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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

قانٕا سثذاَك ال ػهى نُا ئال يا ػهًرُا ئَك أَد انؼهٍى انذكٍى" "  

 "نى ٌشكش هللا انُاطٌشكش  يٍ نى "  :قال سسٕل هللا )ص( 

 ٌسؼُا َٔذٍ ًَُٓ ْزا انؼًم انًرٕاضغ اال تانرٕجّ تانشكش ال

 ْزا انؼًم ٔانذًذ هلل سثذاَّ ٔذؼانى دًذا كثٍشا ػهى نُا ػهى اذًاو

 دذكشي رًان ح " نطٍفح تكٕش "انفاضه انذكرٕسجكًا َرقذو تجضٌم انشكش ٔايرُاٌ انى 

 ثخمذٔاػاَرُا ػهى اَجاصِ ٔاذًايّ ٔنى  ْزا انثذثػهى اػذاد  ٓاتاششاف

 ػهٍُا تاإلسشاداخ ٔانُصائخ انقًٍح انرً أفادذُا كثٍشا 

 قشٌة ٔتؼٍذكًا َرقذو أٌضا تانشكش انجضٌم انى كم يٍ ساػذَا يٍ 

 ٔأخض انقطاع انؼًٕيً اخَُسى كم انؼايهٍٍ تًإسس ٔال

 ساْى ػهى ئػطاء تصًح نهًزكشج ٔنٕ درى تانقهٍم.ْاًَ ضٕ نهصذٌق ٔكزنك انشكش انخاص    
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 شكــر وعرفــان
 



 
 

                               

 

 أْذي ْزا انؼًم انًرٕاضغ انذًذ هلل ٔدذِ ٔانصالج ٔانسالو ػهى يٍ ال َثً تؼذِ ٔتؼذ

 ئنى انرً دأتد ػهى ذشتٍرً ٔسػاٌرً ئنى انرً أسؼذ نشؤٌرٓا ٔأُْأ تقشتٓا ٔأَؼى تٕجٕدْا  

  انرً جؼم هللا انجُح ذذد أقذايٓا ٔانرٕفٍق تذػائٓا ٔسؼادذً تشضاْا أيً انغانٍح  ئنى 

 ٌضال أتً انغانً نّ تال درى ساًَ أػرهً  يشاذة انؼهى ٔال  ٔاإلذقاٌ انى يٍ ال ٌٓذأ 

ئنى سُذي فً يذُرً ٔيإَسً فً ٔدشرً  فً ٔجًٓ ػائهرً كم ٔادذ تاسًّ   ئنى يٍ    

 ٔاَرظشٔا طٌٕال نٍشٔ ثًشج ذؼثً   شاسكًَٕ فشدرً ٔدضًَ ٔذأنًٕا ألجهً

 القيمة. اونصائحه ابخل علينا بتوجيهاتهتي لم تال لطيفة بكوش ةالمشرف الدكتورة إلى   

  .اركوني في إنجاز هذا العملوأخيرا إلى من ش

 .8102 محاسبةوإلى كافة دفعة 

  

فارس                                                                                             
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 ئنى انًرشػح سٔدٓا تاإلًٌاٌ انرً ٌفٍض قهثٓا سدًح ٔدُاَا 

 ٔأدٌٍ نٓا ػًشي ...أيً انغانٍح دفظٓا هللا

 ئنى انزي ذؼزب ٔػًم ٔجذ ٔكذ يٍ أجم أٌ أسذاح ٌٕٔفش 

 نً كم أسثاب انشادح ... أتً انؼضٌض أتقاِ هللا نً ركشا 

 ئنى انزٌٍ ٔفشٔا نً كم أسثاب انرٕفٍق ٔانُجاح ٔأفشادً

 ...ئخٕذً األػضاء ٔكافح األْم ٔاألقاسب.   

 فكاسي ٔتذدٔا دجة انظهًح فً َفسً ئنى انزٌٍ أجهٕا أ

 ...أسرارذً ٔيؼهًً       

 ئنى جًٍغ صيالء انذاسسح ٔسفقاء انذسب 

 أْذي نٓى ْزا انؼًم انًرٕاضغ .

 ٔأخٍشا ئنى يٍ شاسكًَٕ فً ئَجاص ْزا انؼًم   

 .8102 محاسبةوإلى كافة دفعة 
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 ئنى انًرشػح سٔدٓا تاإلًٌاٌ انرً ٌفٍض قهثٓا سدًح ٔدُاَا 

 ٔأدٌٍ نٓا ػًشي ...أيً انغانٍح دفظٓا هللا

 ئنى انزي ذؼزب ٔػًم ٔجذ ٔكذ يٍ أجم أٌ أسذاح ٌٕٔفش 

 نً كم أسثاب انشادح ... أتً انؼضٌض أتقاِ هللا نً ركشا 

 شٔا نً كم أسثاب انرٕفٍق ٔانُجاح ٔأفشادًئنى انزٌٍ ٔف

 ...ئخٕذً األػضاء ٔكافح األْم ٔاألقاسب.   

 ئنى انزٌٍ أجهٕا أ فكاسي ٔتذدٔا دجة انظهًح فً َفسً

 ...أسرارذً ٔيؼهًً       

 ئنى جًٍغ صيالء انذاسسح ٔسفقاء انذسب 

 أْذي نٓى ْزا انؼًم انًرٕاضغ .

 .ْزا انؼًم  ٔأخٍشا ئنى يٍ شاسكًَٕ فً ئَجاص  

 .8102 محاسبةوإلى كافة دفعة 

 أمري                                                                                                             

 اإلهداء
 



 :الملخص
هتدف هذه الدراسة مدى تأثري منافع املوظفني كمعيار دويل يف القطاع العام باجلزائر ولتحقيق هذه الدراسة 

 التحليلي . واملنهج استخدمنا االستبانة  كأداة حبث واستخدمنا املنهج الوصفي

 ولقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية:

اجلهات املستفيدة بكافة املستجدات والقوائم املالية اليت يتم تطبيقها يف تقوم املؤسسات العمومية بتزويد  -1
 املعايري احملاسبة للقطاع العام.

 على تطبيق املعايري احملاسبية الدولية لقطاع العام يعترب من متطلبات تطويره. العموميارتكاز النظام   -2
 العمل االختياري. تقدمي منافع هناية اخلدمة نتيجة لعرض يقدم لتشجيع ترك -3

 :الكلمات المفتاحية
 ، منافع املوظفني.العام، معايري احملاسبة يف القطاع العامالقطاع 

Abstract :  

 

The objective of this study is to assess the impact of employee benefits as an 

international standard in the public sector in Algeria, and to achieve this study, we used the 

questionnaire as a research tool and used the descriptive analytical method 

The study reached the following results: 

1. Public institutions shall provide beneficiaries with all updates and financial statements that 

are applied in the public sector accounting standards. 

2 - The adoption of the government system on the application of international accounting 

standards for the public sector is a requirement for its development 

3. Provision of end of service benefits as a result of an offer to encourage voluntary leave. 

 

key words 

Public sector, public sector accounting standards, employee benefits. 
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 ةـــمقدم



 

 أ

 المقدمة 

 

 :أ. توطئة

من دور كبري يف التنمية  القطاع العاموحدات طاعات اذلامة نظرا دلا تقوم بو من القعام يعد القطاع ال      
 االقتصاديةالتنمية  معدالت ومستوىالعام القطاع  الربط بني مستوى أداءلدرجة انو ميكن  واالجتماعية االقتصادية
 .  االجتماعيةوالرفاىية 

الوظيفي  منافع ادلوظفني أحد عوامل الرضاء الوظيفي ألي عامل مبؤسسة ما، فهي تدخل ضمن األمن تعترب     
أعباء إضافية على ادلدى  للمؤسسة، وعليو فمنافع ادلوظفني وإن كانت حتمل ادلؤسسة باالنتماءالذي يشعر العامل 

ادلوظف باحلماية تدفعو بتقدمي كل ما  فشعورالقصري فهي مهمة لنجاح ادلؤسسة على ادلديني ادلتوسط والطويل، 
ادلعاجلة احملاسبية دلنافع ادلوظفني ، وتركيز ىذا البحث على  لديو لفائدة مؤسستو؛ وعليو عاجل ىذا البحث موضوع

لو  انعكاس، فادلعاجلة احملاسبية ألي موضوع ما ىي إال االجتماعي إمهال اجلانب ال يعيناجلانب احملاسيب 
احملاسبة مبنافع ادلوظفني تؤكد أمهية ىذا ادلوضوع بالرغم من كونو غري مرتبط  ل بالعكس فاىتمامولطبيعتو ، ب

