞى

حر ؤصواث ٞٗالت للغ٢ابت ٖل -  ى حؿُحر اإلاىاعص الٗمىمُت لًمان الغقاصة ومكغوُٖت الٗملُاث اإلاالُت للضولت؛جٞى

 ج٣ضًم ٢ىاثم مالُت في آحا٫ م٣ٗىلت حٗغى مٗلىماث ؾهلت ال٣غاءة وجلبي اخخُاحاث مخسظي ال٣غاع؛ -

 خهغ ممخل٩اث الضولت بمسخل٠ م٩ىهاتها؛-

 بم٩اهُت جدضًض ج٩لٟت الخضمت الٗمىمُت؛ -

ت وج٣ُُم ٞٗالُت ؤصاء وكاٍ ؤلاصاعة.جدضًض الىخاثج ا -  لؿىٍى

 .جبني اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت في ال٣ُإ الٗام4.2

٣ًىم مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام بةنضاع مٗاًحر ججٗل مً اإلاٗلىماث اإلاالُت مدؿ٣ت وطاث 

اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام مهضا٢ُت و٢ابلت للم٣اعهت في مسخل٠ الخسههاث، ٦ما ٌصج٘ مجلـ مٗاًحر 

٤ ج٣ضًم اإلاالخٓاث خى٫ اإلا٣ترخاث  ىُت ٖلى اإلاكاع٦ت في وي٘ اإلاٗاًحر ًٖ ٍَغ بك٩ل ٦بحر الخ٩ىماث والهُئاث الَى

 اإلا٣ضمت في اإلاؿىصاث.

غ اإلاالُت بمى  هضع مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام مٗاًحر مداؾبُت جدىاو٫ اٖضاص الخ٣اٍع حب ٍو

ألاؾاؽ الى٣ضي وؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١، وحؿدىض مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ الى اإلاٗاًحر 

غ اإلاالُت  ضاص الخ٣اٍع خُث جىُب٤ مخُلباث جل٪ اإلاٗاًحر ٖلى ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام، ٦ما  IFRSاإلاداؾبُت الضولُت إٖل
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ضاص ؤجها جدىاو٫ مىايُ٘ مدضصة جخٗل٤ بةٖضاص الخ٣ا غ اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام والتي لم جخُغ١ الحها اإلاٗاًحر الضولُت إٖل ٍع

غ اإلاالُت  .)20، نٟدت 2010(للمداؾبحن،  الخ٣اٍع

اع الخ٣ني للمداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ5.2  .ؤلَا

، 1968ؤ٦خىبغ  12الهاصعة ًٖ وػاعة اإلاالُت في  16جم وي٘ ال٣ىاٖض الخ٣ىُت إلاداؾبت الٗمىمُت في الخٗلُمت ع٢م 

ىت و٦ظا ؾحر الخؿاباث و٦ُُٟت الدسجُل اإلاداؾبي للٗملُاث اإلاالُت اإلاخٗل٣ت  والتي جًمىذ مضوهت خؿاباث الخٍؼ

غى الخؿاباث اإلاخٗل٣ت بها  .)152، نٟدت 2014(قال٫،  بمحزاهُت الضولت ٖو

ىت: ؤوال:  ىت اإلاغح٘ الغثِسخي الظي ٌؿدىض ٖلُه اإلاداؾب مضوهت خؿاباث الخٍؼ حٗض مضوهت خؿاباث الخٍؼ

 الٗمىمي في حسجُل الٗملُاث اإلاالُت.

ىت:  ؤ.جهي٠ُ مضوهت خؿاباث الخٍؼ

اث خؿاباث اإلاضوهت، ًجم٘ ٖملُاث طاث  الحؿاب الٗام: - ت مً مجمٖى ًخٟٕغ خؿاب ٖام صازل ٧ل مجمٖى

اث َبُٗت زانت مسخلٟ ت خؿاباث والثاوي جٟٖغ ت طاث محزة مكتر٦ت، ًدك٩ل الغ٢محن خُث ًمثل ألاو٫ مجمٖى

 .91الى  10الخؿاب الٗام الظي ًخٟٕغ مً 

ؤع٢ام، ًمثل الغ٢محن ألاولُحن  3جى٣ؿم الخؿاباث الٗامت الى ٖضة ا٢ؿام في خؿاب ًدخىي ٖلى  ال٣ؿم: -

اث ال٣ؿم.  الخؿاب الٗام والغ٢م الثالث ًمثل جٟٖغ

ًمثل الخؿاب الٟغعي للخؿاباث الٗامت او ال٣ؿم الظي ًمثل  الحؿاب الثاهىي ؤو الحؿاب الخام: -

م٨ً في خالت الًغوعة جمضًض الخؿاب الثاهىي الى  ؤع٢ام مً ؤحل  3الخؿاباث اإلاخسههت ل٩ل ٖملُت مالُت، ٍو

 الدسجُل الض٤ُ٢ ل٩ل الٗملُاث.

٣ت جغ٢ُم خؿاباث اإلاضوهت  زاهُا: ٍَغ

ضوهت ٖلى التر٢ُم الخُي الدؿلؿلي خُث ججم٘ الٗملُاث التي هي مً هٟـ الُبُٗت في خؿاب مىخض، حٗخمض اإلا

 خُث ًم٨ً ٢غاءة الخؿاب مً الِؿاع الى الُمحن ٖلى الىدى الخالي:

ت الخؿاباث والتي جخٟٕغ مً - مثل ع٢م مجمٖى  .9الى  1الغ٢م ألاو٫ ٍو

ٗبران ًٖ الخؿاب الٗام وال-  .9الى 0ظي ًخٟٕغ مً الغ٢مان ألاولُان َو

 .9الى  0ألاع٢ام الثالزت ألاولى والتي حك٩ل ع٢م الخؿاب الثاهىي والظي ًخٟٕغ مً -

اث البا٢ُت ٞى١ زالزت اع٢ام حٗخبر بمثابت خؿاباث حؼثُت للخؿاب الثاهىي، والتي ًم٨ً ؤن جهل الى  اما الخٟٖغ

ىت َى حؿٗت اع٢ام.خض ؤ٢صخى الى ؾخت ؤع٢ام بٗض الخؿاب الثاهىي لُهبذ ؤ٢صخى خض لخ ت الخٍؼ  ٟٕغ خؿاباث مجمٖى

 .ؤؾـ جُب٤ُ اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ6.2

لم ًغص حٍٗغ٠ واضر للمداؾبت الٗمىمُت ٚحر اهه ًم٨ً ؤن وؿخيخج  21-90مً ال٣اهىن  01خؿب اإلااصة 

ت لها واإلاخمثلت في ؤؾؿها الثالزت ٞهي حٗخمض ٖلى ما ًلي  :)328، نٟدت 2016(ػع٢حن،  الٗىانغ اإلاٗٞغ

خُث ٌٗخمض ألاؾاؽ الى٣ضي ٖلى جدمُل الخؿاب الخخامي ألي ؾىت مالُت بالى٣ٟاث التي ألاؾاؽ الى٣ضي: -

 صٞٗذ ٞٗال زال٫ جل٪ الؿىت والاًغاصاث التي حٗىص لىٟـ الؿىت اإلاالُت او ؾىت ؾاب٣ت او ٢اصمت.
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ؾاؽ ٖلى مبضؤ اؾخ٣اللُت الضوعاث خُث ًخم حسجُل ٧ل الى٣ٟاث اإلاغجبُت ٌٗخمض َظا ألا ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١: -

بالٟترة وان لم جهٝغ بٗض وباإلا٣ابل حسجل ؤلاًغاصاث ختى ولى لم ج٣بٌ ٦ما ًخُلب احغاء ٖملُاث حغص ٧ل الى٣ٟاث 

 بحن الٗمىمُحن.والاًغاصاث لُخم حسجُلها في الضوعة اإلاداؾبُت الصخيء الظي ًخُلب مخابٗت ناعمت مً ٢بل اإلاداؾ

ج مً بحن ألاؾاؽ الى٣ضي واؾاؽ الاؾخد٣ا١ باؾدثماٍع إلاؼاًا ٧ل ألاؾاؽ اإلاكتر٥:  - ٌٗخبر َظا ألاؾاؽ مٍؼ

 ؤؾاؽ وججىب ه٣اثههما.

 .مجا٫ جُب٤ُ اإلاداؾبت الٗمىمُت7.2

٤ ما ههذ ٖلُه اإلااصة  ؾبت اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت، ًدضص مجا٫ جُب٤ اإلادا 20-91مً ال٣اهىن  1ٞو

 :)21-90(٢اهىن،  الٗمىمُت ٖلى ما ًلي

 اإلاحزاهُت والٗملُاث اإلاالُت الخانت بالضولت؛ 

 جي؛  اإلاحزاهُاث والٗملُاث الخانت باإلاجلـ الضؾخىعي ومجلـ اإلاداؾبت واإلاجلـ الكٗبي الَى

 الٗملُاث اإلاالُت للمحزاهُت اإلالخ٣ت؛ 

 ث اإلادلُت؛الٗملُاث اإلاالُت للجماٖا 

 اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي ٧اإلاؿدكُٟاث والجامٗاث. 

 .اؾاؽ الاؾخد٣ا١ في اإلاداؾبت3

ٌٗخبر اؾاؽ الاؾخد٣ا١ مً اؾـ مؿ٪ اإلاداؾبت اإلاالُت او اإلاداؾبت الٗمىمُت، لهظا ؾيخُغ١ الى الجىاهب  

 اإلاسخل٠ له ٦ما ًلي: 

٠ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا1.3١  .حٍٗغ

خماص ٖلى  تراٝ بالٗملُاث والاخضار ؤلا٢خهاصًت زال٫ الٟترة التي جمذ ٞحها بااٖل اؾاؽ الاؾخد٣ا١ ًخم الٖا

اث الخخامُت ٧املت،  ترجب ٖلى طل٪ اْهاع ألانى٫ وؤلالتزماث والدؿٍى بٌٛ الىٓغ ًٖ الخغ٦ت الى٣ضًت الخانت بها، ٍو

ا، وبُبُٗت الخا٫ ٞان َظا ألاؾ  اؽ ال ًسخل٠ بازخالٝ اإلااؾؿاثمما ٌؿهل ٞهل ؤصاء ٧ل ؾىت مالُت ًٖ ٚحَر

 .)6، نٟدت 2020(بىزالٟي، 

ٌٗجي اؾاؽ الاؾخد٣ا١ جًمحن خؿاباث الضوعة الخالُت حمُ٘ الاًغصاث واإلاهغوٞاث اإلاؿخد٣ت لهظٍ الضوعة 

غ َظا ألاؾاؽ للكغ٦ت شخهُت مٗ ٞى خباع لٗملُت الخدهُل والضٞ٘ الٟٗلي، ٍو ت ٢اثمت للضوعة اإلاداؾبُت صون الٖا ىٍى

جًاٝ لها ٧ل الخ٣ى١ وحؿخد٤ ٖلحها ٧ل ؤلالتزماث التي جيكإ زاللها، خُث ًخم في جهاًت الضوعة اإلاالُت احغاء 

اث الجغصًت لخدضًض ماًسو الؿىت اإلاالُت مً اًغاصاث ومهغوٞاث وجدمُلها بها  ، نٟدت2014(حاؾم،  الدؿٍى

228(. 

 .مؼاًا جُب٤ُ اؾاؽ الاؾخد٣ا١ في هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت2.3

 :)191، نٟدت 2018(مؿٗىصي،  ألؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٖضة مؼاًا ؤَمها ما ًلي 

 حسجُل حمُ٘ الخُىاث الخانت ب٩ل ٖملُت؛ 

 ٗمىمُت؛٢ُاؽ الخ٩لٟت الخ٣ُ٣ُت ل٩ل وكاٍ مً ؤوكُت اإلااؾؿاث ال 

 ٢ُاؽ نافي الٟاثٌ او العجؼ الخ٣ُ٣ي ل٩ل وكاٍ ٖلى خضي وللماؾؿت الٗمىمُت ٩٦ل؛ 
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 بُان اإلاغ٦ؼ اإلاالي الخ٣ُ٣ي للماؾؿاث الٗمىمي؛ 

 حسجُل وج٣ُُم ٧اٞت ممخل٩اث اإلااؾؿاث الٗمىمُت؛ 

 ،حر البُاهاث ًخم اٖضاصَا َب٣ا ألؾـ ومباصت زابخت لٛغى احغاء م٣اعهاث واٖضاص ؤلاخهُاث مما ٌؿهل  جٞى

 اإلاؿاءلت ٖلى ٧اٞت اإلاىاعص، وج٣ُُم ألاصاء والىي٘ اإلاالي والخض٣ٞاث الى٣ضًت للماؾؿاث الٗمىمُت؛

  ل ؤوكُتها ومىاحهت حٗهضاتها، ٦ما ٌُٗي للضولت الٟغنت ٌؿمذ بخ٣ُُم ٢ضعة الخ٩ىمت ٖلى الاؾخمغاع في جمٍى

ىت ٖلى خؿً حؿُحر مىاعصَا؛  للبَر

 ٗامت مً زال٫ جدؿحن الكٟاُٞت اإلاالُت وجدؿحن هؼاَت ومىزى٢ُت اإلاٗلىماث ٌٗؼػ مً خى٦مت اإلامىاػهت ال

٨ؿبها ز٣ت اإلاجخم٘.  اإلابلٜ ٖجها، مما ٌٗؼػ مً مهضا٢ُت الضولت ٍو

 .جدضًاث جُب٤ُ اؾاؽ الاؾخد٣ا١:3.3

م حٗضص مؼاًا جُب٤ُ اؾاؽ الاؾخد٣ا١ في اإلاداؾبت الٗمىمُت، الا اهه ال ًسلى مً الُٗىب والتي ًم٨ً ط٦غ  ٚع

 :)35، نٟدت 2014(قال٫،  ؤبغػَا ٞحها ًلي

  ًلت بٗض ا٢ٟا٫ الؿىت اإلاالُت، ختى ًخم الاهتهاء م ٌؿخلؼم ان جٓل الخؿاباث مٟخىخت لٟترة ٍَى

اث الخانت بالى٣ٟاث وؤلاًغاصاث اإلاالُت للضوعة الخالُت، مما ًاصي الى خضور جإزحر في اٖضاص  احغاءالدؿٍى

٠ًٗ مً الغ٢ابت اإلاالُت؛  ووكغ ال٣ىاثم اإلاالُت، وبالخالي ٣ًلل مً ٞاثضتها إلاؿخسضمحها ٍو

  ٌٗاؾخسضامه ًاصي الى يغوعة الاؾخٗاهت بالخ٨م والخ٣ضًغ الصخصخي في بٌٗ اإلاىا٠٢، مما ٣ًٟض ب

ُتها، ٦ما َى الخا٫ في حغص اإلاساػن وج٣ُُمها وج٣ضًغ اإلاسههاث اإلاسخلٟ ت، وحغص الضًىن الىخاثج مىيٖى

 اإلاؿخد٣ت.

لى َظا الاؾاؽ حؿعى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ٖلى وي٘ الاعقاصاث وال٣ىاٖض التي حؿاٖض اإلاداؾب ٖلى  ٖو

ٟحن ًخمخٗىن ب٨ٟاءة وزبرة ٖالُت  ت ٦بحرة مً اإلاْى الخ٣ُُم الؿلُم والٗاص٫، خُث ان َظا ألاؾاؽ ًدخاج الى مجمٖى

 ٞهى ؤٖلى ج٩لٟت مً ألاؾاؽ الى٣ضي. في الىىاحي اإلاداؾبُت، ومً زمت

م٨ً جلخُو ؤَم اإلاؼاًا والُٗىب اإلاخٗل٣ت بخُب٤ُ بخُب٤ُ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ في الهُأث واإلااؾؿاث   ٍو

 الٗمىمُت في الجضو٫ الخالي:

 الُٗىب اإلاؼاًا

 ًاصي الى جإزحر في ا٢ٟا٫ الخؿاباث في جهاًت الؿىت اإلاالُت ؾهىلت اإلا٣اعهت للؿىىاث اإلاخخالُت

اص٫  اؾخسضام الخ٣ضًغ الصخصخي اْهاع مغ٦ؼ مالي خ٣ُ٣ي ٖو

غ اإلاالُت في عؾم الؿُاؾاث اإلاالُت والخسُُِ ت ٖلمُت جُٟٗل الخ٣اٍع  اؾخسضامه ًدخاج الى اشخام طوي مٗٞغ

 اؾخسضامه اٖلى ٧لٟت مً ألاؾاؽ الى٣ضي البُاهاث اإلاالُت مىاؾبت للخدلُل

٠ ؤلاًغا  جإزغ اٖضاص البُاهاث اإلاالُت صًت والغؤؾمالُتًم٨ً مً الخمُحز بحن اإلاهاٍع

، م:اإلاهضع حر، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .36: قال٫ َػ

 .الٟغ١ بحن ألاؾاؽ الى٣ضي واؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي4.3
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ٖىض مؿ٪ اإلاداؾبت باجبإ ألاؾاؽ الى٣ضي حسجل الاًغاصاث والى٣ٟاث في الٟترة التي ًخم ٞحها الدؿضًض او  

ٖىض جبجي اؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٞاهه ًخم حسجُل الاًغاصاث في الٟترة التي جمذ ٞحها الٗملُت (ؾىاء الخدهُل الٟٗلي، اما 

جم الخدهُل ٞٗال ام ال)، وحسجل الى٣ٟاث في الٟترة التي ًخم ج٨بضَا ٞحها (ؾىاء صٞٗذ ٞٗال ام ال)، وؾى٣ىم مً 

 زال٫ الجضو٫ الخالي ابغاػ الٟغو٢اث في الخهاثو بحن َظًً الاؾاؾحن.

 : الٟغو٢اث بحن اؾاؽ الاؾخد٣ا١ والاؾاؽ الى٣ضي 02و٫ ع٢محض

 اؾاؽ الاؾخد٣ا١ ألاؾاؽ الى٣ضي الخهاثو

 م٣ٗضة وؿبُا بؿُُت وؿبُا مخُلباث الخُب٤ُ

عوابِ م٘ اإلاحزاهُت الخ٣لُضًت وهٓم 

 الاًغاصاث

ت وؿبُا  يُٟٗت وؿبُا ٢ٍى

ٌسجل ٣ِٞ اإلاٗامالث التي ًيخج ٖجها  الخُُٛت  

اث ه٣ض  ًت او م٣بىياثمضٖٞى

ٌسجل ج٣ضًغاث اإلاٗامالث ٚحر الى٣ضًت 

 ٦ظل٪

ٌسجل ٣ِٞ اإلاٗامالث التي جدضر يمً  الخى٢ُذ

 الٟترة اإلاداؾبُت

ٌسجل ج٣ضًغاث آلازاع اإلاؿخ٣بلُت 

 للمٗامالث الخالُت وحُٛحراث الؿُاؾاث

 نٗبت وؿبُا بؿُِ وؿبُا الخض٤ُ٢

، ت الٗمىمُت مً زال٫ الخدى٫ الى اؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبيؤَمُت انالح اإلاداؾباإلاهضع: حابي ؤمُىت َىاء، 

ت، الٗضص  .687، م:2017، صٌؿمبر 8مجلت الضعاؾاث اإلاالُت اإلاداؾبُت والاصاٍع

 .جُىعاث اٖخماص ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٖاإلاُا4

غ اإلاكتر٥ بحن الا جداص ٌكهض وا٢٘ جُب٤ُ ألاؾـ اإلاداؾبُت لئلزباث جدىالث ٖاإلاُت، خُث ؤٞصر ٖجها الخ٣ٍغ

غ  ىضر َظا الخ٣ٍغ الضولي للمداؾبحن واإلاٗهض اإلاٗخمض للمالُت الٗامت واإلاداؾبت واإلاضعؾت الخانت باإلصاعة وال٣اهىن، ٍو

غ هى  ىا٥ بٌٗ الضو٫ لم ًدضص الخ٣ٍغ ٣ا للمُُٗاث اإلاخدهل ٖلحها، َو هٕى ألاؾاؽ اإلاداؾبي الظي حٗخمض ٧ل صولت ٞو

غ   مٗلىماث بكإجها. ٕ ألاؾاؽ اإلاداؾبي الظي حٗخمض لٗض جٞى

 الاخهاثُاث اإلاخٗل٣ت بخُب٤ُ ألاؾاؽ الى٣ضي واؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ -

غ الؿاب٤ الظ٦غ الاخهاثُاث الخالُت ُٞما ًخٗل٤ بخُب٤ُ ألاؾاؽ الى٣ضي واؾاؽ  ٢ضم الخ٣ٍغ

 :)30، نٟدت 2020(بىزالٟي،  الاؾخد٣ا١

 55 صولت حٗخمض ألاؾاؽ الى٣ضي؛ 

 27 صولت ؾدخدى٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي الى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١؛ 

 55 .صولت حٗخمض ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ 

 هماطج مسخاعة في الخدى٫ ألؾاؽ ؤلاسح٣ا١  -

إل ٖلى الخجاعب الضولُت في مجا٫ ؤلاؾخد٣ا١ ٦مغح٘ مهم ألي صولت جدبجى َظا اإلابضؤ، وطل٪   ٌٗض ؤلَا

ا مسخل٠ الضو٫ مك٩لت الخدى٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي الى ؤؾاؽ لئلؾخٟاصة مً الخهىعاث والخلى٫ التي واحهذ به
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ا في الظَىُاث واإلاماعؾاث، ووٗغى في َظا الٗىهغ بٌٗ الىماطج التي ًم٨ً  الاؾخد٣ا١ التي حٗخبر حٛحرا حظٍع

٤ ماًلي:  الاؾخٟاصة مجها ٞو

٣ا١ مؿخمغ، ٟٞي ٖام حٗخبر الؿلُاث التر٦ُت ان اهخ٣الها الى اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخدالىمىطج التر٧ي:  -

خى٫ اإلاداؾبت الٗمىمُت، و٧اهذ الخ٩ىمت ووػاعة اإلاالُت  1927مدل ٢اهىن ٖام  PMFCخل ٢اهىن  2005

 َما الغاعي الغثِسخي لل٣اهىن الضي ؤصزل اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١.

ا اهخ٣الها الى مؿ٪ حٗخبر ججغبت هُىػٍلىضا عاثضة في َظا اإلاجا٫، خُث ؤ٦ملذ هُىػٍلىضالىمىطج الىُىػلىضي:  -

اٖخماص هٓام  1989اإلاداؾبت واٖضاص اإلاُىاػهت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ مىظ ؾىىاث، اعسخى ٢اهىن الٗام لٗام 

لى وحه الخهىم اَاع اإلاؿاءلت ال٣اثم ٖلى ألاصاء، في َظا الؿُا١  حضًض لئلصاعة اإلاالُت لل٣ُإ الٗام، ٖو

غ ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ٖلى اجها ؤصاة ل٣ُاؽ ألاصاء اإلاالي لئلصاعة والى٧االث بك٩ل  ٧ان ًىٓغ الى الخ٣اٍع

حر نلت مباقغة بحن  ل اإلاحزاهُت الى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ال٩امل لخٞى ؤًٞل، واٖخبر ؤهه ًيبغي ٖىضثظ جدٍى

غ اإلاالُت وج٣ُُم ألاصاء.  اإلاحزاهُت والخ٣اٍع

 10اؽ الاؾخد٣ا١ في ا٢ل مً ؤ٦ملذ ٦ىضا اهخ٣الها الى اإلاحزاهُت واإلاداؾبت ٖلى ؤؾ الىمىطج ال٨ىضي: -

ؾىىاث، ٞبدلى٫ مىخه٠ الدؿُٗىاث ٢غع البرإلاان ووػاعة اإلاالُت ان ج٣ىم الخ٩ىمت الُٟضعالُت بىي٘ بُاهاث 

، ٧ان الهضٝ الغثِسخي 2003-2002مالُت مض٣٢ت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ للخ٩ىمت بإ٦ملها في الؿىت اإلاالُت 

لى وحه الخهىم ج٣ُُم الخ٩ال٠ُ ال٩املت إلنالح َى جدؿحن اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاخاخ ت لهاوعي ال٣غاع، ٖو

 لؤلوكُت الخ٩ىمُت، و٢ض مىدذ مؿاولُت جىُٟظ ؤلانالح الى مجلـ الخؼاهت.

م مً  الىمىطج الٟغوس ي: - ؤ٦ملذ ٞغوؿا اهخ٣الها الى اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ في خىالي اعب٘ ؾىىاث، ٖلى الٚغ

ٗخبر  50اؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ مىظ ا٦ثر مً خ٣ُ٣ت ان بٌٗ اإلايكأث الٗمىمُت َب٣ذ اإلاد ٖاما، َو

ا للمداؾبت في ٞغوؿا، وحاء طل٪  ٍغ ت انالخا حَى اٖخماص اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ للخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ

الظي اَل٤ حضو٫ اٖما٫ واؾ٘ ؤلانالخاث في بصاعة الكاون اإلاالُت  2001بٗض مغاحٗت ٢اهىن اإلاىاػهت ٖام 

غ٢ت  الٗامت، و٢ض جمذ اًت َظٍ ؤلانالخاث مً ٢بل الخ٩ىمت والبرإلاان ومغا٢بتها مً ٢بل م٨خب اإلاحزاهُت ٞو ٖع

 .2006ٖمل مكتر٦ت بحن الىػاعاث، وجم اٖضاص او بُاهاث مالُت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في ٖام 

ت ٖلى احغاء حٛحراث اإلامل٨ت اإلاخدضة: - هدى  خُث ٖملذ مٗٓم مجاالث ال٣ُإ الٗام زاعج الخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ

ؤٖلىذ وػاعة الخؼاهُت ًٖ ٖؼمها ٖلى ه٣ل الخ٩ىمت  1995ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ لؿىىاث ٖضًضة، وفي ٖام 

ت الى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ل٩ل مً اإلاحزاهُت واإلاداؾبت ل٩ل بصاعة مً ؤلاصاعاث الخ٩ىمُت في اَاع مهُلر  اإلاغ٦ٍؼ

 .)700، نٟدت 2017(حابي،  "اإلاداؾبت ًٖ اإلاىاعص وقاون اإلاحزاهُت"

 . زاجمت5

لى هٓغها في وا٢٘ جُب٤ُ ألاؾـ اإلاداؾبُت ألزباث اإلاداؾبي ٖلى اإلاؿخىي الضولي ًجض َىا٥ انالخاث  

وجدىالث حاصة هدى ألاًٞل، والتي ؤبغػَا ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في اإلاداؾبي ٧ىؾُلت لئلٖتراٝ وحسجُل الٗملُاث التي 
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غ مالُت جم٨ً مً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ ج٣ىم بها ماؾؿاث ال٣ ُإ الٗام، ان َظا الخدى٫ ٞغيخه الخاحت الى ج٣اٍع

  الخضًثت للمداؾبت الٗمىمُت.

 :الاؾخيخاحاث

ٌٗخبر اؾاؽ الاؾخد٣ا١ اًٞل اؾاؽ لل٣ُاؽ اإلاداؾبي، خُث ًم٨ً مً زالله جد٤ُ٣ اَضاٝ الغ٢ابت  -

 والكٟاُٞت؛

 ؾبي ل٩ل الٗملُاث التي ج٣ىم بها اإلااؾؿاث الٗمىمُت؛بخُب٤ُ اؾاؽ الاؾخد٣ا١ ًخد٤٣ الازباث اإلادا -

 يغوعة الخعجُل باالنالح اإلاىاػهاحي لٗهغهت الدؿُحر الٗمىمُت والجهىى باال٢خهاص الجؼاثغي. -

 اإلاغاحـــ٘:    ٢اثمت 

 .2010الاجداص الضولي للمداؾبحن، بنضاعاث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام، الجؼء ألاو٫،  )1

٤ مٗاًحر بىزا )2 لٟي مؿٗىص، مخُلباث جُب٤ُ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ في هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت بالجؼاثغ ٞو

 .2020اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ، ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ ٖلىم في الدؿُحر، حامٗت ٚغصاًت، 

ؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي، مجلت حابي ؤمُىت َىاء، ؤَمُت انالح اإلاداؾبت الٗمىمُت مً زال٫ الخدى٫ الى اؾا )3

ت، الٗضص  .2017، صٌؿمبر 8الضعاؾاث اإلاالُت اإلاداؾبُت والاصاٍع

غ هٓام  )4 زبُُي زًُغ، مىهت ًىوـ، آٞا١ جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام وصوعَا في جٍُى

ت للضعاؾاث اإلاداؾبُت واإلاالُت، ال  .2016، حامٗت وع٢لت، حىان 02ٗضصاإلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثغي، اإلاجلت الجؼاثٍغ

حر، آٞا١ انالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثغي الخام بدىُٟظ الٗملُاث اإلاالُت للضولت، ؤَغوخت  )5 قال٫ َػ

 .2014م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في ٖلىم الدؿُحر، حامٗت بىمغصاؽ، 

الخ٩ىمُت ٚحر الهاصٞت للغبذ، حلت ٖلي وُٗم حاؾم، ؤهمىطج م٣ترح لخُب٤ُ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ في الىخضاث  )6

ت والا٢خهاصًت، اإلاجلض   .2014، حامٗت اإلاثجى،3الٗضص  16ال٣اصؾُت للٗلىم ؤلاصاٍع

لٗالًبُت مال٪، ػع٢حن ٖبىص، مخُلباث انالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ بما ًىا٤ٞ مٗاًحر مداؾبت  )7

ت، الٗضصال٣ُإ الٗام الضولُت، مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت والد  . 2016، حامٗت اإلاؿُلت، 15ؿُحر والٗلىم الخجاٍع

غ هٓام اإلاداؾبت  )8 م، ؤَمُت جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في جٍُى اوي هىع الضًً، خٟصخي مٍغ مٍؼ

ت، الٗضص  .2019، حامٗت ؾ٨ُ٨ضة، 2، اإلاجلض1الٗمىمُت في الجؼاثغ، مجلت ؤعناص للضعاؾاث الا٢خهاصًت والاصاٍع

ٗىصي ٖلي، ؤؾاؽ اإلاداؾبت الٗمىمُت اإلاالثم في ْل جىحه الجؼاثغ هدى ٖهغهت هٓام اإلاىاػهت الٗلمت الغامي مؿ )9

 .2018، حامٗت الىاصي، حىان 04الى الخى٦مت، مجلت البدىر الا٢خهاصًت اإلاخ٣ضمت، الٗضص

ؾؿاث الٗمىمُت هجىي ؾٗضاوي، ههحرة ٦حر، آٞا١ جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في اإلاا  )10

ت، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااؾتر في الٗلىم اإلاالُت واإلاداؾبُت، حامٗت الىاصي،   .2019الجؼاثٍغ

 اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت. 15/08/1990اإلااعر في  21-٢90اهىن  )11
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 يصوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في جدؿحن ألاصاء الح٨ىمي و الحض مً الٟؿاص اإلاال

The role of international public sector accounting standards in improving government 

performance and reducing financial corruption 

مص.   / الجؼاثغ بىمغصاؽ، امدمض بى٢غة/حامٗت عبُعي مٍغ

Rabiai meriem/ M„hamed Bougara  University, Boumerdes/ Algeria 

 

  عاؾت:ملخو الض

غ الىي٘ الغاًَ و الىنى٫ ب م ٧ل ما جبظله الخ٩ىماث اإلاخىالُت مً مؿاعي بنالح لخٍُى بظلها لى ألامً ال٢خهاصي و الاحخماعي و ٚع

م ٧ل ما جخمخ٘ به مً بم٩اهُاث و زغواث َبُُٗت،  ض مً ألاوكُت  و الخضماث الخ٩ىمُت، و ٚع ض مً الجهىص مً زال٫ زل٤ اإلاٍؼ للمٍؼ

ت ب ال ؤجها لم جبلٜ بٗض َضٞها، و ًم٨ً الجؼم ؤن مً بحن ألاؾباب الغثِؿُت التي خالذ صون طل٪ َى جٟصخي ْاَغة الٟؿاص ماصًت و بكٍغ

ا   اإلاالي و ؾىء اؾخسضام واضر للما٫ الٗام ، و ألن الىخضاث الخ٩ىمُت هي اإلاؿاولت ألاولى ًٖ جُب٤ُ البرامج الخ٩ىمُت و مخابٗت ؾحَر

ً اإلاؿاولُت ًٖ ازٟا١ جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة بالخىاػي م٘  هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت باٖخباٍع  َى الىٓام ٞةجها  بالخالي جخدمل حؼء م

اإلاؿاو٫ ًٖ خماًت اإلاا٫ الٗام و مغا٢بت ؤوحه بهٟا٢ه  ،و بالخالي ًم٨ً ال٣ى٫ ؤهه و مً ؤحل يمان اؾخسضام ؤمثل للما٫ الٗام و خماًخه 

خ٩ىمي لًمان الؿحر الخؿً للخُِ لخ٩ىمت الٗمل باإلا٣ام ألاو٫   ٖلى جدؿحن ألاصاء المً  مسخل٠ ؤق٩ا٫ الٟؿاص وحب ٖلى ا

غ قامل لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت مً هٓام ٌٗمل  ٖلى مىاػهت ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث بلى هٓام ٌُٗي ٢غاءة و  البرامج الخ٩ىمُت  م٘ جٍُى

ىخضاث الخ٩ىمُت الخابٗت لها ؾىاء الجماٖاث اإلادلُت ؤو اإلااؾؿاث واضخت ًٖ الىيُٗت اإلاالُت، لِـ ٣ِٞ للضولت و بهما لجمُ٘ ال

ٍغ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام، و َظا ما ؾىداو٫ ازباجه مً  الٗامت ٧اإلاؿدكُٟاث و الجامٗاث ....الخ، و َى بالًبِ ما جٞى

ال٣ُإ الٗام في جدؿحن ألاصاء الح٨ىمي و الحض مً  ٠ُ٦ حؿاٖض مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت فيزال٫ ؤلاحابت ًٖ ؤلاق٩الُت الخالُت، 

ال٣ىاٖض التي جًمىتها اإلاٗاًحر، خُث ؤْهغث الىخاثج ٢مىا بمىا٢كت مسخل٠ ؤلاحغاءاث و  مٗالجتهاو لئلحابت ًٖ ؤلاق٩الُت و الٟؿاص اإلاالي ? 

ٞٗا٫ في جدؿحن ها صولُا ٦ما ؤن لها صوعا َاما و ٖلحؤن مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام حٗخبر مً ؤخؿً اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت اإلاخ٤ٟ 

اإلاؿاءلت ؾىاء ٖلى ألاصاء الٗام ؤو ٖلى ألامىا٫ الٗامت مما ٤ًًُ ٍٞغ مً مخُلباث الكٟاُٞت و ؤصاء الىخضاث الخ٩ىمُت مً زال٫ ما جى 

 ٖلى مسخل٠ ؤق٩ا٫ الٟؿاص.

 .، الٟؿاص اإلااليمداؾبت ٖمىمُت ء الح٨ىمي،ألاصا مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام،ال٩لماث اإلاٟخاخُت: 

Abstract: 

Despite all the efforts of governments to develop the current situation and achieve economic and social security through the 

creation of more activities and services, and despite all its potential and natural wealth, material and human beings, 

however, the governments have not yet attained their objective, where one of the main reasons that prevented this can be 

the widespread phenomenon of financial corruption and the apparent misuse of public funds. Because government units 

are primarily responsible for implementing government programs and monitoring their functioning, they therefore assume 

part of the responsibility for failing to achieve the established objectives in parallel with the public accounting system as the 

system responsible for protecting public money and monitoring its spending. Thus, in order to ensure the optimal use of 

public money and protect it from various forms of corruption, the government must first improve government performance 

to ensure the proper functioning of government plans and programs with comprehensive development of the public 

accounting system from a system that balances revenue and expenditure to a system that gives a clear reading of the 

financial situation, not only for the State, but for all its government units, both local groups and public institutions, such as 
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hospitals and universities, etc., which is exactly what the International Public Sector Accounting Standards provides. That is 

what this paper going to prove by answering the next problem: How does IPSASs help the public sector improve 

government performance and reduce financial corruption? To answer and address the problem, the paper discussed the 

various procedures and rules contained in the standards. The results showed that IPSAS was one of the best internationally 

agreed accounting practices and played an important and effective role in improving the performance of government units 

through its transparency and accountability requirements both on public performance and public funds, thereby 

constraining various forms of corruption. 

Keywords: IPSAS, Public Performance, Public Accounting, Financial Corruption 

 م٣ضمت

ج٣اؽ الخىمُت باإلا٣ضاع الظي ج٣ضمت الخ٩ىمت للكٗب مً زضماث صخُت، حٗلُمُت، ز٣اُٞت و مً زضماث ٖلى 

اصة الىمى اإلاؿخمغ في ؤلاهٟا١ الٗام م٘ مدضوصًت للمىاعص، مً َىا حؿعى  مسخل٠ ؤهىاٖها، مما ًاصي بالًغوعة بلى ٍػ

إ٢ل اهٟا١ ؤو عجؼ، ؤي جد٤ُ٣ ال٣ٗالهُت و ٖضم ؤلاؾغاٝ في الضولت بلى البدث ًٖ خ٤ُ٣ ؤَضاٞها  مً زال٫ وخضاتها ب

الاهٟا١، للىنى٫ بلى بقبإ خاحُاث اإلاىاَىحن اإلاسخلٟت أل٢صخى خض مم٨ً، ل٨ً طل٪ ٌٗض قبه مؿخدُل في ْل 

اء ممً ٌؿِئىن اؾخسضام  حر هَؼ ت لهموحىص ؤشخام ٚحر مؿاولحن ٚو مما ٤ٌُٗ ؤي  ،الؿلُت ؤو الهالخُاث اإلاىَى

ى ما وؿمُه بالٟؿاص.  وهٓغا لآلزاج٣ضم ؤو  مهضع ه ٌٗخبر ع الؿلبُت التي ٌؿببها الٟؿاص ٞةهجُىع حؿعى بلُه الضو٫، َو

ىُت ى م٨غؽ جدذ الهضٝ ع٢م  والٗاإلاُت، ٢ل٤ عثِسخي ٖلى حضو٫ ؤٖما٫ اإلاىٓماث الَى مً ؤَضاٝ ألامم اإلاخدضة  16َو

ت واإلاخ٨غعة في مىا٢كاث الؿُاؾاث وامثل ؤخض اإلاىيى ، ٦ما ً) الجضًضةSDGsللخىمُت اإلاؿخضامت (  لُغ١ ٖاث اإلاغ٦ٍؼ

ت، في  التي ًم٨ً ؤن حؿاٖض بها الخضزالث الؿُاؾُت اإلادضصة، بما في طل٪ اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت وبنالخاث الالمغ٦ٍؼ

ا مً الٗىانغ الغثِؿُت إلنالخاث ال٣ُإ الٗام، بط الخض مً الٟؿاص.  ى ما ٌٗٝغ ٌك٩ل َظان الخضزالن حؼء  َو

ا آلُاث مهمت  الٗاإلاُت)، والتي حؿخمغ في التروٍج لها مً ٢بل اإلاىٓماث NPMاإلصاعة الٗامت 'الجضًضة' (لُا بخا باٖخباَع

ؼ الكٟاُٞت واإلاؿاءلت والخى٦مت في ال٣ُإ الٗام وبالخالي اإلاؿاٖضة في م٩اٞدت الٟؿاص  .لخٍٗؼ

باٖخباع الىٓام اإلاداؾبي  الخ٩ىمُت بُت.ؤهٓمت اإلاداؾٍغ لخُى ٞةن الخاحت ؤنبدذ ملخت ؤ٦ثر في ْل ٧ل َظا 

ٞهى مٗض لُسضم ؤٚغاى الغ٢ابت اإلاالُت والخإ٦ض مً ؤن ألامىا٫ الغ٢ابت في مجا٫ ال٣ُإ الخ٩ىمي،  َى اإلاؿاو٫ ًٖ

٣ا لل٣ىاهحن وألاهٓمت واللىاثذ اإلاٗمى٫ بها في الىخضاث  غاى اإلادضصة لها، وؤجها جمذ ٞو ٤ ألٚا الٗامت ٢ض اه٣ٟذ ٞو

ًجغي بحغاء بنالخاث ٞحي الٗضًض مً البلضان و ال ؾُما البلضان الىامُت في  مجا٫ مداؾبت  مً َىا .الخ٩ىمُت

غ و جدؿحن ألاصاء الٗام  ال٣ُإ الٗام، مً زال٫ جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام، التي جى٨ٗـ ٖلى جٍُى

٤ ة ٢ى للخ٩ىمت، بط ج٨مً  يكإ ٞو
ُ
مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ٖلى بزباث اإلاٗامالث اإلاالُت الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي اإلا

غ مالُت و٢ىاثم جٓهغ هخاثج وكاٍ بصاعاث ال٣ُإ الٗام الؾخسضامها في  ضاص محزاهُت الضولت وج٣ضًمها في ق٩ل ج٣اٍع إٖل

ض الخاحت لضي مخسظي ال٣غاعاث في الىخضا الىخضاثمسخل٠ الخسُُِ وؤلاقغاٝ ٖلى ؤصاء  ث الخابٗت لها خُث جٍؼ

غ اإلاٗلىماث ال٩اُٞت خى٫ اإلاىاعص  و الى٣ٟاث.  الخ٩ىمُت بلى جٞى

 مك٩لت الضعاؾت:

 اؾدىاصا إلاا ؾب٤ ًم٨ً نُاٚت مك٩لت الضعاؾت آلاحي:
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الحض مً الٟؿاص و ما َى الضوع الظي جلٗبه مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في جدؿحن ألاصاء الح٨ىمي 

 اإلاالي?

 الضعاؾت مُتؤَ

ا ٌٗخبر مً مىايُ٘ الؿاٖت خالُا، خُث ٌٗخبر جدؿحن ألاصاء الخ٩ىمي جخطر ؤَمُ ت الضعاؾت في ٧ىجها حٗالج مىيٖى

ومداعبت الٟؿاص مً ؤَم اإلاىايُ٘ التي جل٣ى اَخماما واؾٗا مً ٢بل اإلاهىُحن والخبراء في مجا٫ اإلاداؾبت. جٓهغ 

ي ج٨َغـ مبضؤ ٧ل مً الكٟاُٞت واإلاؿاءلت مً زال٫ الضعاؾت الضوع الٟٗا٫ إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ف

جد٤ُ٣ مخُلباث ؤلاٞهاح ال٩امل ًٖ مسخل٠ ألاوكُت التي ج٣ىم بها الىخضاث الخ٩ىمُت بما ٌؿمذ بخ٣ُُم ألاصاء 

ت مىاًَ ال٠ًٗ وؤؾباب الٟؿاص.  الخ٣ا ومٗٞغ

 جهضٝ مً زال٫ الضعاؾت بلى:: ؤَضاٝ الضعاؾت

 ؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام.الخٗٝغ ٖلى ماَُت مٗاًحر اإلادا -

حر اإلاخُلباث ألاؾاؾُت لئلٞهاح بما ًد٤٣ الكٟاُٞت. -  الخُغ١ بلى ؤَمُت ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ وصوعٍ في جٞى

 جبُان صوع ٧ل مً الكٟاُٞت واإلاؿاءلت في جدؿحن ألاصاء الخ٩ىمي وبم٩اهُت الخض مً الٟؿاص اإلاالي. -

 .قُض الاهٟا١ الخ٩ىميالخُغ١ بلى ؤَم اإلاٗاًحر التي حؿاَم في ٖملُت جغ  -

ت إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام   ؤوال: الخلُٟت الىٍٓغ

بلى ج٣ضًم الخضماث طاث الهالر الٗام والتي حٗؼػ مهىت اإلاداؾبت الٗاإلاُت   IFAC) (ؾعى الاجداص الضولي للمداؾبحن

اًحر اإلاهىُت الٗالُت الجىصة، وفي ؤوازغ ٖام واإلاؿاَمت في جىمُت الا٢خهاصًاث الضولُت، مً زال٫ جدٟحز الالتزام باإلاٗ

جإؾِـ مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٚحر الهاصٞت للغبذ، مً زال٫ حك٨ُل لجىت    ٢IFACغع  1996

والظي مىذ هُابت ) IPSASB  (عؾمُت لل٣ُإ الٗام جدىلذ ُٞما بٗض بلى مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام

جداص نالخُت بنضاع اإلاٗاًحر و بعقاصاتها وملخ٣اتها، ٩ًىن الهضٝ مجها جلبُت اخخُاحاث ؤلاباٙل اإلاالي في ال٣ُإ ًٖ الا

ىُت ، ؤلا٢لُمُت ، اإلادلُت والى٧االث الخ٩ىمُت ٚحر الهاصٞت للغبذ بما  الٗام ٚحر الهاصٝ للغبذ، والخض٤ُ٢ للخ٩ىماث الَى

عهت للمٗلىماث اإلابلٜ ٖجها مً حهت ، ومضي جد٤ُ٣ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي لؤلَضاٝ ًد٤٣ ٦ال مً الكٟاُٞت و بم٩اهُت اإلا٣ا

غ اإلاالُت اإلاٗضة مً  الا٢خهاصًت والاحخماُٖت التي ؤٖض مً ؤحلها مً حهت ؤزغي، بما ٌٗؼػ اإلاؿاءلت والكٟاُٞت للخ٣اٍع

 (ٌٗمل مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  )141نٟدت  ،2014(ٖىحزة و ٖلي ،  ٢بل الخ٩ىمت ووخضاتها.

IPSASB (  ُت اإلاٗلىماث ٘ هٖى غ اٖخماص مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  في ال٣ُإ الٗام وحصجُٗها، وطل٪ لٞغ ٖلى جٍُى

الُت. بن َظٍ اإلاالُت الخ٩ىمُت، جدؿحن اجساط ال٣غاعاث، ججىب ألاػماث اإلاالُت، الا٢خهاصًت وػٍاصة الكٟاُٞت اإلا

ا للضٖم اإلاالي مً ٢بل نىضو١ الى٣ض الضولي. غ مؿٚى غ  )198، نٟدت 2020(الؿٗحري و مغوة،  ألاَضاٝ جٞى خُث جٞى

بُت في مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ال٣ىاٖض و ألاؾـ اإلاداؾبُت التي جد٨م الٗملُاث اإلاالُت و اإلاداؾ

ت مٗاًحر حؿخسضم لٛغى بٖضاص البُاهاث اإلاالُت الخانت بال٣ُإ الٗام،  ال٣ُإ الٗام ٚحر الهاصٝ للغبذ، وهي مجمٖى

غ اإلاالُت ضاص الخ٣اٍع ا ٖلى اإلاٗاًحر الضولُت إٖل الهاصعة ًٖ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت، ) ( IFRSٌؿدىض في بنضاَع

٣ت اإلاٗالجت اإلاداؾبُت  ًخمدىع مًمىجها ؤؾاؾا في ج٣ضًم ق٩ل ومًمىن الجضاو٫ ،اإلاٗلىماث اإلاالُت و ٦ظا ٍَغ

إلاسخل٠ الٗملُاث والٗىانغ اإلا٩ىهت لؤلنى٫ و الخهىم، و٢ض ؤنضع مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام ابخضاء 
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٣ا ألؾاؽ الاؾ 40وبلى خض آلان  1/1/2016مً  خد٣ا١ ،ٖلى ؤن مُٗاعا زانا باإلاداؾبت في وخضاث ال٣ُإ الٗام ٞو

، بياٞت بلى مُٗاع واخض مىٓم 01/01/2019ًُب٤ اإلاُٗاع الىاخض و ألاعبٗىن الخام باألصواث اإلاالُت ابخضاء مً 

٤ ألاؾاؽ الى٣ضي. ًضٖم خُث  )06، نٟدت 2019(بً بل٣اؾم و ٖبضوؽ،  إلاداؾبت وخضاث ال٣ُإ الٗام اإلابيُت ٞو

غ اإلاالُت اإلاٗضة ٖلى ؤؾاؽ اإلاداؾبت الى٣ضًت ال جلبي  اإلاجلـ ٗخبر ؤن الخ٣اٍع غ ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ َو بٖضاص الخ٣اٍع

 . ٍٝ غ بك٩ل ٧ا مجلـ اإلاٗاًحر  ومً ؤحل جد٤ُ٣ الاهخ٣ا٫ الؿلـ بحن ألاؾاؾحن، ًغي اخخُاحاث مؿخسضمي الخ٣اٍع

خسضام اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٖلى ٩ىماث اؾٖلى الخاإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ؤهه ًيبغي 

 ,jensen) ؤؾاؽ ه٣ضي ٦ى٣ُت اهُال١ هدى اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١

2016, p. 02)  غ اإلاالُت، ٦ما ًا٦ض في ال٣ُإ الٗام والتي )  (IFRSsالضولُت ٖلـى وحىب مغاٖاة جُب٤ُ مٗاًحر الخ٣اٍع

ُٖضث نُاٚتها بمٗاًحر اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام متى ما ٧ان طل٪ مم٨ىا، بال في الخاالث الاؾخثىاثُت التي ًخىا٤ٞ ٞحها ؤ

و ٖىض ُٚاب اإلاٗاملت اإلاداؾبُت الىاحب جُب٣ُها في ؤجُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر م٘ ما َى مٗمى٫ به في ال٣ُإ الٗام، 

غ اإلاالُـت الضولُـتا ما٫ الخ٩ىمُت (IFRSs )ل٣ُإ الٗام مً الخُغ١ بلحها في ههىم مٗاًحر الخ٣اٍع  ، ٦ـظل٪ ٞميكأث ألٖا

غ اإلاالُت الضولُت ال ٌٗجي طل٪ الخجاَل الخام لؤلؾاؽ الى٣ضي، ألهه ؤخُاها ًخم و   (IFRSs )ملؼمت بخُب٤ُ مٗاًحر الخ٣اٍع

ت مً الٓغوٝ غ مجمٖى  .ؤو في بٌٗ ألاخىا٫ التي ال ًم٨ً مٗها اؾخسضام ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اؾخسضامه ٖىض جٞى

 )29، نٟدت 2014(الجٗاعاث، 

 زاهُا: صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في جدؿحن ألاصاء الح٨ىمي 

غاٝ اإلاداؾبُت ؤزبدذ الخبرة الضولُت ؤن جُب٤ُ ألاؾالُب الخضًثت اإلاغجبُت باإلاٗاًحر الخ٩ىمُت ، واخترام ال٣ىاهحن و ألٖا

ت ٌؿخىحب الكٟاُٞت وؤلاٞهاح ًٖ مازغاث ألاصاء للضولت، واإلاخمثلت في ٦ُُٟت اؾخسضام اإلاىاعص  واإلاالُت وؤلاصاٍع

 اإلادضصة م٣ابل هخاثجها خُث ًخٗحن التر٦حز ٖلى حىصة ألاصاء في ؤلاحغاءاث، وبالخالي حىصة اإلاسغحاث م٘ مغاٖاة الخ٩لٟت

حر اإلاٗلىماث الالػمت )143، نٟدت 2014(ٖىحزة و ماَغ،  غ اإلاالُت جخمثل في جٞى ، بن ؤخض ألاَضاٝ ألاؾاؾُت للخ٣اٍع

غ اإلاالُت ًجب ؤن ال ج٣خهغ ٖلى اإلاٗلىماث  غاى ج٣ُُم هخاثج الٗملُاث الدكُٛلُت والغ٢ابت ٖلحها، طل٪ ان الخ٣اٍع أٚل

غ ٖلى طاث الهل ُما جم اهٟا١ َظٍ اإلاىاعص ٣ِٞ، بل ًيبغي ؤن حكمل الخ٣اٍع ت بخ٣ُُم م٣ضاع اإلاىاعص التي جم بهٟا٢ها ٞو

مٗلىماث طاث نلت باألصاء، ؤي بخ٣ُُم ما ًدهل ٖلُه الجمهىع هٓحر اؾخسضام الىخضاث الخ٩ىمُت للمىاعص الٗامت 

ٗالُت اؾخسضام اإلاىاعص الٗامت. و٢ض ع٦ؼ  ث ؾلؿلت ؤبدار م٣اًِـ ألاصاء ٖلى اؾخسضام مٗلىماث ،وما مضي ٦ٟاءة ٞو

ألاصاء وؤؾالُب ٢ُاؽ ألاصاء، و٦ُُٟت بًها٫ البُاهاث اإلاخٗل٣ت بهظٍ اإلا٣اًِـ للجمهىع ومخسظي ال٣غاع، بٛغى جدضًض 

اء بالتزاماث الىخضاث الخ٩ىمُت، وحٗحن مؿخ غ مٗلىماث حؿاٖض ٖلى الٞى غ ًيبغي ؤن جٞى سضمي ما بطا ٧اهذ َظٍ الخ٣اٍع

حر البُاهاث واإلااقغاث التي جم٨ً مً ج٣ُُم  ٤ جٞى غ اإلاالُت ٖلى ج٣ُُم مؿاولُت َظٍ الىخضاث ًٖ ٍَغ الخ٣اٍع

، 2002(الغوٍخ٘،  مجهىصاث، ج٩ال٠ُ، وبهجاػاث الخضماث والبرامج وألاوكُت التي ج٣ضمها الىخضاث الخ٩ىمُت.

اصة الض٢ت في ؤلاباٙل مً قإهه ؤن ًاإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ًن اٖخماص ب )71نٟدت  ًٖ اصي بلى ٍػ

اث زاعحُت. ومً ب ٦ما ٌؿمذ اث،إصاء الخ٩ىمب طاث الهلتاإلاٗلىماث  خ٣ُُم الخ٩ىماث بض٢ت مً ٢بل ٖضة مجمٖى

جُٟٗل الغ٢ابت ٖلى اإلاا٫  مجها:اثض ٖضًضة َىا ٞةن مىيٕى الاهخ٣ا٫ بلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام له ٞى 

غ اإلاالُت، جدؿحن ج٣ُُم ألاصاء، الٗام ٘ حىصة الخ٣اٍع حر مٗلىماث مالُت قٟاٞت ومىزى٢ت  في ، ٦ما حؿاَم اإلاٗاًحرٞع جٞى
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ؿخسضمحن في لخد٤ُ٣ اإلاؿاءلت وؤلاٞهاح الالػمحن لٗغى البُاهاث اإلاالُت بكٟاُٞت. مً ؤحل جلبُت حمُ٘ اخخُاحاث اإلا

غ باإلياٞت بلى طل٪  (Al-Kharabsheh, 2021, p. 04 )ت. اجساط ٢غاعاث ٣ٖالهُ ضاص الخ٣اٍع حٗض مخُلباث الجىصة إٖل

ا َظٍ اإلاٗاًحر  تاإلاالُ َغ باإلياٞت بلى مؿاءلتها  ،مهمت في جلبُت الخاحت بلى ج٣ُُم نى٘ ال٣غاع في اإلاىٓماث الٗامت التي جٞى

 ٘ ظا ٌٗجي ؤن ٞع ٣ت ؤ٦ثر ٦ٟاءة. َو ؤمام ؤصخاب اإلاهلخت، وبالخالي الًِٛ ٖلى اإلاضعاء لدكُٛل اإلاىٓماث الٗامت بٍُغ

ض مً ٞٗالُت مؿاءلت ال٣ُإ الٗام ُٞما ًخٗل٤ باؾخسضام اإلاىاعص الٗامت غ اإلاالُت ؾحًز وؤن جُب٤ُ  ،حىصة الخ٣اٍع

ض مً ز٣ت ؤصخاب   ,Tran, Nguyen, & Hoang) .الخالي جدؿحن ؤصاء اإلاىٓماث الٗامتوب اإلاهلخت،اإلاؿاءلت الجُضة ؾحًز

2021, p. 02)  

 زالثا: صوع ٧ل مً الكٟاُٞت واإلاؿاءلت في جدؿحن ألاصاء

لِؿذ ٣ًهض بكٟاُٞت ألاصاء الخ٩ىمي مكاع٦ت الجمُ٘ باإلاٗلىماث طاث الهلت باألصاء الخ٩ىمي ٧ىجها مىعصا ٖاما و 

مل٩ا لجهت مُٗىت. والكٟاُٞت ٦ما ًغاَا الخلُٟي بإجها حٗجي خهى٫ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٖلى ٧اٞت اإلاٗلىماث اإلاغجبُت 

غ بالىخضاث الخ٩ىمُت وما جهضٍع مً ٢غاعاث في ؤي ؾاٖت ٌكائون، مما ًخُلب ؤن جهضع الىخضاث الخ٩ىم ُت ج٣اٍع

ٗخبر صوعٍت جخٗل٤ بيكاَها و  حر اإلاٗلىماث و ؾهىلت الخهى٫ ٖلحها ماقغا ٖلى صعحت  جدُدها ألٞغاص اإلاجخم٘ َو جٞى

 )590، نٟدت 2017(ًاؾحن،  الكٟاُٞت، و جخجلى ؤَمُت قٟاُٞت ألاصاء الخ٩ىمي مً زال٫ صوعَا في:

 ج٣لُل الٛمىى والًبابُت خى٫ ألاصاء الخ٩ىمي. -

ُت ؤٞغاص اإلاجخم٘ ويمان خ٣ى٢هم في  - ت مً زال٫ مكاع٦تهم في اإلاٗلىماث طاث الهلت جٖى الٟهم واإلاٗٞغ

اث ومً زم اإلاؿاَمت في جد٤ُ٣ مؿاءلت الخ٩ىمت ًٖ  بال٣غاعاث التي جخسظَا الخ٩ىمت ٖلى مسخل٠ اإلاؿخٍى

 ؤصائها،

بًجاص ٢ىاة اجها٫ ٞٗالت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ والىخضاث الخ٩ىمُت للمؿاَمت في م٩اٞدت الٟؿاص وجدؿحن  -

 ضماث اإلا٣ضمتحىصة الخ

جدؿحن نىعة الخ٩ىمت مدلُا وصولُا في مجا٫ ؤلانالح وم٩اٞدت الٟؿاص لخجٗلها خ٩ىمت حُضة بُٗضة ًٖ  -

 ؾلُت الخ٨خم ومً زم جد٤ُ٣ مهضا٢ُت الخ٩ىمت ؤمام اإلاجخم٘ والٗالم الخاعجي.

ؼ ٢ضعاث ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٖلى الخ٣ُُم الصخُذ للىي٘ اإلاالي للخ٩ىمت بهىعة قاملت مخً - مىا حمُ٘ آلازاع حٍٗؼ

 الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لل٣غاعاث اإلاخٗل٣ت باألصاء الخ٩ىمي اإلاالي الخالي واإلاؿخ٣بلي.

ل.للخ٩ىمت في ألاحل ال٣هحر، اإلاخىؾِ و  يجد٤ُ٣ الىيىح الخام في الخُِ التي جخيبإ باألصاء اإلاال -  الٍُى

غ الغاصٕ بىحه ؤي ججاوػ ٖلى الؿلُت  ٦ما حٗخبر اإلاؿاءلت ؤًًا مً اإلاٗاًحر اإلاهمت ل٣ُاؽ ؤصاء الخ٩ىمت ألجها جٞى

ٗل ج٣ُُمي لىجاٖت  اإلامىىخت، ؤو اإلاؿاٖضة الؾخسضامها، ؤي ؤن اإلاؿاءلت يابِ ؤلا٣ًإ لؤلصاء الخ٩ىمي مً حهت، ٞو

ؤصاء اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت مً حهت ؤزغي، وجخم اإلاداؾبت واإلاؿاءلت مً ٢بل حهاث خ٩ىمُت مسىلت ٢ض ج٩ىن البرمان 

اث ؤوحضتها الخ٩ىمت هٟؿها للمغا٢بت واإلاؿاءلت. حٗٝغ اإلاؿاءلت بإجها زًٕى مخسظي ال٣غاع في الخ٩ىمت ؤو ماؾؿ

وال٣ُإ الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي للمداؾبت واإلاغا٢بت مً ٢بل الكٗب ؤو مً اإلااؾؿاث اإلاٗىُت، وجدخاج اإلاؿاءلت بلى 

 )16، نٟدت 2011(الٗؼاوي،  ُٟت اؾخٗمالها للمىاعص٦ُبلى اإلاٗلىماث ًٖ ٖمل الخ٩ىمت و  الكٟاُٞت والخىنل ال٩امل



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 64 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

غصًت، بمٗجى ٧لما ػاص مٗض٫ الكٟاُٞت ػاص مؿخىي مً اإلاالخٔ  ؤن الٗال٢ت بحن مٟهىمي اإلاؿاءلت والكٟاُٞت جباصلُت َو

اح ٖملُت اإلاؿاءلت وجثبُذ اإلاهـضا٢ُت، مً قاهه ؤن ًاصي بلى هجإلاٗلىماث اإلاؿاءلت وال٨ٗـ صخُذ، الاهٟخاح ٖلى ا

ت  تهاوبالخالي خهى٫ بغامج الضولت وؾُاؾا ٖؼ الا٢خهاصًت ٖلى الخإًُض، ؤما اوٗضام الكٟاُٞت ٞاهه ًٟطخي بلى ٖػ

الاؾـخ٣غاع الاحخمـاعي والا٢خهاصي، وحٗض اإلاؿاءلت آلُت مهمت مً آلُاث م٩اٞدت الٟؿاص، ٞهي مُٗاع يابِ ألصاء 

م ُٗت ؤو ال٣ًاثُت ؤو الجهاث  اإلااؾؿاث وج٣ٍى َظا ألاصاء مـً زـال٫ اإلاداؾبت التي جسً٘ لها ٖلى ًض الؿلُاث الدكَغ

ـاصة جز اإلاسخهت إلا٩اٞدت الٟؿاص ٦هُئت ال ت مً آلازاع ؤلاًجابُت  اَت مثال، جىُىي ٍػ الكٟاُٞت واإلاؿاءلت ٖلى مجمٖى

ا في الى٣اٍ الخالُت  جي ًم٨ً خهَغ  :باليؿبت لئل٢خهاص الَى

اصة ٦ٟاءة الا٢خهاجد -  ص.٤ُ٣ الاهًباٍ اإلاالي والؿُُغة ٖلى ؤلاهٟا١ وجسٌُٟ ج٩ال٠ُ اإلاكغوٖاث لٍؼ

غة وص٢ت   - ً للمساَغ جخإزغ بٞى  بلى ؤن ج٣ضًغاث اإلاؿدثمٍغ
 
حر الث٣ت في الؿى١، هٓغا ً وجٞى خماًت اإلاؿدثمٍغ

 .اإلاٗلىماث

مً ؤن الىٓام ال٣اهىوي وال٣ًاجي ؾٝى  ًاصة حاطبُت اإلاىار الاؾدثماعي خُث ًدخاج اإلاؿدثمغ بلى الخإ٦ض -

 .ًدمـي خ٣ى٢ـه زال٫ ٞترة م٣ٗىلت وبخ٩لٟت م٣ٗىلت

لخس٠ُٟ مً خضة ألاػماث: ؤْهغث الخجاعب الضولُت ؤن ٖم٤ ألاػماث الا٢خهاصًت ًخإزغ بضعحت الكـٟاُٞت في ا -

 )59، نٟدت 2012ًذ، (ؾا .الا٢خهـاص وبمضي الث٣ت في ٢ىىاث اإلاؿاءلت

٤ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٦مضزل لترقُض ؤلاهٟا١ العابٗا:   ح٨ىميؤلاٞهاح ٞو

جىحُه جخًمً مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام حملت مً اإلاٗاًحر طاث مخُلباث بٞهاح حؿاَم بضعحت ٦بحرة في 

ا، هظ٦غ ؤَمها ٦ما ًلي:ا٢بتها و اٖضة ؤصخاب ال٣غاع في مغ مىه مؿالى٣ٟاث الٗامت و  (بً ٞغج و عبُعي ،  خؿً حؿُحَر

 )13، نٟدت 2018

 البُاهاث اإلاالُت: 1مُٗاع اإلاداؾبت الضولي في ال٣ُإ الٗام ع٢م 

 وؤَضاٝ اإلايكإة، ها َظٍب ج٣ىم التي واإلاٗامالث للميكإ اإلاالي للمغ٦ؼ ٨َُلي جمثُل ًٖ ٖباعة هي اإلاالُت البُاهاث بن

حر هي الٗامت لؤلٚغاى اإلاالُت البُاهاث  باإلايكإ الخانت الى٣ضًت والخض٣ٞاثاإلاالي وألاصاء،  اإلاغ٦ؼ خى٫  مٗلىماث جٞى

لى اإلاىاعص بخىػَ٘ اإلاخٗل٣ت ال٣غاعاث وج٣ُُماجساط في  اإلاؿخسضمحن واؾ٘ مً لىُا١ مُٟضة ج٩ىن  والتي  وحه ٖو

غاى اإلاالُت طاث غالخ٣اٍع ؤَضاٝ ٞةن الخهىم حر ج٩ىن  ؤن ًجب الٗام في ال٣ُإ الٗامت ألٚا ة اإلاُٟض اإلاٗلىماث جٞى

 لها. اإلاى٧لت اإلاىاعص اإلايكإة ًٖ مؿاولُت مضي وبُان ال٣غاع اجساط لٗملُت

 الى٣ضًت الخض٣ٞاث بُان ًدضص بُان الخض٤ٞ الى٣ضي: 2مُٗاع اإلاداؾبت الضولي لل٣ُإ الٗام ع٢م 

 الىاعصة. الى٣ضًت الخض٣ٞاث مهاصع ؤ.

غ. ج٣ضًم زال٫ ٞترة الى٣ض ٖلحها ؤه٤ٟ التي ب. البىىص  الخ٣اٍع

ش في الى٣ض ج. عنُض غ. ج٣ضًم جاٍع  الخ٣اٍع

 ل٩ل اإلاٗلىماث اإلاالُت البُاهاث إلاؿخسضمي ج٣ضم ؤجها في مُٟضة الى٣ضًت للميكإة الخض٣ٞاث خى٫  اإلاٗلىماث خُث ؤن

غاى مً ٣ت جدضًض للمؿخسضمحن الى٣ضي الخض٤ٞ مٗلىماث ذُوجد اع،ال٣غ  اإلاداؾبُت وؤٚغاى نى٘ ألٚا ي الت الٍُغ
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ل جخُلبه الظي ى٣ضى الٖل الٗام في ال٣ُإ ميكإة ٞحها جدهل  َظا اؾخسضام ُٞه ًخم الظي وألاؾلىب ؤوكُتها لخمٍى

 الى٣ض.

غ خى٫ ال٣ُاٖاث: 18مُٗاع اإلاداؾبت الضولي لل٣ُإ الٗام ع٢م   ج٣ضًم الخ٣اٍع

غ لخ٣ضًم مباصت وي٘ َى اإلاُٗاع ظاَ مً الهضٝ بن  وؾُاصي .ال٣ُاٖاث خؿب اإلاالُت اإلاٗلىماث خى٫  الخ٣اٍع

 ى:بل اإلاٗلىماث َظٍ ًٖ ؤلاٞهاح

 اإلاهاصع والخٗٝغ ٖلى ؤًٞل، بك٩ل للميكإة الؿاب٤ ألاصاء ٞهم ٖلى اإلاالُت البُاهاث مؿخسضمي مؿاٖضة ؤ.

 للميكإة. الغثِؿُت ألاوكُت لضٖم اإلاسههت

ؼ ب. غ قٟاُٞت حٍٗؼ اء مً اإلايكإة وجم٨حن اإلاالُت الخ٣اٍع  .اإلاؿاءلت جد٤ُ٣بالتزاماتها و  الٞى

غ في اإلا٣ضمت اإلاٗلىماث خُث حؿخسضم الٗلُا  وؤلاصاعة (الخ٩ىمت) الخا٦م اإلاجلـ ٢بل مً ال٣ُاٖاث َظٍ ج٣اٍع

ٗض .في اإلاؿخ٣بل اإلاىاعص وجسهُ خى٫  ال٣غاعاث والجساط ؤَضاٞها، جد٤ُ٣ في للميكإة الؿاب٤ ألاصاء لخ٣ُُم ٦إؾاؽ  َو

غاى ٦ظل٪ مىاؾب ال٣ُاٖاث َظٍ خى٫  اإلاٗلىماث ًٖ ؤلاٞهاح غ الخاعحُت ج٣ضًم أٚل  .الخ٣اٍع

غاٝ طاث الٗال٢ت:الا  20مُٗاع اإلاداؾبت الضولي لل٣ُإ الٗام ع٢م   َى اإلاُٗاع َظا مً الهضٝ بن ٞهاخاث ًٖ ألَا

غاٝ بحن الٗال٢اث ًٖ ؤلاٞهاح وحىص يمان  اإلاٗلىماث ًٖ وؤلاٞهاح ؾُُغة، َىا٥ ج٩ىن  خُثما الٗال٢ت ثطا ألَا

غاى اإلاٗلىماث َظٍ مثل وجُلب  .مُٗىت ْغوٝ في الٗال٢ت طاث وؤَغاٞها اإلايكإة بحن جخم التي بالٗملُاث اإلاخٗل٣ت  أٚل

غ م٣ضمت للميكإة اإلاالي وألاصاء اإلاالي اإلاغ٦ؼ ٞهم لدؿهُل اإلاؿاثلت  في ألاؾاؾُت ال٣ًاًا بن .ؤًٞل بك٩ل الخ٣اٍع

غاٝ اإلاٗلىماث خى٫  ًٖ ؤلاٞهاح  هي:  الٗال٢ت طاث ألَا

غاٝ ؤ. جدضًض غ. اإلايكاة م٣ضمت ٖلى ٦بحر بك٩ل اإلاازغة ؤو اإلاؿُُغة ألَا  الخ٣اٍع

غاٝ َاالء م٘ الٗملُاث خى٫  ٖجها ؤلاٞهاح ًجب التي ب. جدضًض اإلاٗلىماث  .ألَا

 هاح ًٖ اإلاٗلىماث اإلاالُت خى٫ ال٣ُإ الح٨ىمي الٗام :ؤلاٞ 22مُٗاع اإلاداؾبت الضولي لل٣ُإ الٗام ع٢م 

 ال٣ُإ اإلاٗلىماث خى٫  ٖغى جسخاع التي بالخ٩ىماث الخانت ؤلاٞهاح مخُلباث جدضًض ىبل اإلاُٗاع  َظا حهضٝ

غ قٟاُٞت ٖجها مً ؤلاٞهاح ٌٗؼػ  ؤن اإلاىخضة، خُث ًم٨ً اإلاالُت بُاهاتها في الٗام الخ٩ىمي  ضٌؿاٖ وؤن اإلاالُت الخ٣اٍع

حر الؿى٢ُت ألاوكُت بحن للٗال٢ت ٞهم ؤًٞلى ٖل  البُاهاث اإلاالُت وبحن الخ٩ىمت، بها ج٣ىم التي بالؿى١  اإلاخٗل٣ت ٚو

ضاص ؤلاخهاثُت وألاؾـ غ إٖل الخ٩ىمي  ال٣ُإ خى٫  مالثمت مٗلىماث ًٖ ؤلاٞهاح ًضٖم ؤن ٦ما ًم٨ً اإلاالُت. الخ٣اٍع

ؼ اإلاؿاءلت عاثال٣غا اجساط اإلاالُت ٖملُت البُاهاث في الٗام  اإلاثا٫، البُاهاث، ٞٗلى ؾبُل َظٍ إلاؿخسضمي باليؿبت وحٍٗؼ

ضاص الكٟاُٞت م٘ الٗام الخ٩ىمي ال٣ُإ خى٫  اإلاٗلىماث ًٖ ؤلاٞهاح ًيسجم غ اإلادؿىت إٖل  ٦ما اإلاالُت الخ٣اٍع

 بك٩ل ؤًٞل: ًلي ما ًٟهمىا ؤن ٖلى اإلاالُت البُاهاث مؿخسضمي ؾِؿاٖض

 ج٣ضًم في للخ٩ىمت وألاصاء اإلاالي الٗام، الخ٩ىمي ال٣ُإ ٢بل مً خضماثلا ج٣ضًم ؤوكُت لضٖم اإلاسههت ؤ. اإلاىاعص

 الخضماث. جل٪

 .اإلاالي ال٨لي ألاصاء ٖلى مجها ٧ل وجإزحر الكغ٧اث و٢ُاٖاث الٗام الخ٩ىمي ال٣ُإ بحن الٗال٢ت ب.

 ُاهاث اإلاالُت:ٖغى مٗلىماث اإلاىاػهت في الب 24مُٗاع اإلاداؾبت الضولي لل٣ُإ الٗام ع٢م 
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 اإلاالُت في البُاهاث اإلاىاػهت جىُٟظ ًٖ الىاحمت الٟٗلُت واإلابالٜ اإلا٣ضعة اإلابالٜ م٣اعهت جًمحن اإلاُٗاع َظا ٣ًخطخي

ُلب التي باإلايكأث الخانت  ٖجها لتي جخدمل اإلاؿئىلُتاو  للجمهىع، ٖلحها اإلاهاص١ مىاػهتها بجاخت جسخاع، ؤو مجها، ًُ

  الٟٗلُت. واإلابالٜ اإلا٣ضعة اإلابالٜ بحن الهامتالازخالٞاث وعاء  ألاؾباب ًٖ ًا ؤلاٞهاحؤً اإلاُٗاع ٍخُلبٖلىا، و 

 حٗؼػ  الخانت بها وؤن اإلاؿاءلت ثالتزاما الٗام ال٣ُإ ميكأث جاصي بإن اإلاُٗاع َظا إلاخُلباث ٦ما ؾًُمً الامخثا٫

 ؤصائهم ٖلىا بْهاع ٖجها اإلاؿئىلُت جخدمل حها التيٖل اإلاهاص١ للمىاػهت الامخثا٫ بْهاع زال٫ مً اإلاالُت بُاهاتها قٟاُٞت

 .اإلا٣ضعة الىخاثج جد٤ُ٣ في اإلاالي
 الٗام في الحض مً الٟؿاص اإلاالي : صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإزامؿا

َىا٥ جباًً في حٍٗغ٠ الٟؿاص ببحن مسخل٠ اإلاهخمحن بكإهه مً مىٓماث وباخثحن وؾُاؾُحن، بال ؤن الجمُ٘ ًخ٤ٟ 

اؾخٛال٫ الؿلُت مً  “ما بطا ٧ان ؾلى٥ مٗحن ًخًمً ٞؿاصا ؤم ال. حٗٝغ مىٓمت الكٟاُٞت الٗاإلاُت الٟؿاص بإهه ُٞ

ُٟت الٗامت لل٨ؿب الخام “ؤما البى٪ الضولي ُٞٗٝغ الٟؿاص بإهه  “ؤحل اإلاىٟٗت الخانت   “بؾاءة اؾخٗما٫ الْى

، خُث ًخسظ الٟؿاص نىعا و ؤق٩اال مخٗضصة وؤًا ٧ان وحه طل٪ الٟؿاص ؤو مهضٍع ٞهى )245، نٟدت 2010(ًىوـ، 

في خ٣ُ٣خه ٖملت واخضة، ٞمً الٟؿاص ؤلاصاعي الظي ًلخ٤ باإلااؾؿاث الخ٩ىمُت، بلى الٟؿاص اإلاالي الظي ًخٗاَاٍ 

مٓهغ الغقىة اإلاباقغة ؤو الغبذ مً  ال٣اثمىن ٖلى ألاحهؼة الخ٩ىمُت واإلااؾؿاث اإلاسخلٟت الخابٗت لها، ؾىاء اجسظ طل٪

ُٟت ؤو اإلادؿىبُت وبٞؿاص الظمم، ؤو ختى الازخالؽ وزُاهت ألاماهت بالخهى٫ ٖلى ؤمىا٫ ٖامت، بىحه ٚحر مكغوٕ  الْى

ى  جدذ ُٚاء و مؿمى الهضاًا ؤو الُٗاًا ؤو الٗمىالث ؤو جدذ ؤي مؿمى آزغ، صون ؤن هيسخى الىحه الثالث للٟؿاص َو

  )09، نٟدت 2010(الٗؼاوي و.،  و الظي لً هسىط ُٞه ألهه بُٗض ًٖ َضٝ َظٍ الىع٢ت البدثُت الٟؿاص الؿُاسخي

ىُتوباٖخباع ا غ آلالُت الى٢اثُت الَى بالخالي ٞهي خاحؼ ، مٗلىماثلمهضع مهم ل ٧ىجها إلاداؾبت حؼء ؤؾاسخي مً جٍُى

غ اإلاماعؾاث اإلاداؾ. لهظا ًخم الٗمل بالٟؿاصيض امهم  في حمُ٘ ؤهداء بُت في حمُ٘ ألاوكُت الخ٩ىمُت، وؾخمغاع لٍُى

٤ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ٢ُإ الٗام،  غ اإلاالُت، ؤو ًٖ ٍَغ ضاص الخ٣اٍع ٤ اإلاٗاًحر الضولُت إٖل الٗالم، ؤما ًٖ ٍَغ

ت في بصاعة الكاون الٗامت في ال٣ُإ الٗام . )524، نٟدت 2019(الخمُمي و خؿحن،  وحٗض اإلاؿاءلت هي حجغ الؼاٍو

غ بَاع اإلاؿاءلت في بلض ما،وأل  ا في جٍُى  ُ ا ؤؾاؾ مثل البى٪ الضولي  ىصخي اإلاىٓماثج ن هٓام اإلاداؾبت الجُض ًلٗب صوع 

مداؾبُت ٖالُت الجىصة ،  ، بإن جدبجى البلضان مماعؾاث)IFACونىضو١ الى٣ض الضولي والاجداص الضولي للمداؾبحن (

ٌٗخمض َظا الخدى٫ في  خُث ًخمثل ؤخض حىاهبها في الخدى٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي بلى اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ .

غ مٗلىماث مداؾبُت مىزى٢ت  ألاؾاؽ اإلاداؾبي ٖلى الدجت ال٣اثلت بإن ؤهٓمت اإلاداؾبت ال٣اثمت ٖلى الاؾخد٣ا١ جٞى

ض مً ؤلاٞهاخاث (مم ٍغ ؤهٓمت ألاؾاؽ الى٣ضي) التي ًم٨ً اؾخسضامها لًمان 'اإلاؿاءلت اإلاالُت' و م٘ اإلاٍؼ ا جٞى

ت في الخ٩ىمت ؤؾاؽ  ن ؤهٓمت اإلاداؾبت ال٣اثمت ٖلى، خُث جا٦ض الضعاؾاث ؤ'اإلاؿاءلت الؿُاؾُت' للىخضاث الالمغ٦ٍؼ

غ  الاؾخد٣ا١ ، ًم٨ً ؤن ًاصي بضوعٍ بلى  مٗلىماث اإلاداؾبُت بك٩ل مىخٓم وفي الى٢ذ اإلاىاؾبللبهخاج وجض٤ُ٢  جٞى

اصة خىاٞؼ اإلاغا٢بت لضي ؤصخاب اإلاهلخت ، وبالخالي اإلاؿاٖضة في عصٕ الٟؿاص.  ٢ام ٖضص متزاًض مً بىاء ٖلى َظا، و ٍػ

اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ اؾخجابت لىضاءاث البلضان بدىُٟظ الٗضًض مً ؤَغ اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ 

بت مجها الٗام، اء بالتزاماث اإلاؿاءلت في ٚع  ) جدؿحن حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت والكٟاُٞت، وبالخالي مؿاٖضتها ٖلى الٞى
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Changwony & Paterson, 2019, p. 3).  ت  جا٦ضياٞت لهظا ن الاهخ٣ا٫ بلى ؤ بلى(NPM) ؤلاصاعة الٗامت الجضًضة هٍٓغ

ً ٖىض اجساط ٢غاعاث اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخ ؼ حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت  لخ٩ىن مُٟضة للمضًٍغ د٣ا١ حهضٝ بلى حٍٗؼ

ت مىزى٢، نلتمٗلىماث مداؾبُت طاث بداحت بلى ٖىضما جسهو الخ٩ىماث اإلاىاعص  ٞةجها  ؤي جسهُو اإلاىاعص

، مما .ها لخ٣ضًم الخضماث الٗامت مً ؤحل الخيبا بأزاع ٢غاعاتها بمغوع الى٢ذ ُٞما ًخٗل٤ باؾتراجُجُات و٢ابلت للم٣اعهت

الخض مً  وبالخالي ٌؿاٖض اإلاؿخسضمحن ٖلى ج٣ُُم مؿاءلت اإلااؾؿاث الٗامت م٘ يمان الكٟاُٞت اإلاالُت الٗامت 

 (Tran, Nguyen, & Hoang, 2021, p. 3) .الٟؿاص

ة مماعؾت ا١ مً ٢بل صولت في خض طاجه ال ًًمً بالًغوع وم٘ طل٪ ، ٞةن اٖخماص اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣

حٗخمض حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت بلى خض ٦بحر ٖلى خىاٞؼ ؤلاباٙل واإلاغا٢بت خُث في الىا٢٘ ، مداؾبُت ٖالُت الجىصة 

، والُلب ٖلى اإلاٗلىماث مً ٢بل مسخل٠ ؤصخاب اإلاهلخت وخىاٞؼ اإلاغا٢بت  مً حهتللبحرو٢غاَُحن والؿُاؾُحن 

م٤ جُب٤ُ مٟا حهت ؤزغي، ما ٌٗجي ؤنالخانت بهم ، مً  َُم َىا٥ ٞىاع١ ٦بحرة بحن البلضان في مضي الخىُٟظ ٖو

، بؿبب الازخالٞاث في ؤلاباٙل اإلادلي وخىاٞؼ اإلاغا٢بت ، والتي جازغ في الجهاًت ٖلى حىصة اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١

 .اإلاماعؾت اإلاداؾبُت في البلض

 زاجمت

ىا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى مضي ٞاٖلُت جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في خاول      

 خُث زلهىا بلى الىخاثج الخالُت:، الخ٩ىمي والخض مً الٟؿاص اإلااليجدؿحن ألاصاء 

 ٗ٦بحرة  بٞهاح حؿاَم بضعحت ام حملت مً اإلاٗاًحر طاث مخُلباثجخًمً مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ ال

ا  .في جىحُه الى٣ٟاث الٗامت ومىه مؿاٖضة ؤصخاب ال٣غاع في مغا٢بتها وخؿً حؿُحَر

 ٤ مخُلباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت لل٣ُإ الٗام اعهت ًد٤٣ ٦ال مً الجىصة وبم٩اهُت اإلا٣ مً قإهه ؤن ؤلاٞهاح ٞو

 .ً ٢بل الىخضاث الخ٩ىمُتللمٗلىماث اإلاالُت اإلابلٜ ٖجها م

 ؼ اإلاؿبت الضولُت لل٣ُإ الٗام مٗاًحر اإلاداؾؿاَم ح  اءلت والكٟاُٞت.في حٍٗؼ

  غ اإلاالُت لؤلٚغاى الٗامت بلىحٗمل اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ُت الخ٣اٍع ةحغاء مما ٌؿمذ ب جدؿحن هٖى

غ١ جسهُهها  .ج٣ُُماث ؤًٞل مً خُث اإلاىاعص َو

 بالخالي ٦ك٠ مىاًَ الٟؿاص.و  .خد٤ُ٣ الغ٢ابت وخؿً حؿُحر اإلاا٫ الٗام٦ما ٌؿمذ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ب 

 .حؿاَم ٧ل مً الكٟاُٞت واإلاؿاءلت وب٩ل ٞاٖلُت في جدؿحن ألاصاء الٗام للىخضاث الخ٩ىمُت 

 .بن اٖخماص ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٌؿاَم في ٦ك٠ ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في ؤصاء الىخضاث الخ٩ىمُت 

 :اإلاغاح٘

ـ٤ الٗـغى فــي  .(2019) .ن ,خؿـحن & ,.ٕ ,الخمُمـي )1 و جــإزحٍر ٖلـى حـىصة ؤلابـاٙل اإلاــالي و  ipssassال٣ـىاثم اإلاالُـت ٞو

 .journal of economics and administrative sciences(110), 524 .ج٣ُُم ألاصاء في الىخضاث الخ٩ىمُت الٗغا٢ُت
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صوع  .ام،جُبُــ٤ مٗــاًحر اإلاداؾـبت الضولُــت فــي ال٣ُـإ الٗــام ٦جــض ؤصوـى لًــبِ اإلاــا٫ الٗـ .(2014) .ر ,الجٗـاعاث )2

 .وع٢لت .(p. 29) ,مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في جُٟٗل ؤصاء اإلااؾؿاث والخ٩ىماث

ـــؼ، الا٢خهــــاص  .٢ُـــاؽ ألاصاء فـــي الىخــــضاث الخ٩ىمُـــت .(2002) .ؽ ,الغوٍخـــ٘ )3 مجلـــت حامٗــــت اإلالـــ٪ ٖبــــض الٍٗؼ

 .71 ,(02)وؤلاصاعة

مــا٫ .(2020) .ؤ .ج ,مــغوة & ,.ٕ .ا ,الؿــٗحري  )4 ــ٤ مٗــاًحر  اإلاداؾــبت ٖــً وكــاَاث ألٖا فــي الىخــضاث الخ٩ىمُــت ٞو

ت واإلاالُت .اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  .198 ,(02)مجلت ٧لُت ؤلاصاعة والا٢خهاص للضعاؾاث الا٢خهاصًت وؤلاصاٍع

 .9 ,(7)مجلت خًاعة .هىطج ٞاٖلُت ألاصاء الخ٩ىمي في الٗغا١ :٢ُاؽ حىصة هٓام الخ٨م .(2010) .و ,الٗؼاوي  )5

مجلـــت الٗلـــىم  .همـــىطج ٞاٖلُـــت ألاصاء الخ٩ـــىمي فـــي الٗـــغا١ :٢ُـــاؽ حـــىصة الخ٨ـــم .(2011) .ن .و ,الٗـــؼاوي  )6

 .16 ,(42)الؿُاؾُت

الاججاَـاث الخضًثـت ألهٓمـت اإلاحزاهُـت و اإلاداؾـبت الٗمىمُـت ٦إلُـت لـضٖم  .(2019) .ا ,ٖبـضوؽ & ,.ؽ ,بـً بل٣اؾـم )7

 .revue des Réformes économiques et Intégration En Economie Mondiale(03), 06 .ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي

ـؼ اإلاؿـاءلت و الكـٟاُٞت إلا٩اٞدـت لٟؿـاص و جم٨ـحن الخ٨ـم الغاقـض فـي الـضو٫ الٗغبُـت .(2012) .ب ,ؾـاًذ )8  .ؾـبل حٍٗؼ

 .59 ,(10)مجلت الباخث

مجلـت  .اليصوع مٗـاًحر اإلاداؾـبت الخ٩ىمُـت الضولُـت فـي الخـض مـً الٟؿـاص ؤلاصاعي واإلاـ .(2014) .ؤ ,ٖلـي  & ,.ح ,ٖىحـزة )9

ت  .141 ,(32)مغ٦ؼ صعاؾاث ال٩ٞى
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تمجلت الٗلىم الا٢خهاصًت و  .قٟاُٞت ألاصاء الخ٩ىمي لضولت الٗغا١ .(2017) .ؽ ,ًاؾحن )11  .590 ,(101)ؤلاصاٍع

 .245 ,(101)مجلت جىمُت الغاٞضًً .جإزحر الٟؿاص ٖلى ألاصاء الا٢خهاي للخ٩ىمت .(2010) .ط .م ,ًىوـ )12
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ت م٘ مخُلباث مُٗاع اإلاداؾبت الضولي لل٣ُإ الٗام  مضي جُاب٤ اإلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 -مُضاهُتصعاؾت -في ٖغى اإلاٗلىماث اإلاالُت لألصاء اإلاالُت  1ع٢م

The conformity of Algeria's public accounting to the requirements of IPSAS No. 1 in 

the presentation of financial information for financial performance - field study – 
 الجؼاثغ/ ٖبض الحمُض مهغي  2حامٗت ٢ؿىُُىت  /. سحىىن مهٗبَالب ص٦خىعاٍ

اب  اٍ.َا٫ الض٦خىع   ٖبض الحمُض مهغي/ الجؼاثغ 2/حامٗت ٢ؿىُُىت ٦ىىقت ٖبض الَى

PhD student Sahnoune Mousaab /university of contantine 2 Abdelhamid Mehri/ Algeria 

PhD student Kenoucha Abdelouahab / university of contantine 2 Abdelhamid Mehri/ Algeria.  

 ملخو الضعاؾت: 

م٘ اإلاداؾبت الٗمىمُت  IPSAS َظٍ الضعاؾت بلى جدلُل مضي جُاب٤ مخُلباث اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت الٗمىمُتَضٞذ 

ت في ٖغى اإلاٗلىماث اإلاالُت ل٣اثمت ألاصاء اإلاالي، وطل٪ مً زال٫ احغاء م٣اعهت بحن ما حاء في اإلاُٗاع الضولي للمداؾبت الٗم ىمُت الجؼاثٍغ

الٗمىمُت في الجؼاثغ،  ولئلخاَت بمىيٕى الضعاؾت جم اجبإ اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، خُث جم الخُغ١ في  ومخُلباث اإلاداؾبت 01ع٢م 

ت الى ٧ل مً مٟهىم اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام، اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ، اإلاُٗاع  الضولي ع٢م  وما حاء في  01الضعاؾت الىٍٓغ

ً اإلانهي وطل٪ مً مكغوٕ الجؼاثغ لخدُحن اإلاداؾبت ال ٗمىمُت، باليؿبت للضعاؾت الخُب٣ُُت ٣ٞض جمذ ٖلى مؿخىي اخض مٗاَض الخ٩ٍى

ت زم بٖضاص ٢اثمت ألاصاء  2021زال٫ ٖغى البُاهاث اإلاالُت وخؿاباث الدؿُحر للمٗهض  لؿىت  ٣ا إلاخُلباث اإلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثٍغ ٞو

٣ا إلاخُلباث اإلاُٗاع الضولي ع٢م   .٣اعهت بحن مسغحاث ٧ل مغحُٗتواإلا 01اإلاالي ٞو

٤ ما حاء به اإلاُٗاع الضولي ع٢م      ال جخُاب٤ م٘ اإلاماعؾاث الخالُت  01جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاٗضة ٞو

حر مٗلىماث مىزى٢ت ًٖ وكاَاث الضولت مما ٌ ؿمذ في للمداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ، وؤن جُب٤ُ َاجه اإلاٗاًحر ٌؿاَم في جدؿحن وجٞى

.٘  جغقُض الى٣ٟاث الٗمىمُت والدؿُحر ألامثل للمكاَع

؛ 01مٗاًحر مداؾبت صولُت لل٣ُإ الٗام؛ مداؾبت ٖمىمُت؛ ال٣ىاثم اإلاالُت؛ مُٗاع اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ع٢م  ال٩لماث اإلاٟخاخُت:

 ٢اثمت ألاصاء اإلاالي؛ مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ.

Abstract: 

The study aimed to examine the compatibility of IPSAS requirements with Algerian public accounting in presenting 

financial informations for the financial performance statement. by comparing the International Public Accounting 

Standard No. 01 with Algeria's public accounting requirements, the analytical descriptive approach was followed to 

fully address the subject„s variables, the theoretical part of the study addressed the concept of international public 

sector accounting. Public accounting in Algeria, International Standard No. 01 and the Algiers Project for the 

Revitalization of Public Accounting, the empirical study was held at one of the professional training institutes in Algeria 

by presenting the financial informations and management accounts of the Institute during the year 2021, then using 

these informations to prepare the financial performance list in accordance with the requirements of International 

Standard No. 01, then compare the outcomes of the two methods. 

The study found that the financial statements prepared in accordance with IPSAS 01 do not conform to Algeria's 

current public accounting practices. Also, the application of these standards contributes to improving and providing 

reliable information on the activities of the State, thereby rationalizing public expenditures and optimizing the 

management of projects. 

Keywords: public accounting; financial statement; IPSAS 01; statement of financial performance; the project of Algerian 

public accounting standards. 
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  م٣ضمت:

ال٣ُإ الٗام الٗضًض مً الخُىعاث والخُٛحراث ؾىاء بؿبب الخُىع الخ٨ىىلىجي الظي مـ  قهض

ا في اإلاٗامالث وألاوكُت الا٢خهاصًت، وػٍاصة  ما٫ التي قهضث جُىعا ملخْى الا٢خهاصًاث، ؤو ب٩ىهه حؼء مً بِئت ألٖا

١ اؾخىحب ألامغ بٞهاح ال٣ُإ الٗام ًٖ حجم الخٗامل بحن مسخل٠ اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن، وفي َظا الؿُا

اإلاٗلىماث اإلاالُت للٗملُاث التي ٣ًىم بها إلاسخل٠ مؿخسضمي َظٍ اإلاٗلىماث مثل الؿلُاث اإلاالي التي ج٣ىم بخجمُ٘ 

َظٍ اإلاٗلىماث في بَاع جُب٤ُ ألاَضاٝ الؿُاؾُت للخ٩ىماث، و٦ظا الؿعي للخد٤٣ مً ٞٗالُت الؿُاؾت الى٣ضًت 

الخ٩ىماث. خُث ْهغ ما ٌؿمى باإلاداؾبت الٗمىمُت ؤو مداؾبت ال٣ُإ الٗام لخىُٓم ٖملُت بٖضاص واإلاالُت لهظٍ 

غيها بك٩ل ًخىا٤ٞ بحن مسخل٠ اإلااؾؿاث والهُئاث الخ٩ىمُت التي جسً٘ لهظٍ اإلاداؾبت،  اإلاٗلىماث اإلاالُت، ٖو

غ هٓام ع٢ابت ٞٗ ا٫ ٖلى ال٣اثمحن ٖلى حؿُحر اإلااؾؿاث وتهضٝ َظٍ اإلاداؾبت ؤًًا الى يمان خٟٔ اإلاا٫ الٗام وجٍُى

والهُئاث الخ٩ىمُت وجدضًض مؿاولُاتهم والتزاماتهم ججاٍ الؿلُاث اإلاٗىُت والهالخُاث التي ًدىػَا َاالء 

ت مً اإلاغاؾُم وال٣ىاهحن التي جسخل٠ بازخالٝ زهىنُاث الىٓام الا٢خهاصي.  اإلاؿاولحن، مً زال٫ مجمٖى

٣اعباث ُٞما ًسو اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام بال ؤن َظا الازخالٝ لم اٖخمض مسخل٠ الضو٫ ٖلى مسخل٠ اإلا

ًضم هٓغا للترابِ التي حكهضٍ الهُئاث الٗمىمُت باإلااؾؿاث الا٢خهاصًت وحكابه اإلاٗامالث، زهىنا ل٩ىن ؤٚلب 

إلاداؾبت الضولُت اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت حٗخمض ٖلى ؤهٓمت مداؾبُت مؿخمضة مً اإلاغحُٗت الضولُت اإلاخمثلت في مٗاًحر ا

٦جؼء مً ٖملُت الخىا٤ٞ الضولي لخىخُض اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت ٖلى اإلاؿخىي  ؾاب٣ا ومٗاًحر ؤلاباٙل اإلاالي الضولُت خالُا،

الضولي وحؿهُل اهخ٣ا٫ ألامىا٫ واهتهاػ ٞغم الاؾدثماع بحن الضو٫ وجد٤ُ٣ حملت مً ألاَضاٝ ًسضمها َظا الخىخُض، 

لى ٚغاع اإلاداؾبت اإلاال حر بَاع مغحعي صولي إلاداؾبت ال٣ُإ الٗام، وحٗٝغ ٖو ُت للماؾؿاث الا٢خهاصًت، ٣ٞض جم جٞى

َظٍ اإلاغحُٗت بمٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام، خُث جهضع َظٍ اإلاٗاًحر ًٖ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

غ ؤ غ١ مداؾبُت جٞى غ ؤؾـ وؾُاؾاث َو ىجلي الهضٝ مجها جٍُى ًٞل اإلاٗلىماث اإلاالُت حىصة لل٣ُإ الٗام، ٍو

اتها ًما ًخماشخى م٘ ال٣ُإ الٗام باألزو ٢اثمت ألاصاء  و٢ُمت، وجىٓم َظٍ اإلاٗاًحر ٦ُُٟت ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت ومدخٍى

اإلاالي والتي حٗٝغ ؤًًا ب٣اثمت العجؼ ؤو الٟاثٌ، بط جمحز َظٍ ال٣اثمت  مداؾبت ال٣ُإ الٗام ًٖ اإلاداؾبت اإلاالُت 

 ؿاب الضزل بضال ًٖ َظٍ ال٣اثمت.التي حٗغى خ

 مما ؾب٤ ًم٨ً َغح الدؿائ٫ الخالي:

ت في  1ما مضي جُاب٤ مخُلباث مُٗاع اإلاداؾبت الضولي ع٢م  - م٘ اإلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 ٖغى اإلاٗلىماث اإلاالُت لألصاء اإلاالي?

 بحابت ًٖ ؤلاق٩الُت الؿاب٣ت ًم٨ً وي٘ الٟغيُت الخالُت:

داؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام لٗغى ٢اثمت ؤصاء مالي جسخل٠ ًٖ مخُلباث ًاصي جبجي مٗاًحر اإلا

 اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ.
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 : الضعاؾتؤَمُت  -

حر بَاع هٓغي للمداؾبت ٖلى اإلاؿخىي الضولي واإلاؿخىي اإلادلي  الٗمىمُت جخمثل ؤَمُت َظٍ الضعاؾت في جٞى

ت م٩اهت اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت ُما ًسو ٢اثمت ألاصاء اإلاالياإلا٣اعهت بحن مخُلباث ٧ل مجهما ٞ، و٦ظا الجؼاثغي  ، ومٗٞغ

ت بحن اإلاماعؾاث ٖلى اإلاؿخىي الضولي  .الجؼاثٍغ

 : الضعاؾتؤَضاٝ  -

ت مً الى٣اٍ مً بُجها   :تهضٝ الضعاؾت لخد٤ُ٣ مجمٖى

 عي الخام باإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ  .الخُغ١ لئلَاع الدكَغ

  ت اإلااإلا٣اعهت بحن مخُلباث ُٞما ًسو  1ع٢ملل٣ُإ الٗام ومُٗاع اإلاداؾبت الضولي داؾبت الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 .ٖغى ٢اثمت ألاصاء اإلاالي

  ٘في اإلاُضان الٗملي الجؼاثغي الٗمىمُت داؾبت اإلاالخُغ١ لىا٢. 

 :اإلاىهج اإلاخب٘ 

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي لخىاو٫ مخٛحراث الضعاؾت و٦ ظا اإلاىهج اإلا٣اعن جم زال٫ َظٍ الضعاؾت الٖا

ت ه٣اٍ الدكابه والازخالٝ التي جغبِ َظٍ اإلاخٛحراث  .بمٗٞغ

٣ا إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام: -2  اإلاداؾبت الٗمىمُت ٞو

مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٖلى خى٦مت اإلاداؾبت الٗمىمُت اإلاُب٣ت في اإلااؾؿاث التي  حٗمل

غ َظٍ اإلاٗاًحر مً َٝغ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ جيكِ يمً ال٣ُإ الٗام،  خم جٍُى ٍو

غ َظٍ اإلاٗاًحر، ٦ما حٗمل َظٍ اإلاىٓمت  ،IPSASBالٗام ها في جٍُى خُث ٌٗخبر اإلاجلـ اإلاىٓمت الىخُضة مً هٖى

ا. IFACبالخيؿ٤ُ م٘ اإلاىٓمت الضولُت للمداؾبحن  غ اإلاٗاًحر ووكَغ  في جٍُى

 :حر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام حٍٗغ٠ ووكإة مٗاً -1.2

ًم٨ً حٍٗغ٠ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٖلى ؤجها بُاهاث مهضعة مً َٝغ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت 

تراٝ، ال٣ُاؽ والاٞهاح ًٖ اإلاٗامالث  الضولُت لل٣ُإ الٗام خُث حٗمل َظٍ اإلاٗاًحر ٖلى جدضًض ؤؾـ الٖا

غ همىطج لٗغى ال٣ىاثم اإلاالُت الخانت الا٢خهاصًت التي ج٣ىم بها اإلا اؾؿاث التي جيكِ في ال٣ُإ الٗام، ٦ما جٞى

 .بهظٍ اإلااؾؿاث

حٗىص وكإة مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام الى ْهىع مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت الظي جم 

غ ًٖ هخاثج ؤٖما٫ اإلااؾؿاث حر بَاع مداؾبي للخ٣ٍغ ٩ا لخٞى حر ٢ىاثم مالُت ٢ابلت  بوكاءٍ في ؤمٍغ الخ٩ىمُت، وجٞى

للم٣اعهت بحن اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت وهٓحرتها في ال٣ُإ الا٢خهاصي، وبُهىع خغ٦ت الخىخُض اإلاداؾبي وجؼاًض ؤَمُت 

جىاحض ؤؾـ مداؾبُت مىخضة ٖلى اإلاؿخىي الضولي، جم جبجي هٟـ الاججاٍ ُٞما ًسو مدؿبت ال٣ُإ الٗام وجم 

داؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٦هُئت جابٗت للمىٓمت الضولُت للمداؾبحن، وجم بنضاع مٗاًحر جإؾِـ مجلـ مٗاًحر اإلا
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اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام باالؾدىاص الى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ومٗاًحر ؤلاباٙل اإلاالي الضولُت والتي حٗخمض ٖلى 

ذ َظٍ اإلاٗاًحر ٢بىال الخام ب٣ 7ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ماٖضا اإلاُٗاع اإلاداؾبت الضوعي ع٢م ٞغ ىت، ٖو اثمت جض٣ٞاث الخٍؼ

ٖلى اإلاؿخىي الضولي خُث ٢امذ الٗضًض مً الضو٫ بدبجي َظٍ اإلاٗاًحر ؤو بحغاء حٗضًالث ٖلى هٓمها اإلاداؾبُت اإلاٗخمضة 

ل الهُئت اإلاهضعة لهظ ٍ اإلاٗاًحر في ا٢خهاصًاتها بما ًخماشخى م٘ مٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام، وجم صٖم وجمٍى

ؿمذ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  مً َٝغ الٗضًض مً اإلاىٓماث مثل البى٪ الضولي ونىضو١ الى٣ض الضولي، َو

خم مىا٢كت َظٍ آلاعاء وفي خالت ٢بىلها ًخم بصعاحها يمً  غاٝ اإلاٗىُت ٍو لل٣ُإ الٗام الخٗل٤ُ ٖلى بنضاعاجه مً ألَا

ما٫ الخانت باإلاجلـ، وطل٪ لًما  )p. 23، 2022(٢مى آؾُت، ن الكٟاُٞت والجىصة في بٖضاص َظٍ اإلاٗاًحرحضو٫ ألٖا

 ؤَضاٝ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام: -2.2

بت الضولُت لل٣ُإ الٗام في جدؿحن حىصة اإلاٗلىمت اإلاالُت الهاصعة ًٖ ًخمثل الهضٝ ألاؾاسخي إلاٗاًحر اإلاداؾ

اإلااؾؿاث التي جيكِ في ال٣ُإ الٗام، باإلياٞت الى جد٤ُ٣ الخ٣اعب والخىا٤ٞ الجؼجي بحن اإلاداؾبت اإلاالُت الخانت 

ٗاًحر الى جد٤ُ٣ حملت التي جماعؽ في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت واإلاداؾبت الٗمىمُت لل٣ُإ الٗام. ٦ما تهضٝ ؤًًا اإلا

 :(Thomas & Marqués, 2018, p. 4)مً ألاَضاٝ ألازغي مً بُجها

غ مٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىمُت في مسخل٠ صو٫ الٗالم؛ -  جٍُى

حر مٗلىماث مالُت حؿمذ بخ٣ُُم -  ؛إلااؾؿاث ال٣ُإ الٗام ألاصاء جٞى

 جُب٤ُ مبضؤ مداؾبت الالتزام؛ -

خماص  -  ٖلى ال٣ُض اإلاؼصوج؛جدؿحن اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت مً زال٫ الٖا

ُت الجد٤ُ٣  - غ اإلاالُت لل٣ُإ في ىٖى غ الٗامٖغى الخ٣اٍع  ؛وجىخُض َظٍ الخ٣اٍع

 ث مً َٝغ اإلاض٣٢حن؛بااإلاهاص٢ت ٖلى الخؿااإلاداؾبت الٗمىمُت بةصعاج جضُٖم  -

 جد٤ُ٣ الكٟاُٞت واإلاهضا٢ُت واإلاىزى٢ُت ٖلى اإلاٗلىمت اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام. -

  :1مُٗاع اإلاداؾبت الضولي لل٣ُإ الٗام ع٢م -3.2

إ الٗام ٦ُُٟت جُب٤ُ اإلاداؾبت الٗمىمُت يمً اإلااؾؿاث الخابٗت جدضص مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُ

لل٣ُإ الٗام، وجم في َظا الؿُا١ جسهُو ٧ل مُٗاع مداؾبي لُدىاو٫ ٢ًُت مداؾبُت مدضصة، وجم جسهُو 

٣ه ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت للماؾؿاث  1مُٗاع اإلاداؾبت الضولي لل٣ُإ الٗام ع٢م  لخدضًض الىمىطج الظي ًخم ٞو

 :(caroline & Isabelle Andernack, 2016, p. 3)مُت، وجخمثل َظٍ ال٣ىاثم فيالٗمى 

 ٢اثمت اإلاحزاهُت. -

 ٢اثمت ألاصاء اإلاالي والتي حٗٝغ ؤًًا ب٣اثمت العجؼ والٟاثٌ. -

 ٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت. -

 ٢اثمت الخٛحراث في نافي ألانى٫. -

 مالخ٤ ال٣ىاثم اإلاالُت. -

اإلاالي  ٨ًمً الازخالٝ بحن اإلاداؾبت اإلاالُت في ال٣ُإ الا٢خهاصي ومداؾبت ال٣ُإ الٗمىمي في ٢اثمت ألاصاء

غح٘  والتي حٗٝغ ؤًًا ب٣اثمت العجؼ والٟاثٌ، بط ؤن اإلاداؾبت اإلاالُت حٗغى ٢اثمت الضزل ٖىى َظٍ ال٣اثمت، ٍو
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الازخالٝ بحن مداؾبت ال٣ُإ الٗام ومداؾبت ال٣ُإ الا٢خهاصي الى ازخالٝ بىىص اإلاضازُل باألزو بحن اإلااؾؿاث 

ل٣اثمت بٗغى اإلاٗلىماث الالػمت خى٫ مضازُل ومهاٍع٠ الا٢خهاصًت وماؾؿاث ال٣ُإ الٗام، وج٣ىم َظٍ ا

 .(Bellanca & Vandernoot, 2013, p. 129)اإلااؾؿت اإلاُب٣ت للمداؾبت الٗمىمُت

ضٝ اإلاُٗاع  -1.3.2  :هُا١ َو

غ اإلاُٗاع  ألاؾاؽ لٗغى البُاهاث اإلاالُت لؤلٚغاى الٗامت مً ؤحل  1 لل٣ُإ الٗام ع٢م اإلاداؾبي الضولي ًٞى

في الٟتراث الؿاب٣ت، ومً هاخُت ؤزغي، م٘ البُاهاث ماؾؿت يمان ٢ابلُت اإلا٣اعهت مً هاخُت م٘ البُاهاث اإلاالُت لل

دضص اإلاُٗاع اإلاخُلباث ؤلا  حمالُت لٗغى البُاهاث اإلاالُت اإلاٗضة في بَاع اإلاالُت ل٨ُاهاث ال٣ُإ الٗام ألازغي. ٍو

٣ضم جىححهاث بكإن ٩َُل َظٍ البُاهاث اإلاالُت واخخُاحاتها الضهُا.  ٦ما ٌٗمل اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١، ٍو

تراٝ باإلاٗامالث اإلادضصة لخدضًض ٦ُُٟت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ألازغي لل٣ُإ الٗام اإلاُٗاع بالخيؿ٤ُ م٘  الٖا

ا مً ألاخضار و٢ُاؾها، وما ٣ًابلها مً مخُلباث ال٨ك٠ ًٖ البُاهاث حَر اإلاؿخسضمت في ٖملُت ال٣ُاؽ يمً  ٚو

 .بًًاخاث ال٣ىاثم اإلاالُت وملخ٣اتها

ُىُب٤ ٖلى حمُ٘ البُاهاث اإلاالُت لؤلٚغاى لل٣ُإ الٗام ٞ 1ؤما باليؿبت لىُا١ مُٗاع اإلاداؾبت الضولي ع٢م 

 ,IPSASB)باليؿبت للماؾؿاث التي جيكِ في ال٣ُإ الٗام إلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١الٗامت اإلاٗضة في بَاع ا

2003, p. 1). 

 مخُلباث اإلاُٗاع في ٖغى اإلاٗلىماث اإلاالُت لألصاء اإلاالي : -2.3.2

بإجها ٢اثمت العجؼ والٟاثٌ ٖلى ؤجها ال٣اثمت التي حكمل ٧اٞت  ٌٗٝغ اإلاُٗاع ٢اثمت ألاصاء اإلاالي والتي حٗٝغ ؤًًا

تراٝ بها زال٫ الٟترة اإلاالُت، ما ٖضا جل٪ اإلاهاٍع٠ وؤلاًغاصاث التي جىو باقي  بىىص ؤلاًغاصاث واإلاهاٍع٠ التي جم الٖا

ؿخىحب اإلاٗ ُاع ٖلى ؤن ٌكمل مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٖلى ؤال ًخم ٖغيها زال٫ َظٍ ال٣اثمت، َو

 :(IPSASB, 2003, pp. 35–36)مدخىي َظٍ ال٣اثمت البىىص الخالُت ٦دض ؤصوى في ٖملُت ٖغى َظٍ ال٣اثمت

 :بًغاصاث الٟترة اإلاالُت بكٍغ ًخم ٖغى البىىص الخالُت بك٩ل مؿخ٣ل 

 ٠ُ مالي ؤو جإحُل صٞ٘،ؤلاًغاصاث ال  خانت بالٟىاثض اإلاالُت الىاججت ًٖ ؤي ٖملُت جْى

  سُت ٤ همىطج الخ٩لٟت الخاٍع ألاعباح الىاججت ًٖ اؾدبٗاص ؤو بُ٘ ألانى٫ اإلا٣اؾت ٞو

 وباألزو ألانى٫ اإلاهخل٨ت جماما.

 .الخ٩ال٠ُ اإلاالُت التي جدملتها اإلااؾؿت زال٫ الٟترة اإلاالُت 

  نى٫ التي بدىػة اإلااؾؿت وفي خالت وحىص اؾترحاٖاث لخؿاثغ ال٣ُمت ًخم ٖغيها زؿاثغ ال٣ُمت لبىىص ألا

 بك٩ل مىٟهل ٦ةًغاصاث.

  ٘ خهت اإلااؾؿت مً ٞاثٌ ؤو عجؼ اإلااؾؿاث الٟغوٕ باليؿبت للماؾؿت ألام و٦ظا هخاثج ؤٖما٫ اإلاكاَع

 اإلاكتر٦ت التي حؿاَم ٞحها ماؾؿت ال٣ُإ الٗام.
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 ًٖ سُت ال٣ابلت  ألاعباح ؤو الخؿاثغ الىاججت حُٛحر همىطج ٢ُاؽ اإلاخب٘ لؤلنى٫ اإلاالُت مً همىطج الخ٩لٟت الخاٍع

 لالَخال٥ الى همىطج ال٣ُمت الٗاصلت مً زال٫ ألاعباح والخؿاثغ.

  ٣ا لىمىطج ألاعباح والخؿاثغ اإلاٗتٝر بها ؾاب٣ا في بىىص خ٣ى١ اإلال٨ت الخانت باألنى٫ اإلاالُت اإلا٣اؾت ٞو

تراٝ بها في ٢اثمت ألاصاء اإلاالي للٟترة.ال٣ُمت الٗاصلت مً زال٫   بىىص خ٣ى١ اإلال٨ُت ًخم الٖا

 .بت الخام بالخسلي ًٖ ألانى٫ اإلاغجبُت بالٗملُاث اإلاخى٢ٟت للماؾؿت  الغبذ او الخؿاعة ٢بل الًٍغ

 .ٞاثٌ ؤو عجؼ الٟترة اإلاد٤٣ 

ؤًٞل لل٣اثمت اإلاالُت  ٌؿمذ اإلاُٗاع ؤًًا بٗغى ؤي بىىص وج٣ؿُماث بطا ٧ان ٖغى َظٍ البىىص ؾِؿمذ بٟهم

٤ الىمىطج الخالي: م٨ً ٖغى ٢اثمت ألاصاء اإلاالي ٞو  وبخ٣ُُم ؤًٞل لؤلصاء اإلاالي الخام باإلااؾؿت، ٍو

٤ مُٗاع اإلاداؾبي الضولي لل٣ُإ الٗام ع٢م 1الجضو٫ ع٢م   .1: همىطج ٖغى ٢اثمت ألاصاء اإلاالي ٞو

 ٢اثمت ألاصاء اإلاالي

 اإلابلٜ اإلاالخٓت البُان

 ضازُل:اإلا -1

الث الخ٩ىمُت. -  الخدٍى

٘ اإلاكتر٦ت. -  اإلاضازُل مً الٟغوٕ واإلاكاَع

 اإلاضازُل اإلاالُت. -

 ؤعباح الخىاػ٫ ًٖ ؤنى٫ ؤو اؾدبٗاصَا. -

 اؾترحاٖاث زؿاثغ ال٣ُمت اإلاٗتٝر بها مؿب٣ا. -

 مضازُل ؤزغي. -

  

   بحمالي اإلاضزالث. -2

3- :٠  اإلاهاٍع

٠ اإلاؿخسضمحن. -  عواجب ومهاٍع

غاٝ زاعحُت. - الث والهباث أَل  الخدٍى

 الخضماث الخٗا٢ضًت. -

٠ الدكُٛلُت ألازغي.-  اإلاهاٍع

٠ الخى٣ل. -  مهاٍع

 اَخال٧اث ألانى٫. -

 زؿاثغ ال٣ُمت ًٖ ألانى٫. -

 زؿاثغ الخىاػ٫ ًٖ ؤنى٫ ؤو اؾدبٗاصَا. -

 ؤعباح وزؿاثغ حُٛحر همىطج ٢ُاؽ ألانى٫ اإلاالُت. -

٠ اإلاالُت. -  اإلاهاٍع

  

   بحمالي الخ٩ال٠ُ. -4

   نافي ٞاثٌ ؤو عجؼ الٟترة اإلاالُت. -5

Source: Caroline Aggestam, Isabelle Andernack, interpretation and application of IPSAS, john wiley 

and sons, Chichester, United Kingdom, 2016, p 71. 
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لالٖخباعاث الٗامت لٗغى ال٣ىاثم اإلاالُت، خُث مً بحن  ًمخثل همىطج ٖغى ٢اثمت ألاصاء اإلاالي الؿاب٤ الظ٦غ 

ىتـ و٦ظا ؤًًا  خباعاث مبضؤ بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ماٖضا باليؿبت ل٣اثمت جض٣ٞاث الخٍؼ َظٍ الٖا

خباعاث، ٦ما هالخٔ ؤن َظا الىمىطج ٌٗخمض ؤًًا ٖلى  ا مً الٖا حَر هٓام الاحؿا١ في الٗغى وألاَمُت اليؿبُت ٚو

خماص ٖلُه  ؤلاخالت الظي ٌؿمذ بٟهم ٦ُُٟت ٢ُاؽ وخؿاب وبٖضاص ٢اثمت ألاصاء اإلاالي، بط ؤن هٓام ؤلاخالت ًخم الٖا

 لخٟؿحر مدخىي ال٣ىاثم اإلاالُت في بًًاخاث وملخ٣اث ال٣ىاثم اإلاالُت.

 :ام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ ومالمذ جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗ -3

باصعث الجؼاثغ هدى انالح هٓام اإلاداؾبت الخ٩ىمي، بضاًت بةنضاع حملت مً الىهىم الخىُٓمُت واإلاغاؾُم 

 الخىُٟظًت ونىال بلى نُاٚت مكغوٕ جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام.

  :مٟهىم اإلاداؾبت الٗمىمُت 1.3

٣ا إلاا حاء في ال٣اهىن اإلااعر في   إلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت اإلاٗض٫ واإلاخمم باإلاغؾىم ا 1990ؤوث  15ٞو

٣ًهض باإلاداؾبت الٗمىمُت ٧ل " 1992اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  1992ؤ٦خىبغ  11اإلااعر في  04-92الخىُٟظي ع٢م 

الضولت ال٣ىاٖض وألاخ٩ام ال٣اهىهُت التي جبحن وجد٨م ٦ُُٟت جىُٟظ ومغا٢بت اإلاحزاهُاث والخؿاباث والٗملُاث الخانت ب

جي الكٗبي ومجلـ اإلاداؾبت واإلاحزاهُاث اإلالخ٣ت واإلاحزاهُاث مً الجماٖاث اإلالُت  واإلاجلـ الضؾخىعي واإلاجلـ الَى

ً بالهٝغ واإلاداؾبحن الٗمىمُحن  واإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي ٦ما ًبحن ؤًًا الالتزاماث آلامٍغ

٣هض بدىُٟظ اإلاحزاهُت ٧ل جىُٟظ   .)1990( "الى٣ٟاث وجدهُل الاًغاصاثومؿاولُاتهم، ٍو

هي جل٪ اإلاداؾبت اإلاىحهت زهُها لخضمت ٚغى ؤو ؤٚغاى اإلااؾؿاث الٛحر "٦ما حٗٝغ اإلاداؾبت الٗمىمُت 

البلضًت، الىػاعة، ( ا٢خهاصًت، ؤي اإلااؾؿاث طاث الُاب٘ ؤلاصاعي والتي حٗىص في وناًتها الى الضولت ؤو َُئاتها ال٣اٖضًت

ؿمحها البٌٗ باإلاداؾبت اإلاىاػهاجُت ألجها جبجى ٖلى ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث، ٞهي بالخالي مداؾبت ممحزة ج٣ىم  )الىالًت... َو

غة مً َٝغ الضولت في ق٩ل ه٣ٟاث مىػٖت ٖلى ؤلاًغاصاث الٗامت  ، لظل٪ )ال٣ُإ الخ٩ىمي(ٖلى حؿُحر ؤلاًغاصاث اإلاٞى

اع،  "٩اهحزماث زانتجد٨مها بحغاءاث ومُ  .)1999(ََغ

  :ؤَضاٝ اإلاداؾبت الٗمىمُت 2.3

ظا مً  ُت خى٫ وكاٍ ال٣ُإ الٗام، َو حر بُاهاث ومٗلىماث مىيٖى بن الهضٝ مً اإلاداؾبت الٗمىمُت َى جٞى

ن نٝغ وجضاو٫ اإلاا٫ الٗام مً ؤحل جد٤ُ٣ الكٟاُٞت والغقاصة في نٝغ وجضاو٫ اإلاا٫ الٗام، مما ًيخج ًٖ طل٪ بُا

م٨ً جدضًض ألاَضاٝ ُٞما ًلي   :)2011(ٞهُم، حهت وهخاثج جىُٟظ الٗملُاث اإلاالُت مً حهت ؤزغي، ٍو

٤ جُب٤ُ الغ٢ابت اإلاالُت  - الخد٤٣ مً اخترام جغازُو اإلاحزاهُت في مجا٫ ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث وطل٪ ًٖ ٍَغ

 ؛ىاء٢ٍبل الهٝغ وؤز

حر هٓام ع٢ابت صازلُت ٞٗا٫ ًًمً خماًت اإلاا٫ الٗام، بياٞت بلى بزباث خ٣ى١ الضولت والتزاماتها اإلاالُت  - جٞى

اء بالتزاماجه  ؛ومخابٗت جدهُل خ٣ى٢ها والٞى

اء بها -  ؛جد٤ُ٣ الغ٢ابت ٖلى الالتزاماث اإلاالُت إلاسخل٠ وخضاث ال٣ُإ الٗام ومخابٗت الٞى

حر البُاهاث خى٫ خغ٦ت ا - ىت الٗمىمُت ومً ؤحل جٞى لخض٣ٞاث الى٣ضًت مً ؤحل جدضًض الىيُٗت اإلاالُت للخٍؼ

ىت ل الخٍؼ  ؛اجساط ال٣غاع وجدضًض مهاصع جمٍى
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حر اإلاٗلىماث الالػمت لخدضًض اإلاغا٦ؼ اإلاالُت للىخضاث الخ٩ىمُت اإلاسخلٟت وعؾم ؾُاؾاتها واجساط ال٣غاعاث  - جٞى

 ؛اإلاىاػهت الٗامت للضولت في الٟتراث اإلا٣بلتاإلاخٗل٣ت بها، بما ٌؿاٖض ٖلى بٖضاص ج٣ضًغاث 

بْهاع هخاثج جىُٟظ ٢اهىن اإلاالُت م٘ ج٣ضًم البُاهاث الالػمت لخىيُذ الىخاثج الا٢خهاصًت واإلاالُت اإلاترجبت ٖلى  -

 ؛ؤوكُت الخ٩ىمت

٤ م٣اعهت ألاصاء الٟٗلي م٘ جى٢ٗاث ألاصاء اإلاسُِ له - حر البُاهاث الالػمت لخ٣ُُم ألاصاء ًٖ ٍَغ في اإلاحزاهُت  جٞى

 ؛الٗامت

ت الخ٩ىمُت لخماًتها والخٟاّ ٖلحها مً الًُإ ؤو  - بخ٩ام الغ٢ابت ٖلى ألانى٫ اإلاملى٦ت للىخضاث ؤلاصاٍع

 الازخالؽ ؤو ؾىء الاؾخسضام.

  :مكغوٕ جىحه الجؼاثغ لخبني اإلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 3.3

مىمُت مً زال٫ مكغوٕ ٖهغهت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت ؾٗذ الجؼاثغ بلى جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الٗ

اٖخماصا في مدخىاَا ٖلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام، خُث حاء مكغوٕ ٖهغهت اإلاداؾبت الٗمىمُت 

ث لُدل مدل اإلاداؾبت الٗمىمُت الخ٣لُضًت والتي حٗخمض في جُب٣ُها ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي وبالخالي مدضوصًت في البُاها

 اإلاالُت. 

خىا٤ٞ  17جم جىهِب لجىت مً ؤحل نُاٚت ؤولُت للمكغوٕ، خُث جم ا٢تراح  مُٗاعا مداؾبُا بما ًدىاؾب ٍو

ت، وهي ٧الخالي  م٘ البِئت الجؼاثٍغ

 .2021: حضو٫ ؤلاًغاصاث في اإلااؾؿت لؿىت 2الجضو٫ ع٢م 

 مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىمُت لل٣ُإ الٗام

 ُاعاؾم اإلاٗ ع٢م اإلاُٗاع  

 ٖغى البُاهاث اإلاالُت 01اإلاُٗاع ع٢م 

 بُاهاث الخض٤ٞ الى٣ضي 02اإلاُٗاع ع٢م 

 ؤلاًغاصاث مً الخٗامالث الٛحر الخباصلُت 03اإلاُٗاع ع٢م 

باء 04اإلاُٗاع ع٢م   ألٖا

ىت الضولت 05اإلاُٗاع ع٢م   م٩ىهاث زٍؼ

 الضًىن وألاصواث اإلاالُت ألحل 06اإلاُٗاع ع٢م 

 ؾدثماعاث في اإلايكأث الؼمُلتالا  07اإلاُٗاع ع٢م 

 ٖغى مٗلىماث اإلاىاػهت في البُاهاث اإلاالُت 08اإلاُٗاع ع٢م 

 ألانى٫ اإلااصًت 09اإلاُٗاع ع٢م 

 ألانى٫ ٚحر اإلالمىؾت 10اإلاُٗاع ع٢م 

 اإلاسههاث، الالتزاماث وألانى٫ اإلادخملت 11اإلاُٗاع ع٢م 

 ؤلاًغاصاث مً الٗملُاث الخباصلُت 12اإلاُٗاع ع٢م 

 اإلاسؼوهاث 13اإلاُٗاع ع٢م 

 ٣ٖىص الاًجاع 14اإلاُٗاع ع٢م 
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 اهسٟاى ٢ُمت ألانى٫ الٛحر مىلضة للى٣ض 15اإلاُٗاع ع٢م 

 الؿُاؾاث اإلاداؾبُت، الخٛحراث في الخ٣ضًغاث اإلاداؾبُت وألازُاء 16اإلاُٗاع ع٢م 

 الخ٣ى١ ًٖ ألانى٫ اإلاخضاولت 17اإلاُٗاع ع٢م 

خماص ٖلىبٖضاص الباخثحن با ًاإلاهضع: م  .  )2020(مدمض،  :اٖل

ت مً ال٣ىاهحن والىهىم الخىُٓمُت مً ؤحل ؾٗحها بلى بنالح هٓام مداؾبت  ٢امذ الجؼاثغ بةنضاع مجمٖى

 ؾبخمبر 02اإلاخٗل٤ بال٣ىاهحن اإلاالُت الهاصع في  18/15ال٣ُإ الٗام، ومً ؤبغػ ال٣ىاهحن الهاصعة ال٣اهىن الًٗىي 

ضة الغؾمُت ع٢م  2018 ، خُث حاء َظا ال٣اهىن مً ؤحل الدؿُحر ال٣ٗالوي للمحزاهُت وجغقُض الى٣ٟاث 58في الجٍغ

الٗمىمُت وجدؿحن الدؿُحر الٗمىمي، و٦ظا اؾخٗما٫ م٣اعهت للؿىىاث اإلاايُت لى٣ٟاث وبًغاصاث الضولت، وحاءث َظٍ 

ٗالت اإلا٣اعهت لِـ لهضٝ بُٖاء عئٍت للمضي اإلاخىؾِ للى٣ٟاث  وؤلاًغاصاث  ٣ِٞ وبهما ًدُذ اجساط ٢غاعاث  ناثبت ٞو

 )2022(٢اصة،  بىاء ٖلى الؿىىاث اإلاايُت.

 :الضعاؾت الخُب٣ُُت لٗغى اإلاٗلىماث اإلاالُت لألصاء اإلاالي  -4

 :ج٣ضًم اإلااؾؿت مدل الضعاؾت  -1.4

ً اإلانهي ٖلى مؿخىي والًت ٢ؿىُُىت، وجم الخُب٣ُُت ٖلى الخالت اإلااجمذ الضعاؾت  لُت ألخض مٗاَض الخ٩ٍى

خدهل ٖلى بًغاصاجه ألاؾاؾُت مً اإلاحزاهُت التي ج٣ىم الخ٩ىمت  ازخُاع َظا اإلاٗهض هٓغا ل٩ىهه جاب٘ للضولت ٍو

ً والخٗلُم اإلانهي اإلاخىانلحن، باإلياٞت الى ؤخض الهىاص٤ً الخ٩ىم ُت بخسهُهها للىػاعة الىنُت ٖلى الخ٩ٍى

ً اإلاخىانل، وهٓغا  غ الخمهحن والخ٩ٍى جي لخٍُى ى الهىضو١ الَى ً َو ل َظا الىٕى مً الخ٩ٍى اإلاخسههت في جمٍى

ت اؾم اإلاٗهض والخسههاث التي جضعؽ ٖلى  لخؿاؾُت اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاضعحت في الضعاؾت ٣ٞض جم الخٟاّ ٖلى ؾٍغ

 لُت الخانت باإلاٗهض والتي ًٓهغ ٖلحها زخم اإلاداؾبُت الٗمىمُت.مؿخىي َظا اإلاٗهض، بال ؤهىا ٢مىا بةصعاج البُاهاث اإلاا

 ٖغى مٗلىماث ألاصاء اإلاالي في اإلااؾؿت : - 2.4

اٖخمضث اإلااؾؿت في ٖغيها للمٗلىماث الخانت باألصاء اإلاالي ٖلى مخُلباث اإلاداؾبت الٗمىمُت في ال٣اهىن 

صاء اإلاالي الى ٢ؿمحن، ٢ؿم زام باإلًغاصاث وآزغ الجؼاثغي، و٧ان طل٪ مً زال٫ ج٣ؿُم اإلاٗلىماث الخانت باأل 

ت مً الٟهى٫ جبحن مهضع ٧ل اًغاص،  زام باإلاهاٍع٠، ٖلى ؤن ًخم ج٣ؿم َاطًً ال٣ؿمحن بضوعَما الى مجمٖى

٣ت حٗغى اإلاهاٍع٠ طاث  والاؾخسضاماث الخانت ب٩ل مهغوٝ، وجم ججمُ٘ اإلاهاٍع٠ الخانت باإلااؾؿت لٍُغ

 واخض لدؿهُل ٞهم اإلاٗلىماث اإلاضعحت في الجضاو٫.الُبُٗت الىاخضة يمً حضو٫ 

ت للمحزاهُت اإلاسههت التي جم بٖضاصَا مً َٝغ اإلااؾؿت واإلاخى٢٘  قملذ َظٍ الجضاو٫ اإلابالٜ الخ٣ضًٍغ

جدهُلها بطا ٧اهذ بًغاص، ؤو صٞٗها بطا  ٧اهذ مً اإلاهاٍع٠، بياٞت الى زاهت جبحن ألازغ اإلاالي للخٛحراث في ٖضص الٗاملحن 

اصة ؤو بالى٣هان، م٘ ٖغى اإلابالٜ اإلاخى٢ٗت بٗض الخصخُذ الخام بالخٛحراث ؾاب٣ت الظ٦غ، ٦ما حكمل َظٍ بال ٍؼ

ت اإلاٗضة لهظٍ  الجضاو٫ اإلابالٜ الخ٣ُ٣ُت التي جدهُلها ؤو ؾضاصَا، م٘ بصعاج اإلابالٜ اإلاخب٣ُت مً اإلاحزاهُت الخ٣ضًٍغ

ُما الخؿاباث، ٦ما ٢امذ اإلااؾؿت بدؿاب وؿبت اإلابالٜ الخ ٣ُ٣ُت التي جم جدهُلها ؤو ؾضاصَا مً اإلابلٜ اإلا٣ضع. ٞو

خماص ٖلى اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت:  ًلي وٗغى الجضو٫ الخام بةًغاصاث باإلااؾؿت بااٖل
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 .2021: حضو٫ ؤلاًغاصاث في اإلااؾؿت لؿىت 3الجضو٫ ع٢م

 اليؿبت ؤلاًغاصاث اإلادهلت  ؤلاًغاصاث اإلاخى٢ٗت البُان الٟهل

 %100  000,00 781 116  000,00 781 116 مً َٝغ الضولت ٖاهاث اإلاالُتؤلا  1

 -    - - بٖاهاث الجمُٗاث اإلادلُت 2

 -    - - الهباث 3

ً اإلاخىانل 4 غ الخمهحن والخ٨ٍى ني لخٍُى  %222  000,00 945 68  000,00 000 31 الهىضو١ الَى

 %28  250,00 276  000,00 989 ؤلاًغاصاث الخانت باإلاُٗم 5

 %32  200,00 64  000,00 200  ؤلاًغاصاث الخانت بالخىز٤ُ الخ٣ني والبُضاٚىجي 6

 %102  200,00 511  000,00 500    ؤلاًغاصاث الخانت بالحهو اإلاؿاثُت 7

8 ً  -    -    - ؤلاًغاصاث الخانت بالخ٨ٍى

 %13  200,00 51  000,00 400 ؤلاًغاصاث الخانت باالمخداهاث واإلاؿاب٣اث 9

 %191  299,75 870 2  000,00 500 1  ؤلاًغاصاث ألازغي  10

ً ؤلاهخاجي 11  -  000,00 792 3    - بًغاصاث ؤوكُت الخ٨ٍى

 -      - ؤلاًغاصاث الخانت بيكاَاث اإلاٗهض 12

ً الخٗا٢ضي 13  -      - ؤلاًغاصاث الخانت بالخ٨ٍى

 %146  948,82 113 21  000,00 470 14    اإلابالٜ اإلاخب٣ُت مً الؿىىاث الؿاب٣ت 14

 %129  698,57 405 214 000,00 840 165 اإلاجمٕى

خماص ٖلى اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت.  اإلاهضع: مً بٖضاص الباخثحن بااٖل

٣ا إلاخُلباث اإلاداؾبت الٗمىمُت  ًمثل الجضو٫ الؿاب٤ مٗلىماث خؿاباث الدؿُحر الخانت باإلااؾؿت اإلاٗضة ٞو

ت لؿىت الجؼاث  .2021ٍغ

 ٠ ؤما باليؿبت للمٗلىماث اإلاالُت الخانت باإلاهاٍع٠ ٣ٞض جم ج٣ؿُمها الى ٢ؿمحن، ٢ؿم زام باإلاهاٍع

الخانت باإلاؿخسضمحن ٧األحىع، الغواجب، اإلاىذ، ومسخل٠ اإلاهاٍع٠ اإلاغجبُت باإلاؿخسضمحن، ؤما ال٣ؿم الثاوي ٣ٞض 

ُما ًلي وٗغى الجضولحن الخانحن باإلاهاٍع٠ اقخمل ٖلى اإلاهاٍع٠ الدكُٛلُت والالػمت إلاماعؾت و كاٍ اإلاٗهض ٞو

 الؿاب٣ت الظ٦غ:

 : اإلاهاٍع٠ الخانت باإلاؿخسضمحن.4الجضو٫ ع٢م 

 الخُٗحن
ت البُان  اإلابالٜ الخ٣ضًٍغ

ت  اإلابالٜ الخ٣ضًٍغ

 اإلاٗضلت
 % الغنُض اإلابالٜ اإلاؿضصة

 الٟهل

 94 772,30 851 1 227,70 528 30  000,00 380 32  000,00 380 32 الخٗىًٍاث ألاؾاؾُت 1

ًاث 2  79 324,65 857 9 675,35 712 36  000,00 570 46  000,00 570 46 اإلاىذ والخٍٗى

ًاث اإلاخٗا٢ضًً 3  98 428,80 160 571,20 149 9  000,00 310 9  000,00 310 9 حٍٗى

 94 450,00 492 550,00 407 8  000,00 900 8  000,00 900 8 اإلاىذ 4

 39 000,00 923 18 000,00 077 12  000,00 000 31  000,00 000 31 حؿب٣ُاث ألاحىع  5

٠ الاحخماُٖت 6  94 776,84 616 1 223,16 713 25  000,00 330 27  000,00 330 27 اإلاهاٍع

 100 - 000,00 980 1  000,00 980 1  000,00 980 1 الخضماث الاحخماُٖت 8

 79 752,79 901 32 247,21 568 124 000,00 470 157 000,00 470 157 اإلاجامُ٘

خماص ٖلى اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت.  اإلاهضع: مً بٖضاص الباخثحن بااٖل
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2022 

 

ٌٗغى الجضو٫ الؿاب٤ مسخل٠ اإلاهاٍع٠ التي جدملتها اإلااؾؿت ُٞما ًخٗل٤ مهاٍع٠ اإلاؿخسضمحن وجم زال٫ 

ت لهظٍ اإلاهاع  ت اإلاٗضلت الخانت بالخٛحراث التي َغؤث ٖلى الجضو٫ بصعاج اإلابالٜ الخ٣ضًٍغ ٠ٍ، و٦ظا اإلابالٜ الخ٣ضًٍغ

ت َظٍ الالتزاماث واليؿبت التي جمثلها  ت ٞٗلُا لدؿٍى ٖضص اإلاؿخسضمحن الضاثمحن واإلاخٗا٢ضًً، باإلياٞت للمبالٜ اإلاضٖٞى

ت مً اإلابالٜ اإلا٣ضعة.  َظٍ اإلابالٜ اإلاضٖٞى

 ؿت.: اإلاهاٍع٠ الدكُٛلُت للماؾ5الجضو٫ ع٢م 

 الخُٗحن
ت البُان  اإلابالٜ الخ٣ضًٍغ

ت  اإلابالٜ الخ٣ضًٍغ

 اإلاٗضلت
 % الغنُض اإلابالٜ اإلاؿضصة

 الٟهل

ًاث  1 الخٍٗى

٠  اإلاهاٍع
126 000,00 126 000,00 124 688,00 1 312,00 99 

 100 45,00 955,00 86 000,00 87 000,00 87 اإلاٗضاث وألازار 2

 100 341,03 658,97 79 000,00 80 000,00 80 اللىاػم 3

 100 - 000,00 20 000,00 20 000,00 20 البضالث  4

ألاوكُت الث٣اُٞت  5

ايُت  والٍغ
- - - - - 

8  ً ٠ الخ٩ٍى  95 000,00 7 000,00 140 000,00 147 000,00 147 مهاٍع

٠ ؤزغي  9  100 494,54 2 505,46 147 2 000,00 150 2 000,00 150 2 مهاٍع

٠ اإلا 10  100 197,25 802,75 419 000,00 420 000,00 420 غ٦باثمهاٍع

 100 419,49 580,51 639 000,00 640 000,00 640 قغاء مىاص الٗمل 11

ٗام 12 ٠ ؤلَا  59 998,00 742 1 002,00 557 2 000,00 300 4 000,00 300 4 مهاٍع

٠ الهُاهت 14  100 - 000,00 400 000,00 400 000,00 400 مهاٍع

 اإلاجامُ٘
8 370 000,00 8 370 000,00 6 615 192,69 1 754 807,31  79 

خماص ٖلى اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت.  اإلاهضع: مً بٖضاص الباخثحن بااٖل

ٌٗـغى الجــضو٫ الؿــاب٤ اإلاهـاٍع٠ الدكــُٛلُت اإلا٣ــضع جدملهـا مــً َــٝغ اإلااؾؿـت باإليــاٞت لؤلزــغ اإلاـالي الــظي ٢ــض 

الخٛحراث التي ٢ض جُغؤ ٖلى مه٠ اإلاؿخسضمحن، ٦ما ٌٗغى الجضو٫ ؤًًا اإلاهاٍع٠ ٩ًىن ٖلى َظٍ اإلاهاٍع٠ هدُجت 

 الٟٗلُت التي جم جدملها مً َٝغ اإلااؾؿت.

بٗـــض ٖـــغى ؤلاًـــغاصاث والخ٩ـــال٠ُ التـــي جدملتهـــا اإلااؾؿـــت زـــال٫ الـــضوعة اإلاالُـــت ًـــخم بٖـــضاص بُـــان جلخُصـــخي ٌؿـــمى 

ـــال١ اإلاداؾـــبي خُـــث ًبـــحن اإلا حزاهُـــت التـــي ٧اهـــذ بدـــىػة اإلااؾؿـــت زـــال٫ الؿـــىت اإلاالُـــت ومـــا جـــم بالىيـــُٗت اإلاداؾـــبُت وؤلٚا

ــخم جًــمحن الٟــىاثٌ الؿــاب٣ت ٖــً الؿــىىاث  ُــ٤ ٞــاثٌ وعجــؼ، ٍو اهٟا٢ــه مــً َــظٍ اإلاحزاهُــت لــخم جدضًــض مــا بطا جــم جد٣

ٗــــغى َــــظا البُــــان ؤًًــــا الى٣ضًــــت الخانــــت باإلااؾؿــــت و٦ُُٟــــت جىػَــــ٘ َــــظٍ  الؿــــاب٣ت يــــمً َــــظا البُــــان الخلخُصــــخي، َو

ً اإلانهي:الى٣ ٓهغ في الجضو٫ الخالي بُان الٟاثٌ ؤو العجؼ الخام بمٗهض الخ٩ٍى  ضًت بحن خؿاباث اإلااؾؿت، ٍو

 .2021: بُان جلخُصخي للعجؼ ؤو الٟاثٌ الخام باإلااؾؿت لؿىت 6الجضو٫ ع٢م 

٠ ؤلاًغاصاث البُان  الغنُض اإلاهاٍع

   548,82 059 59 31/12/2020ٞاثٌ محزاهُت اإلاٗهض في 
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 258,47 222 83 440,10 183 131 149,75 346 155 31/12/2021الى 01/01/2021اإلاحزاهُت مً ٖملُاث 

   800,00 015 2 31/12/2020ٞاثٌ الٗملُاث زاعج اإلاحزاهُت في 

 900,00 686 3 925,15 410 6 025,15 082 8 31/12/2021الى 01/01/2021ٖملُاث زاعج اإلاحزاهُت مً 

 158,47 909 86 365,25 594 137 523,72 503 224 اإلاجامُ٘

 31/12/2021الى٣ضًاث في 

ىت   090,78 308 78  الخٍؼ

ضي للمٗهض    067,69 601 8  الحؿاب البًر

  158,47 909 86  اإلاجمٕى

خماص ٖلى اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت.  اإلاهضع: مً بٖضاص الباخثحن بااٖل

ُاث التي ماعؾها اإلاٗهض خؿب مخُلباث اإلاداؾبت الٗمىمُت في ًبحن البُان الخلخُصخي الؿاب٤ هخاثج الٗمل

خماص ٖلى جهي٠ُ اعجباٍ اإلاهاٍع٠ وؤلاًغاصاث بيكاٍ اإلاٗهض خُث جم بصعاج  الجؼاثغ، وجم الٟهل بحن الٗملُاث بااٖل

خُاصًت ٦ٗملُاث زاعج اإلاحزاهُت هٓغا لُبُٗتها الا  ت وؤلاًغاصاث اإلاؿخلمت ٚحر الٖا  ؾخثىاثُت.اإلاهاٍع٠ الاؾدثماٍع

٤ مخُلباث مُٗاع اإلاداؾبت الضولي لل٣ُإ الٗام ع٢م  -3.4  :1ٖغى مٗلىماث ألاصاء اإلاالي ٞو

ًىو اإلاُٗاع ٖلى ؤن ًخم ٖغى مٗلىماث ألاصاء اإلاالي يمً ٢اثمت حؿمى ب٣اثمت ألاصاء اإلاالي، خُث جدا٧ي َظٍ 

يخمي لل٣ُإ الٗام، وجم زال٫ الجاهب الىٓغي ال٣اثمت ٢اثمت الضزل في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت الخانت والتي ال ج

الخُغ١ لك٩ل ومدخىي َظٍ ال٣اثمت و٦ظا اإلاٗلىماث التي جمثل الخض ألاصوى والتي ًجب ٖغيها في نلب َظٍ ال٣اثمت 

ضاص َظٍ ال٣اثمت. ً اإلانهي إٖل خماص ٖلى اإلاٗلىماث اإلادهلت مً مٗهض الخ٩ٍى ُما ًلي ؾِخم الٖا  ٞو

٤ مخُلباث اإلاُٗاع : ٢اثمت ألا 7الجضو٫ ع٢م  ً اإلانهي ٞو  .IPSAS  1صاء اإلاالي إلاٗهض الخ٩ٍى

 ٢اثمت ألاصاء اإلاالي

 اإلابلٜ اإلاالخٓت البُان

 اإلاضازُل: -1

الث الخ٩ىمُت. -  الخدٍى

٘ اإلاكتر٦ت. -  اإلاضازُل مً الٟغوٕ واإلاكاَع

 اإلاضازُل اإلاالُت. -

 ؤعباح الخىاػ٫ ًٖ ؤنى٫ ؤو اؾدبٗاصَا. -

 اثغ ال٣ُمت اإلاٗتٝر بها مؿب٣ا.اؾترحاٖاث زؿ -

 مضازُل ؤزغي. -

 

1.1 

- 

- 

- 

- 

2.1 

 

185 726 000,00 

- 

- 

- 

- 

7 565 149,75 

 149,75 291 193 - بحمالي اإلاضزالث. -2

3- :٠  اإلاهاٍع

٠ اإلاؿخسضمحن. -  عواجب ومهاٍع

غاٝ زاعحُت. - الث والهباث أَل  الخدٍى

 الخضماث الخٗا٢ضًت. -

٠ الدكُٛلُت ألا -  زغي.اإلاهاٍع

٠ الخى٣ل. -  مهاٍع

 اَخال٧اث ألانى٫. -

 زؿاثغ ال٣ُمت ًٖ ألانى٫. -

 

1.3 

- 

2.3 

3.3 

4.3 

5.3 

- 

 

112 491 247,41 

- 

400 000,00 

3 540 929,48 

419 802,75 

10 698 157,32  

- 
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 زؿاثغ الخىاػ٫ ًٖ ؤنى٫ ؤو اؾدبٗاصَا. -

 ؤعباح وزؿاثغ حُٛحر همىطج ٢ُاؽ ألانى٫ اإلاالُت. -

٠ اإلاالُت. -  اإلاهاٍع

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 334,21 130 127 - بحمالي الخ٩ال٠ُ. -4

 815,54 160 66 - نافي ٞاثٌ ؤو عجؼ الٟترة اإلاالُت. -5

خماص ٖلى اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت.  اإلاهضع: مً بٖضاص الباخثحن بااٖل

ىض بٖضاص ٢اثمت ألاصاء اإلاالي اخترام ، وجم 2021ًٖلخو الجضو٫ الؿاب٤ الىيُٗت اإلاالُت للمٗهض زال٫ الؿىت 

، خُث جم اٖخماص ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٖىيا ًٖ ألاؾاؽ الى٣ضي 1مخُلباث مُٗاع اإلاداؾبت الضولي لل٣ُإ الٗام ع٢م 

م٘ الٗلم ؤن اإلاٗهض ًلتزم بؿضاص ه٣ٟاث الؿىت اإلاالُت يمً هٟـ الٟترة وبالخالي ٖىض م٣اعهت الى٣ٟاث اإلاؿضصة ٞٗلُا 

مؿخد٣ت الضٞ٘ هالخٔ جمازل البُاهاث، ٦ما جم اصعاج ؤلاًغاصاث الخانت باإلاٗهض يمً ٢اثمت ألاصاء اإلاالي م٘ الى٣ٟاث 

٣ت جخىا٤ٞ ومخُلباث ال٣اثمت اإلاالُت خُث جم اؾدبٗاص الٟاثٌ الخام بالؿىىاث الؿاب٣ت لخدضًض ألازغ اإلاالي  بٍُغ

اؾخسضام هٟـ اإلا٣اعبت ُٞما ًسو اإلاهاٍع٠ بط جم ٣ِٞ، وجم  2021للٗملُاث ؤلاًغاصًت الخانت بالؿىت اإلاالُت 

اؾدبٗاص اإلاهاٍع٠ اإلاٗاًىت مؿب٣ا واإلاخمثلت في الدؿب٣ُاث اإلا٣ضمت للٗاملحن في اإلاٗهض و٦ظا اؾدبٗاص اإلاهاٍع٠ 

ت التي جم اصعاحها في اإلاٗلىماث اإلاالُت خؿب مخُلباث اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ، وجم ؤًًا بياٞت  الاؾدثماٍع

ت.الا  ٣ا للمداؾبت الٗمىمُت الجؼاثٍغ تراٝ ٞو  َخال٧اث التي جمثل مهاٍع٠ ٚحر ه٣ضًت والتي ال حؿخجُب إلاخُلباث الٖا

 : ٢اثمت ؤلاًًاخاث الخانت ب٣اثمت ألاصاء اإلاالي8الجضو٫ ع٢م 

 الخىيُذ اإلاالخٓت

الث ؤلاًغاصاث اإلادهلت مً الهُئاث الخ٩ىمُت اإلاسخلٟت وجخ٩ى  1.1  ن مً:جمثل َظٍ الخدٍى

ً والخٗلُم اإلاهىُحن ب٣ُمت  - لها مً وػاعة الخ٩ٍى  بٖاهاث مالُت مً َٝغ الضولت جم جدٍى

 صج. 000,00 781 116

غ الخٗلُم والخٗلُم اإلاؿخمغ بٖاهاث  - جي لخٍُى  ب٣ُمت    الهىضو١ الَى

صج.  68 945 000,00 

 اإلاهاصع ألازغي جخمثل في:جمثل َظٍ ؤلاًغاصاث باقي ؤلاًغاصاث التي خهلها اإلاٗهض مً مسخل٠  2.1

 صج.276250.00بًغاصاث مُٗم اإلاٗهض  -

 صج.64200.00بًغاصاث الخىز٤ُ الخ٣جي والبُضاٚىجي  -

 صج. 511200.00بًغاصاث الخهو اإلاؿاثُت  -

 صج. 51200.00بًغاصاث الامخداهاث واإلاؿاب٣اث  -

ً ؤلاهخاجي  -  صج. 3792000.00بًغاصاث الخ٩ٍى

 صج2870299.75بًغاصاث ؤزغي  -

٠ اإلاؿخسضمحن ٧اٞت الخ٩ال٠ُ التي جدملها اإلاٗهض واإلاغجبُت باإلاؿخسضمحن والتي ج٣ضع ب٣ُمت  1.3 جمثل مهاٍع

صج مُغوح مجها الدؿب٣ُاث اإلامىىخت للٗما٫ ًٖ ٞتراث مالُت م٣بلت، وج٣ضع ٢ُمت الدؿب٣ُاث ب 124568247.21

 صج 12077000.00

٠ الهُاهت التي جدملتها اإلااؾؿت وج٣ضع ب الخضماث الخٗا٢ضًت وجىدهغ في َظٍ  2.3 الؿىت اإلاالُت الى مهاٍع

 صج400000.00.

٠ الدكُٛلُت ألازغي حكمل: 3.3  اإلاهاٍع

ًاث  - ٠ الخٍٗى  صج.124688.00مهاٍع

٠ اللىاػم اإلاؿتهل٨ت  -  صج.79658.97مهاٍع
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-  ً ٠ الخ٩ٍى  صج.140000.00مهاٍع

٠ مىاص الٗمل اإلاؿتهل٨ت  -  صج.639580.51مهاٍع

ٗام - ٠ الَا  صج.2557002.00مهاٍع

٠ ؤزغي  -  صج.2147505.46مهاٍع

٠ اإلاغجبُت بىؾاثل الى٣ل التي ال ًخم عؾملتها وجضعج يمً ٢اثمت ألاصاء اإلاالي وجىدهغ  4.3 ٠ الخى٣ل اإلاهاٍع جمثل مهاٍع

٠ جإمحن اإلاغ٦باث و٢ُمتها  ٠ الى٢ىص ومهاٍع ٠ اإلاغ٦باث التي حكمل مهاٍع  صج.419802.75َىا ٖلى مهاٍع

جمثل مهاٍع٠ الاَخال٥ ٢ُمت اَخال٥ ؤنى٫ اإلااؾؿت الٗضًضة وهٓغا الحؿإ ٢اثمت ألانى٫ اإلاهخل٨ت جم ججمُٗها  5.3

 صج.10698157.32يمً مبلٜ واخض ٣ًضع ب 

خماص ٖلى اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت. اإلاهضع:  مً بٖضاص الباخثحن بااٖل

الخانت بالبىىص اإلاضعحت في ٢اثمت ألاصاء اإلاالي، وحؿمذ َظٍ ال٣اثمت  ًمثل الجضو٫ الؿاب٤ ٢اثمت ؤلاًًاخاث

 بٟهم ؤًٞل ل٣اثمت ألاصاء اإلاالي واإلابالٜ اإلاضعحت في َظٍ ال٣اثمت.

 الخاجمت: -5

إلاكغوٕ جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام حغاء الاَخمام اإلاتزاًض بمحزاهُت الجؼاثغ  ا٢تراح حاء

ن الهضٝ مً جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام َى جد٤ُ٣ الكٟاُٞت واإلاهضا٢ُت الضولت، خُث ؤ

 للمٗلىماث والبُاهاث اإلاالُت وبُٖاء نىعة ناص٢ت ًٖ الىيُٗت اإلاالُت إلااؾؿاث ال٣ُإ الٗام.

ت في ال٣ُإ خاو٫ الباخثان مً زال٫ َظٍ الضعاؾت بلى جدلُل مضي جُاب٤ مخُلباث اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾب

ت في ٖغى اإلاٗلىماث اإلاالُت ل٣اثمت  )01(اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي ع٢م  ISPASSالٗام  م٘ اإلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 :ألاصاء اإلاالي، و٢ض جم الخىنل بلى الىخاثج الخالُت

ى نُٗض مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام تهضٝ بلى جد٤ُ٣ اإلاهضا٢ُت والكٟاُٞت واإلاىزى٢ُت ٖل -

 ؛اإلاٗلىمت اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام

غ اإلاالُت إلااؾؿاث ال٣ُإ الٗام وجسهُو اإلاىاعص بىاء  - بؾهام جُب٤ُ اإلاٗاًحر الضولُت في جدؿحن حىصة الخ٣اٍع

ُت  ؛ٖلى مٗلىماث ؤ٦ثر ز٣ت ومىيٖى

٠ الى٣ٟاث حٗخبر ٢اثمت ألاصاء اإلاالي مً ؤَم مسغحاث ال٣ىاثم اإلاالُت، خُث جبرػ َاجه ال٣اثمت مسخل -

 ؛وؤلاًغاصاث و٦ظا بُٖاء نافي ٞاثٌ ؤو عجؼ للٟترة اإلاالُت

ً اإلانهي جىنلىا بلى هدُجت ؤهه باإلم٩ان جُب٤ُ ما حاء  - جي للخ٩ٍى مً زال٫ الجاهب الخُب٣ُي ٖلى اإلاٗهض الَى

 ؛وباألزو ٢اثمت ألاصاء اإلاالي 01في اإلاُٗاع الضولي للمداؾبت في ال٣ُإ الٗام ع٢م 

ؤصاء اإلاٗهض مدل الضعاؾت مً زال٫ اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت في ٢اثمت ألاصاء اإلاالي وببغاػ الىدُجت  بم٩اهُت ٢ُاؽ -

 ؛للٟترة اإلاالُت

مً الضعاؾت الخُب٣ُُت اؾخيخجىا ؤًًا ٖضم جُاب٤ اإلاماعؾاث الخالُت للمداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ م٘  -

ت الخالُت ج٣خهغ ٖلى ٖغى ، وان اإلا1مخُلباث مُٗاع اإلاداؾبت الضولي لل٣ُإ الٗام ع٢م  ماعؾاث الجؼاثٍغ
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مهاصع ؤلاًغاصاث و٦ُُٟت جسهُهها لخُُٛت الى٣ٟاث باإلياٞت الى ويُٗت الخؿاباث الى٣ضًت في جهاًت 

 الٟترة اإلاالُت.

 :٢اثمت اإلاغاح٘  -6

اع )1 اث الجامُٗت، م)1999(ؤخمض ََغ  .29، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت في اإلااؾؿت، صًىان اإلاُبٖى

 .1990ؤوث  15اإلاىا٤ٞ ا 1411مدغم  24اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت اإلااعر في  21-90ن ع٢م ال٣اهى  )2

). اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام ٦ًــغوعة لخىخُــض مماعؾــاث اإلاداؾــبت الٗمىمُـــت ٢2022مــى آؾــُت. ( )3

ـــــــــــــــــــــــت للضعاؾـــــــــــــــــــــــاث اإلاداؾـــــــــــــــــــــــبُت واإلاالُـــــــــــــــــــــــت،   .40–23)، 2(7وخماًـــــــــــــــــــــــت اإلاـــــــــــــــــــــــا٫ الٗـــــــــــــــــــــــام . اإلاجلـــــــــــــــــــــــت الجؼاثٍغ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/178507 

، جبجــي اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام ٦ــإصاة لخدؿــحن حــىصة )2022(٢ــاصة بــً عخــى، ؤَغوخــت ص٦خــىعاٍ  )4

 ، حامٗت ؾُضي بلٗباؽ.-صعاؾت خالت-ال٣ُاؽ والاٞهاح اإلاداؾبي في الجؼاثغ 

غاء  )5 لب، ٢اضخي ٞاَمت الَؼ ٍى ، مضي جىا٤ٞ مكغوٕ مٗـاًحر اإلاداؾـبت لل٣ُـإ الٗـام فـي الجؼاثـغ )2020(مدمض َو

 .192-489، م01، الٗضص23م٘ اإلاغح٘ الضولي في ٖغى البُاهاث اإلاالُت، مجلت مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت، اإلاجلض 

، عؾـــالت م٣ضمـــت لىُـــل قـــهاصة اإلااحؿـــتر، هٓـــم اإلاداؾـــبت الٗمىمُـــت ٦ـــإصاة ٞٗالـــت فـــي حؿـــُحر )2011(وُٗجـــت ٞهـــُم (6

 ابت الجماٖاث اإلادلُت، حامٗت البلُضة.وع٢

7) Bellanca, S., & Vandernoot, J. (2013). Analysis of Belgian Public Accounting and Its Compliance with 

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 1, 6 and 22. International Journal of Business 

and Management, 8(9). https://doi.org/10.5539/ijbm.v8n9p122 

8) caroline,  aggestam, & Isabelle Andernack. (2016). Interpretation and Application of IPSAS  (1st ed.). 

john wiley and sons. 

https://books.google.dz/books?id=nwZhBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ipsas+book&hl=en&sa=X

&ved=2ahUKEwiiwvT55475AhX6gM4BHWhvB8EQ6AF6BAgEEAI#v=onepage&q=ipsas book&f=false 

9) IPSASB. (2003). INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS IPSAS 1-

PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS. IFAC. www.ifrs.org 

10) Thomas, M., & Marqués, B. (2018). IPSAS Explained: A Summary of International Public Sector 

Accounting Standards - Thomas Müller-Marqués Berger - Google Books (3rd ed.). john wiley and sons 

LTD. 

https://books.google.dz/books?id=wctHDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ipsas+book&hl=en&sa=X

&ved=2ahUKEwiiwvT55475AhX6gM4BHWhvB8EQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=ipsas book&f=false. 

 

 

 

 

 



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 84 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

ؤَم جُب٣ُاث اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت في ال٣ُإ الٗام مً زال٫ بعؾاء حىصة 

غ اإلاالُت   .الخ٣اٍع

The most important applications of international accounting standards in the public 

sector by establishing the quality of financial reports. 
 جؼاثغ/ الُاعثجحامٗت  /. بسخت بُاَغ ص

D. Bakhta bettahar / University of Tiaret / Algeria 

 

 ملخو الضعاؾت: 

مٗاًحر الٗاإلاُت للمداؾبت في ال٣ُإ الٗام. خُث ؤن جبجي الخ٩ىماث اإلاٗاًحر الضولُت في  هضٝ َظا البدث بلى جغ٦حز ٖلى ؤَمح

حر بُاهاث مالُت مدؿ٣ت و٢ابلت للم ٣اعهت في ميكئاث ال٣ُإ الٗام. ٞالهضٝ مً َظا اإلاُٗاع َى بعؾاء مباصت ال٣ُإ الٗام ؾُاصي بلى جٞى

غ اإلاالُت ًٖ ألانى٫ اإلاالُت والالتزاماث اإلاالُت التي ؾخ٣ضم مٗلىماث مُٟضة ومالثمت إلاؿخسضمي البُاهاث اإلاالُت ختى ج م٨جهم بٖضاص الخ٣اٍع

٣ُه ضم الخ٣ًُ بكإجها.مً ج٣ُُم مبالٜ الخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاؿخ٣بلُت للميكإة وجٞى  ا ٖو
ًخم جُب٣ُها مً ٢بل حمُ٘ اإلااؾؿاث في ال٣ُإ، ٖلى حمُ٘ ؤهىإ ألاصواث اإلاالُت  و٢ض زلهذ َظا البدث ٖلى ؤن َظا اإلاٗاًحر

غ اإلاالُت.  لخد٤ُ٣ الخماًت الالػمت للمل٨ُت الٗامت م٘ مغاٖاة مهالر اإلاخٗاملحن وحىصة في ج٣ٍغ

غ اإلاالُت.مٗاًحر اإلادا ال٩لماث اإلاٟخاخُت:  ؾبت الٗاإلاُت؛ ال٣ُإ الٗام؛ اإلااؾؿاث؛ الخ٣اٍع

 

Abstract: 

This research aims to focus on the most important international standards for accounting in the public sector. The 

adoption of international standards by governments in the public sector will lead to the provision of consistent and 

comparable financial data in public sector enterprises. The objective of this standard is to establish financial reporting 

principles for financial assets and financial liabilities that will provide useful and relevant information to users of financial 

statements to enable them to assess, reconcile, and uncertain amounts of the entity's future cash flows. 

We have concluded in this research that this standard is applied by all institutions to all types of financial 

instruments except for some shares in controlled or joint institutions. 

Keywords: international accounting standards; Public sector; institutions; financial reports. 

 :م٣ضمت

الضولُت في ْل ؾٗذ الٗضًض مً اإلايكاث الا٢خهاصًت في الٗضًض مً الضو٫ بلى جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت   

اإلاؿخجضاث اإلاىدكغة في آلاوهت ألازحرة، خُث اهدكغث ب٨ثرة ؤَمُت َظٍ اإلاٗاًحر لؤلهٓمت اإلاالُت واإلاداؾبُت، وطل٪ إلاا 

حر مٗلىماث مالُت وص٣ُ٢ت وقاملت ومىزى١ بها للمؿاءلت واجساط ال٣غاع الهاثب والظي  احؿمذ به مً قٟاُٞت وجٞى

 م.٩ًىن في مدله زانت في ٢ُإ الٗا

ضم ص٢تها، وبالخالي ٞخُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ًجٗله  ٞال٣ُإ الٗام ٌٗاوي صاثما مً ٢لت اإلاٗلىماث ٖو

حر البُاهاث الالػمت إلاسخل٠ ؤلاصاعاث الٗمىمُت التي  ًدهل ٖلى الٗضًض مً اإلاحزاث ٦ترقُض بصاعة اإلاا٫ الٗام وجٞى

٤ ٌٗبر ٖلُه لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغحىة مً زال٫ ونى٫ بلى الجىصة حؿاٖضَا ٖلى نى٘ ال٣غاعاث التي ج٩ىن بمثابت َ ٍغ

غ اإلاالُت اإلا٣ضمت ٩٦ل. ومىه ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت:  ؤَم جُب٣ُاث اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت في ماهي في الخ٣اٍع

غ اإلاالُت?  ال٣ُإ الٗام مً زال٫ بعؾاء مباصت الخ٣اٍع
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ُت:  ألاؾئلت الٟٖغ

 حر اإلاداؾبُت؟ما ماَُت اإلاٗاً -

 ماهي جُب٣ُاث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام؟ -

غ اإلاالُت؟ - ضاص الخ٣اٍع  ماهي مخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ٢ُإ الٗام إٖل

 الٟغيُاث

 اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت زالُت مً ؤي ُٖىب وجهى٘ الٟاع١ في اجساط ال٣غاع مً ٢بل اإلاداؾب؟ -

غ اإلاالُت.اإلاٗاًحر اإلا -  داؾبُت الضولُت جُب٣ُاجه في ال٣ُإ الٗام ٣ًطخي جهاثُا ٖلى عصاءة في ج٣اٍع

 اإلاىهج اإلاؿخسضم

 ماصة واؾخ٣هاء جدب٘ ٖلى ج٣ىم جدلُلُت صعاؾت زال٫ مً الخدلُلي الىنٟي جم اٖخماص في َظا البدث ٖلى اإلاىهج

ذيالخ الخدلُل بلى لجإها ٦ما الىخاثج، واؾخسالم وجدلُلها البدث غ ًٖ ؤَمُت إلادت لخ٣ضًم اٍع  اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر وجٍُى

ً الٗام ال٣ُإ في الضولُت ا. جخىلى التي الهُئت ٖو  بنضاَع

 ٩َُل البدث 

اقخمل َظا البدث ٖلى زالر مداوع، خُث ع٦ؼ اإلادىع ألاو٫ ٖلى ماَُت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت؛ واإلادىع 

مخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت ؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام؛ اإلادىع الثالث ع٦ؼ ٖلى جُب٣ُاث اإلاٗاًحر اإلاداالثاوي ع٦ؼ ٖلى 

غ اإلاالُت. ضاص الخ٣اٍع  الضولُت في ٢ُإ الٗام إٖل

 ماَُت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُتاوال: 

ٍغ وما اإلاباصت بلى اؾدىاصَا بلى ؤؾاؾا ًغح٘ ٖالمي ب٣بى٫  الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر جدٓى  مغوهت مً طل٪ ًٞى

ت اإلاداؾبُت الخ٣الُض باخخىاء ؾمدذ ت بَاع في اإلاخىٖى  ؤن الباخثحن مً الٗضًض اٖخبر و٢ض اإلاٗاًحر، مً مكتر٦ت مجمٖى

 اإلاباصت. ٖلى ال٣اثمت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر

 اإلاالُت واإلاٗلىمت للمداؾبت الضولُت اإلاٗاًحر مباصتؤَمُت و .1

 اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر . ؤَمُت1.1

 ٖلى بُجهم ُٞما اجٟا١ قبه ٞهىا٥ اإلاداؾبت، م٨ٟغي  ٢بل مً ٦بحر باَخمام اإلاداؾبُت ٗاًحراإلا مىيٕى خٓي

 اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر ؤَمُت ٖلى جا٦ض التي اإلابرعاث مً ال٨ثحر الباخثىن  ٢ضم الهضص َظا وفي وحىصَا، ويغوعة ؤَمُتها

ا ًم٨ً والتي  :الخالُت الى٣اٍ في خهَغ

 اللجىء بلى اإلاداؾبُت اإلاماعؾت ُٚاب ًاصي بط اإلاداؾبُت، اإلاماعؾت وجىُٓم يبِ ٖملُت في اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر حؿاَم -

ُت ٖضم مً طل٪ ًهاخب ٢ض وما الصخصخي، الاحتهاص بلى  اإلاؿخسضمت؛ اإلاداؾبُت الؿُاؾاث ازخُاع في اإلاىيٖى

 اإلاسخلٟت اإلاهالر بحن ن الخىاػ  جد٤ُ٣ ًًمً والخىنُل، ال٣ُاؽ جد٨م اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر مً مىيىعي بَاع وحىص -

 ؤزغي؛ هاخُت مً الٗامت واإلاهلخت هاخُت مً اإلاؿخسضمحن مً مخٗضصة لٟئاث

خماص بن - ت ٦بحرة ؤَمُت له اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر ٖلى الٖا اث ٢هىع  ْل في ويغوٍع  مٗالجت بكان للمداؾبت الخالُت الىٍٓغ

 الا٢خهاصًت؛ اإلااؾؿت مؿخىي  ٖلى اإلاداؾبُت البضاثل حٗضص

 وحىص ٖىض صٞإ ٦ظل٪ وحٗخبر مُٗىت، ْغوٝ في ؤٞٗالهم عصوص وجدضص اإلاهىُحن حؿاٖض اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر وحىص بن -

 زاعحُت؛ ؤَغاٝ مً بقغاٞاث ؤو جضزالث
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 :بلى خخما ًاصي ؾٝى اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر ُٚاب ٞةن وبالخالي

 ؾلُمت؛ ٚحر ج٩ىن  ٢ض مداؾبُت َغ١  اؾخسضام -

 اإلاداؾبُت؛ وألاخضار الٗملُاث وحٗالج جدضص التي ألاؾـ ازخالٝ -

 )2011-2010(نباحي،  .اإلاٗىُحن اإلاؿخُٟضًً ٢بل مً اإلاىاؾبت ال٣غاعاث اجساط نٗىبت -

 اإلاالُت واإلاٗلىمت للمداؾبت الضولُت اإلاٗاًحر مباصت. 1.2 

ضاص الٗامت اإلاباصت ٖبر اإلاالُت واإلاٗلىمت للمداؾبت الضولُت اإلاٗاًحر مباصت جٓهغ  في اإلادخىاة اإلاالُت ال٣ىاثم إٖل

اع  والخهاثو ألاَضاٝ ًبحن والظي ، 1989ؾىت اإلايكىع  ( IASC )للمداؾبت  الضولُت للجىت اإلاٗاًحر الخهىعي ؤلَا

ُت ا.لٗىا الخٗاٍع٠ وحُٗي الخ٣ُُم و٢ىاٖض اإلاداؾبي الدسجُل ٢ىاٖض وجدضًض ومؿخٗملحها، اإلاالُت لل٣ىاثم الىٖى  نَغ

 ويُٗت ح٨ٗـ وهي الخاعحُت، لؤلَغاٝ اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث لخىنُل ؤؾاؾُت وؾاثل هي اإلاالُت: ال٣ىاثم َبُٗت -

غ ٦ما ألامىا٫، اؾخسضاماث ومهاصع اإلاد٣٣ت هخاثجها و اإلاالي اإلااؾؿت  وهي الى٣ضًت. الخض٣ٞاث لخ٣ضًغ مٗلىماث جٞى

 حٛحراث حضو٫  الىخاثج، خؿاب ؤؾاؾُت، اإلاحزاهُت، ٖىانغ زمـ في للمداؾبت الضولُت اإلاٗاًحر مجلـ ٢بل مً مدضصة

ىت، جض٣ٞاث حضو٫  ألامىا٫، عئوؽ  اإلالخ٤؛ الخٍؼ

 :هي ؤنىاٝ ؾبٗت بلى اإلاالُت اإلاٗلىمت مؿخٗملي للمداؾبت الضولُت اإلاٗاًحر مجلـ ًهى٠ اإلاالُت: ال٣ىاثم مؿخٗملى -

ٟىن  الٗما٫ واإلادخملىن، الخالُىن  اإلاؿدثمغون  والهُئاث الضولت الؼباثً، آزغون، وصاثىىن  اإلاىعصون  اإلا٣غيىن، ،واإلاْى

 الجمهىع؛ لها، الخابٗت الٗمىمُت

ا الىاحب الخهاثو هي اإلاالُت: لل٣ىاثم الىىُٖت الخهاثو - َغ  اًتجه في اإلااؾؿاث حٗضَا التي اإلاالُت ال٣ىاثم في جٞى

ض والتي الضوعة، اع خؿب الخهاثو َظٍ وجخمثل ؿخٗملحن.للم اإلا٣ضمت اإلاالُت اإلاٗلىمت ٞاثضة مً جٍؼ  للجىت الخهىعي ؤلَا

IASC )الخالُت: الٗىانغ ) في 

 الىا٢٘ ٖلى التر٦حز الهاص٢ت، الهىعة زال٫ (مً باإلاٗلىمت الىزى١  – للم٣اعهت ال٣ابلُت – اإلاالثمت – الٟهم ؾهىلت -

 والكمى٫). الخظع و الخُُت الخُاص، ال٣اهىوي، الك٩ل ٢بل الا٢خهاصي

 مسخل٠ جىضر اإلاالُت ال٣ىاثم ؤن حُضا ٌعي الدؿُحر و الا٢خهاص مجا٫ في الضاعؽ اإلاالُت: ال٣ىاثم ٖىانغ اٍع٠حٗ -

 جهيُٟحن ٖلى ٖام بك٩ل وجىػَٗها ججمُٗها ٖلى وحٗمل للماؾؿت، الا٢خهاصًت وألاخضار للخٗامالث اإلاالُت آلازاع

 و والخهىم ألانى٫  في اإلاخمثل و اإلاحزاهُت حضو٫  زال٫ مً اإلاالُت بالىيُٗت اإلاغجبُت الٗىانغ ًمثل ألاو٫  ؤؾاؾُحن.

 والخ٩ال٠ُ. ؤلاًغاصاث في اإلاخمثلت الىخاثج خؿاب زال٫ مً باألصاء اإلاغجبُت الٗىانغ في الثاوي و .الخانت ألامىا٫ عئوؽ

 اإلاحزاهُت غٖىان مً ٖىهغ ألي اإلاداؾبي الدسجُل ًخم :اإلاالُت ال٣ىاثم لٗىانغ الخ٣ُُم و اإلاداؾبي الدسجُل -

حن جد٤٣ ٖىض الىخاثج وخؿاب  ظابه اإلاغجبُت اإلاؿخ٣بلُت الا٢خهاصًت اإلاىاٞ٘ ٧ل ج٩ىن  ؤن اخخما٫ ؤوال َما، ؤؾاؾُحن قَغ

ا ًم٨ً ٢ُمت ؤو ج٩لٟت الٗىهغ لهظا ج٩ىن  ؤن وزاهُا ٖجها، جهضع ؤو للماؾؿت حٗىص الٗىهغ ٣ت ج٣ضًَغ  مىزى١. بٍُغ

 )2014، (٦خىف

 ومخُلباث جُب٣ُها  الضولیت اإلاداؾبیت اإلاٗایحر بٖضاص مؿاع. 2

 الضولیت اإلاداؾبیت اإلاٗایحر بٖضاص مؿاع. 1.2

 الخ٣ی٣یت الىيٗیت خى٫  وص٢ی٣ت قٟاٞت مٗلىماث ج٣ضیم يغوعة ٖلى جا٦ض مٗایحر هي الضولیت، اإلاداؾبت مٗایحر

 اإلاداؾبت مٗایحر لجىت بهخاج هي مً اإلاٗایحر َظٍ لها، جخٗغى ٢ض التي اإلاساَغ و٦ظا الا٢خهاصي مدیُها للماؾؿت،
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 بٖضاص ٖملیت ویدب٘ اللجىت. َی٩لت بٖاصة جاعیش 2001مً  ابخضءا  IFRS ب حؿمیتها لخهبذ IAS اؾم ٖلحها ؤَل٤ الضولیت

 الخالي: اإلاؿاع اإلاداؾبیت اإلاٗایحر

 ممثلي ویًم اإلاجلـ مً ًٖى یترؤؾه ٖمل ٞىج لحك٨ی یخم زم مٗیاع، بٖضاص یخُلب الظي اإلاك٩ل َبیٗت جدضیض -

 ألا٢ل؛ ٖلى صو٫  لثالزت جىخیض َیئاث

 حٗخمضَا التي الخلى٫  باؾخٗغاى ؤَم الٗمل ٞىج ی٣ىم اإلاُغوح، باإلاك٩ل اإلاغجبُت اإلاؿاثل یؿخٗغى مسخل٠ ؤن بٗض -

ىیت، الخىخیض َیئاث اع ٖلى بةؾ٣اَها ی٣ىم زم الَى ضاص اإلاٟاَیمي ؤلَا غى إٖل  یٗغى ٖلى زم ومً اإلاالیت، ىاثمال٣ ٖو

 یدىاولها؛ ؾٝى التي الى٣اٍ ؤَم اإلاجلـ

 اإلا٣ترح، للمٗیاع مٗیاعي) (بٖالن ؤولي مكغوٕ ووكغ بةٖضاص ی٣ىم اإلاجلـ، مً ا٢تراخاجه ٖلى عصا الٗمل ٞىج جل٣ي بٗض -

٣ت والخبریغاث اإلا٣ترخت الخلى٫  مسخل٠ یخًمً  زم إلزغاثه واؾ٘ بك٩ل اإلاكغوٕ جىػی٘ یخم اإلاجلـ مىا٣ٞت بٗض لها، اإلاٞغ

 ٖاصة؛ ؤقهغ ؾخت ٞترة زال٫ الغصوص ٖلى الخهى٫ 

 اإلاجلـ ٖلى ویٗغيها اإلاباصت، بٖالن جخًمً التي الجهاثیت الىزی٣ت بخدغیغ الٗمل ٞىج ی٣ىم الغصوص، جل٣ي بٗض -

 للمهاص٢ت؛

ا اح یخمبیً مظ٦غة ق٩ل في مٗیاع مكغوٕ بةٖضاص الٗمل ٞىج ی٣ىم اإلاجلـ مهاص٢ت بٗض -  الغصوص وجل٣ي إلزغائها وكَغ

ًاء؛ بإٚلبیت اإلاجلـ ٖلحها ناص١ ٢ض ی٩ىن  ؤن بٗض قهغ) ٞترة ٖلحها(زال٫  زلثي ألٖا

 وبٗض ؤًٖاء للمٗیاع، جهاجي مكغوٕ بةٖضاص الٗمل ٞىج ی٣ىم ا٢تراخاث، مً جخًمىه وما الغصوص وصعاؾت جل٣ي بٗض -

 .ألا٢ل ؤعبإ زالزت بمىا٣ٞت خٓي بطا یاعاإلاٗ َظا یٗخمض اإلاجلـ ٖلى ٖغيه  ٖلى اإلاجلـ

 ؤن یم٨ً ؤو بيافي بدكاوع  ال٣یام یبرع الضعاؾت مدل للمىيٕى الخاحت ؤن اإلاجلـ ی٣غع  ٢ض اإلاغخلت َظٍ وزال٫

 ٖغى مؿىصة مً ؤ٦ثر بنضاع الًغوعي  مً ی٩ىن  و٢ض ٖلحها للخٗلی٤ مىا٢كت وع٢ت بنضاع ٖبر ؤًٞل بك٩ل یسضم

 بطا ٞحها لخضعؽ جىححهیت لجىت بخضار اإلاجلـ ی٣غع  ٢ض آلزغ خحن ومً .الضولي اإلاداؾبي یاعاإلاٗ مسُِ وي٘ ٢بل واخضة

خباع اإلاؿخجضة الخُىعاث جازظ ٧ي الخالیت الضولیت اإلاداؾبت مٗایحر حٗضیل الىاحب مً ٧ان  .بااٖل

 ٞیخم اإلادكابهت، وألاخضار للٗملیاث مداؾبخحن مٗالجخحن الضولیت اإلاداؾبیت اإلاٗایحر ٞحها ج٣ضم التي الخاالث بٌٗ وفي

 )2011(مدمض م.،  .بها مؿمىح بضیلت مٗالجت ؤجها ٖلى وألازغي  ألاؾاؾیت إلاٗالجت ؤجها ٖلى اإلاٗالجاث بخضي جهمیم

 مخُلباث جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت .2.2

داؾبُت ألجها جازغ ٖلى حىاهب ٖضًضة في مهىت بن الخدى٫ بلى َظٍ اإلاٗاًحر َى ؤ٦ثر مً مجغص مماعؾت م

غ  اإلاداؾبت والكغ٧اث والجهاث الخىُٓمُت اإلاالُت. مثال ًازغ ٖلى هٓم ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ومخُلباث بٖضاص الخ٣اٍع

ا. ؤما الخُىة  حَر الضازلُت وم٣اًِـ ألاصاء الغثِؿُت، جىُٓم مٗاقاث الخ٣اٖض والٗال٢اث الٗامت والخٗلُم ٚو

(مُمىن،  ت لىجاح الٗملُت الاهخ٣الُت، َى بىاء ووي٘ زُت لالهخ٣ا٫ ولِـ مجغص ال٣غاع الؿُاسخي ؤي ًجب:ألاؾاؾُ

2016-2017( 

٤ مخ٩امل ًخًمً ٧ل ال٣ُاٖاث التي مً قاجها ؤن جخإزغ بالخُٛحر؛ -  بٖضاص ٍٞغ

لت مخبىاة مك٩لت مداؾبُت مهمت ال حُٛحها َظٍ اإلاٗاًحر ٦ما الخسُُِ الجُض إلاكا٧ل، ؤي مً اإلام٨ً ؤن ج٩ىن للضو  -

ت  ت اإلا٩لٟت للخهضي لها، للمجمٖى حٗخبر مً الضو٫ الىاجخت في بىاء آلُت لخدضًض جل٪ الخاالث وج٣ضمهم للمجمٖى

ًاًا ؤن ٣ًضم اإلاؿاٖضة، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ في ٧ىعٍا، جترا٦م ٢ "IASBاإلا٩لٟت للخهضي لها، في َظٍ الخالت ًم٨ً ٫"

٤ ماؾؿاث اإلاداؾبت، الكغ٧اث  خم بٖضاصَا ًٖ ٍَغ اإلاغخلت الاهخ٣الُت مً زال٫ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت ال٩ىعٍت ٍو
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ٟحن زم جىا٢ل ال٣ًاًا في حلؿاث اإلااثضة اإلاؿخضًغة بهضٝ الخهى٫ ٖلى مىا٢كت ٧املت للى٢اج٘ والخلى٫  واإلاْى

 اإلام٨ىت وؤلاحغاءاث الالػمت؛

ت بها ًجب IAS/IFRS بك٩ل خاؾم لىجاح جُب٤ُ "الخٗلُم، ومً اإلاهم  -  " بىاء بيُت جدخُت مً اإلاماعؾحن طاث اإلاٗٞغ

ٖلى مٗٓم اإلاداؾبحن ال٣اهىهُحن ومٗضي ال٣ىاثم اإلاالُت ومض٣٢ي الخؿاباث ؤن ًهبدىا ٖلى صعاًت باإلاٗاًحر الضولُت 

ب واإلايكىعاث وبغامج ألهه مهم بك٩ل زام لخباص٫ ألاوعا١ اإلاالُت والخىُٓم اإلاالي، وصمج اإلاٗ اًحر في مىاص الخضٍع

 الازخباع وبنضاع الكهاصاث، وفي الٗضًض مً ال٩لُاث والجامٗاث في مىاهجها الضعاؾُت؛

ٖلى حملت ؤلانالخاث التي جخم باإلاىاػة ٖلى اإلاىٓمت اإلاالُت  "IAS/IFRS""، ًخى٠٢ مؿاع جُب٤ُ IASB بقغا٥" -

ُٗت والجباثُت، باإلياٞت بلى جإَ ُل اإلااؾؿاث الن َظٍ الٗىانغ مجخمٗت م٘ ٖىانغ ؤزغي ٧اهذ مهضعا الدكَغ

لالزخالٞاث في ألاهٓمت اإلاداؾبُت إلاسخل٠ الضو٫ وؾببا في ٖضم قٟاُٞت ؾُاؾاث الاجها٫ التي جغبِ َظٍ اإلااؾؿاث 

  م٘ مدُُها.

  الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر ُٖىبالحاحت و .3

 الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر ُٖىب. 1.3

 ه٣اٍ مٗالجت ًٖ ٦ثحرة ؤخُان في ٖاحؼة ججٗلها التي ال٣هىع  وهىاحي الثٛغاث مً ٦ثحرا جدخىي  الضولُت اإلاٗاًحر نب

ت ٍغ امت حَى  :ًلي ٦ما التي ًم٨ً جىيُدها الاهخ٣اصاث مً لل٨ثحر ٖغيت حٗلها مما بخُب٣ُها اإلالتزمت ألا٢ُاع في َو

 )2014-2013(ٖاص٫، 

 ُٞما ًسو ٢ىاٖض ٖلحها جىًىي  التي والبضاثل الخُاعاث ٦ثرة ال٩لُت اإلاداؾبُت للمٗاًحر جىحه التي الاهخ٣اصاث ؤَم مً -

 للمؿحًرً ٞغنت ٌك٩ل ٢ض ٦ما بحن الضو٫، اإلاداؾبُت اإلاماعؾاث ج٣ٍغب في صوعَا مً الظي ألامغ ال٣ُاؽ وؤلاٞهاح،

ضوجها التي الىخاثج لهم بةْهاع حؿمذ التي الؿُاؾاث ازخُاع ٍَغ٤ ًٖ اإلاالُت ال٣ىاثم في للخالٖب  .  ًٍغ

ظا عاح٘ الزخالٝ اخخُاحاث  مؿخسضمحها تهم التي ال٣ًاًا ججمُ٘ ؤلاإلاام ٖلى ٢اصعة ٚحر الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر بن - َو

 تهم الضولي والتي الُاب٘ طاث اإلاىايُ٘ بال حُٛي ال الضولُت اإلاداؾبُت ٞاإلاٗاًحر بِئاتهم، الزخالٝ جبٗا اإلاؿخسضمحن َاالء

ت ؤو مُٗىت بضولت اإلاخٗل٣ت الخانت صون الىٓغ لل٣ًاًا مٗٓم الضو٫،  مً الضو٫؛  مجمٖى

لها، مما ٢ض ًتر٥ مجاال واؾٗا جٟهُلُت، ٢ىاٖض ولِؿذ ٖامت مباصت ب٩ىجها الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر جخمحز -  لخإٍو

 الٗملُت؛ لىٟـ مسخلٟخحن مداؾبِخحن مٗالجخحن بلى ال٣ُإ هٟـ ؤو لضالب هٟـ مً ماؾؿخان جلجإ ؤن وبالخالي ًم٨ً

حر تهخم الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر بن - البىعنت  في ؤٖما٫ اإلااؾؿاث اإلاؿٗغة وهدُجت اإلاالُت الىيُٗت ًٖ مٗلىماث بخٞى

 اإلاداؾبت( ألازغي  اإلاجاالث مً الٗضًض حُٛي ال ٞهي وبالخالي ال٣غاع، اجساط ٖلى والضاثىحن اإلاؿدثمٍغً بهضٝ مؿاٖضة

ت، مداؾبت ت... اإلاىاعص مداؾبت والبُئُت، الاحخماُٖت اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع ً،(ٖضة ؤَغاٝ  تهم ٢ض التي ) البكٍغ  مؿحًر

 ؛)....خ٩ىمت

 ًم الٗضًض ج٣ُُم في الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر ٖلُه حٗخمض الظم الٗاصلت ال٣ُمت إلاٟهىم الاهخ٣اصاث مً الٗضًض جىحه -

ضاص مؿخ٣بلُت بصزا٫ جيبااث ٨ٞغة الٗاصلت ال٣ُمت ٖلى ٌٗاب خُث ألانى٫ والخهىم، ٖىانغ  اإلاالُت ال٣ىاثم إٖل

ا  جإزغ بلى جاصي ٦ما الخهم، ؤو ألانل طل٪ مً اإلاخى٢ٗت اإلاؿخ٣بلُت الى٣ضًت الخض٣ٞاث جدُُتن مبضؤ ٖلى ج٣ىم باٖخباَع

ا مً ؤ٦ثر ...)الٟاثضة مٗضالث ٥ عألاؾٗا ج٣لباث(الخاعحُت باألخضار اإلااؾؿت هخاثج  ؤًًا وجاصي الضازلُت، ٢غاعاتها جإزَغ

 ألانى٫ والخهىم؛ ٢ُم ج٣لب هدُجت ألزغي  ؾىت مً اإلااؾؿت هخاثج في ٦بحر ج٣لب بلى
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 زاعجي ًض٫ ؤو صازلي ماقغ ٦جىص ٖىض ال٣ُمت جضوي بازخباع ال٣ُام ٖلى ًىو الظي ألانى٫  ٢ُمت جضوي بصزا٫ مبضؤ -

ؿتهل٪ مٗلىماث هٓام ًخُلب ألامغ َظا اإلاداؾبُت، ٢ُمخه ًٖ ما ألنل للخدهُل ال٣ابلت ال٣ُمت اهسٟاى ٖلى  ٞٗا٫ َو

 الازخباعاث؛ َظٍ وبحغاء اإلااؾؿت ٢ُم ؤنى٫  لخدب٘ ٦بحرة وج٩لٟت حهض

ا التي اإلاؼاًا مً البىعنت في اإلاؿٗغة ٚحر اإلااؾؿاث حؿخُٟض ال - َغ  ٢ض الظي لى٢ذا في الضولُت، اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر جٞى

 اإلاٗاًحر. َظٍ لخبجي ٦بحرة ج٩ال٠ُ ُٞه جخدمل

 صولُت مداؾبُت مٗاًحر بلى الحاحت .2.3

 وجيؿ٤ جدؿً وهي الٗالمي. الهُٗض ٖلى م٣بىلت ؤنبدذ مداؾبُت مباصت هي الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر بن

ها ما مىٓمت ٞحها حٗغى التي بالُغ١  اإلاخٗل٣ت وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت واإلاٗاًحر الىٓم غ ٦ما اإلاالُت. ٦كٞى مُٗاعا  ؤجها جٞى

غ في اإلاالُت اإلاٗلىماث بصعاج بكإن مخماؾ٩ا  ال٣اهىهُت. اإلاالُت الخ٣اٍع

 التي الهامت الخُىعاث هي الضولُت اإلاٗاًحر جُب٤ُ هدى الخىحُه بلى الضو٫  مٗٓم صٞٗذ التي اإلاهمت ألاؾباب اخض بن

ؤلا٢لُمُت  الخضوص زاعج بلى زغج ٢ض واإلاؿدثمٍغً الكغ٧اث مً ٦ال بن ًًألازحر  ال٣ٗضًً في اإلاا٫ ؤؾىا١ قهضتها

اجها خضوص زاعج اإلاا٫ ؤؾىا١ في لل٣ُض طَبذ اإلاا٫ لغؤؽ مهضع ًٖ جبدث التي ٞالكغ٧اث  اإلاضزغاث ٦ثاٞت خُث بلى ؤَو

اجهم خضوص زاعج بلى زغحىا واإلااؾؿاث ألاٞغاص مً اإلاؿدثمٍغً ؤن ٦ما والاؾدثماعاث، ت ٞغم ًٖ بدثا ؤَو  اؾدثماٍع

 بهضٝ: صولُت مداؾبت مٗاًحر بلى الخاحت جدؿ٘ بضؤث َىا مً ؤًٞل.

جي اإلاؿدثمغ خماًت -  الىاٞضة؛ ألاحىبُت للكغ٧اث الؿلُمت ٚحر اإلاداؾبُت اإلاماعؾاث مً الَى

ىُت للكغ٧اث الؿلُمت ٚحر اإلاداؾبُت اإلاماعؾاث مً ألاحىبي اإلاؿدثمغ خماًت -  .الَى

اصة بن  ؤَمها: ٖضًضة مؼاًا ًد٤٣ جباًجها مضي ج٤ًُِ ٍَغ٤ ًٖ (الخيؿ٤ُ) اإلاداؾبُت إلاماعؾاثا جىا٤ٞ ٍػ

 ال٨ٟاءة طاث اإلاالي ؤلاباٙل مٗاًحر الٗالم،وان بلى الاؾدثماعي  اإلاا٫ عؤؽ ه٣ل وباإلم٩ان ٖاإلاُت ؤؾىا١ هي اإلاا٫ عؤؽ ؤؾىا١ -

 اإلاا٫؛ عؤؽ جسهُو ءة٦ٟا مً ؾخدؿً صاثم بك٩ل الٗالم بهداء في حؿخسضم والتي الٗالُت

ت ٢غاعاث ًخسظوا ؤن للمؿدثمٍغً ًم٨ً - ت واإلاداٞٔ ؤًٞل اؾدثماٍع ا ؤ٦ثر ؾخ٩ىن  الاؾدثماٍع  اإلاالُت واإلاساَغ جىٖى

 ؾخ٣ل؛

 والخُاعاث؛ الضمج مجا٫ في ؤلاؾتراجُجي ال٣غاع نى٘ ٖملُت جدؿحن الكغ٧اث بةم٩ان -

تا اإلاٗاًحر وي٘ ؤوكُت ًٖ الىاججت ألاًٞل ألا٩ٞاع -  حىصة طاث ٖاإلاُت مٗاًحر نُاٚت في مجها الاؾخٟاصة ًم٨ً ل٣ٍُغ

 ٖالُت.

حر َى اإلاالي لئلٞهاح الضولُت اإلاٗاًحر َضٝ ؤن ٖلُه اإلاخ٤ٟ ومً  اإلاىحىصاث، بدالت اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث جٞى

 ٩ًىهىا ؤن ؤحل مً حن،اإلاٗىُ مً واؾٗت لخل٣ت مُٟضة حٗض التي اإلاالي، الىي٘ ٖلى جُغؤ التي والخٛحراث الٗاثضاث ومؿخىي 

ً ت. الا٢خهاصًت ال٣غاعاث اجساط ٖلى ٢اصٍع  ٖامت. مباصت بلى ٧ىجها ا٢غب ؤجها الضولُت اإلاٗاًحر ٖلى ًازظ ما ول٨ً الًغوٍع

 الجىاهب، بٌٗ في هي الضولُت اإلاٗاًحر ؤن ٖلى الخإ٦ُض مً البض هٟؿه الى٢ذ في ول٨ً ٢اهىوي، َاب٘ طاث ؤهٓمت ٧ىجها مً

 هٟؿه الى٢ذ في ويٗذ و٢ض الا٢خهاصًت والٟغم اإلاساَغ خهغ في جٟهُال ؤ٦ثر ؤجها ٦ما الخجاعي. ال٣اهىن  مً ؤ٦ثر خظعا

ت ٖلى خضوصا حر في ؤًٞل اإلاجمل في هي الضولُت اإلاٗاًحر ٞإن وبالخالي اإلاغ٦ؼ اإلاالي. ٢اثمت في اإلاخىا٢الث خٍغ  اإلاٗلىماث جٞى

 .الخجاعي  ال٣اهىن  مً الكغ٧اث ًٖ اإلاىاؾبت

ت لخبجي الضولُت الًٍٛى وعاء الغثِسخي الؿبب ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً ٪وبظل  اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر مً واخضة مجمٖى

  ٖبر اإلاالُت الاؾدثماعاث خغ٦ت همى َى الضولُت) (اإلاٗاًحر
 
 ؤن جخُلب صولت ؤي في الاؾدثماعاث َظٍ ٞدماًت مسخلٟت، صوال
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غ ً جخٞى   ٖالُت صةحى  طاث مٗاًحر بمىحب ؤٖضث مالُت ٢ىاثم للمؿدثمٍغ
 
 بٌٛ للم٣اعهت بال٣ابلُت جخه٠ بدُث ٖاإلاُا

 )2013(خمض،  .ال٣ىاثم لهظٍ اإلاهضعة الكغ٦ت صولت ًٖ الىٓغ

 : جُب٣ُاث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗامازاهُ

 الؿُاؾاث ٖلى ع٢ابت جماعؽ ألانل في والتي الخ٩ىمُت، الهُئاث ؤو الضولت ٢بل مً اإلاداؾبت مٗاًحر وي٘ ًخم

ت بالؿلُت الٗام ال٣ُإ ٢اهىوي، ًخمخ٘ ٩َُل زال٫ مً اإلاداؾبُت  نُاٚتها. وبمهمت ًخم التي اإلاٗاًحر لٟغى الًغوٍع

 اإلاهىُت. ألاخ٩ام مماعؾت مً ًدض ؤن اإلام٨ً مً ناعمت ٢ىاٖض وي٘ زال٫ مً للمداؾبت، مٗاًحر وي٘

٠ ال٣ُإ الٗام. 1  حٍٗغ

 ج٣ىم للضولت، التي اإلاملى٦ت الا٢خهاصًت الىخضاث بلى" لئلقاعة ٌؿخسضم مهُلر  (puplic sector)الٗام  إال٣ُ

 الخالت ؤو الضولت مل٨ُت ق٩ل ًٖ الىٓغ بٌٛ وطل٪ مدضص، ؾٗغ م٣ابل للمؿتهل٨حن وبُٗها والخضماث الؿل٘ بةهخاج

 الكغ٧اث ؤو اإلااؾؿاث ؤو الهُئاث ؤو خ٩ىمُتال اإلاهالر ق٩ل اجسظث ؾىاء ؤي الا٢خهاصًت للىخضاث الخىُٓمُت

سُت اليكإة ْغوٝ بن الٗامت."  ومغخلت الا٢خهاصي الخُىع  ومغخلت الىامُت البلضان في الٗام ال٣ُإ بها مغ التي الخاٍع

 خضر الظي الغؤؾمالي الترا٦م ؤو ؤلاهخاج ٢ىي  جُىع  ومؿخىي  البلضان َظٍ بها مغث التي والاحخماعي الا٢خهاصي الخُىع 

اٖلُت بيُت ٖلى واضخت آزاع بأزغ ؤو بك٩ل جغ٦ذ ٞحها  الخ٣ُُم بحغاء ٢بل ٞةهىا لظا جُىعٍ آٞا١ وخ٨مذ الٗام ال٣ُإ ٞو

خباع بىٓغ ألازظ بىا ًخُلب الخىمُت ٖملُت في الٟاٖل وصوعٍ ال٣ُإ َظا ألصاء اإلاىيىعي  باليكإة الخانت الٓغوٝ الٖا

 الخٛحراث ٞترة بلى والا٢خهاصي الؿُاسخي الاؾخ٣ال٫ ؤؾـ جضُٖم لتمغخ مً ابخضاء جُىعٍ خ٨مذ التي والٗىامل

ً. ال٣غن  ؤوازغ الضولي الىٓام قهضَا التي اإلاٗانغة الضولُت ال٢خهاصًت الضولُت الا٢خهاصًت  (خؿً ح.، ب.ؽ) الٗكٍغ

 بُان الخُىع اإلاؿخمغ إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام . 2

  والخُٛحر الخٗضًل و٢ابلُت باإلاغوهت جخمحز
 
 الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر ؤن بلُه ؤلاقاعة وجمذ ؾب٤ ٦ما IPSAS بلى اؾدىاصا

 للمؿخجضاث حؿخجُب مؿخمغة، ٖملُت ًٖ ٖباعة وجدضًثها اإلاٗاًحر ٞىي٘ الا٢خهاصًت، الٓغوٝ في الخٛحر الٗام لل٣ُإ

 ال حؼء اإلاداؾبت باٖخباع الا٢خهاصًت الؿاخت ٖلى والخُىعاث الخٛحراث وجىا٦ب الضولُت البِئت في الٗام ال٣ُإ ؾاخت في

 .ألازغي  ؤلاوؿاهُت الٗلىم مىايُ٘ قإن طل٪ في اجهقإ الجمىص ًٖ بُٗضة بطن ٞهي مجها، ًخجؼؤ

 مهضع في للخٗضًالث هدُجتIPSAS الٗام  لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر حٗضًل ًإحي ألاخُان مً ٦ثحر ٟٞي ٦ظل٪

غ مٗاًحر اإلاٗاًحر، وهي َظٍ  وجحرة مً ب٨ثحر ؤؾٕغ ألازحرة اإلاٗاًحر في الخٗضًالث وجحرة ؤن بال  IFRSاإلاالُت الضولُت الخ٣اٍع

  IPSAS.الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبت الضولُت مٗاًحر في الخٗضًالث

إزظ  ًلي: ُٞما بصعاحها ًم٨ً ٖضًضة ق٩االؤ IPSASالٗام  لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر في اإلاؿخمغ الخُىع  ٍو

 مخٗضصة، ومجها: وؤق٩اال نىعا جإزظ مؿخمغة، ٖملُت بلُه ؤلاقاعة جمذ ٦ما والخٗضًل اإلاٗاًحر: حٗضًل -

ت والخدضزُاث الخدؿِىاث -  مثال الظي ًخٗلIPSAS٤ ٞاإلاُٗاع اإلاٗاًحر، إلاٗٓم خهل ٦ما اإلاٗاًحر، ٖلى جخم التي الؿىٍى

ت بالخدضًثاث حٗضًله جم ٣ٞض ُتاإلاال ال٣ىاثم بٗغى مبر قهغ في مغجان 2010 الؿىىاث في مغة، مً ؤ٦ثر الؿىٍى  ُٞما هٞى

 /؛ 153، 80،82ًخٗل٤ بال٣ٟغاث 

اإلاخٗل٤ بأزاع  4IPSA للمُٗاع خضر ٦ما بالخؿبان، ؤزظَا ووحىب اإلاؿخجضاث باٖخباع وههىنها للمٗاًحر اإلاغاحٗاث -

ام 2000 ٖام حىبُتألا  الٗملت نٝغ ؤؾٗاع الخٛحراث في  ؛2008 ٖو

ظا بلحها، الخُغ١  ًخم لم اإلاٗاًحر في مىايُ٘ جسو التي ال٣ٟغاث بٌٗ بياٞت -  ؤمثلتها ومً اإلاٗاًغ ل٩اٞت خضر ألامغ َو

  ؛ 85ؤ،/ 85 ؤ،/ 84 ؤ،/ 20 باإلًجاعاث: اإلاخٗلIPSAS 13٤ للمُٗاع الخالُت بياٞت ال٣ٟغاث
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 ًٖ باإلٞهاح اإلاخٗل٤ IPSAS 22للمُٗاع  خضر ٦ما اإلاٗاًحر ٧ل في ًدضر َظا ًاوؤً اإلاٗاًحر، مً ال٣ٟغاث بٌٗ بلٛاء -

 اإلاُٗاع؛ مً باإلا٣ضمت اإلاخٗل٤ ال٣ٟغة الُٛذ خُث الٗام، الخ٩ىمي ال٣ُإ ًٖ اإلاالُت اإلاٗلىماث

، اإلاداؾبُت ضاثلالب بٌٗ بلٛاء :ؤمثلتها ومً اإلاٗاًحر جخًمجها التي ألامىع  مً ب٨ثحر والخدضًثاث بالخٗضًالث وجخٗل٤ -

ٟاث حٗضًل  اإلاداؾبُت؛ اإلاماعؾاث بٌٗ بلٛاء، الخٍٗغ

 الٗمل؛ ؤصلت مً ؤ٢ىي  اإلاٗاًحر ؤن باٖخباع اإلاٗاًحر في الٗمل ؤصلت في الهامت الىهىم صمج -

 ُثخ وؤلاٞهاح، الٗغى اإلاالُت، باألصواث اإلاخٗلIPSAS 15٤ اإلاُٗاع في خهل : ٦ماالخ٣ت بمٗاًحر اإلاٗاًحر بٌٗ بلٛاء -

ً اإلاُٗاع بمىحب بلٛاءٍ جم  باألصواث واإلاٗلIPSAS٤ 30واإلاُٗاع الٗغى، :اإلاالُت لؤلصواث جسهُو وجمIPSAS 28اإلاُٗاٍع

 ؤلاٞهاح؛ اإلاالُت

 في خهل جم ٞهله ٦ما خُث وؤلاٞهاح، الٗغى اإلاالُت باألصواث اإلاخٗل٤ ،15IPSASمُٗاع مً ؤ٦ثر بلى اإلاُٗاع ٞهل -

:ً  واإلاخٗل٤ باألصواث اإلاالُت ؤلاٞهاح. IPSAS  30 واإلاُٗاع الٗغى، -ُتاإلاال لؤلصواث هُوجس وجمIPSAS 28اإلاُٗاٍع

 )2014(الجٗاعاث، 

ا ٖلُه الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر جبني ؤؾالُب. 3  وؤزاَع

 امالٗ ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر جبني . ؤؾالُب1.3

 بهه بل الضو٫، مسخل٠ ٢بل مً بال٣بى٫  وخُٓذ م٩اهتها الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر ا٦دؿبذ

 جدبىؤ ؤن اإلاٗاًحر لهظٍ ٧ان وما الٗالم، مؿخىي  ٖلى الٗمىمُت للمداؾبت وألاَم ألابغػ  اإلاغح٘ بإجها ؤنبدذ ال٣ى٫  ًم٨ً

ا ًخم ؤهه الضولُت اإلاٗاًحر مؼاًا ؤَم مً ولٗل جد٣٣ها. التي للمؼاًا هدُجت الؿام٣ت بال اإلا٩اهت َظٍ  بك٩ل وجدضًثها بنضاَع

 ٖاإلاُت لًمان الٗالم ؤهداء قتى مً اإلاداؾبت زبراء مً هسبت َٝغ مً ومىا٢كاث بضعاؾاث ال٣ُام بٗض وطل٪ صوعي،

 اإلاداؾبت مٗاًحر مً ٦بحر بك٩ل ىخاةاإلاؿخ وجُب٣ُاتها، ٢ىاهُجها وؤٖغاٞها وجىٕى اإلاسخلٟت َظٍ اإلاٗاًحر اؾدُٗابها للبِئاث

 ؤهماٍ إل٢غاع حؿعى والتي الٗام، ال٣ُإ في الغقُضة للخى٦مت الجضًضة الىماطج جغاعي للكغ٧اث، اإلاسههتIFRS الضولُت 

 وكغ ًٖ هاَُ٪ الٗام، اإلاا٫ مؿحري  ومؿاءلت ومالثمت، قٟاٞت مالُت مٗلىماث ًٖ وؤلاٞهاح ألاصاء، ل٣ُاؽ حضًضة

غ ٤ ٢ابُتالغ  الخ٣اٍع  .مدضصة و٢ىاٖض ؤؾـ ٞو

 اإلاغخلي: الىهج ؤو ال٨بحر الاهٟجاع ههج :الىهجحن ؤخض ٖلى اإلاٗاًحر جُب٤ُ بؾتراجُجُت حؿدىض ؤن ًم٨ً ٖام، وبك٩ل

 اإلاداؾبُت للمٗاًحر الؿاب٤ اإلاداؾبي الىٓام مً الخدى٫  الىهج َظا ًٖ ًترجب ال٩امل:" الخدى٫ " ال٨بحر الاهٟجاع ههج -

ش مً بضءاIPSASإلاٗاًحر  ال٩امل الامخثا٫ بلى الضولُت  مٗحن. جاٍع

جي الخدى٫ " اإلاغخلي الىهج - جي الخىُٟظ ٖلى اإلاغخلي الىهج هُىي :"الخضٍع مسُِ له،  حؿلؿل في للخدؿِىاث الخضٍع

 غخلتاإلا له، مسُِ بجهاًت ٖملُا، مم٨ً خض ؤ٢صخى بلى الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر مخُلباث جلبُت ضٝته

جي وبٗض ههج الخدى٫  .الجهاثُت  الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر جبجي ًجغي  ٖىضما زانت ألاوؿب، َى الخضٍع

 .مغاخل ٖبر الخ٩ىمت مؿخىي  ٖلى اإلاالُت ال٣ىاثم وجىخُض

 ؤو ضولُتال اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر مخُلباث حمُ٘ جىُٟظ بمىحبه ًخم الظي ال٩امل، الخدى٫  بجبإ ههج قإن ومً

ش في مٗٓمها م٨ً مساَغ ٖلى ًىُىي  ؤن مدضص، جاٍع الاؾخٗضاصاث  حمُ٘ مً الاهتهاء ًخم ؤن بلى ٦بحر جإزحر بلى ًاصي ؤن ٍو

لى ال٩امل؛ للخىُٟظ والخدًحراث جي بجبإ ههج قإن مً طل٪، مً الى٣ٌُ ٖو  اإلاٗاًحر مخُلباث بٌٗ جلبُت ًدُذ ؤن جضٍع

جي الخىُٟظ م٘ ال٣هحر، ألاحل في امالٗ ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبُت  الٗامال٣ُإ  في الضولُت اإلاداؾبُت للمٗاًحر الخضٍع

 باإلاٗاًحر اإلاخهلت والخبراث اإلاهاعاث لبىاء ؤًًا الى٢ذ ًدُذ ؤن اإلاغخلي الىهج بجبإ قإن ومً اإلاخىؾِ، اإلاضي ٖلى
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اع بلى غالخىُٟظ. وبالىٓ وجحرة م٘ جماقُا الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبُت الاؾخد٣ا١  ؤؾاؽ ٖلى للمداؾبت الخالي ؤلَا

ٟحن، و٢ضعاث ابه اإلاٗمى٫  اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا وهٓم  الثٛغاث وؾض مٗالجت مً ٌؿمذ الظي اإلاغخلي الىهج ٞةن اإلاْى

ُت وجدؿحن الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر في اإلادضصة جُا اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث هٖى  تمغخل زال٫ جضٍع

 )2019-2018(حابي،  .مىاؾبا ؾ٩ُىن  الخىُٟظ،

  الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر . ؤزاع اٖخماص2.3

 مبيُت للضولت الٗامت اإلاحزاهُت بٖضاص في جدب٘ مماعؾاث ٌؿخىحب الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر بن جبجي

 )2022(٢مى،  :آلاحي ٖلى

 ال٣ُىص؛ ججمُ٘ ؤؾاؽ ٖلى اإلاداؾبت بحغاء -

 ال٣ُىص؛ ججمُ٘ ؤؾاؽ ٖلى وج٣ضًمها اخدؿابها ًخم التي الٟٗلُت اإلابالٜ م٘ اإلاحزاهُاث َظٍ م٣اعهت جخم ؤن -

 اإلا٣ضمت الخضماث اؽؤؾ ٖلى ٢اثمت ج٩ىن  ؤن بمٗجى ٞٗلي مداؾبي ؤؾاؽ ٖلى ؤًًا اإلاحزاهُاث َظٍ بٖضاص ًخم ؤن -

 اإلاالُت؛ الؿىت زال٫ جل٣حها ًخم التي والؿل٘

حر اإلااصًت ألانى٫  حُٛي عؤؾمالُت محزاهُت الا٢خًاء ٖىض مؿخ٣ل هدى ٖلى جخًمً ؤن -  اإلاٗضاث، خُاػة ؤي اإلااصًت، ٚو

ا وآلالُاث حَر ت والبىىص والبرمجُاث ٚو  للٟترة ليؿبت الغؤؾمالُت زاهُتاإلاح جٟانُل اإلاٗىُت الٟترة في مخى٢٘ َى ٦ما ؤلاٞغاٍػ

 اإلاٗىُت؛

 واإلاٗضاث، واإلايكأث اإلامخل٩اث واهضزاع ع ؤلاَخال٥ مثل الى٣ضًت ٚحر اإلاهغوٞاث مؿخ٣ل، هدى ٖلى جخًمً ؤن -

ا، وزٌٟ بيٗاٞها ؾِخم والتي ؤزغي  ؤنى٫  وؤي اإلااصًت ٚحر وألانى٫  اإلاالي ؤلاًجاع واٖخماصاث  التي والبًاج٘ ؤؾٗاَع

 (ٖىضما اإلااصًت ٚحر وألانى٫  واإلاٗضاث، واإلايكأث إلامخل٩اث الخهٝغ ٖىض والغبذ والخؿاعة صون ج٩لٟت، هااؾخالم ؾِخم

ت، وبٖاهاث  الى٣ٟاث في اإلاخى٢٘ والتزاًض ٦بحرة)، ج٩ىن  ً، بلى الٗىصةواإلاُلىباث مً ؤلاحاػاث الؿىٍى  الهخي والخإمحن الَى

 .الخضمت بٗض

غ اإلاالُتمخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت الضزالثا:  ضاص الخ٣اٍع  ولُت في ٢ُإ الٗام إٖل

اإلاداؾبُت في ال٣ُإ  اإلاٗاًحر وحىص يغوعة ٞغيذ التي هي اإلااؾؿت بِئت في جدضر التي الخُىعاث و الخٛحراث بن

غ بمٗاًحر حؿمى ؤنبدذ التي الضولُت، اإلاداؾبت مٗاًحر لجىت مً ٧ل اَخمذ خُث الٗام،  ومجلـ الضولُت، اإلاالُت الخ٣اٍع

 مدضص. مداؾبي مجا٫ ؤو حاهب ٌٗالج مجها ٧ل الضولُت اإلاٗاًحر مً الٗضًض بةنضاع اإلاداؾبت اًحرمٗ

ُت. 1 ٤ زٍغ ٤ الجؼاثغ في الٗمىمُت اإلاداؾبت إلنالح ٍَغ  الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر ٞو

 ال٣ُام وبٗض للضولت، اؾبياإلاد الىٓام ٖهغهت بَاع في الجؼاثغ في اإلاٗاًحر جبجي هدى الخىحه ًخًمً مدخىي  

ا، الىاحب الجىاهب وجدضًض بالضعاؾاث َغ  وي٘ مً ٧املت بهٟت الاهتهاء مً 2013 ؾىت ٚاًت بلى جىنلذ ٣ٞض جٍُى

اع اإلاغجبُت الجىاهب ظا اإلاداؾبي باإَل ت بىي٘ َو  بمثابت حٗخبر والتي ٖلحها، ؾُٗخمض التي وال٣ىاٖض ؤلاحغاءاث مً مجمٖى

اع  به ٌؿترقض صلُل ىن  الظًً اثؤلَا م٨ً الىٓام َظا جُب٤ُ ٖلى ٌكٞغ  ًلي: ُٞما الضلُل َظا جىيُذ ٍو

خماص جم التي اإلاٗاًحر مجمٕى ٖلى الضلُل َظا ًدخىي  الٗمىمُت: للمداؾبت الضولُت اإلاٗاًحر صلُل بٖضاص -  في ٖلحها الٖا

 الجؼاثغ؛ في جُب٤ التي اإلاٗاًحر بةٖضاص ؾمدذ والتي الٗهغهت، مكغوٕ

ت الضلُل َظا ٌؿمذ الٗمىمُت: للمداؾبت الضولُت اإلاٗاًحر ج٠ُُ٨ لصلُ بٖضاص -  الضولُت اإلاٗاًحر ج٠ُُ٨ ٦ُُٟت بمٗٞغ

 اإلاٗاًحر؛ َظٍ جُب٤ُ ٖىض ٖلُه ٌٗخمض مغح٘ بمثابت ٌٗخبر وبالخالي الجؼاثغ، في الٗمىمُت اإلاداؾبت هٓام م٘ ًخالءم ختى
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 مسُِ بَاع في للضولت الخابٗت الخؿاباث ٧ل بخجمُ٘ لُلالض َظا ٌؿمذ للضولت: اإلاداؾبي اإلاسُِ صلُل بٖضاص -

٣ا مداؾبي  الٗمىمُت؛ للمداؾبت الضولُت للمٗاًحر ٞو

 ؤؾاؾها ٖلى ًخم التي وال٣ىاٖض ؤلاحغاءاث ٖلى الضلُل َظا ًدخىي  الضولت: لحؿاباث اإلاداؾبُت الخ٣ىُاث صلُل بٖضاص -

ت زال٫ الضولت بها ج٣ىم التي الٗملُاث مٗالجت  الضولت؛ خؿاباث في حسجُلها و٦ُُٟت اإلاداؾبُت، الٟخ 

٤ الضالُت ال٣ىاثم جدضًض جم الٗمىمُت: اإلاداؾبت هٓام إلاسغحاث اإلاالُت ال٣ىاثم جدضًض -  للمداؾبت الضولُت اإلاٗاًحر ٞو

 :يًل ٦ما مالُت ٢ىاثم زمـ في وجخمثل اإلاٗلىماث، َظٍ مً اإلاؿخُٟضًً بلى مٗلىماث بًها٫ مً جض٦ً التي الٗمىمُت

بحن مً والتي الخهىم، ومجمٕى ألانى٫  مجمٕى مً ًخ٩ىن  الظي الضالُت الىيُٗت حضو٫  -  الضالُت الىيُٗت زال٫ ٍو

 مُٗىت؛ ػمىُت ٞترة في الضولت لخؿاباث

 اإلاخدهل وؤلاًغاصاث اإلاالُت، بالٗملُاث اإلاخٗل٣ت الخ٩ال٠ُ جدضًض مسخل٠ بلى حهضٝ والظي الهاُٞت الى٣ٟاث حضو٫  -

 للضولت؛ الضالُت الٗملُاث سل٠م مً ٖلحها

ت الى٣ضًت في الٟٗلُت الخٛحراث ًٖ مٗلىماث ج٣ضًم بلى حهضٝ الظي الى٣ضًت الخض٣ٞاث حضو٫  -  اإلاالُت ال٣ضعة ومٗٞغ

ىت ت زال٫ الٗمىمُت ؤلاصاعاث لخٍؼ  مُٗىت؛ ػمىُت ٞخ 

ىت ٖملُاث عنُض حضو٫  - ت والى٣ٟاث الضالُت ٗملُاثال مً الىاججت اإلادهلت ؤلاًغاصاث حجم في واإلاخمثل الخٍؼ  اإلاضٖٞى

٤ الضولت بغامج خؿب خماصاث ٞو  وألاَضاٝ؛ بغهامج ل٩ل اإلاسههت ؤلٖا

 مثل الضالُت اإلاٗلىمت بُٖاء ؤحل مً اإلالخ٤ في وجبُِجها الؿىت صوعة زال٫ الجضًضة ؤلاحغاءاث ُٞه ٌسجل والظي اإلالخ٤ -

 .ؤلاَخال٥ َغ١  في حُٛحر

ل ٖملُت حؿهُل ؤحل مًللضولت:  اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث حؿُحر في تاإلاٗلىماجُ البرامج اؾخسضام -  مً الخؿاباث جدٍى

 بغهامج بًجاص ٖلى الٗمل جم اإلاٗاًحر، م٘ ًخىا٤ٞ والظي للضولت، اإلاداؾبي اإلاسُِ هدى ال٣ضًمت الخؿاباث مضوهت

 اإلاداؾبت لىٓام والخايٗت لتللضو  الٗمىمُت الهُئاث مسخل٠ م٘ بالخيؿ٤ُ الٗملُت بهظٍ ال٣ُام في ٌؿاٖض مٗلىماحي

حر احل مً الٗمىمُت، ٣ا مداؾبُت مٗلىماث جٞى خباع بٗحن وألازظ الالتزام مداؾبت إلابضؤ ٞو  وبالخالي اإلاثبخت، الخ٣ى١  الٖا

 اإلاالُت؛ ال٣ىاثم بٖضاص جِؿحر في البرهامج َظا ٌؿاَم

اإلاغؾىم  زال٫ مً الضولت حاءث للممخل٩اث جغصال ٖملُت جُٟٗل ٖملُت بن الضولت: إلامخل٩اث الٗام الجغص ٖملُت جُٟٗل -

 للضولت الخابٗت والخانت الٗمىمُت ألامال٥ وحؿُحر بصاعة ب٨ُُٟت واإلاخٗل٤ 2012 صٌؿمبر 16 في اإلااعر 427-12ع٢م 

ىُت ألامال٥ ٧ل بجغص ال٣ُام في اإلاخمثلت ؤلاخهاء بٗملُت ال٣ُام ٖلى ٌٗمل والظي  بهضٝ وج٣ُُمي ونٟي بدسجُل الَى

٤ اؾخٗمالها ٖلى والخغم اإلامخل٩اث َظٍ تخماً ت، . اإلاؿُغة ألاَضاٝ ٞو  )2020(لىماًٍؼ

 مؿاولُاث مغاح٘ الحؿاباث ًٖ مغاحٗت ال٣ىاثم اإلاالُت. 2

غي، ؾىاء ٧ان  جخمثل ؤَضاٞىا في الخهى٫ ٖلى جإ٦ُض م٣ٗى٫ بإن ال٣ىاثم اإلاالُت ٩٦ل زالُت مً جدٍغ٠ حَى

غ مغاحٗت ٌكخمل ٖلى عؤًىا. بن الخإ٦ُض اإلا٣ٗى٫ َى جإ٦ُض ٖالي اإلاؿخىي ل٨ىه هاجج ا ًٖ ٚل ؤو زُإ، وبنضاع ج٣ٍغ

٣ا إلاٗاًحر اإلاغاحٗت الهاصعة ًٖ َُئت اإلاداؾبت واإلاغاحٗت  لِـ يماها ٖلى ؤن اإلاغاحٗت التي ًخم جىُٟظَا ٞو

غي ٖىض وحىصٍ. ٢ض للماؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ومٗاًحر اإلاغاحٗت الضولُت مً قإ جها ؤن ج٨ك٠ ٖاصة الخدٍغ٠ الجَى

ت، مىٟغصة او مجخمٗت، بن ٧ان اإلاخى٢٘ ؤن جازغ ٖلى ال٣غاعاث  ٍغ ٟاث هدُجت ٚل ؤو زُإ وحٗخبر حَى جإحي الخدٍغ

 الا٢خهاصًت التي ًخسظَا اإلاؿخسضمىن ٖلى ؤؾاؽ َظٍ ال٣ىاثم اإلاالُت.
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٣ا إلاٗاًحر مغاحٗ ت اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت الهاصعة ًٖ َئُت اإلاداؾبت و٦جؼء مً اإلاغاحٗت التي جخم ٞو

ب٣ى ٖلى الك٪ اإلانهي  واإلاغاحٗت اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ومٗاًحر اإلاغاحٗت الضولُت، ٞةهىا هماعؽ الخ٣ضًغ اإلانهي ٍو

 َُلت اإلاغاحٗت. ٦ما ؤهىا  ه٣ىم بماًلي:

غي لل٣ىاثم اإلاالُت - ؾىاء ٧ان هاججا ًٖ ٚل او زُإ، وجهمُم وجىُٟظا  جدضًض وج٣ُُم مساَغ الخدٍغ٠ الجَى

حر ؤؾاؽ إلبضاء عاًىا. بن  بحغءاث مغاحٗت اؾخجابت لهظٍ اإلاساَغ، والخهى٫ ٖلى ؤصلت مغاحٗت ٧اُٞت ومالثمت لخٞى

غي هاشخئ ًٖ الٛل ؤ٦بر مً اإلاساَغ التي جيكإ ًٖ الخُإ خُث ؤن الٛل ٢ض ًيخج  مساَغ ٖضم ٦ك٠ جدٍغ٠ حَى

 ؛الغ٢ابت الضازلُتوٍغ ؤو خظٝ مخٗمض ؤو جدلُل ألي ججاوػ بحغاءاث ًٖ جىاَا ؤو جؼ 

ٞهم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ُٞما ًخٗل٤ باإلاغاحٗت مً ؤحل جهمُم بحغاءاث مغاحٗت جدىاؾب م٘ الٓغوٝ، ول٨ً  -

 ؛لُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت للبى٪لِـ بٗغى ببضاء عؤي خى٫ ٞٗا

طاث الٗال٢ت التي ت اإلاؿخسضمت وم٣ٗىلُت الخ٣ضًغاث اإلاداؾبُت والاٞهاخاث ج٣ُُم مضي مالثمت الؿُاؾاث اإلاداؾب -

 ؛ج٣ضمها ؤلاصاعة

ت اإلاداؾبي ومضي اخخمالُت وحىص ٖضم  - الخىنل بلى اؾخيخاج خى٫ مضي مالثمت اؾخسضام ؤلاصاعة إلابضؤ الاؾخمغاٍع

ت خى٫ ٢ضعة البى٪ ٖ ٍغ غي مخٗل٤ بإخضار ؤو ْغوٝ ٢ض جثحر ق٩ى٧ا حَى ت ج٣ًُ حَى ٤ مبضؤ الاؾخمغاٍع لى الاؾخمغاع ٞو

غي ٢اثم، ٞةن  ُما بطا اؾخيخجىا بإن َىا٥ ٖضم ج٣ًُ حَى وطل٪ اؾدىاصا بلى ؤصلت اإلاغاحٗت التي جم الخهى٫ ٖلحها. ٞو

غها بلى ؤلاٞهاخاث طاث الهلت في ال٣ىاثم اإلاالُت ؤو حٗضًل عؤًىا، بطا ٧اهذ َظٍ  ٖلُىا ؤن جلٟذ الاهدباٍ في ج٣ٍغ

غها. وم٘ طل٪ ؤلاٞهاخاث  ش ج٣ٍغ ٚحر ٧اُٞت. بن اؾخيخاحاجىا مبيُت ٖلى ؤصلت اإلاغاحٗت التي جم الخهى٫ ٖلحها ختى جاٍع

ت. ٤ مبضؤ الاؾخمغاٍع (للخىمُت،  ٞةن ألاخضار ؤو الٓغوٝ اإلاؿخ٣بلُت ٢ض جاصي بلى جى٠٢ ًٖ الاؾخمغاع في ؤٖماله ٞو

2021( 

ضاص الضولي اإلاُٗاع مخُلباث. 3 غ إٖل  : (IFRS 9) اإلاالُت الخ٣اٍع

خُلب ضاص الضولي اإلاُٗاع ٍو غ إٖل تراٝ ألاصواث بٗىىان (IFRS 9) اإلاالُت الخ٣اٍع  زالر مً ههجا وال٣ُاؽ اإلاالُت، الٖا

 :في جخمثل زُىاث

تراٝ اإلايكإة ٖلي ًجب :اإلاالُت والالتزاماث ألانى٫  و٢ُاؽ جهي٠ُ -  اإلايكإة جهبذ ٖىضما الياإلا الالتزام ؤو باألنل الٖا

ا ىضما ٣ِٞ لؤلنل الخٗا٢ضًت الكغوٍ في َٞغ تراٝ ًخم ٖو  ألانى٫  جهي٠ُ اإلايكإة ٖلى ًجب اإلاالي الالتزام ؤو باألنل الٖا

تراٝ لخٓت مً بضءا اإلاالُت والالتزاماث خم ألاولى الٖا ٣ا اإلاالُت ألانى٫  و٢ُاؽ جهي٠ُ ٍو  بٗىىان (IFRS 9) للمُٗاع ٞو

تراٝ لُت،اإلاا ألاصواث  بال٣ُمت ؤو ألازغ الكامل الضزل زال٫ مً الٗاصلت بال٣ُمت ؤو اإلاؿتهل٨ت بالخ٩لٟت بما وال٣ُاؽ الٖا

 الخض٣ٞاث وزهاثو اإلاالُت ألانى٫  إلصاعة اإلايكإة ؤٖما٫ همىطج زال٫ مً وطل٪ والخؿاثغ ألاعباح زال٫ مً الٗاصلت

غ ضاصإٖل الضولُت اإلاٗاًحر ماؾؿت( اإلاالُت لؤلنى٫  الى٣ضًت  اإلاالُت. الخ٣اٍع

ضاص الضولي للمُٗاع َب٣ا اإلاالُت الالتزاماث بخهي٠ُ ج٣ىم اإلايكإة ؤن وؤوضر غ إٖل  ألاصواث بٗىىان IFRS9)اإلاالُت(  الخ٣اٍع

تراٝ  اإلاالُت ٣ه مدؿىبت اإلاؿتهل٨ت بالخ٩لٟت وال٣ُاؽ الٖا  :ٖضا ُٞما الٟٗلُت الٟاثضة بٍُغ

 والخؿاثغ؛ ألاعباح زال٫ مً الٗاصلت بال٣ُمت اإلا٣اؾت اإلاالُت الالتزاماث -

لت ألانل ه٣ل ٖملُت ج٩ىن  ال ٖىضما جيكإ التي اإلاالُت الالتزاماث - تراٝ؛ إللٛاء مَا  الٖا

 ٣ٖىص الًمان اإلاالي؛ -
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 بال٣غوى؛ اإلاغجبُت الالتزاماث -

خم الاؾخدىاط ًٖ الىاجج اإلااصي اإلا٣ابل - تراٝ بها ًخم حٛحراث وؤي الٗاصلت بال٣ُمت ٢ُاؾه ٍو  ؤو ألاعباح في الٖا

 .الخؿاثغ

ضاص الضولي اإلاُٗاع ٣ًضم :اإلاالُت ألاصواث في ال٣ُمت اهسٟاى - غ إٖل  اإلاالُت، ألاصواث بٗىىان (IFRS 9) اإلاالُت الخ٣اٍع

تراٝ ٤ اإلاؿخسضمت جل٪ ًٖ جسخل٠ الاثخمان زؿاثغ لخؿاب حضًضة مداؾبُت آلُت وال٣ُاؽ الٖا  للمُٗاع ا ٞو

تراٝ، اإلاالُت ألاصواث بٗىىان  IFRS9)اإلاُٗاع ( ؤن خُث اإلاالُت واثألاص بٗىىان IAS 39)الضولي(  ٖلى ٌٗخمض وال٣ُاؽ الٖا

تراٝ ٣ًىم ؤهه ؤي اإلاخى٢ٗت اإلاؿخ٣بلُت الخؿاثغ مىهج ٗخمض خضوثها ٢بل بالخؿاثغ بااٖل  ٖلى الخؿاثغ ٢ُاؽ في َو

 بك٩ل بالخؿاثغ الخيبا بلى ًاصي مما ٣ٗىلتاإلا والخيبااث الخالُت والٓغوٝ اإلاايُت باألخضار جخٗل٤ التي اإلاٗلىماث

 ؤًٞل.

ت حٗضًالث اإلاُٗاع ًخًمً :الخدٍى مداؾبت - ت حظٍع ٍغ  جُب٤ُ هُا١ وؾ٘ خُث للخدٍى اإلاداؾبُت اإلاٗالجت في وحَى

ض ٖلى لُدخىي  الخدٍى مداؾبت  ٖغى ؤو ج٣ضًم بلى الخٗضًالث َظٍ وتهضٝ اإلاساَغ بصاعة ؤوكُت ًٖ ؤلاٞهاح مً اإلاٍؼ

 و٦ُُٟت اإلاالُت ألاصواث حؿخسضم التي اإلايكإة مساَغ بصاعة ٖلى الخدٍى ؤوكُت وجإزحر اإلاالُت ال٣ىاثم في ماثاإلاٗلى 

. بصاعة في ألاصواث لخل٪ اؾخسضامها  مساٍَغ

ضاص الضولي اإلاُٗاع جُب٤ُ ؤن الباخثت وحؿخيخج غ إٖل تراٝ اإلاالُت، ألاصواث ) بٗىىانIFRS 9اإلاالُت ( الخ٣اٍع  وال٣ُاؽ الٖا

غي  حٛحر بلي ؾُاصي  وؾلى٥ لالؾدثماع اإلاخى٢٘ ألاصاء في ٦بحر حٛحر بلى ؾُاصي وبالخالي اإلاساَغ بصاعة بؾتراجُجُت في حَى

 )2020(ٖمغ،  .الا٢تراى

 زاجمت 

نىإ ال٣غاع مً  اخخُاحاث لخلبُت مىحهت الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر ؤن حلُا ًٓهغ طل٪ ٖلى هدُجت إلاسغحاث وبىاء

م غ اإلادخملحن اإلاؿخسضمحن مً ٖضًضة ٞئاث وحىص مً مٗلىماث في ال٣ُإ الٗام ؤو الخام. بالٚغ  اإلاالُت، للخ٣اٍع

 مً جلبُتها ؾِخم اإلاالُت اإلاٗلىماث مً متهمٗٓم اخخُاحا ؤن ٌٗخبر الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر مجلـ لهاالء ٞةن وباليؿبت

اجٞى التي اإلاٗلىماث جل٪ زال٫ م للمؿدثمٍغً اإلاىحهت الٗام الٛغى طاث ال٣ىاثم َغ حَر  .ألامىا٫ عئوؽ م٣ضمي مً ٚو

 ؾبُل ٞٗلى مالُت، َبُٗت طاث ٧لها لِؿذ اإلاؿخسضمحن مً ألازغي  للٟئاث اإلاُٟضة اإلاٗلىماث ٞةن ؤزغي، هاخُت مً ول٨ً

 م٘ ماؾؿتهم م٣اعهت بُٛت الٗمل صرخىا خى٫  وبخهاءاث الاحخماُٖت اإلاؼاًا خى٫  مٗلىماث بلى ألاحغاء ًدخاج اإلاثا٫

 ؤَمها: جىنلىا لها مىاٞؿحها. مً زال٫ َظا البدث َىا٥ ٖضة هخاثج

  ٢بىال جل٪ الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر ال٢ذ -
 
 الضولي؛ اإلاؿخىي  ٖلى واؾٗا

 إبجب زال٫ مً ٖجها اإلاٟصر اإلاالُت اإلاٗلىماث وحجم اإلاالُت ال٣ىاثم ٖغى في حؿعى َظٍ اإلاٗاًحر بلى جىخُض -

 ؛مخُلباتها في طل٪

 اإلاداؾبي ألاهجلىؾا٦ؿىوي؛ الىمىطج بلى حؿدىض اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت -

ٍغ ًخم الٗام ال٣ُإ ٢بل مً مداؾبُت مٗاًحر وي٘ -  الٗامت؛ اإلاهلخت لخماًت بالخاحت جبًر

 الجساطيغوعي  بٞهاح مؿخىي  جد٤ُ٣ ؤحل مً بلؼامي َى الٗام ال٣ُإ ٢ِبل مً اإلاداؾبت مٗاًحر جىُٓم -

 ال٣غاعاث؛
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غ اإلاالُت في ٢ُإ الٗام في ْل جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبُت. -  حىصة الخ٣اٍع

 مً ؤَم الخىنُاث: 

 والاؾخدىاط؛ الاهضماج ٖملُتي مجا٫ في ؤلاؾتراجُجُتث ٢غاعا اجساط جدؿحن لل٨ُاهاث ًجب ؤن هم٨ً -

 لم باٖخماص ٖلى َظٍ اإلاٗاًحر؛الٗا ؤهداء حمُ٘ في جامت بؿهىلت اإلاداؾبُت واإلاهاعاث اإلاٗاٝع ه٣ل ًجب -

ىُت اإلاٗاًحر ووي٘ ؤوكُت ًٖ الىاججت ألا٩ٞاع ؤًٞل مً الاؾخٟاصة ًجب ؤن ٩ًىن َىا٥ بم٩اهُت -  في الَى

غ اث طاث ٖاإلاُت مٗاًحر جٍُى  ٖالُت؛ حض حىصة مؿخٍى

 ٢اثمت اإلاغاح٘

ام ٦ًغوعة لخىخُض مماعؾاث اإلاداؾبت الٗمىمُت وخماًت اإلاا٫ الٗام. ). اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ ال2022ٗؤؾُا ٢مى. ( )1

ت للضعاؾاث اإلاداؾبُت واإلاالُت، اإلاجلض   .32،  02، الٗضص 07اإلاجلت الجؼاثٍغ

غ مغاح٘ الخؿاباث اإلاؿخ٣بل للؿىت اإلاىتهُت.2021البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت. ( )2  ). مىاعص عؤؽ اإلاا٫ الٗاصًت. ال٣ىاثم اإلاالُت وج٣ٍغ

غ اإلاالُت الضولُت 2017-2016ًمان مُمىن. (ب )3 في حظب الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في  IAS/IFRS--). صوع جبجي مٗاًحر بٖضاص الخ٣اٍع

اث بمؿخٛاهم. ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في الٗلىم -SCF-الجؼاثغ، مً زال٫ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض صعاؾت خالت قغ٦ت ٖضوان لل٨ُماٍو

لىم الدؿُحر، الجؼاثغ ، اإلاداؾبُت، ٧لُت ال ت ٖو  .88-87ٗلىم الا٢خههاصًت والخجاٍع

 ALEMOصعاؾت خالت ماؾؿت  -). صوع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في جدؿحن حىصة اإلاٗلىمت اإلاالُت2014-2013بىلجىِب ٖاص٫. ( )4

لىم الدؿُحر، حامٗت ٢ؿىُُىتالخغوب والًت ٢ؿىُُىت. عؾالت ماحؿخحر في ٖلىم الدؿُحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع ، 2ت ٖو

 .45-44الجؼاثغ ، 

ٖلى هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت IPSAS). ؤزغ جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗمىمي 2019-2018حابي ؤمُىت َىاء حابي. ( )5

لىم ال ت ٖو ت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع  .57-56، الجؼاثغ ، 1دؿُحر، حامٗت ؾ٠ُُفي الجؼاثغ. ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في الٗلىم الخجاٍع

غ وجدضًاث الخصخهت. مجلت ٧لُت بٛضاص للٗلىم  )6  خؿحن عجالن خؿً. (ب.ؽ). ال٣ُإ الٗام في الٗغا١ بحن يغوعاث الخٍُى

ي ). جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٦دض ؤصوى لًبِ اإلاا٫ الٗام. إلالخ٣ى الضول2014زالض حما٫ الجٗاعاث. ( )7

اججاَاث الىٓام اإلاداؾبي الجؼاثغي (اإلاالي  -) في جُٟٗل ألصاء اإلااؾؿاث والخ٩ىماثIAS-IFRS-IPSASخى٫ صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت (

 ). الجؼاثغ: حامٗت وع٢لت.24-23والٗمىمي) ٖلى يىء الخجا (الهٟداث 

ضاص الخ٣ا2020عها الؿُٗض الؿُض ٖمغ. ( )8 غ (). ؤزغ ج٤ُُ اإلاُٗاع الضولي إٖل ت IFRS 9ٍع ) ٖلى جدؿحن ألاصاء اإلاالي للبىى٥ الخجاٍع

ت، اإلاجلض  ت. مجلت البدىر اإلاالُت والخجاٍع  .144-143،  04، الٗضص 21اإلاهٍغ

). الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي بحن اججاَاجه ومخُلباث جُب٣ُه في ْل اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت واإلاٗلىمت 2014ٖاقىع ٦خىف. ( )9

اججاَاث الىٓام  -) في جُٟٗل ألصاء اإلااؾؿاث والخ٩ىماثIAS-IFRS-IPSASلضولي خى٫ صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت (اإلاالُت. اإلالخ٣ى ا

 ). الجؼاثغ: حامٗت وع٢لت.274-273اإلاداؾبي الجؼاثغي (اإلاالي ووالٗمىمي) ٖلى يىء الخجاعب الضولُت (الهٟداث 

ت. ( )10 ؼ الكٟاُٞت وم٩اٞدت الٟؿاص اإلاالي ). الخىحه هدى اإلاٗاًحر اإلاداؾ2020ٖٟاٝ لىماًٍؼ بُت الٗمىمُت الضولُت وصوعٍ في حٍٗؼ

 .218-217،  02، الٗضص 04وؤلاصاعي في الجؼاثغ. مجلت بياٞاث ا٢خهاصًت، اإلاجلض 

 ). مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ٦هُئت مىاصًت للخىخُض اإلاداؾبي. اإلالخ٣ى الٗلمي الضولي2011مغػوقي مغػوقي، خىلي مدمض. ( )11

 ).9-8خى٫ ؤلاٞهاح اإلاداؾبي في الجؼاثغ، (الهٟداث 

صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت –). ؤَمُت الخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت للمداؾبت في اليكاٍ الؼعاعي 2013مجى ٧امل خمض. ( )12

 .344،  36لجامٗت، الٗضص . مجلت ٧لُت بٛضاص للٗلىم الا٢خهاصًت ا11وال٣اٖضة الٗغا٢ُت ع٢م  41للمُٗاع اإلاداؾبي الضولي ع٢م 

) وؤزٍغ ٖلى حىصة اإلاٗلىمت. عؾالت IAS/IFRS). ؤلاٞهاح اإلاداؾبي في ْل مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت (2011-2010هىا٫ نباحي. ( (31

لىم الدؿُحر، حامٗت الجؼاثغ ت ٖو  .46،  3ماحؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع
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الخثبُخاث اإلااصًت" ؤو "اإلامخل٩اث، اإلاهاو٘ و اإلاٗضاث"               "  IPSAS-17خُب٤ُ اإلاُٗاع م٣اعبت حضًضة ل 

ت.  في اإلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثٍغ

A new approach for the application of IPSAS-17 “Property, plant, and equipment” or 

‘„fixed assets” in public accounting in Algeria. 

 / الجؼاثغبىمغصاؽ ، امدمض بى٢غة/حامٗت مدمض صبىػًٍ  ص.

Dr. Mohamed DEBBOUZINE/ M„hamed Bouguerra University, Boumerdes/ Algeria. 
  

 ملخو الضعاؾت: 

ُما ، IPSASٞ، ؤعصها ابغاػ اَم اإلاؿخجضاث التي حاءث بها اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗمىمي الضعاؾتمً زال٫ َظٍ 

ُبّ  .في ال٣ُإ الٗمىمي »اإلامخل٩اث و اإلاهاو٘ و اإلاٗضاث « ؤو   »  الخثبُخاث اإلااصًت «ًسو حؿُحر ًُ  لضي ومداولت م٣اعهتها م٘ ما 
 
٤ خالُا

خباع اإلاداوع ألاؾاؾُت إلنالح مىٓىمت اإلاداؾبت الٗمىمُت التي عؾمتها الضولت. الهُئاث الٗمىمُت في الجؼاثغ، مً َىا، و  م٘ الازظ بٗحن الٖا

ت  ت في َظا اإلاجا٫، لالخدضًاث التي جىاحهها مداولت مٗٞغ جي الهخ٣ا٫ الضولت الجؼاثٍغ التي حٗخمض ٖلى مبضؤ مً اإلاداؾبت الٗمىمُت الخضٍع

 . الاؾخد٣ا١مبضؤ ٖلى ؤؾاؽ ٖمىمُت مبيُت بلى مداؾبت الاهٟا١ ٣ِٞ، 

 
ُ
بحن الىخاثج اإلا

ُ
ت اجبإ زُىاث مىهجُت جبضؤ مً مٗاًىت الىا٢٘ اإلاىحىص ُٞما خىّنل الحها في الضعاؾت، اهه ٖلى الخ٩ىمت اج لجؼاثٍغ

ظا،  ًسو حؿُحر الخثبُخاث اإلااصًت، ومً زم ا٢تراح ؤلاحغاءاث والخٗضًالث الىاحب اجساطَا للىنى٫ لؤلَضاٝ اإلايكىصة. مً خُث اهخاج َو

ظا  ُت للمٗلىمت اإلاالُت، َو غ طاث مٗلىماث مالُت جىا٤ٞ الخهاثو الىٖى إلاٗالجت و  خؿب اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗمىمي.ج٣اٍع

، ومً زم ا٢تراح مىهجُت جخًمً بٌٗ الخىنُاث في ق٩ل زُىاث IPSAS-17اٖخمضها ٖلى صعاؾت وجدلُل اإلاُٗاع اق٩الُت البدث، 

 . الجؼاثغثُت حؿمذ باالهخ٣ا٫ بلى جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت باليؿبت للخثبُخاث اإلااصًت في بحغا

 .ال٣ُمت الٗاصلت؛ مداؾبت ٖمىمُت؛ الخثبُخاث اإلااصًت؛ مبضؤ الاهٟا١؛ مبضؤ الاؾخد٣ا١: ال٩لماث اإلاٟخاخُت

Abstract:  
Through this study, we wanted to highlight, the most important developments brought by the IPSAS (the 

International Public Sector Accounting Standards), with regard to the management of fixed assets, or material properties of 

public sector. Moreover, try to compare them with what is currently applied on public sector in Algeria, taking into account 

the main axes of reforming the system Public accounting drawn up by the state. And from here, an attempt to knowledge 

the challenges that the Algerian state faces in this field, for the gradual transition from public accounting that relies on the 

principle of spending only, to a public accounting based on the principle of accrual basis. 

The results of this study show that the Algerian government should follow the methodological steps, starting from 

examining the existing reality with regard to the management of fixed assets, and then proposing procedures and 

adjustment, to be taken, to achieve the desired goals. This is, in terms of producing reports, with financial information that 

correspond to the qualitative characteristics of the financial information, and this according to the international accounting 

standards for the public sector. To resolve the problematic of the research, we relied on the study and analysis of IPSAS-17, 

and then proposed a methodology that includes some recommendations in the form of procedural steps that allow the 

transition to the application of international accounting standards for fixed assets in Algeria. 

Keywords: Fixed assets; spending principle; accrual basis; public accounting; fair value. 
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 م٣ضمت: 

 لىمِ حؿُحر مىاػهاث 
 
ظا عاح٘ ؤؾاؾا ت مً مك٩ل ج٣ُُم ٦ٟاءة وؤصاء ماؾؿاتها، َو حٗاوي الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

َظٍ ألازحرة، اإلابجي ٖلى ؤؾاؽ مبضؤ الاهٟا١، الظي ال ًىٓغ َل َظا الاهٟا١ ًد٤٣ الخضمت الٗمىمُت اإلاىخٓغة مىه ام 

 ام الخالي، الظي ال ٨ًؿب ألاصواث الالػمت واإلاىاؾبت لظل٪.ال. ومً َىا ًهٗب ج٣ُُم ال٨ٟاءة وألاصاء بالىٓ

ت، جبجي بنالخاث ٖم٣ُت لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت،  ، ٖلى الضولت الجؼاثٍغ
 
ومً زال٫ َظا، ؤنبذ لؼاما

 MF,CNC, Axes de la(ٌِؿخجُب إلاخُلباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗمىمي. ومً اَم اَضاٝ ؤلانالح هجض: 

Réforme de la comptabilité publique, 06/01/2021( 

حر الىؾاثل ٣ِٞ بلى  - ظا باالهخ٣ا٫ مً هٓام مبجي ٖلى ؤؾاؽ جٞى ٖهغهت هٓام حؿُحر اإلاالُت الٗمىمُت، َو

 هٓام حهضٝ بلى جد٤ُ٣ الىخاثج اإلاؿُغة ٖلى ؤؾاؽ ؤصاء ٖا٫ِ.

ما ٌؿمذ باالهخ٣ا٫ مً مداؾبت ٖمىمُت ، َظا IPSASجبجي مٗاًحر مداؾبُت صولُت مؿخىخاة مً مٗاًحر    -

" بلى مداؾبت ٖمىمُت ٖلى ؤؾاؽ الخ٣ى١ اإلاسجلت Comptabilité de caisseٖلى ؤؾاؽ الهىضو١ "

"Comptabilité en droits constatés." 

ت الظمت اإلاالُت الخ٣ُ٣ُت والىخاثج اإلاد٣٣ت ل٩ل الٗملُاث اإلاىجؼة زال٫ الضوعة للهُئاث  - الخىنل إلاٗٞغ

ُت حؿمذ بالخ٣ُُم  ُت،الٗمىم ٣ضم بُاهاث ومٗلىماث مالُت طو هٖى
ُ
ظا ٖبر ٢ىاثم مالُت مىاؾبت ج َو

 اإلاىيىعي لؤلصاء.

ؤما ُٞما ًسو حؿُحر ومخاٌٗت الخثبُخاث اإلااصًت، هجض ان الىٓام الخالي للمداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ، ٨ًخٟي 

ه للجغص اإلااصي في جهاًت ٧ل صوعة، وال ًىحض ٣ِٞ بدسجُل صزى٫ الخثبُذ بؿٗغ الخُاػة بض٫ ج٩لٟت الخُاػ  ة وزًٖى

٤ حسجُل ؤلاَخال٧اث التي حّٗبر ًٖ صعحت اؾتهال٥  ظا ًٖ ٍَغ ُٞه مخابٗت مؿخ٣بلُت للظمت الخانت للخثبُذ، َو

ت وجدضًض اإلاحزة ؤو اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت اإلاخب٣ُت للخثبُذ.  الخثبُذ، وجضَىع ال٣ُمت إلاٗٞغ

 بق٩الُت الضعاؾت:

 ما ؾب٤ ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت: مً زال٫

ت؟  ٠ُ٦IPSAS-17 ًم٨ً جُب٤ُ اإلاُٗاع   "الخثبُخاث اإلااصًت" في الهُئاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

ُت  :ؤؾئلت ٖٞغ

ُت الخالُت:  مً ؤلاق٩الُت الغثِؿُت َغخىا ألاؾئلت الٟٖغ

 "الخثبُخاث اإلااصًت"؟ IPSAS-17ما َى مًمىن اإلاُٗاع  -

 حغاءاث الىاحب جبىحها لخُب٤ُ َظا اإلاُٗاع؟وماهي الخُٛحراث وؤلا  -

 : ؤَضاٝ الضعاؾت

  ٤ اإلاٗاًحر الضولُت، مً زال٫ ؤَم مداوع التي اٖخمضتها الجؼاثغ ببغاػ غ هٓامها اإلاداؾبي ٞو في جٍُى

 ا مً احل بهجاح َظا ؤلانالح؛تهمكغوٕ ٖهغهت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت، والؿبل التي اجسظ

 ٍت في جُب٤ُ اإلاُٗاع الجؼاثغ الهُئاث الٗمىمُت والخىاحؼ التي جىاحه خٗٝغ ٖلى ؤَم الهٗىباث الIPSAS-

 الخام بمٗالجت الخثبُخاث اإلااصًت. 17

  ظا ٖبر ا٢تراح مىهجُت جخًمً ا٢تراح ج٣اعب حضًض لخم٨حن الهُئاث الٗمىمُت مً جُب٤ُ َظا اإلاُٗاع، َو

٤ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ثُت حؿمذ باالهخ٣ا٫ بلى جُبُبحغابٌٗ الخىنُاث في ق٩ل زُىاث 

 .باليؿبت للخثبُخاث اإلااصًت في الجؼاثغ

 ج٨مً ؤَمُت َظٍ الضعاؾت في: ؤَمُت الضعاؾت:
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  غ مىٓىمت ت في ٖهغهت وجٍُى ٧ىجها حٗالج مىيٕى حض خؿاؽ ًضزل يمً اؾتراجُجُت الضولت الجؼاثٍغ

 ؛اإلاالُت الٗمىمُت

 ى حؿُحر الخثبُخاث اإلااصًت، التي جضزل يمً محزاهُت ؤجها جخُغ١ لجاهب حض مهم مً اإلاالُت الٗمىمُت ، ؤال َو

 الخجهحز للضولت. 

  َغح ج٣اعب لدؿُحر َظٍ الخثبُخاث، مؿخىحى مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗمىمي، زانت اإلاُٗاع

IPSAS-17 ."الخثبُخاث اإلااصًت" 

 :الضعاؾـت ٞغيُاث

 :تالخالُُاث ٟغيالا ًم٨ً نُاٚت في يىء مك٩لت الضعاؾت وؤَضاٞها وؤَمُته

  ٗاث ٢اهىهُت، بل ال ًم٨ً جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗمىمي في الجؼاثغ ٣ِٞ بؿً حكَغ

ظا بسل٤ مهام وبحغاءاث ومهالر  ًخُلب الامغ في بٖاصة الىٓغ في الهُا٧ل الخىُٓمُت للهُئاث الٗمىمُت، َو

ا اهخاج اإلاٗلىماث و  ُت وؤ٦ثر وا٢ُٗت لؤلصاء حضًضة ًخم ٖبَر ُاء نىعة مىيٖى الهُئت، في البُاهاث اإلاىاؾبت إٖل

ظا ما ؾُاصي بلى حٗل ٖملُت اجساط ال٣غاعا ُت.  ثَو ؾـ ؾلُمت ومىيٖى
ُ
 مبيُت ٖلى ؤ

  ًىاحه جُب٤ُ اإلاُٗاعIPSAS-17  الخثبُخاث اإلااصًت"، مك٩ل الخ٣ُُم، خُث ان الىنى٫ لخ٣ُُم الخثبُذ ٖلى"

ضلت ٖىض صزىله طمت الهُئت الٗمىمُت، وؤزىاء اؾخٗماله ؤو ٖىض زغوحه في جهاًت مضجه ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗ

بُٗت اؾخٗماله. ظا خؿب هٕى الخثبُذ َو  الىُٟٗت، ٌؿخىحب اٖخماص َغ١ ج٣ُُم مىاؾبت َو

 خضوص الضعاؾت:

بُت الضولُت "الخثبُخاث اإلااصًت"، خُث ال جخٗغى لب٣ُت اإلاٗاًحر اإلاداؾ IPSAS-17للمُٗاع  جخٗغى الضعاؾت

ظا بضعاؾت الٗملُاث الخالُت:  لل٣ُإ الٗمىمي، َو

 ٖملُت صزى٫ وج٣ُُم الخثبُذ اإلااصي؛ -

 ٖملُت اإلاخابٗت البٗضًت للخثبُذ؛ -

 ٖملُت زغوج الخثبُذ مً الهُئت الٗمىمُت. -

 : مىهج الضعاؾت

ظل٪ مٗاًىت الىٓام "الخثبُخاث اإلااصًت"، و٦ IPSAS-17 ُٞما ًسو ٖغى اإلاُٗاعجم اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي 

خماص ٖلى اإلاىهج  بحن ما َى مىحىص وبحن مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  اإلا٣اعن الخالي للمداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ. زم الٖا

م نُاٚت ا٢تراخاث وجىنُاث تهم مداؾبت َُئاث ال٣ُإ  ملل٣ُإ الٗمىمي، مً ؤحل اؾخسال 
 
الٟغو٢اث ومً ز

 الخثبُخاث اإلااصًت. الٗمىمي ُٞما ًسو حؿُحر ومخابٗت

 ٩َُل الضعاؾت:
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 ٖغى إلاباصت وؤؾـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗمىمي،  ٢ؿمذ الضعاؾت بلى
 
م٣ضمت وزمؿت ٖىانغ، ؤوال

 زغوج الخثبُذ مً طمت الهُئت 
 
 حٗغيىا للمخابٗت البٗضًت للخثبُذ اإلااصي، عابٗا

 
 ٖملُت صزى٫ الخثبُذ اإلااصي، زالثا

 
زاهُا

 الٗمىم
 
ت م٘ ما حاء به اإلاُٗاع ُت، زامؿا  ،IPSAS-17م٣اعهت حؿُحر الخثبُخاث اإلااصًت في الهُئاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 هخاثج وجىنُاث الضعاؾت.
 
 وؤزحرا

 مباصت وؤؾـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗمىمي: -1

ا في ٖملُت اٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت خؿب اإلاٗاًحر اإلاد َغ ، هجض اؾبُت الضولُت للمداؾبت الٗمىمُتَىا٥ ؤؾـ ًجب جٞى

 : الاؾاؾان الخالُحن

 ,Accrual basis ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ؤو ما ٌؿمى ٦ظل٪ بمداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الخ٣ى١ اإلاسجلت -

Comptabilité d„exercice  : (IFAC, January 2019, IPSAS, P163 )  

 ٖىض و٢ٖى 
 
ها ولِـ ٣ِٞ ٖىض الضٞ٘ ؤو جدهُل للى٣ىص ٣ًهض به حسجُل الاخضار والٗملُاث اإلاالُت مداؾبُا

ظا في الٟتراث الؼماهُت الخانت بها.   ؤو ما ٌٗاصلها، َو

ت اليكاٍ -  ,Going Concern, Continuité d’activité : (IFAC, January 2019, IPSAS ؤؾاؽ اؾخمغاٍع

P172-173 ) 

ت اليكاٍ، بطن ًجب ج٣ ُُم ٢ضعة الهُئت الٗمىمُت ٖلى ًٟترى اٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت ٖلى ؤؾاؽ اؾخمغاٍع

الاؾخمغاع في ٖملها وال٣ُام بىاحباتها ال٣اهىهُت في اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع، بال في خالت وحىص ِهُت لخهُٟت الهُئت ؤو ب٣ًاٝ 

ُت وا٢ُٗت.  ؤٖمالها ألؾباب مىيٖى

غ وبُاهاث طاث حىصة ٖالُت، حٗخمض اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ٖلى ٦ما ؤهه  ُاء ج٣اٍع حملت مً الخهاثو إٖل

ُت؛ ٢ابلُت الٟهم، اإلاالثمت، اإلاىزى٢ُت ؤو صخت اإلاٗلىمت،  ُت للمٗلىمت اإلاالُت، هجض مً ؤَم َظٍ الخهاثو الىٖى الىٖى

 )68-66م م، 1الُبٗت، 2010الاجداص الضولي للمداؾبحن، (و٢ابلُت اإلا٣اعهت: 

 : (Intelligibilité, Understandability)٢ابلُت الٟهم  -

ت حٗخبر اإلا ٗلىمت ٢ابلت للٟهم ٖىضما ًضع٥ مؿخٗمل َظٍ اإلاٗلىمت مٗىاَا ٖلى هدى م٣ٗى٫، ٦ما ًٟترى ؤن لضًه مٗٞغ

 م٣ٗىلت بإوكُت اإلايكإة والبِئت التي حٗمل ٞحها.

   :(Pertinence, Relevance) اإلاالثمت -

الاخضار الؿاب٣ت ؤو الخالُت ؤو للمؿخسضمحن بطا ٧ان مً اإلام٨ً اؾخٗمالها في ج٣ُُم الٗملُاث و الثمتمج٩ىن اإلاٗلىمت 

اإلاؿخ٣بلُت ؤو لخإ٦ُض ؤو جصخُذ ج٣ُُماث ؾاب٣ت، ولخد٤ُ٣ اإلاالمت ٦ظل٪ ًجب ٖغيها في الى٢ذ والؼمً اإلاىاؾب 

ظا مً ؤحل جٟاصي اجساط ٢غاعاث مخإزغة في ٚحر و٢تها.    لخد٣٣ها، َو

 :  (Fiabilité, Reliability) اإلاىزى٢ُت ؤو صخت اإلاٗلىمت -

ن ى ٍم٨ً ان ٌٗخمض ٖلحها اإلاؿخسضمو ز، ؤن اإلاٗلىماث ج٩ىن زالُت مً ألازُاء وبُٗضة ًٖ الخدحّ  ،ىزى٢ُت َىاه٣هض باإلا

ولخد٤ُ٣ َظا ًجب ان ًخم ٖغيها ٖلى ؤؾاؽ لها لبىاء ب٩ل ؤماهت نىعة جمثل بك٩ل م٣ٗى٫ ما ًجب جمثُله، 

 اإلاًمىن الا٢خهاصي واإلاالي ولِـ ٖلى ؤؾاؽ الك٩ل ال٣اهىوي.
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 :  (Comparabilité, Comparability) إلا٣اعهت٢ابلُت ا -

ً ٖلى جدضًض ؤوحه  ج٩ىن اإلاٗلىماث الىاعصة في ال٣ىاثم اإلاالُت ٢ابلت للم٣اعهت ٖىضما ٩ًىن اإلاؿخسضمىن لها ٢اصٍع

غ و٢ىاثم ؤزغي. وج٩ىن اإلا٣اعهت م٘ ٢ىاثم َُئاث ؤزغي مً هٟـ  الازخالٝ وؤوحه الدكابه م٘ مٗلىماث واعصة في ج٣اٍع

 اٍ ؤو م٘ ٢ىاثم هٟـ الهُئت ٖلى مضي ٞتراث ػمىُت ؤزغي.   اليك

ولخد٤ُ٣ َظٍ الخهاثو الؿاب٣ت، ًجب اخترام اإلاباصت الخالُت في اهخاج اإلاٗلىمت اإلاالُت؛ مبضؤ الخُُت 

والخظع، مبضؤ الخُاص، مبضؤ ؤَمُت اإلاًمىن واإلادخىي ٖلى الك٩ل، مبضؤ الكمىلُت، مبضؤ ألاَمُت اليؿبُت في اٖضاص 

 )IFAC, (2005), Manuel des normes comptables internationales pour le secteur public, P75(  ل٣ىاثم اإلاالُت:ا

 مبضؤ الخُُت والخظع: -

خباع لضعحت مً الخظع في اجساط الاخ٩ام الالػمت ٖىض وي٘ الخ٣ضًغاث اإلاؿُغة في ْل ْغوٝ  َى ألازظ بٗحن الٖا

باء ٚحر وا٢ُٗت. ٖضم الخإ٦ض، ٦إن ج٩ىن ألانى٫ وؤلا   ًغاصاث ٚحر ُمبالٜ في ج٣ُُمها، وؤن ج٩ىن الخهىم وألٖا

 مبضؤ الخُاص: -

جخد٤٣ الخُاصًت بطا ٧اهذ اإلاٗلىمت زالُت مً الخدّحز، وج٩ىن ال٣ىاثم اإلاالُت ٚحر خُاصًت بطا جم ازخُاع ؤو ٖغى 

مت للخإزحر ٖلى ٖملُت اجساط ال٣غاع  ٣ت ُمهم  .اإلاٗلىماث التي جدىحها بٍُغ
 
 لخد٤ُ٣ ٚاًت مدضصة مؿب٣ا

 مبضؤ ؤَمُت اإلاًمىن واإلادخىي ٖلى الك٩ل: -

خؿب َظا اإلابضؤ ًجب ٖغى اإلاٗلىماث اإلاسجلت للٗملُاث وألاخضار ٖلى ؤؾاؽ مًمىجها وخ٣ُ٣تها 

 الا٢خهاصًت واإلاالُت ولِـ ٣ِٞ خؿب ق٩لها ال٣اهىوي.

 مبضؤ الكمىلُت: -

 إلاالُت قاملت ل٩ل الٗملُاث والاخضار الخانت بالهُئت الٗمىمُت.ًجب ان ج٩ىن اإلاٗلىمت اإلاٗغويت في ال٣ىاثم ا

 مبضؤ ألاَمُت اليؿبُت: -

ٟها ًم٨ً ؤن ًاصي بلى الخإزحر ٖلى ال٣غاعاث التي ًخسظَا اإلاؿخسضمىن ؤو ٖلى    ٌٗجي ان خظٝ اإلاٗلىمت ؤو جدٍغ

 الخ٣ُُماث التي جخم بىاء  ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت التي جدىي ٖلى َظٍ اإلاٗلىمت.

ُت. (مً بٖضاص الباخث) ):01(الك٩ل ع٢م   ًىضر ٠ُ٦ ههل بلى مٗلىماث طاث زهاثو هٖى

 

 

 

 

 

ت اليكاٍ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١  ؤؾاؽ اؾخمغاٍع

 

مبضؤ الخُُت 

 والخظع
 مبضؤ الخُاص

مبضؤ ؤَمُت 

اإلاًمىن واإلادخىي 

 ٖلى الك٩ل

 مبضؤ الكمىلُت
مبضؤ ألاَمُت 

 اليؿبُت
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 صزى٫ الخثبُذ اإلااصي: -2

ٍٗغ٠ الخثبُخاث اإلااصًت زم ٦ُُٟت ج٣ُُم صزىلها في ؤنى٫ الهُئت الٗمىمُت.     ؾيخٗغى َىا لخ 

٠ الخثبُخاث اإلااصًت: -2-1  حٍٗغ

"هي ؤنى٫ ماصًت ملمىؾت جدخٟٔ بها الهُئت الٗمىمُت الؾخسضامها  ،IPSAS-17اإلاُٗاع  الخثبُخاث اإلااصًت خؿب

ت، ٦ما ًخى٢٘ اؾخسضامها زال٫ ؤ٦ثر مً  غاى بصاٍع ا للٛحر ؤو أٚل في بهخاج ؤو التزّوص باإلاىاص ؤو الخضماث ؤو لخإححَر

)، الجؼء ألاو٫، 1الُبٗت(، )2010الاجداص الضولي للمداؾبحن، (( صوعة اؾخٛاللُت واخضة " ؤي ؤ٦ثر مً ؾىت. 

 ).487-486م م

ما: خباع ألانل ٢ابل للخ٣ُُض اإلاداؾبي، َو حن الػمحن اٖل  ٦ما ًجب جد٤٣ قَغ

 هُئتنل وؤن جظَب َظٍ اإلاىاٞ٘ لل٫ ؤن جخض٤ٞ مىه مىاٞ٘ ا٢خهاصًت مؿخ٣بلُت مغجبُت باأل ااخخم 

 الٗمىمُت؛

 ٣ت مىزى١ مجها. ٢ُاؽ الخ٩لٟت ؤو ال٣ُمت الٗاصلت لؤلنل بٍُغ ُتهابم٩ 

 : ج٣ُُم الخثبُخاث اإلااصًت ٖىض الضزى٫ -2-2

 IFAC, (2005), Manuel des normes comptables internationales pour le( جخ٩ىن ج٩لٟت الخثبُذ اإلااصي مً:

secteur public, P464 ( 

الخهم الخجاعي ؾٗغ قغاثه، بما في طل٪ خ٣ى١ الجماع٥ والًغاثب والغؾىم ٚحر اإلاؿترحٗت، م٘ اخدؿاب  -

 والخؿم اإلاالي.

 لالؾخسضام.   -
 
 و٧ل الخ٩ال٠ُ اإلاباقغة اإلاغج٣بت مً ؤحل وي٘ الخثبُذ في خالت ٩ًىن ٞحها حاَؼا

ظا بطا  -  لخ٨ُٟ٪ وبػالت الخثبُذ وبٖاصة ججضًض اإلاى٢٘ الظي اؾخٗمل ُٞه الخثبُذ َو
 
والخ٩ال٠ُ اإلا٣ضعة مؿب٣ا

 .٧اهذ الهُئت الٗمىمُت لها مؿاولُت في طل٪

ُٞما ًسو خُاػة الخثبُخاث اإلااصًت بضون م٣ابل ؤو بمبلٜ عمؼي، ًجب حسجُله ٖلى ؤؾاؽ ٢ُمخه الٗاصلت في 

ش امخال٦ه  .جاٍع

 :ياإلاخابٗت البٗضًت للخثبُذ اإلااص -3

 ًخىحب الخٗغى للى٣اٍ الخالُت:، IPSAS-17 لضعاؾت مخابٗت الخثبُخاث اإلااصًت خؿب اإلاُٗاع

 ال٣ُمت: اإلاٗالجت اإلاغحُٗت لخّٛحُراث -3-1

سجل ؤٖباء جُغح مً ٢ُمت ج٩لٟت 
ُ
بٗض حسجُل صزى٫ الخثبُذ اإلااصي بخ٩لٟت الخُاػة، وبضاًت حكُٛلُه، ًجب ان ح

ظا في ق٩ل مسههاث بَخال٧اث مترا٦مت زال٫ مضة اؾخٗماله ؤو ؤي زؿاثغ ٢ُمت جلخ٤ به.  الخُاػة، َو
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٣ت ٦ما . ُذ اإلااصيلخثبهخاجي لباهخٓام ٖلى مضي الٗمغ الا  اثَخال٧ؤلا ًخم اخدؿاب   اثَخال٧ؤلا ًجب ؤن ح٨ٗـ ٍَغ

ًجب الٗمىمُت.  هُئتل الب  مً ٢ِ للخثبُذ ٢خهاصًت اإلاؿخ٣بلُت اإلاىاٞ٘ الاال٥ اؾتهاإلاؿخسضمت الىمِ الظي ًخى٢٘ ُٞه 

ا للخثبُذ ؤن جخم مغاحٗت ال٣ُمت اإلاخب٣ُت ٦ظل٪  ذ ؤهض جىف الكغ١ ألا ( .٢لألاٖلى ؾىٍى  )26)، م2018، (وؾِصًلٍى

 

 للخثبُذ اإلااصي: تٗالجت الى٣ٟاث الالخ٣م -3-2

 
 
ظا ٖىضما ٩ًىن مً جًاٝ الى٣ٟاث الالخ٣ت اإلاغجبُت بخثبِذ مسجل ؾاب٣ا ، بلى ٢ُمت الخثبُذ اإلااصي اإلاٗجي، َو

اإلادخمل ؤن جخض٤ٞ مجها مىاٞ٘ ا٢خهاصًت مؿخ٣بلُت بياُٞت م٣اعهت م٘ مؿخىي ألاصاء ألاولي للخثبُذ، خُث حؿخُٟض 

ض  مً َظٍ اإلاىاٞ٘ الهُئت الٗمىمُت، مثل: ه٣ٟاث بٖاصة ججضًض ٦لي للخثبُذ. ؤما باليؿبت للى٣ٟاث الالخ٣ت التي ال جٍؼ

دؿً مً ؤصاء الخثبُذ اإلااصي ٞدسجل ٦ى٣ٟاث مغجبُت بالضوعة وال جًاٝ بلى ٢ُمت الخثبُذ اإلااصي، مثل: ه٣ٟاث 
ُ
وال ج

 IFAC, (2005), Manuel des normes comptables internationales pour le secteur(الهُاهت الضوعٍت للخثبُذ. 

public, P466 (  

 بٖاصة ج٣ُُم الخثبُخاث اإلااصًت: -3-3

ؾىىاث) خؿب صعحت 05ختى  03جسً٘ الخثبُخاث اإلااصًت بلى ٖملُت بٖاصة الخ٣ُُم لٟتراث مىخٓمت بك٩ل ٧اٝ (بحن 

جي. وج٩ىن ٢ُمت الخثبُذ ش  الخُٛحر في مٗضالث الخطخم في الا٢خهاص الَى اإلاٗاص ج٣ُُمه حؿاوي ال٣ُمت الٗاصلت بخاٍع

 ؤلاَخال٧اث اإلاترا٦مت وزؿاثغ جضَىع ال٣ُمت.
 
 بٖاصة الخ٣ُُم ها٢ها

ًجب ان جمـ ٖملُت بٖاصة الخ٣ُُم ٧ل الخثبُخاث اإلااصًت مً هٟـ الهى٠ وفي هٟـ الى٢ذ، لخٟاصي ٖغى ٢ُم 

ش مسخلٟت   في ال٣ىاثم اإلاالُت. ومبالٜ لخىاٍع

 ُمت الخثبُذ اإلااصي:الخضَىع في ٢ -3-4

ًدضر جضَىع في ٢ُمت الخثبُذ اإلااصي، ٖىضما وسجل زؿاعة في اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت اإلاؿخ٣بلُت ؤو اهسٟاى في 

الخضماث اإلاؿخ٣بلُت اإلادخملت لخثبُذ ماصي ما، ٞخًاٝ َظٍ الخؿاعة بلى ؤلاَخال٧اث اإلاسجلت واإلاغجبُت بىٟـ 

 ) 688م، الجؼء ألاو٫، 2021َبٗت ٖام ، )2021بحن، (الاجداص الضولي للمداؾالخثبُذ اإلااصي. (

 زغوج الخثبُذ اإلااصي. -4

 ,IFAC, (2018), Edition 2018, Volume Iًخم حسجُل الخغوج اإلاداؾبي ل٣ُمت الخثبُذ اإلااصي ٖىض ما: (

P:566( 

 ًخم الخىاػ٫ ٖىه، -

 ؤو ٖضم جى٢٘ مىه ؤي مىاٞ٘ ا٢خهاصًت مؿخ٣بلُت. -

ت م٘ ما حاء به اإلاُٗاع م٣اعهت حؿُحر الخثبُخاث اإلا -5  IPSAS-17اصًت في الهُئاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

، بحن 
 
حؿُحر الخثبُخاث ؾىداو٫ َىا في َظا الٗىىان اؾخٗما٫ حضو٫ ًدخىي ٖلى ه٣اٍ اإلا٣اعهت اإلاٗغويت ؾاب٣ا

ت م٘ ما حاء به اإلاُٗاع   :IPSAS-17اإلااصًت في الهُئاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ
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ت م٘ ما حاء به اإلاُٗاع هت ): م٣اع 01الجضو٫ ع٢م ( -IPSASحؿُحر الخثبُخاث اإلااصًت في الهُئاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 . (مً بٖضاص الباخث)17

حؿُحر الخثبُخاث اإلااصًت خؿب اإلاُٗاع  ه٣اٍ اإلا٣اعهت

IPSAS-17 

حؿُحر الخثبُخاث اإلااصًت في الهُئاث 

 
 
ت خالُا  الٗمىمُت الجؼاثٍغ

اؽ الاؾخد٣ا١، ؤي حسجُل جُب٤ُ ؤؾ جُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١

ها ولِـ الٗملُاث والاخضار  ٖىض و٢ٖى

٣ِٞ ٖىض الضٞ٘ ؤو جدهُل الى٣ىص ؤو ما 

  ٌٗاصلها.

ال ًىحض جُب٤ُ ألؾاؽ الاؾخد٣ا١، 

٣ِٞ ٞالٗملُاث والاخضار حسجُل 

ٖىض الضٞ٘ ؤو جدهُل الى٣ىص ؤو ما 

 ٌٗاصلها.

ي خالت الخُاػة بضون بخ٩لٟت الخُاػة، وف الخ٣ُُم ٖىض صزى٫ الخثبُذ اإلااصي.

م٣ابل ؤو بمبلٜ عمؼي ًخم حسجُل 

 الخثبُذ بال٣ُمت الٗاصلت. 

 ما 
 
البا خؿب مبلٜ محزاهُت الخجهحز، ٚو

ٌؿاوي ؾٗغ الكغاء ٣ِٞ، ألن 

 ما ج٩ىن يمً 
 
٠ الكغاء ٚالبا مهاٍع

 محزاهُت الدؿُحر.

ؤما الخثبُخاث اإلاخدهل ٖلحها ٦ةٖاهت 

، ؤو وبضون م٣ابل حسجل بضون ٢ُمت

 .الضًىاع الغمؼي ب

خؿاب مسههاث ؤلاَخال٧اث للخثبُذ 

 اإلااصي.

ت مضي  ًخم خؿاب ؤلاَخال٧اث إلاٗٞغ

اؾتهال٥ اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت للخثبُذ مً 

َٝغ الهُئت الٗمىمُت، و٦ظل٪ جدضًض 

ُت. ض اؾدبضاله ب٩ل وا٢ُٗت ومىيٖى  مٖى

 ال ًىحض 

خؿاب زؿاع جضَىع ٢ُمت الخثبُذ 

 اإلااصي 

ضَىع ال٣ُمت ُٞه خؿاب زؿاثغ ج

للخثبُخاث اإلااصًت، ٖىض جضوي اإلاىاٞ٘ 

 الا٢خهاصًت اإلاؿخ٣بلُت اإلاىخٓغة مجها. 

ال ًىحض، ختى لى حٗغى الخثبُذ لخل٠ 

 حؼجي ؤو ٦لي. 

الى٣ٟاث الالخ٣ت اإلاغجبُت بالخثبُذ 

ض  ض مً ؤصاثه وجٍؼ اإلااصي، والتي جٍؼ

جض٤ٞ مىاٞ٘ ا٢خهاصًت ٦ظل٪ في 

 مؿخ٣بلُت بياُٞت.

بلى ٢ُمت ٣ٟاث الالخ٣ت جًاٝ الى

ض مً ٢ُمت الخثبُذ،  الخثبُذ. وبالخالي جٍؼ

بدُث جٓهغ في ال٣ىاثم اإلاالُت مىا٣ٞت 

للىا٢٘ وحُٗي نىعة ناص٢ت للظمت 

 اإلاالُت للهُئت. 

حسجل َظٍ الى٣ٟاث في محزاهُت الدؿُحر 

٠ نُاهت ٣ِٞ، زانت  ٦مهاٍع

ض مً ؤصاء الخثبُذ  م اجها جٍؼ بالضوعة، ٚع

اصمت.  وجب٣ى ٢ُمت لٗضة صوعاث ٢

 الخثبُذ بضون حُٛحر

جسً٘ الخثبُخاث اإلااصًت لٗملُت بٖاصة  بٖاصة ج٣ُُم الخثبُخاث اإلااصًت

ظا مً ؤحل بُٖاء مٗلىمت  الخ٣ُُم، َو

في ال٣ىاثم اإلاالُت جىا٤ٞ الىا٢٘ 

 الا٢خهاصي. 

ال جسً٘ الخثبُخاث اإلااصًت لٗملُت بٖاصة 

الخ٣ُُم ختى لى ٧ان الٟغ١ قاؾ٘ بحن 

 وال٣ُمت ا
 
ل٣ُمت اإلاسجلت مداؾبُا

 الخ٣ُ٣ُت للخثبذ

ُٞه قغوٍ لخغوج الخثبُذ، وال وؿخُُ٘  زغوج الخثبُخاث اإلااصًت

ٖضم بزغاج الخثبُذ ٖىض جد٤٣ 

حن الخالُحن:  الكَغ

 ٖىض الخىاػ٫ ٖىه، -

ٖملُت زغوج الخثبُذ ج٩ىن ٖىض الخىاػ٫ 

 مىحىص  ٖىه ٣ِٞ،
 
ؤما بطا ٧ان صاثما

يمً جثبُخاث الهُئت الٗمىمُت ولِـ 

له ؤي مىاٞ٘ ا٢خهاصًت مىخٓغة مىه، 
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ؤو ٖضم جى٢٘ مىه ؤي  -

مىاٞ٘ ا٢خهاصًت 

 مؿخ٣بلُت.

ُٞب٤ مسجل ٖلى ؤؾاؽ ٢ُمخه 

سُت ٖىض صزىله ألػ٫ مغة، وبالخالي  الخاٍع

ٌُٗي نىعة ٚحر وا٢ُٗت في ال٣ىاثم 

 اإلاالُت الخانت بالهُئت.

  الضعاؾت:وجىنُاث  هخاثج

  ىألاول تُالٟغيازخباع هخاثج: 

ال ًم٨ً جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗمىمي في الجؼاثغ ٣ِٞ  ٖلى ؤهه " ىألاول ُتىو الٟغيج

ظا بسل٤ مهام  ٗاث ٢اهىهُت، بل ًخُلب الامغ في بٖاصة الىٓغ في الهُا٧ل الخىُٓمُت للهُئاث الٗمىمُت، َو بؿً حكَغ

ا اهخاج اإلا ُت وؤ٦ثر وا٢ُٗت وبحغاءاث ومهالر حضًضة ًخم ٖبَر ُاء نىعة مىيٖى ٗلىماث والبُاهاث اإلاىاؾبت إٖل

ظا ما ؾُاصي بلى حٗل ٖملُت اجساط ال٣غاعافي لؤلصاء  ُت ثالهُئت، َو   ."مبيُت ٖلى ؤؾـ ؾلُمت ومىيٖى

هإزظ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ بلؼامُت  ،٦IPSAS-17ما عثِىا في ٖغى اإلاُٗاع و  ُت،الٟغي ٍوللخد٤٣ مً صخت َظ

ُخاث اإلااصًت ٖلى ؤؾاؽ الخ٩لٟت ؤو ال٣ُمت الٗاصلت في خالت الخُاػة ٖلى الخثبُذ بضون م٣ابل، ولخد٤ُ٣ حسجُل الخثب

َظا في الخُاة الٗملُت هجض ؤن الهُئاث الٗمىمُت ؾخ٣٘ في خالت ٖضم ال٣ضعة وفي خحرة، ألجها ال جمل٪ في ٩َُلها 

غاءاث حؿمذ وجسى٫ طل٪. مثا٫ ؤزغ، خؿب الخثبُخاث وال جىحض بحالخىُٓمي مهلخت مخسههت في ج٣ُُم َظٍ 

لخم٨حن خؿاب ؤلاَخال٧اث، هجض ؤن الهُئاث الٗمىمُت ، ًجب جدضًض اإلاضة الىُٟٗت للخثبُذ اإلااصي IPSAS-17اإلاُٗاع 

ُاء َظٍ اإلاٗلىمت ٧ل مغة ج٣ىم ٞحها بدُاػة جثبُذ ماصي ما. ومً زال٫ َظا هخإ٦  ضال جمل٪ الىؾاثل الخىُٓمُت إٖل

 يُت ألاولى.مً صخت الٟغ 

 تالثاهُ ُتالٟغي ازخباع  هخاثج: 

"الخثبُخاث اإلااصًت"، مك٩ل الخ٣ُُم، خُث ان  IPSAS-17ًىاحه جُب٤ُ اإلاُٗاع ٖلى ؤهه "ثاهُت ال ُتىو الٟغيج

الىنى٫ لخ٣ُُم الخثبُذ ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗضلت ٖىض صزىله طمت الهُئت الٗمىمُت، وؤزىاء اؾخٗماله ؤو ٖىض 

بُٗت اؾخٗماله".زغوحه في جهاًت  ظا خؿب هٕى الخثبُذ َو  مضجه الىُٟٗت، ٌؿخىحب اٖخماص َغ١ ج٣ُُم مىاؾبت َو

الخٗغى في َظٍ الضعاؾت بلى مهُلر ال٣ُمت الٗاصلت التي حٗخمض ٖلى جم  ُتالٟغي ٍوللخد٤٣ مً صخت َظ

سُت، ال٣ُمت اإلادهلت ىت، ال٣ُمت الخاٍع ُّ ، ال٣ُمت الىُٟٗت، ...بلخ)، ٖضة َغ١ ج٣ُُم (ال٣ُمت الخالُت، ال٣ُمت اإلاد

٣ت الخ٣ُُم التي ج٣ترب ؤ٦ثر مً ال٣ُمت الٗاصلت، وهجض في الٛالب ؤن َظٍ الازحرة ج٣ترب مً  بدُث اهىا هإزظ ٍَغ

ت وحمُ٘ اإلاٗلىماث مٗغوٞت لضي  ال٣ُمت الؿى٢ُت، ول٨ً بكٍغ ان ج٩ىن الؿى١ جىاٞؿُت ولِؿذ ؾى١ اخخ٩اٍع

٣ت حمُ٘ اإلاخضزلحن في الؿى١. ؤما ٍَغ  لضي الهُئاث الٗمىمُت، هي ٍَغ
 
٣ت ج٣ُُم الخثبُخاث اإلااصًت اإلاخبٗت خالُا

ش الخُاػة ٣ِٞ، ؤما م٘ مغوع الؼمً هجضَا جبخٗض ٧ل  ت لل٣ُمت الٗاصلت ٖىض جاٍع سُت والتي ج٩ىن مؿاٍو ال٣ُمت الخاٍع

ُاء نىعة مىزى١ مجها  ل٣ُمت الخثبُذ.   وبالخالي البٗض ٖجها، ِٞؿخلؼم اٖخماص َغ١ ج٣ُُم ؤزغي ؤ٦ثر وا٢ُٗت إٖل

 للضعاؾت.  تالثاهُ ُتجد٤٣ الٟغيًم٨ىىا جإ٦ُض 
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 الىخاثج اإلاخىنل بلحها: 

اإلاداؾبت الٗمىمُت الخالُت في الجؼاثغ، ؤزبدذ ٖضم هجاٖتها في الخىنل بلى بهخاج مٗلىماث مالُت طاث زهاثو  -

ظا  ُت مً مىزى٢ُت ومالثمت و٢ابلُت للٟهم وبم٩اهُت اإلا٣اعهت، َو مً ؤحل اجساط ال٣غاعاث وجد٤ُ٣ الغ٢ابت ٖلى ؤصاء هٖى

  الهُئاث الٗمىمُت.

، ؤًٞل اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت لل٣ُإ الٗمىمي واإلاخ٤ٟ IPSASحٗخبر اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  -

غ وال٣ىاثم اإلاال  لًمان جدؿحن حىصة اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت التي حُٗي قٟاُٞت للخ٣اٍع
 
 ُت للهُئاث الٗمىمُت.ٖلحها صولُا

الت  - ّٗ ت، خُث ٌٗخبر َظا ألازحر ٦إلُت حض ٞ ُٚاب جُب٤ُ الخض٤ُ٢ الٗمىمي في حل الهُئاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ

ت للخض٤ُ٢. ت واإلاىاؾبت، خؿب اإلاٗاًحر الجؼاثٍغ  لُغح ؤلاحغاءاث الًغوٍع

 حسجُل الضزى٫.ُٚاب اإلاداؾبت الخدلُلُت ٦ىٓام لخؿاب ج٩ال٠ُ الخثبُخاث اإلااصًت زانت ٖىض  -

 ٖضم حسجل مسههاث ؤلاَخال٧اث الخانت بالخثبُخاث اإلااصًت. -

اصة ٢ُمتها ٖبر  - م مً ٍػ  في الهُئاث الٗمىمُت لٗملُت بٖاصة الخ٣ُُم، بالٚغ
 
ال جسً٘ الخثبُخاث اإلااصًت خالُا

 الؿىىاث بك٩ل ٦بحر.

 ُٚاب حسجُل زؿاثغ ال٣ُمت التي جهِب الخثبُخاث اإلااصًت. -

ض ٦ظل٪ في  خثبُذالالالخ٣ت اإلاغجبُت بالى٣ٟاث  لُحسج - ض مً ؤصاثه وجٍؼ جض٤ٞ مىاٞٗه الا٢خهاصًت اإلااصي، التي جٍؼ

خم اَخال٦ه ٖبر الضوعاث  نُاهتفي محزاهُت الدؿُحر ٦مهاٍع٠  اإلاؿخ٣بلُت، ٣ِٞ، ٖىى ؤن جًاٝ بلى ٢ُمت الخثبُذ ٍو

  ال٣اصمت.

  والخىنُاثالا٢تراخاث:  

ُا٧ل الخىُٓمُت للهُئاث الٗمىمُت، بك٩ل ًسل٤ مهالر حضًضة جخ٩ل٠ بمٗالجت ؤَم شخيء َى بٖاصة الىٓغ في اله -

 ،ر في ٢ُمت الخثبُخاثوجضوي ال٣ُمت، والخٛحّ  ،مخابٗت ؤلاَخال٧اث، مثل: IPSAS-17الٗملُاث الجضًضة التي حاء بها اإلاُٗاع 

 جدضًض اإلاضة الىُٟٗت، ج٣ُُم الخثبُخاث اإلاجاهُت، ...بلخ.و 

خماص ٖلى ج٣ىُاث الخض٤ُ٢ اإلابيُت ٖلى IPSAS-17ضة جخىا٤ٞ م٘ ما حاء به اإلاُٗاع بصزا٫ بحغاءاث حضً - ظا بااٖل ، َو

ت   .NAAؤؾاؽ مٗاًحر الخض٤ُ٢ الجؼاثٍغ

٤ بغمجُاث مً الىٕى جبصزا٫ ج٣ىُاث الغ٢مىت في مٗال - ظا ًٖ ٍَغ  ERP   "Enterpriseت اإلاٗلىماث في خُجها، َو

Ressource Planning خ٩املت".بغامج ؤلاصاعة اإلا 

ً مؿخسضمي الضولت، اإلا٩لٟحن بخُب٤ُ بنالخاث اإلاداؾبت الٗمىمُت، خى٫ الىٓام الجضًض  - الٗمل ٖلى ج٩ٍى

 . IPSASاإلاؿخمض مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗمىمي 

 ٢اثمت اإلاغاحـــ٘:    

 اإلاٗاًحر الضولُت في ال٣ُإ الٗام،، الجؼء ألاو٫، بنضاعاث 2021َبٗت ٖام ، )2021الاجداص الضولي للمداؾبحن، ( )1

IPSASB 1-27 وكغ اليسخت الانلُت مً َٝغ ،IFAC،  ٘٨ُت، جغحمت ووكغ اإلاجم ىع٥، الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ هٍُى

 .الضولي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن
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 ٣ُإ الٗام،، الجؼء الثاوي، بنضاعاث اإلاٗاًحر الضولُت في ال2021َبٗت ٖام ، )2021الاجداص الضولي للمداؾبحن، ( )2

IPSASB 28-40 وكغ اليسخت الانلُت مً َٝغ ،IFAC،  ٨ُت، جغحمت ووكغ ىع٥، الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ هٍُى

 .اإلاجم٘ الضولي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن

 ، الجؼء الثالث، بنضاعاث اإلاٗاًحر الضولُت في ال٣ُإ الٗام،2021َبٗت ٖام ، )2021الاجداص الضولي للمداؾبحن، ( )3

IPSASB 41-42 وكغ اليسخت الانلُت مً َٝغ ،IFAC،  ٨ُت، جغحمت ووكغ ىع٥، الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ هٍُى

 .اإلاجم٘ الضولي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن

ىع٥، 1الُبٗت(، )2010الاجداص الضولي للمداؾبحن، ( )4 )، الجؼء ألاو٫، بنضاعاث اإلاٗاًحر الضولُت لل٣ُإ الٗام، هٍُى

٨ُت  .الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ذ ؤهض جىف الكغ١ ألا ص )5 ٦خِب مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام هدى بصاعة مالُت )، 2018، (وؾًِلٍى

 ،اليسخت الثاهُت ،مخُىعة

ؼ حىصة َوصوع ) (IPSAS آٞا١ جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام)، 2022( زبُُي زًحر، )6 ا في حٍٗؼ

)، مجلت بياٞاث ا٢خهاصًت، حامٗت 2021-2020صعاؾت مُضاهُت للٟترة ( غاإلاٗلىماث اإلاداؾبُت الٗمىمُت بالجؼاث

 .311- 341ص ص  ،2622 ،63: العـــدد/  64المجلد ٚغصاًت، 

ضع. ( )7 ٤ مٗاًحر 2016زل٠ هللا بً ًىؾ٠، مٗاف ٢ٍى )، مخُلباث جُب٤ُ اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ ٞو

ان بً ٖاقىع الجلٟت، اإلاجلض (مجلت صعاؾ IPSASاإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام   ،10اث ا٢خهاصًت)، حامٗت ٍػ

 . 294-274، م م: 2016، 01الٗضص 

8) Conseil National de Comptabilité CNC, (06/01/2021), Les Axes de la Réforme de la comptabilité 

publique, Ministère des Finances, Algérie. 

9) Direction générale de la comptabilité, M.F, (2018), Manuel des procédures comptables et financières 

de la trésorerie de la commune. 

10) IFAC (The International Federation of Accountants), (January 2019), INTERNATIONAL PUBLIC 

SECTOR ACCOUNTING STANDARDS. 

11) IFAC, (2018), Manuel des normes comptables internationales pour le secteur public, Traduit par Le 

Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), Edition 2018, Volume I. 

12) IFAC, (2018), Manuel des normes comptables internationales pour le secteur public, Traduit par Le 

Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), Edition 2018, Volume II. 

13) IFAC, (2018), Manuel des normes comptables internationales pour le secteur public, Traduit par Le 

Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), Edition 2018, Volume III. 

14) Website IPSASB: 2021www.ifac.org/public-sector. 
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 صعاؾت جدلُلُت ألزغ جىحه الجؼاثغ هدى جبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام

غ اإلاالُت لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت  ٖلى جدؿحن حىصة الخ٣اٍع

Analysing  the impact of Algeria trends towards international accounting standards  in  

                the public sector on improving  financial  accounting  reporting quality  
 الجؼاثغ /  اإلاضًتحامٗت  /ًىؾ٠ الؿُٗضي ؤخمض  ص.

Dr. Ahmed Youcef Essaidi /  University of  Medea / Algeria  

ىاٍ/مغاص مؿٗىص ؾٗضاوي ص.  الجؼاثغ/حامٗت ألٚا

Dr./ Mourad Messaoud  Saadaoui /  University of Laghouat /Algeria 

 

 

 ملخو الضعاؾت: 

ت ؤزغ جىحه الجؼاثغ هدى جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام، و٠ُ٦     ٌؿاَم في جدؿحن ًم٨ً ؤن تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى مٗٞغ

غ اإلاالُت  لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت. حىصة الخ٣اٍع

مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في الجؼاثغ، باإلياٞت بلى ال٣ُام بضعاؾت جبجي ٖالجذ َظٍ الضعاؾت اإلاغاخل التي مغ بها مكغوٕ     

، واو٩ٗاؾه ٖلى  اٍمدخى  غ مً ؤحل الى٢ٝى ٖلى ؤَم الجىاهب التي جمحٍز هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت، ٦ما ع٦ؼث الضعاؾت ؤًًا ٖلى جٍُى

ت ؤَمُت جبجي ال٣ُام بخدلُل وج٣ُُم َظا اإلاكغوٕ، بُٛت الخىنل بلى الاًجاب ُاث والى٣اثو التي ًدخىي ٖلحها والتي حؿاٖضها في مٗٞغ

 الجؼاثغ إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام. 

جم الخىنل مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ؤن  جىحه الجؼاثغ هجى جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام، ؾٝى ٌؿاَم بك٩ل ٦بحر في     

ظا ما ٌؿمذ للمؿخُٟضًً مً حؿهُل ٞهم اإلاٗلىماث جدؿحن ٖغى اإلاٗلىم اث اإلاالُت لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت ب٩ل بٞهاح وقٟاُٞت، َو

ت غ اإلاالُت، وبالخالي جغقُض ال٣غاعاث ؤلاصاٍع حر البِئت ٖلى مؿخىي ألاحهؼة وؤلاصاعاث الٗمىمُت التي جيخجها الخ٣اٍع ظا ال ًخد٤٣ بال بخٞى ، َو

 َضاٝ َظا الخىحه الجضًض.أل  ؾبُل الىنى٫ اصة الؿُاؾُت للضولت في اإلاالثمت للخُب٤ُ وؤلاع 

غ اإلاالُت. :ال٩لماث اإلاٟخاخُت   مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام، حىصة الخ٣اٍع

Abstract: 

               The aim of the study is to explore the impact of Algeria trends on improving financial Reporting quality. 

    The study addresses the stages that the accounting standards projects went through, in addition to study its content to 

highlight its features, and its implication on improving public accounting system, as well as analyzing and assessing its 

advantages and demerits, which can assist in identifying the importance of adopting international accounting standards in 

the public sector. 

    The study concludes that Algerian's trend to adopt international accounting standards in public sector contributes 

significantly in improving  Financial information disclosure, which leads to better understanding of financial information 

resulted from financial statements, and help in rationalizing decisions of public administration,This can only achieved by 

providing an adequate environment and the existence of political will to reap the different advantages of adopting this new 

trends . 

Keywords: international accounting standards in the public sector, financial reporting quality . 
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 م٣ضمـت:

ــظا هٓــغا لُبُٗــت ألاوكــُت خمحــز ج هــا َو الٗملُــاث اإلاالُــت التــي ج٣ــىم بهــا الضولــت  زــال٫ الؿــىت اإلاالُــت ب٨ثرتهــا وجىٖى

ــاصة فــي حجــم الاهٟــا١ مــً زــال٫  الخ٩ىمُــت التــي جخًــمجها مسخلــ٠ ال٣ُاٖــاث الٗمىمُــت، ممــا ًــاصي بلــى الٗمــل ٖلــى الٍؼ

ـــي حُٛــــي حجــــم َــــ لُــــت التـ الى٣ٟــــاث ومهــــاصع  و بالخــــالي ٣ُٞــــاؽ وجدضًــــض  َــــظٍ ظٍ الى٣ٟــــاث، البدــــث ٖــــً اإلاهــــاصع الخمٍى

لهــا ًخُلــب ب٩ــل  وحــىص هٓــام مداؾــبي ٞٗــا٫ ٌؿــمذ بٗــغى ٧ــل اإلاٗلىمــاث اإلاخٗل٣ــت بيكــاٍ الضولــت وؤلاٞهــاح ٖجهــا  جمٍى

ىـا ٨ًمـً،  ٢ىائهمـا اإلاالُـتفـي قـٟاُٞت  حر واهخـاج اإلاٗلىمـاث اإلاالُـت اهٓـام اإلاداؾـبت الٗمىمُـت  صوع  َو ت فـي جـٞى مـً لًـغوٍع

ــــظا خؿـــب ا ُـــت َو خخُاحـــاث مؿـــخسضمي ال٣ــــىاثم زـــال٫ الجهـــاث التـــي ًم٨ـــً ؤن ًســــضمها صازـــل وزـــاعج الجهـــاث الخ٩ىم

 .اإلاالُت

مً الًغوعي ٧ان ٣ٞض ، الاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث اإلاالُت لخؿاباث الضولتوهٓغا ألَمُت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في     

غ  ٖهـغهت َــظا الىٓـام مــً زــال٫  ًخماشـخى مــ٘ اإلاؿــخجضاث الجضًـضة فــي مُـضان الٗمــل اإلاداؾــبي بمـا ٌؿــهم فــي  ٍ بمــاجُـٍى

ٗالُــــت،  حر هٓــــام مداؾــــبي لدؿــــُحر اإلاــــا٫ الٗــــام ب٨ٟــــاءة ٞو حر مٗلىمــــاث جد٣ــــ٤ الكــــٟاُٞت  و جــــٞى التــــي والاٞهــــاح الــــالػم جــــٞى

ـظا ال ًخد٣ـ٤ بال الُـتللمؿـخُٟضًً مـً ال٣ـىاثم اإلا غقـُضةال٣غاعاث الاجساط الٟٗالت، واإلاؿاٖضة في باإلاؿاءلت  لل٣ُام  ، َو

ــاع ال٨ٟــغي اإلاىاؾــب الــظي ًــغبِ بــحن الىا٢ــ٘ الىٓــغي  بىحــىص هٓــام ٌؿــدىض بلــى ألاؾـــ الٗلمُــت والٗملُــت التــي جىضــر ؤلَا

ؿمذ بةوكاء مٗاًحر مداؾبُت حك٩ل مغحٗا في مٗالجت البُاهاث وبهخاج اإلاٗلىماث في ال٣ىاثم اإلاالُت.  والٗملي، َو

ػاص الاَخمــام الــضولي مــً ٢بــل  ث الجضًــضة فــي مُــضان ٖهــغهت هٓــام  اإلاداؾــبت الٗمىمُــت ٣ٞــض وو٣ٞــا لهــظٍ الخُــىعا     

ُـــت  ُـــت اإلاىٓمـــاث اإلاهى ــــظا بةنـــضاع فـــي مجـــا٫ اإلاداؾـــبت الٗمىم ُـــت فـــي ال٣ُـــإ الٗــــام ( َو ، ) IPSASمٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضول

ولــظل٪ اَــخم  مجلـــ مٗــاًحر اإلاداؾــبت  بٗــضما ٧اهــذ جغ٦ــؼ ٖلــى اإلاٗــاًحر اإلاخٗل٣ــت بمداؾــبت الىخــضاث الا٢خهــاصًت ٣ٞــِ،

ـــاص الـــــضولي للمداؾـــــبحن (  IPSASBالضولُـــــت لل٣ُـــــإ الٗـــــام (  ـــي  IFAC) الخابٗـــــت إلاىٓمـــــت الاجدــ )، بةنـــــضاع َـــــظٍ اإلاٗـــــاًحر التــ

ـ٤ ألاؾــ اإلاداؾـبُت اإلاٗخمـضة، و مغحٗـا حؿـدىض  اع اإلاٟاَُمي والخهـىعي لئلبـاٙل اإلاـالي ٞو ؾاَمذ  ألو٫ مغة بخدضًض ؤلَا

ب بدبجي َظٍ اإلاٗاًحر. بلُه ال  ضو٫ التي جٚغ

غ  َظٍ اإلاٗاًحر بن ْهىع      غ اإلاالُت لوؤَمُتها في جٍُى ىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت، حٗل الٗضًض وجدؿحن حىصة الخ٣اٍع

ظا حؿإع للخىحه هدى جبجي َظٍ اإلاٗاًحر ومداولت ج٠ُُ٨ بِئتها اإلاداؾبُت مً الضو٫  اؾخسضام بُٛت بم٩اهُت َو

  في ال٣ُإ الٗام.  للٗمل اإلاداؾبي  خضًثت للمداؾبت الٗمىمُت ومىا٦بت الخُىعاث الغاَىت ألاؾالُب ال

التـي جخىحـه  هدـى مداولـت جبجـي مٗـاًحر مداؾـبُت صولُـت لىٓامهـا اإلاداؾـبي الٗمـىمي، والـظي وحٗخبر الجؼاثغ مـً الـضو٫     

ت، بااليــاٞت بلــى جدؿــحن حــىصة اإلاٗلىمــاث التــي ًــضزل فــي بَــاع مؿــاًغة الخُــىعاث الخضًثــت فــي مُــضان اإلاداؾــبت الٗمىمُــ

غ اإلاالُت مً ؤحل اإلاؿاَمت في اجساط ال٣غاعاث الغقُضة.  جيخجها الخ٣اٍع

 :ؤلاق٩الُت

 :الاق٩الُت الخالُت َغحًم٨ً ٖلى يىء ماؾب٤ ط٦ٍغ  و 

غ اإلا جدؿـحن حـىصة في  مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٠ُ٦ ًم٨ً ؤن حؿاَم      التـي ًيخجهـا هٓـام  الُـت الخ٣ـاٍع

 ؟في الجؼاثغ اإلاداؾبت الٗمىمُت 
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ُت الخالُت: الؿاا٫ الغثِسخيوبىاء ٖلى        ًم٨ً َغح الدؿائالث الٟٖغ

غ مسغحاث هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُتفي  إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٠ُ٦ ًم٨ً  -   ؟ الجؼاثغ مً جٍُى

غ اإلاالُـت لىٓـام اإلاداؾـبت الٗمىمُـت فـي الجؼاثـغ  َل جبجي مٗاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت فـي  -  ٌؿـمذ بخدؿـحن حـىصة الخ٣ـاٍع

 الجؼاثغ؟

 في الجؼاثغ ؟  مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ما مضي بم٩اهُت جبجي  -

 :الٟــغيُـــــاث

ُت، حؿعى الضعاؾت بلى ازخباع الٟغيُاث ال       خالُت:اهُال٢ا مً الدؿائ٫ الغثِسخي والدؿائالث الٟٖغ

غ ًــــ - ٗــــام ٞى ـــبُت الضولُــــت لل٣ُـــــإ ال ـــى بِئـــــت مداؾــــبُت صولُــــت حؿـــــاٖض ٖلــــى ٖـــــغى فـــــي الجؼاثــــغ  جبجــــي مٗـــــاًحر اإلاداؾـ ٖلـ

 مٗلىماث قٟاٞت جلبي ٧ل اخخُاحاث اإلاؿخُٟضًً، مً ؤحل اجساط ٢غاعاث مىاؾبت؛ 

غ - ومٟـاَُم مداؾـبُت  مغحعـي  ٖلى بَاع في الجؼاثغ مًمىجها ٖلى  جبجي مٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  ًٞى

غ اإلاالُت ل  ىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت؛حٗمل ٖلى جدؿحن حىصة الخ٣اٍع

هٓـام اإلاداؾـبت مالثمـت حؿـاٖض  جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام بلى الٗمل ٖلى بًجاص بِئت ٌٗخمض  -

 إلاٗاًحرمً ججؿُض آلالُاث اإلاداؾبُت التي جدخىحها َظٕ االٗمىمُت في الجؼاثغ 

  :ؤَمُت الضعاؾت

ظا حٗالج ج٨مً ؤَمُت الضعاؾت في ؤجها       اع الٗام لٗهغهت هٓام اإلاداؾبت  الٗمىمُت، َو مً زال٫ ج٠ُُ٨ الٗمل ؤلَا

ٗاث ال٣اهىهُت التي  اإلاداؾبي يمً  مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ م٘ اإلاخُلباث الغثِؿُت لخبجي جخماشخى الدكَغ

خؿب اخخُاحاث  بهخاج مٗلىماث مالُت جد٤ُ٣ َظا الهضٝ، وبم٩اهُت   ٌؿهم في  ًجاص مىار مالثم ومداولت ب، الٗام

غ اإلاالُت لل٣ُاٖاث الٗمىمُتمؿخسضمي  ٗالُت حؿُحر عقُضة ، مً ؤحل اجساط ٢غاعاث الخ٣اٍع حؿهم في ٢ُاؽ ٦ٟاءة ٞو

 لتي حؿعى الضولت مً وعائها بلى جد٤ُ٣ الىٟ٘ الٗام.، والؿهغ ٖلى جىُٟظ مسخل٠ الٗملُاث اإلاالُت اللضولتاإلاىاعص اإلاالُت  

 :ؤَضاٝ الضعاؾت

 في الى٣اٍ الخالُت:ٍ الضعاؾت ؤعصها الىنـى٫ بلحها مً زال٫ َظجخلخو ؤَم ألاَـضاٝ التي     

غ الخٗٝغ ٖلى ؤَمُت اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت الٗمىمُت في  - هغهت  جٍُى  هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت؛ٖو

غ اإلاالُت لىٓام اإلاداؾبت صالخٗٝغ ٖلى  - وع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في جدؿحن حىصة الخ٣اٍع

 ؛الٗمىمُت

غ اإلاالُـــت مـــً اجســـاط  - الخٗـــٝغ ٖلـــى مؿـــاَمت مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام فـــي مؿـــاٖضة مؿـــخسضمي الخ٣ـــاٍع

 ال٣غاعاث الغقُضة لل٣ُاٖاث الٗمىمُت. 
ـــاث الضعاؾـــت    :مدخٍى

، ًم٨ً جم مٗالجت الضعاؾت في زالزت مداوع  الحابت ٖلى ألاؾئلت اإلاُغوخت في ؤلاق٩الُت وازخباع الٟغيُاث ل    

 جىيُدها ٦ما ًلي:
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َــم و٢ــض جُغ٢ىــا مــً زاللــه لضعاؾــت  ،مغاخــل جُــىع جبنــي مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت فــي ال٣ُــإ الٗــام : اإلادــىع ألاو٫  ؤ

الخىحــه هدــى جبجــي مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت فــي ال٣ُــإ الٗــام والتــي ٧اهــذ ؤولــى بــضاًاتها  اإلاغاخــل التــي مــغث بهــا الجؼاثــغ فــي

اع الخهىعي للمٗاًحر والٗمل ٖلى ج٠ُُ٨ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت بما ًخالثم م٘  2006ؾىت  مً زال٫ الخُغ١ بلى الَا

ـــبت الٗمىم ـــى مغخلــــت ٖهــــغهت هٓــــام اإلاداؾـ ـــم الخٗـــــٝغ ٖلـ ٗــــض طلــــ٪ جـ ٗــــاًحر، ب ًــــخالثم مــــ٘ اإلاٗـــــاًحر َــــظٍ اإلا ـــا  ًــــض بمـ ُـــــت الجض

ت خُــــث امخــــضث َــــظٍ اإلاغخلـــت مــــً ؾــــىت   ًـــت ؾــــىت   2015اإلاىيـــٖى ــــت ؤَــــم الخىحهــــاث 2019بلــــى ٚا ، وفــــي ألازحــــر جـــم مٗٞغ

والتـي حٗخبـر بضاًـت اهُـال١ جُبُـ٤ اإلاٗـاًحر  2023بلـى ٚاًـت  2019الخضًثت النالح اإلاداؾبت الٗمىمُت واإلامخضة مً ؾـىت  

 ر اإلام٨ً جُب٣ُها في الجؼاثغ م٘ وي٘ الك٩ل الجهاجي إلاضوهت الخؿاباث الجضًضة  لخؿاباث الضولت.مً زال٫ وي٘ مٗاًح

مدخــىي ض جُغ٢ىــا بلـى صعاؾـت ٢ـو ، مٗـاًحر اإلاداؾــبت الضولُـت لل٣ُـإ الٗــام فـي الجؼاثـغ مدخــىي مكـغوٕ: اإلادـىع الثـاوي

ظا َظٍ  اع الخهىعي التي جبجى ٖلُه بالخٗٝغ ٖلى الجىاهب التي حٗخمض ٖلحها مً زال٫ اإلاٗاًحر َو صعاؾت ؤَضاٞها ، والَا

ـ٤ َـظٍ  ـت اإلاٗـاًحر التـي جبىتهـا الجؼاثـغ و٦ُُٟـت جهـي٠ُ خؿـاباث اإلاسُـِ اإلاداؾـبي للضولـت ٞو اإلاٗاًحر، باالياٞت بلـى مٗٞغ

 اإلاٗاًحر.

ُــل ٢ىــا بلــى و٢ــض جُغ  فــي الجؼاثــغ  جدلُــل مكــغوٕ جبنــي مٗــاًحر  اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام:  اإلادــىع الثالــث جدل

ـــت مـــضي اؾـــخجابت َـــظٍ اإلاٗـــاًحر ألَـــضاٝ مسغحـــاث هٓـــام  ـــظا مـــً ؤحـــل مٗٞغ وحصـــخُو مدخـــىي مكـــغوٕ جبجـــي اإلاٗـــاًحر َو

غ اإلاالُـــت لىٓــام اإلاداؾـــبت باإليـــاٞت  اإلاداؾــبت الٗمىمُــت،  بلــى الخٗـــٝغ ٖلــى ٢ـــضعة َــظٍ اإلاٗــاًحر فـــي جدؿــحن حـــىصة الخ٣ــاٍع

الُت ، ٦مـا جـم جدلُـل ؤًًـا ألانـىاٝ اإلاداؾـبُت التـي حكـ٩ل خؿـاباث الٗمىمُت مً زال٫ حصخُو مسخل٠ ال٣ىاثم اإلا

اإلاسُِ اإلاداؾبي للضولت ومضي جىا٣ٞهـا مـ٘ اإلاٗـاًحر، وؤزحـر جـم الخُـغ١ اًًـا بلـى مخُلبـاث هجـاح جبجـي مٗـاًحر اإلاداؾـبت 

 الضولُت لل٣ُإ الٗام في الجؼاثغ.
 الٗام في الجؼاثغ: اإلادىع ألاو٫: جُىع جبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ

غ اإلاداؾبت الٗمىمُت لخخماشخى م٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام مىظ               بضؤ بَخمام  الجؼاثغ بخٍُى

ذ في مداولت وي٘ بَاع جهىعي ومٟاَُمي لىٓامها اإلاداؾبي في ال٣ُإ الٗام بما ٌؿمذ  2006ؾىت  خُث قٖغ

ً زال٫ اؾخسضام  ألاؾالُب الخضًثت للٗمل اإلاداؾبي صازل ال٣ُإ الٗمىمي والٗمل بىجاح جُب٤ُ اإلاٗاًحر الضولُت م

غ اإلاالُت بما ًسضم اخخُاحاث مؿخسضمحها.  ٖلى جدؿحن مسغحاث الخ٣اٍع

 (:   2010  -2006ؤوال: مغخلت ٖغى مكغوٕ  جبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  للٟترة ) 

غ الا٢خهــاص واإلاالُــت بــىػاعة بــحن الجؼاثــغ  ٖمــل  بجٟا٢ُــت بــةحغاء  جمحــزث َــظٍ اإلاغخلــت      ومجمــ٘ مغ٦ــؼ البدــث وجُــٍى

الخىحـه هدـى جبجـي مٗـاًحر مداؾـبُت صولُـت فـي ال٣ُـإ بضٖم مً البى٪ الضولي مً ؤحـل الكـغوٕ فـي ٖملُـت  اإلاالُت بٟغوؿا

ٗـــام بهــــضٝ  ٓـــام اإلاداؾــــبت الٗمىمُــــت ٖهــــغهت ال جــــم الاجٟـــا١ ٖلــــى ٞتــــرة ؤعبــــ٘  خُــــث ، لُخماشـــخى مــــ٘ الخُــــىعاث الضولُـــت ه

 ,Ministères de finance, 24 Mai 2005) .30/04/2009 ٚاًـتبلـى   13/04/2005مـً  ٖمـل والتـي امخـضث ؾـىىاث  

p05) 

و٢ض ع٦ؼث َظٍ اإلاغخلت باالَخمام ٖلى مداولت حصخُو هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت، باالياٞت بلى الٗمل ٖلى            

ت جخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر اإلاوي٘ مٗاًحر مداؾب ، م٘ بٖضاص اإلاسُِ اإلاداؾبي داؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗامُت حؼاثٍغ

 .لها مً ؤَمُت في جىُٟظ اإلاٗاًحر إلااالٗامت للضولت  هٓام اإلاىاػهت  ٖهغهت بمكغوٕ الاَخمام ٦ظل٪  ٦ما جم للضولت،  
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 داؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام:مٗاًحر اإلا ج٣ُُم هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت الحالي ووي٘  -1 
اع  هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُتبٗض الاجٟا٢ُاث التي ويٗتها الجؼاثغ لل٣ُام بٗهغهت           ، حاءث مغخلت جدضًض ؤلَا

ظا ما ًىضخه الجضو٫:   الٗملي والخىُٓمي للىٓام الجضًض َو
 ,Ministères de finance,Decembre 2007)  ( : ج٣ُُم هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت ووي٘ اإلاٗاًحر01حضو٫ ع٢م )

p37)  

نهاًت  بضاًت الضعاؾت ٖىانغ الضعاؾت

 الضعاؾت

 مدخىي الضعاؾت

م الكامل للىٓام اإلا٣ترح لضعاؾــــــت وج٣ُــــــُم الىٓــــــام اإلا٣تــــــرح مــــــً ؤحــــــل جد٣ُــــــ٤ الكــــــمىلُت  30/06/2006 01/01/2006 الخ٣ٍى

 والٗمل ٖلى جدضًض ه٣اٍ ال٣ىة وه٣اٍ ال٠ًٗ.

لُت  لُغ١ الٗمل الضلُل اإلا٣ترح مبر  2006حٍى نــــــُاٚت صلُــــــل لىٓــــــام اإلاٗلىمــــــاث اإلاداؾــــــبي و للمىاػهــــــت الٗامــــــت  2006هٞى

 للضولت مً ؤحل جدضًض َغ١ الٗمل.

ملخو اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت 

 الٗمىمُت 

ٖغى ملخو خى٫ اإلاٗاًحر مً ؤحل وي٘ الغؾم البُاوي لىٓـام  01/09/2007 07/12/2006

لخؿــــــــــاباث اإلاسُــــــــــِ اإلاداؾــــــــــبي للضولــــــــــت اإلاداؾــــــــــبت الٗمىمُــــــــــت 

 للخىا٤ٞ م٘ َظٍ اإلاٗاًحر.

 الاحخماٖاث

  

ج٣ضًم وجصـخُذ ؤلايـاٞاث الىاحـب ال٣ُـام بهـا بلـى حاهـب ج٣ـضًم  2007ؾبخمبر  2006صٌؿمبر 

 قغوخاث خى٫ مكغوٕ الىٓام.

صلُـــــــل اإلاكـــــــغوٕ الخ٣جـــــــي إلاٗـــــــاًحر اإلاداؾـــــــبت الٗمـــــــل ٖلـــــــى بٖـــــــضاص   2007ؤ٦خىبغ  2007ؾبخمبر  صلُل اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت الٗمىمُت

 للضولُت.  

الخىا٤ٞ بحن اإلاسُِ اإلاداؾبي للضولت 

 واإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت

ل  2007حىان  الٗمل ٖلى بًجاص وؾاثل حؿمذ بخ٠ُُ٨  اإلاسُِ اإلاداؾبي  2008ؤٍٞغ

 الجضًض بما ًخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت. 

  

خج ؤهه جم التر٦حز في بضاًت ألامغ ٖلى ج٣ُُم الىٓام الؿاب٤، مً ؤحل مداولت بًجاص مً زال٫ َظا الجضو٫ وؿخي    

هٓام مداؾبي حضًض ًخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر الضولُت، م٘ الٗمل ٖلى وي٘ نُٛت حؿمذ باالهخ٣ا٫ مً الىٓام ال٣ضًم هدى 

اع الظي ًدضص ٦ُُٟت الٗمل  صلُل ل٩ل مً اإلاٗاًحر الضولُت واإلاسُِ اإلاداؾبي، بدُث ٌٗخبر َظا الضلُل بمثابت ؤلَا

 والخىُٓم اإلاداؾبي للىخضاث الخ٩ىمُت.

 لٗهغهت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت بما ًخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر  الضولُت:جدضًض الجىاهب النهاثُت  -2

جخمثـــل َـــظٍ اإلاغخلـــت بالٗمـــل ٖلـــى الاهتهـــاء مـــً جدضًـــض مٗـــالم الىٓـــام الجضًـــض، وويـــ٘ مسخلـــ٠ الجىاهـــب الجهاثُـــت     

ى ما ًىضخه الجضو٫ الخالي:بما ًخىا٤ٞ م٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  ىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت ل  َو

 (Ministères de finance,Decembre 2007, p38)( : الجىاهب النهاثُت لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت 2حضو٫ ع٢م )

 عاؾتمدخىي الض نهاًت الضعاؾت بضاًت الضعاؾت ٖىانغ الضعاؾت

غ الكهغي  لُت  2008حاهٟي  الخ٣ٍغ بٖــــــاصة نــــــُاٚت صٞتــــــر الكــــــغوٍ اإلاخٗلــــــ٤ بالى٣ٟــــــاث  2008حٍى

 الٗمىمُت

صعاؾـــــــــــت الىمـــــــــــىطج الـــــــــــظي ًدـــــــــــضص ٦ُُٟـــــــــــت جُبُـــــــــــ٤  2008ؤ٦خىبغ  2008حاهٟي  صلُل اإلاسُِ اإلاداؾبي للضولت

 اإلاسُِ اإلاداؾبي

ت نُاٚت الىهىم والىزاث٤ 2008ؤ٦خىبغ  2008حاهٟي  مكغوٕ الىهىم  ؤلاصاٍع

ـــــــ٠ بـــــــاإلاسُِ اإلاداؾـــــــبي للضولـــــــت وبــــــــال٣ىاثم  2008ماعؽ  2008حاهٟي  اإلاسُِ اإلاداؾبي للضولت الخٍٗغ
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 اإلاالُت لهظا الىٓام

لُت  مكغوٕ الىهىم ُُٟــــــــت لىٓــــــــام اإلاٗلىمــــــــاث  2008ؾبخمبر  2008حٍى نــــــــُاٚت الىهــــــــىم الْى

 اإلاداؾبي و اإلاىاػهت

غ اإلاُب٣ـــــــــــــت ٖلـــــــــــــى البـــــــــــــرامج  الخ٣ـــــــــــــاٍع

يُت  الخ٩ٍى

ىـــــــــاث والبـــــــــرامج  ألاؾاؾـــــــــُت إلاغا٣ٞـــــــــت  2008ؾبخمبر  2008ن حىا اٖـــــــــضاص  الخ٩ٍى

 ٖملُت جىُٟظ اإلاكغوٕ

غ الىؾُِ  الخ٣ٍغ

 

ــغ ٦ُُٟــت  حٗمــُم جُبُــ٤ اإلاكــغوٕ  2008صٌؿمبر  2008ؾبخمبر  ًىضــر َــظا الخ٣ٍغ

 ٖبر ٧امل الىػاعاث.

غ الكهغي  ت اإلا٣ضمـــت جـــضُٖم جىُٟـــظ مسخلـــ٠ الٗـــغوى الؿـــاب٣ 2009ماعؽ  2008صٌؿمبر  الخ٣ٍغ

 خى٫ ٖملُت ؤلانالح.

غ الجهاجي ل  الخ٣ٍغ غ الخهىع الجهاجي إلاكغوٕ ؤلانالح  2009ؤٍٞغ  ًدضص َظا الخ٣ٍغ

 

وؿخيخج مً زال٫ َظا الجضو٫ ؤهه جم التر٦حز في اإلاغخلت ٖلى جدضًض الجىاهب الجهاثُت للىٓام اإلاداؾبي اإلاخٗل٣ت    

اع الٗام لخؿاباث الضولت، ٦ما جم جدضًض حر الىهىم  باإَل ؤلاحغاءاث اإلاغا٣ٞت لٗمل اإلاٗاًحر واإلاخمثلت في الكغوٕ في جٞى

 ً ال٣اهىهُت التي جدضص الاهُال١ الٟٗلي لهظا الىٓام، ٦ما جم التر٦حز ٦ظال٪ ٖلى وي٘ مسُِ ًخٗل٤ ببرامج الخ٩ٍى

ً الٗامل البكغي الظي ٌؿاَم في هجاح الٗملُت.  ب وج٩ٍى  والتي جم٨ً مً جضٍع

 ( : 2019-2015الجضًض للٟترة )  ٖهغهت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُتٖغى مكغوٕ  مغخلتزاهُا/ 

الخىحه جمحزث َظٍ اإلاغخلت مً ٖهغهت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت باالؾدثماع في الانالخاث الؿاب٣ت خُث لم حهمل      

لها ع٦حزة ؤؾاؾُت ًم٨ً الاؾتراجُجي الجضًض ؤلانالخاث الؿاب٣ت في َظا اإلاجا٫، بل حٗل مً ج٣ضم بٌٗ ه٣اٍ ؤقٛا

ُما ًلي ًم٨ً جلخُو الى٣اٍ الخالُت: حر ٧ل الكغوٍ الالػمت لىجاخه، ٞو   الاؾدثماع ٞحها لخىُٟظ َظا ؤلانالح وجٞى

 :  )91-87، م م 2020(ؤ٦غم قدُذ، 

ت مكغوٕ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الجضًضة التي جم نُاٚتها في ؾىت  -  ؛2014الخد٤٣ مً اؾخمغاٍع

حر مسُِ خؿاب - ) الظي ٌٗخبر مغح٘ ؤؾاسخي بٗض اإلاٗاًحر لخىُٟظ   PCEاث الضولت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ( جٞى

 اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١؛

حر مسُُاث ٦خابُت مىز٣ت مً زال٫ الدؿمُت اإلاخٗل٣ت بالخؿاباث و٦ُُٟت الٗمل بها، باإلياٞت بلى مسُُاث  - جٞى

اث؛اإلاداؾبت الٗامت مً ؤحل بُٖاء َاب٘ عؾمي آزغ ٖلى ٦  ُُٟت ؾحر الخؿاباث وج٣ؿُمها بلى مجمٖى

 )؛  IAS/IFRSالاؾخٟاصة مً ججغبت جُب٤ُ الجؼاثغ إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت (  -

ت في جُب٤ُ اإلاداؾبت ٖلى الاؾخد٣ا١ ٖلى مؿخىي ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام مً زال٫ مغاحٗت  - اجبإ ههج الالمغ٦ٍؼ

اع اإلاداؾبي لها؛  الَا

ت الٗامت للًغاثب؛ال٣ُام بالخٗاون الضًىامُ -  ٩ي م٘ اإلاضًٍغ

ً الخىُٟظًحن. - ً الى٦الء واإلاضًٍغ ب لبىاء ال٣ضعاث مً زال٫ ج٩ٍى  اجبإ ؾُاؾت الخضٍع
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  :(2023-2019للٟترة )  نالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُتإل الخىحهاث الجضًضة زالثا: مغخلت ٖغى مكغوٕ 

٤ لخُب٤ُ اإلاٗاًحر، ٦ما جم في َظٍ اإلاغخلت جمحزث َظٍ اإلاغخلت بخدُحن مٗاًحر اإلاداؾبت للضولت       ت الٍُغ وبٖضاص زاَع

 .2023) والظي ؾِخم جُب٣ُه في بضاًت 18/15بنضاع ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت (

 ):133، م2022جدخىي الخىحهاث الجضًضة إلاكغوٕ ؤلانالح اإلاداؾبي ٖلى الى٣اٍ الخالُت (ٖبض الخ٨ُم قاقىة،    

 لُاث اإلاالُت مً زال٫ بىاء هٓام بخهاءاث مالُت خ٩ىمي حُض بخجاوػ َكاقت الٗملُاثخىؾبت الٗم -

ت التي ٚالبا ما جىلض ؤزُاء هاَُ٪ ًٖ الٗبء والخإزحر الظي ٌؿببه الخٗضًل الضوعي للبُاهاث  الُضٍو

 اإلاداؾبُت وؤلاخهاثُت. 

غ بحغاءاث الغ٢ابت وجىُٟظ الى٣ٟاث الٗامت مً زال٫ التر٦حز ٖلى  - مغاحٗت ٖملُاث جىُٟظ الى٣ٟاث الٗامت جٍُى

غ بحغاءاتها ومداولت جبؿُُها باإلياٞت بلى جىيُذ الًىابِ الغ٢ابُت بحن الغ٢ابت اإلاالُت واإلاداؾبُت  وجٍُى

 وجبؿُِ ؤلاحغاءاث بحن اإلاداؾب الٗمىمي واإلاغا٢ب اإلاالي ...الخ.

ىاهحن اإلاالُت الخٍُى الٍٗغًت إلاا ؾخ٩ىن ٖلُه اإلاخٗل٤ ب٣ 15-18مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  65خُث خضصث اإلااصة    

خُث جمؿ٪ الضولت خؿب َظٍ اإلااصة مداؾبت مىاػهاجُت جى٣ؿم بلى  2023ًىاًغ  01اإلاداؾبت الٗمىمُت ابخضاء مً 

ت  مداؾبت الالتزاماث ومداؾبت بًغاصاث وه٣ٟاث اإلاحزاهُت ٢اثمت ٖلى مبضؤ مداؾبت الهىضو١، والتي جب٣ى صاثما يغوٍع

ت الخىُٟظ اإلاىاػهاحي للى٣ٟاث وؤلاًغاصاث. ٦ما جمؿ٪ مداؾبت جدلُل الخ٩ال٠ُ التي تهضٝ بلى جدلیل جکالی٠ إلاخابٗ

مسخل٠ ألاوكُت اإلالتزم بها في بَاع البرامج والتي حك٩ل ؤًًا ؤصاة ٞٗالت إلاغا٢بت وج٣ُُم ألاصاء، واإلاؿاٖضة ٖلى اجساط 

باء وؤلاًغاصاث ال٣غاع، باإلياٞت بلى مداؾبت ٖامت لجمُ٘ ٖملُات ها، ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ حؿمذ بغبِ ألٖا

ش جدهیل ؤلاًغاصاث ؤو صٞ٘ الى٣ٟاث. ٞهى  بالؿىت اإلاٗىُت، وبالخالي، حسجُل الخ٣ى١ والالتزاماث بٌٛ الىٓغ ًٖ جاٍع

غ بظل٪ عئٍت ؤوضر للىي٘ اإلاالي للضولت وؤصائها ال ؾُما الخ٣ى١ والالتزاماث.  ًٞى

 هدى جبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام:الجضًض مدخىي مكغوٕ الخىحه اإلادىع الثاوي:  

بٗض ٖغى مغاخل جىحه الجؼاثغ هدى جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن َظا الخىحه     

للضولت و التي ًم٨ً جُب٣ُها بما في ع٦ؼ في مًمىهه ٖلى وي٘ مٗاًحر مداؾبُت صولُت جم حؿمُتها بمٗاًحر اإلاداؾبت 

ت، ٦ما خضص مضوهت خؿاباث الضولت والتي حؿمذ بخ٣ُُض الٗملُاث التي ه٣ىم بها الضولت  جخماشخى م٘ البِئت الجؼاثٍغ

 زال٫ الٟترة اإلاالُت يمً َظٍ الخؿاباث.

 ؤوال: ؤَضاٝ الخىحه هدى جبني اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام:    

حهضٝ الخىحه هدى جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام بلى ٖهغهت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت مً           

 ,Ministère de finance, 04 février 2013)       زال٫ جد٤ُ٣ حملت مً ألاَضاٝ ًم٨ً ٖغيها في  الى٣اٍ الخالُت:

p28)      

اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ مً ؤحل حسجُل الخ٣ى١  حهضٝ بلى الاهخ٣ا٫ مً مداؾبت الهىضو١ بلى -

اإلاثبت للضولت، والتزاماث الضولت باإلياٞت بلى الخ٣ُُض اإلاداؾبي إلامخل٩اث الضولت مً زال٫ حسجُلها في خؿاب 

 الخثبُخاث
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 حهضٝ بلى مىا٦بت الخٛحراث وؤلانالخاث الا٢خهاصًت التي مغث بها الجؼاثغ زال٫ الؿىىاث ألازحرة. -

 بلى ج٠ُُ٨ الىٓام اإلاداؾبي م٘ اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت الٗمىمُتحهضٝ  -

غيها في ال٣ىاثم اإلاالُت بهٟت قٟاٞت ومىزى٢ت و٢ابلت للم٣اعهت. - حر مٗلىماث بلى اإلاؿخسضمحن ٖو  حهضٝ بلى جٞى

بت لضي الضولت ٖلى      مىا٦بت  مً زال٫ ألاَضاٝ التي ٌؿعى مكغوٕ الٗهغهت الىنى٫ بلحها، هالخٔ ؤن َىا٥ ٚع

ت للمؿخسضمحن والتي  اإلاداؾبت الٗمىمُتالخُىعاث الضولُت في مجا٫ بنالح  حر اإلاٗلىماث الًغوٍع الظي ٌؿمذ بخٞى

 ، وجدؿحن قٟاُٞت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي والضولي.عقُضةحؿاَم في اجساط ٢غاعاث 

 زاهُا: الاَاع الخهىعي للمٗاًحر اإلاداؾبُت للضولت:

اع        ضاص الخهىعي ؤلَا غ إٖل اع َى الٗمىمُت الهُئاث ٢بل مً الٗام ؤلاؾخسضام طاث اإلاالُت الخ٣اٍع  الظي ؤلَا

ضاص الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر جُب٤ُ جد٨م التي الىاضخت ألاؾاؾُت ًدضصاإلاٟاَُم  ؤلاؾخسضام طاث اإلاالُت ال٣ىاثم إٖل

اع ؤن َى لى٣ُتا َظٍ ٖغى ؾبب .الٗمىمُت الهُئاث ٢بل مً الٗام غ اإلاٟاَُمي ؤلَا غ ٢ًاًا خى٫  بعقاصاث ًٞى  الخ٣اٍع

 اإلاٗاًحر بها ٞخخ٨ٟل الٗمىمُت للهُئاث اإلاالُت للٗملُاث اإلاداؾبي الدسجُل ٦ُُٟت ؤما .اإلاٗاًحر في جىاولها ًخم لم التي اإلاالُت

 .للضولت اإلاداؾبُت

غ غ هي الٗام ؤلاؾخسضام طاث اإلاالُت الخ٣اٍع غ بٖضاص قٟاُٞت مً حٗؼػ  تاإلاالُ الخ٣اٍع  وميكأث للخ٩ىماث اإلاالُت الخ٣اٍع

غ َلب ٌؿخُٗىن  ال الظًً اإلاؿخسضمحن ٢بل مً بؾخسضامها ًخم مٗلىماث وجخًمً الازغي  الٗام ال٣ُإ  مالُت ج٣اٍع

غ حٍٗغ٠ .اإلادضصة بخخُاحاتهم إلا٣ابلت زانت اع ؤن ٖلى ًض٫ الٗام ؤلاؾخسضام طاث اإلاالُت الخ٣اٍع  ًىُب٤ ال َُمياإلاٟا ؤلَا

غ ٖلى بالًغوعة غاى حٗض التي اإلاالُت الخ٣اٍع  .زانت أٚل

اع ًىُب٤      ٞهي ولظل٪ الضولت، اإلاداؾبت إلاٗاًحر الخايٗت الٗام ال٣ُإ ل٨ُاهاث اإلاالُت اإلاٗلىماث ٖلى اإلاٟاَُمي ؤلَا

جي اإلاؿخىي  ٖلى للخ٩ىماث الٗامت لؤلٚغاى اإلاالُت البُاهاث ٖلى جىُب٤  ؤهه ٦ما .اإلادلي ؤو ؤلا٢لُمي / ٦ؼي اإلاغ  ؤو الَى

ت ٖلى ًىُب٤  مً محزاهُاجُت مسههاث ٖلى جخدهل َُئت ٧ل باألخغي  او الٗام، ال٣ُإ ٦ُاهاث مً واؾٗت مجمٖى

 )93، م 2022(  ٢اصة بً عخى،   .الضولت

 مدخىي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت للضولت: -زالثا

ت بدبجي      مُٗاع مؿخمض مً  مٗاًحر   12ُاع  مداؾبي ٦مغخلت ؤولى مجها مٗ 17جمحزث مٗاًحر اإلاداؾبُت الجؼاثٍغ

مٗاًحر مؿخمضة مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت  5)، باالياٞت بلى اٖخماصَا ٖلى  IPSASاإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  ( 

٤ الجضو٫ الخا  لي: الٟغوؿُت، خُث ؤَل٤ ٖلحها بؾم اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت للضولت، والتي ًم٨ً جىيُدها ٞو

    (Ministère de finance, 2016) ( : مدخىي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت للضولت في الجؼاثغ 03الجضو٫ ع٢م )

 اؾم اإلاُٗاع الغ٢م  اؾم اإلاُٗاع الغ٢م 

 IPSASاإلاٗاًحر اإلاداؾبُت للضولت   اإلاؿخمضة مً مٗاًحر 

 ٣ٖىص الاًجاع 13 ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت 01

 اإلاسههاث، الالتزاماث والانى٫ اإلادخملت 19 الى٣ضي الخض٤ٞبُان  02

  اهسٟاى ٢ُمت الانى٫ الٛحر اإلاىلضة للى٣ض 21الؿُاؾاث اإلاداؾبُت، الخٛحراث في الخ٣ضًغاث  03
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وؿخيخج مً َظا الجضو٫ ؤن الجؼاثغ جبيذ بٌٗ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت اإلاؿخمضة مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في        

غ اإلاالُت إلاسغحاث هٓام اإلاداؾبُت الٗمىمُت مً ؤخل  ال٣ُإ الٗام والتي حؿمذ لها بٗغى اإلاٗلىماث اإلاالُت في الخ٣اٍع

حر مٗلىماث مالُت جلبي  مسخل٠ اخخُاحاث ؤصخاب اإلاهالر الجساط ال٣غاعاث الغقُضة في ال٣ُاٖاث الٗمىمُت جٞى

للضولت، ٦ما ؤن ؤع٢ام الخؿاباث جسخل٠ ًٖ جل٪ الاع٢ام  التي جمحز اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام، ٦ما 

ل بٌٗ خؿاباث الانى٫ والخهىم جبيذ الجؼاثغ مٗاًحر ؤزغي مؿخمضة مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الٟغوؿُت والتي حكم

باء، في خحن ؤهه ال ًىحض لخض آلان وز٣ُت عؾمُت مً َٝغ الضولت جىضر بالخٟهُل  وخؿاب واخض مغجبِ بااٖل

اع الٗملي له و٦ُُٟت ج٨ُُٟه م٘ هٓام اإلاداؾبت  مدخىي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت للضولت مً خُث مًمىن ٧ل مُٗاع والَا

 الٗمىمُت في الجؼاثغ. 

 غى  ؤنىاٝ خؿاباث اإلاسُِ اإلاداؾبي للضولت:عابٗا: ٖ

ت خؿاباث اإلاسُِ اإلاداؾبي للضولت ٖلى مٗاًحر     مً زال٫  اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗامحٗخمض مجمٖى

بٖضاص صلُل ٌؿمى صلُل اإلاسُِ اإلاداؾبي للضولت والظي ٌٗالج َظا الضلُل، اإلاداوع الغثِؿُت التي جبجى ٖلحها َظٍ 

 ُٟت اإلاٗالجت والدسجُل اإلاداؾبي ل٩ل الٗملُاث التي ج٣ىم بها الضولت زال٫ الؿىت.الخؿاباث و٦ُ

  مغجبُت بخ٣ُُم الىيُٗت اإلاالُت للضولتخؿاباث  -1

ت مً الخؿاباث        ٌٗخمض جهي٠ُ الخؿاباث الخانت بخ٣ُُم الىيُٗت اإلاالُت لؤلوكُت الخ٩ىمُت ٖلى مجمٖى

٤ الجضو٫ الخالي: ًم٨ً   جىيُدها ٞو
 ,Ministère de finance, 31 janvier 2008)بخ٣ُُم الىيُٗت اإلاالُت للضولت  مغجبُت خؿاباث(: 04لجضو٫ ع٢م )ا

pp 13-27)  

 خؿاباث ألانىاٝ اإلاداؾبُت

الث  37 خؿاب الىدُجت، اإلائىهاث ٖلى ال٣غوى والضًىن اإلاغجبُت بها  الخدٍى

اثم 38 خؿاباث صمج ٞغو٢اث الخ٣ُُم وبٖاصة الخ٣ُُم  10  سؼون اإلاكتًر

ل نافي الىدُجت  11 اث 39 خؿاب جدٍى  الى٣و في مسؼون اإلاكتًر

 خؿاباث الٛحر خؿاب عنُض الضوعة 12

 اإلاىعصون والخؿاباث اإلاغجبُت بها 40 خؿاب اإلااوهاث 15

 الٗمالء وم٣ضمي الخضماث للضولت  41 خؿاب ال٣غوى والضًىن اإلاغجبُت بها. 16

ىتالخؿاباث اإلاغجبُت بىي 18 ٟحن واإلاخ٣اٖضًً والخؿاباث اإلاغجبُت بها 42 ُٗت الخٍؼ  اإلاْى

 الًمان الاحخماعي والخؿاباث اإلاغجبُت بها 43 خؿاباث الخثبُخاث

 اإلاداؾبُت وألازُاء

 الاًغاصاث مً الخٗامالث   الٛحر جباصلُت 23 الاؾدثماعاث في اإلايكئاث الؼمُلت 07

 ٖغى مٗلىماث اإلاىاػهت في البُاهاث اإلاالُت 24 صلُت الاًغاصاث مً الٗملُاث الخبا 09

 ألانى٫ الٛحر اإلالمىؾت 31 .اإلاسؼوهاث 12

 اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت للضولت اإلاؿخمضة مً اإلاٗاًحر الٟغوؿُت

باء 02 ىت م٩ىهاث 10 ألٖا  .الضولت زٍؼ

 الضًىن والاصواث اإلاالُت ألحل 11 ألانى٫ اإلااصًت 06

  اإلاخضاولتالخ٣ى١ ٖلى ألانى٫  09
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ىت والخؿاباث اإلاغجبُت حها 44 الخثبُخاث الٛحر ماصًت  20  مغاؾلىن الخٍؼ

ً 45 الخثبُخاث اإلااصًت  21  مؿخسضمي الضولت والضاثىحن آلازٍغ

 اإلاضًىحن والضاثىحن اإلاسخلٟىن  46 بُخاث اإلااصًت اإلااحغة للخضماث الٗامتالخث 22

ا 23 ت 47 الخثبُخاث الجاعي بهجاَػ  الخؿاباث الاهخ٣الُت و الاهخٓاٍع

ت 48 مؿاَماث الضولت لل٨ُاهاث ألازغي  26  خؿاباث الدؿٍى

 الى٣و في ٢ُمت خؿاباث الٛحر 49 يماهاث ألانى٫ اإلاالُت ألازغي  27

 الحؿاباث اإلاالُت خال٥ ألانى٫ الثابختاَ 28

ىت 50 الى٣و في ٢ُمت الخثبُخاث 29  حؿاوي الخٍؼ

 البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت 51 خؿاباث اإلاسؼوهاث

 الهىضو١  53 مسؼوهاث اإلاىاص واللىاػم ألاولُت 31

ىاث ألازغي  32  خؿاب الكبه الجباجي   54 مسؼوهاث  الخمٍى

ىت 56 االخثبُخاث الجاعي اهجاَػ 33  الخؿاب البى٩ي للخٍؼ

ا 34  الخؿاب الجاعي بحن اإلاداؾبحن 57 الخضماث الجاعي اهجاَػ

الث الضازلُت 58 مسؼون اإلاىخجاث 35  الخدٍى

36  ً  ه٣و ٢ُمت الخؿاباث اإلاالُت 59 مسؼون الخثبُخاث زاعج الخسٍؼ

لىيُٗت اإلاالُت لخؿاباث الضولت جدك٩ل مً ألانىاٝ اإلاداؾبُت التي ج٣ُم اوؿخيخج مً زال٫ َظَا الجضو٫ ؤن        

ٖىانغ ألانى٫ وحكمل ٧ل مً خؿاباث الخثبُخاث و الخؿاباث اإلاغجبُت باإلاسؼهاث، ٦ما ًخم وي٘ ٞحها ٧ل خ٣ى١ 

اإلاداؾبُت الضولت واإلاغجبُت بدؿاباث الٛحر، و٧ل خ٣ى١ الضولت مً ؤمىا٫ يمً الخؿاباث اإلاالُت، ؤما ألانىاٝ 

 .دكمل ٖلى الخؿاباث اإلاغجبُت بالىدُجت واإلائىهاث وال٣غوى  والخؿاباث ألازغي اإلاغجبُت بالخهىم ٞ
  مغجبُت بالدؿُحر خؿاباث  -2

ٌٗخمض جهي٠ُ الخؿاباث الخانت بالخؿاباث اإلاغجبُت بالدؿُحر التي جدضص هدُجت  اليكاَاث التي ج٣ىم بها       

ت مً الخؿاباث ًم٨ً  ٤ الجضو الضولت  ٖلى مجمٖى  ٫ الخالي: جىيُدها ٞو

 (Ministère de finance, 31 janvier 2008,opcit, pp 13-27)الدؿُحر بخؿاباث مغجبُت  ( :05الجضو٫ ع٢م )

 خؿاباث ؤلاًغاصاث خؿاباث الى٣ٟاث

اث 60  ؤلاًغاصاث الجباثُت 70 خؿاب اإلاكتًر

 بًغاصاث الٛغاماث وال٣ٗىباث اإلاالُت 71 خؿاب الخضماث الخاعحُت  61

 بًغاصاث ؤمال٥ الضولت 72 لخضماث الخاعحُت ألازغي خؿاب ا 62

 ؤلاًغاصاث اإلا٣ضمت ؾلٟا  73 ج٩ال٠ُ اإلاؿخسضمحن  63

ت ألازغي  64  زضماث ماصاة للمهالر والبًاج٘ 74 ج٩ال٠ُ الدؿُحر الجاٍع

اهاث وج٩ال٠ُ الخضزل  65  حٛحراث مسؼون اإلاىخجاث 75 ؤلٖا

 بًغاصاث الخضزل   76 ج٩ال٠ُ مالُت 66

 بًغاصاث مالُت 77 ج٩ال٠ُ الضوعاث الؿاب٣ت 67

اؾترحإ زؿاثغ ال٣ُمت إلاسههاث الاَخال٧اث  78 الاَخال٧اث واإلائىهاث 68

 واإلائىهاث 

 بًغاصاث زاعج الضوعة 79 ---------------------------

ت بالٗملُاث اإلاالُت ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث الخان حكمل ٖلى  َظٍ الخؿاباثوؿخيخج مً زال٫ َظا الجضو٫ ؤن       

اث  باء خؿب َبُٗتها اإلاخمثلت في  اإلاكتًر ىت الضولت ، خُث ًمثل نى٠ الى٣ٟاث ٧ل ألٖا التي جخم ٖلى مؿخىي زٍؼ
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باء اإلاالُت،  ٟحن، ؤٖباء الدؿُحر ألازغي، واإلاىذ وه٣ٟاث الخضزل، ألٖا اإلاؿتهل٨ت، والخضماث الخاعحُت، ؤٖباء اإلاْى

 وؤٖباء الؿىىاث الؿاب٣ت. مسههاث الاَخال٧اث واإلائىهاث،

ؤلاًغاصاث اإلادهلت بمسخل٠ ؤهىاٖها مً زال٫ ؤلاًغاصاث الجباثُت وؤلاًغاصاث الىاججت مً  ؤما ؤلاًغاصاث ٞدكمل      

 مهاصع مسخلٟت هدُجت اؾخٛال٫ ممخل٩اث الضولت، باإلياٞت بلى ؤلاًغاصاث ألازغي اإلادهلت

 خؿاباث مغجبُت باإلاىاػهت الٗامت:  -3

ـــاهٟي 15-٣18ــــض  خــــضص ال٣ــــاهىن الًٗــــىي  ع٢ــــم ( ل      ـــي حـ ـــ٘ جُب٣ُــــه فـ ـــ٤ ب٣ــــىاهحن اإلاالُــــت واإلاؼمـ ـــي٠ُ  2023) اإلاخٗلـ جهـ

 ٖلى ما ًلي:   28خؿاباث اإلاىاػهت الٗامت بلى ٖضة ج٣ؿُماث خُث ههذ اإلااصة 

 ؛وج٣ؿُماجه البرهامج مً ًخ٩ىن  والظي اليكاٍ خؿب الخهي٠ُ -

خ٩ىن  ٣اثللىٟ ؤلا٢خهاصًت الُبُٗت خؿب الخهي٠ُ -  ؛وج٣ؿُماتها الى٣ٟاث ؤبىاب مً ٍو

اث٠ خؿب الخهي٠ُ - خ٩ىن  للضولت ال٨بري  الْى  خؿب ألاَضاٝ  بخد٤ُ٣ اإلا٩لٟت ال٣ُاٖاث حُٗحن مً ٍو

 ُُْٟت؛الى 

ت الهُئاث خؿب الخهي٠ُ - ٗخمض وجى٣ُظَا اإلاحزاهُت بةٖضاص اإلا٩لٟت ؤلاصاٍع خماصاث ا جىػَ٘ ٖلى َو  ٖلى إٖل

 .ىمُتالٗم واإلااؾؿاث الىػاعاث

ُت للى٣ٟاث و٦ظا جغمحز  2022ؤوث  22اإلااعر في  124و٢ض خضص ال٣غاع الىػاعي ألازحر ع٢م       باء الٟٖغ جهي٠ُ ألٖا

٤ الجضو٫ الخالي: باء محزاهُت الضولت، والتي ؾٝى ًخم جىيُدها ٞو  الخهي٠ُ خؿب الُبُٗت الا٢خهاصًت أٖل

باء محزاهُت الخهي٠ُ خؿب الُبُٗت الا٢خهاصًت  ( :06الجضو٫ ع٢م )    ، 2022ؤوث  22الضولت ) وػاعة اإلاالُت، أٖل

 (4 -1م م   

 اؾم الخؿاب ع٢م الجؿاب اؾم الخؿاب ع٢م الخؿاب

 ه٣ٟاث الاؾيثماع 30000خـ/   ه٣ٟاث اإلاؿخسضمحن 10000خـ/  

 جثبُخاث ُٖيُت 31000  الغواجب 11000

ًاث 12000 ت 32000 الٗالواث والخٍٗى  جثبُخاث مٗىٍى

اصاث  13000 جسهُهاث الاؾدثماع للماؾؿاث الٗمىمُت  33000  الٍؼ

 طاث الُاب٘ الاصاعي وألازغي اإلامازلت

ل 40000خـ/   مؿاَماث ناخب الٗمل 14000  ه٣ٟاث الخدٍى

الث لٟاثضة الاشخام  41000  الخضماث الاحخماُٖت  15000  الخدٍى

الث لٟاثضة اإلااؾؿاث  42000 خىاصر الٗمل 16000   الخدٍى

جسهُهاث الغواجب للماؾؿاث الٗمىمُت  17000

 طاث الُاب٘ الاصاعي وألازغي اإلامازلت

الث  للماؾؿاث الٗمىمُت طاث  43000 الخدٍى

 الُاب٘ الاصاعي وألازغي اإلامازلت

الث للجماٖاث اإلادلُت 44000 ه٣ٟاث حؿُحر اإلاهالح 20000خـ/    الخدٍى

الث لٟاثضة الجمُٗاث الخ 45000 الخى٣الث والى٣ل والاجهاالث  21000  دٍى

الم والخىز٤ُ 22000 الث لٟاثضة اإلاىٓماث الضولُت ولضو٫  46000 الٖا الخدٍى

 ؤحىبُت

الث ؤزغي  47000 الخضماث اإلاهىُت 23000  جدٍى

 ؤٖباء الضًً الٗمىمي 50000خـ/   الاًجاع 24000
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 ٞىاثض ٖلى الضًً الٗمىمي 51000 الهُاهت والانالح 25000

٠ ؤزغي ٖلى الضًً الٗمىمي 52000 ؤزغي زضماث  26000  مهاٍع

ىاث واللىاػم 27000  ه٣ٟاث الٗملُاث اإلاالُت60000خـ/  الخمٍى

 اإلاؿاَماث اإلاالُت 61000 ؤٖباء ؤزغي للدؿُحر 28000

29000 ً  ال٣غوى والدؿب٣ُاث 62000 زضماث الخمهحن والخ٩ٍى

2A000  جسهُهاث حؿُحر للماؾؿاث الٗمىمُت

 صاعي وألازغي اإلامازلتطاث الُاب٘ الا 

 وصاج٘ و٦ٟاالث 63000

 الى٣ٟاث ٖحر اإلاخى٢ٗت 70000خـ/   

هالخٔ مً زال٫ َظا الجضو٫ ؤن مضوهت خؿاباث اإلاىاػهت خؿب الُبُٗت ٢ض خضصث مسخل٠ الخؿاباث       

باء خؿب الُبُٗت الا٢خهاصًت والتي حؿمذ بدسجُل الٗملُاث اإلاالُت لؤلوكُت الخ٩ىم ُت  في الخؿاباث الخانت باأٖل

 اإلاىاؾبت لها بُٛت حؿهُل ٖملُت الغ٢ابت و ال٣ٗالهُت في اؾخسضام الى٣ٟاث الٗامت.

 اإلادىع الثالث: جدلُل مكغوٕ جبني اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام في الجؼاثغ:

جُبُــ٤ َــظا اإلاكــغوٕ  ٣ـى٫ ؤنبٗـض صعاؾــت مًــمىن مكـغوٕ جبجــي اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُـت لل٣ُــإ الٗــام ًم٨ــً ال     

غ مٗلىمـاث مالُـت  في  الجؼاثغ ؾِؿهم في جدؿحن ٖضة حىاهب للٗمل اإلاداؾبي في ال٣ُاٖاث الٗمىمُت للضولت، ممـا ًـٞى

 قٟاٞت الصخاب اإلاهالر  حؿاٖضَم في اجساط ٢غاعاث عقُضة. 

 :داؾبت الٗمىمُتجد٤ُ٣ ؤَضاٝ مسغحاث هٓام اإلاجبني اإلاٗاًحر في اؾخجابت مكغوٕ جدلُل مضي : ؤوال

ًم٨ــــً جىيــــُذ صعحــــت جد٣ُــــ٤ ؤَــــضاٝ مسغحــــاث هٓــــام اإلاداؾــــبت الٗمىمُــــت مــــً زــــال٫ َــــظا اإلاكــــغوٕ فــــي الى٣ــــاٍ        

 )287 -285، م م 2016( ؤخمض ًىؾ٠ الؿُٗضي، الخالُت:

حر اإلاٗلىمـاث الخانـت ب جبجـي اإلاٗـاًحر ٌؿـاَم مكـغوٕ  اإلاٗلىماث الخانت بدؿُحر مـىاعص الضولـت: -1 دؿـُحر مـىاعص ٖلـى جـٞى

 الضولت مً زال٫ ما ًلي:

خماص ٖلى  هٓام  - بن جغ٦حز اإلاكغوٕ ٖلى اؾخسضام ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في حسجُل الٗملُاث اإلاالُت للضولت، والٖا

ـت مهـاصع واؾـخسضاماث  مىاػوي خضًث اإلاٗض خؿب ألاَضاٝ و ؤلاٞهاح ٖجها في ال٣ىاثم اإلاالُت ٌؿهم في مٗٞغ

 اإلاىاعص اإلاالُت.

ـــز اإلاكـــــغ  - وٕ ٖلـــــى بنـــــالح خؿـــــاباث اإلاىاػهـــــت الٗامـــــت للضولـــــت بمـــــا جخىاٞـــــ٤ خؿـــــاباث ال٣ـــــىاثم اإلاالُـــــت لىٓـــــام جغ٦حــ

حر مٗلىمــاث جبــحن صعحــت الخهــى٫ ٖلــى اإلاــىاعص  ــا مــضزالث َــظا الىٓــام ٌؿــهم فــي جــٞى اإلاداؾــبت الٗامــت باٖخباَع

٣ا للمىاػهت اإلاٗخمضة ٢اهىها.  اإلاالُت وفي ٦ُُٟت اؾخسضامها ٞو

بن اٖخمــــاص اإلاكــــغوٕ ٖلــــى ٖــــغى اإلاٗلىمــــاث اإلاخٗل٣ــــت بذجــــم الخــــض٣ٞاث بالخــــض٣ٞاث الى٣ضًــــت:  اإلاٗلىمــــاث الخانــــت -2

ل الضولت ألوكُتها ؾىاء ما حٗلـ٤ بالخـض٣ٞاث  ت ٦ُُٟت جمٍى الى٣ضًت  في ال٣ىاثم اإلاالُت لخؿاباث الضولت، ٌؿهم في مٗٞغ

لُـــت، ٦مـــا ت، ؤو الخـــض٣ٞاث الخمٍى ـــت "٢ـــضعة الضولـــت ٖلـــى  اإلاغجبُـــت باليكـــاٍ ؤو الخـــض٣ٞاث الاؾـــدثماٍع ٌؿـــهم ٦ـــظل٪ فـــي مٗٞغ

ٗالُت اؾخسضام مىاعص الضولت في جد٤ُ٣ الٟاثٌ ؤو العجؼ اإلاالي خؿب َبُٗت الخض٤ٞ.  مضي ٦ٟاءة ٞو
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ت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للضولت:  -3 بن اٖخماص اإلاكغوٕ ٖلى حـضو٫ بٖـضاص اإلاحزاهُـت الٗامـت الـظي ًإزـظ اإلاٗلىماث الخانت بمٗٞغ

خباع الخ٣ى١  اإلاثبت، وحسجُل ممخل٩اث الضولت وجدضًض هدُجت الضوعة، ٌؿهم  في الخهى٫ ٖلى مٗلىماث خى٫ بٗحن الٖا

ت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للضولت والخٛحراث ٞحها.  زغوة الضولت والىيُٗت اإلاالُت لها وبالخالي مٗٞغ

حر مٗلىمـــاث مدؿـــ٣ت و٢ابلـــت للم٣اعهـــت:  -4 لضولُـــت ومداولـــت بن جغ٦حـــز اإلاكـــغوٕ فـــي بٖـــضاصٍ ٖلـــى مىا٦بـــت الخُـــىعاث اجـــٞى

ج٠ُُ٨ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت م٘ اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت الٗمىمُت، والٗمل ٖلى جدؿحن قٟاُٞت ال٣ىاثم اإلاالُت 

حر مٗلىمــاث مدؿــ٣ت و٢ابلــت للم٣اعهــت  حر اإلاٗلىمــاث التــي جُٟــض  اإلاؿــخسضمحن فــي اجســاط ٢ــغاعاث عقــُضة، ٌؿــهم فــي جــٞى وجــٞى

ٗمـــل ٖلـــى بم٩اهُـــت م٣اعهـــت اإلاٗلىمـــاث ٖلـــى اإلاؿـــخىي الـــضولي باٖخبـــاع ؤن َـــظا الىٓـــام  بـــحن الىخـــضاث الخ٩ىمُـــت مدلُـــا، َو

 ًخ٠ُ٨ م٘ اإلاٗاًحر الضولُت.

بن جغ٦حــز اإلاكــغوٕ ٖلــى ٖــغى اإلاٗلىمــاث فــي ال٣ــىاثم اإلاالُــت ٌُٗــي هٓــغة قــاملت اإلاٗلىمــاث الخانــت بخ٣ُــُم ألاصاء:  -5

غ هٓــام اإلاٗلىمــاث اإلاداؾــبي للضولــت ٌؿــهم فــي خــى٫ الىيــُٗت اإلاالُــت للضولــت، ؤمــا اؾــخسضام مداؾــبت  الخ٩ــال٠ُ فــي جُــٍى

بُٖــــاء ويــــُٗت جٟهــــُلُت خــــى٫ حجــــم ألاصاء م٣اعهــــت باإلم٩اهُــــاث اإلاخاخــــت، وبالخــــالي َــــظا الاَخمــــام بمداؾــــبت الخ٩ــــال٠ُ 

 .للخضمت ولل٨ٟاءة والاهجاػاث ًاصي بلى الخهى٫ ٖلى مٗلىماث جُٟض في ج٣ُُم ؤصاء الىخضاث الخ٩ىمُت للضولت

مـً زـال٫ ال٣ـىاثم اإلاالُـت التـي جخمحـز بمىانـٟاث حؿـمذ ٖلـى  ٌؿاَم اإلاكغوٕاإلاٗلىماث الخانت بالخيبااث اإلاالُت:  -6

ـــت الاخخُاحـــاث اإلاالُـــت واإلاســـاَغ اإلاالُـــت،  ـــت الالػمـــت إلاٗٞغ حر مٗلىمـــاث جُٟـــض اإلاؿـــخسضمحن مـــً بحـــغاء الخ٣ُُمـــاث الخيبٍا جـــٞى

ل اإلاىاؾبت خؿب ٢ضع   ة وبم٩اهُاث الضولت.والبدث ًٖ َغ١ الخمٍى

غ اإلاالُت  زاهُا: جدلُل   لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت: حىصة الخ٣اٍع

غ اإلاالُت      غ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام لٗغى الخ٣اٍع مً ؤحل جلبُت اخخُاحاث ؤصخاب اإلاهالر ٖلى  جٞى

 الجساط ال٣غاعاث الغقُضة لل٣ُاٖاث الٗمىمُت.زمؿت ٢ىاثم مالُت 

 و٫ ٢اثمت اإلاحزاهُتحض -1

ال٣اثمت ألاولى التي ٌٗخمض ٖلحها مسغحاث الىٓام جخمثل في حضو٫ خؿاباث اإلاحزاهُت، مً ؤحل جىيُذ الىيُٗت   

٤ الجضو٫ الخالي:  اإلاالُت لٗىانغ ألانى٫ والخهىم، والتي ًم٨ً جىيُدها ٞو
    (Ministère de finance, 30 Septembre  2007, p100) (: ٢اثمت اإلاحزاهُت07حضو٫ ع٢م )

 ) 1-الضوعة ( ن الضوعة ( ن ) اؾم الخؿاب

 الهافي اَخال٥  بحمالي

 الخثبُخاث

ىت  ألانى٫ اإلاخضاولت زاعج الخٍؼ

ىت  الخٍؼ

    

     مجمٕى ألانى٫ 

 الضًىن اإلاالُت

ىت  الضًىن الٛحر اإلاالُت زاعج الخٍؼ

 مئىهت اإلاساَغ والخ٩ال٠ُ

 زهىم ؤزغي 
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ىت  الخٍؼ

     لخهىم مجمٕى ا

الث الٟترة الؿاب٣ت  جدٍى

 ٞغو١ بٖاصة الخ٣ُُم

 عنُض ٖملُاث الضوعة

    

     الىدُجت الهاُٞت

ًىضر َظا الجضو٫ ؤن جدضًض الىيُٗت اإلاالُت الهاُٞت لخؿاباث الضولت ًم٨ً ٢ُاؾها مً زال٫ ٢اثمت اإلاحزاهُت     

 والتي جغ٦ؼ ٖلى ٢ُاؽ  الٗىانغ الخالُت:

لت الهاُٞت التي هي ٖباعة ًٖ الٟغ١ بحن مجمٕى ألانى٫ ؤلاحمالُت  و مجمٕى اَخال٥ مجمٕى ؤنى٫ الضو  -

خباع زؿاعة ٢ُمت ألانى٫ الىاججت ًٖ ج٣ُُم ألانى٫.   ألانى٫ م٘ ألازظ بٗحن الٖا

ىت ٖلى اإلاسؼوهاث، وخ٣ى١ الضولت لضي الٛحر. -  حكمل ألانى٫ اإلاخضاولت زاعج الخٍؼ

اإلاالُت اإلاخضاولت والٛحر اإلاخضاولت، باإلياٞت بلى ال٣غوى ألازغي، ؤما الضًىن  جخمثل الضًىن اإلاالُت في ألاوعا١ -

ُُٟت والخضزل، باإلياٞت بلى ؤلاًغاصاث اإلا٣ُضة ؾلٟا.    الٛحر اإلاالُت ٞخخمثل في الضًىن الْى

خباع الىدُجت الهاُٞت الخٛحراث في الغنُض الهافي للضوعة، وألازغ الترا٦مي لخؿاب  - جإزظ بٗحن الٖا

لخُٛحراث، التي جإزظ في ٧ل مغة ال٣ُمت الٗاصلت ألنىلها،  والتي جضعج يمً ٞغو٢اث الخ٣ُُم وبٖاصة ا

 الخ٣ُُم، و عنُض الٟاثٌ ؤو العجؼ اإلاترا٦م في بضاًت الٗام وختى جهاًت الٟترة. 

  حضو٫ ٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت -2

وكاَاث الضولت التـي ج٣ـىم بهـا مـً زـال٫ نـٝغ ه٣ٟاتهـا حٗالج َظٍ ال٣اثمت مسخل٠ الخض٣ٞاث الى٣ضًت الىاججت ًٖ     

م٨ً جىيُذ َظٍ الخض٣ٞاث مً زال٫ الجضو٫ الخالي:   وجدهُل بًغاصاتها  بمسخل٠ ؤق٩الها ٍو

    (Ministère de finance, 30 Septembre  2007,opcit, p108) ( : ٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت08حضو٫ ع٢م )
 2-ضوعة نال 1-الضوعة ن الضوعة ن البُان

 ؤلاًغاصاث اإلادهلت

ت  الى٣ٟاث اإلاضٖٞى

   

ىت اإلاغجبُت باليكاٍ     جض٣ٞاث الخٍؼ

 قغاء الخثبُخاث

 الخىاػ٫ ًٖ الخثبُخاث

   

ىت اإلاغجبُت بٗملُاث الاؾدثماع     جض٣ٞاث الخٍؼ

 ٖملُاث ؤلا٢غاى

 ٖملُاث الا٢تراى

   

لُت  ىت اإلاخٗل٣ت بالٗملُاث الخمٍى     جض٣ٞاث الخٍؼ

ىت ح     ٛحراث الخٍؼ

ىت في بضاًت الٟترة       الخٍؼ
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ىت في جهاًت الٟترة       الخٍؼ

ىت، ٦ما     ىت الىاجج ًٖ خغ٦ت ألامىا٫ مً وبلى الخٍؼ ًىضر َظا الجضو٫ عنُض الخض٣ٞاث الى٣ضًت لخؿاب الخٍؼ

ىت ل ت ال٣ضعة اإلاالُت للخٍؼ م٨ً ًىضر ٦ُُٟت ٖغى اإلاٗلىماث خى٫  الخٛحراث الٟٗلُت ومٗٞغ ل وكاَاث الضولت، ٍو خمٍى

 جىيُذ ٖىانغ ٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت ٦ما ًلي: 

ٌكمل مجمٕى الخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاغجبُت باليكاٍ في  الٟغ١ بحن مجمٕى ؤلاًغاصاث اإلادهلت ومجمٕى  -

ت والىاججت ًٖ اليكاَاث الدكُٛلُت للضولت زال٫ الٟترة؛  الى٣ٟاث اإلاضٖٞى

ت في الٟغ١ بحن مجمٕى  ؤلاًغاصاث الىاججت ًٖ جىاػ٫ الضولت ًٖ ٌكمل مجمٕى الخض٣ٞاث الى٣ض  - ًت الاؾدثماٍع

ت مً ؤحل الخهى٫ ٖلى الخثبُخاث.  بٌٗ ممخل٩اتها و مجمٕى الى٣ٟاث اإلاضٖٞى

لُت في الٟغ١ بحن ؤلاًغاصاث الىاججت ًٖ ٖملُت  - ٌكمل مجمٕى الخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاخٗل٣ت بالٗملُاث الخمٍى

ت الىاججت ًٖ ٖملُت الا٢تراى.ؤلا٢غاى ومجمٕى الىٟ  ٣اث اإلاضٖٞى

ٗالُت ؾُاؾت الضولت في جىحُه      وبالخالي ٞجضو٫ ٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت ٌؿمذ لىا بمغا٢بت ومخابٗت مضي ٦ٟاءة ٞو

ل محزاهُتها.  مىاعصَا اإلاالُت والتي حؿهم في الخهى٫ ٖلى ٖىاثض ؤ٦بر لخمٍى
 

 حضو٫ ٢اثمت الى٣ٟاث الهاُٞت  -3

٤ الجضو٫ ًخم     ٤ ٢اثمت الى٣ٟاث الهاُٞت واإلابِىت ٞو ٖغى في َظا الجضو٫ ٦ُُٟت جدضًض الى٣ٟاث الهاُٞت ٞو

 الخالي:

    (Ministère de finance, 30 Septembre  2007,opcit,  p109)  ( : ٢اثمت الى٣ٟاث الهاُٞت09حضو٫ ع٢م)
 2-الضوعة ن  1-الضوعة ن الضوعة ن البُان 

ُُٟت ا  إلاباقغة الى٣ٟاث الْى

 بٖاهاث الخضماث الٗمىمُت

 الاَخال٧اث واإلائىهاث

   

ُُٟت     مجمٕى الى٣ٟاث الْى

ُُٟت     مجمٕى ؤلاًغاصاث الْى

ُُٟت الهاُٞت ( ؤ )     مجمٕى الى٣ٟاث الْى

 ه٣ٟاث الخضزل

 بًغاصاث الخضزل

   

    مجمٕى الى٣ٟاث الخضزل الهاُٞت(ب)

 الى٣ٟاث اإلاالُت

 ؤلاًغاصاث اإلاالُت

   

    مجمٕى الى٣ٟاث اإلاالُت الهاُٞت (ج)

    مجمٕى الى٣ٟاث الهاُٞت = ؤ + ب + ج

ٗمل     ًىضر َظا الجضو٫ ٦ُُٟت جدضًض مسخل٠ الخ٩ال٠ُ اإلاغجبُت بالٗملُاث التي ج٣ىم بها الضولت زال٫ الضوعة، َو

ظا مً ؤحل ج٣ُُم ألاصاء في جىُٟ ُت الى٣ٟاث  اإلاغجبُت بها َو ٣ا لالٖخماصاث ٖلى جدضًض هٖى ظ اإلاىاػهت الٗامت للضولت ٞو

ُُٟت الهاُٞت والتي حٗبر  ٣ا إلاىاػهت البرامج، و خؿب َظا الجضو٫ جخمثل َظٍ الى٣ٟاث في الى٣ٟاث الْى اإلاسههت ٞو
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ُُٟت،  مثل ؤحىع اإلاؿخسضمحن في ؤلاصاعاث الٗمىمُت، ومجمٕى ؤلاًغاصاث  ًٖ الٟغ١ بحن مجمٕى الى٣ٟاث الْى

ُُٟت مثل ؤلا  ت، ؤما باليؿبت بلى ه٣ٟاث الخضزل الهاُٞت الْى ًغاصاث الىاججت ًٖ الخضماث اإلا٣ضمت مً اإلاهالر ؤلاصاٍع

ٞهي حٗبر ًٖ الٟغ١ بحن ه٣ٟاث الخضزل مثل ه٣ٟاث الىٓاٞت الٗمىمُت، و مجمٕى بًغاصاث الخضزل مثل اؾترحإ 

الهاُٞت التي جبحن  الٟغ١ بحن الى٣ٟاث اإلاالُت مثل زؿاعة ال٣ُمت إلااوهت الؿىت الؿاب٣ت، باإلياٞت بلى الى٣ٟاث اإلاالُت 

الٟىاثض، زؿاثغ ؾٗغ الهٝغ الىاججت ًٖ الٗملُاث اإلاالُت،  و ؤلاًغاصاث اإلاالُت مثل ؤعباح ؾٗغ الهٝغ الىاججت ًٖ 

 الٗملُاث اإلاالُت.   

ت مجم    ٕى الى٣ٟاث الهاُٞت التي وؿخيخج مً زال٫ َظا الجضو٫ ؤن َظا الىٕى مً ال٣اثمت اإلاالُت ٌؿاَم ٖلى مٗٞغ

ت وؿبت جىُٟظ الى٣ٟاث الٗامت ومضي جدهُل  ٣ا للبرامج وألاصاء، وبالخالي مٗٞغ جم جىُٟظَا في بَاع اإلاىاػهت اإلاٗضة ٞو

ظا ٌؿاٖض ٖلى جدضًض ؤؾ  .باب الخٛحراث في عنُض اإلاحزاهُتؤلاًغاصاث َو

  حضو٫ ٢اثمت عنُض ٖملُاث الضوعة -4

م٨ـــً  ًدخـــىي َـــظا الجـــضو٫ ٦ُُٟـــت   جدضًـــض هدُجـــت الـــضوعة مـــً زـــال٫ مجمـــٕى الى٣ٟـــاث اإلاىٟـــظة وؤلاًـــغاصاث اإلادهـــلت ٍو

 جىيُده خؿب الجضو٫ الخالي: 

    (Ministère de finance, 2007,opcit, p108) ( : ٢اثمت عنُض ٖملُاث الضوعة10حضو٫ ع٢م )
 2-الضوعة ن 1-الضوعة ن الضوعة ن البُان

ُُٟت الهاُٞت  الى٣ٟاث الْى

 الخضزل الهاُٞت ه٣ٟاث

 الى٣ٟاث اإلاالُت الهاُٞت

   

    الى٣ٟاث الهاُٞت 

    ؤلاًغاصاث الجباثُت

    ؤلاًغاصاث الؿُاصًت الهاُٞت

    ؤلاًغاصاث الٛحر الؿُاصًت

    الاًغاصاث اإلاالُت

    الاًغاصاث الهاُٞت 

    عنُض ٖملُاث الضوعة 

ت خؿب بغامج ًىضر َظا الجضو٫ جدضًض حجم ؤلاًغاصاث     اإلادهلت الىاججت مً الٗملُاث اإلاالُت والى٣ٟاث اإلاضٖٞى

خماصاث اإلاسههت ل٩ل بغهامج وألاَضاٝ التي حؿعى الضولت جد٣ُ٣ها في بَاع ؾُاؾتها الخضزلُت، و  ٤ الٖا الضولت ٞو

سُت وؤهٓم ُٟت الازخُاع التي حٗخمض ٖلى جدلُل الٗىامل الخاٍع ت ٧ل بصاعة ٖمىمُت، بحغاء جدلُل لُبُٗت الى٣ٟاث ؤو ْو

ىت التي جمثل الٟغ١ بحن ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث. ت عنُض ٖملُاث الخٍؼ  ٦ما ٌؿمذ بمٗٞغ

ت الى٣ٟاث اإلاىٟظة م٣اعهت باإلًغاصاث اإلادهلت،    ظا بمٗٞغ ٌؿاَم َظا الجضو٫ في ٢ُاؽ ؤصاء وكاَاث الضولت َو

ت ٢ضعة الضولت في جىُٟظ ه٣ٟاتها ومضي جدهُل بًغاص  اتها م٣اعهت الى٣ٟاث وؤلاًغاصاث اإلاسههت.وبالخالي مٗٞغ

 اإلالح٤ -5
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ٌسجل في َظا اإلالخ٤ ؤلاحغاءاث الجضًضة التي ٢امذ بها الضولت زال٫ صوعة الؿىت وجبُِجها في اإلالخ٤ مً ؤحل       

٣ت بُٖاء اإلاٗلىمت اإلاالُت مثل حُٛحر في َغ١ الاَخال٥، حُٛحر في اإلاٗالجت اإلاداؾبُت في ج٣ُُم ؤنى٫ الضولت م ً ٍَغ

٣ت ال٣ُمت الٗاصلت، باإلياٞت بلى الاجٟا٢ُاث واإلاٗاَضاث  سُت بلى الاهخ٣ا٫ ٍَغ الخ٣ُُم ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الخاٍع

غاٝ اإلاخٗاملت مٗها     (Ministère de finance, 2007, p109). الجضًضة التي ح٣ٗضَا الضولت م٘ ألَا

اث  ٌٗخبر البدث ًٖ اإلاٗلىماث الكٟاٞت والىاضخت والتي حٗبر  ًٖ الىيُٗت الخ٣ُ٣ُت لخؿاباث الضولت مً ؤولٍى

اإلاؿخُٟضًً مً َظٍ اإلاٗلىماث، وبالخالي ال ًم٨ً الخهى٫ ٖلى َظٍ الٛاًت بال مً زال٫ وحىص هٓام مداؾبي ٌٗخمض 

حر َظٍ اإلاٗلىماث وجخمثل َظٍ اإلاسغحاث في ال٣ىاثم اإلاالُت.  ٖل مسغحاث حؿاٖض ٖلى جٞى

 للضولت خؿب اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت للضولتاإلاداؾبي  جدلُل خؿاباث اإلاسُِ -لثازا

اع اإلاٟاَُمي الظي ًد     ٤ ؤلَا تجخمحز خؿاباث اإلاسُِ اإلاداؾبي للضولت ٞو  ضص َظٍ الخؿاباث يمً صلُل مجمٖى

، مغح٘ ؾاب٤،              2016( ؤخمض ًىؾ٠ الؿُٗضي،  خؿاباث الضولت ومضي مالثمخه للمٗاًحر يمً الى٣اٍ الخالُت:

 )274 -273م م 

جخمحز خؿاباث ألانى٫ ٖلى ٖىانغ حضًضة جخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت، مثل زؿاثغ ال٣ُمت والتي حٗبر  -

ًٖ الٟغ١ بحن ال٣ُمت الؿى٢ُت و ال٣ُمت الهاُٞت للخؿاب اإلاٗجي. والتي لم ج٨ً مىحىصة في مكغوٕ اإلاسُِ 

خباع في ٧ل جهاًت ؾىت . باإلياٞت بلى اإلاٗال2002اإلاداؾبي للضولت لؿىت  جت اإلاداؾبُت لالَخال٥ الظي ًإزظ بٗحن الٖا

اصة ؤو جسٌُٟ ٢ؿِ الاَخال٥ ؤو حُٛحر َغ١ خؿابه، باإلياٞت بلى ٞلؿٟت  ال٣ُمت الؿى٢ُت للخثبُخاث مً ؤحل ٍػ

 الخؿاباث التي حٗخمض ٖلى اإلاٗاًحر.

ر مباقغ باألؾىا١ اإلاالُت هدُجت جبجي جدخىي خؿاباث الخهىم ٖلى ٖىانغ حٗخمض ٖلى اإلاٗاًحر مً زال٫ جإزح -

اصة  خؿاباث حضًضة لها ٖال٢ت مباقغة م٘ َظٍ ألاؾىا١ واإلاخمثلت في ٞغو٢اث الخ٣ُُم وبٖاصة الخ٣ُُم التي حٗمل ٖلى ٍػ

عنُض الضوعة، باإلياٞت بلى زؿاثغ ٢ُمت الخؿاباث اإلاالُت الىاججت ًٖ الاهسٟاى الخانل لؤلوعا١ والؿىضاث 

 ؾىا١ اإلاالُت؛الخ٩ىمُت في ألا 

ظا مً زال٫ مٗالجت  - جخمحز خؿاباث جىُٟظ خؿاباث اإلاىاػهت ٖلى خؿاباث لها َاب٘ مالي ؤ٦ثر مىه مداؾبي، َو

ظا ٌٗجي ؤن َظٍ الخؿاباث ؤنبدذ ٚحر حامضة، وبهما جإزظ  الاهسٟاى والاعجٟإ هدُجت حٛحر ألانى٫ والخهىم َو

خباع اإلاؿخىي الٗام لؤلؾٗاع في الؿى١   اإلاالي.بٗحن الٖا

ذ   - جخمحز خؿاباث اإلاسُِ بمخابٗت ومغا٢بت الخىحه الٗام للى٣ٟاث مً زال٫ حسجُلها في الخؿاباث التي نٞغ

ت مضي ٢ضعة الضولت ٖلى جىحُه ه٣ٟاتها ظا ما ٌؿمذ مٗٞغ  ألحلها، َو

 هدى الاؾخسضام ألامثل لهظٍ اإلاىاعص؛

لٗامت مً زال٫ ألانىاٝ اإلاغجبُت بالى٣ٟاث جخمحز خؿاباث اإلاسُِ بمخابٗت ومغا٢بت مضي جىُٟظ اإلاىاػهت ا -

ت مضي ٢ضعة الضولت ٖلى جىُٟظ الى٣ٟاث و٢ضعتها ٖلى جدهُل ؤلاًغاصاث وبالخالي حؿهُل  ظا ٌؿمذ بمٗٞغ وؤلاًغاصاث، َو

 ٖملُت ج٣ُُم وجدلُل ؤصاء اإلاىاػهت في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها.

 الجؼاثغ: عابٗا: مخُلباث جبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في
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 َٝغ مً 2021 حاهٟي 6 في ع ا مار نضعث التي الخٗلیمت ًٖ وبىاءا للمٗایحر اإلاخبيیت الضو٫  ججاعب ٖلى وٕاٖخماصا    

جي اإلاجلـ  الجؼاثغ في IPSASلخبجي مٗاًحر  الخُت الاؾتراجُجُت مٗالم ألَم واإلابیىت اإلاالیت ػعة ا لى الخاب٘ اإلاداؾبت الَى

خباعاث  الخٗلیمت َظٍ وجدلیل - 2023 ؾىت مً یتبضا– اإلاخىؾِ اإلاضي ٖلى وجٟهیلها زلهىا بلى ؤَم اإلاخُلباث والٖا

م،  الخالُت:  ) 164 -159، م م 2021( ٖامغ مٍغ

ت  -1  لخبني اإلاٗاًحر: اإلاخُلباث الاصاٍع

ت لخبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام في الجؼاثغ ف     ي الى٣اٍ الخالُت:جخمثل مسخل٠ اإلاخُلباث الاصاٍع

بت الضولت في اإلاؿاثلت والضٖم الؿُاسخي -  ٚع

بنالح ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ الخدى٫ اله٨ُلي وال٣اهىوي الظي ٌؿمذ بخُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر مً زال٫  -

م٘ جُب٣ُه ابخضاءا مً حاهٟي ) واإلاؼ 18/15ب٣ىاهحن اإلاالُت والظي ٢امذ به الضولت مازغا  يمً ٢اهىن ( 

 ؛بنالح ٢اهىن اإلاداؾبت الٗمىمُت والظي ال ًؼا٫ مكغوٖا ٖلى مؿخىي وػاعة اإلاالُتٞت بلى ، بااليا2023

ً الٗىهغ البكغي؛ -  ال٣ُام بخ٩ٍى

٤ اإلاٗاًحر الؾخسضامها ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي؛ - ا ٞو َغ غ اإلاالُت واإلاىاػهت الٗامت التي جم جٍُى  جبؿُِ بٖضاص الخ٣اٍع

غ اإلاالُت لخؿاباث الضولت ؛الخىحه هدى جُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في بٖض -  اص الخ٣اٍع

ت بُٛت حؿهُل مخابٗت الٗملُاث اإلاالُت وحؿهُل بحغاءاث صمج الخؿاباث ٖلى  - ت الاصاٍع الخدى٫ بلى الالمغ٦ٍؼ

جُا. اث جضٍع  ٖضة مؿخٍى

 اإلاخُلباث الاؾاؾُت لخبني اإلاٗاًحر:  -2

ص مىاهج ؤ٦ثر ٖملُت لًمان جىُٟظ اإلاكغوٕ ب٨ٟاءة جخمثل اإلاخُلباث الاؾاؾُت في جبجي اإلاٗاًحر مً زال٫ مداولت بًجا

ٗالُت، خُث جخمثل َظٍ اإلاخُلباث في الى٣اٍ الخالُت:  ٞو

اث الخ٣ىُت واله٩ُلُت باالياٞت بلى الخ٩ال٠ُ اإلاغجبُت  - حر اإلاىاعص اإلاالُت الالػمت ٖلى حمُ٘ اإلاؿخٍى يغوعة جٞى

ً بالخضٍعب  ؛والخ٩ٍى

بما في طل٪ ؤصخاب اإلاىانب الؿُاؾُت، الخبراء اإلاداؾبىن،  مكاع٦ت ؤصخاب اإلاهالر بمسخل٠ ؤهىاٖهم -

 واإلاداؾبىن الٗمىمُىن و٧ل ؤصخاب اإلاهالر الازغي؛

غ مالُت  - اصة الخاحت بلى ج٣اٍع يغوعو وحىص الضٖم الخاعجي خُث ًم٨ً للمىٓماث اإلاهىُت ؤن حؿاٖض في ٍػ

 قٟاٞت في ال٣ُإ الٗام؛

الضولُت في ال٣ُإ الٗام م٘ الٗمل ٖلى جدُحن َظٕ اإلاٗاًحر  الاؾغإ في جُب٤ُ مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت -

 خؿب اإلاؿخجضاث وبما ًخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر

ت ٖلى وي٘ اإلاٗاًحر مً ؤحل الاؾخٟاصة مً  - بصعاج الٟاٖلحن في مداؾبت ال٣ُإ الخام في الهُئت اإلاكٞغ

 زبراتهم في الٗمل اإلاداؾبي؛

 ت في نُاٚت اإلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام؛الخٟاٖل م٘ اإلاجخم٘ الضولي مً زال٫ اإلاكاع٦ -

 جد٤ُ٣ الخ٣اعب بحن اإلاداؾبت الخانت والٗمىمُت في جبجي اإلاٗاًحر؛ -
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 بٖخماص بغهامج ػمجي وا٢عي وجسُُِ مىاؾب في ٦ُُٟت جُب٤ُ اإلاٗاًحر. -

 الخاجمت:

غ بٗض صعاؾدىا لخىحه الجؼاثغ هدى جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ف      ا في جدؿحن حىصة الخ٣اٍع ي ال٣ُإ الٗام وؤزَغ

اإلاالُت لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت مً زال٫ الى٢ٝى ٖلى مسخل٠ اإلاغاخل التي مغ بها وممحزاث ٧ل مغخلت لهظا 

غ  ت ؤَم الاًجابُاث التي ًم٨ً ؤن ٣ًضمها في ؾبُل جٍُى اإلاكغوٕ،  زم الخٗٝغ ٖلى مًمىن َظا الخىحه مً ؤحل مٗٞغ

ت هٓام اإلاد اؾبت الٗمىمُت، بٗض طل٪ خاولىا ال٣ُام بدصخُو وجدلُل َظا اإلاكغوٕ والظي ؾمذ لىا في ألازحر بمٗٞغ

غ اإلاالُت الظي ًيخجها هٓام اإلاداؾبت  مضي مؿاَمت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام   في جدؿحن حىصة الخ٣اٍع

 الٗمىمُت.    

 : هخاثـــج ازخباع الٟغيُـــاث
 

٤ ما ًلي:الٟغيُاث بمٗالجخىا إلاىيٕى البدث مدل الضعاؾت  ًم٨ىىا ؤلاحابت ٖلى ال٣ُام  بٗض      ٞو
 

غ بَاع  - جم  بزباث صخت الٟغيُت ألاولى، خُث ؤن الخىحه هدى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في الجؼاثغ ًٞى

الٗمىمُت بما ٌؿخجُب للمؿخجضاث الضولُت  مٟاَُمي حضًض ٌؿمذ بةٖاصة الىٓغ في الٗمل اإلاداؾبي لىٓام اإلاداؾبت

غ اإلاالُت لىٓام  غ الخ٣اٍع في مُضان مٗالجت ال٣ًاًا اإلاداؾبُت في ال٣ُإ الٗمىمي لضو٫ الٗالم، وبالخالي ٌؿاٖض في جٍُى

 اإلاداؾبت الٗمىمُت.

ت في ال٣ُإ الٗام ؾٝى ؤما الٟغيُت الثاهُت  ٣ٞض جم بزباث ؤن جىحه الجؼاثغ هدى جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُ -

باث  غ مٗلىماث مالُت ؤ٦ثر قٟاُٞت وبالخالي جلبُت ٚع غ اإلاالُت لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت مما ًٞى ًدؿً مً حىصة الخ٣اٍع

ت الغقُضة للهُئاث وال٣ُاٖاث  غاٝ اإلاؿخُٟضة مً َظٍ اإلاٗلىماث الجساط ال٣غاعاث الاصاٍع واخخُاحاث ٧ل ٞئت مً ألَا

 الٗمىمُت.

ت للٟغيُت الثالثت ٣ٞض جم جىيُذ ؤن هجاح جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في الجؼاثغ ًخى٠٢ باليؿب -

حر ٧ل الٓغوٝ اإلاالثمت بما ٞحها الضٖم وؤلاعاصة الؿُاؾُت والبِئت اإلاداؾبُت بما ٞحها اإلاغاؾُم  ٖلى ٢ضعة الجؼاثغ في جٞى

 ٤ َظٍ اإلاٗاًحر اإلاغا٣ٞت لئلنالح والتي  جٟؿغ لىا ٦ُُٟت جُبُ

 الا٢تراخــــاث:

 بٗض ٖغى هخاثج ازخباع الٟغيُاث ًم٨ً ج٣ضًم الا٢تراخاث الخالُت:   

الٗمل ب٩ل حضًت ٖلى جُب٤ُ آلالُاث الخضًثت في الٗمل اإلاداؾبي صازل ال٣ُاٖاث الٗمىمُت، ختى ًم٨ً مً   -

 ج٣ُُم الىيُٗت اإلاالُت للضولت مً ؤحل اإلاؿاءلت وج٣ُُم ألاصاء.

يغوعة وحىص صٖم صولي مً َٝغ الهُئاث الضولُت للخىحه هدى جبجي اإلاٗاًحر هٓغا إلاا لها ؤَمُت في مؿاٖضة مخسظي  -

 ال٣غاع في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي جد٤٣ ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي.

غاٝ الؿُاؾُت الٟاٖلت، واإلاكاع٦ت في مخابٗت وجىُٟظ اإلاكغو  - ٕ ختى ًجب ؤن ٩ًىن َىا٥ صٖم ؾُاسخي مً َٝغ ألَا

 في الجؼاثغ.مٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ًخم هجاح جُب٤ُ 
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يُت التي جخماشخى ومخُلباث الٗهغهت، وجىؾ٘ َظٍ البرامج  - غ البرامج الخ٩ٍى لدكمل ٧ل الٟاٖلحن في مُضان ًجب جٍُى

 له ٖال٢ت بهظا الخىحه.. ؤي ٧ل مً اإلاداؾبت الٗمىمُت

حر  - ل ٢اهىن هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت، ختى ًىٓم ٦ُُٟت ؾحر الٗمل اإلاداؾبي صازل بَاع مغحعي في ق٩يغوعة جٞى

ًمً الاؾخجابت الهُئاث الٗمىمُت     إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗامٍو

 اإلاغاحـــ٘:    ٢اثمت 

ُت الضولُت  )، هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت ومضي مالثمتها إلاٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىم2016ؤخمض ًىؾ٠ الؿُٗضي، ( )1

IPSAS– لىم الدؿُحر،حامٗت ، -صعاؾت خالت الجؼاثغ ت ٖو  ؛2 البلُضة٧لُت  الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع

صعاؾت خالت  –)، ؤزغ جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٖلى ألاصاء اإلاالي الخ٩ىمي 2020ؤ٦غم قدُذ، ( )2

لىم الدؿُحر،حامٗت ًخي ٞاعؽ اإلاضًت٧لُت  الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلى ، -الجؼاثغ ت ٖو  ؛م الخجاٍع

في الجؼاثغ بحن  IPSAS)، ؤَمُت جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىمُت الضولُت 2022ٖبض الخ٨ُم قاقىة، ( )3

جي ، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ،  ت الخىحهاث الضولُت ومخُلباث الا٢خهاص الَى ٧لُت  الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع

لىم الدؿُحر،ح  ؛امٗت ًخي ٞاعؽ اإلاضًتٖو

جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٦إصاة لخدؿحن حىصة ال٣ُاؽ والاٞهاح )، 2022، (٢اصة بً عخى  )4

لىم ، صعاؾت خالت بلضًت ؾُضي بلٗباؽ -اإلاداؾبي في الجؼاثغ،  ت ٖو ٧لُت  الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع

 .بلٗباؽ حُاللي الُابـ بؿُضيالدؿُحر،حامٗت 

م ٖامغ )5 ٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  م قغوٍ اؾخجابت ال٣ُإ الٗام الاصاعي الجؼاثغي لخُب٤ُ )، 2021، (مٍغ

IPSAS ، لىم الدؿُحر،حامٗت ت ٖو  . 3الجؼاثغ٧لُت  الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع

ضة الغؾمُت ع٢م 2018ؿمبر صٌ 02اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت، اإلااعر في:  18/15وػاعة اإلاالُت، ال٣اهىن ع٢م  )6 ، الجٍغ

ش 53  ؛2018ؾبخمبر  02، الهاصعة بخاٍع

ُت للى٣ٟاث و٦ظا جغمحز الخهي٠ُ خؿب الُبُٗت   124وػاعة اإلاالُت، ال٣غاع  ع٢م  )7 الظي ًدضص ألانىاٝ الٟٖغ

باء محزاهُت الضولت، اإلااعر في:   .2022ؤوث  15الا٢خهاصًت أٖل

8) Ministère de finance, (24 Mai 2005), plan de projet, direction général de comptabilité, Algérie. 

9) Ministère de finance, ( 31 janvier 2008)  Plan comptable de l„Etat,  Recueil du Plan Comptable, 

direction général de comptabilité, Algérie.        

10) Ministères de finance, (décembre 2007),  Plan comptable de l'état, Rapports mensuel,  N°31, 

direction général de comptabilité, Algérie. 

11) Ministère des finances,( 2016),  Recueil des normes comptables de l'état, Algérie.  

12) Ministère de finance, (30 Septembre 2007), Schéma d„adaptation des normes comptables de 

l„Etat, direction général de comptabilité, Algérie. 

13) Ministère de finance, (04 février 2013),  organisation, mission des services comptables et 

reformes et reformes initiées, conférence de presse, Algérie. 
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الٗام في الجؼاثغ في ْل اٖخماص مٗاًحر مخُلباث ؤلاٞهاح ًٖ ال٣ىاثم اإلاالُت في ال٣ُإ 

 IPSASاإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

The Prerequisites for Financial Statements Disclosure in Algeria„s Public Sector in 

Light of the International Public Sector Accounting Standards 
غاء ٢اض يص.  / الجؼاثغ3/حامٗت الجؼاثغ  ٞاَمت الَؼ

Dr fatma zohra kadi/University of Algiers 3 /Algeria .  

 

 ملخو الضعاؾت: 

تقريبها من احملاسبة ادلالية، من خالل  والعمل على ،وضع أسس دولية دلهنة احملاسبة العمومية على مستوى العامل في بَاع الخىحه الضولي هدى               
تقريب ممارسات زلاسبة القطاع العام مع احملاسبة هبدف توحيد اللغة احملاسبية على ادلستوى الدويل، و   IPSASع العام قطا لل زلاسبة دوليةوضع معايري 

وإصالح وتطوير نظام احملاسبة العمومية لتسيري ادلال العام بكفاءة وفعالية وتقدمي معلومات ذات جودة  ادلالية ادلطبقة على مستوى القطاع اخلاص
عرفت منذ مطلع التسعينات مجلة من اإلصالحات تسعى إلصالح نظام احملاسبة العمومية، حيث  ،ودلواكبة اجلزائر للتطورات احلاصلةدلستخدميها،  

ية ادلتمحورة أمهها صياغة مشروع معايري احملاسبة العمومية ادلستمد من ادلعايري الدولية. وعلى إثر ذلك هتدف هذه الدراسة إىل اإلجابة على اإلشكال
فصاح يف القطاع ول انعكاسات تطبيق معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام يف اجلزائر  على اإلفصاح يف القوائم ادلالية، حيث مت التطرق إىل مفهوم اإلح

أمهية تطبيقها وما ينطوي عن ذلك العام، و التعريف مبعايري احملاسبة الدولية للقطاع العام و كذا مشروع معايري احملاسبة العمومية اخلاص باجلزائر، وحتليل 
عام يف اجلزائر من منافع يف رلال إعداد وعرض القوائم ادلالية. وقد مت التوصل من خالل هذه الدراسة إىل أن تطبيق معايري احملاسبة الدولية للقطاع ال

من شأهنا تعزيز جودة ادلعلومات احملاسبية يف القطاع  ، واليتيؤدي إىل تبين مبادئ وقوائم مالية جديدة، ومعايري جديدة جلودة ادلعلومات يف القطاع العام
   .واإلفصاح عنها لالستفادة منها من قبل مستخدميها العام، وزيادة شفافيتها وموثوقيتها وقابليتها للمقارنة واتساقها على ادلستوى الدويل،

 بت الضولُت لل٣ُإ الٗام.ؤلاٞهاح اإلاداؾبي، ال٣ىاثم اإلاالُت، مٗاًحر اإلاداؾ ال٩لماث اإلاٟخاخُت:

Abstract: 

                In the framework of international trends moving towards unified international principles that govern public 

accounting, and bring it closer to its private financial counterpart through the International Public Sector Accounting 

Standards IPSAS, which aims to unify the language of accounting all over the world. It also seeks to offer the public sector 

more efficiency and transparency. In the same light, in order to keep up with the occurring changes, Algeria sought to reform 

the Public Accounting sector. This began by the 90s with several reforms, the most notable of which is the drafting of new 

Public Accounting Standards derived from International Standards. Consequently, this study aims to examine the impact of 

IPSAS in Algeria; particularly on the disclosure of financial statements. To that end, we tackle the subject of disclosure in the 

public sector, and examine the standards of international public accounting, as well as their counterparts in Algeria. We also 

sought to analyze their importance and the benefits they bring to financial statement preparation and disclosure. Our 

results showed that the aforementioned international standards led to the adoption of new principles and forms of financial 

statements that could prove highly beneficial to the public sector; in the form of increasing their transparency, reliability, 

comparability and consistency at the international level, as well as their disclosure for users benefit.  

Keywords: Disclosure, Financial Statements, International Public Sector Accounting Standards IPSAS.  
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  م٣ضمت:

حر  ؤصاة ل٣ُاؽ وجىنُل اإلاٗلىماث التي ح٨ٗـ ؤصاء ال٣ُإ الٗام،اإلاداؾبت الٗمىمُت  حٗخبر  ٞهي مهضع مهم لخٞى

حر اإلاٗلىماث  ، باإلياٞت بلى جٞى مٗلىماث ًٖ ؤوحه نٝغ اإلاا٫ الٗام ومضي جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة والٟٗالُت في حؿُحٍر

ٗخبر ؤلاٞهاح اإلاداؾبي ٖىهغ ؤؾاسخي في الخ٨م ٖلى  الٗامت، الالػمت للمؿاءلت واجساط ال٣غاعاث وعؾم الؿُاؾاث َو

مهضا٢ُت ومىزى٢ُت مسغحاث هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت اإلاخمثلت في ال٣ىاثم اإلاالُت، ووؾُلت لٗغى َظٍ ال٣ىاثم 

غ  إلاؿخسضمحها وجلبُت ٧اٞت اخخُاحاتهم، وهٓغا ألَمُتها البالٛت جىحهذ مٗٓم الضو٫ زال٫ الؿىىاث ألازحرة بلى جٍُى

غ ؤلاٞهاح اإلاداؾبي خؿب مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام وطل٪  ؤهٓمت اإلاداؾبت الٗمىمُت ومسغحاتها وجٍُى

٤ هٓام  إلاؿاًغة الخٛحراث ٖلى اإلاؿخىي الضولي، وبىاء ٖلى ما ؾب٤ ومً ؤحل ببغاػ وا٢٘ ؤلاٞهاح اإلاداؾبي الٗمىمي ٞو

٤ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام اإلاداؾبت الٗمىمُت الخالي في الجؼاثغ وآ ٍغ ٞو م٨ً َغح ؤلاق٩الُت ًٞا١ جٍُى

 الخالُت: 

 ؟ ٖلى ؤلاٞهاح في ال٣ىاثم اإلاالُتلضولُت لل٣ُإ الٗام في الجؼاثغ خى٫ او٩ٗاؾاث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت اما هي 

 ؤَضاٝ الضعاؾت: 

عايري احملاسبة الدولية للقطاع العام وما ينطوي عن ذلك من حتديد أمهية االنتقال إىل متهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى       
غى ال٣ىاثم اإلاالُت مىاٞ٘  .مً مىاٞ٘ في مجا٫ بٖضاص ٖو

  : ؤَمُت الضعاؾت

مً الاججاٍ اإلاتزاًض هدى اوسجام وجىا٤ٞ الخُب٣ُاث اإلاداؾبُت ٖلى الهُٗض الضولي  اؤَمُته الضعاؾت ٍؿخمض َظح     

ب في الاهضماج في الا٢خهاص الٗالمي اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ؤو ج٠ُُ٨ ألامغ الظي ًٟغى ٖلى ٧ل صو  لت جٚغ

غى او٩ٗاؾاث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ٖلى الاٞهاح ًٖ ال٣ىاثم اإلاالُت في ؤهٓمتها م٘ اإلاٗاًحر الضولُت ، ٖو

 الجؼاثغ. 

 :
ا

 في ال٣ُإ الٗام ؤلاَاع الٗام لإلٞهاح اإلاداؾبي ؤوال

ظا ٦ما ًلي:ًخ  م الخُغ١ ؤوال بلى مٟهىم ؤلاٞهاح اإلاداؾبي وؤهىاٖه، و٦ظا ؤَضاٞه َو

 حٍٗغ٠ ؤلاٞهاح اإلاداؾبي:

ٌٗٝغ ؤلاٞهاح ٖلى ؤهه بجبإ ؾُاؾت الىيىح ال٩امل وبْهاع حمُ٘ الخ٣اث٤ اإلاالُت اإلاهمت التي حٗخمض ٖلحها 

غاٝ اإلاهخمت .  ٦ما ٌٗٝغ ٖلى ؤهه ٖملُت بْهاع اإلاٗلىماث اإلاالُت ؾىاء ٧اهذ ٦مُت ؤو )54، نٟدت 2006(خماص،  ألَا

غاٝ  ونُٟت في ال٣ىاثم اإلاالُت في الى٢ذ اإلاىاؾب مما ًجٗل ال٣ىاثم اإلاالُت ٚحر مًللت ومالثمت إلاؿخسضمحها مً ألَا

إل ٖلى الضٞاجغ والسجالث  .)578، نٟدت 2005(مدمض اإلابرو٥ ،  الخاعحُت و التي لِـ لها ؾلُت الَا

  ؤهىإ ؤلاٞهاح اإلاداؾبي: 

، نٟدت 2003(زكاعمت ، جىحض ؤهىإ مسخلٟت لئلٞهاح اإلاداؾبي و ًم٨ً جهيُٟه خؿب ألاَضاٝ بلى ما ًلي 

91(: 
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غ اإلاالُت وؤَمُت حُُٛتها ألًت مٗلىماث طاث ؤزغ مدؿىؽ ٖلى ٌكحر بلى مضي قمىلُت الخ ؤلاٞهاح ال٩امل: ٣اٍع

 اإلاؿخسضمحن ل٨ً مٟهىم ال٨ما٫ ٚحر مم٨ً خالُا؛

المي(: َى الخدى٫ هدى اإلاُالبت باإلٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث اإلاالثمت الجساط ال٣غاعاث مثل  ؤلاٞهاح الخث٣ُٟي ) ؤلٖا

 ؤلاٞهاح ًٖ الخيبااث اإلاالُت؛

حٍر مً اإلاٗلىماث؛ٌكح ؤلاٞهاح ال٩افي:  ر ؤلاٞهاح ال٩افي ًٖ الخض ألاصوى الىاحب جٞى

 َى ؤلاٞهاح اإلاالثم لخاحت مؿخسضمي البُاهاث؛ؤلاٞهاح اإلاالثم: 

غ اإلاالُت ًجب ؤن ًخم ؤلاٞهاح ٞحها ًٖ ٧ل ما ًجٗلها ٚحر مًللت؛ ؤلاٞهاح الى٢اجي:  و ٌٗجي ؤن الخ٣اٍع

غاٝ اإلاٗىُت.حهخم ؤلاٞهاح الٗاص٫ بالٖغ ؤلاٞهاح الٗاص٫:  اًت اإلاخىاػهت الخخُاحاث حمُ٘ ألَا

 ؤَضاٝ ؤلاٞهاح اإلاداؾبي في ال٣ُإ الٗام :

 : ) 16-15، الهٟداث 2011(مدمىص،  ًم٨ً جدضًض ألاَضاٝ التي ًد٣٣ها ؤلاٞهاح اإلاداؾبي في ال٣ُإ الٗام ٦ما ًلي

صاث الٟٗلُت والى٣ٟاث الٟٗلُت وم٣اعهت طل٪ م٘ ما ٧ان م٣ضع، وطل٪ بهضٝ الخٗٝغ بم٩اهُت الخٗٝغ ٖلى ؤلاًغا -

 ٖلى ؤؾباب الاهدغاٞاث، ومً زم اجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت؛ 

ت الٟٗالت ٖلى بًغاصاث وه٣ٟاث الضولت، ومً زم ؾالمت ٖملُاث الخدهُل وؤلاهٟا١ مً  - جد٤ُ٣ الغ٢ابت ؤلاصاٍع

ىاهحن واللىاثذ وؤلاحغاءاث للخإ٦ض مً حضًت و٢اهىهُت ؤلاهٟا١ ٖلى جىُٟظ ألاوكُت خُث احؿا٢ها م٘ ما جٟغيه ال٣

 والبرامج والخضماث وجمكُه م٘ ال٣ىاهحن واللىاثذ اإلاىٓمت لظل٪؛

حر البُاهاث واإلاٗلىماث الالػمت لغؾم الؿُاؾاث والخسُُِ واجساط ال٣غاعاث، والغ٢ابت واإلاخابٗت ألصاء  - جٞى

 ُُم ؤصائها؛ اإلااؾؿاث الٗمىمُت لخ٣

ؤلاٞهاح ًٖ الىخاثج اإلاالُت والا٢خهاصًت لؤلوكُت والبرامج التي جىٟظَا اإلااؾؿاث الٗمىمُت مً خُث الالتزام  -

ملُاث؛  بى٣ٟاث َظٍ البرامج وألاوكُت و٦ظل٪ بْهاع حجم ما خ٣٣خه مً ؤوكُت ٖو

ل٣ُاٖاث اإلاخٗضصة لال٢خهاص جؼوٍض ؤحهؼة ؤلاخهاء بالبُاهاث التي حؿاٖض ٖلى ٖمل ؤلاخهاثُاث اإلاسخلٟت ل -

ً وحهاث ؤلا٢غاى الضولُت مثل نىضو١ الى٣ض الضولي.  ال٣ىمي و٦ظل٪ البُاهاث واإلاٗلىماث الالػمت للمؿدثمٍغ

 مؿخسضمى اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت في ال٣ُإ الٗام:  

غاى اإلاؿاءلت والكٟاُٞت والغ٢ابت ٖلى اإلاا٫ الٗام، ولالَإل ٖلى  جُٟض مٗلىماث اإلاداؾبت الٗمىمُت بك٩ل ٦بحر أٚل

(الخُُب و اإلاهُاوي ، ٦ُُٟت الخهٝغ وجىػَ٘ اإلاا٫ الٗام ٖلى مسخل٠ ٞئاث اإلاجخم٘ وجخمل الجهاث اإلاؿخُٟضة مجها في 

 :)36-35، الهٟداث 2008

غ وال٣ىاثم اإلاال - ُٗت ٖلى الخ٣اٍع ُٗت: وحٗخمض الؿلُت الدكَغ ُت لل٣ُام بٗملُت الغ٢ابت، ج٣ُُم الؿلُت الدكَغ

 ألاصاء، اإلاؿاءلت والخسُُِ؛ 

غ وال٣ىاثم اإلاالُت لخدضًض ألاوكُت والخضماث الٗامت  - الؿلُت الخىُٟظًت: حٗخمض الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الخ٣اٍع

ت في ال٣ُإ الٗام ومخابٗتها واجساط ال٣غاعاث ا إلاىاؾبت ل٩ل ٞترة مالُت، ج٣ُُم وع٢ابت ؤصاء الىخضاث ؤلاصاٍع

مه، وبٖضاص زُت اإلاىاػهت الٗامت للضولت؛  لخ٣ٍى
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جم٨ً البُاهاث الجهاث الغ٢ابُت مً ؤصاء مهامها، وج٣ؿم الجهاث الغ٢ابُت بلى ع٢ابت صازلُت،  الجهاث الغ٢ابُت: -

وزاعحُت، والغ٢ابت الكٗبُت،  ٞالغ٢ابت الضازلُت حؿخٗمل اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت للخإ٦ض مً صخت ومهضا٢ُت 

ٗالُت ألاصاء اإلاالي وؤلاصاعي اإلاٗل ىماث اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام، وجخإ٦ض الغ٢ابت الخاعحُت مً زاللها مً ٦ٟاءة ٞو

، ؤما باليؿبت للغ٢ابت الكٗبُت ٞخٗخمض ٖلحها )199، نٟدت 2007(الىاصي و ٖؼام ،  للماؾؿاث الٗمىمُت

 ت الخىُٟظًت بمهامها ومضي اوسجام طل٪ م٘ ٢اهىن اإلاالُت.للخإ٦ض مً مضي ٢ُام الؿلُ

اإلاؿدثمغون: حهخم اإلاؿدثمغون باإلاٗلىماث اإلاداؾبُت، وطل٪ بهضٝ الخىنل بلى ماقغاث ج٣ىٗهم بال٣ُام  -

 باالؾدثماعاث اإلاسخلٟت، مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى ٢ىة ؤو ي٠ٗ اإلاغ٦ؼ اإلاالي للضولت، وحجم الالتزاماث التي ٖلحها

 ، )5، نٟدت 1998(حجاػي م.، 

اث  - اهاث ؤو الخبٖر صاٞٗى الًغاثب وؤلاًغاصاث ألازغي: وحكمل َظٍ الٟئت صاٞعي الًغاثب والغؾىم وم٣ضمي ؤلٖا

غ جخًمً مٗلىماث جُٟض في الخٗٝغ ٖلى  للجهاث الخ٩ىمُت ومً ٌٗتزمىن ج٣ضًمها، وجدخاج َظٍ الٟئت بلى ج٣اٍع

اؾخسضام ألامىا٫ التي خهلذ ٖلحها جل٪ الجهاث ومضي ال٨ٟاءة في اؾخسضامها في اإلاجاالث اإلادضصة ٦ُُٟت 

 ولخد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي زههذ مً ؤحلها.

الباخثىن والضاعؾىن: حؿاٖض جدلُالث الباخثحن والضاعؾحن، للبُاهاث اإلاداؾبُت للضولت، طوي الٗال٢ت، في  -

غ ال٣ىاهحن الخ٩ىمُت، اجساط ٢غاعاتهم الا٢خهاصًت، وتهضٝ ألا  بدار والضعاؾاث للبُاهاث اإلاداؾبُت بلى جٍُى

 .)2015(الؿُض،  وج٣ُُم ألاصاء وجدؿحن الخسُُِ

٠ بمٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام و مكغوٕ اإلاٗاًحر الخام بالجؼاثغ  ا: الخٍٗغ ُا  زاه

خٗل٤ َظا البُان بٗىانغ بُان ٦خابي  َى اإلاُٗاع اإلاداؾبي  جهضٍع َُئت جىُٓمُت عؾمُت مداؾبُت ؤو مهىُت، ٍو

دضص ؤؾلىب ال٣ُاؽ ؤو  ما٫، ٍو ال٣ىاثم اإلاالُت ؤو هٕى مً الٗملُاث ؤو ألاخضار الخانت باإلاغ٦ؼ اإلاالي، وهخاثج ألٖا

 .الٗغى ؤو الخهٝغ ؤو الخىنُل اإلاىاؾب

٠ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام:  حٍٗغ

باؾم لجىت ال٣ُإ الٗام 1986) في ماي IPSASBجم جإؾِـ مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام (     

)PSC)بمباصعة مً الاجداص الضولي للمداؾبحن ،(IFAC و٧اهذ مهمتها جخمثل في وي٘ بغامج لخدؿحن ؤلاصاعة اإلاالُت .(

 .(Raymond , 2013, p. 20) لتي جيكغ مً َٝغ اإلاجلـواإلاؿاءلت في ال٣ُإ الٗام، ومً زم نُاٚت اإلاٗاًحر ا

مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام جمثل مٗاًحر للمٗلىماث اإلاالُت واإلاداؾبُت الخانت بال٣ُإ الٗام، َظٍ      

٦ما جبحن ٦ُُٟت اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمٗامالث اإلاٗاًحر جبحن ٦ُُٟت بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت مً خُث الك٩ل واإلادخىي، 

تراٝ وال٣ُاؽ والٗغى وال٨ك٠ ُٞما (PEFA, 2003, p. 6) وبٌٗ ٖىانغ ألانى٫ والخهىم ، ٦ما جبحن قغوٍ الٖا

،  )8، نٟدت 2010(بحرو ،  ًخٗل٤ باإلاٗامالث والى٢اج٘ التي جضزل في البُاهاث اإلاالُت التي حٗض لؤلٚغاى الٗامت

تراٝ باإلاٗامالث وألاخضار في البُاهاث اإلاالُت  وجخًمً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ؤخ٩اما بكإن الٖا

غيها وؤلاٞهاح ٖجها غ اإلاالُت واإلاداؾبُت (koutbi, 2011, p. 7 ) لؤلٚغاى الٗامت و٢ُاؾها ٖو .وهي مٗاًحر بٖضاص الخ٣اٍع
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اإلاُب٣ت في ال٣ُإ الٗام، بط جىُب٤ ٖلى البُاهاث اإلاالُت لؤلٚغاى الٗامت اإلاسههت للمؿخسضمحن الظًً ال 

 ،(PEFA, 2003, p. 6) ٌؿخُُٗىن َلب اإلاٗلىماث اإلاالُت التي جلبي اخخُاحاتهم الخانت

 ؤَضاٝ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام: 

 ألاَضاٝ الغثِؿُت اإلاخبٗت مً زال٫ وي٘ مٗاًحر مداؾبُت لل٣ُإ الٗام جخمثل ؤؾاؾا في: 

ا إلاماعؾاث اإلاداؾبت ألاًٞل في ال٣ُإ الٗام.  -  ُ ا ٖاإلا جمثل اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام مُٗاع 

ت للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام في ٢بىلها ٖلى الهُٗض الٗالمي وػٍاصة وجخمثل الٟىاثض الغثِؿُ

الوة ٖلى طل٪ ، جخُلب اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ  الكٟاُٞت التي ج٣ضمها ٖلى اإلاىاعص اإلاالُت للضولت. ٖو

ض مً اإلاٗلىماث وؤلاٞهاح ٖجها في البُاهاث اإلاالُت ، م٣اعهت حر مٍؼ باإلاداؾبت ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي ،  الٗام جٞى

 .(Müller, 2015, p. 6) مما ًاصي بلى جىاٞغ مٗلىماث ؤًٞل وقٟاُٞت ؤ٦بر في اجساط ال٣غاعاث

بن الٗىهغ ألاؾاسخي مً بوكاء مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت َى الخيؿ٤ُ اإلاداؾبي ، مما ٌؿمذ بم٣اعهت ؤًٞل  -

، الظي )ؾبت خى٫ الٗالم (وزانت باليؿبت للممىلحن مثل نىضو١ الى٣ض الضولي ؤو البى٪ الضوليألهٓمت اإلادا

، Bellancaو  Vandernoot(  ؾ٩ُىن ٢اصعا ٖلى م٣اعهت اإلاٗلىماث اإلاالُت إلاسخل٠ الضو٫ اإلاخبىاة للمٗاًحر

 ؛)112نٟدت 

 خىي الضولي؛جىخُض اللٛت اإلاداؾبُت ٖلى اإلاؿ -

 ؛ (koutbi, 2011, p. 7 ) جُب٤ُ مداؾبت ال٣ُإ الخام في ال٣ُإ الٗام -

 جدؿحن الغ٢ابت والكٟاُٞت ٖلى اإلاؿخىي الضازلي باليؿبت بلى حمُ٘ ألانى٫ والخهىم.  -

 :IPSASمدضصاث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

(  ض مً اإلادضصاث اإلاخٗل٣ت بخُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام، ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًليجىحض الٗضً

 : )28نٟدت  2014جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٦دض ؤصوى لًبِ اإلاا٫ الٗام، 

ضولُت لل٣ُإ الٗام بال٩امل ٖلى مؿخىي صو٫ الٗالم الزخالٝ البِئت ٖضم بم٩اهُت جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت ال -

خباع ٖىض وي٘ َظٍ اإلاٗاًحر، خُث ؤن َظٍ اإلاٗاًحر مىحهت في الٛالب بلى جىُٓم  التي ًخم ؤزظَا بٗحن الٖا

اث ٖالُت مً الكٟاُٞت واإلاؿاء لت مهىت اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام في الضو٫ اإلاخ٣ضمت، التي ويلذ بلى مؿخٍى

واإلاداؾبت ُٞما ًخٗل٤ باؾخسضام اإلاا٫ الٗام وخؿً جىححهه، وألامغ ٩ًىن مسخلٟا ٦ثحرا في الضو٫ الىامُت 

باٖخباع ُٚاب اإلااؾؿُت واإلاداؾبت واإلاؿاءلت و٦ثرة ؤوحه َضع اإلاىاعص الٗامت والاؾتهاهت باإلاا٫ الٗام واحؿإ 

 ٞجىة الٟؿاص بحن الضو٫ اإلاخ٣ضمت والضو٫ الىامُت؛

ٗاث ًخُلب  - جُب٤ُ بٌٗ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت حٗضًال لل٣ىاهحن في الضو٫ اإلاُب٣ت ؤو ألاهٓمت والدكَغ

والخٗلُماث والبالٚاث التي جهضع بمىحبها، ولظل٪ مداطًغ مجها: الجاهب الؿُاصي اإلاخٗل٤ بىي٘ وحٗضًل 

ُٗت التي ًخُلبها وي٘ ؤو حٗضًل ال٣ىاهحن، ٖالوة ٖلى طل٪، في بٌٗ ألاخُان ٖضم  ال٣ىاهحن، واإلاغاخل الدكَغ
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بم٩اهُت اؾدُٗاب ال٣ىاهحن للخٗضًالث التي جخم ٖلى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام الزخالٝ 

ٟحن؛ 25ؤلاحغاءاث الؿاثضة، ٦ما َى الخا٫ ُٞما ًسو اإلاُٗاع الضولي لل٣ُإ الٗام ع٢م   اإلاخٗل٤ بمىاٞ٘ اإلاْى

ٗام صاثمت الخُٛحر وطل٪ بؿبب حٛحر وجُىع الٓغوٝ اإلادُُت واإلاخٗل٣ت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ ال -

باإلاىايُ٘ التي ؤنضعث اإلاٗاًحر بكإجها، والخٛظًت ال٨ٗؿُت التي جٓهغ بٗض جُب٤ُ اإلاٗاًحر، بياٞت بلى حهىص 

ً في اإلاداؾبت، والخُىع اإلاؿخمغ في البِئت الا٢خهاصًت؛  اإلاىٍٓغ

إلاُب٣ت للمٗاًحر، خُث ٩ًىن الخُب٤ُ ؾهال في الضو٫ اإلاخ٣ضمت لٟهم ازخالٝ مؿخىي الخٗلُم بحن الضو٫ ا -

 مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام، في خحن نٗىبت طل٪ في الضو٫ الىامُت؛

ازخالٝ البِئاث وؤهٓمت الخُاة الؿُاؾُت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت ٖجها في الضو٫ الىامُت، ٟٞي خحن هجض ؤن َىا٥  -

ؿاٖض وحصج٘ ٖلى جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام، ٦جضًت اإلاؿاءلت ٦ثحر مً الٗىامل التي ح

ُٗت التي ًٟترى ؤن جدبجى هي جُب٤ُ َظٍ  وؤهٓمت الغ٢ابت الهاعمت واإلااؾؿُت الٗالُت وصوع الؿلُت الدكَغ

اٞت بلى ازخالٝ اإلاٗاًحر باٖخباع صوعَا الغ٢ابي ٖلى الخ٩ىمت مً زال٫ ؤحهؼة اإلاداؾبت الغ٢ابت والخٟخِل، بي

ها بِئت مىاؾبت ومالثمت  حر طل٪ مً الٗىامل التي حك٩ل في مجمٖى ز٣اٞت الخٗامل م٘ اإلاا٫ الٗام والخؼم ٚو

لخُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام، ألامغ الظي جٟخ٣غ بلُه ٚالبا الضو٫ الىامُت التي حؿتهحن 

ُٗت ؤصوى ع٢ابت ٖلحها. بىٓغتها للما٫ الٗام وجىححهه بلى مهاٝع ال ًىحض  للؿلُت الدكَغ

 مدخىي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام: 

في بنضاع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  IPSASBٌٗخمض مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام      

غ اإلاالُت الضولُت  ، م٘ ج٨ُُٟها لؿُا١  IASBؾبت الضولُت الهاصعة ًٖ مجلـ مٗاًحر اإلادا IFRSٖلى مٗاًحر الخ٣اٍع

ال٣ُإ الٗام، وفي َظا الهضص، ومً ؤحل جىاؾ٤ مداؾبت ال٣ُإ الٗام م٘ اإلاداؾبت اإلاالُت، اؾخمضث مٗاًحر 

غ اإلاالُت الضولُت، وجدخىي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت خؿب  اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام مً ههىم مٗاًحر الخ٣اٍع

 والجضو٫ الخالي ًبحن مغحُٗت ٧ل مُٗاع:  مُٗاع. 41ٖلى 2018ؾىت بنضاعاث 

 : مدخىي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 01الجضو٫ ع٢م 

طاث   IAS / IFRSمٗاًحر  اؾم اإلاُٗاع  ع٢م اإلاُٗاع

 الٗال٢ت 

IPSAS 1   ٖغى البُاهاث اإلاالُت IAS 1  

IPSAS 2  بُاهاث الخض٤ٞ الى٣ضي IAS 2  

IPSAS 3 ؿُاؾاث اإلاداؾبُت، الخٛحراث في الخ٣ضًغاث، ألازُاء ال IAS 8  

IPSAS 4  آزاع الخٛحراث في ؤؾٗاع الهٝغ ألاحىبي IAS 21  

IPSAS 5  ج٩ال٠ُ الا٢تراى IAS 27  

IPSAS 6  البُاهاث اإلاالُت اإلاىخضة واإلاىٟهلت IAS 28  

IPSAS 7  الاؾدثماعاث في الكغ٧اث الؼمُلت IAS 31  
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IPSAS 8  اإلاكتر٦ت ٘   IAS 18 الخهو في اإلاكاَع

IPSAS 9  ؤلاًغاص مً اإلاٗامالث الخباصلُت IAS 29  

IPSAS 10  ٟ٘غ اإلاالي في الا٢خهاصًاث طاث الخطخم اإلاغج   IAS 21 الخ٣ٍغ

IPSAS 11  ٣ٖىص ؤلاوكاء IAS 11 

IPSAS 12  اإلاسؼون IAS 2  

IPSAS 13  ٣ٖىص ؤلاًجاع IAS 13  

IPSAS 14  غ ألا   IAS 10 خضار بٗض بٖضاص الخ٣ٍغ

IPSAS 15  ألاصواث اإلاالُت: ؤلاٞهاح والٗغى IAS 29  

IPSAS 16  ت   IAS 40 ال٣ٗاعاث الاؾدثماٍع

IPSAS 17  اإلامخل٩اث، اإلاهاو٘، واإلاٗضاث IAS 16  

IPSAS 18  غ خى٫ ال٣ُاٖاث   IAS 14 ج٣ضًم الخ٣اٍع

IPSAS 19   ٫ اإلادخملت اإلاسههاث والالتزاماث وألانى IAS 37  

IPSAS 20  غاٝ طاث الٗال٢ت   IAS 24 ؤلاٞهاخاث ًٖ ألَا

IPSAS 21  اهسٟاى ٢ُمت ألانى٫ ٚحر اإلاىلض للى٣ض IAS 36  

IPSAS 22  ال ًىحض  ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث اإلاالُت خى٫ ال٣ُإ الخ٩ىمي الٗام 

IPSAS 23  الث) ؤلاًغاص مً اإلاٗامالث ٚحر الخباصلُت ( الًغاثب  ال ًىحض  و الخدٍى

IPSAS 24  ال ًىحض  ٖغى مٗلىماث اإلاحزاهُت في البُاهاث اإلاالُت 

IPSAS 25  ٟحن   IAS 19 مىاٞ٘ اإلاْى

IPSAS 26   اهسٟاى ٢ُمت ألانى٫ اإلاىلضة للى٣ض IAS 36  

IPSAS 27   الؼعاٖت IAS 41  

IPSAS 28  ألاصواث اإلاالُت : الٗغى IAS 32  

IPSAS 29   تراٝ وال٣ُاؽألا   IAS 39 صواث اإلاالُت: الٖا

IPSAS 30  ألاصواث اإلاالُت: ؤلاٞهاخاث IFRS 7  

IPSAS 31  ألانى٫ ٚحر اإلالمىؾت IFRS 38  

IPSAS 32    جغجِباث امخُاػ ج٣ضًم الخضماث: اإلااهذ IFRIC 38  

IPSAS 33 ال ًىحض  ل٣ُإ الٗام الخُب٤ُ اإلابضجي ألؾاؽ الاؾخد٣ا١ في مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ل 

IPSAS 34  البُاهاث اإلاالُت اإلاىٟهلت IAS 27  

IPSAS 35  البُاهاث اإلاالُت اإلاىخضة IFRS 10  

IPSAS 36  اإلاكتر٦ت ٘   IAS 28 الاؾدثماعاث في الكغ٧اث الؼمُلت واإلاكاَع

IPSAS 37  جغجِباث مكتر٦ت IFRS 11 

IPSAS 38   ألازغي ؤلاٞهاح ًٖ اإلاهالر في الهُئاث IFRS 13 

IPSAS 39  ٟحن  IAS19 مىاٞ٘ اإلاْى

IPSAS 40   اث ال٣ُإ الٗام   IFRS3 مجمٖى

IPSAS 41   29ألاصواث اإلاالُت  ( اؾدبضا٫ اإلاُٗاع ( IFRS9  

خماص ٖلى: اإلاهضع:   (IFAC, 2018)مً بٖضاص الباخثت بااٖل
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 2014ت لؿىت مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت للضول

ت مً اإلاٗاًحر ٢امذ الجؼاثغ بهُاٚتها جخىا٤ٞ م٘ اإلاؿخىي الضولي ومالثمت للبِئت        ًخمثل َظا اإلاكغوٕ في مجمٖى

 اإلادلُت.  

٠ بمكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت للضولت لؿىت   2014الخٍٗغ

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت ومىا٦بت الخُىعاث ا       لضولُت والخىا٤ٞ م٘ مٗاًحر ؾُٗا مً الجؼاثغ إلنالح وجٍُى

 .٢امذ بهُاٚت مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت للضولت  (IPSAS)اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

ت  )،IPSASحهضٝ ؤلانالح اإلاداؾبي للضولت بلى اٖخماص مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ (      وحهضٝ بلى بٖضاص مجمٖى

بَاع مٟاَُمي لئلباٙل اإلاالي، لخدضًض ألاخ٩ام واإلاٗاًحر الخانت بالضولت مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت بلى جدضًض 

ت، مً ؤحل حؿهُل ٖملُت الاهخ٣ا٫ مً اإلاداؾبت ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي بلى اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١  الجؼاثٍغ

، ٦ما ٌٗض َظا ؤلانالح (belacel, 2018, p. 326 ) ) مً حهت ؤزغي PCEمً حهت، وحٗمُم مسُِ خؿاباث الضولت (

ا مً جدضًث ؤهٓمت اإلاىاػهت بمسخل٠ حىاهبها، وال ؾُما بٖاصة ٩َُلت ٖملُت جىُٟظ ؤلاهٟا١ الٗام  اإلاداؾبي حؼء 

(Ministère de finance, 2014, p. 3). 

 اإلاٗاًحر، جبٗا لضعحت الخُب٤ُ اإلابِىت ٦ما ًلي:  حٗمل الجؼاثغ ٖلى جبجي بؾتراجُجُت جُب٤ُ

 اإلاٗاًحر اإلاٗمى٫ بها في ْل ْغوٝ مُٗىت؛  -

؛ -  اإلاٗاًحر اإلاٗمى٫ بها صون ٢ُض ؤو قٍغ

 اإلاٗاًحر التي ال بض مً جإحُل الخىُٟظ؛ -

 اإلاٗاًحر التي ًخٗحن اؾدبٗاصَا.  -

خماص اإلاٗاًحر الضو       لُت لل٣ُإ الٗام جداو٫ ٦سُىة ؤولى بالتر٦حز ٖلى وفي بَاع ؾُاؾت الضولت ؤلاؾتراجُجُت اٖل

 اإلاٗاًحر التي جخىا٤ٞ م٘ البِئت الضازلُت للضولت واإلام٨ىت الخُب٤ُ، في اهخٓاع تهُئت اإلاىار لخُب٤ُ اإلاٗاًحر ألازغي. 

خماص ٖلى زالر مٗاًحر؛ الىٓام اإلاداؾب      ي اإلاالي جمذ نُاٚت مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت للضولت في الجؼاثغ بااٖل

)SCF،(  ومٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام(IPSAS)  والىٓام اإلاداؾبي الٟغوسخي ،(PCG) ؛  وؤلانالح اإلاداؾبي

 واإلاىاػهاحي في ٧ل مً ٞغوؿا وبلج٩ُا.

مً ) باالهخ٣ا٫ IPSASحؿمذ مٗاًحر اإلاداؾبت الخ٩ىمُت ال٣اثمت ٖلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام (     

اإلاداؾبت الى٣ضًت بلى اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١، حؿخسضم اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٦مغح٘ 

تراٝ بالخ٣ى١  جي. ٌؿدىض َظا ألاؾاؽ بلى مبضؤ الٖا إلصزا٫ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في اإلاداؾبت في ال٣اهىن الَى

ش الضٞ٘ ؤو والالتزاماث التي بمىحبها ًجب ؤن جازظ اإلاٗامالث في الٖا خباع للؿىت التي جخٗل٤ بها ، بٌٛ الىٓغ ًٖ جاٍع

 (belacel, 2018, p. 3 ) الهٝغ
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اع اخخىي مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت للضولت لؿىت       خماص  17ٖلى  2014وفي َظا ؤلَا مُٗاع، خُث جمذ نُاٚتها بااٖل

) والىٓام SCFٕ الٗام م٘ ج٨ُُٟها م٘ البِئت اإلادلُت ، والىٓام اإلاداؾبي اإلاالي (ٖلى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُا

 .(belacel, 2018, p. 327 ) ؛  وؤلانالح اإلاداؾبي واإلاىاػهاحي في ٧ل مً ٞغوؿا وبلج٩ُا(PCG)اإلاداؾبي الٟغوسخي 

اع اإلاٟاَُمي إلاكغوٕ مٗاًحر اإلا كمل ؤلَا  ٖلى ما ًلي: 2014داؾبت للضولت لؿىت َو

 . 2014: مدخىي مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت للضولت لؿىت 02الجضو٫ ع٢م 

ع٢م اإلاُٗاع 

 اإلاداؾبي للضولت

 اؾم اإلاُٗاع

 ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت   01

 ٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت   02

 ؤلاًغاص بحن اإلاٗامالث ٚحر الخبالُت  03

باء   04  ألٖا

ىت الضولت  م٩ىهاث 05  زٍؼ

 الضًىن وألاصواث اإلاالُت ألحل  06

 الاؾدثماعاث في اإلايكأث الؼمُلت  07

 ٖغى مٗلىماث اإلاىاػهت في البُاهاث اإلاالُت  08

 ألانى٫ اإلااصًت  09

 ألانى٫ ٚحر اإلالمىؾت  10

 اإلاسههاث ، الالتزاماث وألانى٫ اإلادخملت  11

  ؤلاًغاصاث مً اإلاٗامالث الخباصلُت 12

 اإلاسؼون  13

 ٣ٖىص ؤلاًجاع  14

 اهسٟاى ٢ُمت ألانى٫ ٚحر اإلاىلضة للى٣ض  15

 الؿُاؾاث اإلاداؾبُت، الىٛحراث في الخ٣ضًغاث اإلاداؾبُت وألازُاء  16

 الخ٣ى١ ٖلى ألانى٫ اإلاخضاولت  17

خماص ٖلى:   (Ministère de finance, 2014)اإلاهضع: مً بٖضاص الباخثت بااٖل

اع اإلاٟاَُمي إلاكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت للضولت في الجؼاثغ   ؤلَا

اع الىٓغي الظي ًخم بمىحبه الاؾترقاص في ٖملُت جدضًض         غى ال٣ىاثم اإلاالُت ؤلَا ضاص ٖو اع اإلاٟاَُمي إٖل ٌك٩ل ؤلَا

ألاخضار و٦ُُٟت جىنُل اإلاٗلىماث  ألاخضار والٗملُاث التي ًخىحب اإلاداؾبت ٖجها وحسجُلها، و٦ُُٟت ٢ُاؽ جل٪

 )2، نٟدت 2014( ؤبى ههاع و خمُضاث ،  الخانت بظل٪ بلى مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت

٣الهُت، مما ًاصي       اع اإلاٟاَُمي حهضٝ في اإلا٣ام ألاو٫ بلى بحباع واي٘ اإلاٗاًحر ٖلى اجساط ٢غاعاث مىٓمت ٖو بن ؤلَا

تراٝ  بلى اع اإلاٟاَُمي مً جدضًض ُٞما بصا ٧اهذ مٗاًحر الٖا ٢ُإ ٖام  ؤ٦ثر جماؾ٩ا وؤ٦ثر ٢ابلُت للٟهم، ٦ما ًم٨ً ؤلَا
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غى البُاهاث اإلاالُت لل٣ُإ الٗام جخ٣اعب م٘ جل٪ الخانت بال٣ُإ الخام -bahouche, 2016, pp. 6 ) وال٣ُاؽ ٖو

7)  . 