 .ادلؤسسة بنشاط

 :ب. طرح اإلشكالية

  ومن خالل ما مت عرضو سابقا ميكن لنا طرح اإلشكالية التالية:

 ؟مدى تطبيق منافع ادلوظفني كمعيار حماسيب دويل يف القطاع العام باجلزائرما 

من اجل اإلدلام واالىتمام مبختلف جوانب ادلوضوع من خالل ىذا السؤال احملوري سنتطرق إىل أسئلة فرعية ميكن  
 صياغتها كما يلي:

 ؟  باجلزائر  العام القطاع يف الدولية احملاسبة معايري توفرىل ميكن • 

 ؟ سعباجلزائر على نطاق وا العام القطاع يف الدولية احملاسبةتطبيق معايير ىل •

 ؟ اجلزائربنافع ادلوظفني كمعيار حماسيب دويل يف القطاع العام دليوجد تطبيق ىل • 

 

 



 

 ب

 المقدمة 
 

 فرضيات الدراسة:. ج
 ابة على التساؤالت السابقة يف حبثنا ميكننا صياغة الفرضيات التالية :جويف ضوء ما مت عرضو وكإ

  العام القطاع يف الدولية احملاسبة معايري توفري •

  على نطاق واسع العام القطاع يف الدولية احملاسبة معايري تطبيق •

  يوجد تطبيق منافع ادلوظفني كمعيار حماسيب دويل يف القطاع العام يف اجلزائر• 

   أهداف الدراسة. د

دفع ادلؤسسات العمومية إىل حتسني  من أمههاالبدا من وجود أىداف يسعى إىل حتقيقها من وراء الدراسة و  -
 .احملاسبة الدولية للقطاع العام  الدولة عن طريق التطبيق األمثل دلعايري ظروف

القوائم  ادلالية واحلكم على درجة اإلفصاح فيها من خالل  بنشر العموميةادلؤسسات  التزامدراسة مستوى  -
 .ادلطبقة على القطاع العام  االعتماد على ما جاء يف بعض ادلعايري

 .للقطاع العام احملاسبية الدولية علومات احملاسبة العمومية عن طريق تطبيق ادلعايريمونوعية  ودةجحتسني  -
   .التعرف على ادلنافع اليت يقدمها ادلوظفني يف القطاع العام -

 حدود الدراسةه. 
متطلبات وأىداف  يف القطاع العام والبحث فيما إذا كانا يلبيانبعملية منافع ادلوظفني هتتم ىذه الدراسة 

واخلوض  العمومية اسبةاحمل يف والتطرق ويضفيان فيها الصحة والثقة من خالل قوائمها ادلالية،ت العمومية دلؤسساا
 .الوادي مدينة حدود يفستتم  واليتIPSAs معايري تطبيق وذلك يف ظل يف مفاىيمها

 صعوبات الدراسة:و. 
دلوضوع الدراسة  هبةسات سابقة متشايف إجياد مراجع كافية ودراجهتنا متحورت معظم الصعوبات اليت وا

حيث متثل ذلك يف ضعف التجاوب مع  االستماراتوكذا بعض العناء خالل الدراسة ادليدانية خاصة أثناء توزيع 
حيث تطلب ذلك  األسئلة خاصة فيما يتعلق مبعايري احملاسبة الدولية للقطاع العام بعض ادلستجوبني يف بعض

 لعدم البدء يف تطبيقها يف اجلزائر. وابعض الشرح وذلك لقلة ادلعرفة 
 

 



 

 ج

 المقدمة 

 
 

 هيكل البحث. ط
الية ىذا البحث وإجنازه قمنا بتقسيم ىذه الدراسة إىل فصلني، بداية بادلقدمة وأخريا لإلجابة على إشك

فرضياتو مث عرض النتائج  واختبارمنت ىذه األخرية تلخيص عام لكل ما جاء يف البحث ضباخلامتة حيث ت
 وصيات ادلقرتحة بناءا على النتائج ادلتوصل إليها.والت


 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالفصل األول : 
من خالل تقسيمو إىل  معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام يف ىذا الفصل الرتكيز على لقد حاولنا

رتبطة بادلعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام ،  األول منو إىل حتديد تختلف ادلفاىيم ادليفثالث مباحث نتطرق 
أما ادلبحث الثالث حول  ،يف القطاع العمومي ادلوظفني دلنافع احملاسبية ادلعاجلةأما ادلبحث الثاين فتطرقنا إىل 

 الدراسات السابقة ادلتعلقة وادلشاهبة بادلوضوع .

   الفصل الثاني : دراسة ميدانية
نا يف   تطرقحيث  مبحثنيمن خالل تقسيمو إىل  يف القطاع العام القيام بدراسة ميدانية يف ىذا الفصل حاولنا  

 .ادلبحث الثاين: حتليل نتائج الدراسةأما  اإلطار ادلنهجي للدراسة إىل ادلبحث األول
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   :تمهيد

 اسًتاتيجية تنفيذ على ادرةػػػػػػق إدارة لتحقيق العامة، اإلدارة وأدوات اىيمػمف يف سريعا تطورا العامل هدػػػيش         
 ،العمومية احملاسبة نظاـ األدوات ىذه أىم ومن العاـ، ادلاؿ استعماؿ ترشيدكذا و  ،عالية بفعالية وسياساهتا الدولة
 وربقيق العامة، نيةادليزا تنفيذ نتائج عن الكامل اإلفصاح ربقق اليت الدقيقة البيانات توفَت عاتقو على يقع الذي
 .العاـ ادلاؿ تسيَت يف اإلدارة كفاءة مدى على فعالة رقابة

 

 بلداف من كثَت يف صعوبات عنو نتج الذي احلكومية، النشاطات حجم وتعقيد تطور أماـ حيث     
 ىذه إلنتاج سلتلفة ومبادئ طرؽ تستخدـ لكوهنا ادلقارنة، عملية يف واستعماذلا احملاسبية البيانات تفسَت يف العامل

 حدوث حالة يف الرقابة عملية يف عديدة مشاكل ظهور يف تسبب شلا وادلقارنة، التقييم ضألغرا وتفسَتىا البيانات
 احملاسبة، رلاؿ يف متخصصة ودولية إقليمية مجعيات وظهور احملاسبة عودلة إىل أدى شلا والقانونية، ادلالية النزاعات
 لتوحيد دبعايَت اخلروج أجل من ادلالية، والتقارير احملاسبية األنظمة سلتلف بُت للتوافق قاعدة إجياد على تشجيع
  .الدويل ادلستوى على مقبولة تكوف احملاسبية واألصوؿ ادلبادئ

 يف للمحاسبة موحد عادلي إطار إجياد إىل احلاجة للمحاسبُت الدويل االرباد أدرؾ اإلطار، على مستوى ىذا
 معايَت رللس منح مت حيث ادلالية، والبيانات التقارير تقدًن وموثوقية نوعية يف الثقة ربسُت أجل من العاـ، القطاع
 للمحاسبُت الدويل االرباد رللس عن بالنيابة احملاسبة يف دولية معايَت إصدار سلطة العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة

  .دوليا قبوذلا وتشجيع
 الصادرة العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة دبعايَت ادلتعلقة األساسية ادلفاىيم وربليل دراسة الفصل ىذا يتناوؿ    

 :اآلتية ادلباحث وفق وذلك للمحاسبُت الدويل لالرباد التابع العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت رللس عن
 العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت ماىية. 
 يف القطاع العاـ. ادلعاجلة احملاسبية دلنافع ادلوظفُت  
 .الدراسات السابقة 
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 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير ماهية :األول المبحث
( ىي رلموعة من ادلعايَت احملاسبية الصادرة عن رللس IPSAS) إف معايَت احملاسبة الدولية للقطاع العاـ       

 ،يف مجيع أضلاء العامل يف إعداد البيانات ادلالية ادلعايَت احملاسبية الدولية لالستخداـ من قبل ادلؤسسات العمومية
( الصادرة عن رللس معايَت احملاسبة الدولية IFRSالية الدولية )وتستند ىذه ادلعايَت على معايَت التقارير ادل

(IASB.) 
 عن الصادرة العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت حوؿ العامة ادلفاىيم عرض ادلبحث ىذا يتناوؿ

 :ادلوالية ادلطالب وفق للمحاسبُت الدويل االرباد
 العاـ القطاع يف ةيالدول احملاسبة معايَت مفهـو. 
 العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت رللس وأىداؼ دور. 
 العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت وتطبيق إصدار نطاؽ. 

 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مفهوم :األول المطلب
 نوع ربدد عاما قبوال مقبولة زلاسبية مبادئ فهي ادلالية، القوائم إلعداد قواعد "احملاسبية ادلعايَت تعترب

 أي ربدد احملاسبية فادلعايَت ادلعلومات، تلك تعد أف ينبغي وكيف ادلالية القوائم منها تتألف أف ينبغي اليت ادلعلومات
  1."قبوذلا ديكن ال اليت وتلك قبوذلا ديكن اليت احملاسبية ادلمارسات من

 معُت تاريخ يف ادلعايَت إصدار ىيئة أو جهاز كتايب إطار "بأهنا احملاسبية ادلعايَت تعرؼ بصفة عامة،
 من معينة نوعية عرض أو لقياس ادلناسب األسلوب متكامل بشكل تتناوؿ ادلتجانسة، ادلعايَت من عددا ويتضمن
 2."أعماذلا نتائج أو للمنشأة ادلايل ادلركز على تؤثر اليت األحداث أو العمليات

 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تعريف :األول الفرع
 ادلعايَت تعرؼ للمحاسبُت، الدويل لالرباد التابعة العاـ القطاع للجنة  (13)رقم الدراسة على بناء

 ادلعامالت من معينة أنواع تنعكس أف جيب كيف تبُت رمسية بيانات" عن عبارة بأهنا يف القطاع العاـ احملاسبية

                                                           
العلـو ، تسيَت ادلنظمات، هآفاؽ إصالحات نظاـ احملاسبة العمومية اجلزائري اخلاص بتنفيذ العمليات ادلالية للدولة، أطروحة دكتورا شالؿ زىَت، .1

  .51، ص 2013/2014جامعة أزلمد بوقرة بومرداس، ،كلية العلـو االقتصادية التجارية وعلـو التسيَت  ،االقتصادية وعلـو التسيَت
 اإلدارة العامة، معهد العامة، اإلدارة جمللة 05 العدد السعودية، احملاسبية ادلعايَت بناء لتطوير الرئيسية احملاور ضلو مستقبلية رؤية توفيق، شريف زلمد.  2

 .175-174ص  ،  1987الرياض،
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 يعترب هبا ومعًتؼ موثوؽ زلاسبية دبعايَت فااللتزاـ لذلك وفقا احلكومية، ادلالية القوائم يف األخرى واألحداث
 1."يةادلال للقوائم عادؿ عرض على للحصوؿ ضروريا

العاـ  القطاع يف دوليةػػػػػػػػػػال احملاسبة معايَت العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت رللس يعرؼ حُت يف 
 ادلالية البيانات يف واألحداث العمليات تتناوؿ اليت واإلفصاح والعرض والقياس ؼااالعًت  متطلبات توضح" بأهنا
 2."العاـ الغرض ذات

 سبثل واليت عاما قبوال مقبولة عملية قواعد تعترب الدولية احملاسبة معايَت بأف االستنتاج ديكن اإلطار، ىذا يف
 طريق عن العادلي ادلستوى على احملاسبية ادلمارسات توحيد أجل من احملاسبة، يف سلتصة مهنية وىيئات خرباء إمجاع
 من احلكومية، ادلالية القوائم يف الكامل واإلفصاح العادؿ العرض لتحقيق للمحاسبُت عمل وتوجيو إرشادات تقدًن
 .العاـ القطاع وحدات نشاط نتائج عن احلكومي ادلايل اإلبالغ جودة مستوى من الرفع أجل

  العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير أهمية :الثاني الفرع
لقد أدت ثورة ادلعلومات وما الت إليو من انتشار احلواسب والربيد اإللكًتوين واإلنًتنت إىل تعزيز العودلة 

ىذه ادلعلومات اليت  ،واإلدارية يف الوقت ادلناسبوتدفق ادلعلومات ادلطلوبة الزباذ القرارات السياسية واالقتصادية 
وال ديكن ذلذه  ،أو على مستوى القطاع أو الدولة سبثل إىل حد كبَت سلرجات النظاـ احملاسيب على مستوى ادلنشأة

ىذه ادلقارنة اليت تعتمد على معايَت أو أسس  ،ادلعلومات أف تكوف ذات فائدة كفاية ما مل تكن قابلة للمقارنة
القياس وتشويو  شلا يؤدي إىل تشويو ،بُت قطاع واخر وبُت شركة وأخرىللقياس قد زبلف بُت دولة وأخرى و 

يتم القياس بناء عليها مهمة وملحة دولية شلا أدى اىل وضع معايَت زلاسبية  ،ادلقارنة وتضليل متخذي القرارات
 على الصعيد الدويل.

 ادلستوى على احملاسبية السياسات توافق ربقيق يف كبَت بشكل يف القطاع العاـ الدولية ادلعايَت تساىم"
 البيانات جبودة االرتقاء أجل من احملاسبة رلاؿ يف ادلختصُت للمهنيُت وتوجيهات إرشادات تقدًن طريق عن الدويل
 ادلالية للمعلومات ادلقارنة قابلية ربسُت إىل إضافة العاـ القطاع وحدات نشاط عن الكامل اإلفصاح وربقيق ادلالية
 ".2الدويل ادلستوى على الفًتات سلتلف بُت

 للوحدات احملاسبية ادلمارسات توحيد يف ىامادورا  العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت تؤدي حيث
 لوحدات ادلالية البياناتة وعرض إعداد طريقة خيص فيما التقارب ربقيق طريق عن الدويل، ادلستوى على احلكومية

                                                           
 51ص  ،مرجع سابقشالؿ زىَت،  .3

.51ص  ،مرجع سابق .شالؿ زىَت،1  
.51ص  ،مرجع سابق.شالؿ زىَت، 2  
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 اإلبالغ جودة من والرفع العمومية احملاسبة نظم وربديث لتطوير الدويل احملاسيب التنسيق وتشجيع العاـ، القطاع
 .احلكومية ادلالية للقوائم ادلايل

 اتئاذلي وتشجيع هبا، الدويل ؼااالعًت  مدى من أمهيتها ادلعايَت ىذه تستمد األساس، ىذا وعلىبالتايل 
 على تعتمد بل تطبيقها، يف اإلجبارية الصفة تكتسي ال اليت ادلعايَت ىذه متطلبات تبٍت على العادلية وادلنظمات

 مصداقية ذات حكومية مالية بيانات توفَت يضمن دوليا هبا معًتؼ معايَت تطبيق ألف ذلا، الدويل القبوؿ مستوى
 أفضل عن سبثل اليت العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت من شاملة رلموعة تطوير طريق عن عالية، وجودة

 يف الدولية احملاسبة معايَت متطلبات تطبيق فإف وبالتايل، .احلكومية ادلالية التقارير إعداد يف الدولية ادلمارسات
 1."العامل يف العاـ القطاع وحدات تعدىا اليت ادلالية ادلعلومات مقارنة وقابلية جبودة االرتقاء يف يساىم العاـ القطاع

 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس وأهداف دور :الثاني المطلب
 العاـ القطاع جلنة مكاف العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت رللس حل 2004 نوفمرب 10 من ابتداء

 ، 1977 سنة تأسيسو مت احملاسبة دلهنة عادلية منظمة عن عبارة وىو والذي للمحاسبُت، الدويل لالرباد التابعة
 احملاسبة مهنة تعزيز يف ارواالستمر  العاـ الصاحل خدمة" إىل الداخلي نظامو حسب األساسية مهمتو هتدؼ والذي

 ادلهنية بادلعايَت االلتزاـ وتشجيع ترسيخ طريق عن قوية دولية اقتصاديات تطوير يف وادلسامهة العامل، أضلاء سلتلف يف
 ادلهنية اخلربة تكوف حُت العامة ادلصلحة قضايا عن والتعبَت ادلعايَت ىذه بُت الدويل التقارب وتعزيز اجلودة، عالية
 2."مالءمة أكثر

 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس دور :األول الفرع
 مسؤولة مستقلة كهيئة العاـ، القطاع يف احملاسبة معايَت رللس بتعيُت للمحاسبُت الدويل االرباد رللس قاـ

 أف على يعمل والذي الربح، لتحقيق هتدؼ ال اليت واإلدارية احلكومية الوحدات يف للمحاسبة ادلعايَت وضع عن
 خصائص االعتبار بعُت األخذ مع الدولية، احملاسبة معايَت رللس عن الصادرة ادلعايَت مع متوافقة بياناتو تكوف

 .العاـ القطاع وشليزات
 عالية عادلية زلاسبية معايَت العاـ القطاع يف احملاسبة معايَت رللس يصدر األساس، ىذا علىبالتايل و 

 وأخرى إجبارية فصاحاتا يتضمن الذي النقدي األساس على احلكومية ادلالية والقوائم التقارير إلعداد اجلودة
 .هبا االلتزاـ على التشجيع يتم اختيارية