اع اإلاٟاَُمي َبُٗت وصوع ألانى٫ والخهىم في ال٣ُإ الٗام، والضوع الخىُٓمي اإلاىٍى به لىخضاث         ًدضص ؤلَا

غ الاخهاثُت وؤَمُت اإلاىا٣ٞت ٖلى اإلاىاػهت ال٢خه م٘ الخ٣اٍع  ال٣ُإ الٗام ٖو

اع الخهىعي    ؤَضاٝ ؤلَا

اع الخهىعي إلاكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت للضولت م        ,Ministère de finance) ُٗاعا مداؾبُا وبهما حهضٝ بلىال ٌٗخبر ؤلَا

2014, pp. 2-3)  : 

جدضًض ؤؾالُب اإلاداؾبت التي هي مباصت وؤؾـ واجٟا٢ُاث و٢ىاٖض ومماعؾاث مدضصة جُب٣ها الضولت بك٩ل  -

ضاص وج٣ضًم بُاهاتها اإلاالُت؛  صاثم إٖل

غى البُاهاث اإلاالُت، الاجٟا٢ُاث واإلاباصت اإلاداؾبُت الىاحب الالتزام ج٣ضًم اإلاٟاَُم التي ً  - ٣ىم ٖلحها بٖضاص ٖو

ُت للمٗلىماث اإلاالُت؛  بها والخهاثو الىٖى

 ٌك٩ل مغحٗا لىي٘ مٗاًحر حضًضة؛ -

حؿهُل ٖملُت جٟؿحر اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت و٢ُض اإلاٗامالث ؤو ألاخضار ٚحر اإلاىهىم ٖلحها نغاخت في اللىاثذ  -

 داؾبُت. اإلا

اع اإلاٟاَُمي إلاؿخسضمي اإلاٗلىماث ٞهم هُا١ اإلاٗلىماث و٢ُىصَا بك٩ل ؤًٞل  .ًجب ؤن ًدُذ ؤلَا

 مؿخسضمى البُاهاث اإلاالُت:

  :(Ministère de finance, 2014, p. 4) ًخمثل مؿخسضمى البُاهاث اإلاالُت خؿب مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت للضولت في

 صاٞٗى الًغاثب؛ -

 اإلاؿاولىن اإلاىخسبىن؛ -

 الضاثىىن؛ -

 اإلاىعصون؛  -

الم؛ -  وؾاثل  الٖا

 اإلاىاَىىن وممثلحهم؛ -

ً في  - ٦ما ًجب ؤن جلبي اإلاٗلىماث اإلاالُت اخخُاحاث اإلاؿاولحن ومؿحري ؤوكُت الضولت و٦ضا اإلاؿدثمٍغ

  ؾىضاث الضًً الٗمىمي. 

غى ال٣ىاثم اإلاالُت زالثا: او٨ٗؿاث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ٖ  لى بٖضاص ٖو

 اإلاباصت اإلاداؾبُت الجضًضة في ال٣ُإ الٗام 
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اإلاباصت اإلاداؾبُت الجضًضة للمداؾبت الٗمىمُت في ْل مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت جمثل هٟـ اإلاباصت اإلاٗخمضة في       

 .مداؾبت ال٣ُإ الخام، و٢ض وعصث في مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت للضولت  في الجؼاثغ

ٗجي َظا اإلابضؤ امخثا٫ اإلاباصت اإلاداؾبُت لل٣ىاٖض وؤلاحغاءاث اإلاٗمى٫ بها في الضولتمبضؤ الاهخٓام:   Ministère de) َو

finance, 2014, p. 8)ٗجي ؤًًا امخثا٫ اإلاٗامالث اإلاالُت إلاباصت ومخُلباث ٢اهىن اإلاداؾبت الٗمىمُت  ,belacel ) ، َو

2018, p. 309) ، 

ت التي مبضؤ اإلاهضا٢ُت:  ٣ت ح٨ٗـ بهض١ اإلاٗٞغ ا لهظا اإلابضؤ، ًخم جُب٤ُ ال٣ىاٖض وؤلاحغاءاث اإلاٗمى٫ بها بٍُغ  ٣ ٞو

خم جُب٤ُ مبضؤ نض١ اإلاداؾبت مً ٢ ًخمخ٘ بها مضًغو الخؿاباث للىا٢٘ وألاَمُت اليؿبُت لؤلخضار اإلاسجلت، بل ٍو

اإلاداؾبحن الٗمىمُحن وطل٪ مً زال٫  الخإ٦ض مً نض١ السجالث اإلاداؾبُت والامخثا٫ لئلحغاءاث التي جٟترى ٞهم 

 ؛(gilles, 2009, p. 165) ال٣ىاٖض اإلاٗمى٫ بها و٦ظل٪ الىيُٗت اإلاالُت للضولت

اصة بمىحب َظا اإلابضؤ، ًجب مغاٖاة خا مبضؤ الحُُت: الث ٖضم ال٣ُحن الخالُت التي مً اإلادخمل ؤن جاصي بلى ٍػ

 ؛(amghar, 2011, p. 23 ) الى٣ٟاث ؤو اهسٟاى في بًغاصاث الؿىت ٖىض خؿاب الضزل للؿىت

٣ا لهظا اإلابضؤ، ًخم حسجُل اإلاٗامالث واإلاٗلىماث في الخؿاباث الخانتمبضؤ ٖضم اإلا٣انت بها وبضون بحغاء ؤي  : ٞو

خم حسجُلها في البُاهاث اإلاالُت. صون بحغاء ؤي  م٣انت بُجهما، وبالخالي، ًخم ج٣ُُم ألانى٫ والخهىم بك٩ل مىٟهل ٍو

ا مً زال٫ به ، بال بطا ٧اهذ َظٍ اإلا٣انت مٟغويت بمىحب هو ٢اهىوي ؤو مؿمىح(gilles, 2009, p. 16) م٣انت بُجهما

 ؛(Ministère de finance, 2014, p. 22) مُٗاع مداؾبي لل٣ُإ الٗام

ًجب ؤن حٗبر اإلاٗلىماث بهىعة ناص٢ت للٓىاَغ الا٢خهاصًت وجهٟها ونٟا ٧اُٞا، مسلها، الهىعة الهاص٢ت: 

 ؛ (Mattret, 2016, p. 160 ) ضة وزالُت مً الخُإواضخا وص٣ُ٢ا، ٦ما ًجب ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث طاث حىصة، مداً

ت الاؾخٛال٫ ًخم بحغاء الدسجُالث اإلاداؾبُت وبٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت ٖلى اٞتراى ؤن الضولت ؾدؿخمغ في : اؾخمغاٍع

 ؛(gilles, 2009, p. 168) وكاَها ؤي اؾخمغاع اؾخٛاللها ٖلى ألا٢ل في اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع 

٣ا لهظا اإلابضؤ ًخم جدمُل ٧ل صوعة اإلاٗامالث وألاخضار والٗملُاث الخانت بها ٣ِٞ صون اؾخ٣اللُت الضوعاث:  ٞو

ا هدُجت الضوعة التي حؿب٣ها ؤو التي  ؤي ؤن هدُجت ٧ل صوعة مداؾبُت ج٩ىن مؿخ٣لت ًٖ، (gilles, 2009, p. 167) ٚحَر

  جلحها؛

، وطل٪ (saunier, 2013, p. 55 ) ٌٗجي جُب٤ُ هٟـ الُغ١ اإلاداؾبُت ٖبر الضوعاث اإلاخٗا٢بت: زباث الُغ١ اإلاداؾبُت

ؾىت ؤزغي، بال ؤهه ًم٨ً الخغوج  لًمان احؿا١ اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت م٘ مغوع الى٢ذ و٢ابلُتها للم٣اعهت مً ؾىت بلى

ا بطا  حر مٗلىماث ؤ٦ثر مىزى٢ُت م٘ يغوعة ؤلاقاعة ًٖ الخُٛحراث التي جم بحغاَئ ًٖ َظا اإلابضؤ في خالت البدث ًٖ جٞى

 ؛ (gilles, 2009, pp. 166-167) ٧ان لها ؤزغ ٖلى الىدُجت

سُت ؤو ال٣  الخ٩لٟت التي ًخم بها ج٣ُُض ٖىانغ ألانى٫ في ال٣ىاثم اإلاالُت.  وحٗخبر ُمت الٗاصلت:الخ٩لٟت الخاٍع
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  اإلادخىاة في ال٣ىاثم اإلاالُت الخهاثو الىىُٖت للمٗلىماث اإلاداؾبُت 

ٖلى الخهاثو  2014و٦ظا مكغوٕ اإلاٗاًحر بالجؼاثغ لؿىت  IPSASاخخىث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

ُت ل ت إلاؿخسضمحها، وجخمثل الىٖى لمٗلىماث التي جدخىحها ال٣ىاثم اإلاالُت ل٩ي ج٩ىن مُٟضة لخلبُت الاخخُاحاث الًغوٍع

ُت ُٞما ًلي  :(gilles, 2009, p. 165) الخهاثو الىٖى

ت ٖلى الٟىع مً َٝغ اإلاؿخسضمحن ًيبغي ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت في البُاهاث اإلاالُت مٟهىم ال٣ابلُت للٟهم: -

ت م٣ٗىلت باإلاداؾبت. وم٘ طل٪، ٞةن َظا ال ٌؿدبٗض اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلاؿاثل  الظًً ًخى٢٘ ؤن لضحهم مٗٞغ

 اإلا٣ٗضة، والتي ًجب جًمُجها في البُاهاث اإلاالُت بؿبب مالثمت َظٍ اإلاٗلىماث الخخُاحاث نى٘ ال٣غاع.

٣هض بها ؤن ج٩ىن اإلا اإلاالثمت: - اث نلت ؤو اعجباٍ بال٣غاع اإلاؼم٘ اجساطٍ، ؤي جازغ ٖلى ال٣غاع اإلاخسظ طٗلىماث ٍو

مً َٝغ مؿخسضمى اإلاٗلىماث وحؿمذ بخ٣ُُم ألاخضار اإلاايُت والخالُت واإلاؿخ٣بلُت بك٩ل ؤًٞل، وبخ٣ُُم 

ا اليؿبُت وبالخالي اإلاساَغ التي جخٗغى لها الضولت والٟغم اإلاخاخت لها، جخإزغ ؤَمُت اإلاٗلىماث بُبُٗتها وؤَمُته

ٟها جإزحر ٖلى ٖملُت نى٘ ال٣غاع. تها ؤو جدٍغ  ًخم اٖخباع اإلاٗلىماث مهمت وؿبُا بطا ٧ان لُٛابها ؤو ؾٍغ

 اإلاٗلىماث اإلاىزى٢ت ج٩ىن زالُت مً الخُإ والخدحز ال٨بحر، ولخ٩ىن مىزى٢ت، ًجب ؤن: اإلاىزى٢ُت: -

غ اإلاالُت بهض١ مًمىجها ولِـ ج٣ضم نىعة ناص٢ت للمٗامالث وألاخضار ؤي جمثُل الخ٣اٍع -

 مجغص جمثُل ق٩لها ٣ِٞ؛

٣ت ال حٛلب مهالر ٞئت  - ا، ؤي بضون جدحز، بمٗجى ٖغى اإلاٗلىماث بٍُغ ًجب ؤن ٩ًىن مداًض 

ا مً الٟئاث؛   مُٗىت مً ٞئاث مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت ٖلى خؿاب ٚحَر

ًغاصاث مبالٜ في ٢ُمتها وال جمثُل اإلاٗلىماث بك٩ل م٣ٗى٫ للخ٣اث٤ بدُث ال ج٩ىن ألانى٫ ؤو ؤلا  -

 ًخم ؤلاه٣ام مً ٢ُمت الخهىم ؤو الى٣ٟاث؛

 ًجب ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث قاملت. -

ؤي ج٣ُض الٗملُاث وحٗغى في ال٣ىاثم اإلاالُت َب٣ا لُبُٗتها  :حٛلُب الىا٢٘ الا٢خهاصي ٖلى الك٩ل ال٣اهىوي

ا ال٣اهىوي؛      ولىا٢ٗها اإلاالي والا٢خهاصي صون الخمؿ٪ ٣ِٞ بمٓهَغ

غ، الى٢ذ اإلاىاؾب:  ش الخ٣ٍغ غة للمؿخسضمحن زال٫ ٞترة م٣ٗىلت بٗض جاٍع ج٣ل ٞاثضة البُاهاث اإلاالُت بطا لم ج٨ً مخٞى

غ في الى٢ذ اإلاىاؾب  ,IFAC) وال حٗخبر الٗىامل اإلاؿخمغة مثل ح٣ُٗض الٗملُاث اإلاالُت ؾببا ٧اُٞا لٗضم ج٣ضًم الخ٣ٍغ

2018, p. 177) ؤي وكغ اإلاٗلىماث في ػمً م٣ٗى٫ ومىاؾب ألن الخإزحر في ج٣ضًمها ًى٣و مً ؤَمُتها باليؿبت  ،

 للمؿخسضمحن؛ 

حٗخمض ؤَمُت اإلاٗلىماث ٖلى َبُٗتها وؤَمُتها اليؿبُت. خُث ج٩ىن اإلاٗلىماث طاث ؤَمُت وؿبُت ألاَمُت اليؿبُت:  

، ٞخٗخبر ألاَمُت اليؿبُت الى٣ُت (amghar, 2011, p. 23 ) عاث مؿخسضمحهابطا ٧ان لخظٞها ؤو لٗضم ص٢تها جإزحر ٖلى ٢غا

 الٟانلت ل٩ي ج٩ىن اإلاٗلىماث مُٟضة؛
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اإلاٗلىماث الىاعصة في البُاهاث اإلاالُت ٢ابلت للم٣اعهت ٖىضما ًخم٨ً اإلاؿخسضمىن مً جدضًض  ج٩ىن ال٣ابلُت للم٣اعهت: 

ه والازخالٝ بحن َظٍ اإلاٗلىماث واإلاٗلىماث الىاعصة في الىزاث٤ ألازغي. جىُب٤ اإلا٣اعهت ٖلى اإلاؿخىي اإلا٩اوي ؤوحه الدكاب

لى اإلاؿخىي الؼمجي بحن البُاهاث اإلاالُت لىٟـ ال٨ُان. ؤخض ؤَضاٝ ال٣ابلُت  بحن البُاهاث اإلاالُت إلاسخل٠ ال٨ُاهاث ٖو

إلاداؾبُت اإلاؿخسضمت في بٖضاص البُاهاث اإلاالُت وؤي حُٛحراث جُغؤ ٖلى للم٣اعهت َى بَإل اإلاؿخسضمحن ٖلى الؿُاؾاث ا

ض اإلاؿخسضمىن م٣اعهت ؤصاء ؤي ٦ُان بمغوع الى٢ذ، مً اإلاهم ؤن البُاهاث اإلاالُت حُٗي اإلاٗلىماث  َظٍ ألاؾالُب. ًٍغ

 ؛(koutbi, 2011, p. 6 ) اإلا٣ابلت مً الؿىىاث الؿاب٣ت

وحٗجي ؤهه ًجب ؤن ج٩ىن اإلاىٟٗت الىاججت ًٖ اؾخسضام اإلاٗلىماث مغجٟٗت ًٖ ج٩لٟت الخىاػن بحن اإلاىٟٗت والخ٩لٟت: 

ت ألهه ٩ًىن مً الهٗب جدضًضَا وج٣ُُمها  حر اإلاٗلىماث مؿإلت ج٣ضًٍغ البا ما ج٩ىن الخ٩ال٠ُ اإلا٣ابلت لخٞى  )ج٣ضًمها ٚو

Mattret, 2016, pp. 165-166) وجمثل َظٍ الخانُت هٟـ ال٣اٖضة في مجا٫ اإلاالُت الٗامت مثل ٢اٖضة الا٢خهاص في ،

بُت ؤ٦بر مً ج٩ال٠ُ ٖملُت جدهُلها بي والتي جخُلب ؤن ج٩ىن ؤلاًغاصاث الًٍغ  ,belacel ) الخ٩لٟت في الخدهُل الًٍغ

2018, p. 325)؛ 

ُت:   ُتالخىاػن بحن الخهاثو الىٖى  ) ؤمغ يغوعي لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ البُاهاث اإلاالُت الخىاػن بحن الخهاثو الىٖى

Mattret, 2016, p. 167)  ، 

 ال٣ىاثم اإلاالُت الجضًضة 

ال٣ىاثم اإلاالُت التي ؾِخم اٖخماصَا بضال مً  ٌٗخبر الجؼء ألا٦ثر ويىخا مً ؤلانالح اإلاداؾبي في الجؼاثغ َى ق٩ل     

مسغحاث هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت الخالي و٢ض اخخىي مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت لل٣ُإ الٗام الخام بالجؼاثغ ٖلى 

 ؤعب٘ ٢ىاثم مالُت. 

حر مٗلىماث جُٟض مجمٖى ت واؾٗت مً حٗخبر ال٣ىاثم اإلاالُت جمثُل مىٓم للىي٘ اإلاالي وألاصاء اإلاالي. حؿمذ بخٞى

 اإلاؿخسضمحن الجساط ال٣غاعاث والخ٣ُُم في جسهُو اإلاىاعص ٖلى وحه الخهىم.

٦ما حٗخبر ال٣ىاثم اإلاالُت حؼء مهم مً الىٓام اإلاداؾبي، والٛغى مجها َى جإ٦ُض مىزى٢ُت اإلاغ٦ؼ اإلاالي مً خُث 

ىت  الٗمىمُت، ولخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ ومً ألانى٫ والخهىم، وجىُٟظ اإلاحزاهُت، وهدُجت الؿىت اإلاالُت، وجض٣ٞاث الخٍؼ

ب اإلاداؾبت الٗمىمُت مً اإلاداؾبت اإلاالُ)121، نٟدت 2020(٢اضخي،  ؤحل الخىا٤ٞ ٖلى اإلاؿخىي الضولي  ت، وج٣ٍغ

ت ال٣ىاثم اإلاالُت خؿب مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت في الجؼاثغ ٖلى ؤعب٘ ٢ىاثم جخمثل   في ما ًلي: جدخىي مجمٖى

خم ٖغى  اإلاحزاهُت )بُان اإلاغ٦ؼ اإلاالي(: - غ مٗلىماث قاملت خى٫ ؤنى٫ وزهىم الضولت، ٍو َى ٖباعة ًٖ بُان ًٞى

ت ت  والٗىانغ ٚحر الجاٍع  ألانى٫ والخهىم خؿب صعحت الؿُىلت اإلاتزاًضة م٘ الخمُحز بحن الٗىانغ الجاٍع

(Ministère de finance, 2014, p. 18) ؛ 
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خى٢٘ مجها ؤن  حٗٝغ ألانى٫ ٖلى ؤجها مىاعص مغا٢بت ومؿُُغ ٖلحها مً َٝغ الضولت، هاججت ًٖ ؤخضار ؾاب٣ت ٍو

خى٢٘ ٖىض  جضع مىاٞ٘ ا٢خهاصًت مؿخ٣بلُت، وحٗٝغ الخهىم ٖلى ؤجها التزاماث خالُت هاججت ًٖ ؤخضار ؾاب٣ت ٍو

 (Ministère des Finances, Plan comptable de l„Etat, p. 32) ضولتحؿضًضَا زغوج مىاٞ٘ ا٢خهاصًت مً طمت ال

ًخ٩ىن مً زالزت ؤحؼاء بُان نافي الى٣ٟاث الخانت بالؿىت اإلاالُت، بُان نافي ؤلاًغاصاث الؿُاصًت بُان ألاصاء اإلاالي: 

ىت  للؿىت، وبُان عنُض ٖملُاث الخٍؼ

ها زال٫ بُان الخض٤ٞ الى٣ض - ي: ًدضص بُان الخض٤ٞ الى٣ضي مهاصع الخض٣ٞاث الى٣ضًت الضازلت والبىىص التي جم نٞغ

ش اإلاحزاهُت الٗمىمُت. حٗخبر اإلاٗلىماث اإلادخىاة ببُان الخض٣ٞاث الى٣ضًت مُٟضة في جؼوٍض  الؿىت والغنُض الى٣ضي في جاٍع

الضولت بٗملها واجساط ال٣غاعاث. ٦ما حؿمذ بخدضًض مؿخسضمي البُاهاث اإلاالُت باإلاٗلىماث لئلباٙل ًٖ ٦ُُٟت ٢ُام 

حر  ل ؤوكُتها، و٦ظل٪ ٦ُُٟت اؾخسضام َظٍ ألامىا٫، تهضٝ لخٞى ضث بها الخ٩ىمت ألامىا٫ الالػمت لخمٍى
ّ
ال٨ُُٟت التي ول

لُت ت وجمٍى  ؛مٗلىماث خى٫ الخٛحراث في الى٣ض والى٣ض اإلاٗاص٫ زال٫ الٟترة اإلاالُت مً ؤوكُت حكُٛلُت، اؾدثماٍع

٣ت اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ، وبٖضاص بُان  - ج٣ىم الضولت بةٖضاص وج٣ضًم البُاهاث اإلاالُت باؾخسضام ٍَغ

ا ألخ٩ام َظا اإلاُٗاع وج٣ضًمه ٦جؼء ال ًخجؼؤ مً بُاهاتها اإلاالُت. ٧ل ؾىت مالُت جاصي بلى ٖغى   ٣ بالخض٣ٞاث الى٣ضًت ٞو

لخ٩ىمُت لخ٣ُُم خض٤ٞ الى٣ضي مً ٢بل مؿخسضمي البُاهاث اإلاالُت اٍم٨ً اؾخسضام مٗلىماث الو  .البُاهاث اإلاالُت

ٗاث واللىاثذ (بما في طل٪ اإلاحزاهُاث اإلاهغح بها ٖىض الا٢خًاء) وؤن الخض٣ٞاث الى٣ضًت ، و٦ظل٪ لخ٣ُُم الامخثا٫ للدكَغ

واؾخسضام الى٣ض ؤو ما  ج٣غع الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص ؤو إلجمام الٗملُاث. حهخمىن بك٩ل ٖام ب٨ُُٟت ٢ُام الضولت بخىلُض

ا  م مً ؤن الى٣ض ًم٨ً اٖخباٍع ؤؾاؾ  ٌٗاصله. َظا َى الخا٫ بهٝغ الىٓغ ًٖ َبُٗت ؤوكُت الضولت ، ٖلى الٚغ

ليكاٍ الضولت ، ٦ما ٢ض ٩ًىن الخا٫ باليؿبت إلااؾؿت مالُت جابٗت لل٣ُإ الٗام. جدخاج الضولت بلى الى٣ض بك٩ل 

ض للمىخجاث. بهه ًدخاج بلى ه٣ض لضٞ٘ زمً الؿل٘ ؤؾاسخي لىٟـ ألاؾباب، بٌٛ الىٓغ ًٖ ا
ّ
ليكاٍ الغثِسخي اإلاىِل

ل ج٩ال٠ُ زضمت الضًً، وفي بٌٗ الخاالث، لخ٣لُل مؿخىي مضًىهِخه  لظل٪،   .والخضماث التي ٌؿتهل٨ها، ولخمٍى
 
هدُجت

 .)142، نٟدت 2020(٢اضخي،  ًخُلب َظا اإلاُٗاع مً الخ٩ىمت ج٣ضًم بُان بالخض٤ٞ الى٣ضي

َى حؼء ال ًخجؼؤ ًٖ ال٣ىاثم اإلاالُت، ٌؿاَم في بُٖاء نىعة ناص٢ت ًٖ الىيُٗت اإلاالُت للضولت والىخاثج  اإلالح٤:

 :(vareille , 2006, p. 86) اإلاد٣٣ت ًٖ ٍَغ٤

 ت ألازغي؛جٟهُل وقغح البُاهاث اإلادخىاة في ال٣ىاثم اإلاالُ -

غ١ الخ٣ُُم و٦ظل٪ الخُٛحراث في َغ١ الخ٣ُُم والٗغى؛ -  ج٣ضًم مٗلىماث ًٖ ال٣ىاٖض اإلاداؾبُت اإلاُب٣ت َو

 ج٣ضًم مٗلىماث ًٖ الهلت بحن اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ومداؾبت اإلاحزاهُت؛ -

جب بصعاحها في اإلالخ٤باإلياٞت بلى ٧ل اإلاٗلىماث ألازغي التي ال ًم٨ً بصعاحها في ال٣ىاثم اإلاالُت ألاز  غي ٍو

 ال٣ىاثم اإلاالُت:  الاٞهاح ًٖ  ؤَضاٝ

حر مٗلىماث مُٟضة لٗملُت اجساط ال٣غاع،  جتر٦ؼ اخخُاحاث مؿخٗملي ال٣ىاثم اإلاالُت الخ٩ىمُت طاث الٛغى الٗام في جٞى

حر ما ًلي حر َظٍ اإلاٗلىماث مً زال٫ جٞى  :)344، نٟدت 2017( الؿُٗضي،  وبالخالي حؿاَم اإلاٗاًحر في جٞى



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 142 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

حر مٗلىماث خى٫ مهاصع جىػَ٘ واؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت؛ -  جٞى

ل ؤوكُتها وجلبُتها إلاخُلباتها؛ - ل الضولت ًٖ جمٍى حر مٗلىماث خى٫ ٦ُُٟت جمٍى  جٞى

حر مٗلىماث مُٟضة خى٫ ج٣ُُم ٢ضعة الضولت ٖلى جلبُت مُالبها وحٗهضاتها؛ -  جٞى

حر مٗل -  ىماث خى٫ اإلاغ٦ؼ اإلاالي للضولت؛جٞى

حر مٗلىماث بحمالُت مُٟضة في ج٣ُُم ؤصاء وخضاث ال٣ُإ الٗام باليؿبت للخ٩ال٠ُ و٦ٟاءة واهجاػاث  - جٞى

 الخضمت؛

٣ا للمىاػهت اإلاٗخمضة، وو٣ٞا للمخُلباث  - حر مٗلىماث جبحن بطا ما جم الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص واؾخسضامها ٞو جٞى

 ال٣اهىهُت؛

حر مٗلىماث -  مدؿ٣ت و٢ابلت للم٣اعهت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي والضولي.   جٞى

ضاص الخيبااث، م٘ مغاٖاة، خؿب       غ ال٣ىاثم اإلاالُت لؤلٚغاى الٗامت مٗلىماث مُٟضة إٖل ٦ما ًم٨ً ؤن جٞى

 الا٢خًاء، اإلاساَغ والك٩ى٥ اإلاغجبُت بها. ولخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ، ج٣ضم البُاهاث اإلاالُت مٗلىماث خى٫:

 ألانى٫؛ -

 الالتزاماث؛ -

 نافي ألانى٫ / خ٣ى١ اإلال٨ُت؛ -

 اإلاىخجاث؛ -

باء؛ -  ألٖا

 الخُٛحراث ألازغي في نافي ألانى٫ / خ٣ى١ اإلال٨ُت؛  -

 الخض٤ٞ الى٣ضي. -

باإلياٞت بلى اإلاٗلىماث اإلاالُت ًم٨ً وكغ مٗلىماث بياُٞت بما في طل٪ مٗلىماث ٚحر مالُت لخ٣ضًم نىعة م٨خملت 

 إلاالُت للمٗامالث اإلاىجؼة زال٫ الؿىت ا

ش ٚل٤ الخؿاباث ىتها. ٦ما حؿمذ  حُٗي ال٣ىاثم اإلاالُت في جاٍع نىعة ناص٢ت ًٖ الىيُٗت اإلاالُت للضولت وويُٗت زٍؼ

ىضما ًخم جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت لل٣ُإ الٗام ألو٫ مغة، ؾِخم بٖضاص  بةحغاء م٣اعهت ٖلى مضي زالر ؾىىاث. ٖو

 .(Ministère de finance, 2014, p. 5) ؾِخم ج٣ضًم زالر ؾىىاثالبُاهاث اإلاالُت لؿيخحن ٣ِٞ وفي و٢ذ الخ٤، 

ؼ   ال٣ىاثم اإلاالُت قٟاُٞت  صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  في حٍٗؼ

اُٞت ٖلى مؿخىي مً بحن ؤَضاٝ وي٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام َى جد٤ُ٣ صعحت ٖالُت مً الكٟ        

ال٣ُإ الٗام، بدُث حٗغى اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاخٗل٣ت باإلاغ٦ؼ اإلاالي وألاصاء اإلاالي و٦ُُٟت الخهٝغ في الخض٣ٞاث 

خماص  ت ألاؾـ التي جم الٖا اصة ؤو ه٣هان، وال ًم٨ً جد٤ُ٣ طل٪  بال بمٗٞغ الى٣ضًت في وخضاث ال٣ُإ الٗام، صون ٍػ

ض طل٪ ؤو ًىُٟه الخٛظًت ال٨ٗؿُت مً مؿخسضمي َظٍ اإلاٗلىماث اإلايكىعة ًٖ ٖلحها في بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُ ٍا ت، ٍو
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( جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٦دض ؤصوى  مضي الاؾخٟاصة مجها في جغقُض ما جم اجساطٍ مً ٢غاعاث

   .)21نٟدت  2014لًبِ اإلاا٫ الٗام، 

٣ا         ٦ما ؤهه بخُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ًاصي بلى جىاٞغ مٗلىماث مالُت ٧اُٞت ومسجلت ٞو

ؾُاؾاث ص٣ُ٢ت لًبِ ج٣ضًغ ؤلاًغاصاث وجغقُض الى٣ٟاث، ٦ما ًاصي بلى جُب٤ُ مداؾبت الاؾخد٣ا١ التي ًخم ٖلى 

خهىم وخ٣ى١ اإلال٨ُت ( ألانى٫ الهاُٞت) و٢ذ خضور ؤؾاؾها حسجُل ٧اٞت ؤلاًغاصاث واإلاهغوٞاث وألانى٫ وال

ش صٞ٘ اإلاهغوٞاث وجدهُل ؤلاًغاصاث ٞٗال، ٦ما ٌؿخضعي بٖضاص  الٗملُت الا٢خهاصًت طاث الهلت بٌٛ الىٓغ ًٖ جاٍع

اصة التر٦حز ٖ لى اإلاىاػهت ٖلى َظا ألاؾاؽ ال٣ُام بمغاحٗت م٨ثٟت وبٖاصة جهمُم ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت باإلاحزاهُت و٦ظا ٍػ

حن للؿُىلت لًمان مغاٖاة الاخخُاحاث بلى الؿُىلت في مغخلت الخسُُِ ًٖ ٦ثب في مغخلت  ؤلاصاعة والخسُُِ اإلاىاٍػ

ان اإلاحزاهُت، ٞةن الدسجُل ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ مً  الخسُُِ وجىدي الخظع في بصاعتها َىا٫ الٟترة اإلاالُت وؾٍغ

غ اإلاىاػهت الٗامت للضولت وصٖم قٟاٞ ج٣طخي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٖلى يغوعة و      ُتها.مخُلباث جٍُى

ت مً الٗىانغ لخد٤ُ٣ الكٟاُٞت واإلاخمثلت في  : )165-164، الهٟداث 2020(٢اضخي،  جىاٞغ مجمٖى

 وميكىعة؛ جهمُم ؤلاحغاءاث والخٗلُماث الخ٩ىمُت بما ًخ٤ٟ م٘ ٢ىاٖض ٢اهىهُت م٨خىبت  -

ا  - ا، اإلاىاُٖض التي ًجب وكَغ حَر وي٘ ٢ىاٖض واضخت لليكغ وؤلاٞهاح وجدضص ٞحها: اإلاٗلىماث التي ًجب جٞى

ا؛  ٞحها، واإلاؿاولُت ال٣اهىهُت مً ٖضم وكَغ

غ وخضاث ال٣ُإ الٗام مٗلىماث ٧اُٞت لٟهم ٖملها وحؿهُل مغا٢بت ؤصائها؛ -  ؤن جٞى

حر البُاهاث الغثِؿُت اإلاخٗل٣ت باإلا -  الُت الٗامت بك٩ل مٟهل وص٤ُ٢ وفي الى٢ذ اإلاالثم ؛جٞى

حر اإلاٗلىماث ًٖ ألاصاء الا٢خهاصي في الى٢ذ اإلاالثم.   -  جٞى

 زاجمت 

جؼاًض الاَخمام بىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في آلاوهت ألازحرة مً ٢بل اإلاىٓماث الضولُت ومٗٓم صو٫ الٗالم اإلاخ٣ضمت    

غ  ب مماعؾاتها م٘ مماعؾاث اإلاداؾبت اإلاالُت وطل٪ مً زال٫ جُب٤ُ مجها ؤو الىامُت، خُث ؾٗذ بلى جٍُى َا وج٣ٍغ

ظا  مٗاًحر مداؾبت صولُت مؿخمضة مً جل٪ اإلاُب٣ت في ال٣ُإ الخام وم٨ُٟت خؿب زهىنُاث ال٣ُإ الٗام، َو

ؼ ؤلاٞهاح اإلاداؾبي     في ؾبُل حٍٗؼ

اصي جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام الٗضًض م   ً اإلاؼاًا ؤلاًجابُت ٖلى حمُ٘ ٖىانغ هٓام اإلاداؾبت ٍو

غ الىٓام اإلاداؾبي  مً زال٫ الاهخ٣ا٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي بلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١،  الٗمىمُت، ٞدؿاَم في جٍُى

خماص ٖلى ٢ىاثم مالُت  اصي طل٪ بلى الٖا وجُب٤ُ مباصت مداؾبُت حضًضة ومٗاًحر حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت، ٍو

 خالي جُٟٗل ؤلاٞهاح اإلاداؾبي، وجد٤ُ٣ الكٟاُٞت وجدؿحن ؤصاء الضولت و الخٟاّ ٖلى اإلاا٫ الٗام ويبُه. حضًضة وبال

 هخاثج الضعاؾت:      
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مً زال٫ صعاؾت مسخل٠ الجىاهب اإلاخٗل٣ت باالٞهاح اإلاداؾبي في ال٣ُإ الٗام ومٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ     

م بالجؼاثغ، واو٨ٗؿاث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٖلى اٖضاص الٗام، و٦ظا مكغوٕ اإلاٗاًحر الخا

ت مً الىخاثج ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي:  غى ال٣ىاثم اإلاالُت  ؤؾٟغث  َظٍ الضعاؾت ًٖ مجمٖى  ٖو

ها في ؾُا١ اٖخماص مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي، ٢امذ الجؼاثغ بالٗضًض مً ؤلانالخاث ؤَم -

مؿخمض مً مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام،  2014نُاٚت مكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت للضولت ؾىت 

 مُٗاعا ٣ِٞ؛ 17وا٢خهغ َظا اإلاكغوٕ ٖلى 

غ ٖضة حىاهب مً هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت،  - ٌؿاَم جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  في جٍُى

ؼ حىصة اإلاٗلىم اث اإلاداؾبُت في ال٣ُإ الٗام وػٍاصة قٟاُٞتها ومىزى٢ُتها و٢ابلُتها للم٣اعهت ومً قإجها حٍٗؼ

اصي َظا بلى جُٟٗل  واحؿا٢ها ٖلى اإلاؿخىي الضولي وؤلاٞهاح ٖجها لالؾخٟاصة مجها مً ٢بل مؿخسضمحها ٍو

 اإلاؿاثلت والغ٢ابت ٖلى ألاصاء الخ٩ىمي وبالخالي اإلاداٞٓت ٖلى اإلاا٫ الٗام.

 : ٢اثمت اإلاغاح٘  

ض مدمض اإلابرو٥ . ( .1 مهغ: اًترا٥ للُباٖت واليكغ  اإلاداؾبت الضولُت و او٩ٗاؾاتها ٖلى الضو٫ الٗغبُت .). 2005ؤبى ٍػ

 والخىػَ٘.

). ؤَمُت اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت في ؤلاٞهاح ًٖ قٟاُٞت ال٣ىاثم اإلاالُت لىٓام 2017ؤخمض ًىؾ٠ الؿُٗضي. ( .2

ت، اإلاجلض مجلت الا٢خهاص اإلاداؾبت الٗمىمُت.   .344، 1، الٗضص8والخىمُت البكٍغ

ت ماؾؿاث مىٓىمت الامم اإلاخدضة للمٗاًحر اإلاداؾبُت لل٣ُإ الٗام.). 2010ححراع بحرو . ( .3 حى٠ُ: وخضة  حاٍَؼ

 الخٟخِل اإلاكتر٦ت.

ىضمجت ). مؿخىي ؤلاٞهاح في البُاهاث اإلاالُت للبىى٥ و الكغ٧اث اإلاالُت اإلاكابهت اإلا2003خؿحن ٖلي زكاعمت . ( .4

 .91، مجلت حامٗت الىجاح لؤلبدار، ألاعصن في ألاعصن. 

). جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٦دض ؤصوى لًبِ اإلاا٫ الٗام. 2014زالض حما٫ الجٗاعاث. ( .5

 ىماث .) في جُٟٗل ؤصاء اإلااؾؿاث والخ٩ IAS – IFRS – IPSASاإلالخ٣ى الضولي خى٫ صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ( 

 وع٢لت، الجؼاثغ : حامٗت وع٢لت .

 ٖمان : صاع واثل لليكغ. اإلاداؾبت الخ٩ىمُت.). 2008زالض شخاصة الخُُب ، و مدمض زالض اإلاهُاوي . ( .6

 ألاعصن: صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت. اإلاداؾبت الخ٩ىمُت.). 2011عؤٞذ ؾالمت مدمىص. ( .7

غاى الاؾدثماع ومىذ الاثخمان.جدلُل ). 2006َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص. ( .8  مهغ: الضاع الجامُٗت. ال٣ىاثم اإلاالُت أٚل

غاء ٢اضخي. ( .9 اهاث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في الجؼاثغ . 2021ٞاَمت الَؼ ؤَغوخت ). َع
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 في ال٣ُإ الٗامفي مجا٫ جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ججاعب ٌٌٗ الضو٫ الٗغبُت 

The experiences of some Arab countries in applying international accounting 

standards in the public sector 
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 ملخو الضعاؾت: 

  جمثلذ. الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر جُب٤ُ مجا٫ في الٗغبُت الضو٫  ٌٌٗ  ججاعب بُان بلى الضعاؾت َظٍ َضٞذ

 الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر لخُب٤ُ الٗغبُت الضو٫   ججاعب  ماهى:  الخالي الدؿائ٫  ٖلى ؤلاحابت ٦ُُٟت فى الضعاؾت مك٩لت

IPSAS   .؟. 

 ؾىاء الٗغبُت الضو٫  فى الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلادؿبت مٗاًحر جبجى ؾُا١ فى جإحى حاصة مداوالث َىا٥ ؤن بلى الضعاؾت جىنلذ

٣ض الٗلمُت الضعاؾاث مً بالٗضًض ال٣ُام مً وماجبٗت الٗلمُت اإلااؾؿاث ؤو اإلاهىُت اإلاىٓماث حهت مً  بٌٗ َىا٥ ؤن بال‘ اإلااجمغاث ٖو

 ).الى٣ضي ألاؾاؽ(متال٣ضً ألاؾالُب جدب٘ ماػالذ الٗغبُت الضو٫ 

 ال٩لماث اإلاٟخاخُت:

 .اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث حىصة الٗام، ال٣ُإ الى٣ضي، ألاؾاؽ الاؾخد٣ا١، ؤؾاؽ الٗام، ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر

Abstract: 

This study aimed to show the experiences of some Arab countries in the application of international public accounting 

standards in the public sector. The problem of the study was how to answer the following question: What are the 

experiences of the Arab countries to apply the international public sector   accounting standards in the public sector IPSAS?. 

           The study concluded that there are serious attempts that come in the context of adopting the international public  

accounting standards for the public sector in the Arab countries, whether by professional organizations or scientific 

institutions, and following them from conducting many scientific studies and holding conferences. However, there are some 

Arab countries that still follow the old methods (cash basis). 

Keywords:  

International public accounting standards, accrual basis, cash basis , public sector, quality of accounting information 

 

 م٣ضمت

، و٧ان ٖلى عؤؽ ى جىُٓم مهىت اإلاماعؾت اإلاداؾبُتجؼاًضث فى آلاوهت ألازحرة  حهىص اإلاىٓماث الضولُت التي حكٝغ ٖل     

غ ، خُـث ٢ـام بةنـضاع IFACَظٍ اإلاىٓماث مجلـ الاجداص الضولي للمداؾبحن  ، الظي ؤزظ ٖلى ٖاج٣ه مهمت َظا الخُـٍى

ـــــاث٠ الخ٩ىمـــــاث واحؿـــــإ وكـــــاٍ ال٣ُـــــإ الٗـــــام، مىا٦بـــــت  IPSASمٗـــــاًحر اإلاداؾـــــبت الضولُـــــت  للخُـــــى عاث الخاصزـــــت فـــــي ْو

، لخىحُـــه مماعؾـــاث داؾـــبي بلـــى اٖخمـــاص ؤؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١والخدـــى٫ مـــً بجبـــإ ؤؾـــلىب ألاؾـــاؽ الى٣ـــضي فـــي ال٣ُـــاؽ اإلا

ماؾؿـــاث الخ٩ىمـــاث ، وجىخُـــض مٗالجتهـــا لؤلمـــىع اإلاخمازلـــت، بٛـــغى  جـــىاٞغ ٢اٖـــضة مىخـــضة ج٩ـــىن ٢ابلـــت  للم٣اعهـــت بـــإصاء 

ت.  ال٣ُإ الٗام، لترقُض اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع
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٣ُــا ؤو آًؿــُا ،   ال٣ُــام بالٗضًــض مــً الضعاؾــاث ألا٧اصًمُــت فــى مٗٓــم الــضو٫ الٗغبُــت ؾــىاء فــى ٢ــاعة اٍٞغ
 
وا٦ــب طلــ٪ اًًــا

غ  الىٓــــام اإلاداؾــــبي الخ٩ــــىمي فــــى يــــى ء ٦مــــا ٣ٖــــضث ال٨ثحــــر مــــً اإلاــــاجمغاث وماػالــــذ ح٣ٗــــض  لبدــــث مــــضي بم٩اهُــــت جُــــٍى

 مخُلباث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام.

 َضٝ الضعاؾت .

 تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى بُان ججاعب  ٌٌٗ الضو٫ الٗغبُت في مجا٫ جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام.

 .مك٩لت الضعاؾت

، والخ٩ىمـاث ً اإلاىٓمـاث اإلاهىُـت وألا٧ـاصًمُحنض مـؤزاع نضوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُـإ الٗـام، اَخمـام الٗضًـ 

 فـى الـضو٫ الٗغبُــت وبالخـالى جخمثــل مكـ٩لت الضعاؾــت فـى ٦ُُٟــت ؤلاحابـت ٖلــى الدؿـائ٫ الخــالي  :مـاهى  ججــاعب  الـضو٫ الٗغبُــت

 ؟IPSAS لخُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام

 َضٝ الضعاؾت 

 ٌٌٗ الضو٫ الٗغبُت في مجا٫ جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام. تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى بُان ججاعب 

 ؤَمُت الضعاؾت.

غ ألاصاء الخ٩ىمى مً زال٫ جُب٤ُ اإلاٗاًحر  في يىء مك٩لت وؤَضاٝ الضعاؾت جخمثل ؤَمُت الضعاؾت فى بؾهامها  فى جٍُى

 .و٫ الٗغبُتإلاداؾبُت فى الضالضولُت  ختى ًدؿجى جد٤ُ٣ بحؿا١ فى اإلاماعؾاث ا

 زُتالضعاؾت

 :ىن زُت الضعاؾت ٖلى الىدى الخالىؾخ٩

 
ا
ّٗضَا ميكأث ال٣ُإ الٗام ؤوال

ُ
غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام التي ح اع ال٨ٟغي للخ٣اٍع  :ٖغى ؤلَا

 
ا
 :  ٖغى ججاعب بٌٗ  الضو٫ الٗغبُت في مجا٫ جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام. زاهُا

٣ُا: ججاعب بٌٗ -ؤ   الضو٫ الٗغبُت فى ٢اعة اٍٞغ

 ججغبت الجؼاثغ. .1

 ججغبت لُبُا. .2

 ججغبت مهغ. .3

 بٌٗ الضو٫ الٗغبُت فى ٢اعة آؾُا: ججاعب -ب 

 ججغبت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. .1

 ججغبت الٗغا١. .2

 ججغبت ٞلؿُحن . .3

 ججغبت الُمً. .4

: الخالنت والخىنُاث.
ا
 زالثا

 
ا
غ اإلاالُت طاث : ؤوال اع ال٨ٟغي للخ٣اٍع ّٗضَا ميكأث ال٣ُإ الٗام.ؤلَا

ُ
 الٛغى الٗام التي ح

خماص:  الٖا

 . 2014اٖخمضٍ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام في 
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 الهضٝ:

ٗـّضَا ميكـأث ال٣ُـإ 
ُ
غ اإلاالُـت طاث الٛـغى الٗـام التـي ح اع بلى وي٘ اإلاٟاَُم التي حك٩ل ألاؾـاؽ للخ٣ـاٍع حهضٝ َظا ؤلَا

 اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي.الٗام التي جدبجى مٗاًحر 

غ. اع ميكإة ال٣ُإ الٗام مّٗضة الخ٣اٍع ٗٝغ ؤلَا ٌُ 

كــــاع بلحهــــا ب »بإجهــــا  ٌُ ؤو « اإلايكــــإة »ماؾؿــــت ؤو بغهــــامج ؤو مجــــا٫ وكــــاٍ ٢ابــــل للخدضًــــض خ٩ىمُــــت ؤو مــــً ال٣ُــــإ الٗــــام (

غ اإلاا)« ميكــــإة ال٣ُـــــإ الٗـــــام » ٗـــــّض الخ٣ـــــاٍع
ُ
م٨ـــــً ؤن جخ٩ـــــىن ميكـــــإة ال٣ُـــــإ الٗـــــام مٗـــــّضة «. لُـــــت طاث الٛـــــغى الٗـــــام ح ٍو

كاع بلى  غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام ٦ما لى ؤجهما ميكإة واخضة؛ وَُ غ مً ميكإجحن مىٟهلخحن ؤو ؤ٦ثر حّٗضان الخ٣اٍع الخ٣اٍع

غ ب  غاإلايكإة الجماُٖت مّٗضة الخ٣»مثل َظٍ اإلايكإة مّٗضة الخ٣اٍع  «اٍع

ـذ الكـغ١  ٦خِب مٗاًحر   اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام هدى بصاعة مالُت مخُىعة ؤلاجداص الـضولي للمداؾـبحن ، صًلٍى

 .6،م 2018ألاوؾِ ،

 : ججاعب بٌٗ  الضو٫ الٗغبُت في مجا٫ جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام. 
ا
 زاهُا

٣ُاججاعب بٌٗ  الضو٫ الٗغبُت في ٢ -ؤ  :اعة اٍٞغ

 بت الجؼاثغ.ججغ  -1

ؾــىٗغى َىــا ألوحــه ٢هــىع هٓــام اإلاداؾــبت الٗمىمُــت فــي الجؼاثــغ، زــم ألخــض الضعاؾــاث التــى حٗغيــذ  ألٞــا١ جبجــي       

ؼ حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت الٗمىمُت بالجؼاثغ  .اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  وصوعَا في حٍٗؼ

 ثغ:ؤوحه ٢هىع هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼا

ما٫ ؤزبذ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت ٢هىعٍ في ٖضة حىاهب (زبُـي و مىهـت،        هٓغا للخُىعاث الخانلت في بِئت ألٖا

)ومجهــــــا ٖــــــضم بُٖــــــاء هٓــــــغة قــــــاملت خــــــى٫ طمــــــت الضولــــــت، خُــــــث ؤن ٖملُــــــت الدســــــجُل جخٗلــــــ٤ ٣ٞــــــِ  19، نـــــٟدت  2014

٣ت بخدهُل ؤلاًغاصاث وجىُٟظ الى٣ٟاث، وبظل٪ جم بَما٫ ٖىانغ ؤزغ  ت واإلاى٣ىلت، ٦ما ؤن ٍَغ ي مهمت ٧األمال٥ ال٣ٗاٍع

ــــت  ٞـ ـــى اإلاداؾـــــب مٗغ ـــٗب ٖلــ ـــا ًهــ ــــي ممــ ٣ـــــا لىٓـــــام حؿلؿـــــلي زُـ ــــت ٞو ىـ ــــاباث الخٍؼ ـــ٤ بدؿـ ــــاباث الضولـــــت جخٗلــ جـــــغ٢ُم خؿـ

)، بلـى حاهـب نـٗىبت جغ٦حـز  176، نـٟدت 2014الخؿاب الظي ًُاب٤ هٕى الٗملُت اإلاالُت التي ٣ًىم بدسـجُلها (قـال٫، 

مــاث اإلاداؾـبُت بمــا ًخماشــخى مـ٘ الخ٣ىُــاث اإلاداؾـبُت التــي جخُلــب الغ٢مىـت، مــ٘ ح٣ُٗـض الىزــاث٤ اإلاداؾــبُت وججمُـ٘ اإلاٗلى 

غ بُاهــاث مُٟــضة فــي مجــا٫ ج٣ُــُم ؤصاء وخــضاث  خمــاصاث اإلاالُــت بمــا ًــٞى حر ٢ُــىص مداؾــبُت إلاخابٗــت اؾــتهال٥ الٖا ــضم جــٞى ٖو

جي، وآزغون ، الخ٩ال٠ُ. ). ولُال٣ُإ الٗام في اؾخٛال٫ اإلاىاعص اإلاالُت ( اإلاخاخت و٢ُاؽ   .117، م  2021ض مٚغ

ـــحر           آٞـــــا١ جبجـــــي اإلاٗـــــاًحر  حامٗـــــت ٚغصاًـــــت (الجؼاثـــــغ)، بٗمـــــل صعاؾـــــت بٗىـــــىان"، فـــــى َـــــظا الؿـــــُا١ ٢ـــــام زبُُـــــي زًــ

ؼ حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت الٗمىمُت بالجؼاثغ (صعاؾت مُضاهُـت ل ا في حٍٗؼ لٟتـرة اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  وصَو

2020 -2021. 

ـــؼ حـــىصة اإلاٗلىمـــاث  IPSASَـــضٞذ َـــظٍ الضعاؾـــت بلـــى ج٣ُـــُم صوع اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام (     ) فـــي حٍٗؼ

ـــ٤ ب٣ـــــىاهحن اإلاالُــــت، ومـــــضي   15-18اإلاداؾــــبُت بــــالجؼاثغ، فـــــي بَــــاع ؤلانـــــالح اإلاداؾــــبي بمىحـــــب ال٣ــــاهىن الًٗـــــىي  اإلاخٗلـ

ت لً ـ٤ اؾخٗضاص البِئت الجؼاثٍغ مان بنالح مؿاع َـظا ؤلانـالح، وجىنـلذ الضعاؾـت بلـى ؤن جُبُـ٤ اإلاداؾـبت الضولُـت ٞو

جي للمٗــــاًحر (  ٍــــؼ حــــىصة ) IPSASؤؾــــاؽ الاؾــــخد٣ا١ فــــي ال٣ُــــإ الٗــــام ٌٗــــض زُــــىة لًــــمان الخبجــــي الخــــضٍع ، وبالخــــالي حٗؼ
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ـــ ٞـ ـــ٤ ؤَضا ُـ ـــاع ؤلانــــالح اإلاداؾــــبي وجد٣ ـــاح مؿـ ـــا ؤن  هجـ ُــــت. ٦مـ ــــىن بالــــضٖم وؤلاعاصة اإلاٗلىمــــاث اإلاداؾــــبُت الخ٩ىم ه  مَغ

ب اإلا ً والخـــــــضٍع ـــــــغاٝ طاث الٗال٢ـــــــت، باإليـــــــاٞت بلـــــــى الخ٩ـــــــٍى ـــحر ، الٟٗلُـــــــت للمؿـــــــاولحن وألَا ــ ــــى زًــ ـــــخمغ. زبُُـــ ، 2022ؿــ

 .169م

ـــهضتها الجؼاثــــغ ؤ       ـــي قــ ـــالخاث التـ ـــاع خغ٦ــــت ؤلانــ غ  وازـــــغ الدؿـــــُٗيُاث مــــً ال٣ـــــغن اإلااضــــخىفــــى بَــ والتـــــي تهــــضٝ بلـــــى جُـــــٍى

هـــغهت  هٓـــا م اإلاداؾـــبت ا لٗمىمُـــت إلا٣ابـــل جُـــىع حجـــم ؤٖمـــا٫  الهُئـــاث الخ٩ىمُـــت، وإلاىا٦بـــت الخُـــىعاث الٗاإلاُـــت فـــي ٖو

 :) 2022صعاؾت (زبُُى زًحر،    جىنلذ بلحها مجا٫ اإلاداؾبت الٗمىمُت، ُٞما ًلى بٌٗ الىخاثج التى

واحؿــــا١ ) ؤًٞــــل اإلاماعؾــــاث اإلاداؾــــبُت اإلاخٟــــ٤ ٖلحهــــا صولُــــا لًــــمان جدؿــــحن وحــــىصة  IPSASج٣ــــضم اإلاٗــــاًحر (  .1

غ اإلاالُت لل٣ُإ الٗام. ؼ قٟاُٞت الخ٣اٍع  اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت وحٍٗؼ

ىت، ؤزبدذ ٞكلها في ج٣ضًم بُاهاث   .2 اإلاداؾبت الٗمىمُت الخالُت في الجؼاثغ ال٣اثمت ٖلى مضوهت خؿاباث الخٍؼ

 مالُت قاملت وطاث مهضا٢ُت الجساط ال٣غاع وجد٤ُ٣ الغ٢ابت ٖلى ألاصاء الخ٩ىمي.

ـ٤ ؤؾــاؽ  15-18ن الًٗـىي ٌٗـض ال٣ـاهى  .3   –اإلاخٗلــ٤ بـال٣ىاهحن اإلاالُـت زُــىة هدـى جُبُـ٤ اإلاداؾــبت الضولُـت ٞو

جي هدى جبجي اإلاٗاًحر(   ) مؿخ٣بال. IPSASؤلاؾخد٣ا١ في ال٣ُإ الٗام وبالخالي ؤلاججاٍ الخضٍع

ًجـــــــب ؤلاؾـــــــغإ فـــــــي بنـــــــضاع الىهـــــــىم الخىُٓمُـــــــت فـــــــي بَـــــــاع مكـــــــغوٕ ؤلانـــــــالح اإلاداؾـــــــبي بمىحـــــــب ال٣ـــــــاهٝى  .4

 والتي مً قإجها جىيُذ مؿاع ؤلانالح مً مسخل٠ حىاهبه. 18 -15الًٗىي 

ـــاء صمـــضوم  ، الخـــاج ٖـــامغ(  فـــى هٟــــ الؿـــُا١ ، ٢ـــام ٦ـــال مـــً جـــي  ، ػ٦ٍغ ) بٗمـــل صعاؾـــت بٗىـــىان" م٣اعبـــت 2021ولُـــض مٚغ

ــــت فــــي ْــــل الخىحــــه هدــــى مٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام الىا٢ــــ٘  IPSAS اإلاداؾــــبت الٗمىمُــــت فــــي البِئــــت الجؼاثٍغ

 ."والخدضًاث

ـت فـي ْـل الخىحـه هدـى اإلاٗـاًحر الضولُــت ا َـضٞذ َـظٍ صعاؾـت بلـى الخٗـٝغ ٖلـى وا٢ـ٘ اإلاداؾـبت الٗمىمُــت فـي البِئـت الجؼاثٍغ

IPSAS .و مضي جدضًاث بنالخها 

 جىنلذ الضعاؾت بلى ما ًلي:

ال٫ بلـــى ًىمىـــا َـــظا، وال جـــؼا٫ الجهـــىص هٓـــام اإلاداؾـــبت الٗمىمُـــت فـــي الجؼاثـــغ ٖـــٝغ بنـــالخاث وجدـــىالث ٖـــضة مىـــظ الاؾـــخ٣

حر مٗلىمـــاث حٗبــــر ٖـــً الىيـــُٗت اإلاالُــــت الخ٣ُ٣ـــت للماؾؿــــاث  ـــاع، بال ؤهـــه ال ًــــؼا٫ ٚحـــر ٢ـــاصع ٖلــــى جـــٞى ٢اثمـــت فـــي َــــظا ؤلَا

الٗمىمُــت، ولضًــت ٢هــىع فــي ٖملُــت ؤلابــاٙل اإلاــالي، وطلــ٪ ألن الىٓــام ال٣ــاثم ٖلــى ألاؾــاؽ الى٣ــضي ج٨خىٟــه ٖــضة ؾــلبُاث، 

ي ال٣ىاثم اإلاالُت ٧ل اإلاٗلىماث الالػمت إلاخسظي ال٣غاع  وال حؿاَم في جد٤ُ٣ ؤلاٞهـاح الكـامل، وؤجهـا حٗخبـر خُث ال حُٗ

ت ، ٞهىــا٥ جدــضًاث ٦بحــرة جىاحهــه جُبُــ٤ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت  ٢ــىاثم مالُــت طاث نــبٛت بخهــاثُت ؤ٦بــر مجهــا حؿــُحًر

ت ، ؤَمها:  لل٣ُإ الٗام في البِئت الجؼاثٍغ

غا٥ ٧ــل ؤلاصاعاث الٗمىمُــت ًُــغح جدــضًا فــي ٖملُــت ؤلانــالح اإلاداؾــبي مــً الجاهــب الخ٣جــي ومــً حاهــب ٖملُــت بقــ .1

ت؛ بت في طل٪ وجغ٥ الٗملُت مغ٦ٍؼ  الٚغ

ت ٖلى ؤلانالح اإلاداؾبي وويٗها جدذ .2 الؿلُت اإلاباقغة لـىػٍغ اإلاالُـت  ًىاحه جىؾُ٘ نالخُاث الؿلُاث اإلاكٞغ

 ٖغا٢ُل ٦بحرة؛
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ؤلانـالح مـً ؤحـل الخىحـه  جاهب ال٣اهىوي والخ٣جي مٗا لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُـت جخُلـبَىا٥ ٞجىة ٦بحرة في ال .3

 . IPSASهدى جُب٤ُ مٗاًحر 

جي الظي  ًغاعي زهىنُت  .4 ٤ ههج للخدى٫ الخضٍع ُٚاب بؾتراجُجُت واضخت إلنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت ٞو

ت ختى ًخد٤٣ ٖلى ؤعى الىا٢٘؛  البِئت الجؼاثٍغ

ني، وآزغون ،  .IPSASؤحل الاؾخٟاصة مً ججاعب الضو٫ الؿاب٣ت التي جبيذ مٗاًحر ُٚاب الخيؿ٤ُ مً .5 ولُض مٚغ

 .128، م  2021

 ججغبت لُبُا. -2

م مــً ٢ُــام الٗضًــض مــً صو٫ الٗــالم بخُبُــ٤ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت فــي ال٣ُــإ الٗــام          غ  IPSASٖلــى الــٚغ وجُــٍى

ألاصاء فـــي ال٣ُـــإ الخ٩ـــىمي؛ بالؤن الىٓـــام اإلاداؾـــبي الخ٩ـــىمي فـــي لُبُـــا  الـــىٓم اإلاداؾـــبُت الخ٩ىمُـــت مـــً ؤحـــل جدؿـــحن

ــغ ٖــً ألاوكــُت، والٗملُــاث الخ٩ىمُــت مــا ًــاصي بلــى  مــاػا٫  ٌٗخمــض ٖلــى ألاؾــاؽ الى٣ــضي فــي ال٣ُــاؽ، والدســجُل والخ٣ٍغ

حر مٗلىمــــاث ٧املــــت ٖــــً اإلاغ٦ــــؼ  اإلاــــالي، وهدُجــــت ٖــــضم ٢ــــضعة هٓــــم اإلاٗلىمــــاث اإلاداؾــــبُت فــــي الىخــــضاث الخ٩ىمُــــت ٖلــــى جــــٞى

ــــــا مــــــً اإلاٗلىمــــــاث، التــــــي حؿــــــاٖض فــــــي جغقــــــُض ال٣ــــــغاعاث، وجدؿــــــحن ألاصاء فــــــي اليكــــــاٍ  حَر اليكــــــاٍ، وألاصاء الخ٣ُ٣ــــــي، ٚو

غ الىٓــام اإلاداؾــبي الخ٩ــىمي اللُبــي لُخماشــخى مــ٘ جلــ٪ البِئــت الخضًثــت لل٣ُــإ  الخ٩ــىمي، لــظا جُلــب ألامــغ يــغوعة جُــٍى

 .96، م 2022الخ٩ىمي. ؾٗاص وآزغون، 

غ الىٓام اإلاداؾبي الح٨ىمي اللُبي.ججغ   بت لُبُا  لخٍُى

٤ مخُلباث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت فـي         غ الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي اللُبي ٞو فى ؾُا١ ججغبت لُبُا  لخٍُى

غ الى2017، ٢ــــام ٧ــــل مــــً (ؾــــٗاص وآزــــغون،  IPSASال٣ُــــإ الٗــــام  ٓــــام ) بٗمــــل صعاؾــــت بٗىــــىان ""بم٩اهُــــت ٢ابلُخــــه جُــــٍى

ـــي ال٣ُـــــإ الٗـــــام  ـــ٤ مخُلبـــــاث جُبُـــــ٤ مٗـــــاًحر اإلاداؾـــــبت الضولُـــــت فــ ــ ـــي ٞو "، َـــــضٞذ َـــــظٍ IPSASاإلاداؾـــــبي الخ٩ـــــىمي اللُبــ

غوالخدـــضًث فـــي يـــىء  الضعاؾـــت بلـــى الخٗـــٝغ ٖلـــى وا٢ـــ٘ الىٓـــام اإلاداؾـــبي الخ٩ـــىمي اللُبـــي وبُـــان بم٩اهُـــت ٢ابلُخـــه للخٍُى

 .IPSAS لٗاممخُلباث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ ا

 ) للىخاثج الخالُت:2022جىنلذ صعاؾت (ؾٗاص وآزغون، 

غ اإلاغوهت ال٩اُٞت في الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي اللُبي ختى ًم٨ً جدـضًثهلخُب٤ُ مخُلبـاث مٗـاًحر اإلاداؾـبت  1 . ٖضم جٞى

 . IPSASالضولُت في ال٣ُإ الٗام 

ــــــت الخ٩ىمُـــــت اللُبُــــــت البِ 2 غ فــــــي الىخــــــضاث ؤلاصاٍع ـــ٤ . ال جخـــــٞى ــــى جُبُـــ ئــــــت الا٢خهــــــااصًت وال٣اهىهُـــــت اإلاالثمــــــت لدصــــــجُ٘ ٖلــ

 . IPSASمخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام 

ــت الخ٩ىمُــت اللُبُــت لُــخالءم مــ٘  3 غ الىٓــام اإلاداؾــبي فــي الىخــضاث ؤلاصاٍع . جىحــض نــٗىباث ومٗى٢ــاث جدــى٫ صون جُــٍى

 . IPSASام مخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗ

ٍغ بمــــا ًــــخالءم مــــ٘ مٗــــاًحر  4  اإلاخُلبــــاث ألاؾاؾــــُت لخُــــٍى
 
غ فــــي الىٓــــام اإلاداؾــــبي الخ٩ــــىمي اللُبــــي اإلاُبــــ٤ خالُــــا . ال جخــــٞى

 . IPSASاإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام 

 ججغبت حمهىعٍت مهغ الٗغبُت . -3
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غ اإلاٗــاًح فــى ؾــُا١ ججغبــت حمهىعٍــت مهــغ الٗغبُــت لخبجــى           ر اإلاداؾــبُت الضولُــت فــى ال٣ُــإ الٗــام ، جــم ٖمــل لخُــٍى

غ اإلاٗـاًحر اإلاداؾـبُت  )، بٗىـىان "2019الؼ٧ـى ، الٗضًض مً الضعاؾاث ، ومجهـا صعاؾـت الباخـث (عخـاب مـضزل م٣تـرح لخُـٍى

 الضولُت للخُب٤ُ فى ال٣ُإ الخ٩ىمى اإلاهغي م٘ صعاؾت جُب٣ُُت.

اإلاداؾـبت -٣ُاؽ وؤلاٞهـاح الـىاعصة فـى اإلاٗـاًحر اإلاداؾـبُت مٗـاًحر بلى ٖغى اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت للَضٝ َظٍ الضعاؾت 

٨ُــــت  IASالضولُــــت  ٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الامٍغ ٗــــام  GASBوم ُــــإ ال ٗــــاًحر اإلاداؾـــــبت الضولُــــت فــــى ال٣ واإلاخٗل٣ــــت ببىـــــىص  IPSASوم

ـت اإلادلُـت ( اإلاداٞٓـاث) بدُـ ت الخ٩ىمُت بالخُب٤ُ ٖلـى الىخـضاث ؤلاصاٍع ث ًم٨ـً ؤلاؾترقـاص بهـا اإلاىاعص للىخضاث ؤلاصاٍع

 .)3، م 2019(عخاب الؼ٧ى ، لىي٘ مٗاًحر صولُت جالءم الخُب٤ُ فى ال٣ُإ الخ٩ىمى الخضمى.

، ًيبغـــى ؤن ٞإهـــه 23لمداؾـــبت فـــى ال٣ُــإ الٗـــام وا٢ترخــذ الضعاؾـــت فـــى َـــظا الؿــُا١ مـــاًلى : بؾـــدىاصؤ الـــى اإلاُٗــاع الـــضولى ل

 الٛغى الٗام ؤو فى مالخٓتها ًٖ ًلى :جٟصر اإلايكإة بما فى متن ال٣ىاثم اإلاالُت طاث 

الغثِؿـــُت بكـــ٩ل مىٟهـــل مبلـــٜ ؤلاًـــغاص مـــً اإلاٗـــامالث ٚحـــر الخباصلُـــت اإلاٗتـــٝر بـــه زـــال٫ الٟتـــرة خؿـــب الٟئـــاث  .1

 ٧االحى :

 ؤلاًـــغاصاث مـــً اإلاٗـــامالث ٚحـــر الخباصلُـــت الازـــغي و اث الغثِؿـــُت للًـــغاثب بكـــ٩ل مىٟهـــلالًـــغاثب مبِىـــت الٟئـــ

 خل٪ ؤلاًغاصاث.مبِىت الٟئاث الغثِؿُت ل

 .مُٗىت باألنى٫ اإلاى٣ىلت الخايٗت لكغوٍمبلٜ ؤلا لتزاماث اإلاٗتٝر به ُٞما ًخٗل٤  .2

بُٗــت جلـ٪ ال٣ُــىص، و ألانـى٫ اإلاٗتــٝر بهـا الخايــ .3 مبلـٜ اإلا٣بىيــاث اإلاؿـخلمت م٣ــضم ا ُٞمـا ًخٗلــ٤ ٗت ل٣ُـىص َو

 .جباصلُتبمٗامالث ٚحر 

 :لُت طاث الٛغى الٗام ًٖاهاث اإلااًيبغى ؤن جٟصر اإلايكإة فى مالخٓاث البُ .4

  ،الؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاخبىاة لئلٖتراٝ باإلًغاص مً اإلاٗامالث ٚحر الخباصلُت 

 ٣ـا لـه ٢ُـاؽ ال٣ُمـت الٗاصلـت ل ًخٗلـ٤ بالٟئـاث  لمـىاعص اإلاخض٣ٞـت الـى الـضازل ُٞمـاألاؾاؽ الـظي ًـخم ٞو

 .اصاث مً اإلاٗامالث ٚحر الخباصلُتالغثِؿُت لئلًغ 

 بى الــــظي الحؿــــخُُ٘ مٗلىمــــاث خــــى٫ َبُٗــــت ا بت ُٞمــــا ًخٗلــــ٤ بالٟئــــاث الغثِؿــــُت لئلًــــغاص الًــــٍغ لًــــٍغ

بت .  الىخضة ٢ُاؾت بك٩ل مىزى١ زال٫ الٟترة التى ٣ً٘ ٞحها الخضر الخاي٘ للًٍغ

 اث مبِىت بك٩ل مىٟهل  َبُٗت وهٕى الٟئاث الغثِؿُت للتر٧اث والهضاًا والخبٖر

غ اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت لــخالءم الخُبُــ٤ فــى ال٣ُــإ فــى هٟـــ الؿــُا١ ؤوضــخذ الضعاؾــت اإلاخُلبــاث اإلا٣ترخــت  لخُــٍى

 الخ٩ىمى الخضمى وجخمثل فى :

ُٞمــا ًخٗلــ٤ باإلاداؾــبت  لهــا مُٗــاع صولــى للمٗالجــت ٞمــثال بؾــخدضار مٗــاًحر صولُــت فــى بٗــٌ البىــىص التــى الًىحــض .1

 ب٨ــــ
 
بى ًجــــب بؾــــخدضار مُٗــــاع صولــــى ًىضــــر بىىصاإلاٗالجــــت بؾترقــــاصا ال مــــً مُٗــــاع اإلاداؾــــبت ٖــــً ؤلاًــــغاص الًــــٍغ

٩ـــى  " ؤلاًـــغاص مـــً اإلاٗـــامالث ٚحـــر الخباصلُـــت  23ومُٗـــاع اإلاداؾـــبت الـــضولى فـــى ال٣ُـــإ الٗـــام ‘  33ع٢ـــم  GASBالامٍغ

الث ).  (الًغاثب والخدٍى
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وفى يىء ما ؾـب٤ جـغي الباخثـت ؤهـه ًم٨ـً بوكـاء مُٗـاع صولـى إلاٗالجـت " ؤلاًـغاصاث مـً اإلاٗـامالث ٚحـر الخباصلُـت للىخـضاث 

ـــت الخ٩ىمُـــت " ٌكـــمل بىـــىص مـــىاعص اإلاداٞٓـــاث مـــً اإلاٗـــامالث ٚحـــر الخباصلُـــت ، ٖلـــى ههـــج مُٗـــاع اإلاداؾـــبت الـــضولى فـــى ؤلا  صاٍع

 " ؤلاًغاص مً اإلاٗامالث ٚحر الخباصلُت" . 23ال٣ُإ الٗام 

ث ٚحر الخباصلُت ٦ما ا٢ترخذ الضعاؾت اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت فى يىء اإلاُٗاع اإلا٣ترح للمداؾبت ًٖ ؤلاًغاصاث مً اإلاٗامال 

ت الخ٩ىمُت.  ).50، م 2019(عخاب الؼ٧ى ، فى الىخضاث ؤلاصاٍع

 ججاعب بٌٗ الضو٫ الٗغبُت فى ٢اعة آؾُا: –ب 

 ججغبت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. -1

لخدـــــى٫ مـــــً جُبُـــــ٤ ألاؾـــــاؽ الى٣ـــــضي بلـــــى ؤؾـــــاؽ ل اإلامل٨ـــــت الٗغبُـــــت الؿـــــٗىصًت بٗمـــــل مكـــــغوٕ فـــــى َـــــظا الؿـــــُا١ ٢امـــــذ

 ُٞما ًلى هبظٍ ٖىه:الاؾخد٣ا١، و 

٠ مكغوٕ الخدى٫   مً جُب٤ُ ألاؾاؽ الى٣ضي بلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١: حٍٗغ

م ع٢ــم (        ش 13059نــضع ألامــغ الؿــامي ال٨ــٍغ ٌ، ال٣اضــخي باإلاىا٣ٞــت ٖلــى مكــغوٕ جدــى٫  1438عبُــ٘ ألاو٫  16) وبخــاٍع

ـــخد٣ا١ اإلاداؾـــــب ـــ٤ ألاؾـــــاؽ الى٣ـــــضي بلـــــى ؤؾـــــاؽ الاؾــ ـــً جُبُــ ـــ٘ الجهـــــاث الخ٩ىمُـــــت مــ ي، وؤن جخـــــىلى اللجىـــــت اإلاالُـــــت حمُــ

 بالضًىان اإلال٩ي واللجىت الخىُٟظًت، التي  ًغؤؾها مٗالي وػٍغ اإلاالُت ؤلاقغاٝ ٖلى جىُٟظ اإلاكغوٕ.

٣ــا إلاٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت فــي ال٣ُــإ الٗــام ( ) وبىــاء  IPSASًــإحي مكــغوٕ الخدــى٫ بلــى ؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ اإلاداؾــبي ٞو

ـؼ الكـٟاُٞت  2030إلخـضي ع٧ـاثؼ عئٍـت اإلامل٨ـت  اإلاغ٦ؼ اإلاالي للضولـت جد٣ُ٣ـا اإلاٗىُـت بخدؿـحن حـىصة الخؿـاباث اإلاالُـت وحٍٗؼ

واإلاؿاءلت اإلاالُت يمً بغهامج جدؿحن هٓام اإلاداؾبت الخ٩ىمُت. ٌٗض مكغوٕ الخدى٫ بلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي 

جي والتـي جخبىاَـا وػاعة  وجُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام مً اإلاباصاعث اإلاىبث٣ت ًٖ بغهامج الخدى٫ الـَى

 اإلاالُت.

ٗـــــٝغ ال٣ُـــــإ الٗـــــام فـــــي اإلامل٨ـــــت الٗغبُـــــت الّؿـــــٗىصًت ب٣ُـــــإ اإلامل٨ـــــت ؤوال٣ُـــــإ الخ٩ـــــىمّي،  مٟهـــــىم ال٣ُـــــإ الٗـــــام ٌُ  :

ؿــخسضم للضاللــت ٖلــى اليكــاَاث الا٢خهــاصًت للممل٨ــت، والتــي ج٣ــىم ٖلــى ؤؾــاؽ مل٨ُــت الضولــت لــغؤؽ اإلاــا٫ واإلاىخ جــاث وَُ

٣ّضم َظا ال٣ُإ الٗضًض مً الخضماث التي جهبى في مهلخت اإلاجخم٘ الّؿٗىصّي بإ٦مله .  والخضماث، وٍُ

حر مٗلىمــاث م٨خملــت  مكــغوٕ الخدــى٫  الهــضٝ مــً : ٌؿــاٖض مكــغوٕ الخدــى٫ بلــى ؤؾــاؽ ؤلاؾــخد٣ا١ اإلاداؾــبي ٖلــى جــٞى

ـؼ الغ٢ابـت ٖلـى ؤلاًـغاصاث وص٣ُ٢ت ومالثمت الخى٢ُذ ًٖ اإلاغ٦ـؼ اإلاـالي، وهخـاثج ألاوكـُت والخـض٣ٞ اث الى٣ضًـت للجهـاث، وحٍٗؼ

غ ؤلاصاعاث اإلاالُــــــت فــــــي الجهــــــاث الخ٩ىمُــــــت وصٖــــــم اجســــــاط ال٣ــــــغا عث. ؤخىــــــ٠  واإلاهــــــغوٞاث وألانــــــى٫ والالتزامــــــاث، وجُــــــٍى

 .7، م  2019الهماصي ، 

 مغاخل مكغوٕ الخدى٫.

ت للخدى٫ في الجهاث الخ٩ىمُت، وبٖضاص اإلاسغحاث (م٣ىماث  اإلاغخلت ألاولى: صعاؾت الىي٘ الخالي، وج٣ُُم مضي الجاٍَؼ

 الخدى٫ ). 

. اإلاغخلت الثاهُت: بٖضاص زُت الاهخ٣ا٫ مً الىٓام الخالي، جدضًـض اإلاٗـالم الغثِؿـت لبرهـامج الخدـى٫ ال٩امـل ونـىال بلـى  2

 بنضاع ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاىخضة للضولت، وج٩ىن وا٢ُٗت و٢ابلت للخىُٟظ.
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ضء بخُب٤ُ زُت الخدى٫ اإلاداؾـبي ٖلـى ٧ـل حهـت ومىاءمـت ؤصلـت الخؿـاباث وا ألهٓمـت اإلاداؾـبُت . اإلاغخلت الثالثت: الب 3

لخُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ والؿُاؾـاث وؤلاحـغاءاث اإلاداؾـبُت واإلاالُـت، لخدىاؾـب مـ٘ َبُٗـت ٖمـل ٧ـل حهـت، ومكـاع٦ت 

 الضعوؽ اإلاؿخٟاصة بحن الجهاث الخ٩ىمُت.

ــال١ . اإلاغخلــت الغابٗــت: الخإ٦ــض مــً ؤن ألا  4 ٟحن مؿــخٗضون للٗمــل وؤلَا هٓمــت اإلاداؾــبُت صازــل ٧ــل حهــت خ٩ىمُــت واإلاــْى

٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١.  الٟٗلي للىٓام اإلاداؾبي ٞو

 ألاَضاٝ الاؾتراجُجُت للمكغوٕ:

ؼ الغ٢ابت. .1 ؼ مبضؤ الكٟاُٞت واإلاؿاءلت مً زال٫ مكاع٦ت اإلاٗلىماث م٘ اإلاجخم٘ وػٍاصة التر٦حز لخٍٗؼ  حٍٗؼ

٨ـــت فـــي حمُـــ٘ اإلاجـــاالث الاحخماُٖـــت والا٢خهـــاصًت واإلاالُـــت فـــي ال٣ُـــإ الٗـــام، ٦مـــا حؿـــاٖض جدؿـــحن ٢ـــضعاث اإلامل .2

غ اإلاالُت في اإلا٣اعهت ٖلى مؿخىي صولي.  الخ٣اٍع

غ اإلاالُت وؤلاخهاثُت مجمٗت  .3 وحىص هٓام مالي مخ٩امل وجىخُض اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت بال٣ُإ الٗام وبٖضاص الخ٣اٍع

 ٩َُل خؿاباث وؾُاؾاث مالُت ومداؾبُت مىخضة.ٖلى مؿخىي الضولت، ومبيُت ٖلى 

ــؼ ٖملُــاث الخسُــُِ ونــى٘ ٢ــغاع ؤًٞــل ُٞمــا ًخٗلــ٤  .4 حر مٗلىمــاث ؤص١ وؤقــمل لخٍٗؼ صٖــم اجســاط ال٣ــغاعاث وجــٞى

باإلاســــــــاَغ والٟــــــــغم والىنــــــــى٫ بلــــــــى مٗلىمــــــــاث مالُــــــــت ص٣ُ٢ــــــــت ٖــــــــً ج٩ــــــــال٠ُ الخــــــــضماث الخ٩ىمُــــــــت والتزاماتهــــــــا 

 اإلاؿخ٣بلُت.

الجهـــاث الخ٩ىمُـــت، وبالخـــالي بْهـــاع اإلاغ٦ـــؼ اإلاـــالي للجهـــاث بكـــ٩ل مؿـــخ٣ل واإلاغ٦ـــؼ  خهـــغ ٧اٞـــت ؤنـــى٫ والتزامـــاث .5

 اإلاالي للضولت بك٩ل مىخض.

 وػاعة اإلاالُت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت . -اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت بال٣ُإ الٗام

 مـــً اإلادـــاوع التـــي هـــو ؤخـــضَا يـــمً ؾـــُا٢ه ٖلـــى "...ؾي 2030جًـــمىذ عئٍـــت اإلامل٨ـــت         
 
ؿـــخُٟض مـــً ؤًٞـــل ٖـــضصا

اث الكــٟاُٞت والخى٦مــت الغقــُضة فــي حمُــ٘ ال٣ُاٖــاث. وؾِكــمل طلــ٪ اجســاط  اإلاماعؾــاث الٗاإلاُــت لخد٣ُــ٤ ؤٖلــى مؿــخٍى

ٖــالن ؤَــضاٞىا وزُُىــا وماقــغاث ٢ُــاؽ ؤصاثىــا  ٧ــل مــا َــى مم٨ــً لخُٟٗــل مٗــاًحر ٖالُــت مــً اإلاداؾــبت واإلاؿــاءلت، ٖبــر ب

ُـ٘" واجسـظث اإلا م ومضي هجاخىا في جىُٟظَا للجم  مـً اإلابـاصعاث لخد٣ُـ٤ الغئٍـت، ومجهـا نـضوع ؤمـغ ؾـامي ٦ـٍغ
 
مل٨ـت ٖـضصا

ش 13059بـغ٢م ( َــ باإلاىا٣ٞـت ٖلــى جدـى٫ حمُـ٘ الجهـاث الخ٩ىمُـت مــً ألاؾـاؽ الى٣ـضي بلـى اإلاداؾــبت 16/3/1439) وجـاٍع

لجىت ؤلاقغاُٞت للمكغوٕ، اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١، وجم بؾىاص اإلاهمت بلى اللجىت اإلاالُت بالضًىان اإلال٩ي بهٟتها ال

ش ٦504مــا جــم حكــ٨ُل ٖــضص مــً اللجــان مجهــا اللجىــت الٟىُــت اإلاكــ٩لت ب٣ــغاع مٗــالي وػٍــغ اإلاالُــت ع٢ــم ( َـــ 5/2/1439) وجــاٍع

ـــ٤ اإلاكـــغوٕ،  ٘ اإلاٗـــاًحر والؿُاؾـــاث اإلاداؾـــبُت اإلا٣ترخـــت للجهـــاث الخ٩ىمُـــت مـــً ٍٞغ وج٣ـــىم َـــظٍ اللجىـــت بضعاؾـــت مكـــاَع

ث. و٢ــض ٢ــغعث اللجىــت اإلاىا٣ٞــت مــً خُــث اإلابــضؤ ٖلــى جبجــي مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ وج٣ــضًم مــا جــغاٍ مــً جىنــُا

م صون ؤي حٗـــضًل، والاب٣ـــاء ٖلـــى البـــضاثل التـــي 2017) اإلابيُـــت ٖلـــى ؤؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ الهـــاصعة فـــي الٗـــام IPSASالٗـــام (

ؤخض البضاثل ٚحر نالر للخُبُـ٤ فـي اإلامل٨ـت، ٟٞـي ًدُدها اإلاُٗاع ٦ما هي في اإلاُٗاع الضولي لل٣ُإ الٗام، بال بطا جبحن ؤن 

٣ت باإلاُٗاع.  َظٍ الخالت ًخم اؾدبٗاص البضًل ٚحر اإلاالثم مً اإلاُٗاع وبُان ؤؾباب الاؾدبٗاص في الضعاؾت اإلاٞغ



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 154 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

٘ مٗــــاًحر           غ اإلاالُــــت طاث الٛــــغى الٗــــام ومكــــاَع و٢ــــض ٢امــــذ اللجىــــت الٟىُــــت بضعاؾــــت مكــــغوٕ بَــــاع مٟــــاَُم الخ٣ــــاٍع

داؾبت لل٣ُإ الٗام وبعقاصاث اإلاماعؾاث اإلاىصخى بها فـي اإلامل٨ـت الٗغبُـت الؿـٗىصًت، وؤونـذ باٖخماصَـا. و٢ـض عوعـي اإلا

 ٖىض بٖضاصَا ما ًلي:

 ؤلاب٣اء ٖلى حؿلؿل وؤع٢ام ٣ٞغاث اإلاُٗاع ٦ما وعصث في اإلاُٗاع الضولي. -1

ـخم الـىو ٖلـى َـظا البـضًل فـي جدضًض البضًل ألاوؿب للخُب٤ُ مً البضاثل الىاعصة في اإلاُٗاع  -2 اإلاداؾـبي (بن وحـض)، ٍو

 صلُل الؿُاؾاث وؤلاعقاصاث اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت.

 جدضًض ٖضص مً مخُلباث ؤلاٞهاح ؤلاياُٞت، والىو ٖلحها في صلُل الؿُاؾاث وؤلاعقاصاث اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت. -3

لل٣ُـــإ الٗـــام فـــي اإلامل٨ـــت، خُـــث قـــملذ حهـــاث جدضًـــض الجهـــاث التـــي ًىُبـــ٤ ٖلحهـــا صلُـــل مٟـــاَُم ومٗـــاًحر اإلاداؾـــبت  -4

 ال٣ُإ الٗام التي جخىاٞغ ٞحها الخهاثو الخالُت مجخمٗت:

 ج٩ىن مؿاولت ًٖ ج٣ضًم الخضماث إلاىٟٗت الٗمىم و/ؤو بٖاصة جىػَ٘ الضزل والثروة. • 

ـل ؤوكــُتها بكـ٩ل عثــِـ •  ال  -مباقـغة ؤو ٚحــر مباقـغة  -ج٣ـىم بخمٍى ــ٤ الًـغاثب و/ؤو الخدــٍى ث مـً الخ٩ىمــت، ؤو ٖـً ٍَغ

 اإلاؿاَماث الاحخماُٖت، ؤو الاؾخضاهت، ؤو الغؾىم.  

 ال ٩ًىن َضٞها ألاؾاسخي جد٤ُ٣ ألاعباح.• 

 وػاعة اإلاالُت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت .

 ججغبت الٗغا١ . -2

خىحـــــب الىٓـــــغ بلحهـــــ       ـــــاث الا٢خهـــــاص الٗغاقـــــي، ٍو ـــــض اإلاىاػهـــــت الٗامـــــت للٗـــــغا١ ألاصاة لخىُٟـــــظ ؤولٍى ّٗ ا فـــــي يـــــىء الٓـــــغوٝ ح

الاحخماُٖــت والا٢خهــاصًت والؿُاؾــُت ألن مــً قــإجها اإلاؿــاٖضة فــي جىحُــه الا٢خهــاص لخد٣ُــ٤ الىمــى وعٞــ٘ مؿــخىي صزــل 

ـــــى ؤ٢ـــــضم  اإلاـــــىاًَ وج٣لُـــــل مٗـــــضالث البُالـــــت. حٗخمـــــض اإلاىاػهـــــت الٗامـــــت فـــــي الٗـــــغا١ ؤؾـــــلىب اإلاىاػهـــــت الخ٣لُضًـــــت (البىـــــىص) َو

ـــــضاص اإلاىاػهـــــا  ٖـــــً ؤن َـــــظٍ اإلاىاػهـــــت حٗخمـــــض ألاؾـــــاؽ الى٣ـــــضي، واإلاخدبـــــ٘ ألاؾـــــالُب إلاؿـــــخٗملت إٖل
 
ث الٗامـــــت للـــــضو٫ ًٞـــــال

ـــؼ ٢ــــضعة الـــىػاعث ٖلــــى  للمىاػهـــاث َُلـــت الؿــــىىاث الؿـــاب٣ت ًالخــــٔ ؤن َىـــا٥ جسهُهــــاث فـــي مبــــالٜ ضـــخمت بهــــضٝ حٍٗؼ

حٗـــض جلـــ٪  ال٣ُـــام بإوكـــُتها فـــي ج٣ـــضًم الخـــضماث للمـــىاَىحن ومىا٦بـــت الىمـــى الؿـــ٩اوي وجدؿـــحن الٓـــغوٝ البُئُـــت، خُـــث

اصة زغوجه وعٞ٘ مؿخىي مِٗكخه، بال ؤن مؿخىي وحـىصة الخـضماث اإلاتزامىـت لـم  ألامىا٫ مل٪ للمجخم٘ وهي حؿاَم في ٍػ

 مــ٘ حجــم َــظا ؤلاهٟــا١، بــل ٖلــى ال٨ٗـــ ٣ٞــض جغاحــ٘ مؿــخىي وحــىصة الخــضماث التــي ج٣ــضمها الخ٩ىمــت فــي 
 
٨ًــً ميســجما

 ٖلــى ؤ
 
ن نــىإ ال٣ــغاع لــم ٌؿــدىضوا بلـى مٗلىمــاث ٧اُٞــت لٟهــم وج٣ُــُم آلازــاع الٗضًـض مــً اإلاجــاالث، و٢ــض ٩ًــىن َــظا ماقـغا

 ٖـً ٖـضم وحـىص مٗلىمـاث ٧اُٞـت حٗـّؼػ مـً مؿـاءلت الخ٩ىمـت ٖـً مـضي 
 
اإلاالُت ٖىض بٖضاص اإلاىاػهت الٗامت للضولـت، ًٞـال

 جد٤ُ٣ ؤَضاٞها في ؤلاهٟا١ مً زال٫ وي٘ هٓام للغ٢ابت ٞاٖل ٖلى الاصاء اإلاالي الخ٩ىمي.

 ألوحـه ال٣هـىع التـي جخهـ٠ بهـا اإلاىاػهـت الٗامـت بـالٗغا١ ولٛـغى مىا٦بـتالخُىعاث الخضًثـت         
 
بىاء ٖلى طلـ٪ وهٓـغا

ــــض مــــً الكــــٟاُٞت واإلاؿــــاءلت اإلاالُــــت الخ٩ىمُــــت٧ان َىــــا٥ جىحــــه مــــً الخ٩ىمــــت   للــــضٖىاث إلاٍؼ
 
فــــي َــــظا الجاهــــب واؾــــخجابت

) ، التـــي حٗــــض فــــي IPSASs٘ مٗــــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُــــت (الٗغا٢ُـــت الــــى بٖـــضاص مٗــــاًحر مداؾــــبُه خ٩ىمُـــت ج٩ــــىن ميســـجمت مــــ

 .2، م،  2021نضام، الى٢ذ الخايغ الى٣ُت اإلادىعٍت للثىعة الٗاإلاُت في اإلاداؾبت الخ٩ىمُت .
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) بٗمــل  2021نــضام ، (  فــى ؾــُا١ الخجغبــت الٗغا٢ُــت ، وبمغاحٗــت بٗــٌ الضعاؾــاث ألا٧اصًمُــت الخُب٣ُُــت ، ٢ــام        

ٖلـــى الاصاء  ال٣ُــإ الٗـــام فـــي جغقـــُض اإلاىاػهـــت الٗامـــت والغ٢ابـــت وع جُبُـــ٤ مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت فـــيص صعاؾــت بٗىـــىان "

 وػاعة اإلاالُت الٗغا٢ُت).  -اإلاالي(صعاؾت مُضاهُت

والـضلُل اإلاداؾـبي  َـظٍ الضعاؾـت بلـى جدلُـل ومىا٢كـت ؤوحـه ال٣هـىع التـي ٌٗـاوي مجهـا الىٓـام اإلاداؾـبي الخ٩ـىمي َضٞذ

ٗخمـــض خالُـــا فــــي الٗـــغا١ ومخُلبـــاث ومٗى٢ــــاث جُبُـــ٤ مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الخ٩ىمُــــت الضولُـــت، و٦ـــظل٪ صعاؾــــت الخ٩ـــىمي اإلا

خمــــاص مٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الخ٩ىمُــــت  وجدلُــــل ججــــاعب بٗــــٌ الــــضو٫ التــــي اٖخمــــضث او التــــي ال جــــؼا٫ فــــي مغخلــــت الخدــــى٫ اٖل

 ًٖ بُان جإزحر بٖخماص
 
 ) في اإلاىاػهت الٗامت في الٗغا١.IPSASت الضولُت (٧ل مً مٗاًحر اإلاداؾبت الخ٩ىمُ الضولُت، ًٞال

ــ٠ بىا٢ــ٘ خــا٫          اإلاىاػهــت الٗامــت فــي  ولٛــغى جد٣ُــ٤ َــضٝ البدــث ٣ٞــض ؾــعى البدــث فــي حاهبــه الخُب٣ُــي بلــى الخٍٗغ

 
 
ــ٠ به٩ُلهــا واإلابــاصت التــي حؿــدىض ٖلحهــا، ًٞــال ــ٤ بُــان ؤَــم ال٣ــىاهحن التــي جد٨ــم ٖملُــت بٖــضاصَا والخٍٗغ  الٗــغا١ ٖــً ٍَغ

ــض الدجــغ ؤألؾــاؽ فـــي بٖــضاص اإلاىاػهــت، و٦ــظل٪ ٣ٞـــض  ٖــً بُــان الٗال٢ــت بــحن اإلاىاػهـــت الٗامــت والىٓــام ّٗ اإلاداؾــبي والـــظي ٌ

 اإلاىاػهــت الٗامــت فــي وػاعة اإلاالُــت ُٖىـت البدــث وم٣اعهتهــا مــ٘ اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الخ٩ىمُــت الضولُــت اٖخمـض البدــث جدلُــل

بـحن ؤن  اإلاىاػهـت الٗامـت فـي الٗـغا١ جىاحـه ٖـضة جدـضًاث ٧ىجهـا حٗخمـض ٖلـى اؾــلىب لبُـان ؤَـم الازخالٞـاث ُٞمـا بُجهمـا ، و 

 .)، م. ج 2021نضام،( ًٞال ًٖ اٖخماصَا الاؾاؽ الى٣ضياإلاىاػهت الخ٣لُضي (البىىص) 

 بلى ماًلى :  2021نضام، جىنلذ الىخاثج  لضعاؾت

 اوي بلى :جىنل الباخث في َظٍ الضاعؾت واإلاخٗل٣ت بالجاهبحن الىٓغي واإلاُض

ــغ  .1  لالججاَـــاث التــي جســـضمها اإلاىاػهــت والٚا
 
٣ــا و٢ُـــاؽ  اى التـــي حؿــعى الحهـــا مــً ٞـــغى ع٢ابــهان جُــىع اإلاىاػهــت حـــاء ٞو

 .ٗملُت الخسُُُُت٦ٟاءة الاصاء الى الؿعي لخضمت ال

حىاهـــب مؼاًاَـــا لخ٣لُـــل  الاججــاٍ الازحـــر خـــى٫ ام٩اهُــت الخٟاٖـــل والخٗـــاٌل بــحن الاؾـــالُب الخضًثـــت والاؾـــخٟاصة مــً   .2

 .٣هىع التي اٞغػتها هخاثج الخُب٤ُال

ـب للى٣ٟـاث والىا٢ـ٘  جسُُِ واٖضاص اإلاىاػهت الٗامت للضولت الٗغا٢ُت ٌٗاوي مً ي٠ٗ الاوسجام بـحن ٖملُـت   .3 الخبٍى

 الٟٗلي لئلهٟا١.

٩ًـىن مـً  ًخضازل الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي بك٩ل وز٤ُ م٘ اإلاىاػهت الٗامت ولجمُ٘ مغاخلهـا، اط ان جىُٟـظ اإلاىاػهـت .4

اث  غ ج٣ــضم للمؿــخٍى ــغى البُاهــاث بهــىعة ج٣ــاٍع ــب وجهــي٠ُ ٖو زــال٫ حســجُل الٗملُــاث فــي الســجالث اإلاداؾــبُت وجبٍى

ت اإلاسخلٟت.  الاصاٍع

 .هٝغ الًخجاوػ الخسهُو اإلاٗخمض لهحٗض الغ٢ابت ٖلى اإلاىاػهت مً زال٫ الخد٤٣ ُٞما اطا ٧ان ال .5

خماص ٖلى البُاهاث ا .6 م ٞةن الخدغ٥ هدى اؾاؽ الاؾخد٣ا١ ًخم اٖضاص اإلاىاػهت بااٖل
 
لٟٗلُت للؿىىاث الؿاب٣ت، ومً ز

ت انالخاث هدى الىنى٫ الى انالح اإلاىاػهت الٗامت للضولت.  َى الٗىهغ الاو٫ مً مجمٖى

غ اإلاداؾـــبت  .7 ـــض اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام مغحـــ٘ مٗتـــٝر بـــه لخ٣ُـــُم وجُـــٍى ّٗ الخ٩ىمُـــت فـــي البلـــضان  ح

 الىامُت.
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ٗـــــض اإلاىاػهـــــت الخ٣لُضًـــــت مـــــً ا٦ثـــــر اهـــــىإ اإلاىاػهـــــاث احكـــــاع  فـــــي البلـــــضان الىامُـــــت هدُجـــــت يـــــ٠ٗ اهٓمتهـــــا اإلاداؾـــــبُت ح   .8

غ الىٓم اإلاداؾبُت هدى اٖخماص اؾاؽ الاؾخد٣ا١ ًخُلب  الخ٩ىمُت التي حٗخمض الاؾاؽ الى٣ضي وان اي مداولت لخٍُى

 .إلاىاػهت وجىؾُ٘ اإلاضي الظي حُُٛهحُٛحر هٕى ا

تر  .9 اٝ بمؿخد٣اث وم٣ضماث حُٛي ٖضة ؾىىاث ًخُلب جسُُِ اإلاىاػهت ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ، وبُيذ ججاعب ان الٖا

بٗـــٌ الـــضو٫ التـــي اٖخمـــضث ؤو مـــا ا ػلـــذ فـــي مغخلـــت الخدـــى٫ هدـــى اٖخمـــاص اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام اجهـــا 

 رامج وألاصاء.٢امذ بخُٛحر مىاػهاتها الخ٣لُضًت هدى اهىإ ازغي ومجها مىاػهت الب

ًخُلب اٖخماص اإلاٗاًغ اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام حُٛحر الاؾاؽ اإلاداؾبي في اٖضاصاإلاىاػهت الٗامت مً الاؾاؽ  .10

 .ؾخد٣ا١الى٣ضي الى اؾاؽ الا 

َىا٥ ازخالٝ ٦بحر بـحن اإلاٗـاًحر اإلاداؾـبُت الضولُـت ال٣ُـإ الٗـام والىٓـام اإلاداؾـبي الخ٩ىمُاإلاٗخمـض مـً الىخـضاث   .11

تراٝ ال٣ُاؽ والٗغى والاٞهاح.ال ؾـ الٖا
ُ
 خ٩ىمُت في الٗغا١ مً خُث ا

حر   .12 ـــ٤ اؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ اإلاداؾــبي فـــي الٗـــغا١ ٖلـــى جـــٞى ٌؿــاٖض اٖخمـــاص اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُـــت ال٣ُــإ الٗـــام ٞو

ؼ ٖملُت الخسُُِ إلاىاػهت الؿىىاث الالخ٣ت.  مٗلىماث ٞٗلُت مُٟضة حؿاٖض في حٍٗؼ

ـــؼ ع٢ابـــت ألاصاء ٌؿـــاٖض اٖخمـــاص اإلاٗـــا .13 ـــ٤ اؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ اإلاداؾـــبي فـــي حٍٗؼ ًحر اإلاداؾـــبُت الضولُـــت ال٣ُـــإ الٗـــام ٞو

، م 2021اإلاالي الخ٩ىمي وجدؿحن الكٟاُٞت واإلاؿاءلت ًٖ الخسهُهاث الىاعصة في اإلاىاػهت الٗامت في الٗغا١. نـضام،

244. 

 ججغبت ٞلؿُحن. -3

غ اإلاالُـت وطلـ٪ خؿـب ٢ـغاع جدب٘ الضواثغ الخ٩ىمُت في ٞلؿُحن ألاؾـا        ؽ الى٣ـضي فـي ج٣ُُـض الٗملُـاث وبٖـضاص الخ٣ـاٍع

ت حسـجُل الٗملُـت اإلاالُـت، وحهـخم بدسـجُل اإلاٗـامالث  2005لؿىت  43مجلـ الىػعاء ع٢م  ، والظ ي ًمخاػ بؿهىلت وؾـٖغ

 وبـــــظل٪ حهمــــــل ٖىانـــــغ مه
 
ــــــت ٞٗــــــال ــــضًىحن الى٣ضًـــــت ٣ٞــــــِ والتـــــي جخمثــــــل بــــــاإل ًـــــغاصاث اإلادهــــــلت والى٣ٟـــــاث اإلاضٖٞى مــــــت ٧اإلاــ

ٗــاوي الىٓــام الخــالي اإلاخبــ٘ فــي ال٣ُاٖــاث الخ٩ىمُــت فــي ٞلؿــُحن مــً الٗضًــض مــً اإلاكــا٧ل، خُــث ٌعجــؼ ٖــً  والــضاثىحن. َو

٢ُـاؽ الى٣ٟــاث الخ٣ُ٣ُــت الخانـت ب٩ــل ٞتــرة، ٦مـا ال ًم٨ىــه ٢ُــاؽ ج٩لٟـت ٧ــل وكــاٍ مـً ؤوكــُت الىخــضاث الخ٩ىمُــت، 

ُـــت للىخـــضاث  ٞـــت الىخـــاثج الخ٣ُ٣ ُـــت فـــي ْـــل ٖـــضم ا٢ٟـــا٫ خؿـــاباث الؿـــىىاث الؿـــاب٣ت، وال ٣ًــــىم وال ًم٨ىـــه مٗغ الخ٩ىم

 خ٣ُ٣ُــا مــً ٖىانـــغ الى٣ٟــاث، خُــث ًدمــل ٢ُمــت ألانـــى٫ 
 
م ؤجهـــا حٗخبــر ٖىهــغا باخدؿــاب بَــال٥ ألانــى٫ الثابخــت بــالٚغ

ذ ٞحهـا، بٛـٌ الىٓـغ ٖـً ٖـضص الؿـىىاث التـي  ًم٨ـً ؤن الثابخت اإلاكتراة زال٫ الٗام ٖلـى هٟــ الؿـىت اإلاالُـت التـي اقـتًر

ٖـــضم جمثُـــل الخؿـــاباث الخخامُـــت للىا٢ـــ٘ وال ٌؿـــخُُ٘ ؤن ًيـــخج اإلاٗلىمـــاث  حؿـــخُٟض مجهـــا مـــً َـــظا ألانـــل، ممـــا ؤصي بلـــى 

 ) .2006ال٩اُٞت والالػمت إلاخسظي ال٣غاع(خماص، 

ٓـــام اإلاداؾـــبي الخ٩ـــىمي الٟلؿـــُُجي مـــ٘ مخُلبـــاث  ومـــً حاهـــب آزـــغ ال جـــخالءم ألاؾــــ واإلا٣ىمـــاث التـــي ٌٗخمـــض ٖلحهـــا الى

ـت بهـا ،  وحىص هٓام مداؾبي ؾلُم ومخُىع ٢اصع ٖلى مىا٦بـت الخٛحـراث التـي َـغؤث ٖلـى الضولـت وجد٣ُـ٤ ألاَـضاٝ اإلاىَى

غ اإلاالُـــت الخ٩ىمُـــت ٖلـــى جلبُـــت اخخُاحـــاث مؿـــخسضمي ال٣ـــىاثم اإلاالُـــت، مثـــل الخدلُـــل اإلاـــالي وم٣اعهـــت  ـــضم ٢ـــضعة الخ٣ـــاٍع ٖو

ث ومٗالجتها، وؤن الىٓام اإلاداؾـبي ال٣ـاثم ٖلـى ألاؾـاؽ الى٣ـضي الؿىىاث وخؿاب ماقغاث ألاصاء وا٦دكاٝ الاهدغاٞا

حر هٓـام ع٢ابـت حُـض ٖلحهـا (وقـاح،  ) . 2008اإلاخب٘ فـي ال٣ُاٖـاث الخ٩ىمُـت ٚحـر ٢ـاصع ٖلـى يـبِ الى٣ٟـاث الخ٩ىمُـت وجـٞى
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غ الىٓــام حجــى ،  لؿــُحن.الىٓــام الخــالي اإلاخبــ٘ فــي ال٣ُاٖــاث الخ٩ىمُــت فــي ٞ وبىــاء  ٖلــى مــا ؾــب٤ جٓهــغ الخاحــت بلــى جُــٍى

 .28، م 2021الٗصخي ، 

، بٗمـــل صعاؾـــت بٗىـــىان" 2021فـــى ؾـــُا١ طلـــ٪ ،٢ـــام ٧ـــل مـــً ؤ. مدمـــض مٗـــغوٝ حجـــى ، ص. مدمـــض مـــغوان الٗصـــخي ،        

ــــي  ــ ــ ــــت فـ ــ ــ ـــــاث الخ٩ىمُـ ــ ــــي اإلااؾؿــ ــ ــ ـــــام فـ ــ ـــــإ الٗــ ــ ــــت لل٣ُــ ــ ــ ـــــبت الضولُـ ــ ـــــاًحر اإلاداؾــ ــ ـــــا إلاٗــ ــ ٣ــ ـــــخد٣ا١ ٞو ــ ــــاؽ الاؾــ ــ ــ ـــي ؤؾـ ــ ــ ــــت جبجــ ــ ــ بم٩اهُـ

 ٓاث الجىىبُت ) .ٞلؿُحن(صعاؾت مُضاهُت ٖلى اإلاداٞ

 و٧اهذ مً يمً ؤَضاٝ  َظٍ الضعاؾت:

 . جدضًض الٟىاثض اإلاخى٢ٗت مً جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في ال٣ُإ الخ٩ىمي في ٞلؿُحن. 1

ـــ٤ مٗـــاًح 2  ر . صعاؾـــت وج٣ُـــُم الخإَُـــل الٗلمـــي واإلانهـــي للٗـــاملحن فـــي ال٣ُـــإ الخ٩ـــىمي لالهخ٣ـــا٫ بلـــى ؤؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ ٞو

 .اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام

٤ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام . 3  . بُان مض مالءمت الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي لخبجي ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٞو

ُٗت والخ٩الُُٟـت التـي جدـى٫ صون الاهخ٣ـا٫ مـً ألاؾـاؽ الى٣ـضي الـى ؤؾـاؽ الاؾـخد٣ا١  4 . الخٗٝغ ٖلى اإلاٗى٢اث الدكَغ

٣ا إلاٗاًح  .)30، م 2021حجى ، الٗصخي ، ( اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ر ٞو

 و٢ض جىنلذ الضعاؾت للىخاثج الخالُت:

 
ا
ُٞمـــا ًســـو الٟىاثـــض اإلاخى٢ٗـــت مـــً جُبُـــ٤ مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام فـــي ال٣ُـــإ الح٨ـــىمي فـــي : ؤوال

 :ٞلؿُحن

ـ٤ ؤؾـاؽ الاؾـخد٣ا - دـض مـً ٚمىيــها ٌٗـؼػ جُبُـ٤ مٗـاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت ٞو ١ مـً قـٟاُٞت اإلاٗلىمـاث اإلاداؾـبُت ٍو

 .ؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت والخ٩ىمتمما ٌٗؼػ الث٣ت بحن م

٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ مً الٟؿاص - ٗؼػ اإلاؿاءلت ًدض جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ٞو  .اإلاالي وؤلاصاعي َو

ـــي حؿــــدىض ٖلــــى مٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الضو  - ــــ٤ ؤؾــــاؽ الاؾــــخد٣ا١ باإلٞهــــاح جمخــــاػ ال٣ــــىاثم اإلاالُــــت التـ لُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام ٞو

 .ا عث اإلاىاؾبت وعؾم ؾُاؾت الضولتال٩امل مما ٌؿاٖض في اجساط ال٣غ 

اث الجغصًت مما ًمى٘ جضازل الٟتر  - ٗؼػ زانُت اإلا٣اعهتجد٤ُ٣ اؾخ٣اللُت الؿىىاث اإلاالُت واحغاء الدؿٍى  .اث اإلاالُت َو

 ًدؿً مً اخ٩ام الؿُُغة ٖلحها وؤلاٞهاح ٖجها في ال٣ىاثم اإلاالُت.حٗالج ألانى٫ الثابخت بك٩ل ؾلُم مما  -

ل اإلاىاؾب لها. - حر الخمٍى  حؿاٖض ٖلى بصاعة صًىن الضولت وخ٣ى٢ها لضي الٛحر وجٞى

 : ُٞمــا ًســو مــضي جــىاٞغ الخإَُــل الٗلمــي واإلا ــي للٗــاملحن فــي ال٣ُــإ الح٨ــىمي لخُبُــ٤ ؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ 
ا
زاهُــا

٤ مٗاًحر اإلاداؾب  ت الضولُت لل٣ُإ الٗام:ٞو

٣ــت حســجُل البُاهــاث  - ــت والخبــرة ال٩اُٞــت بٍُغ ٟــىن اإلاٗٞغ ًمخلــ٪ الٗــاملىن فــي ال٣ُــإ الخ٩ــىمي مــً بصاعاث ٖلُــا ومْى

٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١. غ اإلاالُت ٞو  اإلاداؾبُت وبٖضاص الخ٣اٍع

ــت الجُــضة بمٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــ - غحــ٘ طلــ٪ بلــى ؤن الخٗلــُم اإلا٣ــضم فــي فــي اإلا٣ابــل ال ًمخل٩ــىن اإلاٗٞغ ام ٍو

ٍٝ باإليـــاٞت بلـــى ٖـــضم خهـــىلهم    IPSASالجامٗـــاث للمداؾـــبحن خـــى٫ مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام   ٚحـــر ٧ـــا

ـــضم بَالٖهـــم ٖلـــى مـــا ًهـــضع ٖـــً مجلــــ مٗـــاًح ر اإلاداؾـــبت الضولُـــت لل٣ُـــإ ٖلـــى صوعاث ؤو هـــضواجدى٫ َـــظٍ  اإلاٗـــاًحر، ٖو

 .الٗام
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: 
ا
ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بمـــضي جـــىاٞغ م٣ىمـــاث الىٓـــام اإلاداؾـــبي فـــي ال٣ُـــإ الح٨ـــىمي الٟلؿـــُُني والـــظي ٌؿـــاٖض فـــي  زالثـــا

٤ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام:  جُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٞو

ٞــ٤ ؤؾــاؽ ال ًيســجم الىٓــام اإلاداؾــبي الخــالي اإلاؿــخسضم فــي ال٣ُــإ الخ٩ــىمي مــ٘ جُبُــ٤ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت و  -

غح٘ طل٪ بلىالا   :ؾخد٣ا١ ٍو

 .غ اإلاالُت ال جدىاؾب م٘ الاهخ٣ا٫  ؤن مسغحاث الىٓام اإلاداؾبي الخالي مثل الخ٣اٍع

  ــــى ؤؾــــــاؽ ـــً ألاؾــــــاؽ الى٣ــــــضي بلــ ـــى الاهخ٣ــــــا٫ مـــ ــــاٖض ٖلـــ ـــي حؿــ ــــت التـــ ـــا الخضًثــ ـــي الخ٣ىُــــــاث والخ٨ىىلىحُـــ َىــــــا٥ ه٣ــــــو فـــ

 الاؾخد٣ا١.

ُٗــــت جدــــى٫    : ُٞمــــا ًخٗلــــ٤ بمــــضي وحــــىص مٗى٢ــــاث حــــل َع
ا
صون الاهخ٣ــــا٫ بلــــى ؤؾــــاؽ الاؾــــخد٣ا١ فــــي ال٣ُــــإ عابٗــــا

٤ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام:  الح٨ىمي في ٞلؿُحن ٞو

ٗاث ؤو لىاثذ خالُت حؿمذ بخُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ال٩امل ؤو الاؾخد٣ا١ اإلاٗض٫ . -  ال ًىحض حكَغ

 ٖلى هٓا -
 
م الٗمل والخُاة فـي ٢ُـإ ٚـؼة بكـ٩ل ٖـام، بال الازخالٝ الؿُاسخي بحن ٢ُإ ٚؼة والًٟت الٛغبُت ًازغ ؾلبا

ٗاث ولىاثذ بما ًخىا٤ٞ م٘ مهلخت الٗمل مثل ؾً ٢ىاهحن حؿمذ بخُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١  ً  حكَغ ؤهه مً اإلام٨ً ؾ

ـــــ٤ مٗـــــاًحر  فــــي ٢ُـــــإ ٚــــؼة ُٞمـــــا ًســــو مـــــضي وحــــىص مٗى٢ـــــاث ج٩الُُٟـــــت جدــــى٫ صون الاهخ٣ـــــا٫ بلــــى ؤؾـــــاؽ الاؾــــخد٣ا١ ٞو

 الٗام. ٣ُإاإلاداؾبت الض ولُت لل

لــم ج٣ــضع الجهــاث اإلاسخهــت الخ٩لٟــت اإلاالُــت التــي جم٨ــً ال٣ُــإ الخ٩ــىمي مــً الاهخ٣ــا٫ مــً ألاؾــاؽ الى٣ــضي بلــى ؤؾــاؽ  -

 الاؾخد٣ا١.

ـ٤ مٗـاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت بلـى ج٩ـال٠ُ مغجٟٗـت  - جخُلب ٖملُت الاهخ٣ا٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي بلى ؤؾاؽ الاؾـخد٣ا١ ٞو

غ  ٟحن وؤلاصا عاث الٗلُــــا ٖلــــى  بلــــى خــــض مــــا جخمثــــل فــــي جُــــٍى ب اإلاــــْى الىٓــــام اإلاداؾــــبي اإلاخبــــ٘ مــــً بــــغامج وج٨ىلىحُــــا، وجــــضٍع

ـــــا مــــً الخ٩ــــال٠ُ ألازـــــغي. حَر حن والخبــــراء ٚو ـــخي ،  جُبُــــ٤ ؤؾــــاؽ الاؾخد٣ا١،بيـــــاٞت بلــــى ج٩لٟــــت الاؾدكـــــاٍع حجــــى ، الٗصــ

 .54، م 2021

 ججغبت الُمً. -4

اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الخ٩ىمُــت الضولُــت  بٗمــل صعاؾــت بٗىــىان ،"، 2008ببــغاَُم ٖبــض ال٣ــضوؽ ؤخمــض مًٟــل، ٢ــام        

 وؤَمُتها لىٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبي الخ٩ىمي في الجمهىعٍت الُمىُت

َـــضٞذ َـــظٍ الضعاؾـــت بلـــى البدـــث فـــي صوع اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت الخ٩ىمُـــت الضولُـــت خُـــا٫ بًجـــاص خلـــى٫ مىاؾـــبت جم٨ـــً مـــً 

 م اإلاداؾبي الخ٩ىمي في الُمً زهىنا والبلضان الٗغبُت ٖمىما.جالفي حىاهب ال٣هىع الؿاثضة في الىٓا

ت للىخاثج الخالُت :  جىنلذ الضعاؾت الىٍٓغ

غ وبنـــــالح اإلاماعؾــــــاث   بن الهـــــىعة الؿـــــاثضة ٖـــــً جٟاٖـــــل البلـــــضان الٗغبُـــــت مــــــ٘ الاججاَـــــاث اإلاٗانـــــغة فـــــي جُـــــٍى

 مً صو٫ ٖغبُت اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت جبضو م٘ ألاؾ٠ ٢اجمت، ٞبسالٝ الضو٫ اإلاخ٣ضمت ؤو ألا
 
 ؤ٢ل همىا

 
، ٞةن صوال

 
٦ثر همىا

ـــخٟاصة مــــً ( ـــي ؤو الاؾـ ـــرة، جخجــــه بجضًــــت و٢ــــىة هدــــى جبجـ ـــاع ألاؾــــاؽ الى٣ــــضي ٦IPSASsثحـ ُـ ـــ٤ ؤؾــــاؽ الاؾــــخد٣ا١ ؤو مٗ ٞـ ) و

بلى بنضاع  ٦2006مغخلت ؤولى، في خحن ؤن ألامغ ًبضو ٚاثبا ؤو مُٛبا لضي مٗٓم البلضان الٗغبُت، بل ونل ألامغ في ٖام 

خـــضي َـــظٍ البلـــضان، حٗـــضًال ل٣ـــاهىن اإلاداؾـــبت الخ٩ىمُـــت ًا٦ـــض ٖلـــى اؾـــخمغاع بجبـــإ ال٣ىاٖـــض ال٣ضًمـــت. ومـــً طلـــ٪ ؤهـــه ب
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ؤوحـــب، بجبـــإ ألاؾـــاؽ الى٣ـــضي فـــي بزبـــاث اؾـــخسضاماث ومـــىاعص اإلاىاػهـــت بمـــا فـــي طلـــ٪ اإلاٗـــامالث اإلاخٗل٣ـــت بكـــغاء ألانـــى٫ 

ضم الا٦ترار الظي ٌؿىص ؤلاصاعة واإلاالُت الٗامت في البلضان اإلاالُت . بن َظٍ الؿلبُت حكحر وال ق٪ بلى ي٠ٗ اإلاباص عة ٖو

الٗغبُـــت، و٦ـــإن الدؿـــلُم والاؾدؿـــالم ل٩ـــل ألاؾـــالُب وال٣ىاٖـــض ال٣ضًمـــت ؤمـــغ م٣ـــضؽ، وخُىمـــا جٟـــغى الًـــغوعة بصزـــا٫ 

ل٣ــــغاع مب٨ــــغا ؤلانــــالخاث ًــــإحي ال٣ــــغاع مخــــإزغا ٧الٗــــاصة والــــظي ٚالبــــا مــــا ًترجــــب ٖلُــــه ج٩ــــال٠ُ وؤٖبــــاء ؤ٦بــــر ممــــا لــــى اجســــظ ا

 وبمباصعاث طاجُت. 

 ٦ما جىنلذ الضعاؾت  اإلاُضاهُت للىخاثج الخالُت :

هـى٠  .1
ُ
ت الًـُٟٗت، وبالخــالي ٞالىٓـام اإلاداؾـبي الخ٩ــىمي لـِـ بمىــإي ج الـُمً يــمً الـضو٫ طاث الخىمُـت البكــٍغ

ونـىع ٦ثحـرة، ًٖ او٩ٗاؾاث َظا الىي٘، بط ججٗله مخإزغا ومازغا في هٟـ الى٢ذ، خُـث ًٓهـغ جـإزٍغ فـي ؤقـ٩ا٫ 

 ؤبغػَا:

حر مٗلىمـــــاث مُٟـــــضة حؿـــــاَم فـــــي اجســـــاط  .أ  شـــــخت اإلاـــــىاعص اإلاالُـــــت الـــــالػم جسهُهـــــها للىٓـــــام لخم٨ُىـــــه مـــــً جـــــٞى

 ال٣غاعاث الالػمت لخجاوػ الىي٘ الا٢خهاصي والاحخماعي الغاًَ.

ت اإلاخاخـــت هدُجـــت اعجٟـــإ وؿـــبت ألامُـــت ويـــ٠ٗ اإلاسغحـــاث الخٗلُمُـــت، ٧ـــىن ؤلاوؿـــان .ب   يـــ٠ٗ اإلاـــىاعص البكـــٍغ

 ؤؾاؽ الخىمُت واإلاٗى٫ ٖلُه في حٗل مسغحاث الىٓام ؤ٦ثر ٞاثضة.

 الجهل الىاؾ٘ بإَمُت اإلاٗلىماث اإلاالُت واإلاداؾبُت وصوعَا ؤلاًجابي في الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت. .ج 

ه جٓهـــغ الخـــإزحراث الؿـــلبُت للىٓـــام اإلاداؾـــبي الخ٩ـــىمي الـــغاًَ ٖلـــى البِئـــت اإلادُُـــت بـــه مـــً زـــال٫ اؾـــخمغاع جبيُـــ .2

ـــاج مٗلىمــــاث جٟخ٣ــــض لخهــــاثو الجــــىصة  ـــبُت يــــُٟٗت ؤصث بلــــى بهخـ ٖــــض وؾُاؾــــاث مالُــــت ومداؾـ إلحــــغاءاث و٢ىا

غ اإلاالُـت الخ٩ىمُـت، ألامـغ الـظي ا٣ٞـض الىٓـام صوعٍ اإلاٟتـرى  اإلاُلىبت وال جلبي ٧اٞت اخخُاحاث مؿخسضمي الخ٣اٍع

حر اإلاٗلىماث التـي حؿـاٖض مؿـخسضمحها فـي مؿـاءلت الخ٩ىمـت ٖـً اإلاـ ىاعص اإلااجمىـت ٖلحهـا وفـي اجسـاط ال٣ـغاعاث في جٞى

ـــضم  اإلاىاؾـــبت وؤَمهـــا الٗمـــل ٖلـــى الخـــض مـــً مٗى٢ـــاث الخىمُـــت التـــي ًـــإحي فـــي م٣ـــضمتها الٟؿـــاص اإلاـــالي وؤلاصاعي، ٖو

ــــضم ال٣ــــضعة ٖلــــى ج٣ُــــُم ألاصاء الخ٩ــــىمي بكــــ٩ل مىيــــىعي ًدــــضص م٩ــــامً  الاؾــــخٛال٫ ألامثــــل للمــــىاعص اإلاخاخــــت، ٖو

الحها.  الخلل ٖو

ىـــت وصلُـــل (٨ٌٗــــ مٟهـــى  .3 بَـــاع البِئـــت الضازلُـــت اإلاؿـــُُغ  2001) إلخهـــاءاث مالُـــت الخ٩ىمـــت IMFم هٓـــام الخٍؼ

ىــــت بإهــــه هٓــــام مهــــمم إلصاعة وجىُٟــــظ  ىنــــ٠ هٓــــام الخٍؼ والؿــــاثض فــــي الىٓــــام اإلاداؾــــبي الخ٩ــــىمي فــــي الــــُمً، ٍو

ثــر مجهــا مداؾــبُت، اإلاىاػهــت الٗامــت ٞهــى بلــى حاهــب صلُــل بخهــاءاث مالُــت الخ٩ىمــت ًدمــالن نــبٛت ا٢خهــاصًت ؤ٦

ضٞـه ألاؾـاؽ  ُٟخـه َو وبالًغوعة ٞالىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي فـي ْـل َـظٍ ال٣ىاٖـض وؤلاحـغاءاث ؾـٝى ج٩ـىن ْو

حر مٗلىماث   جٞى

إلهجاػ ؤَضاٝ واخخُاحاث ا٢خهاصًت، وبالخالي البض مً الٟهل بحن ألاَضاٝ الا٢خهاصًت وؤَضاٝ ؤلاباٙل اإلاالي،  .4

إلاىاػهـــت وهٓـــام اإلاداؾـــبت وؤلابـــاٙل اإلاـــالي مـــً زـــال٫ جهـــمُم الىٓـــام اإلاداؾـــبي بمٗجـــى ؤن ًـــخم الٟهـــل بـــحن هٓـــام ا

بهىعة جد٣ـ٤ ج٩املـه و٢ضعجـه ٖلـى بهجـاػ ألاَـضاٝ الا٢خهـاصًت وألاَـضاٝ اإلاداؾـبُت مٗـا ولـِـ ٦مـا هـي الخالـت 

ت.  الغاَىت التي جً٘ ؤَضاٝ اإلاداؾبت وؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي ٦إَضاٝ زاهٍى
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اإلاداؾـبي الخ٩ـىمي فـي الـُمً بٗـضص مـً الؿـماث الكـاجٗت فـي هٓـم اإلاداؾـبت الخ٩ىمُـت ًخه٠ هٓـام اإلاٗلىمـاث  .5

٤ ؤؾاؽ اإلاداؾبت الى٣ـضي، والتر٦حـز ٖلـى اإلاـضزالث (اٖخمـاصاث اإلاىاػهـت)،  الخ٣لُضًت ؤبغػَا، جىُٟظ اإلاٗامالث ٞو

ضٞـــه ألاؾاســـخي ٦ـــإصاة لخىُٟـــظ اإلاىاػهـــت ُٟخـــه َو ـــضم الاَخمـــام اليؿـــبي باإلاسغحـــاث، وخهـــغ ْو الٗامـــت التـــي جدبـــ٘  ٖو

 ؤؾلىب مىاػهت البىىص.

ا إلصاعة بُاهاث الىٓام لـً حٗـضو ٖـً ٧ىجهـا مجـغص صٞتـر  وبك٩ل ٖام ٞاإلاٗالجاث اإلاداؾبُت التي ًخم بحغاَئ

 ه٣ضًت لدسجُل ومغا٢بت الى٣ض الضازل والخاعج مً الهىضو١ ؤو البى٪. 

ؤؾـــاؽ هجـــاح ؤي هٓـــام، ٞبـــضوجها الًم٨ـــً إلا٩ىهـــاث  حٗخبـــر الغ٢ابـــت اإلاالُـــت الضازلُـــت والخاعحُـــت الٟاٖلـــت والٟٗالـــت .6

حر الخإ٦ُـــض اإلا٣ٗـــى٫ بـــإن الىخـــضة فـــي  ـــت مجهـــا ؤو آلالُـــت ؤن جـــخم٨ً بمٟغصَـــا مـــً جـــٞى ت واإلااصًـــت الُضٍو الـــىٓم البكـــٍغ

ت ومجها ؤَضاٝ ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي.  مماعؾتها إلاهمتها ؾٝى جىجؼ ألاَضاٝ اإلاىيٖى

غ اإلاالُـت وزهـ .7 ) مالءمـت ومخىا٣ٞـت مـ٘ اخخُاحـاث IPSASsاثو حـىصة اإلاٗلىمـاث اإلاٗخمـضة لــ (حٗخبر ؤَضاٝ الخ٣اٍع

حر    لهضٝ ٖـام الزـالٝ خىلـه، ًخمثـل فـي جـٞى
 
 جٟهُلُا

 
غ اإلاالُت الخ٩ىمُت في الُمً ٧ىجها حٗبحرا مؿخسضمي الخ٣اٍع

ها ٖـــً اإلاـــىاعص مٗلىمـــاث مُٟـــضة لٗملُـــت اجســـاط ال٣ـــغاع، وإلبـــغاء طمـــت الخ٩ىمـــت ؤو الىخـــضة الخ٩ىمُـــت ٖىـــض مؿـــاءلت

خإحى بهجاػ َظا الهضٝ الٗام مً زال٫:  اإلااجمىت ٖلحها. ٍو

حر مٗلىماث خى٫ مهاصع وجىػَ٘ واؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت. .أ   جٞى

ل الخ٩ىمت ألوكُتها وجلبُتها إلاخُلباتها الى٣ضًت. .ب  حر مٗلىماث خى٫ ٦ُُٟت جمٍى  جٞى

ل ؤوك .ج  حر مٗلىماث مُٟضة في ج٣ُُم ٢ضعة الخ٩ىمت ٖلى جمٍى  ُتها وجلبُت مُلىباتها وحٗهضاتها.جٞى

حر مٗلىماث خى٫ اإلاغ٦ؼ اإلاالي للخ٩ىمت ؤو الىخضة الخ٩ىمُت والخٛحراث ُٞه. .د   جٞى

حر مٗلىماث مُٟضة لخ٣ُُم ؤصاء الخ٩ىمت باليؿبت لخ٩ال٠ُ و٦ٟاءة وبهجاػاث الخضمت. .ه   جٞى

 للمى  .و 
 
٣ا حر مٗلىماث جبحن ما بطا جم الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص واؾخسضامها ٞو  اػهت اإلاٗخمضة.جٞى

 للمخُلباث ال٣اهىهُت والخٗا٢ضًت،  .ز 
 
٣ا حر مٗلىماث جبحن ما بطا جم الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص واؾخسضامها ٞو جٞى

٘ اإلاسخهت.  بما ٞحها ال٣ُىص اإلاالُت التي جًٗها ؾلُاث الدكَغ

 .الىخاثج والخىنُاث

 :الىخاثج

إلادؿـــبت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام فـــى الـــضو٫ الٗغبُـــت ًـــغي الباخـــث ؤن َىـــا٥ مدـــاوالث حـــاصة جـــإحى فـــى ؾـــُا١ جبجـــى مٗـــاًحر ا

٣ـــــض ؾـــــىاء مـــــً حهـــــت اإلاىٓمـــــاث اإلاهىُـــــت ؤو اإلااؾؿـــــاث الٗلمُـــــت وماجبٗـــــت مـــــً ال٣ُـــــام بالٗضًـــــض مـــــً الضعاؾـــــاث  الٗلمُـــــت ٖو

 بال ؤن َىا٥ بٌٗ الضو٫ الٗغبُت ماػالذ جدب٘ ألاؾالُب ال٣ضًمت(ألاؾاؽ الى٣ضي ).‘اإلااجمغاث 

 الخىنُاث: 

دبجى مٗاًحر اإلادؿبت الضولُت لل٣ُإ الٗام فى الضو٫ الٗغبُت ختى الجخسل٠ ٖـً ع٦ـب الـضو٫ اإلاخ٣ضمـت ًىصخى الباخث ب

 التى َب٣ذ َظٍ اإلاٗاًحر .
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 اإلاغاح٘

ــــام اإلاٗلىمــــــاث 2008ببـــــغاَُم ٖبــــــض ال٣ــــــضوؽ ؤخمــــــض مًٟــــــل، )1 ــــت وؤَمُتهــــــا لىٓــ ـــت الضولُــ ــــبُت الخ٩ىمُـــ ، اإلاٗــــــاًحر اإلاداؾــ

 ىُت، حامٗت صمك٤ ، ٧لُـت الا٢خهـاص،  ٢ؿــم اإلاداؾــبت.اإلاداؾبي الخ٩ىمي في الجمهىعٍت الُم

مـا٫ حامٗـت  2019ؤخى٠ الهماصي ،  )2 ، " اإلاماعؾاث الٗاإلاُت للمٗاًحر الضولُـت فـي ال٣ُـإ الخ٩ـىمي ، ٧لُـت بصاعة ألٖا

  https://www.mof.gov.sa/C2A/Pages/Accounting_Standards.aspxجبى٥ ، ٢ؿم اإلاداؾبت،

  .إلاالُت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتوػاعة اإلاالُت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،وػاعة ا -ت بال٣ُإ الٗاماإلاٗاًحر اإلاداؾبُ )3

ُـــي زًــــحر ،  )4 ــــؼ حــــىص اإلاٗلىمــــاث 2022زبُ ــــا فــــي حٍٗؼ ، " آٞــــا١ جبجــــي اإلاٗــــاًحر اإلاداؾــــبُت الضولُــــت لل٣ُـــإ الٗــــام ) وصَو

/ الٗــضص:  06مجلــت بيــاٞاث ا٢خهــاصًت، اإلاجلــض  )،2021- 2020اإلاداؾــبُت الٗمىمُــت بــالجؼاثغ (صعاؾــت مُضاهُــت للٟتــرة 

 .188-169)،م م 2022(01

ُــ٤ فــى ال٣ُــإ 2018عخــاب ٦مــا٫ مدمــىص مدمــض الؼ٧ــى ،  )5 غ اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت للخُب ، "مــضزل م٣تــرح لخُــٍى

 .4، ٖضص  2الخ٩ىمى اإلاهغي م٘ صعاؾت جُب٣ُُت، مجلت ال٨ٟغ اإلاداؾبى ،٧لُت الخجاعة حامٗت ٖحن قمـ، مجلض

ل قُٗخحر ، ؤ٦غم ٖلي ػوبي" )6 غ الىٓـام اإلاداؾـبي 2022ؾٗاص ُٖاف ٖلي امٗٝغ ، ٞخدُت حبًر ،"بم٩اهُت ٢ابلُخه جٍُى

٤ مخُلباث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت فـي ال٣ُـإ الٗـام  ، ٧لُـت "، مجلـت آٞـا١ ا٢خهـاصًتIPSASالخ٩ىمي اللُبي ٞو

 .117-94م م  الا٢خهاص والخجاعة بجامٗت اإلاغ٢ب.

ــغي،  )7 ، "صوع جُبُــ٤ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت فــي ال٣ُــإ الٗــام فــي جغقــُض اإلاىاػهــت 2021نــضام خمــضان ٨ٖــٌ الٍٛغ

لخ٨ىىلىحُا ٧لُت حامٗت الؿىصان للٗلىم وا وػاعة اإلاالُت الٗغا٢ُت).  -الٗامت والغ٢ابت ٖلى الاصاء اإلاالي"  (صعاؾت مُضاهُت

 ، عؾالت ص٦خىعاة.الضعاؾاث الٗلُا

ــــذ مخُــــىعة ؤلاجدــــاص الــــضولي للمداؾــــبحنِــــب مٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُــــت فــــي ال٣ُــــإ الٗــــام هدــــى بصاعة مالُــــت ٦خ )8 ، صًلٍى

 .79،م 2018الكغ١ ألاوؾِ ،

 .2021، 1اإلااؾبت الضولُت فى ال٣ُإ الٗام، الجؼء ، بنضاعاث مٗاًحر جم٘ الضولى للمداؾبحن ال٣اهىهُحناإلا )9

 .2021، 2فى ال٣ُإ الٗام، الجؼء  ن ، بنضاعاث مٗاًحر اإلااؾبت الضولُتاإلاجم٘ الضولى للمداؾبحن ال٣اهىهُح )10

 .2021، 3فى ال٣ُإ الٗام، الجؼء  اإلاجم٘ الضولى للمداؾبحن ال٣اهىهُحن ، بنضاعاث مٗاًحر اإلااؾبت الضولُت )11

٣ــا إلاٗــاًحر اإلاداؾــب2021، دمــض مٗــغوٝ حجــى ،مدمــض مــغوان الٗصــخيم )12 ت ،" بم٩اهُــت جبجــي ؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ ٞو

الضولُت لل٣ُإ الٗام في اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت في ٞلؿُحن(صعاؾت مُضاهُت ٖلى اإلاداٞٓاث الجىىبُت ) ،مجلت الجامٗـت 

ت ،  .Vol 29, No 4, 2021, pp 27 – 58 ؤلاؾالمُت للضعاؾاث الا٢خهاصًت وؤلاصاٍع

ٍـــاء صمـــضوم )13 جـــي، ػ٦غ ٍـــت فـــي ْـــل )" م٣اعبـــت اإلاداؾـــبت الٗمىمُـــت فـــي ال2021، الخـــاج ٖـــامغ( ولُـــض مٚغ بِئـــت الجؼاثغ

/  12،  اإلاجلـض لخدـضًاث"، مجلـت الٗلـىم ؤلاوؿـاهُتالىا٢ـ٘ وا IPSASالخىحه هدى مٗاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام 

 .129-110)، م م 2021( 01الٗضص 
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 ججاعب بٌٗ الضو٫ الٗغبُت في جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام

The experiences of some Arab countries in applying international accounting 

standards in the public sector 

 مهُٟى ٖىاصي/ حامٗت الىاصي/ الجؼاثغ .ص.ؤ

 ٍ.ص عخُمت ؾضعة/حامٗت الىاصي/الجؼاثغ

 ٍ.ص ٞخخي لٗمىعي/ حامٗت الىاصي/ الجؼاثغ

 ملخو الضعاؾت: 

ا لخ٩ىن ألاؾاؽ الظي ًخم ٖلُه ٢ُاؽ جإزحراث الٗملُاث بصعا٧ا ألَمُت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضول ُت حٗل صو٫ ٦ثحرة حؿإع إلنضاَع

وألاخضار والٓغوٝ إلًها٫ هخاثجها بلى ٧اٞت اإلاؿخسضمحن واإلاؿخُٟضًً، َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى ٖغى بٌٗ ججاعب الضو٫ الٗغبُت في 

اع الىٓغي للمٗاًحر اإلاداؾبُت جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام مً زال٫ الٖا خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي لىن٠ ؤلَا

الضولُت في ال٣ُإ الٗام باإلياٞت بلى ٖغى ججاعب بٌٗ الضو٫ الٗغبُت في مجا٫ جُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر، وزلهذ الضعاؾت بلى ؤن جبجي 

حر بُاهاث مدؿ٣ت و٢ابلت للم٣اعهت إلايكأث ال٣ُإ الٗام ٖلى هُا١ الضو٫ الٗغبُت إلاٗاًغ اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ؾُاصي بلى جٞى

ُت اإلاسغحاث اإلاداؾبُت في ال٣ُإ الٗام، خُث حؿمذ بال٣غاءة الصخُدت إلاالُت الضولت وحؿاَم  الٗالم بدُث ؤن جُب٣ُها ٌٗؼػ مىيٖى

الُت ٖلى ال٣ُإ الٗام وطل٪ مً زال٫ جدضًض مىاًَ في الخ٣لُل مً ٚمىى ألع٢ام التي ج٣ضمها الخ٩ىماث، ولها صوع ٞٗا٫ في الغ٢ابت اإلا

جبضًض اإلاا٫ الٗام ؾىاء مً خُث التهاون في جدهُل إلًغاصاث الضولت ؤو الٛلى في ه٣ٟاتها، مما حؿاَم في بُٖاء نىعة واضخت خى٫ ٦ُُٟت 

وكاٍ الىخضاث الخ٩ىمُت، ومً ؤحل هجاح الخهٝغ باإلاا٫ الٗام وحؿاَم في صٖم قٟاُٞت مىاػهت الضولت واإلاؿاءلت والغ٢ابت الٟٗالت ًٖ 

حر اإلا٣ىماث الالػمت لخبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام.  مؿاع الٗمل اإلاداؾبي ًجب الٗمل ٖلى جٞى

 مٗاًحر مداؾبُت صولُت في ال٣ُإ الٗام؛ الخىا٤ٞ اإلاداؾبي؛ الخىخُض اإلاداؾبي؛ ال٣ُإ الٗام. ال٩لماث اإلاٟخاخُت:

Abstract: 

Realizing the importance of international accounting standards, which made many countries rush to issue them to 

be the basis on which to measure the effects of operations, events and circumstances in order to communicate their results 

to all users and beneficiaries, this study aimed to present some experiences of Arab countries in the application of 

international accounting standards for the public sector by relying on the descriptive analytical approach to describe the 

theoretical framework of international accounting standards in the public sector in addition to presenting the experiences of 

Arab countries in the field of application of these standards, Its application enhances the objectivity of the accounting 

outputs in the public sector, as it allow the correct  reading of the states finances and contributes to reducing the ambiguity   

Of the figures provided by governments, and it has an effective role in the financial control of the public sector, by 

identifying the areas of waste of public money, whether in terms of negligence in the collection of state revenues or the 

exaggeration in its expenses, which contributes to giving a clear picture of how to dispose of public money and allow they 

support the transparency of the state budget, accountability and effective control over the activity of government units, and  

in order for the accounting work to succeed, work must be done to provide the necessary ingredients for the adoption of 

international accounting standards for the public sector. 

Keywords: International accounting standards in the public sector; Accounting compatibility; integrating compatibility; 

Public sector. 
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  م٣ضمت:

اإلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام هي مٗاًحر مهممت لُخم جُب٣ُها ٖلى البُاهاث اإلاالُت اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿاث 

٘ ٦ٟاءة ؤصاء اإلااؾؿاث ووي٘ ألاهٓمت ال٨ُٟلت بخ٣لُل الٛل وجًاعب اإلاهالر، خُث حؿمذ  الٗمىمُت، تهضٝ بلى ٞع

بال٣غاءة الصخُدت إلاالُت الضولت وجدضًض مىاًَ جبضًض اإلاا٫ الٗام ؾىاء مً خُث الٛلى في الى٣ٟاث الٗمىمُت ؤو في 

لُه جخمدىع  بق٩الُت البدث في الدؿائ٫ ال  خالي:جدهُل مؿخد٣اث الضولت، ٖو

 في الضو٫ الٗغبُت? IPSASماهي آلُاث ومخُلباث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام 

ُت الخالُت:  والتي جخىلض ٖنها الدؿائالث الٟٖغ

 ُٞما جخمثل ماَُت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام؟ -

 ؟IPSASماهي آلُاث وزُىاث جُب٤ُ مٗاًحر -

 اًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام؟ماهي مخُلباث جُب٤ُ مٗ -

ُت اهُل٣ىا مً الٟغيُاث الخالُت:  لإلحابت ٖلى ؤلاق٩الُت الغثِؿُت والدؿائالث الٟٖغ

غى اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام هي مٗاًحر  الٟغيُت ألاولى: جد٨م ٦ُُٟت بٖضاص ٖو

 ىي ال٣ىاثم اإلاالُت؛لل٣ُإ الٗام، وحٗالج َغ١ الٗغى ومدخ

ت مً الخُىاث ًجب بجباٖها مً ؤحل الخُب٤ُ الؿلُم للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  الٟغيُت الثاهُت: َىا٥ مجمٖى

 لل٣ُإ الٗام، ٦ما ؤن َىا٥ آلُخحن لالهخ٣ا٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي بلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١؛

ت مً مخُلباث ًيبغي ٖلى ؤي صالٟغيُت الثالثت :  ض الخىا٤ٞ م٘ البِئت اإلاداؾبُت الضولُت ؤن َىا٥  مجمٖى ولت جٍغ

غ لضحها مخُلباث جلبي َظٍ اإلا٣ىماث. غ لضحها بٌٗ اإلا٣ىماث لهظا الخىا٤ٞ مً حهت وؤن جخٞى  جخٞى

 : تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلىؤَضاٝ الضعاؾت

 الخٗٝغ ٖلى اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام. -

 اث زُىاث جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام.الخٗٝغ ٖلى آلُ -

 الخُغ١ إلاخُلباث جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام. -

  .جىضعج في آلُاث وزُىاث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ؤَمُت الضعاؾت:

 ٢مىا بخ٣ؿُم َظٍ الضعاؾت بلى مدىعًٍ:٩َُل الضعاؾت: 

 اإلادىع ألاو٫: ماَُت مٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام. -

 اإلادىع الثاوي: ٖغى ججاعب بٌٗ في جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام. -

 IPSAS ماَُت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام: اإلادىع ألاو٫ 

جمثل زىعة ٖاإلاُت في مجا٫ بنالح اإلاداؾبت الخ٩ىمُت،  )IPSASٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام (ؤنبدذ اإلا

ىُت والضولُت في جىُٟظ ؤلانالخاث اإلاداؾبُت لخخماشخى م٘ َظٍ اإلاٗاًحر  خُث بضؤث الٗضًض مً اإلاىٓماث الخ٩ىمُت الَى

اصة الكٟاُٞت واإلاؿاءلت بكإن بصاعة الكاون اإلاالُت للخ٩ىماث  واإلاىٓماث جدذ جإزحر الضٖىاث اإلاخىامُت اإلاُالبت بٍؼ

اع الىٓغي إلاٗاًحر لُه ه٣ضم في َظا اإلادىع مً البدث ؤلَا  .IPSAS الخ٩ىمُت الضولُت، ٖو
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 (IPSASمٟهىم اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام)  -1

ضاص ال٣ىاثم اإلاالُت، ٞهي مباصت مداؾبُت  حٗٝغ مٗاًحر  اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام بإجها " ٢ىاٖض إٖل

٢بىال ٖاما جدضص هٕى اإلاٗلىماث التي ًيبغي ؤن جخإل٠ مجها ال٣ىاثم اإلاالُت و٠ُ٦ ًيبغي ؤن حٗض جل٪  اإلاٗلىماث، م٣بىلت 

ت،  ٞاإلاٗاًحر جدضص ؤي مً اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت التي ًم٨ً ٢بىلها وجل٪ التي ال ًم٨ً ٢بىلها"  )220(لىماًٍؼ

ذ بإجها مٗاًحر  مهممت لُخم جُب٣ُها ٖلى البُاهاث اإلاالُت طاث الٛغى الٗام لجمُ٘ بصاعاث ال٣ُإ الٗام، ٦ما ٖٞغ

ىُت والخ٩ىماث ؤلا٢لُمُت ( مثل الىالًت وؤلا٢لُم واإلاى٣ُت) والخ٩ىماث اإلادلُت  مثل  خُث جخًمً الخ٩ىماث الَى

باهت و  لـ والهُئاث) مالم ًظ٦غ زالٝ طل٪.(اإلاضًىت والبلضة) وؤلاصاعاث اإلا٩ىهت لها ( مثل الضواثغ والى٧االث واإلاجا (بٖى

 )2021خؿُاوي، 

غى اإلاٗلىماث اإلاالُت لل٣ُإ الٗام، وحٗالج َغ١ الٗغى  ذ ؤًًا بإجها "مٗاًحر جد٨م ٦ُُٟت بٖضاص ٖو ٦ما ٖٞغ

تراٝ وال٣ُاؽ لٗىانغ َظٍ ال٣ىاثم، وا ٤ ومدخىي ال٣ىاثم اإلاالُت، و٢ىاٖض الٖا إلاٗالجاث اإلاداؾبُت للٗملُاث اإلاالُت ٞو

تراٝ باألخضار اإلاالُت ٖىض وكىئها ؤو  ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاُب٤ ٖاصة ٖلى اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت والظي ًىو ٖلى الٖا

خباع خضور الخض٤ٞ الى٣ضي مً ٖضمه".    )2020(زمِؿت و بً مىسخى،  الالتزام بها، صون ؤزظ بٗحن الٖا

اوي و خٟصخي،  ت الضولُت لل٣ُإ الٗام:ُٞىاثض جبني اإلاٗاًحر اإلاداؾب -2  )2019(مٍؼ

جخمثل الٛاًت الغثِؿُت مً وعاء وي٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في اإلاىاءمت اإلاداؾبُت، مما ٌؿمذ بم٣اعهت ؤًٞل 

لم   وزانت للممىلحن مثل نىضو١ الى٣ض الضولي ؤو البى٪ الضولي، الظًً لؤلهٓمت اإلاداؾبُت في حمُ٘ ؤهداء الٗا

ً ٖلى م٣اعهت البُاهاث اإلاالُت إلاسخل٠ الضو٫ التي اٖخمضث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام،  ؾ٩ُىهىن ٢اصٍع

ُت لبُاهاث مً مسخل٠ والاؾخٗاهت بمهاصع زاعحُت لؤلوكُت اإلاالُت لئلصاعاث الٗامت، واؾخسضام اإلاىٓماث الضول

 البلضان.

ؾِؿمذ بخدؿحن اإلاٗلىماث اإلاؿخمضة مً مداؾبت ال٣ُإ الٗام، وبحغاء اإلا٣اعهت  IPSASs  ومً زم ٞةن جُب٤ُ مٗاًحر 

حر ألاصواث للغ٢ابت الاحخماُٖت للهُئاث الٗامت، و٦ظا بخضار حُٛحراث ٖم٣ُت في ؤلاصاعة الٗمىمُت، ؾىاء في  وجٞى

٣ت التي جضاع  لُه ًم٨ً الٍُغ بها اإلال٨ُت الٗامت ؤو في ق٩ل الخٗٝغ ٖلى بىىص اإلال٨ُت الٗامت و٢ُاؾها وؤلاٞهاح ٖجها، ٖو

اصة قٟاُٞت اإلاٗلىماث،  ؤن ًترجب ٖلى جىُٟظ َظٍ اإلاٗاًحر حُٛحراث مسخلٟت في ال٣ُإ الٗام، وزانت ُٞما ًخٗل٤ بٍؼ

ٗالُت إلحغاءاث الٗامت. ٘ ٦ٟاءة ٞو  و٦ظل٪ ٞع

إلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام في ؤي صولت ؾُد٤٣ الٗضًض مً الٟىاثض الا٢خهاصًت ٦ما ؤن اٖخماص ا

خماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ما ًلي:  والؿُاؾُت لخل٪ الضولت وحكمل الٟىاثض الؿُاؾُت اٖل

اصة ؤلا  - ض اإلاؿاءلت: بن مخُلباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام لٍؼ غ اإلاداؾبُت جٍؼ ٞهاح في الخ٣اٍع

 مً مؿخىي اإلاؿاءلت في الخ٩ىمت؛

الكٟاُٞت: ٖىض اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام، ًهبذ ال٨ك٠ ال٩امل يغوعة خخمُت  -

 لخ٩ىمت ال٣ُإ الٗام اإلاداؾبُت؛

غ الخ٩ىمُت طاث مهضا٢ُت بطا - ٢غعث الخ٩ىمت هٟؿها  اإلاهضا٢ُت: ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن اإلاداؾبت، الخ٣اٍع

 ال٣ىاٖض وبالخالي، ٞةن الخاحت بلى َُئت مثل اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام التي ؾخً٘ ال٣ىاٖض؛
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٤ ؾلُت ؤٖلى ؤو ؾلُت ٢اهىهُت  - الىٟىط الؿُاسخي: ٢ض ًُلب مً الخ٩ىمت ج٣ضًم مٗلىماث مداؾبُت ًٖ ٍَغ

 مثل ألامم اإلاخدضة؛

ابلُت اإلا٣اعهت: حؿعى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام بلى يمان ؤن ج٩ىن  ؤًٞل اإلاماعؾاث الضولُت و٢ -

 البُاهاث اإلاالُت اإلاٗضة ٖلى ؤؾاؾها ٢ابلت للم٣اعهت صولُا؛

 حؿاٖض اإلاٗلىماث اإلا٣اعهت ؤصخاب اإلاهلخت في ج٣ُُم مضي اؾخسضام مىاعصَم؛ -

لل٣ُإ الٗام ال٨ك٠ ال٩امل الظي ًخى٠٢ ٖلى ؤلاٞهاح بك٩ل ؤ٦بر: حصج٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  -

 الكٟاُٞت والجزاَت واإلاؿاءلت؛

اصة ؤلاٞهاح والكٟاُٞت و٢ابلُت اإلا٣اعهت التي جىلضَا اإلاٗاًحر  - اصة الغ٢ابت ٖلى الى٧االث الٗامت: بن ٍػ ٍػ

 ال٣ُإ الٗام بضوعٍ مما ًاصي بلى مؿاءلت ؤ٦بر؛ اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ؾٝى

خماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٞدكمل ما ًلي:ؤما ال  ٟىاثض الا٢خهاصًت اٖل

ض مً  - بىاء الث٣ت في الى٧االث اإلااهدت واإلا٣غيحن: بن اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ؾحًز

٨ُت للخىمُت  ، الى٧التUSDPؤَلُت البلض للخهى٫ ٖلى اإلاؼاًا الا٢خهاصًت مً الى٧االث اإلااهدت(  ألامٍغ

الضولُت)، و٧االث جهي٠ُ الؿىضاث والؿىضاث، واإلااؾؿاث الغؾمُت ( نىضو١ الى٣ض الضولي والبى٪ 

 الٗالمي)؛

اصة اإلاؿاءلت والكٟاُٞت؛ -  جدؿحن ج٣ضًم الخضماث: هدُجت لٍؼ

اإلاٗامالث  ؤلاباٙل الكامل: ؾًُمً اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ؤلاباٙل الكامل ًٖ -

اث٠ الخ٩ىمُت؛  اإلاالُت والْى

ت ممازلت مً اإلاٗاًحر  - ؼ جغجِباث الكغا٦ت بحن ال٣ُاٖحن الٗام والخام: مً زال٫ جىُٟظ مجمٖى حٍٗؼ

 )؛IFRS وIPSASاإلاداؾبُت ( 

ضع) باإلياٞت بلى اإلاؼاًا الؿاب٣ت َىا٥ مؼاًا ؤزغي هظ٦غ مجها:  (بً ًىؾ٠ و ٢ٍى

 ٤ُ٣ الخىاؾ٤ والخىاٚم؛جد -

 ٢ابلُت للم٣اعهت؛ -

 مىا٦بت مخُلباث الٗىإلات؛ -

 جلبُت اإلاخُلباث ال٣اهىهُت؛ -

٣ا إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  - اصة حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاٗضة ٞو  ؛IPSASٍػ

 الخسلو مً ُٖىب الاؾاؽ الى٣ضي. -

 ؤَمُت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولي في ال٣ُإ الٗام: -3

٤ ج٣ضًم حؿاَ م اإلاٗاًحر الضولُت بك٩ل ٦بحر في جد٤ُ٣ جىا٤ٞ الؿُاؾاث اإلاداؾبُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي ًٖ ٍَغ

بعقاصاث وجىححهاث للمهىُحن اإلاسخهحن في مجا٫ اإلاداؾبت مً ؤحل الاعج٣اء بجىصة البُاهاث اإلاالُت وجد٤ُ٣ ؤلاٞهاح 

ُت اإلا٣اعهت للمٗلىماث اإلاالُت بحن مسخل٠ الٟتراث ٖلى ال٩امل ًٖ وكاٍ وخضاث ال٣ُإ الٗام بياٞت بلى جدؿحن ٢ابل

 اإلاؿخىي الضولي.
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وجاصي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام صوعا َاما في جىخُض اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت للىخضاث الخ٩ىمُت ٖلى 

غى البُاهاث اإلاالُت ل ٣ت بٖضاص ٖو ٤ جد٤ُ٣ الخ٣اعب ُٞما ًسو ٍَغ ىخضاث ال٣ُإ الٗام، اإلاؿخىي الضولي، ًٖ ٍَغ

٘ مً حىصة ؤلاباٙل اإلاالي لل٣ىاثم  غ وجدضًث هٓم اإلاداؾبت الٗمىمُت والٞغ وحصجُ٘ الخيؿ٤ُ اإلاداؾبي الضولي لخٍُى

 اإلاالُت الخ٩ىمُت.

تراٝ الضولي بها، وحصجُ٘ الهُئا لى َظا ألاؾاؽ، حؿخمض َظٍ اإلاٗاًحر ؤَمُتها مً مضي الٖا واإلاىٓماث الٗاإلاُت ٖلى  ثٖو

ت في جُب٣ُها، بل حٗخمض ٖلى مؿخىي ال٣بى٫ الضولي لها، ألن جبج ي مخُلباث  َظٍ اإلاٗاًحر التي ال ج٨دسخي الهٟت ؤلاحباٍع

غ  ٤ جٍُى حر بُاهاث مالُت خ٩ىمُت طاث مهضا٢ُت وحىصة ٖالُت، ًٖ ٍَغ جُب٤ُ مٗاًحر مٗتٝر بها صولُا ًًمً جٞى

ت قاملت مً مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام التي جمثل ًٖ ؤًٞل اإلاماعؾاث الضولُت في بٖضاص  مجمٖى

غ اإلاالُت الخ٩ىمُت وبالخالي، ٞةن جُب٤ُ مخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٌؿاَم في الاعج٣اء  الخ٣اٍع

 )2014(قال٫ ػ.، بجىصة و٢ابلُت م٣اعهت اإلاٗلىماث اإلاالُت التي حٗضَا وخضاث ال٣ُإ الٗام في الٗالم. 

 ٖغى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام -4

 جى٣م بلى ٢ؿمحن:

٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ -4-1 اتها في الجضو٫ الخاليمٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٞو  : ًم٨ً جلخُو مدخٍى

٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١: مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام 01الجضو٫ ع٢م   ٞو

 اؾم اإلاُٗاع ع٢م اإلاُٗاع اؾم اإلاُٗاع  ع٢م اإلاُٗاع

ٖغى البُاهاث اإلاالُت  01

 )2000(ؾىت

غاٝ طاث  20 الاٞهاخاث ًٖ ألَا

 )2002الٗال٢ت ( ؾىت 

بُاهاث الخض٤ٞ الى٣ضي (ؾىت  02

2000( 

اهسٟاى ألانى٫ ٚحر اإلاىلضة  21

 )2004للى٣ض ( ؾىت 

، الؿُاؾاث اإلاداؾبُت 03

الخٛحراث في الخ٣ضًغاث 

 )2000اإلاداؾبُت (ؾىت 

ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث اإلاالُت  22

خى٫ ال٣ُإ الخ٩ىمي الٗام ( 

 )2006ؾىت 

آزاع الخٛحراث في ؤؾٗاع نٝغ  04

 )2000الٗمالث ألاحىبُت (ؾىت 

ؤلاًغاصاث مً اإلاٗامالث ٚحر  23

الث  الخباصلُت (الًغاثب والخدٍى

 )2006ؾىت 

ٖغى مٗلىماث اإلاىاػهت في  24 )٢2000تراى (ؾىت ج٩ال٠ُ الا 05

 )2006البُاهاث اإلاالُت (ؾىت 

البُاهاث اإلاالُت اإلاىخضة  06

 )2000واإلاىٟهلت (ؾىت 

ٟحن (ؾىت  25  )2008مىاٞ٘ اإلاْى

مداؾبت الاؾدثماعاث في  07

اإلااؾؿاث الؼمُلت (ؾىت 

2000( 

اهسٟاى ٢ُمت ألانى٫ اإلاىلضة  26

 )2008للى٣ض (ؾىت 

٘ اإلاكتر٦ت  08 الخهو في اإلاكاَع

 )2000( ؾىت 

 )2009الؼعاٖت (ؾىت  27

ؤلاًغاص مً الخٗامالث الخباصلُت  09

 )2001(ؾىت 

ألاصواث اإلاالُت: الٗغى ( ؾىت  28

2010( 
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غ اإلاالي في الا٢خهاصًاث  10 الخ٣ٍغ

طاث  الخطخم اإلاغجٟ٘ (ؾىت 

2001( 

تراٝ  29 ألاصواث اإلاالُت: الٖا

 )2010وال٣ُاؽ (ؾىت 

ألاصواث اإلاالُت: ؤلاٞهاخاث (  30 )٣ٖ2001ىص ؤلاوكاء ( ؾىت  11

 )2010ؾىت 

ألانى٫ ٚحر اإلالمىؾت (ؾىت  31 )2001اإلاسؼون (ؾىت  12

2010( 

جغجِباث امخُاػ ج٣ضًم الخضماث:  32 )٣ٖ2001ىص ؤلاًجاع ( ؾىت  13

 )2010اإلااهذ (ؾىت 

ش بٖضاص  14 ألاخضار بٗض جاٍع

غ ( ؾىت   )2001الخ٣اٍع

اٖخماص ألو٫ مغة ٖلى ؤؾاؽ  33

 )2015الاؾخد٣ا١ (ؾىت 

ألاصواث اإلاالُت، ؤلاٞهاح  15

 )2001والٗغى (ؾىت 

ٞهل البُاهاث اإلاالُت ( ؾىت  34

2015( 

ت (ؾىت  16 ال٣ٗاعاث الاؾدثماٍع

2001( 

البُاهاث اإلاالُت اإلاجمٗت ( ؾىت  35

2015( 

اإلامخل٩اث، اإلاهاو٘ واإلاٗضاث  17

 )2001(ؾىت 

الاؾدثماعاث في الكغ٧اث  36

٘ اإلاكتر٦ت (  واإلاكاَع

 )2015ؾىت

غ خى٫ ال٣ُاٖاث  18 ج٣ضًم الخ٣اٍع

 )2002(ؾىت 

 )2015جغجِباث مكتر٦ت ( ؾىت  37

اإلاسههاث، الالتزاماث  19

 )2002وألانى٫ اإلادخملت (ؾىت 

38 

 

ال٨ك٠ ًٖ اإلاهالر في 

 )2015الهُئاث ألازغي ( ؾىت 

ؼ الكٟاُٞت وم٩اٞدت الٟؿاص اإلاهضع:  ت، الخىحه هدى جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الٗمىمُت الضولُت وصوعٍ في حٍٗؼ (لىماًٍؼ

 اإلاالي وؤلاصاعي في الجؼاثغ)

٤ ألاؾاؽ الى٣ضي:  -4-2 غ اإلاالُت بمىحب ألاؾاؽ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٞو مُٗاع (الخ٣اٍع

ت، الخىحه هدى جبجي  2009حاهٟي  01وصزل خحز الخىُٟظ ابخضاء مً  2008َظا اإلاُٗاع ؾىت الى٣ضي)، نضع  (لىماًٍؼ

ؼ الكٟاُٞت وم٩اٞدت الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي في الجؼاثغ،   )220اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الٗمىمُت الضولُت وصوعٍ في حٍٗؼ

 داؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗامآلُاث وزُىاث جُب٤ُ مٗاًحر اإلا  -5

 )2021(٢اصة، لًمان جُب٤ُ مٗاًحر مداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام البض مً اجبإ مىهج ؾلُم وزُىاث ٞٗالت 

 آلُاث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام-5-1

بجي ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي  اإلااؾؿت ٖلى ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث ٌصج٘ اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي في ال٣ُإ الٗام اإلا

ت ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي،  ٍغ م مً ؤهه ؾِخم بٖضاص بُاهاتها اإلاالُت الجَى ا، ٖلى الٚغ اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ َٖى

٤ الاؾخد٣ا١ بةيا ٤ ألاؾاؽ الى٣ضي بلى اإلاداؾبت ٞو ب اإلااؾؿت في َىع الاهخ٣ا٫ مً اإلاداؾبت ٞو ٞت بٌٗ و٢ض جٚغ

ؤلاٞهاخاث اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١، ٦ما ًداو٫ اإلاجلـ حؿهُل الامخثا٫ إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ 

الٗام اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ مً زال٫ اؾخسضام ألاخ٩ام الاهخ٣الُت في بٌٗ اإلاٗاًحر. خُث جمىذ ألاخ٩ام 

لخلبُت حمُ٘ مخُلباث بٌٗ اإلاٗاًحر اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ؤو الاهخ٣الُت ٖىض وحىصَا اإلااؾؿت و٢خا بياُٞا 
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حٟٗحها مً بٌٗ اإلاخُلباث ٖىض الخُب٤ُ اإلابضجي إلاُٗاع ما، والؿماح للماؾؿت في ؤي و٢ذ ٧ان ازخُاع جبجي اإلاداؾبت 

٣ا إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام م٘ مغاٖاة ألاخ٩ام الا  هخ٣الُت الىاعصة في اإلاٗاًحر ٖلى ؤؾاؽ  الاؾخد٣ا١ ٞو

٣ا  غ اإلاالُت ٞو ىض اهتهاء ؤحل ألاخ٩ام الاهخ٣الُت، ج٣ىم اإلااؾؿت بةٖضاص الخ٣اٍع َى٫ الٟترة الؼمىُت اإلاخاخت لالهخ٣ا٫، ٖو

 لجمُ٘ مخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام ال٣اثمت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١.

٣تي الاهخ٣ا٫ مً ألاؾاؽ ا م٨ً اًجاػ ٍَغ  لى٣ضي بلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٦ما ًلي:ٍو

٣ت ٚحر اإلاباقغة -5-1-1  الٍُغ

٣ت ؤن ٧ل مجا٫ مً مجاالث اإلاداؾبت ًدخاج ؤن ًضعؽ بةهٟغاص، وؤن الخٗضًالث ًيبغي ؤن جخم  ضو َظٍ الٍُغ غي مٍا ٍو

خباع الخام إلاا جخًمىه اإلاجاالث ألازغي، ومً حهت ؤزغي ًجب الخدى٫ ٖبر ٞترة ػمىُت مخىؾُت، ٞاألم غ لِـ م٘ الٖا

جي في ٞترة مً  ؾىىاث م٘  10بلى  2بمجغص ٞغى هٓام حضًض صٞٗت واخضة، بهما ًخاح جُب٤ُ اإلاٗاًحر بلى جدى٫ جضٍع

صج٘ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٖلى بجبإ  بُٖاء ٧امل ؤلام٩اهاث لُخجؿض ٖلى ؤعى الىا٢٘، َو

 َظا الىهج ومً مؼاًاٍ هجض:

  داٞٔ ٖلى الؿحر الٗاصي للٗمل، ٦ما ًم٨ً الخد٨م ب٩امل مغاخله؛ًًمً جدى٫ مغخلي و  ٞٗا٫ ٍو

 ا في ٞترة ٢هحرة؛ حَر  ال ٌؿخجٝز مىاعص ٦بحرة  ٢ض ال حؿخُُ٘ ٖضة خ٩ىماث جٞى

 ؿهل جُب٣ُها ٖلى ؤعى الىا٢٘؛  ًد٤٣ هخاثج ؤ٦ُضة جدؿم بالىا٢ُٗت َو

 صعحت اإلاساَغة يئُلت م٣اعهت بىهج الخدى٫ اإلاخ٩امل؛ 

 اإلاثلى مً الجهاث اإلاغا٣ٞت والضاٖمت للخدى٫؛ الاؾخٟاصة 

 .اث ب خ٣ُ٣ي للٗىهغ البكغي ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى  ًاصي بلى جضٍع

٣ت اإلاباقغة -5-1-2  الٍُغ

ضو َظا الىهج بلى ٧ىن ٖىانغ ؤلاصاعة اإلاالُت مغجبُت ببًٗها البٌٗ اعجباَا وز٣ُا، خُث ال ًم٨ً  ٌؿدىض مٍا

ت ومداؾبُت، ٚحر ؤن ألامغ ال ًسلى مً مساَغة بحغاء حُٛحر بال في بَاع مىٓىمت مخ٩املت جم ـ ٖضة مجاالث بصاٍع

ًم٨ً ؤن جاصي بلى ٞكل َظا الخدى٫، هاَُ٪ ؤن َظا الىهج ًخُلب اؾخجزاٝ مىاعص ٦بحرة ٢ض حعجؼ الخ٩ىماث 

ا صٞٗت واخضة، و٢ض ؤوضخذ ججغبت ؤؾترالُا وهُىػلىضا  اللخان بضؤجا في حُٛحر ٦بحر ألهٓمت ؤلاصاع  حَر ة ٖلى جٞى

لضحهما في ؤواثل وؤواؾِ الثماهُيُاث ؤن الخُىع الخ٣لُضي لِـ مالثما في ٞترة ٢هحرة حضا ومً مؼاًا َظا الىهج 

 هجض: 

   حر الى٢ذ ألهه ٖاصة ما ًخم ٖلى اإلاضي ال٣هحر؛  جٞى

 ؾهىلت ا٦دكاٝ ألازُاء الىاحمت ًٖ الخُب٤ُ اإلاخ٩امل إلاكغوٕ الخدى٫ وجصخُدها؛ 

 ًض ًخمخ٘ بالترابِ والخجاوـ بحن م٩ىهاجه؛ًاصي بلى اهخاج هٓام حض 

 ال ٌُٗي الٟغنت  لخًاعب اإلاٗلىماث بحن الىٓام ال٣ضًم والجضًض؛ 

 .ًاصي بلى نُاٚت بحغاءاث مخجاوؿت زانت بحن مسخل٠ الىػاعاث والهُئاث الٗمىمُت 

 زُىاث جبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام -5-2
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 الؿلُم إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٦ما ًلي: ًم٨ً جىيُذ الخُىاث اإلاثالُت للخُب٤ُ

  بوكاء لجىت جىححهُت مكتر٦ت بحن ؤلاصاعاث إلاكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام م٩لٟت لًمان

 م؛ٞهم ؤلاصاعة الٗلُا لؤلَضاٝ والغئٍت التي ج٣ىص بلى الاهخ٣ا٫ بلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗا

  اث٠ التي ؾِخم غ اإلاالُت والْى بحغاء جدلُل مٗم٤ لخإزحر للٟجىاث بحن الىٓام ال٣اثم وؤلاحغاءاث والخ٣اٍع

ا بمىحب ومخُلباث ٧ل مُٗاع مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام؛ َغ  جٍُى

 ُجُت اٖخماص اإلاٗاًحر في خالت ٖضم مالثمت البِئت إلاخُلباث مكغوٕ جُب٤ُ اإلاٗاًحر، ًجب بٖاصة ج٣ُُم اؾتراج

 اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام اإلابضثُت وج٨ُُٟها م٘ زهاثو البِئت مدل الخُب٤ُ؛

  جُب٤ُ مىهجُاث جسُُِ وجىُٟظ اإلاكغوٖاث التي ؤزبدذ حضواَا بما في طل٪ ألاَضاٝ الاؾتراجُجُت اإلادضصة

 بىضر، واإلاٗالم ألاؾاؾُت وبحغاءاث الخىحُه؛

 ش الخىُٟظ وي٘ اؾتراجُجُت إلهخا ج ؤعنضة ٞخذ مخىا٣ٞت م٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام لخاٍع

 اإلاؿتهضٝ ( الُىم ألاو٫ مً ؤو٫ ؾىت امخثا٫) و٦ظل٪ الغنُض الخخامي للُىم الؿاب٤؛

  ا م٘ الخ٣ضم اإلاسجل في جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام جدضًث َُئاث ؤلاصاعة باهخٓام جىاٍػ

مً ؤحل يمان اؾخمغاع مكاع٦ت َُئاث ؤلاصاعة في ٖملُت الخُٛحر واٖخماص ال٣غاعاث اإلاسخلٟت، الؾُما ُٞما 

 ًخٗل٤ بالخٗضًالث اإلاُلىبت للىٓام اإلاالي وجسهُو مىاعص للمكغوٕ؛

 ت ؤلاياُٞت الالػمت في مجاالث اإلاحزاهُت وؤلاصاعة اإلاالُت لًمان لِـ ٣ِٞ الخىُٟظ  جدضًض اإلاىاعص البكٍغ

الٟٗا٫ لالهخ٣ا٫ بلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ول٨ً ؤًًا ال٣ضعة ال٩اُٞت للخٟاّ ٖلى الامخثا٫ 

 للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام في اإلاؿخ٣بل؛

 ما ب ( خُثما ٧ان طل٪ مم٨ىا)، للخبراء الضازلُحن في اإلاداؾبت وبصاعة ألٖا حر اإلاىاعص اإلاالُت للخضٍع ٫ ؤو جٞى

 لخُٛحر ؤو لخُٗحن زبراء زاعحُحن؛

  جدلُل قامل لىٓام اإلاٗلىماث ( ال٣ضًم) ال٣اثم مً ؤحل اإلا٣اعهت م٘ مخُلباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت

لل٣ُإ الٗام، وج٣ضًغ الخٛحراث التي ًجب ؤن ًسً٘ لها لضٖم جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ 

 الٗام؛

 ُت بك إن الاهخ٣ا٫ بلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام مً زال٫ حمُ٘ وؾاثل الاجها٫ ال٣ُام بالخٖى

ب والخىز٤ُ اإلاخاخت؛  والخضٍع

  ٟحن اإلاالُحن ٟي ؾلؿلت الخىعٍض واإلاْى ً ومْى ٟحن الخالُحن واإلاؿخ٣بلُحن، وزانت اإلاضًٍغ الخإ٦ض مً ؤن اإلاْى

بُت؛ٖلى صعاًت ٧املت باإلحغاءاث واإلاخُلباث الجضًضة   مً زال٫ اؾخسضام وزاث٤ مدضصة (صلُل) وصوعاث جضٍع

 ٘؛ ٣ا ألَضاٝ اإلاكاَع  اٖخماص اؾتراجُجُاث ومماعؾاث ج٣ُُم اإلاساَغ وبصاعتها وجسُٟٟها لخىُٟظ اإلاكغوٕ ٞو

  جسُُِ وبٖضاص البُاهاث اإلاالُت اإلاا٢خت للمغاحٗت مً ٢بل اإلاغاح٘ ( اإلاغاحٗحن) الخاعحُحن ٢بل بُاهاث

 اجي بى٢ذ ٧اٝ لخجىب مٗى٢اث الخىُٟظ؛الخىُٟظ الجه
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  الخىانل والدكاوع الضاثم بحن اإلااؾؿت الخ٩ىمُت ومغاحٗحها ( اإلاغاحٗحن الخاعحُحن) بكإن الاهخ٣ا٫ بلى

اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام للمؿاٖضة في يمان ا٦دؿاب اإلاض٣٢حن الخاعحُحن والضازلُحن ٞهما 

ٍ ٖلى بحغاءاث الغ٢ابت، ألن جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٖم٣ُا للىٓام الجضًض وجإزحر 

 ًخُلب الاهخ٣ا٫ بلى اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١؛

  بحغاء ازخباع مؿخمغ للًىابِ الضازلُت زال٫ مغخلت الخىُٟظ ألاولُت إلاكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في

 ال٣ُإ الٗام لًمان ص٢ت البُاهاث؛

ؤلاقاعة بلى ؤهه في خالت جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ألو٫ مغة وزال٫ الٟترة الاهخ٣الُت ٌؿمذ ججضع 

لؼم وحىص بعقاصاث  ٟاءاث الاهخ٣الُت وبٌٗ ألاخ٩ام التي ٢ض جازغ ٖلى الٗغى الخ٣ضًمي الٗاص٫ ٍو بخُب٤ُ ؤلٖا

ٟا ءاث وألاخ٩ام الاهخ٣الُت اإلاٗخمضة، ومضي جُب٤ُ مخُلباث وجىيُداث لل٨ك٠ ًٖ حمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإٖل

جب الالتزام في  الامخثا٫ إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في جهاًت الٟترة الاهخ٣الُت، ٍو

تراٝ وال٣ُاؽ والٗغى وؤلاٞهاح ٖلى الىدى اإلاُلىب يمً اإلاُٗاع ا إلاداؾبي الضولي َظٍ الخالت بجمُ٘ مخُلباث الٖا

 ألاو٫ مً مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام.

 اإلادىع الثاوي: ججاعب  بٌٗ الضو٫  في جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام

غ (  ) مً %62) الهاصع ًٖ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام، جدبجى (2018-2017وو٣ٞا إلاا حاء في ج٣ٍغ

) خ٩ىمت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام، بةخضي زالر َغ١ مسخلٟت وهي 83ماث خى٫ الٗالم ٢غابت (الخ٩ى 

 )2021(مٗغوٝ حجى و مغوان الٗصخي،  ٦ما ًلي:

 خ٩ىماث جمخثل بلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام بك٩ل ٧امل صون ؤي حُٛحر؛ -

ا والامخثا٫ لها خ٩ىماث ٢ا - مذ بةحغاء بٌٗ حٗضًالث ٖلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام زم ا٢غاَع

 بٗض جل٪ الخٗضًالث؛

ىُت زانت بها باالؾدىاص ٖلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ٦مهضع جىحُهي؛ -  خ٩ىماث ويٗذ مٗاًحر َو

جدب٘ في طل٪ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  %51ا اإلاالُت ومً بحن الخ٩ىماث التي جدب٘ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في ٢ُاؽ ٖملُاته

، ؤن ًغجٟ٘ اٖخماص ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في 2023الٗمىمُت بإخض الُغ١ الثالزت اإلاظ٧ىعة، ومً اإلاخى٢٘ م٘ خلى٫ ٖام 

 مجها ؾخٗخمض ٖلى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت الٗمىمُت في طل٪. %73، %65ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت خى٫ الٗالم بلى 

 مخُلباث جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  - 2-1

غ لضحها بٌٗ اإلا٣ىماث لهظا الخىا٤ٞ مً حهت،  ض الخىا٤ٞ م٘ البِئت اإلاداؾبُت الضولُت ؤن جخٞى ًيبغي ٖلى ؤي صولت جٍغ

غ في َظٍ الضولت مخُلباث جلبي َظٍ اإلا٣ىماث وهي:  )2017(قُذي و ٣ٞحر،  وؤن جخٞى

وال: ؤن جخىا٤ٞ بِئت الضولت م٘ نٟاث الٗىإلات مً خُث الاهًمام بلى اإلااؾؿاث الضولُت، ؤو طاث الهبٛت الضولُت ؤ

ا. حَر  ٧األهٓمت الٗاإلاُت للخجاعة، مىٓمت البىعناث ...ٚو

ؼالت ؤي حٗاعى  ٗاث وال٣ىاهحن وألاهٓمت وحٗضًلها بما ًخىا٤ٞ م٘ اإلاخُلباث الضولُت، ٚو ؤو ٖضم زاهُا: ج٠ُُ٨ الدكَغ

 جُاب٤ مٗها، بدُث ٌؿهل جُب٤ُ اإلاٗاًحر الضولُت.
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زالثا: ؤن ج٩ىن بِئت الضولت الا٢خهاصًت هي بِئت الا٢خهاص الجؼجي، ؤي بِئت الىخضاث الا٢خهاصًت ( الكغ٧اث)، بدُث 

 ٣ًخهغ صوع الضولت ٞحها في ؤن ٩ًىن صوعا جىُٓمُا وجيؿ٣ُا.

اٖخباع ؤن اإلاداؾب َى اإلاٗجي بالضعحت ألاولى بخُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت عابٗا: الخإَُل الٗلمي والٗملي للمداؾبحن ب

ملُا ل٩ُىن ٢اصعا ٖلى جُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر بك٩لها الصخُذ.  الضولُت، لظا البض مً جإَُله ٖلمُا ٖو

اإلاٗاًحر في زامؿا: ب٢امت ؤًام صعاؾُت وهضواث واإلاكاع٦ت في اإلااجمغاث التي تهضٝ بلى الخٗمُم ووكغ وجِؿحر جُب٤ُ َظٍ 

 اإلاُضان.

ؾاصؾا: بما ؤن مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ؾِخم جُب٣ُها في الكغ٧اث ٞةهه ًجب حٗضًل ؤهٓمتها الضازلُت وهٓامها اإلاالي 

 واإلاداؾبي بما ًخىا٤ٞ م٘ مخُلباث َظٍ اإلاٗاًحر.

 IPSASججاعب بٌٗ الضو٫ في جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  -2-2

 ججغبت مهغ 2-2-1

اَخمذ الجمُٗاث الٗلمُت والخجمٗاث اإلاهىُت واللجان الٟىُت في مهغ بمخابٗت الخٛحراث الا٢خهاصًت ؾىاء ٖلى 

اإلاؿخىي اإلادلي ؤم الضولي مً بُجها الخٛحراث اإلاخٗل٣ت بمٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت وطل٪ في ٧ل مً الى.م.ؤ واإلامل٨ت 

ت مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت التي تهضٝ بلى ٢ُاؽ ألاخضار  اإلاخدضة، ٦ما ٢امذ ب٣ٗض ماجمغاث ٖلمُت وبنضاع مجمٖى

خم بىاء مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت في حمهىعٍت مهغ الٗغبُت بىاء  اإلاالُت، وجىنُل هخاثج َظا ال٣ُاؽ بلى اإلاؿخُٟضًً، ٍو

خم بنضاع ٖلى جغحمت اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت م٘ بصزا٫ حٗضًالث َُٟٟت ٖلحها لخدىاؾب م٘ الٓغو  ت. ٍو ٝ اإلاهٍغ

 )2017(قُذي و ٣ٞحر،  جلل٪ اإلاٗاًحر مً حهخحن خ٩ىمخحن مؿخ٣لخحن َما:

 وػاعة الا٢خهاص -

 الجهاػ اإلاغ٦ؼي للخؿاباث -

اإلاخٗل٤ بدك٨ُل اللجىت الضاثمت إلاٗاًحر  1997لؿىت  478وفي يىء ما ؾب٤ ٣ٞض نضع ٢غاع وػٍغ الا٢خهاص ع٢م 

 داؾبت واإلاغاحٗت و٢ىاٖض الؿلى٥ اإلانهي اإلاغجبِ بها.اإلا

 ججغبت ألاعصن  -2-2-2

جخٟاٖل البِئت ألاعصهُت بك٩ل ٖام جٟاٖال بًجابُا ومًُغصا م٘ البِئت الضولُت في اإلاجاالث الا٢خهاصًت الاحخماُٖت 

ا، و٢ض خ٤٣ َظا الخٟاٖل هخاثج بًجابُت بما في طل٪ الجاهب اإلاداؾبي حَر ٗخمض ألاعصن ٖلى مٗاًحر والؿُاؾُت ٚو . َو

اإلاداؾبت الضولُت واإلاٗاًحر الضولُت للخض٤ُ٢، مما ًجٗله ًىُل٤ مً صاثغة اإلاخُلباث اإلاداؾبُت والخض٣ُ٢ُت اإلادلُت 

ا الكغ٧اث ألاعصهُت  ُت البُاهاث اإلاالُت التي جهضَع ال٣ًُت بلى عخاب الؿاخت الضولُت، و٢ض او٨ٗـ َظا ألامغ ٖلى هٖى

ا التي حٗخبر بُاهاث مخُىعة ٣ًاعب ؤلاباٙل اإلاالي ٞحها مثُله في الضو٫ اإلاخ٣ضمت.بما ٞحها البى حَر  ى٥ وقغ٧اث الخإمحن ٚو

اصة َظا  و٦ما ؤن البِئت ألاعصهُت جدباًً في مضي جىا٣ٞها م٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت مما ًخُلب مٗه الٗمل ٖلى ٍػ

لى ؤن البِئت الٗملُت ألاعصهُت جدباًً في مضي جُب٣ُها للمٗاًحر الخىا٤ٞ وحصجُٗه. ٦ما صلذ الٗضًض مً الضعاؾاث ٖ

(قُذي و ٣ٞحر، اإلاداؾبُت الضولُت، وجخُلب الٗمل ٖلى بدث الٗىامل واإلا٣ىماث للىنى٫ بلى جُب٤ُ ٧امل وؾلُم 

2017( 
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2-2-3- ُ٨ جخ٩ىن َظٍ الجؼثُت مً ق٣حن: الك٤ ألاو٫ ًخٗل٤ ت: ججغبت الح٨ىمت الُٟضعالُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٨ُت  بخجغبت جىُٓم الجهاػ الخىُٟظي، والك٤ الثاوي ًخٗل٤ بمغاحٗت ؤصاء ألاحهؼة الخىُٟظًت في الخ٩ىمت الُٟضعالُت ألامٍغ

 (٢مى آ.) ٦ما ؾِخم بًًاخه.

غ  ؤوال: اههب َظا الجهض ٖلى جىُٓم الجهاػ  ت ماؾمي ب"لجىت َٞى ٨ُت الُٟضعالُت، وجم بمٗٞغ الخىُٟظي للخ٩ىمت ألامٍغ

م)". و٧ان َضٝ الخىُٓم صعاؾت َغ١ وؤؾالُب ألاصاء في ألاحهؼة الخىُٟظًت الُٟضعالُت، بهضٝ 1949-1947ألاولى(

الكامل لؤلحهؼة الىنى٫ بلى جدؿحن ؤصائها وجغقُض ؤوحه مهغوٞاتها. وجبجي َظا الخىحه الخىُٓمي مضزل ؤلانالح 

 الخىُٟظًت. ٦ما جم التر٦حز ٖلى الجىاهب الخمؿت الخالُت:

 الخىاػن بحن الهالخُاث واإلاؿئىلُاث؛ -

غ الخ٩ىمُت؛ - ٟحن، الخضماث الٗامت، هٓام خٟٔ الىزاث٤ والخ٣اٍع اث٠ واإلاْى  ؤصواث ؤلاصاعة مثل: اإلاالُت، الْى

 الخضازل والاػصواحُت  في ألاحهؼة الخ٩ىمُت؛ -

ت -  في الخىُٟظ جدذ مٓلت بقغاٝ مغ٦ؼي؛ الالمغ٦ٍؼ

 بٖاصة جىُٓم ألاحهؼة الخىُٟظًت. -

ت مً حهاث مخٟغ٢ت طاث ٖال٢ت، و٢امذ  خماص ٖلى ٞغ١ الٗمل اإلاخسههت واإلاخىٖى واجب٘ في ؤؾلىب الضعاؾت الٖا

ا للجىت الغثِؿُت التي ج٣ىص َظٍ الٟغ١. وجم الخىنل بلى الخىنُت بدبج َغ ي محزاهُت الٟغ١ اإلاخسههت بخ٣ضًم ج٣اٍع

ضاص محزاهُاث ألاحهؼة الخىُٟظًت،  اٖل إٖل خماصاث اإلاالُت، ووي٘ هٓام مخ٩امل ٞو ألاصاء، وجبؿُِ بحغاءاث مىا٢كت الٖا

 بما ٌؿهم في جسٌُٟ ج٩ال٠ُ الغ٢ابت ٖلى الخىُٟظ.

٨ُت في مُضان مغاحٗت ؤصاء ألاحهؼة الخىُٟظًت: َضٞذ َظٍ الخجغبت بلى بىاء ح هاػ خ٩ىمي ٢اصع ٖلى زاهُا: الخجغبت ألامٍغ

ج٣ضًم زضماث ٖامت مخمحزة بخ٩لٟت ا٢ل. وجبيذ الضعاؾت مضزل ؤلانالح الكامل لؤلحهؼة الخىُٟظًت، والتر٦حز ٖلى 

ت واإلاٗى٢اث التي جهاخبها. ٦ما ع٦ؼث الضعاؾت ٖلى بٖاصة حك٨ُل ز٣اٞت اإلاىٓماث  ؤؾالُب ألاصاء والٗملُاث ؤلاصاٍع

 في اإلا٣ام ألاو٫.الخىُٟظًت بما ًسضم اإلاؿخُٟضًً 

ت الخضًثت اإلاُب٣ت في ؤحهؼة ال٣ُإ الخام بلى ؤحهؼة  بالتر٦حز ٖلى جدؿحن ألاصاء. واٖخماص بصزا٫ ألاؾالُب ؤلاصاٍع

حر بإ٦ثر مً ( ) 37الضولت. و٦ظل٪ جِؿحر ؤلاحغاءاث، وج٣ضًم زضماث مخمحزة للمؿخُٟضًً. وهخج ؤًًا ًٖ اإلاكغوٕ جٞى

ٟي 1993ب٘ اإلاايُت مىظ ٖام بلُىن صوالع زال٫ الؿىىاث الؿ غ بلى ج٣لُو ٖضص مْى ٗؼي الؿبب في َظا الٞى م، َو

) ٠ في ٖام 377000الخ٩ىمت الُٟضعالُت بما م٣ضاٍع  م.1993م م٣اعهت بٗضصَم في ٖام 2000) مْى

٨ُت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام حؼءا ال ًخجؼؤ  مً ٖملُت ٦ما جُلب اٖخماص مىٓىمت ألامم اإلاخدضة ألامٍغ

ا اإلاالُت بلى مؿخىي صولي مٗتٝر  َغ ا اإلاداؾبُت وبٖضاص ج٣اٍع بنالح هٓامها ؤلاصاعي واإلاالي الغامي بلى الىنى٫ بمٗاًحَر

به ًخماشخى م٘ ؤًٞل اإلاماعؾاث اإلاخبٗت في ال٣ُإ الٗام وال٣ُإ الظي ال حهضٝ بلى جد٤ُ٣ الغبذ.  وجخُلب َظٍ 

ؽ الاؾخد٣ا١ لدسجُل اإلاٗامالث اإلاالُت، التي حُٗي نىعة ؤ٦ثر وا٢ُٗت ًٖ ألاصاء اإلاٗاًحر ؤن ج٣ىم اإلاداؾبت ٖلى ؤؾا

ُت الخابٗت إلاجلـ الغئؾاء الخىُٟظًحن، في  ت الٟٖغ والىي٘ اإلاالي للىخضاث الخ٩ىمُت، خُث ؤونذ اللجىت ؤلاصاٍع

ض ال ًخجاوػ احخمإ لها بغثاؾت ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة، باٖخماص َظٍ اإلاٗاًحر في مىٓماث ألا  مم اإلاخدضة في مٖى

2010. 
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لُت  ا 2006وفي حٍى ، ٖلى اٖخماص مىٓمت ألامم اإلاخدضة اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت 60/283،وا٣ٞذ الجمُٗت الٗامت في ٢غاَع

 الضولُت لل٣ُإ الٗام.

ت والاهخ٣ا٫ في بَاع الخجغبت الٟغوؿُت خى٫ بنالح هٓامها اإلاداؾبي للضول ججغبت ٞغوؿا في مُضان ؤلانالح: -2-2-4

وجلتها الخٗلُمت الٗامت  1994مً مداؾبت الهىضو١ بلى مداؾبت الظمت اإلاالُت للضولت ٞمىظ نضوع الخٗلُمت ؾىت 

ؤوث  01لخبجي ٖملُت ؤلانالح خُث هخج ًٖ َظٍ ال٨ٟغة نضوع ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت في  1997ؾىت

ول٣ض خل َظا ال٣اهىن لُٗىى ال٣اهىن  1998ٗامت للضولت لؿىت ًخىا٤ٞ م٘ ٖهغهت وبنالح اإلاحزاهُت ال 2001

 )37(٢مى آ.، نٟدت  .1959الًٗىي لؿىت 

حر الكٟاُٞت لخؿاباث الضولت زهاثو جغج٨ؼ ٖلى الاججاَاث الخضًثت لىٓام اإلاداؾبت  كمل ؤلانالح ٖلى جٞى َو

 ما ًلي:الٗمىمُت وحكمل َظٍ الخهاثو 

 ٌٗخمض ٖلى مباصت اإلاداؾبت الخانت باإلااؾؿاث الا٢خهاصًت التي حٗخمض ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١؛ -

 ٣ًىم ٖلى مبضؤ الكٟاُٞت واإلاؿاثلت مً ؤحل بُٖاء الهىعة الهاص٢ت لخؿاباث الظمت اإلاالُت للضولت؛ -

، واإلاداؾبت ال - ت التي ًمؿ٨ها آلامغون بالهٝغ ٗامت التي ًمؿ٨ها مبضؤ الٟهل بحن اإلاداؾبت ؤلاصاٍع

 اإلاداؾبىن الٗمىمُىن.

 ججغبت بلج٩ُا: -2-2-5

 (زبُُي و مىهه) بنالخا قمل جغؾاهت مً ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت هي: 2003باقغث بلج٩ُا ؾىت 

 ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ بىٓام اإلاحزاهُت؛ -

 بلٛاء ٢اهىن اإلاخٗل٤ بدىُٓم مجلـ اإلاداؾبت؛ -

ت.ال٣اهى  -  ن اإلاخٗل٤ باإلاحزاهُت واإلاداؾبت اإلاغجبُت بالبلضًاث وال٣ُاٖاث الجهٍى

غ٦ؼ َظا ؤلانالح بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى:  ٍو

ت ال٣ُض اإلاؼصوج؛ - خماص ٖلى هٍٓغ  الٖا

ُٗت اإلاخٗل٣ت باإلاسُِ اإلاداؾبي للضولت؛ -  بنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت وطل٪ بخدًحر الىهىم الدكَغ

خماص ٖلى مداؾبت الظمت ا -  إلاالُت للضولت.الٖا

 ججغبت الجؼاثغ: -2-2-6

ت مً مخُلباث مؿاٖضة ٖلى جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ  حر مجمٖى ت جٞى ًخىحب ٖلى الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

الٗام ومجها بنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت وبًجاص هٓام مداؾبي حضًض، زانت بٗض ججمُض مكغوٕ اإلاسُِ 

ٞت بلى حُٛحر ؤؾاؽ ال٣ُاؽ اإلاداؾبي بما ٌؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ ؤلاٞهاح ال٩امل ًٖ التزاماث اإلاداؾبي للضولت ()، بيا

ب الٗاملحن في ال٣ُإ الٗام،  ت الؿلُت، وجإَُل وجضٍع وخ٣ى١ الىخضاث الخ٩ىمُت، م٘ الٗمل ٖلى جس٠ُٟ مغ٦ٍؼ

حر الضٖم واإلاؿاهضة الؿُاؾُت مً َٝغ مخسظي ال٣غاعاث، باإلياٞت ٚلى يغوعة جبج ي ج٣ىُاث وج٨ىىلىحُا خضًثت وجٞى

جي، صمضوم، و الخاج،  في اإلااؾؿاث الٗمىمُت.  )2021(مٚغ

 ججغبت صولت الاماعاث الٗغبُت ) بماعة ابى ْبي(: -2-2-7
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٤ ا ؾاؽ اٖخمضث اماعة ابى ْبي ؾاب٣ا الاؾاؽ الى٣ضي في مداؾبت الىخضاث الخ٩ىمُت ل٨ً جدىلذ هدى اإلاداؾبت ٞو

٣ٞض بضء مكغوٕ اٖخماص اإلاٗاًحر في ابى ْبي ٖام   )IPSASsالاؾخد٣ا١ م٘ اٖخماص مٗاًحر اإلاداؾبت الخ٩ىمُت الضولُت(

٣ا ٫(2010)، وجم بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت للٗام (2009( ) لبٌٗ ؤلاصاعاث والبلضًاث وحكمل َظٍ ال٣ىاثم IPSASsم) ٞو

اإلاالي والخٛحراث في خؿاب خ٩ىمت ابى ْبي و٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت وم٣اعهت ٧ل مً ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي و٢اثمت ألاصاء 

غي،  اإلاىاػهت واإلابالٜ الٟٗلُت ًٞال ًٖ ملخو بالؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاهمت واًًاخاث ازغي.  .)2021(الٍٛغ

 زاجمت:

 ت:جىنلىا بلى حملت الىخاثج الخالُفي جهاًت َظٍ الضعاؾت 

اع الىٓغي إلاداؾبت ال٣ُإ الٗام؛ -  جبجي مٗاًحر مداؾبت ال٣ُإ الٗام مً قإهه بىاء وصٖم ؤلَا

تراٝ الضولي بمٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في جؼاًض مؿخمغ؛ -  الٖا

 الضو٫ اإلاخ٣ضمت هي ؤ٦ثر الضو٫ جُب٣ُا للمٗاًحر؛ -

لى ؤؾاؽ ٢ابل للم٣اعهت  )٣IPSASُإ الٗام ( ٌؿمذ جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت لل - حر مٗلىماث مهمت ٖو بخٞى

غاى الخدلُل.  أٚل

لى يىء الىخاثج الؿاب٣ت الظ٦غ، ٞل٣ض ٢مىا با٢تراح الخىنُاث الخالُت:  ٖو

 الٗمل ٖلى بنضاع ٢ىاهحن مً قإجها ؤن جيهئ بِئت مىاؾبت لخُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت لل٣ُإ الٗام؛ -

 ؛IPSASجاعب الضولُت الىاجخت في مجا٫ جبجي مٗاًحر الاؾخٟاصة مً الخ -

 لل٣ُإ الٗام ٦م٣ُاؽ ًضعؽ في الجامٗاث.يغوعة بصعاج مبدث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  -

 ٢اثمت اإلاغاح٘:

م خٟصــــخي  )1 ــــاوي، مــــٍغ غ هٓــــامهــــىع الــــضًً مٍؼ اإلاداؾــــبت  ؤَمُــــت جبجــــي مٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام فــــي جُــــٍى

ت، ). 2019الٗمىمُت في الجؼاثغ. (  ).01(02مجلت ؤعناص للضعاؾاث الا٢خهاصًت وإلصاٍع

ـــُت ٢مـــــى. ( )2 ). اإلاٗـــــاًحر اإلاداؾـــــبُت الضولُـــــت لل٣ُـــــإ الٗـــــام ٦ًـــــغوعة لخىخُـــــض مماعؾـــــاث اإلاداؾـــــبت الٗمىمُـــــت 2021آؾــ

ت للضعاؾاث اإلاداؾبُت واإلاالُت، وخماًت اإلاا٫ الٗام.   .37-36)، الهٟداث 02(07اإلاجلت الجؼاثٍغ

). هدى بؾتراجُجُت جىا٣ُٞت لخبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗـام 2020بغاَُم زمِؿت، و ٦ما٫ بً مىسخى. ( )3

IPSAS . ،91)، نٟدت 01(07مجلت اإلاضبغ. 

ث صعاؾـــا). ججـــاعب بٗـــٌ الـــضو٫ الٗغبُـــت فـــي جُبُـــ٤ مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت. 2017بـــال٫ قـــُذي، و ؾـــامُت ٣ٞحـــر. ( )4

 .118)، نٟدت 02(17ا٢خهاصًت، 

). جبجــــي اإلاٗــــاًحر اإلاداؾــــبُت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام ٦ــــإصاة لخدؿــــحن حــــىصة ال٣ُــــاؽ وؤلاٞهــــاح 2021بــــً عخــــى ٢ــــاصة. ( )5

لـــــىم الدؿـــــُحر، ؾـــــُضي 76-75-74اإلاداؾـــــبي فـــــي الجؼاثـــــغ( ؤَغوخـــــت ص٦خـــــىعاٍ).  ـــــت ٖو . ٧لُـــــت الٗلـــــىم الا٢خهـــــاصًت والخجاٍع

 بـ.بلٗباؽ: حامٗت حُاللي الُا
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ش). آٞــا١ جبجــي اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام (  )6 ) وصوعَــا فــي IPSASزًــحر زبُُــي، و ًــىوـ مىهــه. (بــال جــاٍع

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثغي.  ت للضعاؾاث اإلاداؾبُت واإلاالُت، جٍُى  .104)، نٟدت 02(2016اإلاجلت الجؼاثٍغ

ـــضع. (بـــال جـــاع  )7 ـــ٤ مٗـــاًحر زلـــ٠ هللا بـــً ًىؾـــ٠، و مٗـــاف ٢ٍى ُـــت فـــي الجؼاثـــغ ٞو ٍش). مخُلبـــاث جُبُـــ٤ اإلاداؾـــبت الٗمىم

 .285)، نٟدت 02(31مجلت الخ٣ى١ والٗلىم ؤلاوؿاهُت، . IPSASاإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

حر قال٫. ( )8 . 52). آٞـا١ بنـالح هٓـام اإلاداؾـبت الٗمىمُـت الجؼاثـغي الخـام بدىُٟـظ الٗملُـاث اإلاالُـت للضولـت. 2014َػ

لىم الدؿُحر، بىمغصاؽ: حامٗت ؤمدمض بى٢غة ٧لُت ال ت ٖو  .-بىمغصاؽ-ٗلىم الا٢خهاصًت، الخجاٍع

ــغي. ( )9 ). صوع جُبُــ٤ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت فــي ال٣ُــإ الٗــام فــي جغقــُض اإلاىاػهــت 2021نــضام خمــضان ٨ٖــٌ الٍٛغ

 ؿىصان للٗلىم والخ٨ىىلىحُا.. ٧لُت صعاؾاث الٗلُا، الؿىصان: حامٗت ال175الٗامت والغ٢ابت ٖلى الاصاء اإلاالي. 

ــــت. ( )10 ـــؼ الكــــٟاُٞت 2020ٖٟـــاٝ لىماًٍؼ ). الخىحـــه هدــــى جبجـــي اإلاٗــــاًحر اإلاداؾـــبُت الٗمىمُــــت الضولُـــت وصوعٍ فــــي حٍٗؼ

 .220)، نٟدت 02(04مجلت بياٞاث ا٢خهاصًت، وم٩اٞدت الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي في الجؼاثغ. 

ــــت. ( )11 ـــؼ الكــــٟاُٞت  ). الخىحـــه هدــــى جبجـــي اإلاٗــــاًحر 2020ٖٟـــاٝ لىماًٍؼ اإلاداؾـــبُت الٗمىمُــــت الضولُـــت وصوعٍ فــــي حٍٗؼ

 .216)، نٟدت 02(04مجلت بياٞاث ا٢خهاصًت، وم٩اٞدت الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي في الجؼاثغ. 

باهــت، و ٖبــض الخمُــض خؿــُاوي. ( )12 ــ٤ مٗــاًحر 2021ٞخدُــت بٖى ). ٖهــغهت هٓــام اإلاداؾــبت الٗمىمُــت فــي الجؼاثــغ ٞو

 .251)، نٟدت 01(10مجلت اإلااؾؿت، ٗام. اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ ال

٣ا إلاٗاًحر اإلاداؾـبت 2021مدمض مٗغوٝ حجى، و مدمض مغوان الٗصخي. ( )13 ). بم٩اهُت جبجي ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٞو

مجلت الجامٗت الضولُت لل٣ُإ الٗام في اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت في ٞلؿُحن ( صعاؾت مُضاهُت ٖلى اإلاداٞٓاث الجىىبُت). 

ت، ؤلاؾالمُت للضعاؾاث   .33)، نٟدت 04(29الا٢خهاصًت وؤلاصاٍع

م خٟصخي. ( )14 اوي، و مٍغ غ هٓام 2019هىع الضًً مٍؼ ). ؤَمُت جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في جٍُى

ت، اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ.   .149-148-147)، الهٟداث 01(02مجلت ؤعناص للضعاؾاث الا٢خهاصًت وؤلاصاٍع

جـــي، ػ٦غ  )15 ـــت فـــي ْـــل 2021ٍـــا صمـــضوم، و ٖـــامغ الخـــاج. (ولُـــض مٚغ ). م٣اعبـــت اإلاداؾـــبت الٗمىمُـــت فـــي البِئـــت الجؼاثٍغ

ٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام  ـــ٘ والخدــــضًاث-IPSASالخىحــــه هدــــى م )، 01(21مجلــــت الٗلــــىم ؤلاوؿــــاهُت، . -الىا٢ـ

 .117نٟدت 
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اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  الخجاعب الضولُت والٗغبُت في بنضاع  وجبني اإلاٗاًحر 

 وآٞا١ الاؾخٟاصة منها مدلُا

International and Arab experiences in issuing and adopting international accounting 

standards in the public sector and the prospects of using locally 
او ٖبض الح٤ /حامٗت جُاعث /الجؼاثغ يص. ٍػ  

Dr. ZIANI ABDELHAK/ UNIVERSITY OF TIARET/ALGERIA 

 زالضي ناعة / حامٗت جُاعث / الجؼاثغ

KHALDI SARA / UNIVERSITY OF TIARET/ ALGERIA  

 

 ملخو الضعاؾت:

ُـت فـي ال٣ُـإ َضٞذ َظٍ الضعاؾت الى بُان ؤَم الضعوؽ اإلاؿخٟاصة مً الخجاعب الضولُت والٗغبُت في الاهخ٣ا٫ للمٗاًحر اإلاداؾـبُت الضول     

، و ؤَم الاعقاصاث اإلام٨ً ألازظ بها مً ؤحل وي٘ اؾتراجُجُت جىا٣ُٞت مد٨مـت جم٨ـً الجؼاثـغ مـً الخىحـه هدـى اٖخمـاص ؤؾـاؽ  IPSASالٗام

ــظا مـــً زــال٫ ٖـــغى اإلاٗـــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُـــت لل٣ُــإ الٗـــام ومخُلبـــاث  ٣ـــا للمٗــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُــت لل٣ُـــإ الٗـــام ،َو الاؾــخد٣ا١ ٞو

خمـاص ٖلـى اإلاـىهج الىنـٟي زـم ج٣ؿـُم الضعاؾـت الـى مدـىعًٍ عثِؿـُحن ًخًـمً ألاو٫ مجهمـا مًـمىن اإلاٗـاًحر اإلاداؾـبُت الضولُـت  جُب٣ُهـا ،بااٖل

 لل٣ُإ الٗام  ،ؤما الثاوي ٞخًمً الخجاعب الضولُت والٗغبُت في جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ومخُلباث طل٪.

ــت مـوزلهـذ الضعا  ؤن جُبُــ٤ اإلاٗـاًحر اإلاداؾــبُت الضولُـت لل٣ُــإ الٗـام ٌٗمــل ٖلـى جدؿــحن وبزـغاء البُاهــاث الىخــاثج ؤَمهـا:  ًؾــت بلـى مجمٖى

ــــــؼ ع٢ابــــــت ألاصاء اإلاــــــالي الخ٩ــــــىمي وجدؿــــــحن الكــــــٟاُٞت واإلاؿــــــاءلت ٖــــــً  اإلاالُــــــت مــــــً ؤحــــــل عؾــــــم ؾُاؾــــــاث مالُــــــت عقــــــُضة، باإليــــــاٞت بلــــــى حٍٗؼ

 الٗامت. الخسهُهاث الىاعصة في اإلاىاػهت

غ مالُت، ؤؾاؽ ه٣ضي، ؤؾاؽ اؾخد٣ا١، حـىصة بُاهـاث مالُـت،  ال٩لماث اإلاٟخاخُت: ٢ُإ ٖام، مٗاًحر مداؾبُت صولُت في ٢ُإ ٖام، ج٣اٍع

 هٓام مداؾبي خ٩ىمي.

Abstract:  

This study aimed at identifying the most significant lessons learned from international and Arab experiences in the 

transition to the international accounting standards for the public sector, and possibly the most important guidelines in 

order to elaborate a consensual strategy, which enables Algeria to move towards the adoption of the accrual basis in 

accordance with the international accounting standards for the public sector. This is through the presentation of the 

international accounting standards for the public sector as well as the requirements for their application, depending on the 

descriptive approach. Besides, the study was divided into two main sections, the first includes the content of the 

international accounting standards for the public sector, while the second deals with the international and Arab experiences 

in the application of international accounting standards for the public sector and its requirements. 

The study concluded with a set of results, the most important are: the application of international accounting standards for 

the public sector works to enhance and enrich the financial statements so as to formulate prudent fiscal policies, in addition 

to promoting the control of government financial performance and improving transparency and accountability for the 

allocations contained in the general budget.  

Keywords: Public sector, international accounting standards in a public sector, financial reports, Cash basis, Accrual basis, 

financial statements quality, Government accounting system. 
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 م٣ضمت:

هـىع  تٖٝغ الٗالم فـي ال٣ٗـىص ألازحـرة جُـىعاث ا٢خهـاصًت واحخماُٖـت وؾُاؾـُ ،جغجـب ٖجهـا اجهُـاع الخـىاحؼ بـحن الـضو٫ ْو

الاجٟا٢ُاث الضولُت، مما اصي الى احغاء انـالخاث قـاملت إلاسخلـ٠ ألاهٓمـت والؿُاؾـاث اإلاغجبُـت بالخ٩ىمـاث، و٢ـض حـاء 

ـــرة فـــــي الانـــــالح اإلاداؾـــــبي فـــــي ٢لـــــب مبـــــاصعاث الانـــــالخ ـــراث ال٨بحــ ـــ٠ الخ٩ىمـــــاث هٓـــــغا للخٛحــ ـــي جبىتهـــــا مسخلــ اث الكـــــاملت التــ

اوكُتها ،خُث ٧اهذ َىا٥ حهىص خثِثت ٖلى اإلاؿخىي الـضولي ،زانـت مـً ٢بـل اإلاىٓمـاث والهُئـاث الضولُـت التـي حٗمـل 

ـــا الدجـــغ الاؾاســـخي غ اإلاداؾـــبت ٖبـــر حمُـــ٘ اهدـــاء الٗـــالم اصعا٧ـــا مجهـــا إلاى٢ـــ٘ اإلاداؾـــبت باٖخباَع لؤلوكـــُت اإلاالُـــت  ٖلـــى جُـــٍى

الخ٩ىمُــــــت وؾــــــُٗا مجهــــــا إلاؿــــــاًغة َــــــظٍ الخُــــــىعاث ،مــــــً زــــــال٫ جىخُــــــض وجــــــإَحر اإلاٟــــــاَُم والاؾـــــــ اإلاخٗل٣ــــــت باإلاداؾــــــبت 

 الٗمىمُت.

هـــــخج ٖـــــً َـــــظٍ الجهــــــىص انـــــضاعا مٗـــــاًحر مداؾـــــبُت صولُــــــت مخٗل٣ـــــت بالخ٩ىمـــــاث، مـــــً َــــــٝغ مجلــــــ اإلاٗـــــاًحر اإلاداؾــــــبُت 

ت واإلادلُت، والـظي ؤؾـدبض٫ ؾـىت لخىاو٫ ٢ًاًا  1984ؾىه  GASBالخ٩ىمُت  غ اإلاالُت في الخ٩ىماث اإلاغ٦ٍؼ  2004الخ٣اٍع

ـــبُ ٗــــاًحر اإلاداؾـ ُــــإ الٗــــام  تبمجلـــــ اإلا ُــــث IPSASBالضولُــــت لل٣ ؤنــــبذ بٗــــضَا الجهــــت الغؾــــمُت اإلاهــــضعة للمٗــــاًحر  خ

٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ والتي جبىتها الٗضًض مً الضو٫. IPSASاإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام   ٞو

ــا مــً الــضو٫ ،و مــازغا بــضؤث حٗخبــر هُىػٍلىــضا الؿــبا٢ت فــي َــظا اإلاجــا٫ و  ،جلحهــا ٧ــل مــً ؤؾــترالُا و اإلامل٨ــت اإلاخدــضة و ٚحَر

ذ ،ؤلاماعاث و ألاعصن في الخدى٫ هـي ألازـغي بلـى ؤؾـاؽ الاؾـخد٣ا١ اإلاداؾـبي فـي ال٣ُـإ  بٌٗ الضو٫ الٗغبُت مثل ال٩ٍى

غ اإلاالُـــت اإلاٗـــضة مـــً ٢بـــل ،هٓـــغا إلاـــا لهـــظٍ ألا IPSASالٗـــام و جبجـــي مٗـــاًحر  زحـــرة مـــً اَمُـــت بالٛـــت فـــي الاعج٣ـــاء بجـــىصة الخ٣ـــاٍع

ٖلــى ال٣ُــإ الٗــام مــً اجســاط ال٣ــغاعاث الهــاثبت ،والجؼاثــغ ٖلــى ٚــغاع  نماؾؿــاث ال٣ُــإ الٗــام وفــي مؿــاٖضة اإلاؿــاولح

اصٍ بكـ٩ل ًخىاٞــ٤ الٗضًـض مـً الــضو٫ ؾـٗذ هــي الازـغي الــى مىا٦بـت َــظٍ الخُـىعاث بهـضٝ جُبُــ٤ هٓـام حضًــض ًـخم اٖــض

 .IPSASم٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

ال٣ُإ الٗام الؾخ٣با٫ وجىُٟظ اؾاؽ الاؾخد٣ا١ ،وجبجي  تلظل٪ حاءث َظٍ الىع٢ت البدثُت لخىيُذ ٦ُُٟه تهُئت بِئ

ثـضة فـي مجـا٫ ٖهـغهت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُـإ الٗـام وطلـ٪ مـً زـال٫ الاؾـخٟاصة مـً ججـاعب بٗـٌ الـضو٫ الغا

ألاهٓمـــــــــــــت اإلاداؾـــــــــــــبُت الٗمىمُـــــــــــــت و جبجـــــــــــــي ؤؾـــــــــــــاؽ الاؾـــــــــــــخد٣ا١ و٢ـــــــــــــض جـــــــــــــم ازخُـــــــــــــاع ججغبـــــــــــــت هُىػٍلىـــــــــــــضا ،والتـــــــــــــي حٗـــــــــــــض 

وججغبــــت اؾـــــترالُا التـــــي ال ج٣ــــل ؤَمُـــــت ٖــــً ججغبـــــت هُىػٍلىـــــضا ،اإلاجـــــا٫  ججغبتحــــضًغةباالَخمام ٧ىجهـــــا صولــــت عاثـــــضة فـــــي َــــظا

ــا، بي باٖخباَع ـــ٤  وججغبــت ٧ـــل مــً الاعصن وامـــاعةؤبْى ؤو٫ الـــضو٫ الٗغبُـــت التــي جبيـــذ جُبُــ٤ اإلاٗـــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُـــت ٞو

 ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١.

 مك٩لت الضعاؾت:

ٟٞـــي اإلاى٣ُـــت الٗغبُـــت ٣ٞـــض جبيـــذ ٧ـــل مـــً  ،جبيـــذ الٗضًـــض مـــً الـــضو٫ الٗـــالم مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت فـــي ال٣ُـــإ الٗـــام

٦مــا ان ،مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت فــي ال٣ُــإ الٗــام  2018م الٗغبُــت اإلاخدــضة ٖــا ثامــاع وؤلا  ،2015اإلامل٨ــت ألاعصهُــت ٖــام 

خغػ الٗضًض مجها ؤو٢ض  ،جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام الؿبا٢ت لخبجي و  صو٫ الاجداص الاوعوبي ٧اهذ هي

 لٗــــالمؿــــخىي امٖلــــى  فــــي ال٣بــــى٫ اإلاتزاًــــض تمهمــــ ةوهـــي زُــــى ،ٖخمــــاص اإلاٗــــاًحر الضولُــــت ال٩املــــت ابالٟٗـــل ج٣ــــضما ٦بحــــرا هدــــى 

 :في  الخالُت تالضعاؾ تومً زم جمثلذ مك٩ل،للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام 
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ما هي ؤَم الضعوؽ اإلاؿخسلهت مً الخجاعب الضولُت والٗغبُت في مجا٫ جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ 

ت الاؾخٟاصة منها?  الٗام والتي ًم٨ً للبِئت الجؼاثٍغ

ىض ُت الخالُت:ٍو  عج جدذ َظا الُغح ألاؾئلت الٟٖغ

 ٠ُ٦ ٧ان ْهىع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام؟ وما َى مًمىجها؟ 

  ما هي الاؾتراجُجُت اإلاخبٗت مً َٝغ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُتIPSASB    في اٖضاص مٗاًحرIPSAS؟ 

 ُت؟اللضولُت واإلاازغة ٖلى حىصٍ البُاهاث اإلاما هي الخهاثو التي جخمحز بها اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ا 

 ُــت الالبُاهــاث اإلا ةالــضو٫ ٖلــى جدؿــحن حــىص ةَــل ؾــاَمذ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام فــي مؿــاٖض

 اإلاؿاولحن ٖلى ال٣ُإ الٗام في جغقُض ٢غاعاتهم؟ ةومؿاٖض

  ٕٖضاص هٓام مداؾبي حضًض للضولت في الجؼاثغ؟بما هي م٣ىماث هجاح مكغو 

 َضاٝ الضعاؾت:ؤ

 َضاٝ هي:مً ألا  تتهضٝ الضعاؾت الى جد٤ُ٣ حمل

 ُلخبجي اإلاٗـاًحر اإلاداؾـبُت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام  تمد٨م تمداولت الخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت وي٘ اؾتراجُجُت جىا٣ٞ

 اإلاداؾـــبُت الضولُـــت لل٣ُـــإ ر مٗـــاًحلل فـــي الجؼاثـــغ مـــً زـــال٫ الاؾـــخٟاصة مـــً الخجـــاعب الضولُـــت والٗغبُـــت اإلاُب٣ـــت

 الضولُت؛الٗام 

 ٞهم ٞلؿٟه ومًمىن وزهاثو اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام؛ 

  ًـ٤ ألا حل الا ؤحؿلُِ الًىء ٖلى اإلاغاخل اإلاخابٗت م ـ٤ هخ٣ا٫ مـً اإلاداؾـبت ٞو ؾـاؽ الى٣ـضي الـى اإلاداؾـبت ٞو

 ؾاؽ الاؾخد٣ا١؛ؤ

  ــ جُبُــ٤ اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام مــً زــال٫صوع صعاؾــت الخجــاعب الضولُــت  ًمــ تٖــغى مجمٖى

 والٗغبُت في َظا اإلاجا٫.

 الضعاؾت: تَمُؤ

َـــاع َـــا بالتـــي جخمخـــ٘ بهـــا مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام، باٖخباع  تَـــظٍ الضعاؾـــت فـــي اإلا٩اهـــت الهامـــ تَمُـــؤجخمثـــل 

٩ـال٠ُ الخ٣ُ٣ُـت لـئلصاعة، ٖالمي مىخض للمداؾبت في ال٣ُإ الٗام ٌؿاٖض ٖلى الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ؤًٞـل ٖـً الخ

 ةجم٨ـــً مـــً جد٣ُـــ٤ الخدؿـــحن اإلايكـــىص فـــي نـــى٘ ال٣ـــغاع فـــي ؤلاصاعة الٗمىمُـــت، ٦مـــا ًًـــمً جُب٣ُهـــا مٗلىمـــاث طاث حـــىص

 ٖاإلاُت.

 مهُلحاث الضعاؾت:

خؿب مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت فـي ال٣ُـإ الٗـام هـي  مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام: .1

بعقــاصًت ٌؿـــدىض الحهـــا اإلاهىُــىن لـــضٖم احتهـــاصاتهم، تهــضٝ بلـــى ج٣لُـــل صعحــت الازـــخالٝ فـــي ٖبــاٍع ٖـــً ٢ىاٖـــض 

 الخٗبحر ؤو اإلاماعؾت في الٓغوٝ اإلادكابهت.