                                                           
.52، ص مرجع سابق .شالؿ زىَت،1  
.53، ص مرجع سابق .شالؿ زىَت،2  
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 مقاربتها يتم احملاسيب االستحقاؽ ألساس وفقا للمحاسبة معايَت بإصدار اجمللس يقـو ذلك، إىل إضافة
 مع لتتناسب تعديلها طريق عن الدولية احملاسبة معايَت رللس عن الصادرة ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايَت مع

 أف أمكن حيث العاـ، القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت رللس حياوؿ" كما العاـ، القطاع منشآت خصوصيات
 ىامة مسألة ىناؾ كاف إذا إال ادلالية التقارير إلعداد الدولية للمعايَت األصلي والنص احملاسبية ادلعاجلة على حيافظ

 1".ادلعايَت ىذه عن اخلروج تربر العاـ بالقطاع صلة ذاتو
 رضالغ ذات ادلالية البيانات بُت دييز اجمللس فإف االستحقاؽ، أساس على ادلالية البيانات إعداد عند

 اتئىي لصاحل ادلعدة التقارير مثل خاصة دبواصفات زلددة أطراؼ احتياجات لتلبية مصممة تكوف واليت اخلاص
 .التنفيذية أو التشريعية والسلطة الرقابة

 الشفافية مستوى رفع أجل من اجملتمع شرائح دلختلف موجهة فهي العاـ الغرض ذات ادلالية البيانات أما
 .األداء عن للمساءلة أدوات وتقدًن العاـ ادلاؿ تسيَت يف

 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس أهداف :الثاني الفرع
 التقارير إعداد معايَت تطوير طريق عن العاـ الصاحل خدمة إىل للمحاسبُت الدويل لالرباد التابع اجمللس يهدؼ

 رلموعة إصدار خالؿ من والوطنية، الدولية ادلعايَت بُت ادلقاربة تسهيل على والعمل عالية جودة ذات ادلالية
 غَت الوحدات وسلتلف العامل يف احلكومات طرؼ من الستخدامها العاـ القطاع يف احملاسبية ادلعايَت من متكاملة
 من ادلالية التقارير إعداد يف الدولية ادلمارسات أفضل عن إرشادات األخَتة ىذه سبثل حيث الربح، لتحقيق اذلادفة

  ويف .احلكومات تعدىا اليت ادلالية بالقوائم ادلتعلقة والشفافية ادلساءلة ربسُت أجل من العاـ، القطاع وحدات قبل
 :أدناه العناصر ربقيق إىل اجمللس نشاط يهدؼ اإلطار، ىذا

 العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت إصدار. 
 ادلعايَت تلك مع الدويل التوافق وربقيق قبوذلا تشجيع. 
 العاـ القطاع يف ادلالية التقارير بإعداد تتعلق وخربات قضايا حوؿ إرشادات توفر أخرى وثائق نشر. 

 احملاسبة معايَت رللس عن الصادر ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايَت بُت ادلقاربة برنامج يعتربحيث  
 الدولية احملاسبة معايَت وبُت بينها التقارب ربقيق إىل يسعى الذي اجمللس، عمل اسًتاتيجية يف ىاما عناصر الدولية

                                                           
 القانونُت، رلموعة للمحاسبُت العريب اجملمع مجعية ترمجة األوؿ، اجلزء العاـ، القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت إصدارات للمحاسبُت، الدويل االرباد .  1

 .19-20ص ، 2013 عماف، غزاؿ، أبو طالؿ
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 بعُت يأخذ سبب ىناؾ يكن مل ما ادلعيار ونص وىيكل متطلبات على احلفاظ إىل هتدؼ واليت العاـ القطاع يف
 1."العاـ القطاع نشاط وطبيعة خصائص االعتبار

 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير وتطبيق إصدار نطاق :الثالث المطلب
 جلميع العاـ الغرض ذات ادلالية البيانات على لتطبيقها العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت تصميم مت
 وال األرباح، لتحقيق هتدؼ ال اليت العاـ للقطاع التابعة اإلدارية والوحدات احمللية اجلماعات احلكومية، الوحدات

 متطلبات ادلعايَت ىذه توضح حيث االقتصادي، الطابع ذات العمومية ادلؤسسات على ادلعايَت ىذه تنطبق
 .العاـ القطاع لوحدات ادلالية البيانات عن واإلفصاح والقياساؼ االعًت 

 

 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إصدار :األول الفرع
 يف اإلمكاف قدر التقارب ربقيق ضلو العاـ القطاع يف الدولية احملاسبية معايَت إصدار اسًتاتيجية تتجو

 اقتباس على تعتمد التقارب اسًتاتيجية إف حيث اخلاص، القطاع يف ادلالية الدولية احملاسبة معايَت منهجية تطبيق
 النشاط خصوصيات االعتبار بعُت األخذ مع اخلاص القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت متطلبات من ادلعايَت

 على ادلعدة ادلعايَت رلاؿ يف خاصة العاـ القطاع وحدات نشاط شليزات مع لتتالءـ تكييفها طريق عن احلكومي،
 .االستحقاؽ أساس

 ادلعايَت دلقدمة ( 18 ) رقم الفقرة يف الصريح اعًتافو يف للمحاسبُت الدويل االرباد يؤكد االطار، ىذا يف
 ذو مرجع ىو ادلالية البياناتة وعرض إلعداد الدولية احملاسبة معايَت رللس إطار بأف العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة

 .العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت دبستخدمي صلة
 متطلبات مع لتتناسب اخلاص القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت تعديل خالؿ من التقارب ىذا يتجسد

 احملاسبية ادلعاجلة على حيافظ أف أمكن حيث العاـ القطاع يف احملاسبة معايَت رللس حياوؿ" حيث العاـ، القطاع
 عن اخلروج تربر العاـ بالقطاع ىامة مسألة ىناؾ كاف إذا إال ادلالية التقارير إلعداد الدولية للمعايَت األصلي والنص

 2".ادلعايَت ىذه
 
 

                                                           
 القانونُت، رلموعة للمحاسبُت العريب اجملمع مجعية ترمجة األوؿ، اجلزء العاـ، القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت إصدارات للمحاسبُت، الدويل االرباد.  1

 .4ص ، 2010 عماف، غزاؿ، أبو طالؿ

  .56-55ص  ،مرجع سابق شالؿ زىَت، . 2
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 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تطبيق :الثاني الفرع
 احملاسبة معايَت دلتطلبات االمتثاؿ على العمومية اتئواذلي احلكومات إلجبار سلطة اجمللس ديتلك ال

 طريق عن ادلعايَت ىذه وضع يف كبَت بشكل ادلشاركة على األخَتة ىذه يشجع إنو حيث العاـ، القطاع يف الدولية
 .اجمللس يف االستشارية اتئواذلي اللجاف دلختلف وادلقًتحات ادلالحظات تقدًن

 ربقيق أجل من العاـ القطاع يف احملاسبة معايَت تبٍت على احلكومات اجمللس حيث اإلطار، ىذا يفحيث 
 وحدات دلختلف ادلالية ادلعلومات مقارنة وقابلية جبودة واالرتقاء احلكومية، ادلالية للبيانات الدويل والتقارب التوافق
 .الدويل ادلستوى على العاـ القطاع

 باعتماد العمومية اتئاذلي وسلتلف احلكومات حبق العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت رللس يعًتؼ
 وتوحيد العاـ القطاع يف الدولية احملاسبية ادلعايَت تبٍت كبَت بشكل اجمللس يشجع" حيث هبا، خاصة وطنية معايَت

 احلكومية ادلالية والقوائم البيانات وصف يتم وال ،"العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت مع الوطنية ادلتطلبات
 ادلعموؿ ادلعايَت كل متطلبات جململ سبتثل كانت إذا إال العاـ القطاع يف الدولية احملاسبية ادلعايَت تطبيق تتبٌت بأهنا
 .اجمللس طرؼ من عليها وادلصادؽ هبا

 العاـ، القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت تطبيق فرض سلطة اجمللس ديتلك ال األساس، ىذا علىبالتايل و 
 تبٍت طريق عن احلكومي، ادلايل اإلبالغ وجودة نوعية ربسُت يف ترغب اليت الدوؿ على اختيارية بصفة يعرضها بل

 .احلكومية للوحدات ادلالية البيانات وشفافية مصداقية لضماف كوسيلة دوليا هبا معًتؼ معايَت
 اتئواذلي احلكومات طرؼ من احملاسيب للمعايَت الدويل والدعم االعًتاؼ مدى على اجمللس صلاح يعتمد