ـا مـً الاخـضار ٖىـض  ؤؾاؽ الى٣ضي: .2 حَر ٣ت التي ًـخم مـً زاللهـا حسـجُل اإلاٗـامالث ٚو ؾـخالم او اَى الٍُغ

 .صٞ٘ الى٣ضًت
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٣ت التي ً ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١: .3 ا مً الاخضار ٖىض خضوثها َى الٍُغ حَر خم مً زاللها حسجُل اإلاٗامالث ٚو

 .زغ عحعيإجها حسجل اإلاٗامالث بؤي ؤو صٞ٘ الى٣ضًت ؤؾخالم ابٌٛ الىٓغ ًٖ 

 :مىهجُت الضعاؾت

ٖخمــاص فــي َــظٍ الضعاؾــت ٖلـــى الا  ملخد٣ُــ٤ اَــضاٝ الضعاؾــت وؤلاحابــت ٖلــى الدؿــائالث ونــىال الــى الىخــاثج والخىنــُاث، جــ

ـاع اإلاٟـاَُمي للمٗـاًحر اإلاداؾـبُت الضولُـت فـي ال٣ُـإ الٗـام وصعاؾـت مخُلبـاث الاهخ٣ـا٫ هدـى اإلاىهج ال ىنٟي في يـبِ ؤلَا

 التي ًم٨ً الاؾخٟاصة مجها. IPSASؾاؽ الاؾخد٣ا١، وهخاثج ججاعب الضولُت والٗغبُت في مجا٫ جبجي مٗاًحر ؤ

 ُماث الضعاؾت:ؿج٣ 

 مدىع بدُث ًخًمً ٧ل ت ا زاجممجلحه تعثِؿُحن، مؿبى٢حن بم٣ضم مدىعًٍؾىٗالج مىيٕى الضعاؾت مدل البدث في 

 حاهبا مً حىاهب الضعاؾت ٖلى الىدى الخالي:

  اإلادىع الاو٫: مًمىن اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗامIPSAS؛ 

  اإلادــــىع الثــــاوي: الخجــــاعب الضولُــــت والٗغبُــــت فــــي جُبُــــ٤ اإلاٗــــاًحر اإلاداؾــــبُت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــامIPSAS 

 طل٪. ومخُلباث

 : مًمىن مٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام٫ و ألا  دىع اإلا

ـــبت الٗمىمُــــت ا٢امــــذ اإلاماعؾــــاث اإلاداؾــــبُت فــــي ال٣ُــــإ الٗــــام ٖلــــى     ـــ٘ الٗملُــــاث بزخهــــام اإلاداؾـ ٖخمــــاصا ٖلــــى اخدبـ

ها زــال٫  ُلتــزم الىٓــام لالؿــىت اإلاالُــت، مٟهــىم اإلاىاػهــت الٗامــت التــي ج٣ــضع الاًــغاصاث والى٣ٟــاث الىاحــب جدهــُلها او نــٞغ

الٗمــــىمي ب٣ُــــىص اإلاىاػهــــت زـــال٫ الؿــــىت اإلاالُــــت صون الخــــغوج بال ؤن اإلاٗـــاًحر اإلاداؾــــبُت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام اإلاداؾـــبي 

 .ال٣ُإ الٗام تمً اإلاباصت واإلاماعؾاث اإلاؿخدضزت يمً مالُ تمجمٖىزغحذ ًٖ الغئٍا الخ٣لُضًت مً زال٫ 

 ؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗاماإلاٗاًحر اإلادا تماَُ-1

٠ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام1-1  :حٍٗغ

هــا مجلـــ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت فــي ال٣ُــإ الٗــام  تــراٝ وال٣ُــاؽ والٗــغى »باجهــا  IPSASBٖٞغ جىضــر مخُلبــاث الٖا

، 2009(ؤلاجدــــاص الــــضولي للمداؾــــبحن،  «الٗــــامالبُاهــــاث اإلاالُــــت طاث الٛــــغى فــــي خــــضار والاٞهــــاح التــــي جدىــــاو٫ الٗملُــــاث وألا 

تهـــا الضعاؾـــت ع٢ـــم وفـــي هٟــــ الؿـــُا١ .)20نـــٟدت  جهـــا إجدـــاص الـــضولي للمداؾـــبحن بالللجىـــت ال٣ُـــإ الٗـــام الخابٗـــت ل 13ٖٞغ

زــغي فــي ال٣ــىاثم اإلاالُــت خـضار ألا مــً اإلاٗــامالث وألا  تهـىإ مُٗىــؤ جبـحن ٦ُــ٠ ًجــب ان جــى٨ٗـ تٖــً بُاهــاث عؾــمُة ٖبـاع 

ـــل الخ٩ىمُــــت،  ٣ـ ـــر  لــــظل٪ ٞــــااللتزام بمٗــــاًحر مداؾــــبُت مىزــــى١ ومٗتــــٝر بهــــاٞو ا للخهــــى٫ ٖلــــى ٖــــغى ٖــــاص٫ ٌٗخبـ يــــغوٍع

 .)99، نٟدت 2016(زبُُي زًُغ و مىهت ًىوـ،  ل٣ىاثم اإلاالُتل

ٗــــاًحر اإلا ـــا ؾــــب٤ ًم٨ــــً الاؾــــخيخاج بــــان اإلا ٗــــاًحر وممـ ـــي م ٗــــام هـ ُــــإ ال ـــبُت الضولُــــت لل٣ ـــجداؾـ ُـ ـــم ٦ُٟ ٖــــغى ب تد٨ـ ٖــــضاص و

ٖتراٝ وال٣ُاؽ لٗىانغ َظٍ ال٣ىاثم اإلاالُت، و٢ىاٖض الا  َغ١ الٗغى ومدخىي  اإلاٗلىماث اإلاالُت لل٣ُإ الٗام، وحٗالج

 ٤  ؾاؽ الاؾخد٣ا١.ؤال٣ىاثم، واإلاٗالجاث اإلاداؾبُت للٗملُاث اإلاالُت ٞو

 ؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام:ؤَمُت مٗاًحر اإلادا1-2
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ُــؤج٨دســخي اإلاٗــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗـــام  فـــي جدؿــحن اإلاسغحــاث اإلاداؾـــبُت واإلاالُــت لل٣ُــإ الٗـــام ة ٦بحــر  تَم

 وهظ٦غ مجها ما ًم٨ً: 

  ـ٤ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت حؿاَم بك٩ل ٦بحر فـي جد٣ُـ٤ جىاٞـ٤ الؿُاؾـاث اإلاداؾـبُت ٖلـى اإلاؿـخىي الـضولي ٖـً ٍَغ

البُاهــاث اإلاالُــت  ةحــل الاعج٣ــاء بجــىصؤاإلاسخهــحن فــي مجــا٫ اإلاداؾــبت مــً للمهىُــحن وجىححهــاث م بعقــاصاث ج٣ــضً

اإلا٣اعهــت للمٗلىمــاث  تلــى جدؿــحن ٢ابلُــب تيــاٞبٞهــاح ال٩امــل ٖــً اليكــاٍ وخــضاث ال٣ُــإ الٗــام وجد٣ُــ٤ ؤلا 

حر قال٫، ( اإلاالُت بحن مسخل٠ الٟتراث ٖلى اإلاؿخىي الضولي  ؛)52، نٟدت 2014َػ

  ٦مــا جــاصي اإلاٗــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُــت فــي ال٣ُـــإ الٗــام صوعا َامــا فــي جىخُـــض اإلاماعؾــاث اإلاداؾــبُت للىخـــضاث

٣ـ ٤ جد٤ُ٣ الخ٣اعب ُٞما ًسو ٍَغ ـغى البُاهـاث اإلاالُـت ب تالخ٩ىمُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي، ًٖ ٍَغ ٖـضاص ٖو

ـ٘ لىخضاث ال٣ُإ الٗام، وحصج غ وجدـضًث هٓـم اإلاداؾـبت الٗمىمُـت والٞغ ُ٘ الخيؿ٤ُ اإلاداؾبي الضولي لخٍُى

 باٙل اإلاالي لل٣ىاثم اإلاالُت الخ٩ىمُت؛مً حىصٍ ؤلا 

  ٍـــبُت الضولُـــــت لل٣ُـــــإ الٗـــــام اهخـــــاج ''خؿـــــاباث مىخـــــضة'' جهـــــ٠ اليكـــــا ٌؿـــــخٗان ٖلـــــى جُبُـــــ٤ اإلاٗـــــاًحر اإلاداؾــ

 الا٢خهاصي للضولت؛

 ــــ غ مجمٖى ٣ــــا ٞهــــاح وؤلا ؾُاؾــــاث ؤلا  مــــً الىؾــــاثل ل٣ُــــاؽ تجــــٞى اإلاداؾــــبي، ألؾــــاؽ الاؾــــخد٣ا١ بــــاٙل اإلاــــالي ٞو

 ؾاؽ الى٣ضي؛ًٞال ًٖ ألا 

 ُــــ حن، ومــــً زــــم ب تبلٛــــاإلااإلاٗلىمــــاث اإلاالُــــت الخ٩ىمُــــت  تحؿــــمذ بخدؿــــحن هٖى لــــى اإلاؿــــخسضمحن الخــــاعحُحن واإلاــــضٍع

 ِ اإلاالي مما ًاصي الى ججىب الٟؿاص وؾىء الاصاعة.بًؼصاص الً

 ُت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام بؾتراجُجو  وكإة-2

خي للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام 2-1  :الخُىع الخاٍع

وصــخئ فــي ؤخُــث  ،GASBالٗمىمُــت مٗــاًحر اإلاداؾــبت  ـمجلــ إةاإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام ليكــ إةحٗــىص وكــ

ـت واإلادلُـت ول٣ـض لخىـ FAFقغاٝ اإلااؾؿت اإلاداؾـبُت اإلاالُـتبجدذ  1984 غ اإلاالُـت فـي الخ٩ىمـاث اإلاغ٦ٍؼ او٫ ٢ًـاًا الخ٣ـاٍع

غ اإلاالُــت  ال٣ــىاثم اإلاالُــت التــي حٗــضَا توكــاء َــظا اإلاجلـــ الخ٣صــخي فــي ٢ابلُــإلالــضاٞ٘ ٧ــان  الخ٩ىمــاث للم٣اعبــت مــ٘ الخ٣ــاٍع

٨ُت اخخما٫ اٞالؽ. الا٢خهاصًت، اإلااؾؿاثالتي حٗضَا   وطل٪ ٖىضما وحهذ بٌٗ الهضن ألامٍغ

لُت ؤنضاع بًً جم ؤ ى  1984و٫ مُٗاع في حٍى اإلاُٗاع اإلالؼم الغؾمي الىاحـب ٖلـى حمُـ٘ اإلاداؾـبحن ومغا٢بـي الخؿـاباث  َو

 .)100-99، الهٟداث 2016(زبُُي زًُغ و مىهت ًىوـ،  جُب٣ُه ٖلى الىخضاث الخ٩ىمُت

غو بـضؤث اإلاغخلـت ألا  1997 وفـي ٖـام ـ٤     IPSASلـى مـً بغهـامج اإلاٗـاًحر بخُـٍى ؾـدىاص الـى اإلاٗـاًحر ؾـاؽ الاؾـخد٣ا١ باال ؤ ٞو

ش، وطلــ٪ فــي خــضوص  نــضاعتها اإلاٗضلــت بٗــض طلــ٪بو٫ ؤ 1997ختــى اوث  IASBالهــاصعة مــً IAS الضولُــتاإلاداؾــبُت  الخــاٍع

 جُب٣ُها ٖلى ال٣ُإ الٗام. ت٢ابلُ

ٖلى  8اإلاُٗاع ع٢م  1بلى مً اإلاُٗاع ع٢م  اىهت مً زماهُت مٗاًحر بضءمخ٩ تمجمٖى PCSال٣ُإ الٗام  تنضعث لجىؤخُث 

وهـي  2001ياُٞت، وطلـ٪ فـي حـىان بمٗاًحر ت عبٗؤنضاع بوا٣ٞذ اللجىت ٖلى  2001حخمإ في ماي االترجِب، وبٗض ٣ٖض 

مبر اٖلى الترجِب ، وفي  12الى اإلاُٗاع ع٢م  9اإلاٗاًحر الخالُت: ع٢م  زـغي ؤمٗـاًحر  تنضعث زمؿؤ 2001حخمإ ٣ٖض في هٞى

ُٗــاع اإلاحخمــإ : مــً ٣ٖــب الا  تلُــانــضاع اإلاٗــاًحر الخبؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ اإلاداؾــبي و٢ــض جــم ؤَــاع بفــي ة حٗــالج ٢ًــاًا مدــضص
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 ٢2002ـُم فـي مـاعؽ ؤال٣ُـإ الٗـام الـظي  تغ احخمـإ لجىـبزـض مـ٣ٞـض اٖخ 18ما اإلاُٗاع ع٢م ؤ 17لى اإلاُٗاع ع٢م ،ب 13ع٢م 

 .)30، نٟدت 2010(ٞاًؼة ق٤ُٟ ٢ىجلي، 

مبر  10وفـــي  لُدـــل مدـــل مجلــــ مٗـــاًحر  IPSASBوكـــاء مجلــــ اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام بجـــم  2004هـــٞى

 .IFACجداص الضولي للمداؾبحن لال تجابٗ تصاثمت اإلاداؾبت الٗمىمُت وهي لجى

الٗـام مـً زـال٫ ويـ٘ مٗـاًحر ٖالُـت  رالهـال تالى زضم IPSASBت لل٣ُإ الٗام مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُ ٝضهوح

غ اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام وحؿهُل الٖضاص الجىصة إل  د٣ـ٤ اإلاجلــ ت ٣اعهاإلاخ٣اٍع ىُـت، ٍو َضاٞـه ؤبحن اإلاٗاًحر الضولُت والَى

 :)14-13، الهٟداث 2009ن، (ؤلاجداص الضولي للمداؾبح مً زال٫

 نضاع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام؛ب 

 حصجُ٘ ٢بى٫ َظٍ اإلاٗاًحر وجد٤ُ٣ الخىا٤ٞ الضولي مٗها؛ 

  غ اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام.بعقاصاث وزبراث بزغي ج٣ضم ؤوكغ وزاث٤  ٖضاص الخ٣اٍع

ًم IFACجداص الضولي للمداؾبحن مً ٢بل ؤلا IPSASBًٖاء مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت لل٣ُإ الٗام ؤًخم حُٗحن   18ٍو

ًـخم جغقـُدهم مـً  تًٖاء مـً الٗامـؤ03جداص الضولي للمداؾبي، ًٖاء في ؤلاًٖى مجهم مً ٢بل َُئاث ألا  15، اًٖى 

ذ، ب تيــــاٞب، تو مىٓمــــؤي ٞــــغص ؤ٢بــــل  لــــى طلــــ٪ ًــــخم حُٗــــحن ٖــــضص مدــــضوص مــــً اإلاــــغا٢بحن ل٨ــــجهم ال ًخمخٗــــىن بدــــ٤ الخهــــٍى

 .ِ الخٗبحر ًٖ آعائهم في اإلاجلـمهمتهم ٣ٞ

ووانــل فـــي  GASBوجد٣ُ٣ــا لهــظٍ الٛاًــت ٢ـــام اإلاجلـــ بخٗــضًل اإلاٗــاًحر الهـــاصعة ٖــً مجلـــ مٗــاًحر اإلاداؾـــبت الٗمىمُــت 

 نضاع مٗاًحر حضًضةب

 ؾتراجُجُت مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام:ب2-2

كـغون ٖامـا  IPSASB ت الضولُت لل٣ُإ الٗامؾتراجُجُت مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُبًم٨ً جلخُو  ٖلى مـضي الخمؿـت ٖو

 اإلاايُت ٖلى زالر مغاخل:

  ًــبجخمدـىع خــى٫ الهـضٝ الغثِســخي اإلاخمثـل فــي '' :2002الــى  1996اإلاغخلـت الاولــى مـ مــً  تاؾاؾـُ توكـاء مجمٖى

ـــبت ''  ــــى ؤمٗـــــاًحر اإلاداؾــ ـــً واخـــــض الـ ــــام مــ ــــت لل٣ُـــــإ الٗـ ُـ ـــبُت الضول ىخاة مـــــً مٗـــــاًحر ، مؿـــــخ20ي اإلاٗـــــاًحر اإلاداؾــ

غ اإلاالُت؛اإلاداؾبت الضولُت إل   ٖضاص ج٣اٍع

  ً٦ثـــر جدضًـــضا ؤاإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام بكـــ٩ل ذ نـــُٛ :2009الـــى  2002اإلاغخلـــت الثاهُـــت مـــ

غ اإلاالُـت (اإلاٗـاًالٖضاص مجهم لِـ لضًه ما ًُاب٣ه في اإلاٗاًحر الضولُت إل  ان بًٗؤم٘ الٗلم لٗام لل٣ُإ ا حر خ٣ـاٍع

اإلاالُت (اإلاٗاًحر مً  غ ص الخ٣اٍعٖضازخالٞاث الغثِؿُت م٘ اإلاٗاًحر الضولُت إل الا  تلى حؿٍىب زم ؾعى )25لى ب 21مً 

 )؛31الى  25

 :ي َـاع مٟـاَُمبوكـاء با َـى هَـضٞ 2010قـ٪، اهُل٣ـذ مىـظ ٖـام  بـال  تَمُـؤ٦ثـر وهي اإلاغخلـت ألا اإلاغخلت الثالثت

ـــخ٣ل ـــام مؿــ ـــاع ا، صون لل٣ُـــــإ الٗــ ـــ٤ بـــــبٌٗ اإلاٗـــــاًحر الضولُـــــت إل خدالهخٓــ ـــا ُٞمـــــا ًخٗلــ ـــِىاث اإلاسُـــــِ لهــ ٖـــــضاص ؿــ

غ اإلاالُت، ًغي جىماؽ مىلغ ال غ ؤجها '' مغخ –خ٣اٍع هطج اإلاٗاًحر اإلاداؾـبُت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام''  لتماع٦حز بحٚر

م  ًٞـل ؤ ؿـماح بـإخغاػ ج٣ـضمل٢بـل طلـ٪ ب٨ثحـر ل يَـاع اإلاٟـاَُمهه ٧ان ًيبغي ج٣ـضًم ؤلا ؤن البٌٗ ٌٗخ٣ض ؤبالٚغ

غ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت الخانت بال٣ُإ الٗام  .في جٍُى
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غ والخصـخُذ فـي بن مجلــ اإلاٗـاًحر اإلاداؾـبُت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام، ًيـخهج ؤمما ؾب٤ ًخطـر  ٖـضاص بؾـتراجُجُت الخُـٍى

ت وطاإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لال  غ ؤلا ؾخ٣ال٫ ًٖ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الخانت باإلااؾؿاث الخجاٍع ٞهاح ل٪ بهضٝ جٍُى

 .(jean francois des robert & jaques colibert, 2008, p. 38) اإلاداؾبي للهُئاث الٗمىمُت

 مدخىي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام-3

 :اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا3-1١

ــ٤ ه٣ــل 42حن مـً بــ كــغون مُٗــاعا مــً مٗـاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ الٗـام ٖــً ٍَغ ٗــاًحر م مُٗــاعا جــم ويـ٘ زماهُــت ٖو

٣ـا لـثالر  ةٖاصباإلاٗاًحر الضولُت لئلباٙل اإلاالي، ًم٨ً /اإلاداؾبت الضولُت  جهي٠ُ اإلاٗاًحر الثماهُـت والٗكـغون وج٣ـضًمها ٞو

 ٞئاث:

 ؛تمٗاًحر الاباٙل الٗام 

  راٝ وال٣ُاؽ الٗامت؛ٖتمٗاًحر الا 

 اإلاٗاًحر اإلاخٗل٣ت بمٗامالث او بىىص مدضصة. 

 مٗاًحر الاباٙل الٗامت: - ؤ

 الهضٝ مىه  اؾم اإلاُٗاع  ع٢م اإلاُٗاع 

ٖـــــــــــــــــــغى البُاهـــــــــــــــــــاث  01

 اإلاالُت 

٣ـــــــت ٖــــــــغى البُاهـــــــاث اإلاالُـــــــت لؤلٚــــــــغاى الٗامـــــــت ؤي اإلاىحهـــــــت لــــــــضاٞ٘  حهـــــــضٝ لبُـــــــان ٍَغ

ُٗت ...الـــــ خ مــــــً ؤحـــــل اإلا٣اعهـــــت بـــــحن بُاهـــــاث اإلايكــــــإة الًـــــغاثب، ؤًٖـــــاء الهُئـــــاث الدكـــــَغ

 ل٣ٟغاث ؾاب٣ت او البُاهاث اإلاالُت إلايكأث ؤزغي.

بُاهـــــــــــــــــــــاث الخـــــــــــــــــــــض٤ٞ  02

 الى٣ضي 

حهـــضٝ لخدضًـــض مؿـــاع الخـــض٣ٞاث الى٣ضًـــت الـــىاعصة والبىـــىص التـــي ؤهٟـــ٤ ٖلحهـــا الى٣ـــض زـــال٫ 

غ وعنُض الى٣ض ٖىض جهاًـت َـظٍ الٟتـرة ألامـغ الـظي ٌؿـهل ٖ مٞترة ج٣ضً ملُـه اجسـاط الخ٣اٍع

ال٣ــــــــــغاعاث اإلاخٗل٣ــــــــــت باالؾــــــــــخسضام ألامثــــــــــل للى٣ــــــــــض فــــــــــي مسخلــــــــــ٠ ألاوكــــــــــُت الدكــــــــــُٛلُت 

ت للميكإة.  والاؾدثماٍع

الؿُاؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث  03

اإلاداؾبُت، الخٛحـراث 

فــــــــــــــــــــــــــي الخ٣ــــــــــــــــــــــــــضًغاث 

 اإلاداؾبُت وألازُاء

ـــــؼ مـــــضي مالثمـــــت ومهـــــضا٢ُت البُاهـــــاث اإلاالُـــــت الخانـــــت باإلايكـــــإة و٢ابلُـــــ  تحهــــضٝ بلـــــى حٍٗؼ

مــً زــال٫ ٞــغى مٗــاًحر ٖلــى  ي بُاهــاث ٖبــر الى٢ــذ مــ٘ بُاهــاث ميكــإة ؤزــغ م٣اعهــت جلــ٪ ال

ٖملُــــــــت اإلاٗالجـــــــــت اإلاداؾــــــــبُت وؤلاٞهـــــــــاح ٖــــــــً الخٛحـــــــــراث فــــــــي الؿُاؾـــــــــاث والخ٣ـــــــــضًغاث 

 اإلاداؾبُت.

البُاهــــــــــــــــــــاث اإلاالُــــــــــــــــــــت  34

 اإلاىٟهلت

٣ًـــــــىم َـــــــظا اإلاُٗـــــــاع بٗـــــــغى ال٣ـــــــىاثم اإلاالُـــــــت للميكـــــــأث التـــــــي ًـــــــخم اإلاداؾـــــــبت ٞحهـــــــا ٖـــــــً 

ي اإلايكأث اإلاؿُُغة ٖلحها، ال٣ٗـىص اإلاكـتر٦ت واإلايكـأث الؼمُلـت، ؾـىاء ٧ـان الاؾدثماعاث ف

تـــراٝ  IPSAS 29طلـــ٪ بمىحـــب الخ٩لٟـــت اؾـــدىاصا الـــى اإلاُٗـــاع اإلاخٗلـــ٤ بـــاألصواث اإلاالُـــت: الٖا

اإلاخٗلـ٤ باالؾـدثماعاث  IPSAS 36وال٣ُاؽ، ؤو بمىحب اؾلىب اإلال٨ُت اؾدىاصا بلـى اإلاُٗـاع

 ص اإلاكتر٦تفي اإلايكأث الؼمُلت وال٣ٗى 

ال٣ــــــــــــــــــــــىاثم اإلاالُــــــــــــــــــــــت  35

 اإلاىخضة

ـــــــغى البُاهـــــــاث اإلاالُـــــــت اإلاىخـــــــضة للميكـــــــأث الا٢خهـــــــاصًت  ًـــــــخم جُب٣ُـــــــه ٖىـــــــض بٖـــــــضاص ٖو

ُغة ٖلحهــــــا مــــــً َــــــٝغ الضولــــــت او اإلايكــــــأث اإلاكــــــتر٦ت ألاحىبُــــــت واإلادلُــــــت باؾــــــخثىاء  اإلاؿـــــُـ

ٝغ الىخضاث التي ج٩ـىن ٞحهـا الؿـُُغة ما٢خـت ل٩ىجهـا ممخل٨ـت ومدـخٟٔ بهـا بٛـغى الخهـ

ش الامخال٥ ؤو الىخضا 12ٞحها زال٫  ض ؤلاصاعة بُٗها. ثقهغا مً جاٍع  التي جٍغ

الاؾــــــــــــــــــــــــــــــدثماع فــــــــــــــــــــــــــــــي  36

اإلايكــــــــــــــــأث الؼمُلــــــــــــــــت 

 وال٣ٗىص اإلاكتر٦ت

ًىُب٤ َظا اإلاُٗاع ٖلى اإلاؿاَماث اإلاباقغة لىخضاث ال٣ُإ الٗام في عؤؾما٫ الكـغ٧اث 

٘ اإلاكــتر٦ت والتـي ج٩ـىن فــي قـ٩ل خهـو ؤو ؤؾــهم فـي الكــغ٧اث الؼمُلـت وحٗ بـر ٖــً اإلاكـاَع

 التي ٩ًىن ٞحها للمؿدثمغ هٟىط ٦بحر.
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ـــــغى البُاهـــــاث اإلاالُـــــت ٖـــــً ؤنـــــى٫ وبلتزامـــــاث  الترجِباث اإلاكتر٦ت 37 ًدىـــــاو٫ َـــــظا اإلاُٗـــــاع قـــــغوٍ ؤلاٞهـــــاح ٖو

٣ـــا لكــــغوٍ حٗا٢ضًـــت جدــــضص  ٘ اإلاكـــتر٦ت التــــي جاؾؿـــها ميكـــأث ال٣ُــــإ الٗـــام ٞو اإلاكـــاَع

 التزاماث وخ٣ى١ ٧ل مكاع٥.

الاٞهــــــــــــــــــــــــــاح ٖــــــــــــــــــــــــــً  38

الخ٣ــى١ فــي اإلايكــأث 

 ألازغي 

حـــر الخٗا٢ــضي الـــظي ٌٗـــغى اإلايكــإة لخ٣لبـــاث فـــي  ٌٗــالج َـــظا اإلاُٗـــاع الخــضزل الخٗا٢ـــضي ٚو

م٨ــــً الخــــضلُل ٖلــــى الخ٣ــــى١ فــــي اإلايكــــأث  الٗىاثــــض الىاججــــت ٖــــً ؤصاء اإلايكــــأث ألازــــغي ٍو

مثـــــل: ألازـــــغي با٢خىـــــاء ؤصواث خ٣ـــــى١ اإلال٨ُـــــت او صًـــــً او ؤي ؤقـــــ٩ا٫ ؤزـــــغي مـــــً الخـــــضزل 

ؼ الاثخمان وال٨ٟاالث. ل، صٖم الؿُىلت، حٍٗؼ  مسهو الخمٍى

ـــــــــــــغ اإلاـــــــــــــالي فـــــــــــــي  10 الخ٣ٍغ

الا٢خهـــــــــــــــاصًاث طاث 

 الخطخم اإلاغجٟ٘

ًُبـــــ٤ َـــــظا اإلاُٗـــــاع ٖلـــــى البُاهـــــاث اإلاالُـــــت الغثِؿـــــُت بمـــــا ٞحهـــــا البُاهـــــاث اإلاالُـــــت اإلاىخـــــضة 

ُُٟت التي هي ٖملت الا٢خها ا بالٗملت الْى َغ  ص مٍٟغ الخطخم.للميكإة التي ج٣ىم ج٣اٍع

ش  14 ألاخــــضار بٗــــض جـــــاٍع

غ  بٖضاص الخ٣اٍع

حهـــضٝ الـــى ونـــ٠ الى٢ـــذ اإلاالثـــم الـــظي ًخىحـــب ُٞـــه ٖلـــى اإلايكـــإة حٗـــضًل بُاهاتهـــا اإلاالُـــت 

غ و٦ظا ؤلاٞهاخاث الىاحب ٖلحها ج٣ضًمها خى٫  ش بٖضاص الخ٣اٍع لخ٨ٗـ الى٢اج٘ بٗض جاٍع

ش الظي جم ُٞه اٖخماص وبنضاع البُاهاث اإلاال  ُت.الخاٍع

ٖــــــــــــــــغى مٗلىمــــــــــــــــاث  24

اإلاىاػهــــت فــــي البُاهـــــاث 

 اإلاالُت

٣ًخطخي َظا اإلاُٗاع جًمحن اإلابالٜ اإلا٣ضعة واإلابالٜ الٟٗلُت الىاحمت ًٖ جىُٟظ اإلاىاػهت فـي 

البُاهـــــاث اإلاالُـــــت الخانـــــت باإلايكـــــأث التـــــي ًُلـــــب مجهـــــا بجاخـــــت مىاػهاتهـــــا اإلاهـــــاص١ ٖلحهـــــا 

 ٖلىا.للجمهىع والتي جخدمل جبٗا لها اإلاؿاولت ٖجها 

غ خـى٫  18 ج٣ضًم الخ٣ـاٍع

 ال٣ُاٖاث

غ خــى٫ اإلاٗلىمــاث اإلاالُــت خؿــب ال٣ُاٖــاث  حهــضٝ َــظا اإلاُٗــاع الــى مبــاصت لخ٣ــضًم الخ٣ــاٍع

بمــا ٌؿــمذ إلاؿــخسضمي البُاهــاث اإلاالُــت ٖلــى ٞهــم ألاصاء الؿــاب٤ للميكــإة مــً حهــت، و٦ــظا 

اء بالتزام غ اإلاالُت وجم٨حن اإلايكإة مً الٞى ؼ قٟاُٞت الخ٣اٍع  اتها.حٍٗؼ

ؤلاٞهــــــــــــــــــــــــــاح ٖــــــــــــــــــــــــــً  20

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغاٝ طاث  ألَا

 الٗال٢ت

حهــضٝ لئلٞهــاح ٖــً اإلاٗلىمــاث اإلاخٗل٣ــت بالٗملُــاث التــي جــخم بــحن اإلايكــاة وؤَغاٞهــا طاث 

ــغاى اإلاؿــاءلت وحؿــهُل ٞهــم  الٗال٢ـت فــي ْــغوٝ مُٗىــت، خُــث جُلــب َــظٍ اإلاٗلىمــاث أٚل

 اإلاغ٦ؼ وألاصاء اإلاالي للميكاة.

خ اإلاهضع: ٟي هاصًت وحجاج حاب هللا ؤما٫، مً اٖضاص الباخثت بااٖل ٣ـا مٗـاًحر اإلاداؾـبُت ماص ٖلى يٍغ انالح الىٓام اإلاداؾـبي للضولـت ٞو

 .226، م 2018،حاهٟي 07، مجلت الضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، الٗضص IPSASالضولُت في ال٣ُإ الٗمىمي

 اإلاٗاًحر الٗامت لالٖتراٝ وال٣ُاؽ: - ب

 الهضٝ مىه  اؾم اإلاُٗاع  ع٢م مُٗاع 

آزــــــــــــاع الخٛحــــــــــــراث فــــــــــــي  04

ؤؾـــــــــــــــــــــٗاع الهـــــــــــــــــــــٝغ 

 ألاحىبي

ٌؿـــــمذ بةصزـــــا٫ اإلاٗـــــامالث بـــــالٗمالث ألاحىبُـــــت و٦ـــــظا الٗملُـــــاث ألاحىبُـــــت فـــــي 

البُاهاث اإلاالُت للميكإة مً زال٫ الخٗبحـر ٖـً اإلاٗـامالث و٦ـظا جغحمـت بُاهـاث 

غ اإلايكإة.  الٗملُاث ألاحىبُت الى ٖملت ج٣ٍغ

ؤلاًــــــــــــــــــــــــــغاصاث مــــــــــــــــــــــــــً  09

 تاإلاٗامالث الخباصلُ

 

تراٝ باإلًغاص وبُان مٗالجخه اإلاداؾـبُت،  الهضٝ الغثِسخي َى جدضًض و٢ذ الٖا

خُــث ًدــضص َــظا اإلاُٗــاع مسخلــ٠ ؤقــ٩ا٫ َــظٍ ؤلاًــغاصاث والتــي جىهــب ؤؾاؾــا 

 ٖلى جض٤ٞ مىاٞ٘ ا٢خهاصًت مؿخ٣بلُت ؤو بم٩اهُت ج٣ضًم زضمت للميكإة.

ؤلاٞهـــــــــــــــاخاث ٖـــــــــــــــً  20

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغاٝ طاث  ألَا

 الٗال٢ت

ٗلىمــــاث اإلاخٗل٣ـــــت بالٗملُــــاث التــــي جـــــخم بــــحن اإلايكـــــإة حهــــضٝ لئلٞهــــاح ٖـــــً اإلا

وؤَغاٞهــــــا طاث الٗال٢ــــــت فــــــي ْــــــغوٝ مُٗىــــــت، خُــــــث جخُلــــــب َــــــظٍ اإلاٗلىمــــــاث 

غاى اإلاؿاءلت وحؿهُل ٞهم اإلاغ٦ؼ وألاصاء اإلاالي للميكإة.  أٚل

الاٞهــــــــــــــــــــــــــاح ٖــــــــــــــــــــــــــً  22

اإلاٗلىمــــــــــــــاث اإلاالُــــــــــــــت 

خــــــــــــــــــــــــــى٫ ال٣ُــــــــــــــــــــــــــإ 

 الخ٩ىمي الٗام

الخانــت بالخ٩ىمــاث التــي جسخــاع ٖــغى  ًدــضص َــظا اإلاُٗــاع مخُلبــاث ؤلاٞهــاح

اإلاٗلىمــــاث خــــى٫ ال٣ُــــإ الخ٩ــــىمي الٗــــام فــــي بُاهاتهــــا اإلاالُــــت اإلاىخــــضة، ألامــــغ 

ؿــاٖض ٖلــى ٞهــم ؤًٞــل للٗال٢ــاث بــحن  غ اإلاالُــت َو الــظي ٌٗــؼػ قــٟاُٞت الخ٣ــاٍع

حر اإلاخٗل٣ت بالؿى١.  ألاوكُت الؿى٢ُت ٚو
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ؤلاًغاص مـً اإلاٗـامالث  23

 ٚحر الخباصلُت

غ اإلاالُـــت خـــى٫ ؤلاًـــغاص حهـــضٝ َـــظا  اإلاُٗـــاع الـــى جدضًـــض مخُلبـــاث بٖـــضاص الخ٣ـــاٍع

الث، اإلاـىذ،  الىاجج ٖـً مٗـامالث ٚحـر جباصلُـت، والتـي جبـرػ فـي الًـغاثب، الخدـٍى

ٟاء مً الًغاثب، الٛغاماث.... ال  خؤلٖا

ٟي هاصًت وحجاج حاب هللا ؤما٫،  اإلاهضع: خماص ٖلى يٍغ ٣ـا مٗـاًحر اإلاداؾـبُت انالح الىٓام مً اٖضاص الباخثت بااٖل اإلاداؾـبي للضولـت ٞو

 .227، م  2018،حاهٟي 07، مجلت الضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، الٗضص IPSASالضولُت في ال٣ُإ الٗمىمي

 و مىا٠٢ مدضصة:ؤمٗاًحر مٗامالث  - ث

 الهضٝ مىه اإلاُٗاع  اؾم ع٢م مُٗاع 

IPSAS12 اث ال٣ُــــإ الٗــــام جدـــــذ َــــى ونــــ٠ اإلاٗالجــــت اإلاداؾــــبُت للمســـــؼون فــــي وخــــض اإلاسؼون

غهُا١ هٓام الخ٩لٟت  ـٞى سُت، ٍو لخدضًـض مبلـٜ الخ٩لٟـت ت عقـاصاث ٖملُـب الخاٍع

تراٝ بهالظي ًجب  تـرا٦ٝإنل ًضعج في اإلاحزاهُت  الٖا الالخـ٤  الٗمىمُت، والٖا

 ت٧اٞــــ نج٩لٟــــت اإلاســـؼو ًجــــب ان حكـــمل  اؾــــتهال٦ه، خُـــثبـــه ٦مهــــغوٝ ٖىـــض 

ــــل والخ٩ــــالالج٩ــــال٠ُ  زــــال٫ ه٣ــــل  اإلاخ٨بــــضة زــــغي ٠ُ ألا كــــغاء وج٩ــــال٠ُ الخدٍى

 .لى مى٢ٗه وويٗه الخالُحنباإلاسؼون 

IPSAS17  ،اإلاهــــــاو٘ اإلامخل٩ــــــاث

 واإلاٗضاث

اإلاهـــاو٘ ختـــى و لـــى جدضًـــض اإلاٗالجـــت اإلاداؾـــبُت للممخل٩ـــاث بَـــظا اإلاُٗـــاع ٝ حهـــض

البُاهــــاث اإلاالُــــت مــــً الخد٣ــــ٤ مــــً اإلاٗلىمــــاث التــــي جخٗلــــ٤  ى ؿــــخسضممًــــخم٨ً 

تــراٝ باألنــى٫ اإلايكــإة خُــث حكــ باؾــدثماع مل َــظٍ اإلاٗالجــت ؤؾاؾــا ٖلــى الٖا

 وجدضًض مبالٛها اإلاسجلت و٦ظا ج٩ال٠ُ الاؾتهال٥ وزؿاثغ اهسٟاى ال٣ُمت.

IPSAS31  ٚحــــــــــــــــــــــــــــــــر  نــــــــــــــــــــــــــــــــى٫ ألا

 اإلالمىؾت

تــراًٝهــ٠ َــظٍ اإلاُٗــاع قــغوٍ  ٢ُــاؽ اإلاٗاملــت اإلاداؾــبُت لؤلنــى٫ ٚحــر و  الٖا

ــــت،  تمل٨ُــــالخاؾــــىب، اإلالمىؾــــت مثــــل بــــغامج  ل٠ُ ٖالمــــاث وخ٣ــــى١ الخــــإ٨ٍٞغ

ــــــت خُـــــــث ًـــــــخم  تـــــــراٝججاٍع مىـــــــاٞ٘ طا ٧ـــــــان بباألنـــــــل ٚحـــــــر اإلالمـــــــىؽ ٣ٞـــــــِ  الٖا

جـب  تمؿـخ٣بلُ تمـً اإلادخمـل ًيـخج ٖجهــا جـض٣ٞاث ه٣ضًـ ا٢خهـاصًت ن ٩ًــىن ؤٍو

 .نل ب٣ُمخه الٗاصلت بمىزى٢ُتألا  تمً اإلام٨ً ٢ُاؽ ج٩لٟ

IPSAS15  صواث اإلاالُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: ألا

 ىٗغ الاٞهاح وال

ــؼ ٞهــم مؿـــخسب صواث اإلاالُـــت البُاهــاث اإلاالُــت ألَمُــت ألا  يضمن الهــضٝ َــى حٍٗؼ

للخـــــض٣ٞاث الى٣ضًـــــت  وألاصاءللمغ٦ـــــؼ اإلاـــــالي  هـــــازاعحو اإلاىحــــىصة يـــــمً اإلاحزاهُـــــت 

 لٗام.ٕ اازغي في ال٣ُؤو ميكإة ؤللضولت 

IPSAS11 هجـاػ ٧ـل ٣ٖـض حهـضٝ بٌكٝغ ٖلى  الضولت م٣اوال  اٖخباع ًُب٤ َظا اإلاُٗاع ٖىض  وكاء٣ٖىص ؤلا

 ها.بُج مغجبُت ُٞمانى٫ ؤ تو مجمٖىؤ نلؤوكاء بلى ب

IPSAS13  اإلاداؾـــبُت اإلاىاؾـــبت  وؤلاٞهـــاخاثلـــى جدضًـــض الؿُاؾـــاث بحهـــضٝ َـــظا اإلاُٗـــاع  ًجاع٣ٖىص ؤلا

ً لخُب٣ُها ٖلى ٣ٖىص ؤلا  ً واإلااحٍغ لُت والدكُٛلُتللمؿخإحٍغ  .ًجاع الخمٍى

IPSAS16 الاؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثماعاث 

ت  ال٣ٗاٍع

تاإلاداؾــــــبُت لل٣ٗــــــاعاث لــــــى ونــــــ٠ اإلاٗالجــــــت بَــــــظا اإلاُٗــــــاع  ٝحهــــــض  الاؾــــــدثماٍع

 الاؾدثماعاث.ٞهاح طاث الٗال٢ت م٘ َظٍ ومخُلباث ؤلا 

IPSAS19  ،اإلاسههـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

نــــى٫ وألا  الالتزامــــاث

 اإلادخملت

ـــــــ٠ اإلاسههـــــــاث وألا بحهـــــــضٝ َـــــــظا اإلاُٗـــــــاع  نـــــــى٫ اإلادخملـــــــت وجدضًـــــــض لـــــــى حٍٗغ

تـــراٝالٓـــغوٝ التـــي ًجـــب  ٞهـــاخاث التـــي ٢ُاؾـــها ومـــا هـــي ؤلا  و٦ُُٟـــتبهـــا  الٖا

ا ٖلى َظٍ اإلاسههاثبًجب   .حغاَئ

IPSAS25 ٟحن بــضٞ٘ اإلاىــاٞ٘  التزامهــا: مــً حهــت ب ًخُلــب َــظا اإلاُٗــاع مــً اإلايكــإة ان حٗتــٝر مىاٞ٘ اإلاْى

٠ زضمخه م٣ابل الخهى٫  زغي باإلاهـغوٝ ؤحهت  ٖلحها، ومًالتي ٢ضم اإلاْى

 م٣ــــضعاث الخضمــــتو ؤ الا٢خهــــاصًتاإلاترجــــب ٖلــــى اإلايكــــإة خــــحن حؿــــتهل٪ اإلاىــــاٞ٘ 

 .متاإلا٣ض

IPSAS21 مـــا بطا حــغاءاث التـــي جُب٣هــا اإلايكـــاة لخدضًــض حهــضٝ َــظا اإلاُٗـــاع الــى ونـــ٠ ؤلا ت ٢ُمــــــــــــــــــــ اهسٟــــــــــــــــــــاى
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نــــى٫ ٚحــــر اإلاىلــــضة ألا 

 ٣ضللى

تـــــــراٝولًـــــــمان للى٣ـــــــض،  ةىلـــــــضاإلانـــــــى٫ ٚحـــــــر ألا  بخـــــــضي ت٢ُمـــــــ اهسًٟـــــــذ  الٖا

 ة اهسٟاىال٣ُمت ٦ما ًدضص الى٢ذ اإلاىاؾب ل٨ٗـ زؿاع  اهسٟاىسؿاثغ ب

 .ٞهاخاث اإلاُلىبتؤلا ال٣ُمت ٦ما ًىضر 

IPSAS26 ٢ُمــــــــــــــــــــت  اهسٟــــــــــــــــــــاى

 ٫ ألانى 

 اإلاىلضة للى٣ض 

تراًٝدىاو٫ َظا اإلاُٗاع مخُلباث  الانـى٫ اإلاىلـضة  ت٢ُمـ اهسٟـاىو٢ُـاؽ  الٖا

نــى٫ مدــخٟٔ بهــا بهــضٝ عثِســخي َــى جد٣ُــ٤ ؤخُــث حٗخبــر َــظٍ ألازحــرة ض، للى٣ــ

 .٫ ى اإلاؿخمغ لؤلن الاؾخسضاممً  ته٣ضً ي ًيخج جض٣ٞاثٖاثض ججاع 

ٟي هاصًت وحجاج حاب هللا ؤما٫،  إلاهضع:ا خماص ٖلى يٍغ ٣ـا مٗـاًحر اإلاداؾـبُت مً اٖضاص الباخثت بااٖل انالح الىٓام اإلاداؾـبي للضولـت ٞو

 .228، م 2018،حاهٟي 07، مجلت الضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، الٗضص IPSASالضولُت في ال٣ُإ الٗمىمي

 ؾاؽ الى٣ضي:لٗام ٖلى ألا اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ ا 3-2

ُــاع واخــضا ًــىٓم ٖمــل ال٣ُاٖــاث الٗمىمُــت التــي حٗخمــض ٖلــى ؤ نــضع مجلـــ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام مٗ

ٖاث ى ٖضاص ٢ىاثمهـا اإلاالُـت، خُـث ج٩ـىن اإلاؿـاءلت ٖلـى اؾـاؽ اإلا٣بىيـاث واإلاـضٞبؾاؽ الى٣ضي في حسجُل ٖملُاتها و ألا 

 وألاعنضة الى٣ضًت

ـــحن ج ـــا ًبــ ـــ٤ ومــ ــ ــــاؽ الاؾـــــخد٣ا١ الخـــــام وألا ؤُبُــــــ٤ اإلاٗـــــاًحر ٞو ــــت ؤؾــــــاؽ الى٣ـــــضي الخـــــام ؾــ جاخــــــذ مٗـــــاًحر اإلاداؾـــــبت الضولُــ

ىُالٗمىمُت الضمج بحن ألا  بالخ٩ىماث وطل٪ بهـضٝ  تزان تؾاؾحن ٦إؾاؽ مٗض٫ وبظل٪ ًتر٥ مجاال لىي٘ مٗاًحر َو

٘ مً حىص ُت في ال٣ُإ الٗام الهٟت ؤلالؼامُـت فـي جُب٣ُهـا الاباٙل اإلاالي، خُث ال ج٨دؿب اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضول ةالٞغ

(مدمـــض مٗـــغوٝ حجـــى و مدمـــض مـــغوان الٗصـــخي،  خُبُـــ٤ مـــا ًالثـــم هٓامهـــا اإلاداؾـــبيبوجدـــخٟٔ الخ٩ىمـــاث خـــى٫ الٗـــالم 

 .)32، نٟدت 2021

ٟي هاصًت و( ؾاؾُحن َماؤخُث ًى٣ؿم َظا اإلاُٗاع الى حؼء   )230نٟدت ، 2018خاج حاب هللا ؤما٫،  يٍغ

  ــــؼء ــــت طاث الٛـــــغى الٗـــــام لؼامـــــي ًخًـــــمً قـــــغوٍ ومخُلبـــــاث ؤلا بحـ ُـ ــــي البُاهـــــاث اإلاال ٞهـــــاح ٖـــــً اإلاٗلىمـــــاث فـ

غ اإلاالُت لىخضاث ال٣ُإ الٗام؛ ا في الخ٣اٍع َغ  الىاحب جٞى

  ال٣ُــإ الٗــام واإلاخٗل٣ــت بالؿُاؾــاث اإلاداؾــبُت  إلايكــأث تُــلؼامٞهــاخاث ٚحــر ؤلازخُــاعي ٌكــمل ٖلــى ؤلا احــؼء

ــــؼ قـــٟاُٞت البُاهــــاث ؤلا و ـــالن ٖجهــــا مـــً َــــٝغ وخـــضاث ال٣ُــــإ الٗـــام لخٍٗؼ ٞهـــاخاث ؤلايــــاُٞت التـــي ًدبــــظ الٖا

 .مً َٝغ وخضاث ال٣ُإ الٗاموعٞ٘ مؿخىي اإلاؿاءلت ًٖ اؾخٗما٫ اإلاىاعص اإلاالُت اإلاالُت 

ــغي الاجدــاص الــضولي للمداؾــبحن  غ مالُــمخن الا ؤٍو وقــٟاٞت ٖــً  تقــامل تثــا٫ إلاخُلبــاث وجىنــُاث َــظا اإلاُٗــاع ًًــمً ج٣ــاٍع

م٩اهُـــه اإلا٣اعهـــت مـــ٘ البُاهـــاث اإلاالُـــت بهـــه ٌٗـــؼػ ؤ٦مـــا  للميكـــإة،وألاعنـــضة الى٣ضًـــت والى٣ٟـــاث الى٣ضًـــت ًـــغاصاث الى٣ضًـــت ؤلا 

 .ؾاؽ الى٣ضي للمداؾبتض ألا زغي التي حٗخمُاهاث ألا ٨ٟتراث الؿاب٣ت وم٘ البُاهاث اإلاالُت لللإلايكإة لباالخانت 

 زخهام ٧ل مُٗاع ٧االحي:اخؿب  IPSASخُث ًخم جهي٠ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام

 مٗاًحر مخٗل٣ت باإلاحزاهُت اإلاالُت للضولت؛ 

 مٗاًحر مخٗل٣ت بدؿاباث الدؿُحر؛ 

 مٗاًحر مخٗل٣ت بالخؿاباث اإلاجمٗت للضولت؛ 

 ُت؛مٗاًحر مخٗل٣ت بالخُب٣ُاث اإلاُضاه 
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  ؤزغي.مٗاًحر 

 ( : جهي٠ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام:01حضو٫ ع٢م )

مٗـــــــــــــاًحر مخٗل٣ـــــــــــــت  مٗاًحر مخٗل٣ت باإلاحزاهُت الٗامت البُان

بدؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاباث 

 الدؿُحر

مٗـــــــــــــــاًحر مخٗل٣ـــــــــــــــت 

بالخؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاباث 

 اإلاجمٗت الٗمىمُت

مٗـــــــــــاًحر مخٗل٣ـــــــــــت 

بالخُب٣ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث 

 اإلاُضاهُت

 مٗاًحر ؤزغي 

 الخهىم  ألانى٫ 
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ماحؿــــخحر ٚحــــر  ججــــاٍ هٓــــام اإلاداؾــــبت الٗمىمُــــت الجؼاثــــغي فــــي ْــــل اإلاٗــــاًحر اإلاداؾــــبُت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام،ا ،آؾــــُت ٢مــــى اإلاهــــضع:

لـــىم الدؿـــُحر٧لُـــت الٗلـــ، جسهـــو مداؾـــبت وحباًـــت ،ميكـــىعة ـــت ٖو ، م 2012، حامٗـــت ٢انـــضي مغبـــاح بىع٢لـــت، ىم الا٢خهـــاصًت والخجاٍع

156. 

 IPSASاإلادــــىع الثــــاوي: الخجــــاعب الضولُــــت والٗغبُــــت فــــي جُبُــــ٤ اإلاٗــــاًحر اإلاداؾــــبُت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام

 ومخُلباث طل٪

لخبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  امجه ال٨ثحر  تاٖعؿصي ؾعي الٗضًض مً الضو٫ إلًجاص لٛت مداؾبُت مكتر٦ه الى مؤل٣ض 

ــؤ تمُل٣ــ تمــا بهــٟب ــ٤ حٗــضًل مٗاًحَر و٢ــض ٧اهــذ  زخالٞــاث بُجهــا وبــحن اإلاٗــاًحر الضولُــت،ج٣لُــل الا  تاإلادلُــت بُٛــ او ٖــً ٍَغ

 الضو٫. ًم ة٦بحر  تجداص الاوعوبي جلخه مجمٖىو٫ مباصعة لخُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر مً َٝغ ؤلاؤ

 اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام: مخُلباث جُب٤ُ اإلاٗاًحر -1 

٣هــض، تهــضماج البِئــت اإلادلُــت بالبُئُــاحــل جد٣ُــ٤ الهــضٝ مــً ؤكــ٩ل مخُلبــاث جُبُــ٤ الجاهــب الٗملــي مــً ح  الضولُــت ٍو

ـا بات خمـبمخُلباث الخُب٤ُ َى ما ًيبغي ٖلى اإلاىٓماث اإلاهىُت والهُئاث اإلاه حَر ن ج٣ـىم بـه مـً ؤإلاداؾـبت واإلااؾؿـاث ٚو

لُـه ٞـ ٠ءاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام وما ًغجبِ بهـا بكـ٩ل ٦ـحل جُب٤ُ اإلاٗؤ ن مخُلبـاث الخُبُـ٤ ةوؾـلُم ٖو

 :)200نٟدت ، 2020، ٖبىص مُلىص( ؾاؾا ُٞما ًليؤجخمثل 

 حــٍرؤ٦مجلـــ الىــىاب  تمىاػهــ تي ؾــلُؤو ؤ تن ًخــىلى مجلـــ الكــٗب فــي ٧ــل صولــؤ لــؼام الخ٩ىمــاث ب و البرإلاــان ٚو

ُٗت،ؤباٖخبـــاع  ،بخُبُـــ٤ َـــظٍ اإلاٗـــاًحر م٨ـــً  ن َـــظٍ الجهـــت هـــي الؿـــلُت الدكـــَغ بمىحـــب ٢ـــاهىن  لـــؼامَـــظا ؤلا ٘ن ًىيـــؤٍو

م٨ــً ان ج٣ــىم اللجىــت اإلاسخهــت فــي البرإلاــان ٧اللجىــت اإلاالُــت بخــىلي َــظٍ اإلاؿــاولُت ومغا٢بــ اًــىو ٖلــى وحــىب جُب٣ُهــ  تٍو

 جد٤ُ٣ طل٪؛

 ٗــ تن ًــخم مىا٢كــؤ ــغ  ،مــ٘ الجهــت الغ٢ابُــت التــي جخــىلى الغ٢ابــت ٖلــى الخ٩ىمــت ،IPSASاًحرجُبُــ٤ م ــ٘ ج٣ٍغ لــى بوجٞغ

ُٗت ٧الضًىان اإلاداؾبت  حـغاءاث زـغ وطلـ٪ بسهـىم ؤلا آي مؿـمى ؤو جدـذ ؤو صًىان الغ٢ابـت والخٟخـِل ؤالؿلُت الدكَغ

 هخ٣الُت لخُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر؛جساطَا بسهىم اإلاغخلت الا االتي ًجب 
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  ٟحن ب اإلاـْى با م٨ثٟـا، IPSASاإلاٗىُـحن بخُبُـ٤ مٗـاًحر جـضٍع ٟحن لهـظٍ اإلاٗـاًحر لـِـ ؤباٖخبـاع  جـضٍع ن جُبُـ٤ اإلاـْى

ـــ تٞهــــي حٗــــاص٫ صعاؾــــت مغخلــــ ،بــــاألمغ الؿــــهل بُــــت ٖلــــى الــــخٗلم  ٢ــــل،ٖلــــى ألا تحامُٗـ مــــ٘ وحــــىب التر٦حــــز فــــي الٗملُــــت الخضٍع

 ؛IPSASجُب٤ُ مٗاًحر تؤي مماعؾ ،باإلاماعؾت

 ٟي الجهـــت ب اإلا٨ثــ٠ إلاــْى ٟي ألاحهـــؼة الخ٩ىمُــت وج٣ــضًم الىصـــر  ةالغ٢ابُــت، لخم٨ُــجهم مـــً مؿــاٖض الخــضٍع مــْى

 تاإلاؿــاءلت اإلاغج٨ــؼة ٖلــى مهىُــ تمماعؾــ تم٩اهُــبزــغي ؤ ت، ومــً هاخُــتاإلاكــ٨الث الخُب٣ُُــت مــً هاخُــ تواإلاكــىعة لخــل ٧اٞــ

ملُ  ؛IPSASٗاًحربم تومٗٞغ تصخُد تٖو

 عي بىيـ٘ زُـؤ ؾترقـاص بسبـراء مدلُـحن ال ابلخُبُـ٤ اإلاٗـاًحر،  تقـامل تن ج٣ىم اللجىت اإلاالُت في اإلاجلـ الدكـَغ

ي ؤو ؤقـغاٝ صًـىان اإلاداؾـبت بو قغ٧اث الخـض٤ُ٢ الضولُـت، وجدـذ ؤوصولُحن ٦كغ٧اث الخض٤ُ٢ اإلادلُت ٖالُت الخهي٠ُ 

ُٗت؛ تحهت ممازل ا ًٖ الخ٩ىمت الى الؿلُت الدكَغ َغ ٘ ج٣ٍغ  جٞغ

  ـ٠ ميكـأث ألا اإلاٗاًحر مً ٢بل ألا  ت٩اٞلالخُب٤ُ الكامل والٟىعي ٖمـا٫ حهؼة الخ٩ىمُت التي ًىُب٤ ٖلحها حٍٗغ

 ؛IPSAS حرًاالخ٩ىمُت الىاعصة في مٗ

  ــغ الــى الؿــلُت  تخُبُــ٤ ال٨لــي مــً ٢بــل لجىــالو ؤ ؼجــيو الجؤإلاغخلــي اخُبُــ٤ اإلابــضجي الج٣ُــُم الخبــراء وعٞــ٘ الخ٣ٍغ

ُٗت، م٘ ٧اٞ  حغاءاث الالػمت؛ؤلا جساط اخىنُاث و ال تالدكَغ

  ـــىء ـــخ٣ُـــــُم الٖلـــــى يــ ــــ٘ زُــ ـــٗىباث واإلا٣ُٗـــــاث، ًـــــخم ويـ ــــضجي والهــ ــــُلُ تاإلابـ ـــراء باال  تجٟهـ ـــحن الخبــ ـــا بــ ـــترا٥ مــ قــ

م٨ــً ؤاإلاٗىُــحن وصًــىان اإلاداؾــبت و  جُــ تن ج٩ــىن زُــؤًٖــاء اللجىــت اإلاالُــت البرإلااهُــت ٍو و ٚحــر طلــ٪، خؿــب حجــم ؤ تجضٍع

ـــــت الا ُاإلاٗ ـــاح اإلاغخلـ ــــىمي وهجـــ ـــل الخ٩ــ ـــحر الٗمـــ ـــــمان ؾـــ ـــٗىباث، لًـ ــــت و ٣ــــــاث والهـــ ـــــاح جســــــاط ؤلا اهخ٣الُــ ـــــغاءاث لًــــــمان هجـ حـ

 الخُب٤ُ؛

 ُٗت ؤلا الن جخىلى ؤ ا الؿىىي خـى٫  ؤن قغاٝ ٖلى الخُب٤ُجهت الغ٢ابُت الخابٗت للؿلُت الدكَغ َغ ًخمدىع ج٣ٍغ

 تدماًـبصاء صوعَـا آث الى٢ذ جم٨حن الجهت الغ٢ابُت مـً ا، وبظIPSASاإلاسالٟاث التي ج٣٘ مً الخ٩ىمت في جُب٤ُ مٗاًحر 

ُٗت والخبُٗت الخ٣ُ٣ُت ي حُٗحن مؤؾخ٣اللُتها، ا ُٗت، وطلـ٪ للالهىعة -ؿاولُتها مً ٢بل الؿلُت الدكَغ ؿـلُت الدكـَغ

 .IPSASَم م٣ىماث هجاح جُب٤ُ مٗاًحر ؤٌٗخبر مً 

 َغ١ جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام:1-1

ؼاء الٗمـل اإلاداؾـبي، ٦مـا حـاء فـي ٢ـغاع حؤَخمام بخُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٌٗخبر ٦جؼء مً ن الا ب

 خُب٤ُ اإلاخىاػي.الو بالخىا٤ٞ مً زال٫ ؤخُب٤ُ اإلاباقغ الخىخُض بالَغ١ في طل٪ مثل  ةهه جىحض ٖضةجُب٣ُها ٞ

٣ــت اإلاباقــغة: - ؤ ــض الٍُغ لــى ٧ــىن ٖىانــغ ؤلاصاعة اإلاالُــت الٗامــت مغجبُــت ببًٗــها الــبٌٗ بَــظا الــىهج و ٌؿــدىض مٍا

  تومداؾبُ تصاٍعبمجاالث  ةمخ٩املت جمـ ٖضت َاع مىٓىمبال في بحغاء حُٛحر بم٨ً عجباَا وز٣ُا، خُث ال ًا

ؾـخجزاٝ مـىاعص ان َـظا الـىهج ًخُلـب ؤن جـاصي الـى ٞكـل َـظا الخدـى٫، هاَُـ٪ ؤًسلى مـً مسـاَغة ًم٨ـً  ال  مغ ن ألا ؤٚحر 

ــا صٞٗــ ة٦بحــر  حَر فــي حُٛحــر  اىــضا اللخــان بــضؤجؾــترالُا وهُىػلؤ توضــخذ ججغبــؤ ة، خُــثواخــض ت٢ــض حعجــؼ الخ٩ىمــاث ٖلــى جٞى

 .حضا ة٢هحر  ةن الخُىع الخ٣لُضي لِـ مالثما في ٞتر ؤواؾِ الثماهِىاث ؤواثل و ؤؤلاصاعة لضحهما في  ت٦بحر ألهٓم
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ىا٥ مجمٖى ، نٟدت 2021مى، (آؾُا ٢ ل فيثمخٗاًحر الضولُت جللممً الٗغا٢ُل جىاحه الضو٫ ًٖ جُب٣ُها اإلاباقغ  تَو

31(: 

 غ بحن الضو٫: ا ٢خهاصًت للضو٫ الىامُت جسخل٠ ٖـً الخالـت الا٢خهـاصًت ن الخالت الاؤي ؤزخالٝ صعحاث الخٍُى

 للضو٫ اإلاخ٣ضمت؛

 ٗاث بحن الضو٫: وحٗض مً ا  َال١؛خُب٤ُ ٖلى ؤلا الَم مكا٧ل ؤزخالٝ ال٣ىاهحن والدكَغ

  ـــت لـــظل٪ ًجـــب ٞإجهـــا ج تصولُـــ تن اإلاٗـــاًحر جهـــضع ٖـــً َُئـــؤَاإلاـــا ن ج٩ـــىن لـــضي اإلاؿـــاولحن ؤهـــضع باللٛـــت ؤلاهجلحًز

هم اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي  ت٧اُٞ تمٗٞغ  ت.بؿٖغلها باللٛت ختى ًخم٨ً مً جغحمتها ٞو

٣ــــت ٚحــــر اإلاباقــــغ  - ب وج٩ــــىن مــــً زــــال٫ الخىــــاٚم والخىاؾــــ٤ مــــ٘ اإلاٗــــاًحر الضولُــــت وطلــــ٪ زــــال٫ ويــــ٘ مٗــــاًحر  :ةالٍُغ

ـــخىو ؤ٦مــــا ،ضولُــــت ٢ترابــــا مــــً اإلاٗــــاًحر الا٦ثــــر ؤج٩ــــىن  تمدلُــــ جلؾــــتراجُجُت لبٖخمــــاص اإلاىٓمــــاث االٗضًــــض ب صـ  يخىُٟــــظ الخــــضٍع

الخىُٟـظ  و هُا١خُثما ٧ان طل٪ مم٨ىا للخض مً اإلاساَغ الىاقئت ًٖ ح٣ُٗض  لٗامٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ اللم

 تللمٗــاًحر الٟغصًــت فــي صوعاث مالُــ مخثــا٫ًــخم الا  َــظا الــىهج َــاع بوفــي ،الجهــاجي للمٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام 

ـــــام  ـــــإ الٗـ ُـ ــــت لل٣ ـــبُت الضولُــ ــ ـــــاًحر اإلاداؾـ ـــل للمٗـ ــ ـــ٤ ال٩امـ ــ ـــل الخُبُـ ــ ــــت ٢بـ ــــذ ألا ،مخٗا٢بــ ـــــظٍ و٧اهــ َـ ـــــذ  ـــــض جبيـ ـــــضة ٢ـ ـــم اإلاخدـ ــ مـ

صزـا٫ بؾتراجُجُت م٘ التر٦حز في البضاًت ٖلى جىُٟظ مخُلباث اإلاٗـاًحر اإلاداؾـبُت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام التـي ال حكـتٍر ؤلا 

 .)31، نٟدت 2021(آؾُا ٢مى،  ى هٓم اإلاٗلىماث ال٣اثمتجدؿِىاث ٖل

م٨ً جلخُو َغ١  ٣ا للك٩ل اإلاىالي:اٍو  ٖخماص مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٞو

 (: َغ١ جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام:01ق٩ل ع٢م )
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IPSAS 

٣ت ٚحر اإلاباقغة ج٠ُُ٨ مٗاًحر  الٍُغ

 اإلاداؾبت الىَىُت

٣ت اإلاباقغة  ٗاث بالٍُغ نضاع حكَغ

 IPSAS ٖخماصال 

ٗاث بن مٗاًحر  ٖخماصال ضاع حكَغ

تاإلاداؾبت الىَىُ  
 الضلُل اإلاداؾبي

 التطبيق
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صــج٘ مجلـــ اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت فــي ال٣ُــإ الٗــام ٖلــى بجبــإ َــظا الــىهج ومــً مؼاًــاٍ هجــض ، 2016، (مالــ٪ و ٖبــىص َو

 :)332-331الهٟداث 

 داٞٔ ٖلى الؿحر الٗاصي للٗمل، ٦ما ًم٨ً الخد٨م ب٩امل ي ًًمً جدى٫ مغخل ٗا٫ ٍو  ؛هغاخلمٞو

  ا في ٞتر  ة٢ض ال حؿخُُ٘ ٖض ةٌؿخجٝز مىاعص ٦بحر ال حَر  ؛ة٢هحر  ةخ٩ىماث جٞى

  ؿهل جُب٣ُها ٖلى  ة٦ُضؤًد٤٣ هخاثج  عى الىا٢٘؛ؤبالىا٢ُٗت َو

 َبىهج الخدى٫ اإلاخ٩امل؛ تم٣اعه تغ يئُلصعحه اإلاسا 

  للخدى٫؛ تمٖؾخٟاصة اإلاثلى مً الجهاث اإلاغا٣ٞت والضاالا 

 ٞب خ٣ُ٣ي للٗىهغ البكغي ٖلى ٧ا اث تًاصي الى جضٍع  .اإلاؿخٍى

 مٗى٢اث جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام:و مؼاًا  1-2

ٖخمـاص اكـٟاُٞت حٗـل الٗضًـض مـً الـضو٫ حٗمـل ٖلـى مثل اإلاؿاءلت وال ًثتَضاٝ اإلاداؾبت الٗمىمُت الخضؤججؿُض 

٤ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ اؤ تمءاى او م ـا  IPSAS لٗامهٓمتها اإلاداؾبُت الخانت بال٣ُإ الٗام ٞو باٖخباَع

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في حمُ٘  الؿُاؾاث اإلاداؾبُت  يَخمام وايعاهداء الٗالم وعٚم ؤاإلاغح٘ الضولي لخٍُى

جٟـــا١ ٖــــام خــــى٫ جُبُــــ٤ اه ال ًىحــــض ؤهــــال بدىُٟــــظ مٗـــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗـــام باؾـــبحن والبــــاخثحن واإلاد

IPSAS  ُــ٤ اث الخىُٟـــظ و ًم٨ــً بًجــاػ مؼاًـــا و مٗى٢ــاث جُب مٗـــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُـــإ هٓــغا الزــخالٝ مؿــخٍى

 :الٗام في الجضو٫ الخالي

 إلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام:(: مؼاًا ومٗى٢اث جُب٤ُ ا02حضو٫ ع٢م )

 مٗى٢اث الخُب٤ُ مؼاًا الخُب٤ُ

 الخىاؾب والخىاٚم؛ 

 ٢ابلُت اإلا٣اعهت والٟهم؛ 

 جلبُت مخُلباث اإلامىلحن اإلادلُحن والضولُحن؛ 

 حكضًض الغ٢ابت اإلاالُت؛ 

 مىا٦بت مخُلباث الٗىإلات؛ . 

  اًجـــــاص اؾــــــالُب مىخــــــضة للخٗامــــــل مــــــ٘ ال٣ًــــــاًا الٗاإلاُــــــت

 ر٦ت؛اإلاكت

  ُت مماعؾـــــت اإلاؿـــــاءلت بىـــــاء ٖلـــــى ؤؾــــــ ص٣ُ٢ـــــت ومىيـــــٖى

 وواضخت؛

 ٖىهغ اؾاسخي للخ٨م الغاقض؛ 

 .جم٨ً مً زل٤ اصاعة مالُت ٖالُت الجىصة 

  ٖـــــــــضم بم٩اهُـــــــــت جُبُـــــــــ٤IPSAS بال٩امـــــــــل ٖلـــــــــى اإلاؿـــــــــخىي

 الٗالمي؛

  الاب٣اء ٖلى ٦ثحر مً البضاثل اإلاداؾبُت؛ 

 ًحر؛ازخالٝ مؿخىي الخٗلُم بحن الضو٫ اإلاُب٣ت للمٗا 

 ًخُلب جُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر حٗضًضا لل٣ىاهحن في الضو٫؛ 

  اث الؿُاؾـــــــُت التـــــــي جمـــــــاع فـــــــي  IPSASB ؽ ٖلـــــــىالًـــــــَٛى

 وي٘ اإلاٗاًحر وحٗضًلها؛

  الخُىع اإلاؿخمغ إلاٗاًحرIPSAS؛ 

 اث اإلاٗاًحر؛  اإلاؿخىي الٗلمي واإلانهي اإلاغجٟ٘ إلادخٍى

 ٝبـــحن  تالبِئـــاث الا٢خهـــاصًت وألاهٓمـــت الؿُاؾـــُ ازـــخال

 اإلاخ٣ضمت والضو٫ الىامُت.الضو٫ 
 

خمـــاص ٖلـــى الجٗـــغاث زالـــض حمـــا٫ اإلاهـــضع: الهـــٟاء،  صاع ،IPSAS، مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت فـــي ال٣ُـــإ الٗـــاممـــً اٖـــضاص الباخثـــت بااٖل

 .43-37 م ، م2018، 1، ج1ٍ الاعصن، ٖمان،
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ٍــــض مـــــً الخٟانـــــُل   ـــوإلاؼ ىاثـــــض جُبُـــــ٤ اإلاٗـــــاًحر اإلاداؾـــــبُهــ ـــي ىعص مـــــا جـــــم ٖـــــضٍ مـــــً مىــــاٞ٘ ٞو ت الضولُـــــت لل٣ُـــــإ الٗـــــام والتــ

ا في الك٩ل الاحي:  هسخهَغ

ىاثض جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام:02ق٩ل ع٢م )  (: مىاٞ٘ ٞو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى الجٗغاث زالض حما٫ اإلاهضع: هـٟاء، ٖمـان،           ال صاع ،IPSAS، مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت فـي ال٣ُـإ الٗـاممً اٖضاص الباخثت بااٖل

. 41-37، م م 2018، 1، ج1ٍ عصن،ألا   بخهٝغ

 

 مىا٦بت مخُلباث الٗىإلات 

 ججؿُض الخهاثو الىىُٖت للمٗلىمت اإلاالُت

غ اإلاالُت طاث الٛغى  جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخ٣اٍع

 الٗام

 الخىاؾ٤ والخىاٚم

مهىت اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام ٖاإلاُاجىُٓم   

 جلبُت مخُلباث اإلامىلحن اإلادلُحن والضولُحن

بًجاص ؤؾالُب مىخضة للخٗامل م٘ ال٣ًاًا 

 الٗاإلاُت اإلاكتر٦ت

 الخسلو مً ُٖىب ألاؾاؽ الى٣ضي

والٗضالت جد٤ُ٣ الكٟاُٞت واإلاهضا٢ُت  

اصة مؿخىي الخيؿ٤ُ  الٗاإلاُحن  والاحؿا١ٍػ  

ٖلى ؤؾـ ص٣ُ٢ت  اءلت بىاءااإلاؿمماعؾت 

ُت  وواضختومىيٖى  

 جُب٤ُ اإلاخُلباث ال٣اهىهُت 

اصة حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت  ٍػ

 ٢ابلُت اإلا٣اعهت

 ٢ابُت الٟهم 

بم٩اهُت وحىص جهىع مكتر٥ ومىخض لل٣ىاثم 

 اإلاالُت 
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  :IPSASؤلاقاعة الى بٌٗ الخجاعب الضولُت والٗغبُت في جُب٤ُ مٗاًحر  -2

حــل ؤال٣ــغاعاث مــً  يخخُاحــاث مخســظال  ًٟــيبمــا   تواإلاىزى٢ُــإلاالثمــت باختــى جخهــ٠ مسغحــاث هٓــام اإلاداؾــبت الخ٩ىمُــت 

ُــ٤ الكــٟاُٞت لــى اإلاخُلبــاث التـــي بؾاســـخي ؤهــا بكــ٩ل جٞالبـــض مــً ع٧ى  و الغ٢ابـــت اجســاط ال٣ــغاعاث الغقــُضة ، و اإلاؿــاءلت جد٣

و٢ــض  ،خُــث حٗــض مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت فــي ال٣ُـإ الٗــام مدــىع الثــىعة الٗاإلاُــت للمداؾــبت الخ٩ىمُــت IPSASجٟغيـها 

ُــت للخ٩ىمــاث مــً ؤحــل مىا٦بــت جُــىعاث قمؿــها هدُجــت الاؾــخجابت بلــى ال٨ثحــر مــً الىــضاءاث الٗلمُــت واإلاهى حــاء بــؼوٙ 

٨ٟــــل  ال٨ٟــــغ اإلاداؾــــبي فــــي اٖمالهــــا ،لُيــــخج ٖجهــــا الكــــٟاُٞت اإلاُلىبــــت للمٗلىمــــاث اإلاداؾــــبُت ،وحؿــــهُل اإلاؿــــاءلت اإلاالُــــت ٍو

لل٣ــــغاعاث اإلاخســــظة ٖامــــل الغقــــض، و٢ــــض جــــخم جبجــــي َــــظٍ اإلاٗــــاًحر مــــً َــــٝغ مئــــاث الــــضو٫ مــــً ال٣ــــاعاث الخمـــــ بمسخلــــ٠ 

ىـا٥ مـً الـضو٫ مـً هـي الـضعاحاث جبٗـا ألَـضا غوٞـه اإلادـضصة، ًٞـال ٖـً اإلاىٓمـاث الضولُـت وؤلا٢لُمُـت ،َو ٝ ٧ـل بلـض ْو

لسـخي ،ألامـم اإلاخدـضة،  ٤ الاصزا٫ اإلاباقغ للمٗاًحر مثل ما ٢امـذ بـه مىٓمـت خلـ٠ الكـما٫ الَا في َىع جبىحها بما ًٖ ٍَغ

ىُـت ب DECDالخٗاون الا٢خهاصي والخىمُـت  مـا ًـخالءم مـ٘ اإلاٗـاًحر الضولُـت مثـل مـا ٢امـذ ؤو مـً زـال٫ ج٨ُـ٠ اإلاٗـاًحر الَى

ذ ،٢ُغ واإلاٛغب بخُبُـ٤ حؼجـي لهـظٍ اإلاٗـاًحر بًماهـا  به ٦ىضا وهُىػٍلىضا ،ومازغا بضؤث الضو٫ الٗغبُت مثل الاعصن ،ال٩ٍى

 مجها بإَمُتها وصوعَا في اإلاداٞٓت ٖلى اإلاا٫ الٗام مً الهضع والًُإ والؿغ٢ت والٟؿاص.

 :IPSASفي جُب٤ُ مٗاًحرالخجاعب الضولُت  2-1

ُٞما ًخٗل٤ بدبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام والاهخ٣ا٫ ألؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٣ٞض ٢امذ ال٨ثحر مً الضو٫ 

ب. ىا٥ مً جىىي جبىحها وويٗذ زُُا واضخت للخدى٫ الحها ًٖ ٢ٍغ  في حمُ٘ ؤهداء الٗالم بخبىحها، َو

٤ ما ًلي:وٗغى في َظا الٗىهغ بٌٗ الخجاعب ال  تي ًم٨ً الاؾخٟاصة مجها باليؿبت للجؼاثغ ٞو

 ججغبت هُىػٍلىضا: - ؤ

حٗخبـــــر هُىػٍلىـــــضا ججغبـــــت عاثـــــضة فـــــي َـــــظا اإلاجـــــا٫، خُـــــث ؤ٦ملـــــذ هُىػٍلىـــــضا اهخ٣الهـــــا بلـــــى اإلاحزاهُـــــت واإلاداؾـــــبت ٖلـــــى ؤؾـــــاؽ 

ـت ؤوؾـ٘ مـً الانـالخاث جًـمىذ َـظٍ ألازحـرة مـا ًلـي (بىزـالٟي مؿـٗىص،  الاؾخد٣ا١ في ؾذ ؾىىاث ٦جؼء مً مجمٖى

 :)33، نٟدت 2020

  لــى وحــه الخهــىم  1989ؤعســخى ٢ــاهىن اإلاالُــت الٗامــت لٗــام اٖخمــاص هٓــام حضًــض لــئلصاعة اإلاالُــت لل٣ُــإ الٗــام، ٖو

غ ٖلـــى ؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١  ٖلــى ؤجهــا آصاٍ ل٣ُـــاؽ بَــاع اإلاؿــاثلت ال٣ــاثم ٖلــى ألاصاء ،فــي َـــظا الؿــُا١ ٧ــان ًىٓــغ الــى الخ٣ــاٍع

ــل اإلاحزاهُــت بلــى ؤؾــاؽ  الاؾــخد٣ا١ ال٩امــل ألا  صاء اإلاــالي لــئلصاعة و الى٧ــاالث بكــ٩ل ؤًٞــل ،و ؤٖخبــر ؤهــه ًيبغــي ٖىضثــظ جدٍى

غ اإلاالُــــــت و ج٣ُــــــُم ألاصاء، و لــــــم ٌكــــــ٩ل َــــــظا الخدــــــى٫ ؤي جدــــــضي باليؿــــــبت  حر نــــــلت مباقــــــغة بــــــحن اإلاحزاهُــــــت و الخ٣ــــــاٍع لخــــــٞى

غص الانى٫ وج٣ُُمها و٧ان الخدضي الغثِسخي للخدًحر َى اوكاء اإلاحزاهُت الاٞخخاخُت وال ؾُما ُٞما لىُىػٍلىضا باؾخثىاء ح

ًخٗلــــ٤ ب٣ـــــىاثم ألانــــى٫ و٢ُاؾـــــها، خُـــــث حٗــــاون مٗـــــضو الخؿـــــاباث واإلاــــض٣٢ىن إلوكـــــاء ســـــجالث جدضًــــض مل٨ُـــــت ألانـــــى٫ 

٤ُ بحن مسخل٠ صٞاجغ الاؾخاط.  اإلاسخلٟت والخٞى

ُـت اإلاب٨ـغة بالـضوع الخاؾـم الـظي ٣ًـىم وجخمثل الجىاهب الهامت في الا  هخ٣ا٫ الىاجر بلى الاؾـخد٣ا١ فـي هُىػٍلىـضا فـي الخٖى

الث، والاؾخٟاصة مً الىٓم واإلاماعؾاث مً ال٣ُإ الخام. ٟىن طوي الخبرة واإلاَا  به اإلاْى
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  غ مٗــاًحر اإلاداؾــبت وألاصلــت اإلاهــاخبت لهــا بــضٖم مــً اإلاداؾــبحن اإلاهىُــحن ُمــا ًخٗلــ٤ ٞٗلــى ؾــبُل اإلاثــا٫ جــم جُــٍى ،ٞو

بإهٓمــــت الخ٨ىىلىحُــــا اإلاٗلىمــــاث ٞــــةن اؾــــخسضام اهٓمــــت الكــــغ٧اث ؤزبــــذ ٞٗالُخــــه، ٦مــــا جــــغي الؿــــلُاث ؤن جبجــــي اإلاٗــــاًحر 

غ الاعقــاصاث وألاصلــت ،خُــث ؤن  اإلاداؾــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام فــي الؿــىىاث ألازحــرة ٢ــض ؤصي بلــى جبؿــُِ ٖملُــه جُــٍى

ـــاع اإلاٟـــاَُمي للمٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت  غ اإلاالُـــت لؤلٚـــغاى الٗامـــت مـــً ٢بـــل الَا الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام الخـــام بةٖـــضاص الخ٣ـــاٍع

ميكــــأث ال٣ُــــإ الٗــــام ًخماشــــخى مــــ٘ اخخُاحــــاث مؿــــخسضمحن وزــــاث٤ اإلاحزاهُــــت وال٣ــــىاثم اإلاالُــــت للخ٩ىمــــت ،وؤَــــم حىاهــــب 

ت والبُاهــ اث اإلاالُــت حٗــض ٧لهــا ٖلــى ؤؾــاؽ الانــالح فــي هُىػٍلىــضا جخمثــل فــي الخيبــااث وألاَــضاٝ اإلاالُــت واإلاحزاهُــاث الؿــىٍى

مما ؾاٖض ٖلى جد٤ُ٣ الخدى٫ ال٩امل مً الى٣ضًت الى الاؾخد٣ا٢اث في ؤلاصاعة الٗامت  -ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١-ممازل 

 ،٦ما جد٣٣ذ حمُ٘ الٟىاثض اإلاخى٢ٗت مً خُث الكٟاُٞت وج٣ُُم اإلاؿاءلت ٖلى ؤؾاؽ ألاصاء.

 ججغبه اؾترالُا: - ب

ـــت والخ٩ىمـــت ؤلا٢لُمُـــت والخ٩ىمـــت هٓـــام الخ٨ـــم فـــي اؾـــترالُا َـــ اث هـــي الخ٩ىمـــت اإلاغ٦ٍؼ ى هٓـــام ُٞـــضعالي مـــ٘ زـــالر مؿـــخٍى

غ، والـىهج اإلاخبـ٘ فـي ؤلاصاعة  ـغاى اإلاداؾـبت وبٖـضاص الخ٣ـاٍع اث الخ٩ىمت مؿخ٣لت ًٖ بًٗـها الـبٌٗ أٚل اإلادلُت، ومؿخٍى

ـــت والخإ٦ُـــض ٖلـــى اإلاؿـــاءلت  ىُـــت َـــى هٓـــام الالمغ٦ٍؼ ٗالُـــت ج٣ـــضًم الٗامــت إلاٗٓـــم الخ٩ىمـــاث الَى مـــً اإلاـــضعاء ٖـــً ٦ٟـــاءٍ ٞو

غي،  الخضماث للمىاَىحن وصاٞعي الًغاثب  .)165-164، الهٟداث 2021(نضام خمضان ٨ٌٖ الٍٛغ

  اٖخمضث اؾترالُا ؤؾـاؽ الاؾـخد٣ا١ فـي اإلاداؾـبت الخ٩ىمُـت زـال٫ ٞتـرة مـً الانـالخاث الىاؾـٗت التـي بـضؤث ٖـام

ٖــــام  1990 ــــؼ ألاصاء اإلاــــالي للخ٩ىمــــت فــــي  نــــضع ٢ــــاهىن ؤلاصاعة اإلاالُــــت واإلاؿــــاءلت الــــظي ع٦ــــؼ ٖلــــى ج٣ُــــُم  1997لٛــــغى حٍٗؼ

ــ٤ ؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ و٢ــض وانــلذ  1999ألاصاء، وهدُجــت لهــظٍ الانــالخاث ٣ٞــض ٢ــضمذ فــي ٖــام  ٢ــىاثم مالُــت قــاملت ٞو

٤ ؤؾاؽ اؾخد٣ا١ اإلادا ؼ الاهًباٍ اإلاالي.الخىؾ٘ في اإلاداؾبت وبٖضاص مىاػهتها ٞو  ؾبي مما ؾاٖض في حٍٗؼ

  ٤ ؤؾاؽ الاؾـخد٣ا١ اإلاداؾـبي ٦مـا حكـمل ٢ىاثمهـا ٖلـى ت ٞو جيخج اؾترالُا ٢ىاثم مىخضة وقاملت للخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ

٦ك٠ الخض٤ٞ الى٣ضي بط ؤن اإلاٗلىماث الىاججـت ٖـً بجبـإ ؤؾـاؽ الاؾـخد٣ا١ ًٞـال ٖـً ألاؾـاؽ الى٣ـضي مهمـت إلصاعة 

ىــا ٥ التر٦حــز بكــ٩ل زــام ٖلــى الكــٟاُٞت واإلاؿــاءلت ؤمــام البرإلاــان وصاٞعــي الًــغاثب مــً ؤحــل الىخــاثج ال٣ُــإ الٗــام، َو

 اإلاالُت.

  ٣ضم مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الاؾترالي ٣ـىم  AASBٍو غ اإلاالُت ل٩ل مً ٢ُـإ الخ٩ىمـت والخ٩ىمـاث الٗامـت ٍو الخ٣اٍع

ــــت لٗـــــام  ــــت الخ٩ىمـ ـــحن صلُـــــل الاخهـــــاءاث مالُـ غ اإلاالُـــــت واإلابـــــاص 2001بالخيؿـــــ٤ُ بــ ت اإلا٣بىلـــــت ٢بـــــىال ٖامـــــا لخ٣ـــــضًم الخ٣ـــــاٍع

 للخ٩ىمت ألاؾترالُت.

  حٗخمض اؾـترالُا ؤؾـاؽ الاؾـخد٣ا١ فـي اٖـضاص مىاػهاتهـا وحٗمـل الخ٩ىمـت ألاؾـترالُت فـي بَـاع مىاػهـت مخىؾـُت ألاحـل

 جازغ ٖلى ال٣غاعاث.خُث جخًمً اإلاىاػهت جى٢ٗاث إلاضة ؤعب٘ ؾىىاث وجيكغ الخ٩ىمت جٟانُل اإلاٗلىماث والخ٩ال٠ُ التي 
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) بالؿــــعي لخُبُــــ٤ 1016_2011ؤنــــضع عثــــِـ صًــــىان اإلاداؾــــبت ألاعصوــــي زُــــت اؾــــتراجُجُت للممل٨ــــت ألاعصهُــــت للؿــــىىاث (

 عة اإلاالُــــت فــــي اإلامل٨ــــت ٦مــــا ًلــــيإلاىا٦بــــت الخىمُــــت الا٢خهــــاصًت واإلاؿــــاَمت فــــي بنــــالح ؤلاصا IPSASمٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُــــت

غي،   :)174-173، الهٟداث 2021(نضام خمضان ٨ٌٖ الٍٛغ

  ؤوصــــخى نــــىضو١ الى٣ــــض الــــضوليIMF والبىــــ٪ الــــضوليWB  ـــتر٥ ٖــــام ــــغ مكـ بًــــغوعة ٢ُــــام وػاعة اإلاالُــــت  2004فــــي ج٣ٍغ

ـــا فـــــي ألاؾـــــالُب اإلاخبٗـــــت لخىُٟـــــظ  ألاعصهُـــــت بخُبُـــــ٤ هٓـــــام بصاعة اإلاٗلىمـــــاث اإلاالُـــــت ــ ٍغ الخ٩ىمُـــــت والـــــظي ٌكـــــمل جدـــــىال حَى

الٗملُــاث اإلاالُــت واإلاداؾــبُت فــي الـــىػاعة والىخــضاث الخ٩ىمُــت باالهخ٣ــا٫ مـــً ألاؾــالُب الخ٣لُضًــت ٧اؾــخٗما٫ الســـجالث 

ـت ؤو ألاهٓمــت اإلاٗلىماجُـت ٚحــر اإلاترابُــت واؾـدبضالها بىٓــام بصاعة مٗلىمـاث مالُــت خ٩ىمُــت  مىخـض ومخ٩امــل ًيســجم الُضٍو

 ؛IPSASم٘ مٗاًحر 

  بالخٗا٢ـض مـ٘ قـغ٦ه ٢2005امـذ وػاعة اإلاالُـت ٖـامBEARING PIONT  ٨ُـت الؾـدبضا٫ ألاهٓمـت اإلادؿـىبت ٚحـر ألامٍغ

حر ألاصواث اإلاىاؾــــــبت للغ٢ابــــــت والخسُــــــُِ واجســــــاط  اإلاترابُــــــت اإلاؿــــــخٗملت فــــــي الــــــىػاعاث والىخــــــضاث الخ٩ىمُــــــت ٧اٞــــــت وجــــــٞى

ــــى  ال٣ـــــغاعاث، وجـــــم الٗمـــــل ـــهُل  2012وػاعة وصاثـــــغة خ٩ىمُـــــت مـــــ٘ جهاًـــــت   ٖـــــام  39بخُبُـــــ٤ الىٓـــــام ٖلـ ـــت لدؿــ ـــمً زُــ يــ

 الاهخ٣ا٫ الؿلـ الؾخٗما٫ َظا الىٓام جخًمً:

 ب الٟجي إلاؿخٗملي الىٓام ووكغ الىعي والخٍٗغ٠ بالىٓام لضي مؿخٗملُه  ؛ بغامج الخضٍع

 حر البجى الخ٨ىىلىحُت الالػمت وألاصلت الخىُٓمُت وؤلاحغاث  ُت ب٨ُُٟت الٗمل ٖلى الىٓام.جٞى

  حٗخمــــــض ألاعصن الىٓــــــام الالمغ٦ــــــؼي بط جــــــخم مٗالجــــــت الى٣ٟــــــاث بكــــــ٩ل ال مغ٦ــــــؼي بخىػَٗهــــــا ٖلــــــى الــــــىػاعاث والــــــضواثغ

الخ٩ىمُـــت التــــي ج٣ــــىم بــــضوعَا بةنـــضاع الكــــ٩ُاث مــــً خؿــــاباتها البىـــ٪ مــــً ؤحــــل حُُٛــــت صٞٗـــاث الى٣ٟــــاث الخانــــت بهــــا 

غ جغؾلها الى وػاٍع اإلاالُت؛والاٞهاح ًٖ َظٍ الى٣ٟاث مً زال٫ ج٣  اٍع

  ٢ض جم اٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاىخضة لجمُ٘ الىػاعاث والىخضاث الخ٩ىمُت اإلاضعحت في ٢اهىن اإلاىاػهت الٗامت لٗام

والتــي حكــمل حمُــ٘ الجهــاث اإلاؿــُُغ ٖلحهــا زــال٫ الؿــىت ٦مــا جــم اصعاج ٢اثمــت بالجهــاث اإلاهمــت اإلاؿــُُغ ٖلحهــا فــي  2015

٣ـا الاًًاخاث م٘ ا بمىحـب ألاؾـاؽ الى٣ـضي ًٞـال ٖـً  IPSASلٛاء حمُ٘ الٗملُاث اإلاخباصلت بحن الجهاث الخ٩ىمُت ٞو

 ملخو للؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاهمت واإلاٗلىماث الخىيُدُت الازغي اإلاؿاٖضة في ٞهم ال٣ىاثم؛

 بـاث اإلاىاػهــت إلصاعة اإلاىاػهـت فــي حمُـ٘ الـىػاعاث والىخــضاث الخ٩ىمُـ ت وفــي طاث الى٢ـذ ًــخم جـم اؾـخٗما٫ جغمحــز وجبٍى

اؾــــخٗمالها فــــي حســــجُل اإلاٗــــامالث اإلاالُــــت لئلًــــغاصاث والى٣ٟــــاث والاماهــــاث فــــي الــــىػاعاث والىخــــضاث، ٣ٞــــض ؤنــــضعث وػاعة 

ــ٤ ألاؾــاؽ الى٣ــضي  2014لؿــىت  03اإلاالُــت الخٗمــُم ع٢ــم  جي مــً اإلاداؾــبت ٞو بــاث بهــضٝ الخدــى٫ الخــضٍع بخدــضًث الخبٍى

ض مً الكٟاُٞت ًٖ بُاهاث اإلاىاػهت الٗامت بما ًخىا٤ٞ م٘ اإلاهُلخاث اإلاٗخمضة هدى مداؾبت الاؾخد٣ا١ لخد٤ُ٣ اإلا ٍؼ

ُٟي IPSASفي ب الْى اث٠ واCOFOG٫واؾخٗما٫ جبٍى  .اَضاٝ التي حؿعى الخ٩ىمت لخد٣ُ٣هhبخىػَ٘ الى٣ٟاث ٖلى الْى

 اماعة ؤبى ْبي:-ججغبت الاماعاث الٗغبُت  - ب

بي،  1971الاماعاث الٗغبُت صولت ُٞضعالُت جإؾؿذ ٖام  وجخ٩ىن الخ٩ىمـت الاجداصًـت مـً ؾـب٘ بمـاعاث مؿـخ٣لت هـي: ابـْى

ت هي: اجداصًت وبماعة وبلضًت وحؿاَم  اث بصاٍع ً، عاؽ الخُمت، الٟجحرة بثالر مؿخٍى صبي، الكاع٢ت، عجمان، ام ال٣ٍُى

غي،  % مً الىاعصاث الاجداصًت 85بماعة صبي وبماعة ؤبى ْبي بيؿبه   .)175، نٟدت 2021(نضام خمضان ٨ٌٖ الٍٛغ
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  ـ٤ اٖخمضث بماعة ؤبى ْبي ؾاب٣ا ألاؾـاؽ الى٣ـضي فـي مداؾـبت الىخـضاث الخ٩ىمُـت ل٨ـً جدىلـذ هدـى اإلاداؾـبت ٞو

، ٣ٞ2009ض بضؤ مكغوٕ اٖخماص اإلاٗاًحر في ؤبى ْبي ٖام  ،IPSASؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ م٘ اٖخماص مٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت

٣ــا ٫  2010اص ال٣ــىاثم اإلاالُــت لٗــام وجــم اٖــض لــبٌٗ الاصاعاث والبلــضًاث وحكــمل َــظٍ ال٣ــىاثم ٧ــل مــً ٢اثمــت  IPSASٞو

بي و٢اثمـت الخـض٣ٞاث الى٣ضًـت وم٣اعهـت اإلاىاػهـت واإلابـالٜ  اإلاغ٦ؼ اإلاالي و٢اثمت ألاصاء اإلاالي والخٛحراث في خؿـاب خ٩ىمـت ابـْى

 همت وبًًاخاث ؤزغي.الٟٗلُت ًٞال ًٖ ملخو بالؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلا

  ٣ــــا ٫ غ اإلاالُــــت ٞو غ الخ٣ــــاٍع غ مسُــــِ الخؿــــاباث واؾــــخٗما٫ هٓــــام اوعا٧ــــل فــــي مٗالجــــت  IPSASجُلــــب جُــــٍى جُــــٍى

ىضـــر صلُـــل اله٩ُـــل اإلاىخـــض لخؿـــاباث الخ٩ىمـــت جٟانـــُل الىٓـــام اإلاـــالي اإلاىـــخج فـــي  الخؿـــاباث فـــي صٞتـــر الاؾـــخاط الٗـــام، ٍو

ٟي ٗـــض مغحٗـــا مغقـــضا إلاـــْى الاصاعاث اإلاالُـــت فـــي الجهـــاث الاجداصًـــت فـــي اٖـــضاص الخؿـــاباث بكـــ٩ل  الخؿـــاباث الخ٩ىمُـــت َو

ــ٤ ؤخــضر الــىٓم اإلاالُــت التــي حٗخمــض  IPSASمىخــض بمــا ًــخالءم مــ٘ مٗــاًحر  لبــي اخخُاحــاث ؤصاء الخؿــاباث الخ٩ىمُــت ٞو ٍو

ٌ الهالخُاث والخٟاّ ٖلى اإلاا٫ الٗام. ت في اجساط ال٣غاع وجٍٟى  الالمغ٦ٍؼ
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جـــم ازخُـــاع ؤعبـــ٘ صو٫ مـــً ٖـــضٍ ٢ـــاعاث بٓـــغوٝ مسخلٟـــت ا٢خهـــاصًا وؾُاؾـــُا ومداؾـــبُا ٞىجـــض مجهـــا مـــا َـــى يـــمً الـــضو٫ 

اإلاخ٣ضمــــت مثــــل ؤؾــــترالُا و هُىػٍلىــــضا ،وحٗــــض صولــــت الامــــاعاث طاث الا٢خهــــاص ؤخــــاصي الجاهــــب باٖخماصَــــا ٖلــــى الهــــاصعاث 

ا جسخلـ٠ َـظٍ البلـضان مـً خُـث الخُـىع فـي مجـا٫ اإلاداؾـبت، ٞىجـض الىُُٟت ،ؤمـا ألاعصن ٞهـي مـً البلـضان الىامُـت ،٦مـ

م٨ـً اٖخبـاع الامـاعاث فـي مغاخـل مخ٣ضمـت فـي مجـا٫ اإلاداؾـبت فـي  ؤن ؤؾترالُا مً ؤ٦ثر الضو٫ جُىعا فـي مجـا٫ اإلاداؾـبت ٍو

م مــً الازخالٞــاث ال٨بحــرة بــحن َــظٍ الــضو  لــى الــٚغ ٫ بال ؤن ٧ــل خــحن ؤن ألاعصن حٗــاوي مــً يــ٠ٗ ٦بحــر فــي َــظا اإلاجــا٫، ٖو

خماص   IPSASَظٍ البلضان اٖخمضث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  م٨ً بُان الخإزحراث الىاججت ًٖ َظا الٖا ٍو

 باآلحي:

  ىُــت مــ٘ اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام ــا الَى  IPSASؤٚلــب َــظٍ الــضو٫ اٖخمــضث ههــج الخ٨ُُــ٠ مٗاًحَر

ـــي ال٩امــــل لهــــظ ٍ اإلاٗــــاًحر ٦مــــا فــــي ؤؾــــترالُا وبمــــاعة ؤبــــى ْبــــي، ؤمــــا ألاعصن ٣ٞــــض اهخهجــــذ جبجــــي اإلاٗــــاًحر ولــــِـ بــــضال مــــً الخبجـ

 الخ٠ُُ٨؛

  اتها مثـــل خمـــاص وهـــي حٗخمـــض خالُـــا ؤؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ اإلاداؾـــبي فـــي اٖـــضاص ٦كـــٞى بٗـــٌ َـــظٍ الـــضو٫ اهتهـــذ مـــً الٖا

ــ٤ اإلا ٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام بمىحــب ؤؾــترالُا وامــاعة ؤبــى ْبــي وهُىػٍلىــضا، ؤمــا ألاعصن ٞــال ًــؼا٫ الٗمــل ٞو

٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١؛  ألاؾاؽ الى٣ضي ٦مغخلت اهخ٣الُت هدى جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٞو

 َىعث َظٍ الضو٫ ٢ىاثمها اإلاالُت بما ًخىا٤ٞ م٘ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١؛ 

 ٗاًحر حٗخمض َظٍ الضو٫ ٖلى ج٨ىىلىحُا مخ٣ضمت حؿاٖض في جُب٤ُ مIPSAS؛ 

  غ اإلاهــُلخاث اإلاداؾــبُت اإلاٗخمــضة فــي اإلاسُـِ اإلاداؾــبي ل٩ــل مجهــا مــا ًخىاٞــ٤ مــ٘ اإلاٗــاًحر ٢امـذ َــظٍ الــضو٫ بخُــٍى

 اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام.

٤ مٗاًحر - 3   :IPSASمجاالث اؾخٟاصة الجؼاثغ مً جُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٞو

ص التــــي ج٣ــــىم بهــــا فــــي مُــــضان اصاعة اإلاالُــــت الٗامــــت إلخــــضار الخُٛحــــر حؿــــعى وػاعة اإلاالُــــت بــــالجؼاثغ مــــً زــــال٫ الجهــــى 

تـــراٝ بالـــضوع اإلابـــظو٫ فـــي ؾـــبُل جد٣ُـــ٤  اإلاُلـــىب فـــي مجـــا٫ الانـــالح اإلاىاػهـــاحي واإلاداؾـــبي، َـــظا الجهـــض ًٟـــغى ٖلُىـــا الٖا
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لتـــي ًم٨ـــً ؤن حُٛحـــر ؾـــلـ هـــاجر، وفـــي ؾـــُا١ َـــظٍ الخدـــىالث التـــي حؿـــعى الحهـــا وػاعة اإلاالُـــت، ؾـــى٣ضم بٗـــٌ اإلا٣ترخـــاث ا

حكــ٩ل حــؼءا مــً ٖملُــت الخهــىع بىــاء ٖلــى اإلاــؼج بــحن الخجــاعب التــي ؤضــخذ حكــ٩ل ججــاعب عاثــضٍ فــي مجــا٫ بصاعة اإلاالُــت 

 الٗامت وزهىنُاث الىا٢٘ الجؼاثغي.

اث وهي: ٣ا لثالر مؿخٍى ذ ججاعب الضو٫ في حُٛحر ؤهٓمتها اإلاداؾبُت الٗمىمُت ٞو  خُث جىٖى

  خماص ال٨لي إلاٗاًحر  ؛IPSASالٖا

  اإلاىاءمت: ج٠ُُ٨ اإلاٗاًحر اإلادلُت ألي صولت م٘ مٗاًحرIPSAS؛ 

  .اؾخسضام هٓم مداؾبُت خضًثت حؿدىض بلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ 

٤ مٗاًحر  3-1  في الجؼاثغ: IPSASبعقاصاث جُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٞو

ـت ألابٗـاص، ألن الخدـى  ٫ الىـاجج مـً ألاؾـاؽ الى٣ـضي ًدخاج الخدى٫ ألؾاؽ الاؾخد٣ا١ في الجؼاثغ الى اؾخٗضاصاث مخىٖى

ُــضة بخد٣ُــ٤ الىخــاثج اإلاغحــىة مــً  ٖــل بــحن ٖــضة مخٛحــراث حٗخبــر طاث ٖال٢ــت َو الــى ؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ َــى مدهــلت للخٟا

ا ؤؾاؾــــُا لخد٣ُــــ٤ الٓــــغوٝ اإلاالثمــــت لٗملُــــت  َــــظا الخدــــى٫، ٞضعاؾــــت الٗىامــــل اإلاــــازغة ٖلــــى ججؿــــُض الخدــــى٫ حٗــــض قــــَغ

لــــى مؿــــخىي الضولــــت هٓــــغا لئلم٩اهُــــاث التــــي ًخُلبــــا والخٛحــــراث التــــي ًدــــضثها، ٞــــُم٨ً الاهخ٣ــــا٫، الــــظي ٌٗخبــــر خــــضزا َامــــا ٖ

:ً ٤ مُٗاٍع  للمكغوٕ الجؼاثغي الىٓغ الى َظا الخدى٫ ٞو

  ؛2002الاؾخٟاصة مً ججغبت اإلاسُِ اإلاداؾبي لؿىه 

 .الخدى٫ ألؾاؽ الاؾخد٣ا١ َى وؾُلت ولِـ ٚاًت 

جـــا٫ الخدـــى٫ ًم٨ـــً اؾـــخ٣غاء بٗـــٌ الكـــغوٍ التـــي هـــغي ؤجهـــا جىاؾـــب وبـــالىٓغ الـــى الخجـــاعب الؿـــاب٣ت لـــبٌٗ الـــضو٫ فـــي م

 :)167-163، الهٟداث 2020(بىزالٟي مؿٗىص،  خالت الجؼاثغ وهي

 ت  :حُٛحر الٟلؿٟت ؤلاصاٍع

ت اؾاؽ ٖملُت الاهخ٣ا٫ الىاجر لخُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في ال٣ُإ الخ٩ىمي، وجد٤ُ٣ الىخاثج  حٗخبر الخٛحراث ؤلاصاٍع

اإلاغحىة مً َظا الخدى٫، ٞخجغبت هُىػٍلىضا ٖلى ؾبُل اإلاثـا٫ قـملذ بٖـاصة صوع الضولـت فـي ج٣ـضًم الخـضماث للمـىاَىحن 

 مً زال٫ جبجي اإلاماعؾاث الخضًثت لئلصاعة.

ب٣ى ججؿُض َظا الخىحه مغجبُا باآلحي:  ٍو

 ُــ ت فـــي ال٣ُــإ الٗــام فـــي الجؼاثــغ لخد٣ُـــ٤ الهــضٝ مـــً ج٩امــل الانـــالح جدضًــض ؤحــل جُبُـــ٤ اإلاٗــاًحر اإلاداؾـــبُت الضول

 اإلاداؾبي واإلاىاػهاحي؛

  ألن الاهخ٣ا٫ بلى هٓـم  2023قغح وبُان اإلاٟاَُم الخانت بخُب٤ُ مًمىن ال٣اهىن الًٗىي اإلاؼم٘ جُب٣ُه ؾىت

الالتزام بال٣ىاهحن والغبِ بحن اإلاىاعص  ؤلاصاعة الخضًثت ٌٗجي التر٦حز ٖلى ألاصاء مً خُث ال٨ٟاءة والٟٗالُت ؤ٦ثر مً مجغص

ظا زال٫ الؿـىىاث التـي حؿـب٤ ججؿـُض ال٣ـاهىن الًٗـىي، ألن آلازـاع اإلاترجبـت ٖلـى هٓـم  اإلاؿخسضمت والىخاثج اإلاد٣٣ت، َو

ت في الجؼاثغ ال ًم٨ً الخسلو مجها بؿهىلت.  ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 :صٖم الؿُاس ي اإلاؿخمغ 
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الهامـــت لخُبُـــ٤ ؤؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ فـــي ال٣ُـــإ الخ٩ـــىمي، الن الخدـــى٫ ألؾـــاؽ  حٗـــض ؤلاصاعة الؿُاؾـــُت ؤخـــض اإلاخُلبـــاث

لــــت ألاحــــل التــــي جدخــــاج إلاغا٣ٞــــت مؿــــخمغة ومخىانــــلت ؤزىــــاء الخىُٟــــظ،  ـــتراجُجُت ٍَى الاؾــــخد٣ا١ ٌٗــــض يــــمً ألاَــــضاٝ الاؾـ

 ولًمان ٖضم َضع اإلاىاعص والى٢ذ؛

 :اوكاء َُئت مهىُت ؤ٧اصًمُت 

صًمُت ججم٘ بـحن اَـاعاث وػاعة اإلاالُـت بـالجؼاثغ والبـاخثحن واإلاخسههـحن بكـاون اإلاالُـت الخ٨ٟحر في اوكاء َُئت مهىُت ؤ٧ا

ــــ٤  واإلاداؾــــبت، خُــــث ؤنــــبذ مــــً لــــىاػم هجــــاح ٖملُــــت الخُٛحــــر الــــظي تهــــضٝ الُــــه وػاعة اإلاالُــــت فــــي بصاعة ال٣ُــــإ الٗــــام ٞو

ت الخضًثت َى بوكاء َُئت حٗمل ٖلى مخابٗت ال٣ًاًا الخالُت:  اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع

  انــضاعاث نــىضو١ الى٣ـــض الــضولي فــي مجـــا٫ اإلاالُــت، خُــث حهـــخم نــىضو١ الى٣ــض الـــضولي بخد٣ُــ٤ ألاَــضاٝ الخضًثـــت

للمداؾـــبت الٗمىمُـــت مثـــل الكـــٟاُٞت واإلاؿـــاءلت مـــً زـــال٫: صلُـــل الكـــٟاُٞت اإلاالُـــت الـــظي ًـــخم انـــضاٍع مـــً خـــحن ألزـــغ، 

 ؛GFSوهٓام اخهاءاث مالُت الخ٩ىمت 

 نلت ٖلى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام الهاصعة ٖلى مجلـ الخٗضًالث اإلاؿخمغة واإلاخىاIPSASB؛ 

  انــضاعاث مىٓمــت الخٗــاون الا٢خهــاصي والخىمُـــت باالقــترا٥ مــ٘ الاجدــاص الـــضولي للمداؾــبحن خــى٫ ٢ًــاًا الانـــالح

 اإلاداؾبي وجدى٫ ألؾاؽ الاؾخد٣ا١؛

 ض الخ٩ىمـــاث التـــي حٗخمـــض ؤؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ فـــي ماقـــغ اإلاؿـــاءلت فـــي ال٣ُـــإ الٗـــام، خُـــث ٣ًـــىم َـــظا اإلااقـــغ بغنـــ

ا اإلاالُت طاث الٛغى الٗام؛ َغ  اٖضاص ج٣اٍع

  انـــضاعاث مٗــــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُــــت لل٣ُـــإ الٗــــام باللٛــــت الٗغبُـــت اإلاترحمــــت واإلايكـــىعة مــــً َـــٝغ اإلاجمــــ٘ الــــضولي

 الٗغبي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن باألعصن.

 :بصاعة الخُٛحر 

خمـــاص ٖلحهـــا فـــي اخـــضار الخُٛحـــراث ال٨بـــري فـــي اإلاىٓمـــاث، ٞمـــثال ٌٗـــض مٟهـــىم اصاعة الخُٛحـــر  ؤخـــض الىؾـــاثل التـــي ًم٨ـــً الٖا

ــــ الؿُاؾــــــاث ؤو حٗــــــض مــــــً ٢بُــــــل الخٛحــــــراث الجظع  IPSASالخدــــــى٫ الــــــى ؤؾــــــاؽ الاؾــــــخد٣ا١ ؤو جبجــــــي مٗــــــاًحر  ـــي جمـــ ــــت التـــ ٍــ

ومـت الخُٛحـر التـي جيكـإ ٖلـى اإلاماعؾـاث لظل٪ ٣ًترح ٖلى وػاعة اإلاالُت بالجؼاثغ ألازظ بهظا اإلاٟهىم في ؾـُا١ م٣ا ،ألاَضاٝ

خمــــــاص ٖلــــــى بٗــــــٌ اإلاٟــــــاَُم اإلاؿــــــاٖضة فــــــي ٖملُــــــه الخدــــــى٫، ٞمــــــثال ٖلــــــى  اإلاداؾــــــبُت اإلاٗخــــــاصة، وحكــــــمل اصاٍع الخُٛحــــــر الٖا

ــت هــٕى الخُٛحــر اإلاٗخمــض َــل َــى حُٛحــر حؼجــي ؤم حُٛحــر ٦لــي ًمـــ ألاَــضاٝ والؿُاؾــاث،  اإلاىٓمــاث الغاٚبــت فــي الخُٛحــر مٗٞغ

ـت التـي حٗخمـض  ٨ٞـغة اإلاؿـاءلت وفي خالت ال جؼاثغ هغي ؤن مكغوٕ اإلاسُِ اإلاداؾبي للضولـت َـىمً ٢بُـل الخٛحـراث الجظٍع

ــــت الخٛحـــر ؾِؿــــاٖض ٖلـــى اًجــــاص  ــــض ٖــــً ٢ـــغن، اطن ٞمٗٞغ آلالُــــاث و ألاصاء فـــي ال٣ُــــإ الٗـــام فــــي وا٢ـــ٘ بحرو٢غاَــــي إلاـــضة جٍؼ

جي ؤو الخٛحـر اإلاٟـاجح خؿـب الخالـت، وألاوؿـب لخالـت خُث ٌؿاٖض ٖلى جبجي ههج الخُٛحر ا ،اإلاىاؾبت لٗملُت الخُٛحر لخضٍع

جي واإلاغخلي م٘ الالتزام  بةَاع ػمجي واضر ومدضص.  الجؼاثغ َى ههج الخُٛحر الخضٍع

 م٣ىماث هجاح مكغوٕ الخدى٫ الى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في الجؼاثغ: 3-2

روعة الخدــى٫ لٛاًــت جد٣ُــ٤ الٛــغى ًدخــاج مكــغوٕ الخدــى٫ بلــى ؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ بلــى هٓــغة اؾدكــغاُٞت جم٨ــً مــً ؾــح

ُما ًلـي (ؾـلُمان هانـغ  جبُـان الٗىانـغ التـي حؿـاَم فـي هجـاح مكـغوٕ الخدـى٫ بلـى ؤؾـاؽ الاؾـخد٣ا١ اإلاُلىب بٟاٖلُت، ٞو

 :)14-12، الهٟداث 2010الهخالن، 
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 جبجي اإلاكغوٕ والضٖم الؿُاسخي له: )1

  ــــى ـــــ الكـ ــــت، مجلـ ـــــ ألامـ عي، مجلــــــ الـــــىػعاء، وػاعة اإلاالُـــــت، حهـــــاػ الغ٢ابـــــت والخـــــض٤ُ٢، مٗاَـــــض مجلـ

ب. ت لٛٝغ الخضٍع  الخىمُت ؤلاصاٍع

 ٞهم وجدضًض هُا١ الخُٛحر (اإلاداؾبي ٣ِٞ ؤم ؤ٦ثر): )2

 ٞهم هُا١ الخُٛحر مهم إلصاعة الخى٢ٗاث مً الجمُ٘؛ 

 .غ ت والخ٣اٍع  َل َى مداؾبي ٣ِٞ ٣ًخهغ ٖلى ال٣ُض والدؿٍى

 ضاص اإلاحزاهُت والٗال٢ت بحن خؿاباث اإلاحزاهُت والخؿاباث الٗامت.جدضًض ٦ُُٟت اٖ )3

ب وتهُئت الٗاملحن: )4  جضٍع

 ب ؤ٦بر ٖضص مً اإلاداؾبحن واإلاضعاء اإلاالُحن؛  ًجب وي٘ بغامج م٨ثٟه لخضٍع

 .ب ٖلى الخ٣ىُت خًمً طل٪ الخضٍع ب في و٢ذ مب٨غ ٢بل الخُب٤ُ الجؼجي ٍو  ًجب ان ًخم الخضٍع

 :٩ل مخ٩امل للغنض والخىخُض واٖضاص الخؿاب اإلاىخض للخ٩ىمتوي٘ البيُت الخ٣ىُت بك )5

 الغبِ م٘ وػاعة اإلاالُت وحهاث الغ٢ابت والخض٤ُ٢ واٖضاص الخؿاب اإلاىخض للخ٩ىمت؛ 

 غ اإلاالي اإلاىخض ًٖ اإلاحزاهُت ؤو ًٖ الخؿاباث الٗامت؛  وػاٍع اإلاالُت حؿخُُ٘ اٖضاص الخ٣ٍغ

 ُبجضوي مكغوٕ الخدى٫.هجاح الخ٣ىُت ٌك٩ل ٖىهغ َاما إل٢ىإ الجم ٘ 

غ ٢ضعاث احهٍؼ اإلاغاحٗت والخض٤ُ٢: )6  جٍُى

  ل؛  ًجب ؤن ٩ًىن لضي ؤحهؼة اإلاغاحٗت والخض٤ُ٢ ٧اصع منهي مَا

  ب فــي ؤؾــالُب اإلاغاحٗــت الخضًثــت وج٣ُــُم ؤهٓمــت الغ٢ابــت الضازلُــت ًجــب ؤن ًدهــل ال٩ــاصع ٖلــى جــضٍع

 وج٣ُُم الخ٣ىُت اإلاؿخسضمت مً ٢بل ٧ل حهت؛

 غ اإلاالُـــت مبيُـــت ٖلـــى ؤؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ ؾترنـــض ؤنـــىال وبلتزامـــاث ونـــافي ألانـــى٫، هٓـــغا ألن الخ٣ـــا ٍع

خُلب ٖضصا ؤ٦بر مً اإلاداؾبحن و٦ظا اإلاغاحٗحن لى٢ذ ؤَى٫.  ٞان ٖبء اإلاُاب٣ت ؾ٩ُىن ؤ٦بر ٍو

 زاجــــمت:

٫ ،خُـث اؾـدثمغث ان مىيٕى جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗـام  ًدٓـى باالَخمـام مـً ٢بـل حمُـ٘ الـضو  

الٗضًــض مــً الــضو٫ فــي انــالح ؤهٓمتهــا اإلاداؾــبُت الٗمىمُــت ُٞىــضعج َــظا الانــالح جدــذ انــالح ؤ٦بــر مىــه ''انــالح ؤلاصاعة 

ـاصة حكـ٨ُل ال٣ُـإ  ـضٞذ حـل َـظٍ الانـالخاث إٖل ت خ٩ىمُت ٖلى الهـُٗض الٗـالمي، َو اإلاالُت" الظي ٧ان وال ًؼا٫ ؤولٍى

ت ومالثمـــت الخخُاحـــاث اإلاــىاَىحن، و٢ـــض بـــغػث فـــي بضاًــت الدؿـــُٗىاث مبـــاصعة حضًـــضٍ الٗــام وجيكـــُُه ل٩ُـــىن ؤ٦ثــر اؾـــخجاب

جخمثل في الاهخ٣ا٫ مً اإلاداؾبت ال٣اثمت ٖلى الى٣ض الى اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في ال٣ُإ الٗام، ومً اإلاخى٢٘ 

ومً زم بصاعة مالُت قاملت وخ٨ُمـت  ان حؿهل َظٍ اإلاباصعة اصاٍع ألانى٫ والخهىم وعٞ٘ ٦ٟاءة اٖضاص اإلاىاػهت الٗامت،

م٨ـً ؤن  غ نىعة ٧اُٞت للىا٢٘ الٟٗلي للٗملُاث اإلاالُت  للهُئـاث الٗمىمُـت، ٍو طل٪ ؤن ألاؾاؽ الى٣ضي الخ٣لُضي ال ًٞى

 .ت جسخل٠ ًٖ الىي٘ اإلاالي الخ٣ُ٣يٌؿاَم في اْهاع هخاثج مٓلل
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ـــ٘   ــ ـــل صاثمــــــا مـ ــ ـــخد٣ا١ جخٗامـ ــ ــــاؽ الاؾـ ــــى ؤؾــ ـــــبت ٖلــ ـــــان اإلاداؾـ ــــ٪ ٞـ ـــ٘ طلــ ـــــضًومـــ ـــا٫الخدـ ــ ـــــت الاهخ٣ـ ـــى ٖملُـ ــ ــــازغ ٖلـ ـــي جــ ــ  ،اث التـ

ب في احغاء الانالخاث اإلاداؾبُت في ال٣ُإ الٗام ؤن  يبغي ٖلى ؤي صولت جٚغ ٞالخدضًاث خخمُت ؤًىما خضر الخُٛحر ،ٍو

ؤؾــــاؽ الاؾــــخد٣ا١ فــــي ال٣ُــــإ  جــــخٗلم مــــً ؤًٞــــل اإلاماعؾــــاث والــــضعوؽ اإلاؿخسلهــــت مــــً الجهــــاث الغاثــــضة التــــي حٗخمــــض

ر الخدضًاث نٗىبت ٖىض الاهخ٣ا٫ بلى اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ َى ؤن مثل َظا الاهخ٣ـا٫ ًدخـاج ومً ؤ٦ث ،الٗام

ٟي الخضمـــت الٗامـــت مـــً ؤحـــل  بلـــى التر٦حـــز ٖلـــى الـــىعي والهُا٧ـــل الخىُٓمُـــت وبىـــاء ال٣ـــضعاث وال٨ٟـــاءة وبصمـــاج الـــىٓم إلاـــْى

 ٟت .اؾخسضام مداؾبت الاؾخد٣ا١ بؿهىلت، ٦ما ًدخاج الى الى٢ذ و الخ٩ل

٣ــا إلاٗــاًحر  م٨ــً ال٣ــى٫ ؤن اإلاداؾـــبت ٖلــى ؤؾــاؽ الاؾـــخد٣ا١ ٞو ـــؼ  حٗمـــل IPSASٍو ٖلــى جدؿــحن ؤصاء ال٣ُـــإ الٗــام وحٍٗؼ

اإلاالُـــت الٗامـــت، ٞهـــي حٗـــض ؤصاة للخهـــى٫ ٖلـــى مٗلىمـــاث ؤًٞـــل ٖـــً الخ٩ـــال٠ُ الخ٣ُ٣ُـــت لـــئلصاعة وحؿـــاَم فـــي الخدؿـــحن 

 اإلايكىص في نى٘ ال٣غاع في ؤلاصاعة الٗمىمُت.

 الضعاؾت:هخاثج 

ا ُٞما ًلي:  ت جم الخىنل الى ٖضص مً الىخاثج هظ٦َغ  ٖلى يىء الضعاؾت الىٍٓغ

ؤمــــغ نــــٗب الخد٣ُــــ٤ لخهىنــــُت ال٣ُــــإ الٗــــام وبالخــــالي ٞــــةن مداولــــت  IPSASان الخدــــى٫ ال٩امــــل بلــــى مٗــــاًحر  )1

 مؿخىي الضولت؛ الخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر هي الاؾتراجُجُت ألاوؿب بىاؾُت ازخُاع اإلاٗاًحر ال٣ابلت للخُب٤ُ ٖلى

اع اإلاٟاَُمي ٫ )2 ٌٗخبر زُىة مهمت لدؿهُل وي٘، ٢غاءة وجٟؿحر اإلاٗاًحر يمً ؤَغ ال٣ُإ الٗام     IPSASB ؤلَا

خباع زهاثو اإلااؾؿاث ٚحر الغبدُت؛  ألزظٍ بٗحن الٖا

ُـــت فـــي ال٣ُـــإ الٗـــام  IPSASBٌؿـــعى مجلــــ )3  ؾـــىآءا IPSASبلـــى الدصـــجُ٘ ٖلـــى اٖخمـــاص اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت الضول

ـــــ  ـــبت للمجلــ ــــت باليؿـــ ــ ـــ٩ل ؤولٍى ـــي حكـــ ـــُت التـــ ــــاؽ الاؾــــــخد٣ا١، ول٨ــــــً ال٣ًـــ ـــ٤ ؤؾــ ـــ ـــ٤ ألاؾــــــاؽ الى٣ــــــضي ؤو ٞو ـــ ٞو

IPSASBــــت  يهـــــي الخدــــــى٫ مــــــً ألاؾــــــاؽ الى٣ــــــضي بلــــــى ؤؾـــــاؽ الاؾــــــخد٣ا١ فــــــ ــــاث اإلاالُــ ــــت ألاخــــــضار والٗملُــ مٗالجــ

ـــظا  ٖلـــى اٖخمـــاص ؤؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ IPSASB إلاجلــــبال٣ُـــإ الٗـــام لـــظل٪ هـــغي َـــظا الدصـــجُ٘ اإلاخىانـــل  َو

 الدؿهُل ٖبر الاخ٩ام الاهخ٣الُت اياٞت بلى اإلاضة الؼمىُت اإلاخاخت لالهخ٣ا٫؛

غ اإلاداؾـبت الخ٩ىمُـت فـي البلـضان  )4 حٗض اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام مغح٘ مٗتٝر بـه لخ٣ُـُم وجُـٍى

 الىامُت؛

حر مخُلبـــاث جُبُـــ٤ ؤؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ اإلاداؾـــبي ؤ٦بـــر وعقـــت حؿـــ )5 ب٤ جبجـــي اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت حٗخبـــر وعقـــت جـــٞى

 الضولُت لل٣ُإ الٗام؛

ج٣ضم اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ؤًٞـل اإلاماعؾـاث اإلاداؾـبُت اإلاخٟـ٤ ٖلحهـا صولُـا لخهـمُم هٓـام  )6

مداؾـــبي ٌؿـــمذ بٗـــغى ٢ـــىاثم مالُـــت جدخـــىي ٖلـــى بُاهـــاث طاث مهـــضا٢ُت، جد٣ـــ٤ الكـــٟاُٞت فـــي حؿـــُحر اإلاـــىاعص 

الجىصة الٗالُت مً الغ٢ابت بلى ج٣ضًم ؤصواث اإلاؿاثلت ًٖ ألاصاء وج٣ُُم هخاثج وكاٍ وخضاث الٗمىمُت وجغقى ب

 ال٣ُإ الٗام مما ٌؿمذ لها بخلبُت خاحُاث مؿخسضمحن البُاهاث اإلاالُت؛

جىُٟـــظ اإلاداؾـــبت ٖلـــى ؤؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ ًخُلـــب هٓـــام ج٨ىىلىحُـــا اإلاٗلىمـــاث ؤ٦ثـــر ح٣ُٗـــضا مـــً جلـــ٪ اإلاغجبُـــت  )7

حر اإلاٗلىماث الالػمت إلصاعة ٞٗالت للٗملُاث؛بىٓام الى٣ض  ًت مً ؤحل جٞى
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ٗــــام  )8 ـــبُت الضولُــــت لل٣ُــــإ ال ٗــــاًحر اإلاداؾـ لــــى ؤؾــــاؽ ٢ابلــــت  IPSASٌؿــــمذ جُبُــــ٤ اإلا حر مٗلىمــــاث مهمــــت ٖو بخــــٞى

 للم٣اعهت وج٩ىن طاث حىصة ٖالُت ومىزى١ بها مً ؤحل عؾم ؾُاؾاث مالُت عقُضة؛

٣ــا للمٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام جىحهــا ؾــلُما مٗانــغا ٌٗخبــر الخىحــه هدــى ؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ ٞو )9

ؿــــاٖض ٖلــــى ٩َُلــــت الى٣ٟــــاث الٗامــــت  ٌؿـــمذ للجؼاثــــغ بالخجؿــــُض الٟٗــــا٫ إلاكــــغوٕ الانــــالح اإلاداؾــــبي الجضًــــض َو

 والاًغاصاث الٗامت.

 الخىنُاث:

مــً الًــغوعي الخىحــه لٗــضص مــً بىــاء ٖلــى مــا جــم الخىنــل بلُــه مــً هخــاثج البدــث، وفــي يــىء مــا وعص فــي ؾــُا١ البدــث ٞ

غ الىا٢٘ الٟٗلي وهي ٧اآلحي:  الخىنُاث التي مً قإجها اإلاؿاَمت في جٍُى

حر ٢اٖــــضة ؤؾاؾــــُت ًــــخم  )1 ٗاث وال٣ــــىاهحن لخــــٞى يــــغوعة ٢ُــــام الجهــــاث اإلاُٗىــــت بالٗمــــل ٖلــــى حٗــــضًل بٗــــٌ الدكــــَغ

 بمىحبها الخدى٫ هدى اٖخماص ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي؛

غ ال٣ىاثم ا )2 حر مٗلىمـاث ٖـً اإلاغ٦ـؼ ًيبغي جٍُى إلاالُت بما ًخ٤ٟ مـ٘ اإلاٗـاًحر اإلاداؾـبُت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام لخـٞى

حر نىعة واضخت ًٖ ألاصاء اإلاالي الخ٩ىمي للجهاث اإلااهدت؛  اإلاالي وألاصاء اإلاالي الخ٩ىمي لخٞى

ـــا مخُلبـــــا )3 ٣ــ ـــ٘ الٗمـــــل اإلاداؾـــــبي ٞو ـــا ًـــــخالءم مــ غ الســـــجالث والـــــضٞاجغ اإلاداؾـــــبُت بمــ ث اإلاٗـــــاًحر الٗمـــــل ٖلـــــى جُـــــٍى

 اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١؛

يغوعة ج٠ُ٨ الىٓام اإلاداؾـبي الخ٩ـىمي ألي صولـت مـ٘ اإلاٗـاًحر اإلاداؾـبُت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام وبمـا ًيسـجم  )4

 م٘ مخُلباث البِئت الا٢خهاصًت والؿُاؾُت للضولت؛ 

غ ؤهٓمت ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث للىٓام اإلاداؾبي  )5 حر ؾهىله وص٢ه في الٗمل؛جٍُى  الخ٩ىمي لخٞى

حر ؤلاعاصة الؿُاؾــُت ؾــىاء ٖلــى اإلاؿــخىي الخىُٟــظي (الؿــلُت الخىُٟظًــت) او ٖلــى اإلاؿــخىي الغ٢ــابي (البرإلاــان  )6 جــٞى

ومجلـ اإلاداؾبت) ختى ًىجر َظا الخدى٫ والخد٨م في الٗامل الؼمجي الظي ٌٗخبر ٖاث٣ا آزغ في مجا٫ الخدى٫ 

 ُت؛الظي عؾمخه وػاعة اإلاال

الاؾخٟاصة مً الخجاعب الضولُت والٗغبُت في َظا اإلاجا٫ ٞهي ججاعب قهضث هجاخا في حُٛحر ؤهٓمتها اإلاداؾبُت  )7

 الٗمىمُت؛

احغاء صعاؾاث م٣اعهت مـ٘ الـىٓم اإلاداؾـبُت للـضو٫ اإلاخ٣ضمـت والتـي لهـا هٓـام مداؾـبي مكـابه لىٓـام اإلاداؾـبت  )8

وزبرة َـظٍ الـضو٫ فـي ٖهـغهت هٓـام اإلاداؾـبت الٗمىمُـت ال  الٗمىمُت في الجؼاثغ مً ؤحل الاؾخٟاصة مً ججغبت

ؾـــُما فـــي مجـــا٫ اإلاٗالجـــت آلالُـــت للٗملُـــاث اإلاداؾـــبُت التـــي جب٣ـــى ٣ٖبـــت ٦بحـــرة ًجـــب ججاوػَـــا مـــً ؤحـــل جُٟٗـــل 

 جُب٤ُ الىٓام الجضًض.

 :اإلاغاح٢٘اثمت 

ُإ الٗام ٦ًـغوعة لخىخُـض مماعؾـاث اإلاداؾـبت الٗمىمُـت و خماًـت اإلاـا٫ ). اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت لل2021٣آؾُا ٢مى. ( )1

ت للضعاؾاث اإلاداؾبُت و اإلاالُت، الٗام.   .40-23)، 2(07اإلاجلت الجؼاثٍغ
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ـــبحن. ( )2 ـــ٘ الٗغبــــي  بنــــضاعاث مٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام.). 2009ؤلاجدــــاص الــــضولي للمداؾـ (حمُٗــــت اإلاجمـ

ت َال٫ ؤبى ٚؼا٫.للمداؾبحن ال٣اهىهُحن، ا  إلاترحمىن) ٖمان، ألاعصن: مجمٖى

ــ٤ مٗــاًحر ). 2020بىزــالٟي مؿــٗىص. ( )3 مخُلبــاث جُبُــ٤ ؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ فــي هٓــام اإلاداؾــبت الٗمىمُــت بــالجؼاثغ ٞو

ت و ٖلىم الدؿُحر، الجؼاثغ. .IPSASاإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام   حامٗت ٚغصاًت، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الخجاٍع

وصوعَــا IPSAS). آٞــا١ جبجــي اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام 2016ُُــي زًُــغ، و مىهــت ًــىوـ. (حــىان، زب )4

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثغي.  ت للضعاؾاث اإلاداؾبُت و اإلاالُتفي جٍُى  ).2(اإلاجلت الجؼاثٍغ

حــــر قــــال٫. ( )5  ام بدىُٟــــظ الٗملُــــاث اإلاالُــــت للضولــــت.آٞــــا١ بنــــالح هٓــــام اإلاداؾــــبت الٗمىمُــــت الجؼاثــــغي الخــــ). 2014َػ

 بىمغصاؽ، الجؼاثغ.

ش  اإلالخ٣ــى الثــاوي للمداؾــبحن.). الخدــى٫ بلــى ؤلاؾــخد٣ا١ اإلاداؾــبي. 2010ؾــلُمان هانــغ الهــخالن. ( )6 الضوخــت ٢ُــغ. جــاٍع

 2010ؤ٦خىبغ،  20الاؾترصاص 

ــغي. ( )7 إ الٗــام فــي جغقــُض اإلاىاػهــت صوع جُبُــ٤ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت فــي ال٣ُــ). 2021نــضام خمــضان ٨ٖــٌ الٍٛغ

 حامٗت الؿىصان، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا. الٗامت و الغ٢ابت ٖلى ألاصاء اإلاالي (صعاؾت مُضاهُت وػاعة اإلاالُت الٗغا٢ُت).

ـــاهٟي،  )8 ٟي هاصًـــــت، و خـــــاج حـــــاب هللا ؤمــــا٫. (حــ ـــبت 2018يــــٍغ ـــــ٤ مٗـــــاًحر اإلاداؾــ ـــالح الىٓـــــام اإلاداؾــــبي للضولـــــت ٞو ). بنــ

 ).07(مجلت جاصعاؾاث ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت. IPSASلٗمىمي الضولُت في ال٣ُإ ا

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت و ؤزٍغ ). 2020ٖبىص مُلىص. ( )9 مخُلباث جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام لخٍُى

ت، الجؼاثغ. ٖلى جغقُض الى٣ٟاث الٗمىمُت في الجؼاثغ.  حامٗت ؤخمض صعاًت ؤصعاع، ٢ؿم الٗلىم الخجاٍع

غ ال٣ــــىاثم اإلاالُــــت خالــــت ). 2010ًؼة قــــ٤ُٟ ٢ــــىجلي. (ٞــــا )10 صوع اإلاٗــــاًحر اإلاداؾــــبُت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام فــــي جُــــٍى

 صمك٤. جُب٣ُُت في الجمهىعٍت الٗغبُت الؿىعٍت.

). مخُلبـاث بنـالح هٓـام اإلاداؾـبت الٗمىمُـت فـي الجؼاثـغ بمـا 2016حـىان،  20ت مال٪، و ػع٢حن ٖبىص. (ُلٗالًب )11

ـت، داؾبت الضولُت في ال٣ُـإ الٗـام. ًىا٤ٞ مٗاًحر اإلا -326)، 15(9مجلـت الٗلـىم ؤلا٢خهـاصًت و الدؿـُحر و الٗلـىم الخجاٍع

339. 

٣ا إلاٗاًحر اإلاداؾـبت 2021مدمض مٗغوٝ حجى، و مدمض مغوان الٗصخي. ( )12 ). بم٩اهُت جبجي ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ٞو

مجلـت الجامٗـت هُت ٖلى اإلاداٞٓـاث الجىىبُـت). الضولُت لل٣ُإ الٗام في اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت في ٞلؿُحن (صعاؾت مُضا

ت،   ).4(29ؤلاؾالمُت للضعاؾاث ؤلا٢خهاصًت و ؤلاصاٍع

13) jean francois des robert, & jaques colibert. (2008). les normeq IPSAS et secteur public. Dunod. 
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 ملخو الضعاؾت: 

غى ال٣ىاثم اإلاالُت في                     بن الٗضًض مً صو٫ الٗالم لضحها ازخالٞاث في اإلاماعؾاث وألاؾالُب اإلاداؾبُت اإلاُب٣ت في بٖضاص ٖو

ضم ٢ابلُتها للم٣اعهت واإلاؿاءلت مما ٌٗغيها لؿىء جغقُض ه٣ٟاتها  ميكأث ال٣ُإ الٗام ؤصث لهٗىبت ٞهمها مً ٢بل مؿخسضمحها ٖو

ت وؤَمُت  لخبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام وبالخالي َضع اإلاا٫ ا ا  IPSASلٗام، َظا ما اؾخىحب ٖلحها بُٖاء ؤولٍى باٖخباَع

ججؿض ال٣ىاٖض والاعقاصاث واإلا٣اًِـ وألاؾـ اإلاداؾبُت التي جد٨م يبِ الٗملُاث اإلاالُت واإلاداؾبُت الىاحمت ًٖ ميكأث ال٣ُإ 

تراٝ وال٣ُاؽ والٗغى وؤلاٞهاح اإلاداؾبي لل٣ىاثم اإلاالُت الٗام ٚحر الهاصٞت للغبذ. ج٨ ُٟت َظٍ اإلاٗاًحر في جىيُذ مخُلباث الٖا مً ْو

٣ا إلاخُلباث  طاث الٛغى الٗام. مً َىا حهضٝ َظا البدث بلى حؿلُِ الًىء ٖلى ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت في ميكأث ال٣ُإ الٗام ٞو

غيها بمىحب ألاؾاؽ الى٣ضي وؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي في ألاحهؼة مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى ال٣ىاثم اإلاا IPSASمٗاًحر  ا ٖو ىانَغ لُت ٖو

خماص ٖلى اإلا تراٝ و٢ُاؽ ألانى٫ وؤلالتزاماث في ال٣ىاثم اإلاالُت وؤلاٞهاح اإلاداؾبي ٖجها. باإٖل ىهج الخ٩ىمُت، وجىيُذ مخُلباث مٗاًحر ؤلٖا

٣ا إلاخُلباث مٗاًحر الىنٟي الخدلُلي جم التر٦حز ٖلى صعاؾت الضعاؾاث الؿا ب٣ت التي جىاولذ ججاعب بٌٗ الضو٫ في ٖغى ٢ىاثمها اإلاالُت ٞو

IPSAS . 

٣ا إلاخُلباث مٗاًحر  غ مٗلىماث قاملت  IPSASجىنلذ هخاثج البدث بلى ؤن ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت ٞو ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي ًٞى

ض الكٟاُٞت واإلاؿاءل ٍؼ ت ما ٌٗؼػ اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت بترقُض الى٣ٟاث الٗمىمُت لخماًت اإلاا٫ الٗام وص٣ُ٢ت ًٖ َبُٗت اإلاغ٦ؼ اإلاالي ٍو

 ٖلى ٨ٖـ ألاؾاؽ الى٣ضي .

ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي، ألاؾاؽ الى٣ضي  ،صولُت، ٢ُإ ٖام، ماؾؿاث، ٢ىاثم مالُت مٗاًحر مداؾبُتال٩لماث اإلاٟخاخُت: 

تراٝ وال٣ُاؽ وؤلاٞهاح اإلاداؾبي  .اإلاداؾبي، الٖا

Abstract: 

                     Many countries in the world have différences in the accounting practices and méthods applied in préparing and 

présenting financial statements in public sector etablishments, which made them difficult to understand by their users and 

comparability and accountability, thus exposing them to mis-rationalizing their expenditures and thus wasting public 

funds.This is why it has to give priority and importance to adoption (IPSAS) as it embodies the rules, guidelines, standards, 

and accounting principles that govern the control of financial and accounting opérations résulting from non-profit public 

sector etablishments.The function of these standards is to clarify the accounting recognition, measurement, présentation, 

and disclosure réquirements for général purpose financial statements.This research aims to highlight the présentation of 
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public sector entities' financial statements by the réquirements of IPSAS by identifying and présenting financial statements 

and their éléments under the monetary and accounting basis of government agencies and clarifying the réquirements of 

recognized standards, measurement of assets, and liabilities in financial statements and accounting disclosure. Based on the 

descriptive analysis approach, the focus was on prévious studies that dealt with the experiences of some countries in 

présenting their financial statements according to the réquirements of IPSAS standards.  

The research findings found that the présentation of financial statements by the réquirements of IPSAS standards on an 

accounting accrual basis provides comprehensive and accurate information about the nature of the financial position and 

increases transparency and accountability, there by promoting appropriate décisions by rationalizing public expenditures to 

protect public money, as opposed to the cash base.  

keywords: International accounting standards, public sector, etabilshments, financial statements, accounting accrual basis, 

Accounting monetary basis, Accounting Récognition and Measurement  and  Disclosure. 

 

 م٣ضمت:

واحخماُٖت ؤصث الى  جمغ اإلاجخمٗاث الضولُت في آلاوهت ألازحرة بخُٛحراث واؾٗت ناخبتها جُىعاث ا٢خهاصًت وؾُاؾُت

ما٫ والخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ خ٩ىماتها. ٦ما جغجب ًٖ ْهىع  ت وػٍاصة هُا١ ألٖا جىؾ٘ ألاوكُت والبرامج الخىمٍى

ث الضولُت جٓاٞغ الجهىص الخثِثت في اَاع الخىا٤ٞ والخىخُض ٖلى جٟاٖالث بحن الضو٫ او٨ٗؿذ في نىعة الاجٟا٢ُا

غ اإلاداؾبت بىي٘ مغح٘ صولي ٌؿدىض ٖلُه لخىخُض ألاؾـ  اإلاؿخىي الضولي مً ٢بل الهُئاث واإلاىٓماث الضولُت لخٍُى

غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام واحغاء  غى ال٣ىاثم والخ٣اٍع انالخاث قاملت واإلاماعؾاث اإلاداؾبُت وجىححهها في اٖضاص ٖو

 لؤلهٓمت اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت إلاا لها مً صوع ؤؾاسخي في نُاٚت الؿُاؾاث اإلاالُت والاصاعة اإلاالُت للضولت .

 International Public Sector Accounting   ٧ان هدُجت َظا الجهض ْهىع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام

Standards (IPSAS) اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  الهاصعة ًٖ مجلـInternational Public Sector 

Accounting Standards Board (IPSASB)  ٞهي التي جًبِ وجد٨م خؿاباث الخ٩ىماث في ميكأث ال٣ُإ الٗام ٚحر

ت ،٦ما حٗمل َظٍ اإلاٗاًحر ٖلى جىخُض مٗالجت ألامىع  الغبدُت لخىحُه مماعؾاتها باؾخثىاء اإلايكأث الخ٩ىمُت الخجاٍع

اإلامازلت وج٣ضًم اعقاصاث مىصخى بها لخ٩ىن ٢اٖضة مىخضة ل٣ابلُت م٣اعهت ال٣ىاثم اإلاالُت التي حٗضَا ميكأث ال٣ُإ 

الٗام م٘ الٟتراث الؿاب٣ت و٦ظا م٘ التي حٗضَا ميكأث ؤزغي في ال٣ُإ الٗام، ٦ما جم٨ً مً اإلاؿاءلت في ٦ُُٟت 

٣اتها لطخامت ألامىا٫ التي ج٣ىم َظٍ اإلايكأث باهٟا٢ها وخماًخه مً الهضع  والًُإ، حؿؿحر اإلاا٫ الٗام وجغقُض هٟ

غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام ًٖ اإلايكأث الخ٩ىمُت ما ٌٗؼػ ؤلاٞهاح  باإلياٞت بلى جدؿحن وعٞ٘ حىصة ال٣ىاثم والخ٣اٍع

غ مٗلىماث مالُت جدؿم بالض٢ت والخىاؾ٤ جم٨ً مً اجساط ونى٘  ٞى ت الؿلُمت.والكٟاُٞت ٍو  ال٣غاعاث الاصاٍع

ا ميكأث ال٣ُإ الٗام طاث ؤَمُت ٦بحرة ٞهي بمثابت خل٣ت ونل  حٗخبر  ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام التي جهضَع

غاٝ ألازغي، ٞهي ح٨ٗـ نىعة واضخت ًٖ ألاخضار وألاوكُت والٗملُاث اإلاالُت التي  بُجها وبحن مؿخسضمحها وألَا

تراٝ وال٣ُاؽ وؤلاٞهاح جيكإ ًٖ َظٍ اإلايكأث وا ٣ا لها ًخم الٖا لتي جخم بمىحب ألاؾـ اإلاداؾبُت اإلاُب٣ت ٞٞى
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غى ال٣ىاثم  ا َب٣ا إلاا حاءث به اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ُٞما ًسو ٖضاص ٖو اإلاداؾبي لٗىانَغ

 اإلاالُت طاث الٛغى الٗام.

 بق٩الُت البدث:

في ميكأث ال٣ُإ الٗام لخلبُت خاحاث اإلاؿخسضمحن مً مٗلىماث مدضصة  جهمم ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام

تراٝ وال٣ُاؽ وؤلاٞهاح اإلاداؾبي   وو٣ٞا إلاا جىو ٖلُه اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٖلى مخُلباث الٖا

ٍ الىع٢ت البدثُت بلى مداولت لالخضار الازغي واإلاٗامالث اإلاضعحت في ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام. لهظا حؿعى َظ

٣ا إلاخُلباث اإلاٗاًحر ؤلاحابت ٖلى ؤلاق٩الُت الخالُت:  ٠ُ٦ ًخم ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت في ميكأث ال٣ُإ الٗام ٞو

 اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام? 

ُت التي حؿخضعي ؤلاحابت ٖلحها وهي ٦ما ت مً ألاؾئلت الٟٖغ  ًلي: ًخٟٕغ ًٖ َظا الدؿائ٫ الغثِسخي مجمٖى

 ما هي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ؟ 

 ماهي ال٣ىاثم اإلاالُت الهاصعة ًٖ ميكأث ال٣ُإ الٗام؟ 

 ٠ُ٦ ًخم ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام في ألاحهؼة الخ٩ىمُت؟ 

  تراٝ و٢ُاؽ ألانى٫ والالتزاماث في ال٣ىاثم اإلاالُت لئلٞهاح ٖجها في ألاحه٠ُ٦ ًخم  ؼة الخ٩ىمُت؟ؤلٖا

 ؤَمُت البدث:

جيب٘ ؤَمُت َظا البدث ٧ىهه مىيٕى بالٜ ألاَمُت باليؿبت لئلصاعاث اإلاالُت إلايكأث ال٣ُإ الٗام للضو٫ التي جدبجى 

٣ت ٖغى وبٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت الٟٗلُت طاث الٛغى الٗام  مٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام والتي جدضص ٍَغ

بُت مدضصة، خُث حؿعى َظٍ اإلايكأث بلى ؤلاٞهاح ًٖ مٗامالتها وألاخضار ألازغي مً زال٫ بمىحب ؤؾـ مداؾ

 ٖغيها في ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام التي حكمل هخاثج وكاٍ وخضاث ألاحهؼة الخ٩ىمُت .

 ؤَضاٝ البدث:

٣ا ًخمثل الهضٝ الغثِسخي لهظا البدث في الخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت في م يكأث ال٣ُإ الٗام ٞو

إلاخُلباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام لخلبُت خاحاث مؿخسضمحها مً مٗلىماث جدؿم بالخىاؾ٤ والض٢ت 

ُت آلاجُت:  و٢ابلُت اإلا٣اعهت واإلاؿاءلت لخماًت اإلاا٫ الٗام، ٦ما ٌؿعى البدث بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الٟٖغ

  ؛الضولُت في ال٣ُإ الٗام وؤَمُت جبىحهاالخٗٝغ ٖلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت 

 ؛الخٗٝغ ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام وجدضًض ميكأث ال٣ُإ الٗام 

 ا١ اإلاداؾبي في ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام بمىحب ؤؾاؽ ؤلاؾخد٦٣ُُٟت  حؿلُِ الًىء ٖلى

 ؛ألاحهؼة الخ٩ىمُت

 لُت طاث الٛغى الٗام بمىحب ألاؾاؽ الى٣ضي اإلاداؾبي في ٖغى ال٣ىاثم اإلاا حؿلُِ الًىء ٖلى ٦ُُٟت

 ؛ألاحهؼة الخ٩ىمُت

  تراٝ و٢ُاؽ ألانى٫ والالتزاماث في ال٣ىاثم اإلاالُت لئلٞهاح ٖجها في ألاحهؼة جىيُذ مخُلباث مٗاًحر ؤلٖا

 .الخ٩ىمُت
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 ٞغيُاث البدث:

لت لئلحابت ٖلى ألاؾئلت اإلاُغوخت وإلاٗالجت مىيٕى البدث جم اٖخماص ٞغيُ اث اهُال٢ا مً ؤَضاٝ اؾتراجُجُت مَا

 لبلٙى الىخاثج ، و٢ض حاءث ٦ما ًلي:

  حٗخبر اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام بمثابت ال٣ىاٖض وألاؾـ وؤلاعقاصاث اإلاداؾبُت ٖالُت

غى ال٣ىاثم اإلاالُت  ؛الجىصة  حؿخسضم في اٖضاص ٖو

  طاث الٛغى الٗام اإلاهضعة إلاؿخسضمحها جلبُت لخاحاتهم مً حٗبر ال٣ىاثم اإلاالُت ًٖ البُاهاث اإلاالُت

 ؛اإلاٗلىماث

  ًخم ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام بمىحب ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي وألاؾاؽ الى٣ضي

 ؛اإلاداؾبي في ألاحهؼة الخ٩ىمُت

 تراٝ وال٣ُاؽ لؤلنى٫ وؤلالتزاماث في ال٣ىاثم اإلاال ٣ا إلاخُلباث مٗاًحر الٖا ُت الاٞهاح ٖجها في ألاحهؼة ًخم ٞو

 الخ٩ىمُت.

 مىهجُت البدث:

ٌٗخمض ازخُاع اإلاىهج اإلاخب٘ في البدث بىاء ٖلى مك٩لت البدث اإلادضصة وؤَضاٞه وؤَمُخه،لظا جىضعج َظٍ الضعاؾت يمً 

ث مخُلباث اإلاىهج الىنٟي،٦ما ٌٗخبر اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي اإلا٣اعن ؤوؿب اإلاىهجُاث لخد٤ُ٣ اَضاٝ البدث خُ

غى ال٣ىاثم اإلاالُت الخ٩ىمُت طاث الٛغى  ت للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٖو جم ون٠ الجىاهب الىٍٓغ

الٗام، ٦ما جىاولذ الضعاؾت في الجاهب الخُب٣ُي صعاؾت م٣اعهت لخجاعب الضو٫ التي اٖخمضث في ٖغى ٢ىاثمها بمىحب 

٣ا ألاؾاؽ الى٣ضي اإلاداؾبي م٘ ججاعب صو٫ ؤزغي ٢ام ذ بٗغى ٢ىاثمها ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي ٞو

 إلاخُلباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام. 

I.  اع الىٓغي للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  (:IPSAS)ؤلَا

حر بُاهاث مالُت م دؿ٣ت و٢ابلت للم٣اعهت بن جبجي الخ٩ىماث إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ؾُاصي بلى جٞى

واإلاؿاءلت إلايكأث ال٣ُإ الٗام ٖلى هُا١ الٗالم.بط حٗتٝر لجىت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت إلايكأث ال٣ُإ الٗام بد٤ 

غ اإلاالُت مً ٢بل ميكأث  ضاص الخ٣اٍع ىُت إٖل ىُت بىي٘ بعقاصاث ومٗاًحر مداؾبُت َو الخ٩ىماث ووايعي اإلاٗاًحر الَى

 ).2021ناتها (ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،ال٣ُإ الٗام يمً ازخها

٠ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام .1  (:IPSAS) وكإة وحٍٗغ

 وكإتها: . ؤ

)،خُث ؤوصخئ GASBحٗىص وكإة اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام مً وكإة مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىمُت (

ت واإلادلُت، FAF( ، جدذ بقغاٝ ماؾؿت اإلاداؾبت اإلاالُت1984في  غ اإلاالُت في الخ٩ىماث اإلاغ٦ٍؼ ) لخىاو٫ ٢ًاًا الخ٣اٍع

غ  ول٣ض ٧ان الضاٞ٘ إلوكاء َظا اإلاجلـ الخ٣صخي في ٢ابلُت ال٣ىاثم اإلاالُت التي حٗضَا الخ٩ىماث للم٣اعبت م٘ الخ٣اٍع

٨ُت بخخ ،  2018ما٫ ؤلاٞالؽ( آؾُا،اإلاالُت التي حٗضَا اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت، وطل٪ ٖىضما واحهذ بٌٗ اإلاضن ألامٍغ
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لُت 105م  ى اإلاُٗاع اإلالؼم الغؾمي الىاحب ٖلى حمُ٘ اإلاداؾبحن  1984). ؤًً جم بنضاع ؤو٫ مُٗاع  في حٍى ، َو

 ).147، م2012ومغا٢بي الخؿاباث جُب٣ُه ٖلى الىخضاث الخ٩ىمُت (آؾُا،

جلـ صاثم جاب٘ لالجداص الضولي بم) GASBم جم اؾدبضا٫ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىمُت (2004زال٫ ؾىت  

)، حهضٝ بلى زضمت IPSASBبمجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام () ًُل٤ ٖلُه  IFACللمداؾبحن(

غ اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام (زبُُي، مىهه،  ضاص الخ٣اٍع الهالر الٗام مً زال٫ وي٘ مٗاًحر ٖالُت الجىصة إٖل

 ) .98،م2016

٠ اإلاٗاًحر ا . ب  (:IPSAS)إلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام حٍٗغ

هي ٖباعة ًٖ بُاهاث عؾمُت جبحن ٠ُ٦ ًجب ؤن جى٨ٗـ ؤهىإ مُٗىت  IPSASمٗاًحر  اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

مً اإلاٗامالث وألاخضار ألازغي في ال٣ىاثم اإلاالُت، وو٣ٞا لظل٪ ٞاإللتزام بمٗاًحر مداؾبُت مىزى١ ومٗتٝر بها ٌٗخبر 

ا للخهى٫ ٖلى ٖغى ٖاص٫ لل٣ىاثم اإلاالُت(مُلىص، يغ  ). ٦ما ٌٗجى بها ال٣ىاٖض وألاؾـ اإلاداؾبُت 179، م2020وٍع

التي جد٨م الٗملُاث اإلاالُت اإلاداؾبُت التي جيكإ في ال٣ُإ الٗام ٚحر الهاصٝ للغبذ،وطل٪ لخىحُه مماعؾاتها وجىخُض 

ىخضة للم٣اهت بإصاء ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام باٖخباع  ؤَمُتها مٗالجاتها لؤلمىع اإلاخمازلت، ٧ي ج٩ىن َىا٥ ٢اٖضة م

غ اإلاالُت التي نضعث ًٖ ماؾؿاث  ٘ حىصة الخ٣اٍع وضخامت ألامىا٫ التي ج٣ىم َظٍ اإلااؾؿاث بةهٟا٢ها بياٞت بلى ٞع

 ).99ال٣ُإ الٗام (زبُُي، مىهه، م

اإلاٟاَُم ؤو الٟغوى واإلاباصت، ٦ما ؤجها جمثل  حٗٝغ ؤًًا بإجها جغحمت لئلَاع اإلاٟاَُمي للمداؾبت ؾىاء في ألاَضاٝ،

بخضي ؤصواث الخُب٤ُ الٗملي مما ًخُلب مغاٖاة الٓغوٝ البُئُت والٗٝغ اإلاداؾبي (ابغاَُم مدمض ٖلي، ٖبض 

تراٝ وال٣ُاؽ والٗغى وؤلاٞهاح التي جدىاو٫ 148، م2012الهاصي،  ). باإلياٞت بلى ؤجها جىضر مخُلباث ؤلٖا

 ).14، م2009في البُاهاث اإلاالُت طاث الٛغى الٗام (ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن، الٗملُاث وألاخضار 

هي مغح٘ مداؾبي مىخض وزاًذ ًخمخ٘ بالجىصة واإلاهىُت الٗالُت، IPSAS  مً زال٫ ماؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن مٗاًحر

غ   اإلاالُت. ًُب٤ بلٛت مداؾبُت مكتر٦ت بحن الٗضًض مً الضو٫ ٌٗمل ٖلى جدؿحن حىصة ال٣ىاثم والخ٣اٍع

 (:IPSAS )ؤَضاٝ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  .2

غ اإلاالُت اإلا٣ضمت مً IPSAS(بن الهضٝ مً جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  ُت الخ٣اٍع ) َى جدؿحن هٖى

اإلا٣ضمت مً الخ٩ىماث،  ٢بل ال٣ُإ الٗام، مما ًاصي للىنى٫ بلى ٢غاعاث ج٣ُُم ؤًٞل وؤبلٜ في جسهُو اإلاىاعص

اصة في الكٟاُٞت واإلاىزى٢ُت (صلُل مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام، م  ).2وبالخالي الٍؼ

 (:IPSAS )ٞىاثض مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  .3

ا ُٞما ًلي:   ٖىض جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ًم٨ً الخهى٫ ٖلى ٖضة مؼاًا هىحَؼ

  جبجي اإلاٗاًحر وؤلامخثا٫ لها وؤلاٞهاح ؾٝى ًاصي بلى جدؿً ٦بحر في حىصة البُاهاث اإلاالُت طاث الٛغى

ظا ًم٨ً ؤن ًاصي بلى ج٣ُُم ؤًٞل ل٣غاعاث جسهُو اإلاىاعص التي  الٗام مً ٢بل ؤلاصاعاث الٗمىمُت، َو

 ؛)67-66، م م2015جخسظَا الضو٫ بكإن جل٣ي اإلاؿاٖضاث الخاعحُت (ؤخمض خلمي، 
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جؼاًض الغ٢ابت في ؤلاصاعاث الٗمىمُت: جؼاًض ؤلاٞهاح، الكٟاُٞت واإلا٣اعهت التي جيكإ بدبجي مٗاًحر 

 ,Ijeoma)اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ؾٝى ٣ًلل مً جدٍغ٠ الٗىاثض مً زال٫ اإلاؿاءلت 

Oghoghomeh, 2014,P 26)  ؛ 

 ٤ُ اإلاٗالجت اإلاداؾبُت إلاسخل٠ الٗملُاث اإلاالُت ولب ٌٗ مً اإلاباصت ألاؾاؾُت في ٖىانغ ألانى٫ جٞى

 ) .François, Colibert, 2008, P26والخهىم ٖلى مؿخىي وخضاث ال٣ُإ الٗام (

 واإلاخمثلت في :   IPSASباإلياٞت بلى ال٨ثحر مً اإلاؼاًا الؿُاؾُت وؤلا٢خهاصًت التي جخىلض ًٖ بٖخماص مٗاًحر 

 ،ؼ الكٟاُٞت واإلاؿاءلت جدؿحن مهضا٢ُت/ الجزاَت، الىٟىط الؿُاسخي، ؤًٞل  اإلاؼاًا الؿُاؾُت: حٍٗؼ

اصة الؿُُغة ٖلى الهُئاث الٗامت.  اإلاماعؾاث الضولُت واإلا٣اعهت، بٞهاخاث ٦بري، ٍػ

  :بىاء الث٣ت في الى٧االث اإلاالخت واإلا٣غيحن وجدؿحن ج٣ضًم الخضماث، ججمُ٘ اإلاؼاًا ؤلا٢خهاصًت

ؼ جغجِباث الكغا٦ت بحن غ،باإلياٞت لخٍٗؼ ال٣ُاٖحن الٗام والخام، وبٟٗل الضو٫ الؿُاصًت م٘  الخ٣اٍع

 ,Ijeoma)بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى ٞىاثض جدىاؾب م٘ حجمها الخ٩ىمت ٖغيت للىٟىط ؤلا٢خهاصي 

Oghoghomeh, 2014,P 27). 

 (:IPSAS )مجا٫ جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  .4

غ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ  ٤ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ وو٤ٞ ألاؾاؽ الى٣ضي، لُخم IPSASالٗام (جم جٍُى ) ٞو

جُب٣ُها ٖلى البُاهاث اإلاخٗل٣ت بىخضاث ال٣ُإ الٗام، التي ال تهضٝ لخد٤ُ٣ الغبذ مثل: اإلاؿدكُٟاث والجامٗاث 

٘ وماؾؿاث ال٣ُإ الٗام الهاصٞت للغبذ  ا مً اإلااؾؿاث الٗامت، وال جهلر َظٍ اإلاٗاًحر ٖلى مكاَع حَر والتي ًىُب٤ ٚو

غ اإلاالُت ( ضاص الخ٣اٍع  ).2019) (مغعي، IFRSٖلحها اإلاٗاًحر الضولُت إٖل

 (:IPSAS) مغاخل بنضاع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام .5

٘ مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  ) الخُىاث IPSAS(جخًمً ٖملُت ؤلانضاع الغؾمُت إلاكاَع

 : )100، م 2016، الخالُت(زًُغ، مىهه

  ىُت لىي٘ اإلاٗاًحر والؿلُاث صعاؾت بنضاعاث ٧ل مً : مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت، الهُئاث الَى

ا مً الهُئاث الغؾمُت، َُئاث اإلاداؾبت اإلاهىُت، اإلااؾؿاث ألازغي اإلاٗىُت بةٖضاص  حَر الخىُٓمُت ٚو

غ اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام  ؛الخ٣اٍع

  ُت لخ٣ضًم مضزالث بلى مجلـ مٗاًحر حك٨ُل لجان جىححهُت ؤو ٘ ؤو لجان ٖٞغ ت للمكاَع َُئاث اؾدكاٍع

 ؛اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام خى٫ مكغوٕ ما

  بةنضاعاث مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ً وكغ مؿىصة ٖغى إلبضاء مالخٓاث الجمهىع اإلاخإزٍغ

اصة ج٩ىن إلاضة   ؛ؤقهغ ٖلى ألا٢ل 4لل٣ُإ الٗام، ٖو

 لى يىء صعاؾت حم ُ٘ اإلاالخٓاث اإلاؿخلمت وبحغاء الخٗضًالث ٖلى اإلاٗاًحر اإلا٣ترخت، خُثما ٧ان مالثما ٖو

  ؛ )IPSASؤَضاٝ اإلاجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت لل٣ُإ الٗام (

 ) وكغ  مُٗاع اإلاداؾبت الضولي لل٣ُإ الٗامIPSAS. ( 

 (:IPSAS) مخُلباث جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام .6
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خباعاث الخالُت: IPSASجخمثل مخُلباث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام   في ؤلٖا

  حٍر بلؼام ت ٦مجلـ الىىاب ؤو البرإلاان ٚو ؤن ًخىلى مجلـ الكٗب في ٧ل صولت ؤو ؤي ؾلُت مىاٍػ

 ؛الخ٩ىماث بخُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر 

 لضولُت لل٣ُإ الٗام مبضثُت، ؤن ًخم مىا٢كت جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت ا ٦مغخلتIPSAS  م٘ الجهت الغ٢ابُت

ُٗت ٦ضًىان اإلاداؾبت ؤو صًىان الغ٢ابت  ا بلى الؿلُت الدكَغ َغ ٘ ج٣ٍغ التي جخىلى الغ٢ابت ٖلى الخ٩ىمت وجٞغ

 ؛والخٟخِل ؤو جدذ ؤي مؿمى آزغ 

   ٟحن اإلاُٗىحن بخُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ب اإلاْى با  IPSAS جضٍع  ؛م٨ثٟا جضٍع

  ٟي ألاحهؼة الخ٩ىمُت وج٣ضًم الىصر ٟي الجهت الغ٢ابُت لخم٨ُجهم مً مؿاٖضة مْى ب اإلا٨ث٠ إلاْى الخضٍع

واإلاكىعة لخل ٧اٞت اإلاك٨الث الخُب٣ُت مً هاخُت، ومً هاخُت ؤخغي بم٩اهُت مماعؾت اإلاؿاءلت اإلاغج٨ؼة 

ت بمٗاًحر  ملُت صخُدت ومٗٞغ  ؛ IPSASٖلى مهىُت ٖو

 عي بىي٘ زُت قاملت لخُب٤ُ اإلاٗاًحر ، باالؾترقاص بسبراء ؤن ج٣ىم اللجىت ا إلاالُت في اإلاجلـ الدكَغ

مدلُحن وصولُحن وصعاؾت البِئت اإلادلُت واإلاٗى٢اث التي جىاحه الخُب٤ُ، ال٣ُام بةحغاءاث اهخ٣الُت 

 مً زال٫ جهمُم هٓام مٗلىماث مداؾبي ال٨ترووي مجي ٖلى ؤؾاؽ IPSASمداؾبُت مخىا٣ٞت م٘ مٗاًحر 

ؤلاؾخد٣ا١، باإلياٞت لخهغ ٧اٞت ألانى٫ واإلاىحىصاث لضي اإلايكإة الخ٩ىمُت . ج٣ُُم اإلاىحىصاث 

اع اإلاٟاَُمي  IPSASوؤلالتزاماث و٦ىدُجت مباقغة ج٣ُُم نافي ألانى٫ خؿب ما جخًمىه مٗاًحر  وؤلَا

 ؛لئلباٙل اإلاالُت

 ٗمُم جُب٣ُها، ًدضص لها بَاع ػمجي جخًمً اإلاغخلت ؤلاهخ٣الُت جُب٤ُ حؼجي مغخلي لهظٍ اإلاٗاًحر ٢بل ح

اصي، اإلاماعؾت  اصًت، اإلاُٗاع الٍغ م٨ً ؤن ًإزظ الخُب٤ُ الجؼجي ألاق٩ا٫ الخالُت : اإلايكإة الٍغ مٗحن، ٍو

اصًت   ؛الٍغ

  الخُب٤ُ الكامل والٟىعي ل٩اٞت اإلاٗاًحر مً ٢بل ألاحهؼة الخ٩ىمُت التي ًىُب٤ ٖلحها حٍٗغ٠ ميكأث

ما٫ الخ٩ىمُت   ؛ IPSAS اعصة في مٗاًحرالى  GBEألٖا

   ؛ج٣ُُم الخُب٤ُ اإلابضجي اإلاغخلي ؤو الجؼجي ؤو الخُب٤ُ ال٨لي مً ٢بل لجىت الخبراء 

  ٖلى يىء هدُجت الخ٣ُُم اإلابضجي والهٗىباث واإلا٣ُٗاث، ًخم وي٘ زُت جٟهُلُت باإلقترا٥ ما بحن

جُت  الخبراء اإلاٗىُحن وصًىان اإلاداؾبت وؤًٖاء اللجىت اإلاالُت البرإلااهُت م٨ً ؤن ج٩ىن الخُت جضٍع ٍو

 ؛خؿب حجم اإلا٣ُٗاث والهٗىباث لًمان ؾحر الٗمل الخ٩ىمي 

  ا َغ ُٗت ؤلاقغاُٞت ٖلى الخُب٤ُ، وؤن ًخمدىع ج٣ٍغ ؤن جخىلى الجهت الغ٢ابُت الخابٗت للؿلُت الدكَغ

 ؛ IPSASالؿىىي خى٫ اإلاسالٟاث التي ج٣٘ مً الخ٩ىمت في جُب٤ُ مٗاًحر 

 ٖ ه الخُاصي اإلاؿخ٤ وألامحن ؤن ًخىلى الغ٢ابت الم الجًز  ؛لى طل٪ ؤلٖا

  ٘٦ظل٪ ًجب الخإ٦ض ٖلى ع٢ابت الكٗب واإلاىابغ الخغة اإلاؿاولت مً زال٫ جُٟٗل حهاػ مؿخ٣ل جاب

ُٗت   ؛للؿلُت الدكَغ
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ىُتمٗاًحر اإلاداؾبت   الَى

  ٦ظل٪ وحىب وحىص جيؿ٤ُ ٧امل بحن الؿلُاث ألاعبٗت خى٫ جىخُض حهىصَا في مىاحهت الخدضًاث التي

 ).32-30، م م2014(زالض حما٫،   IPSASاًحر جدى٫ صون جُب٤ُ مٗ

 (:IPSASاؾتراجُجُاث جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ) .7

 وهي ٧الخالي:  IPSAS ًىحض اؾتراجُجُخان لخبجي وبٖخماص مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام

 )208، م2020(مُلىص،  (IPSASت في ال٣ُإ الٗام )اؾتراجُجُاث جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُ: (1)ع٢م  ق٩ل

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Andreas, Robin , (2008), P11. 

 ماقغ اإلاؿاءلت اإلاالُت لل٣ُإ الٗام: .8

ٌٗض ماقغ اإلاؿاءلت اإلاالُت لل٣ُإ الٗام ؤخض هخاثج ؤلاَخمام الٗالمي ب٣ًاًا بنالح بصاعة اإلاالُت الٗامت 

)IFAC,ORG,2017 غ اإلاالُت طاث )، خُث حهضٝ ماقغ اإلاؿاءلت اإلاالُت لخ٣ضًم نىعة ص٣ُ٢ت ٖاإلاُت ًٖ حىصة الخ٣اٍع

الٛغى الٗام. ٣ًىم ماقغ اإلاؿاءلت اإلاالُت لل٣ُإ الٗام بغنض الخ٩ىماث التي جدب٘ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ؤو مٗاًحر 

IPSAS ٗخمض ط ا اإلاالُت طاث الٛغى الٗام، َو َغ ل٪ ٖلى حمُ٘ البُاهاث اإلاالُت إلاسخل٠ الخ٩ىماث في بٖضاص ج٣اٍع

ت ( غ الهاصع ؾىت IFAC,CIPFA,2018,PP2-3اإلاغ٦ٍؼ إل ٖلى الخ٣ٍغ ، هجض ؤن الاجداص الضولي للمداؾبحن 2018)، وباإَل

غ  IPSASمٗاًحر  ومٗهض حكاعجغص للمالُت الٗامت واإلاداؾبت، ٌٗخبران ؤن ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ و ٦ضلُل ٖلى حىصة الخ٣اٍع

ما الضاٞ٘ إلنضاع ماقغ اإلاؿاءلت اإلاالُت لل٣ُإ الٗام(ا  .)IFAC,CIPFA,2018,PP2-3إلاالُت طاث الٛغى الٗام َو

II. :اع الىٓغي لل٣ىاثم اإلاالُت في ميكأث ال٣ُإ الٗام  ؤلَا

غ ؾٗذ الٗضًض مً صو٫ الٗالم الؾخسضام لٛت مداؾبُت مكتر٦ت ُٞما بُجها وجد٤ُ٣ الخىاؾ٤ والض٢ت في اٖضاص الخ٣اٍع

ا بخبىحها اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  َغ ٦مغح٘ مداؾبي مىخض وزابذ لخىخُض  IPSASاإلاالُت وجٍُى

IPSAS 

ُٗت  بنضاعاث حكَغ

 لخبني مٗاًحر اإلاداؾبت

IPSAS  ُٗت الضولُت  بنضاعاث حكَغ

 لخبني مٗاًحر مداؾبت

ىُ تَو  

 صلُل مداؾبي

 الخىُٟظ
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اإلاماعؾاث وال٣ىاٖض وألاؾـ اإلاداؾبُت التي جخُلب مً ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام باؾخثىاء اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت 

غى ال٣ىاث ت الهاصٞت للغبذ بخُب٣ُها في بٖضاص ٖو ٣ا إلاخُلباث مدضصة الخجاٍع م اإلاالُت ألاؾاؾُت طاث الٛغى الٗام ٞو

 لًمان حىصتها الٗالُت .

 ماَُت ال٣ىاثم اإلاالُت في ميكأث ال٣ُإ الٗام:  .1

٠ ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام: . ؤ حٗٝغ ال٣ىاثم اإلاالُت بإجها البُاهاث اإلاالُت التي حٗبر ًٖ جمثُل  حٍٗغ

حر مٗلىماث ٨َُلي للمغ٦ؼ اإلاالي للميكإة وا إلاٗامالث التي ج٣ىم بها َظٍ اإلايكإة، وؤَضاٝ َظٍ البُاهاث جٞى

خى٫ اإلاغ٦ؼ اإلاالي وألاصاء والخض٣ٞاث الى٣ضًت الخانت باإلايكإة والتي ج٩ىن مُٟضة لىُا١ واؾ٘ مً 

ىاعص اإلاؿخسضمحن في اجساط وج٣ُُم ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بخىػَ٘ اإلاىاعص، ؤي بُان مضي مؿاولُت اإلايكإة ًٖ اإلا

  ).176، م2021(ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،اإلاى٧لت لها 

٠ ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام: . ب هي اإلااؾؿت الخ٩ىمُت ؤو ماؾؿت ؤزغي في ال٣ُإ الٗام ؤو بغهامج ؤو  حٍٗغ

مجا٫ مٗحن مً وكاٍ ًم٨ً جدضًضٍ (ٌكاع بلُه ُٞما بٗض باإلايكإة ؤو ميكإة ال٣ُإ الٗام) ج٣ىم بةٖضاص 

غ اإلاالُ  ).67، م2021(ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،ت طاث الٛغى الٗام الخ٣اٍع

 :ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗاماإلاؿاولُت ًٖ  .2

٣ا لالزخهام الظي ًٟغ١ بحن اإلاؿاو٫ ًٖ  غى ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام ٞو ج٨مً مؿاولُت بٖضاص ٖو

غيها ،ؤما مؿاولُت بٖضا ص البُاهاث اإلاالُت اإلاىخضة للخ٩ىمت ٩٦ل ٞةجها بٖضاصَا واإلاجؼاثَغؿاو٫ ًٖ اٖخماصَا ٖو

ت (ؤو اإلاؿاو٫ اإلاالي الغثِسخي مثل اإلاغا٢ب اإلاالي ؤو  ٖاصة ج٣٘ بك٩ل مكتر٥ ٖلى عثِـ الى٧الت اإلاالُت اإلاغ٦ٍؼ

غ اإلاالُت(ؤو مً ٌٗاصله) ٟٞي اإلاُٗاع الجؼاثغي  )،168، م2021(ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن، اإلاداؾب الٗام) ووٍػ

ت (ؤو اإلاؿاو٫ اإلاالي ج٨مً  مؿاولُت بٖضاص البُاهاث اإلاالُت للضولت ٩٦ل في ؤًضي عثِـ ؤلاصاعة اإلاالُت اإلاغ٦ٍؼ

غ اإلاالُت( (ؤو ما ٌٗاصلها) (ٖبض الخمُض،ٞخُدت،  ) . 131، م2021الغثِسخي، مثل مضًغ الخؿاب اإلاغ٦ؼي) ووٍػ

 م٨ىهاث ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام: .3

ت البُاه  اث اإلاالُت ال٩املت ٖلى ألاحؼاء اإلا٩ىهت الخالُت:جدخىي مجمٖى

  ؛بُان اإلاغ٦ؼ اإلاالي 

  ؛بُان ألاصاء اإلاالي 

  ؛بُان الخٛحراث في نافي ألانى٫/خ٣ى١ اإلال٨ُت 

  ؛بُان الخض٤ٞ الى٣ضي 

  غ اإلايكإة مىاػهتها اإلاهاص١ ٖلحها للجمهىع م٣اعهت بحن اإلابالٜ اإلا٣ضعة والٟٗلُت بما ٦بُان مالي ٖىضما جٞى

 ؛بيافي مىٟهل ؤو ٦ٗمىص مىاػهت في البُاهاث اإلاالُت 

  ت ألازغي  ؛اإلاالخًاث، التي حكمل ملخها بالؿُاؾاث اإلاداؾبُت الهامت واإلاالخٓاث الخٟؿحًر

  ؤ مً مُٗاع  53و 53مٗلىماث م٣اعهت ُٞما ًخٗل٤ بالٟترة الؿاب٣ت ٖلى الىدى اإلادضص في ال٣ٟغجحن

 . )169، م2021(ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن، 1اإلاداؾبت الضولي في ال٣ُإ الٗام 

 ٖىانغ ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام: .4
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جمثل ٖىانغ ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام ٞئاث واؾٗت لجم٘ مً اإلاٗامالث وألاخضار ألازغي التي جخ٣اؾم 

، 2021ي للمداؾبحن،(ؤلاجداص الضولزهاثو ب٢خهاصًت مكتر٦ت وحٗخبر اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت لل٣ىاثم اإلاالُت

٤ آلاحي: )73م  ،٦ما ٢ؿم بَاع اإلاٟاَُم ٖىانغ ال٣ىاثم اإلاالُت ٞو

 ألانى٫:   . ؤ

 ؤلاجداص الضولي : بإهه مىعص حؿُُغ اإلايكإة ٖلُه في الى٢ذ الخالي هدُجت خضر ؾاب٤ ٌٗٝغ ألانل)

خهاصًت مباقغة )، ًم٨ً ؤن جيكإ بم٩اهُاث الخضمت ؤو ال٣ضعة ٖلى جىلُض مىاٞ٘ ب74٢، م2021للمداؾبحن،

 مً اإلاىعص هٟؿه ؤو مً خ٣ى١ بؾخسضام اإلاىعص .

  :هي ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم الخضماث التي حؿهم في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلايكإة .بم٩اهُت الخضمت 

  :هي الخض٣ٞاث الى٣ضًت الىاعصة ؤو ؤلاهسٟاى في الخض٣ٞاث الى٣ضًت الهاصعة .اإلاىاٞ٘ ؤلا٢خهاصًت 

  :غاٝ ألازغي ًجب ٖلى اإلايكإة الؿُُالؿُُغة غة ٖلى اإلاىعص ب٣ضعتها ٖلى اؾخسضامه مً زال٫ جىحُه ألَا

 بكإن طل٪ لالؾخٟاصة مً بم٩اهُاث الخضمت ؤو الخهى٫ ٖلى اإلاىاٞ٘ ؤلا٢خهاصًت لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها.

  :ًخُلب حٍٗغ٠ ألانل بإن ٩ًىن اإلاىعص الظي حؿُُغ ٖلُه اإلايكإة خالُا ٢ض وكإ ًٖ مٗاملت خضر ؾاب٤

 .)75-74، م م2021(ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،زغ ؾاب٤ؾاب٣ت ؤو خضر آ

 ؤلالتزاماث:  . ث

  :بإهه حٗهض خالي للميكإة بسهىم جض٤ٞ ناصع للمىاعص والظي ًيخج ًٖ خضر ؾاب٤.ٌٗٝغ ؤلالتزام 

  :َى حٗهض ملؼم ٢اهىها ؤو ٚحر ملؼم ٢اهىها، ٢ض ٩ًىن لضي ميكأث ال٣ُإ الٗام ٖضصا مً حٗهض خالي

 الخٗهضاث .

 ًجب ؤن ٌكمل ؤلالتزام جض٤ٞ ناصع للمىاعص مً اإلايكإة ل٩ي ًخم الهاصع للمىاعص مً اإلايكإة:  الخض٤ٞ

خه صون جض٤ٞ ناصع للمىاعص مً اإلايكإة ال ٌٗخبر بلتزاما. خه. والخٗهض الظي ًم٨ً حؿٍى  حؿٍى

  :ؤو خضر  الؾدُٟاء حٍٗغ٠ ؤلالتزام، مً الًغوعي ؤن ًيكإ الخٗهض الخالي هدُجت مٗاملت ؾاب٣تخضر ؾاب٤

 آزغ وؤن ًخُلب جض٤ٞ ناصع للمىاعص مً اإلايكإة 

 :الخٗهضاث ال٣اهىهُت والخٗهضاث ٚحر اإلالؼمت ٢اهىها 

  حر الخباصلُت، ال ًم٨ً ؤن الخٗهضاث ال٣اهىهُت: هي الخٗهضاث اإلالؼمت ٢اهىها مً اإلاٗامالث الخباصلُت ٚو

 ًاصي بلى وكىء ؤلالتزام. جلتزم اإلايكإة ججاٍ هٟؿها لظا ًجب ؤن ٩ًىن زام بُٝغ زاعجي ٧ي

  الخٗهضاث ٚحر اإلالؼمت ٢اهىها: جسخل٠ ًٖ الخٗهضاث ال٣اهىهُت في ؤن الُٝغ الظي ًترجب ٖلُه الخٗهض ال

ت  .)75-77، م م2021(ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،ًم٨ً ؤن ًخسظ بحغاءاث ٢اهىهُت إلهٟاء الدؿٍى

ٖباعة ًٖ الٟغ١ بحن ألانى٫ وؤلالتزاماث بٗض زغي: اإلاغ٦ؼ اإلاالي الهافي واإلاىاعص ألازغي والخٗهضاث ألا  . ر

بياٞت اإلاىاعص ألازغي وا٢خُإ الخٗهضاث ألازغي اإلاٗتٝر بها في بُان اإلاغ٦ؼ اإلاالي، و٢ض ٩ًىن اإلاغ٦ؼ اإلاالي 

 .)79، م2021الهافي َى مبلٜ مخب٣ي بًجابي ؤو ؾلبي (ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،

٠: . ج  ؤلاًغاصاث واإلاهاٍع

  :هي ؤلاعجٟإ في اإلاغ٦ؼ اإلاالي الهافي للميكإة، باؾخثىاء ؤلاعجٟإ الىاجج ًٖ مؿاَماث اإلال٨ُت.ؤلاًغاصاث 
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  :٠  هي ؤلاهسٟاى في اإلاغ٦ؼ اإلاالي الهافي للميكإة، باؾخثىاء ؤلاهسٟاى الىاجج ًٖ جىػَٗاث اإلال٨ُت.اإلاهاٍع

  حر الخباصلُت وألا خضار ألازغي مثل ؤلاعجٟإ وؤلاهسٟاى جيكإ ؤلاًغاصاث واإلاهاٍع٠ مً اإلاٗامالث الخباصلُت ٚو

اث مً اإلاٗامالث  ٚحر اإلاد٤٣ في ٢ُمت ألانى٫ وؤلالتزاماث، و٢ض جيكإمً اإلاٗامالث الٟغصًت ؤو مجمٖى

 .)79، م2021(ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،

  :جداص الضولي (ؤلاَى الٟغ١ بحن ؤلاًغاصاث واإلاهاٍع٠ اإلاٗلً ٖجها في بُان آلاصاء اإلاالي ٞاثٌ ؤو عجؼ الٟترة

 .)80، م2021للمداؾبحن،

 مؿاَماث اإلال٨ُت وجىػَٗاث اإلال٨ُت: . ح

  :هي جض٣ٞاث اإلاىاعص الضازلت للميكإة، التي ٌؿاَم بها ؤَغاٝ زاعحُت بهٟتهم مال٨حن، مؿاَماث اإلال٨ُت

ض خهت مُٗىت في اإلاغ٦ؼ اإلاالي الهافي للميكإة.  والتي جيصخئ ؤو جٍؼ

  :غاٝ الخاعحُت بهٟتهم ىاعص الهاصعة مً اإلايكإة، والتي ًخم جىػَٗها ٖلى هي جض٣ٞاث اإلاجىػَٗاث اإلال٨ُت ألَا

 2021(ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،والتي حُٗض ؤو جسٌٟ خهت مُٗىت في اإلاغ٦ؼ اإلاالي الهافي للميكإة مال٨حن،

 .)80م ،

III. :ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام بمىحب ألاؾاؽ الى٣ضي اإلاداؾبي 

٠ ألاؾاؽ .1 ا مً ألاخضار ٖىض الى٣ضي:   حٍٗغ حَر ٣ت التي ًخم مً زاللها حسجُل اإلاٗامالث ٚو هي الٍُغ

 . (Sabrina, 2015, P25)اؾخالم ؤو صٞ٘ الى٣ضًت

٣ت هجُىت جضمج ٧ل مً ألاؾاؽ الى٣ضي وؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١، ٚحر ؤن بصماج ألاؾاؽ الى٣ضي اإلاٗض٫:  .2 ٍَغ

ت و/ؤو الظمم اإلاضًىت ألاؾاؽ الى٣ضي ٩ًىن بيؿبت ؤ٦بر، ٦ما جإزظ ؤًًا  خباع الخؿاباث ٚحر اإلاضٖٞى بٗحن ؤلٖا

 .(Sabrina, 2015, P25)في جهاًت الؿىت

صخُذ ؤهه زبذ في آلاوهت ألازحرة عجؼ ألاؾاؽ الى٣ضي في جد٤ُ٣ الكٟاُٞت ج٣ُُم ألاؾاؽ الى٣ضي:  .3

خم واإلاؿاءلت، ل٨ً مما الق٪ ُٞه ؤن له الٗضًض مً اإلاؼاًا، خُث ؤزبذ ٞاٖلُخه ٖلى مغ  َظٍ الؿىحن. ٍو

ضي َظا  ُىبه. وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مٍا ج٣ُُم َظا ألاؾاؽ اإلاداؾبي  مً زال٫ ط٦غ مؼاًا ألازظ به، ٖو

ألاؾاؽ ٌؿخضلىن باإلاىاٞ٘ التي جىجغ ٖىه، في خحن ؤن مٗاعيُه ٌؿخضلىن بُٗىبه (ؤمُىت َىاء، خ٨ُم، 

 ).139، م2017

 اإلاؼاًا اإلاىضخت ُٞماًلي:ًدٓى ألاؾاؽ الى٣ضي بمؼاًا ألاؾاؽ الى٣ضي:  . ؤ

   : اث ٢ُضًت في جهاًت الىيىح وؾهىلت الٟهم والخُب٤ُ مً ٢بل اإلاداؾبحن لٗضم وحىص الخاحت بلى حؿٍى

 الٟترة اإلاداؾبُت.

  ،ًم٨ً مً زالله ب٢ٟا٫ الخؿاباث وبٖضاص الخؿاباث الخخامُت للضولت في جهاًت الؿىت اإلاالُت(خؿام ؤبى ٖلي

 ).34، م2004

  :ال ًدخاج جُب٣ُه بلى اؾخسضام ٖىامل الخ٣ضًغ الصخصخي، هٓغا إلادضوصًت الخُاعاث  خُثمىيىعي

(Rossana,Adriana,Roberta,Lorge, 2013,P221) . 

 ،حٗخبر ج٩لٟخه مىسًٟت وؿبُا مٟاعهت بإؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ 
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 ،غ البُاهاث اإلاُٟضة التي حؿمذ بخدلُل ؤزغ الى٣ضًت  ٖلى اإلاٗامالث الى٣ضًت(خؿام ؤبى ٖلي  ) .34، م2004 ًٞى

م مً مؼاًا َظا ألاؾاؽ بال ؤهه ال ًسلى مً الُٗىب، ٞهىا٥ الٗضًض مً ُٖىب ألاؾاؽ الى٣ضي:   . ب ٖلى الٚغ

 اإلاىخ٣ضًً له، الظًً ٌؿغصون ُٖىبه وؤوحه ٢هىعٍ اإلاخمثلت في:

  :ل ، ٦ما ًخجاَل وال  ججاَله لبٌٗ الٗىانغ اإلاهمت  ًخجاَل الضًىن والخهىم ألازغي ٖلى اإلاضي الٍُى

ٌٗتٝر بالخ٣ٟاث ٖىض خضوثها م٘ وحىص التزاماث، ل٨ً ال ًخجاَل الخهىم الىاقئت ًٖ الٗملُاث الٗاصًت 

ٞدؿب ، باإلياٞت بلى ؤهه ال ًخماشخى ومخُلباث الكٟاُٞت وال ٨ٌٗـ الهىعة الخ٣ُ٣ُت للمغ٦ؼ اإلاالي (ؤمُىت 

 ).139، م2017َىاء، خ٨ُم، 

  ث .ال ًمحز بحن الخهاثو ؤلا٢خهاصًت للمٗامال 

  ،139، م2017ٖضم اخترامه إلابض م٣ابلت الى٣ٟاث باإلًغاصاث(ؤمُىت َىاء، خ٨ُم .( 

٤ َظا ألاؾاؽ بزباث الٗملُاث للضولت ًٖ ٢بٌ ؤو صٞ٘ ألامىا٫ الى٣ضًت ؾىاء ٧اهذ م٣بىياث ؤم   ؤ ًخم ٞو

ذ ٞحها، ؤو جخٗل٤ بالؿىىاث اإلاالُت اإلاايُت وؾىاءًت اث جسو الؿىت اإلاالُت التي ؤحٍغ مً ٢بل  مضٖٞى

ت ؤم بالخهى٫ ٖلى الؿل٘ الغؤؾما٫ (مدمض،زالض،  الضولت  ما ًخٗل٤ مجها بكغاء الؿل٘ والخضماث الجاٍع

 ) ، 231، م2009

غ اإلاالُت بمىحب ألاؾاؽ   IPSASBؤنضع مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت   ب ضاص الخ٣اٍع مُٗاعا واخضا إٖل

ى  غ اإلاالُت  -ُإ الٗام ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضيمُٗاع اإلاداؾبت الضولُت في ال٣الى٣ضي، ؤال َو إلٖضاص الخ٣اٍع

٣ت التي ًيبغي بها ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى بمىحب اؾاؽ الى٣ض اإلاداؾبي ، حهضٝ لىن٠ الٍُغ

غ اإلاالُت للم٣بىياث الى٣ضًت واإلاضٞتٖاث الى٣ضًت وألاعنضة الى٣ضًت  الٗام لخد٤ُ٣ الكٟاُٞت في الخ٣اٍع

 ).70، م2018 للخ٩ىماث ( ٞغاوـ،

٣ا للٗىانغ الخالُت: ٖغى بُان اإلا٣بىياث   ث ًخم ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي اإلاداؾبي ٞو

ت،ٖغى اإلا٣اعهت بحن اإلاىاػهت ألانلُت  اث الى٣ضًت، ٖغى الؿُاؾاث اإلاداؾبُت وبًًاخاث جٟؿحًر واإلاضٖٞى

ِ ٖىضما ج٣ىم اإلايكإة بٗغى مىاػهتها اإلاٗخمضة واإلاىاػهت اإلاٗضلت، واإلابالٜ الٟٗلُت ٖلى ؤؾاؽ اإلا٣اعهت (٣ٞ

 ).70، م2018للجمهىع) ( ٞغاوـ، 

IV. :ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام بمىحب ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي 

٠ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي:  .1 ا مً حٍٗغ حَر ٣ت التي ًخم مً زاللها حسجُل اإلاٗامالث ٚو َى الٍُغ

 ,Sabrina)ًٖ اؾخالم ؤو صٞ٘ الى٣ضًت، ؤي ؤجها حسجل اإلاٗامالث بإزغ عحعي ألاخضار ٖىض خضوثها بٌٛ الىٓغ 

2015, P25)  . 

ألاؾلىب الظي ًمُل بلى اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ال٩امل، ول٨ً م٘ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاٗض٫:  .2

 .  (Sabrina, 2015, P25)بٌٗ ؤلازخالٞاث، ٦ٗضم مغاٖاة بٌٗ ٞئاث ألانى٫ ؤو الخهىم

ُىب َظا ألاؾاؽ:ؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي:  ج٣ُُم ؤ .3  ًخم  الخ٣ُُم مً زال٫ الخُغ١ إلاؼاًا ٖو

٤ الغ٢ابت اإلاالُت ألا٦ثر ٞٗالُت ٖلى ؤلاهٟا١ ٦ما مؼاًا ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي:   . ؤ غاث ًٖ ٍَغ ًد٤٣ ٞو

م٣اعبت مٗاًحر  ). ًم233ً٨، م2009ٌؿهل بٖضاص الخ٣ضًغاث ًٖ اإلاضة اإلاالُت للٟترة اإلا٣بلت(مدمض،زالض، 
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IPSAS  غ اإلاالُت الهاصعة ًٖ مجلـ مٗاًحر ضاص الخ٣اٍع اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ م٘ اإلاٗاًحر الضولُت إٖل

اإلاداؾبت الضولُت وطل٪ مً زال٫ ج٨ُُٟها م٘ ؾُا١ ال٣ُإ الٗام خُث ٩ًىن مىاؾبا، ٦ما حٗالج مؿاثل 

غ اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام التي بما ل غ بٖضاص الخ٣اٍع ضاص الخ٣اٍع م ًخم مٗالجتها مً ٢بل اإلاٗاًحر الضولُت إٖل

غ اإلاالُت ويٗها مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت  ضاص الخ٣اٍع اإلاالُت اإلاٗضلت ؤو التي ال ًىحض بكإجها مٗاًحر صولُت إٖل

 ).15، م2021الضولُت (ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،

 ٌٗاب ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ؤهه:ُٖىبه:   . ب

  :خباعاث الصخهُت، مثل خاالث حغص  خُثٚحر مىيىعي ًضزل ُٞه ٖىهغ الخ٣ضًغ الظاحي اإلابجي ٖلى ؤلٖا

 اإلاساػن وج٣ُُمها وحغص الضًىن اإلاؿخد٣ت.

  :وهٓغا لخ٣ُٗضاجه ٞةهه ًخُلب ٖضص ٦بحر مً مٗضي ومغاحعي الخؿاباث الخ٩ىمُت م٣ٗض وباٌَ الخ٩ال٠ُ

ت ، وجغح٘ ؤؾباب ٧ىن ج٩لٟت جىُٟظٍ ؤٖلى مً طوي اإلاهاعاث اإلاداؾبُت الٟاث٣ت لخ٩ىن ؤخ٩امهم مىيٖى

غ ؾُاؾاث مداؾبُت، بوكاء  ج٩لٟت جىُٟظ ألاؾاؽ الى٣ضي بلى : جدضًض وج٣ُُم ألانى٫ اإلاىحىصة، جٍُى

حر البرامج  غ اإلاهاعاث الالػمت مً زال٫ جٞى بها، وجٍُى الىٓم اإلاداؾبُت بما في طل٪ قغاء البرمجُاث وججٍغ

بُت خى٫ اإلاٗلىماث اإلاال  . )Cristina, Mihaela,2009,P 3ُت للمٗضًً واإلاؿخسضمحن (الخضٍع

  :تها لت ختى جخم حؿٍى والظي ٢ض ًاصي بلى ًب٣ي الحؿاباث الخانت بالؿىت اإلاالُت مٟخىخت مضة ٍَى

نٗىبت الخهى٫ ٖلى مٗلىماث مالُت ص٣ُ٢ت في الى٢ذ اإلاىاؾب الجساط ال٣غاع اإلاىاؾب (اؾماُٖل، هاثل 

 ).33،م2011خؿً،

 دضر زلل في الغ٢ابت ٖلى الؿُىلت الى٣ضًت:ٌكٍى اإلا بؿبب اقخما٫ الخؿاباث ٖلى  غ٦ؼ الى٣ضي ٍو

، 2003مٗلىماث مداؾبُت ًٖ اإلاؿخ٣بل والتي ٢ض ال ًدضر بهٟا٢ها ؤو جدهُلها (اؾماُٖل خؿحن، 

 ).138م

  ،140، م٢2017ض ٣ًضم جٟؿحراث زاَئت وجالٖباث في الىخاثج (ؤمُىت َىاء، خ٨ُم.( 

٣ا إلاٗاًحر ٌؿمذ جبجي ؤؾ . ث حر  IPSASاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ٞو حر هٓام مداؾبي حُض ًخىاٝ م٘ مخُلباجه ،جٞى بخٞى

ٗاث التي حؿمذ بخُب٤ُ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ في ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت، باإلياٞت بلى جىاحض  ال٣ىاهحن والدكَغ

ً ٖلى جُب٤ُ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ في ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت اإلاسخلٟت، ووي٘ زُ ٟحن ؤ٦ٟاء ٢اصٍع ت قاملت مْى

غ ج٣ىُاث وج٨ىىلىحُا  ٗمل ٖلى جٞى وواضخت لئلؾترقاص بسبراء في ٖملُت ؤلاهخ٣ا٫ بلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ َو

 ) .109، م 2016مخُىعة في ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت حؿاٖض ٖلى جبجي ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١(زًُغ، مىهه، 

لخىُٓم ٖمل ال٣ُاٖاث مُٗاعا  IPSASB 42ؤنضع مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  . ر

الٗمىمُت التي حٗخمض ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ في حسجُل ٖملُاتها وبٖضاص ٢ىاثمها اإلاالُت، وجى٣ؿم بلى 

 ):237-236، م م2017(ؤخمض،الؿُٗضي، 

  ال٣ىاثم  1مٗاًحر تهخم بال٣ىاثم اإلاالُت التي حٗغى ٞحها اإلاٗلىماث في جهاًت الٟترة اإلاداؾبُت ومً ؤَمها: اإلاُٗاع

 الخض٣ٞاث الى٣ضًت. 2إلاالُت، واإلاُٗاع ا
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  ٣ٖ12ىص ؤلاوكاء، ومُٗاع 11مٗاًحر تهخم بمٗالجت الٗىانغ اإلاىحىصة في اإلاحزاهُت الٗمىمُت ومً ؤَمها: مُٗاع 

 ألانى٫ ٚحر اإلالمىؾت. ٣ٖ31ىص ؤلاًجاع، مُٗاع  13اإلاسؼن، مُٗاع 

 إلاالُت اإلاجمٗت بحن الٟغوٕ و الىخضاث ألانلُت مٗاًحر تهخم في ٦ُُٟت مٗالجت وحسجُل الخؿاباث في ال٣ىاثم ا

 الخثبُخاث في ماؾؿاث ػمُلت. 7ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاىخضة، مُٗاع  6ومً ؤَمها: مُٗاع 

  22اإلاٗاًحر التي تهخم باإلٞهاح ًٖ ٧ل البُاهاث الىاحب ٖغيها في ال٣ىاثم اإلاالُت ومً ؤَمها:  مُٗاع 

تراٝ وال٣ُاؽ، مُٗاع  29ٖغى مٗلىماث اإلاىاػهت، مُٗاع  24ؤلاٞهاح اإلاالي ًٖ اإلاٗلىماث، مُٗاع   30ؤلٖا

 الٗغى. 28ؤلاٞهاخاث، مُٗاع 

  اإلاٗاًحر التي تهخم بمٗالجت الخٛحر في الؿُاؾاث اإلاداؾبُت وج٣ُُم ؤنى٫ والتزاماث الضولت ومً ؤَمها: مُٗاع

 الخٛحر في ؤؾٗاع الٗمالث ألاحىبُت. 4حٛحر الؿُاؾاث اإلاداؾبُت، مُٗاع  3

V. :تراٝ و٢ُاؽ ألانى٫ وؤلالتزاماث في ال٣ىاثم اإلاالُت لإلٞهاح ٖنها في ألاحهؼة الح٨ىمُت  مٗاًحر الٖا

تراٝ في ال٣ىاثم اإلاالُت : .1 تراٝ َى ٖباعة ًٖ ٖملُت لضمج وبصعاج بىض ًلبي حٍٗغ٠ الٗىهغ  مٗاًحر ؤلٖا ؤلٖا

خباع ال٣ ُت وجإزظ بٗحن ؤلٖا ٣ت جد٤٣ الخهاثو الىٖى م٨ً ٢ُاؾه بٍُغ ُىص اإلاٟغويت ٖلى اإلاٗلىماث ٍو

غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام يمً اإلابالٜ اإلاٗغويت في متن البُان اإلاالي اإلاىاؾب (ؤلاجداص  الىاعصة في الخ٣اٍع

 ).100،م2021الضولي للمداؾبحن،

تراٝ:  . ؤ ٠ مٗاًحر ؤلٖا ُت حٍٗغ ٣ت جد٤٣ الخهاثو الىٖى هي بىض ٌؿخىفي حٍٗغ٠ الٗىهغ، ًم٨ً ٢ُاؾه بٍُغ

تراٝ وجإزظ ب غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام ًخم ؤلٖا خباع ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى اإلاٗلىماث في الخ٣اٍع ٗحن ؤلٖا

تراٝ ج٣ُُما للك٩ى٥  تراٝ في ال٣ىاثم اإلاالُت ، ٦ما ًخًمً ؤلٖا بجمُ٘ البىىص التي جلبي مٗاًحر ؤلٖا

 ).100،م2021اإلاخٗل٣ت بىحىص الٗىو و٢ُاؾه (ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،

٢ض ج٩ىن َىا٥ ق٩ى٥ مغجبُت ب٣ُاؽ الٗضًض مً اإلابالٜ اإلاٗغويت في ال٣ىاثم اإلاالُت، ال٣ُاؽ: ق٨ى٥  . ب

خًمً ؤي ٢غاع خى٫  ٗخبر اؾخسضام الخ٣ضًغاث َى حؼء َام مً ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي، ٍو َو

 ) .101،م2021مالثمت ال٣ُاؽ وجمثُله الهاص١ بدث ؤؾالُب مُٗىت (ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،

تراٝ:  ؤلا  . ث تراٝ ال ٞهاح وؤلٖا تراٝ بالبىىص التي حؿخىفي حٍٗغ٠ الٗىهغ ومٗاًحر ؤلٖا الٟكل في ؤلٖا

ًصدر ٖبر ؤلاٞهاح ًٖ الؿُاؾاث اإلاداؾبُت ؤو ؤلاًًاخاث ؤو الخٟانُل ؤلاًًاخُت ألازغي، وم٘ 

غ ؤلاٞهاح مٗلىماث خى٫ البىىص التي حؿخىفي حٍٗغ٠ الٗىهغ ل٨ً ال ًم٨ً  ٢ُاؾها طل٪ ًم٨ً ؤن ًٞى

٩ىن مىاؾبا ٖىضما  غ اإلاالُت،ٍو ُت بك٩ل ٧افي لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخ٣اٍع ٣ت جد٤٣ الخهاثو الىٖى بٍُغ

غ اإلاالُت (ؤلاجداص  د٤٣ بالخالي ؤَضاٝ الخ٣اٍع ت البىض طاث نلت بخ٣ُُم اإلاغ٦ؼ اإلاالي للميكإة ٍو حٗخبر مٗٞغ

 ).101،م2021الضولي للمداؾبحن،

تراٝ:  . ر غ الؿاب٤ َى ٖملُت لخ٣ُُم بلٛاء ؤلٖا ش بٖضاص الخ٣اٍع ما بطا ٧اهذ ٢ض خضزذ ؤي حُٛحراث مىظ جاٍع

الظي ًًمً بػالت ٖىهغ مٗتٝر به مؿب٣ا مً ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام (ؤلاجداص الضولي 

 ).101، م2021للمداؾبحن، 
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 في ال٣ىاثم اإلاالُت:٢ُاؽ ألانى٫ وؤلالتزاماث   .2

٠ ال٣ُاؽ:  ؤ زهاثهه، وحهضٝ ال٣ُاؽ الزخُاع ؤؾـ ال٣ُاؽ التي ح٨ٗـ  َى مىذ ٢ُمت لبىض ؤو ؤخض حٍٗغ

٣ت حٗخبر مُٟضة في مؿاثلت اإلايكإة،  بإماهت ج٩لٟت الخضماث وال٣ضعة الدكُٛلُت وال٣ضعة اإلاالُت للميكإة بٍُغ

غاى اجساط ال٣غاعاث (ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،  ) .105،م2021وأٚل

 غ اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام مً زال٫ ٌؿهم ازخُاع ؤؾاؽ ٢ُاؽ ألانى٫ وؤلالتزاماث ف ي جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخ٣اٍع

حر مٗلىماث حؿاٖض اإلاؿخسضمحن ٖلى ج٣ُُم ج٩لٟت الخضماث اإلا٣ضمت وال٣ضعة الدكُٛلُت وال٣ضعة اإلاالُت  جٞى

 ).105،م2021(ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،

  ُت ًخًمً بزخُاع ؤؾاؽ ال٣ُاؽ ؤًًا ج٣ُُما للخض الظي جد٤٣ ُٞه اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت الخهاثو الىٖى

غ اإلاالُت (ؤلاجداص الضولي  خباع ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى اإلاٗلىماث في الخ٣اٍع م٘ ألازظ بٗحن ؤلٖا

 ).105،م2021للمداؾبحن،

ا:   ب خضص بَاع اإلاٟاَُم ؤؾـ ٢ُاؽ ألانى٫ وؤلالتزاماث مً خُث اإلاٗلىماث التي ؤؾـ ال٣ُاؽ وازخُاَع

مً ٢بل اإلايكإة وال٣ضعة الدكُٛلُت واإلاالُت للميكإة وما ج٣ضمه  ج٣ضمها ًٖ ج٩لٟت الخضماث اإلا٣ضمت

ُت (ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،  ).105،م2021الخهدئو الىٖى

  :ًخم جدضًض ومىا٢كت ؤؾـ ال٣ُاؽ الخالُت لؤلنى٫ مً خُث ؤؾاؽ ٢ُاؽ ألانى٫ في ال٣ىاثم اإلاالُت

اإلايكإة وال٣ضعة الدكُٛلُت واإلاالُت  اإلاٗلىماث التي ج٣ضمها ًٖ ج٩لٟت الخضماث اإلا٣ضمت مً ٢بل

٣ا إلاا ًلي (ؤلاجداص  ُت،ًم٨ً جىيُذ طل٪ ٞو للميكإةومضي ماج٣ضمه مً مٗلىماث جلبي الخهاثو الىٖى

 ) :106،م 2021الضولي للمداؾبحن،

 

 (: ملخو ؤؾـ ٢ُاؽ ألانى٫ 01حضو٫ )

ملحىّ ؤو ٚحر ملحىّ في  صزى٫ ؤو زغوج ؤؾاؽ ال٣ُاؽ

 الؿى١ 

و زام باإلايكإة ؤ

 ٚحر زام باإلايكإة

سُت  زام باإلايكإة ملخّى بك٩ل ٖام صزى٫  الخ٩لٟت الخاٍع

ال٣ُمت الؿى٢ُت في ؾى١ 

 مٟخىح ووكِ ومىٓم

 ٚحر زام باإلايكإة ملخّى صزى٫ وخغوج

ال٣ُمت الؿى٢ُت في ؾى١ ٚحر 

 وكِ

 جبٗا ألؾلىب الخ٣ُُم جبٗا ألؾلىب الخ٣ُُم زغوج

 يكإةزام باإلا ملخّى صزى٫  ج٩لٟت ؤلاؾدبضا٫

 زام باإلايكإة ملخّى زغوج ؾٗغ البُ٘ الهافي

 زام باإلايكإة ٚحر ملخّى زغوج ٢ُمت ؤلاؾخسضام

 .106،م 2021ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،  اإلاهضع:

  :ًخم جدضًض ومىا٢كت ؤؾـ ال٣ُاؽ الخالُت لئللتزاماث مً ؤؾاؽ ٢ُاؽ ؤلالتزاماث في ال٣ىاثم اإلاالُت

ًٖ ج٩لٟت الخضماث اإلا٣ضمت مً ٢بل اإلايكإة، وال٣ضعة الدكُٛلُت للميكإة  خُث اإلاٗلىماث التي ج٣ضمها
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٣ا إلاا  ُت، ًم٨ً جىيُذ طل٪ ٞو وال٣ضعة اإلاالُت للميكإة ومضي ما ج٣ضمه مً مٗلىماث جلبي الخهاثو الىٖى

 ) :106،م 2021ًلي (ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،

 (: ملخو ؤؾـ ٢ُاؽ ؤلالتزاماث02حضو٫ )

ملحىّ ؤو ٚحر ملحىّ في  زى٫ ؤو زغوجص ؤؾاؽ ال٣ُاؽ

 الؿى١ 

زام باإلايكإة ؤو 

 ٚحر زام باإلايكإة

سُت  زام باإلايكإة ملخّى بك٩ل ٖام صزى٫  الخ٩لٟت الخاٍع

 زام باإلايكإة ٚحر ملخّى زغوج ج٩لٟت ؤلاهجاػ

ال٣ُمت الؿى٢ُت في ؾى١ 

 مٟخىح ووكِ ومىٓم

 ٚحر زام باإلايكإة ملخّى صزى٫ وخغوج

ت في ؾى١ ٚحر ال٣ُمت الؿى٢ُ

 وكِ

 جبٗا ألؾلىب الخ٣ُُم جبٗا ألؾلىب الخ٣ُُم زغوج

ٟاء  زام باإلايكإة ملخّى زغوج ج٩لٟت ؤلٖا

 زام باإلايكإة ملخّى صزى٫  ؾٗغ ؤلاٞتراى

 .106،م 2021ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،  اإلاهضع:

VI. الضعاؾاث الؿاب٣ت لخجاعب صولُت: 

٩ا الالجُيُت مً بُجها البحرو لخبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت اججهذ الٗضًض مً خ٩ىماث ؤ  :ججغبت البحرو .1 مٍغ

اإلابيُت ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي في الؿاب٤ ل٨ً بؿبب صواٞ٘ جدضًث اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت الخانت 

اث مً خُث ؤلاهخ٣ا٫ لؤلؾـ اإلاداؾبُت اإلاخبٗت  بميكأث ال٣ُإ الٗام في َظٍ الضو٫ جم ج٣ؿُمها إلاجمٖى

٣ا إلاخُلباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام لٗغى   (جىبُاؽ، لُٟي، .IPSASال٣ىاثم اإلاالُت ٞو

) ل٨ً جبحن ؤن جدضًث ألاهٓمت اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت باٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت 194م ،2021باوان،

٦بحر مً الٗمل بضون  الضولُت لل٣ُإ الٗام ٧ان بالُٚا ؤ٦ثر مىه خ٣ُ٣ُا،خُث اجطر ؤهه ٢ض جم جغ٥ ٢ضع 

-IPSAS  )Isabel, Juan, 2015, PP 724 ا٦خما٫، والظي ٌٗخبر  ؤمغا خاؾما للخُب٤ُ الٟٗا٫ إلاخُلباث مٗاًحر

غ ًٖ ألانى٫ وؤلالتزاماث وؤلاَال٥ وامخُاػاث الخضماث والتزاماث 744 ) ٣ٞض ٧اهذ ألازُاء ٦ثحرة في الخ٣ٍغ

ت في بحرو ٖلى ؤلالتزام بمخُلباث اإلاٗاًحر اإلاٗاقاث الخ٣اٖضًت. ألامغ الظي ق٨٪ في ٢ض عة الخ٩ىماث اإلاغ٦ٍؼ

٤ اؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ (  .)Ramirez, 2015اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٞو

٧ان اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ؤخض ؤلاهجاػاث الغثِؿُت إلاكغوٕ ججغبت با٦ؿخان:  .2

غ اإلاالُت واإلاغاحٗت(مضٖىم مً البى٪ الضولي لخدؿحن بٖضا ).ج٣ضم الخ٩ىماث الُٟضعالُت PIFRAص الخ٣اٍع

ت ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  وحمُ٘ خ٩ىماث اإلا٣اَٗاث ٢ىاثمها اإلاالُت الؿىٍى

٣ا إلاخُلباث ألاؾاؽ الى٣ضي اإلاداؾبي ٖلى ؤهه مؿاع اهخ٣الي هدى ج٣ضًم مٗلىماث ؤلاؾخد٣ا١ ال٩املت  ٞو

٣ا لضعاؾت الباخثان  والظي بٗىىان:  2018ؾىت Miradj, Wang ًضٖمه مكغوٕ البى٪ الضولي. ٞٞى

Analysis Of Accounting Reforms In The Public Sector Of Pakistan And Adoption Of Cash 

Basis IPSAS  التي تهضٝ بلى ون٠ وجدلُل ؤلانالخاث اإلاداؾبُت في ال٣ُإ الٗام باٖخماص اإلاٗاًحر
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غى ال٣ىاثم اإلاالُت  IPSASداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام اإلا ضاص ٖو ٣ا إلاخُلباث ألاؾاؽ الى٣ضي إٖل ٞو

٣ا ألًٞل  غ اإلاالُت ببا٦ؿخان، ٦ما ط٦غث الضعاؾت ؤن جبؿُِ هٓام اإلاداؾبت ٞو طاث الٛغى الٗام والخ٣اٍع

با٦ؿخان،ويمان الخى٦مت الغقُضة اإلاماعؾاث الٗاإلاُت ؾُاصي بلى ؤلاحؿا١ والكٟاُٞت في ؤلاصاعة اإلاالُت ب

ؼ ؤلا٢خهاص، ٣ٞض جم بنالح هٓام مداؾبت ال٣ُإ الٗام  ً واإلاؿاَمت في حٍٗؼ ؼ ز٣ت اإلاؿدثمٍغ وحٍٗؼ

بمؿاٖضة البى٪ الضولي مً  )GOPببا٦ؿخان مازغا بدىُٟظ مً ٢بل الخ٩ىماث الُٟضعالُت البا٦ؿخاهُت (

غ اإلاالُت واإلاغاح )، ٦ما جم ج٣ُُم PIFRA )Miradj, Wang, 2018,P47ٗت زال٫ مكغوٕ جدؿحن حىصة الخ٣اٍع

وبُان  IPSASمضي امخثا٫ هٓام اإلاداؾبت البا٦ؿخاوي إلاخُلباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

الخض٣ٞاث الى٣ضًت ٖلى ؤؾاؽ الى٣ض لخخىنل الضعاؾت الى ؤن ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام جخىا٤ٞ م٘ 

 ,Miradj, Wangر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام بمىحب ألاؾاؽ الى٣ضي اإلاداؾبي(مخُلباث اإلاٗاًح

2018,P47  ٦ما زلهذ الضعاؾت ؤًًا بلى ؤن بنالخاث،()PIFRA غى ) مىحهت هدى الخدى٫ بلى بٖضاص ٖو

٣ا إلاخُلباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام بمىح غ اإلاالُت ٞو ب ؤؾاؽ ال٣ىاثم اإلاالُت والخ٣اٍع

اث الخ٩ىمت الٗامت مً  غ هٓام مداؾبت مخ٩امل لجمُ٘ مؿخٍى ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي مما ٌؿخىحب جٍُى

 ؤحل بصاعة مالُت ؤًٞل ٨ٌٗـ مغ٦ؼ مالي ٖاص٫ .

مبر ججغبت ألاعصن:  .3 بٗض ٖضة  IPSASمٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  2014اٖخمض ألاعصن في هٞى

ؤحل ؤلاهٟخاح ٖلى الخجاعة الٗاإلاُت، خُث ٧ان ٖلى ألاعصن بٖاصة بىاء الىٓام  بنالخاث ا٢خهاصًت ومالُت مً

. ؾُٗمل َظا الخُٛحر ٖلى بيٟاء الُاب٘ الضولي ٖلى خؿاباث  IPSASاإلاالي وؤلاصاعي بما ًخماشخى م٘ مٗاًحر 

ت لخد٤ُ٣ الخىا٤ٞ الٗالمي في اإلا غ ال٨ٟغ اإلاداؾبي وؤلاؾخمغاٍع ماعؾاث ال٣ُإ الٗام الاعصوي وجٍُى

مإهت اإلاجخم٘ بكإن ال٣ىاثم  غ اإلاالُت َو اإلاداؾبُت. ٖالوة ٖلى طل٪ ؾُاصي بلى ج٣لُل الٟغو١ في الخ٣اٍع

اإلاالُت طاث الٛغى الٗام الهاصعة ًٖ ميكأث ال٣ُإ الٗام. وبالخدى٫ بلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي 

ما٫ جىٟظَا الخ٩ىمت ألاعصهُت ( اصة ألٖا ). ٣ًىم الىٓام اإلاداؾبحي Fares Irsheid, 2021, P2اإلاُب٣ت في ٍع

٣ا إلاخُلباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام إلزباث اإلاٗامالث اإلاالُت  الخ٩ىمي ألاعصوي اإلايكإ ٞو

غ مالُت طاث الٛغى الٗام جٓهغ هخاثج وكاٍ بصاعاث  ضاص محزاهُت الضولت وج٣ضًمها في ق٩ل ٢ىاثم وج٣اٍع إٖل

 ,Fares Irsheid, 2021(الؾخسضامها في الخسُُِ وؤلاقغاٝ ٖلى آصاء الجمهىع  وماؾؿاث ال٣ُإ الٗام

P2 ٣ا لضعاؾت  The Effect Of Adopting International Public بٗىىان: 2021ؾىت  Fares Irsheid).ٞو

Sector Accounting Standards (IPSAS) On Financial Performance In The Jordanian Public 

Sector للخٗٝغ ٖلى ؤزغ اٖخماص مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  هاصٞتالIPSAS  ٖلى آلاصاء اإلاالي في

ال٣ُإ الٗام ألاعصوي مً ؤحل بنالح هٓامه اإلاداؾبي لًبِ اإلاا٫ الٗام مً زال٫ بحغاء اؾخ٣هاء آلعاء 

 ,SPSS)Fares Irsheid همىطج مداؾبي مجخم٘ الضعاؾت بىػاعة اإلاالُت ألاعصهُت وجدلُل البُاهاث باؾخسضام 

2021, P1(خماص مٗاًحر  . جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن اإلاداؾبُت وجُب٤ُ  في حُٛحر الؿُاؾاث IPSASَىا٥ صوع اٖل

ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ وجدؿحن ٦ٟاءة آصاء وػاعة اإلاالُت وال٣ُإ الٗام،باإلياٞت بلى حُٛحر ؾُاؾت ال٨ك٠ ًٖ 

جد٤ُ٣ الكٟاُٞت،اإلاهضا٢ُت واإلاىزى٢ُت وؤلاٞهاح ال٩امل ًٖ  البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاالُت ما ص٫ ٖلى
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ت في  البُاهاث اإلاالُت (ال٣ىاثم اإلاالُت) لجٗلها ٢ابلت للم٣اعهت وجدؿحن حىصتها مما ًمىذ إلاؿخسضمحها الؿٖغ

  .)Fares Irsheid, 2021, P10اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت في الى٢ذ اإلاىاؾب(

بةوكاء مكغوٕ إلاسُِ  2005ةنالح حضًض في الىٓام اإلاداؾبي ؾىت ٢امذ الجؼاثغ ب ججغبت الجؼاثغ:  .4

خماص ٖلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ألا٦ثر ؤَمُت  مداؾبي زام بالٗملُاث اإلاالُت للضولت باإٖل

٣ا لهظٍ  والتي جالثم الىي٘ ؤلا٢خهاصي الضازلي الغاًَ، خُث ٢امذ به٩ُلت اإلاسُِ اإلاداؾبي للضولت ٞو

حر مٗلىماث خى٫ الىي٘ اإلاالي وآلاصاء اإلاالي والخض٣ٞاث الى٣ضًت للخ٩ىمت والتي جلبي خاحُاث اإلا ٗاًحر لخٞى

ضا مً ؤلاٞهاح، الكٟاُٞت، اإلاؿاءلت  غ مٍؼ اإلاؿخسضمحن الجساط ال٣غاعاث، مً زال٫ ٖغى ٢ىاثم مالُت جٞى

ٖبض الحمُض خؿُاوي،ٞخُدت اخثان )، ٢ام الب121، م2021اإلاالُت و٢ابلُت اإلا٣اعهت (ٖبض الخمُض، ٞخُدت،

٤ مكغوٕ ٖهغهت هٓام اإلاداؾبت بضعاؾت بٗىىان:  2021بىٖباهت ؾىت  ٖغى البُاهاث اإلاالُت ٞو

، بهضٝ ابغاػ صوع IPSASالٗمىمُت بالجؼاثغ ومضي جىا٣ٞها م٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

غى اإلاُٗاع   IPSASوؤَمُت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  في ٖهغهت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت ٖو

''ٖغى البُاهاث اإلاالُت'' وصعاؾت م٣اعهت بِىه وبحن اإلاغح٘ الضولي. خُث جىنلذ  1الجؼاثغي لل٣ُإ الٗام ع٢م

الضعاؾت بلى ؤن َىا٥ جُاب٤ قبه جام بحن اإلاُٗاع الجؼاثغي والضولي، وجم مالخٓت ؤن اإلاُٗاع الضولي ؤ٦ثر 

ت ٢ض ههذ ٖلحها اإلاٗاًحر جٟهُال مً ا إلاُٗاع الجؼاثغي وجإ٦ُض ؤن حمُ٘ الٗىانغ اإلاخًمىت في اإلاٗاًحر الجؼاثٍغ

٤ اإلاُٗاع  ىا٥ ازخالٝ في بٌٗ اإلاهُلخاث ٣ِٞ، ٦ما ؤن ٖغى بُاهاث مالُت (٢ىاثم مالُت) ٞو الضولُت َو

ضا مً ؤلاٞهاح، الكٟاُٞت، اإلاؿاءلت اإلاالُت و٢اب غ مٍؼ (ٖبض الخمُض، لُت اإلا٣اعهت الجؼاثغي والضولي ًٞى

 .)120، م2021ٞخُدت،

جبني اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام التي ٧اهذ بٗىىان:  ٢2022اصة بً عخى ؾىت وخؿب صعاؾت 

،التي جىو ٖلى ؤهه بٗض نضوع ال٣اهىن  ٦إصاة لخدؿحن حىصة ال٣ُاؽ وؤلاٞهاح اإلاداؾبي في الجؼاثغ

، وبصعاحه اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ يمً اإلاداؾبت التي جمؿ٨ها LOLFالًٗىي لل٣ىاهحن اإلاالُت 

. حهضٝ الباخث  IPSASالضولت والهُئاث الٗمىمُت مً زال٫ جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

ُت ال٣ُاؽ وؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث اإلاالُت للهُئاث الٗمىمُت بٗض جُب٤ُ  لدؿلُِ الًىء ٖلى هٖى

ت ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ مً زال٫ ال٣ُام بخجغبت خؼمت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام اإلاداؾب

ت،خُث مغث  التي جىىي الجؼاثغ جبىحها وطل٪ ٖلى بلضًت ؾُضي بلٗباؽ ٦ُٗىت مً الجماٖاث اإلادلُت الجؼاثٍغ

ُال٢ا مً اإلاحزاهُت صعاؾت الباخث ٖلى ٧امل مغاخل الخُب٤ُ ألاو٫ للمداؾبت ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ به

). خُث جىنلذ الضعاؾت للىخاثج الخالُت: حٗخبر مٗاًحر 2022ؤلا٢خخاخُت ونىال للمحزاهُت الخخامُت (٢اصة،

IPSAS  الىؾُلت ألاهج٘ لخُب٤ُ اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ في الهُئاث الٗمىمُت، ٞبٗض نضوع

داؾبت الٗمىمُت وجُب٤ُ اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت ؤنبذ بنالح اإلا

ض ؾىت  ت ٖلى بهجاخه لخ٩ىن في اإلاٖى ، 2022(٢اصة،2023ؤلاؾخد٣ا١ ؤَم مكغوٕ حٗمل وػاعة اإلاالُت الجؼاثٍغ

)، ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام اإلاخدهل ٖلحها بٗض جُب٤ُ اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ 235م

للهُئت الٗمىمُت خُث ًم٨ً م٣اعهت حٛحر ألانى٫ والخهىم ٖبر  جمثل الىيُٗت اإلاالُت الخ٣ُ٣ُت
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ًم٨ً مً الخٗٝغ ٖلى  IPSAS). وجىنلذ الضعاؾت ؤًًا بلى ؤن جُب٤ُ مٗاًحر 235، م2022الؿىىاث(٢اصة،

ال٣ُمت ؤلاحمالُت لؤلنى٫ التي جمل٨ها الجماٖاث اإلادلُت في الجؼاثغ وجبحن ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت ؤو الؿى٢ُت 

ظا مالم ٨ًً مم٨ً الخهى٫ في الخؿاب ؤلاصاعي للجماٖاث اإلادلُت. وج٣ضم ال٣ىاثم اإلاالُت  لؤلنى٫ َو

مٗلىماث ؤقمل وؤوؾ٘ جدخىي  IPSASاإلاخدهل ٖلحها مً جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

ت وحؿاٖض اإلاىخسبحن ٖلى اجساط ال٣غاعاث اإلا ىاؾبت،٦ما ًم٨ً في َُاتها ًٖ مضي جُب٤ُ اإلاحزاهُت الخ٣ضًٍغ

 ) .235، م٢2022ُاؽ آصاء الجماٖاث اإلادلُت ٖبر اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً َٝغ ٢اثمت آلاصاء اإلاالي(٢اصة،

الىٓام اإلاداؾبي الح٨ىمي صعاؾت بٗىىان:  2019بلهام مدمض، واز٤ ؾىت جىاولذ الباخثت ججغبت الٗغا١:   .5

''ٖغى البُاهاث  1ٗام بالتر٦حز ٖلى اإلاُٗاع ع٢م في الٗغا١ ومضي اوسجامه م٘ اإلاٗاًحر الضولُت لل٣ُإ ال

بهضٝ حؿلُِ الًىء ٖلى الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي في الٗغا١ والخُغ١ بلى اإلاٗاًحر الضولُت لل٣ُإ  اإلاالُت''

ل بق٩الُت البدث اإلاخمثلت  1الٗام /اإلاُٗاع الضولي ع٢م  ت مضي بم٩اهُت جُب٣ُه في البِئت الٗغا٢ُت، لتًز وعٍئ

في البِئت الٗغا٢ُت ألامغ الظي  ٥IPSAS ي٠ٗ ٦بحر في مىا٦بت وجُب٤ُ اإلاٗاًحر الضولُت لل٣ُإ الٗام بإن َىا

غ الخُب٣ُاث اإلاداؾبُت في الٗغا١ (بلهام مدمض،  ). ٢امذ الباخثت بةحغاء 118، م2019ًاصي بلى ٖضم جٍُى

دو اٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت في الٗضًض مً الىخضاث الخ٩ى  مُت في الٗغا١ التي جُب٤ م٣ابالث شخهُت ٞو

غى ال٣ىاثم اإلاالُت ألاعبٗت  ل اإلاغ٦ؼي وجم بٖضاص ٢اثمت ازخباع بكإن بٖضاص ٖو الاؾاؽ الى٣ضي وجدب٘ الخمٍى

). و٢ض جىنل البدث بلى 118، م2019للى٢ٝى ٖلى وا٢٘ الخُب٤ُ وبم٩اهُت الخُب٤ُ(بلهام مدمض، 

غى البُاهاث اإلاالُت (ال٣ىاثم  ٣ا للمُٗاع الضولي ع٢م اؾخيخاج ؤن بٖضاص ٖو ''ٖغى البُاهاث  1اإلاالُت) ٞو

اإلاالُت'' مهم لًمان ام٩اهُت اإلا٣اعهت بحن ٧ل مً البُاهاث اإلاالُت (ال٣ىاثم اإلاالُت) للميكإة للٟتراث الؿاب٣ت 

الث  ٟحن الظًً ًمل٩ىن مَا والبُاهاث اإلاالُت (ال٣ىاثم اإلاالُت) للميكأث ألازغي.وبن َىا٥ هضعة في اإلاْى

ً ٖلى جدمل مؿاولُت الخُٛحر في ٖلم ُت وزبرة ٖملُت في مجا٫ اإلاداؾبت الخ٩ىمُت والظًً ٩ًىهىن ٢اصٍع

٤ اإلاُٗاع الضولي ع٢م   . )137، م2019(بلهام مدمض،   1البُاهاث اإلاالُت مً ق٩لها الخالي بلى مدخىاَا ٞو

غى ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام ؾىت  ججغبت ٞلؿُحن:  .6 ٣ا إلاخُلباث اإلاٗاًحر  2008جم بٖضاص ٖو ٞو

بمىحب ألاؾاؽ الى٣ضي اإلاداؾبي بٟلؿُحن ل٨جها جًمىذ اهدغاٞاث  IPSASاإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

ٖضًضة ًٖ اإلاُٗاع  جسو اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاضعحت في ال٣ىاثم اإلاالُت التي ال ح٨ٗـ نىعة قاملت ًٖ اإلاغ٦ؼ 

ػٍاصة الكٟاُٞت مما صٞ٘ بالؿلُاث الٟلؿُُيُت الُمىح لخُب٤ُ مٗاًحر اإلاالي للميكأث وال حؿمذ باإلاؿاءلت و 

غى ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام ؾىت  ضاص ٖو . جىاولذ صعاؾت 2012اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ إٖل

اؾخسضام ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ال٩امل بضال مً ألاؾاؽ الى٣ضي بٗىىان  2016ٖلي جِؿحر مدمض اللى٢ت ؾىت 

غ اإلاالُتفي الىٓ ، خُث َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى ؤزغ ام اإلاداؾبي الح٨ىمي وؤزٍغ ٖلى الخ٣اٍع

اؾخسضام ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ال٩امل بضال مً ألاؾاؽ الى٣ضي في الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي الٟلؿُُجي، 

غ اإلاالُت، مً زال٫ بزخباع مضي جد٣ُ٣ه ألَضاٞها اإلايك ىصة، ٧الخٗٝغ ٖلى مضي وطل٪ ب٣ُاؽ ؤزٍغ ٖلى الخ٣اٍع

بي، والٗضالت في جىػَ٘ ج٩ال٠ُ  جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة في جسهُو اإلاىاعص، وجد٤ُ٣ الٗضالت في جىػَ٘ الٗبء الًٍغ

حر مخُلباث بٖضاص وجُب٤ُ مىاػهت البرامج وآلاصاء. اؾخسضمذ  الخضماث الٗامت، ومضي اإلاؿاٖضة في جٞى
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اؾت لىخاثج ؤَمها: ًد٤٣ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ال٩امل الضعاؾت جُب٤ُ ٖملي الزخباع الٟغيُاث، جىنلذ الضع 

غ اإلاٗلىماث الالػمت في ٢ُاؽ آلاصاء الخ٩ىمي، وبالخالي يبِ  غ اإلاالُت الخ٩ىمُت ًٞى ؤلاٞهاح ال٩امل  في الخ٣اٍع

غ مالُت  ٣ضم ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ال٩امل ج٣اٍع الى٣ٟاث مما ًد٤٣ ال٨ٟاءة في جسهُو اإلاىاعص اإلاخاخت. ٍو

لكمىلُت والىا٢ُٗت و٦ظل٪ ًد٤٣ مبضؤ بؾخ٣اللُت الؿىىاث اإلاالُت، ٌؿخُُ٘ ٦ال مً جخه٠ بالض٢ت وا

بي، ول٨ً بازخالٝ مؿخىي الض٢ت بُجهما  ألاؾاؽ الى٣ضي وؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اخدؿاب وؿب الٗبء الًٍغ

لهالر ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ال٩امل مما ًا٦ض ٦ٟاءة ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ال٩امل في اخدؿاب ٖضالت جىػَ٘ الٗبء 

غ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ال٩امل اإلاٗلىماث ال٩اُٞت لٗملُاث اإلا٣اعهت والالػمت في جد٤ُ٣ اإلاؿاءلت  بي. ٦ما ًٞى الًٍغ

 ، م ر).2016اإلاجخمُٗت وجد٤ُ٣ الٗضالت في جىػَ٘ ج٩ال٠ُ الخضماث الٗامت(ٖلي جِؿحر مدمض، 

 غى ال٣ىاثم ٣ا إلاا حاءث به الضعاؾاث الؿاب٣ت ٞإجها جخ٤ٟ ٖلى ؤن اٖضاص ٖو ٣ا  ٞو اإلاالُت طاث الٛغى الٗام ٞو

بمىحب ألاؾاؽ الى٣ضي اإلاداؾبي ال ح٨ٗـ الهىعة  IPSASإلاخُالباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

لؿُحن خُث  الخ٣ُ٣ت للمغ٦ؼ اإلاالي إلااؾؿاث ال٣ُإ الٗام ٦ما حاءث به ججغبت ٧ل مً : با٦ؿخان والجؼاثغ  ٞو

حر مٗلىماث اإلاالُت ٚحر ٧املت ال حٗؼػ الكٟاُٞت ال حٗغى بال الٗملُاث الى٣ضً ت الضازلت والخاعحت مما ٌؿبب جٞى

ضم ؤلاٞهاح ال٩امل للبُاهاث اإلاالُت ٦ما ابغػ ي٠ٗ جُب٤ُ ألاهٓمت اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت اإلاُب٣ت  واإلاىزى٢ُت ٖو

٣ا لؤلؾاؽ الى٣ضي اإلاداؾبي ما ٨ٌٗـ ي٠ٗ الاصاعة اإلاالُت في اجساط ال٣غاعاث اإلا  ىاؾبت .ٞو

  ؤبغػث الضعاؾاث الؿاب٣ت مضي ؤَمُت الخىحه الٟٗا٫ هدى الالتزام بخُب٤ُ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي

٣ا إلاخُلباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام  غ اإلاالُت ٞو غى ال٣ىاثم اإلاالُت والخ٣اٍع ضاص ٖو  IPSASاٖل

حرة في ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت إلااؾؿاث ال٣ُإ الٗام ْهىع ازُاء ٦ث البحروجُب٣ُا ٞٗاال خُث جبحن مً ججغبت 

مما ق٨٪ في ٢ضعتها ٖلى جُب٣ُها جُب٣ُا ٞٗاال، ؤما باليؿبت  IPSASلٗضم التزامها بخُب٤ُ مخُلباث مٗاًحر 

لؿُحنلخجغبت  ؼ ز٣ت  با٦ؿخان وألاعصن والجؼاثغ ٞو هٓغا للخاحت الى يمان الخى٦مت الغقُضة وحٍٗؼ

غ وجدضًث ألاهٓمت مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُ ؼ الا٢خهاص لجإث بلى جٍُى ت طاث الٛغى الٗام للمؿاَمت في حٍٗؼ

٣ا إلاخُلباث مٗاًحر  مً ألاؾاؽ الى٣ضي بلى  IPSASاإلاداؾبُت الخ٩ىمُت مً زال٫ حُٛحر ألاؾـ اإلاداؾبُت ٞو

ي ج٨ك٠ ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي وطل٪ لًمان الاحؿا١ والكٟاُٞت وجدؿحن حىصة ال٣ىاثم اإلاالُت الت

ؤلاٞهاح ال٩امل للمٗلىماث اإلاالُت التي جخه٠ بالض٢ت والكمىلُت والىا٢ُٗت واإلاىزى٢ُت، ح٨ٗـ ؤًًا جد٤ُ٣ 

غاى الخدلُل وجد٤ُ٣ اإلاؿاءلت وال٨ٟاءة في يبِ  مبضؤ اؾخ٣اللُت الؿىىاث اإلاالُت للم٣اعهت الالػمت أٚل

إلااؾؿاث ال٣ُإ الٗام وجغقُضَا بخد٤ُ٣  الى٣ٟاث الٗامت وبالخالي ال٨ٟاءة في جسهُو اإلاىاعص اإلاخاخت

 الٗضالت في جىػَ٘ ج٩ال٠ الخضماث الٗامت لخماًت اإلاا٫ الٗام وجىمُت الاًغاصاث الٗامت لها .

  ىُب٤ ماط٦غ ؾاب٣ا ٖلى ججغبت الٗغا١ بال ؤن الضعاؾت ؤلخذ ًٖ يغوعة جُب٤ُ مخُلباث اإلاُٗاع اإلاداؾبي ٍو

لحن ٖلمُا طو الخبرة الٗلمُت.  ُاهاث اإلاالُت'' ''ٖغى الب 1ع٢م الضولي لل٣ُإ الٗام  ٟحن اإلاَا م هضعة اإلاْى  ٚع

  خماص ٖلى ؤلاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث اؾخسضمذ حمُ٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي باإٖل

 الالػمت والاؾخٗاهت في بًٗها باإلا٣ابلت.
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  ٖهغهت ألاهٓمت اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت في ماؾؿاث حاءث َظٍ الضعاؾت م٨ملت للضعاؾاث الؿاب٣ت بةياٞت ؤن

٣ا إلاٗاًحر اإلاداؾبت  ال٣ُإ الٗام بالخىحه هدى الاهخ٣ا٫ بلى جُب٤ُ مخُلباث ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي ٞو

غى ال٣ىاثم اإلاالُت في ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام ٨ٌٗـ الىيُٗت  IPSASالضولُت لل٣ُإ الٗام  في بٖضاص ٖو

غ اإلاٗلىماث اإلاالُت الض٣ُ٢ت والكاملت التي جد٤٣ الكٟاُٞت واإلاىزى٢ُت الخ٣ُ٣ُت للمغ٦ؼ اإلاالُ ٞى ت للماؾؿت ٍو

إلاؿخسضمحها لؤلٚغاى الٗامت،وحٗؼػ اإلاؿاءلت و٢ابلُت اإلا٣اعهت التي حؿاٖض في اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت لترقُض 

 اإلاداؾبي.الى٣ٟاث وجىمُت الاًغاصاث والخٟاّ ٖلى اإلاا٫ الٗام  ٖلى ٨ٖـ ألاؾاؽ الى٣ضي 

 زاجمت:          

٦مغح٘ مداؾبي مىخض لخىخُض اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت في  IPSASان اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

ُاء  حمُ٘ اهداء صو٫ الٗالم غ ؤهٓمتها اإلاداؾبُت ؾُٗا مجها إٖل باٖخباٍع لٛت مداؾبُت مكتر٦ت بُجها حؿمذ بخٍُى

اصلت لؤلن ى٫ و اإلاغ٦ؼ اإلاالي إلااؾؿاتها في ال٣ُإ الٗام مً زال٫ جدؿحن حىصة ال٣ىاثم اإلاالُت نىعة ناص٢ت ٖو

٣ا إلاخُلباث مٗاًحر  ؼ اإلاؿاءلت  IPSASطاث الٛغى الٗام ٞو التي جد٤٣ الكٟاُٞت ٖلى اإلاؿخىي الضولي واإلادلي وحٍٗؼ

 َمها:التي جم٨ً مً خماًت اإلاا٫ الٗام. مما ؾب٤ جىنلذ الضعاؾت للىخاثج الخالُت ؤ

  ؤن اإلاٗلىماث اإلاالُت التي جم ؤلاٞهاح ٖجها في ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام بمىحب ألاؾاؽ الى٣ضي

٣ا إلاخُلباث مٗاًحر   ؛ال جد٤٣ الخاحت الى الكٟاُٞت واإلاؿاءلت في ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام  IPSASٞو

 ٣ا إلاخُلباث ألاؾاؽ الى ٣ضي اإلاداؾبي حهخم ٣ِٞ الخض٣ٞاث بن ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام ٞو

الى٣ضًت الضازلت والخاعحت، بط ال حسجل الٗملُاث بال خحن اؾخالم الى٣ضًت ؤو صٞٗها و٢ض حهمل الٗملُاث 

 ؛اإلاالُت ألازغي 

  غى ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام بمىحب ألاؾاؽ الى٣ضي ال ٌٗبر بهض١ ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي بن بٖضاص ٖو

 ؛ال٣ُإ الٗام الخ٣ُ٣ي إلااؾؿاث 

  ًخُلب حُٛحر ألاؾـ اإلاداؾبُت بالخدى٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي اإلاداؾبي بلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي

غ وبنالح ألاهٓمت اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت وحٗلها مخ٩املت  ال لالهخ٣ا٫ وج٩ال٠ُ ٖالُت ؾُٗا لخٍُى  و٢خا ٍَى

غ اإلاالُت، جم٨ً مً ؤلاٞهاح ال٩امل لل٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام  في ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام والخ٣اٍع

لحن ٖلمُا وا٦دؿابهم الخبرة الٗملُت في اإلاجا٫ ٟحن وحٗلهم مَا ب اإلاْى  ؛باإلياٞت الى ج٩ال٠ُ جضٍع

  ٣ا إلاٗاًحر غى ال٣ىاثم اإلاالُت ٞو ضاص ٖو َى  IPSAS بن جُب٤ُ مخُلباث ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي إٖل

ًغاصاث الٗامت ماٌؿمذ بترقُض الى٣ٟاث الٗامت وجىمُت الاًغاصاث الخىحه الؿلُم له٩ُلت الى٣ٟاث وؤلا 

 ؛الٗامت اماؾؿاث ال٣ُإ الٗام 

  ٣ا إلاٗاًحر حر مٗلىماث مالُت  IPSASًىجم ًٖ مسغحاث جُب٤ُ مخُلباث ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي ٞو جٞى

 ؛ص٣ُ٢ت وجٟهُلُت وقاملت ووا٢ُٗت خى٫ اإلاىاعص اإلاخاخت و٦ُُٟت اؾخسضامها 

 ٣ا ألؾـ ٢ابلُت اإلا٣اعهت جم٨ ا ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام اإلاٗضة ٞو ً اإلاٗلىماث اإلاالُت التي جٓهَغ

 ؛مً وي٘ ؾُاؾت مالُت ٖاصلت وعقُضة 
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  غى ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام في ماؾؿاث ضاص ٖو ٌؿاٖض جُب٤ُ مخُلباث اؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ إٖل

ؼ الجزاَت واإلاؿا   ولُت والكٟاُٞت .ال٣ُإ الٗام مً حٍٗؼ

 الخىنُاث:

  ُٗت الالػمت التي جم٨ً مً ؤلاهخ٣ا٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي اإلاداؾبي بلى وي٘ ال٣ىاهحن والىهىم الدكَغ

٣ا إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  إلاا ًد٣٣ه مً ص٢ت  IPSASؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي ٞو

ؼ للكٟاُٞت واإلاؿاءلت جم٨ً   ؛مً ٦ٟاءة جغقُض الى٣ٟاث خٟاْا للما٫ الٗام وقمىلُت ومىزى٢ُت وحٍٗؼ

  ٖغى الخجاعب الضولُت التي جبيذ جُب٤ُ مخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام بيكغ

انضاعاتها مً ال٣ىاثم اإلاالُت طاث الٛغى الٗام في ماؾؿاث ال٣ُإ في حمُ٘ ؤهداء الٗالم لئلؾخٟاصة 

 ؛مجها وبسبرتها في اإلاجا٫ 

 يُت ووعقاث ٖمل  يغوعة ٟحن الٗاملحن في ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام ب٣ٗض صوعاث ج٩ٍى غ اإلاْى ب وجٍُى جضٍع

 ؛خى٫ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام 

  ٣ا إلاخُلباث اإلاٗاًحر غ ألاهٓمت اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت اإلاُب٣ت بماؾؿاث ال٣ُإ الٗام ٞو الٗمل ٖلى جٍُى

ٗام وألالتزام بخُب٣ُها جُب٣ُا ٞٗاال ٌؿمذ بالخهى٫ ٖلى بصاعة مالُت ؤًٞل اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ ال

 ؛ح٨ٗـ مغ٦ؼ مالي ٖاص٫ 

  بصعاج م٣ُاؽ حضًض ًخمدىع خى٫ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗامIPSAS . ًضعؽ في الجامٗاث 

 ٢اثمت اإلاغاح٘:

 اإلاغاح٘ باللٛت الٗغبُت:

)، مٗاًحر اإلاداؾبت الخ٩ىمُت الضولُت 2012الهاصي ؾلمان نالر،(ابغاَُم مدمض ٖلي، الجؼعاوي، ٖبض  )1

ت وؤلا٢خهاصًت، اإلاجلض  غ الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي في الٗغا١، مجلت اإلاثجى للٗلىم ؤلاصاٍع وؤَمُتها في جٍُى

 .03، الٗضص 02

، 1) الجؼء IPSAS()، انضاعاث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام 2016ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن، ( )2

 جغحمت ووكغ اإلاجم٘ الضولي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن، ألاعصن.

)، اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت والخض٤ُ٢، الُبٗت ألاولى،صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، 2015ؤخمض خلمي،حمٗت،( )3

 ٖمان، ألاعصن. 

ؤلاٞهاح ًٖ قٟاُٞت  في IPSAS)، ؤَمُت اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت الٗمىمُت 2017ؤخمض، الؿُٗضي،( )4

ت، اإلاجلض  .1، الٗضص8ال٣ىاثم اإلاالُت لىٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت، مجلت ؤلا٢خهاص والخىمُت البكٍغ

اؾماُٖل خؿحن، ؤخمغو، اإلاداؾبت الخ٩ىمُت مً الخ٣لُض بلى الخضازت، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘  )5

 والُباٖت، ٖمان، ألاعصن.

)، اإلاداؾبت الخ٩ىمُت، صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ 2011ضؽ،(اؾماُٖل، زلُل اؾماُٖل، هاثل خؿً ٖ )6

 والخىػَ٘، ٖمان،ألاعصن.
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ت في ْل مٗاًحر ال٣ُإ الٗام (2012آؾُا، ٢مى،( )7 ،عؾالت )IPSAS)، اججاٍ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 وع٢لت، الجؼاثغ.-ماحؿخحر، حامٗت ٢انضي مغباح

ٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام في مداعبت الٟؿاص في اإلاا٫ )، صوع م٩ُاهحزماث اإلا2018آؾُا، ٢مى،( )8

 وع٢لت، الجؼاثغ.-الٗام، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، حامٗت ٢انضي مغباح

)، الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي في الٗغا١ ومضي اوسجامه م٘ اإلاٗاًحر الضولُت 2019بلهام مدمض، واز٤، ( )9

البُاهاث اإلاالُت، مجلت الخىمُت وؤلاؾدكغاٝ للبدىر  ٖغى 1لل٣ُإ الٗام بالتر٦حز ٖلى اإلاُٗاع ع٢م 

 .06، الٗضص 04والضعاؾاث، اإلاجلض 

)، ؤَمُت الخدى٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي بلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ 2017ؤمُىت َىاء،حابي، خ٨ُم ملُاوي، ( )10

 .10اإلاداؾبي في ْل ٖهغهت اإلاداؾبت الٗمىمُت،مجلت الضعاؾاث ؤلا٢خهاصًت واإلاالُت، الٗضص 

)، َل ًخُاب٤ الٟٗل م٘ ال٣ى٫؟ جدلُل إلاؿخىي 2021ُاؽ،بىلؼع، لُٟي حاعؾث وؿبا٥، باوان اص٩ًاعي،(جىب )11

اهدكاع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت لل٣ُإ الٗام في الضو٫ الىامُت والضو٫ اإلاخ٣ضمت، جغحمت ماحض مدمض الؿُض 

 .1، الٗضص62حؼع،مجلت ؤلاصاعة الٗامت ، مجلض 

، صاع الخامض 1)، ألانى٫ الٗلمُت والٗملُت في اإلاداؾبت الخ٩ىمُت،الُبٗت2004خؿام ؤبى ٖلي، الدجاوي، ( )12

 لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،ألاعصن.

)، جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٦دض ؤصوى لًبِ اإلاا٫ 2014زالضحما٫، الجٗاعاث، ( )13

) في جُٟٗل آصاء اإلااؾؿاث ISA-IFRS-IPSASالٗام ،ملخ٣ى صولي خى٫ صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت (

والخ٩ىماث، اججاَاث الىٓام اإلاداؾبي الجؼاثغي (اإلاالي والٗمىمي) ٖلى يىء الخجاعب الضولُت، حامٗت 

 وع٢لت، الجؼاثغ. -٢انضي مغباح

) وصوعَا في IPSAS)، آٞا١ جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام (2016زبُُي،زًحر،مىهه ًىوـ،( )14

غ هٓام ا ت للضعاؾاث اإلاداؾبُت واإلاالُت، الٗضص جٍُى  .02إلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثغي، اإلاجلت الجؼاثٍغ

باهت، ( )15 ٤ مكغوٕ ٖهغهت هٓام 2021ٖبض الخمُض، خؿُاوي، ٞخُدت بٖى )، ٖغى البُاهاث اإلاالُت ٞو

مجلت  )،IPSASاإلاداؾبت الٗمىمُت بالجؼاثغ ومضي جىا٣ٞها م٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام (

 . 01، الٗضص 14الضعاؾاث ؤلا٢خهاصًت واإلاالُت، اإلاجلض 

)، اؾخسضام ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ ال٩امل بضال مً ألاؾاؽ الى٣ضي في الىٓام 2016ٖلي جِؿحر مدمض، اللى٢ت، ( )16

غ غ اإلاالُت، عؾالت ماحِؿخحر، حامٗت ألاَػ  ٚؼة، ٞلؿُحن.-اإلاداؾبي الخ٩ىمي، وؤزٍغ ٖلى الخ٣اٍع

مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام هدى بصاعة مالُت مخُىعة،الُبٗت الثاهُت، ٞغاوـ،ٞان قاً٪،  )17

ذ ؤهضجىف،الكغ١ ألاوؾِ.  صًلٍى

)، جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٦إصاة لخدؿحن حىصة ال٣ُاؽ 2022-٢2021اصة، بً عخى،( )18

-ٗباؽ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، حامٗت حُاللي الُابـوؤلاٞهاح اإلاداؾبي في الجؼاثغ صعاؾت خالت بلضًت ؾُضي بل

 ؾُضي بلٗباؽ،الجؼاثغ.
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مغ٦ؼ -)، اإلاداؾبت الخ٩ىمُت، ميكىعاث حامٗت صمك2009٤مدمض زالض، اإلاهاًجي، خالض شخاصٍ الخُُب،( )19

 الخٗلُم اإلاٟخىح، الجمهىعٍغ الٗغبُت الؿىعٍت.

ضي مدمض ؾُض، ( )20 )في IPSASداؾبت الخ٩ىمُت الضولُت ()، ؤزغ جُٟٗل جُب٤ُ مٗاًحر اإلا2019مغعي، ؤخمض ٍَغ

 .01، الٗضص 23الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي اإلاهغي، مجلت ال٨ٟغ اإلاداؾبي، اإلاجلض 

غ هٓام اإلاداؾبت 2020مُلىص، ٖبىص، ( )21 )، مخُلباث جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام لخٍُى

تالٗمىمُت وؤزٍغ ٖلى جغقُض الى٣ٟاث الٗمىمُت في الجؼاثغ،ؤَغ  الجؼاثغ، -وخت ص٦خىعاٍ، حامٗت ؤخمض صعاٍع

 الجؼاثغ.

 اإلاغاح٘ باللٛت ألاحىبُت:
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based accounting in the public sector, MPRA,PaperNo 18134. 

24) Fares Irsheid Al-Karabsheh, (2021),The Effect Of Adopting International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS) On Financial Performance In The Jordanian Public Sector, Academy Of 

Accounting And Financial Studies Journal, Vol 25,No 2. 

25) https://www.ifac.org/system/files/publications/files/2021-IPSASB-Handbook_Volume-

1_AR_Secure.pdf, (IFAC) الاجداص الضولي للمداؾبحن   

26)  https://www.ipsasb.org/publications/2009-handbook-international-public-sector-accounting-

pronouncements-1?show-related-log=true (IFAC) الاجداص الضولي للمداؾبحن   

27) IFAC, CIFPA,(2018), International Public Rector Financial Accountalility, Inden, status,report. 

28) Ijeama, N.B, Oghoghomeh.T,(2014), adoption of international public sector accounting standards 

in Nigeria: Expectations, benefits and challenges, journal of investment and management, vol3, N. 

01. 

29) Isabel ,Brusca, Juan carlos Martinez, (2015), Adopting InternationalPublic Sector Accounting 

Standards: a Challenge for modernizing and harmonizing public sector accounting, International 

Review of administrative Sciences, Vol 82, No 4. 

30) Jean-François des Roberts,Jacques Colibert, (2008), Les Normes IPSAS et le secteur public, dunod-

paris, France. 

31) Miraj, Javed, Wang Zhuquan, (2018), Analysis Of Accounting Reforms In The Public Sector Of 

Pakistan And Adoption Of Cash Basis IPSAS, Universal Journal Of Accounting And Finance, 

Vol6,No 2. 
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 IPSASجبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

 -صعاؾت خالت الجؼاثغ-

Adoption of the International Public Sector Accounting Standards IPSAS 

Algeria case study-- 
 الجؼاثغ /  3حامٗت الجؼاثغ  /. ص. ؤ٦غم قدُذ 

 ٍ.ص ًاؾمحن ٖمغون/ حامٗت مدىض آ٦لي ؤولحاج/ الجؼاثغ

Dr. akram chetih/ University of Algiers 3/ Algeria 

S.  yassamine amroune/University of Akli mohand Oulhadj/Algeria 

 اإلالخو:

الخٗٝغ ٖلى مى٠٢ الجؼاثغ و  ،)IPSASجىيُذ ٦ُُٟت وؤَمُت جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام (تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى          

 ).IPSASاججاٍ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام (

 إلاخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام (         
 
٣ا  IPSASجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الخىحه هدى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٞو

 
) ٌٗخبر جىحها

ؿاٖض ٖلى ٩َُلت الى٣ٟاث الٗامت وؤلاًغاصاث   ٌؿمذ للجؼاثغ بالخجؿُض الٟٗا٫ إلاكغوٕ ؤلانالح اإلاداؾبي الجضًض َو
 
 ومٗانغا

 
ؾلُما

 إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ( الٗامت، ٦ما
 
٣ا  بلى جُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٞو

 
جُا ّخجه الجؼاثغ جضٍع

 
 ).IPSASجىنلذ بال ؤن ج

بهظا ؤونلذ الضعاؾت بًغوعة ج٠ُُ٨ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الجضًضة التي ؾخهضع ٢ضع اإلاؿخُإ م٘ مخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت         

) مً ؤحل جدؿحن ألاصاء اإلاالي الخ٩ىمي وحؿهُل جىُٟظ ألاؾالُب الخضًثت للمىاػهت الٗامت باإلياٞت بلى حؿهُل جىُٟظ IPSASلل٣ُإ الٗام (

 خىؾبت هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبي لل٣ُإ الٗام.

  -ؤلانالح اإلاداؾبي –ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١  --مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ال٩لماث اإلاٟخاخُت:

Abstract: 

         This study aims to clarify how and the importance of adopting the International Public Sector Accounting Standards 

(IPSAS), and to identify the position of Algeria towards the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). 

Algeria's position towards the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). 

         The study concluded that the orientation towards the accrual basis in accordance with the requirements of the 

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) is a sound and contemporary trend that allows Algeria to 

effectively embody the new accounting reform project and helps in structuring public expenditures and public revenues. to 

the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). 

        Thus, the study revealed the need to adapt the new accounting standards that will be issued as much as possible with 

the requirements of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) in order to improve government financial 

performance and facilitate the implementation of modern methods of the public budget in addition to facilitating the 

implementation of computerization of the accounting information system for the public sector. 

Keywords: International Public Sector Accounting Standards- accrual basis- Accounting reform  

 

 ُم٣ضمت:

ٝغ الٗالم في ال٣ٗىص ألازحرة جُىعاث ا٢خهاصًت واحخماُٖت وؾُاؾُت؛ جغجب ٖجها اجهُاع الخىاحؼ بحن الضو٫             ٖ

هىع الاجٟا٢ُاث الضولُت، مما ؤصي بلى بحغاء بنالخاث قاملت إلاسخل٠ ألاهٓمت والؿُاؾاث اإلاغجبُت بالخ٩ىماث،  ْو



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 227 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

ؤلانالح اإلاالي في ٢لب مباصعاث ؤلانالخاث الكاملت التي جبىتها مسخل٠ الخ٩ىماث هٓغا للخٛحراث ال٨بحرة في و٢ض حاء 

ت اإلاهاخبت للخُىعاث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت.  ؤوكُتها وبغامجها الخىمٍى

إلاىٓماث والهُئاث الضولُت في ْل َظٍ الخٟاٖالث؛ ْهغث حهىص خثِثت ٖلى اإلاؿخىي الضولي، زانت مً ٢بل ا        

 مجها؛ إلاى٢٘ اإلاداؾبت يمً ؤلانالخاث اإلاالُت 
 
غ اإلاداؾبت ٖبر حمُ٘ ؤهداء الٗالم، بصعا٧ا -التي حٗمل ٖلى جٍُى

ا الدجغ ألاؾاؽ لؤلوكُت اإلاالُت الخ٩ىمُت  مجها؛ إلاؿاًغة َظٍ الخٟاٖالث، مً زال٫ جىخُض وجإَحر -باٖخباَع
 
، وؾُٗا

 ٗل٣ت باإلاداؾبت الخ٩ىمُت.اإلاٟاَُم وألاؾـ اإلاخ

هخج ًٖ َظٍ الجهىص؛ بنضاع مٗاًحر مداؾبُت صولُت مخٗل٣ت بالخ٩ىماث مً َٝغ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت         

ت واإلادلُت، والظي اؾدبض٫ ؾىت 1984ؾىت  (GASB)الخ٩ىمُت  غ اإلاالُت في الخ٩ىماث اإلاغ٦ٍؼ ، لخىاو٫ ٢ًاًا الخ٣اٍع

، خُث انبذ بٗضَا الجهت الغؾمُت اإلاهضعة إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام (IPSASB)بمجلـ اإلاٗاًحر  2004

)IPSAS.( 

حر ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلاٗلىماث خى٫ جٟانُل جُىع ه٣ٟاتها وبًغاصاتها  َظٍ اإلاٗاًحر؛      ٢ض حؿمذ للخ٩ىماث بخٞى

 . الٗامت ومسخل٠ ٖملُاتها اإلاالُت، وب٣ضع ؤ٦بر مً الكٟاُٞت واإلاهضا٢ُت

ملذ ٖلى جد٤ُ٣ بنالح مالي قامل؛         لى ٚغاع باقي صو٫ الٗالم، ؾٗذ بلى مىا٦بت َظٍ الخُىعاث، ٖو الجؼاثغ؛ ٖو

ٗالُت ؤصائها اإلاالي الخ٩ىمي، وؾُغث في بَاع طل٪؛  مً زال٫ بنالخاث مداؾبُت ومىاػهاجُت، لخدؿحن ٦ٟاءة ٞو

؛ في 2007، والثاوي ؾىت 1995ألاو٫ ؾىت  مكغوٖحن مداؾبُحن إلنالح اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام،
 
ذ ؤًًا ؛ وقٖغ

 ، بال ؤن حمُ٘ َظٍ الجهىص الؿاب٣ت لم ج٩لل بالىجاح. 2001ٖهغهت هٓامها اإلاىاػهاحي مىظ ؾىت 

 مك٩لت الضعاؾت:

ٗخبر ال٣ُإ   لخىؾ٘ ألاوكُت اإلاداؾبُت اإلاسخلٟت في قتى اإلاجاالث، وَُ
 
 مهاخبا

 
 ٦بحرا

 
كهض اإلاداؾبت جُىعا

 
ح

ت ا  بإَضاٞها الخىمٍى
 
 ليكىء الضو٫ ومغجبُا

 
 مالػما

 
 للمداؾبت باٖخباٍع ٢ُاٖا

 
لٗام ؤخض ؤ٢ضم ال٣ُاٖاث وؤَمها جُب٣ُا

٤ جبجي مً ؤحل جلبُت خاحاث مسخل٠ اإلاهخمحن به غ اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام ًٖ ٍَغ ، ومً َىا ْهغث ؤَمُت جٍُى

 ًض مك٩لت الضعاؾت ٦م ًلي:مٗاًحر اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام، لظا ًم٨ً جدض

 ؟ماهي ادلفاهيم األساسية دلعايري احملاسبة الدولية للقطاع -
 ٠ُ٦ ًم٨ً جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام؟ -

 مى٠٢ الجؼاثغ اججاٍ مٗاًحر اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام؟ ى ما َ -

 ؤَمُت الضعاؾت: 

ي جىلحها مسخل٠ صو٫ الٗالم لئلنالخاث اإلاالُت في قتى اإلاجاالث، جيب٘ ؤَمُت الضعاؾت؛ مً ألاَمُت ال٨بحرة الت       

خُث ْهغث الٗضًض مً الخىحهاث الٗاإلاُت الخضًثت ألحل طل٪، ومً بُجها جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ 

حر ؤ٦بر ٢ضع مم) IPSASالٗام ( ٨ً مً ٦خىحه اؾتراجُجي إلنالح اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام عبما ٌؿمذ لها بخٞى

اإلاٗلىماث خى٫ جٟانُل جُىع ه٣ٟاتها وبًغاصاتها الٗامت ومسخل٠ ٖملُاتها اإلاالُت و٢ضع ؤ٦بر مً الكٟاُٞت 
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ٗالُت  لت اإلاضي، باإلياٞت بلى جدؿحن ٦ٟاءة ٞو ٍى واإلاهضا٢ُت، لٛغى جغقُض ؾُاؾتها اإلاالُت ال٣هحرة، اإلاخىؾُت، َو

 ؤصائها اإلاالي. 

 ؤَضاٝ الضعاؾت:

؛ لخىيُذ  تهضٝ َظٍ        
 
مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام، ومً زالله جد٤ُ٣  جبجي٦ُُٟت الضعاؾت ؤؾاؾا

 ألاَضاٝ الخالُت:

 الخٗٝغ ٖلى اإلاٟاَُم وألاؾـ الٗلمُت للمداؾبت في ال٣ُإ الٗام؛ 

  اع اإلاٟاَُميجىيُذ  ؛)IPSASٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام (إلا ؤلَا

  غ وبنالح اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام؛ببغاػ ؤَمُت جبج  ي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في جٍُى

  اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام (مى٠٢ الجؼاثغ اججاٍ مٗاًحر الخٗٝغ ٖلىIPSAS(. 

 مٟهىم مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام 

م٨ً جدضًض مٟهىم قامل إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضو          ذي  جُىعَا) مً زال٫ ٖغى IPSASلُت لل٣ُإ الٗام (ًُ الخاٍع

ٟها وهُا٢  ونالخُاتها ٦ما ًلي: هاوجدضًض حٍٗغ

 وكإة مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  .1

خُث  (GASB)حٗىص وكإة مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام مً وكإة مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىمُت         

ت  (FAF)جدذ بقغاٝ ماؾؿت اإلاداؾبت اإلاالُت  1984ؤوصخئ في  غ اإلاالُت في الخ٩ىماث اإلاغ٦ٍؼ لخىاو٫ ٢ًاًا الخ٣اٍع

واإلادلُت، ول٣ض ٧ان الضاٞ٘ إلوكاء َظا اإلاجلـ الخ٣صخي في ٢ابلُت ال٣ىاثم اإلاالُت التي حٗضَا الخ٩ىماث للم٣اعهت م٘ 

غ اإلاالُت التي حٗضَا اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت، وطل٪  ٨ُت اخخما٫ ؤلاٞالؽ ؤًً جم الخ٣اٍع ٖىضما واحهذ بٌٗ اإلاضن ألامٍغ

لُت  ى اإلاُٗاع اإلالؼم الغؾمي الىاحب ٖلى حمُ٘ اإلاداؾبحن ومغا٢بي الخؿاباث 1984بنضاع ؤو٫ مُٗاع في حٍى ، َو

مبر  10جُب٣ُه ٖلى الىخضاث الخ٩ىمُت. وفي   (IPSASB)جم اوكاء مجلـ اإلاٗاًحر الضولُت لل٣ُإ الٗام  2004هٞى

ى لجىت صاثمت جابٗت لالجداص الضولي للمداؾبحن  (زبُُي و ًىوـ، لُدل مدل مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىمُت َو

ؼ مهىت  1977، َظا ألازحر جإؾـ ؾىت  )98، نٟدت 2016 بهضٝ زضمت اإلاهلخت الٗامت مً زال٫ الاؾخمغاع في حٍٗؼ

 
 
٤ ب٢غاع الالتزام بمٗاًحر مهىُت ٖالُت الجىصة اإلاداؾبت ٖاإلاُا ت ًٖ ٍَغ غ ا٢خهاصًاث صولُت ٢ٍى واإلاؿاَمت في جٍُى

ٗخبر ٞحها الخبراث اإلاهىُت ٖلى 
ُ
ؼ اإلا٣اعبت الضولُت لهظٍ اإلاٗاًحر والخضًث ًٖ ٢ًاًا الهالر الٗام التي ح والتروٍج لها وحٍٗؼ

ضي،  ٢ضع ٦بحر مً ألاَمُت  . )525، نٟدت 2019(ٍَغ

ض مً  ؤًٖاء الاجداصؤما ًٖ           في ؤ٦ثر مً  175الضولي للمداؾبحن، ًُٞم ؤٍػ
 
 ومكاع٧ا

 
صولت خى٫  130ًٖىا

 ملُىن مداؾب في ال٣ُإ الٗام ومُاصًً الخٗلُم والخضمت الخ٩ىمُت والهىاٖت والخجاعة 03الٗالم ًمثلىن خىالي 

)https://www.ifac.org/ ،2022(. 

 حٍٗغ٠ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام .2

ٗٝغ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ٢ُإ الٗام (        
ُ
تراٝ وال٣ُاؽ IPSASح ت ال٣ىاٖض التي جد٨م الٖا ) بإجها "مجمٖى

ٗخبر وؾُلت لخدؿحن قٟاُٞت ومؿاءلت والٗغى ومخُلباث ؤلاٞهاح ُٞما ًخٗل٤ بمٗامالث وؤخضار ال٣ُإ ا
ُ
لٗام، وح

ا اإلاالُت َغ  .(Opany, 2016, p. 162) الخ٩ىماث وو٧االتها مً زال٫ جدؿحن وجىخُض ج٣اٍع



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 229 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

ت ال٣ىاٖض وألاؾـ اإلاداؾبُت التي جد٨م الٗملُاث اإلاالُت واإلاداؾبُت التي        ٗٝغ بإجها "مجمٖى
ُ
جيكإ في  ٦ما ح

ال٣ُإ الٗام ٚحر الهاصٝ للغبذ، وطل٪ لخىحُه مماعؾاتها، وجىخُض مٗالجتها لؤلمىع اإلاخمازلت، لخ٩ىن َىا٥ ٢اٖضة 

ا مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في  مىخضة للم٣اعهت بإصاء ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام، والتي ًدبجى مؿاولُت بنضاَع

٣ا ل٩ل مً ألاؾاؽ الى٣ضي وؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ، وحٗجى َظٍ اإلاٗاًح(IPSASB)ال٣ُإ الٗام  غ اإلاالُت ٞو ر بةنضاع الخ٣اٍع

وحاءث قاملت إلاٗالجت ٧اٞت ال٣ًاًا اإلاداؾبُت، اإلاخٗل٣ت باإلٞهاح والٗغى واللظان ٌك٨الن ٢اٖضة ؤلاباٙل اإلاالي مً 

غ اإلاالُت التي جهضع ًٖ ألاهٓمت اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت التي جُب٤ َظٍ اإلاٗ ، نٟدت 2014(الجٗاعاث،  اًحر"زال٫ الخ٣اٍع

3( 

ًخم الاؾدىاص بلى مٗاًحر ؤلاباٙل  (IPSAS)ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٖىض بٖضاص مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام        

ىاؾب ؾُا١ ال٣ُإ الٗام و٢ذ ما التي جُب٤ في ال٣ُإ الخام، خُث ًخم حٗضًلها وج٨ُُٟها لخ (IFRS)اإلاالي الضولُت 

"
 
 .(ifac, handbook of international public sector accounting pronouncements, 2015, p. 15) ٧ان طل٪ مىاؾبا

 هُا١ ونالخُاث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  .3

بهُاٚت وجهمُم مٗاًحر جىُب٤ ٖلى ؤؾاؽ  (IPSASB)بت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٣ًىم مجلـ مٗاًحر اإلاداؾ         

غ اإلاالُت طاث الٛغى  الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي ومٗاًحر ؤزغي جىُب٤ ٖلى ؤؾاؽ الى٣ض اإلاداؾبي لُخم جُب٣ُها ٖلى الخ٣اٍع

ما٫ الخ٩ىمُت التي جُب٤ اإلا ٘ ألٖا غ الٗام لجمُ٘ ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام باؾخثىاء مكاَع ضاص الخ٣اٍع ٗاًحر الضولُت إٖل

ا مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  هضَع ًُ ىُت (IASB)اإلاالُت التي  ، وجخًمً ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام خ٩ىماث َو

وب٢لُمُت (ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، صولت، مداٞٓت، ب٢لُم) وخ٩ىماث مدلُت (ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، اإلاضًىت، البلضة) وماؾؿاث 

ل اإلاثا٫، و٧االث، مجالـ، لجان، قغ٧اث)، ٦ما جُب٤ اإلاىٓماث الضولُت مٗاًحر اإلاداؾبت خ٩ىمُت طاث نلت (ٖلى ؾبُ

غ في ال٣ُإ الٗام ٖلى بزىحن ؤو ؤ٦ثر  الضولُت في ال٣ُإ الٗام، وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٢ض حكخمل اإلااؾؿت اإلاٗضة للخ٣اٍع

غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗ كاع لها ٖلى ؤجها مً اإلااؾؿاث اإلاىٟهلت التي حٗغى الخ٣اٍع ام ٦ما لى ؤجها ماؾؿت واخضة وَُ

غ ت اإلاٗضة للخ٣اٍع  .)12-10، الهٟداث 2012(ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن،  ماؾؿت اإلاجمٖى

ما٫ الخ٩ىمُت ٦ما          ٖلى ؤجها ٦ُان  خضصث م٣ضمت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام حٍٗغ٠ ماؾؿت ألٖا

 :(Thomas & Marqués , 2012, p. 10 ) ًخمخ٘ بجمُ٘ الخهاثو الخالُت

 ٦ُان له ال٣ضعة ٖلى الخٗا٢ض باؾمه الخام؛ -

ما٫؛ -  ؤو٧لذ بلحها الؿلُت اإلاالُت والدكُٛلُت لل٣ُام باأٖل

اؾؿاث ؤزغي م٣ابل عبذ ؤو اؾترصاص الخ٩لٟت جبُ٘ الؿل٘ والخضماث، ؤزىاء ؾحر ؤٖمالها الٗاصًت، إلا -

 ب٩املها؛

اث ٖلى ؤؾاؽ  - ت اإلااؾؿت (باؾخثىاء مكتًر ل الخ٩ىمي اإلاؿخمغ لخ٩ىن اؾخمغاٍع ال حٗخمض ٖلى الخمٍى

 ججاعي)؛

 حؿُُغ ٖلحها ماؾؿت لل٣ُإ الٗام. -

 مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام
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) والخٗٝغ ٖلى الهُئت اإلاهضعة لها، ؾِخم IPSASداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام (بٗض الخُغ١ إلاٟهىم مٗاًحر اإلا      

 ) وآلُاث بنضاٍع لهظٍ اإلاٗاًحر.IPSASBجدضًض مٟهىم مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام (ما ًلي زال٫ 

 حٍٗغ٠ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام  .1

مبر  10في  (IPSASB)ت الضولُت في ال٣ُإ الٗام جم بوكاء مجلـ مٗاًحر اإلاداؾب        ى ٌٗخبر ٦لجىت  2004هٞى َو

جخلخو مهمت الاجداص الضولي ، خُث )310، نٟدت 2018(ٖبضوؽ،  (IFAC)صاثمت جابٗت لالجداص الضولي للمداؾبحن 

اإلاهلخت الٗامت مً زال٫ اإلاؿاَمت في نُاٚت وجبجي جىُٟظ  ٦ما َى مبحن في هٓامها، في زضمت (IFAC)للمداؾبحن 

غ مىٓماث اإلاداؾبت اإلاهىُت واإلاماعؾاث ٖالُت الجىصة  اإلاٗاًحر والاعقاصاث الضولُت ٖالُت الجىصة، واإلاؿاَمت في جٍُى

ؼ ؤَمُت اإلاداؾبحن اإلاهىُحن في حمُ٘ ؤهداء الٗالم، ومىا٢كت ٢ًاًا اإلاهلخت  للمداؾبحن اإلاهىُحن، باإلياٞت بلى حٍٗؼ

الٗامت التي جبرػ ٞحها ؤَمُت زبرة مهىت اإلاداؾبت بك٩ل ٦بحر، وفي ؾُٗه لخد٤ُ٣ َظٍ اإلاهمت، ؤؾـ مجلـ الاجداص 

للٗمل ٦هُئت مؿخ٣لت لىي٘ اإلاٗاًحر  (IPSASB)الضولي للمداؾبحن مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام 

٤ نالخُاجه وبما ًهب في زضمت اإلاهلخت الٗامت ٖلى جدذ ٦ى٠ الاجداص الضولي للمداؾبحن،  ٗمل اإلاجلـ ٞو َو

نُاٚت وبنضاع مٗاًحر مداؾبت ٖالُت الجىصة وميكىعاث ؤزغي بٛغى اؾخسضامها مً ٢بل ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام 

غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام، وفي َظا الخهىم (الاجداص الضولي للمداؾبحن،  في حمُ٘ ؤهداء الٗالم في اٖضاص الخ٣اٍع

 :)10، نٟدت 2014

  (ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، صولت، ب٢لُم، مداٞٓت) ىُت وؤلا٢لُمُت ٌكحر مهُلر "ال٣ُإ الٗام" بلى الخ٩ىماث الَى

واإلادلُت (ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، مضًىت، بلضة) واإلااؾؿاث الخ٩ىمُت طاث الهلت (ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، و٧االث، 

 لجان، قغ٧اث)؛ مجالـ،

  غ اإلاالُت اإلاهممت لخلبُت خاحاث اإلاؿخسضمحن مً اإلاٗلىماث غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام بلى الخ٣اٍع حكحر الخ٣اٍع

 لخلبُت اخخُاحاتهم اإلادضصة مً 
 
غ مالُت مهاٚت زهُها ً ٖلى َلب بٖضاص ج٣اٍع الظًً ٩ًىهىا ٚحر ٢اصٍع

 اإلاٗلىماث. 

 ل٣ُإ الٗامؤَضاٝ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت في ا  .2

ا ُٞما ًلي       ت مً ألاَضاٝ هىحَؼ (ٖىحزة و  ٌؿعى مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام لخد٤ُ٣ مجمٖى

 :)142، نٟدت 2014ؤخمض، صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الخ٩ىمُت الضولُت في الخض مً الٟؿاص الاصاعي واإلاالي، 

  ؼ مهىت اإلاداؾبت في مسخل٠ ؤهداء الٗالم مً زال٫ اإلاؿاَمت في زضمت الهالر الٗام والاؾخمغاع في حٍٗؼ

غ الا٢خهاصًاث الضولُت وحصجُ٘ الالتزام باإلاٗاًحر اإلاهىُت ٖالُت الجىصة والٗمل ٖلى الخ٣اعب الضولي بحن  جٍُى

 َظٍ اإلاٗاًحر؛

 ٣اتها وحصجُ٘ ٢بىلها مً ٢بل الضو٫ بياٞت الى الٗمل انضاع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام وملخ

٤ الؿعي بلى اخضار هٕى مً الخىا٤ٞ  ٖلى جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ الضولي ؤو ج٤ًُِ هُا١ الازخالٞاث بُجها ًٖ ٍَغ

ٗاث واإلاٗاًحر اإلاداؾبُت؛  والخيؿ٤ُ بحن الدكَغ

  :٦ٟاءة الا٢خهاصًاث الٗاإلاُت مً زال٫ ٘  اإلاؿاَمت في ٞع
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اًحر اإلاداؾبُت التي ًيبغي مغاٖاتها إلاا ُٞه اإلاهلخت الٗامت ٖىض ٖغى البُاهاث اإلاالُت نُاٚت ووكغ اإلاٗ -

 والؿعي لجٗلها م٣بىلت ومٗمى٫ بها ٖلى هُا١ ٖالمي؛

حر اإلاالُت طاث الجىصة الٗالُت للخ٩ىمت ووخضاتها؛ - حر اإلاٗلىماث اإلاالُت ٚو  جٞى

٘ مؿخىي ج٣ضًم الخضماث طاث الجىصة الٗالُت مً ٢بل ؤ - ًٖاء مهىت اإلاداؾبت في حمُ٘ اهداء ٞع

 الٗالم؛

 جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً جىا٤ٞ اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت بحن الضو٫ مما ٌؿمذ ب٣ابلُت اإلا٣اعهت؛ -

ًاء في ال٣ُاٖاث الهىاُٖت  - ؼ ؤَمُت الالتزام ب٣ىاٖض ؤزال٢ُاث اإلاهىت مً ٢بل حمُ٘ ألٖا حٍٗؼ

ت، اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت ٚحر الهاصٞت للغ   بذ، واإلاجا٫ ألا٧اصًمي.والخجاٍع

 إلاجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام .3
ا
٣ا  آلُت بنضاع اإلاٗاًحر ٞو

 لله٩ُل الخىُٓمي        
 
٣ا ت مً اإلاغاخل والخُىاث ٞو جمغ ٖملُت بنضاع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام بمجمٖى

ال٣ُإ الٗام مً يمجهم الغثِـ وهاثب الغثِـ  ًخم حُٗحن ؤًٖاء مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت فيخُث للمجلـ، 

خإل٠ اإلاجلـ مً  ًاء في  15ًٖى  18مً ٢بل الاجداص الضولي للمداؾبحن، ٍو مجهم ًخم جغقُدهم مً ٢بل َُئاث ألٖا

الاجداص الضولي للمداؾبحن وزالزت مجهم ًخم حُُٗجهم ٖلى ؤجهم ؤًٖاء ٖامىن خُث ًخم اهخساب الغثِـ مً ٢بل لجىت 

٣ىم مجلـ مٗاًحر الترقُذ  والخىنُت به بلى مجلـ الاجداص الضولي للمداؾبحن مً ؤحل الخهى٫ ٖلى اإلاىا٣ٞت، ٍو

، 2019(مدمض واز٤،  اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام في اَاع ؾُٗه لخد٤ُ٣ ؤَضاٞه جخمثل بهُاٚت وبنضاع ما ًلي:

 )129نٟدت 

بت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٧ىجها مٗاًحر ًيبغي ٖلى ؤًٖاء مهىت اإلاداؾبت جُب٣ُها ؤزىاء اٖضاص مٗاًحر اإلاداؾ -

غ اإلاالُت؛  الخ٣اٍع

بعقاصاث اإلاماعؾت اإلاىصخي بها لخ٣ضًم الاعقاصاث التي جمثل اإلاماعؾاث الجُضة التي حصج٘ ماؾؿاث ال٣ُإ  -

 الٗام ٖلى اجباٖها؛

غ اإلاالُت؛صعاؾاث لخ٣ضًم الىصر بكإن ؤمىع جخٗل٤  -  بةٖضاص الخ٣اٍع

ت الٗامت بكإن اإلاؿاثل  - ؼ اإلاٗٞغ غ بدىر ؤزغي، لخ٣ضًم اإلاٗلىماث التي حؿاَم في حٍٗؼ بدىر وج٣اٍع

غ اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام.   والخُىعاث اإلاخٗل٣ت بةٖضاص الخ٣اٍع

ًاء (        ًاء ٧ل ؾىت ) ٞهي زالر ؾىىاث ٚحر ؤهه ًدىاوب ما IPSASBًؤما مضة الخضمت ال٣ُاؾُت أٖل ٣اعب زلث ألٖا

ؿمذ للًٗى الاؾخمغاع بالخضمت إلاضجحن مخخابٗخحن لُهبذ مجمل زضمخه  اصة ما ج٩ىن مضة زضمت  06وَُ ؾىىاث ٖو

) مغا٢بحن مً ممثلي َُئاث مىاؾبت ممً لضحهم اَخمام ٦بحر بةٖضاص IPSASBالغثِـ زالر ٞتراث مخخابٗت، و٢ض ٌّٗحن (

غ اإلاالُت في ال٣ُإ الٗ ام وج٣ضم مضزالث مؿخمغة في ؤٖما٫ اإلاجلـ ولها مهلخت في ب٢غاع وصٖم مٗاًحر الخ٣اٍع

٩ىن لهم خ٤ الخدضر ٞحها او اإلاكاع٦ت  اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام. و٢ض ًدًغ اإلاغا٢بىن احخماٖاث اإلاجلـ ٍو

هضع اإلاجلـ مؿىصاث ٖغى لجمُ٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  ًُ ٘ اإلا٣غعة، خُث  في ال٣ُإ الٗام واعقاصاث في اإلاكاَع

ت  هضع اإلاجلـ وز٣ُت اؾدكاٍع ًُ اإلاماعؾت اإلاىصخى بها اإلا٣ترخت إلبضاء مالخٓاث الجمهىع ٖلحها. وفي بٌٗ الخاالث، ٢ض 
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دُذ َظا ألامغ ٞغنت مىاؾبت ألولئ٪ الظًً جإزغوا ببُاهاث اإلاجلـ لخ٣ضًم مضزالث  ٢بل نُاٚت مؿىصة الٗغى، ٍو

م ٢بل بجم غى وحهاث هَٓغ ىٓغ اإلاجلـ في حمُ٘ اإلاالخٓاث التي جل٣ّاَا بكإن ٖو ام البُاهاث واإلاهاص٢ت ٖلحها، ٍو

ت ومؿىصاث الٗغى زال٫ نُاٚخه ألي مُٗاع مداؾبت صولي في ال٣ُإ الٗام ؤو بعقاصاث اإلاماعؾت  الىزاث٤ الاؾدكاٍع

حر مىخضي ًم٨ً ُٞه  ت تهضٝ بلى جٞى ت اؾدكاٍع ٓم اإلاجلـ ؤًًا مجمٖى للمجلـ الدكاوع م٘ ممثلي اإلاىصخى بها، ٍو

اث اإلاكغوٕ واإلاؿاثل  غاٝ اإلاٗىُت للخهى٫ ٖلى مضزالث وحٗل٣ُاث ٖلى بغهامج ٖملها وؤولٍى اث ألَا مسخل٠ مجمٖى

 )14-13، الهٟداث 2014(الاجداص الضولي للمداؾبحن،  الٟىُت الهامت وؤؾلىب الٗمل واليكاَاث بك٩ل ٖام.

 للك٩ل اإلاىالي:         
 
٣ا م٨ً جىيُذ اله٩ُل الخىُٓمي للمجلـ ٞو ًُ 

، Marqués  ،2012و  Thomas(  (: اله٩ُل الخىُٓمي إلاجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام01ق٩ل ع٢م )

 )3نٟدت 

 

 
 

 الخُىاث الخالُت:إلاداؾبت لل٣ُإ مً زال٫ مً زال٫ الك٩ل ًم٨ً قغح آلُت بنضاع مٗاًحر ا

  :ًصعاؾت بنضاعاث ٧ل م 

 مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت؛ -

ا مً الهُئاث الغؾمُت؛ - حَر ىُت لىي٘ اإلاٗاًحر والؿلُاث الخىُٓمُت ٚو  الهُئاث الَى

 َُئاث اإلاداؾبت اإلاهىُت؛ -

 IFACمجلس  لجنة الترشيح
 ترشيح األعضاء

 IPSASB مراقبي

IPSASB 
 الرقابة

 تعيين

 األعضاء

 المجموعة االستشارية

عمالد  
 الدائم

 

مجموعات القيام بالمهام/ 
 فرق العمل

 

IPSAS s 

 التحضير

اقشةوالمن  

 عرض المشروع

تحضيرال  
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غ اإلاالُت في ال٣ُإ الٗام. -  اإلااؾؿاث ألازغي اإلاٗىُت بةٖضاص الخ٣اٍع

 ُت لخ٣ضًم مضازالث بلى اإلاجلـ خى٫ مكغوٕ ما؛ ٘ ؤو لجان ٖٞغ ت للمكاَع  حك٨ُل لجان جىححهُت اؾدكاٍع

  اصة ج٩ىن إلاضة  ؤقهغ ٖلى ألا٢ل؛ 4وكغ مؿىصة ٖغى إلبضاء مالخٓاث الجمهىع ٖو

 صعاؾت حمُ٘ اإلاالخٓاث اإلاؿخلمت واحغاء الخٗضًالث ٖلى اإلاٗاًحر اإلا٣ترخت؛ 

 ضولي لل٣ُإ الٗام.وكغ اإلاُٗاع اإلاداؾبي ال 

 ٢اثمت اإلاٗاًحر الهاصعة ًٖ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام .4

مُٗاع ؾاعي اإلاٟٗى٫ مُٗاعان مدل  35( 2022مُٗاع بلى ٚاًت ؾبخمبر  42في بَاع مهامه ٢ام اإلاجلـ بهُاٚت        

غ اإلاالُت، ومُٗاع  مٗاًحر جم سخبها) مبيُت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ وم٣اعبت 05الازخباع و ضاص الخ٣اٍع م٘ اإلاٗاًحر الضولُت إٖل

 للجضو٫ اإلاىالي:
 
٣ا م٨ً جىيُذ َظٍ اإلاٗاًحر ٞو  مداؾبي قامل ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي، وٍُ

 (: ٢اثمت اإلاٗاًحر الهاصعة ًٖ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام01حضو٫ ع٢م )

(margarita, 2016, pp. 1306-1307)  (ifac, handbook of international public sector accounting pronouncements, 2018) 

 ادلرجعية اسم ادلعيار رقم ادلعيار ادلرجعية اسم ادلعيار رقم ادلعيار
IPSAS 

01 
 IAS 01 IPSAS عرض البيانات ادلالية

22 
اإلفصاح عن ادلعلومات ادلالية حول 

 القطاع احلكومي العام
n/a 

IPSAS 

02 
 IAS 07 IPSAS بيانات التدفق النقدي

23 
 اإليراد من ادلعامالت غري التبادلية

 )الضرائب والتحويالت(
n/a 

IPSAS 

03 
السياسات احملاسبية، التغريات يف 

 التقديرات احملاسبية واألخطاء
IAS 08 IPSAS 

24 
معلومات ادلوازنة يف البيانات عرض 

 ادلالية
n/a 

IPSAS 

04 
آثار التغريات يف أسعار صرف 

 العمالت األجنبية
IAS 21 IPSAS 

25 
 منافع ادلوظفني

سحب المعيار واستبداله بالمعيار 
9? 

IAS 19 

IPSAS 

05 
 IAS 23 IPSAS تكاليف اإلقرتاض

26 
 IAS 36 اخنفاض قيمة األصول ادلولدة للنقد

IPSAS 

06 
 البيانات ادلالية ادلوحدة وادلنفصلة
)سحب المعيار واستبداله 

 (;9-:9بالمعيارين 

IAS 27 IPSAS 

27 
 IAS 41 الزراعة

IPSAS 

07 
 االستثمارات يف ادلنشآت الزميلة

)سحب المعيار واستبداله بالمعيار 
9<) 

IAS 28 IPSAS 

28 
 IAS 32 األدوات ادلالية6 العرض

IPSAS 

08 
 اريع ادلشرتكةاحلصص يف ادلش

سحب المعيار واستبداله بالمعيار 
9= 

IAS 31 IPSAS 

29 
 IAS 39 األدوات ادلالية6 االعرتاف والقياس

IPSAS 

09 
 IAS 18 IPSAS اإليرادات من ادلعامالت التبادلية

30 
 IAS 07 األدوات ادلالية6 اإلفصاح
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10 
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31 
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IPSAS عقود اإلنشاء IAS 11 IPSAS ترتيبات امتياز تقدمي اخلدمات6 ادلانح IFRIC 12 



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 234 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

11 32 
IPSAS 

12 
 IAS 02 IPSAS ادلخزون

33 
 IFRS 01 تطبيق أساس االستحقاق ألول مرة

IPSAS 

13 
 IAS 17 IPSAS عقود اإلجيار

34 
دلنفصلةالبيانات ادلالية ا  IAS 27 

IPSAS 

14 
األحداث بعد تاريخ إعداد التقارير 

 ادلالية
IAS 10 IPSAS 

35 
 IFRS 10 القوائم ادلالية ادلوحدة

IPSAS 

15 
 األدوات ادلالية6 اإلفصاح والعرض

)سحب المعيار واستبداله 
 (93-<8بالمعيارين 

- IPSAS 

36 
االستثمارات يف الشركات الزميلة 

كةوادلشروعات ادلشرت   
IAS 28 

IPSAS 

16 
 IAS 40 IPSAS العقارات االستثمارية

37 
 IFRS 11 الرتتيبات ادلشرتكة

IPSAS 

17 
 IAS 16 IPSAS ادلمتلكات وادلصانع وادلعدات

38 
اإلفصاح عن ادلصاحل يف الكيانات 

 األخرى
IFRS 12 

IPSAS 

18 
 IAS 14 IPSAS تقدمي التقارير حول القطاعات

39 
منافع ادلوظفني   IAS 19 

IPSAS 

19 
ادلخصصات، االلتزامات واألصول 

 احملتملة
IAS 37 IPSAS 

40 
عمليات اندماج األعمال يف القطاع 

إعادة التنظيم( -العام )اذليكلة  
IFRS 03 

IPSAS 

20 
اإلفصاحات عن األطراف ذات 

 العالقة
IAS 24 IPSAS 

41 
 األدوات ادلالية
 )زلل االختبار(

IFRS 09 

IPSAS 

21 
يمة األصول غري ادلولدة اخنفاض ق

 للنقد
IAS 36 IPSAS 

42 
 ادلنافع االجتماعية
 )زلل االختبار(

- 

 جبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام

ت في حمُ٘         حكهض اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام في الى٢ذ الغاًَ زىعة ٖاإلاُت، بط ؤن بنالخاث ال٣ُإ الٗام حاٍع

 ؤلانالخاث الاهخ٣ا٫ بلى مداؾبت الاؾخد٣ا١ مً زال٫ جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت. ؤهداء الٗالم وحكمل َظٍ

 آلُاث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام  .1

صج٘ اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي في ال٣ُإ الٗام اإلابجي ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي اإلااؾؿت ٖلى ؤلاٞهاح ًٖ          ٌُ

ت ٖلى ألاؾاؽ اإلاٗلىماث اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الا  ٍغ م مً ؤهه ؾِخم بٖضاص بُاهاتها اإلاالُت الجَى ، ٖلى الٚغ
 
ا ؾخد٣ا١ َٖى

٤ الاؾخد٣ا١  ٤ ألاؾاؽ الى٣ضي بلى اإلاداؾبت ٞو ب اإلااؾؿت في َىع الاهخ٣ا٫ مً اإلاداؾبت ٞو الى٣ضي، و٢ض جٚغ

ا٫ إلاٗاًحر اإلاداؾبت بةياٞت بٌٗ ؤلاٞهاخاث اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١، ٦ما ًداو٫ اإلاجلـ حؿهُل الامخث

الضولُت في ال٣ُإ الٗام اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ مً زال٫ اؾخسضام ألاخ٩ام الاهخ٣الُت في بٌٗ اإلاٗاًحر. خُث 

 لخلبُت حمُ٘ مخُلباث بٌٗ اإلاٗاًحر اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ 
 
 بياُٞا

 
جمىذ ألاخ٩ام الاهخ٣الُت ٖىض وحىصَا، اإلااؾؿت و٢خا

ؿمذ للماؾؿت في ؤي و٢ذ ٧ان ازخُاع الاؾخد٣ا١ ؤو حٟٗحها م ً بٌٗ اإلاخُلباث ٖىض الخُب٤ُ اإلابضجي إلاُٗاع ما. وَُ

 إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام م٘ مغاٖاة ألاخ٩ام الاهخ٣الُت 
 
٣ا جبجي اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٞو

ىض اه تهاء ؤحل ألاخ٩ام الاهخ٣الُت، ج٣ىم اإلااؾؿت بةٖضاص الىاعصة في اإلاٗاًحر َى٫ الٟترة الؼمىُت اإلاخاخت لالهخ٣ا٫، ٖو
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 لجمُ٘ مخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام ال٣اثمت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١
 
٣ا غ اإلاالُت ٞو (الاجداص الضولي  الخ٣اٍع

 .)16، نٟدت 2014للمداؾبحن، 

٣تي الا           (لٗالًبُت و ػع٢حن،  هخ٣ا٫ مً ألاؾاؽ اإلاداؾبي بلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٦ما ًليخُث ًم٨ً اًجاػ ٍَغ

 :)332-331، الهٟداث 2016

٣ت ٚحر اإلاباقغة:  (1 ضعؽ الٍُغ ًُ ٣ت ؤن ٧ل مجا٫ مً مجاالث اإلاداؾبت ًدخاج ؤن  ضو َظٍ الٍُغ غي مٍا ٍو

خباع الخام إلاا جخًمىه اإلاجاالث ألازغي، ومً حهت ؤزغي ًجب باهٟغاص، وؤن الخٗضًالث ًيبغي ؤن جخ م م٘ الٖا

الخدى٫ ٖبر ٞترة ػمىُت مخىؾُت، ٞاألمغ لِـ بمجغص ٞغى هٓام حضًض صٞٗت واخضة، بهما ًدخاج جُب٤ُ 

ؾىىاث م٘ بُٖاء ٧امل ؤلام٩اهاث لُخجؿض ٖلى ؤعى الىا٢٘،  10بلى  2اإلاٗاًحر بلى جدى٫ جضعجي في ٞترة مً 

ص  ج٘ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٖلى بجبإ َظا الىهج ومً مؼاًاٍ هجض:وَُ

م٨ً الخد٨م ب٩امل مغاخله؛ - ًُ داٞٔ ٖلى الؿحر الٗاصي للٗمل، ٦ما  ٗا٫ وٍُ  ًًمً جدى٫ مغخلي ٞو

ا في ٞترة ٢هحرة؛ - حَر  ال ٌؿخجٝز مىاعص ٦بحرة ٢ض ال حؿخُُ٘ ٖضة خ٩ىماث جٞى

د٤٣ هخاثج ؤ٦ُضة  - ؿهل جُب٣ُها ٖلى ؤعى الىا٢٘؛ًُ  جدؿم بالىا٢ُٗت وَ 

 صعحت اإلاساَغة يئُلت م٣اعهت بىهج الخدى٫ اإلاخ٩امل؛ -

 الاؾخٟاصة اإلاثلى مً الجهاث اإلاغا٣ٞت والضاٖمت للخدى٫؛ -

اث. - ب خ٣ُ٣ي للٗىهغ البكغي ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى  ًاصي بلى جضٍع

٣ت اإلاباقغة:  )2 ضو َظا الىهج بلى ٧ىن ٖىانغ الٍُغ ؤلاصاعة اإلاالُت الٗامت مغجبُت ببًٗها البٌٗ  ٌؿدىض مٍا

ت ومداؾبُت،  م٨ً بحغاء حُٛحر بال في بَاع مىٓىمت مخ٩املت جمـ ٖضة مجاالث بصاٍع ًُ ، خُث ال 
 
 وز٣ُا

 
اعجباَا

م٨ً ؤن جاصي بلى ٞكل َظا الخدى٫، هاَُ٪ ؤن َظا الىهج ًخُلب  ًُ ٚحر ؤن ألامغ ال ًسلى مً مساَغة 

حٍر صٞٗت واخضة، و٢ض ؤوضخذ ججغبت ؤؾترالُا وهُىػلىضا اؾخجزاٝ مىاعص ٦بحرة ٢ ض حعجؼ الخ٩ىماث ٖلى جٞى

ؤن الخُىع الخ٣لُضي لِـ  -اللخان بضثخا في حُٛحر ٦بحر ألهٓمت ؤلاصاعة لضحهما في ؤواثل وؤواؾِ الثماهُيُاث–

 ومً مؼاًا َظا الىهج هجض:
 
 في ٞترة ٢هحرة حضا

 
 مالثما

حر الى٢ذ ألهه ٖاصة ما ًخ - ٞى
 
 م ٖلى اإلاضي ال٣هحر؛ج

 .ُؾهىلت ا٦دكاٝ ألازُاء الىاحمت ًٖ الخُب٤ُ اإلاخ٩امل إلاكغوٕ الخدى٫ وجصخُدها -

اصي بلى اهخاج هٓام حضًض ًخمخ٘ بالترابِ والخجاوـ بحن م٩ىهاجه؛ - ًُ 

ُٗي الٟغنت لخًاعب اإلاٗلىماث بحن الىٓام ال٣ضًم والجضًض؛ - ٌُ  ال 

اصي بلى نُاٚت بحغاءاث مخجاوؿت زانت بح -  ن مسخل٠ الىػاعاث والهُئاث الٗمىمُت.ًُ

 للك٩ل اإلاىالي:          
 
٣ا م٨ً جلخُو َغ١ اٖخماص مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٞو ًُ 
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معايير المحاسبة الدولية في 
 القطاع العام

(الطريقة المباشرة)  
 IPSASإصدار تشريعات العتماد 

(المباشرةغير الطريقة )  
 تكييف معايير محاسبية وطنية

إصدار تشريعات العتماد معايير 
 المحاسبة الوطنية

 الدليل المحاسبي

 التطبيق

حر اإلاباقغة لخُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام02ق٩ل ع٢م ) ٣ت اإلاباقغة ٚو  (: الٍُغ

 ُت لل٣ُإ الٗامزُىاث جبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضول  .2

 .Balogun, 2016, p) ًم٨ً جىيُذ الخُىاث اإلاثالُت للخُب٤ُ الؿلـ إلاٗاًحر اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام ٦ما ًلي:       

21) 

لًمان بوكاء لجىت جىححهُت مكتر٦ت بحن ؤلاصاعاث إلاكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام م٩لٟت  -

 ٞهم ؤلاصاعة الٗلُا لؤلَضاٝ والغئٍت التي ج٣ىص بلى الاهخ٣ا٫ بلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام؛

اث٠ التي ؾِخم  - غ اإلاالُت والْى بحغاء جدلُل مٗم٤ لخإزحر للٟجىاث بحن الىٓام ال٣اثم وؤلاحغاءاث والخ٣اٍع

ا بمىحب ومخُلباث ٧ل مُٗاع مً اإلاٗاًحر اإلادا َغ  ؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام؛جٍُى

في خالت ٖضم مالثمت البِئت إلاخُلباث مكغوٕ جُب٤ُ اإلاٗاًحر، ًجب بٖاصة ج٣ُُم اؾتراجُجُت اٖخماص اإلاٗاًحر  -

 اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام اإلابضثُت وج٨ُُٟها م٘ زهاثو البِئت مدل الخُب٤ُ؛

اَا بما في طل٪ ألاَضاٝ الاؾتراجُجُت اإلادضصة جُب٤ُ مىهجُاث جسُُِ وجىُٟظ اإلاكغوٖاث التي ؤزبدذ حضو  -

 بىيىح، واإلاٗالم ألاؾاؾُت وبحغاءاث الخىحُه؛

ش الخىُٟظ  - وي٘ اؾتراجُجُت إلهخاج ؤعنضة ٞخذ مخىا٣ٞت م٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام لخاٍع

 اب٤؛اإلاؿتهضٝ (الُىم ألاو٫ مً ؤو٫ ؾىت امخثا٫) و٦ظل٪ الغنُض الخخامي للُىم الؿ

 م٘ الخ٣ضم اإلاسجل في جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  -
 
ا جدضًث َُئاث ؤلاصاعة باهخٓام جىاٍػ

مً ؤحل يمان اؾخمغاع مكاع٦ت َُئاث ؤلاصاعة في ٖملُت الخُٛحر واٖخماص ال٣غاعاث اإلاسخلٟت، ال ؾُما ُٞما 

 ص للمكغوٕ؛ًخٗل٤ بالخٗضًالث اإلاُلىبت للىٓام اإلاالي وجسهُو مىاع 
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ت ؤلاياُٞت الالػمت في مجاالث اإلاحزاهُت وؤلاصاعة اإلاالُت لًمان لِـ ٣ِٞ الخىُٟظ  - جدضًض اإلاىاعص البكٍغ

الٟٗا٫ لالهخ٣ا٫ بلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ول٨ً ؤًًا ال٣ضعة ال٩اُٞت للخٟاّ ٖلى 

 اإلاؿخ٣بل؛ الامخثا٫ للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام في

ما٫ والخُٛحر  - ا)، للخبراء الضازلُحن في اإلاداؾبت وبصاعة ألٖا ب (خُثما ٧ان طل٪ مم٨ى  حر اإلاىاعص اإلاالُت للخضٍع جٞى

 ؤو لخُٗحن زبراء زاعحُحن؛

جدلُل قامل لىٓام اإلاٗلىماث (ال٣ضًم) ال٣اثم مً ؤحل اإلا٣اعهت م٘ مخُلباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  -

ج٣ضًغ الخٛحراث التي ًجب ؤن ًسً٘ لها لضٖم جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ لل٣ُإ الٗام، و 

 الٗام؛

ُت بكإن الاهخ٣ا٫ بلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام مً زال٫ حمُ٘ وؾاثل  - ال٣ُام بالخٖى

ب والخىز٤ُ اإلاخاخت؛  الاجها٫ والخضٍع

ٟحن الخالُحن واإلاؿخ٣بل - ٟحن الخإ٦ض مً ؤن اإلاْى ٟي ؾلؿلت الخىعٍض واإلاْى ً ومْى ُحن، وزانت اإلاضًٍغ

اإلاالُحن ٖلى صعاًت ٧املت باإلحغاءاث واإلاخُلباث الجضًضة مً زال٫ اؾخسضام وزاث٤ مدضصة (صلُل) وصوعاث 

بُت؛  جضٍع

٘؛ - ا ألَضاٝ اإلاكاَع  ٣  اٖخماص اؾتراجُجُاث ومماعؾاث ج٣ُُم اإلاساَغ وبصاعتها وجسُٟٟها لخىُٟظ اإلاكغوٕ ٞو

سُُِ وبٖضاص البُاهاث اإلاالُت اإلاا٢خت للمغاحٗت مً ٢بل اإلاغاح٘ (اإلاغاحٗحن) الخاعحُحن ٢بل بُاهاث ج -

 الخىُٟظ الجهاجي بى٢ذ ٧اٝ لخجىب مٗى٢اث الخىُٟظ؛

الخىانل والدكاوع الضاثم بحن اإلااؾؿت الخ٩ىمُت ومغاحٗها (اإلاغاحٗحن الخاعحُحن) بكإن الاهخ٣ا٫ بلى  -

ضولُت لل٣ُإ الٗام للمؿاٖضة في يمان ا٦دؿاب اإلاض٣٢حن الخاعحُحن والضازلُحن اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ال

ا للىٓام الجضًض وجإزحٍر ٖلى بحغاءاث الغ٢ابت، ألن جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ  ا ٖم٣ُ  ٞهم 

 الٗام ًخُلب الاهخ٣ا٫ بلى اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١؛

ضازلُت زال٫ مغخلت الخىُٟظ ألاولُت إلاكغوٕ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في بحغاء ازخباع مؿخمغ للًىابِ ال -

 ال٣ُإ الٗام لًمان ص٢ت البُاهاث؛

 الخإ٦ض مً بحغاء الخد٤٣ والخد٤٣ اإلاؿخ٣ل والكامل للىٓام في جهاًت بجمامه. -

و٫ مغة وزال٫ الٟترة الاهخ٣الُت ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه في خالت جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام أل        

لؼم وحىص بعقاصاث  ٟاءاث الاهخ٣الُت وبٌٗ ألاخ٩ام التي ٢ض جازغ ٖلى الٗغى الخ٣ضًمي الٗاص٫ وٍُ ؿمذ بخُب٤ُ ؤلٖا ٌُ

ٟاءاث وألاخ٩ام الاهخ٣الُت اإلاٗخمضة ومضي جُب٤ُ مخُلباث  وجىيُداث لل٨ك٠ ًٖ حمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإٖل

جب الالتزام في الامخثا٫ إلاٗاًحر ا إلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في جهاًت الٟترة الاهخ٣الُت، ٍو

تراٝ وال٣ُاؽ والٗغى وؤلاٞهاح ٖلى الىدى٫ اإلاُلىب يمً اإلاُٗاع اإلاداؾبي  َظٍ الخالت  بجمُ٘ مخُلباث الٖا

 (Apollo , 2016, p. 2) الضو٫ ألاو٫ مً مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام.

 مؼاًا جبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام

ًدث مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام وبكضة ٖلى جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ          

ىُت في وي٘ مٗاًحر الٗام واحؿا٢ها م٘ اإلاخُلباث الىَىُت، ٦ما ٌٗتٝر ا إلاجلـ بد٤ الخ٩ىماث ووايعي اإلاٗاًحر الَى

غ اإلاالُت يمً ازخهاناتهم، و٢ض باصعث بٌٗ الخ٩ىماث اإلاؿخ٣لت وبٌٗ مً  ضاص الخ٣اٍع واعقاصاث مداؾبت إٖل
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ىُت بهُاٚت مٗاًحر مداؾبت جىُب٤ ٖلى الخ٩ىماث وماؾؿاث ال٣ُإ الٗام الىا٢ٗت يمً  وايعي اإلاٗاًحر الَى

تهما، و٢ض ٌؿخُٟض وايعي اإلاٗاًحر مً مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام لهُاٚت مٗاًحر حضًضة ؤو ازخهانا

غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام، َظا وبضوعٍ مً اإلاغجر ؤن  لخى٣ُذ اإلاٗاًحر ال٣اثمت مً ؤحل جدؿحن حىصة بٖضاص الخ٣اٍع

اصة ٌٗؼػ ؤلاصاعة اإلاالُت الٗامت مما ًاصي بلى ج٣ُُماث ؤًٞ ل ل٣غاعاث جىػَ٘ اإلاىاعص التي جخسظَا الخ٩ىماث وبالخالي ٍػ

 .)22، نٟدت 2014(الاجداص الضولي للمداؾبحن،  الكٟاُٞت واإلاؿاثلت

ؿاَم في جدؿحن الغ٢ابت الضازلُت وجدؿحن الكٟاٞ         ٌُ ُت ُٞما ٞخبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام 

ًمً جُب٤ُ ؤًٞل اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت مً زال٫ جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ٖلى ؤؾاؽ  ًخٗل٤ باألنى٫ والخهىم ٍو

ض مً اإلاٗلىماث الكاملت اإلاخٗل٣ت بالخ٩ال٠ُ التي مً  الاؾخد٣ا١ ال٩امل، باإلياٞت لخدؿحن جسهُو اإلاىاعص ومٍؼ

 .(Andrei & Melinda, 2014, p. 8) ًلقإجها صٖم ؤلاصاعة ال٣اثمت ٖلى الىخاثج بك٩ل ؤٞ

ؤما م٣ضمت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام الهاصعة ًٖ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ          

ُت الٗام ٣ٞض جُغ٢ذ بلى ؤن جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام مً قإهه ؤن  د٤٣ الخهاثو الىٖى ًُ

مثل الهٟاث اإلاؿاَمت في حٗل اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مُٟضة 
ُ
غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام التي ج ضاص الخ٣اٍع إٖل

ا اإلاٟاَُمي ٦ما ًلي غ، و٢ض خضص بَاَع  ifac, handbook of) للمؿخسضمحن وصاٖمت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ َظٍ الخ٣اٍع

international public sector accounting pronouncements, 2018, pp. 48-54): 

  :غ ؤَضاٝ جد٤ُ٣ في ٞغ١  نى٘ ٖلى ٢اصعة ٧اهذ اإلاٗلىماث مالثمت بطا ج٩ىن اإلاالثمت اإلاالُت التي  بٖضاص الخ٣اٍع

ت ؤو ٢ُمت ما٦ضة جخد٤٣ ٖىض وحىص  طاث اإلاالُت غالخ٣اٍع حٗغى ٦الَما لهظٍ اإلاٗلىماث، ٣ٞض ؤو ٢ُمت جيبٍا

 وج٩ال٠ُ اإلاخى٢ٗت للماؾؿت ؤو ألَضاٝ اإلاؿخ٣بلُت الخضماث ج٣ضًم ؤوكُت خى٫  مٗلىماث الٗام الٛغى

 اإلاٗلىماث لهظٍ اإلاؿخ٣بل ٩ُٞىن  في الخضماث لخ٣ضًم جسهُهها ؾِخم التي اإلاىاعص ومهاصع و٦مُت

ت ٢ُمت اإلاؿخ٣بلُت غاى إلاؿاءلت وج٩ىن  جيبٍا م٨ً ونى٘ ال٣غاعاث، مالثمت أٚل   ٍو
 
 للمٗلىماث ٩ًىن  ؤن ؤًًا

 ٢ُمت خضزذ التي ؤو اإلاىحىصة ألازغي  والٓىاَغ الا٢خهاصًت الٓىاَغ خى٫ 
 
ت مؿب٣ا  ٖلى اإلاؿاٖضة في جيبٍا

 اإلاؿخ٣بل؛ خى٫  الخى٢ٗاث نُاٚت

 :٣هض به جمثُل اإلاٗلىماث بهض١ الخمثُل الهاص١ خد٤٣ ألازغي، الا٢خهاصًت والٓىاَغ للٓىاَغ ًُ  ٍو

الهامت التي ٢ض جخًمجها  ألازُاء مً وزالي م٨خمل ومداًض الٓىاَغ ون٠ ٩ًىن  ٖىضما اص١اله الخمثُل

 
 
غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام زانت في ْل ْغوٝ ٖضم الخإ٦ض التي ٚالبا اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت بىاؾُت الخ٣اٍع

 ما جدُِ بهظٍ الٓىاَغ؛

  :ٗخبر ٢ابلُت الٟهم ؤخض ؤَم زهاثو اإلاٗلىماث٢ابلُت الٟهم
ُ
اصة ٞهم اإلاؿخسضمحن  ح ؿاَم في ٍػ

ُ
التي ح

تهم اإلا٣ٗىلت  ٟترى مٗٞغ ًُ غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام  ا، ٞمؿخسضمي الخ٣اٍع لهظٍ اإلاٗلىماث وجٟؿحَر

ليكاٍ ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام والبِئت التي حٗمل ٞحها مً ؤحل ال٣ضعة ٖلى ٢غاءة ومغاحٗت وجدلُل 

ى ما ًد٣٣ه ٖغى اإلا  إلاخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ اإلاٗلىماث اإلاٗغويت، َو
 
٣ا ٗلىماث ٞو

 الٗام؛
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  :غ اإلاالُت ٢بل ؤن الخ٣ضًم في الى٢ذ اإلاىاؾب وحٗجي َظٍ الخانُت ج٣ضًم مٗلىماث إلاؿخسضمي الخ٣اٍع

غاى اإلاؿاءلت ونى٘ ال٣غاعاث، ٞخ٣ضًم مٗلىماث في الى٢ذ اإلاىاؾب ًم٨ً ؤن  اثضتها أٚل ج٣ٟض ٢ُمتها ٞو

غاى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي إلااؾؿاث ٌؿاَم في ح ؼ ٞاثضتها زانت ُٞما ًسو اخخُاحاث اإلاؿخسضمحن أٚل ٍٗؼ

 ال٣ُإ الٗام؛

  :غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام في جدضًض ؤوحه ٢ابلُت اإلا٣اعهت ؿاٖض َظٍ الخانُت مؿخسضمي الخ٣اٍع
ُ
ح

ؼ جد٤ُ٣ ؤٚغاى اإلا خحن مً الٓىاَغ مً ؤحل حٍٗؼ ؿاثلت وج٣ُُم ألاصاء اإلاالي الدكابه والازخالٝ بحن مجمٖى

 لٟترة بٖضاص 
 
حر اإلاالُت اإلاؿخ٣بلُت التي جم ٖغيها ؾاب٣ا ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ ًخم م٣اعهت اإلاٗلىماث اإلاالُت ٚو

ش بٖضاصَا، ؤو م٣اعهت اإلاٗلىماث اإلاكابهت خى٫ هٟـ اإلااؾؿت لبٌٗ الٟتراث ؤو اإلاغاخل  غ ؤو جاٍع الخ٣اٍع

 الؼمىُت ألازغي؛

 غ اإلاالُت طاث الٛغى : ٢ابلُت الخد٤٣ م٨ً للخ٣اٍع ًُ وحٗٝغ َظٍ الخانُت بإجها الخانُت التي مً زاللها 

م٨ً ؤن ج٩ىن  ًُ مثل بهض الٓىاَغ الا٢خهاصًت والٓىاَغ ألازغي صون زُإ ماصي ؤو جدحز، وال 
ُ
الٗام ؤن ج

غي، ٣ٞض حىصة الخد٤٣ مُل٣ت ٞبٌٗ اإلاٗلىماث ٢ض ج٩ىن ؤ٦ثر ؤو ؤ٢ل ٢ابلُت للخد٤٣ مً مٗلىماث ؤز

غ اإلاالُت طاث الٛغى الٗام ٖلى مٗلىماث مالُت و٦مُت وجٟؿحراث خى٫ الخإزحراث الغثِؿُت  حكخمل الخ٣اٍع

ى ما ًهٗب مً ص٢ت ٧اٞت الخمثُالث والخٟؿحراث ال٨مُت  ٖلى ؤصاء ماؾؿت ال٣ُإ الٗام زال٫ ٞترة ما َو

 لهظٍ اإلاٗلىماث لٟترة مؿخ٣بلُت ما.

اإلاؼاًا التي جىجم ًٖ جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام في الى٣اٍ )2014(الجٗاعاث، ٦ما لخو  

 الخالُت:

  :ٗجي طل٪ جىخُض ألاؾـ وال٣ىاٖض التي جخم ٖلى ؤؾاؾها اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت ٖلى الخىاؾ٤ والخىاٚم َو

ل اإلاماعؾاث اإلاداؾب  ُت والخض٣ُ٢ُت؛اإلاؿخىي الضولي، وبالخالي جضٍو

  :وحٗجي ٢ابلُت اإلاٗلىماث اإلاالُت للم٣اعهت مً ٢بل ؤصخاب الٗال٢ت، واإلاٟايلت ٖلى ؤؾـ ٢ابلُت اإلا٣اعهت

 واضخت وؾلُمت وبالخالي جغقُض ٖملُت اجساط ال٣غاعاث اإلاغج٨ؼة ٖلى اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت اإلاخمازلت؛

  :ولُت في ال٣ُإ الٗام ًُم٨ً مً الاؾخٟاصة مً مؼاًا ان جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضمىا٦بت مخُلباث الٗىإلات

ا زانت في ْل الخدىالث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت ال٨بحرة التي ٌكهضَا  الٗىإلات والابخٗاص ًٖ قبذ مساََغ

 الٗالم باإلياٞت الهدكاع الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث واإلاىٓماث اإلاهىُت الٗاإلاُت؛

  :ٗجي يغ جلبُت اإلاخُلباث ال٣اهىهُت ىُت للمخُلباث ال٣اهىهُت لخبجي مٗاًحر َو وعة اههُإ الخ٩ىماث الَى

 اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام مً ؤحل جد٤ُ٣ وحىصَا وجد٤ُ٣ ال٨ٟاءة والٟٗالُت؛

    :ًم٨ً جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت جلبُت مخُلباث اإلامىلحن واإلادلُحن والضولُحن زاعج هُا١ الحضوص

ج٣ضًم مٗلىماث مىزى٢ت للمىلحن في خالت لجىء الخ٩ىمت بلحهم مثل البى٪  الضولُت في ال٣ُإ الٗام مً

لُت ٢ض جسُذ الخضوص الؿُاؾُت والجٛغاُٞت مً  الضولي، باإلياٞت بلى ؤن اإلاٟايلت بحن اإلااؾؿاث الخمٍى

ل مىسٌٟ الخ٩لٟت؛  ؤحل البدث ًٖ جمٍى
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  :ت  جىحضبًجاص ؤؾالُب مىخضة للخٗامل م٘ ال٣ًاًا الٗاإلاُت اإلاكتر٦ت الٗضًض مً ال٣ًاًا اإلاهحًر

اب والخهٝغ  اإلاكتر٦ت بحن مسخل٠ الخ٩ىماث الٗاإلاُت، مثل ألاػمت الٗاإلاُت ألازحرة وجدضًاث مىاحهت ؤلاَع

الث اإلاالُت بما ًد٤٣ الؿالم الٗالمي؛  بػاء ألامىا٫ الضاٖمت له بخجمُضَا ويبِ الخدٍى

  :اصة حىصة ال٣ىاثم اإلاالُت ل زبراء في اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام، وألاؾلىب ًخم وي٘ اإلاٗاًحر مً ٢بٍػ

ب في طل٪،  ا زانت الخٗل٤ُ ٖلى مؿىصاث الٗغى والاؾدكاعاث اإلاخاخت ل٩ل مً ًٚغ اإلاخب٘ في بنضاَع

ًاصي بك٩ل ؤو بأزغ بلى الىنى٫ إلاٗاًحر ٖالُت الجىصة وبالخالي ًى٨ٗـ بًجابا ٖلى حىصة اإلاٗلىماث 

 اإلاداؾبُت؛

 ان ٖغى اإلاٗلىماث اإلاالُت للمغ٦ؼ اإلاالي وألاصاء اإلاالي و٦ُُٟت ضا٢ُت والٗضالت: جد٤ُ٣ الكٟاُٞت واإلاه

الخهٝغ بالخض٣ٞاث الى٣ضًت في ميكأث ال٣ُإ الٗام، صون جضلِـ ؤو زضإ، و٦ظل٪ مىزى٢ُت اإلاٗلىماث 

ضالتها ومهضا٢ُتها في جمثُل الىا٢٘ اإلاالي للماؾؿاث الخ٩ىمُت، ؤَم ما ًيخج ًٖ جُب٤ُ َظٍ ا  إلاٗاًحر؛ٖو

  :خُث جىي٘ الخ٩ىماث ومؿاولحها ؤمام خ٣ُ٣ت َامت بالخٗامل م٘ الخسلو مً ُٖىب ألاؾاؽ الى٣ضي

ى ما ٌؿمذ بال٣ًاء ٖلى  ٣ت التي ًخٗامل ٞحها بال٣ُإ الخام م٘ ؤمىاله، َو اإلاا٫ الٗام بظاث الٍُغ

 لٗام.ْهغث ٖىض جُب٤ُ ألاؾاؽ الى٣ضي زانت في الغ٢ابت ٖلى اإلاا٫ االؿلبُاث التي 

 آلُت اهخ٣ا٫ الجؼاثغ لخُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١

ا بٗىىان "ج٣ُُم ؤصاء *)PEFA1بىاء  ٖلى جىنُاث ماؾؿت ؤلاهٟا١ الٗام واإلاؿاءلت اإلاالُت (           َغ ؛ في زالنت ج٣ٍغ

بوكاء  2012 ٢غعث؛ وػاعة اإلاالُت في جهاًت ؾىت 2010ؤلاصاعة اإلاالُت الٗامت" للضعاؾت التي ؤحغتها ٖلى الجؼاثغ ؾىت 

مً  2018، لٗهغهت اإلاالُت الٗامت في الجؼاثغ، وعؾمخه في ؾىت 2015َُئت بٖضاص مسُِ اؾتراجُجي بضاًت مً ؾىت 

هاص١ ٖلُه ألو٫ مغة زال٫ ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  ًُ ُما ًل2023زال٫ ال٣اهىن الًٗىي الؿاب٤ الظ٦غ ٖلى ؤن  ي ملخ ، ٞو

وجدلُل مدخىي اإلاسُِ الاؾتراجُجي استقراء ا١ اإلاداؾبي مً زال٫ للخىحه الجضًض للجؼاثغ هدى ؤؾاؽ الاؾخد٣

غ الضازلي لخلُت ٖهغهت اإلاالُت الٗامت في الجؼاثغ2015-2019للجؼاثغ ( خًمً في الخ٣ٍغ
ُ
 Ministère( ) اإلا

DesFinances ،2016(2ش ، اؾخ٣غاء ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت ال  )2018ؾبخمبر ( 02هاصع بخاٍع

https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm    ت الٗامت ، اؾخ٣غاء وجدلُل اإلاٗلىماث اإلايكىعة باإلاى٢٘ الغؾمي للمضًٍغ

 :  (DGC, 2022)للمداؾبت 

 ههج الخدى٫:  .1

 لخُب٤ُ اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ           
 
جُا  جضٍع

 
ت الٗامت للمداؾبت مً زال٫ مكغوٖها جدىال اؾتهضٞذ اإلاضًٍغ

 الاؾخد٣ا١ وؾُغث زُت ٖمل ًخم زاللها صعاؾت اإلاداوع الغثِؿُت الخالُت:

 جىُٓم هٓام اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام؛ -

 ألانى٫ الضاثمت؛ -

                                                           
ؿغا، اإلامل٨ت اإلاخدضة، ؾل-1  ىٞا٦ُا* ماؾؿت جًم ؾبٗت قغ٧اء جىمُت صولُحن: اإلاٟىيُت ألاوعوبُت، نىضو١ الى٣ض الضولي، البى٪ الضولي، ٞغوؿا، ؾَى

bouthttp://www.pefa.org/a 

. 

https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
http://www.pefa.org/about
http://www.pefa.org/about
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ش ؤو٫ جُبُ -  ٤)؛اإلاحزاهُت الاٞخخاخُت (ٖىض جاٍع

 )؛PCEمسُِ خؿاباث للضولت ( -

 حضاو٫ جغمحز (مسُُاث مغحُٗت للمداؾبت)؛ -

؛ -  هٓام الهٝغ

ىُت إلا٩ىهاث خؿاب الضولت؛ -  مضوهت َو

ًاث الدكُٛلُت؛ -  الخٍٗى

بُت؛ - حر الًٍغ بُت ٚو  ؤلاًغاصاث مً اإلاٗامالث الًٍغ

 ت)؛اٚال١ الخؿاباث ال٣ىاثم اإلاالُ -اإلااوهاث -الاَخال٥ -ؤٖما٫ جهاًت الؿىت (الجغص -

 الغ٢ابت اإلاداؾبُت الضازلُت. -

 زُىاث الخدى٫ ألؾاؽ الاؾخد٣ا١ بالجؼاثغ  .2

ت الٗامت للمداؾبت ما ًلي:      مً ؤحل جد٤ُ٣ الاهخ٣ا٫ اإلاداؾبي اإلاؿتهضٝ؛ خضصث اإلاضًٍغ

  :٤ مكغوٕ مخسهو ت الٗامت حك٨ُل ٍٞغ ٤ مكغوٕ مخسهو ملخ٤ باإلاضًغ الٗام للمضًٍغ حك٨ُل ٍٞغ

خ٩ىن مً للمداؾبت ًغؤؾه مضًغ  جىُٟظي ًخمخ٘ ب٣ضعاث ومهاعاث ٖالُت في مجا٫ اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام ٍو

ت مً الخبراء الخاعحُحن في   الخٗاون م٘ مجمٖى
 
ت، ٦ما ًم٨ً ؤًًا ت مً الخبراء وال٨ٟاءاث الجؼاثٍغ مجمٖى

 َظا اإلاجا٫؛

  :اإلاكغوٕ بىي٘ ألاعيُت  زال٫ َظٍ الخُىة ؾ٣ُىم ٍٞغ٤جدضًض الكغوٍ ألاولُت الالػمت لخىُٟظ ؤلانالح

 الالػمت التي جًمً الخدى٫ الؿلـ هدى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١:

 ب ؤٖىان اإلاداؾبت ٖلى الخىحه الجضًض؛  جضٍع

 وي٘ بيُت للىٓام اإلاداؾبي الجضًض؛ 

 بِئت ج٣ىُت خضًثت (قب٩اث، ؤعيُت مخُىعة...)؛ ً  ج٩ٍى

 وي٘ هٓام مٗلىماث مداؾبي مؿخ٣بلي مخُىع؛ 

 ت؛جدضًض الخُٛحراث الالػم 

 .جدب٘ اإلاؿاعاث الىاحبت الخض٤ُ٢ 

  :٤ الٗمل بــ:بحغاء الضعاؾاث اإلاٗم٣ت الالػمت  في َظٍ الخُىة ؾ٣ُىم ٍٞغ

 بحغاء الضعاؾاث الاؾدكغاُٞت للىخاثج اإلاخى٢ٗت؛ 

 ) الاؾخٟاصة مً الخجاعب الضولُت الىاجخت في جُب٤ُIPSAS؛( 

 اع الخىُٓمي الجضًض للمداؾبت في ال٣ُإ الٗام؛  جدضًض ؤلَا

 جدضًض ؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت الالػمت؛ 

 ؛  جدضًض بَاع لىٓام الهٝغ
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 همظحت الغ٢ابت اإلاداؾبُت الضازلُت؛ 

 جدضًض اإلاحزاهُت الاٞخخاخُت لؿىت ؤو٫ جُب٤ُ ألؾاؽ الاؾخد٣ا١؛ 

   جدضًض ؤٖما٫ جهاًت الؿىت (ج٣ُُم ألانى٫، اهسٟاى ٢ُمت ألانى٫ الثابخت، الخ٣ُُم اإلاداؾبي

 اإلاساَغ، بُان اإلاىخجاث والى٣ٟاث)؛للمسؼوهاث، ماوهاث 

  :زال٫ َظٍ الخُىة ؾِخم الٗمل ٖلى وكغ ز٣اٞت البضء في وكغ ٞلؿٟت اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١

 الاؾخد٣ا١ ٖلى ؤوؾ٘ هُا١ والخٍٗغ٠ بمباصئها و٢ىاٖضَا زانت ؤهه جىحه حضًض للجؼاثغ؛

 :ت الٗامت للم حك٨ُل قب٨ت اث اإلالخ٣ت للمضًٍغ جي لخىُٓم الخىانل صازل اإلاضًٍغ داؾبت ٖلى اإلاؿخىي الَى

 خى٫ مكغوٕ ؤلانالح اإلاداؾبي ومخابٗت ؤلاحغاءاث الخىُٟظًت؛

  :ٕفي َظٍ اإلاغخلت ؾِخم خى٦مت اإلاكغوٕ مً زال٫:خى٦مت اإلاكغو 

o  اوكاء لجىت اؾتراجُجُت بغثاؾت اإلاضًغ الٗام للمداؾبت لخىحُه ؤلانالح، وج٣ُُم اإلاساَغ، ومخابٗت

 لم ال٨بري لئلنالح؛ جىُٟظ اإلاٗا

o  غ جٟهُلُت ًٖ الىخاثج اإلاد٣٣ت وبعؾالها للجىت ضاص ج٣اٍع ُت إٖل حك٨ُل لجان جيؿ٤ُ ٖٞغ

 الاؾتراجُجُت؛

  :ت إلاغا٣ٞت الخُٛحر جخًمً الث٣اٞت اإلاالُت الجضًضة بعاصة حُٛحر ٚحر مؿبى٢ت لهظا ج٣ضًغ الاخخُاحاث الًغوٍع

ما٫ اإلاىٟظة زال٫ َظٍ ت ؤن حٛظي الخُت اإلاهاخبت للخُٛحر التي  الؿبب، ًم٨ً لجمُ٘ ألٖا اإلاغخلت الخدًحًر

 ًجب ؤن جهاخب جىُٟظ ؤلانالح.

، ٦سُىة ؤولى، الجىاهب الخالُت:     ٍغ  بازخهاع؛ ًجب ؤن حُٛي َظٍ الخُت اإلاغا٣ٞت الخُٛحر الظي ما ػا٫ ًخٗحن جٍُى

 اهاث اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ  اإلاغخلت ألاولى مً حٗمُم اإلاٟاَُم: حٍٗغ٠ الجهاث الٟاٖلت في اإلاؿخ٣بل بَغ

 الاؾخد٣ا١ اإلاكتر٦ت بحن الجهاث الٟاٖلت؛

  مكاع٦ت عئٍت ٖاإلاُت للخؿاباث الٗامت جخىا٤ٞ م٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام وجٟي

ت  بإَضاٝ ؤلانالح: جىُٟظ اإلاٗاًحر، وحٍٗغ٠ ٢ىاٖض بصاعة اإلاداؾبت التي جًمً بهخاج بُاهاث ؾىٍى

 ن الضزل، اإلاحزاهُت الٗمىمُت والجضو٫ الؼمجي، ؤو الخؿاب الٗام لؤلمىا٫؛مىزى٢ت: بُا

  حٗم٤ُ حؿتهضٞه الجهاث الٟاٖلت بدُث ًسهو ٧ل ممثل صوعٍ في الىٓام اإلاداؾبي اإلاؿخ٣بلي للضولت

 (ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، للمحزاهُت الٗمىمُت: ٞخذ اإلاحزاهُت الٗمىمُت، ألانى٫ والخهىم)؛

 ت: صوع اإلا  داؾبحن الٗمىمُحن، م٘ جُٟٗل الغ٢ابت الضازلُت اإلاداؾبُت؛حجغ الؼاٍو

  ٟها م٘ الهُئاث اإلاؿاولت ًٖ الغ٢ابت الخاعحُت: مً الغ٢ابت "الخ٣لُضًت" بلى ج٣ُُم مضي ٣ت لخٍٗغ ٍَغ

ٗالُت الغ٢ابت اإلاداؾبُت الضازلُت؛  ؤَمُت ٞو

 خباع جى٢ٗاث الجهاث الٟاٖلت ومضًغي بصاعة اإلاالُت الٗامت، م٘  بهخاج اإلابالٜ اإلاؿترصة التي جإزظ في الٖا

 ؤلاهخاج في الى٢ذ الخ٣ُ٣ي.
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 الىخاثج والخىنُاث:

 لضعاؾت في الى٣اٍ الخالُت:اجمثلذ هخاثج   

 ) إلاخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 
 
٣ا ٗخبر الخىحه هدى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٞو ٌُIPSAS (

 ٌؿمذ للجؼاثغ بالخجؿُض
 
 ومٗانغا

 
 ؾلُما

 
ؿاٖض  جىحها الٟٗا٫ إلاكغوٕ ؤلانالح اإلاداؾبي الجضًض َو

 ٖلى ٩َُلت الى٣ٟاث الٗامت وؤلاًغاصاث الٗامت؛   

  إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 
 
٣ا  بلى جُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٞو

 
جُا ّخجه الجؼاثغ جضٍع

 
ج

)IPSAS؛( 

 ت اإلاؿُغ زال٫ الخىحهاث الاؾتراجُجُت للضولت غاع ههج الالمغ٦ٍؼ
 
ت ؾِؿاٖض ٖلى جدؿحن  ٢ الجؼاثٍغ

حر ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلاٗلىماث خى٫ جىػَ٘ اإلاىاعص  ألاصاء اإلاالي الخ٩ىمي الجؼاثغي مً زال٫ جٞى

 واؾخسضاماتها خؿب ٧ل ٢ُإ؛

ت          لىخاثج الضعاؾت؛ ًم٨ً ج٣ضًم مجمٖى
 
 الخالُت: الخىنُاثاؾدىاصا

  ؾخهضع ٢ضع اإلاؿخُإ م٘ مخُلباث مٗاًحر اإلاداؾبت يغوعة ج٠ُُ٨ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الجضًضة التي

غ اإلاالُت مً ؤحل جدؿحن ألاصاء اإلاالي الخ٩ىمي IPSASالضولُت لل٣ُإ الٗام ( ) اإلاخٗل٣ت بةٖضاص الخ٣اٍع

وحؿهُل جىُٟظ ألاؾالُب الخضًثت للمىاػهت الٗامت باإلياٞت بلى حؿهُل جىُٟظ خىؾبت هٓام اإلاٗلىماث 

 ؛اإلاداؾبي لل٣ُإ الٗام

  اث اإلالخ٣ت لىػاعة اإلاالُت مً ؤحل مىا٦بت الخىحه الجضًض للجؼاثغ ٘ بنالح إلاسخل٠ اإلاضًٍغ وي٘ مكاَع

ت الٗامت  ويمان جىُٟظٍ بإ٦بر ٢ضع مً الٟٗالُت، ٞىجاح مكغوٕ الخىحه الجضًض ال ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ اإلاضًٍغ

 للمداؾبت لىخضَا؛

 في ؤ٢غب و٢ذ مم٨ً 2015-٫2019 الٟترة (ؤلاٞغاج ًٖ هخاثج مكغوٕ ؤلانالح اإلاداؾبي اإلاؿُغ زال (

مً ؤحل البضء في وكغ ز٣اٞت اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي ومىاحهت الخدضًاث 

 الا٢خهاصًت واإلاالُت للجؼاثغ؛

  بنالح وػاعة اإلاالُت باإلادُِ الجامعي ألا٧اصًمي لالؾخٟاصة مً مسخل٠ هخاثج ٘ عبِ مسخل٠ مكاَع

 ؤبدازه.

 :٢اثمت اإلاغاح٘

ىع٥، )2012. (الاجداص الضولي للمداؾبحن -1 ، بنضاعاث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام، الجؼء ألاو٫، هٍُى

٨ُت، جغحمت اجداص اإلاداؾبحن الٗغب، ٖمان، ألاعصن  .الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىع٥، ، بنضاعاث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗ)2014( الاجداص الضولي للمداؾبحن -2 ام، الجؼء ألاو٫، هٍُى

٨ُت، جغحمت اجداص اإلاداؾبحن الٗغب، ٖمان، ألاعصن  .الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

، جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت في ال٣ُإ الٗام ٦دض ؤصوى لًبِ اإلاا٫ الٗام، اإلالخ٣ى )2014. (زالض حما٫ ،الجٗاعاث -3

ؾؿاث والخ٩ىماث، حامٗت ٢انضي مغباح وع٢لت، في جُٟٗل ؤصاء اإلاا الضولي خى٫ صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

 الجؼاثغ.
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غ هٓام اإلاداؾبت ، "ؤٞا١ جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت لل٣ُإ الٗام و (2016)زبُُي، زًحر، مىهت ًىوـ.  -4 صوعَا في جٍُى

ت للضعاؾاث اإلاالُت واإلاداؾبُت، الٗضص  الٗمىمُت الجؼاثغي"، ت ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخج02اإلاجلت الجؼاثٍغ اٍع

لىم الدؿُحر، حامٗت ٢انضي مغباح وع٢لت، الجؼاثغ.  ٖو

، "اججاَاث ٖهغهت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ للخىا٤ٞ ومٗاًحر اإلاداؾبت )2018. (بًمان ،ٖبضوؽ -5

ما٫"، اإلاجلض  اص للضعاؾاث وألاب03، الٗضص 05الضولُت في ال٣ُإ الٗام، اإلاجلت الٗاإلاُت لال٢خهاص وألٖا دار، ، مغ٦ؼ ٞع

 ألاعصن.

، صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الخ٩ىمُت الضولُت في الخض مً الٟؿاص الاصاعي )2014. (ماَغ ،ؤخمض، خؿحن َاصي ،ٖىحزة -6

ت، اإلاجلض  ت، الٗغا32.١، الٗضص 01واإلاالي، مجلت مغ٦ؼ صعاؾاث ال٩ٞى  ، حامٗت ال٩ٞى

الٗمىمُت في الجؼاثغ بما ًىا٤ٞ مٗاًحر ، مخُلباث بنالح هٓام اإلاداؾبت )2016. (ػع٢حن ،مال٪، ٖبىص ،لٗالًبُت -7

ت، الٗضص  ، حامٗت اإلاؿُلت، 15اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام، مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت والدؿُحر والٗلىم الخجاٍع

 الجؼاثغ.

ضي، مغعي ؤخمض. ( -8  )، ؤزغ جُٟٗل جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الخ٩ىمُت الضولُت في الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي2019ٍَغ

 .، ، حامٗت ٖحن الكمـ، مهغ01، الٗضص 23اإلاهغي، مجلت ال٨ٟغ اإلاداؾبي، اإلاجلض 

، الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي في الٗغا١ ومضي اوسجامه م٘ اإلاٗاًحر الضولُت لل٣ُإ )2019، بلهام. (واز٤ مدمض -9

، 04بدىر والضعاؾاث، اإلاجلض ٖغى البُاهاث اإلاالُت، مجلت الخىمُت والاؾدكغاٝ لل 01الٗام بالتر٦ؼ ٖلى اإلاُٗاع ع٢م 

غة، الجؼاثغ.06الٗضص   ، حىان ، حامٗت البٍى

10- Andrei. Răzvan. Melinda. Timea Fülöpa. (2014) "An Analysis Of The International Proposals For 

Harmonization Accounts Statement And Government Finance Statistics", Accounting And Management 
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ؼ خى٦مت الهُئاث الٗمىمُتipsas( صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  ) في حٍٗؼ

جي إلاٗاًحر الخؿاباث الٗمىمُت في جىوـ همىطحا–   .اإلاجلـ الَى

The role of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) in 

strengthening the governance of public institutions- 

   . The National Council for Standards of Public Accounts in Tunisia as a model 

غة، ا٦لي مدىض اوالخاج/حامٗت عخُم ؾُٗض ص.  / الجؼاثغ البٍى

Dr.rahim said/ akli mouhand oulhadj University, Bouira/ Algeria 

غة، ا٦لي مدىض اوالخاج/حامٗت بانٞغج قٗ ص.  / الجؼاثغ البٍى

Dr.fredj chaabane/ akli mouhand oulhadj University, Bouira/ Algeria 

 ملخو الضعاؾت: 

ــــipsasتهــــضٝ َــــظٍ الضعاؾــــت الــــى حؿــــلُِ الًــــىء ٖلــــى مــــضي مؿــــاَمت مٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام( ؼ خى٦مــــت ) فــــي حٍٗؼ

جي للخؿــاباث الٗمىمُــت فــي جــىوـ ٦ىمــىطج، و ٢ــض جىنــلذ الضعاؾــت الــى ان َــظٍ  ، و تالٗمىمُــ الهُئــاث طلــ٪ مــً زــال٫ اجســاط اإلاجلـــ الــَى

ــــذ، و حٗمــــل جدــــذ 2013بمىحــــب ٢ــــاهىن اإلاالُــــت لؿــــىت ئذ بوكــــالتــــي الهُئــــت  فــــي مؿــــاع انــــالح  اقــــغاٝ وػاعة اإلاالُــــت الخىوؿــــُت، ٢ــــض اهسَغ

ـ مبــاصت ا لخى٦مــت فــي ال٣ُــاٖحن الٗمــىمي و الخــام مــً زــال٫ جُٟٗــل اإلاؿــاءلت و اإلاؿــاولُت ويــمان اإلاداؾــبت الٗمىمُــت و اإلاحزاهُــت و ج٨ــَغ

جي للخؿـــاباث الٗمىمُـــت الخىوســـخي اهـــه ٌٗخمـــض اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُـــت لل٣ُـــإ  الكـــٟاُٞت و الاٞهـــاح، و مىـــظ اوكـــاءٍ، ا٢ـــغ اإلاجلــــ الـــَى

جُا لخُبُـــ٤ اإلاداؾـــبت الٗمىمُـــت ٖلــــى ) ٦مغحـــ٘ اؾاســـخي فـــي وكـــاَه اإلاداؾـــبي النـــالح الىٓــــام اipsasالٗـــام( إلاداؾـــبي للضولـــت، و ًخجـــه جـــضٍع

/ الالتزامــاث) و ًخسلــى بــاإلاىاػاة مــ٘ طلــ٪ ٖــً الاؾــاؽ الى٣ــضي (الضٞ٘/الخدهــُل) ٦مــا َــى الخــا٫ فــي ٦ثحــر مــً الــضو٫  اؾــاؽ الظمــت (الخ٣ــٝى

غ مالُــت صوعٍــت ( ٦ماالٗمىمُــت، لهُئــتلج٣ــضًم نــىعة نــاص٢ت ٖــً الىيــُٗت اإلاالُــت  و طلــ٪ بٛــغىاإلاخ٣ضمــت،   ٌٗمــل اإلاجلـــ ٖلــى اٖــضاص ج٣ــاٍع

غ الؿىىي لالصاء إلاهمت اإلاالُت)مجها  ا ٖالهُت مىظ ،الخ٣ٍغ ُٗت في البلض و للجمهـىع 2014و ًيكَغ غ الصخاب ال٣غاع و للهُئاث الدكَغ ، و التي جٞى

جي إلاٗـاًحر الخؿـاباث الٗمىمُـت الخىوسـخي الـى اصاة لخ٣ُُم الاصاء وللمؿاءلت و جدضًض اإلاؿاولُاث ًٖ حؿُحر اإلاا٫ الٗام. و ٌؿعى اإلا جلـ الـَى

، و ٌٗخبــر اإلاســى٫ الىخُــض للمهــاص٢ت و ابــضاء الــغاي فــي اإلاؿــاثل البلــض الٗمىمُــت فــي ٧ــل اإلااؾؿــاث ٖلــى   ٍجىخُــضو جىمــُِ الٗمــل اإلاداؾــبي 

ىُت.    اإلاداؾبُت التي حٗغى ٖلُه ؾىاءا مً الهُئاث الضولُت او مً الجهاث الَى

ــــ٤ الـــظي اجبٗخــــه جـــىوـ النــــالح مىٓىمتهـــا اإلاداؾــــبُت، مــــ٘ ا و جىصـــخي  لضعاؾــــت بـــان حؿــــل٪ الؿـــلُاث اإلاالُــــت و اإلاداؾـــبُت فــــي الجؼاثـــغ  الٍُغ

حن مً زال٫ اوكاء ٞغ١ مكتر٦ت لخل اإلاؿاثل اإلاداؾبُت التي ًىاحهها ال٣ُإ الٗام.  ام٩اهُت الخٗاون بحن الُٞغ

جي إلاٗاًحر الخؿاباث صولُت لل٣ُإ الٗام،  ؾبُتدامٗاًحر مٖمىمُت،  داؾبتم ال٩لماث اإلاٟخاخُت: في جىوـ،  تالٗمىمُاإلاجلـ الَى

 ، خى٦مت.داؾبيمانالح 

Abstract: 

This study aims to highlight the contribution of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) to 

strengthening the governance of public institutions ,taking as an example the National Council of Public Accounts in 

Tunisia, created in 2013, and operates under supervision of the Ministry of Finance, The Tunisian National Council of Public 

Accounts has declared to adopt the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) as a basic reference in its 

accounting activity to reform the State accounting system, it is gradually moving towards the application of public 

accounting based on the accrual concept (rights/obligations) and at the same time abandon cash accounting 
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(payment/recovery) As is the case in many developed countries with the aim of providing a true picture of the financial 

position of the public institution, the council draws up periodic financial reports (such as the Annual performance report for 

the finance missions), published publicly since 2014, which provides the authorities, the legislative bodies of the country 

and the public with a tool for evaluating performance, accountability and determining  responsibilities for the management 

of public funds. The National Council of Public Accounts Standards in tunisia aims to standardize accounting work for all 

public institutions in the country. 

The study recommends that the financial and accounting authorities in Algeria follow the same path as that taken by Tunisia 

to reform its accounting system, and expand cooperation between the two parties through the establishment of mixed 

teams to solve  accounting problems faced by the public sector.  

Keywords: public accounting, international public sector accounting standards, National Council for Public Accounts 

Standards in Tunisia, accounting reform, governance. 

 : م٣ضمت

ًخمحـــز ال٣ُــــإ الٗــــام بخىؾــــ٘ ماؾؿــــاجه و جٟــــٕغ زضماجـــه و طلــــ٪ باٖخبــــاٍع ال٣ــــاَغة ألاؾاؾــــُت إلخــــضار الخىمُــــت  

ت للبلـــض، و ٢ـــض جغجـــب ٖـــً َـــظا الخىؾـــ٘ مماعؾـــاث ٚحـــر مهىُـــت مـــً َـــٝغ اإلا٩لٟـــحن بهـــٝغ اإلاـــا٫ الا٢خهـــاصًت و الاحخماُٖـــ

وفـــي ٦ثحـــر مــً اإلاىاؾـــباث جدهـــل الخ٩ىمــاث ٖلـــى بٖاهـــاث مــً اإلااؾؿـــاث اإلاالُـــت   الٗــام ممـــا ؤصي بلــى َـــضٍع و بٞؿـــاصٍ.

م َُئاث صولُت مهخمت بالخىمُت لهالر الضو٫  الىامُت و اإلاهىٗت ٖلى خض ؾـىاء،  الضولُت ٧البى٪ الضولي و ٚحٍر باٖخباَع

ــا مــً مهـاصع  اهــاث و ٚحَر ؤلاًــغاصاث الٗامــت اإلادلُــت، جىحهــذ ٦ثحــر مــً الــضو٫ بلــى  و بٛـغى الــخم٨ً مــً مغا٢بــت َــظٍ ؤلٖا

بنــــالح مىٓىماتهــــا اإلاداؾــــبُت و اإلاالُــــت الٗمىمُــــت لًــــبِ مؿــــاع  نــــٝغ اإلاــــا٫ الٗــــام، و الــــخم٨ً مــــً ج٣ُــــُم الؿُاؾــــاث 

٫ ٖهــضاث ؾُاؾــُت مُٗىــت. ٣ٞــض ؤوكــإث لــظل٪ َُئــاث ؤ٧اصًمُــت و مهىُــت ؤو٧لــذ لهــا ٖملُــت مغا٣ٞــت اإلاالُــت اإلاىخهجــت زــال

الخ٩ىمـــاث فـــي جىُٟـــظ مسُُاتهـــا  و مخابٗـــت ؤصاءَـــا اإلاـــالي، و ٌٗخبـــر َـــظا فـــي خـــض طاجـــه مؿـــعى إلعؾـــاء مبـــاصت الخى٦مـــت مـــً 

٘ مؿخىي ؤلاٞهاح و ٞغى الكٟاُٞت و الخم٨حن للمؿاءلت  ًٖ ألاصاء. زال٫ الخىحه هدى  ٞع

و مً البلضان التي باقغث ٖملُت بنالح مىٓىمتها اإلاداؾـبُت الٗمىمُـت هجـض جـىوـ،التي ؤوكـإث لهـظا الٛـغى  

جي إلاٗـاًحر الخؿـاباث الٗمىمُـت فـي جـىوـ" خُـث اؾـخلهمذ  َُئت مهىُت مخسههت مداؾبُا و مالُـا حؿـمى"اإلاجلـ الـَى

ؿـدىض بلُـه فـي ipsasام(لل٣ُإ الٗ َظٍ ألازحرة مً اإلاغح٘ اإلاداؾبي الضولي ٌُ ـت  ) لالؾترقـاص بـه، و ؤ٢غجـه ٦مغحـ٘ طي ؤولٍى

 
ُ
جي ٖــً ألاؾــاؽ الى٣ــضي، و ٧ لــ٠ بةٖــضاص و وكــغ بعؾــاء هٓــام مداؾــبت ٖمىمُــت ٖلــى ؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ و الخسلــي الخــضٍع

غ صوعٍـــت غ الؿـــىٍىاالخ٣ـــًُلـــ٤ ٖلحهـــا اؾـــم"    ج٣ـــاٍع ٗخبـــر  بمثابـــت ج  " إلاهمـــت اإلاالُـــت لـــؤلصاء تٍع
ُ
غ بٞهـــاح ٖـــً ؤصاء التـــي ح ٣ـــاٍع

الهُئاث الٗمىمُت في البلض و وؾُلت للمؿاءلت مً ٢بل  ممثلي اإلاجخم٘، و ؤصاة الجساط ال٣غاع مً ٢بل اإلااهدحن الـضولُحن 

ً اإلادلُحن و ألاحاهب، و ؤصاة للم٣اعهت و للغ٢ابت ًٖ ألاصاء.  و اإلاؿدثمٍغ

 لبدث و ؤجها جخمدىع خى٫ الدؿائ٫ ألاحي: : مً زال٫ ما ج٣ضم ٖغيه، جدبحن بق٩الُت ابق٩الُت البدث -

ـؼ خى٦مـت الهُئـاث الٗمىمُـت فـي الـبالص  - جي إلاٗاًحر  الخؿاباث الٗمىمُت فـي جـىوـ فـي حٍٗؼ ما مضي مؿاَمت اإلاجلـ الَى

 ) ٦مغحُٗت في ٖمله اإلاداؾبي؟ipsasمً زال٫ ا٢غاٍع باٖخماص مٗاًحر  اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام(
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ُت ؤزغي ؤَمها ما ًلي:و جخٟٕغ ًٖ ؤلاق   ٩الُت الغثِؿُت حؿائالث ٖٞغ

 )،IPSASما اإلا٣هىص باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام( -

َــم ازـــاع جُبُـــ٤  اإلاٗــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُــت لل٣ُـــإ الٗـــام( -  ) ٖلــى اإلاماعؾـــاث اإلاداؾــبُت فـــي اإلااؾؿـــاث IPSASمــا هـــي ؤ

 الٗمىمُت ؟

 الٗمىمُت و ما هي آلُاتها  ألاؾاؾُت؟ُٞما جخمثل خى٦مت الهُئاث  -

جي إلاٗاًحر الخؿاباث الٗمىمُت في جىوـ لخجؿُض الخى٦مت في الهُئاث الٗمىمُت؟ -  ُٞما جخمثل مؿاَماث اإلاجلـ الَى

 : ٣ًىم البدث ٖلى ٞغيحن ؤؾاؾُحن َما:ٞغيُاث البدث -

ــ٤ مٗـاًحر اإلاداؾــبت الضولُـت لل٣ُــإ الٗـام( .1 ـضٖم خى٦مــت الهُئــاث ipsasاٖخمـاص مداؾــبت ٖمىمُـت ٞو ًُ ٗــؼػ و  ٌُ   (

 الٗمىمُت.

جي إلاٗـــاًحر الخؿـــاباث الٗمىمُـــت فـــي جـــىوـ ٖلـــى بعؾـــاء الخى٦مـــت فـــي الهُئـــاث الٗمىمُـــت مـــً  .2 ٌٗمـــل اإلاجلــــ الـــَى

ُت و اؾــخ٣اللُت)فــي اإلاؿــاثل اإلاداؾــبُت و اإلاالُت اإلاؿــخ٣لنهــي و اإلاغؤي الــ لجاهــه اإلاخسههــت التــي جبــضيزــال٫  ، و (مىيــٖى

غ صوعٍت ًٖ ؤصاء الهُئاث الٗمىمُتمً زال٫ بٖض  .(اٞهاح و قٟاُٞت)اص و وكغ ج٣اٍع

 بدث:ال ؤَمُت -

) و ipsasًإزظ البدث ؤَمُخـه مـً ؤَمُـت مخٛحـري الضعاؾـت اإلاخمثلـحن فـي ٧ـل مـً مٗـاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام(

ـــر مــــً الهُئــــاث الضولُــــت ٧ــــاألمم خى٦مــــت االهُئــــاث (ؤو اإلااؾؿــــاث) الٗمىمُــــت، خُــــث ؤ٢ــــغث صو٫ ٖضًــــضة فــــي الٗــــالم و  ٦ثحـ

٣ــــي للخىمُــــت ؤجهــــا جدىلــــذ بلــــى اٖخمــــاص اإلاغحــــ٘  اإلاخدــــضة و ٞغوٖهــــا و البىــــ٪ الــــضولي و نــــىضو١ الى٣ــــض الــــضولي و البىــــ٪ ؤلاٍٞغ

ــــضاص مداؾــــبتها الٗمىمُــــت خؿــــب مبــــضؤ الاؾــــخد٣ا١، و ؤن صوال ؤزــــغي جخجــــه هدــــى ipsasاإلاداؾــــبي الــــضولي(  ) ٦إؾــــاؽ إٖل

٣ـا ٫( بنالح ؤهٓمتها اإلادا )، ٦مـا ؤن ٖىهـغ خى٦مـت الهُئـاث الٗمىمُـت الـظي ًـض٫ ٖلـى الخ٨ـم ipsasؾبُت الٗمىمُت ٞو

) و حٗمـل ٖلـى ججؿـُضٍ فـي ocdeالغقُض ؤو ؤلاصاعة الغقُضة َى مؿعى ٧ل بنـالح، و جضٖمـه ٦ثحـر مـً اإلاىٓمـاث الضولُـت(

 ح و الكٟاُٞت...٧اإلاؿاءلت و ؤلاٞها الىا٢٘ مً زال٫ جُٟٗل مسخل٠ آلُاجه و ببغاػ ماقغاجه

 تهضٝ الضعاؾت بلى بلٙى ما ًلي: : ؤَضاٝ الضعاؾت -

ت خى٫ ٧ل مً اإلاداؾبت الٗمىمُت و مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام (  .1  ).ipsasج٣ضًم بخاَت هٍٓغ

 ؤلاخاَت بمىيٕى الخى٦مت. -

ىُـــــت .2 جي إلاٗـــــاًحر الخؿـــــاباث الٗمىمُـــــت فـــــي جىوـ"٦هُئـــــت َو ـــى "اإلاجلــــــ الـــــَى ــــت  الخٗـــــٝغ ٖلــ مدلُـــــت بخـــــىوـ م٩لٟـ

٣ـــا للمغحـــ٘ اإلاداؾـــبي الـــضولي(  ) و ipsasباإلاؿـــاثل اإلاالُـــت و اإلاداؾـــبُت و مغاحٗـــت الىٓـــام اإلاداؾـــبي الٗمـــىمي فـــي جـــىوـ ٞو

 مغا٣ٞت للهُئت الخىُٟظًت في ججؿُض الخى٦مت في الهُئاث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت في جىوـ.

 :مىهج الضعاؾت و حم٘ البُاهاث-

الضعاؾــت جــم بجبــإ اإلاــىهج الىنــٟي،و ُٞمــا ًســو بُاهــاث الضعاؾــت ألاولُــت ٞــخم حمٗهــا مــً اإلاى٢ــ٘ مــً احــل بلــٙى ؤَــضاٝ 

ـت خـى٫ الضعاؾـت ٞـخم حمٗهـا مـً  جي إلاٗاًحر الخؿاباث الٗمىمُت في جىوـ، اما البُاهاث الثاهٍى الال٨ترووي للمجلـ الَى

.  مسخل٠ اإلاهاصع الىع٢ُت و الال٨تروهُت التي لها ٖال٢ت باإلاىيٕى
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 لئلإلاام باإلاىيٕى و بزغاءٍ بما ًدخاج مً ؤ٩ٞاع ؤؾاؾُت جم ج٣ؿُمه خؿب اإلاداوع آلاجُت.: داوع الضعاؾتم -

 ).ipsasٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗمىمي(م للمداؾبت الٗمىمُت و هٓغي مضزل ؤوال: 

 .اإلاداؾبُتال٣اهىهُت و   آلُاتهاخى٦مت الهُأث الٗمىمُت و زاهُا: 

جي إلاٗاًحر الخؿاباث الٗمىمُت في جىوـ  مؿاَماثزالثا:  ؼ خى٦مت في اإلاجلـ الَى  الهُئاث الٗمىمُت.حٍٗؼ

 (ipsasٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗمىمي)هٓغي للمداؾبت الٗمىمُت وممضزل ؤوال: 

اٖخمــاص حكـهض اٚلـب صو٫ الٗـالم فـي آلاوهـت ألازحـرة ٖملُـت جدـضًث ألهٓمتهـا اإلاداؾـبُت الٗمىمُـت و الخىحـه هدـى  

ـــبُت الضولُـــــت لل٣ُـــــإ الٗـــــام ( ـــبت الٗملُـــــاث اإلاالُـــــت للضولـــــت و إلااؾؿـــــاتها الٗمىمُـــــت ipsasاإلاٗـــــاًحر اإلاداؾــ ) ٦مغحـــــ٘ إلاداؾــ

وؤلاباٙل ٖلحها، و في َظا الهضص هجض بٌٗ الضو٫ و ٦ظا الهُئاث اإلاالُـت الضولُـت ٧البىـ٪ الـضولي و نـىضو١ الى٣ـض الـضولي 

ُئــت ألامــم اإلاخدــضة جدىلــذ ٧لُــا فــ ي مداؾــبتها الٗمىمُــت بلــى اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت، بيــاٞت الــى ؤجهــم ٢ــغعوا ج٣ــضًم َو

ـــض الاهخ٣ـــا٫ بلـــى جُبُـــ٤  ٦مـــا خهـــل لهـــالر ٦غواجُـــا و ؤلباهُـــا و ألاعصن ipsasالـــضٖم واإلاؿـــاٖضاث اإلاالُـــت للـــضو٫ التـــي جٍغ

(colibert, 2008, p. 25).   مجها في الاؾخٟاصة مً مؼاًا َظا اإلاغح٘ اإلاداؾبي طو البٗض الضولي. وطل٪ ؤمال 

 مٟهىم اإلاداؾبت الٗمىمُت-1

ـذ ٖلـى اجهـا ٞـٕغ مـً  ٞغ ُٖ ضمذ حٗاٍع٠ مسخلٟـت للمداؾـبت الٗمىمُـت و طلـ٪ خؿـب آعاء البـاخثحن و ألا٧ـاصًمُحن، ٣ٞـض 
ُ
٢

ـــ ـــــب الٗملُـــــاث اإلاالُــ ـــم بهخـــــاج اإلاداؾـــــبت مخسهـــــو فـــــي ج٣ـــــضًغ و ٢ُـــــاؽ و حســـــجُل و جبٍى ـــاػ الخ٩ـــــىمي زــ ت فـــــي وخـــــضاث الجهــ

ٗاث الغؾـمُت و اإلابـاصت الخانـت  ـ٤ الدكـَغ اإلاٗلىماث التي جُٟض فـي اجسـاط ال٣ـغاع  و جىنـُلها بلـى الجهـاث طاث الٗال٢ـت ٞو

ـذ ٖلــى ؤجهـا ٞــٕغ اإلاداؾـبت الـظي ًبدــث فـي مجــا٫ جدلُـل  و حســج)2003(اخمـغو،  بـظل٪ ٞغ ُٖ ـب ٖملُــاث . و ٢ــض  ُل و جبٍى

غ اإلاالُــــــت و ال٣ــــــىاثم التــــــي جمثــــــل َــــــظٍ ألاوكــــــُت و جٓهــــــغ هخاثجهــــــا ها و بٖــــــضاص الخ٣ــــــاٍع  جدهــــــُل ؤلاًــــــغاصاث الٗامــــــت و نــــــٞغ

 . )18، نٟدت 2004(الدجاوي، 

ت اإلابـاصت الٗلمُـت و   م٨ً ال٣ى٫ ان اإلاداؾبت الٗمىمُت هي مجمٖى ًُ ؤلاحـغاءاث الٗملُـت و الًـىابِ ال٣اهىهُـت و  و مىه 

٣ــــــا للخُــــــت  الٟىُــــــت التــــــي تهــــــضٝ الــــــى بصاعة اإلاــــــا٫ الٗــــــام و الغ٢ابــــــت ٖلُــــــه لخد٣ُــــــ٤ اإلاىٟٗــــــت الٗامــــــت زــــــال٫ ٞتــــــرة مُٗىــــــت ٞو

ً اؾاؾــُحن َمــا ت. و هــضع٥ مــً الخٗــاٍع٠ الؿــاب٣ت ٦ــظل٪ ان للمداؾــبت الٗمىمُــت اَــاٍع  & martinet.j.c) اإلاىيــٖى

dimalta, 1999, p. 177): 

ــــت ال٣ُــــىص ال٣اهىهُــــت التــــي جدــــضص مهــــام و التزامــــاث و مؿــــاولُاث ؤٖــــىان  - مثــــل مجمٖى ًُ عي ٢ــــاهىوي: و  بَــــاع حكــــَغ

ُـــاث اإلاالُـــت لهـــاح الهُئـــاث  اإلاداؾـــبت الٗمىمُـــت(آلامغ بالهـــٝغ و اإلاداؾـــب الٗمـــىمي) و غة لخىُٟـــظ الٗمل ال٣ُـــىص اإلاـــَا

 .الٗمىمُت

ت ال٣ىاٖض و ؤلاحغاءاث الخ٣ىُت الىاحب بجباٖها و جىُٟظَا مً ٢بـل ؤٖـىان  - بَاع ج٣جي بحغاجي: و ًخٗل٤ بمجمٖى

 اإلاداؾبت الٗمىمُت ٖىض ٢ُامهم بٗملُت مالُت لهالر الضولت او ماؾؿاتها الٗمىمُت.

حر صلُــــــل (خؿــــــب ألامــــــم ً الؿــــــاب٣حن للمداؾــــــبت الٗمىمُــــــت مــــــً جــــــٞى ــــــاٍع ً  خُــــــث ًــــــاصي الالتــــــزام باإَل ــــضًٍغ ــــضة) للمــ اإلاخدــ

الٗمــــــىمُحن للغ٢ابــــــت ٖلــــــى ؤلاًــــــغاصاث و الى٣ٟــــــاث الخانــــــت بالهُئــــــاث الٗمىمُــــــت (٧ــــــالىػاعاث و  اإلااؾؿــــــاث الٗمىمُــــــت...) 
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ٗـــام ٟـــت للهـــالر ال ُـــت و مىحىصاتهـــا اإلاسخلٟـــت لخىُٟـــظ بغامجهـــا اإلاسخل ، نـــٟدت 2011(مدمـــىص ع.،  اإلاخٗل٣ـــت بٗملُاتهـــا اإلاال

14(. 

 ممحزاث ؤوكُت الهُئاث الٗمىمُت و ٖملُاتها اإلاالُت-2

ــت مــً الؿــماث التــي ججٗلهــا جسخلــ٠ ٖــً ؤوكــُت الىخــضاث  جخمحــز ؤوكــُت والٗملُــاث اإلاالُــت للهُئــاث الٗمىمُــت بمجمٖى

 الا٢خهاصًت الخانت، ومً ؤَم ممحزاتها هظ٦غ ما ًلي:

ـــى - ـــعى َُئـــــاث و ماؾؿــــاث ال٣ُـــــإ الٗمــــىمي الــ ـــ٤ الـــــغبذ َـــــضٞا  حؿـ ُـ ـــل جد٣ ـــ٘، و ال ًمثــ ٗــــت ٖامـــــت للمجخمـ ـــ٤ مىٟ جد٣ُــ

 ؤؾاؾُا لها.

ت(٦مهالر الًغاثب) في خحن حٗخبر ماؾؿاث ؤزغي مغا٦ؼ  - حٗخبر بٌٗ َُئاث ال٣ُإ الٗمىمي مغا٦ؼ بًغاصاث نٞغ

ت...)، ؤي ال ًازظ بمُٗاع  مىاػهت الخ٩لٟت و الٗاثض في ت(٧اإلاؿدكُٟاث و اإلااؾؿاث التربٍى ؤوكُت اإلااؾؿاث  ج٩لٟت نٞغ

 الٗمىمُت.

اهمــــا ج٩لــــ٠ بدىُٟــــظ َــــى الكــــإن فــــي اإلااؾؿــــاث الخانــــت، و  ال ًىحــــض ٖىهــــغ عؤؽ اإلاــــا٫ فــــي اإلااؾؿــــاث الٗمىمُــــت ٦مــــا -

ُٗتجمــىذ لهــا مــً الؿــلُت الخىُٟظًــت و  اٖخمــاصاث ، نــٟدت 2004(الهــاص١ و الخحــر،  مهــاص١ ٖلحهــا مــً الؿــلُت الدكــَغ

17(. 

 ؤنى٫ و مىحىصاث اإلااؾؿاث الٗمىمُت ٖباعة ًٖ مل٨ُت ٖامت. -

 ) الظي ُعنضث له.chapitreمحزاهُت اإلااؾؿاث الٗمىمُت مبىبت، و بالخالي ٧ل ه٣ٟت ًجب ؤن جىحه للٟهل( -

و ٖلُـــه ٞـــان ٦ٟـــاءة ؤي هٓـــام مداؾـــبت ٖمىمُـــت ًخدـــضص بمـــضي اؾـــخجابخه و مغوهخـــه للخٟاٖـــل مـــ٘ َـــظٍ اإلامحـــزاث ؾــــالٟت 

ىتهــا و ًلبــي خاحُــاث  الــظ٦غ  ؿــهل الخىُٟــظ الصــخُذ و الؿــلُم للٗملُــاث اإلاالُــت للضولــت و ًبــحن الىيــُٗت اإلاالُــت لخٍؼ ٌُ بمــا 

.ً  اإلاؿخسضمحن آلازٍغ

اثٟها:-3  ؤَضاٝ اإلاداؾبت الٗمىمُت و ْو

حر بُاهـاث مىزى٢ـت خـى٫ ؤصاء اإلااؾؿـاث الٗمىمُـت و ببـ اٙل طلـ٪ ًخمدـىع الهـضٝ ألاؾاسـخي للمداؾـبت الٗمىمُـت خـى٫ جـٞى

ل٩ـــل الجهـــاث الىنـــُت ؾـــىاء اإلا٩لٟـــت بالغ٢ابـــت ٖلـــى نـــٝغ اإلاـــا٫ او اإلامثلـــت للمجخمـــ٘، و جـــخلخو ؤَـــم اَـــضاٝ اإلاداؾـــبت 

مض و ٖبض هللا،  الٗمىمُت في الاحي  :)46، نٟدت 2005(الهٍى

 إلاىٓمت للٗملُاث اإلاالُت للضولت.الخإ٦ض مً جُب٤ُ ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت و الٟىُت و اللىاثذ ا -

اء بالتزاماتها. - حر هٓام ع٢ابت صازلُت ٞٗا٫ ًخاب٘ جدهُل خ٣ى١ الضولت و الٞى  جٞى

 يمان خماًت اإلاا٫ الٗام. -

ىت. - ل الخٍؼ ىت الٗمىمُت مً احل اجساط ٢غاعاث ناثبت خى٫ مهاصع جمٍى حر بُاهاث خى٫ ويُٗت الخٍؼ  جٞى

حر مٗلىمــاث مىاؾــبت حؿــمذ بىيــ٘ الؿ - ٘ طاث اإلاىٟٗــت الٗامــت و جــٞى ــل اإلاكــاَع ُاؾــاث و الخُــِ اإلاىاؾــبت لخمٍى

 .)22، نٟدت 2002(مدمض حما٫،  ججىُض الهُئاث الٗمىمُت اإلاسخهت لخىُٟظَا ب٨ٟاءة

اث٠ اإلاداؾبت الٗمىمُت ٞخخلخو ُٞما ًلي.  ؤما ْو

 للمؿاءلت: ؤجها ؤصاة -
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ُـــث حؿـــمذ بُاهاتهـــ ُـــذ لــــه، و خ ـــ٤ مـــا زُ ُـــت بدىُٟــــظ محزاهُتهـــا ٞو ا بالخإ٦ـــض مـــً مــــضي التـــزام الهُئـــت(او اإلااؾؿـــت) الٗمىم

ُٗت للهُئـت الخىُٟظًـت خـى٫ نـٝغ اإلاـا٫ الٗـام و مُاب٣ـت ألاَـضاٝ مـ٘ الىخـاثج لخدضًــض  ٣ًهـض بهـا مؿـاءلت الهُئـت الدكـَغ

 الاهدغاٞاث و بحغاء الخصخُداث الالػمت.

 للغ٢ابت: ؤصاة -

ـا جًمً اإلاداؾ  بت الٗمىمُت مً زال٫ ٢ُىصَا ال٣اهىهُت اإلاخمثلت في بلؼام الىخضة الٗمىمُت بمؿ٪ خؿـاباتها و صٞاجَغ

ُت الٗملُــــاث اإلاالُــــت و ؤلاحــــغاءاث اإلاخٗل٣ــــت  و ســــجالتها باهخٓــــام بــــةحغاء ع٢ابــــت ٖلــــى بصاعة اإلاــــا٫ الٗــــام و الخإ٦ــــض مــــً قــــٖغ

 بدىُٟظٍ. 

 الجساط ال٣غاع: ؤصاة -

غ صوعٍــت ٖــً الهُئــاث الٗمىمُــت حؿــمذ اإلاداؾــبت الٗمىمُــ  ت مــً زــال٫ البُاهــاث اإلالخهــت و اإلاجمٗــت و الهــاصعة فــي ج٣ــاٍع

ـ٘ مـً ؤصاء  مً اجساط ٢غاعاث خى٫ ؤلاًغاصاث الٗامت و الى٣ٟاث الٗامت و ٦ظا اجساط ٢غاعاث خى٫ ؤلاحغاءاث اإلام٨ىت للٞغ

 اإلااؾؿاث الٗمىمُت و جغقض بهٟا١ اإلاا٫ الٗام.

ال  -  :مؤصاة لئلٞهاح و ؤلٖا

غ صوعٍـــت ٖـــً ؤصاء الهُئـــاث الٗمىمُـــت و حٗلهـــا مخاخـــت   خُـــث ًم٨ـــً يـــمان طلـــ٪ مـــً زـــال٫ بزـــغاج ٢ـــىاثم مالُـــت و ج٣ـــاٍع

 إلاؿخسضمحها لالَإل ٖلحها.

ٚحــر ؤن ازـــخالٝ َبُٗـــت ا٢خهـــاصًاث الــضو٫ ٖـــً بًٗـــها الـــبٌٗ و ازــخالٝ ٢ىاهُجهـــا الا٢خهـــاصًت و اإلاالُـــت و الجباثُـــت  و 

ت، ٞاهـــه ًهـــٗب  بحـــغاء م٣اعهـــاث ُٞمـــا بـــحن الهُئـــاث الٗمىمُـــت مـــً صولـــت ألزـــغي و ال ًم٨ـــً م٣اعهـــت ؤصاءَـــا ٖبـــر الاؾـــدثماٍع

ؿــــمى باإلاٗــــاًحر اإلاداؾــــبُت الضولُــــت  ٌُ مسخلــــ٠ الٟتــــراث. و لل٣ًــــاء ٖلــــى َــــظٍ ال٣ٗبــــاث ْهــــغث ٖلــــى اإلاؿــــخىي الٗــــالمي مــــا 

ُغح ٦إؾاؽ ؤوؿب للم٣اعهت و ج٣ُُم ألاصاء.ipsasلل٣ُإ الٗام(
ُ
 ) التي ج

 (ipsasٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام)اإلا -2

 (ipsasمٟهىم اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام) -2-1

ٗــٝغ اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام خؿــب الهُئــت اإلاهــضعة لهــا(
ُ
ؿترقــض بهــا ipsasbح ٌُ ــت ٢ىاٖــض  ) بإجهــا مجمٖى

تراٝ و ال٣ُاؽ و الٗغى و ؤلاٞهاح اإلاخٗل  ٣ت بالٗملُاث و ألاخضار اإلاالُت طاث الٛغى الٗام.في الٖا

ـــُِ  ــ ــــىمُحن لخىمـ ـــــبحن الٗمــ ـــا للمداؾـ ـــــل مغحٗـــ ــــام جمثـ ــــت لل٣ُــــــإ الٗــ ـــــبت الضولُــ ـــ٠ ؤن مٗــــــاًحر اإلاداؾـ ــ ـ ـــً الخٍٗغ ــ ؿــــــخيخج مـ َو

تـــراٝ و ال٣ُــــاؽ للٗملُـــاث اإلاالُــــت الهـــاصعة ٖــــً الهُئـــاث الٗمىمُــــت ختـــى مغخلــــت  مماعؾـــاتهم اإلاداؾــــبُت مـــً مغخلــــت الٖا

ـ٘ حـىصة ؤلاٞهـاح اإلاـالي الٗمـىمي وجًـمُجها اإلاىزى٢ُـت الالػمـت و الكـٟاُٞت الٗغى و ؤلا  ٞهاح ، و طل٪ ؾُٗا مجها هدى ٞع

 اإلاُلىبت بما ًىاؾب اخخُاحاث مسخل٠ اإلاؿخسضمحن.

 (:ipsasؤَمُت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام)-2-2

ت ه٣اٍ ؤَمها  ما ًلي:جيب٘ ؤَمُت مٗاًحر  اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في    مجمٖى

 جمثل ؤؾاؾا لخىخُض اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت للٗملُاث اإلاالُت اإلادكابهت في ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام. -
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خماص ٖلحها في اجساط  - حؿمذ بخىخُض َغ١ ٖغى البُاهاث اإلاالُت لل٨ُاهاث الٗمىمُت، خُث ًم٨ً م٣اعهتها و الٖا

 ال٣غاع.

ـــــ٤ - ــــى  حؿـــــاٖض ال٣ـــــىاثم اإلاالُـــــت اإلاٗـــــضة ٞو ـــخد٣ا١ ٖلـ مٗـــــاًحر اإلاداؾـــــبت الضولُـــــت لل٣ُـــــإ الٗـــــام ٖلـــــى ؤؾـــــاؽ الاؾــ

 الخسُُِ و ج٣ُُم ؤصاء الىخضاث الٗمىمُت ٖبر ٞتراث مالُت مسخلٟت.

غ مهىـــت اإلاداؾـــبت و  - ـــ٤ مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام ؾـــُضٞ٘ هدـــى جُـــٍى بٖـــضاص مداؾـــبت ٖمىمُـــت ٞو

اصة الُلب ٖلحها ٖاإلاُا.  ٞغى حٗلُمها و ٍػ

ويـ٘ هٓـام مداؾــبت ٖمىمُـت مؿــخمض مـً مٗــاًحر اإلاداؾـبت الضولُــت لل٣ُـإ الٗــام ٌؿـمذ با٢خهــاص اإلاـا٫ وعبــذ  -

حر الجهض و ٌٗؼػ ٦ٟاءة هٓم اإلاداؾبت الٗمىمُت زانت في الضو٫ الىامُت.  الى٢ذ و جٞى

٤ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام ٖلـى اؾـاؽ الاؾـخد٣ا١  - ًم٨ـً مـً بٖضاص هٓام مداؾبت ٖمىمُت ٞو

 خماًت اإلاا٫ الٗام و الخض مً الٟؿاص.

ًـــضٖم الاهدكـــاع الٗـــالمي إلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام بوكـــاء َُئـــاث مهىُـــت مخسههـــت و ًـــاصي بلـــى  -

غ الخٗلُم اإلاداؾبي.  جٍُى

و ٢ــىاهحن جــضٞ٘ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولــت لل٣ُــإ الٗــام بمغاحٗــت ال٣ــىاهحن اإلاىٓمــت إلاهىتــي اإلاداؾــبت و الخــض٤ُ٢  -

 ال٣ُاٖاث ألازغي طاث الٗال٢ت و ًضٖم الخيؿ٤ُ ُٞما بُجها بما ًخماشخى و اإلاغوهت اإلاُلىبت في هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت.

 (: ipsasمؼاًا جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام)-2-3

٣ــــا إلاٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُــــت لل٣ُــــإ ــــت مجهــــاipsasالٗــــام( جد٣ــــ٤ الــــضو٫ التــــي جُبــــ٤ مداؾــــبت ٖمىمُــــت ٞو  ) مؼاًــــا مخىٖى

(jeans & jacques, 2008): 

 مالُت الضولت و الهُئاث الٗمىمُت:جُٟٗل ٖملُاث الغ٢ابت الٗمىمُت ٖلى  -

و ال ) حُٗـــى ؤَمُـــت للبٗـــض الا٢خهـــاصي للىخـــضاث الٗمىمُـــت، ipsasٖلـــى يـــىء مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام( 

ــ٤ ألاؾــاؽ  ٨ًخٟــي بمُاب٣ــت ؤلاًــغاصاث و اإلاهــاٍع٠ مــ٘ اإلاحزاهُــت اإلاٗخمــضة ٦مــا َــى مخبــ٘ مــ٘ هٓــام اإلاداؾــبت الٗمىمُــت ٞو

) ًغا٣ٞـه جـضُٖم بحــغاءاث ipsasالى٣ـضي(الا٦خٟاء بـاإلآهغ ال٣ـاهىوي للٗملُـاث اإلاالُـت)، ٞخُبُـ٤ مٗـاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت(

الضازلُــت، و َــظا مــل ًــاصي بلــى يــمان هٓــام ع٢ابــت مالُــت و مداؾــبُت ٖلــى الهُئــاث الغ٢ابــت الضازلُــت و جُٟٗــل اإلاغاحٗــت 

الٗمىمُـــت و يـــمان ؤمـــان لىٓمهـــا آلالُـــت للمداؾـــبت الٗمىمُـــت ممـــا ًمىـــ٘ الٛـــل و الخداًـــل و ٌؿـــمذ بخجىـــب ألازُـــاء او  

 ا٦دكاٞها في الى٢ذ اإلاىاؾب. 

 جُٟٗل صوع اإلاغاحٗت الخاعحُت: -

ت ٦هُئت ألامم اإلاخدضة واإلاىٓماث الخابٗت لهـا و البىـ٪ الـضولي و نـىضو١ الى٣ـض الـضولي و البىـ٪ بٗض ب٢غاع الهُئاث الضولُ 

٣ــي للخىمُـــت...بخدىلها هدـــى اٖخمـــاص مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت لل٣ُــإ الٗـــام( )،هـــي الُـــىم حؿـــعى للًـــِٛ ٖلـــى ipsasؤلاٍٞغ

حؿـمذ لهـا بمغا٢بـت نـٝغ ألامـىا٫ اإلا٣تريـت، و جىصــخي  الـضو٫ اإلاؿـخُٟضة مـً صٖمهـا  (ؤو بٖاهاتهـا )اإلاـالي ؤن حٗخمـض مٗـاًحر 

و جا٦ــض بإجهــا ألاوؿــب إلاغا٢بــت ال٣ُــإ الٗمــىمي و جا٦ــض ٖلــى َلــب زــضماث مغاحعــي الخؿــاباث مــً  ipsasبةجبــإ مٗــاًحر 

 َٝغ الضولت و ماؾؿاتها الٗمىمُت لل٣ُام بهظٍ اإلاهمت.
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 ُٞت و مهضا٢ُت البُاهاث اإلاالُت:يمان قٟا -

ٞــــ٤ مٗـــــاًحر اإلاد ) ٞـــــان الٗملُـــــاث اإلاالُـــــت للهُئـــــاث الٗمىمُـــــت اإلاخٗل٣ـــــت بـــــال٣غوى و ipsasاؾـــــبت الضولُـــــت لل٣ُـــــإ الٗـــــام(و

سجل في خُجها و ج٣ـُم ب٣ُمتهـا الؿـى٢ُت و ال ًم٨ـً الخالٖـب بهـا ؤو 
ُ
ً مً اإلاىعصًً و الاؾخٟاصة مً زضماث الٛحر ح الخمٍى

اصة ٖلى ؤن اإلاغح٘ الضولي( اإلاٗىُـت باإلٞهـاح ٖـً طلـ٪ فـي ال٣ـىاثم اإلاالُـت ألاؾاؾـُت  ) ًلؼم اإلااؾؿاثipsasجطخُمها، ٍػ

ؤو ج٣ــضًم جٟؿــحراث فــي اإلالخــ٤،و ًا٦ــض ٖلــى جــض٤ُ٢ بُاهاتهــا مــً َــٝغ مغاحــ٘ خؿــاباث، و َــى مــا مــً قــإهه ؤن ًدــض مــً 

 الخالٖب و الٛل في البُاهاث اإلاالُت للهُئاث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت.

 :ج٣لُو ٞترة جدًحر الخؿاباث الخخامُت -

ى ٨ٖــــ مـــا ٧ــان خانـــال مـــ٘ ؤهٓمـــت اإلاداؾــبت الٗمىمُـــت اإلادلُـــت التـــي ٧اهــذ حســـجل جـــإزغا ًهـــل بلــى ؾـــىت فـــي بٖـــضاص ٖلــ 

ت، ٞــــان َــــظٍ الىيــــُٗت مــــ٘ مٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام( ) ؾُخصــــدر، و  ipsasالخؿــــاباث الخخامُــــت الؿــــىٍى

 ا٢ل.   ًهبذ ألامغ مم٨ىا في زال٫ زالر ؤقهغ ؤو 

ؼ الخى٦مت -  :في ال٣ُإ الٗمىمي حٍٗؼ

) الخى٦مــت فــي ال٣ُــإ الٗمــىمي و طلــ٪ OCDEحصــج٘ اإلاىٓمــاث التــي جُبــ٤ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام ٥(

٣ـت ؾـهلت و مٟهىمـت مـً  ا ؤصاة لئلٖالم و جدلُل خؿاباث الضولت و َُئاتها الٗمىمُت، خُـث حٗـغى بُاهاتهـا بٍُغ باٖخباَع

ـــــىان الا٢خهــــاصًحن،  ـــل ألٖا ـــل ٧ــ ـــ٤ ٢بـ ــ ـــها الىخــــضاث الا٢خهـــــاصًت الخانـــــت ٞو ـــي حٗغيــ ًــــمىجها بخلـــــ٪ التــ ـــي م و هـــــي قـــــبحهت فــ

ias/ifrs . 

 :بباٙل للمؿخسضمحن -

) بلى يمان ؤًٞل جدلُل للبُاهاث مً ٢بل مؿخسضمحها، و باليؿبت ipsasتهضٝ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام(

ُئاتهــا و ماؾؿــاتها الٗمىمُـــت ٞــان اإلاؿــخسضمحن ألا  ؾاؾـــُحن لبُاهاتهــا اإلاداؾــبُت َـــم اإلاــاهدحن و اإلا٣غيــحن مـــً للضولــت َو

) ٣ًـضم لهــم ؤخؿــً ٞهـم خــى٫ وحهــت ipsasاإلااؾؿـاث اإلاالُــت الضولُــت، خُـث ٌٗتــٝر َــاالء ؤن اإلاغحـ٘ اإلاداؾــبي الــضولي (

بت الــى الخ ــ٤ الًــٍغ ىــت الضولــت ٖــً ٍَغ ٨ــم ؤمــىالهم مــً َــٝغ الــضو٫ اإلاؿــخُٟضة، و ٌؿــمذ للجمهــىع باٖخبــاٍع ممــى٫ لخٍؼ

ىان الا٢خهاصًحن الٗمىمُحن.  ٖلى ٦ٟاءة اؾخسضام َظٍ ألامىا٫ مً َٝغ مسخل٠ ألٖا

 .اإلاداؾبُتال٣اهىهُت و   آلُاتهاث الٗمىمُت و ئاخى٦مت الهُزاهُا: 

 : مٟهىم الهُئاث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت-1

٤ اإلاُٗـاع اإلاخبـ٘ (٢ـاهىوي  ّغِٞـذ بإجهـا بصا -جىحض ٖضة حٗاٍع٠ م٣ضمت للماؾؿت الٗمىمُت و طل٪ ٞو
ُٖ عي...)، و٢ـض 

ــــت  ــــت اإلاغ٦ٍؼ ــــت ٖامــــت جخمخــــ٘ بالصخهــــُت ال٣اهىهُــــت و باالؾــــخ٣ال٫ اإلاــــالي و ؤلاصاعي و جــــغجبِ بالؿــــلُاث الاصاٍع مىٓمــــت اصاٍع

ت الىناثُت، و هي جضاع و حؿحر  باألؾلىب ؤلاصاعي الالمغ٦ؼي لخد٣ُـ٤  اإلاسخهت بٗال٢ت الخبُٗت و الخًٕى للغ٢ابت ؤلاصاٍع

 . )307، نٟدت 2005(ٖىابضي،  مدضصة في هٓامها ال٣اهىويؤَضاٝ ٖامت 

 و ٌكحر الخٍٗغ٠ الى ان الٗىانغ اإلامحزة للماؾؿت الٗمىمُت هي:

 ميكإة مً َٝغ الضولت.-

 تهضٝ لخد٤ُ٣ اإلاىٟٗت الٗامت لهالر اإلاجخم٘.-
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ا( او اصاعتها) مًبٍى باَاع ٢اهىوي مد-  ضص.حؿُحَر

ت. - ت اإلاغ٦ٍؼ  جدذ ع٢ابت الؿلُت الاصاٍع

 و ٖلى اؾاؽ َظا الخٍٗغ٠ همحز ما ًلي:

ت ٧الىالًت و البلضَى...-  اإلااؾؿت الٗمىمُت الاصاٍع

اث...-  اإلااؾؿت الٗمىمُت الٗلمُت ٧الجامٗاث و الثاهٍى

 اإلااؾؿت الٗمىمُت الخضمُت ٧اإلاؿدكُٟاث...-

ت-  ٦هىاص٤ً ايان الاحخماعي... اإلااؾؿت الٗمىمُت الا٢خهاصًت الخجاٍع

٠ الحى٦مت -2  :حٍٗغ

٠ مــــً ٢ُــــل الهُئــــاث الضولُــــت و  ؤُُٖــــذ ، ٞدؿــــب البىــــ٪ الــــضولي  ألا٧ــــاصًمُحنللخى٦مــــت ٖــــضة حٗــــاٍع ـــحن باإلاىيــــٕى اإلاهخمـ

)WB اإلاـــىاعص الا٢خهـــاصًت للمجخمـــ٘ ب٨ٟـــاءة ٖالُـــت بهـــضٝ  بصاعة)، حٗـــٝغ الخى٦مـــت ٖلـــى اجهـــا الخالـــت التـــي جـــخم مـــً زاللهـــا

 لخىمُت.جد٤ُ٣ ا

 و ًُٟضها َظا الخٍٗغ٠ في اؾخسالم ما ًلي:

 .بصاعة ؤؾلىبالخى٦مت  ؤن -

 للمىاعص الا٢خهاصًت للمجخم٘. ألامثلالاؾخٛال٫ خى٫  ًهب اَخمامها  -

ُٟت الدؿُحر الخمحز ح -  جىُٟظًت). بصاعةو  بصاعة(مجلـ  خحنٖالُو ٞٗالُت  ب٨ٟاءةؿخضعي ْو

غا٧ٝل جد٤ُ٣ جىاػن بحن مهالر  بلىتهضٝ  - اصة زغوة اإلاجخم٘. ألَا  مً زال٫ َضٝ الخىمُت و ٍػ

ها مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي و الخىمُت( اإلااؾؿـاث، و  بصاعةالىٓـام الـظي ًـخم مـً زاللـه جىحُـه و  بإجهـا) OCDEو حٗٞغ

غاًٝدضص الخ٣ى١ و اإلاؿاولُاث بحن مسخل٠  ، اإلاهـالر ؤصـخابو ؤلاصاعة طاث الهلت بيكاٍ اإلااؾؿت، ٦مجلــ  ألَا

ــاع اجســاط ال٣ــغاعاث بكــإن اإلااؾؿــت، ٞهــي  بحــغاءاثو ًدــضص ٢ىاٖــض و  الــظي ًــخم مــً زاللــه ويــ٘ اَــضاٝ اإلااؾؿــت و  ؤلَا

ـغ لجىـت ٧ـاصبحري ()88، نٟدت 2014(ٖبضي،  وؾاثل جد٣ُ٣ها و الغ٢ابت ٖلحها ـذ فـي ج٣ٍغ ٞغ ُٖ  cadbury comitee.  و ٢ـض 

reportٖ ( اإلااؾؿـــت و ع٢ابـــت  بصاعة بلـــىهٓـــام مخ٩امـــل للغ٢ابـــت ٖلـــى الىـــىاحي اإلاالُـــت و ٚحـــر اإلاالُـــت ، ًـــاصي جُب٣ُهـــا  ؤجهـــالـــى

 .)60، نٟدت 2016(خىلي،  ٖملُاتها بك٩ل مد٤٣

ًُ  بَاع  هيلخى٦مت ا ال٣ى٫ بانو ٖلُه ًم٨ً  ) مـ٘ الهُئـتاإلااؾؿـت(او ٖال٢ـاث دـضص اإلاؿـاولُاث و ًـىٓم حؿُحر ماؾسـخي، 

ــغاٝ  ُــ٤ مسخلــ٠ ألَا اإلاىٓمــت  ؤلاحــغاءاثاإلاسخلٟــت صون حٗــاعى، مــً زــال٫ جُبُــ٤ اللــىاثذ و ال٣ــىاهحن و  ؤَــضاٞهملخد٣

 و الكٟاُٞت بالجىصة اإلاُلىبت لخد٤ُ٣ مىٟٗت إلاؿخسضمحها. ؤلاٞهاحو يمان   للمهام،

 :مباصت الحى٦مت-2-1

  
ُ
ـــغاٝمـــً ٢بـــل ٧ـــل  بجباٖـــهاإلاسُـــِ الخـــىحُهي الىاحـــب ٗخبـــر مبـــاصت الخى٦مـــت بمثابـــت ح طاث اإلاؿـــاولُت و الغ٢ابـــت فـــي  ألَا

) مبــــاصت لخى٦مــــت اإلااؾؿــــاث، 05زمؿـــت( 2004اإلااؾؿـــت، و ٢ــــض خــــضصث مىٓمــــت الخٗـــاون الا٢خهــــاصي و الخىمُــــت مىــــظ 

صخي،  جخلخو ُٞما ًلي  .)03، نٟدت 2012(جدَغ

 :ٞٗا٫ لخى٦مت اإلااؾؿاث َاع يمان وحىص ب -
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ــــاع  بن  ٩ًــــىن  ؤناإلاالُــــت، و  ألاؾــــىا٩ً١ــــىن مصــــجٗا ٖلــــى الكــــٟاُٞت و ٦ٟــــاءة  ؤنالٟٗــــا٫ لخى٦مــــت اإلااؾؿــــاث ًجــــب  ؤلَا

ـــ٘  ــــاممخىا٣ٞــــــا مـــ ُٗت، و  ألاخ٩ــ ــــت و  ؤلاقــــــغاُٞتًدــــــضص بىيــــــىح مؿــــــاولُاث و نــــــالخُاث الؿــــــلُاث  ؤنالدكــــــَغ و الخىُٓمُــ

 الخىُٟظًت.

 :إلاؿاَمحن و خماًت خ٣ى٢هملت بحن ااإلاٗاملت الٗاص -

ت للمؿـاَمحن بمـا ٞـحهم  بَـاع ًًمً  ؤنًيبغي   ، و ًًـمً لهـم الخـ٤ ألاحاهـبو  ألا٢لُـتالخى٦مـت الٟٗـا٫ مٗاملـت مدؿـاٍو

ت ٖـً اإلااؾؿـت و ذ و اإلاكـاع٦ت فـي  فـي في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الًـغوٍع الى٢ـذ اإلاىاؾـب، و ًًـمً خ٣هـم فـي الخهـٍى

ــت فـي اإلااؾؿــت.اجسـاط ال٣ــغاعاث التـي جخٗلــ٤  ٍغ ؤّمـا ٖــً الهُئـاث و اإلااؾؿــاث الٗمىمُـت ُٞجــب ؤن ج٩ــىن  بـالخٛحراث الجَى

اإلاٗاملت ٖاصلت بحن ٧ل اإلاىاَىحن و م٘ ألاحاهب، و خماًت خ٣ى٢هم و بجاخت الٟغنت لهم للمكاع٦ت في ًىاء ال٣غاعاث التي 

ت الخالُت و اإلاؿخ٣بلُت.  حٗجي قاوجهم الخىمٍى

 :و الكٟاُٞت ؤلاٞهاح -

ـــاحًـــــخم  ؤنًيبغــــي  يؤ  و اإلاٗلىمــــاث اإلاهمـــــت اإلاخٗل٣ــــت باإلااؾؿـــــت، ُٞجـــــب  ألاخـــــضارالؿـــــلُم و الصــــخُذ ٖـــــً ٧اٞــــت  ؤلاٞهـ

جغؾــم الخُــِ و الؿُاؾــاث فــي قــٟاُٞت، و  ؤنو هخــاثج اإلااؾؿــت، و ًجــب  ألاصاءٖــً الىيــ٘ اإلاــالي و ماقــغاث  ؤلاٞهــاح

تؤلا جسً٘ اإلاماعؾاث  ؤنًجب   للمداؾبت و الغ٢ابت. صاٍع

 :في جد٤ُ٣ الغ٢ابت الٟٗالتمؿاولُاث مجلـ ؤلاصاعة جدضًض  -

ًبـــظلىا حهـــضَم لهـــالر اإلااؾؿـــت و  ؤنبمهـــامهم ٖـــً صعاًـــت جامـــت، و ؤلاصاعة مجلــــ  ؤًٖـــاء٣ًـــىم  ؤنجخُلـــب الخى٦مـــت   

اإلااؾؿـت لُخم٨ىـىا مـً  بصاعةمؿـخ٣لحن ٖـً ؤلاصاعة مجلـ  ؤًٖاء٩ًىن  ؤناإلاؿاَمحن بها، و لًمان َظا اإلابضؤ ًًٟل 

ـــم ــ ٣ـــــــا للؿُاؾـــــــاث اإلادــــــــضصة و الىخـــــــاثج اإلاد٣٣ــــــــت الخ٨ــ ُت ٖلــــــــى قـــــــاون اإلااؾؿــــــــت ٞو ـــــخاجت،  بمىيـــــــٖى ــــي و شـــ ــ ، 2007(ٖلـ

 . )83-82الهٟداث 

ؼ خى٦مت  آلُاث-2-2  الهُئاث الٗمىمُت:حٍٗؼ

ــت الىؾــاثل التــي ًــخم جىُٟــظَا بهــضٝ جغقــُض و جىحُــه و ع أب٣هــض ًُ  ُــا، فــي ؤلاصاعة ٢ابــت ؾــلى٥ لُــاث الخى٦مــت مجمٖى الٗل

ـــغاٝؾـــبُل جد٣ُـــ٤ مهـــالر اإلاؿـــاَمحن و  ، الهـــٟداث 2011(عاضـــخي،  و الـــخسلو مـــً خـــضة مكـــ٩لت الى٧الـــت ألازـــغي  ألَا

ــــى ؤّمـــــا ٖلـــــى مؿـــــخىي الهُئـــــاث و اإلااؾؿـــــاث الٗمىمُـــــت ٞخ٩ـــــىن ألحـــــل جد٣ُـــــ٤ اإلاىٟٗـــــت الٗامـــــت و ال٣ًـــــ. )446-447 اء ٖلـ

 الٟؿاص.

حن و همحز   ؼ الخى٦مت في اإلااؾؿاث الٗمىمُت َما  آلالُاثمً هٖى تٚحر مداؾبُت ( آلُاثمداؾبُت و  آلُاث: لخٍٗؼ  بصاٍع

 و جىُٓمُت و ع٢ابُت).

 :و جخٗل٤ ب٩ل مً : اإلاداؾبُت آلالُاث-2-2-1

غ اإلاالُت و  -  :و اإلاغاحٗت  اإلاداؾبتمٗاًحر الخ٣اٍع

ـؼ الخى٦مـت، خُـث ًـخم ٖلـى  آلالُاث بخضيو اإلاغاحٗت  جمثل مٗاًحر اإلاداؾبت   بجبـإمٗـاًحر اإلاداؾـبت  ؤؾـاؽاإلاهمت لخٍٗؼ

ــــى  ــــــخم  ٖلــ ــــاؽ اإلاداؾــــــبي، ٍو ـــراٝ و ال٣ُــ ــــلُمت لالٖتـــ ــــاؽال٣ىاٖــــــض الؿــ ــــت  ؤؾــ ـــإمٗــــــاًحر اإلاغاحٗــ ــــخُدت  ؤلاحــــــغاءاث بجبـــ الصــ

غ ال٣ــىا ؤصيللمغاحٗـت الضوعٍــت اإلاؿــخ٣لت، و ٢ــض   ؤصيثم اإلاالُـت زــال٫ الثماهِىــاث، و َــظا مــا جُبُــ٤ َـظٍ اإلاٗــاًحر الــى جُــٍى

٨ُـــت  بنـــضاع  بلـــى ٘ حضًـــض فـــي الىالًـــاث اإلاخدـــضة ألامٍغ ؤَمُـــت ٖلـــى  ؤ٦ـــضالـــظي  SARBANES-OXLEYٖلُـــه اؾـــم  ؤَلـــ٤حكـــَغ
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قــغ٧اث اإلاداؾــبت و اإلاغاحٗـــت لًــمان ٦ٟـــاءة  ؤصاءجىنــِخه بمغا٢بـــت  بلــى بيـــاٞتالــت، ٗو قــٟاُٞت ٞ بٞهـــاح آلُــاثوحــىص 

 .)192، نٟدت 2010(ابغاَُم،  مهامها ؤصاء

 :اإلاغاحٗت الضازلُت -

 بصاعةفـي ؤلاصاعة ٞاٖلُت هٓام ع٢ابتها الضازلُت، و الخيؿ٤ُ م٘ مجلــ  جإ٦ُضحؿاٖض اإلاغاحٗت الضازلُت اإلااؾؿاث ٖلى  

و جبُٗتهـا ؤلاصاعة خ٣اللُت اإلاغاحٗـت الضازلُـت ٖـً ٖلـى حـىصة مماعؾـت اإلااؾؿـت لٗملُاتهـا، و طلـ٪ الؾـ الخإ٦ُضاإلاساَغ، و 

 .صاعةؤلا إلاجلـ 

 :اإلاغاحٗت الخاعحُت -

ــؼ الخى٦مـــت باإلااؾؿـــت مـــً زـــال٫  ؤَمُـــتجخطــر   اإلاغاحـــ٘ الخـــاعجي لغؤًـــه الٟجـــي اإلاداًـــض  ءاببــضاإلاغاحٗـــت الخاعحُـــت فـــي حٍٗؼ

 خى٫ نض١ و مىزى٢ُت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت الىاعصة في ال٣ىاثم اإلاالُت.

 :ن اإلاغاحٗتلجا -

ا، و طلـــ٪ مـــً زـــال٫ صوعَـــا خـــى٫ مىزى٢ُــــت و  ان وحـــىص لجـــان مغاحٗـــت باإلااؾؿـــت حٗجـــى بخُبُـــ٤ الخى٦مـــت ٌٗخبـــر يـــغوٍع

ُدبٗه  هٓـام الغ٢ابـت الـضازلي و مـا ؾـ صاءؤالٗلُـا، ًٞـال ٖـً جدؿـحن حـىصة  صاعةلـئل  مؿاهضتهامهضا٢ُت ال٣ىاثم اإلاالُت و 

٘ ٦ٟاءة   .)19، نٟدت 2009(مجضي،  ٖملُت اإلاغاحٗت ؤصاءمً ٞع

 اإلاداؾبُت:ٚحر  آلالُاث-2-2-2

ــتهــي جلــ٪ التــي لهــا ٖال٢ــت بالٗىانــغ الغ٢ابُــت و الخىُٓمُــت و ؤلا  للماؾؿــاث بهــٟت ٖامــت، وهجــض يــمجها الكــٟاُٞت،  صاٍع

الخـٔ ؤلاٞهـاح)، اإلاؿاءلت، اإلاكاع٦ت، الًبِ ال٣اهىوي(الخ٨م بال٣ـاهىن)، اإلاؿـاواة (الٗضالـت َـظٍ الٗىانـغ حٗجـي  ؤن، ٍو

 ماؾؿاث الضولت (الٗمىمُت) و ماؾؿاث ال٣ُإ الخام ٖلى خض ؾىاء. و ُٞما ًلي ٖغى بٌٗ مجها.  

 :الكٟاُٞت -

  
ُ
اثح  ٗـٝغ الكـٟاُٞت ٦مهـُلر ٌكـحر بلـى مبـضؤ زلـ٤ بِئـت ًـخم زاللهـا حٗـل اإلاٗلىمـاث ٖـً الٓـغوٝ وال٣ـغاعاث والخهـٞغ

غاٝ اإلاكاع٦ت  ٫ بلحها بؿهىلت و ويىح، وال٣اثمت ٢ابلت للىنى  ًٖ الخمثُل  ٞهي حٗبر، الؿى١ في ٢ابلت للٟهم ل٩اٞت ألَا

ــــ٤ اإلاٗـــاًحر الخانــــت  مٗــــامالث اإلااؾؿـــت و  الهـــاص١ للمٗلىمـــاث ٖــــً ؤخـــضار الـــىاعصة فــــي ال٣ـــىاثم اإلاالُــــت التـــي ؤٖـــضث ٞو

 . )10، نٟدت 2013َالٖت، (بً الُاَغ و بى  صولُا بةٖضاصَا

 :)12، نٟدت 2013(عمُضي و ٞغج،  ؤجهابالٛت للماؾؿاث، خُث  ؤَمُتو للكٟاُٞت 

ـــى - ــ ـــــت ٖلــ ـــــٟاُٞت ألي ماؾؿــ ـــمذ الكــ ــ ـــــض حؿــ ـــــام و  جإ٦ُــ ـــإ الخــ ــ ــــت وال٣ُــ ـــــام والخ٩ىمـــ ـــــغؤي الٗــ ـــــام الــ ـــــضا٢ُتها ؤمــ مهــ

ـخذ ؤبـىاب َـظٍ اإلاىٓماث الضولُت، و ًخد٤٣ طلـ٪ مـً زـال لـه ٞو ـالن ٖـً اليكـاٍ وؤَضاٞـه ومهـاصع جمٍى ٫ الهـض١ وؤلٖا

 اإلاىٓمت ؤمام الجمُ٘.

ج٣ُــُم ال٣ـغاعاث و ؤلاحـغاءاث اإلاخســظة  الكـٟاُٞت اإلاــىاَىحن مـً الخهـى٫ ٖلـى خ٣هــم فـي مغا٢بـت و ٞهـم و جم٨ـً -

 .و مؿاءلتهم ًٖ ٧ل ما ًخٗل٤ بدؿُحر و بصاعة اإلاا٫ الٗام اإلاؿئىلحنمً ٢بل 

ــت و الخىُٟظًــت، وبخــضار الخ٩امـــل  حٗمــل - اث ؤلاصاٍع الكــٟاُٞت ٖلــى جد٣ُــ٤ جـــغابِ اإلااؾؿــت ٖلــى حمُــ٘ اإلاؿـــخٍى

ـــحن ؤَـــــضاٞها، و  ـــا  بٞكـــــاءبــ ـــرابِ اإلاجخمعـــــي بمــ ـــــت التــ ـــم، وج٣ٍى ـــاػ و الخؿــ الىٓـــــام و الاهًـــــباٍ، و الخـــــغم و الض٢ـــــت و الاهجــ
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ء وحٗمُـ٤ ؤع٧ـان الضًم٣غاَُـت و ؤلاؾـهام فـي بىـاء ًيسجم م٘ الخ٣ى١ الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت للٟئاث اإلاهمكت و ال٣ٟـغا

 ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت.

 :اإلاؿاءلت -

ـــي    ـــحن اإلاٗــــاوي التـ ـــر ٖــــً )14، نــــٟدت 2013(عمُــــضي و ٞــــغج،  ؤجهــــا للمؿــــاءلت ؤُُٖــــذمــــً بـ  و الضولــــت التــــزام حٗبـ

ــ٘ بهــضٝ بهــااإلاىــٍى  ىاحبــاثلل مماعؾــاتها َبُٗــت ٖــً خؿــاب بخ٣ــضًم الخ٩ىمُــت ماؾؿــاتها  ٞٗالُتهــا. ٦مــا ٦ٟاءتهــا و  ٞع

ا حؿحر ألامىع  ؤن مً الخد٤٣ بم٣خًاَا ًخم التي وألاؾالُب الٗملُاث مً حملت اإلاؿاءلت حٗجي  ٣  لها، مسُِ َى إلاا ٞو

 يـــمً ًـــخم ألاصاء ؤن مـــً الخد٣ـــ٤ مجهـــا ال٣هـــض مدا٦مـــت،بل ؤو جد٣ُ٣ـــا لِؿـــذ ٞهـــي لـــظل٪ اإلاؿـــخُإ، يـــمً ؤ٢صـــخى و

٣ا ٍ اإلادضصةؤَغ   الٟاٖلُت. و ال٨ٟاءة مً خمحزُم  مؿخىي  بلى بالىٓام(ؤو اإلااؾؿاث) للىنى٫  ٖلحها مخ٤ٟ إلاٗاًحر ٞو

 :اإلاداؾبت -

ــــتؤلا  و ال٣اهىهُــــت للمؿــــاءلت جىلــــىا مىانــــب حؿـــُحر قــــاون اإلااؾؿــــت الــــظًًبزًــــإ  اإلاداؾــــبت حٗجـــي  بػاء وألازال٢ُــــت صاٍع

 ؤٖمالهم. و ٢غاعاتهم

 :اإلاكاع٦ت -

  التي آلالُاث حمُ٘ ٦تحٗجي اإلاكاع 
ُ
الخ٨ـم. و ٖلـى اإلاؿـخىي  بصاعة ٖملُـت فـي اإلاكـاع٦ت الخـام و ال٣ُـإ للمـىاَىحن سـى٫ ج

غاٝالجؼجي ٣ًهض بها خ٤ مكاع٦ت ٧ل  خى٫ ال٣غاعاث التي جسو الخُٛحراث  عؤحهم ببضاءطوي اإلاهالر باإلااؾؿت في  ألَا

ت في اإلااؾؿت. ٍغ  الجَى

 :ال٣اهىن جُب٤ُ  -

ُٗت مىاؾبت بما ًسـضم اإلاهـلخت ألاوكُتحر مماعؾت َإمً بحن مٗاهُه ج   ال و الٗامـت الا٢خهاصًت ب٣ىاهحن و جضابحر حكَغ

غ الخماًــت مىاؾــبت اَــغ ٢اهىهُــت ويــ٘ يــغوعة َــظا مــا ًخُلــب الخــام. و ال٣ُــإ وكــاٍ ٌُٗــ٤ و ال٣ٗــىص  للمٗــامالث جــٞى

ا وخؿً الا٢خهاصًت ا (و و ؾحَر  دثماع، ٢اهىن اإلاىاٞؿت، ٢اهىن اإلاؿتهل٪...).هظ٦غ في َظا الؿُا١ ٢اهىن الاؾ اؾخ٣غاَع

جي إلاٗاًحر الخؿاباث الٗمىمُت في جىوـ زالثا:  ؼ خى٦مت في مؿاَماث اإلاجلـ الَى   الهُئاث الٗمىمُت.حٍٗؼ

ٖملُــت انــالخُت إلاىٓىمتهــا اإلاالُــت و اإلاداؾــبُت و طلــ٪ ؾــُٗا مجهــا لخ٨ــَغـ مبــاصت الخى٦مــت و  2013باقــغث جــىوـ مىــظ 

جُا مـً مداؾـُت ٖمىمُـت   (2022 ,وػاعة اإلاالُـت) ؿـاءلتالكـٟاُٞت و اإلا ـاع جد٣ُـ٤ جدـىال جـضٍع خُـث اٖخمـضث فـي َـظا الَا

مبيُـــت ٖلـــى اإلابـــضؤ الى٣ـــضي الـــى مداؾـــبت ٖمىمُـــت مبيُـــت ٖلـــى مبـــضؤ الاؾـــخد٣ا١ مؿـــخمضة مـــً اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُـــت 

غ  إلاؿـخٗملي ال٣ـىاثم اإلاالُـت خُث ف .)ipsasلل٣ُإ الٗام( ي ْلها ًخم ج٣ضًم  نىعة امُىت للىيـُٗت اإلاالُـت للضولـت و جـٞى

 مٗلىمت مالُت حؿخجُب إلاباصت اإلاهضا٢ُت و  الكٟاُٞت، 

 ج٣ضًم اإلاجلـ و اَضاٞه -1

ىمـُِ اإلاداؾـبي جـم اوكـاء َُئـت مهىُـت مسخهـت فـي الخالتي اَل٣تها جىوـ في اإلاجا٫ اإلاداؾـبي، اإلاهمت الانالخُت  في اَاع 

لــــــ٠  باٖــــــضاص مٗــــــاًحر مداؾــــــبُت للضولــــــت و الجماٖــــــاث اإلادلُــــــت و 
ُ
جي إلاٗــــــاًحر الخؿــــــاباث الٗمىمُــــــت " ٧ هــــــي" اإلاجلـــــــ الــــــَى

ٌٗخبر الهُئـت الٗلُـا اإلا٩لٟـت باإلاؿـاثل اإلاداؾـبُت، و هـي َُئـت حٗمـل جدـذ اقـغاٝ وػاعة  و اإلااؾؿاث الٗمىمُت في جىوـ.

 اإلاالُت.
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ــت مــً الاَــضاٝ فــي اإلاجــا٫ اإلاداؾــبي اَمهــا مــا ًلــي و ٌؿــعى اإلاجلـــ الــى جد٣ُــ٤ جي إلاٗــاًحر  مجمٖى (اإلاالُــت، اإلاجلـــ الــَى

 :)2022الخؿاباث الٗمىمُت، 

نــُاٚت ٢ىاٖــض مكــتر٦ت للهُئــاث التــي جــضزل فــي مجــا٫ اإلاداؾــبت الٗمىمُــت ًخٗلــ٤ بخىخُــض و جغقــُض و ج٣ــضًم اإلاٗلىمــت -

 بي اخخُاحاث مسخل٠ اإلاؿخٗملحن(هىاب الكٗب، اإلا٣غيىن، اإلاجخم٘ اإلاضوي...).اإلاداؾبُت التي جل

 ).ipsasج٠ُُ٨ الىٓام اإلاداؾبي في جىوـ م٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام(-

 يمان جىخُض اإلاٗلىمت اإلاداؾبُت باليؿبت إلاسخل٠ م٩ىهاث ال٣ُإ الٗمىمي (الضولـت، الجماٖـاث اإلادلُـتو اإلااؾؿـاث-

 الٗمىمُت).

الالتزام باهجاح مؿاع الاهخ٣ـا٫ مـً الاؾـاؽ الى٣ـضي الـى اؾـاؽ الاؾـخد٣ا١ و اإلاهـاص٢ت ٖلـى خؿـاباث الضولـت و َُا٧لهـا -

٣ه.  الٗمىمُت ٞو

جي إلاٗاًحر الخؿاباث الٗمىمُتمهام -3  اإلاجلـ الَى

ت ٖلــى اإلاؿــاثل اإلاداؾــبُت ، ٞــان اإلاجلـــ   جي إلاٗــاًحر الخؿــاباث الٗم٦هُئــت مكــٞغ (اإلاالُــت،  ًخــىلى اإلاهــام الاجُــت ىمُــتالــَى

2022(: 

٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الخانت بالضولت و الجماٖاث اإلادلُت و اإلااؾؿاث الٗمىمُت، ؾىاء ٧اهذ َظٍ - ًبضي عؤًه في مكاَع

ه او مً َٝغ وػاعاث ممثلت في اإلاجلـ. ٘ م٣ترخت مً َٞغ  اإلاكاَع

 مٗاًحر الخؿاباث الٗمىمُت.ًخىلى جٟؿحر -

 ٣ًضم الاؾدكاعة خى٫ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الهاصعة ًٖ الهُئاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بالخىمُِ اإلاداؾبي.-

غاٝ الازغي.-  ًٟهل و ًبذ في الهٗىباث الخُب٣ُُت للمٗاًحر اإلاداؾبُت و ًجُب ٖلى الاؾخٟؿاعاث اإلاُلىبت مً الَا

 ؾبُت.ًخاب٘ ج٣ضم جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلادا-

٘ احابـــاث لهـــالر اإلاىٓمـــاث - ٣ًـــىم باهجـــاػ الضعاؾـــاث و الابدـــار خـــى٫ اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت لل٣ُـــإ الٗـــام و ًهـــٙى مكـــاَع

 الضولُت اإلاخٗل٣ت باإلاىايُ٘ اإلاداؾبُت.

ُُٟت  ل-4-3 جي إلاٗاًحر الخؿاباث الٗمىمُتالتر٦ُبت الْى  لمجلـ الَى

جي إلاٗاًحر الخؿاباث الٗمىمُتًدك٩ل  مً َُئت اإلاجلـ و اللجان الضاثمت(ال٣اعة) و اماهت اإلاجلـ. و جمثـل  اإلاجلـ الَى

ــــت و بمٗـــــاًحر  ـــبت الٗمىمُـ ـــا٫ اإلاداؾــ ـــي اإلاجــ ـــا فــ ــــت بلحهــ ـــى اإلاهـــــام اإلاى٧لـ ـــــ بـــــالىٓغ الــ ــــب ألاؾاســـــخي للمجلـ اللجـــــان الضاثمـــــت اإلاغ٦ـ

ُت هي:03اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام، و جًم زالر(  ) لجان ٖٞغ

 لت.لجىت مٗاًحر خؿاباث الضو -

 لجىت مٗاًحر خؿاباث الجماٖاث اإلادلُت. -

 لجىت مٗاًحر خؿاباث اإلااؾؿاث الٗمىمُت الخايٗت إلاجا٫ اإلاداؾبت الٗمىمُت. -

اصة ًٖ ؤًٖاءَا الضاثمحن، جًم َظٍ اللجان ؤًٖاء طوي زبراث مهىُت و ؤ٧اصًمُت باإلاىايُ٘ اإلاداؾبُت مجهم:  و ٍػ

ـــراء ا- ــــت الخبـــ ــــىان بهُئــ ــــبُان ًٖــ ـــران مداؾــ ـــــخاطان زبحـــ ـــبت و ؤؾـ جي للمداؾـــ ــــَى ــــىان بــــــاإلاجلـ الــ ــــىوـ و ًٖــ إلاداؾــــــبحن بخــ

 حامُٗان.

ؼ الخى٦مت-2  مؿاَماث اإلاجلـ في حٍٗؼ
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جي إلاٗاًحر الخؿاباث الٗمىمُت ًلٗب ؼ الخى٦مت في الهُئاث الٗمىمُت في جىوـ، و طل٪  اإلاجلـ الَى صوعا مهما ٞحي حٍٗؼ

ت ٖـً الاصاء إلاهمـت اإلاالُـت، ايـاٞت الـى مً زال٫ ٖضة مٓاَغ  اَمها صٖم الكـٟاُٞت اإلاالُـت و  غ  اإلاالُتالؿـىٍى وكـغ الخ٣ـاٍع

.ً ت و ٧ل قهٍغ غ ازغي طاث صوعٍت هه٠ ؾىٍى  ج٣اٍع

مً احل يمان َظٍ اإلاهمـت ؤوكـئذ لجىـت زانـت بـظل٪ اَلـ٤ ٖلحهـا "اؾـم اللجىـت اإلاكـتر٦ت  صٖم الكٟاُٞت اإلاالُت:-2-1

و ممثلحن للمجخم٘ اإلاضوي مً الجمُٗـاث التـي تهـخم بالكـٟاُٞت اإلاالُـت و للكٟاُٞت اإلاالُت" جًم ممثلحن مً وػاعة اإلاالُت 

ً و ج٩ل٠ َظٍ اللجىت بمخابٗت اإلاىايُ٘ الاجُت المُت،  الخى٦مت، ججخم٘ بهٟت صوعٍت ٧ل قهٍغ  :)2016(مغ٦ؼ الٖا

 اؾؿاث الٗمىمُت.وكغ اإلاحزاهُاث الخٟهُلُت للىػاعاث و الجماٖاث اإلادلُت و اإلا-

ا.-وكغ اإلاُُٗاث اإلاٟهلت و اإلادُىت خى٫ جىُٟظ اإلاحزاهُاث اإلاظ٧ىعة-  ٢بًا و نٞغ

 اٖضاص محزاهُت اإلاىاًَ.-

 وكغ الث٣اٞت الجباثُت.-

 وكغ اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت باالمال٥ اإلاهاصعة و مخابٗت جُىعَا.-

 ).2011لؿىت41وكغ ٧ل اإلاٗلىماث و اإلاُُٗاث الٗمىمُت(بمٗجى اإلاغؾىم -

ــــــغاٝ الازــــــغي اإلاؿــــــخٗملت للمٗلىمــــــت -2-2 ــــــالم خــــــى٫ اإلاداؾــــــبت الٗمىمُــــــت: لًــــــمان خــــــ٤ الَا فــــــي مجــــــا٫ الاٞهــــــاح و الٖا

اث  اإلاداؾـــــبُت خــــــى٫ اإلاداؾــــــبت الٗمىمُــــــت ٦ىــــــىاب الكــــــٗب و اإلا٣غيـــــحن و اإلاجخمــــــ٘ اإلاــــــضوي، جيكــــــغ  لهــــــظا الٛــــــغى وكــــــٍغ

 اخهاثُت للمالُت الٗمىمُت، ٞىجض ٞحها:

  :ت اث قهٍغ  ل في:و جخمث وكٍغ

ت إلاخابٗت جىُٟظ محزاهُت الضولت. - ت الكهٍغ  اليكٍغ

  ت (ؾضاؾُت): و اث هه٠ ؾىٍى  ؤَم وزاث٣ه هي:وكٍغ

غ هه٠ الؿىىي للمالُت الٗمىمُت. -  الخ٣ٍغ

  ت اث ؾىٍى  جخًمً الىزاث٤ الاجُت: : وكٍغ

غ اللجىت ال٣ُاُٖت للمالُت الٗمىمُت و الجباًت و الؿى١ اإلاالُت و الخإمحن.-  ج٣ٍغ

غ الؿىىي للمالُت الٗمىمُت.الخ-  ٣ٍغ

ت. ؤلاخهاءاث-  اإلاىحهت لهىضو١ الى٣ض الضولي خى٫ هخاثج اإلاالُت الٗمىمُت الؿىٍى

 زاجمت:

اث الضولــت و الهُئــاث الٗمىمُــت، جمثــل اإلاداؾــبت الٗمىمُــت بخــضي ٞــغوٕ اإلاداؾــبت التــي تهــخم بدســجُل و جلخــُو خؿــاب

ــــت جمثــــــل ؤصاة لخؿــــــً بصاعة اإلاـــــــا٫ الٗــــــام و الخٟــــــاّ و  ـــــخالٝ ؤهٓمــ ـــر ؤن ازــ ــ ـــــه، ٚحـ ـــــضزالتها ٖلُــ ــــي مــ ــــت فــ ـــبت الٗمىمُـــ ــ اإلاداؾـ

اثٟها بال٨ُُٟت التي ًخى٢ٗها اإلاؿخسضم مًو  خُث اإلا٣اعهت و اجساط ال٣غاع.  مسغحاتها مً صولت ألزغي حٗلها ال جًمً ْو

اجسـظث ٦مغحــ٘ ) بةنـضاع مٗـاًحر ipsasbللخـض مـً َـظٍ الٟـىاع١ بــاصع مجلــ مٗـاًحر اإلاداؾـبت الٗمىمُـت لل٣ُــإ الٗـام(و 

للمداؾبت الٗمىمُت في ٦ثحر مً الضو٫ في الٗالم، و ٢ض ؤ٢غث ٦ثحر مً الضو٫ بخُب٣ُها لهظا اإلاغح٘ اإلاداؾبي ٧الىالًـاث 

ا ، بياٞت الى ؤَم اإلاىٓماث اإلاالُت الٗاإلاُت ٧البى٪ الضولي  ٣ُا و ٚحَر ٨ُت و ٦ىضا و هُىػٍلىضا و حىىب بٍٞغ اإلاخدضة ألامٍغ
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) ب٩ىهـه ٌٗـالج مُُٗـاث اإلاداؾـبت الٗمىمُـت ٖلـى ؤؾـاؽ ipsasلي. و ًخمحز اإلاغح٘ اإلاداؾـبي الـضولي (و نىضو١ الى٣ض الضو 

 الاؾخد٣ا١(مبضؤ طممي) و الظي ٌٗخبر ألاوؿب ل٣ُاؽ ؤصاء الىخضاث الٗمىمُت و اإلا٣اعهت ُٞما بُجها.

بــا) حٗمــل ٖلــى جدــى 10(اي   2013و ٖلــى ٚــغاع  َــظٍ الــضو٫، ٞــان جــىوـ و مىــظ جي فــي هٓــام مداؾــبتها ؾــىىاث ج٣ٍغ ٫ جــضٍع

ـــا٫ اإلاداؾــــبي هــــي جي إلاٗــــاًحر الخؿــــاباث الٗمىمُــــت، خُــــث ؤوكــــإث لهــــظا الٛــــغى َُئــــت مخسههــــت فــــي اإلاجـ "اإلاجلـ الــــَى

 ipsasالٗمىمُــت" ؤو٧لــذ لــه ؤصواعا  مسخلٟــت مجهــا بٖــضاص مٗــاًحر خؿــاباث ٖمىمُــت مؿــخمضة مــً اإلاغحــ٘ اإلاداؾــبي الـــضولي

ة مىــــه او مـــــً الهُئــــاث الضولُــــت، بيـــــاٞت الــــى ج٣ــــضًم اؾدكـــــاعاث مداؾــــبُت للهُئـــــاث ج٣ــــضًم جٟؿــــحراث للمٗـــــاًحر الهــــاصع و 

 الٗمىمُت  وهىلُه مهمت جبؿُِ الهٗىباث الخُب٣ُُت اإلاخٗل٣ت باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت.

جي إلاٗـــاًحر الخؿـــاباث الٗمىمُـــتو ـــؼ  فـــي مجـــا٫ الخى٦مـــت و ؤلاصاعة الغقـــُضة، ًلٗـــب اإلاجلــــ الـــَى صوعا مهمـــا فـــي ؾـــبُل حٍٗؼ

َــظا مــً زــال٫ مكــاع٦خه فــي اللجىــت اإلاكــتر٦ت للكــٟاُٞت اإلاالُــت التــي جخــىلى وكــغ اإلاٗلىمــاث اإلاداؾــبُت الٗمىمُــت و  طلــ٪،

غ ص ت مثل جل٪ اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ محزاهُت الضولت، بياٞت بلى جىلُه مؿاولُت وكغ ج٣ـاٍع ت و ههـ٠ ؾـىٍى وعٍـت مسخلٟـت ؾـىٍى

ت جخًمً مٗلىماث مداؾبُت خى٫ ؤصاء اإلااؾؿاث او   لٗمىمُت.قهٍغ

 جخمثل اَم هخاثج الضعاؾت ُٞما ًلي: :البدث هخاثج-

) ٢بـىال لـضي ٦ثحـر مـً صو٫ الٗـالم، و هـي الُـىم حٗخمـضَا ٦مغحـ٘ ألهٓمتهـا ipsasل٣ُذ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت لل٣ُإ الٗام (-

ما٫.ias/ifrsاإلاداؾبُت الٗمىمُت، وحاء طل٪ بٗض هجاح ججغبت مٗاًحر (  ) م٘ ماؾؿاث ٢ُإ الٖا

)ب٣ُـاؽ ألاصاء الا٢خهـاصي لىخـضاث و ٦ُاهـاث ال٣ُـإ الٗـام مـً ipsasهخم مٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىمُت لل٣ُإ الٗـام(ت-2

زـــال٫ الخىحـــه لخُبُـــ٤ ؤؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ (الظمـــت)، و ال ج٨خٟـــي باإلاُاب٣ـــت ال٣اهىهُـــت للٗملُـــاث اإلاالُـــت للضولـــت و َُئاتهـــا 

الى ج٣ضًم مٗلىمت مداؾبُت ناص٢ت ٖـً الهُئـت الٗمىمُـت جهـلر  الٗمىمُت ٦ما َى الخا٫ م٘ ألاؾاؽ الى٣ضي، اياٞت

 الن ج٩ىن ؤؾاؽ للم٣اعهت و اجساط ال٣غاع باليؿبت إلاؿخسضمحها.

) ٦مغحُٗـت للمداؾــبت الٗمىمُـت للضولـت و َُئاتهـا ؾــُُٗض ipsasان اٖخمـاص مٗـاًحر اإلاداؾـبت الٗمىمُــت لل٣ُـإ الٗـام(-3

ـــاع و ألاَمُـــــت لٗملُـــــاث الغ٢ابـــــت ا خبــ لضازلُـــــت و اإلاغاحٗـــــت الضازلُـــــت والخاعحُـــــت فـــــي اإلااؾؿـــــاث الٗمىمُـــــت، و ؾـــــُُٗي الٖا

ً اإلاداؾبي م٩اهخه.  للخٗلُم و الخ٩ٍى

ٗــؼػ -4 ) الخى٦مــت فــي اإلااؾؿــاث و الهُئــاث الٗمىمُــت للضولــت و ipsasجُبُــ٤ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الٗمىمُــت لل٣ُــإ الٗــام( ٌُ

ماث اإلاداؾبُت الالػمت إلاؿخسضمحها، و َى ما حصجٗه مىٓماث صولُت طل٪ الَخمامها باإلٞهاح و الكٟاُٞت و وكغ اإلاٗلى 

 َامت مثل مىٓمت الخٗاون و الخىمُت الاوعبُت و البى٪ الضولي.

ــــت لل٣ُـــــإ الٗـــــام(-5 ـــبت الٗمىمُـ ـــا حٗخمـــــض مٗـــــاًحر اإلاداؾــ ــــىوـ بهـــــغاخت اجهــ ــــذ جـ ـ ـــي انـــــضاع مٗـــــاًحر ipsasاٖتٞر ـــ٘ فــ ) ٦مغحــ

جي  إلاٗاًحر الخؿاباث الٗمىمُت ًخ٨ٟل بظل٪ بهٟخه َُئت مخسههت . إلاداؾبتها الٗمىمُت، و ان مجلؿها الَى

 جىنُاث البدث: جخمثل اَم جىنُاث البدث في الاحي:-

جي و الخدـــى٫ الـــى الىٓـــام اإلاداؾـــبي اإلاـــالي -1 الٗمـــل ٖلـــى الاؾـــخٟاصة مـــً ججغبـــت مغاحٗـــت اإلاسُـــِ اإلاداؾـــبي الـــَى

)، و الــــظي مــــً حهــــت ازــــغي ٌكــــتر٥ فــــي زلُٟخــــه ias/ifrsالــــظي اؾــــخمض َــــى آلازــــغ مــــً اإلاغحــــ٘ اإلاداؾــــبي الــــضولي (

ت م٘   ).ipsasمٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىمُت لل٣ُإ الٗام(الىٍٓغ
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ــــــــ٤ اإلاغحــــــــ٘ اإلاداؾــــــــبي -2 يــــــــغوعة مىانــــــــلت ٖملُــــــــت انــــــــالح هٓــــــــام اإلاداؾــــــــبت الٗمىمُــــــــت و الالتــــــــزجم بمؿــــــــعى اهجاخــــــــه ٞو

 ).ipsasالضولي(

) ٨ًمــــل انــــالح اإلاىٓىمــــت اإلاداؾــــبُت فــــي البِئــــت ipsasٕ الٗــــام(الخدــــى٫ الــــى اٖخمــــاص مٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الٗمىمُــــت لل٣ُــــا-3

ت و ًًٟي ٖلحها َاب٘ الخيؿ٤ُ م٘ اإلاداؾبت اإلاُب٣ت ٖلى الىخضاث الا٢خهاصًت الٗمىمُت و الخانت.   الجؼاثٍغ

ــــت لل٣ُـــــإ -4 ُـ ـــبت الٗمىم ـــا جخُلبـــــه مٗـــــاًحر اإلاداؾــ ـــــ٤ مــ ــــت ٞو ُـ ـــبت الٗمىم غة للمداؾــ ــــَا ــــىاهحن اإلاـ ــــ٠ ال٣ـ ــــى ج٨ُُـ ـــل ٖلـ الٗمــ

 ).ipsasام(الٗ

٤ مخُلباث اإلاغاح٘ اإلاداؾبُت الضولُت و الاؾخٟاصة مً ججاعب الضو٫ الغاثـضة -5 ٍغ ٞو الاَخمام بالخٗلُم اإلاداؾبي وجٍُى

 في َظا اإلاجا٫.

 ٢اثمت اإلاغاح٘- (1

ـــحن ٖبــــض هللا. (- )2 مــــض، و بــــً ٖلــــي الخؿــ ـــي الاحهــــؼة الخ2005اؾــــٗض بــــً مدمــــض الهٍى ـــبت فـ ٩ىمُــــت فــــي اإلامل٨ـــــت ). اإلاداؾـ

اى، مٗهض الاصاعة الٗامت.  الٗغبُت الؿٗىصًت. الٍغ

 ). اإلاداؾبت الخ٩ىمُت مً الخ٣لُض الى الخضازت. الاعصن: صاع اإلاؿحرة.2003اؾماُٖل خؿحن اخمغو. (- )3

ـت َـال 14). انضاعاث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ، 2008الاجداص الضولي للمداؾبحن. (- )4 ٫ . (مجمٖى

 ابى ٚؼالت، اإلادغع، و اإلاجم٘ الٗغبي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن، اإلاترحمىن) الاعصن.

صخي. (- )5  .03)، نٟدت 06( 04اإلاٟهىم و اإلاباصت. مجلت البضع ، -). خى٦مت الكغ٧اث2012حماهت جدَغ

 : صاع الخامض.). الانى٫ الٗلمُت و الٗملُت في اإلاداؾبت الخ٩ىمُت. ٖمان، الاعصن2004خؿام ابى ٖلي الدجاوي. (- )6

الٖــت. (- )7 ). ازـغ حى٦مــت الكـغ٧اث ٖلــى الكــٟاُٞت و الاٞهـاح وحــىصة ال٣ــىاثم 2013خؿـحن بــً الُـاَغ، و مدمــض بَى

غة (اإلادغع)، مخُاباث اعؾاء مباصت الخى٦مت فـي اصاعة اإلاحزاهُـت  اإلاالُت في ْل الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي. جإل٠ُ حامٗت البٍى

جي زاوي، -الٗامت للضولت  ).10(نٟدت ملخ٣ى َو

 ). اإلاداؾبت الخ٩ىمُت. الاعصن: صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘.2011عؤٞذ ؾالمت مدمىص. (- )8

َـــه ابــــى الخحـــر. (- )9 ـــا مدمـــض الهــــاص١، و مـــضزغ  ). اإلاداؾــــبت فـــي الىخـــضاث الخ٩ىمُــــت و اإلاداؾـــبت ال٣ىمُــــت. 2004ػ٦ٍغ

 (حامٗت َىُا، ٧لُت الخجاعة، اإلادغع) مهغ.

ـــــغاَُم. (- )10 ــ ـــــض ابـــ ــ ـــــُض اخمــ ــ ). خى٦مـــــــــت الكــــــــــغ٧اث و مؿـــــــــاولُت الكــــــــــغ٧اث ٚحـــــــــر الخ٩ىمُــــــــــت و ٚؿـــــــــل الامــــــــــىا٫. 2010ؾــ

ت، مهغ: الضاع الجامُٗت.  الاؾ٨ىضٍع

ــاب عمُــضي، و قــٗبان ٞــغج. (- )11 ــاع ال٨ٟــغي و الىٓــغي للخ٨ــم الغاقــض. مخُلبــاث اعؾــاء مبـــاصت 2013ٖبــض الَى ). الَا

جي زاوي (نٟدت -الخى٦مت اصاعة اإلاحزاهُت الٗامت للضولت غة.)12ملخ٣ى َو غة: حامٗت البٍى  . البٍى

اب ههغ ٖلي، و الؿُض شخاجت شخاجت. (- )12 مـا٫ 2007ٖبضالَى ). مغاحٗت الخؿاباث و خى٦مت الكغ٧اث في بِئت الٖا

ت، مهغ: الضاع الجامُٗت.  الٗغبُت و الضولُت اإلاٗانغة. الاؾ٨جًر

 ). اإلاداؾبت الخ٩ىمُت. الاعصن: صاع نٟاء لليكغ.2002ٖلي َاللي مدمض حما٫. (- )13

). صوع الخى٦مت و اَمُتها في جُٟٗل حـىصة و هؼاَـت ال٣ـىاثم اإلاالُـت. مجلـت صعاؾـاث ا٢خهـاصًت 2016مدمض خىلي. (- )14

 .60)، نٟدت 30( 14، 
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ت، مهغ: صاع الخٗلُم الجامعي.2011مدمض ؾامي عاضخي. (- )15 ت اإلاغاحٗت اإلاخ٣ضمت. الاؾ٨ىضٍع  ). مىؾٖى

ــــضي. (- )16 ـــــا ٖلـــــى حـــــىصة ال٣ـــــىاثم اإلاالُـــــت  ). صوع لجـــــان اإلاغاحٗـــــت فـــــي2009مدمـــــض ؾـــــامي مجـ خى٦مـــــت الكـــــغ٧اث و ازاَع

ت، اإلادغع) مجلت ٧لُت الخجاعة للبدىر الٗلمُت ،  ت. (حامٗت الاؾ٨ىضٍع  .19)، نٟدت 02( 46اإلايكىعة في البِئت اإلاهٍغ

المُـــت وػاعة اإلاالُـــت. (- )17 ش الاؾـــترصاص 2022مغ٦ـــؼ الٖا جي إلاٗـــاًحر الخؿـــاباث الٗمىمُـــت. جـــاٍع ، مـــً 2022). اإلاجلــــ الـــَى

 http://dev.finances.gov.tnبىابت وػاعة اإلاالُت الخىوؿُت: 

ــي جد٣ُــــ٤ مبــــاصت خى٦مــــت اإلااؾؿــــاث2014وُٗمــــت ٖبــــضي. (- )18 صعاؾــــت ه٣ضًــــت جدلُلُــــت. مجلــــت -). اجــــغ ٩َُــــل اإلال٨ُــــت فــ

 .88)، نٟدت 02( 07الىاخاث للبدىر و الضعاؾاث ، 

المُــــــت. (- )19 جي 2016وػاعة اإلاالُــــــت مغ٦ــــــؼ الٖا ــــَى ـــــ الــ ش الاؾــــــترصاص ). اإلاجلــ ، 09 04إلاٗــــــاًحر الخؿــــــاباث الٗمىمُــــــت. جــــــاٍع

 ، مً بىابت وػاعة اإلاالُت حمهىعٍت جىوـ: 2022

جي إلاٗاًحر الخؿاباث الٗمىمُت. جم الاؾترصاص مً بىابت وػاعة اإلاالُت الخىوؿُت.2022وػاعة اإلاالُت. (- )20  ). اإلاجلـ الَى

جي إلاٗاًحر الخؿا2022وػاعة اإلاالُت. (- )21 ش الاؾترصاص ). اإلاجلـ الَى  ، مً بىابت وػاعة اإلاالُت.2022باث الٗمىمُت. جاٍع

22) 21-françois des robert jeans et  colibert jacques ( .2661 .) les normes ipsas et le secteur public .

paris ،france: dunod. 