 على تعمل اليت الدوؿ عن بيانات ادلوايل اجلدوؿ يعرض اإلطار، ىذا ويف .احملاسبة دبجاؿ ادلهتمة وادلهنية الدولية
 .العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت تطبيق
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 ) يتبع( العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تطبيق تتبنى التي الدول قائمة : (10)رقم الجدول

 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تطبيق تجاه الوضعية الدول قائمة
 نيوزيلندا بريطانيا، ،أستراليا

 و.م.أ كندا،
 القطاع يف الدوليةى احملاسبة معايَت دلتطلبات وفقا الكامل االستحقاؽ أساس على عمومي زلاسيب نظاـ

 .العاـ

 .ادلعايَت دلتطلبات وفقا النقدي األساس لتطبيق إصالحات مشروع تبٍت أفغانستان
 ادلتحدة األمم برنامج مع بالتعاوف وذلك العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت العتماد زبطط احلكومة ألبانيا

 .الدويل البنك من ودعم منائياال
 يف الدولية ادلعايَت متطلبات يتضمن الدويل البنك مع بالتعاوف العمومية احملاسبة نظاـ إصالح مشروع الجزائر

 .العاـ القطاع
 أساس على الدولية ادلعايَت مع بالتنسيق العاـ القطاع يف احملاسبة معايَت لتطوير مشروع تنفيذ إطار يف االرجنتين

 .االستحقاؽ
 ادلعايَت اعتماد ضلو االنتقاؿ مث النقدي، لألساس وفقا العاـ القطاع يف الدولية احملاسبية ادلعايَت اعتماد عملية أرمينيا

 .االستحقاؽ أساس وفق الدولية
 .االستحقاؽ أساس على الدولية ادلعايَت اعتماد ضلو التوجو أذربيجان
 .التشريعات تكييف الدولية، ادلعايَت اعتماد مشروع تنفيذ إطار يف بنغالدش
 .الدويل النقد صندوؽ مع بالتأكيد االستحقاؽ أساس على الدولية ادلعايَت العتماد التنفيذ إطار يف مشروع بربادوس
 .الدولية ادلعايَت لتبٍت سلطط تنفيذ إطار يف كمبوديا

 .االستحقاؽ أساس على العاـ القطاع يف ولية الد احملاسبة معايَت اعتمدت احلكومة كايمان جزر
 .بذلك رمسي إعالف أي توفر دوف العاـ القطاع يف الدولية ادلعايَت اعتماد أجل من التنفيذ إطار يف مشروع الصين
 .النقدي األساس على العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت اعتماد مت قبرص

 اجلمعية طرؼ من بتمويل الدولية احملاسبة معايَت تبٍت إىل تسعى للمحاسبُت اإلفريقية اجلمعية أعضاء افريقيا وجنوب شرق
 .والتنمية للتعاوف الدولية السويدية

 .النقدي األساس وفق العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت اعتماد الشرقية تيمور
 (200 0جانفي) ولية الد ادلعايَت تبٍت أىدافو بُت من الدويل البنك مشروع السلفادور السلفادور

 .النقدي األساس وفق الدولية احملاسبة معايَت العتماد سلطط فيجي
 معايَت متطلبات مع احملاسيب والتنظيم القواعد وتكيف االستحقاؽ أساس وفق احملاسبية ادلعايَت ضلو التحوؿ فرنسا

 .العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة
 

"افاؽ تبٍت ادلعايَت احملاسبية للقطاع العاـ ودورىا يف تطوير نظاـ احملاسبة العمومية  ،خبيطي خضَت ومونو يونس المصدر:
 .103-101 ،2016 ،اجلزائر ،02العدد  ،اجمللة اجلزائرية للدراسات احملاسبية وادلالية ،اجلزائري"
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 )يتبع( العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تطبيق تتبنى التي الدول قائمة  : (10) رقم الجدول
 

 .االستحقاؽ أساس إىل التحوؿ مت النقدي األساس وفق الدولية احملاسبة معايَت اعتماد إطار يف غامبيا
 النقدي األساس وفق الدولية ادلعايَت اعتماد مت غانا

 .الدولية احملاسبة معايَت اعتماد تتضمن اليت األورويب االرباد إصالحات مع بالتعاوف المجر
 الدويل النقد صندوؽ طرؼ من سبويل الدولية، احملاسبة معايَت العتماد احلكومة مع يعمل الدويل البنك الهند

 الدولة مستوى على العتمادىا
 2009 حبلوؿ وقعة ادلت العمومية احملاسبة معايَت مع متوافقة الدولية احملاسبة معايَت اندونيسيا
 اإلصلاز طور يف والتغيَت االستحقاؽ، أساس وفق الدولية احملاسبة معايَت باعتماد ـز ا لت اال اندونيسيا
 القطاع يف احملاسبية ادلعايَت إدخاؿ إمكانية سةاودر  التقنية ادلساعدة لتقدًن الدعم طلب ادلالية وزير قدـ كازخستان

 .العاـ
 .العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت العتماد احلكومة مع يعمل الدويل البنك الوس
 .الدولية معايَت زلاسبية تتضمن األورويب االرباد مع بالتعاوف إصالحات التفيا
 .الدولية احملاسبة معايَت تتضمن األورويب االرباد مع بالتعاوف إصالحات ليتوانيا
 .العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت العتماد التنفيذ قيد مشروع تبٍت لبنان

 النقدي األساس وفق الدولية احملاسبة معايَت العتماد برنامج تنفيذ إطار يف مقدونيا
 .العاـ القطاع يف للمحاسبية الدولية ادلعايَت العتماد التنفيذ قيدراءات إج المالديف جزر

 احلكومية ادلالية البيانات إعداد ومت العاـ، القطاع يف الدولية احملاسبة ادلعايَت اعتماد ادلاليزية احلكومة أعلنت ماليزيا
 يف احلسابات رجعة ا مل العليا ادلؤسسة طرؼ من عليها ادلصادقة ومت النقدي األساس وفق 2005 لسنة

 ربفظ أي دوف ماليزيا
 التنفيذ قيد العاـ، القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت عتمادا قرار ازباذ موريتانيا
 الدويل البنك بدعم مشروع ( 2003)االستحقاؽ أساس وفق الدولية ادلعايَت اعتماد على تعمل احلكومة منغوليا

 .للتنمية اآلسيوي والبنك
 .العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت اعتماد يتضمن مؤسسايت إصالح المغرب
 .النقدي األساس وفق الدولية احملاسبة معايَت  اعتمادقرار  ازباذ نيبال
 االستحقاؽ أساس على العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت متطلبات وفق زلاسيب نظاـ تطبيق ذبرب احلكومة هولندا

 .الضرورة عند تعديالت مع
 النقدي األساس وفق العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت لالعتماد التنفيذ قيدإجراءات  نيجيريا
 وفق العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت متطلبات تطبيق ضلو التوجو أجل من التغيَت على تعمل ادلركزية احلكومة النرويج

 .الكامل االستحقاؽ
 .الدويل البنك من بدعم النقدي األساس وفق العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت العتماد التنفيذ قيدإجراءات  باكستان

"افاؽ تبٍت ادلعايَت احملاسبية للقطاع العاـ ودورىا يف تطوير نظاـ احملاسبة  ،خبيطي خضَت ومونو يونس المصدر:
 .103-101 ،2016 ،اجلزائر ،02 العدد ،اجمللة اجلزائرية للدراسات احملاسبية وادلالية ،العمومية اجلزائري"
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 معايَت لتطبق تسعى اليت ىي ادلتقدمة الدوؿ أف مالحظة ديكن ، أعاله ادلذكور اجلدوؿ معطيات على بناء
 ادلالية البيانات عن الكامل اإلفصاح حيقق لكونو االستحقاؽ، أساس وفق العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة

 يداز ت  يف ىو االستحقاؽ أساس على العاـ القطاع يف الدولية ادلعايَت بتبٍت الدويل االعًتاؼ إف حيث احلكومية،
 ديكن ادليداف ىذا يف السباقة الدوؿ ومن اجملاؿ، ىذا يف الرائدة تعترب اليت ادلتقدمة الدوؿ إىل بالنسبة خاصة مستمر

 متطلبات وفق االستحقاؽ أساس تطبيق تعميم استطاعت اليت الدوؿ أوىل من تعترب اليت الندانيوزي ذبربة ذكر
 .العاـ القطاع وحدات كافة على الدولية ادلعايَت

 
 ضلو احلاضر الوقت يف يتجو العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت مع الدويل فالتفاعل" ادلقابل يف