23) 22-jeans fançois des robert  et jacques colibert ) .2008 .( les normes ipsas et le secteur public .paris: 

dunod. 

24) 23-martinet.j.c ،p dimalta ) .1999 .( droit budgetaire .l i t c., paris ،france: 

25) 24-p. dimalta ،j.c martinet ) .1999 .( droit budgetaire .litc ،paris. 
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ة فى اإلااؾؿاث فى جد٤ُ٣ الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُض  (IPSAS)صوع جبنى مٗاًحر 

ت   ىػاعة الخٗلُم الٗالى(ل)الجهاث الخابٗت الح٨ىمُت اإلاهٍغ
The role of adopting IPSAS standards in achieving rational economic management in 

Egyptian government institutions (Entities affiliated to the Ministry of Higher Education( 
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 ملخو الضعاؾت: 

ت (جدضًضا الجهاث الخابٗت لىػاعة  IPSASجىاو٫ البدث جىيُذ صوع جبجى  الخٗلُم الٗالى) ومضي اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت اإلاهٍغ

غ الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى لئل  غ اإلاالُت الخ٩ىمُت، وبُان الٗال٢ت بحن ٧ل مً  ٖخماصاو٩ٗاؽ جٍُى ٖلى جل٪ اإلاٗاًحر فى جدؿحن حىصة الخ٣اٍع

ٓىمت الخ٩ىمُت الخٗٝغ ٖلى مضي مالثمت اإلاىبلى  حىصة الاوكُت الخ٩ىمُت ومىاعصَا فى يىء ما ًخم مً ج٨بض ه٣ٟاتها، ٦ما حهضٝ البدث

ت الؾدُٗاب  بالىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى ومً زم الخىؾ٘ هدى اياٞت جُب٤ُ الاصاء اإلااؾسخى بخل٪ اإلاىٓماث مً احل جد٤ُ٣  IPSASاإلاهٍغ

ت، جىنل البدث   IPSASاهه ًٓل الٗاث٤ ال٣اثم هدى جبجى جل٪ اإلاٗاًحر بلى  الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة فى اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت اإلاهٍغ

ٗاث باالياٞت يغوعة حٗضًل الاؾاؽ الى٣ضي لُهبذ مالثم م٘ مباصت جل٪ اإلاٗاًحر ُٞما بلى  باإلااؾؿاث الخ٩ىمُت َى ال٣ىاهحن والدكَغ

 ججم٘ مابحن الاؾاؽ الى٣ضي والاؾخد٣ا١ واإلاكتر٥بلتى  ٖضا اإلاٗاًحر 

 الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة -ؾسخى الاصاء اإلاا IPSAS -  - اإلاهغي  الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى  ال٩لماث اإلاٟخاخُت:

Abstract: 

The research dealt with clarifying the role of adopting IPSAS Egyptian government institutions (specifically the 

entities affiliated with the Ministry of Higher Education) and the extent to which the development of the government 

accounting system is reflected in relying on these standards in improving the quality of government financial reports, and 

clarifying the relationship between each of the quality of government activities and its resources in light of what is incurred 

in its expenditures The research also aims to identify the extent to which the Egyptian government system is appropriate to 

accommodate IPSAS in the government accounting system and then expand towards adding the application of institutional 

performance in those organizations in order to achieve rational economic management in Egyptian government 

institutions. In government institutions, it is the laws and legislations, in addition to the necessity of amending the monetary 

basis to make it compatible with the principles of those standards, except for the criteria that combine the cash basis, accrual 

and common 

Keywords: The Egyptian Government Accounting System - IPSAS  - Institutional Performance - Good Economic Governance 

 

 م٣ضمـت:

وبالخالى احؿ٘ مٟهىم وصوع الخ٩ىمت لِكمل الٗضًض  ،لخ٩ىمى م٘ ٢ُام الضولت ووكإة الخ٩ىماثجؼامً اليكاٍ ا

الؿُاؾت الخ٩ىمُت فى اإلاجخم٘ الظي ؤَضاٝ  ج٣ىم الضولت باالقغاٝ ٖلحها ومخابٗتها بهضٝ جد٤ُ٣بلتى  مً الاوكُت

اث٠ الخ٣لُضًت ج٣ضمها الضبلتى  ٌكمله اليكاٍ، والظي ًم٨ً ان ًخمثل فى اخضي جل٪ الاوكُت ولت ُٞما ٌٗٝغ بالْى

ُٟت الضٞإ والامً وال٣ًاء، باالياٞت ت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُتبلى  للضولت مجها ْو اث٠ الاصاٍع  الْى

ت الخ٩ىمُتبلتى  اث٠ اإلا٣ضمت مً )، 4، م2019(٣ٖل، جىٟظَا مً زال٫ الىخضاث الاصاٍع وبالخالى ٞان الخُىع للْى
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غ الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى بلى  لحها ان ٌؿخىحب ٖلى الضولت واإلاخمثلت فى الخ٩ىمت بان جلجا٢بل الضولت جغجب ٖ جٍُى

ُت للمٗلىماث اإلاداؾبُت مً خُث  حر مٗلىماث جد٤٣ الخهاثو الىٖى الخاب٘ لها ختى ًدؿجى مؿاٖضة الضولت فى جٞى

اث٠، بط اإلاالءمت واإلاهضا٢ُت حن مً الاوكُت جد٤٣ الاَضاٝ اإلاغحىةج٣ضمها الخ٩ىماث فى هبلتى  ًم٨ً خهغ الْى  ٖى

ما  مً الخ٩ىماث اإلاسخلٟت َى اليكاٍ الظي جماعؾه الضوله مً زال٫  ، اليكاٍ الاصاعي و اليكاٍ الا٢خهاصيَو

غاى  ى ًسخل٠ ًٖ اليكاٍ الخ٩ىمى الا٢خهاصي مً خُث الٚا ت لخ٣ضم الخضماث الٗامت إلاىاَىحها َو وخضاتها الاصاٍع

جماعؽ مثل َظا بلتى  جد٨م ٖمل الىخضاث الخ٩ىمُتبلتى  واؾالُب الاصاعة والاهٓمت وال٣ىاهحن والضواٞ٘ واإلاؿئىلُاث

ُت الىٓام اإلاداؾبى ا  .لىاحب جُب٣ُه إلاخابٗت َظا اليكاٍاليكاٍ الامغ الظي ًى٨ٗـ ٖلى َبُٗت وهٖى

حؼثحن بلى  مت جى٣ؿموبالخالى ٞان الٗغى الؿاب٤ ًىضر ان الاوكُت اإلا٣ضمت مً ٢بل الضولت مخمثلت فى الخ٩ى 

جد٤ُ٣ اعباح هٓحر بلى  خضا بُٗض م٘ ال٣ُإ الخام والظي حهضٝبلى  الاو٫ والظي ٌٗخبر َاصٝ للغبذ والظي ًدكابه

 
 
لُه ٞان الىٓام اإلاداؾبى الخام بهظٍ الاوكُت ًسخل٠ حؼثُا مؼاولخه لليكاٍ الخجاعي او الهىاعى او الخضمى ٖو

ى الظي الحهضًٖٝ ماَى مخب٘ فى الازغ  ام الجؼء   لليكاٍ الاو٫ (الا٢خهاصي) َو
 
بلى  الثاوى ٞهى ًازظ مؿاع مسالٟا

ت  ؼاولت اوكُتها ٚحر مد٤٣ اعباح هٓحر مؼاولخه الوكُخه وبالخالى ٞهى ًسو مجمٖى جد٤ُ٣ عبذ وبالخالى ٞهى ٣ًضم ٍو

 مً الخٗلُماث وال٣ىاهحن اإلادضصة لخل٪ الاوكُت.

حٗمل ٖلى ٧ل مً ى ًخُلب مغاٖاة جىاٞغ مدضصاث احغاثُت مىخضة ومً زم ٞان الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىم

ُت لجىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت  اليكاٍ اإلاالى والاصاعي والا٢خهاصي صون حٗاعى، م٘ جد٤ُ٣ الخهاثو الىٖى

وجدضًضا ُٞما ًخٗل٤ باإلا٣اعهت م٘ الىٓم اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت الازغي، وما ًى٨ٗـ ٖلى طل٪ مً الىنى٫ بلى جدؿحن 

الاصاء اإلااؾسخى الخ٩ىمى فى ْل جُب٤ُ الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة بال٣ُإ الخ٩ىمى اإلاهغي بهٟت ٖامت و٢ُإ 

 الخٗلُم الٗالى بهٟىت زانت.

 :البدثمك٩لت 

غ ؤلاٞهاح اإلاداؾبى بال٨ُاهاث  ت احغاءاث حٗمل ٖلى جدؿحن وجٍُى حٗخبر اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت بهٟت ٖامت مجمٖى

صٞت للغبذ، وان جُب٤ُ مثل جل٪ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت بال٨ُاهاث او ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت ٢ض ٌٗى١ الا٢خهاصًت والها

حر اإلاالى، زهىنا فى ْل ان الىٓام  ام٩اهُت احغاء اإلا٣اعهاث وجد٤ُ٣ مخُلباث الاصاء اإلااؾسخى وج٣ُُم الاصاء اإلاالى ٚو

اتها باالَضاٝ اإلاالُت والاحخماُٖت اإلاداؾبخى الخ٩ىمى باي صولت ًخى٠٢ ٖلى ؾُاؾاتها واججاَاتها وص عحت جغجِب اولٍى

ا، الامغ الظي ًضٞ٘ بلى يغوعة  حَر تهبئت الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى اإلاهغي الؾدُٗاب والا٢خهاصًت والؿُاؾُت ٚو

للٗمل بها وما ًى٨ٗـ ازٍغ ٖلى جدؿحن حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت وماًترجب ٖلى طل٪ هدى جد٤ُ٣  IPSASمٗاًحر 

 عة الا٢خهاصًت الغقُضة.الاصا

 : وفى يىء طل٪ ٞإهه ًم٨ً للباخث َغح الدؿائالث الخالُت ومداولت ؤلاحابت ٖلحها

 ؟الازظ بمٟهىم الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة بٗمل ٖلى جدؿحن الاصاء اإلاداؾبى الخ٩ىمى اإلاهغي َل  .1

ى اإلاهغي ًد٤٣ ويىح وصخت بالىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىم  IPSASجبجى جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت َل  .2
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غ اإلاالُت باإلاىٓىمت الخ٩ىمُت  ؟اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت بلتى ح٨ٗؿها الخ٣اٍع

عى ٌٗىص بٗضًض مً اإلاىاٞ٘ فى جدؿحن ؤصاء الىٓام  .3 غ الجاهب ال٣اهىوى والدكَغ اإلاداؾحى َل اؾخمغاع جٍُى

 ؟الغقُضةفى جد٤ُ٣ الاصاعة الا٢خهاصًت  IPSASالخ٩ىمى الخالى بٖخماصا ٖلى مٗاًحر 

وحىص حٗاعى مابحن جبجى ٧ل مً الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة والاصاء اإلااؾسخى  , فىالبدث جخمثل مك٩لت 

اإلاداؾبى الخ٩ىمى يمً الىٓام  IPSASالخ٩ىمى وبحن ام٩اهُت اؾدُٗاب ٧اٞت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  

ٗاث للٗمل واؾدُٗاب جُب٤ُ مخُلباث جل٪ اإلاٗاًحر باإلاىٓىمت اإلاهغي، الامغ الظي ًخُلب مٗه تهُئت ال٣ىاهحن وال دكَغ

 اإلاالُت واإلاداؾبُت الخ٩ىمُت.

 :البدثؤَضاٝ 

فى جدؿحن  IPSASحهضٝ البدث بلى بُان اَمُت والضوع الٟٗا٫ لخبجى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت بال٣ُإ الٗام 

ي، والىنى٫ بلى الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة بلتى حؿمذ الاصاء اإلاالى والا٢خهاصي بالىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى اإلاهغ 

باالؾخٛال٫ الامثل للمىاعص الا٢خهاصًت بالضولت، و٦ظل٪ الخٗٝغ ٖلى الاوكُت وال٣ُاٖاث ٚحر اإلاًُٟت لل٣ُمت للٗمل 

٤ اَضاٞها ٖلى اؾدبٗاصَا او جسٌُٟ اإلاسههاث اإلاالُت لها صون الخإزحر ٖلى الاؾتراجُجُت بلتى جيخهجها الضولت لخد٣ُ

ت واإلاسخلٟت.  اإلاخىٖى

 :البدثؤَمُت 

 IPSASٌؿخمض البدث اَمُخه مً اهه ختى الان لم بخم الخىحه هدى الؿعى لخبجى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

بالىٓم اإلاداؾبُت الٗغبُت بهٟت ٖامت والىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى بهٟت زانت، هٓغا لخإزغ جل٪ الىٓم بال٣ىاهحن 

ٗاث وال٣ى  ت مً والدكَغ اٖض والخٗلُماث بلتى جازغ ٖلى الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى، لظا ٞان البدث ًىضر مجمٖى

 IPSASالىخاثج واإلا٣ترخاث بلتى ًم٨ً اهتهاحها فى الىنى٫ بلى الخض مً اإلاٗى٢اث ونٗىباث جبجى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت 

 لخدؿحن الاصاء اإلاداؾبى الخ٩ىمى.

 البدث : مهُلحاث 

وي٘ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت فى ال٣ُإ الٗام ، IPSASلضولُت فى ال٣ُإ الٗام اإلاداؾبت ا مٗاًحر .1

IPSASB ) مُٗاع  ًخم جُب٣ُه فى ال٣ُإ الٗام بخل٪ الضو٫، خُث ًدكابه الىٓام اإلاداؾبى لل٣ُإ الٗام 31ٖضص (

ٖلى  IPSASإلاخبيُت إلاٗاًحر بهظٍ الضو٫ م٘ الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى للضو٫ الىامُت ُٞما ٖضا بٖخماص الضو٫ ا

 .جُب٤ُ هٓام الاؾخد٣ا١

حٗٝغ باجها الهضٝ الاؾاسخى والغثِسخى لالؾخٛال٫ الامثل للمىاعص الا٢خهاصًت الغقُضة،  الا٢خهاصًتالاصاعة  .2

ت فى الضولت، والظي ٌٗض بمثابت اإلاؿخىي الغ٢ابت الامثل فى ان جىػٕ اإلاىاعص الا٢خهاصًت ٖلى الاؾخسضاماث  والخىمٍى

اصة او ه٣هان فى ٢ُمت او حىصة الؿل٘ والخضماث اإلا٣ضمت مً ٢بل الضولت.وال  ى٣ٟاث صون خضور ٍػ
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غ بلتى تهضٝ بلى تهُئت ال٣ُإ الخ٩ىمى بلى الاإلاام الاصاء اإلااؾس ى الح٨ىمى،  .3 ٌٗٝغ باهه اخضي حىاهب الخٍُى

غ واإلاؿخدضزاث بلتى جى٨ٗـ ٖلى الاصاء اإلا٣ضم مً ٢بل ال٣ُإ ال خ٩ىمى فى نىعة ؾل٘ او بجىاهب الخٍُى

 مىخجاث او زضماث، جلبى وجد٤٣ عيا الجمهىع واإلاىاَىحن .

هى جل٪ ال٨ُاهاث بلتى جدب٘ وػاعة الخٗلُم الٗالى ب٣ُاٖحها الٗام او الجهاث الخابٗت لىػاعة الخٗلُم الٗالى،  .4

الب٩الىعٍىؽ او  الخ٩ىمى او الخام او الاَلى، وتهضٝ بلى ج٣ضًم مؿخىي حٗلُمى مخمحز إلاىذ الخغبج صعحت

 اللِؿاوـ.

ى ٌكبه بلى ، الظي اليكاٍ الا٢خهاصي .5 ٟه بإهه اليكاٍ بلتى جضزل مً زاللت الضولت بلى الؿى١ َو ًم٨ً حٍٗغ

ضاع بٗضة َغ١ مسخلٟت مثل اوكاء اإلايكإث  ت ٍو خض ٦بحر ال٣ُإ الخام وحؿخسضم ُٞه اهٓمت اإلاداؾبت الخجاٍع

 ت فى عاؽ اإلاا٫ اإلايكإث الخانت .الخ٩ىمُت ؤو اإلايكإث الٗامت ؤو اإلاؿاَم

ت لخ٣ضم الخضماث الٗامت إلاىاَىحها  ، اليكاٍ الاصاعي  .6 َى اليكاٍ الظي جماعؾه الضوله مً زال٫ وخضاتها الاصاٍع

غاى والضواٞ٘ واإلاؿئىلُاث واؾالُب الاصاعة  ى ًسخل٠ ًٖ اليكاٍ الخ٩ىمى الا٢خهاصي مً خُث الٚا َو

الىخضاث الخ٩ىمُت بلتى جماعؽ مثل َظا اليكاٍ الامغ الظي ًى٨ٗـ ٖلى  والاهٓمت وال٣ىاهحن بلتى جد٨م ٖمل

ُت الىٓام اإلاداؾبى الىاحب جُب٣ُه إلاخابٗت َظا اليكاٍ .  َبُٗت وهٖى

 :البدثٞغوى 

وؤحؿا٢ا م٘ ؤَضاٞها وؤَمُتها، ٌؿعى الضاعؽ الزخباع صخت ؤو زُإ الٟغى  البدثا ٖلى مك٩لت بٖخماص

غ  )IPSASاإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ( مٗاًحر الغثِسخى ال٣اثل بإن  غ والخدؿحن للخ٣اٍع حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الخٍُى

ت بال٣ُإ الخ٩ىمى، بما ٌؿاَم بظل٪ للىنى٫  اإلاالُت الخ٩ىمُت ومً زم الىنى٫ بلى جغقُض ال٣غاعاث اإلاالُت والاصاٍع

ت الخالُت :الٟغوى الثاالٟغى الغثِسخى  ًىبث٤ مًبط ، بلى الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة  -هٍى

حٗمل ٖلى جدؿحن  (IPSAS)مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  ازخباع صخت ؤو زُإ الٟغى ال٣اثل بإن .1

اٖلُت غ اإلاالُت الخ٩ىمُت وبُان اإلاىاعص الا٢خهاصًت بك٩ل ا٦ثر ٦ٟاءة ٞو ، وبالخالى ام٩اهُت اإلا٣اعهت حىصة الخ٣اٍع

 ى مؿخىي صولى.والغبِ بحن الىٓم اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت ٖل

ًخى٠٢ جد٤ُ٣ مخُلباث الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة ٖلى يغوعة ازخباع صخت ؤو زُإ الٟغى ال٣اثل بإن  .2

خماص ٖلى مدضاصاث جخد٤٣ بضوعَا مً زال٫ جبجى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام   . (IPSAS)ؤلٖا

  البدثخضوص 

ـــت، ٣ًــىم الـــضاعؽ بــةحغاء صعاؾـــت فــى ؾـــبُل الخإ٦ــض مـــً صــخت ماؾـــِخم الخىنــل بلُـــه بال  مُضاهُـــتضعاؾــت الىٍٓغ

 -فى آلاحي : البدث، خُث جمثلذ خضوص واإلاالى اإلاهغي  اإلاداؾبى الخ٩ىمىم٘ الخُب٤ُ ٖلى الىٓام 

الىٓـــام اإلاداؾــبى الخ٩ـــىمى اإلاهــغي واإلاـــالى اإلاُبــ٤ فـــى مٗاَــض الخٗلـــُم جخمثــل فـــى جىــاو٫ جدلُــل الحــضوص اإلا٩اهُـــت :  -

 .مالٗالى الٗام والخا
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-2021-2020اإلاداؾـــبى لالٖـــىام الجامُٗـــت فـــى جىـــاو٫ الىٓـــام  للبدـــثجىدهـــغ الٟتـــرة الؼمىُـــت  الحـــضوص الؼماهُـــت : -

غ الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى واإلاــالى بال٨ُاهــاث مىيــٕى ، خُــث قــهضث جلــ٪ الٟتــرة 2022 ٖــضة اججاَــاث لخُــٍى

 . البدث

ٓـــام اإلاداؾـــبى الخ٩ـــىمى واإلاـــالى وم٣ترخـــاث  جىـــاو٫ اوحـــه ال٣هـــىع بلتـــى ٌكـــهضَاجخمثـــل فـــى  الحـــضوص الٗلمُـــت : - الى

غ والخٗــضًل، بااليــافى بلــى احــغاء جدلُــل مــىحؼ ٖــً مــضي ام٩اهُــت جبجــى مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ  الخُــٍى

 .لخد٤ُ٣ الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة 2030فى ْل عئٍت  )IPSASالٗام (

  البدثمىهجُت 

 -وؤَمُتها، ٣ٞض اٖخمض الضاعؽ ٖلى ٧ل مً اإلاىهجحن الخالُحن :فى يىء َبُٗت مك٩لت الضعاؾت وؤَضاٞها 

واإلاخٗلــ٤  الخ٩ــىمىٌٗخمــض ٖلــى جىــاو٫ ٖــضص مــً الضعاؾــاث الٗلمُــت التــي ًخًــمجها ال٨ٟــغ اإلاداؾــبي اإلاــىهج الاؾــخيباَى،  -

 بلُه وجدلُلها للى٢ٝى ٖلى ما جىنل البدثبمىيٕى 
 

ـت مـً الى٣ـاٍ التـي ًم٨ـً الاؾـخٟاصةبلـى  ، ونىال مجهـا  مجمٖى

غ الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى اإلاهغي فى  ت مً اإلا٣ترخاث لخٍُى  .َغح مجمٖى

ـــــمُجهااإلاـــــــىهج الاؾـــــــخ٣غاجى،  - ـــً جًــ ــ ـــي ًم٨ــ ــ ــــت التــ ـــــب اإلاسخلٟـــ ـــحن الجىاهــ ــ ــــت بــ ـــــت مى٣ُُـــ ٣ــ ـــــغبِ بٍُغ ــــت الــ ـــى مداولـــ ــ ـــــض ٖلــ  ٌٗخمــ

م )IPSASابـــــغاػ صوع جبجـــــى مٗـــــاًحر اإلاداؾـــــبت الضولُـــــت لل٣ُـــــإ الٗـــــام (فـــــى  ـــــا ٖو  ُ ـــــا ٖلم  ٗ ـــــا فـــــى مجـــــا٫ ختـــــى ج٩ـــــىن مغح  ُ ل

 .الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة   الخُب٤ُ اإلاهغي 

  البدثجىُٓم 

 مً زال٫ اإلاباخث الخالُت : البدثًخم جىاو٫ 

 ٢هىع الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى الـمبدث ألاو٫ : -

 )IPSASَبُٗت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ( اإلابدث الثاوى : -

  ة الا٢خهاصًت الغقُضة بالىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمىمخُلباث الاصاع  : الثالثالـمبدث  -

 الضعاؾت اإلاُضاهُت  : الغاب٘اإلابدث  -

  الىخاثج والخىنُاث اإلابدث الخامـ : -

 ٢هىع الىٓام اإلاداؾبى الح٨ىمىالـمبدث ألاو٫ : 

اث والى٣ٟــاث بكــ٩ل مكــابه ًــغاصالىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى عجــؼ ٖــً اًجــاص الُــت للمداؾــبت ٖــً ؤلا ًىٓــغ بلــى 

ٗاث ال  غحـ٘ طلـ٪ لُبُٗـت اإلاداؾـبت الخ٩ىمُـت والتـى حٗخمـض بكـ٩ل اؾاسـخى ٖلـى ٢ـىاهحن وحكـَغ هىإ اإلاداؾباث الازـغي ٍو

ـــت الامـــىا٫بلـــى  بااليـــاٞت اإلاسههـــت والتـــى حُٗـــى بـــضوعَا قـــ٩ل مسخلـــ٠ للمداؾـــبت الخ٩ىمُـــت ًسخلـــ٠ فـــى الهـــضٝ  هٍٓغ

ُما ًلى وختى ًخم الغ، ؾاثل والُغ١ ًٖ اي هٕى مداؾبت ازوالى  غ وجدؿـحن الىٓـام اإلاداؾـبى بلى  خىنلٞو ٦ُُٟت جُـٍى

ُـــت  ٖخمــــاصالخ٩ـــىمى ؾــــىاء جـــم ؤلا  ٖلـــى اخــــضي جلــــ٪  جٟــــا١بكــــ٩ل ٦لـــى او ؤلا IPSASٖلـــى مٗــــاًحر اإلاداؾـــبت الخ٩ىمُــــت الضول

ًخًــــمجها الىٓــــام اإلاداؾــــبى الخ٩ــــىمى فــــى ٖــــضة حىاهــــب جــــغجبِ بمكــــا٧ل بلتــــى  اإلاٗــــاًحر ٞاهــــه ًم٨ــــً خهــــغ اوحــــه ال٣هــــىع 

تراٝ وال٣ ُما ًلى ٖغى جل٪ الجىاهب باًجاػ للى٢ٝىالٖا غ وجدؿـحن ٧ـل حاهـب ٖلـى بلى  ُاؽ والاٞهاح ٞو ام٩اهُت جٍُى

 .خضا
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تراٝ  1/1  -وجخمثل بضوعَا فى اوحه ال٣هىع الخالُت :، الح٨ىمى اإلاداؾبى٢هىع الٖا

ترجـــب ٖلـــ ًـــت والى٣ٟـــاث الغاؾـــمالُت فـــى الىخـــضاث الح٨ىمُـــتًغاصٖـــضم الخٟغ٢ـــت بـــحن الى٣ٟـــاث ؤلا  - سم ُجًـــطلـــ٪ ى ٍو

غ بلتـــى  مبـــالٜ الى٣ٟـــاث لُـــه ٖـــضم ص٢ـــت وؾـــالمت الخ٣ـــاٍع جخ٨بـــضَا الىخـــضة الخ٩ىمُـــت فـــى جد٣ُـــ٤ اوكـــُتها اإلاسخلٟـــت ٖو

 اإلاٗبرة ًٖ جل٪ اإلاٗلىماث .

تــراٝ باالنــى٫ الثابخــت واٖــضاص الاَــال٥ لهــا - وبالخــالى ٞــان َــظا ًترجــب ٖلُــه ٖــضم ٢ــضعة الىخــضة الخ٩ىمُــت  ،ٖــضم الٖا

لُـــه ٞـــان َـــظا مؿـــخ٣بال ٖلـــى اؾـــدبضا ٫ واخـــال٫ جلـــ٪ الانـــى٫ بـــازغي ٖىـــض اه٣ًـــاء الٗمـــغ الاهخـــاجى لخلـــ٪ الانـــى٫ ٖو

غ بلى  ًاصي  تها فى نىعة ه٣ٟاث .بًغاص٣ٞض انى٫ الضولت مً زال٫ ان جٞى

وبالخـــالى ٞاجهـــا جمثـــل اخـــضي اَـــم اوحـــه ال٣هـــىع والتـــى  ،ٖـــضم ص٢ـــه اإلاداؾـــبت ٖـــً اإلاســـؼون فـــى الىخـــضاث الح٨ىمُـــت -

ـــا ٣ٞــــض  حــــؼء ٦بحــــر مــــً مــــىاعص الضولــــت هدُجُــــت جغ٦حــــز الىٓــــام اإلاداؾــــبى ٖلــــى الجىاهــــب الغ٢ابُــــت ا٦ثــــر مــــً ًترجــــب ٖلحهـ

لُــــه ًــــاصي ٣ــــض اإلاســــؼون الؿــــلى للضولــــت هدُجــــت ٖــــضم احــــغاء اإلاٗالجــــاث بلــــى  الجىاهــــب الٟىُــــت اإلاداؾــــبُت ٖو يــــُإ ٞو

 اإلاداؾبُت الالػمت لخ٣ضًغ اإلاسؼون .

تـــراٝ بخد٣ُـــ٤ عبـــذ او ٞـــاثٌ - ٖلـــى  هاث ٌؿـــاوي مـــا ج٣ـــىم باهٟا٢ـــبًـــغاصجدهـــل ٖلُـــه مـــً مـــىاعص و  ان مـــابط  ،ٖـــضم الٖا

 او بؿـــٗغ 
 
لُـــه ًم٨ـــً ال٣ـــى٫ بـــان الىخـــضة الخ٩ىمُـــت ج٣ـــضم الؿـــل٘ والخـــضماث مجاهـــا ماج٣ضمـــه مـــً ؾـــل٘ وزـــضماث ٖو

 الٌُٛى ج٩ال٠ُ الخهى٫ ٖلحها وبالخالى الًخىاٞغ للىخضة ٞاثٌ او اعباح حٗىص ٖلحها م٣ابل طل٪ .

غ ال٣هـــىع فـــى الىٓـــام بلـــى  اهـــه ًم٨ـــً الىنـــى٫ ومـــً الٗـــغى الؿـــاب٤ ٞ ان جلـــ٪ الاهخ٣ـــاصاث الؿـــاب٣ت جمثـــل حـــَى

اإلاداؾـبى الخ٩ـىمى وان ٧ـان البــض مـً جدؿـحن الىٓــام اإلاداؾـبى الخ٩ـىمى ٞاهـه البــض مـً مغاٖـاة جلــ٪ اإلاكـا٧ل مـً خُــث 

 مٗالجتها بك٩ل مداؾبى ا٢غب مً الك٩ل الغ٢ابى .

اؾــاؽ بجبــإ  الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى بالىخــضاث الخ٩ىمُــت ٖلــىٗخمــض ٌ الح٨ــىمى،  ٢هــىع ال٣ُــاؽ اإلاداؾــبى 1/2

اؾـدبضاله باؾـاؽ ال٣ُــاؽ بلـى  لجـاءثبلتـى  ال٣ُـاؽ الى٣ـضي والـظي وحـه لـه ٖـضة اهخ٣ـاصاث وجدضًـضا فـى الـضو٫ اإلاخ٣ضمـت

غ والخدؿــحن  ٖلــى الاؾــاؽ ا ،الاؾــخد٣ا١ ٧اخــضي اوحــه الخُــٍى
 
لى٣ــضي ٖلــى وان ٧ــان اٚلــب الــضو٫ الازــغي الػا٫ مٗخمــضا

م ماوحه الحها مً اهخ٣اصاث جخمثل فى الاحى   -:الٚغ

ت لخد٣ُــــــ٤ًــــــال  - غ اإلاٗلىمــــــاث الًــــــغوٍع ال٢خهــــــاٍع ٖلــــــى حســــــجُل اإلاــــــىاعص  ،الىٓــــــام اإلاداؾــــــبى الح٨ــــــىمىؤَــــــضاٝ  ٞى

ضم اإلاُالبـت بخدهـُل وؾـضاص اإلاؿـ ، خد٣اث الخ٩ىمُـتوالاؾخسضاماث الى٣ضًت ٣ِٞ مما ًدُذ الٟغنت للخالٖب ٖو

ًٟصر ًٖ الالتزاماث اإلاؿخد٣ت وبالخالى الًد٤٣ الٗضالت بحن الاحُـا٫ اإلاسخلٟـت وجدضًـض مـا جـم اؾـدىٟاطٍ ال ٦ما اهه 

 .ل٩ل حُل ٖلى خضا

 لخــضازل وكــاٍ  ،ًهـٗب احــغاء اإلا٣اعهــاث بـحن الؿــىىاث اإلاالُــت اإلاسخلٟـت وبــحن الىخــضاث الح٨ىمُـت اإلاكــابهت -
 
هٓـغا

 .جم الخدهُل ٞحها بلتى  اث الجسو الؿىتبًغاصالؿىىاث اإلاالُت وجدمُل ٧ل ؾىت بخ٩ال٠ُ و 

بلتـى  ال٣ُمـت الاحمالُـت النـى٫ الضولـت بط اهـه الًدـُذ مٗلىمـاث ٖـً انـى٫ ووممخل٩ـاث الضولـت، مٗلىمـاث ٖـًًىٞغ ال  -

حر مٗلىمــاث ٖــً ٢ُمــت الانــى٫ الهــالخت الؾــخسضام او بلــى  بااليــاٞت ،جمخل٨هــا الىخــاصاث الخ٩ىمُــت بلتــى  ٖــضم جــٞى

 ا الاهخاجى ووحب اؾدبضالها او الخسلو مجها .جهاًت ٖمَغبلى  ونلذ

غ مٗلىمـــاث ٖـــً ال٣ُمـــت الاحمالُـــت للمســـؼون او اإلاخب٣ـــى مىـــه ازىـــاء او نهاًـــت الؿـــىت اإلاالُـــت الح٨ىمُـــت - ممـــا  ، الًـــٞى

ُـــه خـــضور ومـــاَى ًجـــب بجباٖـــت لخجىـــب الخٛحـــراث  مكـــ٨الث جخٗلـــ٤ بخدضًـــض ج٩ـــال٠ُ الاخخٟـــاّ بـــاإلاسؼون ًترجـــب ٖل

 باالؾٗاع.
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 باخـــث مـــً ًـــغي الب 
 
ان الخاحـــت ، الاؾـــاؽ الى٣ـــضي ةجبـــإالٗـــغى الؿـــاب٤ إلاكـــا٧ل ال٣ُـــاؽ اإلاداؾـــبى وجدضًـــضا

حؿخضعى ان ٌٗخمض الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى ٖلى اؾاؽ الاؾخد٣ا١ والظي ٌٗخمض ٖلُت فى اٚلب الضو٫ اإلاخ٣ضمت مما 

ـــ٘ الكـــــ٩ل اإلاخُـــــىع والا بلـــــى  ًمثـــــل الخدـــــى٫ مـــــً الكـــــ٩ل الخ٣لُـــــضي للمداؾـــــبت الخ٩ىمُـــــت ـــى الخٗامـــــل مــ ـــضر وال٣ـــــاصع ٖلــ خــ

ما٫ اإلادُُت بالىخضة الخ٩ىمُت بلتى  اإلاخٛحراث  جُغؤ ٖلى بِئت الٖا

غ ؤلاٞهــاح  ٌٗبــر الح٨ــىمى، اإلاداؾــبى ؤلاٞهــاح  ٢هــىع  1/3 اإلاداؾــبى ٖــً اإلاٗلىمــاث اإلاداؾــبُت والتــى جخًــمجها الخ٣ــاٍع

ُـــت ًم٨ـــً مـــً زال ٖغ ٖـــضة زهـــاثو اؾاؾـــُت ٞو غ فـــى اإلاالُـــت ٞاهـــه البـــض مـــً جـــىاٞغ  لهـــا مؿـــاٖضة مؿـــخسضمى جلـــ٪ الخ٣ـــاٍع

ـــم ٢خهــــــاصًت والؿُاؾــــــُت والاحخماُٖــــــتٖملُــــــت اجســــــاط ال٣ــــــغاعاث الا ـــً زـــ ــــام اإلاداؾــــــبى اٞ، ومـــ ـــى الىٓــ ـــاح اإلاداؾــــــبى فـــ الٞهـــ

ت وازـغ زخــامى وطلــ٪ فـى مىاُٖــض مدــضصة لٗـضص مــً الجهــاث ٌٗخمــض الخ٩ـىمى  غ صوعٍــت بهـىعة عبــ٘ ؾــىٍى ٖلــى ج٣ـضًم ج٣ــاٍع

م مً الضوع بال  ،، م)2018(٣ٖل، الغ٢ابُت غ وال٣ىاثم اإلاالُت فى الىخضاث الخ٩ىمُتبلتى  اهه ٖلى الٚغ بال  جاصًه الخ٣اٍع

غ اإلاٗلىماث غ للىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى الجٞى غح٘ طل٪بلتى  ان الخ٣اٍع ُت ٍو  :بلى  جد٤٣ الٗضالت واإلاىيٖى

غ مٗلىمـــاث ٖـــً ج٩لٟـــت  - غ اإلاالُـــت بلتـــى حٗـــضَا الىخـــضة الح٨ىمُـــت الجـــٞى ، ٦ـــظل٪ البرهـــامج الـــظي جـــم اهجـــاٍػالخ٣ـــاٍع

غ اإلاالُت بلتى ًيخجها الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى الخالى ج٣خهغ ٖلى ٖغى م٣اعهت بحن ج٣ضًغاث بىىص وابىاب ٞ الخ٣اٍع

ـــت وهخـــاثج الخىُٟـــظ الٟٗلـــى لالؾـــخسضاماث واإلاـــىاعص صوعَـــا ٖلـــى جد٣ُـــ٤ ٣ٍخهـــغ و  ، ومـــً زـــماإلاىاػهـــت بالىخـــضاث الاصاٍع

ــــت بمٟ ــــت  ، ؤًًــــــاهىمهــــــا الخ٣لُــــــضي صون الغ٢ابــــــت اإلاؿــــــتهضٞت فــــــى الى٢ــــــذ اإلاٗانــــــغالغ٢ابــــــت اإلاالُــ ــــــغ اإلاالُــ الج٣ــــــضم الخ٣ٍغ

 الخ٩ىمُت مٗلىماث جُٟض فى الخ٨م ٖلى ٦ٟاءة الاصاء مً زال٫ الخدلُل والٗاثض.

غ اإلاالُــت بلتــى حٗــضَا الىخــضة الح٨ىمُــت الحؿــاٖض ٖلــى ٣ٖــض اإلا٣اعهــاث اإلاالُــت الؼمىُــت - خًــمً الج ، ٦مــا اجهــا الخ٣ــاٍع

غ اإلاالُت بك٩لها الخالى مٗلىماث مخ٩املت ٖ غ ان ، باالياٞت بلى ً اإلاغ٦ؼ اإلاالى للىخضة الخ٩ىمُتالخ٣اٍع اإلاالُت الخ٣اٍع

ــت او ؤلاًغاصًــت واإلاهــغوٞاث الغاؾــمالُت اهمــا ج٣ــىم بٗــغى لتــا ى حٗــض خالُــا الجىضــر الخٟغ٢ــت بــحن اإلاهــغوٞاث الجاٍع

 .اث واإلاهغوٞاثحملت ؤلاًغاص

بالىٓــــام اإلاداؾـــــبى  جخمثــــل فـــــى اوحــــه ٢هـــــىع ازــــغي مغجبُـــــت ، طاجـــــه الح٨ــــىمى َبُٗـــــت الىٓــــام اإلاداؾـــــبى ٢هــــىع  1/4

 -:ؤلاحى  فى الخ٩ىمى

خمـاص واجسـاط ال٣ـغاع - ت فى ؤلٖا ٖمـا٫ اإلاخٗل٣ـت باإلاٗاملـذ اإلاالُـت للىخـضاث الخ٩ىمُـت مـىع وألا جخٗلـ٤ بٗـٌ ؤلا بط ، اإلاغ٦ٍؼ

٪ الاحغاءاث ُٞمـا ٌؿـمى الـغوجحن الخ٩ـىمى والـظي ًترجـب ٖلُـه َـى٫ جخُلب احغاءاث ٢ض ًترجب ٖلحها ح٣ُٗض ؾحر جل

 .اإلاضة الؼمىُت للمٗاملت الخ٩ىمُت الىاخضة 

مـا٫ - م مـً يــغوعة الٟهـل فـى اإلاهــام واإلاؿـئىلُاثٞ ،ج٣ؿـُم وجىػَـ٘ اإلاهــام والٖا اجهـا فــى الىٓـام الخ٩ــىمى بال  ٗلــى الـٚغ

ــض مــً َــى٫ الٟتــرة بلتــى  جبلــٜ خــض ٦بحــر مــً الاحــغاءاث ــضم مغوهــت اجهــاء الاحــغاءاث اإلاخٗل٣ــت باإلاٗــامالث جٍؼ الؼمىُــت ٖو

حر اإلاالُت بالىخضاث الخ٩ىمُت   .اإلاالُت ٚو

ــت - م مــً وحــىص ٞ، ٖــضم بٖخمــاص الىٓــام اإلاداؾــبى الح٨ــىمى ٖلــى اؾــدُٗاب هٓــام اإلاداؾــبت الاصاٍع  بجٟـــا١ٗلــى الــٚغ

ــت وماجخًــمىه ٖخمــاصُٞمــا بُــجهم وبالخــالى ٞــان ؤلا  مــً اؾــالُب واصواث ووؾــاثل جد٣ــ٤ ام٩اهُــت  ٖلــى اإلاداؾــبت الاصاٍع

غ الىٓــــام اإلاداؾــــبى الخ٩ــــىمى  ـــِذ وجُــــٍى ـــا ٌؿــــاَم فــــى جدؿـ ـــر اإلاــــالى للىخــــضاث الخ٩ىمُــــت ممـ حـ ج٣ُــــُم الاصاء اإلاــــالى ٚو

 .بالىخضاث الخ٩ىمُت اإلاسخلٟت 

ٗاثاحمــىص ال٣ــى  - زانــت ت ٟحٗخمــض اإلاداؾــبت الخ٩ىمُــت بهــٟت ٖامــت والىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى بهــ ،هحن والدكــَغ

ـــت مـــً اإلابـــضء،  ٗاث ولـــِـ الالتـــزام باإلابـــاصت اإلاداؾـــبُت، ٞال٣ـــاهىن ا٦ثـــر اولٍى ٖلـــى الالتـــزام بخُبُـــ٤ ال٣ـــىاهحن والدكـــَغ
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غ وجدؿحن الىٓام اإلاداؾـبى الخ٩ـىمى يـغوعة الٗمـل ٖلـى حٗـضًل بٗـٌ ال٣ـىاهحن ومً زم ٞان طل٪ ٌؿخىحب  جٍُى

غ وجدؿحن الىٓام ٩٦ل . ٗاث بدُث ًم٨ً جٍُى  والدكَغ

غ الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى مـً ا لٗــغى الؿــاب٤ اوحــه ٢هــىع الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى ٞــان البــضء فــى جُــٍى

ج مـــً الىٓــــام الخ٣لُــــضي للمداؾـــبت الخ٩ىمُــــت الكــــ٩ل بلــــى  َـــى الٗمــــل ٖلــــى الخـــض مــــً اوحــــه ال٣هـــىع والاهخ٣ــــا٫ بالخــــضٍع

غ اصاء الىٓــام  IPSASت مٗــاًحر اإلاداؾــبت الخ٩ىمُــت الضولُــبجبــإ  الخــضًث والــظي ًم٨ــً ان ٌٗخمــض ٖلــى فــى جدؿــحن وجُــٍى

 اإلاداؾبى الخ٩ىمى 

ُمـــــا ًلــــــى واؾــــــخ٨ماال لخدضًــــــض صوع وام٩اهُــــــت ؤلا  ــــت  ٖخمــــــاصٞو ـــت الضولُــ ـــبت الخ٩ىمُـــ ـــى مٗــــــاًحر اإلاداؾـــ ــــى  IPSASٖلـــ فــ

وماجخًـمىه  IPSASالخُب٤ُ ٖلى الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى ٞاهه ؾٝى ًـخم جىـاو٫ اإلاٗـاًحر اإلاداؾـبت الخ٩ىمُـت الضولُـت 

غ الىٓام اإلاداؾبىالخ٩ىمى  ٖخماصؤلا بلى  ٛغى الىنى٫ ب  ٖلحها ي جٍُى

غ الىٓـام اإلاداؾـبى الخ٩ــىمى مـً زـال٫ الخـض مــً بلـى  خُـث ججـضع الاقـاعة ان الدؿــائ٫ الخـالى َـى َـل ًـخم البــضء فـى جُـٍى

 ؟؟ ام ًخم الاهخ٣ا٫ًًخبلتى  اوحه ال٣هىع 
 
 مباقغة؟؟ IPSASجُب٤ُ مٗاًحر بلى  مجها الىٓام اوال

 IPSASماَُت مٗاًحر اإلاداؾبت لح٨ىمُت الضولُت  إلابدث الثاوى  : ا

ٖلى اجها جغحمت لالَاع اإلاٟاَُمى للمداؾبت ؾىاء فى الاَضاٝ او  بهٟت ٖامتمٗاًحر اإلاداؾبت بلى  ًم٨ً الىٓغ 

بلتــى  البُئُـتاإلاٟـاَُم او الٟـغوى او اإلابـاصت ٦مـا اجهــا جمثـل اخـضي اصواث الخُبُـ٤ الٗلمـى ممــا ًخُلـب مغاٖـاة الٓـغوٝ 

جهـا ٖلـى زالزـت مهـاصع )، 33، م1990(الكـحراػي، حٗمل فى اوكائها وبىائها  وبالخـالى ٞـان اإلاٗـاًحر اإلاداؾـبُت حٗخمـض فـى ج٩ٍى

ــت اإلاداؾــبُت وا  IPSASمٗــاًحر اإلاداؾــبت الخ٩ىمُــت جىــاو٫ ٞــان مــً زــال٫ ، لٗىامــل البُئُــت والٗــٝغ اإلاداؾــبىوهــى الىٍٓغ

ًــخم جُب٣ُــه فــى ال٣ُــإ الٗــام  مُٗــاع ) 31ٖــضص ( IPSASBبت الضولُــت فــى ال٣ُــإ الٗــام ٣ٞــض ويــ٘ مجلـــ مٗــاًحر اإلاداؾــ

بخلــ٪ الــضو٫، خُــث ًدكــابه الىٓــام اإلاداؾــبى لل٣ُــإ الٗــام بهــظٍ الــضو٫ مــ٘ الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى للــضو٫ الىامُــت 

والـظي ًخٗـاعى مـ٘ )، IPSASB, 2022, P5(ٖلـى جُبُـ٤ هٓـام الاؾـخد٣ا١  IPSASالضو٫ اإلاخبيُت إلاٗـاًحر  بٖخماصُٞما ٖضا 

الىٓــــام للـــــضو٫ اإلاُب٣ـــــه الؾــــاؽ ال٣ُـــــاؽ الى٣ـــــضي او الى٣ـــــضي اإلاٗــــض٫ مثـــــل الىٓـــــام اإلاداؾــــبى اإلاُبـــــ٤ بجمهىعٍـــــت مهـــــغ 

ى  مُٗاع مجهم  مُٗاع  31بٗضص  IPSASالٗغبُت ٣ٞض جم ج٣ضًم مٗاًحر  والظي ٌٗخمض ٖلى الاؾاؽ  IPSAS1 مُٗاع واخض َو

امــا بــاقى اإلاٗــاًحر ٌٗخمــض ٖلــى اؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ والــظي ًمثــل نــلب جلــ٪ اإلاٗــاًحر والتــى )، IPSASB, 2022, P6(الى٣ــضي 

 لخل٪ اإلاٗاًحر .
 
٣ا غ اإلاالى الخ٩ىمى واإلاٗض ٞو تراٝ وال٣ُاؽ والاٞهاح والٗغى للخ٣ٍغ  جىضر مخُلباث الٖا

 IPSASمٗاًحر اإلاداؾبت الح٨ىمُت ؤَضاٝ  2/1

ُـــت لـــً ًسخلـــ٠ الهـــضٝ الاؾاســـخى إلاٗـــاًحر اإلا ٗـــام إلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبت  IPSASداؾـــبت الخ٩ىمُـــت الضول ٖـــً الهـــضٝ ال

 ان حؿاَم اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت فى جد٤ُ٣ الاَضاٝ الخالُت : بلى  الضولُت ٩ٞل مجهما ٌؿعى

ـــى  جىخُـــــض وجدؿـــــحن اإلاماعؾـــــاث اإلاداؾـــــبُت - ـــــت الخ٩ىمُـــــت لـــــِـ ٣ٞـــــِ لاللتـــــزام بم٣خًـــــُاث بلتــ جدبٗهـــــا الىخـــــضاث الاصاٍع

حــر،  َ٘ال٣ــاهىن والدكــغ  مؿــخىي ص٢ُــ٤ وؾــلُم لخد٣ُــ٤ الغ٢ابــت بلــى  ول٨ــً اًًــا بهــضٝ الىنــى٫  )،54، م2019(َػ

غ الازغي    .واإلا٣اعهت م٘ الخ٣اٍع

حر ؾــبل دالؿــعى هدىالخٛلــب ٖلــى اوحــه ال٣هــىع الــظي ٌٗــاوى مىــه الىٓــام اإلا - اؾــبى الخ٩ــىمى الخ٣لُــضي مــً زــال٫ جــٞى

بلـــى  ، بااليــاٞت)73، م2019(مغعــى،  إلاداؾــبى الخ٩ـــىمىووؾــاثل ازــغي جمثـــل الكــ٩ل الخــضًث واإلاخُـــىع للىٓــام ا
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ــــاث٠ واإلاهــــام الخضًثــــت ـــى  ال٣ــــضعة ٖلــــى الخٗامــــل مــــ٘ اإلاخٛحــــراث البُئُــــت الخضًثــــت والْى  بلتـ
 
٣ــــا ٢ــــض جاصحهــــا الخ٩ىمــــت ٞو

 لخُُها الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاحخماُٖت.

غ جدضًـض اإلاغ٦ـؼ اإلاــالى للىخـضة الخ٩ىمُـت بكــ٩ل ؾـلُم ٌٗبــر ٖمـا ًخـىاٞغ لــضح - ها مـً مىحـىصاث والتزامــاث جىضـخها الخ٣ــاٍع

 اإلاالُت الخ٩ىمُت لخل٪ الٗىانغ 

اث - ـــى  جدضًــــض اإلا٣بىيــــاث واإلاــــضٖٞى غ اإلاالُــــت الخ٩ىمُــــت ومــــً زــــم جدضًــــض م٣ــــضاع العجــــؼ او بلتـ ــــا الخ٣ــــاٍع َغ ًجــــب ان جٞى

 الٟاثٌ الىاجج مً جل٪ الخٗامالث 

 للخُــــت بُــــان م٣ــــضاع مــــاجم اهٟا٢ــــه فــــى خــــضوص مــــاجم الخسُــــُِ لــــه مــــً بىــــى  -
 
٣ــــا  ٞو

 
ص الاوكــــُت والبــــرامج اإلادــــضصة مؿــــب٣ا

ُٗت.  اإلاؿخ٣بلُت والتى حؿاَم فى جغحمت الاَضاٝ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت لالصاعة الخىُٟظًت والدكَغ

   IPSASٞتراياث ٖمل مٗاًحر اإلاداؾبت الح٨ىمُت ب 2/2

 والتـى جخمثـل فــى الؾــ وال٣ىاٖــض IPSAS مُـتحٗخمـض ٖلحهــا مٗـاًحر إلاداؾــبت الخ٩ى بلتـى  ٣ًهـض َىـا باالٞترايــاث

م٨ً خهغ  IPSASًخم بم٣خًاَا اٖضاص مٗاًحر اإلاداؾبت الخ٩ىمُت الضولُت بلتى  واإلا٣بىلت للٗمل والخُب٤ُ الخ٩ىمى ٍو

 : )35، م2012(الجؼعاوي ، وازغون،   جل٪ الاٞتراياث فى

ها بال٣ُإ الخ٩ىمى م٘ مٗاًحر اإلاٗ IPSASمٗاًحر اإلاداؾبت الخ٩ىمُت الضولُت  بجٟا١ - ضة مً هٖى امالث والاخضار الٍٟغ

ها م٘ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖلحها واإلا٣بىلت ٢بىال ٖاما ل٩ـل مـً ال٣ُـإ الٗـام وال٣ُـإ بجٟا٢وطل٪ مً زال٫ 

 
 
غ وجدؿحن ال٣ُاٖحن مٗا  الخام وبالخالى ٞهى حؿمذ بخٍُى

٣ـا لالؾـاؽ الاؾـخد٣ا١ وبكـ٩ل ؾـىىي وبالخـالى ان اإلايكاث فى ال٣ُـإ الخـام ج٣ـىم بٗمـل واٖـضاص الخ٣ـا - غ اإلاالُـت ٞو ٍع

غ اإلاالُــت اإلاىخــضة اإلاىٓمــت والىخــضاث الخابٗــت لهــا  ٞــان ٖلــى الخ٩ىمــاث ان جدبــ٘ هٟـــ الاؾــاؽ بدُــث حُٛــى الخ٣ــاٍع

 ٖلى اؾاؽ الاؾخد٣ا١ فى الخ٨م ٖلى الاصاء اإلاالى ٦ما ًدضر بال٣ُإ الخام  ٖخماصؤلا بلى  باالياٞت

ـــت مـــً الخبـــراء اإلاؿـــخ٣لحن مـــً ج٩ـــىن اإلاٗـــا - ُت واٖلـــى حـــىصة اطا جـــم ويـــٗها مـــً ٢بـــل مجمٖى ًحر اإلاداؾـــبُت ا٦ثـــر مىيـــٖى

 مىٓماث جدب٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت 

ٞان مسغحاث للىٓام  ،IPSASلٗغى الؿاب٤ الٞتراياث مٗاًحر اإلاداؾبت الخ٩ىمُت الضولُت ًغي الباخث ان ا

ت الاإلاداؾبى الخ٩ىمى  ا فى مجمٖى غ اإلاالُت اإلاخمثلت فى ًم٨ً خهَغ غ مالُت جىضـر الاصاء اإلاـالىخ٣اٍع غ مالُـت ، و ج٣اٍع ج٣ـاٍع

اث ، و٦ظل٪ مُتجىضر اإلاغ٦ؼ اإلاالى للىخضاث الخ٩ى  غ مالُت جىضر الخض٣ٞاث الى٣ضًت للم٣بىياث واإلاضٖٞى  .ج٣اٍع

   IPSASجهي٠ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الح٨ىمُت  2/3

اإلاغخلــت الاولــى ، ٖٞلــى مــغخلخحن IPSAScولجىــت ال٣ُــإ الٗــام  IPSASويــ٘ مجلـــ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الخ٩ىمُــت 

ـــىت  مـــــً ـــى  1991ؾــ ـــــغ اإلاـــــالى الخ٩ـــــىمى طاث الهـــــلت باليكـــــاٍ  2002ختــ ـــــضاص الخ٣ٍغ حهـــــا ًـــــخم جىـــــاو٫ اإلاٗـــــاًحر الضولُـــــت اٖل ٞو

يـ٘ خُث ع٦ؼث ٖلـى ٢ًـاًا مدـضصة فـى ال٣ُـإ الٗـام جـم و  2022وختى  2002اإلاغخلت الثاهُت مً ؾىت ، بِىما الخ٩ىمى

)، ، 2021ٖبضالىاخـــض،  ( IPSAS1 واخـــض  مُٗـــاع مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الخ٩ىمُـــت الضولُـــت ٖلـــى اؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ ماٖـــضا 

٣ـــا لٓــغوٝ الـــضو٫ بلتـــى والــظي  خمـــاص ٖلُــه ٞو ـــى ٖـــغى ال٣ــىاثم اإلاالُـــت والــظي ًم٨ـــً ؤلٖا ٌٗخمـــض ٖلــى الاؾـــاؽ الى٣ــضي َو

حر مهُئت او مؿخٗضة إلجبإ   .اؾاؽ الاؾخد٣ا١حٗخمض ٖلى الاؾاؽ الى٣ضي ٚو

ـــت الضولُــــت ًــــغي البدــــث  ُـ ـــبت الخ٩ىم ٗــــاًحر اإلاداؾـ ـــل وكــــإة م ـــاب٤ إلاغاخـ ٗــــغى الؿـ ـــً ال ـــي٠ُ  IPSASمـ ـــً جهـ ًم٨ـ

اث عثِؿُت جىضج مجها مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت الخ٩ىمُت بلى  مٗاًحر اإلاداؾبت ُما ًلى ٖغى جل٪  IPSASزالزت مجمٖى ٞو

اث وما جخًمىه مً مٗاًحر :  -اإلاجمٖى
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ـــت عـــى ٧اٞـــت اإلاٗـــاًحر  ولـــى :اإلاجمىٖـــت الا  - جدـــضص بلتـــى  اإلاٗـــاًحر الٗامـــت لالٖتـــراٝ وال٣ُـــاؽ اإلادؿـــبى وحٗخمـــض جلـــ٪ اإلاجمٖى

تـــراٝ للٗىانـــغ  حـــر اإلاالُـــت وجى٣ؿـــم بلتـــى  ٦ُُٟـــت الٖا غ اإلاالُـــت و٢ُـــاؽ الٗملُـــاث والاخـــضار اإلاالُـــت ٚو جخًـــمجها الخ٣ـــاٍع

ــت ُــاع  اعبٗـــت مٗـــاًحر جخمثـــل فـــى ٧ـــبلـــى  اإلاجمٖى  ، ازـــغ الخُٛحـــراث فـــى اؾـــٗاع الهـــٝغ للٗمـــالث الاحىبُـــت IPSAS4ل مـــً مٗ

، ومُٗــاع ًــغاص مــً اإلاٗــامالث ٚحــر الخباصلُــتؤلا IPSAS23 ، ومُٗــاع  مــً اإلاٗــامالث الخباصلُــت ًــغاصؤلا   IPSAS 9ومُٗــاع  

IPSAS29 ـــت الاولـــى جدـــضص اإلاٗالجـــت اإلادابلـــى  ججـــضع الاقـــاعة، بط الاصواث اإلاالُـــت لالٖتـــراٝ وال٣ُـــاؽ ؾـــبُت ان اإلاجمٖى

لُه ٞاهه فى  تراٝ وال٣ُاؽ وبالخالى ٞاجها جخ٤ٟ بك٩ل جام م٘ ال٨ٟغ اإلاداؾبى صون ازخالٝ ٖو ُٟتى الٖا الخانت بْى

خــاص ٖلــى مٗــاًحر اإلاداؾــبت الخ٩ىمُــت الضولُـت  غ الىٓــام  IPSAS خالـت مــااطا جــم الٖا ٞاهــه ٢ــض حؿــاَم فــى جدؿــحن حــَى

 .اإلاداؾبى الخ٩ىمى

ـت ٖلـى ٖـغى والاٞهـاح ٖـً اإلاٗلىمـاث اإلاٗاًحر  اإلاجمىٖت الثاهُت : - غ اإلاالُت حٗخمض جلـ٪ اإلاجمٖى ضاص الخ٣اٍع الٗامت اٖل

غ اإلاالُــت الخ٩ىمُــت بهــضٝ جىنــُلهابصعاحوالبُاهـاث الخانــت بالٗملُــاث واإلاٗــامالث اإلاالُــت الخ٩ىمُــت و  بلــى  هــا بالخ٣ــاٍع

ــــ٪ مؿــــــخسضمى جلــــــ٪ اإلاٗلىمــــــاث بهــــــضٝ صٖــــــم واجســــــاط ال٣ــــــغاعاث الا٢خهــــــاصًت والاحخماُٖــــــ ـــم جلــ ـــُت وجى٣ؿـــ ت والؿُاؾـــ

ــما ــت بلــى زالزــت ٖكــغ مُٗــاع  َو بُاهــاث الخــضٞاث  IPSAS2، ومُٗــاع ٖــغى البُاهــاث اإلاالُــتIPSAS 1 ، مُٗــاع  إلاجمٖى

البُاهــاث  IPSAS 6 مُٗــاع و  ،الؿُاؾــاث والخٛحــراث فــى الخ٣ــضًغاث اإلاداؾــبُت والازُــاء IPSAS 3 مُٗــاع و  ،الى٣ضًــت

٘ اإلاكـتر٦ت IPSAS 8 مُٗـاع ، و اإلاالُـت اإلاىخـضة ـغ اإلاـاIPSAS 10 مُٗـاع ، و الخهـو فـى اإلاكـاَع لى فـى ا٢خهـاصًاث الخ٣ٍغ

ـغ IPSAS 14 ، ومُٗــاع الخطـخم اإلاغجٟـ٘ ش اٖـضاص الخ٣ٍغ غ خــى٫ IPSAS 18 ومُٗــاع ، الاخــضار بٗـض جــاٍع ج٣ــضًم الخ٣ـاٍع

ٖـغى IPSAS 24 ُٗـاع وم، ت خـى٫ ال٣ُـإ الخ٩ـىمىالاٞهاخاث ًٖ اإلاٗلىماث اإلاالُ IPSAS 20 ومُٗاع ، ال٣ُاٖاث

الاصواث اإلاالُـت IPSAS 30 ، ومُٗـاع الاصواث اإلاالُـت الٗـغى IPSAS 28 ومُٗـاع  ،مٗلىمـاث اإلاىاػهـت فـى البُاهـاث اإلاالُـت

 .ؤلاٞهاح 

ــت الثاهُــت مــً مٗــاًحر  ًــغي الباخــث ان    IPSASاإلاجمٖى
 
حــاث الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى غ مسبلــى  جىحــه جدضًــضا

ــــغ اإلاــــ ــــغى البُاهــــاث اإلاضعحــــت بهــــا بهــــىعة ججٗلهــــا ٢ابلــــت واإلاخمثــــل فــــى الخ٣ٍغ الى لخ٩ــــىمى والٗمــــل ٖلــــى ان ًــــخم اٖــــضاصَا ٖو

غ وجدؿــــحن الىٓــــام  ــــت حؿــــاَم فــــى جُــــٍى ُــــت للمٗلىمــــاث اإلاداؾــــبُت وبالخــــالى ٞــــان َــــظٍ اإلاجمٖى لخد٣ُـــ٤ الخهــــاثو الىٖى

 اإلاداؾبى الخ٩ىمى 

غ اإلاالُــت وحٗخمـض ج الثالثــت اإلاجمىٖـت - غ : مٗـاًحر ٖىانــغ الخ٣ـاٍع ـت ٖلــى جدضًـض مٗــاًحر زانـت بٗىانــغ الخ٣ــاٍع لــ٪ اإلاجمٖى

ت فى ال٣ُـإ الخ٩ـىمى ولـظل٪ ٣ٞـض جـم انـضاع  ٍغ زـام  مُٗـاع اإلاالُت الخ٩ىمُت وهى جمثل فى خض طاتها مك٩لت حَى

ـت  بلـى بها ٦ٗىهغ لخىيُذ ٦ُُٟت الخٗامل م٘ جل٪ الٗىانغ صازل الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى وجى٣ؿم جل٪ اإلاجمٖى

ـممُٗـاع كغ عبٗت ٖؤ   ،اإلاداؾـبت ٖـً الاؾـدثماعاث الؼمُلـت IPSAS 7ومُٗـاع  ،ج٩ـال٠ُ الا٢تـراى IPSAS 5ومُٗـاع  ،َو

ُــاع  ،٣ٖــىص الاًجــاع IPSAS 13ومُٗاع  ،اإلاسؼون IPSAS 5ومُٗاع  ،٣ٖىص الاوكاء IPSAS 11ومُٗاع   IPSAS 15ومٗ

تال٣ٗـاعاث الاؾـد IPSAS 16ومُٗـاع  ،والٗـغىالاصواث اإلاالُـت ؤلاٞهـاح  اإلامخل٩ـاث واإلاهـاو٘ IPSAS 17 ومُٗـاع  ،ثماٍع

٢ُمـت الانـى٫  اهسٟاى IPSAS 21ومُٗاع  ،اث والنى٫ والالتزاماث اإلادخملتاإلاسهه IPSAS 19ومُٗاع  ،اثواإلاٗض

ٟحن IPSAS 25ومُٗــاع  ،ٚحــر اإلاىلــضة للى٣ــض ، هسٟــاى ٢ُمــت الانــى٫ اإلاىلــضة للى٣ــضا IPSAS 26، ومُٗــاع مىــاٞ٘ اإلاــْى

 اإلاىحىصاث ٚحر اإلالمىؾت IPSAS 31ومُٗاع  ،الؼعاٖت IPSAS 27ومُٗاع 

ـــت الثالثـــت مـــً مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الخ٩ىمُـــت الضولُـــت ًـــغي الباخـــث ان ا ـــت  IPSASإلاجمٖى ًخطـــر ان جلـــ٪ اإلاجمٖى

بــت مــً مٗــاًحر امداؾــبت الضولُــت  اٖخمــضث بلتــى  جد٣ــ٤ اخــضي اٞترايــاث IPSASوبالخــالى ٞــان مٗــاًحر   IFRS/IASحٗــض ٢ٍغ
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 حٗخمـض ٖلـى IPSASٞـان مٗـاًحر ، وبالخـالى مً ال٣ُـإ الخـام وال٣ُـ٘ الخ٩ـىمى خُث اجها جخ٤ٟ م٘ الٗمل ب٩ل ٖلحها مً

َـظ بجبـإ  اؾاؽ الاؾخد٣ا١ خُث اجها جًمىتها نغاخت فى نلب اإلاٗاًحر وان ٧ان اخضي جل٪ اإلاٗـاًحر ٌؿـدثجى مـًبجبإ 

 لم جدب٘ َظا الاؾاؽ .بلتى  الاؾاؽ مغاٖاة للضو٫ 

اع ب IPSASمٗاًحر  ٖال٢ت 2/4  اإلاٟاَُمى للمداؾبت الح٨ىمُت  اإَل

ـــحن مٗـــــاًحر  بجٟـــــا١ًىحـــــض  ـــحن  IPSASبــ ـــاع وبــ ــ ـــبت الخ٩ىمُـــــت ؤلَا ـــجخ ، بطاإلاٟـــــاَُمى للمداؾــ ـــ٘ الٗىانـــــغ الـــــظي ٟــ ٤ مــ

اع ًخًمجها   اإلاٟاَُمى وطل٪ مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت : ؤلَا

ــغ اإلاــالى الخ٩ــىمى والــظي جخمثــل بــضوعَا ٞخــؤ .ؤ   ، اإلاغ٦ــؼ اإلاــالى للخٗــامالث الخ٩ىمُــت زــال٫ ٞتــرة مُٗىــت اْهــاع ى َــضاٝ الخ٣ٍغ

ما٫ بالىخضة الخ٩ىمُتو  جدضًض الخض٣ٞاث الى٣ضًت ، و٦ظل٪ مً ٞاثٌ او عجؼ زال٫ ٞترة مُٗىت جدضًض هخاثج الٖا

اث زال٫ ٞترة مُٗىت   .مً م٣بىياث ومضٖٞى

خمثـل ي الىخـضة اإلاالُـت الخ٩ىمُـت والتـى  .ب  غ اإلاالى الخ٩ـىمى ٍو ـغ بلـى  التهـضٝهُا١ الخ٣ٍغ جد٣ُـ٤ عبـذ خُـث ٌكـمل الخ٣ٍغ

 ٍ لهظا الاهٟا١ .بٖخماصاإلاالى ما جم اهٟا٢ه فى خضوص ماجم الخسُُِ له بهىعة الجخجاوػ ما جم 

ـــبُت .ج  ُــــت للمٗلىمـــــاث اإلاداؾـ ـــاثو الىٖى ـــى  الخهـ  ان جخــــىاٞغ الخهـــــاثو بلتـ
 
ــــغ اإلاــــالى الخ٩ـــــىمى وجدضًــــضا ًخًـــــمجها الخ٣ٍغ

 والٗغى الهاص١ والثباث وال٣ابلُت للم٣اعهت الاؾاؾُت واإلاخمثلت فى اإلاالءمت 

غ اإلاالُـــت لخ٩ىمُـــت وجخمثـــل فـــى الٗىانـــغ  .ص  تـــراٝ بالٗانـــغ فـــى الخ٣ـــاٍع ـــغ اإلاـــالى الخ٩ـــىمى مـــً انـــى٫ بلتـــى  الٖا ًخًـــمجها الخ٣ٍغ

اثٌ وعجؼ و٧ل جل٪ الٗىانغ اإلاخ٠ ٖلحها م٘ ٖىانغ الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى   وم٣بىياث ومىحىصاث ٞو

ـــاع مـــ٘  IPSASمٗــــاًحر  ا١بجٟـــوممـــا ؾـــب٤ ٞـــان  ٓـــام اإلاداؾــــبى  ؤلَا غ الى ُـــٍى اإلاٟـــاَُمى ًد٣ـــ٤ الهــــضٝ الغثِســـخى لخ

جخمثـل فـى الجاهـب الىٓـغي او الٗلمـى للىٓـام اإلاداؾـبى بلتـى  ٖلـى اإلابـاصت والاؾــ وال٣ىاٖـض جٟـا١الخ٩ىمى مً زال٫ ؤلا

والتـى  IPSASُت والتـى جخمثـل فـى مٗـاًحر الخ٩ىمى ومً زم ٞان الجاهب الٗلمى والخُب٣ُى ًخد٤٣ مً زال٫ اإلاٗاًحر اإلااؾب

غ الىٓام اإلاداؾبى مً زال٫ ما جخًمىه مً حىاهب ٞىُت ومداؾبُت   لها ال٣ضعة ٖلى جدؿحن وجٍُى

غ الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى ٞاهــه ؾــٝى ًــخم جىــاو٫  IPSASواؾــخ٨ماال لٗــغى صوع اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت  فــى جُــٍى

خباعاث غ الىٓم اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت .ها بجباًٖم٨ً مً زال٫ بلتى  الٖا  جٍُى

غ الىٓام اإلاداؾبى الح٨ىمى IPSASصوع مٗاًحر  2/5  فى جٍُى

الجاهب الٗلمى للٗملُت اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت إلاا جمثله مً حىاهب ٞىُت ومداؾبُت حؿاَم  IPSASجمثل مٗاًحر 

 إل 
 
ؾبى الخ٩ىمى ٖلى ٢ُىص وخضوص جخمثل الىٓام اإلادا ٖخماصفى جد٤ُ٣ الىي٘ الاًٞل للمداؾبت الخ٩ىمُت ول٨ً هٓغا

ٗاث والتـــى حٗخبـــر اخـــضي اَـــم مٗى٢ـــاث الىٓـــام اإلاداؾـــبى الخ٩ـــىمى ٞـــان مـــاجم  فـــى الخٗلُمـــاث واللـــىاثذ وال٣ـــىاهحن والدكـــَغ

الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى مــً اهخ٣ــاصاث لــِـ بالًــغوعة ل٣هــىع الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى او لٗــضم ٢ــضعة بلــى  جىحُــه

ـــى الخٗ ٗــــاًحر ٖلـ ُــــضياإلا ـــ٩ل الخ٣ل ـــ٘ الكــ ـــحر،  امـــــل مـ ـــً ًم٨ـــــً )،187، م2022(زًــ ٗاث بلــــى  ل٨ـ حمـــــىص ال٣ــــىاهحن والدكـــــَغ

 ًًاٝ الحها ٢هىع الجىاهب الخىُٓمُت واله٩ُل الاصاعي الخ٩ىمى و٦ظل٪ ٢هىع الجىاهب الٟىُت واإلاداؾبُت 

ـــاع و٦ـــظل٪ ٖال٢تهـــا ب IPSASاإلاٗـــاًحر ؤَـــضاٝ  وممـــا ؾـــب٤ ٖغيـــه مـــً ٞاهـــه ، لخ٩ىمُـــتاإلاٟـــاَُمى للمداؾـــبت ا اإَل

غ الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى بلى  ًم٨ً الىنى٫  خباعاث الخالُت ٧اؾاؽ لخٍُى  الٖا

ٗاث إلالؼمـــت باإل  .ؤ  غ اإلاالُـــت الخ٩ىمُـــت  ٖخمــاصالٗمــل ٖلـــى حٗــضًل ال٣ـــىاهحن والدكــَغ ٖلـــى الاؾــاؽ الى٣ـــضي فــى اٖـــضاص الخ٣ــاٍع

 واؾدبضا٫ اؾاؽ الاؾخد٣ا١ 
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ـضاص اإلاىاػهــت بجبـإ .ب  الٗامـت للضولـت وان ٧اهــذ اًٞـل جلــ٪ الاؾـالُب جماقـُا مــ٘ مٗـاًحر اإلاداؾــبت  الاؾـالُب الخضًثــت اٖل

ل بىىص اإلاىاػهت  .ؤَضاٝ  اوكُت ل٩ل مجهابلى  الخ٩ىمُت َى بغمجت الاَضاٝ والخسُُِ وجدٍى

غ اإلاالُــت الخ٩ىمُــت ل٩ــى جخًــمً الٗىانــغ الخ٣لُضًــت ٦مــا هــى ول٨ــً جخًــمً قــغح ل٩ــل ٖىهــغ وماًترجــب  .ج  حٗــضًل الخ٣ــاٍع

ــغ اإلاــالى ٖلــى اًًــاخاث ٖلُــت  مــً جــإزحراث بــال٣غاعاث الا٢خهــاصًت والاحخماُٖــت والؿُاؾــُت اي ان ًــخم قــمى٫ الخ٣ٍغ

غ الخ٣لُضًت   مخمت جىضر مٗلىماث الًم٨ً ان حكملها الخ٣اٍع

ُمــــا ًلــــى ٖــــغى الجىاهــــب غ الىٓــــام اإلاداؾــــبى الخ٩ــــىمى  ٖخمــــاصًم٨ــــً ؤلا بلتــــى  ٞو الؾــــدُٗاب الاصاعة ٖلحهــــا فــــى جُــــٍى

 ًت الغقُضة .الا٢خهاص

 اإلابدث الثالث :  مخُلباث الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة بالىٓام اإلاداؾبى الح٨ىمى

ـــل اإلااصًــــــه ـــً الٗىامـــ ــــى  مـــ وحــــــىص ٢هــــــىع بالىٓــــــام اإلاداؾــــــبى الخ٩ــــــىمى َــــــى ان الهــــــضٝ الجهــــــاجى مــــــً اإلاداؾــــــبت بلــ

ؾــبت الخ٩ىمُــت َــى الالتــزام باجبــإ جد٣ُــ٤ عبــذ لخلــ٪ الىخــضاث وبالخــالى ٞــان ال٣ــغاع الجهــاجى للمدابلــى  الخ٩ىمُــت الٌؿــعى

غ وعٞــــــ٘ ٦ٟــــــاءة  الاحـــــغاءاث والخٗلُمــــــاث وال٣ـــــىاهحن بٛــــــغى جد٣ُـــــ٤ الجاهــــــب الغ٢ـــــابى وججاَــــــل الجاهـــــب الخــــــام بـــــالخٍُى

اٖلُــت الىٓــام اإلاداؾــبى وبــالىٓغ  ــى بلــى  ٞو حن َو الاوكــُت اإلا٣ضمــت مــً الاصاعاث والىخــضاث الخ٩ىمُــت ٞاجهــا جخمثــل فــى هــٖى

ـــاص والي كــــاٍ الاصاعي ٩ٞــــل مجهمــــا ًد٣ــــ٤ صوع واَــــضاٝ الخ٩ىمــــت اإلاُلىبــــت، ٞــــاطا مــــا جــــم عبــــِ اليكــــاٍ اليكــــاٍ الا٢خهـ

ٞــاثٌ و٦ــظل٪ بلــى  الا٢خهــاصي بــال٣غاع الا٢خهــاصي ٞؿــٝى هجــض اهــه ممازــل لل٣ُــإ الخــام بــازخالٝ اإلاؿــمى مــً عبــذ

ا الؿـلُت الخىُٟظًـت بالضو  ت للخ٩ىمت باٖخباَع لـت والتـى حؿـعى لخد٣ُـ٤ ٢ـغاعاث اليكاٍ الاصاعي ٌٗبر ًٖ ال٣غاعاث الاصاٍع

ت واحخماُٖت ٧اخضي الاَضاٝ اإلا٨ملت للهضٝ الا٢خهاصي.   مسخلٟت جد٤٣ اَضاٝ ؾُاؾُت واصاٍع
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حن ٣ًهـــض بـــاالصاعة الا٢خهـــاصًت الغقـــُضة بكـــ٩ل ٖـــام اجهـــا ٖملُـــت ا٢خهـــاصًت مؿـــخمغة ًـــخم مـــً زاللهـــا الـــغبِ بـــ

ـــاصة الىمـــى الا٢خهـــاص وجدؿـــحن مؿـــخىي اإلاِٗكـــت للمـــىاَىحن  اإلاخٛحـــراث الا٢خهـــاصًت واٖـــاصة نـــُاٚتها بدُـــث حؿـــاَم فـــى ٍػ

)Fornasier, Franklin, 2019, P329 ،( ــ٠ الاصاعة الا٢خهــاصًت الغقــُضة بالىخــضاث الخ٩ىمُــت ٞخٗــٝغ باجهــا امــا بخٍٗغ

ًــــخم مـــــً زالل ـــى  غة فـــــى ٖملُــــت ا٢خهـــــاصًت واحخماُٖـــــت قـــــاملت والتــ هـــــا اٖـــــاصة جىٓـــــُم اؾــــخٛال٫ اإلاـــــىاعص الا٢خهـــــاصًت اإلاخـــــٞى

ـــُت  ـــل٘ والخــــضماث الغثِؿـ اٖلُــــت بهــــضٝ اقــــبإ الاخخُاحــــاث الٗامــــت مــــً الؿـ ـــها بكــــ٩ل ا٦ثــــر ٦ٟــــاءة ٞو اإلاجخمــــ٘ وجسهُهـ

ـت الخ٩ىمُـت لًـمان صزـل مىاؾـب الٞـغاص اإلاجخمـ٘ ـظا Cai, Tong et el, 2022, p2( واإلا٣ضمـت مـً الىخـضاث الاصاٍع )، َو

ت فى الاوهت الازحرة مً خُث جدؿحن الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمىبا  . لٟٗل ماج٣ىم به اإلاىٓىمت اإلاهٍغ

 -ٞاجها جخًمً الخهاثو الخالُت :الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة ًغي الباخث ان مً الٗغى الؿاب٤ لخٍٗغ٠ 

٧اهـــذ اهخاحُـــت او زضمُـــت  قـــاملت ل٩ىجهـــا حكـــمل حمُـــ٘ ال٣ُاٖـــاث الا٢خهـــاصًت ؾـــىاء ٖملُـــت ا٢خهـــاصًت واحخماُٖـــت -

ــــى  بااليـــــاٞت ــــى  حمُـــــ٘ ٞئــــــاث وقـــــغاثذ اإلاجخمـــــ٘ بهــــــضٝ الىنـــــى٫ بلـ الىخـــــاثج الخ٣ُ٣ُــــــت والٟٗلُـــــت الجســـــاط ال٣ــــــغاعاث بلـ

 الا٢خهاصًت والاحخماُٖت اإلاىاؾبت بك٩ل صخُذ وؾلُم.

مـا٫ ٞـاالصاعة الا٢خهـاصًت حٗخمـض قـإجها قـ جخًمً ٧اٞت اإلاـىاعص الا٢خهـاصًت واؾـخٛاللها بالكـ٩ل الامثـل - إن ٧ـافى الٖا

ت ٖلى الخسُـُِ والخىٓـُم والغ٢ابـت الغ٢ابـت ٖلحهـا بلـى  ومـً زـم ٞاالؾـخٛال٫ الامثـل للمـىاعص حهـضٝ ،والاوكُت الاصاٍع

 الاَضاٝ اإلاُلىبت ؾىاء ا٢خهاصًت او ؾُاؾُت او احخماُٖت بلى  وجىححهها
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إلاـــىاعص وجسهُهــها بهــضٝ جلبُـــت وطلــ٪ بهــضٝ جدؿـــحن اؾــلىب حٗبئــت اجخُلــب اجدــاص ال٣ُاٖـــاث اإلاسخلٟــت بـــاإلاجخم٘  -

 الاخخُاحاث اإلاسخلٟت الخالُت واإلاؿخ٣بلُت الاحخماُٖت بهىعة اًٞل وا٦ثر ٦ٟاءة مً طي ٢بل.

 مدضصاث الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة بالىخضاث الح٨ىمُت  3/2

ـــت مـــً الٗىامـــل اإلاـــازغة ٖلـــى الاصاعة الا٢خهـــاصًت الغقـــُضة بالىخـــضاث الخ٩ىمُـــت والتـــى جـــ بلـــى  اصيجىحـــض مجمٖى

م٨ً جىيُدها فى الاحى :  اخضار حٛحراث فى اججاَاتها الخالُت واإلاؿخ٣بلُت ٍو

بدُث ان نُاٚت ال٣ىاهحن واهٓمت وماؾؿاث الضولت حٛحر مـً اججـاٍ  اصواث الؿُاؾت الٗامت فى الا٢خهاص والضولت -

 الاصاعة الا٢خهاصًت وجغقُض ال٣غاعاث اإلاسخلٟت والخإزحر ٖلحها 

ــــت فــــى ال٣ــــ - والتــــى جــــازغ بــــضوعَا فــــى اخــــضار الخُٛحــــر اإلاُلــــىب واإلاسُــــِ لــــه فــــى يــــىء الخــــض مــــً ؾــــلبُاث  غاعاثالالمغ٦ٍؼ

ت والتى اصث  اخضي اوحه ال٣هىع بال٣ُإ الخ٩ىمى والخض مً الابضإ فى اجساط ال٣غاعاث .بلى  اإلاغ٦ٍؼ

إ الخ٩ىمى ومـً زـم ٞاهـه والتى ًخجاَلها ال٣ُ ججاَل واؾدبٗاص ازغ اإلاخٛحراث البُئُت )الىي٘ الخىاٞـ والجىصة ( -

الخمحــز مــً زــال٫ مــا ٣ًضمــه مــً زــضماث او ؾــل٘ جخمحــز بلــى  ًهــٗب اإلا٣اعهــت بِىــه وبــحن ال٣ُــإ الخــام الــظي ٌؿــعى

باث اإلاؿخُٟضًً.  بالجىصٍ اإلاُلىبت وجد٤ُ٣ ٚع

 مً الٗغى الؿاب٤ ٞان الاصاعة الا٢خهاصًت لغقُضة لِؿـذ مٟهـىم اهمـا هـى ٖملُـت ًم٨ـً بم٣خًـاَا الخىنـل

الانالح الا٢خهاصي اإلاُلىب ٖلى مؿخىي ال٣ُإ الخ٩ىمى مً زال٫ البضء بالخض مً اإلادضصاث التى حٗخبر اؾباب ى بل

غ الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى بك٩ل ٖام .  جىاو٫ مىيٕى اَمُت الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة ٧اخضي اإلاُالباث بخٍُى

 ٨ىمُت مخُلباث الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة بالىخضاث الح 3/3

ــا اججــاٍ خــضًث الخــضار  ل٩ــى ًدؿــجى الازــظ بمٟهــىم الاصاعة ال٢خهــاصًت الغقــُضة بالىخــضاث الخ٩ىمُــت باٖخباَع

ـــً  ـــى ًم٨ــ ـــً اإلاخُلبـــــاث التــ ـــــت مــ ـــً جـــــىاٞغ مجمٖى غ اإلاُلـــــىب بالىٓـــــام اإلاداؾـــــبى الخ٩ـــــىمى ٞاهـــــه البـــــض مــ ـــحن والخُـــــٍى الخدؿــ

ـــــا بـــــان جخد٣ـــــ٤ الاصاعة الا٢خهـــــ خمـــــاص ٖلحهـــــا فـــــى خالـــــت جىاَٞغ ـــا ًلـــــى ٖـــــغى جلـــــ٪ الٖا ُمــ اصًت الغقـــــُضة لل٣ُـــــإ الخ٩ـــــىمى ٞو

 اإلاخُلباث :

بمٗجــى ان ًــخم الازــظ بمٟهـىم حــىصة ال٣ــغاع ويــغوعة ان ٌٗبــر ال٣ــغاع وجدضًــضا  جد٣ُــ٤ الاحؿــا١ فــى ٖملُــت نــى٘ ال٣ــغاع -

ى فــى اإلاجـــا٫ الا٢خهـــاصي ٖـــً الكــ٩ل الـــىا٢عى واإلاى٣ُـــى ولـــِـ ًــخم اجســـاط ال٣ـــغاع بهـــىعة ججٗلــه اٞتراضـــخى اهمـــا ٞٗلـــ

 صون حٗاعى م٘ ٢غاعاث ازغي .

ؼ صوع ال٣ُإ الخام - مً زال٫ اؾـخٛال٫ ام٩اهُـاث ال٣ُـإ الخـام فـى مؿـاٖضة ال٣ُـإ الخ٩ـىمى ٖلـى ال٣ُـام  حٍٗؼ

 بخد٤ُ٣ الاَضاٝ التى ًخبىاَا ؾىاء ٧اهذ احخماُٖت او ؾُاؾُت او ا٢خهاصًت .

ـت مـً الخٗـضًالث فـى ال٣ـىاهحن والجىاهـب وطلـ٪ مـً زـال٫ ان ال٣ُـام  جدؿحن اإلاىار الاؾـدثماعي صازـل الضولـت - بجمٖى

ً ومً زم جدؿحن الىي٘ الا٢خهاصي . ً للمؿدثمٍغ ت وال٣اهٍى باع الاصاٍع  الخىُٓمُت التى ج٣لل مً الٖا

خمــاص ٖلــى مغاحٗــت الاجٟا٢ُــت الضولُــت وج٣ُــُم الــغبِ بــحن الا٢خهــاص اإلادلــى والا٢خهــاص الٗــاإلاى  - مــً زــال٫ ان ًــخم الٖا

لــضازلى مـً جلـ٪ الاجٟا٢ُــاث والؿـعى هدـى جُبُــ٤ مـا ًدىاؾـب مــ٘ الٓـغوٝ اإلادلُـت ٧اخــضي مـضي اؾـخٟاصة الىيـ٘ ا

 مخُلباث جدؿحن الاصاعة الا٢خهاصًت.

 م٣ىماث جُب٤ُ الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة بالىخضاث الح٨ىمُت 3/4
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خمـــاص ٖلحهـــا جُبُـــ٤ مٟهـــىم الاصاعة الا٢خهـــاصًت الغقـــُضة  لىخـــضاث ابجىحـــض ٖـــضة زُـــىاث ًم٨ـــً مـــً زـــال٫ الٖا

 -وهى ٖلى الىدى الخالى ٦ما ًلى:الخ٩ىمُت، 

لُــت للضولــت( - م٨ــً انــالح وجدؿــحن حباًــت الاًــغاصاث )اإلاــىاعص الخمٍى ــاصة ، ٍو طلــ٪ مــً زــال٫ ابخ٩ــاع وؾــاثل حضًــضة لٍؼ

غ مــــــً زــــــال٫  بُت وؾُاؾــــــتها والتــــــى جدخــــــاج بــــــضوعَا بلــــــى جدىٓــــــُم وجُــــــٍى الاًــــــغاصاث مــــــً زــــــال٫ انــــــالح الاصاعة الًــــــٍغ

بُت مـ٘ الٗمـل ٖلـى اؾدُٗابها با ت والخبرة الالػمت الصاء مهامها بهىعة حؿاَم فى جدؿحن الاصاعة الًـٍغ ل٩ىاصع اإلاهاٍع

حر اإلاٗلىماث الا٢خهاصًت والتى ٌٗخمض ٖلحها فى خهغ الاًغاصاث بالك٩ل الصخُذ والؿلُم.  جٞى

حــغاءاث الخانــت التــى ًــخم وطلــ٪ مــً زــال٫ اجســاط الا ، انــالح وجدؿــحن الغ٢ابــت ٖلــى الاهٟــا١ الٗــام )الاؾــخسضاماث( -

بم٣خًــاَا جد٣ُــ٤ الغ٢ابــت ٖلــى الامــىا٫ الٗامــت للضولــت وجغقــُض اهٟا٢هــا ُٞمــا زههــذ لهــا وجد٣ُــ٤ الاَــضاٝ التــى 

صٖـــم لهـــا ٣ـــضم ًبااليـــاٞت بلـــى خهـــغ ال٣ُاٖـــاث التـــى  ،حؿـــعى الضولـــت بلـــى جد٣ُ٣هـــا بهـــىعة مىاؾـــبت لخلـــ٪ الى٣ٟـــاث

مــل ٖلــى جهــُٟت جلــ٪ ال٣ُاٖــاث او اؾــدبضالها لٗاثــض اإلاخى٢ــ٘ مجهــا والٗا او اد٣ــ٤ الهــضٝ اإلاغحــٍى مجهــخا٢خهــاصي الً

 .ازغي ب

ـــت بال٣ُـــإ اإلاـــالى الخ٩ـــىمى ومداولـــت ، انـــالح الـــىٓم والاحـــغاءاث - والتـــى جخمثـــل فـــى ٧اٞـــت الجىاهـــب الخىُٓمُـــت والاصاٍع

ًم٨ـــً الىٓـــغ بلـــى ، بط اإلاخمثـــل فـــى خماًـــت اإلاـــا٫ الٗـــام للضولـــت  حٗـــضًل اللـــىاثذ وال٣ىاٖـــض صون الازـــال٫ بالهـــضٝ الٗـــام

لــــىاثذ وحٗلُمــــاث زانــــت بهــــا ًهــــٗب ٖلــــى اؾاؾــــها احــــغاء مجهــــا ال٣ُاٖــــاث الخ٩ىمُــــت اإلاالُــــت بكــــ٩ل ٖــــام بــــان ل٩ــــل 

 ل٩ل ٢ُإ وازغ. تاإلا٣اعاهاث اإلاُلىب

ٗاث - والتى حؿاَم فى جد٤ُ٣ الغ٢ابت والخسُُِ والخيبا باالويإ ا٦ثر مـً جد٣ُـ٤ الغ٢ابـت  ،انالح ال٣ىاهحن والدكَغ

ٗاث  ،٣ٞــِ ٞــان ال٣ــىاهحن والدكــَغ الجمىص بــبمثابــت عوجــحن و٢ُــىص جهــِب الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى ج٩ــىن وبالخــالى 

غ ٗاث حٗـــضًل ، ومــً زـــم ًجــب مغاٖـــاة صون الخدؿــحن والخُـــٍى غ الالخٗامــل مـــ٘ ًم٨جهـــا بدُــث ال٣ــىاهحن والدكـــَغ  خُـــٍى

 .اإلاُلىب

غ ، وحــــىص هٓــــام للمٗلىمــــاث اإلاداؾــــبُت - ـــا ىحُــــه ال٣ــــغاع بالكــــ٩ل الؿــــلُم ٖلــــى جحٗمــــل مٗلىمــــاث ًــــٞى جخًــــمىه مــــً بمـ

ُت للمٗلىماث اإلاداؾـبُت  اوحـه ٢هـىع ، وان ٧ـان مـً ابـغػ مـت واإلاهـضا٢ُت وال٣ـضعة ٖلـى الخيبـاءاإلاال٧زهاثو هٖى

 الًسضم اإلاخُلباث الالػمت الجساط ال٣غاع الا٢خهاصي فى الىخضاث الخ٩ىمُت . اههالىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى 

ـا الىخـضة مـً احـل جد٣ُـ٤ الهـضٝ الا٢خهـاصي  ،وحىص زُـت مؿـخ٣بلُت - َغ جخًـمً ٧اٞـت اإلاـىاعص والام٩اهُـاث التـى جٞى

لها فى يىء جل٪ الام٩اهُاث م٘ الازظ فى لٗخباع الٗاثض مً جل٪ الاوكُت فى يىء ما ًخم جدملـه مـً اٖبـاء لخد٣ُـ٤ 

   .الٗاثض 

اٖخمـاص الؿـلُت اإلاسخهـت  لُت اجسـاط ال٣ـغاع َـى ٌٗخبر الٗامل الغثِـ فى ٖم، اص الؿلُت اإلاسخهت )صٖم الاصاعة(اٖخم -

 ثل٣ــىاهحن والخٗلُمــااٞهــى ٌٗخمــض ٖلــى جىُٟــظ اإلاغحــٍى جد٣ُ٣ــه/ ومــً زــم بًــغوعة اجســاط ال٣ــغاع الــظي ًد٣ــ٤ الهــضٝ 

ـضم ج٣ُـُم الجىاهـب الازـغي لهـظا الهـضٝ  التى مً قـإجها جد٣ُـ٤ الجاهـب الغ٢ـابى وجد٣ُـ٤ الهـضٝ اإلادـضص مؿـب٣ا ٖو

ت بك٩ل ٖام مً خُث الٗاثض او   .الخ٩لٟت او جإزحٍر ٖلى الىخضاث الاصاٍع

ــت - غ الٗىامــل الخىُٓمُــت والاصاٍع ٌٗخبــر ال٣ــغاع الا٢خهــاصي والاصاعي بالىخــضاث الخ٩ىمُــت مــً اَــم ال٣ــغاعاث التــى ، جــٞى

ـــا  ــــىم بهـــ ـــى ج٣ــ ـــُت التـــ ــــُت الغثِؿـــ ـــر ٖــــــً الاوكــ ــــ٪ حٗبـــ ــــــت بالىخــــــضاث ، بط بالضولــــــتجلــ اث الاصاٍع جُلــــــب مــــــً ٧اٞــــــت اإلاؿــــــخٍى

الخيبـا وجدلُــل ، و٦ـظل٪ مغاٖــاة ال٣ـضعة ٖلــى صاعي الا ٢خهــاصي او الا ل٣ــغاع ؾـىاءامُـت بلــى ٞهـم يــغوعة وحـضوي الخ٩ى 

 اصاعي  اجســـاط ٢ـــغاع ا٢خهــــاصي، ممـــا ًــــاصي الـــى الىيـــ٘ الخـــالى وعبُـــه بالىيـــ٘ اإلاؿــــخ٣بلى وم٣اعهخـــه بالىيـــ٘ الؿـــاب٤

 .ؾلُم 

 ٨ىمُتبالىخضاث الح ٖىامل جىُٟظ الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة 3/5
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غقـــُضة لًم٨ـــً الخىنـــل اهـــه فـــى خـــا٫ مـــا اطا ٢امـــذ الىخـــضاث الخ٩ىمُـــت بدبجـــى مخُلبـــاث الاصاعة الا٢خهـــاصًت ا

ؾــٝى حؿــاَم فــى جد٣ُـــ٤ الانــالح الا٢خهــاصي للىخــضاث الخ٩ىمُـــت وان طلــ٪ ؾــُازغ بــضوعة ٖلـــى جد٣ُــ٤ الخٟــاّ ٖلـــى 

ُمــــا ًلــــى ٖــــغى الجىاهــــب الاؾاؾــــُت التــــى ؾــــدخإزغ مــــً ٞو، مثلــــت فــــى الاؾــــخال٫ الامثــــل للمــــىاعصالامــــىا٫ الٗامــــت للضولــــت واإلاخ

 جُب٤ُ الاصاعة الغقُضة فى الىخضاث الخ٩ىمُت.بلى  الاججاٍ

ُٗت - غ وجدؿــحن ومــً اإلاًٟــل ؾــً ٢ــىاهحن  ، الخُٛحــراث الدكــَغ والتــى حٗخبــر الجاهــب الاؾاســخى فــى اي ٖملُــت حُٛحــر وجُــٍى

ت فى اإلاىاػهـت والىٓـام اإلاداؾـبى الـظي ًجـ ٍغ ب ويـٗت مىيـ٘ الخىُٟـظ ٟٞـى صولـت هُىػلىـضا ٢امـذ الي انالخاث حَى

غ ٖلــى زالزــت ٞئــاث جخمثــل فـــى  باالنــالح الا٢خهــاصي لــضحها مــً زــال٫ ٢ُـــام الــضو٫ باإلابــاصاعة لٗملُــت الانــالح والخُـــٍى

ــ٘ جسٟــــٌُ الٗمــــل  جدؿـــحن اصاء ال٣ُــــإ الٗــــام و وجدؿــــحن اصاء ال٣ُــــإ الخــــام وجــــإمحن اصاء الا٢خهــــاصي ال٨لــــى مــ

 صون اٟٚا٫ اإلاؿاءلت ًٖ الؿلُت والازخهاناث اإلامىىخت.بالىٓام اإلاغ٦ؼي 

ا اؾاؾــــُا لخىُٟــــظ اؾــــاؽ الاؾــــخد٣ا١ وانــــالح اإلاحزاهُــــت الخانــــت بالضولــــت وفــــى مٗٓــــم ، الانــــالح الاصاعي  - ٗخبــــر قــــَغ َو

ـــا وماحٗخمــــض ٖلُــــت مــــً الىخــــاثج اإلاخى٢ٗــــت ولِؿــــذ اإلادــــضصة وبالخــــالى ٞــــان ماقــــغاث  البلــــضان الٗغبُــــت ان لــــم ٨ًــــً ٧لهـ

او الٟكل لِؿذ مدـضصة ومـً زـم ٞاهـه ًهـٗب جُبُـ٤ اإلاداؾـبت ٖلـى اؾـاؽ الاؾـخد٣ا١ وويـ٘ اإلاحزاهُـاث الىجاح 

ًم٨ـً ، بط والىىاجج فى اَاع هخاثج ال٣ُإ الخ٩ىمى لى مؿخىي الضو٫ الٗغبُت والتى الجؼا٫ جدبـ٘ اؾـاؽ الاؾـخد٣ا١ 

 نالح َظا الجاهب .ا

خماص ٖلى مٗاًحر اإلاداؾبت  - خماص ٖلى مٗاًحر اإلاداؾبت وجدضًضا فى ٦ثحر ، (IPSAS)الٖا مً البلضان الٗغبُت الًىحض الٖا

م مــــً جىاحــــض اإلاٗــــاًحر الخانــــت بال٣ُــــإ الخ٩ــــىمى والا٦ثــــر مىاؾــــبت لىيــــ٘ ال٣ُــــإ  فــــى ال٣ُــــإ الخ٩ــــىمى ٖلــــى الــــٚغ

خمــاص ٖلــى جلــ لُــت ٞــان البــضء فــى الٖا ٪ الخ٩ــىمى ُٞمــا ٖــضا اجهــا حٗخمــض بكــ٩ل ٦بحــر ٖلــى اجبــإ اؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ ٖو

اإلاٗــاًحر ًخُلــب الخٗــضًل والخُٛحــر الؾـــ ال٣ُــاؽ الخ٣لُضًــت واإلاخبٗــت بال٣ُــإ الخ٩ــىمى (الاؾــاؽ الى٣ــض) والاهخ٣ــا٫ 

غ والخٛحر والخدؿحن  للىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى.   بلى الازظ باالؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٧اخضي مخُلباث الخٍُى

غ اصاعة الغ٢ابـت اإلاالُـت - غقـُضة ٖلـى جدؿـحن الجاهـب الغ٢ـابى مـ٘ الجاهـب الخىُٟـظي حٗخمـض الاصاعة الا٢خهـاصًت ال، جٍُى

اث٠ ًمثل الدؿلؿل للٗمل الاصاعي بك٩ل ٖام وجغقُض الاصاعة الا٢خهاصًت بك٩ل  والخسُُُحى ٩ٞل مً جل٪ الْى

 زام ومً زم ٞان الازغ َىا ٖلى الاصاعة ال٢خهاصًت الغقُضة ًخُلب جد٤ُ٣ الاحى :

ـــ .1 ــ ـــاع الغ٢ابــ ــ ــــى اَــ ـــــاث فـــ ــــٕى الى٣ٟــ ــ ـــــا٫ مجمـ ــــخ٣غاع اصزــ ــ ـــــالى والاؾـ ـــــباٍ اإلاــ ـــــً الاهًــ ـــــض مــ ــ ـــــجُ٘ اإلاٍؼ ـــــت لدصــ ت الٟٗالــ

 الا٢خهاصي

غ الىٓم بما ٌؿمذ .2 جىيُذ الٗال٢ـت بـحن الخسُـُِ الاؾـتراجُجحى وويـ٘ اإلاحزاهُـاث والاصاعة اإلاالُـت بلى  جٍُى

 وهٓم ج٣ُُم الاصاء ل٩ل ال٣ُاٖاث ؾىاء مالى او ٚحر مالى 

اث واَخاماث الخ٩ىمت جد٤ُ٣ الخىػَ٘ الامثل للمىاعص بما ًخماشخى م .3  ٘ اولٍى

خمـــــاص ٖلـــــى الخُٛحـــــراث فـــــى ٢ـــــضعة ج٨ىىلىحُـــــا اإلاٗلىمـــــاث وػٍـــــاصة اؾـــــخسضام هٓـــــم اإلاٗلىمـــــاث اإلاداؾـــــبُت  .4 الٖا

 الال٨تروهُت بما ًد٤٣ الاهًباٍ فى الٗىانغ الغثِؿُت للمحزاهُت والاصاعة اإلاالُت

ــــىم خُـــــث ان الىجـــــاح فـــــى جد٣ُـــــ٤ الاصاعة الا، ويـــــ٘ اؾـــــتراجُجُت اجهـــــا٫ مىاؾـــــبت - ٢خهـــــاصًت الغقـــــُضة ًخُلـــــب ان ج٣ـ

الؿــلُت الخىُٟظًــت مخمثلــت فــى الخ٩ــىمى ٖلــى جُبُــ٤ الخ٩امــل بــحن ٧ــل مــً الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى واإلاحزاهُــت مــً 

غ ٞـاطا  حاهب وػٍاصة الٟٗهم والىعى الٞغاص وقغاثذ اإلاجخم٘ مً حاهب اخغ وطل٪ ًمـا ًخٗلـ٤ بٗملُـت الخُٛحـر والخُـٍى

غ والخدؿحن بهضٝ جد٤ُ٣ الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة ٞان طل٪ ؾِؿاَم بلـى جم اؾخٗاب اإلاجخم٘ ال  َمُت الخٍُى

بـــاث اإلاجخمـــ٘ الـــظي لضًـــه  غ الىٓـــام اإلاداؾـــبى الىاإلاحزاهُـــت وال٣ـــضعة ٖلـــى جلبُـــت ٚع ؾـــهىلت وجِؿـــحر الاججـــاٍ هدـــى الخُـــٍى

 اًماها بًغوعة واَمُت َظا الخٗضًل والخُٛحر ٖلى الانالح الا٢خهاصي.
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غ والانـــالح للىٓـــام ، هـــاعاث وال٣ـــضعاث الٖـــضاص اإلاحزاهُـــت والىٓـــام اإلاداؾـــبىبىـــاء اإلا - ًخُلـــب جد٣ُـــ٤ الخٗـــضًل والخُـــٍى

ـت لـضحهم مـً الخبـراث وال٣ـضعاث الخٗامـل  اث الاصاٍع اإلاداؾبى الخ٩ىمى ان ٌٗخمض ٖلى ٢اٖـضة مـً الٗـاملحن واإلاؿـخٍى

ت وبالخـــالى ٌٗخبـــر مـــً مـــ٘ الىيـــ٘ الىٓـــام اإلاداؾـــبى الخ٩ـــىمى بمـــا ًد٣ـــ٤ ٢ـــضع ٦بحـــر مـــً الاؾـــ دثماع فـــى الخىمُـــت البكـــٍغ

الٗىامــل الاؾاؾــُت لًــمان اإلاهــاعاث وال٣ــضعاث الالػمــت لبىــاء الــىٓم الخضًثــت للمداؾــبت الخ٩ىمُــت واٖــضاص اإلاىاػهــت 

 الٗامت للضولت 

ــــت  ـــم ماجىاولــ ـــً الٗــــــغى الؿــــــاب٤ الَـــ مــــــً اَمُــــــت ومٟهــــــىم الاصاعة الا٢خهــــــاصًت الغقــــــُضة بالىخــــــضاث  الباخــــــثمـــ

غ الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى ُٞخطـر اجهـا بمثابـت الاهخ٣ـا٫ الخـضًث الخ٩ىم ا اخضي حىاهب او مضازل الخٍُى ُت باٖخباَع

الاججــاٍ الاخــضر والــظي ٌٗخمــض ٖلــى جد٣ُــ٤ الخ٩امــل بــحن ٧ــل مــً الىٓــام بلــى  مــً الكــ٩ل الخ٣لُــضي للىخــضاث الخ٩ىمُــت

ــــى  لىنــــــى٫ اإلاداؾــــــبى الخ٩ــــــىمى واإلاىاػهــــــت الٗامــــــت للضولــــــت ٞاهــــــه مــــــً الهــــــٗب ا جد٣ُــــــ٤ الاصاعة الا٢خهــــــاصًت الغقــــــُضة بلــ

غ وج٣ـضًم اإلاٗلىمـاث التـى لهـا ال٣ـضعة  بالىخضاث الخ٩ىمُت صون ان ًخىاٞغ هٓام مداؾبى خ٩ىمى ٢اصع ٖلى اٖضاص الخ٣ـاٍع

غ الىٓــــام اإلاداؾــــبى  ــــت والاحخماُٖــــت والؿُاؾـــت ومــــً زــــم ٞاهـــه البــــض مــــً جُـــٍى ٖلـــى جغقــــُض ال٣ــــغاعاث الا٢خهـــاصًت والاصاٍع

خماصع ٖلحى لخد٤ُ٣ وجىُٟظ مخُلباث الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة .بال  ٣ضع الظي ٌؿمذ بااٖل

 الضعاؾت اإلاُضاهُت  اإلابدث الغاب٘ :

 ؤَضاٝ الضعاؾت اإلاُضاهُت  4/1

) بالخُب٤ُ ٖلى IPSASجبجى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام (تهضٝ الضعاؾت اإلاُضاهُت بلى جدضًض ؤَمُت 

داؾبى الخ٩ىمى بهضٝ جد٤ُ٣ الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة بالىخضاث الخ٩ىمُت، اط ؾعى البدث مً زـال٫ الىٓام اإلا

 -:الضعاؾت اإلاُضاهُت الى الاحى 

ـــــثاؾــــــــخُإل آعاء ُٖىــــــــت  .1 ـــــاؽ خــــــــى٫  البدـــ ــ ـــ٤ اؾـ ــ ـــى جُبُـــ ــ ـــال٫ جبجـــ ــ ـــً زـــ ــ ــــىمى مـــ ــ ـــــبى الخ٩ــ ــــام اإلاداؾـــ ــ غ الىٓــ ــــٍى ــ ــــت جُــ ــ اَمُــ

هدـــى ام٩اهُـــت جُبُـــ٤ مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام  الاؾهـــخد٣ا١ او الاؾـــاؽ اإلاٗـــض٫، بمـــا ًجٗلـــه بضاًـــت

)IPSAS( . 

اإلابجـى ٖلـى مٗـاًحر اإلاداؾـُت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام  الىٓـام اإلاداؾـبى الخ٩ـىمىاؾخُإل آعاء ُٖىت الضعاؾت ًٖ ٢ضعة  .2

)IPSAS(  ٖلى جد٤ُ٣ الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة بالىخضاث الخ٩ىمُت. 

  البدثٞغوى  4/2

مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام الزخباع صخت ؤو زُإ الٟغى الغثِسخى ال٣اثل بإن الباخث ى ٌؿع

)IPSAS(  غ اإلاالُت الخ٩ىمُت ومً زم الىنى٫ بلى جغقُض ال٣غاعاث اإلاالُت غ والخدؿحن للخ٣اٍع حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الخٍُى

ت بال٣ُإ الخ٩ىمى، بما ٌؿاَم بظل٪ للىنى٫ بلى الاصاع  الٟغى  ًىبث٤ مًبط ، ة الا٢خهاصًت الغقُضةوالاصاٍع

ت الخالُت :الغثِسخى   -الٟغوى الثاهٍى

حٗمـل ٖلـى جدؿـحن حـىصة  (IPSAS)مٗـاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام  صـخت ؤو زُـإ الٟـغى ال٣اثـل بـإن ازخباع  .1

اٖلُـــت غ اإلاالُـــت الخ٩ىمُـــت وبُـــان اإلاـــىاعص الا٢خهـــاصًت بكـــ٩ل ا٦ثـــر ٦ٟـــاءة ٞو الى ام٩اهُـــت اإلا٣اعهـــت والـــغبِ بـــحن ، وبالخـــالخ٣ـــاٍع

 الىٓم اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت ٖلى مؿخىي صولى.

ـــاع  .2 ـــإن  ازخبــ ـــل بــ ـــإ الٟـــــغى ال٣اثـــ ـــخت ؤو زُـــ ًخى٢ــــــ٠ جد٣ُـــــ٤ مخُلبــــــاث الاصاعة الا٢خهـــــاصًت الغقــــــُضة ٖلـــــى يــــــغوعة صــ

خماص ٖلى مدضاصاث جخد٤٣ بضوعَا مً زال٫ جبجى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام   . (IPSAS)ؤلٖا
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 البُاهاث وجهمُم اؾخماعة الاؾخ٣هاء حم٘ ؤؾلىب 4/3

ـــــض  ــ ـــــثاٖخمـ ــ ـــــتفــــــــى الخهــــــــى٫ ٖلــــــــى البُاهــــــــاث الالػمــــــــت للضعاؾــــــــت  الباخـ ــ  وازخبــــــــاع ٞغويــــــــها ٖلــــــــى ؤؾــــــــلىبى اإلاُضاهُـ

٢اثمـــت الاؾخ٣هـــاء واإلا٣ـــابالث الصخهـــُت، وجد٣ُ٣ـــا لهـــظٍ ألاَـــضاٝ ٢ـــام الـــضاعؽ بةٖـــضاص ٢اثمـــت الاؾخ٣هـــاء مىحهـــت بلـــى 

ـــغاٝ اإلا خبـــاعاث فـــى َـــظٍ اإلاداؾـــبت بالىخــضاث الخ٩ىمُـــتٗىُـــت بالخٗامــل مـــ٘ ٧اٞــت ألَا ـــت مــً الٖا ، و٢ـــض جــم مغاٖـــاة مجمٖى

، ال٣اثمـــت، لٗـــل مـــً ؤَمهـــا البؿـــاَت والىيـــىح ومى٣ُُـــت ألاؾـــئلت الـــىاعصة بهـــا ومالثمتهـــا إلاؿـــخىي زبـــرة اإلاؿخ٣صـــخى مـــجهم

جهــا وحؿلؿــلها ومــضي ٞهــم  مجخمــ٘ الضعاؾــت لهــا والى٢ــذ الــالػم لهــا، ولخ٣ُــُم ٢اثمــت الاؾخ٣هــاء مــً خُــث نــُاٚتها وج٩ٍى

مٟــغصة الزخبــاع الاحؿــا١ الــضازلى وزبــاث  30بخىػَــ٘ ٢اثمــت الاؾخ٣هــاء ٖلــى ُٖىــت اؾــخُالُٖت حجمهــا  الباخــث٣ٞــض ٢ــام 

لُه ٞةهه لم ًخم خظٝ ؤي مً ال٣ٟغاث (ألاؾئلت) خؿب هدُجت الُٗىت الاؾخُالُٖت.  الاؾخ٣هاء، ٖو

ُىت  4/4  البدثمجخم٘ ٖو

ــغاٝ اإلاٗىُــت بالخٗامــل مــ٘  البدــثخمــ٘ ًخمثــل مج ، وهٓــغا لٗــضم جدضًــض اإلاداؾــبت بالىخــضاث الخ٩ىمُــتفــى ألَا

هــ ) ، وباالؾــخضال٫ P=0,5%، ؤي ؤن (50بيؿــبت  البدــثاٞتــراى ؤن اإلاىيــٕى مدــل ا، بط جــم بَــاع مجخمــ٘ الضعاؾــت وجىٖى

ـــت ٖىـــض صعحــــت ز٣ـــت  Zٖلـــى ٧ـــل مـــً ال٣ـــُم  ُـــ٤ مٗاصلـــت الُٗىــــت 5ضًغ زُـــإ الخ٣ـــ R%، و٢ُمـــت 95الضعحـــت اإلاُٗاٍع %، وبخُب

 -):116، م2009الهلباوي، الخالُت (

N = 
(1-P )P  X Z2  

= (0,5()0,5) X (1,96)2 
 مٟغصة 384≈

R2  (0,05)2 
 (1حضو٫ ع٢م )

 اإلاداؾبُت بالىخضاث الح٨ىمُت بُان جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت ٖلى ؤَغاٝ الخٗامل باإلاىٓىمت
ؾخماعاث الصحُدتالا  الاؾخماعاث اإلاىػٖت البُان  وؿبت الاؾخجابت 

%70,98 225 250 الخ٩ىمُتؤلاصاعاث   

%12,62 40 44 م٩اجب اإلاداؾبت واإلاغاحٗت  

%9,46 30 30 ؤًٖاء بالجهاػ اإلاغ٦ؼي للمداؾباث  

%6,94 22 30 ٣اهىن الٗامت و الالُت اإلاو الخانت ألا٧اصًمُحن جسهو مداؾبت   
%82,55 317 384 ؤلاحمالى  

، البدثاؾخماعة ٖلى مجخم٘  384ً نض١ وؾالمت اؾخماعة الاؾخ٣هاء لالزخباع جم جىػَ٘ ٖضص بٗض الخإ٦ض م

ا  317و٧ان ٖـضص الاؾـخماعاث الصـخُدت اإلاؿـخلمت وال٣ابلـت للخدلُـل ٖـضص  % و٢ـض 82,55اؾـخماعة بيؿـبت اؾـخجابت ٢ـضَع

 َظٍ اليؿبت م٣بىلت. الباخثبٖخبر 

 اإلاؿخسضمت ؤلاخهاثُت ألاؾالُب 4/5

ـــٜ وجدلُـــل اؾـــخماعة الاؾخ٣هـــاء مـــً زـــال٫ بغهـــامج الخدلُـــل ؤلاخهـــاجى الخ٣ُبـــت ؤلاخهـــاثُت ٢ـــام الـــضا عؽ بخَٟغ

، Cronbach,s Alphaازخبـــاع ؤلٟـــا ٦غوهبـــار ٧، و٢ـــض جـــم اؾـــخسضام ألاصواث ؤلاخهـــاثُت SPSS, 25.0للٗلـــىم الاحخماُٖـــت 

ـــت واإلاخىؾـــِ الخؿـــابى واإلاىـــىا٫ والاهدـــغاٝ اإلاُٗـــاع و   Spearmanمٗامـــل اعجبـــاٍ ؾـــبحرمان  ي،الخ٨ـــغاعاث واليؿـــب اإلائٍى

Correlation Coefficient،  مٗامل الخىا٤ٞContingency Coefficient. 

 نض١ وزباث الاؾخ٣هاء 4/6

ؤن ج٣ِـ ؤؾـئلت الاؾخ٣هـاء مـا ويـٗذ ل٣ُاؾـه، و٢ـام الـضاعؽ بالخإ٦ـض مـً نـض١ هض١ الاؾخ٣هاء ٣ًهض ب

ــ٤ الاحؿــا١ الــضازلى (الخماؾــ٪ الــضاز بدؿــاب الاحؿــا١ الــضازلى لالؾــخبُان  الباخــثو٢ــض ٢ــام  )،لىالاؾخ٣هــاء ٖــً ٍَغ
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ـــــى مٗامــــــل الاعجبــــــاٍ (ؾـــــبحرمان) بــــــحن ٧ـــــل ٣ٞــــــغة مـــــً ٣ٞــــــغاث مجــــــاالث  مـــــً زــــــال٫ خؿـــــاب مٗامــــــل الاحؿـــــا١ الــــــضازلى َو

ـــا  زبـــاث الاؾخ٣هـــاء، امـــا الاؾخ٣هـــاء والضعحـــت ال٩لُـــت للمجـــا٫ هٟؿـــه ـــضم حُٛحَر ٌٗجـــى الاؾـــخ٣غاع فـــى هخـــاثج الاؾخ٣هـــاء ٖو

ر ُٞمــــا لــــى جــــم بٖــــاصة جىػَٗهــــا ٖلــــى ؤٞــــغاص الُٗىــــت ٖــــضة مــــغاث زــــال٫ ٞتــــراث ػمىُــــت مُٗىــــت، و٢ــــض ٢ــــام الــــضاعؽ بكــــ٩ل ٦بحــــ

٣ت مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار.  بالخد٤٣ مً زباث اؾخماعة الاؾخ٣هاء مً زال٫ ٍَغ

 هخاثج نض١ وزباث الاؾخماعة:  4/7

اؾــخماعة (مٟــغصة)، و٢ــض جـــىاٞغث  30بخىػَــ٘ اؾــخماعة الاؾخ٣هــاء ٖلــى ُٖىـــت بؾــخُالُٖت حجمهــا الباخــث ٢ــام 

ت مً الىخاثج جخمثل فى آلاحي:  -مجمٖى

هخاثج الاحؿا١ الضازلى لالؾخماعة 3-1  

  :مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام جخمثل فى بُان صوع هخاثج اإلاجمىٖت ألاولى(IPSAS)  حٗمل ٖلى جدؿحن حىصة

غ اإلاالُـت الخ٩ىمُـت وبُـان اإلاـىاعص الا٢خهـاصًت  اٖلُـتالخ٣ـاٍع ، وبالخـالى ام٩اهُـت اإلا٣اعهـت والـغبِ بـحن بكـ٩ل ا٦ثـر ٦ٟـاءة ٞو

 .الىٓم اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت ٖلى مؿخىي صولى 
 (2حضو٫ ع٢م )

 ( بالىخضاث الح٨ىمُتIPSASالضوع الٟٗا٫ إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام )

غ الىٓام اإلاداؾبى الخIPSAS٩صوع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ( م  ىمى) فى جٍُى
مٗامل 

 ؾبحرمان
Sig 

1 
غ ؤولــى زُــىاث الاججــاٍ هدــى ج٣ُــُم الىٓــام حٗــض  اإلاداؾــبى الح٨ــىمى للحــض مــً حىاهــب ال٣هــىع والتــى جــى٨ٗـ ٖلــى حــىصة الخ٣ــاٍع

 .اإلاالُت الح٨ىمُت
0,851 0,000 

 0,000 0,854 ٢خهاصًتحؿاٖض ٖلى جإَُل الىٓام اإلاداؾبى الح٨ىمى الحغاء م٣اعهت بحن الضو٫ للىنى٫ الى اًٞل ال٣غاعاث الا 2

ٗاث اخض اَم اإلاٗى٢اث فى جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ) 3  IPSAS)  0.617 0.002حٗخبر ال٣ىاهحن والدكَغ

4 
ٌٗخبــر جُبُـــ٤ اؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ ٦بـــضًل لالؾـــاؽ الى٣ـــضي َـــى الاؾــاؽ فـــى ؾـــهىلت الاهخ٣ـــا٫ الـــى جُبُـــ٤ مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت 

 (IPSASٗام )لل٣ُإ ال
0.821 0,000 

5 
جخ٤ٟ الاَضاٝ الغثِؿُت للىٓام اإلاداؾبت الح٨ىمُت بالىخضاجالح٨ىمُت م٘ مخُلبـاث جُبُـ٤ مٗـاًحر اإلاداؾـبُت الضولُـت لل٣ُـإ 

ى انها التهضٝ لخد٤ُ٣ عبذ  (IPSASالٗام )  َو
0.911 0,000 

 )Sig<0.05(الاعجباٍ طو صاللت بخهاثُت ٦بحرة ٖىض مؿخىي 

ـــً  ـــر مـ غ IPSASوع اإلاٗــــاًحر اإلاداؾــــبُت (لــــض الجــــضو٫ الؿــــاب٤ ؤن ال٣ُمــــت الاخخمالُــــت ٧اهــــذ مىسًٟــــتًخطـ ) فــــى جُـــــٍى

خبــــاعاث 0,000،0,002مــــابحن ( Sigجتــــراوح وؿــــبت ال٣ُمــــت الاخخمالُــــت الىٓــــام اإلاداؾــــبى الخ٩ــــىمى  ٗجــــى طلــــ٪ ؤن جلــــ٪ الٖا ) َو

، باإليـــــاٞت بلـــــى ؤن مٗامـــــل الاعجبـــــاٍ  )IPSASام (جبجـــــى الـــــضوع الٟٗـــــا٫ إلاٗـــــاًحر اإلاداؾـــــبت الضولُــــت لل٣ُـــــإ الٗـــــحؿــــاٖض فـــــى 

خبـــاعاث والتـــي جتـــراوح مـــا بـــحن )، وبالخـــالي ًا٦ـــض نـــض١ جلـــ٪ 0,911، 0,617( (ؾـــبحرمان) ٧اهـــذ مغجٟٗـــت ل٩ـــل مـــً جلـــ٪ الٖا

خباعاث اإلادضصة فى  غ الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى.الٖا  ان جل٪ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت حٗمل ٖلى جٍُى

خمـاص ٖلـى  هؤهفى جخمثل : هخاثج اإلاجمىٖت الثاهُت ًخى٠٢ جد٤ُ٣ مخُلباث الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة ٖلى يـغوعة ؤلٖا

 .(IPSAS)مدضاصاث جخد٤٣ بضوعَا مً زال٫ جبجى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 
 (3حضو٫ ع٢م )

 ام٩اهُت الىنى٫ الى جد٤ُ٣ الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة

 ضة الهضٝ الاؾاس ى للىٓام اإلاداؾبى الح٨ىمىالاصاعة الا٢خهاصًت الغقُ م
مٗامل 
 ؾبحرمان

Sig 

1 
مـً زـال٫  (IPSASحٗمل ٦غابِ اؾاس ى بحن ٧ل مً الىٓام اإلاداؾـبى الح٨ـىمى وبـحن جُبُـ٤ مٗـاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام )

 0,000 0,845 ت.ان ٧ل منهما يهضٝ لترقُض الى٣ٟاث وخؿً اؾخٛال٫ اإلاىاعص والاؾخسضاماث الخانت بالضول

٣ُت، ، واإلاالُــــــت، ٧اإلاخُلبــــــاث ال٣اهىهُــــــتالح٨ىمُــــــتًخ٣ٟــــــان ٖلــــــى مخُلبــــــاث حٗمــــــل ٦م٣ىمــــــاث ٖمــــــل للمداؾــــــبت  2 ــــــت، والدؿــــــٍى  0,000 0,899، وؤلاصاٍع
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 والخٗلُمُت.

3 
ىمُـــت واإلاالُـــت ح٨لىنـــى٫ بلـــى الـــغبِ بـــحن الـــىٓم الاإلاداؾـــبُت الح٨ىمُـــت لٌٗمـــالن ٦م٣ُـــاؽ لبُـــان صعحـــت الخىـــٕى والخبـــاًً بـــحن الـــىٓم 

ً اجداصاث ا٢خهاصًت بحن الضو٫ والح٨ىماث.لضولُا  0,000 0,862 ت فى ْل الؿعى هدى ج٨ٍى

4 
اٖخمــاص الىٓــام اإلاداؾــبى الح٨ــىمى مــً صواٞــ٘ يــغوعة بــحن اإلاداؾــبت الح٨ىمُــت لضولُــت واإلادلُــت بــالخىا٤ٞ جؼاًــض اَخمامــاث الهُئــاث ا

 0,000 0,873 ( للىنى٫ الى جد٤ُ٣ الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة.IPSASٗام )ٖلى جبنى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ ال

 0,000 0,863 .الح٨ىمُت الضولُتمً خُث الاجٟا١ ؤو الازخالٝ بم٣ىماث وؤَضاٝ الىٓم اإلاداؾبُت الح٨ىمُت الىٓم  ٖلى ج٣ُُم  ٗملح 5

 )Sig<0.05(الاعجباٍ طو صاللت بخهاثُت ٦بحرة ٖىض مؿخىي 

خبـاعث التـي ًخطر مً الج جىضـر ٦ُُٟـت جد٣ُـ٤ ضو٫ الؿاب٤ ؤن ال٣ُمت الاخخمالُت ٧اهذ مىسًٟت ل٩ل مً الٖا

الاصاعة الا٢خهـــاصًت واَمُتهــــا للىٓـــام اإلاداؾــــبى الخ٩ـــىمى فــــى ْــــل جبجـــى جُبُــــ٤ مٗـــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُـــت لل٣ُــــإ الٗــــام 

)IPSAS( ـــبت ــــت بــــحنSig )0,000، خُــــث ؤن وؿـ ـــى طلــــ٪ وحــــىص ٖال٢ــــت ٢ٍى ٗجـ ٗــــاًحر الى )، َو ـــحن م ٓــــام اإلاداؾــــبى الخ٩ــــىمى وبـ

ــــام ( ــ ـــــإ الٗـ ــــت لل٣ُــ ـــــبت الضولُـــ ، ) وبـــــــحن الىنـــــــى٫ الـــــــى الاصاعة الا٢خهـــــــاصًت الغقـــــــُضة بالىخـــــــضاث الخ٩ىمُـــــــتIPSASاإلاداؾــ

ــــ٪ باإليـــــاٞت بلـــــى ؤن مٗامـــــل الاعجبـــــاٍ (ؾـــــبحرمان) ٧اهـــــذ مغجٟٗـــــت ل ـــان جلـ ـــبُــ ـــراوح اليؿـــــبت مـــــابحن (ـ، بط الٗال٢تــ ، 0,845جتــ

 ٦ض نض١ الٗال٢ت.)، وبالخالي ًا 0,899

هخاثج زباث الاؾخ٣هاء 3-2  

ًىضر َظا الجاهب مضي زباث هخاثج الاؾخماعة بٗض جىػَٗها ٖلى اإلاجخمـ٘ بإ٦ملـه والجـضو٫ الخـالي ًىضـر هخـاثج 

 ازخباع ؤلٟا ٦غوهبار ل٣ُاؽ زباث اؾخماعة الاؾخ٣هاء.
 (4حضو٫ ع٢م )

 هخاثج ازخباع ؤلٟا ٦غوهبار ل٣ُاؽ زباث الاؾخ٣هاء 

 ؤلٟا ٦غوهبار مىٖتاإلاج م

1 
ـــــت ألاولـــــى  غ اإلاالُـــــت الخ٩ىمُـــــت وبُـــــان اإلاـــــىاعص  (IPSAS)مٗـــــاًحر اإلاداؾـــــبت الضولُـــــت لل٣ُـــــإ الٗـــــام بُـــــان صوع اإلاجمٖى حٗمـــــل ٖلـــــى جدؿـــــحن حـــــىصة الخ٣ـــــاٍع

اٖلُت، وبالخالى ام٩اهُت اإلا٣اعهت والغبِ بحن الىٓم اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت ٖلى مؿخ  .ىي صولى الا٢خهاصًت بك٩ل ا٦ثر ٦ٟاءة ٞو
0,640 

2 
ت الثاهُت  خماص ٖلى مدـضاصاث جخد٣ـ٤ بـضوعَا مـً زـال٫ جبجـى مٗـاًحر اإلاداؾـبت اإلاجمٖى جد٤ُ٣ مخُلباث الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة ٖلى يغوعة ؤلٖا

 ..(IPSAS)الضولُت لل٣ُإ الٗام 
0,833 

اث الاؾخ٣هاء  0,820 حمُ٘ مجمٖى

ـــحن (ًىضـــــــر الجــــــــضو٫ الؿـــــــاب٤ ؤن مٗامــــــــل ؤلٟــــــــا ٦غوهبـــــــ ــ ـــراوح بـــ ــ ــــت وجتـــ ــ ٖـ ـــــل مجمى ـــــت ل٩ـــ  ) 0,833، 0,640ار مغجٟٗـــ

ــظا ٌٗجــى ؤن مٗامــل الثبــاث مغجٟــ٘، وج٩ــىن اؾــخما ٢ــض جإ٦ــض  الباخــث، وبالخــالي ٩ًــىن عة الاؾخ٣هــاء فــى نــىعتها الجهاثُــتَو

 مـً نــض١ وزبــاث اؾــخماعة الاؾخ٣هـاء الضعاؾــت ممــا ًجٗلــه ٖلـى ز٣ــت جامــت بصــخت الاؾـخماعة ونــالخُتها لخدلُــل الىخــاثج

 وؤلاحابت ٖلى ؤؾئلت الضعاؾت وازخباع الٟغوى.

 جدلُل بُاهاث الجاهب اإلاُضاوى وازخباعاث الٟغوى  4/2/1

ؿــخسضم  الباخــث٢ــام  ــت والخ٨ــغاعاث واإلاخىؾــِ الخؿــابى واإلاىــىا٫ والاهدــغاٝ اإلاُٗــاعي، َو بدؿــاب اليؿــب اإلائٍى

ـــــــت آعاء ٞئــــــــاث الضعاؾـــــــت ٖـــــــً  ـــــــغاى مٗٞغ ـــــاًحر  صوع جبجـــــــىَـــــــظا ألامـــــــغ بكـــــــ٩ل ؤؾاســـــــخي أٚل فـــــــى جد٣ُــــــــ٤ الاصاعة   (IPSAS)مٗــ

ت غ الىٓـــــام اإلاداؾـــــبى مىيـــــ٘ الضعاؾـــــت، و بهـــــه ٢ـــــاصع ٖلـــــى  الا٢خهـــــاصًت الغقـــــُضة فـــــى اإلااؾؿـــــاث الخ٩ىمُـــــت اإلاهـــــٍغ جُـــــٍى

ل٣ُـــاؽ صعحـــت حكـــدذ ٢ـــُم اؾـــخجابت اإلابدـــىزحن ٖـــً ث اؾـــخجاباث اإلابدـــىزحن ٖـــً طلـــ٪ ، و مـــ٘ جدضًـــض اججاَـــا الخ٩ـــىمى

ا.   ً  الىؾِ الخؿابى ؤً

 البُاهاث اإلاغجبُت بالٟغى ألاو٫ وازخباٍع :جدلُل  .1

حٗمل ٖلـى  (IPSAS)مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام بُان صوع ًسخو َظا الٟغى بازخباع صخت ؤو زُإ 

اٖلُـت، وبالخـالى ام٩اهُـت اإلا٣اعهــت  غ اإلاالُـت الخ٩ىمُــت وبُـان اإلاـىاعص الا٢خهـاصًت بكـ٩ل ا٦ثــر ٦ٟـاءة ٞو جدؿـحن حـىصة الخ٣ـاٍع
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ــــــت بِ بــــــحن الــــــىٓم اإلاداؾــــــبُت الخ٩ىمُــــــت ٖلــــــى مؿــــــخىي صولــــــى والــــــغ  ، والجــــــضو٫ الخــــــالي ًىضــــــر الخ٨ــــــغاعاث واليؿــــــب اإلائٍى

 واإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي لهظا الٟغى. 

 (5حضو٫ ع٢م )
غ اإلاالُت ا (IPSAS)مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام الخىن٠ُ ؤلاخهاجى لضوع    لح٨ىمُتفى  جدؿحن حىصة الخ٣اٍع

( فى جُىٍغ الىٓام IPSASصوع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت )

 اإلاداؾبى الح٨ىمى

 اليؿب اإلائىٍت

ِ
ؾ

خى
اإلا

 

ا٫
ىى

اإلا
 

ي  ع
ُا

إلاٗ
ٝ ا

غا
د

الاه
 

مىا٤ٞ 

 حضا
 مٗترى مداًض مىا٤ٞ

مٗترى 

 حضا

اإلاداؾــــــــبى ؤولــــــــى زُـــــــىاث الاججــــــــاٍ هدــــــــى ج٣ُـــــــُم الىٓــــــــام حٗـــــــض 
لـى حـىصة الح٨ىمى للحض مً حىاهـب ال٣هـىع والتـى جـى٨ٗـ ٖ

غ اإلاالُت الح٨ىمُت  .الخ٣اٍع
51,7% 44,8% 3,2% 0,3% - 4,48 5 0,577 

حؿــاٖض ٖلــى جإَُــل الىٓــام اإلاداؾــبى الح٨ــىمى الحــغاء م٣اعهــت 
 0,689 5 4,40 %0,3 %0,6 %7,9 %41,3 %49,9 بحن الضو٫ للىنى٫ الى اًٞل ال٣غاعاث الا٢خهاصًت

ٗاث اخـــــض اَـــــم اإلاٗى٢ـــــاث فـــــى جُبُـــــ٤  حٗخبـــــر ال٣ـــــىاهحن والدكـــــَغ
 48,6% 40,7% 6,3% 3,8% 0,6% 4,33 5 0,807  (IPSASمٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام )

ٌٗخبـــر جُبُـــ٤ اؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ ٦بـــضًل لالؾـــاؽ الى٣ـــضي َـــى 
الاؾـــــــاؽ فـــــــى ؾـــــــهىلت الاهخ٣ـــــــا٫ الـــــــى جُبُـــــــ٤ مٗـــــــاًحر اإلاداؾـــــــبت 

 (IPSASالضولُت لل٣ُإ الٗام )
52,1% 47% 0,6% - 0,3% 4,50 5 0,549 

جخٟـــــــــــ٤ الاَـــــــــــضاٝ الغثِؿـــــــــــُت للىٓـــــــــــام اإلاداؾـــــــــــبت الح٨ىمُــــــــــــت 
بالىخضاجالح٨ىمُــــــت مــــــ٘ مخُلبــــــاث جُبُــــــ٤ مٗــــــاًحر اإلاداؾــــــبُت 

ى انها التهضٝ لخد٤ُ٣ عبذ  (IPSASالضولُت لل٣ُإ الٗام )  َو
43,2% 50,8% 5% 0,3% 0,6% 4,36 4 0,653 

حٗمـل ٖلـى جدؿـحن حـىصة  (IPSAS)ت لل٣ُإ الٗـام ٗاًحر اإلاداؾبت الضولُإلاًىضر الجضو٫ الؿاب٤ الضوع الٟٗا٫ 

اٖلُــــت غ اإلاالُــــت الخ٩ىمُــــت وبُــــان اإلاــــىاعص الا٢خهــــاصًت بكــــ٩ل ا٦ثــــر ٦ٟــــاءة ٞو مدــــل الضعاؾــــت، و٢ــــض جغاوخــــذ صعحــــت  الخ٣ــــاٍع

ـــ٘ الٗـــــام (ؤَمُـــــت  )، 5، 4) باٖخبـــــاع ؤن الضعحـــــت ٦بحـــــرة ٖىـــــض اإلاؿـــــخىي (5، 1مـــــً ( )IPSASمٗـــــاًحر اإلاداؾـــــبت الضولُـــــت لل٣ُــ

ــــضًم ٖىــــض مؿــــخىي (3ُت ٖىــــض مؿــــخىي (ومخىؾــــ مٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُــــت لل٣ُــــإ ٞــــان )، وبالخــــالي 2، 1)، ويــــ٠ُٗ ٖو

اٖلُـت (IPSAS)الٗام  غ اإلاالُت الخ٩ىمُت وبُـان اإلاـىاعص الا٢خهـاصًت بكـ٩ل ا٦ثـر ٦ٟـاءة ٞو  حٗمل ٖلى جدؿحن حىصة الخ٣اٍع

 ).5-3(ٖىض مؿخىي 

اإلاداؾـبى الخ٩ـىمى للخـض مـً حىاهـب هدـى ج٣ُـُم الىٓـام   (IPSAS)ام مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُـإ الٗـجمثل 

وجإَُـــل الىٓـــام اإلاداؾـــبى الخ٩ـــىمى الحـــغاء م٣اعهـــت بـــحن الـــضو٫ للىنـــى٫ الـــى ، 4,48) بمخىؾـــِ 5ٖىـــض مؿـــخىي( ال٣هـــىع 

ـــى، 4,4) بمخىؾــــِ 5ٖىـــــض مؿـــــخىي( اًٞــــل ال٣ـــــغاعاث الا٢خهــــاصًت ـــم اإلاٗى٢ـــــاث فــ َـ ٗاث اخـــــض ا ـــر ال٣ــــىاهحن والدكـــــَغ  و حٗخبــ

ــــام ( ــ ـــــإ الٗــ ــــت لل٣ُـــ ــ ـــــبت الضولُــ ـــــاًحر اإلاداؾـــ ـــــ٤ مٗـــ ــــِ 5ٖىــــــــض مؿــــــــخىي()IPSASجُبُـــ ــ ـــــاؽ ، 4,33) بمخىؾــ ــ ـــ٤ اؾـ ــ ـــر جُبُـــ ــ ٌٗخبـــ

الاؾخد٣ا١ ٦بـضًل لالؾـاؽ الى٣ـضي َـى الاؾـاؽ فـى ؾـهىلت الاهخ٣ـا٫ الـى جُبُـ٤ مٗـاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام 

)IPSAS()ت للىٓـام اإلاداؾـبت الخ٩ىمُـت بالىخضاجالخ٩ىمُـت جخٟـ٤ الاَـضاٝ الغثِؿـ٦ُما ، 4,50) بمخىؾِ 5ٖىض مؿخىي

ــى اجهــا التهــضٝ لخد٣ُــ٤ عبــذ IPSASمــ٘ مخُلبــاث جُبُــ٤ مٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام ( ) 4ٖىــض مؿــخىي() َو

 .4,36بمخىؾِ 

حٗمــل ٖلــى جدؿــحن حــىصة  (IPSAS)مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام صوع مــً الخدلُــل الؿــاب٤ ًخطــر ؤن 

اٖلُـــت، وبالخـــالى ام٩اهُـــت اإلا٣اعهـــت والـــغبِ بـــحن ا غ اإلاالُـــت الخ٩ىمُـــت وبُـــان اإلاـــىاعص الا٢خهـــاصًت بكـــ٩ل ا٦ثـــر ٦ٟـــاءة ٞو لخ٣ـــاٍع

لُه ًخم ٢بى٫ الٟغى ألاو٫.الىٓم اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت ٖلى مؿخىي صولى  ، ٖو
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 جدلُل البُاهاث اإلاغجبُت بالٟغى الثاوى وازخباٍع : .2

ًخى٢ــــ٠ جد٣ُــــ٤ مخُلبــــاث الاصاعة الا٢خهــــاصًت الغقــــُضة ٖلــــى بــــان ؤو زُــــإ  ًســــخو َــــظا الٟــــغى بازخبــــاع صــــخت

خمــــاص ٖلــــى مدــــضاصاث جخد٣ــــ٤ بــــضوعَا مــــً زــــال٫ جبجــــى مٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام  ،  (IPSAS)يــــغوعة ؤلٖا

ت واإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي لهظا الٟغى.   والجضو٫ الخالي ًىضر الخ٨غاعاث واليؿب اإلائٍى

 (6حضو٫ ع٢م )
دضاصاث جد٤ُ٣ مخُلباث الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة مً زال٫ جبنى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت إلاالخىن٠ُ ؤلاخهاجى 

 IPSAS)لل٣ُإ الٗام 

الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة الهضٝ الاؾاس ى للىٓام 
 اإلاداؾبى الح٨ىمى

ت  اليؿب اإلائٍى
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 حضا

حٗمل ٦غابِ اؾاس ى بحن ٧ل مً الىٓام اإلاداؾبى الح٨ىمى وبحن 
مــــــً  (IPSASجُبُــــــ٤ مٗــــــاًحر اإلاداؾــــــبت الضولُــــــت لل٣ُــــــإ الٗــــــام )

زـــــال٫ ان ٧ـــــل منهمـــــا يهـــــضٝ لترقـــــُض الى٣ٟـــــاث وخؿـــــً اؾــــــخٛال٫ 
 اإلاىاعص والاؾخسضاماث الخانت بالضولت.

59,9% 35,3% 3,8% 0,6% 0,3% 4,54 5 0,633 

ًخ٣ٟــــــــــان ٖلـــــــــــى مخُلبــــــــــاث حٗمـــــــــــل ٦م٣ىمــــــــــاث ٖمـــــــــــل للمداؾـــــــــــبت 
ــــــــــــــــــت، ، واإلاالُــــــــــــــــــت، ٧اإلاخُلبــــــــــــــــــاث ال٣اهىهُــــــــــــــــــتالح٨ىمُــــــــــــــــــت ، وؤلاصاٍع

٣ُت، والخٗلُمُت.  والدؿٍى
52,4% 44,8% 2,2% 0,3% 0,3% 4,49 5 0,593 

٦م٣ُــــــــــاؽ لبُــــــــــان صعحــــــــــت الخىــــــــــٕى والخبــــــــــاًً بــــــــــحن الــــــــــىٓم حٗمــــــــــل 
ح٨ىمُـــت ى٫ بلـــى الـــغبِ بـــحن الـــىٓم اللىنـــاإلاداؾـــبُت الح٨ىمُـــت ل

ً اجدـــاصاث ا٢خهـــاصًت لضولُـــواإلاالُـــت ا ت فـــى ْـــل الؿـــعى هدـــى ج٨ـــٍى
 بحن الضو٫ والح٨ىماث.

29,3% 46,4% 15,8% 8,2% 0,3% 3,96 4 0,899 

بحن اإلاداؾـبت لضولُت واإلادلُت بالخىا٤ٞ جؼاًض اَخماماث الهُئاث ا
ؾــبى الح٨ــىمى اٖخمــاص الىٓــام اإلادامــً صواٞــ٘ يــغوعة الح٨ىمُــت 

( IPSASٖلــــــــى جبنــــــــى مٗــــــــاًحر اإلاداؾــــــــبت الضولُــــــــت لل٣ُــــــــإ الٗــــــــام )
 للىنى٫ الى جد٤ُ٣ الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة.

53,9% 42,9% 2,5% 0,3% 0,3% 4,50 5 0,599 

مـً خُـث الاجٟـا١ اإلاداؾـبُت الح٨ىمُـت الـىٓم  ٖلـى ج٣ُـُم  ٗملح
 1,043 4 4,12 %6,6 %0,3 %8,2 %44,2 %40,7 .تالح٨ىمُت الضولُؤو الازخالٝ بم٣ىماث وؤَضاٝ الىٓم 

خمـــاص ٖلـــى ان ًىضـــر الجـــضو٫ الؿـــاب٤  جد٣ُـــ٤ مخُلبـــاث الاصاعة الا٢خهـــاصًت الغقـــُضة ًخى٢ـــ٠ ٖلـــى يـــغوعة ؤلٖا

)، ٞالٗىهــغ ٖـــالي 1،5مـــً ( (IPSAS)مدــضاصاث جخد٣ــ٤ بـــضوعَا مــً زــال٫ جبجـــى مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُـــت لل٣ُــإ الٗــام 

ـضًم ٖىـض مؿـخىي (3)، وبمؿخىي مخىؾِ ٖىض مؿخىي (4،5ؿخىي (بضعحت ٦بحرة ٖىض اإلا )، وبالخـالي 2،1)، ويـ٠ُٗ ٖو

خماص ٖلى مٗاًحر (  ).5-3ىض مؿخىي (لخد٤ُ٣ الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة ًخدضص ٖ )IPSASيغوة الٖا

ُــ٤ مٗــاًحر حٗمــل ٦ــغابِ اؾاســخى بــحن ٧ــل مــً الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى وبــحن جُبالاصاعة الا٢خهــاصًت الغقــُضة 

ـــُض الى٣ٟــــاث وخؿــــً اؾــــخٛال٫ اإلاــــى IPSASاإلاداؾــــبت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام ( اعص ) مــــً زــــال٫ ان ٧ــــل مجهمــــا حهــــضٝ لترقـ

ــــت  ــــت بالضولـــ ـــخسضاماث الخانـــ ــ ــــِ 5ٖىـــــــض مؿـــــــخىي(والاؾــ ـــــا  ، 4,54) بمخىؾـــ ـــا اجهــ ــ ـــل ٦ ٦مــ ــ ـــــاث حٗمــ ـــل و مخُلبــ ــ ــــاث ٖمــ م٣ىمـــ

ـــبت  ـــإن  الخ٩ىمُـــــتللمداؾــ ــــ٪ قــ ــــى طلـ ــــاجها فـ ــــاث ال٣اهىهُـــــتقـ ٣ُت، والخٗلُمُـــــت، وؤلا واإلاالُـــــت، اإلاخُلبـ ـــــت، والدؿـــــٍى ٖىـــــض  صاٍع

ــــِ 5مؿـــــخىي( ـــ4,49) بمخىؾـ ـــل ظل٪ ، ٦ــ ــــت ٦م٣ُـــــاؽ لبُـــــان صعحـــــت الخىـــــٕى والخبـــــاًً بـــــحن الـــــىٓم حٗمــ ــــبُت الخ٩ىمُـ اإلاداؾـ

ً اجدـــاصاث ا٢خهـــاصًت بـــحن الـــضو٫ لضولُـــخ٩ىمُـــت واإلاالُـــت الىنـــى٫ بلـــى الـــغبِ بـــحن الـــىٓم الل ت فـــى ْـــل الؿـــعى هدـــى ج٩ـــٍى

بـحن جؼاًض اَخمامـاث الهُئـاث الضولُـت واإلادلُـت بـالخىا٤ٞ باالياٞت الى اهه ، 3،96) بمخىؾِ 4ىض مؿخىي(ٖخ٩ىماث وال

اٖخمــاص الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى ٖلــى جبجــى مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ مــً صواٞــ٘ يــغوعة اإلاداؾــبت الخ٩ىمُــت 
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ٖلـــى  ٗمـــلحوازحـــرا ، 4,50) بمخىؾـــِ 5ٖىـــض مؿـــخىي( ) للىنـــى٫ الـــى جد٣ُـــ٤ الاصاعة الا٢خهـــاصًت الغقـــُضةIPSASالٗـــام (

ُــت الضولُــتمــً خُــث الاجٟــا١ ؤو الازــخالٝ بم٣ىمــاث وؤَــضاٝ الــىٓم اإلاداؾــبُت الخ٩ىمُــت الــىٓم  ج٣ُــُم  ٖىــض  الخ٩ىم

 4,12) بمخىؾِ 4مؿخىي(

خمـاصمً الخدلُل الؿاب٤ ًخطر ؤن  ٖلـى  ًخى٠٢ جد٤ُ٣ مخُلباث الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة ٖلى يـغوعة ؤلٖا

ـظا ٌؿـهم بـضوعٍ فـى  (IPSAS)مدضاصاث جخد٤٣ بضوعَا مً زال٫ جبجى مٗاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام  بُـان ، َو

لُــه ًــخم ٢بــى٫ الٟــغى اَمُــت جبجــى جلــ٪ اإلاٗــاًحر بالىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى للىنــى٫ لــالصاعة الا٢خهــاصًت الغقــُضة ، ٖو

 الثاوى.

ت ألاو٫  والثاوى َى جد٤ُ٣ للٟغى الغثِسخي التي اهبث٣ذ مىه جلـ٪ الٟـغوى، وبالخـالي ٌٗخبر ٢بى٫ الٟغوى الثاهٍى

ٗـــام (بـــان ًـــخم ٢بـــى٫ الٟـــغى الغثِســـخى ال٣اثـــل  ُـــت لل٣ُـــإ ال غ  )IPSASمٗـــاًحر اإلاداؾــــبت الضول ــى جد٣ُـــ٤ الخُــــٍى حٗمـــل ٖلـ

ــــت  غ اإلاالُـــت الخ٩ىمُــــت ومـــً زـــم الىنـــى٫ بلــــى جغقـــُض ال٣ـــغاعاث اإلاالُـــت والاصاٍع بال٣ُـــإ الخ٩ـــىمى، بمــــا والخدؿـــحن للخ٣ـــاٍع

 .ٌؿاَم بظل٪ للىنى٫ بلى الاصاعة الا٢خهاصًت الغقُضة

 اإلابدث الخامـ : الىخاثج والخىنُاث

ٗاث والتـــــى جمثـــــل اخـــــضي اَـــــم اع٧اهـــــه  .1  العجباَـــــه بـــــال٣ىاهحن والدكـــــَغ
 
للىٓـــــام اإلاداؾـــــبى الخ٩ـــــىمى ويـــــ٘ زـــــام هٓـــــغا

ٗاث واإلالؼمت ا٦ثر مً اإلاباصت اإلاداؾبُت ا غ الىٓام اإلاداؾبى ال٣ىاهحن والدكَغ غ جٍُى إلاخٗاٝع ٖلحهاومً زم ٞان حَى

 
 
ٗاث الخالُت اوال  الخ٩ىمى حٗضًل ال٣ىاهحن والدكَغ

جمثــل مكــا٧ل الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى اوحــه ٢هــىع حكــمل الجىاهــب الٟىُــت واإلاداؾــبُت والًغحــ٘ طلــ٪ ل٣هــىع  .2

ص ومدـــضصاث ٖلـــى ٖمـــل الىٓـــام اإلاداؾـــبى اإلاداؾـــبت اهمـــا ًغحـــ٘ طلـــ٪ لُبُٗـــت اإلاداؾـــبت الخ٩ىمُـــت والتـــى جمثـــل ٢ُـــى 

ولٗــل الجاهــب الخــام باؾـــ ال٣ُــاؽ اإلاداؾــبى (الاؾــاؽ الى٣ــضي) و الــظي وحــه الُــه ال٨ثحــر مــً الاهخ٣ــاصاث ومــً 

غ .  اَمها اهه ٚحر مالءم إلاخُلباث ومٗاًحر الخٍُى

ؾـــبُت فـــى الىخـــضاث ٚحـــر حٗخبـــر مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الخ٩ىمُـــت الضولُـــت اججـــاٍ خـــضًث لخدؿـــحن وجىخُـــض اإلاماعؾـــاث اإلادا .3

الهاصٞت للغبذ الا اجها جخُلب الاهخ٣ا٫ مً الك٩ل الخ٣لُـضي للىٓـام اإلاداؾـبى الخ٩ـىمى والـظي ٌٗخمـض ٖلـى الاؾـاؽ 

الى٣ــضي الــى الاهخ٣ــا٫ الــى اجبــإ اؾـــ الاؾــخد٣ا١ وبالخــالى ٞــان فــى خالــت مــا اطا جــم حٗــضًل َــظا الجاهــب ٞاهــه ٌؿــهل 

خماص ٖلى جلل٪ اإلاٗاًحر   فى اؾخسضامها بالىخضاث الخ٩ىمُت مٗه الٖا

ـــب الكـــبه فـــى َـــغ١ واؾـــالُب  .4 غ للىٓـــام اإلاداؾـــبى الخ٩ـــىمى ؾـــٗذ الـــى حٗـــل الىٓـــام اإلاداؾـــبى ٢ٍغ مخُلبـــاث الخُـــٍى

اٖلُــــت الىٓــــام  ــــضاص اإلاىحــــىصة بال٣ُــــإ الخــــام ممــــا ٌؿــــهل ٣ٖــــض م٣اعهــــت ُٞمــــا بُجهمــــا بهــــضٝ جدؿــــحن ٦ٟــــاءة ٞو الٖا

 مـــا اإلاداؾـــبى الخ٩ـــىمى وبالخـــالى ٞـــان طلـــ٪ ً
 
ـــت الخضًثـــت وجدضًـــضا ٟـــخذ اإلاجـــا٫ امـــام اخـــضي اؾـــالُب اإلاداؾـــبت الاصاٍع

 ًخٗل٤ باؾلىب ال٣ُاؽ اإلاغحعى ل٣ٗض اإلا٣اعهت فى الاصاء ل٩ل مجهما 

حر اإلاٗلىمـــاث طاث الخهىنـــُت للىخـــضة الخ٩ىمُـــت  .5 ـــت والخ٩ـــال٠ُ لخـــٞى خمـــاص ٖلـــى ٧ـــل مـــً اإلاداؾـــبت الاصاٍع ًم٨ـــً الٖا

ٖــً ج٩ــال٠ و٦ٟــاءة الاوكــُت اإلا٣ضمــت  خُــث جىحــه بهــٟى اؾاؾــُت الــى صازــل حر مٗلىمــاث  الىخــضة الخ٩ىمُــت وجــٞى

حر اإلاالى للىخضة الخ٩ىمُت   وم٣ضاع ما ًخد٤٣ مجها وج٣ُُم ٧ل مً الاصاء اإلاالى ٚو

ــاصة ٦ٟـــاءة  .6  ُٞمـــا ًخٗلــ٤ بٍؼ
 
ٌٗخبــر اؾــاؽ الاؾـــخد٣ا١ فــى اإلاداؾــبت الخ٩ىمُـــت اًٞــل مــً الاؾـــاؽ الى٣ــضي وجدضًــضا

 الهـــه ٣ًـــضم نـــىعة قـــاملت ٖـــً التزامـــاث الىخـــضة الخ٩ىمُـــت ونـــُاٚت الؿُاؾـــاث الىٓـــام اإلاداؾـــبى ال
 
خ٩ـــىمى هٓـــغا

 الىا٢ُٗت للى٣ض صازل الىخضة الخ٩ىمُت 
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غ الىٓــام اإلاداؾــبى الخ٩ــىمى ٢ــض ًجٗــل َىــا٥ جؼاًــض ٖلــى  .7 جؼاًــض الاَخمــام ي الاوهــت الازحــر الــى يــغوعة جدؿــحن وجُــٍى

ا اًجابُــت ٖلــى الخ٩ىمــت هدــى جبجــى  اإلاؿــخىي اإلادلــى فــى اجبــإ اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبت الخ٩ىمُــت الضولُــت ممــا ٌكــ٩ل يــَٛى

ب   .جل٪ اإلاٗاًحر فى اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

 )IPSASمٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُـإ الٗـام (بان  جخمثل هخاثج الجاهب اإلاُضاوي فى ٢بى٫ الٟغى الغثِسخي ال٣اثل .8

غ اإلاالُــــت الخ٩ى  غ والخدؿــــحن للخ٣ــــاٍع مُــــت ومــــً زــــم الىنــــى٫ بلــــى جغقــــُض ال٣ــــغاعاث اإلاالُــــت حٗمــــل ٖلــــى جد٣ُــــ٤ الخُــــٍى

ـت بال٣ُـإ الخ٩ــىمى، بمـا ٌؿـاَم بــظل٪ للىنـى٫ بلـى الاصاعة الا٢خهــاصًت الغقـُضة ، وطلـ٪ مــً زـال٫ ٢بــى٫  والاصاٍع

ُت الخالُت التي حٗض بمثابت اٖخباعاث ٌٗخمض ٖلحها  ت والٟٖغ فى جبجى مٗـاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت لل٣ُـإ الٟغوى الثاهٍى

 -، ٦ما ًلي :IPSASٗام ال

i.  ــــت لل٣ُـــــإ الٗـــــام بُـــــان صوع ٢بـــــى٫ الٟـــــغى الثـــــاهىي ال٣اثـــــل بـــــإن ُـ ــــى  (IPSAS)مٗـــــاًحر اإلاداؾـــــبت الضول ـــل ٖلـ حٗمــ

اٖلُـــت، وبالخـــالى  غ اإلاالُـــت الخ٩ىمُـــت وبُـــان اإلاـــىاعص الا٢خهـــاصًت بكـــ٩ل ا٦ثـــر ٦ٟـــاءة ٞو جدؿـــحن حـــىصة الخ٣ـــاٍع

 .لخ٩ىمُت ٖلى مؿخىي صولىام٩اهُت اإلا٣اعهت والغبِ بحن الىٓم اإلاداؾبُت ا

ii.  خمـاص ٢بى٫ الٟغى الثاهىي ال٣اثل بإن ًخى٠٢ جد٤ُ٣ مخُلباث الاصاعة الا٢خهـاصًت الغقـُضة ٖلـى يـغوعة ؤلٖا

 .(IPSAS)ٖلى مدضاصاث جخد٤٣ بضوعَا مً زال٫ جبجى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

 اإلاغاحـــ٘:    ٢اثمت 

مٗاًحر اإلاداؾبت الخ٩ىمُت الضولُت واَمُتها فى  ).2012. (ٖبض الهاصي ؾلمان. نالر، و ابغاَُم مدمض  ،لجؼعاوي ا )1

غ الىٓام اإلاداؾبى الخ٩ىمى فى الٗغا١ ت .جٍُى الٗغا١.  . 3الٗضص. 2اإلاجلض  .مجلت اإلاثجى للٗلىم الا٢خهاصًت والاصاٍع

 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/424/4/1/95489  .23/8/2022مخاح ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووى :

ت اإلاداؾبت ).1990. (ٖباؽ مهضي، الكحراػي  )2 ذ .طاث الؿالؾل.هٍٓغ  .ال٩ٍى

ما٫. حامٗت خلىان. الهلباوي  )3 ٤ُ. الاخهاء الخُب٣ُى. ٧لُت الخجاعة واصاعة الٖا لى . مخاح 2009ٖ، ٖبضهللا جٞى

 .http://193.227.1.161/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn .10/9/2022اإلاى٢٘ الال٨ترووى : 

ؼ حىصة( IPSAS( آٞا١ جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام). 2022زًحر، زبُُى. ( )4  وصوعًا في حٍٗؼ

. 6). مجلت بياٞاث ا٢خهاصًت. اإلاجلض 2021-2020صعاؾت مُضاهُت للٟترة (اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت الٗمىمُت بالجؼاثغ 

. 43/6/1/183567https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/4.مخاح ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووى : 1الٗضص

25/8/2022. 

حر، قال٫. ( )5  .آٞا١ بنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت الجؼاثغي الخام بدىُٟظ الٗملُاث اإلاالُت للضولت). 2014َػ

. الجؼاثغ. مخاح   لىم الخِؿحر. حامٗت ؤمدمض بى٢ٍغ ت ٖو عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعٍ. ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 .https://stagemaster.jimdofree.com/app/download/9002315368  .22/8/2022ى : ٖلى اإلاى٢٘ الال٨تروو

٤ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  )6 ٖبضالىاخض، خاجم ٖبضالغاػ١ وٗمه . صوع هٓم اإلاداؾبت الخ٩ىمُت ٞو

)IPSAS(  صعاؾت جدلُلُت لىػاعة اإلاالُت الٗغا٢ُت. عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعٍ. ٧لُت الضعاؾاث) غ ألاصاء اإلاالى فى جٍُى

 . مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووى :2021الٗلُا. حامٗت الؿىصان للٗلىم والخ٨ىىلىحُا. ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا. 

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/27144 .22/1/2622. 
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ألاصاء الح٨ىمي          في ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت ٦ألُت ل٣ُاؽ الخدى٫ ألؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي

  -ججغبت صولت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة-

The shift to the accrual basis of accounting in the presentation of financial 

statements as a mechanism for measuring government performance - the experience 

of the United Arab Emirates- 

اجذص. بل٣  الجؼاثغ/ آٞلى-اإلاغ٦ؼ الجامعي الكٍغ٠ بىقىقت /اؾم بٞى

Dr Belkacem Boufatah/C.Universitaire Elcherife Bouchoucha- aflou/Algeria 

 

  ملخو الضعاؾت: 

الٗغبُت في صولت ؤلاماعاث  )IPSASاإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام (مضي بم٩اهُت جبجي مٗاًحر  ٖلىالضعاؾت بلى الخٗٝغ َظٍ َضٞذ 

٤ ؤؾاؽ  اإلاخدضة في بَاع خغنها ٖلى وي٘ ألاؾـ اإلاالُت لخد٤ُ٣ الاؾخضامت اإلاالُت ٞالضولت بظلذ حهىصا ٦بحرة  ،الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبيٞو

ُت ٞفي الضولت،  إَل٣ذ وػاعة اإلاالُت اإلاغخلت ألاولى مً مكغوٕ جدى٫ الخ٩ىمت الاجداصًت ألؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي الظي ًمثل ٢ٟؼة هٖى

٘ ٦ٟاءة بٖضاص اإلاحزاهُت الاجداصًت   ألًٞل اإلاماعؾاث الٗاإلاُتفي ٞع
 
٣ا ؤن جبجي   و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى، وجىُٟظ اإلاىاػهت الٗامت للضولت ٞو

٘ مً ٞٗالُت الخسُُِ اإلااليالصولت ؤلاماعاث  ويمً جىُٟظ ؤلاحغاءاث  ،خدى٫ هدى هٓام مداؾبي مبجي ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٞع

 ألًٞل اإلاماعؾاث الٗاإلاُت اإلاداؾبُت في
 
٣ا  ٖلى الا٢خهاص ٦ما  الضولت ٞو

 
 مباقغا

 
 بًجابُا

 
ؾ٩ُىن لخُب٤ُ مبضؤ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي جإزحرا

 .مهمت بؾتراجُجُتواإلاجخم٘ في الضولت وهخاثج 

  صولت ؤلاماعاث. ،داؾبيإلااؾخد٣ا١ ؤؾاؽ الا ، الضولُت لل٣ُإ الٗاممٗاًحر اإلاداؾبت  ؤهٓمت مداؾبُت، خ٩ىمت، ال٩لماث اإلاٟخاخُت:

Abstract: 

This study aimed to identify the extent to which The International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) can 

be adopted in the United Arab Emirates according to the accrual basis of accounting. The project for the transformation of 

the federal government to the basis of accounting accrual, which represents a qualitative leap in raising the efficiency of 

preparing the federal budget and implementing the general budget of the state in accordance with the best international 

practices. Accounting procedures in the country in accordance with international best practices. The application of the 

accrual accounting principle will have a direct positive impact on the economy and society in the country and will have 

important strategic results. 

Keywords: government, accounting systems, The International Public Sector Accounting Standards, accrual basis, UAE. 

 

 م٣ضمت:

اصة ؤٖباء  بٗض ًىم بلى ٍػ
 
٘ للمٟاَُم الٗلمُت ًىما ألاحهؼة الخ٩ىمُت لضو٫  ل٣ض ؤصي الخُىع اإلاظَل والؿَغ

اث٠  ،مُت ؤو اإلاخ٣ضمتؾىاء الىا الٗالم ٞيكاٍ الخ٩ىماث لم ٌٗض م٣خهغا ٖلى جإصًت الخضماث الٗامت الخ٣لُضًت (الْى

الؿُاصًت) ٧الضٞإ وألامً والٗضالت والخٗلُم، بل حٗضاٍ لِكمل اإلاكاع٦ت الٟٗالت في ٧اٞت ألاوكُت الا٢خهاصًت 

غ في مداؾبتها م ؤصاء الخ٩ىمت ومهضعا  والاحخماُٖت ألامغ الظي ٞغى ٖلى َظٍ الخ٩ىماث الخٍُى لخ٩ىن ؤصاة لخ٣ٍى

غاى الخسُُِ الا٢خهاصي مهما للبُاهاث الالػمت  واإلاالي. أٚل

لُه ْهغث الخاحت ؤ٦ثر  غ الىٓام اإلاداؾبي في ال٣ُإ الٗام بما ًىا٦ب الخُىع في خ٣ى٫ اإلاداؾبت ٖو بلى جٍُى

ا اإلاهىُت باالهخ٣ا٫ مً جُب٤ُ ألاؾاؽ الى٣ضي ب لى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي  بُٛت جم٨حن واإلاغاحٗت ومٗاًحَر
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ت وحكُٛلها ٖلى  غ ؤؾالُب بصاعة اإلاغا٤ٞ الا٢خهاصًت والاؾدثماٍع الىخضاث الخ٩ىمُت مً اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت لخٍُى

ت ؾلُمت   .ؤؾـ ا٢خهاصًت وججاٍع

اثضة في جبجي مٗاًحر  وحٗض صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة مً الضو٫ الٗغبُت والكغ١ ؤوؾُُت الؿبا٢ت والغ  

إحي بغهامج الخدى٫ بلى اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في ْل الخٛحراث  ، )IPSASاإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ( ٍو

ل في حٛحراث ؤؾٗاع الىِٟ 
ّ
التي ًمغ بها الٗالم، والتي  جضٖى بلى خخمُت الاؾخجابت لهظٍ الخٛحراث وح٣ُٗضاتها اإلاخمث

ت في ٧اٞت وخغ٦ت الاؾدثماعاث و  غ بيُت جدخُت ط٦ُت جىا٦ب اإلاخٛحراث اإلادؿاٖع اؾخ٣ُابها م٘ يغوعة الاؾخمغاع في جٍُى

ى ما ًخُلب بٖاصة الىٓغ في اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت اإلاّخبٗت بما ٌكمله مً مخابٗت  ت َو ال٣ُاٖاث واإلاجاالث الخٍُى

 .ٖام لؤلنى٫ والالتزاماث وؤؾـ جىػَ٘ اإلاىاعص ومخابٗت ألاصاء اإلاالي بك٩ل

لُه ٞةق٩الُت بدثىا ج٩ىن ٧اآلحي:  ٖو

٣ا إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ) اإلاداؾبي  ما مضي بم٩اهُت جبني ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ( في IPSASٞو

 ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة? خ٨ىمت

ُت الخالُت:  وجخٟٕغ َظٍ ؤلاق٩الُت بلى ألاؾئلت  الٟٖغ

 )؟ و ما َى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي؟IPSAS( ولُت لل٣ُإ الٗام ماطا وٗجي بمٗاًحر اإلاداؾبت الض  - 

 ما َى البرهامج اإلاؿُغ مً َٝغ صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة لخبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام   -

)IPSAS؟( 

في ال٣ُإ الخ٩ىمي صولت ) IPSASما هي الٟىاثض اإلاخى٢ٗت مً جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  ( -

 ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة؟

 ؤَمُت البدث:

جيب٘ ؤَمُت الضعاؾت مً ألاَمُت ال٨بحرة التي جىلحها مسخل٠ صو٫ الٗالم لئلنالخاث اإلاالُت في قتى اإلاجاالث   

حر ؤ٦بر ٢ضع  للضو٫ ٦خىحه اؾتراجُجي ٌؿمذ  )IPSASوفي م٣ضمتها جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ( بخٞى

مم٨ً مً اإلاٗلىماث خى٫ جٟهُل جُىع ه٣ٟاتها وبًغاصاتها الٗامت ومسخل٠ ٖملُاتها اإلاالُت، وطل٪ بةيٟاء ؤ٦بر ٢ضع 

 مً الكٟاُٞت واإلاهضا٢ُت للخض مً ْىاَغ الٟؿاص اإلاالي في ال٣ُإ الٗام.

  ؤَضاٝ البدث:

 الٗام (الخٗٝغ ٖلى اإلاٟاَُم وألاؾـ الٗلمُت للمداؾبت في ال٣ُا ٕIPSAS؛( 

 ) ببغاػ ؤَمُت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗامIPSASغ ؤصاء الخ٩ىماث؛  ) في جٍُى

  ٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ الخٗٝغ ٖلى ؤَم م٣ىماث هجاح صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة في جبجي َظٍ اإلاٗاًحر ٞو

 اإلاداؾبي. 

 :
ا

 (IPSAS)مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ؤوال

  وكإة مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام:. 1

والظي اوكإ  حٗىص وكإث اإلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام بلى وكإث مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الخ٩ىمُت

ت واإلادلُت، ول٣ لخىاو٫ ٢ًاًا  (FAF )جدذ بقغاٝ ماؾؿت اإلاداؾبت اإلاالُت غ اإلاالي في الخ٩ىماث اإلاغ٦ٍؼ ض ٧ان الخ٣ٍغ
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غ اإلاالُت للتي  الضاٞ٘ إلوكاء َظا ألاؾاؽ الخ٣صخي في ٢ابلُت م٣اعهت ال٣ىاثم اإلاالُت التي حٗضَا الخ٩ىماث م٘ الخ٣اٍع

ما٫ وطل٪ ٖىضما واحهذ بٌٗ ٨ُت اخخما٫ ؤلاٞالؽ حٗضَا ميكأث ألٖا دكابه ٩َُل مجلـ مٗاًحر  اإلاضن ألامٍغ ٍو

(٢مى آ.، اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  .FASB )(  ٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُتهٓحٍر في مجلـ م م٘ (GASB )اإلاداؾبت الخ٩ىمُت

 )24، نٟدت 2021لل٣ُإ الٗام ٦ًغوعة لخىخُض مماعؾاث اإلاداؾبت الٗمىمُت وخماًت اإلاا٫ الٗام ، 

ت مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الهاصعة ًٖ مجلـ مٗاًحر اإلا  ( IPSASB) داؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗامهي مجمٖى

بٛغى اؾخسضامها في بٖضاص البُاهاث اإلاالُت مً ٢بل ال٣ُإ الٗام في حمُ٘ ؤهداء الٗالم. وحؿدىض َظٍ اإلاٗاًحر ٖلى 

غ اإلاالُت ضاص الخ٣اٍع ـ ، خُث ٌٗخبر مجل(IASB) الهاصعة ًٖ مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت( IFRS) اإلاٗاًحر الضولُت إٖل

ت ًٖ ( IPSASB) مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام   (IFAC) جداص الضولي للمداؾبحنؤلاَُئت مخسههت مخٟٖغ

ى ٖباعة ًٖ مىٓمت ٖاإلاُت إلاهىت اإلاداؾبت. جإؾؿذ ٖام  الاؾخمغاع زال٫ ، ومهمخه زضمت اإلاهلخت الٗامت مً 1977َو

ؼ مهىت اإلاداؾبت ٖاإلاُا واإلاؿاَمت في جٍُى ٤ ب٢غاع الالتزام بمٗاًحر مهىُت ٖالُت في حٍٗؼ ت ًٖ ٍَغ غ ا٢خهاصًاث صولُت ٢ٍى

ؼ اإلا٣اعبت الضولُت لهظٍ اإلاٗاًحر والخضًث ًٖ ٢ًاًا الهالر الٗام التي حٗخبر  اإلاداؾبت ٖاإلاُا الجىصة والتروٍج لها وحٍٗؼ

 )02، نٟدت Guide ،2021( .ٞحها الخبراث اإلاهىُت ٖلى ٢ضع ٦بحر مً ألاَمُت

 . ؤَضاٝ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام:2

 )10، نٟدت jaquecolibert ،2008، و jean ،robert( جخمثل ؤَم ؤَضاٝ َظٍ اإلاٗاًحر  ُٞما ًلي: 

غ مٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىمُت في مسخل٠ صو٫ الٗال -  م؛ جٍُى

 باإلاداؾبت الخانت؛  م٣اعبت اإلاداؾبت الٗمىمُت- 

خماص ٖلى ألاصاء؛  -  جُب٤ُ مبضؤ مداؾبت الالتزام؛  -الٖا

خماص ٖلى ال٣ُض اإلاؼصوج؛ -   الٖا

غ اإلاالُت لل٣ُإ الٗام؛ - ُت و٦ُُٟت ٖغى الخ٣اٍع  جد٤ُ٣ هٖى

 جضُٖم اإلاهاص٢ت ٖلى الخؿاباث مً َٝغ اإلاض٣٢حن؛ - 

 .واإلاهضا٢ُت واإلاىزى٢ُت ٖلى اإلاٗلىمت اإلاالُت في ال٣ُإ الٗامجد٤ُ٣ الكٟاُٞت  -

  . ٞىاثض اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام:3

 )27، نٟدت Oghohomeh.T ،2014و  Ijeama.N.B( جخمثل ؤَم الٟىاثض في ما ًلي:

 . الٟىاثض الؿُاؾُت:1.3

 :ض مً مؿخىي اإلاؿاءلت في  اإلاؿاءلت غ اإلاداؾبُت ًٍؼ اصة ؤلاٞهاح في الخ٣اٍع مخُلباث اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت لٍؼ

 الخ٩ىمت؛ 

 :خُث اٖخمضث َظٍ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت وؤلاٞهاح ال٩امل ؤنبذ يغوعة مداؾبت ال٣ُإ الٗام  الكٟاُٞت

 خ٩ىمت؛ 

 :غ ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن طاث م جدؿحن اإلاهضا٢ُت والجزاَت هضا٢ُت بطا ٧اهذ الخ٩ىمت هٟؿها مً ج٣غع الخ٣اٍع

 ال٣ىاٖض وبالخالي، ٞةن الخاحت بلى َُئت مثل َظٍ اإلاٗاًحر التي مً قإجها وي٘ ال٣ىاٖض؛ 
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 :حر اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت مً ٢بل ؾلُت ٖلُا مثل  الىٟىط الؿُاس ي ٢ض ج٩ىن َىا٥ خاحت الخ٩ىمت لخٞى

 ألامم اإلاخدضة؛

  اإلاٗاًحر حؿعى بلى يمان ؤن البُاهاث اإلاالُت اإلاٗضة ٢ابلت للم٣اعهت صولُا؛  هت:ؤًٞل اإلاماعؾاث الضولُت واإلا٣اع 

  حؿاٖض اإلاٗلىماث ؤصخاب اإلاهلخت في م٣اعهت ج٣ُُم مضي اؾخسضام مىاعصَا؛ 

  :اإلاٗاًحر حصج٘ ال٨ك٠ ال٩امل، الظي ٌٗخمض ٖلى الكٟاُٞت والجزاَت واإلاؿاءلت؛ الاٞهاخاث ال٨بري 

 اصة الؿُُغة ٖلى ال اصة ؤلاٞهاح والكٟاُٞت وال٣ابلُت للم٣اعهت هُئاث الٗامت:ٍػ خماص ٖلى اإلاٗاًحر  لٍؼ بااٖل

غ َظا الٗاثض ٢ضع ؤ٦بر مً اإلاؿاءلت  .اإلاداؾبُت الضولُت ؾٝى ًٞى

 . الٟىاثض الا٢خهاصًت:2.3

 :ض ألاَلُت ف بىاء الث٣ت في الى٧االث اإلااهدت واإلا٣غيحن ي البالص الٟىاثض اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ًٍؼ

الا٢خهاصًت الىنى٫ مً الى٧االث اإلااهدت، واإلااؾؿاث اإلاالُت لل٣ُإ الخام(الؿىضاث واله٩ى٥ و٧االث 

 الخهي٠ُ)، واإلااؾؿاث الغؾمُت (نىضو١ الى٣ض الضولي والبى٪ الضولي)؛

 :ظا مً زال٫ اإلاؿاءلت والكٟاُٞت والظي مً قإهه جدؿحن ٢ُمت بهٟا جدؿحن ج٣ضًم الخضماث ١ اإلاا٫ َو

 الٗام وجغقُضٍ؛ 

 :غ غ الكامل للمٗامالث اإلاالُت الخ٩ىمُت؛ ججمُ٘ الخ٣اٍع  اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ؾًُمً الخ٣ٍغ

 :ؼ جغجِباث الكغا٦ت بحن ال٣ُاٖحن الٗام والخام الجهىص الخٗاوهُت بحن ال٣ُاٖحن الٗام والخام  حٍٗؼ

 . )(IFRS/IASٖت ممازلت مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ومما ٌٗؼػ ال٣ُاٖاث م٘ ٧ل مً ٌٗمل ٖلى مجمى 

 :مً اإلاغجر ؤن اٖخماص اإلاٗاًحر ًجٗل الخ٩ىمت ٖغيت للىٟىط الا٢خهاصي ؤ٦ثر وبٟٗل  الىٟىط الا٢خهاصي

 الضو٫ الؿُاصًت م٘ بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى ٞىاثض جدىاؾب م٘ حجمها.

 (:IPSASفي ال٣ُإ الٗام ). ألاؾـ اإلاداؾبُت اإلاٗخمضة في اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت 4

٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا1.4١  :. ٞو

مُٗاعا جىٓم ٖمل ال٣ُاٖاث الٗمىمُت التي حٗخمض  38ؤنضع مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

  )348،335، نٟدت Saidi ،2017( ى:ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في حسجُل ٖملُاتها وبٖضاص ٢ىاثمها اإلاالُت، وجى٣ؿم بل

 مٗاًحر تهخم بال٣ىاثم اإلاالُت التي حٗغى ٞحها اإلاٗلىماث في جهاًت الٟترة اإلاداؾبُت: ومً ؤ َمها:  -

 ) ال٣ىاثم اإلاالُت؛ 1اإلاُٗاع ع٢م( 

 ) الخض٣ٞاث الى٣ضًت2اإلاُٗاع ع٢م( 

 ىمُت: ومً ؤَمها:مٗاًحر تهخم بمٗالجت الٗىانغ اإلاىحىصة في اإلاحزاهُت الٗم - 

 ) 11مُٗاع ٣ٖىص ؤلاوكاء( 

 ) 12مُٗاع اإلاسؼن(  

 ) 13مُٗاع ٣ٖىص ؤلاًجاع( 

 ) 31مُٗاع ألانى٫ ٚحر اإلالمىؾت (  
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مٗاًحر تهخم في ٦ُُٟت مٗالجت وحسجُل الخؿاباث في ال٣ىاثم اإلاالُت للخؿاباث اإلاجمٗت بحن الٟغوٕ والىخضاث  -

 ألانلُت ومً ؤَمها: 

 ؛6الُت اإلاىخضة(مُٗاع ال٣ىاثم اإلا( 

 ) 7مُٗاع الخثبُخاث في اإلااؾؿاث الؼمُلت( 

 اإلاٗاًحر التي تهخم باإلٞهاح ًٖ ٧ل البُاهاث الىاحب ٖغيها في ال٣ىاثم اإلاالُت: ومً ؤَمها:  -

 ) ؛22مُٗاع ؤلاٞهاح اإلاالي ًٖ اإلاٗلىماث( 

 ) ؛24مُٗاع ٖغى مٗلىماث اإلاىاػهت( 

 ) تراٝ وال٣ُاؽ  )؛29مُٗاع الٖا

  ؛30ٞهاخاث (مُٗاع ؤلا( 

 ؛28( مُٗاع الٗغى( 

 اإلاٗاًحر التي تهخم بمٗالجت الخٛحر في الؿُاؾاث اإلاداؾبُت وج٣ُُم ؤنى٫ والتزاماث الضولت: ومً ؤَمها -

 ) ؛ 3مُٗاع حٛحر الؿُاؾاث اإلاداؾبُت( 

 ) 4مُٗاع الخٛحر في ؤؾٗاع الٗمالث ألاحىبُت( 

٤ ألاؾاؽ الى٣ضي:2.4  . ٞو

بت الضولُت لل٣ُإ الٗام مُٗاعا واخضا ًىٓم ٖمل ال٣ُاٖاث الٗمىمُت التي نضع مجلـ مٗاًحر اإلاداؾ

حٗخمض ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي في حسجُل ٖملُاتها وبٖضاص ٢ىاثمها اإلاالُت، خُث ج٩ىن اإلاؿاءلت ٖلى ؤؾاؽ اإلا٣بىياث 

اث وألاعنضة  الى٣ضًت  .واإلاضٖٞى

ا: ُا  ا١ اإلاداؾبيججغبت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة م٘ ؤؾاؽ الاؾخد٣ زاه

ق٩ل بغهامج جدى٫ صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة  بلى اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ه٣ُت مٟهلُت في 

ظا ما ؾُٗؼػ م٩اهتها يمً  ش ؤلاماعاث ٧ىجها  ؤو٫ صولت ٖغبُت جىجر في جُب٤ُ بغهامج الخدى٫ ألؾاؽ الاؾخد٣ا١ َو جاٍع

لى َظا ألاؾاؽ ٢امذ وػاعة اإلاالُت بةَال١ بغهامج قامل ومخ٩امل ؤًٞل صو٫ الٗالم مً هاخُت الخىاٞؿُت الٗاإلاُت ، ٖو

اع اإلاداؾبي اإلابجي ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي  ٤ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت للضولت التي جخىا٤ٞ بهضٝ الخدى٫ بلى ؤلَا ٞو

 م٘ اإلاٗاًحر الضولُت.

 . مغاخل جدى٫  صولت ؤلاماعاث لىٓام الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي:1

(وػاعة اإلاالُت الاماعجُت،  مج جدى٫ الخ٩ىمت الاجداصًت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي بثالر مغاخل عثِؿُت:مغ بغها

2022( 

ُٗت )1.1  (:2015. اإلاغخلت الدكَغ

ٗاث وال٣ىاهحن الخالُت ومضي مالءمتها لىٓام ظٍ اإلاغخلت ٧ان مً ؤَم ؤَضاٞها صعاؾت الدكَغ الاؾخد٣ا١  َو

اإلاداؾبي م٘ الٗمل ٖلى جدضًض الٟجىاث وبٖاصة بنضاع ال٣ىاهحن واللىاثذ خؿب ؤًٞل اإلاماعؾاث الٗاإلاُت وبما 

 (IPSAS)ًخىا٤ٞ م٘ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ بما ًخماشخى م٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

ُإ الخ٩ىمي لضولت ؤلاماعاث ٖلى ؤؾاؽ ومً ؤَم مسغحاث َظٍ اإلاغخلت بنضاع صلُل للمٗاًحر  اإلاداؾبُت لل٣
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 .الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي  بياٞت بلى صلُل  الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي

  (:2017. اإلاغخلت الخىُٟظًت)2.1

ٟي  ب مْى ُت مثل مكغوٕ بٖضاص سجل ألانى٫ الثابخت ومكغوٕ ج٣ُُم وجضٍع ٘ الٟٖغ وهي مغخلت جىُٟظ اإلاكاَع

ا. حَر  الجهاث الاجداصًت ومكغوٕ جدى٫ ؤعنضة ؤلاًغاصاث والالتزاماث واإلاهاٍع٠ ومكغوٕ جدًحر البُاهاث اإلاالُت  ٚو

ال١ )3.1  (:2020. مغخلت ؤلَا

وهي اإلاغخلت  ألازحرة لخبجي هٓام الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي مً زال٫ جُٟٗل الخ٩ىمت الاجداصًت ٖلى ؤؾاؽ  

 .م الالػم ل٩اٞت الىػاعاث والجهاث الاجداصًتالاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي وج٣ضًم الضٖ

 (: 2021. مغخلت الخًمحن) 4.1

ج٣ضًم الضٖم الالػم ل٩اٞت الىػاعاث والجهاث الاجداصًت في ٖملُت جُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي وال٣ُام 

غ اإلاالُت اإلاىاؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي، باإلي ت وجدًحر الخ٣اٍع ال٢اث الكهٍغ اٞت بلى بٖضاص البُاهاث باإٚل

 ألؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي
 
٣ا   .اإلاالُت للىػاعاث والجهاث الاجداصًت اإلاؿخ٣لت والبُاهاث اإلاالُت اإلاىخضة لالجداص ٞو

  . اإلاىاٞ٘ الىاججت ًٖ الاهخ٣ا٫ بلى جُب٤ُ مبضؤ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي للضولت ؤلاماعاث:2

 ىاءمت م٘ ؤًٞل اإلاماعؾاث إلاداؾبت ال٣ُإ الخ٩ىمي وجىخُض بوكاء بصاعة مالُت ٖامت ؾلُمت مً زال٫ اإلا

غ؛                                  الخ٣اٍع

  جد٤ُ٣ الغ٢ابت واإلاؿاءلت ٖلى ؤمىا٫ الخ٩ىمت مما ًدُذ الاؾخسضام ألامثل للمىاعص وجد٤ُ٣ قٟاُٞت ؤٖلى

 ومؿاءلت للجهت الخ٩ىمُت ًٖ ألانى٫ اإلاسههت لها؛

 لمغ٦ؼ اإلاالي للضولت مً زال٫ جىيُذ ٢ُم ؤنى٫ الضولت واإلاسؼون والاؾدثماعاث م٣ابل بُٖاء نىعة قاملت ل

اء بالتزاماتها واؾدثماع ؤمىالها؛  التزاماتها لبُان م٣ضعة الخ٩ىمت ٖلى الٞى

  بُٖاء نىعة قاملت لؤلصاء اإلاالي للضولت مً زال٫ بزباث ؤلاًغاصاث ٖىض جد٣٣ها واإلاهغوٞاث ٖىض اؾخد٣ا٢ها

ُاء ن  ىعة ؤوضر ًٖ ألاصاء اإلاالي؛إٖل

  اث الغيا ٘ مؿخٍى ُٟي مً زال٫ ا٦دؿاب زبراث حضًضة حؿاٖض في ٞع اعجٟإ اإلاؿخىي اإلانهي لل٩اصع الْى

ُٟي؛      الْى

  حر مٗلىماث ص٣ُ٢ت ومهمت لىي٘ زُِ مؿخ٣بلُت والجساط ٢غاعاث الخسُُِ اإلاؿخ٣بلي مً زال٫ جٞى

 مؿخ٣بلُت صخُدت؛

 ُُٗالُتها ألاصاء وطل٪ مً زال٫ ج٣ م ؤصاء الخ٩ىمت بك٩ل ؤًٞل مً هاخُت ٧لٟت الخضماث التي ج٣ضمها ٞو

 وبهجاػاتها؛

  خاٞؼ لخ٣ضًم بُاهاث مالُت ٖالُت الجىصة وبصاعة اإلاالُت الٗامت وجدؿحن ألاصاء الدكُٛلي زانت في مجاالث

ٟحن؛  مثل ألانى٫ الثابخت وبصاعة اإلاسؼون ومىاٞ٘ اإلاْى

 ؼ ألاصاء واإلاىزى٢ُت و٢ابلُت اإلا٣اعهت؛الىطج في ؤلاصاعة اإلاالُت ا غ التي حؿهم في حٍٗؼ  لٗامت وبٖضاص الخ٣اٍع

  اث ؤلاصاعة اإلاالُت الٗامت في الضولت بىاء ٖلى ماقغاث ألاصاء ٘ ٦ٟاءة بٖضاص اإلاحزاهُت الاجداصًت ومؿخٍى ٞع

حر اإلالمىؾت والاؾدثماعاث اإلاالُت؛  )22(وػاعة اإلاالُت الاماعجُت،  الغثِؿُت اإلاخمثلت في ألانى٫ اإلالمىؾت ٚو
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:. مؼاًا جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا3١  

الخدلُل واإلاىاعص، الخ٩لٟت  ،، والترقُضجخمثل مؼاًا جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في ألاصاء 

لُه  ا جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي في ًم٨ً ابغاػ مؼاًوالخض٣ٞاث والى٣ٟاث الى٣ضًت، ٖو

 الك٩ل الخالي:

: مؼاًا الىٓام اإلاداؾبي ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي(1)ع٢م  ق٩ل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث  

 . اإلاهام الحالُت لىٓام الاؾخد٣ا١  اإلاداؾبي:4

ب الىٓغي، وجُب٤ُ اإلاٗاًحر ومخابٗتها و٦ظا جخمثل اَم اإلاهام الخال  ُت لىٓام الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي في الخضٍع

 (البىابت الخ٩ىمُت لالماعث) ، وجخمثل ُٞما ًلي:بصاعة اإلاكغوٕ

ب الىٓغي والٗملي:1.4  . الخضٍع

ت ؤزىاء مغخلت الخُٛحر الغ٦حزة ألا  ب اإلاؿخمغ وه٣ل اإلاٗٞغ ُٟي. ٌٗض الخضٍع غ ؤصاء ال٩اصع الْى ؾاؾُت لًمان جٍُى

ٟحن اإلاٗىُحن بخدى٫ الخ٩ىمت الاجداصًت  ب الالػم لجمُ٘ اإلاْى حر الخضٍع وؾِخم جُب٤ُ بغهامج قامل ليكغ الىعي وجٞى

 .ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي، بهضٝ جد٤ُ٣ ٖملُت جدى٫ ؾلؿت وهاجخت للجهاث الاجداصًت

 ومخابٗتها:. جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت 2.4

 الى٣ٟاث الى٣ضًت

صاث والهُئاث ج٣ُُم ؤصاء الىاع 

الخابٗت للخ٩ىمت الاجداصًت مً 

ا اإلاالي وه٣اتها  هاخُت مغ٦َؼ

 الى٣ضًت.

 ألاصاء

ج٣ُُم ؤصاء الخ٩ىمت 

بك٩ل ؤًٞل مً 

هاخُت ج٩لٟت 

الخضماث التي 

ٗالُتها  ج٣ضمها ٞو

 وبهجاػاتها.

 الترقُض

بُٖاء نىعة 

ؤوضر ًٖ مضي 

هجاح الخ٩ىمت في 

بصاعة مىاعصَا 

 ض ه٣ٟاتها.وجغقُ

 

 الخدلُل

حر عئٍت زانت  جٞى

بالبُاهاث اإلاالُت 

لٗضص مً الؿىىاث، 

مما ًدُذ بحغاء 

ٖملُت اإلا٣اعهت 

والخدلُل ٖلى مضي 

ىام.  ألٖا

 اإلاىاعص

م٩اهُت بحغاء بجاخت ب

م٣اعهت ؤًٞل وؤ٦ثر 

٦ٟاءة بحن مسخل٠ 

زُاعاث اؾخسضام 

 اإلاىاعص.

 

 الخض٣ٞاث الى٣ضًت

ج٣ُُم ؤصاء الهاصعاث والهُئاث 

الخابٗت للخ٩ىمت الاجداصًت مً 

ا اإلاالي وجض٣ٞاتها  هاخُت مغ٦َؼ

 الى٣ضًت.

 الخ٩لٟت

جدضًض بحمالي ٧لٟت الخضماث التي 

ج٣ضمها الخ٩ىمت وم٣اعهتها ب٩لٟت 

زضماث ال٣ُاٖحن الخام 

 والخُىعي. 
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ٌك٩ل الخُب٤ُ الؿلُم للمٗاًحر اإلاداؾبُت وؤلاحغاءاث اإلاالُت اإلاىبث٣ت بك٩ل ؤؾاسخي مً اإلاٗاًحر الضولُت 

 ٖلى صعحت ٖالُت مً ألاَمُت خُث ًخم مً زالله ٢ُاؽ هجاح جُب٤ُ اإلاكغوٕ. ٦ما ؤن اإلاغاحٗت 
 
لل٣ُإ الٗام، ؤمغا

 .ت في مى٢٘ الهضاعة ُٞما ًخٗل٤ بالخُىعاث الخ٣ىُت في َظا اإلاجا٫اإلاؿخمغة للمٗاًحر اإلاؿخجضة جً٘ وػاعة اإلاالُ

 . بصاعة اإلاكغوٕ:3.4

حٗخبر بصاعة اإلاكغوٕ مً ؤَم ع٧اثؼ هجاح اإلاكغوٕ، لظل٪ جم وي٘ زُت ٖمل جٟهُلُت إلصاعة الخدى٫ 

٤ الٗمل، وجدضص اإلاؿاولُاث ومخابٗت الخدى٫  بي جىضر ؤوكُت الخدى٫ ومهام وواحباث ٍٞغ مً الجهاث الخجٍغ

 .اإلاسخهت

 . اإلاهام الحالُت لىٓام الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي في صولت ؤلاماعاث:5

  ٣ا إلاٗاًحر الاؾخد٣ا١ للخ٩ىمت الاجداصًت مخابٗت حمُ٘ الجهاث الاجداصًت لًمان ج٣ضًم البُاهاث اإلاالُت ٞو

 للمغة ألاولى؛

 غ اإلاؿخمغ خؿب جُىع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت وجىُٟظ ؤبغػ ؤوكُت ا إلاغخلت الاهخ٣الُت (جىؾُ٘ هُا١ جىخُض الخٍُى

لى مُٗاع؛  البُاهاث اإلاالُت وج٣ُُم ٣ٖاعاث الخ٩ىمت الاجداصًت) لالعج٣اء بالبُاهاث اإلاالُت أٖل

  ؼ ٞٗالُت و٦ٟاءة اؾخٛال٫ اإلاىاعص ٖلى مؿخىي غ اإلاالُت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ لخٍٗؼ الاؾخٟاصة مً الخ٣اٍع

 الالػمت؛الخ٩ىمت الاجداصًت واجساط ال٣غاعاث 

  ت للىػاعاث والجهاث الاجداصًت باإلياٞت بلى البُاهاث اإلاالُت اإلاىخضة بٖضاص البُاهاث اإلاالُت الىه٠ ؾىٍى

٣ا ألؾاؽ الاؾخد٣ا١؛  للخ٩ىمت الاجداصًت ٞو

  2022صٌؿمبر  31بَال١ الىٓام الخام بخىخُض البُاهاث اإلاالُت اإلاىخضة لالجداص للؿىت اإلاىتهُت ٦ما في 

 ىٓام.باؾخسضام ال

 جدًحر واٖخماص صلُل خهغ وحغص وج٣ُُم ألانى٫ الثابخت في الخ٩ىمت الاجداصًت؛ 

 خهغ وحغص ألانى٫ الثابخت َب٣ا للىمىطج اإلاٗخمض ؛ 

 جدًحر سجل ألانى٫ الثابخت بىاءا ٖلى بُاهاث الخهغ والجغص والخ٣ُُم واخدؿاب مهغوٝ الاؾتهال٥؛ 

  ًغاصاث واإلاهاٍع٠؛ٞهم وحم٘ اإلاٗلىماث اإلاىاؾبت لخدى٫ بىىص ؤلا 

 اخدؿاب التزام الىػاعة ُٞما ًخٗل٤ بم٩اٞأث جهاًت الخضمت؛ 

 مغاحٗت اله٩ُل اإلاىخض لخؿاباث الخ٩ىمت الاجداصًت؛ 

 جدًحر البُاهاث اإلاالُت والخؿاب الخخامي َب٣ا ألؾاؽ الاؾخد٣ا١؛ 

 وػاعة اإلاالُت  ١.جدًحر زُت ٖمل جٟهُلُت لخدى٫ الىػاعاث والجهاث الاجداصًت َب٣ا ألؾاؽ الاؾخد٣ا)

 الاماعجُت)

6:  . اإلاخى٢٘ بهجاٍػ

جخمثل ؤَم ما حؿعى بلُه صولت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة بٗض ؤن ٧اهذ ؤو٫ صولت ٖغبُت ج٣ىم بخُب٤ُ هٓام  

 ت الاماعجُت)(وػاعة اإلاالُ  الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي بلى جد٤ُ٣ ماًلي:
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 لبضء بخُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت والؿُاؾاث وؤلاحغاءاث ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في الخ٩ىمت الاجداصًتا. 

  جدًحر زُت ٖمل جٟهُلُت للجهاث الاجداصًت ألازغي 

  ججهحز الىٓام اإلاالي بما ًسضم الخدى٫ لىٓام الاؾخد٣ا١ للخم٨ً مً حسجُل ٧اٞت اإلاٗامالث وألاعنضة

ال٢ا  .ثوؤلٚا

 زاجمت:

مً زال٫ صعاؾدىا التي جغ٦ؼث ٖلى ججغبت صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة في جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ 

٣ا ألؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي  جبحن لىا ؤن ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٧اهذ ؤو٫ صولت ٖغبُت وقغ١    )IPSASالٗام ( ٞو

اإلاغخلت ألاولى ، خُث قملذ صلُل اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت للخ٩ىمت الاجداصًتذ بةنضاع ؤوؾُُت جدبجى َظٍ اإلاٗاًحر، ٣ٞام

 مً وػاعة الا٢خهاص
 
جي الاجداصي ،مً اإلاكغوٕ ٦ال والهُئت  ، ووػاعة جىمُت اإلاجخم٘ ووػاعة الضولت لكاون اإلاجلـ الَى

لُه جم الخغوج بالىخاثج الخالُت: .وو٧الت ؤلاماعاث للًٟاء ،والهُئت الاجداصًت للجماع٥ ، الاجداصًت للًغاثب  ٖو

  ؛جُب٤ُ مبضؤ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي جإزحر بًجابي مباقغ ٖلى الا٢خهاص واإلاجخم٘ في صولت ؤلاماعاثًاصي 

  ؛بوكاء بصاعة مالُت ٖامت ٞٗالت ؾلُمت ومخىاثمت م٘ ؤًٞل اإلاماعؾاث إلاداؾبت ال٣ُإ الخ٩ىمي 

  غ، بما ًد٤٣ الاؾخسضام ألامث اث الكٟاُٞت، واإلاؿاءلتجىخُض الخ٣اٍع د٤٣ ؤًٞل مؿخٍى  ؛ل للمىاعص ٍو

   بُٖاء نىعة قاملت للمغ٦ؼ اإلاالي للضولت مً زال٫ بزباث ؤلاًغاصاث ٖىض جد٣٣ها واإلاهغوٞاث ٖىض

 ؛اؾخد٣ا٢ها

 حر مٗلىماث ص٣ُ٢ت ومهمت لىي٘ زُِ مؿخ٣بلُت واجساط ٢غاعاث مؿخ٣بلُت ٖلى ؤؾاؽ ؾلُم  .جٞى

  ٢اثمت اإلاغاح٘:

آؾُت ٢مى، اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٦ًغوعة لخىخُض مماعؾاث اإلاداؾبت الٗمىمُت وخماًت اإلاا٫  )1

ت للضعاؾاث اإلاداؾبُت واإلاالُت، اإلاجلض   .   24، م 2021، وع٢لت، 2، الٗضص7الٗام، اإلاجلت الجؼاثٍغ

 https://www.mof.gov.ae/ar/About/programsProjects/Pages/AccrualAccounting.aspx وػاعة اإلاالُت الاماعجُت )2

3) Ijeama.N.B, Oghohomeh.T , Adoption of international public sector accounting standards in Nigeria : 

Expectations, benefits and challenges, journal of investment and management, Vol 3,N°1,2014. 

4) International Public Sector Accounting Standards ( IPSAS) Guide, the International arab society of 

certified accountants (iasca), 2021. 

5) jean- François des robert, jaquecolibert ,les normes IPSAS et le secteur public, dunod, paris, 2008. 

6) Saidi, A. " The importance of IPSAS in disclosing transparency Financial Statements of the Public 

Accounting System " Journal of Economics and Human Development, Vol 8, No 1, 2017 . 
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ض ؤلاباٙل اإلاالي الح٨ىمي   IPSASمؿاَمت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام    في ججٍى

 -جغبت الٟغوؿُتٖغى الخ-

The contribution of the International Public Sector Accounting Standards to financial 

reporting quality – Presentation of the French experience – 

 ص. خحرف ٞاًؼة/ حامٗت الكل٠/ الجؼاثغ

Dr. Hirech Faiza/ Chlef University/ Algeria 

 

 ملخو الضعاؾت:

غ هٓــام تهــضٝ َــظٍ الضعاؾــت بلــى الى٢ــٝى ٖلــى مــضي مؿــاَمت اٖخمــاص مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام            ٦خىحــه خــضًث لخُــٍى

ــا  اإلاداؾــبت الٗمىمُــت، فــي جىخُــض اإلاماعؾــاث اإلاداؾــبُت الضولُــت وعٞــ٘ حــىصة ؤلابــاٙل اإلاــالي الخ٩ــىمي، وجــم ٖــغى الخجغبــت الٟغوؿــُت بةٖخباَع

 ٫ الؿّبا٢ت لهظا الخىحه، ومً الخجاعب الجضًغة باإلَخمام في َظا اإلاجا٫.مً بحن الضو 

ِٜ ٖجهـا، مـا  IPSASوزلهذ الضعاؾت بلى بُان بؾهاماث جُب٤ُ مٗاًحر                ْبل
ُ
حـر اإلاالُـت اإلاــ ؼ قٟاُٞت ومىزى٢ُت اإلاٗلىماث اإلاالُت ٚو في حٍٗؼ

ــض ؤلابــاٙل ا ــض مــً الًــماهاث لخجٍى حر اإلاٍؼ جي للمٗــاًحر الضولُــت الــظي اٖخمضجــه ٞغوؿــا مــً ٌؿــمذ بخــٞى إلاــالي الخ٩ــىمي، ٦مــا ؤن الخُبُــ٤ الخــضٍع

٘ حىصة اإلاٗلىماث اإلا ا٫ في ٞع ّٗ غاعي زهىنُت ٢ُاٖها الٗام، ٧ان له الضوع الٟ
ُ
بلـٜ زال٫ وي٘ مٗاًحر مدلُت، جخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر الضولُت وج

، هٓـــغا IPSASمـــً َـــٝغ الهُئـــاث الضولُـــت اإلاسخهـــت للخىحـــه هدـــى اٖخمـــاص مٗـــاًحر ٖجهـــا. وجىصـــخي الضعاؾـــت بلـــى الٗمـــل ٖلـــى بًجـــاص صٖـــم صولـــي 

 ألَمُتها في مؿاٖضة مخسظي ال٣غاع في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي جد٤٣ ؤلاباٙل اإلاالي الظي ًًمً جدؿحن ٢ُاؽ ألاصاء الخ٩ىمي.

ض، ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي، ٞغوؿااإلاداؾبت الٗمىمُت، مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام، ج ال٩لماث اإلاٟخاخُت:  جٍى

Abstract: 

                  This study aims to identify the extent to which the adoption of IPSAS as a modern orientation for the development 

of the public accounting system has contributed to the standardization of international accounting practices and the 

enhancement of the government financial reporting quality. France„s experience has been presented as one of the leading 

states in this direction and as worthy of interest in this area. 

                The study found that the IPSAS application contributes to enhancing the transparency and reliability of reported 

financial and non-financial information, allowing for more safeguards to be provided to improve government financial 

reporting. Also, France„s gradual application of international standards through the development of domestic standards that 

conform to international standards and take into account the specificity of its public sector has been instrumental in raising 

the quality of reported information. The study recommends seeking international support from competent international 

bodies to move towards IPSAS adoption given its importance in assisting decision-makers in achieving the goals of financial 

reporting that ensures better measurement of government performance. 

Keywords: public accounting, IPSAS, improve, government financial reporting, France. 

 م٣ضمت:

ش ٧ىجهــــا حــــاءث مالػمــــت ليكــــىء الــــضو٫، وجُــــىع  ـــض اإلاداؾــــبت الٗمىمُــــت ؤولــــى ٞــــغوٕ اإلاداؾــــبت التــــي ُمىعؾــــذ ٖبـــر الخــــاٍع  ٗ
ُ
ح

ـــه واػصًـــاص ح  لخُـــىع اليكـــاٍ الخ٩ـــىمي فـــي جىٖى
 
ـــاث٠ مٟهىمهـــا جبٗـــا جمـــه، الـــظي بـــضؤ ًإزـــظ بججاَـــاث ؤزـــغي بيـــاٞت للْى

م يـغوعة مىا٦بـت َـظٍ الى٣لـت الجضًـضة  ، مما خخَّ
 
ا  وهٖى

 
اصة في الخضماث ٦ما ُه ٍػ  ٗ ِب

 
تها الضو٫، والظي ج الؿُاصًت التي ٖٞغ



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 297 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

ا، خُــث  ــاث٠ الــضو٫، ٦مــا نــاخبه اػصًــاص ٦بحــر فــي الى٣ٟــاث وجىــٕى مجاالتهــا، وؤلاًــغاصاث وجىــٕى مهــاصَع ؤنـــبدذ فــي ْو

ِصُر ًٖ مؿخىي ٦ٟاءة ب ْٟ غ و٢ىاثم مالُت جُ ٗجى وبك٩ل ٦بحر في ج٣ضًم ج٣اٍع
ُ
هجاػ البرامج وألاوكـُت اإلاداؾبت الٗمىمُت ح

حر الخ٩ىمُـــــت ؿـــــاَم فـــــي جـــــٞى ٗالُـــــت، وَُ حر هٓـــــام مداؾـــــبي لدؿـــــُحر واؾـــــخسضام اإلاـــــا٫ الٗـــــام ب٨ٟـــــاءة ٞو ، وطلـــــ٪ ًخُلـــــب جـــــٞى

باإلاؿاءلت والغ٢ابـت وج٣ُـُم ألاصاء واجسـاط ال٣ـغاعاث الغقـُضة، ولـً ًخد٣ـ٤  مٗلىماث جد٤٣ الكٟاُٞت التي حؿمذ بال٣ُام

ــاع ال٨ٟــغي اإلاىاؾــب، الــظي ٌؿــمذ بــالغبِ   بىحــىص هٓــام ٌؿــدىض ٖلــى ألاؾـــ الٗلمُــت والٗملُــت التــي جىضــر ؤلَا
ّ
طلــ٪ بال

ؿـــمذ بةوكـــاء مٗــاًحر مداؾـــبُت ج٩ـــىن مغحٗــا فـــي مٗالجـــت البُاهــاث ، وبهخـــاج اإلاٗلىمـــاث فـــي بــحن الىا٢ـــ٘ الٗلمـــي والٗملــي، َو

 ال٣ىاثم اإلاالُت الخ٩ىمُت.

غ هٓــــام اإلاداؾــــبت           ــــغ١ خضًثــــت لخُــــٍى وؤمــــام َــــظا الىيــــ٘، جؼاًــــض الاَخمــــام الــــضولي هدــــى اٖخمــــاص وجبجــــي ؤؾــــالُب َو

مــا٫ الخ تهــا بِئـت ألٖا ت، التــي ٖٞغ ضًثــت الٗمىمُـت، وحٗلــه ًخماشـخى مــ٘ الخُــىعاث اإلاؿـخمغة والخٛحــراث اإلاخالخ٣ــت واإلادؿـاٖع

ــظا بالخىحــه هدــى جُبُــ٤ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام التــي تهــضٝ بلــى جىخُــض اإلاماعؾــاث  فــي ال٣ُــإ الٗــام، َو

اإلاداؾـبُت ٖلـى اإلاؿــخىي الـضولي، وعٞــ٘ حـىصة ؤلابــاٙل اإلاـالي الخ٩ــىمي، لـظا هجــض ٖضًـض الــضو٫ مجهـا الىامُــت واإلاخ٣ضمـت ٖلــى 

لــى  خــض ؾــىاء، حٗمــل ٖلــى ويــ٘ بحــغاءاث حؿــمذ ُــ٠ هٓامهــا اإلاداؾــبي مــ٘ اإلاٗــاًحر الضولُــت، ٖو مــً زاللهــا بمداولــت ج٨ُ

ذ ٞغوؿا بالخىحت هدى اٖخماص ٘ إلنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت ٖلى اإلادىعًٍ  ٚغاع  َظٍ الضو٫ قٖغ  اإلاىاػهاحيمكاَع

واؾـخىخذ حـؼءا إلابلـٜ ٖجهـا، وعٞ٘ حىصة اإلاٗلىماث ا  واإلاداؾبي، لٛغى مىاحهت اإلاخُلباث الجضًضة لدؿُحر اإلاا٫ الٗام

ـــم جُبُـــ٤ الىٓـــام الىـــاجج ٖىـــه مـــً مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت  غ ٚع ٦بحـــرا فـــي بنـــالخها اإلاداؾـــبي الـــظي الًـــؼا٫ ٢ُـــض الخُـــٍى

ذ ؤلاهخ٣ــا٫  و، IPSASلل٣ُــإ الٗــام  ــت  IPSASمؿــخىحى مــً مٗــاًحر لخجؿــُض بَــاع مداؾــبي ومىاػهــاحي الهــٍغ ًمــىذ ألاولٍى

ــضٖم مــ لخد٣ُــ٤ ألاَــضاٝ ــ٘ حــىصة ؤلابــاٙل اإلاــالي الخ٩ــىميٍو ٣تــرب مــً ً ٞع دؿــً مؿــخىي ؤصاء ألاحهــؼة الخ٩ىمُــت، ٍو ، ٍو

 الٗمىمُت في جىُٟظ َظا ؤلانالح.الٟغوؿُت جضًت ؤلاصاعة الؿُاؾُت للؿلُاث ل عاح٘اإلاماعؾاث واإلاٗاًحر الضولُت، 

 ؤلاق٩الُت:

 آلاحي: لغثِس يالؿاا٫ ابىاء ٖلى ما ؾب٤ جبرػ بق٩الُت البدث مً زال٫          

في  IPSAS بنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت بما ًخىا٤ٞ ومٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام مؿاَمتما مضي 

ض ؤلاباٙل اإلاالي الح٨ىمي  بٟغوؿا  ?ججٍى

ُتومً ؤحل ؤلاحابت ٖلى الؿاا٫ الغثِسخي، جم ج٣ؿُمه بلى          آلاجُت: ألاؾئلت الٟٖغ

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت؟ IPSAS اًحر ٠ُ٦ ًم٨ً ؤن حؿاَم مٗ -  في جٍُى

 ؟    ٠ُ٦IPSAS ًم٨ً جد٤ُ٣ حىصة ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي مً زال٫ مٗاًحر   -

ض ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي الٟغوسخي؟ IPSASما َى صوع بنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت بما ًخىا٤ٞ م٘ مٗاًحر  -  في ججٍى

 الٟغيُاث:

 ت ًٖ ألاؾئلت اإلاُغوخت، جم وي٘ الٟغيُاث آلاجُت:مً ؤحل ؤلاحاب       

غ مٗـاًحر  - بِئـت مداؾـبُت صولُـت حؿـاٖض ٖلـى ٖـغى مٗلىمـاث قـٟاٞت جلبـي اخخُاحـاث اإلاؿـخُٟضًً مـً ؤحـل  IPSAS جـٞى

 ؛اجساط ٢غاعاث مىاؾبت

٘ حىصة ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي؛ IPSASبن الخدى٫ بلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ بمىحب مٗاًحر  -  ًٞغ
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٣ـــا خمـــاص ؤؾـــلىب مىاػهـــت البـــرامج وألاصاء اٖ - خمـــاص مٗـــاًحر والخىحـــه هدـــى LOLF ٞو جي اٖل ٌؿـــمذ  ،IPSAS الخدـــى٫ الخـــضٍع

ض مً الًماهاث  حر اإلاٍؼ ٘ حىصة ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي بٟغوؿابخٞى  .لٞغ

 ؤَمُت الضعاؾت: 

 جبرػ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت مً زال٫ الٗىانغ آلاجُت:       

حر IPSASغوؿُت مً الخجاعب الضولُت الؿبا٢ت في الخىحه هدى اٖخماص امٗاًحر  حٗخبر الخجغبت الٟ - ، واَخمامها ال٨بحر بخٞى

 مٗلىماث قٟاٞت وطاث مهضا٢ُت؛

 ؛ IPSAS لخدضًث هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت بىي٘ ٢اٖضة مخِىت جم٨ً مً جُب٤ُ ٞغوؿاؤلانالخاث التي ٢امذ بها  -

زانـــــت نـــــىضو١ الى٣ـــــض الـــــضولي والبىـــــ٪ الٗـــــالمي ومىٓمـــــت ألاهخىؾـــــاي بدبجـــــي  جىنـــــُاث اإلااؾؿـــــاث الضولُـــــت اإلاسخهـــــت -

 ، التي حؿاَم في حىصة ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي.الُب الخضًثت في ؤلاصاعة الٗامتألاؾ

 ؤَضاٝ الضعاؾت: 

 تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى ما ًلي:       

 ؛ٞغوؿاالى٢ٝى ٖلى وا٢٘ بنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في  -

ُــــت، اع مسخلــــ٠ ؤلاحــــغاءاث والُــــغ١ التــــي حٗمــــل ٖلــــى بنــــالح هٓــــام اإلاداؾــــبت الٗمىمُــــت بمــــا ًخىاٞــــ٤ واإلاٗــــاًحر الضولبْهــــ -

حر اإلاالُت اإلابلٜ ٖجها.وبم٩اهُت جُب٣ُه لح ٘ مً حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت ٚو  ٞر

 مىهج الضعاؾت: 

جــم اؾــخسضام اإلاـــىهج ؤلاؾــخيباَي بإصاجُـــه  مــً ؤحــل مٗالجـــت اإلاىيــٕى وؤلاحابــت ٖـــً ألاؾــئلت وازخبــاع الٟغيـــُاث،         

وبْهاع  جدلُل الخىحهاث اإلاٗخمضة لخُب٤ُ اإلاٗاًحر الضولُت واؾهامها في جدؿحن ؤلاباٙل اإلاالي، الىن٠ والخدلُل، بهضٝ 

، وجدلُــل مــضي بٟغوؿــاهٓــام اإلاداؾــبت الٗمىمُــت وحصــخُو ويــُٗت اإلاماعؾــاث الٗملُــت فــي ال٣ُــإ الٗــام  وا٢ــ٘ بنــالح

٘ ؤلانالح م٘ اإلاٗاًحر الضولُت، جىا٤ٞ م ٘ حىصة ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي  IPSASوجبان مضي اؾهام اٖخماص مٗاًحر كاَع في ٞع

 بٟغوؿا.

  ج٣ؿُم الضعاؾت:

 وللخٗم٤ ؤ٦ثر في مىيٕى الضعاؾت جم ج٣ؿُمها بلى:            

  اإلادىع ألاو٫: اٖخماص مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗامIPSAS ُا.صول 

  :اؾهاماث جُب٤ُ مٗاًحر  اإلادىع الثاويIPSAS ض  .ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي في ججٍى

  :جُب٤ُ مٗاًحر اإلادىع الثالثIPSAS ض ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي  .في ٞغوؿا وصوعَا في ججٍى

 .اصولُ IPSASاإلادىع ألاو٫:  اٖخماص مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

اإلاداؾبُت واإلاالُت في ال٣ُإ الٗام خخم يغوعة وحىص هٓام مداؾبي قامل مخ٩امل مالثم جُىع اإلاماعؾاث        

مخ٠ُ٨ م٘ الخُىعاث الخانلت  بك٩ل ٖام، ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ ؾلُم الاؾخسضام بجٗل مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

 اإلاىخض. ٗام ٦ةَاع مغحعي للٗمل اإلاداؾبيلل٣ُإ ال

 لل٣ُإ الٗام:ٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت إلا مضزل -1



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 299 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

ـــضاص ال٣ـــىاثم اإلاالُـــت، ومبـــاصت مداؾـــبُت م٣بىلـــت ٢بـــىال ٖامـــا جدـــضص هـــٕى             بن اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت حٗخبـــر ٢ىاٖـــض إٖل

اإلاٗلىمــاث التــي ًيبغــي ؤن جخ٩ــىن مجهــا ال٣ــىاثم اإلاالُــت و٦ُُٟــت بٖــضاص جلــ٪ اإلاٗلىمــاث، ٞاإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت جدــضص ؤي مــً 

 (.Helen & Gary, 2001, p :39. (لتي ًم٨ً ٢بىلها وجل٪ التي ال ًم٨ً ٢بىلهااإلاماعؾاث اإلاداؾبُت ا

٠ بمٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام: -1-1         الخٍٗغ

ــــغى اإلاٗلىمـــــاث اإلاالُـــــت لل٣ُــــإ الٗـــــام، وحٗـــــالج َــــغ١ الٗـــــغى ومدخـــــىي               هــــي مٗـــــاًحر جد٨ــــم ٦ُُٟـــــت بٖـــــضاص ٖو

ٗجى، ٦ما (PEFA , Mars 2003, p06م (  ٖتراٝ وال٣ُاؽ لٗىانغ َظٍ ال٣ىاثال٣ىاثم اإلاالُت، و٢ىاٖض الا 
ُ
بال٣ىاٖض  ح

وألاؾـــــ اإلاداؾــــبُت التــــي جد٨ــــم الٗملُــــاث اإلاالُــــت واإلاداؾــــبُت التــــي جيكــــإ فــــي ال٣ُــــإ الٗــــام ٚحــــر الهــــاصٝ للــــغبذ، وطلــــ٪ 

ــ٘ حــىصة اتىخُــض مٗالجاتهــا لؤلمــىع اإلامازلــلخىحُــه مماعؾــتها، وج غ اإلاالُــت التــي جهــضع ٖــً ماؾؿــاث ، بيــاٞت بلــى ٞع لخ٣ــاٍع

وحٗــٝغ مٗـاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ الٗـام خؿــب لجىــت ال٣ُــإ الٗــام    .(11، ص6 4112اجلعااارات، ( ال٣ُـإ الٗــام.

بُاهــــاث عؾـــــمُت جبـــــحن ٦ُــــ٠ ًجـــــب ؤن جـــــى٨ٗـ «   ) ٖلـــــى ؤجهـــــا:13الخابٗــــت لئلجدـــــاص الـــــضولي للمداؾــــبحن فـــــي الضعاؾـــــت (ع٢ــــم

٣ــــا لــــظل٪ ٌٗخبــــر الالتــــزام بمٗــــاًحر مداؾــــبُت مىزــــى١ ومٗتــــٝر بهــــا اإلاٗــــامالث وألا  خــــضار فــــي ال٣ــــىاثم اإلاالُــــت الخ٩ىمُــــت، ٞو

ا للخهــى٫ ٖلــى ٖــغى خ٣ُ٣ــي  لل٣ــىاثم اإلاالُــت.  ,International Federation of Accountants, 2003)   »يــغوٍع

p :08.) 

 ؤَضاٝ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام: -1-2

ـــب اإلاداؾـــبت الٗمىمُـــت مـــً ح          ُـــت اإلاٗلىمـــاث وج٣ٍغ ؿـــعى اإلاٗـــاًحر بلـــى جد٣ُـــ٤ َـــضٞحن عثِؿـــحن لخدؿـــحن حـــىصة وهٖى

ظٍ ألاَضاٝ ج٩ىن ٖلى الىدى الخالي:  (ROBERT et COLIBERT , 2008, p :10(  اإلاداؾبت الخانت َو

غ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام في مسخل٠ الضو٫. -  جٍُى

خماص ٖلى -  ج٣ُُم ألاصاء. الٖا

 جُب٤ُ مبضؤ مداؾبت الاؾخد٣ا١ والالتزام. -

خماص ٖلى ال٣ُض اإلاؼصوج. -  ؤلٖا

 اإلاؿـخىي  ٖلـى للم٣اعهـت ٢ابلـت وحٗلهـا جد٣ُـ٤ الكـٟاُٞت واإلاهـضا٢ُت واإلاىزى٢ُـت ٖلـى اإلاٗلىمـت اإلاالُـت فـي ال٣ُـإ الٗـام -

ُت في ٖغى، و الضولي و اإلادلي غ اإلاالُت لل٣ُإ جد٤ُ٣ هٖى  الٗام. الخ٣اٍع

 :اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام بحغاءاث بٖضاص مٗاًحر  -1-3

الـــظي ٌٗمـــل جدـــذ ونـــاًت مجلــــ اإلاداؾـــبحن الـــضولُحن  IPSASBإلاجلــــ  IPSASل٣ـــض ؤو٧لـــذ مهمـــت بٖـــضاص مٗـــاًحر          

IFAC والظي خل مدل لجىت ال٣ُإ الٗام ،PSC  ضاص اإلاٗـاًحر، التي ٧اهذ جُل٘ بمهمت بٖ 2004بٗض بٖاصة ٩َُلتها ؾىت

غى مٗاًحر   (Koutbi, 2011, p07(في:  IPSASوجخمدىع مغاخل بٖضاص ٖو

ىُـــــت اإلاسخهـــــت فـــــي  - صعاؾـــــت الخـــــضابحر والخُب٣ُـــــاث إلاسخلـــــ٠ الـــــضو٫، وجبـــــاص٫ الى٣اقـــــاث وؤوحـــــه الـــــغئي مـــــ٘ الهُئـــــاث الَى

 اإلاداؾبت الٗمىمُت خى٫ اإلاىايُ٘ التي جخُلب مُٗاعا مداؾبُا؛

اإلاىا٣ٞــت للمكــ٩ل مدـــل  IFRSمــً زـــال٫ مٗــاًحر  IAS/IFRSاإلاســـخو فــي ويــ٘ مٗــاًحر  IASBمها صعاؾــت الخلــى٫ التــي ٢ــض -

 ؛IPSASا في وي٘ مُٗاع الضعاؾت لئلٖخماص ٖلحه
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ــــــضاص اؾــــــخبُان ومؿــــــىصة صعاؾــــــت جًــــــم الخلــــــى٫ اإلابضثُــــــت اإلا٣ترخــــــت للمكــــــ٩لت اإلاداؾــــــبُت  - ــــــت ٖمــــــل إٖل حكــــــ٨ُل مجمٖى

غيــها ٖلــى حمهــىع مســخو إلبــضاء ا ، لُــخم حمــ٘ آلاعاء، وال٣ُــام ٖلــى يــىئها بخٗــضًالث اإلاضعوؾــت، ٖو لــغؤي خــى٫ اإلاىيــٕى

 مىاؾبت ٖلى مكغوٕ اإلاُٗاع؛

ـغ الازخُـاعاث والبـضاثل  - وفي ألازحر ًخم ٖغى اإلاُٗاع، والـظي ٩ًـىن ٢ـض جمسـٌ ٖـً اإلاغاخـل والضعاؾـاث الؿـاب٣ت، وبخبًر

ـت مجلــ جـب ؤلاقـاعة بلـى ؤن ؤولٍى خمـاص  IAS/IFRSهـي الخ٣ـاعب مـ٘ مٗـاًحر  IPSASB اإلاداؾبُت اإلاضعحـت فـي اإلاُٗـاع. ٍو باإٖل

ـضاص مٗـاًحر  صون بحـغاء حٗـضًالث ؤو بـةحغاء حٗـضًالث فـي الخـاالث الخانـت بال٣ُـإ الٗـام  IPSASٖلحها ٦مهـضع عثِسـخي إٖل

ـــً بىـــــىص  ـــ٤ بىـــــض مــ ـــُذ جُبُــ ـــي ال جدــ ـــإ IFRSالتــ ـــى مٗـــــاًحر  IPSASB، وال ًلجــ ـــي ال٣ًـــــاًا الخانـــــت  IFRSبلــ فـــــي خالـــــت وخُـــــضة وهــ

 بال٣ُإ الٗام صون وحىص م٣ابل لها في مداؾبت اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت.

 ؤؾاؾُاث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  -2

الخىحهـاث ألاؾاؾـُت إلاٗــاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت فــي ال٣ُـإ الٗـام، و٦ــظا ؤؾاؾـُاث جُبُـ٤ َــظٍ اإلاٗـاًحر ٌؿــخضعي            

خدـى٫ هدـى جُبُـ٤ اإلاٗـاًحر والترجِبـاث الالػمـت لخُب٣ُهـا، لـظا وخؿـب آزـغ ؤلانـضاعاث بلـى ٚاًـت التر٦حز ٖلى الىهج اإلاخب٘ لل

٣ا ل٩ـل مـً ألاؾـاؽ الى٣ـضي  42هجض ؤن ٖضصَا ؤنبذ  2019ؾىت  غ اإلاالُت ٞو ٗجى َظٍ اإلاٗاًحر بةنضاع الخ٣اٍع
ُ
مُٗاعا، وح

ْث مٗٓــم مٗــاًحر  ْؾــُخِمضَّ
ُ
غ اإلاالُــت الضولُــت ، والجــضو٫ الخــالي ًىضــر مــً مٗــاًحر  IPSASوؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١، خُــث ا الخ٣ــاٍع

 مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام خؿب آزغ ؤلانضاعاث.

ا01الجضو٫ ع٢م ) ش وكَغ  (: مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام وجاٍع

ش اليكغ ٖىىان اإلاُٗاع ع٢م اإلاُٗاع  جاٍع

IPSAS  01 )2006ُٟٞغي  ٖغى البُاهاث اإلاالُت )مى٣ذ 

IPSAS  02 2000ماي  بُاهاث الخض٤ٞ الى٣ضي 

IPSAS  03 )2000صٌؿمبر  الؿُاؾاث اإلاداؾبُت والخٛحراث في الخ٣ضًغاث وألازُاء اإلاداؾبُت )مى٣ذ 

IPSAS  04 )ل  آزاع الخٛحراث في ؤؾٗاع نٝغ الٗمالث ألاحىبُت )مى٣ذ  2008ؤٍٞغ

IPSAS  05 2000ماي  ج٩لٟت الا٢تراى  

IPSAS  06 2006صٌؿمبر  بُاهاث اإلاالُت اإلاىخضة واإلاىٟهلت)مى٣ذ(ال 

IPSAS  07 )2006صٌؿمبر  الاؾدثماع في الكغ٧اث الؼمُلت )مى٣ذ 

IPSAS  08 مكتر٦ت ٘  2006صٌؿمبر  اَخماماث في مكاَع

IPSAS  09 2001حىان  ؤلاًغاصاث مً مٗامالث الهٝغ 

IPSAS  10 غ اإلاالُت في ا٢خهاصًاث الخضخم ا  2001حىان  لجامذالخ٣اٍع

IPSAS  11 2001حىان  ٣ٖىص ؤلاوكاءاث 

IPSAS   12 )2006صٌؿمبر  اإلاسؼون)مى٣ذ 

IPSAS   13 2006صٌؿمبر  ٣ٖىص ؤلاًجاع 

IPSAS   14 )غ)مى٣ذ ش بٖضاص الخ٣ٍغ  2006صٌؿمبر  ألاخضار بٗض جاٍع

IPSAS   15 2001صٌؿمبر  ألاصواث اإلاالُت: ؤلاٞهاح والٗغى 

IPSAS   16 )2006صٌؿمبر  الاؾدثماع ال٣ٗاعي )مى٣ذ 

IPSAS   17 )2006صٌؿمبر  اإلامخل٩اث، آلاالث واإلاٗضاث )مى٣ذ 
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IPSAS   18 غ خى٫ ال٣ُاٖاث  2002حىان  ج٣اٍع

IPSAS   19 2002ؤ٦خىبغ  اإلاسههاث والالتزاماث وألانى٫ اإلادخملت 

IPSAS   20 غاٝ طاث الٗال٢ت  2002ؤ٦خىبغ  ؤلاٞهاخاث ألَا

IPSAS   21 2004صٌؿمبر  اهسٟاى ٢ُمت ألانى٫ ٚحر اإلاضعة للى٣ض 

IPSAS   22 2006صٌؿمبر  ال٨ك٠ ًٖ اإلاٗلىماث خى٫ ٢ُإ ؤلاصاعة الٗامت 

IPSAS   23 )الث  2006صٌؿمبر  بًغاصاث اإلاٗامالث ٚحر الخباصلُت )الًغاثب والخدٍى

IPSAS   24 2006صٌؿمبر  ٖغى مٗلىماث اإلاحزاهُت في البُاهاث اإلاالُت 

IPSAS   25 ٟحن  2008ُٟٞغي  اؾخد٣ا٢اث )مىاٞ٘( اإلاْى

IPSAS   26 2008ُٟٞغي  اهسٟاى ٢ُمت ألانى٫ اإلاضعة للى٣ض  

IPSAS   27 2009صٌؿمبر  الؼعاٖت 

IPSAS   28 2010حاهٟي  ألاصواث اإلاالُت: الٗغى 

IPSAS   29 تراٝ وال٣ُاؽ  2010حاهٟي  ألاصواث اإلاالُت: الٖا

IPSAS   30 2010حاهٟي  ألاصواث اإلاالُت: ؤلاٞهاخاث 

IPSAS   31 2010حاهٟي  ألانى٫ ٚحر ملمىؾت 

IPSAS   32 2011ؤ٦خىبغ  جغجِباث امخُاػ ج٣ضًم الخضماث: اإلااهذ 

IPSAS   33 2015حاهٟي  الخُب٤ُ اإلابضجي ألؾاؽ الاؾخد٣ا١ في اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

IPSAS   34 2015حاهٟي  البُاهاث اإلاالُت اإلاىٟهلت 

IPSAS   35 2015حاهٟي  البُاهاث اإلاالُت اإلاىخضة 

IPSAS   36 اإلاكتر٦ت ٘  2015حاهٟي  الاؾدثماعاث في الكغ٧اث الؼمُلت واإلاكاَع

IPSAS   37 2015حاهٟي  الترجِباث اإلاكتر٦ت 

IPSAS   38  2015ٟي حاه ؤلاٞهاح ًٖ اإلاهالح في ال٨ُاهاث ألازغي 

IPSAS   39 ٟحن لُت  اؾخد٣ا٢اث اإلاْى  2016حٍى

IPSAS   40 2017حاهٟي  ججمٗاث ال٣ُإ الٗام 

IPSAS   41 2018ؤوث  ألاصواث اإلاالُت 

IPSAS   42 2019حاهٟي  الٟىاثض الاحخماُٖت 

Source: Elaborer par le chercheur selon: - https://www.ifac .org/system/files/publications/files/IPSAS 

- International  Federation of  Accountings, (2018), Handbook of International Public Sector 

Accounting Pronouncements , volume III , New York, USA, p p:2453-2466. 

 :الضولُت لل٣ُإ الٗام ههج الخدى٫ لخُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت--2-1

ُـــت بن       ُـــت، الؾـــُما فـــي مجـــا٫ للجُبُـــ٤ مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضول ٣ُـــإ الٗـــام ًخُلـــب اؾـــخٗضاصاث ٦بحـــرة إلهجـــاح الٗمل

ت واإلااصًت التي مً قإجها ؤن حؿهم في جد٤ُ٣ الخدى٫ بك٩ل مـغن وهـاجر، ٚحـر ؤن اإلاًٗـلت ج٨مـً فـي  حر اإلاىاعص البكٍغ جٞى

ــا ُٞمــا ًلــي:٦ُُٟــت بحــغاء َــظا الخدــى  م٨ــً بًجاَػ ٣خحن للخدــى٫ ول٩ــل مجهمــا بًجابُــاث وؾــلبُاث. ٍو  ٫ بط ؤهــه ًىحــض َــٍغ

 (.334-331، ص ص6 4112، زرقني و لعاليبية (

https://www.ifac/
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جي: -2-1-1 ضو ههج الخدى٫ الخضٍع غي مٍا ـضعؽ بـاهٟغاص،   اٍو ًُ َظا الـىهج ؤن ٧ـل مجـا٫ مـً مجـاالث اإلاداؾـبت ًدخـاج ؤن 

خباع الخام إلاا جخًـمىه اإلاجـاالث ألازـغي. ومـً حهـت ؤزـغي ًجـب ؤن ًـخم الخدـى٫ ٖبـر وؤن الخٗضًالث ًيبغي ؤن جخم م٘  ؤلٖا

جي  ٞترة ػمىُت مخىؾُت، ٞاألمغ لِـ مجـغص ٞـغى هٓـام حضًـض صٞٗـت واخـضة، بهمـا ًدخـاج جُبُـ٤ اإلاٗـاًحر بلـى جدـى٫ جـضٍع

صــــج٘ ٖلــــى بجبــــإ َــــظا الــــىهج ؾــــىىاث مــــ٘ بُٖــــاء ٧امــــل ؤلام٩اهــــاث لُخجؿــــض ٖلــــى ؤعى الىا٢ــــ٘. وَُ  10بلــــى  2فــــي ٞتــــرة مــــً 

غي اإلاجلــ ؤن َـظا اإلاُٗـاع َـى  مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام الظي ؤنضع مُٗاع ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي ٍو

ــغ اإلاــالي بمىحــب ألاؾــاؽ الى٣ــضي اإلاداؾــبي وحصــجُ٘ جبجــي َــظا  زُــىة َامــت هدــى جدؿــحن واحؿــا١ و٢ابلُــت م٣اعهــت الخ٣ٍغ

 ىهج هي: اإلاُٗاع ، ومؼاًا َظا ال

 داٞٔ ٖلى الؿحر الٗاصي للٗمل، ٦ما ًم٨ً الخد٨م ب٩امل مغاخله؛ ٗا٫ ٍو  ًًمً جدى٫ مغخلي ٞو

 ا في ٞترة ٢هحرة؛ حَر  ال ٌؿخجٝز مىاعص ٦بحرة ٢ض ال حؿخُُ٘ ٖضة خ٩ىماث جٞى

 ؿهل جُب٣ُها ٖلى ؤعى الىا٢٘؛  ًد٤٣ هخاثج ؤ٦ُضة جدؿم بالىا٢ُٗت َو

 لخدى٫ ال٩امل؛صعحت اإلاساَغة يئُلت م٣اعهت بىهج ا 

 الاؾخٟاصة اإلاثلى مً الجهاث اإلاغا٣ٞت والضاٖمت للخدى٫؛ 

 .اث ب خ٣ُ٣ي للٗىهغ البكغي ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى  ًاصي بلى جضٍع

ــــضوا َــــظا الــــىهج بلــــى ٧ــــىن ٖىهــــغ ؤلاصاعة اإلاالُــــت الٗمىمُــــت مغجبُــــت ببًٗــــها ههــــج الخدــــى٫ اإلاخ٩امــــل: -2-1-2 ٌؿــــدىض مٍا

ــت ومداؾــبُت،  الــبٌٗ اعجباَــا وز٣ُــا، خُــث ال ًم٨ــً بحــغاء حُٛحــر بال فــي بَــاع مىٓىمــت مخ٩املــت جمـــ ٖــضة مجــاالث بصاٍع

ٚحــر ؤن ألامــغ ال ًسلــى مــً مســاَغة ًم٨ــً ؤن جــاصي بلـــى ٞكــل ٖملُــاث الخدــى٫، هاَُــ٪ ؤن َــظا الــىهج ًخُلــب اؾـــخجزاٝ 

ـــا صٞٗـــت واخـــضة، و٢ـــض ؤوضـــخذ ججغبـــت اؾـــترالُا وهُىػل حَر ىـــضا (التـــي بـــضؤث فـــي مـــىاعص ٦بحـــرة ٢ـــض حعجـــؼ الخ٩ىمـــاث ٖلـــى جٞى

حُٛحــر ٦بحــر ألهٓمــت ؤلاصاعة لــضحها فــي ؤواثــل وؤواؾــِ الثماهُيُــاث) ؤن الخُــىع الخ٣لُــضي لــِـ مالثمــا فــي ٞتــرة ٢هــحرة حــضا، 

 ومؼاًاٍ:

 حر الى٢ذ ألهه ٖاصة ما ًخم ٖلى اإلاضي ال٣هحر؛  جٞى

  في الى٢ذ اإلاىاؾب؛ؾهىلت ا٦دكاٝ ألازُاء الىاحمت ًٖ الخُب٤ُ اإلاخ٩امل إلاكغوٕ الخدى٫ وجصخُدها 

 ًاصي بلى بهخاج هٓام حضًض ًخمخ٘ بالترابِ والخجاوـ بحن م٩ىهاجه؛ 

 .بن هخاثج جُب٤ُ َظا الىهج جاصي بلى نُاٚت بحغاءاث مخجاوؿت زانت بحن مسخل٠ الىػاعاث والهُئاث الٗمىمُت 

ٗـام بـالخُب٤ُ اإلاغخلـي للمٗـاًحر، ل٣ض ؤوصخى مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُـإ الاإلاٟايلت بحن ألاؾلىبحن: -2-1-3

ظا ما ؤقغها بلُـه آهٟـا، ؤمـا الـضو٫ التـي  خُث ؤنضع مازغا مُٗاعا ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي للضو٫ الغاٚبت في جبجي مٗاًحٍر َو

اث الخُـــاب٤  جي إلاـــا لـــه مـــً مؼاًـــا والجـــضو٫ الخـــالي ٌُٗـــي جهـــيُٟا إلاؿـــخٍى ذ فـــي الخدـــى٫ ٣ٞـــض ازخـــاعث الـــىهج الخـــضٍع ؾـــاٖع

جي للمٗاًحر.لدؿٗت ٖكغة صو   لت جيخهج الخُب٤ُ الخضٍع

 Benito, Brusca et Montesinos (2007)خؿب صعاؾت  IPSAS(: مؿخىي جُاب٤ الضو٫ م٘ 02الجضو٫ ع٢م )

 الضو٫  IPSASمؿخىي الخُاب٤ م٘ 

 ألاعحىخحن، الكُلي، الجروٍج، ٞغوؿا، بًُالُا، ٦ىضا (اإلاؿخىي اإلادلي واإلاغ٦ؼي) %50ؤ٢ل مً 

ؿغا  (اإلاؿخىي اإلادلي) الىمؿا وؾَى
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 ٞىلىضا، بؾباهُا، بلج٩ُا (اإلاؿخىي اإلادلي واإلاغ٦ؼي) %65 >جُاب٤  > 55%

ُاهُــــــا، الىالًــــــاث اإلاخدــــــضة  %70ؤ٦ثر مً  ض، ػلىــــــضا الجضًــــــضة، اإلا٨ؿــــــُ٪، البرحٛــــــا٫، بٍغ اؾــــــترالُا، الؿــــــٍى

٨ُت، َىلىضا (اإلاؿخىي اإلادلي واإلاغ٦ؼي)  ألامٍغ

Source: Jean françois des ROBERT et Jaques COLIBERT, (2008) , les normes IPSAS et le secteur public, 

DUNOD, p:51.  

مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت  اٖخمـــاصمـــً ؤحـــل   الترجِبـــاث الالػمـــت لخبنـــي مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام: -2-2

حر مىار ٌؿـمذ بدؿـهُل َـظا الخبجـي، لـظا ًجـب ألازـظ  ، ص ص6 4114دلهاايين، : (ابالترجِبـاث الخالُـتلل٣ُإ الٗام  ًجب جٞى
 (. بالتصرف223-214

: ٌكــــمل َــــظا الخٗــــضًل ٧ــــل الىخــــضاث الخ٩ىمُــــت الخابٗــــت للضولــــت بدُــــث ًــــخم بٖــــاصة حٗــــضًل الخىٓــــُم الح٨ــــىمي -2-2-1

ــاع ال٣ــاهىوي لىٓــام اإلاداؾــبت الٗمىمُــت والــظي ًدــضص الخىٓــُم والٗمــل اإلاداؾــبي صازــل َــظٍ الىخــضاث خ تــى نــُاٚت ؤلَا

ظا ختى ٌؿهل الخُب٤ُ والخىُٟظ الٟٗلي. اع الخهىعي والٗلمي للمٗاًحر َو  جيسجم م٘ ما ًدخىي ٖلُه ؤلَا

ب جُب٤ُ ال٣ُض اإلاؼصوج:  -2-2-2 بن بصزا٫ مبضؤ ال٣ُض اإلاؼصوج في حسجُل الٗملُاث التي ج٣ىم بها الضولت، حؿمذ بخ٣ٍغ

ــــ ظا بٛــــغى مداولــــت حؿــــهُل ٖملُــــت جُبُــــ٤ اإلاٗــــاًحر التــــي مبــــاصت وؤؾـــــ الدســــجُل اإلاٗخمــــضة فــــي اإلااؾؿــــاث الغبدُــــت، َو

  حٗخمض ٖلى َظا اإلابضؤ في مٗالجت الخ٣ُُض اإلاداؾبي للٗملُاث زال٫ الٟترة اإلاداؾبُت.

بن اؾـخسضام ؤؾـاؽ الاؾـخد٣ا١ فـي مٗالجـت الٗملُـاث حؿـمذ بدسـجُل : ومداؾـبت الخٗهـض ؤؾاؽ الاؾـخد٣ا١ -2-2-3

ش خــضوثها صون مغا ُــ٤ الٗملُــاث ٖىــض جــاٍع ٖــاة الخــض٤ٞ الى٣ــضي لهــا، وبالخــالي َــظا ألاؾــاؽ ٌٗمــل ٖلــى حؿــهُل ٖملُــت جُب

حر اإلاٗلىمـــاث خـــى٫ الىيـــُٗت اإلاالُـــت الخ٣ُ٣ُـــت لخؿـــاباث الضولـــت والتـــي حؿـــخلؼم جُبُـــ٤  ـــا جغ٦ـــؼ ٖلـــى جـــٞى اإلاٗـــاًحر باٖخباَع

ضًــت ال٣اثمــت ٖلــى جدبــ٘ وحســجُل م٣اعهــت بإهٓمــت اإلاداؾــبت الخ٣لُ IPSASوهــي اإلاحــزة ألاؾاؾــُت إلاٗــاًحر . ؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١

 الٗملُاث اإلاالُت ٖلى ؤؾاؽ الخض٤ٞ الى٣ضي الىاجج ٖجها ٣ِٞ؛

خىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر، صلُل الحؿاباث:  -2-2-4 خباع ٧ل خؿاباث الضولت، ٍو بن وي٘ صلُل خؿاباث قامل ًإزظ بٗحن الٖا

ـــا حؿــــدىض بلُــــه اإلاٗــــاًحر ٖىــــض ال٣ُــــام بمٗالجــــت ٖمل ـــا ًجٗــــل مــــً َــــظا الــــضلُل مغحٗـ بهـ ُــــت مُٗىــــت، وبالخــــالي حؿــــمذ لهــــا بدبٍى

 وحسجُلها في الخؿاباث اإلاىحىصة في َظا الضلُل.

خبــاع مداؾــبت ألانــى٫ الثابخــت:  -2-2-5 بن اؾــخسضام خؿــاباث هٓامُــت حٗــالج ج٣ُــُم ممخل٩ــاث الضولــت وجإزــظ بٗــحن الٖا

غ هٓـام اإلا ُٗـي للمٗـاًحر ٢ُمـت الـى٣و فـي ؤولهـا، مـً زـال٫ بصعاج خؿـاب الاَـخال٥، ٌؿـهم فـي جُـٍى داؾـبت الٗمىمُـت، َو

 خؿاباث حؿمذ مً زاللها حسجُل الٗملُاث اإلاغجبُت بدغ٦ت ألانى٫ الثابخت للضولت.

بن ٢ُـاؽ وع٢ابـت الخ٩لٟـت ج٣خطـخي جهـي٠ُ ٖىانـغ الخ٩ـال٠ُ اإلاسخلٟـت بدؿـب ال٣ُاٖـاث  مداؾبت الخ٩ـال٠ُ: -2-2-6

ــا  ؤو ألا٢ؿــام ولخد٣ُــ٤ طلــ٪ البــض مــً وحــىص صلُــل للخ٩ــال٠ُ ًــخم بمىحبــه خهــغ وججمُــ٘ الخ٩ــال٠ُ، والــظي ٩ًــىن مخٟٖغ

مــــً صلُــــل الخؿــــاباث، باٖخبــــاع ؤم مداؾــــبت الخ٩ــــال٠ُ حُُٗىــــا مٗلىمــــاث جٟهــــُلُت وجدلُلُــــت ٖــــً ألاصاء، ؤمــــا اإلاداؾــــبت 

اإلاالُت ٞخُُٗىا مٗلىماث قاملت ًٖ الىيُٗت اإلاالُت، وبالخالي ٞاؾخسضام مداؾبت الخ٩ـال٠ُ حُٗـي للمٗـاًحر مٗلىمـاث 

 مذ مً زاللها بخدلُل وج٣ُُم اإلاٗلىماث التي جيخجها ال٣ىاثم اإلاالُت.حؿ
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بن جبجــــــي اإلاىاػهــــــت ٖلــــــى ؤؾــــــاؽ الىخــــــاثج وعبــــــِ خؿــــــاباث اإلاىاػهــــــت وج٨ُُٟهــــــا مــــــ٘ صلُــــــل ٖهــــــغهت هٓــــــام اإلاىاػهــــــت:  -2-2-7

ــــا مــــضزالث هٓـــــام اإلاداؾــــبت الٗمىمُــــت، وب الخــــالي ٞٗهـــــغهت الخؿــــاباث اإلاالُــــت ٌؿــــهم فــــي جىُٟـــــظ اإلاىاػهــــت الٗامــــت باٖخباَع

اإلاىاػهـــت بمـــا جىاٞـــ٤ مـــ٘ اإلاخُلبـــاث الجضًـــضة حؿـــمذ بالخ٣ُُـــض اإلاداؾـــبي لٗملُـــاث جىُٟـــظ اإلاىاػهـــت خؿـــب اإلاٗـــاًحر الضولُـــت 

ت مضي جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضولت م٣اعهت بالىخاثج الٟٗلُت.  ومٗٞغ

٤ مٗاًحر مى٤ُ ألاصاء والدؿُحر بالىخاثج:  -2-2-8 ث الخابٗت لها بدؿُحر ممخل٩اتها ًجب ٖلى الضولت والهُئا IPSASبط ٞو

ىانغ طمتها اإلاالُت بىٟـ ؤؾلىب اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت، وطل٪ ًجٗل ؤَضاٝ الهُئت هي ؤؾاؽ همىطج الدؿُحر  ٖو

٤ مٟاَُم ٧االَخال٧اث واإلااوهاث، والخض٣ٞاث الا٢خهاصًت ومضي جد٣ُ٣ها للخضماث  اإلاىخهج، ومخابٗت طل٪ ًٖ ٍَغ

 (53-54، ص ص41416وسى، بن مو مخيسة ( اإلاغحىة مجها.

 ؤلاباٙل اإلاالي الح٨ىمي: في ججىٍض IPSASاؾهاماث جُب٤ُ مٗاًحر  اإلادىع الثاوي:  

حر مالُـت ٖـً هخـاثج وكـاٍ ال٣ُـإ الخ٩ـىمي، وطلـ٪          حر مٗلىماث مالُت ٚو ٌٗمل هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت ٖلى جٞى

ـــخمـــــاص اإلابٛـــــغى اؾـــــخسضامها فـــــي اجســـــاط ال٣ـــــغاعاث، ٦مـــــا ؤن اٖ ـــبُت الضولُــ ـــــض مـــــً صعحـــــت ت لٗـــــاًحر اإلاداؾــ ل٣ُـــــإ الٗـــــام ًٍؼ

ــضاإلاىزى٢ُــت فــي مسغحــاث َــظا الىٓــام وطلــ٪ مــً زــال٫  ؤلابــاٙل اإلاــالي الخ٩ــىمي الــظي ًخمحــز بىــٕى مــً الخ٣ُٗــض الىــاجج  ججٍى

 ًٖ زهىنُت اإلاٗلىماث الهاصعة ًٖ َظا ال٣ُإ.

1- ٣  IPSAS ا إلاٗاًحرؤلاباٙل اإلاالي الح٨ىمي اإلاٗانغ ٞو

ٗالُـت وحـب ٖلحهـا الخُـاػة ٖلـى مٗلىمـاث جخمحـز باإلاىزى٢ُـت       ختى جخم٨ً الخ٩ىماث مـً بصاعة اإلاـىاعص الٗامـت ب٨ٟـاءة ٞو

بـاٙل الؾخٗمالها في ؤٚغاى الخسُـُِ وويـ٘ البـرامج والؿُاؾـاث واجسـاط ال٣ـغاعاث بدُـث حٗخبـر َـظٍ اإلاٗلىمـاث هخـاج ؤلا 

 .تالٗمىمُ تاإلاالي في هٓام اإلاداؾب

 ؤلاباٙل اإلاالي الح٨ىمي: مٟهىم -1-1

ازخلٟذ وحهاث الىٓغ اإلاٟؿغة إلاهُلر ؤلاباٙل اإلاالي، خُث اججه البٌٗ بلى اٖخباٍع مغاصٝ لئلٞهاح اإلاداؾبي          

ــى ؤلاججــاٍ الــظي ًــغبِ ؤلابــاٙل اإلاــالي بخ٣ــضًم ال٣ــىاثم طاث الاؾــخسضام الٗــام اإلاىحهــت لخضمــت اإلاؿــخسضمحن الخــاعحُحن  َو

ــ٤ اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت الؾــُما ؤولئــ٪ الــظًً ال ٌؿــخُُٗىن الىنــى٫ بلــى جلــ٪ اإلاٗلىمــاث للمٗلىمــاث واإلادــ ضصة ٞو

ـــى مـــا ًجٗلـــه مدهـــىعا فـــي مٟهـــىم يـــ٤ُ حر .( 63، ص:2631، البلدددداو  و  لددد    دددي ( بكـــ٩ل مباقـــغ َو ٣ًخهـــغ ٖلـــى جـــٞى

ٗـاًحر اإلاداؾـبُت اإلاالُـت بـإن ؤلابـاٙل اإلاـالي ال٣ىاثم اإلاالُت لخلبُت اخخُاحاث مسخل٠ اإلاؿخسضمحن، فـي خـحن ٌكـحر مجلــ اإلا

ا مـً زـال٫  حَر ٚحر مغجبِ باإلاٗلىماث اإلا٣ضمت في ال٣ىاثم اإلاالُت ٣ِٞ بل ًخٗضاَا بلى مسخل٠ اإلاٗلىماث التي ًم٨ً جٞى

 .(13، ص:2633ال يدر  ، ( هٓام اإلاداؾبت.

ـــض طلـــ٪ مًـــمىن اإلا ـــغى وؤلاٞهـــاح (ومـــا ًٍا دـــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُـــت والتـــي جخًـــمً ومىـــه ٞـــاإلباٙل اإلاـــالي َـــى ٢ُـــاؽ ٖو

ـــت مــــً اإلابـــاصت وال٣ىاٖــــض  خمـــاص ٖلــــى مجمٖى حــــر اإلاالُـــت، مـــً زــــال٫ الٖا ُـــت ٚو مسخلـــ٠ َـــظٍ اإلاٟــــاَُم) ٖـــً اإلاٗلىمــــاث اإلاال

 وال٣ىاهحن التي ٣ًىم ٖلحها هٓام اإلاداؾبت بك٩ل ٖام وهٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت بك٩ل زام.

ٗــٝغ ؤلابــاٙل اإلاــالي بإ           ــت مــً الٗىانــغ اإلاغجبُــت مــ٘ بًٗــها واإلاؿــاولت َو هــه: " هٓــام للمٗلىمــاث ًخ٩ــىن مــً مجمٖى

غ اإلاالُـــت الخاعحُـــتٖـــً  هـــا ج٣ـــضًم الخ٣ـــاٍع بإجهـــا: "ص٢ـــت ؤلابـــاٙل اإلاـــالي فـــي  Verdi"، ؤمـــا باليؿـــبت لجـــىصة ؤلابـــاٙل اإلاـــالي ٣ٞـــض ٖٞغ

غيـها بهـىعة ٖاصلـت."،  اث ا ٦مـجىنُل اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ـت بٗملُـاث الىخـضة ٖو حٗـٝغ ٖلـى ؤجهـا: "مـضي بم٩اهُـت ال٨كـٞى
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اصلـــت بمٗلىمـــاث خــى٫ ؤصاء الىخـــضة ومى٢ٟهـــا اإلاــالي."  ــغاٝ اإلاؿـــخُٟضة بهـــىعة صــخُدت ٖو هـــا  ٦مـــااإلاالُــت بتزوٍـــض ألَا ٖٞغ

Bekiaris  ٚحـر مالُـت، وجمخـاػ بالكـٟاُٞت وزلـى جهـمُمها  ؤو بإجها: "ٖملُت بٖضاص اإلاٗلىماث بك٩ل ٧امل ؾىاء ٧اهـذ مالُـت

 (.141-115ص ص6، 4115، أمحد علىو التميمي (  لخًلُل للمؿخسضمحن."مً ا

ل٣ــض خــضص اجدــاص اإلاداؾــبحن الــضولي مــً زــال٫ الضعاؾــت ٢ــام بهــا ؤن ؤلابــاٙل اإلاــالي  ؤَــضاٝ ؤلابــاٙل اإلاــالي الح٨ــىمي:  -1-2

ىاعص اإلااجمىـــت ًجـــب ؤن ًٓهـــغ بىيـــىح بم٩اهُـــت مؿـــاءلت الخ٩ىمـــت ؤو الىخـــضاث الخ٩ىمُـــت بسهـــىم قـــاوجها اإلاالُـــت واإلاـــ

حر مٗلىمـاث ، و ٖلحها ؤو اإلاٗهىصة بلحها، وججهحز اإلاٗلىماث اإلاُٟضة في بجساط ال٣غاعاث حهضٝ ؤلابـاٙل اإلاـالي بكـ٩ل ٖـام بلـى جـٞى

ـغاٝ الضازلُـت والخاعحُـت فـي ازـاط ال٣ـغاعاث خُـث حهخبـر َـظا الهـضٝ َـى الهـضٝ  ـت جُٟـض الٗضًـض مـً ألَا مسخلٟـت ومخىٖى

ُــــضي، وال  ـــى: ألاؾاســــخي والخ٣ل ُــــث حهــــضٝ َــــى آلازــــغ بلـ ـــاع خ ـ َــــظا ؤلَا ـــاٙل اإلاــــالي الخ٩ــــىمي ٖــــً  ، 2661زويلدددد  ، ( ًســــغج ؤلابـ

 .(221ص:

جؼوٍـــض اإلاؿـــخسضمحن باإلاٗلىمـــاث، بط ٌٗخبـــر ؤلابـــاٙل اإلاـــالي الخ٩ـــىمي وؾـــُلت إلًهـــا٫ اإلاٗلىمـــاث اإلاخٗل٣ـــت بيكـــاٍ وخـــضاث  -

غاٝ التي جدخاحها؛  ال٣ُإ الخ٩ىمي بلى مسخل٠ ألَا

بُٗت الىخـضاث الخ٩ىمُـت وهُـا١ وكـاَها وويـٗها اإلاـالي، باإليـاٞت بلـى ٞهـم مؿاٖضة اإلاؿ - خسضمحن ٖلى ٞهم حجم َو

ل الخ٩ىمت ليكاَاتها، بغامجها وؾُاؾاتها؛  ٦ُُٟت جمٍى

حر مٗلىمـــــاث خـــــى٫ هخـــــاثج وكـــــاٍ الخ٩ىمـــــت ٦مٗـــــضالث الٟاثـــــضة، آلاٞـــــا١ الا٢خهـــــاصًت، ؤزـــــغ الخـــــضزل الخ٩ـــــىمي ٖلـــــى  - جـــــٞى

 اليكاٍ الا٢خهاصي؛

غة في جصخُذ ال٣غاعاث اإلاخسظة؛ -  ج٣ُُم ؤصاء الخ٩ىماث والخيبا بإصائها اإلاؿخ٣بلي خُث حؿاٖض اإلاٗلىماث اإلاخٞى

خمــــاصاث) واؾــــخسضاماتها ومــــضي  - حر مٗلىمــــاث ٖــــً جسهُهــــاث اإلاــــىاعص (الٖا جد٣ُــــ٤ ال٣ابلُــــت للمؿــــاءلت مــــً زــــال٫ جــــٞى

ُٗت وال٣اهىهُـــت، و٦ـــظا مـــضي الال ٗالُـــت خُـــث مُاب٣ــت طلـــ٪ للمخُلبـــاث الدكـــَغ تـــزام بدماًـــت وبصاعة اإلاـــا٫ الٗـــام ب٨ٟـــاءة ٞو

حر الٗىانـغ اإلاُٟـضة لٗملُـت  ت إلاىا٢كـت هجاٖـت الؿُاؾـاث الٗمىمُـت وجـٞى ا ؤلاباٙل اإلاـالي يـغوٍع َغ حٗخبر اإلاٗلىماث التي ًٞى

 نى٘ ال٣غاع.

  ٖىانغ ؤلاباٙل اإلاالي الح٨ىمي: -1-3

حر مٗلىمــاث حؿــلِ الًــىء ٖلــى الخالــت اإلاالُــت للــضو٫ والخ٩ىمــاث وؤصائهــا اإلاــالي ٦مــا  ًــاصي ؤلابــاٙل اإلاــالي صوعا َامــا فــي جــٞى

غ اإلاالُت اإلاخًمىت لل٣ىاثم  اء بالتزاماث اإلاؿاءلت، َظٍ اإلاٗلىماث مالُت ؤو ٚحر مالُت مدخىاٍ في الخ٣اٍع ؤهه ًم٨ً مً الٞى

ـى مـا جضٖمـه مٗـاًحر  غ ؤزـغي، َو ا ج٣ـاٍع ث الخ٩ىمـاث ٖلـى ج٣ـضًم مٗلىمـاث التـي جدـ IPSASاإلاالُت، ٦ما ٢ـض ٩ًـىن مهـضَع

ؤزغي بلى حاهب جل٪ التي ًخم بٖضاصَا بك٩ل ٖام في نىعة ال٣ىاثم اإلاالُت وطل٪ بُٛت جدؿحن الكٟاُٞت، خُث ًيبغـي 

ٗاث و٦ـظا  غ خى٫ ألاصاء ومضي اإلاُاب٣ت مـ٘ مـا حـاءث بـه ال٣ـىاهحن والدكـَغ ؤن جغ٦ؼ اإلاٗلىماث ؤلاياُٞت ٖلى ج٣ضًم ج٣اٍع

ت اإلاخى٢٘ جىُٟظَا مؿخ٣بال.الىيُٗت الا٢خها  صًت والؿُاؾُت باإلياٞت بلى الؿُاؾاث اإلاالُت اإلاخبٗت والخُِ الخىمٍى

غ وال٣ــىاثم اإلاالُــت اإلاٗلىمــاث الخالُــت غ ؤلابــاٙل اإلاــالي مــً زــال٫ الخ٣ــاٍع   Conseil  des  Normes: (٦مــا ًجــب ؤن ًــٞى

Comptables  Internationale  du  secteur  Public  (IPSASB), 2008, p24) 

غ مــ٘ ؤلاقــاعة بلــى الخٛحــراث التــي َــغؤث ٖلحهــا م٣اعهــت  - ش بٖــضاص الخ٣ــاٍع اإلاــىاعص الا٢خهــاصًت، الخ٣ــى١ والالتزامــاث ٖىــض جــاٍع

 م٘ الضوعاث ؤو الٟتراث الؿاب٣ت، و٦ظا جى٢ٗاث ؤلاهسٟاى ؤو ؤلاعجٟإ في َظٍ الٗىانغ في اإلاؿخ٣بل؛
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غ ًٖ ؤصاء اإلاحزاهُت و٦ُُٟت اؾخس - غة؛ج٣ٍغ  ضام اإلاا٫ الٗام واإلاىاعص اإلاخٞى

غ جىُٟــظ الخــضماث والبــرامج مــً زــال٫ م٣اعهــت جسهُهــاث اإلاــىاعص مــ٘ الىخــاثج اإلاد٣٣ــت، خُــث ًم٨ــً الخٗبحــر ٖــً  - ج٣ــاٍع

هخاثج ج٣ضًم الخضماث مً زال٫ م٣اًِـ ٦مُت (مٗلىماث ًٖ الخ٩لٟت، حجم الخضماث اإلا٣ضمت، الٗال٢ت بحن الخضمت 

 اإلاخاخت)، و٦ظا مً زال٫ ج٣ضًم جٟؿحراث جخًمً حىصة الخضمت ؤو هخاثج بٌٗ البرامج الاحخماُٖت؛اإلا٣ضمت واإلاىاعص 

حر مٗلىمــاث ٖــً  - ج٣ــضًم جيبــااث بمــا ؾِؿــمذ بخٟــاصي ج٨ــغاع ألازُــاء وجغقــُض ؤلاهٟــا١ والاؾــخٛال٫ ألامثــل للمــىاعص وجــٞى

 ؤلاؾخضامت اإلاالُت وجدضًض ج٩ال٠ُ الؿُاؾاث والبرامج اإلاخى٢ٗت.

م٨ً جلخُو ؤَم ٖىانغ ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي والتي حصج٘ مٗاًحر   ٖلى بٖضاصَا في الك٩ل اإلاىالي: IPSASٍو

٤ مٗاًحر (01ع٢م )الك٩ل   IPSAS: ٖىانغ ؤلاباٙل اإلاالي الح٨ىمي ٞو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Elaborer par le chercheur selon: 

CABAPEREZ  Carmen,  MANUEL  LOPEZ  HERNANDEZ  Antonio, (2009), La  transparence  financière  

publique da s les pays membres du MERCOSUR, Revue internationale des sciences administratives, 

Vol.75, p191. 

غ اإلاالُــت ممــا ؾــب٤ ًخطــر ؤن الخ٩ىمــاث وختــى جد٣ــ٤ ألاَــضاٝ اإلاغحــىة مــً ؤلا           بــاٙل اإلاــالي حٗــض ؤهىاٖــا مــً الخ٣ــاٍع

حــر اإلاــالي اإلاخمثــل فــي هخــاثج البــرامج والؿُاؾــاث  حــر اإلاالُــت، حؿــلِ مــً زاللهــا الًــىء ٖلــى خالتهــا اإلاالُــت وؤصائهــا اإلاــالي ٚو ٚو

ب ؤن الخ٩ىمُـــت اإلاخبٗـــت، خُـــث هجـــض ؤن اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت الضولُـــت فـــي ال٣ُـــإ الٗـــام ٢ضخـــضصث ؤَـــم الى٣ـــاٍ التـــي ًجـــ

جخًمجها ال٣ىاثم اإلاالُت الخانت بال٣ُإ الخ٩ىمي، في خحن جغ٦ذ الباب مٟخىح ؤمام الخ٩ىماث لخجتهض وج٣ـغع بىٟؿـها 

جٗله ٞٗاال. ٘ حىصة ؤلاباٙل اإلاالي ٍو غ اإلاالُت ألازغي بما ٌؿمذ بٞغ غ والخ٣اٍع  اإلاٗلىماث التي ًجب ؤن جضعحها في الخ٣اٍع

٣ا إلاٗاًحر  ؤلاباٙل اإلاالي الح٨ىمي حىصة -2    :IPSASٞو

٢اثمت الخض٣ٞاث 

 الى٣ضًت 

٤ مٗاًحر  IPSAS ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي ٞو

 مٗلىماث مالُت مٗلىماث ٚحر مالُت

غ مالُت  محزاهُت الضولت ج٣اٍع

غ مالُت ؤزغي   ال٣ىاثم اإلاالُت ج٣اٍع

٢اثمت الخٛحراث في 

 نافي ألانى٫ 

٢اثمت 

ألاصاء 

 اإلاالي

٢اًمت 

اإلاغ٦ؼ 

 اإلاالي

 مالخ٤
 (اإلاالخٓاث)

غ ًٖ ألاصاء -  ج٣اٍع

غ اإلاُاب٣ت -  ج٣اٍع

ت ج٣اع -  ًغ بصاٍع

٢اثمت 

 الخض٣ٞاث

 الى٣ضًت 



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 307 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

بمىحـب ؤؾـاؽ ؤلاؾـخد٣ا١ لـه جـإزحر ٦بحـر ٖلـى حـىصة ؤلابـاٙل IPSAS  جبجـي مٗـاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام          

اإلاـــالي فـــي ال٣ـــىاثم اإلاالُـــت الخ٩ىمُـــت، وؾـــ٩ُىن لـــه صوع ٦بحـــر فـــي جدؿـــحن الكـــٟاُٞت واإلاؿـــاءلت وجدؿـــحن حـــىصة اإلاٗلىمـــاث 

 اإلاداؾبُت.

 هىم حىصة ؤلاباٙل اإلاالي الح٨ىمي:     مٟ -2-1  

حـر              بن مٟهىم ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي، ؤوؾ٘ مً ؤلاٞهاح في الىخضاث الخ٩ىمُت ألهه ٌكمل مٗلىماث مالُـت ٚو

مالُــت، ًٞـــال ٖـــً حىصجــه اإلاخمثلـــت بسهـــاثو اإلاٗلىمـــاث، وحــىصة اإلاٗـــاًحر وحـــىصة اإلاؿـــخد٣اث، التــي ججٗـــل ؤلابـــاٙل اإلاـــالي 

فـــي  اػ بالض٢ـــت والكـــٟاُٞت واإلاالءمـــت والٗـــغى الصــخُذ والٗـــاص٫ وزلـــٍى مـــً الخًـــلُل وألاعبــا٥، ًٞـــال ٖـــً ؤهـــه مُٟـــضًمخــ

غاٝ اإلاؿخُٟضة.  اجساط ال٣غاعاث الغقُضة مً ٢بل ألَا

غ ؤلابـــاٙل اإلاـــالي الخ٩ـــى        ُـــٍى ُـــت ج ُـــت الٗلُـــا (ألاهخىؾـــاي) ٖلـــى بلؼام ُـــت ألحهـــؼة الغ٢ابـــت اإلاال مي مـــً وجا٦ـــض اإلاىٓمـــت الضول

غ هٓـغة  04زال٫ البُان ع٢م  غ التـي جـٞى الهـاصع ٖـً لجىـت اإلاٗـاًحر اإلاداؾـبُت الخابٗـت لهـا، اإلاخًـمً وحـىب بٖـضاص الخ٣ـاٍع

غ ألا  غ ٖامــــت (٦خ٣ــــاٍع غ اإلاُاب٣ــــت وؤلالــــؼام، ًٞــــال ٖــــً الخ٣ــــاٍع غ خــــى٫ اإلاؿــــاثل اإلاهمــــت والُاعثــــت واإلاــــازغة وج٣ــــاٍع صاء والخ٣ــــاٍع

غ جـــاصي َـــظٍ اإلاهمـــت ًم٨ـــً ونـــٟها مـــً اإلاالُـــت الخ٣لُضًـــت)، ٖـــً وكـــاٍ ا ـــظٍ الخ٣ـــاٍع لخهـــٝغ اإلاـــالي لؤلحهـــؼة الخ٩ىمُـــت، َو

 (INTOSIA, 1999, p:23( زال٫: 

٣ــــا لؤلؾــــاؽ  - اث اإلاالُــــت الٗامــــت: وجهــــ٠ ويــــ٘ الخ٩ىمــــت اإلاــــالي ٖلــــى هدــــى ٖــــام، ًٞــــال ٖــــً هخــــاثج الٗملُــــاث ٞو ال٨كــــٞى

م٨ً ؤن جخًمً مٗلىماث ًٖ اإلاُاب٣ت  وألاصاء بك٩ل بحمالي؛ اإلاداؾبي اإلاؿخسضم، ٍو

غ اإلاُاب٣ت وؤلالؼام: وج٣ضم مٗلىماث ًٖ اؾخسضام الؿلُاث ال٣اهىهُت في ٖملُاث ؤلاهٟا١ وؤلا٢تراى وجدهـُل  - ج٣اٍع

٣ا إلاا ججحٍز الؿلُت ال٣اهىهُت؛ غ لها َبُٗت مدضوصة ٞو  اٞحراصاث. َظٍ الخ٣اٍع

غ ٖلى مٗلىماث خى٫ مض - غ ألاصاء: وجدخىي َظٍ الخ٣اٍع ي جد٤ُ٣ البرامج وألاوكُت لؤلَضاٝ اإلايكىصة م٘ مغاٖاة ج٣اٍع

غ  ـظٍ الخ٣ـاٍع حـر اإلاالُـت، َو غ ماقغاث ومٗاًحر للم٣اعهت اإلاالُت ٚو م٨ً ؤن جخًمً َظٍ الخ٣اٍع ؤوحه الا٢خهاص وال٨ٟاءة. ٍو

غ الىجاخـاث وؤلا  زٟا٢ـاث حؿاٖض اإلاؿخسضمحن ٖلى ٞهم الخايغ والخسُُِ للمؿخ٣بل، ٦ما ًجب ؤن جٓهغ َظٍ الخ٣اٍع

 الخانلت في ؤصاء الىخضة؛

ً ؤوكُتها الخانت؛ - غ مالُت زانت بالىخضة الخ٩ىمُت ٖو  ج٣اٍع

غ وهٓغة قاملت خى٫ الىخضة -  الخ٩ىمُت وبِئتها الٗاملت ٞحها. مٗلىماث جبرػ اإلاؿاثل اإلاهمت الىاعصة في الخ٣ٍغ

ّغٞذ الجىصة في اإلاُضان اإلاالي ٖلى ؤجها الكٟاُٞت٦ما             غ وال٣ىاثم اإلاالُت التي  ٖو والض٢ت في ج٣ضًم مسخل٠ الخ٣اٍع

ً في اجساط ال٣غاعاث الالػمت.  .(231، ص:2631)صائب ،  ح٨ٗـ وي٘ اإلااؾؿت بما ٌؿاٖض ؤصخاب اإلاهالر واإلاؿدثمٍغ

غ بمـا ًلـي:            غ اإلاالُت ًجب ؤن جخه٠ َظٍ الخ٣اٍع ، 2631صائب ، ) ومً ؤحل جد٤ُ٣ حىصة ؤلاباٙل اإلاالي في الخ٣اٍع

 .(231ص:

غ بكـــ٩ل حُـــض وؤن جخًـــمً حٗـــابحر مٟهىمـــت  - غ: وطلـــ٪ بةْهـــاع اإلاٗلىمـــاث اإلاخًـــمىت فـــي الخ٣ـــاٍع الجـــىصة فـــي نـــُاٚت الخ٣ـــاٍع

 وص٣ُ٢ت ومٗبرة بما ًًمً ؾهىلت ٞهمها؛

ـا ٖـً خ٣ُ٣ـت الىيـ٘ اإلاـالي وزل - ى ما ٨ٌٗــ صـخت اإلاٗلىمـاث اإلا٣ضمـت ومـضي حٗبحَر غ: َو ـا مـً حىصة مدخىي الخ٣اٍع َى

غ زهاثو الكمى٫ والا٦خما٫ والض٢ت؛ ت، َظا ما ًخُلب جٞى ٍغ  ألازُاء الجَى
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غ: بدُــث ًجــب ؤن حٗــغى اإلاٗلىمــاث مهــاٚت بكــ٩ل مًــبٍى ومخجــاوـ، ٦مــا ًجــب ؤن حٗــغى  - حــىصة ٖــغى الخ٣ــاٍع

غ في الى٢ذ اإلاىاؾب.  الخ٣اٍع

 :الح٨ىميٖال٢ت اإلاؿخد٣اث اإلاداؾبُت بجىصة ؤلاباٙل اإلاالي  -2-2

تــراٝ فــي لخٓـــت          ٣ًهــض باإلاؿــخد٣اث َــى ؤن ًــخم حســجُل جــإزحر الٗملُــاث وألاخـــضار فــي و٢ــذ خــضوثها، ؤي ًــخم ؤلٖا

ش ؤلاؾــــــخالم ؤو الــــــضٞ٘ الى٣ــــــضي، ول٣ــــــض ع٦ــــــؼ بنــــــالح  ج٣ـــــضًم الؿــــــل٘ والخــــــضماث ؤو ج٨بــــــض اإلاهــــــاٍع٠ صون الغحــــــٕى بلــــــى جــــــاٍع

ــت مثــل اإلاداؾــبت ٖلــى ؤؾــاؽ ؤلاؾــخد٣ا١، وفــي اإلاداؾــبت فــي ال٣ُــإ الٗــام ؤؾاؾــا ٖلــى اٖخمــاص همــاطج اإلاداؾــبت  الخجاٍع

خًــم َــظٍ الجهــىص، بــضؤ اإلاداؾــبىن ال٣ــاهىهُىن اإلاٗخمــضون وؤ٧ــاصًمُىن فــي جدؿــحن اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت ٖلــى ٚــغاع اإلاٗــاًحر 

لـــى مـــضي ال٣ٗـــىص الثالزـــت اإلاايـــُت، ٧اهـــذ َىـــا٥ هجـــغة ٖاإلاُـــت للخدـــى٫ مـــً ألاؾـــ اؽ الضولُـــت فـــي بـــاصي ألامـــغ زـــم جبىحهـــا، ٖو

ــ٤ مٗــاًحر  لــى ٞو ــاصة فــي اإلاؿــاءلت والكــٟاُٞت  IPSASالى٣ــضي بلــى ؤؾــاؽ ؤلاؾــخد٣ا١ ٖو فــي الىخــضاث الخ٩ىمُــت لخد٣ُــ٤ ٍػ

واجساط ٢غاعاث ؤ٦ثر اؾدىاعة، مما ًجٗل اإلاٗلىماث ؤ٦ثر مىزى٢ُت و٢ابلُت للم٣اعهت ومُٟضة إلاؿخسضمي اإلاٗلىماث اإلاالُت، 

ــــضاص خمــــاص ٖلــــى ؤؾــــاؽ ؤلاؾــــخد٣ا١ إٖل اث الخ٩ىمُــــت فــــي ٦ثحــــر مــــً بلــــضان  وؤن ؤلٖا البُاهــــاث اإلاالُــــت فــــي ٦مسخلــــ٠ اإلاؿــــخٍى

خمـاص ٖلـى ؤؾـاؽ ؤلاؾـخد٣ا١ ًـاصي  غ اإلاالُـت، وؤن ؤلٖا الٗـالم َـى مداولـت لخدؿـحن اإلاٗلىمـاث الـىاعصة فـي ال٣ـىاثم والخ٣ـاٍع

لؿُاســخي اإلاخٗلــ٤ بخسهــُو بلــى حٗــل الخ٩ــال٠ُ ؤ٦ثــر قــٟاُٞت، وجهــبذ اإلاىاػهــت ؤ٦ثــر ح٣ُٗــضا، بط ًيبغــي ؤن ٩ًــىن ال٣ــغاع ا

ؤمــىا٫ اإلاىاػهــت ممــثال صاثمــا فــي اإلاىاػهــت ومــ٘ طلــ٪ ال ًم٨ــً جد٣ُــ٤ طلــ٪ فــي اإلاىاػهــت اإلاٗــضة ٖلــى ؤؾــاؽ ؤلاؾــخد٣ا١، وفــي 

الىا٢ــ٘ ؤهــه فــي البلــضان التــي هٟــظث ٞحهــا اإلاىاػهــت ٖلــى ؤؾــاؽ ؤلاؾــخد٣ا١، اهسٟــٌ صوع البرإلاــان فــي ٖملُــت اإلاىػاهــت، وػاص 

ى٢ــــذ هٟؿـــه، وهدُجــــت لـــظل٪ ًم٨ــــً ال٣ـــى٫ ؤن بنــــالح ال٣ُـــإ الٗــــام ( بمـــا فــــي طلـــ٪ بنــــالخاث ؤلاصاعة صوع الٟىُـــحن فـــي ال

ــض طلــ٪ ؤم ال، بط ؤجهـــا مؿــإلت و٢ـــذ  واإلاداؾــبت وبٖــضاص اإلاىاػهـــت) ؤمــغ ال بــض مىـــه، وؾــٝى ًدـــضر مــا بطا ٧اهــذ البلـــضان جٍغ

.ِ٣ٞ 

 مضازل ٢ُاؽ حىصة ؤلاباٙل اإلاالي الح٨ىمي: -2-3

َــم مــضازل ٢ُــاؽ ؤلابــاٙل اإلاــالي لٛــغى الخىنــل بلــى َغاثــ٤ ٢ُــاؽ حــىصة ؤلابــاٙل اإلاــالي، ٦مــا ًلــي:ؾــِخم اؾــخٗغا       ى ؤ

 (. بالتصرف.141-143ص ص 6 ، 4115، أمحد على والتميمي (

خماص ٖلى مضزل حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت؛ -  ًخم ٢ُاؽ حىصة ؤلاباٙل اإلاالي باإٖل

 زالزت م٣اًِـ، الض٢ت واإلاالءمت والخى٢ُذ اإلاىاؾب؛ ًخم ٢ُاؽ حىصة ؤلاباٙل اإلاالي باؾخسضام -

ًـــخم جدضًـــض زـــالر مـــضازل لجـــىصة ؤلابـــاٙل اإلاـــالي: مـــضزل حـــىصة ألاعبـــاح، مـــضزل حـــىصة اإلاٗلىمـــاث اإلاالُـــت، مـــضزل حـــىصة  -

 اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت.

ضزلحن، وطلـــ٪ ألجهـــا وممـــا ؾـــب٤، ًخطـــر ؤهـــه جىحـــض َـــغ١ مسخلٟـــت فـــي ٢ُـــاؽ حـــىصة ؤلابـــاٙل اإلاـــالي، وجـــم جدضًـــضَا بمـــ      

حكــمل حمُــ٘ ؤلاججاَــاث الؿــاب٣ت مــا ٖــضا حــىصة ألاعبــاح ألجهــا ٚحــر مىحــىصة فــي الىخــضاث الخ٩ىمُــت، وؾــِخم جىاولهــا ٦مــا 

 ًلي:

ؤن للمٗلىمـاث ؤَمُـت ٦بحـرة ختـى بلـى الخ٩ىمـت مضزل حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ل٣ُاؽ حىصة ؤلاباٙل اإلاالي:  -2-3-1

ــض مـً اإلاٗلىمـاث خــى٫  إلاـا لهـا مــً صوع مهـم و٦بحـر  ـب بخ٣ـضًم اإلاٍؼ بخ٣لُــل الٟجـىة بُجهـا وبــحن اإلاـىاًَ، بط ؤجهـا جًٟــل وجٚغ

ــؼ إلاكــاع٦ت اإلاــىاًَ، وج٩ــىن  ٓهــغ ٢ىتهــا، ٞاإلاٗلىمــاث هــي مٟخــاح للخهــى٫ ٖلــى وعـي وجهــىع احخمــاعي ؤًٞــل وحٍٗؼ
ُ
ه٣ُـت ج
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ؤن حىصة اإلاٗلىماث ما هي بال مىخج جهاجي  اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت طاث حىصة ٖالُت ٖىضما جضٖم ٖملُت اجساط ال٣غاع، ٦ما

لىٓـــــــام اإلاٗلىمـــــــاث، الـــــــظي ٌُٛـــــــي الٗملُـــــــاث الخىُٓمُـــــــت وؤلاحـــــــغاءاث وألاصواع اإلاؿـــــــخسضمت فـــــــي حمـــــــ٘ ومٗالجـــــــت وجىػَـــــــ٘ 

ـــا٫ ٦ــــإصاة لخلبُــــت اخخُاحــــاث  ــــؼ ٢ىــــىاث ؤلاجهـ ــــخذ وحٍٗؼ واؾــــخسضام البُاهــــاث، وحؿــــخسضم اإلاٗلىمــــاث مــــً زــــال٫ بوكــــاء ٞو

ىــــخج. بن حــــىصة اإلاٗلىمــــاث اإلاداؾــــبُت مغجبُــــت بالخهــــاثو الغثِؿــــُت (الض٢ــــت واإلاالءمــــت) التــــي جم٨ــــً اإلاؿـــتهل٨حن لهــــظا اإلا

غ اإلاالُت الخ٩ىمُت.  اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخ٣اٍع

: جسخلـ٠ اإلاٗـاًحر ٖـً اإلابـاصت، ٞاإلابـاصت جدىـاو٫ ألاَـضاٝ مضزل حىصة مٗاًحر اإلاداؾـبت الضولُـت لل٣ُـإ الٗـام -2-3-2

غ ؤؾـاؽ ٖملـي بلـى ؤلاصاعاث لخُب٣ُهـا بإوكـُتها الُىمُـت، واإلا المذ الٗامت باإلاداؾبت، بِىما هجض اإلاٗاًحر ؤ٦ثر جدضًـض وجـٞى

وبالخــالي ًيبغــي ؤن ج٩ــىن اإلابــاصت مصــخىبت بخدضًــض اإلاٗــاًحر، ٞــإن بــضون مٗــاًحر ج٩ــىن الخُب٣ُــاث واإلاماعؾــاث اإلاداؾــبُت 

هٗب مٗها الخإ٦ض مً ؾالمت ألامىا ت ٍو غ مٗلىماث مٟهىمت ومىزى٢ت خـى٫ اإلاغ٦ـؼ اإلاـالي مىدٞغ ٫، وال بض للمٗاًحر ؤن جٞى

ما٫ الخانت بالخ٩ىمت ووخضاتها.  وهخاثج ألٖا

ــــت اهخــــــاج            ُـ ــــىصة اإلاٗـــــاًحر ومــــــضي بم٩اه ـــحن حــ ـــا بـــــاإلباٙل اإلاــــــالي َىـــــا٥ جــــــغابِ بــ ال٢تهـــ ــــبُت ٖو ــــىصة مٗــــــاًحر اإلاداؾـ وؤن حـ

ــغاى اجســاط ال٣ــغاع مــً ٢ ــغاٝ اإلاؿــخُٟضة ٖىــض جُب٣ُهــا، ؤي بم٩اهُــت بهخــاج مٗلىمــاث مىزــى١ مٗلىمــاث هاٞٗــت أٚل بــل ألَا

ــت مــً مٗــاًحر اإلاداؾــبُت  بهــا. ومدؿــ٣ت بالكــ٩ل حؿــهل ٖملُــت اإلا٣اعهــت واجســاط ال٣ــغاعاث، وطلــ٪ مــً زــال٫ جُبُــ٤ مجمٖى

 الضولُت للمداؾبت  ومجلـ اإلاٗاًحر  +بلى ؤن مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت  Beest et atطاث حىصة ٖالُت، ول٣ض وضر 

ـــت مكـــتر٦ت مـــً اإلاٗـــاًحر اإلاداؾـــبُت طاث الجـــىصة الٗالُـــت، والتـــي ًم٨ـــً جُب٣ُهـــا فـــي  2002فـــي ؾـــىت  غ مجمٖى جبىحهمـــا جُـــٍى

ــاع اإلاٟــاَُمي لئلبــاٙل اإلاــالي فــي ؾــىت  غ ؤلَا ــظا مــً قــإهه ؤن 2008حمُــ٘ ؤهدــاء الٗــالم، وجــم وكــغ مؿــىصة حٗــغى جُــٍى ، َو

ىض جبىحها مً ٢بل الىخضاث في حمُ٘ ؤهداء الٗالم، ؾـُاصي بلـى اهخـاج  ًاصي بلى اَاع مٗاًحر مداؾبُت ٖالُت الجىصة، ٖو

ـت مـً الخهـاثو  مٗلىماث طاث حـىصة ٖالُـت، ومُٟـضة فـي بجسـاط ال٣ـغاعاث، وؤن حـىصة بهخـاج اإلاٗلىمـاث ًـغجبِ بمجمٖى

ت، والتي ًجب ؤن جى٨ٗـ ٖلى حـىصة جدضصَا اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت، والتي ًيبغي ؤن جخه٠ وج٣ُُم بها اإلاٗلىماث اإلاداؾبُ

غ اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت في حمُ٘ ألاوكُت الخ٩ىمُت، وفـي حمُـ٘  خم ًٍُى ؤلاباٙل اإلاالي اإلاؿدىض بلى جُب٤ُ جل٪ اإلاٗاًحر. ٍو

٤ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗ غ اإلاالُت ؤو ًٖ ٍَغ ضاص الخ٣اٍع ٤ اإلاٗاًحر الضولُت إٖل ام، ؤهداء الٗالم، ؤما ًٖ ٍَغ

ومـــً اإلام٨ـــً ؤن جدمـــل اإلاماعؾـــاث اإلاداؾـــبُت مٗهـــا جـــإزحراث صؾـــخىعٍت وؾُاؾـــُت واحخماُٖـــت ٦بحـــرة، وحٗـــض اإلاؿـــاءلت هـــي 

ــــت فــــي بصاعة الكــــاون الٗامــــت فــــي ال٣ُــــإ الٗـــــام، ومــــً ؤحــــل جد٣ُــــ٤ اإلاؿــــاءلت والكــــٟاُٞت والجــــىصة فـــــي بصاعة  حجــــغ الؼاٍو

ـــتIPSASال٣ُـــإ الٗـــام ٞل٣ـــض ؤنـــضع مجلــــ مٗـــاًحر  مـــً مٗـــاًحر ؤلابـــاٙل اإلاـــالي لل٣ُـــإ الٗـــام طاث حـــىصة ٖالُـــت،  ، مجمٖى

غ اإلاالُــت، التــي ًــخم اٖــضاصَا  ــؼ حــىصة وجىخُــض الخ٣ــاٍع ىُــت، وبالخــالي صٖــم وحٍٗؼ لدؿــهُل الخ٣ــاعب بــحن اإلاٗــاًحر الضولُــت والَى

غ.  مً الىخضاث الخ٩ىمُت بجمُ٘ ؤهداء الٗالم، مما ًى٨ٗـ ٖلى حىصة اإلاٗلىماث في الخ٣اٍع

 في ٞغوؿا وصوعَا في ججىٍض ؤلاباٙل اإلاالي الح٨ىمي: IPSASالثالث: جُب٤ُ مٗاًحر  اإلادىع 

ت جدــــذ لــــىاء الاجدــــاص ألاوعوبــــي مــــً بــــحن ؤَــــم صو٫ الٗــــالم التــــي            ــــا صولــــت مىًــــٍى حٗخبــــر الــــضو٫ ألاوعوبُــــت وباٖخباَع

ؿـا مـً صو٫ الاجدـاص ٣ٞـض ٖمـضث هـي ؾاًغث الخُىعاث الخانلت زانـت فـي مُـاصًً اإلاالُـت واإلاداؾـبت، وهٓـغا ل٩ـىن ٞغو

والـظي حـاء بالٗضًـض مـً  LOLFألازغي بلى بنالح ؤهٓمتها الٗمىمُت مـً زـال٫ بنـضاع ال٣ـاهىن الًٗـىي ل٣ـىاهحن اإلاالُـت 

 ي و٦ظا اإلاداؾبي الٟغوسخي.الخدضًثاث اإلاغجبُت بالىٓام اإلاىاػهاح
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 :IPSASواؾهامه في اٖخماص مٗاًحر  LOLF إلنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت مً زال٫ الخىحه الٟغوس ي  -1

ـــضاص وجىُٟـــظ  01/08/2001فـــي  LOLFجـــم بنـــضاع ال٣ـــاهىن الًٗـــىي ل٣ـــىاهحن اإلاالُـــت            لُخًـــمً ٢ىاٖـــض حضًـــضة إٖل

ـــ٤  ـــً الضولـــــت مـــــً الاهخ٣ـــــا٫ مـــــً مىُــ ـــي جم٨ــ ٗالُـــــت الؿُاؾـــــاث الٗامــــت التــ ـــحن ؤصاء ٞو ٣ـــــت لخدؿــ ـــت الضولـــــت ج٣ـــــضم ٍَغ ُـ محزاه

 République( اثج، باإليـــاٞت بلـــى اٖخمــاص ؤؾـــاؽ الاؾـــخد٣ا١ فـــي مداؾــبت ال٣ُـــإ الخ٩ـــىمي.الىؾــاثل بلـــى مىُـــ٤ الىخــ

Française, 2012, p8) 

 واإلاداؾبي في ٞغوؿا: يؤلانالح اإلاىاػومغاخل  -1-1

ـــــذ ٞغوؿـــــا ٢بـــــل ؤن حكـــــٕغ فـــــي بنـــــالح مىٓىمتهـــــا اإلاىاػهاجُـــــت واإلاداؾـــــبُت جُبُـــــ٤ ألامـــــغ ع٢ـــــم          اإلاـــــاعر فـــــي  59-02ٖٞغ

ذ  02/01/1959 واإلاخًــمً ال٣ــاهىن الًٗــىي ل٣ــىاهحن اإلاالُــت، خُــث ٧ــان ًد٨ــم ٦ُُٟــت بٖــضاص محزاهُــت الضولــت والخهــٍى

ــــغ َــــظا اإلاغؾــــىم بَــــاعا َامــــا إلحــــغاءاث اإلاحزاهُــــت وخــــضص الهــــالخُاث اإلاسىلــــت للخ٩ىمــــت والبرإلاــــان  ٖلحهــــا وجىُٟــــظَا و٢ــــض ٞو

)République Française, 2012, p8) ُهـا مُـضان اإلاالُـت باإليـاٞت بلـى حٛحـر ؛ ٚحر ؤهه وهدُجت الخ ىعاث ال٨بحـرة التـي ٖٞغ

البِئـــت الؿُاؾـــُت واإلااؾؿـــُت ألاوعوبُـــت ؤنـــبذ َـــظا ال٣ـــاهىن ال ٌؿـــخجُب لهـــظٍ الخٛحـــراث مـــا صٞـــ٘ بالبرإلاـــان الٟغوســـخي بلـــى 

     اث بالىجاح.صون ؤن ج٩لل َظٍ الا٢تراخ( KISSI,  2011, p34 ( م٣ترح لخٗضًله زال٫ ألاعبٗحن ٖام 39ج٣ضًم ؤ٦ثر مً 

و٢هــض يـــمان الاهخ٣ـــا٫ الؿــلُم والخىُٟـــظ ال٩امـــل لل٣ـــاهىن الجضًــض اإلاخًـــمً ال٣ـــاهىن الًٗــىي ل٣ـــىاهحن اإلاالُـــت مـــغ       

 ( KISSI, 2011, p 9( بٗضة مدُاث َامت ٧اآلحي: 01/01/2006صزىله خحز الخُب٤ُ ال٩امل في 

 ؛LOLFإلاالُت : بنضاع ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن ا01/08/2001 -

 ماصة مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الًٗىي ل٣ىاهحن اإلاالُت الجضًض؛ 19: بضء هٟاط 01/01/2002 -

 : بوكاء الىػاعة اإلا٩لٟت باإلاحزاهُت وؤلانالح اإلاىاػهاحي؛17/06/2002 -

بي لل٣اهىن صازل الىػاعاث؛01/01/2004 -  : بضء الخُب٤ُ الخجٍغ

 ٖلى البرإلاان؛ LOLFضًضة إلاحزاهُت الضولت اإلاٗضلحن خؿب مباصت : ٖغى الىمىطج واله٩ُلت الج21/01/2004 -

ــــت،  2006: ٖــــــــــغى مكــــــــــغوٕ مسُــــــــــِ محزاهُــــــــــت الضولــــــــــت لؿــــــــــىت 05/07/2005 - ــ ــ ـــــل اإلاحزاهُــ ــ ــ ـــــمً ٩َُـ ــ ــ ـــــان اإلاخًـ ــ ــ ــــى البرإلاـ ــ ــ ٖلــ

 الاؾتراجُجُاث، ألاَضاٝ وماقغاث ألاصاء؛

٤ ال٣ىاٖض ا2005زٍغ٠  - ذ ٖلُه ٞو  ؛LOLFإلاىهىم ٖلحها في : مىا٢كت مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت والخهٍى

: صزى٫ ال٣اهىن الًٗىي الجضًـض خحـز الخُبُـ٤ الٗـام ٖلـى ٧ـل الىخـضاث الخ٩ىمُـت ٚحـر الهاصٞـت للـغبذ، 01/01/2006 -

٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١؛  والىخ٣ا٫ بلى بٖضاص الخؿاباث الٗامت ٞو

 الٟغوسخي؛: الخجغبت ألاولى للمهاص٢ت ٖلى خؿاباث الضولت مً َٝغ مجلـ اإلاداؾبت 29/05/2007 -

غ الؿىىي ألاو٫ اإلاخٗل٤ باألصاء؛01/06/2007 -  : وكغ الخ٣ٍغ

 : بنضاع ؤو٫ ٢اهىن مخٗل٤ بالبرمجت اإلاالُت الٗامت.09/02/2009 -

مـغ بالٗضًـض مـً  962/2001مً زال٫ ما ؾب٤ ًخطر ؤن الخدى٫ ال٨لي هدى جُب٤ُ ؤلانالخاث التي حاء ال٣ـاهىن        

ٞــ٤ مىُــ٤ الىخــاثج اإلاغاخــل التــي مهــضث لالهخ٣ــا٫  ــ٤ مىُــ٤ الىؾــاثل بلــى بٖــضاصَا و ُــت الضولــت ٞو مــً بٖــضاص وجىُٟــظ محزاه

بــي لــه ونــىال بلــى الخُبُــ٤ الجهــاجي والكــامل  الــظي حــاءث بــه م٣اعبــت ؤلاصاعة بالىخــاثج مــً زــال٫ الخُبُــ٤ الجؼجــي والخجٍغ

اء الخانــت ب٩ــل بغهــامج و٧ــل وػاعة ٖلــى ٧ــل اإلايكــأث الخ٩ىمُــت طاث الُــاب٘ ٚحــر الغبخــي والــىػاعاث وويــ٘ ماقــغاث ألاص
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ـــ٤ ألاؾـــــاؽ  ٞـ ـــً بٖــــضاص خؿـــــاباث الضولــــت و ـــا٫ مـ ـــا لالهخ٣ــ ًـ ٗالُــــت ؤصاء ال٣ُـــــإ الخ٩ــــىمي، وؤً ٟــــاءة ٞو ـــل ٢ُـــــاؽ ٦ مــــً ؤحـ

٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ بما ًخماشخى م٘ مٗاًحر   . IPSASالى٣ضي بلى بٖضاصَا ٞو

 :اإلاداؾبي الٟغوس ي وؤَم ؤَضاٞهو  اإلاىاػويصواٞ٘ ؤلانالح  -1-2

ـــت الٗمىمُــــت ٧ــــان مــــً  ٢بـــل الخُــــغ١ بلــــى ؤَـــم ألاَــــضاٝ التــــي حؿـــعى ٞغوؿــــا بلــــى جد٣ُ٣هــــا مـــً وعاء بنــــالح ؤهٓمتهــــا ؤلاصاٍع

واٖخمــاص مــا حــاءث بــه ؤلانــالخاث فــي ال٣ــاهىن  59-02الًــغوعي الخٗــٝغ ٖلــى ألاؾــباب التــي صٞٗتهــا بلــى الخلــي ٖــً ألامــغ 

 .2001الًٗىي الجضًض لؿىت 

ا ُٞما ًلي: ًم٨ً ؤصواٞ٘ ؤلانالح:  -1-2-1  (36، ص:2631عبدوس  وب  بلقا م ، ( ن هىحَؼ

خمــــاص ٖلــــى مداؾــــبت  - حٗــــغى الىٓــــام اإلاىػهــــاحي واإلاداؾــــبي للٗضًــــض مــــً الاهخ٣ــــاصاث: ٦ٗــــضم صٖمــــه لــــئلصاعة الٟٗالــــت، الٖا

ى ما ال ًم٨ً مً الخ٨م ٖلى ألاصاء اإلاالي للضولت، باإلياٞت بلى ُٚاب الىٓغة الاؾتراجُجُت للمح ىت َو  زاهُت؛الخٍؼ

ـــ٤ لهـــظا اإلاغؾـــىم خؿـــب  - ٖـــغى ا٢تراخـــاث مكـــغوٕ اإلاحزاهُـــت الٗامـــت للضولـــت و٦ـــظا اإلاحزاهُـــت الخخامُـــت اإلاهـــاص١ ٖلحهـــا ٞو

ـى مـا ال ًم٨ـً مـً ويـ٘ ؤصواث  ٗت َو مى٤ُ الىؾاثل ولِـ ألاَضاٝ ؤو الىخاثج باؾخثىاء ٢ُاعي ؤلاؾ٩ان والُـغ١ الؿـَغ

 ٦ؼ ؤلاهٟا١؛للخ٨م ٖلى ٞٗالُت ٖمل ألاحهؼة الخ٩ىمُت ومغا

م٣ترخــــاث ؤلانــــالح اإلاخخالُــــت هدُجــــت يــــ٠ٗ ألاهٓمــــت اإلاىاػهاجُــــت واإلاداؾــــبُت آهــــظا٥ وجىــــا٢و صوع البرإلاــــان فــــي ٖملُــــاث  -

اث ٖلـــــى الضولـــــت للخىحـــــه هدـــــى بنـــــالح ؤهٓمتهـــــا بالكـــــ٩ل الـــــظي ٌٗـــــؼػ ال٨ٟـــــاءة  ال٣ـــــغاع اإلاخٗل٣ـــــت باإلاحزاهُـــــت قـــــ٩لذ يـــــَٛى

د٤٣ الخم  اًت للما٫ الٗام؛والٟٗالُت في الدؿُحر الٗمىمي ٍو

ـــى الـــظي لـــم ٌؿـــمذ بًـــمان  - يـــ٠ٗ هٓـــام اإلاٗلىمـــاث اإلاداؾـــبي واإلاىاػهـــاحي اإلاٗخمـــض واٞخ٣ـــاٍع بلـــى الكـــٟاُٞت والجزاَـــت َو

 ؤلاصاعة الٟٗالت للمحزاهُت الٗامت للضولت.

فـي  2001فـي حـغث الخدـضًاث التـي حـاء بهـا ال٣ـاهىن الًٗـىي ل٣ـىاهحن اإلاالُـت الٟغوسـخي الهـاصع  ؤَضاٝ ؤلانـالح: -1-2-2

ؾُا١ الخُىعاث الخانلت ٖلى اإلاؿخىي الضولي، خُث ٧ان الاَخمام مً وعاء َظا ؤلانالح َى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت: 

)24KISSI, 2011, p) 

ؼ الخُاعاث الاؾتراجُجُت للضولت؛ -  جدؿحن ؤصاء الخضماث الٗامت ٦جؼء مً ؾُاؾت مالُت مؿخضامت وحٍٗؼ

اُٞت في مٗلىماث اإلاحزاهُت مً زال٫ وي٘ ؤؾـ ؤلاصاعة الٗمىمُت الجضًضة اإلاىحهت هدى جدؿحن ٢ابلُت ال٣غاءة والكٟ -

ٗجـــي طلـــ٪ مـــغوع محزاهُـــت الضولـــت بلـــى ٢ُـــاؽ ألاصاء بًٟـــل اإلااقـــغاث،  الىخـــاثج والبدـــث ٖـــً جد٣ُـــ٤ الٟٗالُـــت وال٨ٟـــاءة، َو

خمـــاصاث ُـــت  خُـــث لـــم حٗـــض ٦ٟـــاءة اإلاؿـــاولحن مغجبُـــت بدهـــىلهم ٖلـــى ؤ٦بـــر ٢ـــضع مم٨ـــً مـــً الٖا وبهٟا٢هـــا ول٨ـــً ٖلـــى ٦ُٟ

 جد٣ُ٣هم ألَضاٝ ال٣ابلت لل٣ُاؽ واإلاكخ٣ت مً الؿُاؾاث الٗامت اإلاًُل٘ بها؛

ٗاجه؛ - ٣ا لدكَغ ؼ ؾلُت البرإلاان بك٩ل ؤ٦بر وجىُٟظ اإلاحزاهُت ٞو  حٍٗؼ

ـــل قــــٟاُٞت  - ـــا الخمثُــــل الهــــاص١ للمٗــــامالث وألاخــــضار الخ٩ىمُــــت وج٣ــــضًم خؿــــاباث الضولــــت الخ٣ُ٣ُــــت والٗاصلــــت ب٩ـ بمـ

 ٌؿمذ بخ٣ُُم البرامج والؿُاؾاث.

ـــ٤ هٓـــغة بؾـــتراجُجُت حؿـــاٖض فـــي الخسُـــُِ ألامثـــل ل٨ُُٟـــاث بصاعة اإلاـــا٫ الٗـــام  - ٘ والخُـــِ الخ٩ىمُـــت ٞو ويـــ٘ اإلاكـــاَع

 وجد٤ُ٣ الغ٢ابت ٖلى ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي.
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ضة للمحزاهُت واإلاداؾبت جد٤ُ٣ الكٟاُٞت والىيىح في البُاهاث اإلاالُت الخ٩ىمُت، وطل٪ مً زال٫ جدضًض هٟاَُم حضً -

و٦ُُٟاث جغحمتها في اإلاٗامالث الُىمُت في ؤلاصاعاث الٗمىمُت، بدُث ٌٗخبر َظا َى الهضٝ الغثِسخي الظؽ ؾٗذ ٞغوؿا 

ى ما ؤ٦ضٍ ال٣اهىن الضؾـخىعي الهـاصع فـي  فـي ماصجـه  2008-07-23بلى جد٣ُ٣ه مً زال٫ اٖخماصَا لل٣اهىن الًٗىي، َو

الخ٩ىمُـت هـي خؿـاباث مىخٓمـت ونـاص٢ت ح٨ٗــ نـىعة واضـخت وخ٣ُ٣ُـت ٖـً هخــاثج بصاعة " الخؿـاباث  02ال٣ٟـغة  47

 (  CALVI, 2010, p2(  ممخل٩اث وزغواث الضولت."

اع  -1-3  : LOLF بىاءا ٖلى اإلاىاػوي في ٞغوؿا ؤلَا

اإلاداؾبي الٗمـىمي، ؤخضَما زام باإلاىاػهت الٗامت للضولت وآلازغ بالىٓام  LOLFبن ما ًٟؿغ وحىص مدىعًٍ لــ           

هــــي جلــــ٪ الٗال٢ــــت اإلاخ٩املــــت بــــحن الىٓــــامحن، بط ًىؾــــم الىٓــــام اإلاداؾــــبي الٗمــــىمي ب٩ىهــــه هٓــــام جىُٟــــظ ٖملُــــاث اإلاىاػهــــت 

 ٖلى: LOLFالٗامت، لضي وحب الخجاوـ في ْل َظٍ الٗال٢ت، و٢ض ع٦ؼ ؤلانالح اإلاىاػوي لــ 

ـا فـي ٞلؿـٟت اإلاىاػهـت  LOLFٌٗـض مـا حـاء بـه  صاء:الخدى٫ مً مىاػهت البىىص بلى مىاػهـت البـرامج وألا  -1-3-1 ٍغ جدـىال حَى

بـــالخدى٫ مـــً الُـــاب٘ ال٨مـــي للى٣ٟـــت بلـــى َـــاب٘ ؤلاهٟـــا١ حمـــىص جىُٟـــظ الى٣ٟـــت  لُٛحـــر مىُـــ٤  LOLFالٗامـــت للضولـــت، ٞجـــاء 

حر مؿاوال بإَضاٝ مؿُغة وهخاثج مغج٣بت، ووي٘ ماقغاث لخ٣ُُم ألاصاء إلاغا٢بت بلٙى الىخاثج مً ٖضمها، ما حٗل اإلاؿ

مباقغا ًٖ بلٙى ألاَضاٝ، ٞهى ال٣اثم ٖلى جىُٟظ البرامج في ْل ألاصواث التي مىدها له ال٣اهىن الجضًض التي مً ؤَمها 

خماصاث مً بغهامج آلزغ. ل الٖا ت اليؿبُت في جدٍى  الخٍغ

حٗــض الى٣ٟــاث  لــمالخدــى٫ مــً اله٩ُلــت ٖلــى ؤؾــاؽ َبُٗــت ؤلاهٟــا١ بلــى اله٩ُلــت ٖلــى ؤؾــاؽ الؿُاؾــاث الٗمىمُــت:  -

ــــِ يــــــمً  ـــا ٣ٞـ ــــب َبُٗتهـــ الث خ٩ىمُــــــت...)، بـــــل ؤيــــــ٠ُ ٖلــــــى ؤؾــــــاؽ  LOLFحٗـــــغى خؿــ ت، جدــــــٍى (حكــــــُٛلُت، اؾـــــدثماٍع

ذ ٖلحهـا ٖلـى ؤؾاؾـها فـي البرإلاـان، مـا  خماصاث اإلاالُت والخهٍى الؿُاؾاث الٗامت (والتي ؾمُذ باإلاهام التي ًخم جىػَ٘ الٖا

اث، ٌؿمذ بمغا٢بت وج٣ُُم الىؾاثل اإلاؿخسضمت لخىُٟ ـ٤ زـالر مؿـخٍى خم ٩َُلت اإلاىاػهت الٗامت ٞو ظ ؾُاؾاث الضولت، ٍو

 (Dubertret,  2012,pp10,11( اإلاهام، البرامج، وألاوكُت

ـ٤: اإلاهام - ذ فـي البرإلاـان ٖىـض LOLF حٗخبر اإلاهمت ؤٖلى مؿـخىي فـي َـغم اإلاىاػهـت الٗامـت ٞو غ اإلاىا٢كـت والخهـٍى ، وهـي حـَى

خمـــاصاث العجباَهـــا بالؿ ـــخم حكـــ٨ُل اإلاهـــام بمبـــاصعة الخ٩ىمــت بغبُهـــا بـــىػاعة واخـــضة ؤو حكـــتر٥ جىػَــ٘ الٖا ُاؾـــت الٗامــت، ٍو

خمـاصاث اإلامىىخـت مـً ):  LOLF )Ministére  de  l'economie,  2001مـً  07ٞحهـا ٖـضة وػاعاث ٦مـا ههـذ اإلاـاصة  " ؤلٖا

بــاء اإلاىاػهُــت للضولــت ًــخم ججمُٗهــا ٖلــى ؤؾــاؽ اإلاهــام اإلاغجبُــت بــىػاعة واخــضة ؤو  ٢بــل ٢ــاهىن اإلاالُــت مــً ؤحــل حُُٛــت ألٖا

 ٖضة وػاعاث"، وجخ٩ىن ٧ل مهمت مً بغامج.

ــى ًًــم : البــرامج - خمــاصاث اإلامىىخــت مــً بغهــامج آلزــغ، َو ــل الٖا حٗخبــر البــرامج وخــضة جــغزُو البرإلاــان ل٣ضعجــه ٖلــى جدٍى

٩ـــىن لـــ ٗهـــض جىُٟـــظٍ بلـــى مؿـــاو٫ ٌُٗىـــه ٧ـــالىػٍغ اإلاســـخو، ٍو ـــت مخمازلـــت مـــً ألاوكـــُت، َو ه نـــالخُت بٖـــاصة جىػَـــ٘ مجمٖى

٤ مخُلباث جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة للبرهامج. خماصاث بحن ألاوكُت ٞو  (Dubertret, juin 2012,pp10,11( الٖا

خمــاصاث اإلاالُــت.: ألاوكــُت  -  ,cour des comptes( هـي ج٣ؿــُم جٟهــُلي للبــرامج: خُــث جبــحن بكــ٩ل ص٢ُـ٤ وحهــت الٖا

2011, p11) 

ــؼ الؿــلُت الغ٢ابُــت للبرإلاــان:الض٢ــت فــي جدضًــض اإلاؿــ -1-3-3 ٖلــى مــىذ َــامل إلاؿــاولي البــرامج  LOLFًــىو  اولُت وحٍٗؼ

خمــاصاث مــً وكــاٍ بلــى آلزــغ ؤو بٖــاصة جسهـــُو حــؼء مجهــا مــً بغهــامج بلــى آزــغ لــىٟـ الــىػاعة فـــي  ــل حــؼء مــً الٖا لخدٍى
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خمـــاصاث ال٩لُـــت اإلامىىخـــت للمهمـــت، ٦مـــا ًم٨ـــً إلاؿـــ 103خـــضوص م: ـــل ؾـــ٠٣ مٗـــحن، وصون ججـــاوػ الٖا اولي البـــرامج جدٍى

ُت وحىصَمـا يـمً بغهـامج مكـتر٥  32المداد  ( اٖخماصاث زانت بيكاٍ جـاب٘ لـىػاعة بلـى وكـاٍ جـاب٘ لـىػاعة ؤزـغي، قـٍغ

ـــت اليؿـــبُت ججٗـــل حؿـــُحر اإلاـــا٫ الٗـــام ؤ٦ثـــر هجاٖـــت باؾـــخٗما٫ )  LOLFمددد   جدـــذ ونـــاًت وع٢ابـــت وػاعة اإلاالُـــت، َـــظٍ الخٍغ

٤ ألاَضاٝ اإلاؿُغة، ووي ـل اإلاـىاعص ومـضي جد٣ُـ٤ ألاَـضاٝ، مـا اإلاىاعص ٞو ً ؤمـام مؿـاولُت جٟؿـحر ؾـبب جدٍى ٘ اإلاؿحًر

حٗل حؿُحر ال٣ُإ الٗام ًدى٣ل مً مىُـ٤ الدؿـُحر ال٣ـاهىوي بلـى مىُـ٤ حؿـُحر اإلاىٓمـاث اإلااؾــ ٖلـى الدؿـُحر بالىخـاثج 

ــــت ؾــــلُت البرإلاــــان بمــــا ٌؿــــمذ  ــــت اإلامىىخــــت فــــي الدؿــــُحر جــــم ج٣ٍى بالغ٢ابــــت ٖلــــى ٞٗالُــــت الى٣ٟــــت وألاصاء، وم٣ابــــل َــــظٍ الخٍغ

 الٗمىمُت مً زال٫:

ذ وؾـلُخه الغ٢ابُـت: - ذ ٖلـى اإلاىاػهـت الٗامـت، ٞإنـبذ  ٣ٞLOLFـض ٢ـضم  جىؾُ٘ مجا٫ الخهـٍى نـالخُاث ؤ٦بـر للخهـٍى

 البرإلاان:

خماصاث ٖلى ؤؾاؽ اإلاهام؛ (اإلااصة  - ذ ٖلى الٖا  )LOLFمً  ٣ً43ىم بالخهٍى

ذ ٖلى مًامحن البرامج، ُٞم٨ -  ً للبرإلاان بوكاء، حٗضًل، ؤو بلٛاء بغهامج؛الخهٍى

ــــ٤ مبــــضؤ "حٗلُــــل نــــٝغ الى٣ٟــــت ابخــــضاء مــــً ؤو٫ ًــــىعو"،  - هــــىث ٖلــــى ماقــــغاث ألاصاء والىخــــاثج اإلاؿــــتهضٞت للبرهــــامج ٞو ًُ

ٞخ٩ىن الىػاعاث ملؼمت ؤمام البرإلاان بخ٣ضًم قغح مٟهل ًٖ ج٣ضًغاتها ل٨ُُٟـت اؾـخسضام ألامـىا٫ وحؿـُحر اإلاؿـخسضمحن 

 ٞها، زم ج٣ضًم ألاصاء الجهاجي ًخًمً مؿخىي جىُٟظ الخ٣ضًغاث.جدذ جهغ 

بط ال ٣ًــــىم بالغ٢ابــــت ال٨مُــــت بــــحن ج٣ــــضًغاث اإلاىاػهــــت والخىُٟــــظ  جىؾــــُ٘ نــــالخُاجه فــــي ج٣ُــــُم ؤصاء ؤلاصاعاث الٗمىمُــــت: -

الٗامــت للضولــت، الٟٗلــي لهــا ٣ٞــِ، بــل اإلا٣اعهــت بــحن ألاَــضاٝ اإلاؿــُغة والىخــاثج اإلاد٣٣ــت لخ٣ُــُم مــضي جىُٟــظ الؿُاؾــاث 

ت لــؤلصاء  غ الؿــىٍى ــظا ٖلــى يــىء مكــغوٕ ال٣ــاهىن اإلاخٗلــ٤ بــالخىُٓم والخ٣ــاٍع الــظي ًًــم ألاَــضاٝ اإلاؿــُغة ل٩ــل  RAPَو

بغهـــامج، الىخـــاثج اإلاد٣٣ـــت للؿـــىىاث الؿـــاب٣ت واإلاخى٢ٗـــت للؿـــىىاث الالخ٣ـــت، اإلااقـــغاث التـــي ًـــخم مـــً زاللهـــا ٢ُـــاؽ ؤصاء 

 ؤلاصاعة اإلاؿاولت ًٖ البرهامج.

ىُت: جى  - خٗل٣ـت فـي مغا٢بـت جىُٟـظ ٢ـىاهحن اإلاالُـت وج٣ُـُم اإلاؿـاثل اإلاؾُ٘ نالخُاث لجان اإلاالُت الخابٗت للمجالـ الَى

 ؛باإلاا٫ الٗام

للبرإلاــــــان بةٖــــــاصة جىػَــــــ٘  ٨ٗٞLOLFـــــــ مــــــا ٧ـــــان مٗمــــــى٫ بــــــه ؾــــــمذ جىؾــــــُ٘ الهــــــالخُاث فــــــي مجــــــا٫ حٗــــــضًل اإلاىاػهــــــت:  -

ـــم ؤن ا خمـــاصاث فـــي مكـــغوٕ ٢ـــاهىن اإلاالُـــت، ٚع ال ٣ًبـــل بـــإي حٗـــضًل ٣ًـــىم بـــه البرإلاـــان مـــً قـــإهه  40لضؾـــخىع فـــي اإلاـــاصة الٖا

ـ٘ مــً الى٣ٟـاث ؤو الخسٟــٌُ مـً ؤلاًــغاصاث، بال ؤن  بمغوهـت ٞمــىذ الخـ٤ للبرإلاــان بخٗــضًل  40حٗامــل مـ٘ اإلاــاصة  LOLFالٞغ

خمــاصاث ال٩لُــت للمهمــ ــاصة حجــم الٖا خمــاصاث بــحن البــرامج اإلاىدؿــبت لــىٟـ اإلاهمــت صون ٍػ  , Ecalle, 2005( تجىػَــ٘ الٖا

p263 ،)) خمــاصاث ــ٤ مبــضؤ جباصلُــت الٖا ــ٘ اٖخمــاصاث بغهــامج م٣ابــل زٟــٌ جلــ٪ الخانــت ببرهــامج آزــغ ٞو   Leوطلــ٪ بٞغ

principe  de fongibilité  des  credits.الظي جسً٘ له ٧ل الى٣ٟاث ما ٖضا الخانت باإلاؿخسضمحن ( 

اع اإلاىاػوي للمىاػهت الٗامت:  -1-3-4 ٩ًىن ٖغى اإلاىاػهت الٗامت للضولت بخ٣ضًغ الؿىىاث الثالر  ٤LOLF ٞوجىؾُ٘ ؤلَا

ــظا هدُجــت خخمُــت للخدــى٫ هدــى اله٩ُلــت الجضًــضة للمىاػهــت الٗامــت، ٞــبٌٗ البــرامج ًخٗــضي جىُٟــظٍ  ؤو ألاعبــ٘ ال٣اصمــت، َو

جــــاٍػ ال بــــض مــــً الؿــــىت، ولٛــــغى جىيــــُذ ؤَــــضاٝ البرهــــامج وؤلاهٟــــا١ ؤلاحمــــالي الــــالػم لخىُٟــــظٍ والؿُاؾــــاث اإلاغجبُــــت بةه

اع الؿىىي للمىاػهت يمً الخُت مخىؾُت اإلاضي.   الٗمل ٖلى اإلاخىؾِ، وجدضًض ؤلَا
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 LOLF لٛـغى الـخد٨م فـي اؾـخسضام اإلاـا٫ الٗـام ًٟـغى  جهي٠ُ الى٣ٟاث خؿب الُبُٗت وخؿـب الىُْٟـت: -1-3-5

ـــ ــــت الى٣ٟـــــت (خؿـــــب ألاوكــ ـــً ٖـــــغى مـــــؼصوج لالٖخمـــــاصث اإلاالُـــــت اإلاسههـــــت ل٩ـــــل بغهـــــامج، ؤؾـــــاؽ وحهـ ـــاجج ٖــ ـــــى هــ ُت)، َو

ــــغى ٖلــــى ؤؾــــاؽ  الخهــــي٠ُ الدؿلؿــــلي مهــــام، بغهــــامج، ؤوكــــُت، وحهــــضٝ بلــــى جدضًــــض مجــــا٫ اؾــــخٗما٫ اإلاــــا٫ الٗــــام، ٖو

ؿــــم بلــــى ؾــــبٗت ؤنــــىاٝ (اإلاــــاصة 
ُ
ــــى جىػَــــ٘ زــــاهىي ٢ الث خ٩ىمُــــت،...)، َو مــــً  05َبُٗــــت الى٣ٟــــت الٗمىمُــــت (ؤحــــىع، جدــــٍى

LOLF.( 

 :IPSASمٗاًحر  اٖخماصحؿُحر ٖلى  LOLF ؤزغ ؤلانالح اإلاىاػوي لـ -1-4

غى اإلاى         الٗضًض مً ألاصواث اإلاؿاٖضة  ذاػهت الٗامت للضولت في ٞغوؿا ًمىبن الخدى٫ الجضعي في ؤؾلىب بٖضاص ٖو

 (113-112ص6  ،4141بن موسى، و مخيسة ( :IPSASللخدى٫ هدى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي بما ًخىا٤ٞ و 

ــؼ ؾــلُت البرإلاــان الغ٢ابُــت  - ــى مــا يــمىه حٍٗؼ ، مــا LOLFًٟــغى بٞهــاخا مداؾــبُا ؤوؾــ٘ ٖــً اإلاٗلىمــت اإلاالُــت للضولــت، َو

ـــ  ــاع اإلاٟــاَُمي لـ ــ٤ ؤلَا ــت للمٗلىمــت اإلاالُــت ٞو ــم اإلاــىاَىحن وممثلــحهم، وباإلا٣ابــل IPSASًســضم اإلاؿــخسضمحن طوي ألاولٍى ، َو

حر ٢ىاثم مالُت جسضم اؾخسضاماث البرإلاان للمٗلىمت في ْل ما ؾغح به  ؛LOLF وحب جٞى

(ٖغى البُاهاث  IPSAS 01بن الخدى٫ بلى مى٤ُ الدؿُحر بالىخاثج وج٣ُُم ألاصاء ًغجبِ ب٣اثمت ؤؾاؾُت حاء بها اإلاُٗاع -

اإلاالُــــت) وهــــي ٢اثمــــت ألاصاء اإلاــــالي التــــي حؿــــمذ بــــالخ٨م ٖلــــى ؤصاء الهُئــــاث الٗمىمُــــت، ومــــضي جد٣ُــــ٤ ألاَــــضاٝ مــــً زــــال٫ 

ــ٤ الــغبِ بُجهــا وبــحن اإلاىاػهــت الٗامــت لل اإلاخ٩ىهــت باإليــاٞت بلــى ج٣ــضًغ الى٣ٟــاث وؤلاًــغاصاث ؤَــضاٝ مؿــُغة  LOLFضولــت ٞو

ــــت  ـــا ؤن ٢اثمـ ــــت ألاصاء اإلاـــــالي، ٦مــ ـــً ٢اثمـ ـــخسالم بٗـــــٌ ماقـــــغاث جد٣ُـــــ٤ َـــــظٍ ألاَـــــضاٝ مــ وهخـــــاثج مخى٢ٗـــــت، بط ًـــــخم اؾــ

 ٤ بٗـت جىُٟـظ اإلاىاػهـت التي جٓهغ الخض٣ٞاث الى٣ضًت الخ٣ُ٣ُت زال٫ الؿىت، حؿمذ بمخا IPSAS 02الخض٣ٞاث الى٣ضًت ٞو

 مً الىاخُت ال٨مُت؛

ًمىذ الُاب٘ مخٗضص الؿىىاث للمىاػهت الٗامت َـامل ؤوؾـ٘ لخىُٟـظ ٖملُاتهـا صون الخـغوج ٖجهـا، ٞدتـى فـي خالـت ج٣ـضم  -

جىُٟظ بغهامج ؤو وكاٍ في ؾىت مُٗىت وجسُُه لخىُٟظ الجؼء اإلاخٗل٤ بالؿىت اإلاىالُت لـً ًُـغح بقـ٩اال، ٞمداؾـبُا ًـخم 

اع الٗام للمىاػهت، ٦ما ؤهه في خالت جإزغ بهجاػ الجؼء حسجُل  جىُٟظ الجؼء اإلاخٗل٤ بالؿىت اإلا٣بلت صون الخغوج ًٖ ؤلَا

اإلا٣ضع لؿىت مُٗىت، ٞٗىض الخىُٟظ ٢ـض ًـخم الخٗامـل مداؾـبُا مـ٘ ٖملُـاث ٧اهـذ مٟتريـت لؿـىىاث ؾـاب٣ت صون الخـغوج 

ـــ٤ ؤؾــــاؽ الاؾــــخد٣ ُـ ـــي خالـــــت جُب ٟـ ـــً البرهــــامج ال٨لــــي، بطن ٞ ا١ ٖىــــض خـــــضور ٖملُــــاث مالُــــت قــــٍغ ؤن ج٩ــــىن يـــــمً ٖـ

اع ال٨لي للمىاػهت وبن لم ٌؿضص ما اعجبِ بها مً ه٣ٟت ؤو ًدهل  البرهامج ؤو اليكاٍ، ٞدسجُلها ال ٌٗض زغوحا ًٖ ؤلَا

مــــا هــــخج ٖجهــــا مــــً بًــــغاص زــــال٫ جلــــ٪ الؿــــىت ماصامــــذ يــــمً البرهــــامج ٞلــــً ًخٗــــضي ألازــــغ الى٣ــــضي لهــــا اإلاــــضة ال٩لُــــت إلهجــــاػ 

 هامج؛البر 

ــت فــي  - خمــاصاث مــً ٢بــل مؿــاولي البــرامج صازــل هٟـــ البرهــامج ًمــىذ هــٕى مــً الخٍغ ــل الٖا مــىذ هــٕى مــً اإلاغوهــت فــي جدٍى

خمــاصاث  جىُٟــظ الٗملُــاث اإلاالُــت، ممــا ٌٗــؼػ ال٣ــضعة ٖلــى جبجــي ؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ لٗــضم الخ٣ُــض الهــاعم ال٨لــي بذجــم الٖا

ملُــاث اإلاالُــت ٖىــض خــضوثها باإلابــالٜ الخانــت بهــا خؿــب مــا ًٟغيــه اإلاهــىث ٖلحهــا ليكــاٍ مٗــحن، خُــث ًــخم حســجُل الٗ

ــ٤ الخاحــت صون  خمــاصاث ٞو الخــضر اإلاــالي، وبُبُٗــت الخــا٫ ٩ًــىن ٖلــى مؿــاولي البــرامج الــخد٨م فــي الخ٩ــال٠ُ وجىػَــ٘ الٖا

 الخغوج ًٖ بَاع اإلاىاػهت الٗامت؛
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ُٟــت وخؿــ LOLFًم٨ــً ج٨ُُــ٠ الخهــي٠ُ الــظي حــاء بــه  - ب الُبُٗــت) وزانــت خؿــب الُبُٗــت للى٣ٟــاث (خؿــب الْى

ٓـــام مداؾـــبي ٌٗخمـــض ٖلـــى  LOLF مـــً ٦05مـــا حـــاءث بـــه اإلاـــاصة  ً  IPSASمـــ٘ مضوهـــت خؿـــاباث لى هٓـــغة لخىاٞـــ٤ الٗىـــاٍو

٤ جهي٠ُ   . IPSASومٗاًحر  LOLFالغثِؿُت لبىىص الى٣ٟاث وؤلاًغاصاث ٞو

جي هدى الخدى٫   ههج -2  في ٞغوؿا: IPSASجُب٤ُ مٗاًحر الخضٍع

ُــ٤ 2006بَــاع بنــالح اإلاداؾــبت الٗمىمُــت ٞغوؿــا والخدــى٫ بلــى ؤؾــاؽ الاؾــخد٣ا١ ؾــىت  فــي        ، لــم ًــخم بٖــضاص وجُب

جُا مىــظ  IPSASمٗــاًحر اإلاداؾــبت الٗمىمُــت بكــ٩ل قــامل، ؾــىاء جىا٣ٞــذ مــ٘  ؤم ال، بــل جــم بٖــضاص وجُبُــ٤ اإلاٗــاًحر جــضٍع

  .ػ بها اإلاٗاًحر صولُامخابٗت ومغا٣ٞت الخٛحراث التي جمخا الظي ٌٗمل ٖلى CNOCPبوكاء 

 :CNOCPبوكاء مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الىَىُت لل٣ُإ الٗام -2-1

جــي للمٗــاًحر اإلاداؾــبُت لل٣ُــإ الٗــام           (CNOCP  )Ministére du budget, 2010,  p05جــم بوكــاء مجلـــ َو

ٖلــــً ٖىــــه نــــغاخت بمىحــــب اإلاــــاصة 
ُ
 30الهــــاصع فــــي  2008إلاالُــــت اإلاٗــــض٫ ل٣ــــاهىن ا 2008-1443مــــً ال٣ــــاهىن  115الــــظي ؤ

ىُــت لل٣ُـــإ الٗـــام ًب٣ـــى ؤًٖـــاء لجىـــت  2008صٌؿــمبر  والتـــي ههـــذ ٖلـــى: "بلـــى ٚاًــت بوكـــاء مجلــــ مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الَى

ٗض  )ministére  du  budget,  2008(  مٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىمُت ًماعؾىن مهامهم" ت جابٗت  CNOCPَو َُئت اؾدكاٍع

الٗمىمُت مهمخه ببضاء عؤي مؿب٤ خى٫ ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاداؾبت الٗامت للضولت، و٧ل للىػاعة اإلاٗىُت بالخؿاباث 

حن الٗمـىمُحن،  ٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت التي جخًمجها الىهىم ال٣اهىهُـت لؤلشـخام اإلاٗىـٍى هـضٝ و ح (CNOCP, s.d (مكاَع

 (.Ministère de finance, novembre 2011, p 7( بلى ال٣ُام باإلاهام الخالُت:

 تهضٝ بلى الخٍٗغ٠ باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت لجمُ٘ الىخضاث الخ٩ىمُت اإلامىلت مً اإلاىاعص الٗامت للضولت؛ -

ت للىػٍغ اإلا٩ل٠ بالخؿاباث الٗامت للضولت؛ -  تهضٝ َظٍ الهُئت بلى وي٘ َُئت اؾدكاٍع

اع اإلاغحعي للمٗاًحر الضولُت للمداؾبت الٗامت اإلاُب٣ت في ٞغو -  ؿاتهضٝ بلى وي٘ ؤلَا

ؤن وحهـــت  َـــظا الخهـــي٠ُ خُـــث ؤ٦ـــضمـــً خُـــث ٢ابلُـــت الخُبُـــ٤،  IPSASجهـــيُٟا خـــى٫ مٗـــاًحر  CNOCPويـــ٘            

، بـــل جيـــخهج ؾُاؾـــت ج٣ـــىم ٖلـــى صعاؾـــت اإلاٗـــاًحر صعاؾـــت IPSASالىٓـــغ الٟغوؿـــُت ال جهـــب فـــي مؿـــاع الخُبُـــ٤ ال٨لـــي إلاٗـــاًحر 

 ى٫ بلى هدُجت مً زالر:جدلُلُت بةؾ٣اَها ٖلى وا٢٘ ال٣ُإ الٗمىمي الٟغوسخي للىن

غ مخُلباث جُب٣ُها وجىا٣ٞها م٘ اإلاالُت الٗامت للضولت؛ -  مٗاًحر جُب٤ مباقغة صون بزًاٖها ألي حٗضًل لخٞى

خـه لخُب٣ُهـا فـي  - مٗاًحر جُب٣ُها ًدخاج لخٗضًل بٌٗ البىىص لٗـضم جىا٣ٞهـا مـ٘ ؾُاؾـاث ال٣ُـإ الٗـام ؤو لٗـضم حاٍَؼ

 الى٢ذ الغاًَ؛ 

 .CNOCPضة مً الخُب٤ُ لٗضم جماقحها م٘ ال٣ُإ الٗام مً وحهت هٓغ مٗاًحر مؿدبٗ -

خماص ٖلى مٗاًحر  -2-2  :IPSASمٗاًحر اإلاداؾبت الٟغوؿُت لل٣ُإ الٗام ومضي الٖا

جُـــت، خُـــث ؤهـــه مىـــظ بضاًـــت جُب٣ُهـــا مـــغ بٗـــضة مغاخـــل            : 2006حـــاهٟي  -mاٖخمـــاص ٞغوؿـــا للمٗـــاًحر حـــاء بهـــٟت جضٍع

 مُٗاعا؛ 13لى جبيذ ٧اهذ ٦مغخلت ؤو 

ش اإلاحزاهُت؛2008ماعؽ  - ما الخٛحراث في الؿُاؾاث اإلاداؾبُت وألاخضار الالخ٣ت لخاٍع ً َو  : جم بياٞت مُٗاٍع

 ال٣ُإ؛ : مٗلىماث خى٫ 16: بياٞت اإلاُٗاع 2011ؤ٦خىبغ  -

سُت والث٣اُٞت؛17: جم بياٞت مُٗاع 2013ُٟٞغي  -  : ألانى٫ الخاٍع
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 : ال٣ٗىص التي حؿهم في الخضمت الٗمىمُت18إلاُٗاع : اٖخمضث ا2015حاهٟي  -

 : خهو اهبٗار الٛاػاث الضُٞىت21: جم اٖخماص اإلاُٗاع 2015ماعؽ  -

خي  مً زال٫   :وما ًم٨ً اؾخيخاحه  ؤن ٞغوؿا اٖخمضث الخدى٫ الخضٍع

جىاٞــ٤ حؼجــي مــً زـــال٫  بهمـــا IPSASبنــالح هٓــام اإلاداؾــبت الٗمىمُــت للضولـــت فــي ٞغوؿــا لــم ٨ًـــً جُب٣ُــا ٧ــامال إلاٗــاًحر  -

خماص ٖلحها في وي٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الٗمىمُت الٟغوؿُت؛  جبجي مٗاًحر مُٗىت بااٖل

جي إلاٗاًحر مداؾبُت حضًضة بًٗها مؿخمض مً  IPSASال جؼا٫ ٞغوؿا جخىحه هدى الخ٣اعب م٘  -  ؛IPSASبخُب٤ُ جضٍع

جي بةٖـــضاص و  - ًـــضة ٖلـــى مغاخـــل، جبٗـــا للتهُئـــت بنـــالح اإلاداؾـــبت الٗمىمُـــت فـــي ٞغوؿـــا ًـــخم بكـــ٩ل جـــضٍع جُبُـــ٤ مٗـــاًحر حض

جُت في ال٣ُإ الٗام مً ؤحل بصعاج مٗاًحر وبضاثل مداؾبُت حضًضة  وؤلانالخاث الخضٍع

 وبىاء ٖلى ما ؾب٤، ًم٨ً جىيُذ اإلاٗاًحر التي اٖخمضتها ٞغوؿا خؿب الجضو٫ الخالي:

 (: اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت الٗمىمُت في ٞغوؿا.03الجضو٫ )

 اؾم اإلاُٗاع ع٢م اإلاُٗاع اؾم اإلاُٗاع ع٢م اإلاُٗاع

 الضًىن اإلاالُت وألاصواث اإلاالُت آلاحلت 11 ال٣ىاثم اإلاالُت 01

 الخهىم ٚحر اإلاالُت 12 الخ٩ال٠ُ 02

 الالتزاماث اإلاظ٧ىعة في اإلالخ٤ 13 ؤلاًغاصاث الؿُاصًت 03

 ٛحراث في الؿُاؾاث اإلاداؾبُتالخ 14 ؤلاًغاصاث الدكُٛلُت واإلاالُت وبًغاصاث الخضزل 04

ت 05 ش اإلاحزاهُت 15 الخثبُخاث اإلاٗىٍى  ألاخضار الالخ٣ت لخاٍع

 مٗلىماث خى٫ ال٣ُإ 16 الخثبُخاث اإلااصًت 06

سُت والث٣اُٞت 17 الخثبُخاث اإلاالُت 07  ألانى٫ الخاٍع

 ال٣ٗىص التي حؿهم في الخضمت الٗمىمُت 18 اإلاسؼوهاث 08

 خهو اهبٗار الٛاػاث الضُٞىت 21 ضاولتخ٣ى١ ألانى٫ اإلاخ 09

ىت الضولت 10    خؿاباث زٍؼ

Source: Elaborer par le chercheur selon: Ministère de l'action et des comptes publics( , juillet 2018), 

Recueil des normes comptables de l'état, France , p: 01.  

ـــى هالخــــٔ مــــً زــــال٫ الجــــضو٫ ؤن ٞ       مُٗــــاعا، جغ٦ــــؼ َــــظٍ اإلاٗــــاًحر ٖلــــى اإلاٗــــامالث التــــي جخٗلــــ٤ بالٗىانــــغ  19غوؿــــا جدبجـ

الغثِؿُت التي جخ٩ىن مجها ال٣ىاثم اإلاالُت مثل الخثبُخاث، الضًىن، وبالخالي ٞاٖخماص اإلاٗاًحر في ٞغوؿا، ًغ٦ؼ ٖلى الاَخمام 

غ مٗلىمـــاث مالُـــت خـــى٫ الىيـــُٗت اإلاالُـــت  للضولـــت، وحؿـــاٖض اإلاؿـــخُٟضًً فـــي اجســـاط ٢ـــغاعاث باإلاٗـــاًحر التـــي مـــً زاللهـــا جـــٞى

 مىاؾبت.

ًم٨ــً ٖــغى اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت التــي جبىتهــا ٞغوؿــا اإلاٗــاًحر التــي جخىاٞــ٤ مــ٘ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام:  -

ـــظا للٗمـــل اإلاداؾـــبي صازـــل الىخـــضاث الخ٩ىمُـــت، والتـــي ًم٨ـــً م٣اعهتهـــا مـــ٘ مٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــا م، َو

٨مً جىيُدها في الجضو٫ الخالي: ت مضي مىا٦بتها للخُىعاث الضولُت في َظا اإلاجا٫ ٍو  إلاٗٞغ

 IPSAS(: مٗاًحر اإلاداؾبت الٟغوؿُت التي جخىا٤ٞ م٘ مٗاًحر 04الجضو٫ ع٢م)

 مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام مٗاًحر اإلاداؾبت الٟغوؿُت
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 اؾم اإلاُٗاع اعع٢م اإلاُٗ اؾم اإلاُٗاع ع٢م اإلاُٗاع

 ٖغى البُاهاث اإلاالُت IPSAS 01 ال٣ىاثم اإلاالُت 01

 بًغاصاث اإلاٗامالث ٚحر الخباصلُت  IPSAS 23 ؤلاًغاصاث الؿُاصًت 03

 ؤلاًغاصاث مً مٗامالث الهٝغ  IPSAS 09 ؤلاًغاصاث الدكُٛلُت واإلاالُت وبًغاصاث الخضزل 04

ت 05  حر اإلالمىؾتألانى٫ ٚ IPSAS 31 الخثبُخاث اإلاٗىٍى

 الاؾدثماع ال٣ٗاعي  IPSAS 16 الخثبُخاث اإلااصًت 06

 ألاصواث اإلاالُت: ؤلاٞهاح والٗغى IPSAS 15 الخثبُخاث اإلاالُت 07

 اإلاسؼون IPSAS 12 اإلاسؼوهاث 08

 ألاصواث اإلاالُت: الٗغى IPSAS 28 الضًىن اإلاالُت وألاصواث اإلاالُت آلاحلت 11

 اإلاسههاث والالتزاماث وألانى٫ اإلادخملت IPSAS 19 الخهىم ٚحر اإلاالُت 12

الؿُاؾـــاث اإلاداؾـــبُت والخٛحـــراث فـــي الخ٣ـــضًغاث  IPSAS 03 الخٛحراث في الؿُاؾاث اإلاداؾبُت 14

 وألازُاء اإلاداؾبُت (مى٣ذ)

ش اإلاحزاهُت 15 ش اإلاحزاهُت IPSAS 14 ألاخضار الالخ٣ت لخاٍع  ألاخضار الالخ٣ت لخاٍع

غ خى٫ ال٣ُاٖاث  IPSAS 18 ٕمٗلىماث خى٫ ال٣ُا 16  الخ٣اٍع

 جغجِباث امخُاػ ج٣ضًم الخضماث: اإلااهذ  IPSAS 32 ال٣ٗىص التي حؿهم في الخضمت الٗمىمُت 18

خماص ٖلى الجضو٫ اإلاهضع  )  03( ع٢م ) والجضو٫ 01(ع٢م: مً بٖضاص الباخث بااٖل

ــــظا خؿــــب البِئــــت  13التــــي جبىتهــــا فــــي  ًىضــــر َــــظا الجــــضو٫ ؤن مٗــــاًحر اإلاداؾــــبت الضولُــــت لل٣ُــــإ الٗــــام        مُٗــــاعا، َو

ا بلى مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُـت فـي  حَر اإلاالءمت لٗمل َظٍ اإلاٗاًحر باإلياٞت بلى اإلاٗلىماث التي ًم٨ً الخهى٫ ٖلحها وجٞى

نـغ التـي ْل ؤلام٩اهُـاث اإلاخاخـت لخُب٣ُهـا، و٢ـض ع٦ـؼث ٖلـى اإلاٗـاًحر اإلاغجبُـت بمسغحـاث هٓـام اإلاداؾـبت الٗمىمُـت والٗىا

 ج٩ىن اإلاحزاهُت بك٩ل زام مثل اإلاسؼوهاث والخثبُخاث والخهىم.

ــ٤ مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت لل٣ُــإ الٗــام: -2-3 ٣ــا للمُٗــاع الــضولي  ال٣ــىاثم اإلاالُــت ٞو ،  01جــم بٖــضاص ٢ــىاثم مالُــت ٞو

م٨ً جىاولها ٦ما ًلي  (.Ministère de l'action et des comptes publics, 2018, p p: 18-22: (ٍو

جدخــــىي ٖلــــى ألانــــى٫ والخهــــىم لخؿــــاباث الضولــــت، والــــظي ًدــــضص مسغحــــاث هٓــــام اإلاداؾــــبت ٢اثمــــت اإلاحزاهُــــت:  -2-3-1

 الٗمىمُت. 

ـــت اإلاغ٦ـــؼ اإلاـــالي للضولـــت، والخ٣ـــى١ اإلاثبخـــت مـــً زـــال٫  جىضـــر َـــظٍ ال٣اثمـــت الٗىانـــغ التـــي ٌٗغيـــها الىٓـــام اإلاداؾـــبي إلاٗٞغ

ــــي جدضًـــــض ألانـــــى٫ اإلاخضاولـــــت  باإليـــــاٞت ب ـــــاصة فـ ـــال٫ وؿـــــبت الٍؼ ـــً زــ ــــى جدضًـــــض مـــــضي جىُٟـــــظ الى٣ٟـــــاث الٗامـــــت للضولـــــت، مــ لـ

الخثبُخاث التي جمل٨ها الضولت، والتي ًم٨ً ؤن حؿاَم في جد٤ُ٣ اإلاىاٞ٘ ؤلا٢خهاصًت للضولت في جدؿحن ج٣ـضًم الخـضماث 

ـاء بالتزاماتهـا، ت صعحت الؿُىلت اإلاالُت، و٢ضعة الضولت ٖلـى الٞى ؤمـا باليؿـبت لٗىانـغ الخهـىم  للمجخم٘، ٦ما ًم٨ً مٗٞغ

بـــــاء  ـــــا ٖلـــــى طمـــــت الضولـــــت، باإليـــــاٞت بلـــــى بم٩اهُـــــت ويـــــ٘ ماوهـــــاث ألٖا ـــــت وؿـــــبت الـــــضًىن اإلاالُـــــت ومـــــضي جإزحَر ٞـــــُم٨ً مٗٞغ

خبـاع هدُجـت الؿـىىاث الؿـاب٣ت وبٖـاصة ج٣ُـُم ألانـى٫ مـً  والخؿاثغ إلاىاحهت الخؿاثغ اإلادخملت، ٦ما ًخم ألازـظ بٗـحن ؤلٖا

ت هدُجت الؿى  ت الخالُت.ؤحل مٗٞغ

جدخىي َـظٍ ال٣اثمـت ٖلـى ٖىانـغ خؿـاباث الىدُجـت اإلاخمثلـت فـي الى٣ٟـاث وؤلاًـغاصاث،  ٢اثمت خؿاباث الىدُجت: -2-3-2

وجىضــر ٦ُُٟــت جدضًــض عنــُض ٖملُــاث الضولــت مــً زــال٫ ٢ُــاؽ صعحــت جىُٟــظ الى٣ٟــاث خؿــب البــرامج اإلاٗــضة لخُب٣ُهــا 
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ـــاث٠ ؤو الى٣ٟـــاث اإلاالُـــت  ؤو ه٣ٟـــاث الخـــضزل، وم٣اعهتهـــا بمـــضي جدهـــُل الضولـــت إلًغاصاتهـــا ؾـــىاء ؾـــىاء ٧اهـــذ جخٗلـــ٤ بالْى

الجباثُت ؤو الؿُاصًت ؤو اإلاىاعص اإلادخهل ٖلحها مـً حهـاث زاعحُـت، وبالخـالي حؿـمذ بخدضًـض مـضي مؿـاَمت ؤلاًـغاصاث فـي 

ا ٖلى الىدُجت، ٦مـا اصة الىدُجت مً زال٫ جدهُل ؤلاًغاصاث و٦ُُٟت جىُٟظ الى٣ٟاث ومضي جإزحَر ـت مـضي  ٍػ ًم٨ـً مٗٞغ

مؿــاَمت الى٣ٟــاث التــي جمىدهــا الضولــت مــً ؤحــل حصــجُ٘ الاؾــدثماع وجد٣ُــ٤ الىمــى ومــضي او٩ٗــاؽ َــظٍ اإلاؿــاَمت ٖلــى 

اصة في جدهُل ؤلاًغاصاث.  الٍؼ

ىـــت:  -2-3-3 جدخـــىي ٖلـــى ٦ُُٟـــت جدضًـــض الخـــض٣ٞاث الىاججـــت ٖـــً اإلاٗـــامالث التـــي ج٣ـــىم بهـــا الضولـــت ٢اثمـــت جـــض٣ٞاث الخٍؼ

ىـــت الضولـــت بمسخلـــ٠ ؤهىاٖهـــا، ومـــضي  زـــال٫ الـــضوعة اإلاداؾـــبُت والتـــي جىضـــر الخـــض٣ٞاث الضازلـــت والخاعحـــت مـــً وبلـــى زٍؼ

ىــــت، وبالخــــالي ٌؿـــمذ َــــظا الجــــضو٫ ب٣ُــــاؽ ؤصاء  ــــاصة الؿــــُىلت اإلاالُـــت للخٍؼ مؿـــاَمت ٧ــــل هــــٕى مـــً َــــظٍ الخــــض٣ٞاث ٖلـــى ٍػ

ٗالُت اإلاىاػهت الٗامت للضولت في جىُٟظ البرامج اإلاؿُغة.  ٞو

ا ال ًخجـــؼؤ مـــً ال٣ـــىاثم اإلاالُـــت لىٓـــام اإلاداؾـــبت الٗمىمُـــت. ًـــخم ُٞـــه ويـــ٘ ٧ـــل الخٟؿـــحراث إلالحـــ٤ا -2-3-4 : ٌكـــ٩ل حـــؼء 

والكـــغوخاث اإلاخٗل٣ـــت بٟتـــرة اليكـــاٍ، والتـــي جـــازغ ٖلـــى ٢ـــغاعاث مؿـــخسضمي ال٣ـــىاثم اإلاالُـــت، ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بـــالخد٤٣، ٞةهـــه 

 ًسً٘ لىٟـ مخُلباث الىزاث٤ اإلاىحؼة ألازغي.

كمل اإلالخ٤  ت مً اإلاباصت وألاَضاٝ ًم٨ً جىيُدها ٦ما ًلي:َو   Ministères  des( في بٖضاصٍ ٖلى مجمٖى

finance  et  des  comptes   publics, 2018, pp :40-41) 

حؿـــــاٖض اإلاٗلىمـــــاث التـــــي ًـــــخم ٖغيـــــها فـــــي اإلالخـــــ٤ ٖلـــــى بُٖـــــاء الهـــــىعة الهـــــاص٢ت لؤلنـــــى٫ والىيـــــُٗت اإلاالُـــــت للضولـــــت  -

 ماث لكغح وجدضًض مًمىن بٌٗ البىىص في الىزاث٤ اإلاىحؼة؛بالخٟهُل في بٌٗ اإلاٗلى 

بُٖـاء قــغح خـى٫ ٦ُُٟــت ٖـغى اإلاٗلىمــاث فــي ال٣ـىاثم اإلاالُــت بمـا ٌؿــاٖض اإلاؿــخُٟضًً مـً َــظٍ اإلاٗلىمـاث ٖلــى الٟهــم  -

 واجساط ٢غاعاث مىاؾبت؛

٣ت ج٣ُُم وج٣ضًم الخؿاباث؛ -  ًىضر الُغ١ وال٣ىاٖض اإلاداؾبُت والخٛحراث في ٍَغ

ُاء مٗلىماث جٟهُلُت ًٖ اإلابالٜ اإلاٗغويت في ال٣ـىاثم اإلاالُـت واإلاخٗل٣ـت بـالخٛحراث فـي ألانـى٫ والخهـىم، و٦ُُٟـت بٖ -

 اخدؿاب مسههاث اإلااوهاث والخؿاثغ، واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بذجم الٗمالت ومضي مؿاَمتها في الٟٗالُت؛

هــا الضولـت مـ٘ اإلاخٗـاملحن الا٢خهـاصًحن والتـي جـازغ ٖلــى بُٖـاء مٗلىمـاث خـى٫ مسخلـ٠ الالتزامـاث والاجٟا٢ُـاث التـي جبرم -

 ٢غاعاث اإلاؿخُٟضًً، وبالخالي جاصي بلى الخُٛحر في الىيُٗت اإلاالُت للضولت؛

 بُٖاء مٗلىماث خى٫ ٦ُُٟت الغبِ بحن اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ومداؾبت اإلاحزاهُت. -

٘ حىصة ؤلاباٙل اإلا -3  الي الح٨ىمي:ج٣ُُم الخجغبت الٟغوؿُت في  ٞع

ُت في حىصة ؤلاباٙل اإلاالحى  اٞغوؿ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت فيق٩لذ ؤلانالخاث التي مؿذ                ه٣لت هٖى

غ  الخ٩ىمي مً زال٫ بزغاء اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاىخجت مً زال٫ َظًً الىٓامحن وحٗلها ؤ٦ثر ويىخا باإلياٞت بلى جٞى

غى الخٛحراث في اإلاالخ٤، وطل٪ مً زال٫ الخؿاب الٗام  بم٩اهُت بهخاج اإلاٗلىماث اإلا٣اعهت ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ ٖو

 للضولت الظي ؤنبذ ًًم ؤعبٗت ٢ىاثم مالُت جخمثل في اإلاحزاهُت، حضو٫ الىخاثج، حضو٫ الخض٣ٞاث الى٣ضًت واإلاالخ٤

(Article 54, Loi organique n° 2001-692, p 16) غاٝ ، ألامغ الظي ًجٗله مهضعا مهما للمٗلى مت اإلاالُت للٗضًض مً ألَا

 (République Française, 2012, p 62): ٖلى ٚغاع
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٣ــا إلابــضؤ الظمــت اإلاالُــت للضولــت بخ٣ــضًم الخدلــُالث الالػمــت  - البرإلاــاهُحن واإلاــىاَىحن: خُــث حؿــمذ ال٣ــىاثم اإلاالُــت اإلاٗــضة ٞو

حر ٞهــم ؤًٞــل للىيــ٘ اإلاــالي للضولــت، باإل  ًم٨ــً مــً ج٣ُــُم ج٩لــ٠  CGEيــاٞت بلــى ٧ــىن زــال٫ مىا٢كــت اإلاحزاهُــت، ومىــه جــٞى

 البرامج والؿُاؾاث اإلاىخهجت ومضي جد٤ُ٣ الىخاثج اإلاؿُغة؛

غ لهـم ٞهـم ؤخؿـً  - الىػاعاث وؤلاصاعاث الخ٩ىمُت: ٞهى ًم٨ـجهم مـً جدبـ٘ الى٣ٟـاث اإلاغجبُـت بالؿـىت اإلاالُـت بض٢ـت بمـا ًـٞى

ك٩ل ؤصاة للمٟايلت بحن البرام  ج.لخ٩ال٠ُ الؿُاؾاث الٗامت، َو

مــــً زــــال٫ صعاؾـــــدىا إلادخــــىي هٓــــام اإلاداؾـــــبت الٗمىمُــــت فــــي ٞغوؿـــــا، ومــــضي جىا٣ٞــــه للمٗـــــاًحر، هالخــــٔ ؤن ٞغوؿـــــا و        

اؾخُاٖذ ؤن جدبجى َظٍ اإلاٗاًحر بك٩ل ٌؿـمذ لهـا بخ٨ُُـ٠ بِئتهـا مـ٘ اإلاخُلبـاث الضولُـت، وجخمثـل ألاؾـباب التـي ؤصث بلـى 

 هجاح َظا الىٓام في الى٣اٍ الخالُت:

ــت واإلاى٣ىلــت، خ٣ــى١ الضولــت وصًىجهــا ٦مــا بُٖــاء ه - ٓــغة قــاملت ٖــً الظمــت اإلاالُــت للضولــت بمــا مــً مخابٗــت ألامــال٥ ال٣ٗاٍع

َـى الخـا٫ باليؿــبت للىخـضاث الهاصٞـت للــغبذ فـي ال٣ُــإ الخـام صون الخاحـت بلــى اللجـىء للمخابٗـت، وبالخــالي خماًـت َــظٍ 

ـ٤ مـا ههـذ ٖلُـه مٗـاًحر اإلامخل٩اث مً الازخالؽ، ٧ـل َـظا مـً زـال٫ الىزـاث٤ والخ غ اإلابلـٜ ٖجهـا ٞو  ,٣IPSAS (GROSSIـاٍع

SOYERCHIA,  2011  , p536) ًٖ غ ؤزغي جخًمً مٗلىماث ، والتي جدث ؤًًا ٖلى يغوعة جضُٖم َظٍ الىزاث٤ بخ٣اٍع

جٗله ٞٗاال. ٘ مً حىصة ؤلاباٙل اإلاالي ٍو حر اإلاالُت لل٣ُإ الخ٩ىمي، بما ًٞغ  الخالت اإلاالُت ٚو

ى ما ٌؿمذ بم٣اعهت الىخاثج اإلاد٣٣ت مً َٝغ الضو٫ جد٤ُ٣ ال - خىا٤ٞ م٘ ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاٗضة ٖلى مؿخىي الٗالم َو

ألازــــغي فــــي ْــــل هٟـــــ البِئــــت اإلادُُــــت والٗىامــــل اإلاــــازغة، مــــا ًم٨ــــً مــــً ا٦دكــــاٝ مــــىاًَ الًــــ٠ٗ فــــي جىُٟــــظ البــــرامج 

 لؿحر به بلى مهاٝ ؤصاء الضو٫ اإلاخُىعة.والؿُاؾاث اإلادكابهت بحن الضو٫، ومىه الؿعي بلى جدؿحن ألاصاء وا

ـــاٙل  IPSASبن ألازـــــظ بإؾــــــالُب ؤلاصاعة الخضًثـــــت فــــــي نــــــىعة ؤلاصاعة بالىخـــــاثج ومٗــــــاًحر  - ــــىصة ؤلابـــ ـــً حــ ــــ٘ مــ ــ ـــي الٞغ ٌؿـــــاٖض فـــ

ـت مـً ألاؾـالُب الخضًثـت ألازـغي فـي نـىعة ماقـغاث ٦ٟـاءة  الخ٩ىمي زانت بطا جم جضُٖم اٖخماصَا باؾخٗما٫ مجمٖى

خمـاص ٖلـى ألاصلـت التـي جىصـخي بهـا الهُئـاث الضولُـت ٦هـىضو١ الى٣ـض اإلاحزاهُت وآلُ اث الغ٢ابت ٖلى اإلاا٫ الٗـام، و٦ـظل٪ بااٖل

الــــضولي والبىــــ٪ الــــضولي واإلاخمثلــــت فــــي صلُــــل اإلاماعؾــــاث الؿــــلُمت لكــــٟاُٞت اإلاالُــــت الٗامــــت و٦ــــظا صلُــــل بخهــــاثُاث مالُــــت 

 خ٩ىمُت.

ٗالُــــت الى٣ٟــــت الٗ -  حر مٗلىمــــاث خــــى٫ ٦ٟــــاءة ٞو ــــت اإلالخهــــت لىخــــاثج ؤصاء ألاحهـــــؼة جــــٞى ٖى غ اإلاٞغ مىمُـــــت بىــــاء ٖلــــى الخ٣ــــاٍع

ُــــت الخــــضماث اإلا٣ضمــــت، و٢ُــــاؽ حىصتهــــا م٣اعهــــت بذجــــم اإلاحزاهُــــاث اإلاسههــــت  ــــى مــــا ًدــــُذ الخ٨ــــم ٖلــــى هٖى الخ٩ىمُــــت َو

ــــى مــــا ًهــــلر ؤن ٩ًــــىن ؤؾاؾــــا للمؿــــاءلت  لــــظل٪، ومىــــه الىنــــى٫ بلــــى بم٩اهُــــت ج٣ُــــُم مــــضي جد٣ُــــ٤ الىخــــاثج اإلاؿــــُغة، َو

حر مٗلىمــاث ٖــً ج٩لٟــت وكــاٍ  ــت، وحؿــاٖض ج٣ؿــُماث اإلاحزاهُــت خؿــب م٣اعبــت ؤلاصاعة بالىخــاثج ٖلــى جــٞى واإلاداؾــبت ؤلاصاٍع

ا وجد٤ُ٣ ع٢ابت ؤًٞل  ى ما ٌؿاٖض ٖلى مخابٗت بهجاَػ ُٟت ُٞه، َو ت و٧ل بغهامج ؤو مكغوٕ و٦ظا ٧ل ْو ٧ل وخضة بصاٍع

 ال٫ ألامثل للمىاعص اإلاسههت؛وجدضًض مؿاولُت ٧ل مؿاو٫ ومىه الىنى٫ بلى الاؾخٛ

بنالح ألاهٓمت اإلاىاػهاجُت بما ًخماشخى م٘ ما حاءث به م٣اعبت ؤلاصاعة بالىخاثج ٌؿمذ بخد٤ُ٣ ؤلاوسجام م٘ مخُلباث  -

باث ٘ بَؿمذ ، و اإلاحزاهُت م٘ الخؿاباث الخ٩ىمُت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام مً زال٫ جىخُض جبٍى ٞغ

غ اإلاغجبُت باإلاحزاهُت والتي ؤوصخى بها  مُثا١ اإلاماعؾاث حىصة ؤلابال  ت الىزاث٤ والخ٣اٍع حر مجمٖى ٙ اإلاالي مً زال٫ جٞى

ى ما ًضٖم ماقغ اإلاىاػهت اإلاٟخىخت الظي ًىو ٖلى يغوعة ؤن جد٤٣  الؿلُمت في مجا٫ قٟاُٞت اإلاالُت الٗامت َو
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ت مً الىزاث٤ الهامت في نىعة البُان الخمهُضي ألاهٓمت اإلاىاػهاجُت الٗاإلاُت مخُلباث ؤلاباٙل الؿلُم ًٖ م جمٖى

ت للمحزاهُاث،  للمحزاهُت، م٣ترح اإلاحزاهُت للؿلُت الخىُٟظًت، اإلاحزاهُت اإلا٣غعة، اإلاحزاهُت اإلاىاَىحن، اإلاغاحٗت الىه٠ ؾىٍى

غ جهاًت الؿ غ اإلاغاحٗت، َظا بلى ٧ىن الىنى٫ بلى جد٤ُ٣ اباٙل مالي خ٩ىمي ٞٗا٫ ؾى  ىتج٣اٍع ٘ وج٣اٍع ٝ ًم٨ً مً الٞغ

 (CARMEN, LOPEZ,  2009,  p 191) مً صعحت الكٟاُٞت واإلاكاع٦ت الٗامت؛

 IPSASؤما مـً الىاخُـت اإلاداؾـبُت ٣ٞـض ويـٗذ ٞغوؿـا هٓامـا مداؾـبُا مٗخمـضا ٖلـى ؤَـم مـا حـاءث بـه مٗـاًحر             

خبــاع زهىنــُت البِئــت الٟغوؿــُت، خُــث ؤنــبدذ الخؿــاباث الٗ ٗــحن الٖا امــت للضولــت جخًــمً ألاعبٗــت ٢ــىاثم مــ٘ ألازــظ ب

ـــا فـــي اإلابدـــث ألاو٫) التـــي جلخـــو جىُٟــظ اإلاحزاهُـــت و٦ـــظا مؿـــخىي ؤصاء مسخلـــ٠ الىخـــضاث والهُئـــاث الخابٗـــت  (التــي جـــم ط٦َغ

لل٣ُإ الخ٩ىمي بما ًًمً بم٩اهُت م٣اعهت الىخاثج وألاَضاٝ اإلاد٣٣ت م٘ جل٪ اإلاسُِ لها وصعاؾت الاهدغاٞـاث وبُـان 

 ل مؿاولُت ٖضم جد٣ُ٣ها بلى الجهاث طا الٗال٢ت.وؤؾبابها وجدمُ

ٗغى الخؿاب الٗام للضولت حمُـ٘ اإلاٗلىمـاث التـي جم٨ـً مـً بُٖـاء نـىعة خ٣ُ٣ُـت ٖـً ؤنـى٫ الضولـت والىيـ٘          َو

ـــاع مهمخــــه اإلاخًــــمىت  ـــىت فــــي بَـ ـــُت ٧ــــل ؾـ ـــ٘ للٟدــــو مــــً َــــٝغ مجلـــــ اإلاداؾــــبت الٟغوؿـ ــــى الــــظي ًسًـ اإلاــــالي الٗــــام، َو

غ اإلاغاحٗت الخهض٤ً ٖلى خؿا ى ما صٖمه ماقغ اإلاحزاهُت اإلاٟخىخت الظي ًبحن ؤن ٞغوؿا ج٣ىم بةٖضاص ج٣ٍغ باث الضولت َو

 مً َٝغ ؾلُت مؿخ٣لت.

ـــىت            ــى خؿــــاب الضولــــت الٟغوســــخي لؿـ ـــا ؤن اإلاُلــــ٘ ٖلــ ًــــمً  24/05/2019اإلايكــــىع فــــي  ٦2018مـ  294ًجــــض ؤهــــه ًخ

حضو٫ الىخاثج، حضو٫ الالتزاماث الغثِؿُت زاعج اإلاحزاهُت باإلياٞت بلى  نٟدت خُث جخمثل ال٣ىاثم اإلاالُت في: اإلاحزاهُت،

ـــغ (فــــي خـــضوص  %95اإلاالخـــ٤ والتــــي لىخـــضَا حكــــ٩ل  نــــٟدت) خُــــث ًـــخم ج٣ــــضًم مٗلىمـــاث جىيــــُدُت ل٩ــــل  270مــــً الخ٣ٍغ

-(ن) والؿىت (ن٢اثمت و٦ظا جٟؿحرا لالهدغاٞاث الٓاَغة ٞحها (حٗغى ٧ل مً ال٣ىاثم ألاعبٗت م٣اعهاث بحن مبالٜ الؿىت 

 (République  Française,  2018( ) والاهدغاٞاث بُجهما.1

 ًخم ٦ظل٪ وكغ وزاث٤ ؤزغي مضٖمت وم٨ملت للخؿاب الٗام للضولت للخؿاب الٗام للضولت والتي جخمثل في:       

ــغ الخؿــاب الٗــام للضولــت خؿــب مــا هــو ٖلُــه ال٣ــاهىن الًٗــىي الٟغ  - ــغ ج٣ــضًمي: ًغاٞــ٤ َــظا الخ٣ٍغ خًــمً ج٣ٍغ وســخي، ٍو

ـى مـا  الخدلُل اإلاـالي لل٣ـىاثم اإلاالُـت والخٗلُـ٤ ٖلـى جُـىع خؿـاباث الضولـت، ؤَـم اإلاؿـخجضاث اإلاـازغة ٖلـى الىيـ٘ اإلاـالي، َو

 ٌؿهل ٞهم ال٣ىاثم اإلاالُت اإلايكىعة.

غ هٓام بصاعة اإلاساَغ والجىصة اإلاداؾبُت - غ خى٫ الغ٢ابت الضازلُت إلاداؾبت الضولت: ٌٗغى َظا الخ٣ٍغ الظي جىٟظٍ  ج٣ٍغ

اصة الث٣ت في اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت للضولت. CGEؤلاصاعة للىنى٫ بلى بٖضاص  ى ما ٌؿاٖض في ٍػ  َو

ـــغ حمُــــ٘ ؤعنـــضة خؿـــاباث الضولــــت ؤلاٞخخاخُـــت، ألاعنــــضة  - محـــزان اإلاغاحٗـــت الجهــــاجي لخؿـــاباث الضولـــت: ًىضــــر َـــظا الخ٣ٍغ

ش اإلاضًىت، الضاثىت، وألاعنضة الخخامُت لخؿاباث الضولت بخ  .31/12اٍع

مـــً زـــال٫ مـــا ؾـــب٤ ًخطـــر لىـــا ؤن ؤلانـــالخاث التـــي َب٣تهـــا ٞغوؿـــا وؤصزلتهـــا ٖلـــى هٓامهـــا اإلاداؾـــبي جغاعـــي بلـــى خـــض ٦بحـــر 

الخىنُاث التي حاءث بها اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام، وطل٪ ألن َظا الىٓام ًيخج مسغحاث جخىا٤ٞ بلـى 

إلاٗـاًحر، ٦مـا ؤن الخؿـاب الٗـام للضولــت الٟغوؿـُت ٌكـحر فـي مًـمىهه بلـى الازخالٞــاث خـض ٦بُحـر مـ٘ جلـ٪ اإلادـضصة فــي َـظٍ ا

 التي ٢ض جخًمجها ال٣ىاثم اإلاالُت الخ٩ىمُت ٖما جىو ٖلُه اإلاغحُٗت الضولُت.
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 زاجمت

 ٦ى٣ُت جدـى٫ ؤؾاؾـُت جـضزل يـمً اؾـتراجُجُت مخ٩املـت للخدـى٫ بال٣ُـإ الٗـام بلـى الدؿـُحر  IPSASًضزل جبجي         

ًم٨ـً الىٓـغ  ،٦IPSASمخُلبـاث لخبجـي  واإلاىاػهاجُـت واإلاداؾـبُت، اإلاالُـتاٖخبـاع ؤلانـالخاث  ٦مـا ًم٨ـًالٗمىمي الخـضًث، 

ًخُلب هٓـام  ألامغ الظي ، IPSASبلى طل٪ بىٓغة ٨ٖؿُت وهي ؤن الخدى٫ بلى ؤؾاؽ ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي بما ًخىا٤ٞ و

ض ؤلاباٙل اإلاالي صولُا الظي ًًمًكٟاُٞت مداؾبي ؤقمل للخد٨م في اإلاا٫ الٗام وبعؾاء ال  وما ًم٨ً اؾخسالنه، ججٍى

 :ًخم اؾخٗغايه في الى٣اٍ الخالُتالخجغبت الٟغوؿُت مً 

ؤًٞـــل اإلاماعؾـــاث اإلاداؾـــبُت التـــي جدٓـــى ب٣بـــى٫ صولـــي واؾـــ٘، طلـــ٪ ؤجهـــا حؿـــاَم فـــي جد٣ُـــ٤ ببـــاٙل  IPSASحٗخبـــر مٗـــاًحر  -

م٨ً مً ج٣ُُم هخاثج وكاٍ ال٣ُإ الخ٩ىمي؛ خ٩ىمي ٞٗا٫ ٖم اإلاٗلىماث اإلاالُت للضولت  ٍو

حٗـــض الخجغبـــت الٟغوؿـــُت مـــً ؤَـــم الخجـــاعب الضولُـــت الىاجخـــت فـــي مجـــا٫ اٖخمـــاص بنـــالخاث جغج٨ـــؼ ٖلـــى مىُـــ٤ الىخـــاثج   -

ؼػث  يمً مىاػهت الضولت والتي حؿتهضٝ جد٤ُ٣ هخاثج مدضصة بما ٨ًٟل جىحُه ؤلاهٟا١ الٗام هدى ما جم اؾتهضاٞه، ٖو

حـــه مـــً زـــال٫ ألازـــظ بمٗـــاًحر اإلاداؾـــبت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗـــام اإلا٣بىلـــت صولُـــا، والتـــي حصـــج٘ اؾـــخسضام ؤؾـــاؽ َـــظا الخى 

 ؤلاؾخد٣ا١ اإلاداؾبي وج٨غؽ الظمت اإلاالُت للضولت؛

باألؾـــاؽ جدـــىال مــً ألاؾـــاؽ الى٣ـــضي بلـــى ؤؾــاؽ الاؾـــخد٣ا١، و٢ـــض اهخهجـــذ  IPSASمداؾــبُا ٌٗـــض الخدـــى٫ بلــى مٗـــاًحر  -

جي للخدى٫ بلى جُب٣ُه؛ٞغوؿا ؤؾلىب ؤلا   نالح الخضٍع

ؤمـــغ نـــٗب الخد٣ـــ٤ لخهىنـــُت ال٣ُـــإ الٗـــام، وبالخـــالي مداولـــت الخىاٞـــ٤ مـــ٘  IPSASبن الخدـــى٫ ال٩امـــل هدـــى مٗـــاًحر  -

اإلاٗـــــاًحر هـــــي الاؾـــــتراجُجُت ألاوؿـــــب بضعاؾـــــت وازخبـــــاع اإلاٗـــــاًحر ٢ابلـــــت الخُبُـــــ٤ ٖلـــــى مؿـــــخىي الضولـــــت اإلاٗىُـــــت ٖلـــــى ؤؾـــــاؽ 

 زهىنُاتها؛

بالخدى٫ هدى مىاػهت البرامج وألاصاء اإلايسجمت م٘  IPSASح اإلاىاػوي يغوعي إلنالح مخ٩امل ًخماشخى م٘ مٗاًحر  ؤلانال  -

٘ حىصة ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي؛جُب٤ُ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ مداؾبُا  ، الظي ؾاَم وبك٩ل ٦بحر في ٞع

حر مسغحــاث مخمثلــت فــي ٌؿـاٖض اٖخمــاص ألاؾــالُب واإلاماعؾـاث الخضًثــت فــي بنــالح الىٓـام اإلاداؾــب - ي واإلاحزاهُــاحي ٖلــى جـٞى

ُت ح٨ٗـ الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي للىي٘ اإلاالي للضولـت  غ مالُت جىصخي بها اإلاىٓماث الضولُت، جخًمً مٗلىماث هٖى ٢ىاثم وج٣اٍع

٘ مً حىصة ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي  ى ما ًٞغ  .َو

 ا٢تراخاث وجىنُاث:

الضعاؾـــت بلـــى حملـــت مـــً الا٢تراخـــاث التـــي حكـــمل الـــضو٫ التـــي حؿـــعى  بىـــاءا ٖلـــى ٖـــغى الخجغبـــت الٟغوؿـــُت جىنـــلذ        

خماص مٗاًحر   ؾىاء حؼثُا ؤو ٧لُا، هظ٦غ ؤَمها: IPSASاٖل

، هٓغا ألَمُتها في IPSASالٗمل ٖلى بًجاص صٖم صولي مً َٝغ الهُئاث الضولُت اإلاسخهت للخىحه هدى اٖخماص مٗاًحر   -

 التي جد٤٣ ؤلاباٙل اإلاالي الظي ًًمً جدؿحن ٢ُاؽ ألاصاء الخ٩ىمي.مؿاٖضة مخسظي ال٣غاع في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ 

 ؛ IPSASيغوعة ٢ُام الجهاث اإلاسخهت بىي٘ مٗاًحر مدلُت حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الخبجي ال٩امل إلاٗاًحر  -

ـــظا مـــً زـــال٫ ويـــ٘ بَـــاع مغحعـــي وصلُـــل ٌؿترقـــض بـــه، ختـــى ًـــىٓم ٦ُُٟـــت ؾـــحر  - الٗمـــل ٖلـــى حؿـــهُل جُبُـــ٤ اإلاٗـــاًحر، َو

ًمً ؤلاؾخجابت للمٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام؛ الٗمل  اإلاداؾبي صازل الىخضاث الخ٩ىمُت ٍو
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ـــاٙل اإلاــــالي الخ٩ــــىميهجــــاح جد٣ُــــ٤ اإلاٗــــاًحر ألَــــضاٞها اإلاخمثلــــت فــــي  - ــــض ؤلابـ هٓــــام اإلاداؾــــبت الٗمىمُــــت،  ًيخجــــه الــــظي  ججٍى

حر ا ًـــت ًخى٢ـــ٠ ٖلـــى ٦ُُٟـــت اؾـــدثماع الضولـــت لهـــظٍ اإلاٗـــاًحر مـــً زـــال٫ جـــٞى ـــ٤ نـــُاٚت زُـــِ جىُٟظ إلاىـــار اإلاالثـــم لٗملهـــا ٞو

 لىجاح َظٍ ؤلانالخاث.  

ـــ٘  - ـــى ٌؿـــــخُٟض مجهـــــا حمُــ ـــرامج، ختــ ــــُ٘ َـــــظٍ البــ ــــ٘ اإلاٗـــــاًحر، وجىؾـ ـــي جخماشـــــخى مـ ــــت التــ يُـ ـــرامج الخ٩ٍى غ البــ ــــٍى ــــى جُـ الٗمـــــل ٖلـ

 اإلاؿاَمىن جدؿحن مسغحاث ال٣ىاثم اإلاالُت 

 اإلاغاحـــ٘:    ٢اثمت 

م،  )1 ج٣ُــــُم ؤلابــــاٙل اإلاــــالي إلاغخلــــت الاؾخ٨كــــاٝ فــــي ْــــل )، 2018(زلــــ٠ خؿــــحن ؾــــٗض، البلــــضاوي قــــا٦غ ٖبــــض ال٨ــــٍغ

، بدــث جُب٣ُــي ٖلــى قــغ٦ت الاؾخ٨كــاٞاث الىُُٟــت -  IFRS6الىٓــام اإلاداؾــبي اإلاىخــض اؾــدىاصا بلــى اإلاُٗــاع الــضولي 

 .31-01، ، الٗغا2١، اإلاجلض 2غا٢ُت، الٗضصمجلت ٧لُت ال٩ىث الٗ

ــاء خؿــحن ؾـــلمان، ( )2 ــت اإلاداؾـــبُت،  )2015الخُــضعي ٞو  ،جدــضًاث ؤلابـــاٙل اإلاــالي فــي ْـــل اإلاــضزل الؿـــلى٧ي للىٍٓغ

 ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، حامٗت بٛضاص، الٗغا١. 

مبر  25و24زالــــض حمـــــا٫ الجٗــــاعاث، )3 جُبُـــــ٤ مٗــــاًحر اإلاداؾـــــبت الضولُـــــت لل٣ُــــإ الٗـــــام ٦دـــــض ؤصوـــــى  ، 2014هـــــٞى

ــــي لًــــــبِ اإلاــــــا٫ الٗــــــام ــــت فــ ــــت  اإلالخ٣ــــــى الــــــضولي خــــــى٫ مٗــــــاًحر اإلاداؾــــــبت، مضازلــ ـــــل ؤصاء  IAS-IFRS-IPSASالضولُــ ـــي جُٟٗـ فـــ

 .حامٗت وع٢لت–اججهاث الىٓام اإلاداؾبي " اإلاالي والٗمىمي " ٖلى يىء الخجاعب الضولُت –اإلااؾؿاث والخ٩ىماث 

هدــى بؾــتراجُجُت جىا٣ُٞــت لخبنــي مٗــاًحر مٗــاًحر اإلاداؾــبت الضولُــت  )، 2020( زمِؿــت بــغاَُم، بــً مىســخى ٦مــا٫، )4

-87، الجؼاثـغ،  01، الٗـضص 07مجلـت اإلاـضبغ اإلاجلـض  صعاؾت جدلُلُت إلاؿـاع الخجغبـت الٟغوؿـُت، – IPSASلل٣ُإ الٗام 

125. 

ــت فــي هٓــام ؤلابــاٙل اإلاــالي )،  2008ػوٍلــ٠ اوٗــام مدؿــً خؿــً، ( )5 صعاؾــت جُب٣ُُــت فــي َُئــت  –ؤزــغ اٞخهــاص اإلاٗٞغ

٣ُا، الٗضص  مً البىى٥ ألاعصهُت،  .250-221، 2008الجؼاثغ،  ،04، اإلاجلض 05مجلت ا٢خهاصًاث قما٫ اٍٞغ

صعاؾـت جُب٣ُُـت ٖلـى الكـغ٧اث  –ؤزغ ؤلاٞهاح ؤلازخُاعي فـي حـىصة ؤلابـاٙل اإلاـالي )،  2018ناثب ؾالم مدمض، ( )6

، 2018، الٗـغا١، 54مجلـت ٧لُـت بٛـضاص للٗلـىم الا٢خهـاصًت الجامٗـت، الٗـضص  اإلاضعحت في ؾى١ الٗغا١ لألوعا١ اإلاالُت،

251-268. 

ـــ٤  )، 2019( مُمـــي، جهـــاص خؿـــحن ؤخمـــض ٖلـــى،ٖبـــاؽ خمُـــض ًدحـــى الخ )7  IPSASالٗـــغى فـــي ال٣ـــىاثم اإلاالُـــت ٖلـــى ٞو

ـت ،  وجإزحٍر ٖلى حىصة ؤلاباٙل اإلاالي وج٣ُُم ألاصاء في الىخضاث الح٨ىمُت الٗغا٢ُت، مجلت  الٗلىم الا٢خهاصًت وؤلاصاٍع

 .541-517، حامٗت بٛضاص، الٗغا١، 110، الٗضص 25اإلاجلض 

الاججاَــــاث الحضًثــــت ألهٓمــــت اإلاحزاهُــــت واإلاداؾــــبُت الٗمىمُــــت  )، 2019( ٣اؾــــم ؾــــُٟان،ٖبــــضوؽ اًمــــان، بــــً بل )8

مجلت ؤلانالخاث ؤلا٢خهاصًت و ؤلاهضماج في  الا٢خهاص الٗالمي،  ،صعاؾت م٣اعهت –٦ألُت لضٖم ؤلاباٙل اإلاالي الح٨ىمي 

 .20-01، الجؼاثغ،  13، اإلاجلض 03الٗضص 
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  :ملخو الضعاؾت 

ذ ا لؿىىاث ألازحرة جىحها ٦بحرا مً ٢بل الضو٫ الٗغبُت هدى جبجي ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في مداؾبت ال٣ُإ ٖٞغ

الٗام، ومً اإلاخى٢٘ ان ًؼصاص ا٢با٫ الضو٫ الٗغبُت ٖلى جبجي َظا ألاؾاؽ مؿخ٣بال ؾُٗا مجها العج٣اء باإلصاعة اإلاالُت في 

ت في ال٣ُإ الٗام، هٓغا للمؼاًا ال٨بحرة التي ًد٣٣ها جبجي ال٣ُإ الٗام والخىحه هدى جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُ

غ ؤهٓمت  َظٍ اإلاٗاًحر، و٢ض َضٞذ الضعاؾت الى بُان مؿاَمت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام في جٍُى

ي اإلاٛغبُت في انالح هٓامها اإلاداؾبي الٗمىمي مً زال٫ جبجت اإلاداؾبت الٗمىمُت، وطل٪ مً زال٫ ٖغى الخجغب

مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام، وزلهذ الضعاؾت الى ان جيبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام 

غ التي جلخو  اإلاٛغب،ٌؿاَم في بنالح اهٓمت اإلاداؾبت الٗمىمُت في  ٘ مً حىصة الىزاث٤ والخ٣اٍع مً زال٫ الٞغ

 ضا٢ُت مما ٌٗؼػ اإلاؿاءلت.الىيُٗت اإلاالُت الخ٣ُ٣ُت للضولت ب٩ل قٟاُٞت ومه

 اإلاداؾبت الٗمىمُت، مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ، الخجغبت اإلاٛغبُت. ال٩لماث اإلاٟخاخُت:

Abstract: 

      Recent years have witnessed a great trend by Arab countries towards adopting the accrual basis in 

public sector accounting, and it is expected that Arab countries will increase their demand for adopting 

this basis in the future, in an effort to improve financial management in the public sector and move 

towards the application of international accounting standards in the public sector, given the advantages 

The study aimed to show the contribution of international accounting standards in the public sector to the 

development of public accounting systems, by presenting the Moroccan experience in reforming its public 

accounting system through the adoption of international accounting standards in the public sector, and 

the study concluded that The adoption of international accounting standards in the public sector 

contributes to the reform of public accounting systems in Morocco, by raising the quality of documents 

and reports that summarize the true financial position of the state with transparency and credibility, which 

enhances accountability. 

Keywords: public accounting, international accounting standards in the public sector, the Moroccan experience 
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  م٣ضمت:

قهض الٗالم في ال٣ٗىص ألازحرة جُىعاث ا٢خهاصًت واحخماُٖت وؾُاؾُت، مما جغجب ٖلُه اجهُاع الخىاحؼ بحن 

الضو٫ و ْهىع الاجٟا٢ُاث الضولُت، َظا ما ؤصي بالضو٫ بلى بحغاء بنالخاث قاملت إلاسخل٠ ألاهٓمت والؿُاؾاث 

نالح مسخل٠ حىاهب اإلاالُت الٗامت في ٢لب مباصعاث ؤلانالح التي جبىتها الضو٫ اإلاسخلٟت هٓغا الٟاٖلت لها، و٢ض حاء ب

غ الىٓم اإلاداؾبُت الخ٩ىمُت وطل٪ مً زال٫ جبجى  للخُىعاث ال٨بحرة في ؤوكُتها و بغامجها ألامغ الظي ٞغى جٍُى

جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ  مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام ،و ٢ض جؼاًض الاَخمام بضعاؾت

الٗام في حمُ٘ ؤهداء الٗالم، خُث عخبذ ال٨ثحر مً الضو٫ الٗغبُت بهظٍ اإلاٗاًحر، ومً بحن الخجاعب الٗغبُت هجض 

ا لدكابه الىٓام اإلاداؾبي الٗمىمي الخ٣لُضي بالىٓام اإلاداؾبي الٗمىمي الخالي  ججغبت اإلاٛغبُت والتي جم ازخُاَع

 .غ باإلياٞت بلى ج٣اعب مكغوٕ ؤلانالح في  الجؼاثغ م٘ مكغوٕ انالح اإلاداؾبت الٗمىمُت في اإلاٛغبللجؼاث

٠ُ٦ حؿاَم مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام مما حٗلىا هُغح ؤلاق٩الُت الخالُت  مك٩لت الضعاؾت:

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في اإلاٛغب?  في جٍُى

اصة صعحت الخ٣اعب  بحن : جلٗب مٗا ؤَمُت الضعاؾت ًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام صوعا َاما في ٍػ

غ وال٣ىاثم  اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت الضولُت، مما ٌؿمذ بخد٤ُ٣ الكٟاُٞت والٟٗالُت في الدؿُحر وعٞ٘ حىصة الخ٣اٍع

لُه ٞالضعاؾت حؿخمض ؤَمحها مً ؤَمُت جبجي َظٍ اإلاٗاًحر و٦ظا م ً ؤَمُت ؤلانالخاث التي الهاصعة ًٖ الضو٫، ٖو

باقغتها مٗٓم بلضان الٗالم لٗهغهت ؤهٓمتها اإلاداؾبُت الٗمىمُت لدؿخجُب إلاخُلباث الدؿُحر الؿلُم للما٫ الٗام 

والغ٢ابت ٖلُه،  و٢ض جم ازخُاع الخجغبت اإلاٛغبُت لخ٣اعب مكغوٕ انالح اإلاداؾبت الٗمىمُت بها م٘ مكغوٕ ؤلانالح في 

 .الجؼاثغ

غ ؤهٓمت  :تؤَضاٝ الضعاؾ تهضٝ الضعاؾت الى بُان مؿاَمت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام في جٍُى

اإلاداؾبت الٗمىمُت، وطل٪ مً زال٫ ٖغى الخجغبت اإلاٛغبُت في انالح هٓامها اإلاداؾبي الٗمىمي مً زال٫ جبجي 

 .مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام

صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت جُغ٢ىا في الجؼء ألاو٫ بلى ج٣ؿُم الىع٢ت البدثُت  لئلحابت ٖلى ؤلاق٩الُت جم     

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت الخجغبت اإلاٛغبُت   في جبجي  ؤما الجؼء الثاوي ٣ٞض ٢مىا بٗغى ،في ال٣ُإ الٗام في جٍُى

 .مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت: صوع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُؤوال  ت في ال٣ُإ الٗام في جٍُى

اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام صو عا َاما في جىخُض اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت للهُئاث الٗمىمُت ٖلى  ر یحجاصي مٗا     

٤ جد٤ُ٣ الخ٣اعب ٞ غى البُاهاث اإلاال سوی مایاإلاؿخىي الضولي، ًٖ ٍَغ ٣ت بٖضاص ٖو الٗام، لىخضاث ال٣ُإ  تیٍَغ

غ وجدضًث هٓم اإلاداؾبت الٗمىمُت   .و حصجُ٘ الخيؿ٤ُ اإلاداؾبي الضولي لخٍُى

بٓهىع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  ؤنبدذ  مؼاًا جبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام:1.

جُا حؿحر ٖلى ههج اإلاداؾبت اإلاالُت، بدُث ًخٗحن ٖلى  اإلاداؾبت الٗمىمُت آلان ؤن جٟي بىٟـ اإلاداؾبت الٗمىمُت جضٍع
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الكغوٍ اإلاخٗل٣ت باال٦خما٫ والكمىلُت والهىع الهاص٢ت للىيُٗت اإلاالُت للضولت، ومً مؼاًا مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

 )41-37، الهٟداث م م2018(الجٗاعاث،  في ال٣ُإ الٗام ما ًلي:

ٌٗجي طل٪ ٢ُام اإلايكإة بخُب٤ُ طاث اإلاٗاًحر وألاؾـ اإلاداؾبُت بٌٛ الىٓغ ًٖ حيؿُتها، مما  الخىاٚم والخىاؾ٤:.ؤ

 .ٌٗجي جىخُض ألاؾـ وال٣ىاٖض التي جخم ٖلى ؤؾاؾها اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت

ًاص ٖملُاث الخباص٫ ؤنبذ الٗالم الظي وِٗل ُٞه نٛحرا لخُىع وؾاثل الاجها٫ واػص مىا٦بت مخُلباث الٗىإلات: .ب

بحن الضو٫ واهدكاع قغ٧اث مخٗضصة الجيؿُت، لهظا جُلب مً اإلاداؾبت مىا٦بت َظٍ الخُىعاث بةوكاء مىٓمت مهىُت 

 حٗجي بكاون اإلاداؾبت ٖلى مؿخىي ٖالمي؛

لُت ؤن ج٣ىم بمىذ ٢غو .جلبُت مخُلباث اإلامىلحن: ج  ى بال للخىؾ٘ في ٖملُاتها ووكاَاتها، ولُم٨ً للماؾؿاث الخمٍى

ل. وال ًم٨ً ؤن ج٩ىن َظٍ الضعاؾت بال في يىء  في يىء صاعؾت واُٞت لل٣ىاثم اإلاالُت للميكإة التي جدخاج بلى جمٍى

٣ا إلاٗاًحر مداؾبُت صولُت مىخضة؛  ٢ىاثم مالُت ٢ض ؤٖضث ٞو

إلاٗلىماث اإلاداؾبُت بن مً ه٣اٍ الازخالٝ اإلاهمت في ألاؾىا١ اإلاالُت هي ؤلاٞهاح ًٖ ا الضزى٫ بلى ألاؾىا١ اإلاالُت:.ص

وؤؾالُب بٖضاصَا، لظا ٞةن ْهىع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت بػالت َظا الازخالٝ، وؤنبذ لؼاما ٖلى الكغ٧اث الالتزام 

 .باإلاٗاًحر الضولُت في ؾبُل الضزى٫ بلى ألاؾىا١ اإلاالُت الضولُت والؿماح لها بم٩اهُت بصعاج اؾمها في َظٍ ألاؾىا١

ٖىضما ًخم بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت ٖلى ؤؾـ  ٩اهُت وحىص جهىع مىخض ومكتر٥ لل٣ىاثم اإلاالُت:٢ابلُت الٟهم وبم.و

ضا مً الخىيُذ وؤلاٞهاح ٖلى ألاؾـ التي ؤٖضث ال٣ىاثم اإلاالُت  ال مسخلٟت  خُلب طل٪ مٍؼ ًم٨ً ٞهمها و٢غاءتها، ٍو

ضم نالخُتها اجساط ال٣غا ى ٖلى ؤؾاؾها، وبالخالي ٚمىى ال٣ىاثم اإلاالُت ٖو ظا ًدىافى م٘ الهضٝ الغثِسخي َو عاث، َو

 يغوعة جؼوٍض بمٗلىماث مىزى٢ت ومالءمت؛

: مثل ؤؾٗاع نٝغ الٗمالث، ٞال ًم٨ً جغحمت .بًجاص مٗلىماث مىخضة للخٗامل م٘ ال٣ًاًا الٗاإلاُت اإلاكتر٦تٌ

ًجب ؤن ٩ًىن طل٪ في ْل  ال٣ىاثم اإلاالُت بىاءا ٖلى ٢ىاهحن ومٗاًحر مدلُت، خُث ج٣ٟض ٖىضَا زانُت اإلا٣اعهت، ول٨ً

 جىحه ٖالمي مىخض ٌٗبر ٖىه باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت.

.الخىحه الضولي هدى جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام 2  

 2007)ؾىت  IFACحؿعى الٗضًض مً صو٫ الٗالم لخُب٤ُ ؤًٞل اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت في ال٣ُإ الٗام و٢ض خضص (

اث اججاٍ  اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  ٦ما ًىضخه الجضو٫ الخالي 05في جهيُٟاث الضو٫   :مؿخٍى

 : مى٠٢ بٌٗ صو٫ الٗالم مً جبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت1الجضو٫ ع٢م

٤  IPSASصو٫ لها مٗاًحر وؾُاؾاث مداؾبُت مخ٣اعبت م٘  ٞو

 ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١

الىالًاث اإلاخدضة  -اإلاخدضةاإلامل٨ت  -هُىػلىضا -٦ىضا -اؾترالُا

٨ُت  ألامٍغ

٣ا ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اويٗذ بٌٗ الخٗضًالث ٖنها  صو٫ جبيذ ٞو

 IPSASفي خالت الًغوعة 

 -بؾباهُا -عوؾُا -عوماهُا -الٟلبحن -بحرو -الجروٍج -ؤطعبُجان -َىلىضا

ؿغا  حؼع ٧اًمان -ؾَى

٤ جُب٤ُ  ٣ا ألؾاؽ الاؾخد٣ا١ وؤن لضيها IPSASصو٫ ٖلى ٍَغ ٞو

اب َغ ٗاث لخمٍغ  ٌٗ الدكَغ

 -حؼع اإلاالض٠ً -الهحن -٦مبىصًا -بىٛالصف -ألاعحىخحن -ؤلباهُا

ىاي -ؤو٦غاهُا -ُٞدىام -مىٛىلُا  بغباصوؽ -ؤوعٚو

ا -الؿلٟاصوع  -جُمىع الكغ٢ُت -٢برم صو٫ جبيذ مُٗاع ألاؾاؽ الى٣ضي  الىِبا٫. -اإلاٛغب -مالحًز

٤ جُب٤ُ ألاؾاؽ الى٣ضي زم الاهخ ٣ا٫ بلى جُب٤ُ صو٫ ٖلى ٍَغ

 مٗاًحر ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١

ا -م٣ضوهُا -اإلاجغ -ٚاها -ٚامبُا -ُٞجي -ؤعمُيُا  -با٦ؿخان -هُجحًر

اله٩ا  ؤٞٛاوؿخان -ؾٍغ
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٘ بنالخاث مالُت ومداؾبُت جخًمً ألازظ بــ  صو٫ لضيها مكاَع

IPSAS 

 -عواهضا -هامُبُا -مىػمب٤ُ -مىعؽ ًىف -مالىي  -٦ُيُا -الجؼاثغ

٣ُا ىضا -جزاهُاج -حىىب بٍٞغ مبابىي  -ػامبُا -ؤٚو  -بهضوهِؿُا -الهىض -ٍػ

ا٦ُا -لبىان -لخىاهُا -٧اػازؿخان -حاما٩ًا  ؾلٞى

Source: International Fédération of Accountants, IPSAS adoption by governments, IFAC, New York, 

2007 

جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  هدى  مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ؛ هالخٔ بإن الٗضًض مً الضو٫ جىحهذ    

الصعا٥ َظٍ الضو٫  مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام؛ حاء هدُجت  هدى لل٣ُإ الٗام، َظا الخىحه الضولي 

ا َظا الخىحه،  تيزانت ُٞما ًخٗل٤ بخد٤ُ٣ قٟاُٞت ومهضا٢ُت ومالءمت اإلاٗلىماث ال،لٟىاثضٍ ال٨بري  َغ ًٞى

 .ُلباث الٗىإلات وبًجاص ؤؾالُب مىخضة للخٗامل م٘ ال٣ًاًا الٗاإلاُت اإلاكتر٦تباإلياٞت بلى مىا٦بت مخ

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت3 : حؿاَم مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في . مؿاَمت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في جٍُى

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت للضو٫ مً زال٫ ما ًلي:  ال٣ُإ الٗام في جٍُى

: مً زال٫ جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ًخم ت الجضًضة للمداؾبت الٗمىمُتألاؾـ و اإلاباص ؤ.

اصة  خماصاث التي حؿاَم في ٍػ ت ألامىا٫ اإلاسههت اإلاُب٣ت في اإلاداؾبت الٗمىمُت والاهخ٣ا٫ الى مداؾبت الٖا غ هٍٓغ جٍُى

ٗالُت اؾخسضام اإلاىاعص الٗمىمُت بخىححهها هدى لخىُٟظ البر  امج ، و الاهخ٣ا٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي بلى ؤؾاؽ ٦ٟاءة ٞو

الاؾخد٣ا١ الظي ٌؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ ؤلاٞهاح ال٩امل ًٖ خ٣ى١ والتزاماث الضولت  ومخابٗت الاَخال٧اث والاؾدثماعاث 

مباصت مداؾبُه حضًضة جمثل هٟـ اإلاباصت  اإلاٗخمضة  في مداؾبت  جيلى٣ضي اإلاٗخمض، باإلياٞت بلى جب٨ٖـ  ألاؾاؽ ا

ٕ الخام ( ٦مبضؤ الهض١ ،الاهخٓام ومبضا الخُُت ...) بضال مً اإلاباصت اإلاٗخمضة ٖلحها في بَاع هٓام اإلاداؾبت ال٣ُا

 ).134-133، م م2020-2019الٗمىمُت الخالي(٢اضخي، 

اخخىث مٗاًحر  الخهاثو الىىُٖت للمٗلىمت اإلاداؾبُت في ْل مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام: .ب

ُت للمٗلىماث التي جدخىحها ال٣ىاثم اإلاالُت ل٩ي ج٩ىن مُٟضة اإلاداؾبت  الضولُت في ال٣ُإ الٗام ٖلى الخهاثو الىٖى

ُت ُٞما ًلي:(ٖبضوؽ،  )311، م2018إلاؿخسضمحها، وجخمثل الخهاثو الىٖى

 اإلاالءمت؛ 

 ال٣ابلُت للٟهم؛ 

 الخمثُل الهاص١؛ 

 الخى٢ُذ اإلاىاؾب؛ 

 ال٣ابلُت للم٣اعهت؛ 

 ال٣ابلُت للخد٤٣. 

ُت للمٗلىمت اإلاداؾبت الخ٩ىمُت في ْل مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  ًم٨ً مالخٓت ان الخهاثو الىٖى

ب اإلاماعؾاث  ُت للمٗلىمت اإلاداؾبت في مداؾبت ال٣ُإ الخام وبظل٪ ٞهي حؿعى الي ج٣ٍغ هي هٟـ الخهاثو الىٖى

 اإلاداؾبُت في ال٣ُاٖحن.
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غ مس .ج بن اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ال٣ُإ الٗام غحاث اإلاداؾبت الٗمىمُت : مؿاَمت اإلاٗاًحر في جٍُى

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت مً زال٫ جدؿحن الغ٢ابت الضازلُت والكٟاُٞت ُٞما  ًخٗل٤  مً قاجها ؤن حؿاَم في جٍُى

حر مٗلىماث ًٖ الخ٩ال٠ُ والتي مً قاجها جضٖم جدؿحن ؤلاص اعة ٖلي ؤؾاؽ الىخاثج ،باإلياٞت بٗىانغ اإلاحزاهُت، وجٞى

الي جدؿحن الاحؿا١ و٢ابلُت ال٣ىاثم اإلاالُت للم٣اعهت هدُجت اإلاخُلباث الخٟهُلُت والاعقاصاث الىاعصة في ٧ل مُٗاع، 

اع   :مىضخت في الجضو٫ اإلاىاليوال٣ىاثم اإلاالُت التي ًجب ٖلى والىخضاث الخ٩ىمُت اٖضاصَا يمً َظا الَا

٤ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام: ال٣ىاث2جضو٫ ع٢م ال  م اإلاالُت للمداؾبت الح٨ىمُت  ٞو

 اإلادخىي    ال٣ىاثم اإلاالُت 

ش  ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي)اإلاحزاهُت( جًم اإلاىاعص اإلاالُت لهالر اإلايكإة الٗامت والخ٣ى١ اإلاترجبت ٖلحها ٝ جاٍع

غ اإلاالُت  بٖضاص الخ٣اٍع

جًم مٗلىماث ًٖ ج٩ال٠ُ الخضماث التي ج٣ىم بخ٣ضًمها ومهاصع  خاثج(٢اثمت ألاصاء اإلاالي)حضو٫ الى

غ اإلاالُت  اؾترصاص َظٍ الخ٩ال٠ُ ( ؤلاًغاصاث) زال٫ ٞترة بٖضاص الخ٣اٍع

جخًمً مٗلىماث ًٖ ؤصاء اإلايكإة اماللي وؾُىلتها وويٗها مً هاخُت  ٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت

اؾخسضام الى٣ضًت زال٫ ٞترة الٗؿغ اماللي و٦ما جبحن َظٍ ال٣اثمت ٦ُُٟت 

غ اإلاالُت بما في طل٪ ألامىا٫ اإلا٣تريت و٦ُُٟت ؾضاصَا  بٖضاص الخ٣اٍع

اتها في ٞترة بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت ٢اثمت الخٛحراث في اإلاغ٦ؼ اإلاالي  حٗغى الخٛحراث في بىىصَا في وحؿٍى

حر مالُت ًٖ بىىص ال٣ىاثم  اإلاالخٓاث اإلاالُت جخًمً بٞهاخاث بياُٞت مالُت ٚو

 الؿاب٣ت

مً اٖضاص الباخثحن اٖخماصا ٖلي: زالض حما٫ الجٗاعاث، مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام  اإلاهضع:

IPSAS،89_88، م م2018،الُبٗت ألاولى، الجؼء ألاو٫، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن. 

غ ٢ضعاث ؤلاباٙل اإلاالي إلاىا٦بت اخخُاحاث : . مؿاَمت اإلاٗاًحر في جد٤ُ٣ ؤلاباٙل اإلاالي الح٨ىميو بن مداولت جٍُى

غاٝ  ت إلاسخل٠ ألَا حر اإلاٗلىماث الًغوٍع غ واؾخسضام ؤصواث جدىاؾب وال٣ضعة ٖلى جٞى اإلاؿخسضمحن ًخُلب جٍُى

غ التي حغي ٞحها الٗمل َى اؾخسضام ؤؾاؽ مداؾبي ؤ٦ثر  اإلاؿخُٟضة، و٧ان مً ؤبغػ ألاصواث الغثِؿُت لٗملُت الخٍُى

لغوهت وقمىلُت في مخابٗت ما ًدضر في بَاع الخ٩ىمتم  .)172-171م م. ،2011،الصجحري  ،(خَى

ومً مخُلباث جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام َى اؾخسضام ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ لخماقُه م٘     

مدلُت ٖلى هدى ٖلمي مؿخلؼماتها، ٞاإلاؿاَمت في نُاٚت مٗاًحر مداؾبُت لل٣ُإ الٗام بك٩ل ؾلُم م٘ ؤي بِئت 

خىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر الضولُت إلاداؾبت ال٣ُإ الٗام  ض في ؾاإلات ألاصواث الٟاٖلت لخد٤ُ٣  IPSASؾلُم ًخماشخى ٍو ًٍؼ

ا وحهخم بها ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي الظي ًىهب اَخمامه خى٫ جلبُت  ؤَضاٝ ألاهٓمت اإلاداؾبُت الٗمىمُت التي ًٓهَغ

٤ زهىنُت  .)221م  ،2020،(ٖبىصالبِئت اإلادلُت خاحاث اإلاؿخسضمحن ٞو

: ان جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  مؿاَمت اإلاٗاًحر في جُب٤ُ ماقغاث الخدلُل اإلاالي لل٣ىاثم اإلاالُت الح٨ىمُت .ٌ

خطر حلُا ٧ىن ان  في ال٣ُإ الٗام ٌؿمذ بةم٩اهُت جُب٤ُ ماقغاث الخدلُل اإلاالي في هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت، ٍو

ا اإلاُٗاع ألاو٫ ال٣ىاثم ا ، ٌٗخمض ٖلى مٗلىماث مالُت حٗخمض ٖلى ؤلاٞهاح اإلاالي ومُُٗاتها IPSAS1إلاالُت التي ًهضَع
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لل٣ُمت الٗاصلت، ٦ما ؤن ق٩ل ال٣ىاثم اإلاالُت حؿاٖض ٖلى اؾخسضام  ٘مغجبِ بالؿى١ اإلاالي ٧ىن الخ٣ُُم ًسً

ٗالُت اؾخسضا  .)344م ،2014،(الؿٗضيم اإلاىاعصماقغاث الخدلُل اإلاالي التي حؿمذ ٣ًُاؽ ٦ٟاءة ٞو

 : الخجغبت اإلاٛغبُت   في جبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗامزاهُا 

اع جم بنضاع ال٣اهىن الًٗىي ع٢م      13-130قٕغ اإلاٛغب في مكغوٕ َمىح إلنالح اإلاالُت الٗامت، وفي َظا ؤلَا

حُٛحر حظعي لدؿُحر ألامىا٫ الٗمىمُت باإلاٛغب خُث ًغ٦ؼ ٖلي  الظي ًدمل في َُاجه(LOLF )  اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت

ت في  جدؿحن ؤصاء ؤلاصاعاث الٗمىمُت،  وفي َظا الهضص جم بَال١ مكغوٕ بنالح مداؾبت الضولت  ٦مكغوٕ طو ؤولٍى

 31صةبَاع ٖملُت جدضًث هٓام اإلاالُت الٗامت، بؿبب الضوع اإلادىعي للمداؾبت يمً اإلاالُت الٗامت، خُث ههذ اإلاا

ٖلي بخضار زالر ؤهىإ مً اإلاداؾبت: مداؾبت ٖامت مبيُت ٖلي ؤؾاؽ  13-130مً ال٣اهىن الًٗىي الجضًض

الاؾخد٣ا١، مداؾبت محزاهُت (مداؾبت نىضو١) مبيُت ٖلي ألاؾاؽ الى٣ضي جخ٠ُ٨ م٘ مخُلباث الدؿُحر الٗمىمي 

ج مً خؿاباث  31الجضًض،  ومداؾبت جدلُل ج٩ال٠ُ البرامج وألاوكُت، وو٤ٞ اإلااصة ٞان خؿاباث الضولت هي مٍؼ

 . اإلاحزاهُت وخؿاباث اإلاداؾبت الٗامت ومداؾبت الخ٩ال٠ُ

٦ما حاء في هٟـ اإلااصة ؤن خؿاباث الضولت ًجب ؤن ج٩ىن مىخٓمت وناص٢ت وحُٗي نىعة خ٣ُ٣ت ًٖ الظمت       

 خؿاباث الضولت.اإلاالُت للضولت و ؤصائها اإلاالي، ٦ما ًخىلى مجلـ اإلاداؾبت اإلاهاص٢ت ٖلي 

: هٓغ ا إلادضوصًت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت الخالي  في اإلاٛغب . صواٞ٘ بنالح اإلاداؾبت الٗمىمُت في اإلامل٨ت اإلاٛغبُت1

حر اإلاٗلىماث اإلاالُت التي جخه٠ بالجىصة واإلاىزى٢ُت، بؿبب ا٢خهاع الدسجُالث اإلاداؾبُت ٖلى حسجُل  وعجٍؼ ًٖ جٞى

اث واإلا٣بىياث صون حسجُل الخ٣ى١ والالتزاماث، وبضون بم٩اهُت ،  اإلاٗامالث طاث ألازغ الى٣ضي وبالخالي جدب٘ اإلاضٖٞى

ى ما ٤ٌُٗ اهخاج مٗلىماث حؿمذ بخ٣ُُم الىخاثج اإلاد٣٣ت و٢ُاؽ ألاصاء واجساط ال٣غاعاث في  جدب٘ ؤمال٥ الضولت، َو

ي ٌٗض مً ألاهٓمت  اإلاداؾبُت الخ٣لُضًت ال٣ُإ الخ٩ىمي، بط ان الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي اإلابجي ٖلى الاؾاؽ الى٣ض

 ,Hantem) ٣ى١ والتزاماث الضولت اإلاؿخ٣بليخالتي ال جخىا٤ٞ ومخُلباث الجىصة اإلاداؾبُت  ٧ىهه ال ًغاعي حسجُل 

2017, p. p3) 

ٕ بنالح اإلاداؾبت في اإلاٛغب خى٫ : ًخمدىع مكغو  :ؤَضاٝ مكغوٕ بنالح مداؾبت الضولت في اإلامل٨ت اإلاٛغبُت 2

ٗاث وال٣ىاهحن  مغ٦باث عثِؿت جخمثل في مداولت بخضار ج٣اعب م٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ْل اخترام الدكَغ

ىُت ا ؤَم ؤَضاٝ اإلاكغوٕ   الىَىُت والبِئت اإلادلُت، وحؿهُل صمج مداؾبت الضولت في اإلاداؾبت الَى ، و ًم٨ً بًجاَػ

 (finances, 2022) ُٞما ًلي:

 جدب٘ حمُ٘ الٗملُاث اإلاالُت للضولت بض٢ت؛ 

 الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت اإلاداؾبُت واإلاالُت اإلاىزى٢ت وفي الى٢ذ اإلاىاؾب؛ 

 بصزا٫ مىٓىع الظمت اإلاالُت إلاداؾبت الضولت ومداؾبت الاؾخد٣ا١؛ 

 حؿهُل مغا٢بت مالُت الضولت وحٗلها ؤ٦ثر قٟاُٞت؛ 
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لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ وإلهجاح مكغوٕ بنالح  مداؾبت الضولت  في اإلاٛغب  مداوع بنالح مداؾبت الضولت في اإلاٛغب: .3

جم وي٘ زُت جخمغ٦ؼ خى٫ وي٘ بَاع مداؾبي مغحعي، بٖضاص محزاهُت اٞخخاخُه و اصزا٫ الخهض٤ً ٖلى خؿاباث 

 الضولت .

 في الضولت مداؾبت ٞان 13-130الجضًض الخىُٓمي اهىن ال٣ مً 31 اإلااصة خؿب :ألابٗاص زالزُت مداؾبت ٖخماصا ؤ.

 مداؾبت بلى باإلياٞت الضولت، ٖملُاث إلاجمل ٖامت ومداؾبت والى٣ٟاث لئلًغاصاث محزاهُت مداؾبت مً جخ٩ىن  اإلاٛغب

 .البرامج بَاع في بها اإلالتزم ألاوكُت مسخل٠ ج٩ال٠ُ لخدلُل

 اإلاحزاهُاجُت اإلاداؾبت: 

 الضولت ج٣ىم" ؤن ،ٖلى للمالُت الجضًض الخىُٓمي ال٣اهىن  مً 31 اإلااصة مً ألاولى ال٣ٟغة في اإلاٛغبي اإلاكٕغ هو    

 ٖملُاث جىُٟظ بمخابٗت مخٗل٤ مٗلىماث هٓام  اإلاداؾبت َظٍ حك٩ل ،"والى٣ٟاث لئلًغاصاث محزاهُت مداؾبت بمؿ٪

٤ ألازحرة َظٍ حسجُل ًخم اإلاحزاهُت،  ٖىض الى٣ٟاث وحسجُل الخدهُل ىضٖ ؤلاًغاصاث حسجُل ؤي  الى٣ضي ألاؾاؽ ٞو

 حسجُل اَاع في اإلاحزاهُاث اإلاداؾبت ٖلى اإلاٛغبي اإلاكٕغ مداٞٓت وجىضعج ،(Bouvier, 2017/2018, p. 487) الضٞ٘

لى الؿىت، ٫ َى  والى٣ٟاث  للمضازُل اإلاُاب٣ت اإلاداؾبُت ال٣ىاٖض وحكمل  اإلاحزاهُت  اٖخماصاث  جىُٟظ وجدب٘  َظا ٖو

 ).83م ،2016،خؿىن  (الهىضو١  ؤؾاؽ ٖلى الؿىت َى٫  حزاهُتاإلا مداؾبت الضولت جمؿ٪ الىدى

 ؾىضاث وانضاع الى٣ٟاث اٖخماصاث اؾتهال٥ بدسجُل ألاو٫  ًخٗل٤ حاهبحن اإلاحزاهُت داؾبتم جخًمً وبظل٪   

٤ ًٖ وجمؿ٪ اإلاحزاهُت في اإلا٣ضعة لئلًغاصاث باليؿبت الخدهُل ، آلامغ َٝغ مً البؿُِ ل٣ُضا ٍَغ  والجاهب بالهٝغ

٤ ًٖ جمؿ٪ والتي نىضو١  مداؾبت في ًخمثل آلازغ  تهخم والتي الٗمىمي اإلاداؾب َٝغ مً اإلاؼصوج ال٣ُض ٍَغ

٤ والى٣ٟاث ؤلاًغاصاث بدسجُل  . Hernu,2018,p45) ( الى٣ضي ألاؾاؽ ٞو

 الٗامت اإلاداؾبت: 

 ال٣اهىن  مً 31 اإلااصة مً الثاهُت ال٣ٟغة وخؿب الضولت، مداؾبت لىٓام سخيألاؾا اإلادىع  الٗامت اإلاداؾبت حٗخبر     

 ؤَم ٞهي وبالخالي ،"ٖملُاتها إلاجمٕى باليؿبت ٖامت مداؾبت بمؿ٪ ٦ظل٪ ج٣ىم " .الٗامت للمالت 13 -130 الخىُٓمي

ب بجم٘ ج٣ىم خُث وؤقمل، ٣ت مداؾبُت صٞاجغ في الضولت وكاَاث ٧ل وجبٍى  مداؾبي هٓام ىٖل حٗخمض مىخٓمت بٍُغ

غ اإلاالُت، الخغ٧اث بجمُ٘ حهخم الظي اإلاد٨م والدؿُحر ومخ٩امل، ص٤ُ٢  ).84م ،(خؿىن مىزى٢ت مالُت مٗلىماث وجٞى

داؾبت ٣ًىم ٖلى مبضؤ الخ٣ى١ اإلامً ال٣اهىن الخىُٓمي الؿال٠ الظ٦غ ٖلى ان َظا الىٕى مً  33و٢ض ههذ اإلااصة 

 ·والالتزاماث ؤي ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١

 الخدلُلُت اؾبتاإلاد: 

 ٖلى ج٣ىم بدُث اإلاسخلٟت، الدؿُحر مهالر مؿخىي  ٖلى ألاوكُت ٢ُمت جدلُل ؤي الاوكُت، ج٩ال٠ُ بخدلُل جغجبِ 

 م٘ اإلاؿخٗملت الىؾاثل بغبِ وحؿمذ اإلاسخلٟت، لؤلوكُت اإلاسههت الىؾاثل مجمٕى خى٫  للبرإلاان مٗلىماث ج٣ضًم

ااإلاد٣٣ت الىخاثج وم٘ اإلاغج٣بت ألاَضاٝ  ).232م ،2017/2018،بت(بَى

م٨ً"... ٖلى 13-130 الخىُٓمي ال٣اهىن  مً 31 اإلااصة مً الثالثت ال٣ٟغة ههذ و٢ض     مداؾبت جمؿ٪ ؤن للضولت ٍو

٘ مسخل٠ ٧لٟت لخدلُل  في ًخمثل َام امخُاػ للضولت اإلاٛغبي اإلاكٕغ زى٫  ٣ٞض وبظل٪ ،"البرامج بَاع في اإلاضعحت اإلاكاَع

 ·الخدلُلُت اإلاداؾبت مؿ٪
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 البرامج، يمً بها اإلالتزم ألاوكُت ج٩لٟت و٢ُاؽ لخدلُل الٗامت اإلاداؾبت مسغحاث ٖلى اإلاداؾبت َظٍ حٗخمض   

ً وجم٨ً ت الٗمىمُت ؤلاصاعاث ؤصاء ج٣ُُم ٖلى البرإلاان هىاب حؿاٖض ٦ما البرامج وحؿُحر مغا٢بت مً اإلاؿحًر  جُىع  ومٗٞغ

 .)Gilles,2009,p164(والبرامج ألاوكُت ج٩ال٠ُ

 اؾتهال٥ بمخابٗت حؿمذ التي حزاهُتاإلا مداؾبت ٖلي الضولت مداؾبت مسُِ ًغج٨ؼ :الضولت مداؾبت سُِمب.

خماصاث لى اإلاالُت، ٢اهىن  في ٖلحها اإلاىهىم اإلاالُت الٖا  اإلاثبخت، الخ٣ى١  مبضؤ ٖلى جغج٨ؼ التي الٗامت اإلاداؾبت ٖو

خ٩ىن  الٗمىمُت، الخضماث وؤصاء ج٩ال٠ُ جدلُل مً جم٨ً التي الخ٩ال٠ُ جدلُل مداؾبت ٖلى و٦ظل٪  اإلاسُِ ٍو

 في اإلاالُت ال٣ىاثم وجخمثل الخ٩ال٠ُ، جدلُل إلاداؾبت الخاؾ٘ ال٣ؿم زهو ،خُث ؤ٢ؿام حؿٗت مً  للضولت اإلاداؾبي

ىت، جض٣ٞاث حضو٫  ،) والىىاجج الخ٩ال٠ُ( الىدُجت خؿاب حضو٫  اإلاالُت، الىيُٗت حضو٫   الخٍؼ

٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ وو٤ٞ ًخم م ،finances,2022)(اإلاالخٓاث ؿ٪ اإلاداؾبت الٗامت للمسُِ اإلاداؾبي للضولت ٞو

 .IPSASمٗاًحر مداؾبت الضولت اإلاؿخىخاة مً 

  :الاٞخخاخُت اإلاحزاهُتج.

 اإلااصًت الاؾدثماعاث وبخهاء ٖغى زال٫ مً للضولت اإلاالُت الظمت ًٖ ناص٢ت نىعة الاٞخخاخُت اإلاحزاهُت ججؿض

ت  ؤعنضة و٦ظل٪ الضولت التزاماث و٧اٞت للمدؼوهاث، باإلياٞت اإلاالُت، الاؾدثماعاث و٦ظل٪ وج٣ُُمها واإلاٗىٍى

 الخؿاباث.

 التي ؤَمُت ألا٦ثر الخدضًثاث مً الضولت، خؿاباث ٖلى اإلاهاص٢ت جإؾِـ :  ٌٗضالضولت خؿاباث ٖلى الخهض٤ً ص.

 ٚغاع ٖلى ع٢ابُت، َُئت ؤٖلى باٖخباٍع اإلاداؾبت إلاجلـ الخهض٤ً مهمت او٧ل والظي 13-130 الخىُٓمي ال٣اهىن  بها حاء

 في للغ٢ابت الٗلُا اإلااؾؿت َٝغ مً خؿابتها ٖلى اإلاهاص٢ت ازخاعث التي اإلا٣اعهت الخجاعب ومسخل٠ الٟغوؿُت الخجغبت

ظا ،2022 حاهٟي الٟاجذ مً ابخضاء وطل٪ ؾىت ٧ل الخؿاباث نض١ خى٫  عاًه اإلاداؾبت مجلـ ًبضي خُث البالص،   َو

 .الخىُٓمي ال٣اهىن  مً 69 اإلااصة خؿب

غ ٦إؾاؽ اإلاحزاوي الىٓام .ٖهغهت4  في الىخاثج ٖلى اإلاغج٨ؼة البرامج محزاهُت حك٩ل: الٗمىمي اإلاداؾبي الىٓام لخٍُى

 الؿىىاث اإلاخٗضصة البرمجت في اإلاخمثلت ألازغي  الغ٧اثؼ م٘ ،2001في بضؤث الظي اإلاٛغب في اإلاىاػهت بنالح بغامج نمُم

خماصا ا والتي والكغا٦ت، ثوقمىلُت الٖا  )117-116م م  ،2022،( ٖكت:ًلي ُٞما هىحَؼ

غ طل٪ ىٖل ههذ  اإلاحزاهاجُت اإلا٣اعبت زهاثو ؤَم ومً  ، 2008لؿىت اإلاالُت ٢اهىن  ٖغى بمىاؾبت اإلاالُت وػاعة ج٣اٍع

 .اإلاالُت حؿُحر في الىجاٖت وماقغاث بالىخاثج تهخم خضًثت مىهجُت بلي اهخ٣الها َى الجضًضة

خماصاث ُتؤ.قمىل  ا٦بر مغوهت الىػاعاث مً للٗضًض زى٫  الظي والظي 2001 ؾىت مىظ جُب٣ُه في الكغوٕ جم :الٖا

خماصاث في للخهٝغ ت الٖا هم، جدذ اإلاىيٖى ٣هض جهٞغ خماصاث بكمىلُت ٍو ً مىذ  الٖا  الغثِؿحن بالهٝغ ألامٍغ

حن ل في مغوهت والثاهٍى خماصاث جدٍى غة الٖا  .اإلاالُت لىػٍغ مؿب٣ت لخإقحرة الخاحت صون  البىىص بحن اإلاخٞى

 هٓم وحؿخسضم الىخاثج، ٖلي اإلاغج٨ؼة اإلاىاػهت يمً اإلاؿخٗملت آلالُاث ؤَم اخض الخٗا٢ض ٌٗخبر :والكغا٦ت الخٗا٢ض ب.

 ؾٝى باإلاٛغب اإلاالُت وػاعة  و هُىػٍلىضا، و الضاهماع٥ مثل  الا٢خهاصًت والخىمُت الخٗاون  مىٓمت صو٫  في ألاصاء ٣ٖىص

ُت ٦مُت بخ٣ضًم التزامها م٣ابل في للىػاعاث ؤلاهٟا١ في وؾلُت هتمغو  جمىذ  جمغع  ؾٝى اإلا٣ابل في الخضماث، وهٖى

٣ىص الترجِباث َظٍ الىػاعاث  . ؤلا٢لُمُت الىخضاث بلي ألاصاء ٖو
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ب: اإلاضي مخىؾِ الى٣ٟاث بَاع ج. اع ُتالضول اإلاٗاًحر م٘ جخ٤ٟ ه٣ٟاتها مىاػهت حٗل في اإلاٛغبُت اإلاالُت وػاعة جٚغ  إَل

ظا ألاحل، اإلاخىؾِ ؤلاهٟا١  زالر مضي ىٖل الؿُاؾت ؤَضاٝ ٖلي جى٨ٗـ ؾٝى اإلاغنىصة الى٣ٟاث ؤن ٌٗجي َو

 .ؾىىاث

 بصماج ٖلى واإلاىضمج، اإلاٗلىماحي واإلاداؾبي اإلاحزاهُاحي الخضبحر مكغوٕ ًبجي :الٗمىمُت للى٣ٟاث اإلاىضمج الخضبحر ص.

 وخُض مٗلىماحي هٓام صازل الى٣ٟت، في اإلاخضزلحن الٟاٖلحن مسخل٠ َٝغ مً واإلاىػٖت اإلاكتر٦ت ؤلاحغاءاث مجمٕى

ؼ بلي الخضبحر َظا وحهضٝ اإلاىاؾب، الى٢ذ في اإلاٗلىماث بدباص٫ ٌؿمذ  اإلاٗلىماجُت ألاهٓمت مسخل٠ بحن الخىانل حٍٗؼ

خماصاث لخدب٘ اجىماج٨ُُت مٗالجت ويمان الٗمىمُت، الى٣ٟاث جىُٟظ ٖملُت في للمخضزلحن  ألامثل ؾخٛال٫والا  الٖا

 لجمُ٘ مخاخت وججٗلها الى٣ٟاث بُاهاث جل٣اثُا حسجل ، خُت بُاهاث ٢اٖضة  الٛغى لهظا بوكاء جم و٢ض ، للمُُٗاث

غاٝ ٗض باإلهٟا١، التزاما اإلاضًغ بحغاء بمجغص ألَا ُٗي طاجه خض في ٦بحرا اهجاػا َظا َو  اإلاىاػهت ؤصاء لث٣اٞت صٞٗت َو

 ).122م،2022،(مىٓمت الخٗاون الجضًضة

غ ٖلي اإلاٛغب ٖملذ: اإلاٛغب في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر جبني.5  اإلاٗاًحر م٘ ًخىا٤ٞ بما اإلاداؾبي هٓامها جٍُى

ت  بدبجي  الضولُت اإلاداؾبُت اع جدضًض م٘ اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر مً مجمٖى  واخترام اإلاٗاًحر لهظٍ الخهىعي ؤلَا

ُت الخهاثو  مكغوٕ في ipsasمُٗاع 13 بدبجي اإلاٛغب ٢ام خُث)،151، م2014،(الؿٗضياإلاالُت للمٗلىماث الىٖى

 (Idrissi,2018/2018,p239(:٧الخالي وهي الضولت مداؾبت بنالح

 : مٗاًحر مداؾبت الضولت في اإلاٛغب 3الجضو٫ ع٢م

 اإلاغحُٗت  اإلادخىي  اؾم اإلاُٗاع ع٢م اإلاُٗاع

٫ الىخاثج، حضو  اإلاحزاهُت،خؿاب ال٣ىاثم اإلاالُت 01اإلاُٗاع ع٢م 

ىت، اإلالح٤  جض٣ٞاث الخٍؼ

،  IPSAS1مؿخىحى مً 

IPSAS2 

بغاءاث الازترإ، الترازُو، الٗالماث  الاؾدثماعاث اإلااصًت 02اإلاُٗاع ع٢م 

ت، البرامج  الخجاٍع

مٗضة اٖخماصا ٖلى اإلاضوهت 

 IAS 38الٗامت و 

ت 03اإلاُٗاع ع٢م  الاعاض ي، اإلاباوي، اإلايكأث، البنى  الاؾدثماعاث اإلاٗىٍى

خُت، التر٦ُباث الٟىُت ومٗضاث الخد

 الى٣ل

مؿخىحى مً اإلاضوهت الٗامت و 

IPSAS7 

ال٣غوى والدؿب٣ُاث، خ٣ى١ اإلال٨ُت  الاؾدثماعاث اإلاالُت  04اإلاُٗاع ع٢م 

ت في  واإلاؿاَمت ،خ٣ى١ الًٍٗى

 الهُئاث الضولُت.

مؿخىحى مً اإلاضوهت الٗامت و 

IAS22 

ىاة  اإلادخٟٔ بها اإلامخل٩اث اإلا٣خ اإلاسؼوهاث 05اإلاُٗاع ع٢م 

 لالؾتهال٥ ؤو بٖاصة البُ٘

مُاب٤ للمُٗاع الضولي  

IPSAS12 

 IPSAS23مؿخىحى مً   خ٣ى١ الٗمالء وخ٣ى١ الًغاثب خ٣ى١  ألانى٫ اإلاخضاولت 06اإلاُٗاع ع٢م 

ىت الضولت 07اإلاُٗاع ع٢م  ىت زهىم م٨ىهاث زٍؼ ىت ؤونى٫ وزٍؼ مٗضة خؿب ال٣ىاٖض واإلاباصت   زٍؼ

 ٝغ اإلاُب٣ت مً َ

ىت اإلامل٨ت م٘ مغاٖاة  زٍؼ

 زهىنُاث الضولت

ل وج٩لٟت الا٢تراى 08اإلاُٗاع ع٢م   PSAS4مؿخىحى مً / صًىن صازلُت، صًىن زاعحُت صًىن الخمٍى

IAS21/23 
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التزاماث ٢اهىهُت ؤو مٗتٝر بها مً  مسههاث ألازُاع وزهىم ؤزغي  09اإلاُٗاع ع٢م 

 ٢بل الضولت ؤَغاٝ ؤزغي 

خماص ٖلى   الٖا

IPSAS19  وIAS 37 

بلي اعصاث اإلاُلىبت مً ٢بل الؿلُت  ؤلاًغاصاث  الؿُاصًت 10اإلاُٗاع ع٢م 

 مباقغ صون هٓحر

 

 IPSAS23مؿخىحى مً

الاًغاصاث ٚحر اإلاخٗل٣ت بمماعؾت  بًغاصاث ؤزغي ٚحر  ؾُاصًت 11اإلاُٗاع ع٢م 

الؿُاصة والىاججت ًٖ ألاوكُت 

 الٗاصًت

 IPSAS9مؿخىحى مً 

الث،  خ٩ال٠ُال 12اإلاُٗاع ع٢م ج٩ال٠ُ حكُٛلُت، ج٩ال٠ُ الخدٍى

 ج٩ال٠ُ مالُت

مٗضة اٖخماصا ٖلى اإلاضوهت 

 الٗامت

التزاماث، اجٟا٢ُاث هاججت ًٖ  التزاماث زاعج اإلاحزاهُت 13اإلاُٗاع ع٢م

مؿاولُت الضولت اإلاغجبُت بمٗاقاث 

 الخ٣اٖض

مٗضة اٖخماصا ٖلى اإلاضوهت 

 الٗامت

Source: -Fouad Bellaouri Koutbi, Les normes IPSAS et le secteur public, revue de la trésorerie Générale de 

Royaume n8, Aout 2011,p10. 

-Trésorerie Générale du Royaume, Recueil des normes, comptable de l„Etat, Ministère de l„action et des 

comptes publics, Royaume du Maroc. 

خماص ٖلى مٗاًحر اإلاداؾبت ُداؾبت الضولاإلا ؤن مٗاًحرًالخٔ  مً زال٫ الجضو٫  ت  في اإلاٛغب ٢ض جم جهمُمها بااٖل

غ بٌٗ الاؾخثىاءاث  الضولُت في ال٣ُإ الٗام و ٦ظا الاخ٩ام اإلاُب٣ت ٖلى اإلااؾؿاث الهاصٞت لخد٤ُ٣ الغبذ، م٘ جٞى

جبجي ٖضص مدضوص مً مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  اإلاخٗل٣ت ببٌٗ الٗملُاث الخانت بالضولت، ٦ظل٪ ًالخٔ ان اإلاٛغب ٢ض

خباعاث باألوكُت ألا٦ثر ؤَمُت واإلاٗامالث التي جًمً اهخاج  في ال٣ُإ الٗام ٦مغخلت ابخضاثُت، خُث ازظ بٗحن الٖا

 .٢ىاثم مالُت

 اإلامل٨ت في ُتالٗمىم اإلاداؾبت لىٓام اإلاالي ؤلاباٙل ٖلى الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر جبنى .مؿاَمت6

 في الٗمىمُت اإلاداؾبت هٓام ٖلى الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر لخبجي اإلاخى٢ٗت ؤلاًجابُاث مً :اإلاٛغبُت

٤ مالُت ٢ىاثم اهخاج َى اإلاٛغب حر وبالخالي ، ipsasٞو  الى بياٞت الضولت خؿاباث نض١ مبضؤ وجد٤ُ٣ الكٟاُٞت جٞى

حر  .لتللمؿاء الالػمت اإلاٗلىماث جٞى

 تهضٝ: الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر جبني ْل في اإلاٛغبي الٗمىمُت اإلاداؾبت لىٓام اإلاالُت ؤ.ال٣ىاثم

حر الي الىنى٫  بلى الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت إلاٗاًحر ٌؿخجُب مداؾبي لىٓام ويٗها مً اإلاٛغب  مٗلىماث جٞى

 ؤعبٗت زال٫ مً وطل٪ اإلاىاعص، بخسهُو الخانت ال٣غاعاث واجساط لخ٣ُُم، للضولت اإلاالي الىي٘ خى٫  ومىزى٢ت ناص٢ت

 )144م ،2022 ،(ٖبضوؽ:مالُت ٢ىاثم

 الضولت؛ وزهىم ألنى٫  الهاُٞت الىيُٗت ًىضر حضو٫  ق٩ل في ج٣ضم اإلاحزاهُت 

  ٣ضم الىخاثج خؿاباث حضو٫  الضوعة؛ ٖملُاث وعنُض والى٣ٟاث ؤلاًغاصاث ًخًمً حضو٫  ق٩ل في ٍو

  ٣ت ٌٗغى الى٣ضًت، خض٣ٞاثال حضو٫ لُت الدكُٛلُت، الى٣ضًت الخض٣ٞاث جٟهل بٍُغ ت؛ الخمٍى  والاؾدثماٍع

 غ لخ٤  الؿاب٣ت ال٣ىاثم في اإلاٗلىماث وجٟؿحر لٟهم الالػمت اإلاٗلىماث ًٞى
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 إلاداؾبتا هٓام مسغحاث جمثل التي اإلاالُت ال٣ىاثم ان :ال٣غاعاث واجساط للمؿاءلت الالػمت اإلاالُت اإلاٗلىماث ب. جىٞحر

٣ا اإلاٛغبي الٗمىمُت  مخسظي حؿاٖض التي اإلاٗلىماث ٧ل بٗغى حؿمذ الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت إلاٗاًحر ٞو

 مً او اع٢ام ج٣ضم التي ال٣ىاثم يمً اإلاٗلىماث زال٫ مً ؾىاء اإلاالُت إلاىاعصَا الضولت حؿُحر ٦ُُٟت ٖلى ال٣غاعاث

 اجساط وبالخالي واإلاؿاءلت الكٟاُٞت ًد٤٣ َظا و٧ل اإلالخ٤ زال٫ مً ٖجها اإلاٟصر والكغوخاث الخٟؿحراث زال٫

 .الٗام اإلاا٫ اؾخسضام بترقُض حؿمذ التي الغقُضة ال٣غاعاث

٤ الضولت مداؾبت بنالح مكغوٕ ؤَمُت ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً     اإلاٛغب في الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر ٞو

 اإلاٗلىماث حىصة جدؿحن زال٫ مً الضولت محزاهُت وجىُٟظ بٖضاص في ٦برا وجد٨م انض١، مالُت هٓغة بُٖاء في ج٨مً

م اإلاىاَىحن، و اإلاداؾبت ومجلـ والبرإلاان الخ٩ىمت جخل٣اَا التي اإلاالُت  بضؤث والتي اإلاكغوٕ لهظا ال٨بحرة اإلاؼاًا ٚع

 ًىحهها التي للخدضًاث هٓغا نآلا  خض بلى جُب٣ُه ًخم لم اهه بال 2015 ؾىت الخىُٓمي ال٣اهىن  انضاع مىظ ألاولي مٗاإلاه

ل الى٢ذ و٦ظا ًخُلبها التي ال٨بحرة الخ٩لٟت ؤَمها و  .الٍُى

 ٖلى جُب٣ُها لُخم مهممت الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر ان ًخطر ؾب٤ ما زال٫ مً :الخاجمت

 جبجي بلى بالضو٫  الضٞ٘ في ل٨بحرا الضوع  الٗاإلاُت الا٢خهاصًاث قهضجه الظي لالهٟخاح ٧ان  و٢ض ، الٗمىمُت الىخضاث

 ،٦ما الضولُت اإلاداؾبُت اإلاماعؾاث بحن الخىا٤ٞ جد٤ُ٣ في صوع  مً  لها إلاا الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر

ى الٗام اإلاا٫ حؿُحر ٦ُُٟت ًٖ ؤوضر نىعة بةُٖاء حؿمذ الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ ٖلى وباٖخماصَا ؤجها  مً ًدؿً ما َو

ذ وؤزغي  اإلاٗاًحر َظٍ جُب٤ُ باقغث الضو٫  ٞبٌٗ لخ٩ىمُت،ا ألاهٓمت مسغحاث  مسُِ مكغوٕ بٖضاص في قٖغ

٣ا مداؾبي التي باقغث  ، اإلاٛغب هجض الضو٫  َظٍ بحن ومً الٗمىمُت، اإلاداؾبت في اإلاداؾبُت الضولُت للمٗاًحر ٞو

 .ٗاملا ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر جبجي زال٫ مً الٗمىمُت  مداؾبتها انالح

 :والخىنُاث الاؾخيخاحاث

 :٧الخالي هي الضعاؾت َظٍ زال٫ مً بلحها اإلاخىنل الىخاثج

 ؤلاٞهاح جد٤٣ التي الضولُت اإلاداؾبُت اإلاماعؾاث ؤًٞل مً الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر حٗخبر 

 الٗمىمُت؛ اإلاالُت اإلاٗلىماث ًٖ ال٩امل

 غ في الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر حؿاَم  :زال٫ مً الٗمىمُت اإلاداؾبُت ألاهٓمت جٍُى

  غ  الٗمىمُت؛ اإلاداؾبت ٖلحها حٗخمض التي اإلاداؾبُت واإلاباصت ألاؾـ جٍُى

  غ ُت الخهاثو جٍُى  اإلاالُت؛ للمٗلىمت الىٖى

  غ  ؛) اإلاالُت ال٣ىام( الٗمىمُت اإلاداؾبت مسغحاث جٍُى

  الٗمىمي اإلاالي ؤلاباٙل حىصة جدؿحن. 