 لدوؿ ديكن الوقت نفس ويف تدرجيي، بشكل االستحقاؽ أساس صوب والتحرؾ النقدي األساس عن االبتعاد
 إضافة ، 1".اخلاصة تشريعاهتا أو معايَتىا يف لتضمينو يناسبها ما منها وتأخذ ادلعايَت ىذه من تستفيد أف العامل

 العاـ، القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت متطلبات مع احملاسيب نظامها لتكييف إصالحات تبنت اليت الدوؿ إىل
 بكافة ادلتحدة األمم منظمة" ذكر ديكن ،ادلثاؿ سبيل وعلى ادلعايَت ىذه تبٍت دولية منظمات عدة قررت حيث

 والتنمية التعاوف منظمة األورويب، االرباد إىل إضافة 2010 سنة من ابتداء وذلك الفرعية ومنظمتها تكويناهتا
 2."األطلسي مشاؿ حلف ومنظمة االقتصادية

 

 يف تساىم واليت احملاسبية، وادلنظمات اجلمعيات من كثَت قبل من جادة زلاوالت ذبري اإلطار، ىذا يف
 ادلناقشات ثارةوا البحوث وكتابة ،وراتالد وتنظيم الدولية ادلؤسبرات عقد خالؿ من احملاسيب، النظاـ تطوير عملية
  النظاـ إىل الوصوؿ بغية اجلمعيات، ىذه يف عليها ادلختلف احملاسبية والقواعد واألسس ادلبادئ لتوحيد وذلك

 

                                                           
1
 يف دكتوراه أطروحة  اليمنية، اجلمهورية يف احلكومي احملاسيب ادلعلومات لنظاـ وأمهيتها احلكومية احملاسبية ادلعايَت مفضل، أمحد القدوس عبد إبراىيم.  

   .147ص ، 2008 دمشق، جبامعة االقتصاد كلية منشورة، غَت احملاسبة
رللة االقتصاد والتنمية  ،منافع ادلوظفُت" 19"ادلعاجلة احملاسبية دلنافع ادلوظفُت وفق النظاـ احملاسيب ادلايل وادلعيار احملاسيب الدويل رقم  ،العرايب ة. محز 2

 .54 ،2010 ،اجلزائر ،01العدد  ،البشرية
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 يف كثَتة اختالفات ىنالك يزاؿ ما أنو إال اجلميع، قبل من مقبوؿ يكوف والذي العادلي، القياسي احملاسيب
 .العامل بلداف من كثَت يف زلليا ادلتبعة القياسية ادلعايَت

 العاـ القطاع يف الدولية احملاسبية للمعايَت تبنيها عن يعرب ال اجلدوؿ يف فإدراجها اجلزائر، خيص ما يف أما
 أف دوف من الدويل البنك مع بالتعاوف العمومية احملاسبة لنظاـ إصالحات يف الشروع إىل يشَت بل رمسي، بشكل

 .العمومية احملاسبة نظاـ يف االستحقاؽ أساس تطبيق ضلو التوجو تأكيد أو اإلصالحات ىذه طبيعة ربديد يتم
  العامفي القطاع  الموظفين منافع المبحث الثاني : 

   للدراسة المفاهيمي اإلطار :المطلب األول
 إلسباـ الالـز اجملهود لبذؿ تدفعهم اليت التحفيزية العوامل أىم من ادلوظفوف عليها حيصل اليت وادلنافع ادلزايا تعد

 دبنافع أساسا ادلرتبطة والتعريفات ادلفاىيم سلتلف عرض اجلانب ىذا يف مت وعليو مؤسستهم، اذباه واجباهتم
 :ادلوظفُت

 أشكاؿ كافة:"أهنا على ادلوظفُت منافع 19 رقم  يف القطاع العاـ الدويل احملاسيب ادلعيار يعرؼحيث 
ال  حُت يف (IASB ,2012 ) ادلوظفوف يقدمها اليت اخلدمة مقابل دلوظفيها ادلؤسسة سبنحو الذي التعويض

 يؤدي أف مقابل ، للفًتة كمصروؼ للموظفُت ادلقدمة ادلنافع أو ادلزايا اعتبار عن ادلايل احملاسيب النظاـ خيرج
 1".منهم ادلطلوب العمل ادلوظفُت

 الموظفين منافع أنواع المطلب الثاني:
 :كالتايل ىي للموظفُت منافع عدة ىناؾ الدويل احملاسيب ادلعيار حبسب

 منافع الموظفين قصيرة األجل الفرع األول: 
  :تشمل منافع ادلوظفُت قصَتة األجل ما يلي

 2االجتماعي".األجور والرواتب ومسامهات الضماف "

                                                           
ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبيُت القانونيُت رلموعة  األوؿ،اجلزء  العاـ،إصدارات معايَت احملاسبة الدولية يف القطاع  للمحاسبُت،. اإلرباد الدويل  1

 .834، ص 2013 غزاؿ،طالؿ أبو 
ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبيُت القانونيُت رلموعة  األوؿ،اجلزء  العاـ،إصدارات معايَت احملاسبة الدولية يف القطاع  للمحاسبُت،اإلرباد الدويل  . 2

 .787ص  ،مرجع سابق ،2008 غزاؿ،طالؿ أبو 
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السنوية مدفوعة األجر واإلجازة ادلرضية مدفوعة  )اإلجازةفًتات الغياب قصَتة األجل اليت يتم تعويضيها مثل  - أ
عشر شهرا بعد هناية ادلدة اليت يقدـ ادلوظفوف  اثٍتحيث ينبغي تسوية تعويض فًتات الغياب خالؿ  االجر(

 العالقة.اخلدمات ذات 
 انتهاءشهرا بعد 12الزيادات ادلتعلقة باألداء الوظيفي وادلشاركة يف األرباح اليت تكوف مستحقة خالؿ  - ب

 الفًتة اليت يقدـ خالذلا ادلوظفوف خدماهتم.
 ( للموظفُت احلالُت.ادلنافع غَت ادلالية )كاخلدمة الصحية والسكن والسيارات والسلع أو اخلدمات ادلدعومة - ج
كتوارية لقياس ا  افًتاضاتبسيطة ألهنا ال تستلـز وجود غالبا ما تكوف زلاسبة منافع ادلوظفُت قصَتة االجل  - د

أضف إىل ىذا أنو يتم قياس  كتوارية.ا لوقوع ربح أو خسارة  احتماليةوال يوجد ىناؾ أي  ،التكلفةأو  االلتزاـ
 منا فع ادلوظفُت قصَتة األجل على أساس عدـ اخلصم. التزامات

 االعتراف والقياس 
 جميع منافع الموظفين قصيرة األجل 

ؼ بالقيمة غَت احملاسػػبة فعلػػى ىػػذه ادلنشػػأة أف تعتػػر  الؿ فتػػرةخعنػػدما يقػػدـ ادلوظػػف خدماتػػو دلنشػػأة مػػا 
 اخلدمة: ادلخصومة دلنافع ادلوظفُت قصَتة األجل ادلتوقع تقدديها مقابل 

مبلػػغ مدفوعػػة، وفػػي حػػاؿ زيػػادة ادلبلػػغ ادلدفوع مسبقا عن  لأص اقتطاعمسػػتحق( بعػػد  )مصػػروؼ كالتزاـ - أ
فع فعلى ادلنشأة حينها أف تعتػرؼ هبػذه الزيادة كأصل من األصوؿ )مصروؼ مدفوع ادلبلغ غَت ادلخصـو للمنا

ادلسبق على سبيل ادلثاؿ إىل زبفيض الدفعات ادلستقبلية أو إىل اىل احلػد التػي يػؤدي فيػو الػدفع  مسبقا(
 النقد. اسًتجاع

ػر علػػى نظأ)األصػػل ضػػمن تكلفػػة  كمصػػروؼ، إال إذا اشػػًتط أو سػػمح معيػػار آخػػر بشػػموؿ ادلنػػافع   - ب
ومعيار احملاسبة الدويل يف القطاع  (ادلخػزوف)12سػػبيل ادلثػػاؿ، معيػػار احملاسػػبة الػػدويل فػػي القطػػاع العػػاـ 

 1(.ادلمتلكات وادلصانع وادلعدات) 17العاـ
 اإلجازات المعوضة قصيرة األجل 

 بالتكلفػػة ادلتوقعػػة دلنػػافع ادلػػوظفُت قصػػَتة األجػػلجيػػب علػػى ادلنشػػأة أف تعتػػرؼ 

                                                           
1
 القانونُت، رلموعة للمحاسبُت العريب اجملمع مجعية ترمجة األوؿ، اجلزء العاـ، القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت إصدارات للمحاسبُت، الدويل االرباد.  

  .779ص  ،مرجع سابق  ، 2010 عماف، غزاؿ، أبو طالؿ
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 علػػى شػػكل االجازات ادلعوضة كما يلي:

فػي حػاؿ االجػازات ادلعوضػة ادلًتاكمػة، حػُت يقػدـ ادلوظفػوف خػدماهتم التػي تزيػد مػن حقهم يف إجازات  -أ
 مستقبلية معوضة.

 ة حُت ربصل اإلجازة.يف حاؿ اإلجازات ادلعوضة غَت ادلًتاكم  -ب

ديكن أف تعوض ادلنشأة موظفيها عن اإلجازات لعدة أسباب منها العطل وادلربض والعجز قصَت األمد واألمومة أو 
 -األبوة، وادلشاركة يف ىيئة احمللفُت أو اخلدمة يف اجليش. ىذا ويقع احلق يف اإلجازات ادلعوضة ضمن فئتُت:

 ادلًتاكمة.  ( أ)

 )ب(غَت ادلًتاكمة.

يف الفًتة  استغالذلااإلجازات ادلعوضة ادلًتاكمة ىي تلك اليت ترحل وديكن استغالذلا يف ادلستقبل إف مل يتم 
من حق ادلوظف احلصوؿ على  أفأي احلالية بشكل كامل، وديكن أف تكوف اإلجازات ادلعوضة ادلًتاكمة ثابتة )

 ثابتة )حُت ال حيق للموظف أخذ بدؿ نقدي غَت ومبلغ نقدي مقابل حقو غَت ادلستخدـ يف مغادرة ادلنشأة( أ
حُت يقدـ ادلوظفوف خدماهتم اليت من شأهنا أف تزيد من حقهم يف  التزاـوينشأ  عن اإلجازات غَت ادلستغلة(.

موجودا ومعًتفا بو كذلك حىت اف كانت االجازات ادلعوضة غَت  االلتزاـاإلجازات ادلستقبلية ادلعوضة.  ويكوف ىذا 
ىم اإلجازات ادلًتاكمة غَت الثابتة سيؤثر على قياس  استخداـمغادرة ادلوظفُت للمنشأة قبل  احتماليةف إال أ ،ثابتة

 ىذا االلتزاـ.

على ادلنشأة أف تقيس تكلفة االجازات ادلعوضة ادلًتاكمة حيث أف ادلبلغ االضػايف التػي تتوقػع ادلنشأة أف تدفعو 
 ػي تراكمػت فػي تػاريخ إعػداد التقػارير ادلالية.فػي مقابػل االجػازات غيػر ادلسػتخدمة الت

احلق احلايل اإلجازة بشكل كامل،  استخداـديكن ترجيل اإلجازات ادلعوضة غَت ادلًتاكمة، بل تسقط إف مل يتم  ال
 وال زبوؿ ادلوظفُت لدفعات نقدية مقابل اإلجازات غَت ادلستخدمة.
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وتنطبق ىذه احلالة غالبا على االجازة ادلرضية )إىل احلد الذي ال تزيد اإلجازات السابقة غَت ادلستخدمة من حق 
ادلوظف ادلستقبلي باحلصوؿ عليها( واجازة األمومة أو األبوة واالجازات ادلعوضة دلشاركة ىيئة زللفُت أو للخدمة 

 .1اىل اف حيُت موعد االجازة ألف خدمة ال تزيد من ادلنفعة يف اجليش. وال تعًتؼ ادلنشأة بأي التزاـ أو مصروؼ

 دفعات المكافآت ودفعات المشاركة في األرباح 

 األرباح،جيػػب علػػى كػػل منشػػأة أف تعتػػرؼ بالتكلفػػة ادلتوقعػػة لػػدفعات ادلكافػػآت ودفعػػات ادلشػػاركة فػي 
 الدفعات.ديل آخر اال القياـ هبذه ويكوف االلتزاـ واقعا حينما ال يكوف للمنشأة أي ب

يوجد لدى بعض منشآت القطاع العاـ خطط للمكافآت متعلقة بأىداؼ إيصاؿ اخلدمة أو باعتبارات 
على تقدير إسهاماهتم يف ربقيق  باالعتمادمتعلقة باألداء ادلايل، ويتلقى ادلوظفوف دبوجب ىذه اخلطط مبالغ زلددة 

. وقد تكوف ىذه اخلطط يف بعض احلاالت جملموعات من ادلوظفُت، كأف أىداؼ ادلنشأة أو قطاع من ادلنشأة
يكوف التقدير األداء جلميع ادلوظفُت أو بعضهم يف قطاع معُت من ادلنشأة بدال من أف يكوف التقدير على شكل 

اـ فردي. وبالنظر اىل أىداؼ منشآت القطاع العاـ، فإف خطط ادلشاركة باألرباح ليست شائعة يف القطاع الع
بقدر ما ىي عليو يف ادلنشآت الرحبية، إال أنو ديكن أف تكوف إحدى اعتبارات ادلكافآت ادلالية للموظفُت يف بعض 
قطاعات منشآت القطاع العاـ اليت تعمل على أساس ذباري. وقد ال تدير بعض منشآت قطاع العاـ برامج رحبية 

ايل، مثل توليد مصادر اإليرادات وربقيق بعض أىداؼ ولكنها قد تقيم األداء بالنظر على مقاييس ذات اعتبار م
ادلوازنة. وديكن أف تتضمن بعض خطط ادلكافآت دفعات جلميع ادلوظفُت الذين قدموا خدماهتم الوظيفية يف فًتة 

فُت إعداد التقارير ادلالية، بالرغم من كوهنم قد تركوا ادلنشأة قبل حلوؿ تاريخ إبداد التقارير ادلالية. إال إف ادلوظ
ودبوجب خطط ادلكافآت، يستلموف الدفعات فقط يف حاؿ بقائهم مع ادلنشأة لفًتة معينة، كأف يقدـ ادلوظفوف 

خدماهتم  ادلوظفُت يقدموفنافعا طادلا اف  التزاماخدماهتم طواؿ فًتة إعداد التقارير. وينشأ عن مثل ىذه اخلطط 
 االلتزاماتيعكس قياس مثل ىذه و  يفة حىت هناية الفًتة احملددة.اليت تزيد من ادلبلغ ادلدفوع ذلم إذا استمروا يف الوظ

 األرباح.مغادرة بعض ادلوظفُت دوف تلقيهم لدفعات ادلشاركة يف  احتماليةالنافعة 

                                                           
1
 القانونُت، رلموعة للمحاسبُت العريب اجملمع مجعية ترمجة األوؿ، اجلزء العاـ، القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت إصدارات للمحاسبُت، الدويل االرباد .  

 .789-788 ص ،مرجع سابق  ،2008 عماف، غزاؿ، أبو طالؿ
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قانونية لدفع مكافأة، إال أنو ويف بعض احلاالت قد يكوف للمنشأة  التزاماتقد ال يًتتب على ادلنشأة أي 
يًتتب على ادلنشأة يف ىذه احلالة التزاـ نافع إذ أهنا ال سبتلك خيارا آخر سوى أف تدفع هنج فيب دفع ادلكافآت، و 

 ادلوظفُت دوف تلقيهم للمكافأة. مغادرة بعضقياس مثل ىذه االلتزامات النافعة احتمالية  ادلكافأة. ويعكس

القانوين أو النافع ضمن برنامج دفع معتمد  اللتزامهاعليو  االعتمادديكن للمنشأة أف تقـو بتقدير ديكن 
 فقط: على األداء الوظيفي أو خطة مكافآت أو مشاركة يف األرباح يف احلاالت التالية 

 أف تتضمن األحكاـ الرمسية للخطة معادلة لتحديد مبلغ ادلنفعة. -
 أف ربدد ادلنشأة ادلبالغ ادلًتتبة قبل ادلصادقة على إصدار البيانات ادلالية. -
 أف تقدـ ادلمارسة السابقة دليال على مبلغ التزاـ ادلنشأة النافع.أو  -

التزاـ دبوجب خطط ادلكافآت وخطط ادلشاركة يف األرباح بناء على خدمة ادلوظف ويتم االعًتاؼ بو كمصروؼ 
 يف الفائض أو العجز.