 لخضٖم ؾُاصي مما اإلاداؾبي هٓامها إلنالح الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت إلاٗاًحر اإلاٛغب يبجيج ؾِؿاَم 

٘ في ِؿاَمؾ خُث الخ٩ىمي ال٣ُإ مؿخىي  ٖلى اإلاالي ؤلاباٙل غ الىزاث٤ حىصة مً الٞغ  جلخو التي والخ٣اٍع

 الىخاثج؛ جد٤ُ٣ مضي ًٖ تاإلاؿاءل ٌٗؼػ  مما ومهضا٢ُت قٟاُٞت ب٩ل للضولت الخ٣ُ٣ُت اإلاالُت الىيُٗت

 : ًلي بما هىصخي ٞةهىا الضعاؾت، َظٍ زال٫ مً بلحها اإلاخىنل الؿاب٣ت الاؾخيخاحاث ٖلى بىاء
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 الٗمىمُت؛ اإلاداؾبت هٓام انالح مجا٫ في الغاثضة الخجاعب مً الاؾخٟاصة 

 غ يغوعة  الانالخاث؛ لخجؿُض الؿُاؾُت ؤلاعاصة جٞى

 الٗام؛ ال٣ُإ في الٗمىمُت اإلاداؾبت هٓام انالح هجاحإل  الخام ال٣ُإ ٦ٟاءاث مً الاؾخٟاصة 

 الانالح؛ ٖملُت هجاح لًمان الٗمىمي اإلاىػاوي و اإلاداؾبي ؤلانالح جؼامً يغوعة 

 ٗاث ال٣ىاهحن دُحنج ٘ جُب٤ُ ومخُلباث ًخالءم بما والدكَغ  .الانالح مكاَع

 اإلاغاحـــ٘:    ٢اثمت 

     اإلاغاح٘ باللٛت الٗغبُت:

مجلت الا٢خهاص والخىمُت ئ ، يغوعة جدضًث هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت،)2014( .ؿٗضيؤخمض ًىؾ٠ ال )14

ت،  .344،م02البكٍغ

ابت  )15 صعاؾت  ، ؤلانالخاث اإلاالُت في اإلاٛغب وعَان الخضبحر الجُض للى٣ٟاث الٗمىمُت،)2017/2018(.مدمض  بَى

ت م٣اعهت، ؤَغوخت لىُل ال٨خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام،خامٗت ؾ ُضي مدمض ابً ٖبض هللا ٞاؽ، جُب٣ُُت هٍٓغ

 ·232اإلاٛغب،

ل٣اهىن اإلاالُت: صعاؾت  13-130، مؿخجضاث مداؾبت الضولت ٖلى يىء ال٣اهىن الخىُٓمي )2016(.اخمض خؿىن  )16

 ·83م٣اعهت، ؾلؿلت صعاؾاث اإلاجلت اإلاٛغبُت للضعاؾت ال٣اهىهُت الا٢خهاصًت، الاٞخخاحي، 

 صاع ألاو٫، الجؼء ألاولى، ،الُبٗتIPSAS الٗام ال٣ُإ في الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر ،)2019(الجٗاعاث حما٫ زالض )17

    .41-37 ألاعصن، ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ نٟاء

ل، ٖالوي الصجحري    )18 ، ؤلاباٙل اإلاالي الخ٩ىمي في الٗغا١ الىا٢٘ )2011(.خمض ًدحى ٖبض َلال، مدمض خَى

ُحن واإلاض٣٢حن في صًىان الغ٢ابت اإلاالُت، مجلت جىمُت واإلاٗى٢اث، صعاؾت مُضاهُت آعاء ُٖىت مً اإلاداؾبحن الخ٩ىم

        .172-171،  )33(، 102الغاٞضًً، حامٗت اإلاىنل، 

،اججاَاث ٖهغهت هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ للخىا٤ٞ ومٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت )2018(.ٖبضوؽ بًمان )19

 .311،  )3(،05اإلاجلت الٗاإلاُت لال٢خهاص والخجاعة،  في ال٣ُإ الٗام،

غ هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت )2020(.ٖبىص مُلىص    )20 ، مخُلباث جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  لخٍُى

، ؤَغوخت -صعاؾت اؾخُالُٖت ألعاء ُٖىت مً ألا٧اصًمُحن واإلاهىُحن-وؤزٍغ ٖلي جغقُض الى٣ٟاث الٗمىمُت في الجؼاثغ

ت، جسهو ما ت ص٦خىعاٍ في الٗلىم الخجاٍع لُت ومداؾبت،حامٗت اصعاع،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع

لىم الدؿُحر،         .221ٖو

 ،مداولت ج٣ُُم هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت في الجؼاثغ ٖلى يىء اإلاماعؾاث الضولُت الؿلُمت ،)2022(.ٖكت ُُٞمت )21

،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت 3لجؼاثغ حامٗت ا مالُت ومداؾبت،بصاعة  ، جسهو ؿُحرؤَغوخت ص٦خىعاٍ في ٖلىم الد

لىم الدؿُحر،  ت ٖو  .   117-166والٗلىم الخجاٍع
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غاء )22 اهاث جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام في الجؼاثغ، )2019/2020(.٢اضخي ٞاَمت الَؼ ، َع

الا٢خهاصًت والٗلىم  ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في ٖلم الدؿُحر، جسهو جض٤ُ٢ ومغا٢بت حؿُحر، حامٗت الجؼاثغ، ٧لُت الٗلىم

لىم الدؿُحر، ت ٖو  .134 – 133، 2020-2019الخجاٍع

، اججاَاث بصاعة اإلاالُت الٗامت في مى٣ُت "اإلاُىا"، )2020(مىٓمت الخٗاون والخىمُت الا٢خهاصًت )23

https://www.oecd.org/mena/governance/48634357  ،123. 

 اإلاغاح٘ باللٛت ألاحىبُت: 

24) Hantem. A ،(2017). l„apport d„une comptabilité d„exercice à l„aune de la nouvelle réforme de la 

LOLF au Maroc, article publirer par l„université de Hassan 2, Maroc, 3. 

25) Ministère de l„Economie et des finances, Royaume du Maroc(2022).  

26) Michel ,B. & Esclassan, M. (2017/2018 ), finances publiques finances publiques ,  lextenso-

editions, 16,France,487. 

27) Hernu, P.(2014) Comptabilité Publique, Théorie, Pratique Et Evolution Du Système De 

Comptabilité Publique En France, 45. 

28) Idrissi, A.(2018/2019)Condition d„ application des normes IPSAS au Maroc en comparaison avec 

la Belgique, thèse de Doctorat  en science de gestion, Université Iben Zohr, ENCG, Agadir, Maroc, 239. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 338 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

 ٤ ججاعب صو٫ ؤحىُت عاثضة في مجا٫ الخدى٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي بلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ٞو

 : الضواٞ٘ والىخاثجIPSASلٗام مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ ا

The Experiences of leading foreign countries in the field of transition from cash basis 

to accrual basis according to IPSAS: motives and results 
باهت ٞخدُتص.  / الجؼاثغ03الجؼاثغ /حامٗت بٖى

Dr.bouabbana fethia/ University of Algiers 03 / Algeria 

  / الجؼاثغ03الجؼاثغ /حامٗت . خؿُاوي ٖبض الخمُضص.ؤ

Dr.hassiani abdelhamid/  University of Algiers 03 / Algeria 

 

 ملخو الضعاؾت: 

     ٣ ت التي جم تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى اؾخٗغاى ٖملُت الاهخ٣ا٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي بلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١  وخاالث جىُٟظَا وجبُان الٍُغ

ت مً الضو٫   طل٪ في في الؿبا٢ت حٗخبر  التي  هیىػیلىضا مً ٧لججغبت  جخمثل في و الغاثضة في َظا اإلاجا٫، ألاحىبُت بجباٖها مً ٢بل مجمٖى

ما اإلامل٨ت وججغبت الٗالم ؤهداء حمی٘  ؾىىاث في ثباصع  ألجها ألاولى التي الضولي  الهٗیض ٖلى الاَخمام مً ٦ثحرا حظبذ ججغبخان اإلاخدضة، َو

التي ال ج٣ل ججغبتها  ٞغوؿاججغبت وجلحهما   ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١،  IPSASجبجى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  بلى الدؿٗیىاث

ؤَمُت ٖجهما، خُث ؾى٣ىم بالخٗٝغ ٖلى صواٞ٘ ٧ل صولت في جبجي ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١، والىخاثج التي جىنلذ بلحها والى٢ذ الٟٗلي الظي جم 

مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت اؾخٛغا٢ه للخدى٫ ال٩امل، م٘ اؾخسالم ؤَم الضعوؽ التي ًم٨ً ؤن حؿخُٟض مجها ؤي صولت هي بهضص جبجي 

 IPSASلل٣ُإ الٗام 

ل٠ُ الخ٩ا ال٣ضعة ٖلى جدضًض ؤوحه ال٣هىع فيبلى ؤن ؤلانالخاث الىُىػٍلىضًت في مجا٫ اإلاداؾبت الٗمىمُت  ٢ض خّؿيذ  لجم الخىن        

خماصاث ؼ اإلاؿاءلت والٖا ا في حؿدىض خیث قغ٦ت، حؿحر و٦إجها خالیا محزاهیتها ، ٦ما ؤن هیىػیلىضا حؿحرمً الخضماث الٗامت وحٍٗؼ  ٖلى حؿیحَر

 ٨مالخ ٢ُإ بةنالح بضءا ج٣غیبا، ؾىىاث بؿب٘ ٞل٣ض هٟظث َظا الخدى٫ في ٞترة ج٣ضع ب ممل٨ت اإلاخدضة، ؤما باليؿبت  للاإلاالیت  الظمت ههج

ٟحن، ل٣ض ٖملذ  اإلاضیغیً جضعیب في لالؾدثماع یخُلب ؤمىالا  الث٣افي اإلاغ٦ؼیت، ٦ما ؤن الخٛیحر بالخ٩ىمت واهتهاءا اإلادلي ً وختى اإلاْى واإلاؿحًر

اؽ جضعیجیا مً زال٫ اٖخماص ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاٗض٫ زم الاهخ٣ا٫ بلى ؤؾ الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ بصزا٫ اإلامل٨ت اإلاخدضة في بضاًت ألامغ ٖلى

جي في اٖخماص مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام٣ٞض ٢امذ ٞغوؿا . ؤما الاؾخد٣ا١ ال٩امل ، خُث ٖملذ  IPSAS بةجبإ الىهج الخضٍع

حر البِئت اإلاداؾبُت اإلاىاؾبت ل٩ل مُٗاع ؾِخم جُب٣ُه، باإلياٞت بلى وي٘ مٗاًحر مدلُت جالثم زهاثو البلض وبُئخه  . ٖلى جٞى

 ألاؾاؽ الى٣ضي، ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١، مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام، صو٫ ؤحىبُت  خُت:ال٩لماث اإلاٟخا

Abstract   :  

    The aim of this study is to highlight how to move from the cash basis to the accrual basis and the cases of its 

implementation and to present the method that was followed by a group of leading foreign countries in this field. In the 

nineties, I took the initiative to adopt the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), two experiences that 

attracted a lot of attention at the international level, followed by the experience of France, whose experience is no less 

important than them. to it and the actual time that it took for the complete transformation, while drawing the most 

important lessons that can benefit any country that is in the process of adopting the International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS). 

It was found that New Zealand has undertaken public accounting reforms that have improved the ability to identify 

inefficiencies in costs and appropriations from public services and enhance accountability, which is its budget is currently 

running as if it is running a company, because it is based on the financial disclosure approach. As for the United Kingdom, it 

implemented this transformation in a period of approximately seven years, starting with the reform of the local government 

sector and ending with the central government, and also cultural change requires funds to invest in training managers and 

managers and even The United Kingdom initially introduced the accrual basis gradually by adopting the modified accrual 
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basis and then moving to the full accrual basis. As for France, it has followed the gradual approach in adopting the 

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), where it worked to provide the appropriate accounting 

environment for each standard to be applied, in addition to setting local standards that suit the country's characteristics and 

environment.  

Keywords: Cash Basis, Accrual Basis, International Public Sector Accounting Standards, Foreign Countri 

 

 ٣ضمـت:م

إلنالح هٓم اإلاٗلىماث اإلاالُت، َظٍ الخُٛحراث حٗخبر ٖىهغ  ؤخض ؤَم حىاهب ؤلاصاعة الٗامت الجضًضة  َى الاججاٍ

ؤؾاسخي في جدؿحن بصاعة ونى٘ ال٣غاع في اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت ، والتي حؿمى ؤًًا ؤلاصاعة اإلاالُت الٗامت الجضًضة  

ت في بنالح هٓم اإلاٗلىماث ا إلاالُت َى اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في ال٣ُإ الٗام ٖلى خؿاب بدُث حجغ الؼاٍو

 .ؤؾاؽ الى٣ض الخ٣لُضي

الٗضًض مً الخ٩ىماث اٖخمضث وهٟظث هٓام اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ َظٍ اإلاٗاًحر جدخل صوعا متزاًض بن  

ضو مً اإلاثحر لالَخمام صعاؾت مهضا٢ُت وقٟاُٞت خؿاباث ال٣ُإ الٗام، لظل٪ ًب ألاَمُت في الى٣اف الخالي خى٫ 

الىخاثج التي جد٣٣ها مسخل٠ الضو٫ لٗهغهت ؤهٓمتها اإلاداؾبُت  واٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام مً 

ؤحل ج٣ُُم صعحت الٗملُت في جىُٟظ َظٍ اإلاٗاًحر الضولُت  والتي ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؤصاة ٞٗالت لخيؿ٤ُ اإلاداؾبت ،الكٟاُٞت 

غ مٗلىماث ؤ٦ثر ص٢ت خى٫ مالءة الخ٩ىمت ،وج٩ال٠ُ الخضماث ، وجدؿحن  الغ٢ابت ٖلى خؿاباث ال٣ُإ الٗام، ٦ما جٞى

 الٗامت 

 مً زال٫ ماؾب٤ هُغح ؤلاق٩الُت الغثِؿُت الخالُت :

  ماهي ؤَم الاًجابُاث  والىخاثج التي جم جد٣ُ٣ها مً جبني مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام ٖلى

غوؿا? مؿخىي ٧ل مً  هُىػلىضا واإلامل٨ت اإلاخدضة  ٞو

ُت: ت مً ألاؾئلت الٟٖغ  لئلحابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت الغثِؿُت هُغح مجمٖى

 ماهي الخُىاث التي مغث بها هُىػلىضا لخد٤٣ هجاح مثالي في جبجي ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١؟ 

 ا اإلاداؾبي؟٠ُ٦ جُىع بٖضاص اإلاٗاًُحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام في ٞغوؿا إلنالح هٓامه 

 ماهي ؤَم ألاخضار الغثِؿُت إلصزا٫ هٓام الاؾخدا١ وبنالح الىٓام اإلاداؾبي الخ٩ىمي  في اإلامل٨ت اإلاخدضة؟ 

ُت ٢مىا بخ٣ؿُم َظا البدث بلى زالزت مداوع عثِؿُت:  ٞئلحابت ٖلى َظٍ ألاؾئلت الٟٖغ

 اإلادىع ألاو٫: ججغبت هُىػلىضا 

 اإلادىع الثاوي: ججغبت ٞغوؿا 

 الث: ججغبت اإلامل٨ت اإلاخدضةاإلادىع  الث 

 ؤَضاٝ الضعاؾـت:

خماص اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في  اث اإلاسخلٟت اٖل الهضٝ ألاؾاسخي مً َظٍ الضعاؾت َى صعاؾت اإلاؿخٍى

بٌٗ البلضان التي ٧اهذ الؿبا٢ت في َظا اإلاجا٫، خُث ًىهب التر٦حز ٖلى اإلاؿخىي التي ًخم اٖخماص ُٞه اإلاداؾبت ٖلى 
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د٣ا١ مً خُث اإلاغاخل التي مغ بها والضواٞ٘، والىخاثج التي خ٣٣تها ٧ل مً هُىػلىضا واإلامل٨ت اإلاخدضة ؤؾاؽ الاؾخ

غوؿا ليؿخيخج في ألازحر بٌٗ الضعوؽ التي ًم٨ً ؤن حؿخُٟض مجها مسخل٠ الضو٫ التي هي بهضص جبجي مٗاًحر  ٞو

 اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام.

 : ججغبت هُىػلىضااإلادىع ألاو٫ 

بر هُىػلىضا ؤو٫ صولت ؤحىبُت باصعث زال٫ ؾىىاث الدؿُٗىاث في جبجي ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١، في حمُ٘ ؤهداء الٗالم حٗخ

 وججغبت َظٍ الضولت حظبذ ال٨ثحر مً الاَخمام ٖلى اإلاؿخىي الضولي. 

ت في هُىػلىضا: -1  مغاخل بنالح الح٨ىمت اإلاغ٦ٍؼ

ت الخ٩ىمت بنالخاث مغث ل٣ض ظا عصا ٖلى ؤوحه ال٣هىع   بٗضة هیىػیلىضا في اإلاغ٦ٍؼ في الخ٩ىمت الخ٣لُضًت مغاخل، َو

 وؾىىضر َظٍ اإلاغاخل مً زال٫ الجضو٫ اإلاىالي: وؤلاصاعة اإلاالُت،

ت في هُىػلىضا (:01الجضو٫ ع٢م )  مغاخل بنالح الح٨ىمت اإلاغ٦ٍؼ

 ممحزاث اإلاغخلت اإلاغخلت الؿىىاث

 اإلاضزالث ٖلى والغ٢ابت يالى٣ض ألاؾاؽ اؾخسضام اإلاغخلت الخ٣لُضًت ٢1978بل ؾىت 

ت  1978-1985  ؤؾاؽ طل٪ في بما الخام  ال٣ُإ ماؾؿاث بصاعة ج٣ىیاث بصزا٫ مداوالث اإلاغخلت ؤلاصاٍع

 اإلاغ٦ؼیت، الخ٩ىمیت ؤلاصاعاث طل٪: في بما بإ٦مله، الٗام ال٣ُإ في الاؾخد٣ا١،

ت والخٗلیم، الصخت ٢ُاٖاث اإلادلیت، الخ٩ىماث  ٩ىمیتالخ الى٧االث مً ومجمٖى

ت  اإلاخىٖى

مغخلت ا٢خهاص  1991 – 1986

 الؿى١ 

 الظاجیت اإلاهلخت ٖلى جغ٦ؼ التي الا٢خهاصیت  والىٓغیاث ؤلاصاعیت ألا٩ٞاع مً مؼیج

 ال٨بحرة ال٣ٟؼة خضور جم اإلاغخلت َظٍ وفي وال٣ٗىص الخىاٞؿیت وألاؾىا١ الٟغصیت،

 والخٛلب الُىیل اإلاضي ٖلى التر٦حز ؤحل مً  بإ٦ملها، الخ٩ىمت اؾتراجیجیت ٖلى التر٦حز اإلاغخلت الاؾخحراجُجُت 1996- 1992

 هیىػیلىضا ؤنبدذ  1992 ؾىت ٟٞي الؿى١، ا٢خهاص مغخلت زال٫ الىاشخئ الخ٨ٟ٪ ٖلى

٣ا للخ٩ىمت اإلاالیت ال٣ىاثم حٗض التي الخضیث، الخاعیش في ؾیاصیت خ٩ىمت ؤو٫   ألؾاؽ ٞو

 ال٩امل  الاؾخد٣ا١

 ٖلى ال٣ضعة مغخلت 1997

 ی٠الخ٨

واإلاهاعاث، وي٘  البكغیت اإلاىاعص مجا٫ في  زانت ال٣ضعاث، وجُىیغ نیاهت ٖلى التر٦حز

لى للمضیغیً الؿیاسخي الىعي ٖلى حضیض ًدث  اهخسابي هٓام  الخضمت في الاؾخمغاعیت ٖو

 الٗامت

Source : Prepared by the researchers  depending on( OECD, , 2002, pp.167-168.) 

جضو٫ الؿاب٤ هالخٔ ؤن هُىػلىضا بضؤث جسُِ لخبجي ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في مىخه٠ الثماهِىاث، مً زال٫ ال

خُث ٢امذ بةٖاصة جىحُه صوع الضولت في ج٣ضًم زضماتها للمىاَىحن، و٧ان َضٝ الخ٩ىمت الىُىػٍلىضًت مً وعاء َظٍ 

ؼ  ٘ مؿخىي ألاصاء وحٍٗؼ  اإلاؿاءلت في ماؾؿاتها الخ٩ىمُت. ؤلانالخاث، وجبىحها للمماعؾاث الخضًثت لئلصاعة هي ٞع

٧اهذ ج٣ىم بةٖضاص اإلاىاػهت الٗامت للضولت ٖلى ألاؾاؽ الى٣ضي، ألجها لم ججغي  ٦1989ما ؤن هُىػلىضا وختى ٖام 

، ؤًً ٢امذ هُىػلىضا باٖخماص اإلاىاػهت اإلاٗخمضة 1989بنالخاث ٖلى ألاؾاؽ اإلاٗخمض، ختى نضوع ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 

 سلذ ًٖ ألاؾاؽ الى٣ضي واٖخمضث ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١.ٖلى الىخاثج، وج
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 :الاؾخد٣ا١ ألؾاؽ هیىػیلىضا جبني صواٞ٘ -2

٣ا مٗضة مالیت ٢اثمت مغة ألو٫  1992 في هیىػیلىضا ؤنضعث  جبجي بلى بها صٞٗذ التي ألاؾباب ومً الاؾخد٣ا١، ألؾاؽ ٞو

 :   (Champoux, 2006) هي الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ

 ٕهخه هُىػلىضا في طل٪ الى٢ذ؛واح الظي الٗام الضیً اعجٟا 

  ا زال٫ ٞترة الؿبُٗىاث م٣بىلت الا٢خهاصیت ألاويإ ٧اهذ  هیىػیلىضا ٖاقذ الٟترة جل٪ بٗض ل٨ً ما، هٖى

 ٖلى ٢اصعة ج٨ً لم ل٨جها َاثلت، ؤمىا٫ بهٟا١ في الخ٩ىمت اؾخمغث مؼعیت، خُث واحخماٖیت ا٢خهاصیت ؤويإ

 والضولي؛ اإلادلي الؿى١  مً الا٢تراى بلى الخجإث ظل٪ل الٗالیت، ؤلاًغاصاث زال٫ مً طل٪ حٗىیٌ

 هیىػیلىضا ٖلى ٧ان لظل٪ وهٓغا  :الخ٩ىمت ؾیُغة ًٖ الٗام الضیً وزغوج الاثخماهیت الخهيیٟاث اهسٟاى 

 الخىنیاث َظٍ وقملذ ؤحل الخٛیحر، مً جىنیاث ٦خبذ لظل٪  .ه٣ٟاتها ٖلى الؿیُغة بػاء جضابحر جخسظ ؤن

 ,Joanne Lye, 2005)اإلادخملت والخهىم لل٣غوى باليؿبت زانت الاؾخد٣ا١، ؤؾاؽ ٖلى اإلاداؾبت جىٟیظ

p796)  ؛ 

 ألاصاء واضخت، و٢یاؾاث ؤَضاٝ ٖلى ال٣اثمت ؤلاصاعة هٓام زل٤ بلى اإلاداؾبي الىٓام یاصي ؤن یيبغي 

 حیضة؛ إلصاعة والخغیت الخىاٞؼ اإلاىاؾبت،

 اإلاؿاءلت ٚحر واضخت 

 بض٢تعاث الخ٩ىمُت ٚحر مدضصة ؤَضاٝ ومخُلباث ألاصاء لئلصا (By Ian Ball, 258, p04) . 

 الاؾخد٣ا١: ألؾاؽ هیىػیلىضا جبني بٗض اإلاد٣٣ت الىخاثج -3

 خماصاث  ؤلانالخاث الىُىػٍلىضًت ٢ض خّؿيذ ال٣ضعة ٖلى جدضًض ؤوحه ال٣هىع في الخ٩ال٠ُ والٖا

ؼ اإلاؿاءلت؛  مً الخضماث الٗامت وحٍٗؼ

 ا لم ج٨ً ؾهلت٢بل ؤلانالخاث، ٞةن مٗٓم البُاه حَر  اث اإلاالُت الٗامت ووزاث٤ اإلاحزاهُت ختى وبن جم جٞى

ٟهم ختى مً ٢بل اإلاداؾبحن والخبراء اإلاالُحن في ال٣ُإ الخام، والىدُجت ٧اهذ ؤن  ألاصاء الخ٩ىمي ٚحر ال

 ,By Ian Ball, 258)قٟاٝ بلى خض ٦بحر. ول٣ض ٚحر اٖخماص اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ َظا بك٩ل ٦بحر

p04) ؛ 

 ا في حؿدىض خیث قغ٦ت، حؿحر و٦إجها خالیا محزاهیتها هیىػیلىضا حؿحر  صازل وفي اإلاالیت، الظمت ههج ٖلى حؿیحَر

ه مً ٞغیض الضولت طمت ل٣یاؽ هیىػیلىضا ههج ٞةن والخىمیت، الا٢خهاصي الخٗاون  مىٓمت بلضان  ٧ل ألن .هٖى

 ألا٢ل ٖلى ؤو ؤلاهخاحیت في م٩اؾب وجد٣ی٤ الٟاثٌ خىلیضب وجلتزم حكٛیلیا، وخؿابا ٖامت محزاهیت ج٣ضم وػاعة

ا مً الخض  ج٩لٟت جدمیل الخ٩الی٠، خُث یخم خؿاب هخاثج بلى اإلاحزاهیت حؿدىض طل٪، بلى وباإلياٞت .عجَؼ

خماصاث جسهیو ویخم ٪، 10 خىالي بمٗض٫ بصاعة ٧ل ٖلى اإلاا٫ عؤؽ اؾخسضام  لم ولظل٪ .مكغوٕ ل٩ل الٖا

 مما اإلاالیت، للظمت ال٩املت اإلاداؾبت م٘ اإلاسؼوهاث، مى٤ُ ٖلى وٕاهما الخض٣ٞاث، مى٤ُ لىٖ ٢اثما اإلاى٤ُ یٗض

ا. التي اإلاساَغ ألاخ٩ام، ق٩ل في ج٣ییمها ؤو صیىجها، ومبلٜ للضولت، اإلاملى٦ت ألانى٫  ٢یمت بلى یكحر  جضیَغ
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 مً  9٪ ٢ضٍع اإلاحزاهیت في ؼاعج بخدىیل لىیىػیلىضا اإلاحزاهیت وٕاصاعة اإلاداؾبیت الخ٣ىیاث زصخهت ؾمدذ ل٣ض 

 ٖام بلى 1984 ٖام مً ؾىىاث ٖكغ زال٫ ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج مً ٪1 ٢ضٍع ٞاثٌ بلى ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج

 الىاجج مً ٪ 30 بلى 1984 ٖام في ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج مً ٪ 70 مً بإ٦ثر اعجٟ٘ ٣ٞض الٗام الضیً ؤما  1994

 زمـ مضي ٖلى ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج مً مئىیت ه٣اٍ 10 بم٣ضاع الٗام ؤلاهٟا١ زٌٟ بٗض ؤلاحمالي، اإلادلي

 . (l'ordonnance organique n°59-2 du 02/01/ 1959 ):ؾىىاث

 م٘ ٢ُاؽ اإلاجمٕى اإلاالي مً  وحضث صعاؾت ؤزغي ؤن ؤلاصاعة اإلاالُت ؾاٖضث هُىػٍلىضا ٖلى جدؿحن امخثالها

 .   (Campos and Pradham, 1997, p434)    1994في اإلائت في ٖام  94بلى  1984في اإلائت في ٖام  26

 بصاعة ؤنى٫ ؤًٞل: 

ً الٗامحن في هُىػٍلىضا ًٖ  جم جهمُم عؤؽ اإلاا٫ لدصجُ٘ بصاعة ألانى٫ بك٩ل ؤًٞل مً َٝغ اإلاضًٍغ

٤ ج٣ضًم خىاٞؼ لئلصاعاث لل٣ُام بما ًل  : (Gibbs, 1996, p126)      يٍَغ

 ً اؾخسضام ؤنىلهااؾخسالم ؤ٦بر ٢ُمت م  -1

ت إلاهمت ؤلاصاعة، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ( وحىص مؿاخاث  -2 مغاحٗت صوعٍت ُٞما بطا ٧اهذ ألانى٫ يغوٍع

قاٚغة، ألاعى التي جسضم ؤي مؿاخت مٟخىخت ؤو اإلاباوي ٚحر اإلاؿخٛلت ؾٝى ج٩ل٠ ما٫ وهي ٚحر 

غ خاٞؼ ٢ىي لبُ٘ ؤو جإححر َظٍ ألانى٫ لالؾخٟاصة مجها. ظا ًٞى  مؿخٛلت، َو

 :الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ بلى الخدى٫  في هیىػیلىضا ججغبت مً اإلاؿخٟاصة لضعوؽا

 ٞاثضة  ؤ٢صخى جد٤٣ بُغی٣ت طل٪ جم بطا ؾیما ال عثیؿیت، ٖملیت الخ٩ىمت في الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ جُبی٤ یٗض

 ٖلى وؽالضع  مً ال٨ثحر هیىػیلىضا خ٩ىمت ججغبت وجدیذ .الخاعحیحن اإلاؿخسضمحن ؤمام واإلاؿاءلت ال٣غاع نى٘ لٗملیاث

 .ؤَمیت الضعوؽ ؤ٦ثر بحن الخمیحز یهٗب خیث ؾىاء، خض ٖلى والجؼجي ال٨لي اإلاؿخىیحن

حر مم٨ىت ٖملیت الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ بلى الخدى٫  ؤن َى صعؽ ؤَم ولٗل  ؤي یىحض ال خیث مؿخدیلت، ٚو

 ممً ثحرال٨ َىا٥ طل٪، مً وبضال .الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ جُبی٤ صون  یدى٫  ؾیاصة طاث لخ٩ىمت ؤؾاسخي هٓغي  خاحؼ

ظا .ؤلاصاعي  ألاصاء یصج٘ هٓام ؾیا١ في جىٟیظٍ یخم ٖىضما الخ٩ىمت في الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ بىي٘ یىصخي  بلى یاصي َو

ى الثاوي، الغثیسخي الضعؽ  نىإ ٢بل مً اؾخسضامها یخم التي اإلاٗلىماث ولض ث ٖىضما ومثحرة مهمت اإلاداؾبت ؤن َو

لى .ال٣غاع  حهىص ٞةن واؾخسضامها، الاؾخد٣ا١ بمٗلىماث اإلاُالبت بلى ل٣غاعناوعي ا خاحت ٞضون  طل٪، مً ال٨ٗـ ٖو

 َظا مً  یخجؼؤ ال ٖىهغ ؤجها ٖلى الاؾخد٣ا١ مٗلىماث جُىیغ بلى الىٓغ یيبغي ٦ما .للىجاح ب٨ثحر اخخماال ؤ٢ل الخىٟیظ

 . (Public Sector Committee, 1994)   بظاتها ٢اثمت مماعؾت ولیـ ؤلانالح

ت وؿبُاالخُٛحر ًم٨ً ؤن ًىج  :ؼ بؿٖغ

ت، خُث ٢امذ ؤلاصاعاث بالخُٛحر بىجاح  ؤخض الضعوؽ اإلاؿخٟاصة مً هُىػٍلىضا َى ؤهه ًم٨ً جد٤ُ٣ الخُٛحر بؿٖغ

ا اإلاالُت بلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ في صٌؿمبر  َغ ، ٦ما َى  1991زال٫ ٖام واخض، ؤًً ه٣لذ الخ٩ىمت بإ٦ملها ج٣اٍع

٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١. ٟٞي ٖام  1994تى ٖام ٢اهىن اإلاالُت الٗامت، ول٨ً خ مُلىب مً ٢بل لم ج٨ً اإلاحزاهُت ٞو

 بال٩امل. في خحن ؤن الٗملُت بغمتها، 1994
 
غ الؿُاؾت  ٧ان هٓام ؤلاصاعة اإلاالُت الخ٩ىمي بإ٦مله مؿخ٣ال مً جٍُى
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        حنؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اؾخٛغ١ بالٟٗل ؤ٢ل مً ٖام ألاولى بلى الخىُٟظ اؾخٛغ١ ؾب٘ ؾىىاث، ول٨ً الاهخ٣ا٫ بلى

.(Campos and Pradham, 1997, p432) 

 حملت في هیىػیلىضا ججغبت جلخیو اإلا٣غع  مً ٧ان بطا ؤهه الىیىػیلىضیت، للخؼیىت الؿاب٤ الؿ٨غجحر ؾ٩ىث، ٚغاَام ی٣ى٫ 

 في الىجاح یم٨نهم ال واإلاؿحریً الؿیئحن ؾیئ هٓام في الىجاح یم٨نهم ال الجیضیً اإلاؿحریً" ؤن  ؾخ٩ىن  ٞدخما واخضة،

 .(Graham and Scott, 1996,p02)  " حیضیً ٖلى خض ؾىاء الازىحن ی٨ىهىا ؤن ٞیجب حیض، هٓام

 الثاوي: ججغبت ٞغوؿا  دىع اإلا

٤ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١،  للضولت اإلاداؾبي الىٓام إلنالح الٟغوؿُت الخجغبت بَاع في  نضوع  ال٨ٟغة َظٍ ًٖ ٣ٞض هخج ٞو

، بضًل ًٖ ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت لؿىت 2001  ؤوث 01 في اإلاالُت ب٣اهىن  اإلاخٗل٤ الًٗىي  ال٣اهىن 

1959. 

، التي جىلى مىهبها مً لجىت مٗاًحر اإلاداؾبت 2008بمىحب ٢اهىن اإلاالُت اإلاٗض٫ لٗام  CNOCP جم بوكاء اإلاجلـ

 ومسخهت للضولت وخضَا، و٢ض جم عبُها مى٣ُُا با٫ 2002الٗامت التي ؤوكئذ في ٖام 

  CNOCP ًخ٩ىن  .. مِكا٫ بغاصا َى عثِؿها2009ؾبخمبر  7اإلا٩ل٠ باإلاحزاهُت والخؿاباث الٗامت. جم جثبُخه في  وػٍغ 

 مً زماهُت ٖكغ ًٖىا. 

 اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام اإلاخبىاة في ٞغوؿا وجُىعَا:

مُٗاع مداؾبي  13خُث ؤن َىا٥  مُٗاع مداؾبي الؾخٗماله في الهُئاث الٗمىمُت، 19ل٣ض جبيذ ٞغوؿا خىالي 

مٗاًحر جم بٖضاصَا خؿب بِئت اإلاداؾبت الٗمىمُت في ٞغوؿا، وؾىٗغى في  06مخىا٤ٞ م٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت و

 الجضو٫ الخالي اإلاٗاًحر الضولُت التي جم جبىحها واإلاٗاًحر اإلادلُت اإلاالثمت لبِئت اإلاداؾبت بٟغوؿا.

 ر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام اإلاخبىاة واإلاٗاًحر اإلادلُت في ٞغوؿا: ٖغى اإلاٗاًح(02)الجضو٫ ع٢م 

 اإلاُٗاع اإلاىا٤ٞ له مً مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام اإلاٗاًحر اإلاخبىاة في ٞغوؿا

 اؾم اإلاُٗاع ع٢م اإلاُٗاع اؾم اإلاُٗاع ع٢م اإلاُٗاع

 ال٣ىاثم اإلاالُت 01 ال٣ىاثم اإلاالُت  01

 ٚحر مىحىص ........... ٠الخ٩الُ  02

الث) 23 الؿُاصًت ؤلاًغاصاث 03  ؤلاًغاص مً اإلاٗامالث ٚحر الخباصلُت(الًغاثب والخدٍى

وبًغاصاث  واإلاالُت الدكُٛلُت ؤلاًغاصاث 04

 الخضزل

 ؤلاًغاص مً اإلاٗامالث الخباصلُت 09

ت 05  اإلاىحىصاث ٚحر اإلالمىؾت 31 الخثبُخاث اإلاٗىٍى

ت 16 ًتالخثبُخاث اإلااص 06  ال٣ٗاعاث الاؾدثماٍع

 ألاصواث اإلاالُت: ؤلاٞهاح والٗغى 15 الخثبُخاث اإلاالُت 07

 اإلاسؼوهاث 12 اإلاسؼوهاث 08

 ٚحر مىحىص ........... خ٣ى١ ألانى٫ اإلاخضاولت 09

ىت الضولت 10  ٚحر مىحىص ........... خؿاباث زٍؼ

 اث اإلاالُت: الٗغىألاصو  28 الضًىن اإلاالُت وألاصواث اإلاالُت آلاحلت 11
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 اإلاسههاث، الالتزاماث وألانى٫ اإلادخملت 19 الخهىم ٚحر اإلاالُت 12

 ٚحر مىحىص ........... الالتزاماث اإلاظ٧ىعة في اإلالخ٤ 13

الؿُاؾاث اإلاداؾبُت، الخٛحراث في الخ٣ضًغاث اإلاداؾبُت  ........... الخٛحراث في الؿُاؾاث اإلاداؾبُت 14

 وألازُاء

غ 14 ر الالخ٣ت ألخضار اإلاحزاهُتألاخضا 15 ش بٖضاص الخ٣ٍغ  ألاخضار بٗض جاٍع

غ خى٫ ال٣ُاٖاث 18 مٗلىماث خى٫ ال٣ُإ الٗام  16  ج٣ضًم الخ٣اٍع

سُت والث٣اُٞت  17  ٚحر مىحىص ........... ألانى٫ الخاٍع

مٗامالث ال٣ٗىص اإلاؿاَمت في جد٤ُ٣  18

 الخضمت الٗمىمُت

 جغجِباث امخُاػ الخضمت 32

 ٚحر مىحىص ........... خهو اهبٗار الٛاػاث الضُٞئت 19

Source : Préparé par des chercheurs  selon Ministères des finance et des comptes publics, juillet 2018. 

مُٗاع مداؾبي صولي  13مُٗاع مداؾبي، خُث ؤجها جبيذ  19مً زال٫ الجضو٫ الؿاب٤ هالخٔ ؤن ٞغوؿا اٖخمضث 

ظا خؿب ما ًالثم بِئتها اإلاداؾبُت، خُث لل٣ ُإ الٗام م٘ حُٛحر في اؾم اإلاُٗاع ول٨ً م٘ الخٟاّ ٖلى هٟـ اإلاٗجى َو

ؤجها ع٦ؼث ٖلى اإلاٗاًحر الضولُت اإلاغجبُت بمسغحاث هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت والٗىانغ التي جخ٩ىن مجها اإلاحزاهُت، ٦ما 

ت مً اإلاٗاًحر مداؾبُت و  ٤  06هي اٖخمضث ٞغوؿا مجمٖى ظا ٞو مٗاًحر والتي لم ًخم بصعاحها يمً اإلاٗاًحر الضولُت َو

اخخُاحاتها اإلادلُت، خُث ؤن َظٍ اإلاٗاًحر حٗالج بٌٗ اإلاٗامالث وألاخضار اإلاالُت التي لم جخُغ١ لها اإلاٗاًحر الضولُت، 

 .وتهخم ب٨ُُٟت حسجُلها مداؾبُا

 مغاخل جُىع جبني اإلاٗاًحر في ٞغوؿا: -1

 جي اإلاٗاًحر في ٞغوؿا بٗضة مغاخل والتي ؾىىضر مً زال٫ الجضو٫ اإلاىالي:ل٣ض مغ جُىع جب

 : مغاخل جُىع جبني اإلاٗاًحر في ٞغوؿا(03 )الجضو٫ ع٢م

 اؾم الٗىىان اإلاخبنى ؾىت جبني اإلاُٗاع اإلاغاخل

 مُٗاع 13جبجي  2006حاهٟي  01اإلاغخلت 

ش اإلاحزاهُتالخٛحراث في الؿُاؾاث اإلاداؾبُت، ألا  2008ماعؽ  02اإلاغخلت   خضار الالخ٣ت لخاٍع

 مٗلىماث خى٫ ال٣ُإ الٗام 2011ؤ٦خىبغ  03اإلاغخلت 

سُت والث٣اُٞت 2013ُٟٞغي  04اإلاغخلت   ألانى٫ الخاٍع

 ال٣ٗىص التي حؿهم في الخضمت الٗمىمُت 2015حاهٟي  05اإلاغخلت 

 خهو اهبٗار الٛاػاث الضُٞئت 2015ماعؽ  06اإلاغخلت 

خماص ٖلى هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ باخثحنال مً بٖضاص اإلاهضع:  بااٖل

جي في جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  ٣ت الىهج الخضٍع اؾدىاصا ٖلى الجضو٫ الؿاب٤ هالخٔ ؤن ٞغوؿا اٖخمضث ٍَغ

، زم بضؤث بدبجي اإلاٗاًحر ألازغي 2006مُٗاع مداؾبي في ؾىت  13لل٣ُإ الٗام، خُث ؤجها اٖخمضث ٦سُىة ؤولى 

جُا.  جضٍع
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 اججاٍ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ل٣ُإ الٗام: ٞٗل ٞغوؿاعص  -2

غ اإلاٟىيُت ألاوعوبُت، الظي وكغ في  ل٣ض عصث ، اإلاخًمً 2013ماعؽ  6الخ٩ىمت الٟغوؿُت و٦ةحابت ٖلى ج٣ٍغ

ت مً الغصوص اججاٍ َظٍ اإلاٗاًحر وهي:إلا ج٣ضًمه  ٗاًحر اإلاداؾبت ألاوعوبُت لل٣ُإ الٗام، خُث ٧ان لٟغوؿا مجمٖى

 ٤ جٍا اصة الكٟاُٞت واإلاؿاٖضة  -اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١  -ض ٞغوؿا بوكاء الخؿاباث الٗامت ٞو لٍؼ

 .مىزى٢ُتها ٖلى جدؿحن

 ال ًم٨ً ؤن حك٩ل اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت إلاجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام 

غح٘ طل٪ حؼثُا بلى ٖضم ا٦خمالها و   ؤخُاها لٗضم ٦ٟاًتها،الاؾخجابت اإلاىاؾبت، ٍو

ومً هاخُت ؤزغي، ٞةن ٖضم وحىص هٓام للخ٨م في مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام، ٖلى 

م مً وجغي ٞغوؿا ؤهه ؾ٩ُىن َىا٥ جىا٢ٌ في ؤن  .ؤلانالح الظي بضؤٍ الاجداص الضولي للمداؾبحن الٚغ

ؤوعوبي  ا٫ الؿُاصي بلى ؾلُت زانت زاعج الاجداصؤلاهخاج اإلاُٗاعي في َظا اإلاج ًخسلى الاجداص ألاوعوبي

حر قغعي.  ٚو

  ًاء، وبالخالي ٞةن ٞغوؿا  ًجب ٖلى الاجداص ؤن ًً٘ لىٟؿه مٗاًحر اإلاداؾبت التي جٟغى ٖلى الضو٫ ألٖا

ضة لئلٖضاص ت مً  ؾٝى ج٩ىن مٍا وي٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ألاوعوبُت التي جخمثل مهمتها في جدضًض مجمٖى

 إ الٗام في صو٫ الاجداص ألاوعوبي.لل٣ُ اإلاٗاًحر

 حر ٖلى ؤلانالح ٌكمل مخاػ الضولت، لخؿاباث الكٟاُٞت جٞى  :الخالُت بالخهاثو ؤلانالح َظا ٍو

 الاؾخد٣ا١؛ ؤؾاؽ ٖلى حٗخمض التي الا٢خهاصًت باإلااؾؿاث الخانت اإلاداؾبت مباصت ٖلى ٌٗخمض 

  للضولت؛ اإلاالُت الظمت لخؿاباث الهاص٢ت الهىعة بُٖاء ؤحل مً واإلاؿاءلت الكٟاُٞت مبضؤ ٖلى ٣ًىم 

 ت اإلاداؾبت بحن الٟهل مبضؤ ، آلامغون ًمؿ٨ها التي ؤلاصاٍع  اإلاداؾبىن  ًمؿ٨ها التي الٗامت واإلاداؾبت بالهٝغ

 الٗمىمُىن؛

 خباع بًٗ الٗمىمُت اإلاداؾبت هٓام ًإزظ  اإلاداؾبت لجىت ٢امذ خُث الٗام لل٣ُإ الضولُت اإلاٗاًحر الٖا

 مً ابخضاءا للضولت اإلاالي هٓام م٘ ًخىا٤ٞ مُٗاع 13 ٖلى مداؾبتها بَاع في بدبجي الظي غوؿُتالٟ الٗمىمُت

 Michel prada الٗام اإلاضًغ ًغؤؾها  2006ؾىت

 :الضعوؽ اإلاؿخٟاصة مً ؤلانالح اإلاداؾبي في ٞغوؿا 

ٗام ٢امذ ٞغوؿا بٗضة ٦ىدُجت إلنالح اإلاداؾبت الٗمىمُت في ٞغوؿا وجبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ ال

-François et s Colibert, 2008, p251)  حُٛحراث ؤؾاؾُت والتي حٗخبر صعوؽ مهمت ًم٨ً الاؾخٟاصة مجها وهي

256)   : 

  وهي ٧اهذ ؤو٫ 1959لُدل مدل ٢اهىن ؾىت  2001جدُحن ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت ؾىت ،

 زُىة اهخهجتها ٞغوؿا ٦بضاًت لئلنالح؛

 جغص الٗام ل٩ل ممخل٩اث الضولت لُخم ج٣ُُضَا مداؾبُا، وبوكاء ؤعنضة اٞخخاخُت في ال٣ىاثم اإلاالُت؛ال 
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 الظي ٌٗخمض ٖلى ؤؾاؽ الىخاثج 2006: ل٣ض جم جُب٤ُ هٓام مىاػهاحي في ؾىت ٖهغهت الىٓام اإلاىاػهاحي ،

٣ا ألَضاٝ وبغامج مؿُغة مؿب٣ا؛  اإلاٗض ٞو

 خمثل ُٞما ًلي:وج :جبني زالر ؤهىإ مً اإلاداؾباث 

٤ مداؾبت جىُٟظ بًغاصاث اإلاىاػهت واإلابالٜ مداؾبت خؿاباث اإلاىاػهت الٗامت للضولت - ؤ : ًٖ ٍَغ

ت؛  اإلادهلت ومداؾبت جىُٟظ ه٣ٟاث الضولت والبالٜ اإلاضٖٞى

غيها في ال٣ىاثم اإلاالُت؛ اإلاداؾبت الٗامت: - ب  والتي جغ٦ؼ ٖلى صعاؾت الىيُٗت اإلاالُت لخؿاباث الضولت ٖو

اث٠ وو٣ٞا للمىاػهت  الخ٩ال٠ُ:مداؾبت  - ث حؿاٖض ٖلى ج٣ُُم ألاصاء للىخضاث الخ٩ىمُت خؿب الْى

 اإلاٗضة خؿب الىخاثج.

  إلاخابٗت الخُٛحراث التي جُغؤ ٖلى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام. 2008بوكاء َُئت مؿخ٣لت ؾىت 

 جي في اٖخماص مٗاًحر اإلاداؾبت الض ولُت لل٣ُإ الٗام، خُث ٖملذ ٖلى ٢امذ ٞغوؿا بةجبإ الىهج الخضٍع

حر البِئت اإلاداؾبُت اإلاىاؾبت ل٩ل مُٗاع ؾِخم جُب٣ُه، باإلياٞت بلى وي٘ مٗاًحر مدلُت جالثم زهاثو  جٞى

 البلض وبُئخه.

 الثالث: ججغبت اإلامل٨ت اإلاخدضة دىع اإلا

ُت ا، خُث 1800ؾىت   ٢غاع بمىحب اجداصًت صولت اإلاخدضة اإلامل٨ت حٗخبر ٓهغ الخٍغ
ُ
ُاهُا ج إلامل٨ت اإلاخدضة لبًر

الٗٓمى وؤًغلىضا الكمالُت، واإلاٗغوٞت باؾم اإلامل٨ت اإلاخدضة، وهي ممل٨ت في قما٫ ؤوعوبا جخ٩ىن مً زالر صو٫ هي: 

غة ؤًغلىضا   .بهجلترا ووٍلؼ واؾ٨خلىضا، وم٣اَٗت ؤًغلىضا الكمالُت، التي جدخل الجؼء الكمالي الكغقي مً حٍؼ

 :اإلاخدضة اإلامل٨ت في ؼیتاإلاغ٦ الح٨ىمت بنالح مغاخل -1

 ؤؾاؽ هدى حٛیحراث بحغاء في اإلامل٨ت اإلاخدضة ٖلى اإلاغ٦ؼیت الخ٩ىمت زاعج الٗام ال٣ُإ مجاالث مٗٓم ٖملذ

خؿاباث الخ٩ىمت  ه٣ل ٖلى ٖؼمها ًٖ الخؼاهت وػاعة ؤٖلىذ ، 1995  لٗضة ؾىىاث، خُث ؤهه في ؾىت الاؾخد٣ا١

والظي ٣ًهض به  RABبَاع في ؤلاصاعاث الخ٩ىمیت مً بصاعة ل٩ل واإلاداؾبت حزاهُتاإلا مً ل٩ل الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ بلى اإلاغ٦ؼیت

 اإلاحزاهیت". وقاون اإلاىاعص ًٖ اإلاداؾبت"

-2001زال٫ ؾىتي (  اإلاحزاهیت وقاون اإلاىاعص ًٖ للمداؾبت حكٛیلیت ؾىت ؤو٫  ج٩ىن  ؤن اإلاٟترى خُث ٧ان مً

م2002 ٣ا الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ ٖلى للمحزاهُت جمهیضا الاؾخد٣ا١ ؾاؽؤ ٖلى اإلاداؾبت بىٓام ألازظ ؤن مً )، وبالٚغ  ٞو

یت اإلاخٗل٣ت الكىاٚل ٞةن للخُت، ٣ا الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ بصزا٫ بلى ؤصث البیاهاث بىٖى  ٢یمت اهسٟاى م٘ إلاغخلخحن، ٞو

ض مً ؾيخحن بٗض الاؾخد٣ا١ محزاهیاث في واإلاسههاث الاؾتهال٥    .اإلا٣غع  اإلاٖى

ذ  1998في ؾىت  جي واإلا٨خب خؼاهتال وػاعة قٖغ  لضعاؾت مؼاًا وحضوي  مكتر٦ت صعاؾت في الخؿاباث إلاغاحٗت الَى

ت بنضاع  باليؿبت ٣ِٞ ولیـ ٩٦ل  الٗام لل٣ُإ الاؾخد٣ا١، باليؿبت ؤؾاؽ ٖلى ال٣اثمت الخؿاباث مً مجمٖى

ت بهخاج واٖخمض یُل٤ الظي اإلاغ٦ؼیت، الخ٩ىمت لخؿاباث ٣ا ال٣اثمت الخ٩ىمیت الخؿاباث مجمٖى  ٖلیه  WGA " . ٞو

 في ؤ٢غ الظي الخ٩ىمیت والخؿاباث اإلاىاعص ٢اهىن  في لئلنالح مى٣ذ ٦هضٝ الاؾخد٣ا١ ألؾاؽ الخ٩ىمت ٩٦ل خؿاباث"

 . ) ,Danny et Chow (2007  2000    ٖام 
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 طل٪ يف بما اإلاىاعص، وحلب ألاهٓمت جُىیغ مً بض ال ٧ان خیث جضعیجیا، الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ بصزا٫ في بضاًت ألامغ بضؤ

ٟحن  ٞاإلاداؾبت (RA) مباصت جُب٤ جدذ جىٟیظَا جم التي الخُٛحراث ٖلى اإلاىا٣ٞت جمذ و٢ض واإلاهاعاث، ال٨ٟاءاث طوي  اإلاْى

 بلى وحؿعى الٗمىمیت اإلاداؾبت في ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ اإلاحزاهیت وقاون اإلاىاعص ًٖ اإلاداؾبت ٖىىان (RAB). اإلاىاعص ًٖ

 ٖلى ٞخىُىي  اإلاىاعص محزاهیت یسو ٞیما ؤما .اإلاداؾبي RA للخسُیِ ٦إؾاؽ امالىٓ في والٛایاث ألاَضاٝ بحن الجم٘

والجضو٫ الخالي   . الخاعحیت الخؿاباث م٘ ؤلاصاعة خؿاباث مداطاة ؤحل مً الٗام ؤلاهٟا١ مٗلىماث ويبِ اؾخسضام

 ًىضر ؤَم ألاخضار الغثِؿُت اإلاغجبُت بةصزا٫ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ بلى اإلامل٨ت:

 (: ألاخضار الغثِؿُت اإلاغجبُت بةصزا٫ ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ بلى اإلامل٨ت04الجضو٫ ع٢م )

 الحضر الغثِس ي الؿىىاث

 .زًغاء وع٢ت بنضاع زال٫ مً اإلاىيٕى َظا بكإن ٖامت مكاوعة واإلاالیت الا٢خهاص وػاعة ؤَل٣ذ 1994

 هاؾج ٢بل الخ٩ىمیت الؿیاؾاث لٗغى وؾیلتؾیاؾیت وهي  (ٖباعة ًٖ وزی٣ت بیًاء وع٢ت 1995

 واإلاالیت الا٢خهاص وػاعة ًٖ ناصعة )، وهي٦دكغیٗاث

ضاص ججغیب ٞترة )2001 – 1998(  اإلاىاعص خؿاباث إٖل

ضاص ججغیبیت ٖملیاث 1999  اإلاىاعص محزاهیاث إٖل

 ٦لي بك٩ل اإلاىاعص خؿاباث جىٟیظ  )2001-2002(

 إلاحزاهیاث اإلاىاعص الاهخ٣الیت الٟترة )2001-2003(

 ٧امال جىٟیظا محزاهیاث اإلاىاعص جىُٟظ )2003-2004(

Source :( Conolly and Hyndman, 2011, p.38.) 

وؾىىضر في الجضو٫ الخالي اإلاغاخل التي جم جسُُُها مً َٝغ وػاعة الخؼاهت الٗامت لخىُٟظ اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ 

 الاؾخد٣ا١:

 (: مغاخل جىُٟظ اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا05١الجضو٫ ع٢م )

 اث اإلاغخلتممحز  اإلاغاخل

خماص ٖلى البیاهاث اإلاض٣٢ت ٚحر الخ٩ىمُت للخؿاباث ٦لي بهخاج اإلاغخلت ألاولى  اإلاداؾبیت البیاهاث مً بضال ؤلاخهاثیت بااٖل

 باؾخثىاء اإلاغ٦ؼیت، الخ٩ىمت بصاعاث حمی٘ خؿاباث حكمل مض٣٢ت ٚحر مغ٦ؼیت خ٩ىمیت خؿاباث بٖضاص اإلاغخلت الثاهُت

 ؤلاصاعیت ٚحر ألازغي  الهیئاث وبٌٗ الخضاو٫  ونىاصی٤ اإلادلیت الخ٩ىماث

ت وكغ اإلاغخلت الثالثت  ال٩امل  الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ ٖلی مض٣٢ت ٖمل مجمٖى

ت ؤو٫  وكغ اإلاغخلت الغابٗت مبر  29 في اإلاض٣٢ت الٗامل الٟغی٤ ج٣اعیغ مً ٧املت مجمٖى  2011هٞى

٘ ٖمل زُت جدضیض اإلاغخلت الخامؿت الث بلى اإلااصیت ًایاال٣ ومٗالجت البیاهاث حىصة لٞغ  الخض٢ی٤ مَا

 ) واإلاخمثلت ُٞما ًلي: 2014-2013قملذ الخدؿِىاث في ٞترة ( اإلاغخلت الؿاصؾت

ىُت؛ -  جىخُض ؤنى٫ وزهىم قب٨ت الؿ٨٪ الخضًضة الَى

 الثابخت؛ لؤلنى٫  اإلاضاعؽ ج٣ییم ٖلى الخدؿِىاث اإلاضزلت -

 وكغ اإلايكىعاث ٖلى هُا١ واؾ٘. -

 Source : Prepared by the researchers  depending on: Joe Cavanagh and other, September 2016, p 168. 

جي إلنالح مداؾبتها الٗمىمُت  مً زال٫ الجضو٫ الؿاب٤ هالخٔ ؤن اإلامل٨ت اإلاخدضة اهدبٗذ ؾُاؾت الىهج الخضٍع

 والخدى٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي بلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ مً زال٫ ؾذ مغاخل مثلما َى مىضر
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 :الاؾخد٣ا١ ألؾاؽ اإلاخدضة اإلامل٨ت جبني بٗض اإلاد٣٣ت ثجالىخا -2

ا في الى٣اٍ  الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ ٖلى اإلاداؾبت اٖخماص ؤن ٞیه ق٪ ال مما في اإلامل٨ت اإلاخدضة ٧اهذ له ٖضة هخاثج هىحَؼ

  (Recherche - Etudes – Veille, n° 23, juin 2007 ,) الخالُت

 اإلاخدضة؛ اإلامل٨ت في تاإلاالی ؤلاصاعة مماعؾاث جدضیث في ؾاَم 

   اصلت)؛ خ٣ی٣یت الٗامت(هٓغة الخؿاباث ونض١ قٟاٞیت الجضیض الىٓام ٖؼػ  ٖو

  وللبرإلاان؛ اإلاىاَىحن الًغاثب لضاٞعي باليؿبت ويىخا ؤ٦ثر الٗمىمیت للهیئاث اإلاالي الىي٘ حٗل 

 اإلاىاعص ٘م الى٣ٟاث مُاب٣ت مً الخد٤٣ واؾ٘ هُا١ ٖلى الخؿاباث مغاحٗت ٖملیاث اؾخسضام یدیذ 

 البرإلاان؛ زههها التي

  بصاعة مجا٫ زانت في اإلاالیت، خى٫ بصاعتهم الٗام ال٣ُإ مؿحري  مؿاءلت ؤیًا الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ جبجي ٖؼػ 

 وػیاصة ؤلاهخاحیت؛ الاؾخسضام في ال٨ٟاءة ػیاصة ٖلى یصج٘ مما ألانى٫،

 ٣ا ألاولىیت للمجاالث طاث ؤًٞل هدى ٖلى اإلاىاعص جسهیو للمؿحریً اإلاالیت الظمت مداؾبت اٖخماص ؤجاح  ٞو

 الٗامت؛ الخضمت الجٟا٢اث

 الٗام. ال٣ُإ َیئاث إلاسخل٠ اإلاالي ألاصاء م٣اعهت الخ٩ىمت مً م٨ىذ مازغا، الخؿاباث جىخیض زال٫ 

الاؾخد٣ا١ ومٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  ألؾاؽ اإلاخدضة اإلامل٨ت الضعوؽ اإلاؿخٟاصة مً جبني -3

IPSAS: 

الاؾخد٣ا١ ومٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  ججغبت اإلامل٨ت اإلاخدضة مً زال٫ بصزا٫ ؤؾاؽ مً زال٫

IPSAS  ًٖلى هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت وبٖضاص اإلاحزاهُت الٗامت للضولت، وكحر بلى ؤن َىا٥ ٖضة صعوؽ ًم٨

 الاؾخٟاصة مجها ومً ؤَمها هظ٦غ ما ًلي:

ل  IPSASر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام الاؾخد٣ا١ ومٗاًح الخدى٫ بلى ؤؾاؽ -1 ًدخاج بلى الى٢ذ الٍُى

 والخ٩لٟت:

 الخ٨م ٢ُإ بةنالح بضءا ج٣غیبا، ؾىىاث بؿب٘ ج٣ضع الخدى٫  َظا لخىٟیظ اجسظتها اإلامل٨ت اإلاخدضة  التي الٟترة ٧اهذ

ً وختى  اإلاضیغیً جضعیب في ماعلالؾدث یخُلب ؤمىالا  الث٣افي اإلاغ٦ؼیت، ٦ما ؤن الخٛیحر بالخ٩ىمت واهتهاءا اإلادلي واإلاؿحًر

ٟحن.   اإلاْى

ٟي الىٓم وبصماج وال٨ٟاءة ال٣ضعاث وبىاء الخىٓیمیت والهیا٧ل الىعي ٖلى التر٦حز بلى یدخاج الاهخ٣ا٫ -2  الخضمت إلاْى

ً  الاؾخد٣ا١ مداؾبت اؾخسضام ؤحل مً الٗامت بؿهىلت، ألهه ًجب ؤن ًخم بقغا٥ حمُ٘ اإلاؿاولحن واإلاضًٍغ

 حن في ٖملُت الاهخ٣ا٫.والؿُاؾُ

جي للخدى٫ مً ألاؾاؽ الى٣ضي ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ -3  : اٖخماص الىهج الخضٍع

جضعیجیا مً زال٫ اٖخماص ؤؾاؽ  الاؾخد٣ا١ ؤؾاؽ بصزا٫ ل٣ض ٖملذ اإلامل٨ت اإلاخدضة في بضاًت ألامغ ٖلى

 الاؾخد٣ا١ اإلاٗض٫ زم الاهخ٣ا٫ بلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ال٩امل.

خضًث، مً زال٫ اؾخسضام ؤهٓمت الخاؾب آلالي في حمُ٘ الٗملُاث اإلاالُت وحىص هٓام مٗلىماث 

 واإلاداؾبُت، والخدى٫ مً الىؾاثل الخ٣لُضًت بلى الىؾاثل الخضًثت.



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 349 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

ؤلانالح اإلاخىاػي للىٓام اإلاداؾبي واإلاىاػهت الٗامت للضولت، خُث ؤجهما ًجب ؤن ٌؿحران حىبا بلى حىب ألجهما  -4

 مخ٩املحن م٘ بًٗهما البٌٗ.

 الاؾخيخاحاث والخىنُاث:

 مً زال٫ ما جُغ٢ىا له في َظٍ الضعاؾت جىنلىا بلى:

 م مً ؤن الاججاٍ هدى اٖخماص ؤهٓمت اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ فيب ال٣ُإ الٗام ًدضر ، ًخم  الٚغ

اث: ( َظٍ الازخالٞاث مىحىصة، جسخل٠ مً صولت بلى ؤزغي، و اٖخماص ؤهٓمت مسخلٟت ) 1ٖلى زالزت مؿخٍى

خماص و (2إلادخىي ، (ا  ؛ ؾِخم جُب٤ُ اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١ ) 3٠ُ٦) جى٢ُذ الٖا

 الكٟاُٞت،  ًم٨ً مً جد٤ُ٣ الهُئاث الٗمىمُت ٢بل لل٣ُإ الٗام مً الضولُت اإلاداؾبت مٗاًحر جبجي

 مىمُت. لظل٪ ٞةنالهُئاث الٗ اإلاالُت اإلاٗضة مً َٝغ اإلاٗلىماث ؤلاٞهاح، اإلاؿاءلت اإلاالُت وال٣ابلُت إلا٣اعهت

 بما ج٨ُُٟها ومداولت اإلاخبٗت والُغ١  وؤلاحغاءاث ألاؾـ مً الاؾخٟاصة بلى جضٖىا الخايغ الى٢ذ في الخاحت

 زاللها ًم٨ً مً والتي اإلاغحىة ألاَضاٝ جد٤ُ٣ بلى ًاصي الظي وبالك٩ل للضولت البِئت َبُٗت م٘ ًيسجم

 الٗمىمُت بهٟت ٖامت؛ بنالح هٓام اإلاداؾبت الٗمىمُت بهٟت زانت وؤلاصاعة

  خباع الخدى٫ بلى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ الٗام  ًجب ؤن ٩ًىن بك٩ل مضعوؽ ًإزظ بٗحن الٖا

ج٣ىُا ومهىُا  بِئت الضولتالٗىامل اإلادلُت وؤن ًخم َظا الخدى٫ بالخضعج وزال٫ ٞترة ػمىُت ٧اُٞت لتهُئت 

إ الٗام، وبما ًد٤٣ ؤًٞل الىخاثج اإلاغحىة لخدؿحن لٗملُت الخدى٫ بلى مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُ

 .حىصة ال٣ىاثم اإلاالُت

 اإلاغاحـــ٘:    ٢اثمت 
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 ملخو الضعاؾت: 

غ اإلاالُت في ال٣ُإ  (IPSAS) ل٣ُإ الٗامتهضٝ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ل وػٍاصة حىصة  الٗام،بلى جدؿحن حىصة الخ٣اٍع

اٖلُت٣غاعاث ؤ٦ثر مىزى٢ُت لالخ٩ىماث  اجساص بلىاإلاٗلىماث وجاصي  م مً ؤن ٞو اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ  جبجي، ول٨ً ٖلى الٚغ

لى وحه الخدضًض في الجؼا  .ىاحه الٗضًض مً الخدضًاثًؼا٫ ًال  له مىاٞ٘ ٦ثحرة بال ؤهه ثغ الٗام في الٗالم بك٩ل ٖام ٖو

تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى ج٣ضًم وجدلُل جدضًاث اٖخماص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام في الجؼاثغ باؾخسضام الاؾخبُان 

ً اإلاداؾبحن الٗامحن واإلاغا٢بحن اإلاالُحن و٢ض جمذ ؤلاحابت ٖلى الاؾخبُان مً ٢بل  اإلاُلىبت،٦إصاة عثِؿُت لجم٘ ٧ل اإلاٗلىماث  وآلامٍغ

  .بالهٝغ

ت مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ  التي جىاحه جبجي الخدضًاث جخمثل ُٗتالخدضًاث الا٢خهاصًت في مجمٖى  والبُئُت والدكَغ

ضم جىا٤ٞ الجاهب ال٣اهىوي  الٗاإلاُت،الخٛحراث  وم٣اومت الٗام،اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ  اإلاٟاَُمي للمٗاًحر الاٞخ٣اع بلى الىمِ مجها  ٖو

 .والخ٣جي

خماص مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت لل٣ُإ  ت لِؿذ مؿخٗضة اٖل وؤهه ًجب ٖلى  الٗام،زلهذ َظٍ الضعاؾت بلى ؤن البِئت الجؼاثٍغ

ض مً الجهىص لًمان الاهخ٣ا٫ الىاجر بلى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضو  ت بظ٫ اإلاٍؼ حر ج٣ىُاث الخ٩ىمت الجؼاثٍغ لُت لل٣ُإ الٗام مً زال٫ جٞى

ٗالت لجم٘  ٟحن اإلاٗلىماث،خضًثت ٧اُٞت ٞو ب الالػ  مً بعؾا٫ بٗثاث، جإَُل اإلاْى  .مألا٧اصًمُحن واإلاهىُحن بلى الخاعج لخل٣ي الخضٍع

غ  الخدضًاث، الٗامت،اإلاداؾبت  الٗام،: اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ ال٩لماث اإلاٟخاخُت  .ال٣ُإ الٗام الجؼاثغي  إلاالُت،االخ٣اٍع

Abstract: 

           International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) aims to improve the quality of financial 

reporting in public sector, increasing the information„s quality and leading to more reliable decisions made 

by governments, but although it is highly beneficial to adopt IPSAS in the world in large and specifically in 

Algeria it still faces many challenges  

This study aims to introduce and analyze the challenges of adopting IPSAS in Algeria using 

questionnaires as a principal tool to collect all information needed. Public accountants, financial 

controllers and certifying officers, answered the questionnaire. 

mailto:Nawel.benzitouni@univ-jijel.dz
mailto:amira.chaibdraa@univ-jijel.dz
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The respondents identified challenges when it comes to adopting International Public Sector 

Accounting Standards, economic and legislative challenges, lack of conceptual pattern of the IPSAS, 

resisting global changes, absence of Compatibility of the legal and technical side,  

This study concludes that The Algerian environment is not ready for the adoption of international 

accounting standards for the public sector. 

Algerian government must put more efforts in order to ensure a successful transition to IPSAS by 

providing sufficient and effective modern techniques and technology to collect informations, qualifying 

the employees, sends missions of academics and professionals abroad to receive the necessary training in 

the field of international accounting standards for the public sector.  

Keywords: IPSAS, General Accounting, challenges, financial reporting, Algerian public sector. 

 

Introduction: 

The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) has highlighted that the 

financial and sovereign debt crises have brought to light, as never before, the need for better financial 

reporting by governments worldwide, and the need for improvements in the management of public sector 

resources. Strong and transparent financial reporting has the potential to improve public sector decision 

making and to make governments more accountable to their constituents.  

The International Public Sector Accounting Standards Board encourages public sector entities to adopt 

IPSAS which will improve financial management and increase transparency resulting in a more complete 

and accurate view of a government's financial position.   

Many governments, jurisdictions, and international institutions have already adopted IPSAS, and many 

more are on the road to implementing the standards including Algeria, which still faces many challenges in 

adopting IPSAS despite its great benefit. 

The Study Problem:  

The problem of the study can be clarified with a major question 

 What are the challenges of adopting the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 

in Algeria? 

This fundamental question stems from the following sub-questions: 

1-what is the reality of public accounting in Algeria? 

2-what challenges does Algeria faces in order to adopt IPSAS? 
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Aims of the study : 

This study aims to: 

 Provide a general framework for the concept of IPSAS, Its importance and goals. 

 Identify deficiencies in public accounting practices. 

 Highlight and analyze the challenges of adopting IPSAS in Algeria. 

Introduction to the International Accounting Standards in the Public Sector IPSAS: 

International Accounting Standards in the Public Sector are a set of accounting standards issued 

by the IPSAS Board for use by public sector entities around the world in the preparation of financial 

statements. These standards are based on International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the 

International Accounting Standards Board (IASB). (The International Public Sector Accounting Standards 

Board works to improve public sector financial reporting worldwide through the development of IPSAS, 

international accrual-based accounting standards, for use by governments and other public sector entities 

around the world) 

The development of the IPSAS has its origins in the accounting to improve the transparency and 

accountability of governments and their agencies by improving and standardizing financial reporting.  

The International Public Sector Accounting Standards issues IPSAS for use by the public sector 

around the world. 

The IPSASB has been developing and issuing accounting standards for the public sector since 

1997. As transactions are generally common across both the private and public sectors, there has been an 

attempt to have IPSAS converged with the equivalent International Financial Reporting Standards (IFRS). 

As a general rule, the IPSAS maintain the accounting treatment and original text of the IFRS, unless there is 

a significant public sector issue that warrants a departure. 

The IPSASB started out with the conceptual framework of the International Accounting Standards 

Board (IASB) and is in the process of developing its own conceptual framework to meet the financial 

reporting needs of entities in the public sector. The IPSASB considers the development of its own 

conceptual framework because some commentators have been skeptical about applying the IFRS to the 

public sector as they were not developed with the key characteristics of the public sector in mind.  

The IPSAS„s objective is to serve the public interest by developing high quality accounting 

standards for use by public sector entities  
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Adopting IPSAS is intended to enhance the quality and transparency of public sector financial 

reporting by providing better information for public sector financial management and decision making 

Figure 01: Benefits of adopting IPSAS 

 
international accounting standards for the public sector in Algeria 

After getting acquainted with the international accounting standards for the public sector and 

presenting their importance. It was necessary to clarify the direction that Algeria took towards the 

application of these standards. The idea of implementing these standards started in 2002. An Algerian 

Financial Law contained an article confirming the obligation to apply public accounting on an accrual 

basis.  

In order to keep up with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), a 

committee in Algeria was established to create a reference to the accounting standards that correspond to 

the situation in Algeria, 17 standards were proposed. These standards are a mixture of the International 

Public Sector Accounting Standards and the French Public Sector Accounting Standards due to the 

similarity of the French and Algerian accounting situation, these standards are: 

1. IPSAS Standard No. 01: Presentation of Financial Statements. 

2. IPSAS Standard No. 02: Cash Flow Statements.  

3. IPSAS Standard No. 23: Revenue from non-exchange transactions.  

4. French Standard No. 02: Burdens.  



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 355 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

5. French Standard No. 10: Components of the state treasury.  

6. French Standard No. 11: Debts and term financial instruments.  

7. IPSAS Standard No. 07: Investments in Associates.  

8. IPSAS Standard No. 24: Presentation of budget information in financial statements.  

9. French Standard No. 06: Physical Assets.  

10. IPSAS Standard No. 31: Intangible Assets.  

11. IPSAS Standard No. 19: Provisions, Liabilities and Contingent Assets.  

12. IPSAS Standard No. 09: Revenue from exchange operations.  

13. IPSAS Standard No. 12: Inventories.  

14. IPSAS Standard No. 13: Leases.  

15. IPSAS Standard No. 21: Impairment of non-cash-generating assets.  

16. IPSAS Standard No. 03: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.  

17. French Standard No. 09: Rights over Current Assets. 

 The public sector accounting standards in Algeria are called the state accounting standards, as 

Algeria has adopted the indirect method to adopt international accounting standards facing until today 

several challenges in this path. 

Methodology of the Study 

Regarding the theoretical aspect of the study; the descriptive approach was adopted, which allows 

to describe theoretically IPSAS, based on library searches by referring to the most important of the 

theoretical literature of the books and theses and publications. 

Community and Sample of the Study:  

The community of study was selected randomly among the public accountants, financial 

controllers and certifying officers practicing in Algeria, and their number is (37) workers. A total of 30 

questionnaires were retrieved (81%), representing the number of completed forms. 

The Tool of Study: 

 The primary study tool for collecting primary data was the questionnaire. The tool is designed by 

using a pentagram of Likert scale so that the scale ranges from 1 to 5 which is from « totally agree » to « 

totally disagree ». This is illustrated in table (01): 

Table N° 1: grades of the study scale 
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Rating Totally Disagree Disagree Neutral Agree Absolutely 

Agree 

Grade 1 2 3 4 5 

 

It was divided into three axes as follows: 

The first axis: concerns the personal and professional data and it includes (function, years of experience 

and educational level).  

The second axis: the reality of public accounting in Algeria  

The third axis: Challenges of implementing International Accounting Standards for The Public Sector in 

Algeria. 

The primary data gathered was entered into and analyzed using the Statistical Package for the 

Social Science (SPSS). The data were analyzed using descriptive statistics such as frequency and 

percentages in a tabulated format. 

Honesty/precision of the tool of study: The validity of the internal consistency of the study tool 

paragraphs was calculated (Second and third axis) by « Pearson Correlation Coefficient Calculator » 

Between each expression and the total score of the domain, its affiliate, As in Table (02): 

Table N°2: The correlation coefficient of the paragraphs of the domain and the total score of the 

tool 

The Second Axis  The Third Axis 

Phrase 

Number 

Pearson Correlation 

Coefficient 

Moral 

Levels 

Phrase 

Number 

Pearson Correlation 

Coefficient 

Moral Level 

1 ,444* ,014 4 ,971** ,000 

2 ,940** ,000 5 ,814** ,000 

3 ,895** ,000 6 ,822** ,000 

- - - 7 ,444* ,014 

- - - 8 ,776** ,000 

*. corrélation is significative at the level 0.05 (bilatéral). 

**. correlation is significate at the level 0.01 (bilateral). 

Source: prepared by the researcher, based on the results of the SPSS V.21 program. 

It is clear from Table (02) that all the expressions are indicated between the level of indication 

(0.01 and 0.05) indicating that all the components of the tool of the study have a good degree of clearance 

that makes them suitable for field application. 
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The Stability of the Tool: To ensure the stability of the study tool was used the equation "Cronbach 

Alpha" using the SPSS V24 program has reached the degree of stability of the tool (0.813), which is very 

good value and indicate that the questionnaire is consistent and valid for the purpose of study, As in Table 

(03): 

Table N°3: Alpha Cronbach coefficient of stability of the tool of study 
THE AXIS Number of paragraphs Coefficient of Cronbach Alpha 

stability 

AXIS 02: The reality of public accounting in Algeria 3 0.764 

AXIS 03: Challenges of implementing International 

Accounting Standards for The Public Sector in Algeria. 

5 0.862 

Total stability coefficient of the questionnaire 8 0.813 

Source: prepared by the researcher, based on the results of the SPSS V.21 program. 

It is clear from Table (03) that the stability of the tool of study and its axis is high. The coefficient 

of stability in the second axis: The reality of public accounting in Algeria reached (0.764), while the The 

coefficient of stability in the third axis: Challenges of implementing International Accounting Standards for 

The Public Sector in Algeria reached (0.862). As a whole (0.813), which are high coefficients showing the 

validity of the study tool for field application. 

Statistical Processing: After completing the data collection and emptying the responses of the sample 

members, the data was processed statistically using the SPSS V.21 program. This statistical treatment was 

according to the study questions as follows:  

- iterations and percentages to describe the study sample;  

- the equation "Cronbach Alpha" to calculate the stability coefficients of the study tool;  

- Pearson correlation coefficients to ascertain the veracity of internal consistency between the 

expressions and their respective axis;  

- Use descriptive statistics of arithmetical averages and standard deviations;  

- Relying on the indicative statistics of simple regression analysis.  

Description of the sample of the study in terms of personal and professional variables (function, 

experience and educational level):  

this survey has been answered by 50% ratio of Public accountants, an equal ratio (25%) between 

Financial controllers and authorizing officers. 

In terms of experience, 46.65% had plus than 15 years of experience, 30% had 10-15 years of 

experience, and the remaining 23.33% had less than 05-10 years of experience. In terms of educational 
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level, we find that the largest proportion hold a License„s degree for 76.67%, followed by Master„s degree 

with 20%, while the rest, representing only 3.33%, are holders of a doctorate degree. 

Presentation and discussion of the study's results: 

Results for answering the first question: The question is: what is the reality of public accounting in 

Algeria? 

To answer the first question of the study, the arithmetical averages was obtained to determine the 

extent reality of public accounting in Algeria. The results are presented in Table (04). The arithmetic 

averages have been classified and given the following grades:  

From 1 -1.7: low grade; from 1.8 - 3.3; middle grade; from 3.4 - 5: high grade. 

Table N°4: Extent of the reality of public accounting in Algeria 

Phrase Arithmetic Average Degree Of Approval Ranking 

01-Public accounting rules and methods are 

applied to public financial operations 

4.233 Elevated 1 

02-Financial statements do not provide all the 

necessary information to decision makers. 

3.632 

 

Elevated 2 

03-The current financial statements are more 

statistical than management ones 

2.780 Average 3 

General average 3.548 Elevated - 

Source: prepared by the researcher, based on the results of the SPSS V.21 program. 

Table (04) shows that the general arithmetic mean of Reality of public accounting in Algeria is 

3.548, Which indicates a high degree of approval, which means that respondents, in general, strongly 

agree on all the phrases of the Axis 

For phrases in which the opinions of the sample members are elevated, they are arranged as 

follows:  

 Phrase (01): " Public accounting rules and methods are applied to public financial operations " 

with an average of (4.233) . This demonstrates the extent to which the public financial operations use the 

rules and methods of public accounting in Algeria. 

Phrase (02): " Financial statements do not provide all the necessary information to decision 

makers " with an average of (3.632). This demonstrates the extent to which financial statements are 

incapable of providing enough informations to make the right decisions. 

For phrases in which the opinions of the sample members are average, they are arranged as 

follows:  
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Phrase (03): " The current financial statements are more statistical than management ones " with 

an average of (2.780) . This demonstrates that financial statement can be used for statistical use more than 

managerial use. 

Results for answering the second question: The question is: what challenges does Algeria faces in order 

to adopt IPSAS? 

To answer the second question of the study, the arithmetical averages was obtained to determine 

the extent of the challenges facing Algeria into adopting IPSAS. The results are presented in Table (05). The 

arithmetic averages have been classified and given the following grades:  

From 1 -1.7: low grade; from 1.8 - 3.3; middle grade; from 3.4 - 5: high grade. 

Table N°5: Extent of Challenges of adopting IPSAS in Algeria 

Phrase Arithmetic 

Average 

Degree Of Approval Ranking 

04-The legal and tax legislations in Algeria are not appropriate for the 

proper application of IPSAS 

3.66 Elevated 3 

05-The IPSAS implementation is associated with high costs. 2.073 Average 5 

06-The lack of IPSAS-related training reduces the willingness to adopt 

IPSAS principles. 

3.21 Average 4 

07-I lack a comprehensive understanding of IPSAS requirements when 

applied to the accounting practice. 

4.614 Elevated 1 

08-Poor integration of technology challenges the flow of financial 

information and the adoption of IPSAS 

3.734 Elevated 2 

General average 3.458 Elevated - 

Source: prepared by the researcher, based on the results of the SPSS V.21 program. 

Table (05) shows that the general arithmetic mean of challenges of adopting IPSAS in Algeria is 

3.458, Which indicates a high degree of approval, which means that respondents, in general, strongly 

agree that Algeria faces challenges into applying IPSAS. 

For phrases in which the opinions of the sample members are elevated, they are arranged as 

follows:  

 Phrase (07): " I lack a comprehensive understanding of IPSAS requirements when applied to the 

accounting practice." with an average of (4.614) . This demonstrates the extent to which public 

accountants, financial controllers and authorizing officers lack the understanding of IPSAS. 

Phrase (08): " Poor integration of technology challenges the flow of financial information and the 

adoption of IPSAS " with an average of (3.734). This demonstrates the extent to which the poor integration 

of technology in public accounting affects financial informations and the adoption of IPSAS in Algeria. 
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Phrase (04): " The legal and tax legislations in Algeria are not appropriate for the proper 

application of IPSAS" with an average of (3.660). This demonstrates the extent to legislation in Algeria is 

not appropriate for the application of IPSAS. 

For phrases in which the opinions of the sample members are average, they are arranged as 

follows:  

Phrase (06): " The lack of IPSAS-related training reduces the willingness to adopt IPSAS principles. 

" with an average of (3.210) . This demonstrates that the lack of training accounting staff can be the reason 

for not fully adoption of IPSAS in Algeria. 

Phrase (05): " The IPSAS implementation is associated with high costs. " with an average of 

(2.073) . This demonstrates that the cost of implementing IPSAS in Algeria may prevent adopting IPSAS. 

CONCLUSION: 

Results: 

Based on the case study, the research findings have indicated that the challenges facing the 

deployment of IPSASs in Algeria are as follow: 

1. Lack of understanding of IPSASs requirements that applies in accounting practices. 

2. Lack of experience with the IPSAS: Lack of IPSASs-related training is the reading for 

reducing the willingness to use IPSAS 

3. High cost of IPSASs implementation: IPSASs implementation fully is quite expensive  

4. poor integration of the technology: lack of technical resources to adopt IPSASs guidelines 

5. Lack of flexibility for most institutions to adapt to the changes required by the IPSAS: due 

to the legal and tax legislations in Algeria which are not appropriate for the proper 

application of IPSAS, and also due to the different economic and social conditions 

between Algeria and developed countries. 

Suggestions: 

In light of the results, the following suggestions can be proposed:  

1. qualifying the employees by sending missions of academics and professionals abroad to receive 

the necessary training in the field of international accounting standards for the public sector, 

which will enhance understanding of the IPSASs concept 

2. government should provide enough funds to support the implementation of the IPSASs in all 

financial organizations and government agencies in Algeria  

3. government must put more efforts in order to ensure a successful transition to IPSAS by providing 

sufficient and effective modern techniques and technology to collect informations. 

4. government must support adopting IPSAS by providing the right environment and the 

appropriate legislations to facilitate the implantation of IPSAS. 
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 ملخو

اع الخىُٓمي  َظٍ اإلاؿاَمت هي إلادت ٖامت ًٖ خالت الخ٣ضم في بنالخاث اإلاحزاهُت في الجؼاثغ. ؾى٣ضم ؤلَا

الظي ٌٗمل ٦ضٖم ٢اهىهُلمكغوٕ ؤلانالح اإلاؿمى: جدضًث هٓاماإلاحزاهُت " والظي حهضٝ بلى الاهخ٣ا٫ مً هٓام اإلاحزاهُت 

ظا ، م٘ ؤلاقاعة بلى اإلاٗاًحر الضولُت في ال٣ُإ الٗام (اإلاٗاًحر ال ٣اثم ٖلى الىؾاثل بلى هٓام ٢اثم ٖلى الىخاثج َو

اإلاداؾبُت الضولُت لل٣ُإ الٗام). ٖلى وحه الخهىم، ؾىً٘ اإلااقغ ٖلى اإلاؿخجضاث التي ؤصزلها ال٣اهىن ألاؾاسخي 

ت ع٢م   .2018ؾبخمبر  02الهاصع في  15-18الجضًض اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت الجؼاثٍغ

بك٩ل ملمىؽ ، ؾىداو٫ ج٣ضًم بٌٗ ؤلاحاباث ٖلى الؿاا٫ الغثِسخي الخالي: ٦جؼء مً َظٍ الؿلؿلت مً 

 ؤلانالخاث ، َل َب٤ اإلاكٕغ الجؼاثغي ألاصواث الالػمت لخدؿحن بصاعة اإلاحزاهُت؟

ح الجضًض في اإلاحزاهُت م٘ حؿلُِ الهضٝ الغثِسخي مً َظا الٗغى َى بل٣اء هٓغة ه٣ضًت ٖلى َظا ؤلانال 

بت الجؼاثغ في اجساط ٢ٟؼة هدى جدضًث بصاعة مماعؾاث اإلاحزاهُت.  الًىء ٖلى ٚع

وجٓهغ الاؾخيخاحاث الغثِؿُت لهظا اإلا٣ا٫ ؤن ههىم جُب٤ُ ال٣اهىن اإلاظ٧ىع ال ج٨ٟي لخاصي بلى جدضًث 

ُت ًم٨ً ؤن جبُئ جىُٟظٍ .. . ولهظا الؿبب ههغ ٖلى يغوعة مغا٣ٞتها  بؿلؿلت مً بصاعة اإلاحزاهُت ، ٞالٗىامل اإلاىيٖى

بُت  بطا لم ًدضر طل٪، ٞةن بنالح اإلاحزا هُت ؾ٨ُٟل ؤلاحغاءاث التي جخماشخى م٘ الخى٦مت الا٢خهاصًت واإلاالُت والًٍغ

ا في الىاحهت.  حُٛحر 

 الٗامت ، الخى٦مت. : جدضًث اإلاحزاهُت ، مٗاًحر اإلاداؾبت ، ال٣اهىن ألاؾاسخي ، اإلاداؾبتال٩لماث اإلاٟخاخُت

Résumé 

La présente contribution est un aperçu de l’état d’avancement des réformes 

budgétaires en Algérie. Nous exposerons le cadre réglementaire  servant  d’appui  juridique au 

projet de réformes baptisé « MSB : modernisation du système budgétaire » qui vise la 

transition du système budgétaire basé sur les moyens vers un système axé sur les résultats   et 

ce, en référence aux normes internationales dans le secteur public (IPSAS). Nous mettrons 

notamment le curseur sur les nouveautés apportées par la nouvelle loi organique relative aux 

lois de finances algérienne(LOLF)  N°18-15 du 02 Septembre 2018. 

Plus concrètement, nous tenterons d’apporter des éléments de réponse à la question 

principale suivante : Dans le cadre de cette série de réformes, le législateur algérien a-t-il 

engagé les outils nécessaires permettant d’améliorer la gestion budgétaires ? 
L’objectif principal de cette communication est de porter un regard critique sur cette 

nouvelle réforme budgétaire tout en donnant des éclairages sur la volonté de l’Algérie à faire 

le saut vers la modernisation de la gestion les pratiques budgétaires. 

mailto:tadjine.radia@gmail.com
mailto:laiche_mohamed@yahoo.fr
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 Les conclusions principales de cette communication font ressortir que les textes 

d’application de ladite loi ne suffisent pas pour aboutir à la modernisation de la gestion 

budgétaire, des facteurs objectifs peuvent freiner sa mise en œuvre...C’est pour cela, nous 

insistons qu’elle soit accompagnée par une série de mesures qui s’inscrivent dans le sillage de 

la bonne gouvernance économique, financière et fiscal. A défaut, la réforme budgétaire 

consacrera un changement de façade... 

Mots clés : Modernisation budgétaire, Normes Comptables, Loi organique, Comptabilité 

publique, Gouvernance. 

Abstract  

This article is an overview of the progressof budgetary reforms in Algeria. We will be 

presenting the regulatory framework serving as legal support for the reform project called 

«modernization of the budget system" which aims to transition from budget system based on 

means to a system based on results and this, with reference to international standards in the 

public sector (IPSAS). We will focus here on the latest innovations brought by the new 

organic law relating to the Algerian finance laws (LOLF) N ° 18-15 of September 02, 2018. 

More specifically, we will try to provide some answers to the following question: As 

part of this series of reforms, has the Algerian legislator implemented the necessary tools to 

improve budget management? 

The main objective of this article is to take a critical look at this new budgetary reform 

while shedding light on Algeria's desire to take the leap towards the modernization of the 

management of budgetary practices. 

The main conclusion of this communication shows that the implementing texts of said 

law are not enough to lead toward the modernization of budget management, objective factors 

can slow down its implementation... Therefore, we insist that it must be accompanied by a 

series of measures that fall within the awakening of good economic, financial, and fiscal 

governance. Failing this, the budgetary reform will just be a cosmetic change... 

Keywords: Budget Modernization, Accounting Standards, Organic Law, Public 

Accounting, Governance. 

  

Introduction 

A l’instar des autres pays  de la planète et afin de s’aligner sur la nouvelle 

tendance de réformes du système budgétaire, l’Algérie fut contrainte de 

procéder à la modernisation de son système budgétaire. C’est dans cette 

perspective qu’elle élabora un projet de réformes baptisé « MSB : modernisation 

du système budgétaire ». Celui-ci vise la transition du système budgétaire basé 

sur les moyens vers un système orienté vers les résultats. 

De ce fait, les pouvoirs publics ont essayé de réformer le système budgétaire 

du paysen introduisant des techniques modernes telles que : la budgétisation 

d’exercices, la budgétisation axée sur les prestations et les impacts, la 

planification et la communication des performances. Les raisons ayant conduit 
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aux réformes des budgets publics sont dues aux influences environnementales 

impactées par les mouvements internationaux ainsi qu’à celles internes 

répondant aux besoins domestiques des différents pays. 

Les réformes budgétaires orientées vers les résultats visent au préalable, 

l’augmentation de l’efficience et l’efficacité de l’action publique (KISSI, 2017) ; 

cela s’effectue en usant des techniques de budgétisation dont la finalité est la 

réduction des dépenses budgétaires. Le budget reste un instrument important de 

contrôle financier visant à imposer des limites de dépenses pluriannuelles en 

instaurant une procédure budgétaire descendante (top down). 

L’Algérie s'est impliquée ainsi, dans un processus de réformes de la 

comptabilité d'entreprise et de l'État, avec en premier, le Système Comptable 

Financier, ensuite, la transposition et l’adaptation des normes internationales 

d'audit (ISA), appelés Normes algériennes d'Audit (NAA) ; enfin,  la réforme de 

la comptabilité publique par l'adaptation des normes IPSAS et ce, pour pouvoir 

impulser une dynamique de modernisation de la gestion publique. 

Par ailleurs, la réforme budgétaire s’appuie sur la comptabilité d’exercice 

(comptabilité générale) en lui proposant des informations et des outils 

nécessaires pour l’élaboration du budget et la compréhension de son exécution. 

L’harmonisation du point de vue conceptuel des systèmes budgétaires et le 

système comptable de l’exercice et la cohérence de leurs architecturessont 

essentielsdans le but d’articuler les différents systèmes de suivi de l’exécution 

budgétaire. Aussi, malgré le caractère autonome des règles budgétaires, des liens 

élémentaires doivent persister entre les deux types de comptabilité : la 

comptabilité budgétaire s’occupant de l’enregistrement des encaissements et des 

décaissements doit se restreindre aux lois comptablesconformément aux règles 

de la comptabilité générale d’exercice.  

Dans cet ordre d’idées, la question principale que l’on peut se poser est la 

suivante: le législateur algérien a-t-il engagé les outils nécessaires pour 

améliorer la gestion budgétaires en se référant aux normes IPSAS ? 

L’objectif principal de cette contribution est de rendre compte des 

nouveautés introduites dans les pratiques budgétaires par la grille de lecture 

législative et économiquetout en donnant des éclairages sur la volonté de 

l’Algérie à faire le saut vers la modernisation de la gestion les pratiques 

budgétaires. 

Pour ce faire, nous aborderons dans cette communication en premier lieu le 

cadre référentiel de la réforme budgétaire, en second lieu le projet algérien tout 

en présentant l’état d’avancement de la réforme ainsi que l’exposé des nouveaux 

dispositifs de la LOLF. 

1. Cadre référentiel  
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Les normes comptables, telles que les IPSAS, tracent des lignes 

directrices sur la façon dont des modesspécifiques de transactions et 

d'événements économiques doivent être inscrites dans les états financiers 

d'unétablissement. Ils établissent des règles de base pour la comptabilisation, 

l'évaluation, la présentation et la divulgation des éléments qui sont présentés 

dans les états financiers et les informations publiées dans les notes aux états 

financiers (ONU, guide des participants, 2017). 

1.1. Les avantages des IPSAS 

Les normes IPSAS offrent certains avantages. Elles améliorent la 

cohérence, la comparabilité et la fiabilité des états financiers (ONU, 2015). Elles 

permettent égalementla recherche de l’exhaustivité et l’exactitude des registres 

des immobilisations corporelles (ONU, méthodes, 2017). C’est aussi une base 

pour accroitre la confiance et la reconnaissance de la communauté 

internationale. 

Les IPSAS permettent aussile renforcement et le contrôle interne tout en 

favorisant l’adoption de la transparence en matière d’actifs et de passifs.Cela 

permet en conséquence une informationfiable et une gestion optimale des 

moyens. A titre d’exemple, les exigences des normes IPSAS de comptabilisation 

intégrale des obligations au titre des avantages sociaux tels que les congés 

annuels, les primes de rapatriement et l’assurance maladie, améliore la gestion 

des coûts liés aux employés. 

1.2. Les formats budgétaires 

Les documents budgétaires peuvent être rédigés de multiples façons et 

comporter différents types d’informations ; il ya lieu de constater deux points 

essentiels (STERCK, 2004): 

 L’utilisation d’informations sur les prestations et les résultats : 

celles-ci peuvent être intégrées dans la partie du budget soumise au 

vote (crédits autorisés) ou contenues dans la partie informative de 

celui-ci dans un document distinct. 

 Méthode d’imputation : la budgétisation de caisse et la 

budgétisation d’exercice sont actuellement, deux choix possibles. 

Cependant, les gouvernements usent d’une forme hybride ou 

combinée, à savoir une budgétisation de caisse modifiée. Le 

passage à la budgétisation d’exercice varie selon les pays et le degré 

d’application de la réforme ou à un degré moindre, la prévision de 

la réforme. 

1.3. Comptabilité d’exercice ou de droits constatés  
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La comptabilité de caisse modifiée se distingue profondément de la 

comptabilité en droits constaté intégrale selon les IPSAS. Appliquer la  

comptabilité en droits constaté intégrale dans le cadre des normes IPSAS a pour 

objectif d’accroitre la responsabilisation et la transparence en plus d’instaurer  

une plus grande cohérence des pratiques et une meilleure comparabilité des états 

financiers (ONU, 2015). 

L’ensemble des bases comptables englobe la comptabilité de caisse et la 

comptabilité en droits constaté intégrale. Suivant les fondements de la 

comptabilité de caisse, la comptabilisation des transactions et des événements se 

fait en aval de la réception et du paiement des espèces. Cependant, avec la 

comptabilité en droits constaté intégrale, la totalité des actifs et des passifs sont 

comptabilisés à leur échéance indépendamment des flux de trésorerie associés. 

Ceci dit, il existe une comptabilité hybride dont les bases se situent entre 

les principes des deux types de comptabilités vues plus haut. D’après la 

comptabilité de caisse modifiée, les registres sont maintenus ouverts pendant un 

mois ou deux supplémentaires à la fin de la période de déclaration pour régler 

les passifs de la période à clôturer sans que la trésorerie modifiée n’enregistre 

certains des ressources et du passif de l'entité. Selon la comptabilité en droits 

constaté modifiée, les passifs sont comptabilisés lorsqu'ils sont engagés et 

certains actifs (principalement des actifs liquides) sont comptabilisés lorsqu'ils 

sont reçus. Mais la comptabilité en droits constaté modifiée ne tient pas compte 

des investissements dans des actifs à long terme ni de leur utilisation dans le 

temps.  

Les établissements publics qui espèrent améliorer leur gestion et définir leurs 

positions totales d'actif et de passif préfèrent la comptabilité en droits constaté 

intégrale. De ce fait, ils seront plus susceptibles d’identifier la totalité des coûts 

de fonctionnement dans leurs rapports financiers et de gestion. 

1.4. Contraintes à la mise en œuvre des réformes budgétaires 

La mise en œuvre des réformes budgétaires a beaucoup d’entraves 

(STERCK, 2004) : 

D’abord, la fonction de contrôle financier suit d’ordinaire, un processus 

budgétaire très centralisé et un budget par objet de dépenses .Avec la récession, 

les réformes marquent un frein car la réduction des dépenses devient une priorité 

par rapport à la poursuite des réformes budgétaires orientées vers les résultats. 

Or dans les années 1990, beaucoup de gouvernement de par le monde, ont 

imposé des plafonds de dépenses. 

Ensuite, choisir entre le concept de Contrôle politique ou celui 

d’autonomie de gestion représente un enjeu important. D’ailleurs, renforcer la 
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responsabilité par rapport aux résultats et aux prestations s’est imposée d’elle-

même, engendrant des réformes budgétaires consolidant la responsabilité 

administrative et le contrôle ministériel ainsi que l’orientation des ministères et 

des établissements publics. Les réformes budgétaires modernes ont pour 

objectifl’augmentation de la responsabilité sur le plan des résultats, et ce, avec 

l’avaldu parlement qui doit approuver les résultats et les prestations.Enplus, il 

s’agit d’élever l’efficience en usant de la budgétisation d’exercice et l’autonomie 

de gestion.  

Enfin, la Budgétisation axée sur l’impact opposé à la budgétisation 

axée sur les prestationsprésente un défilorsqu’il s’agit d’équilibrer l’approche 

gestionnaire et l’approche politique. Lorsque le projet de loi budgétaire se 

focalise sur les impacts avancés, les prestations attendues sont établies dans les 

documents explicatifs annexés à la loi d’approbation.Or, l’utilisation de 

documents budgétaires axés sur les résultats dépend amplement de la fiabilitéet 

de la validité des informations présentées. Pour garantir la qualité de ces 

informations, un audit sur les performances de ces données s’impose. Ce dernier 

est effectué par la plupart des établissements publics de contrôle. 

2. Les réformes en Algérie 

A l’instar des pays développés, l’Algérie a entamé un programme de réformes 

budgétaires dans le but de moderniser la gestion des dépenses publiques. Ce 

programme adopte comme référence la culture du résultat. Cette dernière sans se 

contenter de l’affectation des crédits, s’appuie sur la performance et la 

vérification des résultats. (KISSI, 2017). C’est dans cet esprit que le 

gouvernement algérien a élaboré  le projet de « modernisation du système 

budgétaire (MSB) ».Ce projet  s’impose de lui-même pour améliorer l’efficacité 

des politiques publiques, qui doivent répondre aux attentes croissante des 

citoyens dans un environnement où les ressources sont de plus en plus limitées. 

2.1. Présentation du projet MSB 

Le projet de modernisation des systèmes budgétaires s’est effectué en deux 

phases : la première (projet pilote (MSB 1),  qui a pris fin en 2007 a été suivi par 

une seconde phase (MSB) (2008-2020). Les pouvoirs publics espèrent par la 

finalisation de la réforme, faciliter les choix stratégiques, étant donné que les 

informations et les analyses seront de meilleure qualité à partir du moment où 

les dépenses publiques bénéficieront d’études et de rapports prévisionnels et de 

planification plus performants.  

Ce projet MSB est considéré par les autorités algériennes comme un axe 

fondamental de la réforme des finances publiques. Il comprend deux 

composantes principales (Ministère des Finances, 2022) :  
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 La composante Budgétisation relative à la mise en place de nouveaux 

systèmes de gestion des dépenses,  

 La composante Informatique et système d’information. 

Ce projet aura pour mission de mettre à jour le système budgétaire algérien de 

façon à consolider la capacité du Ministère des Finances à conforterses fonctions 

essentielles de gestion des dépenses publiques et d’élaboration et d’exécution 

des politiques publiques. Le projet soutient unremaniement du système de 

préparation et d’exécution du budget. Le but ultime est d’être performant en 

matière de discipline budgétaire, d’affectation des ressources intersectorielles, et 

d’être efficace et efficient dans la programmation des dépenses ministérielles.  

Par ce projet de modernisation budgétaire, les acteurs publics espèrent 

acquérir plus de responsabilités lorsqu’il s’agira d’administrer les institutions 

chargés de gérer les fonds publics. Ces responsabilités seront contraintes au 

suivi et à l’évaluation de l’exécution budgétairepréalablement renforcés. 

Ensuite, il s’agit d’augmenter l’efficacité de la mise en œuvre des politiques et à 

rendre plus accessiblele contrôle sur les dépenses publiques. Enfin, le projet vise 

àmettre en avant la transparence des budgets afin de justifier les choix relatifs 

aux politiques économiques et sociales. Ces aspirations aboutiront à (KISSI, 

2017) : 

 Un meilleur emploi des fonds publics ; 

 La maitrise des dépenses des déficits publics ; 

 L’amélioration de la qualité des services publics et de l’efficacité des 

politiques publiques ; 

 La volonté de rendre plus transparente l’action des administrations et 

de renforcer le contrôle démocratique sur la gestion publique ; 

 Instaurer une culture du résultat en orientant le budget vers la 

performance (précision des engagements et des résultats) ; 

 Accroître la transparence des informations budgétaires en améliorant la 

présentation des documents y afférents ; 

 Favoriser le débat sur les choix stratégiques en matière budgétaire ; 

 Introduire les instruments de l’économie de marché. 

Cependant, sur le plan pratique,  les principaux outils à mettre en place sont : 

la gestion budgétaire, la comptabilité analytique, le tableau de bord, et le 

Reporting. 

Parmi les principes phares, on dénombre ; 

 LaMéthode de budgétisation qui rassemble les crédits alloués à un 

ministère par programme.  

 Le programme regroupant un ensemble d’activités qui répondent à des 

objectifs et des orientations établis par le Gouvernement.  
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 Le programme permet de rattacher des moyens budgétaires à des 

activités. Les programmes sont : encadrés par des objectifs, mesurés 

par des résultats et évalués par des indicateurs de performance. 

Un ensemble de nouvelles orientations édicté dans la loi organique relative 

aux lois de finances (LOLF) n°18-15 du 2septembre 2018, s’articule autour de 

trois grands axes : 

 Le renforcement du pilotage pluriannuel des finances publiques ; 

 L’amélioration de la transparence des finances publiques ; 

 La rationalisation et l’amélioration du travail parlementaire. 

Et La plupart de ses dispositions sont applicables aux lois de finances portant 

sur l’année 2023. 

2.2.   Les normes IPSAS en Algérie  

Les normes IPSAS sont inspirées des normes internationales d’information 

financière IFRS. Leur objectif est de s’aligner surla comptabilité de l’entreprise. 

Les autorités publiques sont désormais,contraintes,comme les entreprises, à 

enregistrer comme actifs et non comme dépenses en capital tous les biens 

immobilisés non seulement matériels informatiques ou matériels roulants, mais 

aussi aménagement, constructions et terrains. Cela stipule la transition d’une 

comptabilité de caisse vers une comptabilité patrimoniale. Or, les gestionnaires 

des fonds publics algériensactuellement, trouvent des difficultés pour dresser le 

bilan de leurs activités ; ils se contentent du niveau de la balance, en enregistrant 

ce qui a été dépensé par rapport à ce qu’a été alloué.  

2.3.  Les normes comptables de l’Etat en Algérie 

Les normes comptables qu'offre le projet du nouveau Système Comptable de 

l'État, sont présentées ci-dessous ; ces réformes auront pour objectif de définir 

les règles d'évaluation, de comptabilisation, et deprésentation des différents 

éléments des états financiers dont les actifs, passifs, charges, produits et capitaux 

propres : 

La réforme de la présentation des états financiers s’attèle à rendre 

accessible l’exposition des états financiers, aux utilisateurs qui sont les 

contribuables, les élus, les créanciers, les fournisseurs et les médias. Ils se 

composent d'un état de la situation nette, un état de la performance financière, 

un tableau des flux de trésorerie et une annexe. L’objectif des donnéesprésentées 

par les états financiers est l’évaluation de la performance de l'État et de sa 

capacité à continuer de pourvoir des biens et des services, ainsi que de maintenir 

le niveau des ressources nécessaire pour remplir ses engagements.  

https://www.vie-publique.fr/fiches/la-loi-organique-relative-aux-lois-de-finances-lolf
https://www.vie-publique.fr/fiches/la-loi-organique-relative-aux-lois-de-finances-lolf
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Le Tableau de flux de trésorerie retrace les sources des entrées et des sorties 

de trésorerie pendant l'exercice donné, ainsi que le solde de trésorerie à la date 

de reporting.  Son mode opératoire est de classer les flux de trésorerie de 

l'exercice en activités opérationnelles, d'investissement et de financement, en 

utilisant soit la méthode directe (méthode préférentielle), soit la méthode 

indirecte (méthode alternative).  

Dans le même sillage, les normes comptables telles prescrites par le nouveau 

système de l’Etat,  identifient les produits des opérations sans contrepartie 

directe comme devant préciser  les règles d'évaluation et de comptabilisation des 

produits engendrés par les opérations sans contrepartie directe suivant les 

principes de la comptabilité d'exercice ; il s’agit des produits des opérations sans 

contrepartie directe, qui sont les produits fiscaux, correspondant aux impôts 

d'État et taxes assimilées et aux transferts.  

Concernant les charges de l’Etat, la réforme exige leur définition et la 

présentation de façon la plus lisible de leurs règles de comptabilisation et 

d'évaluation sans négliger l’imbricationde la nature comptable des charges et la 

structuration du budgetet des dépenses. Il s’agit des charges de fonctionnement 

indirect et direct, des charges d'intervention et des charges financières. 

Ceci dit, la Composante de la trésorerie reprend les éléments d'actif et de 

passif liés aux opérations de trésorerie de l'État. Les actifs se composent des 

fonds sur les comptes bancaires et les fonds en caisse, les valeurs en cours 

d'encaissement ou à l'escompte et les équivalents de trésorerie. Par contre, les 

passifs comptent les dépôts des correspondants du Trésor et des autres personnes 

habilitées, les fonds liés à la gestion de la trésorerie de l'État ainsi que les 

découverts bancaires.  

Les nouvelles normes comprennent les Instruments financiers et dettes 

financières ; celles-ci concernent les éléments d'actif et de passif liés aux 

opérations de financement de l'État et à la prise en charge de dettes. Il s’agit des 

emprunts négociables et non négociables et les emprunts pris en charge par 

l'État, les instruments financiers à terme, les créances immobilisées et les dettes 

diverses.  

Ainsi pour les Participations de l'État et créances rattachées, il ya lieu 

detraiter de l'évaluation et de la comptabilisation des participations de l'État, des 

créances rattachées à ces participations, ainsi que des prêts et avances accordés 

par l'État à d'autres entités disposant d'une personnalité morale distincte de celle 

de l'État. 

Par ailleurs, le gouvernement se doit à la transparence. La publication des 

informations budgétaires dans les états financiers se fera en incluant dans les 
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états financiers, une comparaison des montants inscrits au budget et des 

montants réels résultant de son exécution ainsi qu'une explication des 

différences significatives selon des recommandations législatives ou normatives 

obligatoires ou non.  

En ce qui concerne les Immobilisations corporelles, elles stipulent les règles 

de comptabilisation et d'évaluation, des immobilisations corporelles contrôlées 

par l'État et les autres entités publiques, y compris les équipements militaires 

spécialisés et les actifs d'infrastructure nonobstant les forêts et les autres 

ressources naturelles renouvelables, et les droits miniers, à la prospection et 

l'extraction de minerais, de pétrole, de gaz naturel et autres ressources similaires 

non renouvelables régis par d'autres normes comptables. 

Par contre, les Immobilisations incorporelles préconisent les règles de 

comptabilisation et d'évaluation, des immobilisations incorporelles de l'État et 

les autres entités publiques sans prise en compte des actifs financiers, des actifs 

de prospection, des dépenses relatives à la mise en valeur de gisements et à 

l'extraction de minerais, de pétrole, de gaz naturel et d'autres ressources 

similaires non renouvelables et des immobilisations incorporelles appartenant au 

patrimoine.  

Provisions, passifs éventuels et actifs éventuelssont les provisions pour 

charges, qui correspondent à des passifs dont l'échéance ou le montant n'est pas 

fixé de façon précise. Ce sont aussi des dettes non financières, qui correspondent 

à des passifs dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise. Sont 

excluent les provisions sur les instruments financiers comptabilisés à leur juste 

valeur, les provisions sur des contrats non entièrement exécutés ainsi que les 

provisions pour les grosses réparations.  

La norme liée aux Produits des opérations avec contrepartie directe, exige 

de déterminer les règles de comptabilisation et d'évaluation des produits 

résultant des opérations avec contrepartie directe. Ils correspondent aux produits 

résultants des opérations avec contrepartie directe, aux prestations de services, 

aux ventes de biens, et à l'utilisation par destriers d'actifs de l'État productifs 

d'intérêts, aux redevances et aux dividendes. 

Pour les  Stocks, il ya lieu de gérer les règles d'évaluation et les conditions de 

comptabilisation des stocks en présentant les catégories des stocks qui sont les 

matières premières ou fournitures devant être consommées dans le processus de 

production ou de prestation de services, les biens détenus pour être vendus ou 

distribués dans le cours normal de l'activité ainsi que les en-cours de production 

destinés à la vente ou à la distribution.  



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 372 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

Le nouveau système comptable stipule que les Contrats de location doivent 

mettre en exergue  les principes comptables appropriés au titre des contrats de 

location-financement et des contrats de location simple. Il s’agit des contrats de 

location portant sur l'exploitation ou l'utilisation de minéraux, de pétrole, de gaz 

naturel, et autres ressources similaires non renouvelables excluant les contrats de 

location des immeubles de placement et des actifs biologiques.  

A propos de  la dépréciation d'actifs non générateurs de trésorerie, la 

norme exige d’identifier les procédures que l'État appose pour se rendre compte 

de la perte de valeur del’actif ne générant pas de trésorerie et que cette perte soit 

comptabilisée en indiquant les cas  où cette perte doit être reprise  avec toutes 

les informations la concernant.  

Au sujet du Solde net de l'exercice, erreurs fondamentales et changements 

de méthodes comptables, la réforme réclame l’élaboration de règles régissant 

la classification des éléments extraordinaires et certains éléments du résultat 

découlant des activités ordinaires. Il ya lieu également d’identifier le traitement 

comptable relatif aux changements d'estimations comptables, aux changements 

de méthodes comptables et à la correction des erreurs fondamentales. 

Enfin, les Créances de l'actif courant recensent les règles de 

comptabilisation et d'évaluation des créances dues à l'État sur les clients au titre 

des ventes de biens ou services ainsi qu'aux créances sur les redevables. Ces 

créances correspondent aux impôts et amendes que l'État recouvre pour son 

compte ou pour le compte de tiers. 

2.4.  L’état d’avancement des réformes budgétaires en Algérie 

Il s’agit d’un aperçu de l’état d’avancement des reformes budgétaires en 

Algérie. Ce point va nous permettre de s’approprier des nouveaux outils prévus 

par la loi 18-15 du 02 Septembre 2018 relative aux lois de finances. C’est 

toutefois, le cœur des reformes espéré par le gouvernement et les acteurs 

politiques algériens, il est plus une nécessité pour s’aligner avec les pays ayant 

déjà reformés leur système budgétaire. 

2.4.1. Les objectifs de la LOLF 

La Loi Organique 18-15 du 2 septembre 2018 relative aux Lois de 

Finances a pour objet de définir le cadre de gestion des finances de l’Etat devant 

régir : La préparation des lois de finances, leur contenu, leur mode de 

présentation et, leur adoption par le Parlement. 

Elle fixe aussi les principes et règles des finances publiques, des comptes de 

l’Etat et d’exécution et de contrôle de la mise en œuvre des lois de finances. 
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(Art.1, loi 18-15 du 2 septembre 2018) ;  elle vise la performance, la 

transparence et la responsabilité. 

2.4.2. Les classifications budgétaires 

L’article 28 de la LOLF explicite que les charges budgétaires de l’Etat sont 

regroupées selon la classificationpar Activité, par Nature économique de 

dépenses, par Grandes fonctions de l’Etat et par Entités administratives. 

 Classification par Activité: 

Le texte d’application de la LOLF  stipule quela classification par activité des 

charges budgétaires de l’Etat se décline en portefeuille de programmes, en 

programme, en sous-programme, en action et en sous-action, le cas échéant. 

(Décret exécutif n°20-354 du 30 novembre 2020 fixant les éléments constitutifs 

de la classification des charges budgétaires de l’Etat, art 5).   

Selon l’article23 de la LOLF, « Un programme regroupe l’ensemble des 

crédits concourant à la réalisation d’une mission spécifique relevant d’un ou de 

plusieurs services d’un ou de plusieurs ministères ou institution publique et 

définie en fonction d’un ensemble cohérent d’objectifs précis ». Il exprime une 

politique publique, impliquant une stratégie, un ensemble cohérent de dispositifs 

et de mesures au service de cette stratégie; il est placé sous la responsabilité 

d’agents de l’Etat qui poursuivent des objectifs spécifiques, mesurés par des 

indicateurs de performance et disposant de moyens adéquats. Le programme 

désigné à la LOLF est complètement différent du programme d’équipement 

public. 

Concernant la procédure d’actualisation (article 9 du décret exécutif 20-403 

du 29 novembre 2020 fixant les conditions de maturation et d’inscription des 

programmes), le ministre chargé du budget établit la liste prévisionnelle des 

programmes retenus, par portefeuille. Cette liste est soumise à l'approbation du 

Premier Ministre, au plus tard, à la fin février de l'année précédant l'exercice 

budgétaire considéré. Elle doit avoir un caractère de stabilité et de durabilité 

garantissant l'équilibre de la programmation et de l'exécution budgétaires. 

D’ailleurs, « les programmes et leurs subdivisions en sous programmes et 

actions concourent à la mise en œuvre d’une politique publique définie. »(LOLF 

18-15, du 2 septembre 2018, Art. 23). « Les crédits du programme sont répartis 

entre un ou plusieurs sous programmes et par titre. Le sous-programme est une 

subdivision de type fonctionnel du programme. L’action et éventuellement la 

sous-action est une subdivision opérationnelle du programme». (D/E 20-404 du 

29 décembre 2020 fixant les modalités de gestion et délégation des crédits, Art. 

4). 
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Le sous-programme est une subdivision budgétaire d'un programme de type 

fonctionnel, utilisée dans la construction du budget du programme et croisée 

avec la nature de la dépense. Une des catégories du décret de répartition, qui est 

appliquée dans les documents de programmation et les mouvements internes au 

programme, suivie dans l'exécution pour fournir les données du rapport 

ministériel de rendement (RMR). 

Une action est une subdivision opérationnelle du programme, permettant de 

préciser le niveau de mise en œuvre des politiques conduites et poursuivies et 

des crédits demandés, ouverts et exécutés. Elle comporte des sous-actions qui 

précisent davantage le niveau de mise en œuvre. »Ex : les directions territoriales 

mettant en œuvre un programme ou les entités gestionnaires situées au niveau 

central. (D/E 20-354 du 30 novembre 2020 fixant les éléments constitutifs de la 

classification des charges budgétaires de l’Etat,  Art 5). 

 Classification par nature économique de dépenses(CNED) 

Selon l’article 29 de la LOLF n°18-15 du 2 septembre 2018,  les charges 

budgétaires de l’Etat par nature économique comprennent les titres suivants : 

Dépenses de personnel, Dépenses de fonctionnement des services, Dépenses 

d’investissement, Dépenses de transfert, Charges de la dette publique, Dépenses 

d’opérations financières et Dépenses imprévues. 

« La classification par nature économique des charges budgétaires de l’Etat 

comprend sept (7) titres et se décompose en trente-deux (32) catégories dites 

articles». Nomenclature qui devrait être stable, sous la seule responsabilité du 

Ministre des finances. 

L’article 8 du décret exécutif 20-354 sus cité, du 30 novembre 2020, donne un 

listing des différentes dépenses de personnel, de fonctionnement, 

d’investissement, de transfert et de dépenses relevant du Ministère des finances. 

 Par Grandes Fonctions de l'Etat 

L’article 11 du même décret exécutif explicite les grandes fonctions de 

l’Etat en définissant les différents niveaux de la classification des charges 

budgétaires. Ainsi, le secteur est le niveau qui définit les besoins et les intérêts 

collectifs fondamentaux devant être satisfaits ; la fonction principale est le 

niveau qui regroupe les activités et fonctions de l’Etat concourant à un même 

objectif final et visant la satisfaction de l’un des besoins et intérêt fondamentaux 

définis dans le secteur concerné ; par contre, la fonction secondaire est le niveau 

qui regroupe les activités et les fonctions de l’Etat concourant à un même 

objectif intermédiaire. 
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Les secteursde la classification par grandes fonctions sont les Services 

généraux des administrations ; la Défense, l’Ordre et sécurité publics ; les 

Affaires économiques ; la Protection de l’environnement ; Logements et 

équipements collectifs ; la Santé; les Loisirs, culture et culte ; l’Enseignement; la 

Protection sociale. 

Il ya lieu de noter que la nomenclature retenue suit celles des organisations 

internationales car elle est destinée notamment à l’établissement des statistiques 

et aux études comparatives. 

 Par Entités Administratives 

« La classification par entités administratives des charges budgétaires de 

l’Etat, permet la répartition des crédits budgétaires par ministères et/ou 

institutions publiques et/ou par centre de responsabilité de la gestion budgétaire 

et qui sont destinataires des crédits, suivant l’organigramme structurel et/ou de 

l’organisation locale de l’entité administrative concernée. »(D/E 20-354 du 30 

novembre 2020 fixant les éléments constitutifs de la classification des charges 

budgétaires de l’Etat, Art.14).  

L’article 15 du même décret exécutif, précise que « La classification par 

entités administratives des charges budgétaires de l’Etat est organisée par 

niveau, suivant la structure organisationnelle de l’activité. » 

2.4.3. Le cycle budgétaire 

Le cycle budgétaire est échelonné sur plusieurs années et composé de 

plusieurs phases. Il est structuré de façon à optimiser l’élaboration du budget. 

 Phase 1 : planification et élaboration (le cadrage à moyen terme) 

L’article 5 de la LOLF stipule que le gouvernement fixe chaque année un 

cadre de dépense à moyen terme (CBMT) sur proposition du ministère des 

finances au début de la procédure de préparation des lois de finances. Il 

détermine, pour l’année à venir, ainsi que les deux années suivantes, les 

prévisions de recettes, de dépenses et du solde du budget de l’Etat ainsi que, le 

cas échéant, l’endettement de l’Etat. L’article 2 du texte d’application  (D/E 20-

335 du 22 novembre 2020 fixant les modalités de conception et d’élaboration du 

cadrage budgétaire à moyen terme), précise que Le CBMT est mis en œuvre à 

travers un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) et un plan d'engagement 

de dépenses 

Le CBMT a été élaboré dans le but d’assurer la discipline budgétaire globale 

et la soutenabilité de la dépense publique (conformité du budget et des 

programmes de dépense aux objectifs macroéconomiques) ainsi qu’une 

meilleure allocation des ressources entre les différents secteurs de dépense en 
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fonction des priorités du Gouvernement. Il permet aussi une prestation efficiente 

des services publics en donnant aux gestionnaires une meilleure prévisibilité 

pour gérer leurs programmes et en fournissant un cadre pour le suivi de la 

performance. 

Concernant les modalités de programmation budgétaire, la loi de finance 

annuelle est éclairée par le CBMT (D E20-335 du 22 novembre 2020 fixant les 

modalités de conception et d’élaboration du cadrage budgétaire à moyen terme). 

Dans son article 9, le texte d’application stipule que« Les propositions formulées 

par les Ministres et les responsables des institutions publiques en charge de la 

gestion de portefeuille de programmes, entrent dans le cadre du CBMTet dans la 

limite des plafonds fixés dans la répartition des dépenses par portefeuille de 

programmes au niveau de la Note d’orientation. » 

Il s’agit aussi dans le cadre des modalités de programmation budgétaire, de la 

préparation des rapports sur les priorités et la planification (RPP). Le même 

article sus cité précise  que dès que la Note d’orientation est transmise aux 

ministères et institutions publiques, ces derniers entament la préparation de leurs 

RPP (rapport sur les priorités et la planification). «Les propositions retenues à 

l’issue des discussions budgétaires, engagent le ministère ou l’institution 

publique concernée. Elles figurent au niveau du «volume 2 », portant le rapport 

sur les priorités et la planification établi par le ministre ou le responsable de 

l’institution publique concerné. » 

A propos des Nouveaux documents du projet de loi de finances, l’article 73 

de LOLF 18-15 du 2 septembre 2018, décrète que la documentation du projet de 

loi de finances est constituée de quatre parties :  

La première partiecontient les dispositions relatives à l’autorisation annuelle 

de perception des ressources et leur affectation ainsi que les montants des 

ressources prévues par l’Etat ; la deuxième fixe le montant des autorisations 

d'engagement (AE)  et les crédits de payement (CP) pour les ministères et 

institutions publiques; le montant des AE et CP pour chaque compte 

d'affectation spéciale (CAS) ainsi que le plafond des découverts applicables aux 

comptes de commerce. 

La troisième partie comporte, quant à elle, l’autorisation d’octroi des garanties 

de l’Etat ; L’autorisation de prise en charge des dettes des tiers ; les dispositions 

relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions 

de toute nature ainsi que toute disposition relative à la comptabilité publiques et 

au contrôle des recettes et des dépenses publiques. 

La quatrième partie comprend les états suivants : 
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• Etat « A » relatif aux recettes; 

• Etat « B » crédits ouverts répartis par ministères et institutions publiques, 

programmes, dotations, AE et CP; 

• Etat « C » liste des comptes spéciaux du trésor ; 

• Etat « D » équilibre budgétaire, financier et économique ; 

• Etat « E » liste des impôts et autres impositions ; 

• Etat « F » taxes parafiscales ; 

• Etat « G » prélèvement obligatoire autre que fiscaux ; 

• Etat « H » prévisions des dépenses fiscales. 

 Echéancier planification-élaboration à titre indicatif 

Il s’agit en octobre n-2, de procéder à la préparation du cadre macro-

économique (détermination niveau des recettes…) avec l’élaboration du  CBMT 

au niveau du ministre des finances. La notification de la Note d’orientation 

intégrant les plafonds approuvés par secteur du Ministre des finances, se fera au 

plus tard, fin mars n-1. Il ya lieu entre temps, de préparer les demandes 

budgétaires et les RPP proposés par les ministères et institutions publiques. 

En mai n-1 se déroulent les discutions budgétaires et la présentation des 

rapports sur les priorités et la planification(RPP) retenus par le ministère des 

finances et en juillet n-1, s’effectue la préparation de l’avant projet du budget 

avec son volume 1, 2 et 3. 

En septembre n-1, on procédera à l’examen de l’avant projet du budget qui 

donnera naissance à la loi de finance qui sera déposé au plus tard, en octobre n-

1. Soixante-quinze (75) jours, après le dépôt, cette dernière sera soumise au vote 

de l’Assemblée Populaire Nationale. 

La dernière étape est la signature de la loi de finances par le président de la 

république au plus tard le 31 Décembre n-1. 

 Phase 2 : exécution répartition des crédits (article 79 de la LOLF du 2 

septembre 2018).  

Dès la promulgation de la loi de finances, il est procédé, par décret, à la 

répartition détaillée des crédits votés. Cette répartition par ministère ou 

institution publique s’effectue par programme, sous-programme et par titres, et 

par dotation en ce qui concerne les crédits non assignés. 

La mise en place des crédits, est effectuée au profit des gestionnaires de 

programmes responsablesdes services centraux et des services déconcentrés, des 

établissements et organismes publics sous tutelle chargés d’exécuter tout ou 
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partie d’un programme, des organes territoriaux lorsqu’ils sont chargés de 

l’exécution de tout ou partie d’un programme... ». 

Un document de programmation initiale des crédits du programme est 

établi par portefeuille de programmes. Il retrace la répartition entre les sous-

programmes et les titres des crédits prévue par le décret de répartition pris en 

application de la loi de finances de l’année ;le montant prévisionnel des crédits 

dont l’ouverture est projetée au cours de l’année, détaillé sous forme de reports, 

fonds de concours, de produits assimilés et autres mouvements, et présenté dans 

le respect de la sincérité budgétaire et la ventilation des crédits disponibles entre 

les sous-programmes et les titres. 

Ce document de programmation initiale prévoit l’allocation des crédits du 

programme aux actions, suivant l’article 8 de décret exécutif 20-404 du 29 

décembre 2020 fixant les modalités de gestion et délégation de crédits. 

Concernant les virements et les transferts, les articles 33 et 34 de la LOLF 

n°18-15 du 2 septembre 2018, stipulent que« des virements et des transferts de 

crédits peuvent intervenir en cours d’exercice pour modifier la répartition 

initiale des crédits des programmes. Les virements de crédits d’un programme à 

un autre au sein d’un même ministère ou institution publique sont effectués par 

décret pris sur le rapport conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre 

ou du responsable de l’institution publique concerné. Les transferts entre 

programmes de ministères ou d’institutions publiques de crédits, distincts, sont 

effectués par décret pris sur le rapport conjoint du Ministre chargé des finances 

et les Ministres des secteurs ou des responsables des institutions publiques 

concernés. »  

Au sujet des Mouvement de crédits, l’article 34 de la LOLF 18-15 du 2 

septembre 2018, stipule que l’on définit par mouvement de crédit, toute 

opération de modification, en cours d'exercice, de la répartition des crédits 

budgétaires interne au programme. Ces mouvements peuvent concerner les 

titres, les sous-programmes, les actions et les sous actions comme énoncés par 

l’article 2 du décret exécutif 20-383du 19 novembre 2020 fixant les conditions 

et modalités de mouvements de crédits ainsi que les modalités de leur mise en 

œuvre. Ce même décret par son article 4, précise qu’aucun mouvement de 

crédits ne peut être effectué d'un crédit évaluatif au profit d'un crédit limitatif. 

Les crédits du titre relatif aux dépenses de personnel, ne peuvent faire l'objet 

d'un mouvement de crédits à partir ou au profit d'un ou plusieurs autres titres de 

dépenses. 

Des mouvements de crédits peuvent modifier la répartition globale des crédits 

du programme par sous-programme ou par titre. Ces mouvements interviennent 
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au niveau du programme, sur la base d'un rapport de motivation établi par le 

responsable du programme, par arrêté interministériel du ministre chargé du 

budget et du ministre concerné ou par décision conjointe du ministre chargé du 

budget et du responsable de l'institution publique concernée.(D/E 20-383 du 19 

décembre 2020 fixant les conditions et modalités de mouvements de crédits 

ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, Art.8). 

Les mouvements de crédits au niveau du programme qui modifient la 

répartition des crédits du programme entre actions, sans modifier la répartition 

globale des crédits du programme par sous-programme ou par titre, 

interviennent par décision du responsable du programme et après avis du 

contrôleur financier comme énoncé par l’article 9 du décret exécutif 20-383 du 

19 décembre 2020 fixant les conditions et modalités de mouvements de crédits 

ainsi que les modalités de leurs mises en œuvre  

Les mouvements de crédits au sein d'une action qui modifient la répartition 

des crédits entre sous actions, sans modifier la répartition par sous-programme 

ou par titre, interviennent par décision du responsable de l'action et après avis du 

contrôleur financier  comme explicité par l’article 11 du même décret. 

En matière de transfert et virement ainsi que les mouvements entre les 

différents ministères et entre programmes, c'est par voie de décret que 

l’opération est autorisée ; l’autorisation de transfert, virement et 

mouvements entre sous-programmes et le report sur l’exercice suivant s’octroie 

par arrêté interministériels  et on légifère au sein des sous- programmes par 

arrêté ministériel. 

 Phase 3 : Reddition des comptes, projet de loi portant règlement 

budgétaire (PLRB) et le (rapport ministériel de rendement (RMR) 

L’article 86 de la LOLF 18-15 du 2 septembre 2018, évoque que «La loi 

portant règlement budgétaire constate et arrête le montant définitif des 

recettes encaissées et des dépenses effectuées au titre d’une année… ».«Le 

projet de loi portant règlement budgétaire (PLRB) présenté chaque année est 

accompagné : 

 d’annexes explicatives relatives aux résultats des opérations 

budgétaires, des comptes spéciaux du trésor et des opérations de 

trésorerie ; 

 d’un compte général de l'Etat comprenant: la balance générale des 

comptes, le compte de résultat, le bilan, l’annexe ou les annexes et une 

évaluation des engagements hors bilan de l'Etat, un rapport de 

présentation indiquant notamment les changements des méthodes et des 

règles comptables appliqués au cours de l'exercice ; 
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 et d’un rapport ministériel de rendement (RMR) précisant les 

conditions dans lesquelles les programmes inscrits au budget ont été 

exécutés ainsi que le degré d’atteinte des objectifs prévus qui sont 

mesurés et suivis par des indicateurs de performance qui leur sont 

associés, les résultats obtenus et les explications relatives aux écarts 

constatés. ». 

2.4.4. Le rôle des acteurs 

L’article 2du décret exécutif n°20-404 du 29 décembre 2020 décrète que  «les 

opérations relatives à la gestion et la délégation de crédits relèvent des 

ordonnateurs. Ces derniers assurent la programmation, la répartition et la mise 

à disposition des crédits. Ils engagent, liquident et ordonnancent ou mandatent 

les dépenses. ».  

Le texte d’application dans son article 20 précise que «Le ministre ou le 

responsable de l'institution publique est ordonnateur principal des dépenses du 

budget général de l’Etat et des comptes spéciaux du Trésor, pour les crédits mis 

à sa disposition. » Le ministre est donc la source du pouvoir budgétaire dans son 

portefeuille. Sous son autorité sont placés: un responsable de la fonction 

financière ministérielle qui peut porter un nom différent selon les 

organigrammes;des responsables de programme; des responsables de 

subdivisions des programmes et les services déconcentrés ayant au moment de 

la publication des décrets d’application la qualité d'ordonnateur continuant à 

exercer leur rôle. Or, « Le responsable de la fonction financière du ministère ou 

de l'institution publique, le responsable de programme, le responsable d'action 

et, le cas échéant, le responsable de sous-action, ont la qualité de responsable de 

gestion des crédits mis à leur disposition. » (D/E 20-404 du 29 décembre 2020 

fixant les modalités de gestion et de délégation des crédits, Art.21). 

 Responsable de la fonction financière ministérielle 

Pour chaque ministère ou institutions publiques, le responsable de la fonction 

financière coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget. Il 

est chargé de collecter les informations et les données budgétaires et 

comptables; de proposer aux ministères ou institutions publiques concernés, le 

projet de RPP établi en lien avec les responsables de programme et de veiller, en 

liaison avec les responsables de programme, à la transmission au ministre chargé 

du budget des informations relatives au périmètre des actions et, s'il y a lieu, des 

sous actions. (D/E20-404 du 29 décembre 2020 fixant les modalités de gestion 

et de délégation des crédits, Art. 22) 

Il établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de 

programmation initiale des crédits disponibles et attendus de chacun des 

programmes du portefeuille de programmes ; valide la programmation des 
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crédits effectuée par les responsables de programme et notifie les crédits 

disponibles répartis par les responsables de programme. Il s'assure aussi de la 

mise en œuvre des règles de gestion budgétaire et veille à leur correcte prise en 

compte dans les systèmes d'information propres à son ministère ou institution 

publique. Il propose au ministre ou au responsable de l’institution publique 

concerné, le cas échéant, les mesures nécessaires au respect du plafond des 

dépenses ainsi que les mouvements de crédits entre programmes et fournit au 

ministre ou au responsable de l’institution publique, pour le portefeuille de 

programmes, le projet de RMR (rapport ministériel de rendement) établi en lien 

avec les responsables de programme. 

Pour les opérations de dépenses effectuées par les responsables des actions ou 

sous-actions placées au niveau central, le responsable de la fonction financière 

établit et signe les engagements de dépenses sur la base des besoins définis par 

les responsables des actions ou sous-actions, le cas échéant ; certifie les services 

faits et ordonnance les dépenses. 

 Responsable de programme 

Pour chaque programme, un responsable est désigné par le ministre ou par le 

responsable de l’institution publique concerné, en charge du portefeuille de 

programmes (D/E 20-404 du 29 décembre 2020fixant les modalités de gestion et 

délégation de crédits, Art. 23). Il veille à la conformité aux objectifs retenus de 

l'activité des services, dans le cadre des crédits notifiés et attendus. Il est chargé 

de préparer, pour le programme, le RPP (rapport pour les priorités et la 

planification). Il présente dans ce document, les orientations stratégiques et les 

objectifs du programme et justifie les crédits demandés ; il définit le périmètre 

des actions et, s'il y a lieu, des sous-actions et en désigne les responsables. 

Le responsable de programme a aussi,  la tâche de préparer le document de 

programmation initiale des crédits du programme ; de décliner les objectifs de 

performance au niveau de l'action et de déterminer les crédits qu'il propose 

d'allouer aux responsables des actions. Il examine aussi  avec les responsables 

des actions leurs comptes rendus d'exécution ; procède aux modifications 

éventuelles des allocations de crédits et prépare, pour le programme, le RMR 

(rapport ministériel de rendement). 

 Le responsable de l’action et le responsable de subdivisions des 

programmes (D/E 20-404 du 29 décembre 2020 fixant les modalités de 

gestion et délégation de crédits, Art. 24) 

Ce dernier est chargé de proposer au responsable de programme, le cas 

échéant, la définition du périmètre des sous-actions et la désignation des 

responsables des sous-actions ; établir la programmation des crédits de l’action 
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prévue à l’article 9 du présent décret en liaison avec les responsables des sous- 

actions  et de décliner les objectifs de performance au niveau de la sous-action. 

Le responsable de l’action détermine les crédits qu’il propose de mettre à la 

disposition des responsables des sous-actions et soumettre la proposition pour 

approbation au responsable du programme. Il examine aussi, le cas échéant avec 

les responsables des sous-actions leurs comptes rendus d’exécution, comme il 

propose les modifications éventuelles de répartition des crédits de l’action et 

établit la programmation de l’action prévue à l’article 10 du présent décret, dans 

le cas de l’inexistence de sous-action, et prescrit l’exécution des dépenses de 

l’action. 

Ce responsable rend compte au responsable du programme de l’exécution de 

l’action et des résultats obtenus et procède à la détermination préalable des 

besoins au titre des dépenses de fonctionnement, d’investissement ou de 

transfert comme il établit les attestations de services faits. 

 Responsable de la sous-action  

Il est chargé, selon l’article 25 du décret exécutif 20-404 sus cité, d’établir la 

programmation des crédits de la sous-action prévue à l’article 10 du même 

décret; à ce titre, il prescrit l’exécution des dépenses de cette dernière et en rend 

compte au responsable de l’action ; il procède à la détermination préalable des 

besoins au titre des dépenses de fonctionnement, d’investissement ou de 

transfert et établit les attestations de services faits. 

 Services déconcentrés 

Les responsables des services déconcentrés ayant, au moment de la mise en 

vigueur du présent décret, la qualité d’ordonnateur sont chargés, pour les 

opérations de dépenses effectuées au niveau des actions ou sous - actions 

placées à leur niveau, d’établir et de signer les engagements de dépenses, sur la 

base des besoins définis au niveau actions ou sous - actions ; de certifier les 

services faits et d’ordonnancer les dépenses. (D/E 20-404 du 29 décembre 2020 

fixant les modalités de gestion ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, 

Art. 27). 

3. Les réformes techniques 

Le plan comptable de l’état (PCE) reproduit les techniques de la comptabilité 

générale, alors que la nomenclature des comptes du trésor (NCT) n’est qu’une 

comptabilisation des encaissements, autrement dit, unecomptabilité de caisse. Le 

plan comptable de l’état permet principalement, de comptabiliser les droits 

constatés. Il offre aussi à l’agent comptable central du trésor d’avoir la situation 

financière de l’état, et ce au niveau de chaque wilaya et à tout moment. Ce plan 

est aussi un outil de contrôle des dépenses et surtout des recettes.  
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En ce qui concerne les résultats techniques relatifs aux normes IPSAS, le plan 

comptable (PCE) n'est que la reproduction du plan comptable générale français 

(PCG) avec quelques modifications.  

Le point le plus important à relever est l’inefficacité des ordonnateurs et 

comptables publics qui ont du mal à insérer la comptabilité du droit constaté 

dans la comptabilisation des droits de l’Etat. Les ordonnateurs croient 

sincèrement que les sujets d’ordre comptable ne sont pas de leurs prérogatives 

alors que c’est eux qui émettent les titres de perception. D’ailleurs, le plan 

comptable de l’Etat n’aura aucun intérêt si les comptables secondaires ne 

conçoivent pas ses droits au sujet de la comptabilisation des droits constatés. 

Il ya lieu de constater aussi que la phase de comptabilisation des 

amortissements dans la comptabilité publique n’a pas encore débutée car 

l'opération relative à l'inventaire des biens de l'état confiée à la direction centrale 

des domaines n'est pas encore achevée.  De plus, la comptabilisation des 

constructions et des terrains est impossible car la mise à jour des registres des 

biens de l’état n’est pas effective ; et l’opération de l’inventaire générale est à 

l’arrêt.  

Conclusion 

Les différentes formes de systèmes budgétaires propres à chaque pays ont 

subi, pour s’aligner aux standards internationaux, des réformes axées sur les 

résultats en associant la fonction traditionnelle d’autorisation et de contrôle 

financier du budget à une fonction de planification et de gestion. La 

responsabilisation sur les résultats a été ajoutée à la nécessité d’une efficience et 

une efficacité renforcée. Les réformes ont été motivées par la nécessité d’une 

reddition des comptes plus importante à l’intérieur de l’exécutif, entre les 

ministres et les agences et entre les ministres et les services centraux du budget. 

Aussi, il ya lieu de constater le besoin d’augmenter la reddition des comptes 

externes au Parlement vis-à-vis des résultats. Toutefois, il est évident de relever 

que les systèmes budgétaires des différents pays sont plutôt hybrides et 

différents les uns des autres et loin d’être fondés sur  les mêmes typologies. 

La réforme budgétaire en Algérie permet de rendre notre systèmede finances 

publiques efficace est transparent. En effet, des actions de réforme et de 

modernisation de grande envergure ont été engagées. Elles sont articulées autour 

de la prévision et l’élaboration budgétaire, l’exécution de la dépense publique et 

lecontrôle interne et externe de la dépense publique. La réforme du système de 

gestion de la dépense publique quis’inscrit dans le cadre du projet de 

modernisation des systèmes budgétaires (MSB) a pour objectif principal 

d’améliorer la gestion des dépenses publiques et les prestations de services à la 
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population algérienne et de développer les compétences et les savoir-faire 

nécessaires à l’élaboration du projet de budget algérien. La mise en place de 

cette refonte budgétaire est inspirée de l’expérience canadienne laquelle a servi 

de référence à plusieurs pays, notamment la France, qui a mis en place une 

nouvelle loi organique relative auxlois de finances dite : la LOLF. Pour mener 

ce processus, un vaste programme de formation d’agents à travers tous les 

départementset les administrations publics sur la gestion et l’exécution du 

budget sous sa nouvelle forme, a été lancé par les pouvoirs publics. 

Pour assurer l’efficacité dans l’application des IPSAS, il est ya lieu de rétablir 

la confiance entre les responsables et les subordonnées et cela obligatoirement 

par une vraie représentativité des citoyens au niveau des institutions étatiques. 

L’exécution exclusive des textes d’application ne suffit pas pour aboutir à la 

modernisation de la gestion budgétaire en Algérie. L’accent doit être mis 

davantage sur la gestion axée sur les résultats dans l’optique d’améliorer la 

performance des acteurs publics. En plus sur le plan technique, il s’agit 

del’adoption du plan comptable de l’Etat tout en appuyant simultanément 

l’exécution de la nomenclature des comptes du Trésor. Cet objectif exige 

forcément l’application des IPSAS.  
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Les normes comptables internationales dans les insitutations gouvernoumentales en 

Algerie : projet reel ou irrel ? 

International accounting standards in governmental institutions in Algeria: real or 

unreal project? 
غابالغجبت. ص.   الجؼاثغ/ حامٗت جحزي وػو /ٖلي ٖو

Dr Ali OUARAB/University of TIZI OUZOU/Algeria 

  Résumé: 

Cette étude vise à mettre en relief les defis liés à l„application ou l„adoption des normes internationales dans le 

secteur public notmalent avec la montée en vogue de ces normes qui ont été prises comme le referentiel comptable pour 

ameriolrer la trasprence imputibilité dans les institutions publiques en sus des compagnes de promotion des ces normes 

menées par le conseil des normes IPSASB .En algerie les reformes introduites en comptabilité des entreprises commerciales 

commencent a affecter la comptabilité au secteur public, neanmois des questions sont posées relatives au prealables 

necessaires pour le passage à la comptabilité d„engement, et la maturité des insituaton publiques pour saisir le changment 

de pholosophie comptables . L„etude a montré que les les questions techniques de passege sont d„extreme difficulté et les 

personnel de ces institutions ne sont  pas encore preparés à un tel basculement ce qui ncessite la preparation de terrain 

d„application et un accompagnement de qualité de ces institutions. 

Mots clés: normes comptables internationales, IPSAS, comptabilité, etats financiers. 

Abstract: 

This study aims to highlight the challenges related to the application or adoption of international public sector 

accounting standards, particularly with the rise in vogue of these standards which have been taken as the accounting 

referential to improve accountability transparency in institutions. In Algeria, the reforms introduced in the accounting of  

commercial business are beginning to affect accounting in the public sector, nevertheless some questions are raised relating 

to the prerequisites necessary for the transition to accrual accounting, and the maturity of public institutions to grasp the 

change in accounting philosophy. . The study showed that the technical transition issues are extremely difficult and the 

staffs of these institutions are not yet prepared for such a changeover, which requires the preparation of the field of 

application and quality support from these institutions. 

Keywords: international accounting standards, IPSAS, accounting, financial statements. 

 

Introduction:  

L„dée des normes comptables appliqués au secteur publique est venue pour répondre pricnipalement au 

besoin de la representation réelle, selon ces normes adaptées aux specificité du secteur public, les comptes 

de l„etats et ses demebrements seront sinceres, fiables et traduisent une image fidèle de realité de 

partimoine de l„etat et de sa situation financiere, cela suppose que les etats renonce à une certaine 
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méthode de comptabilisation qui consiste à enregistrer comptablelement et prendre en compte les 

opérations au moment où l'encaissement ou le décaissement a eu lieu.   

Dans cette optique de comptabilité basée sur l„encaissement et le decaissement, l„état ne prend pas en 

compte en comptabilité les engagments  (dettes et creances) liés à l„année en cours si l„engagement se 

realisera dans l„année suiviante et ce, affetura l„estimation des encaissements et decaissements de l„anneé, 

d„autre part, cette methode comptable ignore complètement le patrimoine de l„etat, notamment les 

immobilisations qui peuvent quand meme etre d„une certaine importance, ce qui signifera que l„etat ici 

prétend dépasser le cadre limité de la comptabilité budgetaire, et offrir une nouvelle perspective en 

internes en proposant un cadre solide aux diriegents et resposables de l„etat qui serviront des sortied de 

système comptable pour prendre les bonnes décisions,  et en exetrne en reforçant la trasparence et faire la 

lumières sur toutes les operations realisées par l„etat , 

En algerie la constitution financière de l„etat (la loi organique relative aux lois de finances), adoptée en 

2018 a apporté des nouveautés dans la gestion budgetaire d„où nous avons passé de la loi 84/17 de 07 

juillet 1984, basée sur les budget de moyens  à la loi 15/18 basée sur le budget de résultat et de 

performance, la c'est-à-dire la conception de l„etat qui agira comme un agent économique privé qui et 

trace des objectifs,  mis en ouvre des plans de realisation, avec surtout  la fexibilité et assouplissements des 

contraites sur le gestionnaire, en plus de l„evaluation des politiques publiques et des indicteurs pour 

mesurer la performance toute en effectuant des  adptations au contexte de secteur publique qui diffère de 

celui du privé. Dans ce sillage,  l„article 65 de LOLF dispose que  l„Etat tient une comptabilité budgétaire qui 

se décompose en comptabilité des engagements et en comptabilité des recettes et des dépenses 

budgétaires fondée sur le principe de la comptabilité de caisse, l„Etat tient également une comptabilité 

générale de l„ensemble de ses opérations, fondée sur le principe de la constatation des droits et 

obligations. Il met en œuvre aussi une comptabilité d„analyse des coûts destinée à analyser les coûts des 

différentes actions engagées dans le cadre des programmes. Les comptes de l„Etat doivent être réguliers, 

sincères et refléter de manière fidèle son patrimoine et sa situation financière. (Journal offfociel, 2018,p 

15) 

Problematique: 

L„algerie qui s„est engagée dans la voie des reformes de la gestion publique des affaires de l„etat en 

adoptant la loi organique de 18/07. Lancer a travers cette loi une reformes comptable dans le secteur 
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publique est considérée comme une action d„une extrême délicatesse, vu les retombées eventuelles d„un 

tel changement de philosopie et culture comptables qui se penche plus vers l„amelioration de la qualité de 

l„information divulguées et la la traçabilité de toute operation realisée en sus de reforcement de la 

transprence, en revanche la quesition pricipale posée est liée à la préparation du terrain d„adoption des 

normes de comptabilité en partie double, autrement dit l„algerie a-t-elle planfié et préparer les insitituions 

publiques à la pholosphioe de la comptabilité des entreprises commerciales? 

 quel est l„echo des normes IPSAS dans le monde ?. 

 Quelles sont les les obstacles et disffcultés quoi peuvent etre rencontrés ? 

 Quelles sont les perpectives pour un passage serein et efficace  

Interet de sujet  

En fait, l„interet d„etudier les normes comptables dans le secteur publique se mnifeste par les attentes 

d„une telle adoption c-a-d,  elles devraientt améliorer la qualité et la comprabilité des informations 

finacières des entités du secteur public, et une transprence dans la gestion budgetaire de l„etat, mise en  

valeur de patrimoine de l„etat longtement ignoré et la mesure de performces qui permemetrra d„evaluer et 

de corrriger les politiques et les stratégies de l„etat.  

Structure et méthodologie de l„etude  

Pour bien cerner la problémetique de l„étude, nous adoptons une démarche méthodologique qui sert à 

faire une consultation bibliograpghique des sujets qui ont une relation avec les normes comptables au 

secteur public, avec une visée dscriptive du sujet, et une obsevation de terrain pour s„enquerir de niveau 

de conscience des responsables des insitutions de l„etat de projet dans lequel l„etat s„est engagé.  

Cette etude est structuré d„une manière qui permettre de toucher aux axex principaux suiviants : 

  de la comptabilité publique en algerie 

 Les normes IPSAS : consecration de la refonte de la comptabilité publique au niveau mondial 

 La reforme de la comptabilité publique en algerie : LOLF qeulle nouveautés. 

Premier axe: de la comptabilité publique en Algérie  

La comptabilité publique en Algérie est régie par un ensemble de lois qui l„expliquent d„une manière 

technique, simple et exhaustive, cette structure reglementaire n„était que les lois françaises appliquées 
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avant l„idependance, puis l„instar de tout autre domaine, l„Algérie independante renonce petit à petit aux 

lois purement françaises et commence l„opération d„adpation de ces textes au contexte algerien jusqu ‘a 

l„anneé 90 qui a connu la publication de texte fondamental relatif à la comptabilité publique, il s„agit de la 

loi 90- 21. Par la suite l„ensemble les lois decrets qui ont été publiés depuis l„idependance (minstere des 

finances, 1990, p3). 

 Loi N° 63-198 du 08/06/1963 instituant une agence judiciaire du Trésor ;  

 Ordonnance n° 70-81 de la 23/11/1970 portante institution de remise gracieuse de dette;  

 Loi N° 84-17 du 07/07/1984 relative aux lois de finances modifiée et complétée;  

 Loi N° 84-21 du 24/12/1984 portant loi de finances pour 1985 - Art 189 «admission aux surséances 

des amendes et condamnations pécuniaires irrécouvrables» ;  

 Loi N° 87-20 du 23/12/1987 portant loi de finances pour 1988 - Art 156 «Admission de la preuve 

testimoniale» ; 

 Loi N° 88-33 de la 31/12/1988 portante loi de finances pour 1989. - Art 85 «Paiement par voie de 

crédit àun compte courant » ; 

 Loi N° 90-21 du 15/08/1990 relative à la comptabilité publique modifiée et complétée. 

Après la publication de ce texte fondamental de la comptabilité publique, l„Algérie l„a modifié et completé 

à travers de nouveaux articles portés dans les lois de finance de plus des décrets executifs sans parler des 

instructions et cerculaires publiés jusqu„ à la publication de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 

1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, qui parle de la reforme de la 

comptabilité publique. 

 

1. La comptabilité publique à la lumière de la loi 90 –21 

La loi 90- 21 en fait a definit la comptabilité publique et son champ d„application dans les articles 1 et 2 «la 

présente loi a pour objet de définir les dispositions générales d„exécution applicables aux budgets et 

opérations financières de l„état, du conseil constitutionnel, de l„assemblée populaire nationale, de la cour 

des comptes, des budgets annexes, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère 

administratif. Elle détermine les obligations et les responsabilités des ordonnateurs et des comptables 

publics. Ces dispositions portent également sur l„exécution et la réalisation des recettes et des dépenses 
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publiques, des opérations de trésorerie et sur le système de leur comptabilisation.» (Journal officiel 

algerien N° 35, 1990, p978) 

1.1. Les limites de la comptabilité publique basée sur la comptabilité de caisse  

La comptabilité publique, trop souvent, est assimilée à la réglementation budgétaire, comptable ou 

financière applicable à la sphère publique. En fait, l„expression «comptabilité publique» est un terme 

générique utilisé pour désigner l„ensemble des dispositions relatives à l„organisation financière et 

comptable des entités publiques. Financées essentiellement par des prélèvements obligatoires, ces 

dernières ont toujours fait l„objet d„une réglementation très stricte destinée à garantir la bonne application 

des textes (l'academie sciences comtable et financière de comptabilité, 2016, p18) 

Les changements qui ont touché la sructure reglemenaire liée à la comptabilité publique et la gestion des 

budgets et la realisation et le contrôle continu ont montré que la comptabilité basée sur la comptabilité de 

caisse est caractriée par des inssufsances suivantes:  

  Cette methode comptable est limitée à l„enregistrement des opérations budgétaires et de trésorerie 

dans l„optique « encaissements- décaissements », ne favorise pas la mesure des performances, le 

développement d„analyses financières et la production de toutes les informations financières 

nécessaires en interne; 

 Absences d„un cadre efficace offrant les informations ncessaires au publique (les citoyens) pour avoir 

une image claires sur le sort de leur cotisations et impots payés  par rapport aux projets realisées;  

 La comptabilité budgetaire ne permet pas de prendre en compte ou l„enregistrement de tous les 

évènements affectant l„entité, notamment celles qui ne sont pas autorisées ou prévus par le budget on 

entend par les créances  à recvoir et dettes à payer. En effet, jean-paul MILOT precise qu„il est 

unanimement reconnu qu„un système de comptabilité de caisse ne permet d„apprecier la soutnabilité 

d„une politique économique ou budgetaire,d„abord parce que se limiter à enregestrer les dépenses 

annuelles conduit à ignorer des coûts correspodant à des ressources effectivement consommées dans 

l„années, et qui represente des depenses futures déjà acquises, ensuite, et pour les memes raisons, la 

focalisation sur les depesnes effectives exclut la prise en compte des risque née au cours de l„exercice 

(jean-paul milot,2000,p5). 

 Negligence de parimoine de l„etat c-a-d que les immobilisations qui sont d„une valeur importante ne 

sont pas mises en valeur de plus leur amortissement qui constitue une charge non prise en 

consideration ce la affectuera dirretement ultime fin liée à la presentation fidèle de létat ou de 

l„institution gouvernoumentale. 
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Deuxieme axe : Les normes IPSAS : consécration de la refonte de la comptabilité publique au 

niveau mondial 

A l„instar de l„IASB qui propose un référentiel comptable international composé des IAS-IFRS, complétées 

par des interprétations (SIC-IFRIC) pour le secteur privé, l„IFAC, par l„intermédiaire de l„une de ses entités : 

le Conseil de normalisation comptable internationale pour le secteur public (IPSASB : International Public 

Sector Accounting Standards Board), a élaboré un référentiel constitué au 1er janvier 2007 de vingt-quatre 

normes comptables dites IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). (Djamel KHOUATA, p 

4). 

1. A qui s„adressent les normes IPSAS 

L„IPSASB élabore des IPSAS qui s„appliquent à la méthode de la comptabilité d„exercice et des IPSAS qui 

s„appliquent à la méthode de la comptabilité de caisse (International Public Sector Accounting Standards 

Board, 2015, p13) : 

Les IPSAS énoncent des directives relatives à des transactions ou d„autres évènements des états financiers 

à usage général. Les états financiers à usage général se rapportent aux états financiers publiés à l„intention 

d„utilisateurs qui ne sont pas en mesure d„exiger des informations financières répondant à leurs besoins 

d„informations spécifiques. 

Les IPSAS sont destinées à s„appliquer aux états financiers à usage général de toutes les entités du secteur 

public à l„exception des entreprises publiques (Government Business Enterprise GBE). Les entités du 

secteur public comprennent des gouvernements nationaux, régionaux (par exemple, d„état, provinciaux, 

territoriaux), gouvernements locaux (par exemple, ville, commune) et aux entités publiques associées (par 

exemple, agences, conseils, commissions et entreprises), sauf mention contraire. Les IPSAS ne s'appliquent 

pas aux entreprises publiques. Les entreprises publiques appliquent les Normes internationales 

d„information financière (IFRS) publiées par l„International Accounting Standards Board (IASB). Les IPSAS 

contiennent une définition des entreprises publiques. 

Toute limitation du champ d'application d„IPSAS spécifiques est clairement exposée dans ces normes. Les 

IPSAS ne sont pas censées s'appliquer aux éléments non significatifs. 

2. Les efforts de l„IPSASB pour la promotion des normes IPSAS    
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L„IPSASB estime que ses activités de sensibilisation aux normes IPSAS et aux avantages de l„adoption de la 

comptabilité d„exercice sont un apport essentiel à la réforme de la gestion des finances publiques. Vu la 

complexité du paysage de la gestion des finances publiques et des limites de ses propres ressources, 

l'IPSASB est d'avis que le moyen le plus efficace de promouvoir l'application des normes IPSAS dans le 

cadre des projets de réforme de la gestion des finances publiques est de nouer des relations avec ceux qui 

œuvrent dans ce domaine et de s'associer à leurs travaux. L'IPSASB surveillera donc activement les travaux 

d'autres organismes dans le domaine de la réforme de la gestion des finances publiques et recherchera des 

occasions adaptées d'appuyer leurs travaux dans les enceintes internationales, régionales et locales par 

l'intermédiaire de ses membres, de ses conseillers techniques, de son personnel et de ses anciens 

membres. L„IPSASB sait que, dans certains territoires, les compétences en comptabilité du secteur public 

qui sont nécessaires à la mise en œuvre des normes IPSAS sont limitées. 

 Qui plus est, veiller à ce que les utilisateurs des normes comprennent l„information communiquée est un 

défi de tous les instants. L„IPSASB relève ces défis en menant des activités de sensibilisation qui visent à 

influencer les personnes qui œuvrent dans le domaine élargi de la gestion des finances publiques afin de 

garantir la coordination des activités et la prise en compte des besoins des territoires (International Public 

Sector Accounting Standards Board,2018, , p21 ). 

2.1. Les conséquences attendues de l„application des normes IPASAS  

L„application des normes IPASAS a certainement des avntages et des diffcultés, nous présenterons par la 

suite les éléments les plus importants:  

2.1.1 Avantages  

Les avantages qui peuvent etre tirés d„une eventuel application de la comptabilité d„exercice sont (Gérard 

Biraud, 2010, p12). 

 Les états financiers établis selon la comptabilité d„exercice permettent aux utilisateurs: 

- D„évaluer la responsabilité pour toutes les ressources que contrôle l„entité considérée et le 

déploiement de ses ressources; 

- D„évaluer la performance, la situation financière et les flux de trésorerie de l„entité; et 

- De décider de fournir des ressources à l„entité ou de traiter avec elle. 
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 Les comptes établis suivant les normes IPSAS de la comptabilité d„exercice sont plus complets que 

ceux basés sur la comptabilité de caisse et, par définition, suppriment la possibilité de manipuler les 

entrées et sorties de trésorerie pour respecter certains objectifs d„information et de contrôle; 

 Les renseignements tirés de la comptabilité d„exercice peuvent améliorer la gestion et la prise de 

décisions et aider les organisations à faire une utilisation plus efficiente des ressources (avec la 

comptabilité de caisse, la dépense relative à un actif utilisable sur de nombreuses années n„est 

enregistrée que lors du paiement, et aucun compte ne constate ensuite si l„élément d„actif est encore 

utilisé, s„il est arrivé au terme de sa durée utile ou s„il a été vendu); 

 La comptabilité d„exercice donne la possibilité d„introduire des éléments d„analyse des coûts selon des 

critères d„efficience et de modifier le comportement de l„organisation par l„utilisation d„incitations et 

de pénalisations, notamment des comparaisons des coûts des services offerts par le secteur public et 

le secteur privé; ainsi que 

 La possibilité d„établir des mesures de performances effectives dégagées des aléas du calendrier des 

entrées et sorties de trésorerie et incluant des renseignements sur les immobilisations et l„actif à court 

terme et le passif non exigible et le passif à court terme; 

 La comptabilité d„exercice donne un tableau plus fiable de la santé financière d„une entité. 

De plus l„objectif du passage en comptabilité patrimoniale consiste donc en une meilleure gestion des 

actifs de l„Etat. Il n„est pas dès lors fortuit de constater que les réformes du cadre comptable sont 

concomitantes à la mise en oeuvre de politiques de valorisation du parc immobilier. La valorisation 

comptable des actifs publics conduit inexorablement à se pencher sur l„efficacité de leur gestion et de leur 

maintenance, dans la mesure où d„éventuelles dépréciations devraient être traduites comptablement. 

Enfin, la valorisation comptable des actifs publics peut conduire à renforcer les incitations à une gestion de 

long terme des patrimoines naturels et culturels. (Frédéric Marty, Sylvie Trosa, Arnaud Voisin,2006 , p 

221) . 

2.1.1. Les enjeux  de passages à la comptabilité d„exercice dans le secteur public  

De nombreux auteurs, soulignent que les arguments favorables à l„introduction de la comptabilité 

d„exercice dans le secteur public sont à nuancer. Selon ces auteurs, ces arguments sont le plus souvent 

d„ordre idéologique, sur la base des pratiques des organisations marchandes, sans fondements empiriques 
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dans le secteur public. De plus, les coûts induits par cette réforme sont souvent  présentés comme 

supérieurs aux bénéfices de cette réforme : (Evelyne LANDE, Sébastien ROCHER, 2008, pp922-923). 

 Il est difficile d„évaluer le coût induit par une réforme du fait de la difficulté de reconnaître et de 

quantifier l„ensemble des coûts directs et indirects induits ; 

 Les bénéfices attendus sont le plus souvent d„ordre qualitatif, sans réalité monétaire ou possibilité de 

quantification (comment quantifier l„amélioration de la transparence, la légitimation de la gestion 

publique...) ; 

 Les coûts de la réforme sont supportés en grande partie lors de la mise en place de la réforme et dans 

les premières années de son fonctionnement du fait de l„adaptation et de l„actualisation de la réforme, 

alors que les bénéfices sont étalés dans le temps ce qui entraîne un biais dans la perception des 

conséquences de la réforme ; 

 la réforme de la comptabilité publique s„insère le plus souvent dans une réforme plus large du 

management public, entraînant par ailleurs des modifications structurelles, organisationnelles et 

culturelles qui rendent toutes comparaisons temporelles quasi impossibles. 

Frédéric Marty et al ajoutent que le point de depart et les objectifs sont different: le système comptable 

reflète l„utilisation de l„information qu„il fournit: si les finalités du secteur public et du secteur privé 

divergent, leurs comptabilités doivent alors répondre à des problématiques différentes. Le but de 

l„entreprise est le profit, réalisé par la vente de biens et services aux consommateurs. Dans ses choix, 

l„entreprise raisonne en termes de profitabilité relative; elle alloue ses ressources aux projets les plus 

rentables. Par contre les ressources de l„Etat proviennent de l„impôt et de la dette publique, dont le niveau 

est fixé par le vote des assemblées, sur proposition du gouvernement. 

L„allocation des ressources publiques procède de la rationalité politique, les élus reflétant les préférences 

sociales des électeurs-contribuables. Le niveau de ressources prélevées et la destination des dépenses 

étant fixées par le système démocratique, la comptabilité publique vise essentiellement à vérifier 

l„adéquation entre les crédits votés et leur emploi. (Frédéric Marty, Sylvie Trosa, Arnaud Voisin, 2006,p 

216). 

Troisieme axe : La reforme de la comptabilité publique en Algérie : LOLF quelles nouveautés  

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 02 septembre  2018  a réformé la loi du juillet 

1984,  cette nouvelle loi s„appliquera pour la première fois à compter de l„année 2023. 

La réforme budgétaire ainsi introduite aujourd„hui en Algérie, à l„instar de nombreux pays, vise la mise en 

œuvre d„une logique de résultats en lieu et place d„une logique de moyens. Dans cette optique la 

recherche d„un meilleur contrôle de l„efficacité et d„une meilleure maîtrise de la dépense publique doit 

constituer une préoccupation majeure. La gestion axée sur les résultats est une approche de gestion 
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fondée sur des résultats mesurables répondant aux objectifs et aux cibles définis préalablement en 

fonction des services à fournir. (Ahmed SADOUDI, 2017, pp14-15) 

La reforme de la loi roganique relatif aux lois de finances vise l'amélioration de la gestion des services de 

l'État, la transparence et le contrôle des opérations budgétaires, impliquent la refonte du référentiel de la 

comptabilité publique actuel. Cette modernisation devra permettre de mieux informer les citoyens, les 

élus, les responsables de l'action administrative, des enjeux et des résultats des politiques publiques, pour 

une gestion rationnelle et efficace des deniers publics.( FAHAS Mohammed, FELA Ayachi, BELOUTI 

Nabil,2022,p385) 

Abderrahmane BABENETTE et Abdelhamid SARAOUI soulignent que la modernisation appuie une 

réforme globale du système de préparation et d'exécution du budget de l'Etat, qui permet d'améliorer 

significativement les performances en termes de discipline budgétaire, d'allocation des ressources 

intersectorielles, d'efficacité et d'efficience dans la mise en œuvre des programmes de dépenses des 

départements ministériels. Dans ce cadre, le ministère chargé des Finances qui a une responsabilité 

globale de l„exécution du projet de modernisation du système budgétaire et la Banque Algérienne de 

Développement, se sont tenus de prendre à l„exécution à la coordination, au suivi et au contrôle des 

opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et à la réglementation en vigueur. Ce projet de 

modernisation comportait les composantes de la mise en place de nouveaux systèmes de gestion des 

dépenses, de l„Informatique et systèmes d„information et de la cellule de coordination et de suivi du  projet 

(Abderrahmane BABENETTE, Abdelhamid SARAOUI, 2022, p335)  

1. Qu„en est-il des comptes de l„etat  

Jusque au aujourd„hui et en vertu des dispositions de la loi 84-17, l„Etat tient une comptabilité budgétaire 

de caisse qui consiste à calculer à la fin de l„exercice les recettes et les dépenses telles que celles-ci ont été 

encaissées ou dépensées au cours de ce même exercice sans les rattacher à l„exercice auquel elles se 

rapportent réellement. (Ahmed SADOUDI, 2017,p19) 

La LOLF, consacre la convergence de la comptabilité publique avec la comptabilité des sociétés à statut 

commercial. Elle prévoie la coexistence de trois (03) comptabilités: (Conseil Nationalde la Comptabilite, 

2021, p2). 

- Une comptabilité budgétaire, comprenant une comptabilité des engagements, et 

- Une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires fondée sur le principe de la 

«comptabilité de caisse », qui consiste à n'enregistrer que les encaissements et les décaissements; 
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- Une comptabilité générale (financière), fondée sur le principe de la comptabilité des droits et 

obligations ; 

- Une comptabilité d'analyse des coûts (comptabilité analytique ou de gestion des actions engagées 

dans le cadre des programmes). 

2. Les difficutltés techniques liées à certains aspects comptables 

Les expériences observées sur le plan international en matière de transition vers la comptabilité d„exercice 

permettent d„affirmer que ce passage n„a pas toujours été accompagné par un abandon de la comptabilité 

de caisse (Nabil CHEURFA, 2022, p 329).  

Selon jean paul MILOT, cette conception de la convergence entre comptabilité publique et comptabilité 

d„entreprise a produit de nombreux effets positifs. Mais elle s„est progressivement heurtée à des limites, 

liées à la fois à la difficulté de prise en compte des spécificités du secteur public au travers d„un modèle 

conçu pour les entreprises et aux évolutions des débats comptables menés à partir des questions touchant 

essentiellement les entreprises (Jean-Paul Milot, 2013, p332). 

 Valorisation des biens de l„etat n„est pas toujours realisable: 

L„etat détient des biens dont la valeur est réputée échapper aux mécanismes de marché, soit parce qu„il 

s„agit d„actifs publics spécifiques (matérielsde guerre), soit parce que la collectivité leur confère une valeur  

autre qu„économique (patrimoine historique et culturel). L„argument en faveur de leur non 

valorisationréside dans leur nature de bien public, pur ou mixte. Dans cette approche, les biens publics 

purs peuvent être utilisés par tous sans exclusion, nul ne peut refuser leur usage et son utilisation par une 

personne n„exclut pas son usage par les autres (Frédéric Marty, Sylvie Trosa, Arnaud Voisin, 2006, p 217). 

 L„evaluation des ifrastructure publiques  

 Au sein des pays qui ont adopté la comptabilité d„exercice, il existe plusieurs démarches quant à 

l„évaluation de l„infrastructure des gouvernements, chacune pouvant avoir des répercussions différentes 

sur la valeur finale des biens. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, on inscrit les autoroutes selon la fraction 

non amortie du coût de remplacement, en estimant le coût actuel de la construction du bien existant. Le 

terrain sur lequel sont construites les autoroutes est évalué selon un coût de renonciation basé sur 

l„utilisation adjacente. Au Royaume-Uni, les réseaux routiers sont évalués selon le coût de remplacement 

actuel non amorti afin de tenir compte de l„état général du réseau. En Suède, les routes et les chemins de 

fer sont comptabilisés selon leur valeur d„acquisition moins l„amortissement. Par ailleurs, on peut 

également se baser sur le coût d„origine moins tout amortissement cumulé et employer toute perte de 

valeur cumulée comme point de repère (L'hon. Diane Marleau, 2006, pp 15-16) 

 Les immobilisations incorporelles  
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La reconnaissance des actifs incorporels suscite également de vives interrogations sur la pertinence d„un 

tel exercice pour les entités relevant du secteur public. Tout comme en comptabilité privée, il est souvent 

difficile d„identifier en comptabilité publique les actifs incorporels : s„agit-il de la capacité d„un Etat de lever 

l„impôt ? De son droit d„extraire et de disposer des ressources naturelles ? Du droit de concéder 

l„exploitation d„un site touristique ? La comptabilité d„exercice dans le secteur public occulte souvent le 

problème de la comptabilisation des éléments incorporels en raison de la difficulté de les identifier, de les 

évaluer et de déterminer la valeur informative d„une telle reconnaissance (Evelyne LANDE, Sébastien 

ROCHER, 2008, p 924) 

 Les immobilisations corporelles :  

Pascale Amans et al precisent qu„il est  nécessaire d„avoir une vue actuelle et exhaustive du patrimoine, et 

notamment des immobilisations corporelles en tant qu„éléments de l„actif. Il s„agit ici d„un véritable 

bouleversement pour les organisations du secteur public local, qui doivent dorénavant prendre en compte 

des éléments qui ne l„étaient pas. Se pose alors justement le problème de la définition des éléments à 

retenir (quels éléments prend-on en compte ?) et de leur évaluation (comment les prend-on en compte 

?„(Pascale Amans, Frédérique Letort, Sylvie Rascol-Boutard 2011,p 10) 

Dans le meme silliage l'hypothèse implicite est que chaque élément du patrimoine a une valeur 

déterminée en référence aux revenus futurs que la propriété ou le contrôle de cet élément permet 

d'escompter, donc que les revenus futurs sont identifiables et affectables à des actifs. Cette hypothèse est 

commune à tous les modèles comptables, y compris celui du coût historique pur qui doit, au minimum, 

justifier le maintien au bilan de coûts d'acquisition pour les actifs non systématiquement amortis et la 

vraisemblance des valeurs nettes pour ceux qui le sont. Or plusieurs difficultés, de nature diverse, 

viennent contrecarrer l'application de cette hypothèse. D'une part il est évident que l'identification de 

revenus futurs est délicate. Seule l'existence d'un marché efficace garantit la possibilité d'une telle 

estimation, condition loin d'être remplie pour de nombreux actifs. D'autre part et plus fondamentalement 

l'existence même d'entreprises contredit en fait cette approche car l'entreprise est une combinaison 

permanente de facteurs de production et une réunion d'actifs qui n'existe que parce que la valeur de 

l'ensemble est supérieure à la somme des valeurs des éléments identifiables pris isolément. 

Les comptables sont confrontés à certaines des conséquences de ces difficultés. D'une part ils doivent 

valoriser des actifs et des passifs comme élément productif de revenu, d'autre part il faut tenir compte du 

fait que ces éléments ne sont pas isolés mais combinés au sein d'une entreprise et interagissent avec des 

facteurs non inscrits au bilan, ce qui rend, dans de nombreux cas, la référence à un marché de l'actif 
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considéré (lorsqu'un tel marché existe) peu pertinente pour apprécier les revenus.( jean-paul 

milot,2000,p7). 

 L„amortissment des immobilisations  

Selon Bernard ADANS, on ne peut pas parler de la tache difficile de reconciliation entre la comptabilité 

publique et la comptabilité d„entreprise, rien n„est plus parlant que l„amortissement. Pour les entreprises, 

cette technique permet (au-delà des aspects fiscaux) d„enregistrer dans leur compte de résultat les coûts 

liés à l„utilisation de certaines immobilisations. Pour les entités publiques (tout au moins celles n„ayant pas 

une activité marchande, c„est-à-dire la quasi-totalité d„entre elles) la problématique de l„amortis - sement 

s„avère beaucoup plus complexe car elle les oblige à enregistrer des dépenses « pour ordre », c„est-à-dire 

des dépenses qui, bien que ne donnant pas lieu à décaissement immédiat, doivent néanmoins être 

couvertes de manière anticipée par des recettes budgétaires, donc, in fine, par de l„impôt. C„est dire si le 

mariage des approches comptables n„est aussi facile. (Bernard ADANS, 2018, p78). 

Conclusion: 

 Le passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité d„exercice dans le secteur public en algérie est un 

chantier à entreprenre avec beaucoup d„appreciation et d„apprhension en essayons de tirer des leçons des 

exeprences d„autres pays pioniers dans l„application des nomres comptables du secteur public pour eviter 

certaines lacunes et gagner du temps dans le processus d„instauration des bases solides  effectuer pour un  

basculement à la comptabilité d„entrperise d„une manière coherente adaptée au contexte public algerien. 

pour cet effet, Algerie a prévue dans la loi oraganique relatif aux lois de finances la coexistence de trois 

types de comptabilité à savoir la comptabilité de caisse (budgetaire), une comptabilité générale de 

l„ensemble de ses opérationsbasées sur la comptabilité d„exercices et egalement une comptabilité 

d„analyse des coûts destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des 

programmes, en effet cette combinaison n„est pas aussi facile à atteindre notmament avec leur objectif et 

mises en ouevres differentes, ce qui necessite certainement la révison de la fonction et service de 

comptabilité publique qui renforce la separation des resposablités des agents chargés de l„exécution et de 

contrôle tout en gardant une coordination et une concertation de fait la la complimentarité entre les types 

prévues. 

A la fin de cette etude, nous suscitant l„interet des éléments impiortants à prendre en compte lors de 

passage à la comptabilité d„exercice 
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 La comptabilité publique à l„instar de la comptabilité financière appliquée dans les entreprises privées 

doit adopter les principes de base liés à la comptabilité d„exercice avec une nomencalture des comptes 

suremeent adaptée au secteur public,; 

 Remedier aux insufissances de bilan qui ne fera pas apparaitres une vertiable image fidèle du 

patrimoine publique du fait des difficultés liées à la valorisation de certains actifs corporels et 

incorporels, ce qui remis en valeur l„annexe des etats financiers où il faut fournir toute information 

necessaire exprimant une idée claire sur la nature de ces actifs specifiques; 

 Adopter la logique comptable des entreprises privées necessite une autres conception qui redifinit  

des resposablité et le chapm d„intervention  du comptable public par rapport à l„ordonnateur; 

 Determiner avec exactitude la resposabilité finaicere de lentité l„entité publique; 

 Prevoir un programme riche en formation pour les comptables publiques pour les  mettre à niveau 

des pricinpes et hypothèses de la comptabilité d„exercice et travailler sur la nouvelles philosophie et 

culture comptables introduites;  

 Eloboer des plan estimatif des coûts attendus a supporter du fait de ce basculement à la comptabilité 

d„exercice et essayer d„adoption par étapes pour eviter tout embrouillement de changment subit de 

referentiel comptable; 

 Exploiter l„experience du secteur privée lors de l„adoption du système comptable finanicer pour eviter 

cetaines erreurs et précipitations qui peuvent que tarder le basculement et créé de problemes 

techniques liés à la mise en ouvre de la reforme comptable du secteur public longtement attendue. 
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   وآلاٞا١ الىا٢٘

L'application des IPSAS par les Etat-membres de l'Union Européenne :  

 réalité et perspectives 

IPSAS for European Union member states:  reality and prospects 
Dr. Belaid Mohamed Mouloud/ Badji Mokhtar University/ Algeria 

 الجؼاثغ/ ٖىابت –حامٗت باجي مسخاع  /. بلُٗض مدمض مىلىص ص

Soudani Yamina / Badji Mokhtar University/ Algeria PhD-c,  

 الجؼاثغ/ ٖىابت –حامٗت باجي مسخاع  /ٍ.ص. ؾىصاوي ًمُىت 

 : الضعاؾت لخوم

ؤحهـــؼة و بصاعاث ال٣ُــإ الٗـــام بلــى جبجـــي مٗــاًحر مداؾـــبُت  ، ؤصث ؾلؿـــلت مــً ؤلانـــالخاث الغامُــت بلـــى جدؿــحن ؤصاء1970مىــظ ٖــام 

غ اIPSASصولُـت حؿــمى باإلاٗـاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت فـي ال٣ُــإ الٗــام (ؤو  لكــٟاُٞت ،اإلاؿـاءلت ،اإلاغا٢بــت والدؿــُحر ) واإلاٗغوٞـت ب٣ــضعتها ٖلـى جُــٍى

 الٟٗا٫ للمىاعص الٗامت.

اهُال٢ا مً َـظا اإلاىٓـىع، تهـضٝ َـظٍ الىع٢ـت البدثُـت بلـى صعاؾـت وج٣ُـُم مـضي جُبُـ٤ اإلاٗـاًحر اإلاداؾـبُت الضولُـت فـي ال٣ُـإ الٗـام 

ض،  ًـــاء لالجدـــاص ألاوعوبـــي، وهـــي: بؾـــباهُا، البرحٛـــا٫، الـــضاهمغ٥، الؿـــٍى خدـــضة، الجـــروٍج ٞغوؿـــا، ٞىلىـــضا، لُخىاهُـــا، اإلامل٨ـــت اإلالـــضي الـــضو٫ ألٖا

ىلىضا ـذ مـً َـٝغ ، َو ولهظٍ الٛاًت، اٖخمضها اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي اؾدىاصا بلى الٗضًـض مـً الضعاؾـاث الاؾخ٣هـاثُت والبدـىر التـي ؤحٍغ

 .2020و  2014الباخثحن والخبراء في الٟترة اإلامخضة ما بحن 

ج عثِؿــُت ؤَمهـــا ؤن جىُٟـــظ اإلاٗـــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُـــت لل٣ُـــإ الٗــام ٌٗـــؼػ بصاعة اإلاٗلىمـــاث اإلاالُـــت و٢ــض جىنـــل بدثىـــا بلــى ٖـــضة هخـــاث

ًاء في الاجداص ألاوعوبي ٖلى جبىحها بك٩ل ٧امل ؤو جُب٣ُها ٖلـى اإلاؿـخىي   وقٟاُٞتها ومهضا٢ُتها ل٨ً َظا ألامغ لم ٌصج٘ مٗٓم الضو٫ ألٖا

ظٍ الخ٣ُ٣ت مً  جي مٗا. َو ًـاثه مـً زـال٫ اإلادلي و الَى قإجها جدُُم ؤما٫ الاجداص ألاوعوبي الظي ٌؿعى بلى جدلُل الؿُاؾـاث الٗامـت أٖل

ي هٓــم مداؾــبُت ومحزاهُدُــه ممازلــت و ٢ابلــت للم٣اعهــت. ٦ــظل٪، مــً بــحن ؤؾــباب َــظا التــرصص و ال٣لــ٤ بػاء جُبُــ٤ اإلاٗــاًحر اإلاداؾــبُت الضولُــت فــ

 م جىا٣ٞها م٘ مباصت ال٣ُإ الٗام الظي جؼصاص زهىنُاجه ؤ٦ثر ح٣ُٗضا و ٚمىيا.ال٣ُإ الٗام اإلاؿخمضة مً ال٣ُإ الخام َى ٖض

 -اإلاداؾـبت ٖلـى ؤؾـاؽ الى٣ـضي -الاؾـخد٣ا١ ؤؾـاؽ لىٖ اإلاداؾبت -اإلاٗایحر اإلاداؾبیت الضولیت في ال٣ُإ الٗام ال٩لماث اإلاٟخاخُت:

 الاجداص ألاوعوبي. -الدؿُحر الٗمىمي الخضًث

Abstract: 

Depuis 1970, une série de réformes qui se succèdent dans le but d„améliore la performance du secteur public est 

parvenu à la mise en place de normes comptables internationales baptisées IPSAS (International Public Sector Accounting 

Standards) et connues par leur capacité de développer la transparence, la responsabilisation, le contrôle et la gestion 

efficace des ressources publiques.  

Dans cette perspective, nous voulons examiner et analyser l„application des IPSAS dans les Etats membres de 

l„union européenne, à savoir ; Flandre, Lituanie, Suède, Royaume-Uni, Danemark, Finlande, France, Pays-Bas, Norvège, 

Portugal, Espagne, Suisse, Wallonie.  A cet effet,  nous avons adopté une méthodologique à double approche, descriptive et 

analytique en s„appuyant sur  plusieurs enquêtes et études menées auprès de chercheurs et d'experts pour la période allant 

de 2014 à 2020.  

A l„issue de notre recherche nous avons abouti à un constat que même si la mise en ouvre des IPSAS promeut une 

meilleur gestion, transparence et crédibilité de l„information financière, certains Etat membre de l„UE choisissent jusqu„à 

présent de tenir une comptabilité de caisse ou parfois se sont seulement les niveaux infranationaux qui appliquent une 

comptabilité d„exercice. Cette hétérogénéité a réduit à néant les aspirations de l„UE qui cherche à trouver une harmonisation 

des politiques publiques de ses membres via des systèmes comptables et budgétaires comparables.  
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De plus, les responsables publics se méfient de l„incompatibilité des IPSAS qui trouvent leur origine dans un 

secteur privé purement concurrentiel avec un secteur public dont les spécificités sont de plus en plus complexes.  

Keywords: IPSAS- comptabilité d„exercice- comptabilité de caisse- New Public Management- Union Européenne. 

 

Introduction 

Depuis son apparition, le New Public Management a considéré le gouvernement comme la 

première personne morale responsable de la gestion efficace et efficiente des fonds publics et sans doute 

de plus en plus redevable envers les citoyens, ce qu„il exige de chercher et de produire des informations 

financières lisibles, pertinentes et fiables. C„est ainsi qu„à partir des années 70, une série de réformes 

s„installent dans le but d„améliore la performance du secteur public, entre autre la mise en place de 

normes comptables internationales baptisées IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) et 

connues par leur capacité de développer la transparence, la responsabilisation, le contrôle et la gestion 

efficace des ressources publiques. 

Les Etats-membres de l„Union Européenne, de leur coté, ont contribué fortement à l„extension de 

ces réformes et ces principes de transparence et de fiabilité notamment après les deux crises de 2007 et 

2008. De plus, les IPSAS pourraient être non seulement une opportunité de modernisation pour le 

secteur public mais aussi une opportunité d„uniformiser les systèmes comptables et de créer une certaine 

cohérence entre les Etats-membre de cette union. Par contre, en raison de la sophistication croissante du 

secteur public, l„abandon de la comptabilité classique (de caisse) et l„adoption d„une nouvelle 

comptabilité (d„exercice) nécessitent une évolution progressive et graduelle au niveau législatif, 

administratif et même culturel, permettant ainsi de transformer soigneusement  les organisations 

publiques européennes. 

Dès lors, la présente recherche a pour objectif de répondre à la question principale suivante :  

Dans quelle mesure les Etats-membres de l„UE appliquent les normes comptables 

internationales (IPSAS) ? En utilisant quel outil ? Et à quel niveau ? 

D„où la nécessité de savoir :  

 Quelles sont les théories relatives à la constitution des IPSAS ?  

 Les IPSAS répondent-ils aux attentes et aux aspirations des États membres de l„UE comme ils le 

prétendent ? 
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Objectifs de la recherche :  

Cette recherche vise à examiner et analyser le niveau d„application des IPSAS dans les Etats 

membres de l„union européenne, à savoir ; Flandre, Lituanie, Suède, Royaume-Uni, Danemark, Finlande, 

France, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suisse, Wallonie. 

 A cet effet,  nous avons adopté une méthodologique à double approche, descriptive et analytique 

en s„appuyant sur  plusieurs enquêtes et études menées auprès de chercheurs et d'experts pour la période 

allant de 2014 à 2020. 

Intérêt de la recherche :   

Cette recherche contribue à l„amélioration de notre compréhension des IPSAS et à l„identification 

de leurs apports, applicabilité et perspectives dans les Etats-membres de l„union européenne. Ceci 

contribue également au développement des connaissances et du savoir faire en matière d„intégration et 

de mise en œuvre des IPSAS dans le secteur public sur le plan juridique, comptables et administratif.  

Par ailleurs, ce travail permet de mettre en lumière les avantages, les défis et les inconvénients des 

IPSAS dans le but d„attirer d„avantage les parties prenantes  à la réévaluation et l„adaptation de ces normes 

aux spécificités du secteur public. 

Première partie : Définition des concepts  

1. Théories relatives à l„adoption des Normes IPSAS et à la modernisation de la 

comptabilité publique 

Depuis plus d„un demi-siècle, tous les gouvernements à travers le monde ont subit des mutations 

au niveau économique, politique et social de manière persistante. A cet effet, ils étaient obligés de les 

confronter avec une série de réformes et de changements à l„aide des politiques publiques et des lois 

législatifs, mais hélas ceci n„était pas suffisant, le besoin d„un service public de qualité et la nécessité d„une 

gestion performante des établissements publics ont motivé les responsables publics d„adopter les 

techniques de gestion jugées efficaces de leurs homologues dans le secteur privé, et c„est exactement ce 

qu„on appelle « le nouveau management public » . 

Le NMP trouve ses origines dans les idées néolibérales des années 1970 et décrit le mouvement de 

managérialisation des organisations publiques. Selon Hood, il est appréhendé comme « l„ensemble des 



 التقاريرالماليت جودة تحسين في ISPAS العام القطاع في المحاسبيت المعايير دور

   اإلداريت وتعزيزالقراراث

 404 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلااجمغ الضولي

 الٗلمي 

2022 

 

doctrines administratives sensiblement similaires qui a dominé le programme de réforme bureaucratique 

dans de nombreux pays membres de l„OCDE depuis les années 1970 »  (Dreveton, 2017, p6).  

Y.Pesqueux (2006) souligne que les théories du Nouveau Mangement Public (New Public Management) 

est d„introduire « l'esprit d'entreprise » au niveau de la sphère publique en instaurant des logiques de 

marché, principes de la gouvernance privée comprise, cela consiste à intégrer la variable liée à la 

concurrence, caractérisée par sa capacité à générer l„efficience du marché comme étant substituable au 

principe. 

  Une saine gouvernance permet d„instaurer un processus de prise de décisions efficace visant à 

définir les résultats souhaités, à obtenir et à gérer les ressources, et à établir des obligations redditionnelles 

en vue de l„atteinte des résultats, ainsi qu„une communication d„informations suffisantes en temps 

opportun via des voies de communication claires pour la prise de décisions. De ce fait, une prise de 

décision, efficace et pertinente nécessite une communication des informations en temps opportun et des 

voies de communication claire (Rechka & Kabbaj, 2022, p.575). 

"La nouvelle gestion publique",  également appelée "la nouvelle orientation public-privé", est l„un 

des instruments de réforme ayant précédé et préparé de manière explicite l„émergence des IPSAS dans le 

but de moderniser les systèmes comptables dans le secteur public, traiter efficacement l„information 

financière et plus particulièrement la concrétisation de l„« harmonisation » et de la « cohérence » entre les 

organisations publiques à l„échelle local, national et international. De même,  Monri a donné une 

classification plus précise à cette harmonisation : (Mori, 2013) 

 à l„intérieur d„un pays, entre différents niveaux de gouvernement (harmonisation verticale) ; 

 entre administrations publiques, entreprises privées, associations et autres entités non lucratives 

du même pays (harmonisation horizontale) ;  

 entre différents pays (harmonisation extérieure ou internationale, dont l„harmonisation 

européenne est un sous-ensemble).  

2.L'harmonisation de la comptabilité publique : 

L„harmonisation est un centre d„intérêt depuis plusieurs années, tout d„abord pour ce qui concerne 

la comptabilité des entreprises et plus récemment pour les administrations publiques. Elle peut être vue 

comme " un processus qui accroît la compatibilité des pratiques comptables en fixant des limites à leur 

possibilité de variation. On parle au contraire de standardisation quand on fixe un ensemble de règles plus 

précises et étroites". Autrement dit, l„harmonisation est un processus visant à favoriser l„adoption de 
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systèmes comptables qui soient homogènes quant à leurs principes de base, la typologie et la structure des 

documents ainsi que leur contenu, la durée des périodes administratives, les principes d„évaluation, pour 

obtenir des résultats effectivement comparables (FAHAS,  FELA  et  BELOUTI, 2022, p.381).  

Mais pourquoi les organisations cherchent à devenir similaires ? 

Dans leur article Paul DiMaggio et Walter Powell (1983) développent la théorie d„isomorphisme 

qui explique comment les organisations deviennent homogènes et convergent vers des pratiques et des 

formes standardisées sous l„effet de trois types de forces : des forces coercitives, des forces normatives qui 

émanent des professionnels (universités, consultants, agence de notation etc.) et enfin des forces 

mimétiques qui poussent les organisations à s„imiter.  

La conséquence du processus d„isomorphisme est l„homogénéité entre les organisations et la 

stabilité de l„environnement. En effet, les organisations se conforment systématiquement aux contraintes 

et aux pressions institutionnelles. 

Dimaggio et Powell expliquent l„homogénéisation du champ institutionnel par le concept 

d„isomorphisme. Celui-ci est défini par Hawley (1968) comme « un processus contraignant qui force une 

unité de la population à ressembler aux autres unités confrontées à des conditions similaires ». 

L„isomorphisme est qualifié d„institutionnel lorsque les forces de pression tiennent compte des facteurs 

non seulement économiques mais également sociaux comme le pouvoir politique et la légitimité 

institutionnelle (Rachid et Khalifa, 2021, p.7). 

3.L„IFAC, institution à l„origine de la normalisation publique :  

La normalisation comptable est une réponse tardive à un besoin qui s„est fait connaitre dès les 

années 1960. Elle n„a cessé de faire parler d„elle pendant les congrès quinquennaux de la comptabilité 

mais ce n„est qu„en 1977 que l„idée de mettre en place une institution pour le développement de la 

comptabilité à l„échelle internationale à été concrétisée. L„International Federation Of Accountants (IFAC) 

fut créée à l„occasion du congrès international de la comptabilité qui s„est tenu à Munich le 7 octobre 

1977.  Cette fédération œuvre à travers ses conseils (Standards-Setting-Boards) et comités (Committees), 

dont la gouvernance et le fonctionnement ont été revus en réponse aux crises et scandales financiers, et 

dont certains ont en charge de la production de référentiels normatifs à portée internationale. Dès sa 

création, quatre comités ont vu le jour, à savoir : l„Internatinal Auditing and Assurance Srandards Board, 
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l„International Accounting Education Standards Board, l„International Ethics Standards Board for 

Accountants, le Prpfessional Accounts in Business Committee.   

 Quelques années plus tard, un cinquième comité a été céé spécifiquement pour la comptabilité du 

secteur public sous le nom de Public Sector Committee (PSC), et ce, en 1986.  

Ce comité commença par publier des études et des directives (Studies) puis se lança dans la 

production d„un référentiel normatif en 1996, tâche référée à l„IPSASB depuis 2004 (Amalou, 2017, p.29). 

L„IPSASB met en place une politique dynamique de promotion des IPSAS qui vise à intéresser les 

gouvernements nationaux et les institutions internationales aux IPSAS. On retrouve des exemples de ce 

rôle actif dans le programme publié régulièrement par l„IPSASB, qui contient une série de présentations et 

de discours visant à intéresser les parties prenantes, par exemple en les invitant à participer aux réunions 

de la Task Force sur les normes comptables européennes pour le secteur public (EPSAS), à des 

présentations en Corée, au Japon, en Allemagne ou à Londres, entre autres. 

L„IPSASB encourage également le débat avec les utilisateurs, parmi lesquels : les représentants élus 

et désignés, les Trésors, les ministères des Finances et organes similaires et les praticiens du monde entier, 

dans le but d„identifier les besoins des utilisateurs concernant les nouvelles normes et les lignes directrices  

(Brusca et Martínez, 2016, p.766). 

4.Les caractéristiques des normes IPSAS :  

L„IPSASB élabore des IPSAS selon la méthode de la comptabilité d„engagement qui convergent avec 

les normes IFRS publiées par l„IASB en les adaptant au contexte du secteur public là ou cela s„avère 

approprié. 

L„IPSASB a également publié une norme détaillée relative à la méthode de la comptabilité de 

trésorerie qui comprend des chapitres relatifs aux informations à fournir obligatoires et facultatives. 

Passer de la méthode de la comptabilité de caisse à la méthode de la comptabilité d„engagement. 

La comptabilité d„engagement repose sur un modèle comptable inspiré du secteur privé. Elle 

propose un alignement du système comptable de l„Etat sur celui des entreprises. Les transactions sont 

comptabilisées, non plus au moment des encaissements ni des décaissements, mais au moment des 

engagements. La comptabilité d„engagement préconise le rattachement des charges aux produits et le 

rattachement de ces deux éléments à l„exercice. Par ailleurs, elle fait la distinction, d„une part, entre actifs 
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et charges pour les dépenses et, d„autre part, entre passifs et produits pour les recettes. En outre, la 

comptabilité d„engagement introduit un aspect patrimonial de la comptabilité publique par la 

reconnaissance des fonds propres (net assets/equity) (Tokiniaina, 2008, p.98). 

L„IPSAS relative à la méthode de comptabilité de caisse encourage les entités du secteur public à 

publier volontairement des informations selon la méthode de la comptabilité d„engagement, même si ses 

états financiers de base sont préparés selon la méthode de la comptabilité de caisse. 

L„IPSASB tente également de faciliter la conformité aux IPSAS selon la méthode de la comptabilité 

d„engagement par le biais de dispositions transitoires dans certaines normes. 

Une entité du secteur public dont les états financiers se conforment aux IPSAS doit indiquer cette 

conformité en annexe de manière explicite et sans réserve. Les états financiers ne doivent pas être décrits 

comme se conformant aux IPSAS s„ils ne se conforment pas à toutes les dispositions des IPSAS. 

(Amchouchad, 2020, p.10). 

5.Apports des IPSAS :  

Les apports et les avantages des IPSAS sont très nombreux,  à savoir : (ouchen, 2017, p.76) 

 L„élaboration des états financiers : Elle permet d„intégrer les caractéristiques qualitatives de 

l'information comptable et financière dans le recueil des normes IPSAS, d„élaborer le recueil 

comptable de l„Etat qui repose sur l'identification des besoins des utilisateurs afin de les prendre 

en considération. De plus, elle facilité à chaque décideur la collecte d„informations actualisées 

dont il a besoin afin de pouvoir faire un choix, prendre une mesure, entreprendre des correctifs et 

prendre des décisions pertinentes.  

 Elaboration du recueil comptable de l„Etat : ce recueil constitue une concrétisation de processus 

de mise en place des normes IPSAS, il permet « L„intégration des principes. 

de la qualité de l'information comptable dans le recueil des normes comptable de 

l'Etat » (Receveur), il permet aussi « Une meilleure information des acteurs sur les 

états financiers, transparence et traçabilité des comptes publics» . 

 La facilitation de la gestion publique : Cette facilitation se manifeste dans la simplification des 

procédures ce qui est bien perçue par les responsables d„exécution des politiques de l„Etat 
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(Chiffrer les immobilisations et les stocks, arrêter les comptes de l„Etat à temps, assurer un 

reporting régulier). 

 Les IPSAS permettent de porter une aide à la prise de décision et d'évaluation des politiques 

publiques, ainsi ils constituent un élément essentiel pour que l„Etat assure une bonne 

gouvernance.  

 Les IPSAS permettent aux pouvoirs publics ainsi que aux bailleurs de fonds internationaux d„avoir 

une vision claire sur la situation financière d„un Etat précis, ainsi, ils peuvent fonder leurs 

prévisions budgétaires sur des données fiables et certifiées. 

Deuxième partie : L„expérience de l„Union Européenne  

1.Revue de la littérature : 

En Europe comme à l„échelle mondiale, les systèmes de comptabilité des finances publiques varient 

non seulement d„un pays à l„autre, mais aussi à l„intérieur d„un même pays, d„un niveau de pouvoir à un 

autre (central et local). Il y a donc une certaine hétérogénéité entre les règles et l„information financière et 

il est possible de classer les systèmes de comptabilité publique en deux catégories : les systèmes 

comptables « anglo-saxons » et les systèmes comptables « continentaux » (Pina & Torres, 2003; Torres, 

2004).  

La première catégorie, qui comprend le Royaume-Uni, l„Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-

Unis et le Canada, correspond à une approche fondée sur « un modèle de comptabilité privée » qui met 

l„accent sur l„efficience et l„efficacité. Par conséquent, le système comptable adopté fournit des 

informations plus précises, affectées par les règles en vigueur pour le secteur privé. Le système comptable 

« continental » n„est pas aussi sensible aux principes du secteur privé, et le budget demeure le principal 

outil du système comptable. Cette culture est présente en Belgique, en France, en Allemagne, en Grèce, au 

Portugal, en Espagne, en Italie et en Suisse. En outre, une tradition scandinave existe et est une forme 

hybride qui combine les deux approches. C„est le cas du Danemark, de la Finlande, de la Suède et des 

Pays-Bas (Bellanca et Vandernoot, 2014, p.259). 

Selon des recherches réalisées par Robert et Colibert  ( 2008), nous pourrions classer les États 

membres de l„UE étudiés en cinq catégories en fonction de leur degré d„avancement pour la mise en 

œuvre de l„IPSAS comme suit :  
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 La première catégorie : la Slovaquie, le pays dont le gouvernement veut adopter les IPSAS et qui a 

déjà commencé à réformer son système comptable; 

  La deuxième catégorie : Chypre, la Hongrie et la Lettonie, les pays dont les gouvernements ont 

déjà entamé un processus de mise en œuvre de l„IPSAS et ont modifié leurs législations 

 La troisième catégorie : la France et l„Italie, ces deux pays ont commencé à adopter les IPSAS en 

2006; 

 La quatrième catégorie : aucun des pays de l„UE n„appartient à cette catégorie. Elle se réfère aux 

pays pour lesquels l„adoption de l„IPSAS est complète; 

 La cinquième catégorie : Grande-Bretagne dont le système comptable utilisé par le gouvernement 

est conforme à IPSAS. 

En outre, l„étude faite par Christiaens et al. (2010) dans 17 pays de l„Union européenne montre que 

les pays dont le système de comptabilité publique se conforme globalement aux IPSAS sont la Lituanie, la 

Suède et le Royaume-Uni (aux niveaux local et central) et la France et la Suisse (uniquement au niveau 

central). Au niveau local en Belgique, la Flandre est globalement conforme aux IPSAS. Les gouvernements 

centraux des Pays-Bas et de la Norvège utilisent un système de comptabilité de caisse, mais prévoient 

d„adopter IPSAS dans un proche avenir. Les autres pays ou juridictions étudiés dans l„enquête utilisent soit 

la comptabilité de caisse (avec ou sans le projet d„évolution vers la comptabilité d„exercice), soit la 

comptabilité d„exercice qui n„est pas conforme aux IPSAS. Il s„agit notamment du Danemark, de la 

Finlande, du Portugal et de l„Espagne (aux niveaux local et central) et de l„Autriche (au niveau central). Au 

niveau des collectivités locales, la France, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse et la Wallonie utilisent 

également un système de comptabilité d„exercice qui n„est pas conforme aux IPSAS (Bellanca et 

Vandernoot, 2013, p.128).  

En ce qui concerne les gouvernements locaux et centraux, l„étude de Benito, Brusca et Montesinos 

(2007) révèle qu„il existe un niveau raisonnable de coïncidence avec les IPSAS, mais ils démontrent aussi 

qu„il n„existe aucune homogénéité entre les différents systèmes comptables dans l„Union européenne. 

Leur étude indique même que la diversité est la principale caractéristique de l„information financière dans 

les gouvernements locaux et centraux.  

Les résultats de ces différentes études sont parfois contradictoires, en particulier pour la France, les 

Pays-Bas et le Portugal qui sont placés différemment sur les listes de classement. Il est important de noter 

que, comme ces études ont été réalisées à des moments différents et que les systèmes comptables de 
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chaque pays ont changé, l„analyse de ces systèmes conduit à des résultats différents. De plus, les critères 

d„analyse et de classification sont certainement différents d„une étude à l„autre, ce qui rend difficile la 

comparaison des résultats. Toutefois, ces critères nous permettent d„affirmer que les pays européens les 

plus avancés dans la mise en œuvre d„IPSAS sont le Royaume-Uni et la Suède. En effet, les systèmes 

comptables de ces pays sont, tant au niveau local qu„au niveau central, largement conformes aux IPSAS. 

En ce qui concerne la Belgique, Benito, Brusca et Montesinos (2007) ont fait valoir qu„au niveau local, 

l„indice de conformité est d„environ 55 %, tandis que l„administration centrale n„utilise que la comptabilité 

de caisse.  

2.Résultats et discussion : 

Pour commencer, on voulait décrire le degré d„implantation et de mise en œuvre des IPSAS dans 

certains État membre de l„UE en analysant les systèmes comptables appliqués au niveau centrale et  local 

de ces pays en 2014.  La classification proposée pour le niveau ou le degré de mise en œuvre d„IPSAS est la 

suivante : 

Niveau 1 : Aucune mesure n„a été prise pour adopter l„IPSAS et il n„y a pas de projet en la matière; 

Niveau 2 : Aucune mesure n„a été prise pour adopter l„IPSAS, mais cette adoption fait actuellement l„objet 

de discussions; 

Niveau 3 : IPSAS sont adoptés, le processus législatif est entrepris et les entités publiques appliquent 

partiellement ces normes; 

Niveau 4 : IPSAS sont adoptés, le processus est terminé et les entités publiques appliquent ces normes. 

Le Tableau suivant issu d„une étude réalisée en 2014 peut montrer la classification des Etas-membre de 

l„UE selon les deux niveaux les plus dominants.  

Tableau 1 : Niveau de mise en œuvre des IPSAS dans les États membres de l„UE 

Niveau actuel de mise en œuvre de l„IPSAS Pays 

Niveau 1 Aucune mesure n„a été prise pour adopter l„IPSAS et 

il n„y a pas de projet en la matière 

Autriche (niveau local), Belgique (niveau central), Finlande, 

France, Italie, Pays-Bas, Portugal, États-Unis, Royaume-Uni et 

Suède 

Niveau 3 IPSAS sont adoptés, le processus législatif est 

entrepris et les entités publiques appliquent 

partiellement ces normes; 

Autriche (niveau central) et Belgique (niveau local) 

Source : Reproduit à partir de «International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Implementation in the European 

Union (EU) Member States », par Bellanca, S., & Vandernoot, J, 2014, Journal of Modern Accounting and Auditing, 10 (03), 

p.262. 
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Dès lors, en 2014, la plupart des États membres de l„UE (pour les administrations centrales et/ou 

locales) n„ont pas encore pris de mesures pour adopter les IPSAS et n„ont pas l„intention de le faire, à 

l„exception de l„Autriche et de la Belgique. Plusieurs facteurs liés aux caractéristiques des IPSAS et à ses 

difficultés de mise en œuvre peuvent expliquer la réticence des pays à adopter de telles normes. Ces 

facteurs seront développés ultérieurement.  

Il  sera de surcroît très utile de suivre le niveau d„application des IPSAS dans les États membres de 

l„UE par le type et/ou la nature de la comptabilité publique appliquée.  

Tableau 2 : Systèmes comptables utilisés par les États membres de l„UE 

Système comptable actuellement utilisé par l„administration centrale Pays 

Comptabilité de caisse (méthode qui enregistre les revenus et les dépenses 

lorsque l„argent est reçu ou versé). 

Italie 

Comptabilité de caisse modifiée (méthode « hybride » basée principalement 

sur la comptabilité de caisse) 

Portugal, Finlande, Pays-Bas et Italie 

Comptabilité d„exercice (méthode qui enregistre les revenus et les dépenses 

lorsqu„ils se produisent, peu importe le moment où ils sont reçus ou payés). 

Portugal, France, Autriche (depuis 2013), 

Royaume-Uni, Suède et Belgique 

Comptabilité d„exercice modifiée (méthode qui est principalement fondée sur 

la comptabilité d„exercice « intégrale », mais avec des différences particulières, 

comme le fait qu„elle ne tient pas compte de certaines catégories d„actifs et de 

passifs). 

Autriche (jusqu„au 31 décembre 2012) et 

Belgique 

Comptabilité de caisse modifiée (méthode « hybride » qui repose 

principalement sur la comptabilité de caisse, mais qui utilise certains éléments 

particuliers de la comptabilité d„exercice, comme les comptes débiteurs à la 

fin de l„exercice). 

Portugal et Autriche  

Comptabilité d„exercice (méthode qui enregistre les revenus et les dépenses 

lorsqu„ils se produisent, peu importe le moment où ils sont reçus ou payés). 

Portugal, France, Royaume-Uni, Suède, 

Pays-Bas et Belgique 

Comptabilité d„exercice modifiée (méthode qui est principalement fondée sur 

la comptabilité d„exercice « intégrale », mais avec des différences particulières, 

comme le fait qu„elle ne tient pas compte de certaines catégories d„actifs et de 

passifs). 

Finlande et Belgique 

Source : Reproduit à partir de «International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Implementation in the European 

Union (EU) Member States », par Bellanca, S., & Vandernoot, J, 2014, Journal of Modern Accounting and Auditing, 10 (03), 

p.263. 

Le tableau ci-dessus marque une diversité abondante dans les systèmes comptables appliqués par  

les États membres de l„UE, entre autre : une comptabilité de caisse, une comptabilité d„exercice, une 

comptabilité de caisse modifiée, une comptabilité d„exercice modifiée,...etc .  
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Certains pays par ailleurs font recoure à un type de comptabilité dite « hybride » mais elle n„est pas 

généralisée à toutes les organisations publiques , à titre d„indication on trouve la Finlande  qui selon 

Blöndal, Kristensen et Ruffner (2002) , ce pays a utilisé la comptabilité de caisse pour établir des comptes 

annuels, tandis que le budget est basé sur une combinaison de systèmes de comptabilité de caisse et de 

comptabilité d„exercice, de plus, la Finlande utilise une comptabilité de caisse modifiée dans les 

administrations locales et une comptabilité d„exercice modifiée dans les entités locales. 

Tableau 3: Situation de l„adoption de la comptabilité d„exercice (*) 

Groupe A : gouvernements locaux                                 Groupe B : gouvernements centraux  

                                                                                                    Nombre de juridictions 

 A B 

Une loi/ normes a été acceptée 1 0 

Un certain nombre de projets pilotes a été lancés 0 0 

Période de transition - l„adoption est prévue 1 2 

La comptabilité d„exercice est pleinement adoptée 11 8 

Certaines agences ont spontanément adopté la comptabilité 

d„exercice 

0 0 

Total (i)13 (i)10 

Source : Reproduit à partir de «Les conséquences des IPSAS sur la réforme des systèmes d'information financière publique : 

étude comparative », par Johan Christiaens et al., 2010, Revue Internationale des Sciences Administratives,  76(3), p.573.  

(*) Par « comptabilité d„exercice », on entend la comptabilité d„exercice au sens strict ainsi que les IPSAS 

(i) 13 = 4 ( Flandre, Lituanie, Suède, Royaume-Uni) + 9 ( Danemark, Finlande, France, Pays-Bas, Norvège, 

Portugal, Espagne, Suisse, Wallonie) 

 (ii) 10 = 5 (France, Lituanie, Suède, Suisse, Royaume-Uni) + 5 (Finlande, Portugal, Espagne, Autriche, 

Danemark) 

Le tableau 3 indique que treize gouvernements locaux et dix gouvernements centraux utilisent un 

système d„information financière basé sur la comptabilité d„exercice, et neuf autres gouvernements 

(locaux et centraux) prévoient d„en introduire un dans un avenir proche.  

Plusieurs raisons ont incité ces gouvernements et juridiction à opter pour les IPSAS et la comptabilité 

d„exercice dont le tableau 4 les explique de manière détaillée. 
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Tableau 4: Raisons d„adopter la comptabilité d„exercice 

Groupe A : gouvernements locaux                                 Groupe B : gouvernements centraux  

                                                                                                    Nombre de juridictions 

 A B 

Pour améliorer la conscience des coûts et l„efficience 14 11 

Pour améliorer l„imputabilité externe et le contrôle 14 7 

Pour faciliter la gestion du rendement (besoin grandissant d„informations comptables) 10 10 

Pour améliorer la gestion des actifs et de la trésorerie 9 6 

Pour faciliter le processus décisionnel 8 4 

Pour faciliter le calcul des frais et redevances gouvernementaux 7 2 

Pour mieux constater l„impact des politiques publiques sur la 

situation financière des organisations publiques 

6 6 

Pour faciliter la reconnaissance des risques et des opportunités 4 4 

Pour mesurer l„équité intergénérationnelle 4 0 

Pour pouvoir offrir des informations financières fiables aux 

marchés des capitaux 

0 0 

Source : Reproduit à partir de «Les conséquences des IPSAS sur la réforme des systèmes d'information financière publique : 

étude comparative », par Johan Christiaens et al., 2010, Revue Internationale des Sciences Administratives,  76(3), p.576.  

La comptabilité d„exercice est appliquée pour les six raisons suivantes (par ordre décroissant 

d„importance) : (i) elle améliore la conscience des coûts et, partant, l„efficience ; (ii) elle améliore 

l„imputabilité externe et le contrôle ; (iii) elle répond au besoin croissant d„information comptable de 

qualité dans le cadre de la gestion du rendement ; (iv) elle améliore la gestion des actifs et de la trésorerie ; 

(v) elle facilite le processus décisionnel et (vi) elle facilite le calcul des frais et redevances 

gouvernementaux.  

On peut donc  conclure que les avantages de la comptabilité d„exercice sont généralement connus 

en Europe, surtout en comparaison avec la connaissance des IPSAS. Après 5 ans, on se demande : Est-ce 

que c'est toujours le cas ? Autrement dit, la majorité des États membres de l„UE apprécient-ils encore les 

connaissances et les changements que les IPSAS apportent ? 
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Les données indiquées dans le tableau ci-dessus sont extraites d„une recherche académique publiée 

en novembre 2019 qui a examiné et analysé les réponses des Etats-membres de l„UE sur un questionnaire 

en cherchant leur évaluation générale de la pertinence des IPSAS.  

Tableau 5 :  Évaluation générale de la pertinence des IPSAS 
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Source : Reproduit à partir de «PSAS for European Union member states as starting points for EPSAS. International Journal 

of Public Sector Management », par Tobias, P., & Christoph, C., 2020, International Journal of Public Sector Management,  

33(2/3), p.253. 

Par rapport à cette enquête, une majorité considérable des responsables publics interrogés (58%)  

sont plutôt d„accord avec les principes des IPSAS en tant que normes comptables communes entre les 

Etats-membres de l„UE et 30% indique que les IPSAS sont généralement recommandables en tant que 

normes communes en soulignant aussi qu„il subsiste certaines  faiblesses et lacunes à traiter. Seule une 

minorité de répondants (12 %) affirment qu„ils ne sont pas du tout convaincus par IPSAS en tant que 

futures normes communes de l„UE pour les raisons suivantes : (Tobias et Christoph, 2020) 

 L„IPSASB est critiquée pour sa gouvernance, car elle est composée par l„IFAC dans le cadre d„une 

procédure non publique qui soulève des questions de légitimité. L„EC « donne le pouvoir de 

normalisation des comptes publics à une autorité privée sur laquelle elle n„a aucune influence ou 

aucun contrôle ». 

 L„IPSAS constitue des règles pour la présentation des comptes publics, mais cela ne suffit pas pour 

assurer une comptabilité rigoureuse et fiable. Par conséquent, des règles comptables 

supplémentaires et des classifications comptables seraient nécessaires pour pouvoir retracer les 

transactions et atteindre un niveau de cohérence adéquat. 

 Certaines normes ne sont complètement finalisées mais plutôt en cours de développement et 

pourraient faire l„objet d„autres changements. 

 Les IPSAS sont trop influencés par les normes et pratiques du secteur privé (les IFRS) et ne 

respectent pas suffisamment les particularités du secteur public. 

 Ces normes ne sont pas précises car elles offrent trop d„options, possibilités et d„interprétations 

 pas de lien clair avec le SEC et la question connexe des comptes nationaux . 

 Les IPSAS sont partiellement abstraits et complexes (en particulier pour les petites entités 

publiques). 

 Très coûteux en ce qui concerne leur mise en œuvre  
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Conclusion :  

 En termes d„analyse, nous pouvons déduire que les normes IPSAS préservent de nombreux atouts 

au secteur public afin d„ouvrir de nouvelles voies à l„efficacité de l„action publique et à la performance des 

services publics. En effet, l„intégration des IPSAS a permet de changer trois composantes considérables 

dans le secteur public, à savoir : le système comptable, le système budgétaire et le système d„informations, 

dans le but de produire et d„utiliser des informations financières utiles, comparables, claires et précises 

entre les organisations publiques locales, nationales et internationales. De plus, l„harmonisation 

comptable et  la comparabilité des systèmes comptables entre les entités publiques sont associées 

directement à la mise en œuvre des IPSAS en utilisant des normes reconnues pour leur pertinence dans le 

secteur privé et adaptées par l„organisme le plus compétent dans ce domaine, l„(IPSASB). 

Par conséquent, les IPSAS répondent-ils aux attentes et aux aspirations des États membres de l„UE 

comme ils le prétendent ?  

En réalité et par rapport aux résultats de cette recherche, les États membres de l„UE ne sont pas tous 

d„accord sur l„utilité et la pertinence des IPSAS. En effet, certains gouvernements de l„UE soutiennent 

l„application des IPSAS et croient en leur compatibilité aux secteurs publics tandis que d„autres s„y 

opposent et pensent que ces normes ne prennent pas en considération les spécificités des organisations 

publiques. 

Nous pouvons aussi déceler l„existence d„une divergence entre les systèmes comptables utilisés par 

les États membres de l„UE ; il existe le Royaume-Uni, la France et la Suisse qui appliquent « une 

comptabilité d„exercice », l„Italie qui n„a pas abandonné la comptabilité de caisse et d„autres pays comme la 

Finlande qui utilise une « comptabilité hybride ». Ceci se traduit proportionnellement par l'adoption 

générale ou partielle des IPSAS dans les entités publiques européennes.   

Finalement, le processus de mise en œuvre coûteux et fastidieux de ces normes, leur nature 

abstraite et complexe ainsi que leur référence de base (IFRS), l„absence de traitement de certaines 

spécificités du secteur public sont autant d„arguments qui remettent en cause l„efficacité des IPSAS et 

empêchent la mise en place d„une harmonisation comptable unique et comparable à l„intérieur de l„union 

européenne.   
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