يقدـ هبا ادلوظفوف خبدماهتم  إف مل تكن دفعات ادلكافآت وادلشاركة يف األرباح مستحقة بالكامل خالؿ الفًتة اليت
 1.تصح ىذه الدفعات منافع أخرى طويلة األجل

 االفصاح 
فصاحات زلددة فيما يتعلق دبنافع ادلوظفُت قصَتة األمد اال أف ابالرغم من أف ىذا ادلعيار ال يتطلب 

الدويل يف القطاع العاـ  يتطلب معيار احملاسبة فصاحات. فعلى سبيل ادلثاؿ،د تتطلب االادلعايَت األخرى ف
الدويل يف القطاع  يف معيار زلاسبة احلاؿ أيضاإفصاحات عن مكافآت موظفُت اإلدارة الرئيسيُت كما ىو 50
 2.الذي يتطلب اإلفصاح عن ادلعلومات اخلاصة دبنافع ادلوظفُت 1العاـ
 :منافع ما بعد التوظيف 
 تشمل منافع ما بعد التوظيف ما يلي: المحددطط المنافع خطط المساهمة المحددة و خالتمييز بين  
 .منافع التقاعد، مثل معاشات التقاعد - أ

 منافع أخرى دلا بعد التوظيف مثل التأمُت على احلياة بعد التوظيف والرعاية الصحية دلا بعد التوظيف. - ب

                                                           
1
ونيُت الدويل للمحاسبُت ، إصدارات معايَت احملاسبة الدولية يف القطاع العاـ ، اجلزء األوؿ ، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبيُت القان اإلرباد.  

 .779-778ص  مرجع سابق، ،2010رلموعة طالؿ أبو غزاؿ ، 
2
ونيُت رلموعة الدويل للمحاسبُت ، إصدارات معايَت احملاسبة الدولية يف القطاع العاـ ، اجلزء األوؿ ، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبيُت القان إلرباد.  

  .782مرجع سابق، ص  ،2010طالؿ أبو غزاؿ ، 
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 التوظيف،أما الًتتيبات اليت يتم تقدـ ادلنشأة دبوجبها منافع ما بعد التوظيف ىي خطط منافع ما بعد 

منشأة أخرى منفصلة، مثل برنامج  وتلتـز ادلنشأة بتطبيق ىذه الًتتيبات دبا خيص ىذا ادلعيار سواء مشل ىذا إنشاء
 التقاعد، أو برنامج معاشات التقاعد أو برنامج منفعة التقاعد، هبدؼ استالـ ادلسامهات ودفع ادلنافع.

 

خطط مسامهة زلددة أو خطط منافع زلددة، ويرجع ىذا يتم تصنيف منافع ما بعد التقاعد إما على أهنا 
إىل اجلوىر االقتصادي للخط كما يشَت عليو أحكامها وشروطها األساسية. وحىت يتم تصنيف اخلطة على أهنا 
خطة مسامهة زلددة ال بد خلطة منفعة ما بعد التوظيف أف تطالب ادلنشأة بدفع ادلسامهات دلنشأة منفصلة. 

 ة احملددة:ودبوجب خطط ادلسامه
يكوف التزاـ ادلنشأة القانوين او النافع مقتصرا على ادلبلغ الذي توافق على ادلسامهة بو يف الصندوؽ، وعلى ىذا  - أ

يكوف ادلبلغ منفعة ما بعد التوظيف اليت يتلقاىا ادلوظف معتمدا على قيمة ادلسامهات اليت تقـو هبا ادلنشأة 
الناشئة  االستثمارمجيعها مع عائدات  التأمُت،وظيف أو اىل شركة ( خلطة منافع ما بعد التوادلوظف أحيانا)

 .عن ادلسامهات
نتيجة لذلك يقع على عاتق ادلوظف ادلخاطرة اإلكتوارية )أي أف ادلنافع ستكوف أقل من ادلتوقع( وسلاطرة  - ب

 (. ادلنافع ادلتوقعة)أي أف األصوؿ ادلستثمرة ستكوف غَت كافية لتقدًن  االستثمار

ادلنشأة معتمدا على القيمة اليت توافق على ادلسامهة هبا يف  التزاـلة على احلاالت اليت ال يكوف فيها من األمث
 قانوين أو نافع من خالؿ ما يلي: التزاـالصندوؽ، ىي عندما يكوف على ادلنشأة 

 معادلة منفعة اخلطة اليت ال تكوف مرتبطة فقط بقيمة ادلسامهات. - أ

 خالؿ اخلطة أو مباشر على شكل عائد زلدد من ادلسامهات. ضماف، إما غَت مباشر من -ب 

النافع مثال حُت يكوف للمنشأة  االلتزاـنافع. فقد ينشأ  التزاـتلك ادلمارسات غَت الرمسية اليت ينشأ عنها  -ج
قانوين  التزاـىنالك  مل يكنالتوازف يف وجو التضخم حىت وإف  سجل دبنافع متزايدة دلوظفُت سابقُت لإلبقاء على

 للقياـ هبذا.
 دبوجب خطط ادلنافع احملددة:

 ادلنشأة ىو تقدًن ادلنافع ادلتفق عليها للموظفُت احلاليُت والسابقُت. التزاـيكوف  -أ
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جوىريا على ادلنشاة،  االستثمارتقع ادلخاطرة اإلكتوارية )بأف تكلفة ادلنافع ستكوف أعلى من ادلتوقع( وسلاطرة  -ب
 ادلنشأة. التزاـأسوأ من ادلتوقع، فيمكن زيادة  االستثمارإلكتوارية وذبربة وإذا كانت التجربة ا

 1.على عكس خطط ادلسامهة احملددة، ال تتطلب خطة ادلنافع احملددة دفع ادلسامهات إىل منشأ منفصلة

 خطط متعددة أرباب العمل 

علػػى ادلنشػػأة أف تصػػنف اخلطػػة متعػػددة أربػػاب العمػػل إمػػا علػػى أهنػػا خطػػة مسػػامهة زلػػددة أو خطػػػة منفعػػػة 
 نػػػافع يتجػػػاوز األحكػػػاـ الرمسية(. التزاـزلػػػددة دبوجػػػب أحكػػػاـ اخلطػػػة )دبػػػا فػػػي ذلػػػك أي 

 باب العمل للمنفعة احملددة:من األمثلة على اخلطة متعددة أر 

العميل  مسامهات أربابادلصاريف عند تكبدىا حبيث تكوف  أساس دفعحُت تكوف اخلطة شلولة على  ( أ)
و/أو ادلوظفُت زلددة على ادلستوى من ادلتوقع أف يكوف كافيا لدفع ادلنافع حُت استحقاقها يف الفًتة 

 ذاهتا، وأف يتم دفع ادلنافع ادلستقبلية ادلكتسبة خالؿ الفًتة احلالية من ادلسامهات ادلستقبلية. 
ف للمنشآت ادلشاركة أي وسيلة حُت يتم ربديد منافع ادلوظفُت بالنظر إىل مدة خدمتهم وأف ال يكو  ( ب)

ادلوظفوف حىت تاريخ  اكتسبهامن اخلطة من دوف دفع مسامهاهتم للمنافع اليت  لالنسحابحقيقية 
 2.االنسحاب

 خطط المنافع المحددة عندما تكون المنشآت المشاركة خاضعة للسيطرة المشتركة 
لفة اخلاضعة للسيطرة ادلشًتكة، مثل ادلنشآت خطط ادلنافع احملددة اليت تتشارؾ يف ادلخاطر بُت ادلنشآت ادلخت

 ادلسيطرة وادلسيطر عليها، ال تكوف خطط متعددة أرباب العمل.
 

ربصل ادلنشأة ادلشاركة فيب مثل ىذه اخلطة على ادلعلومات اخلاصة باخلطة اليت يتم قياسها وفقا ذلذه ادلعيار 
ملزمة أو  واتفاقيةتعاقدية  اتفاقيةذا كاف ىناؾ اليت تنطبق على اخلطة بشكل عاـ . وإ االفًتاضاتعلى اساس 

سياسة معلنة بتقييد صايف تكلفة ادلنفعة احملددة للخطة بشكل عاـ واليت يتم قياسها وفقا ذلذا ادلعيار ،على 
، فإف على ادلنشأة أف تعًتؼ سواء يف بياهنا ادلالية ادلنفصلة أو ادلفردة بصايف االقتصاديةادلنشآت ضمن ادلنشأة 

                                                           
1
ونيُت الدويل للمحاسبُت ، إصدارات معايَت احملاسبة الدولية يف القطاع العاـ ، اجلزء األوؿ ، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبيُت القان اإلرباد.  

 .783، ص 2014مرجع سابق،  رلموعة طالؿ أبو غزاؿ ،

2
ـ ، اجلزء األوؿ ، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبيُت القانونيُت اإلرباد الدويل للمحاسبُت ، إصدارات معايَت احملاسبة الدولية يف القطاع العا.  

 .794-793، ص 2008مرجع سابق،  رلموعة طالؿ أبو غزاؿ ،
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 االعًتاؼأو الًتتيب أو السياسة فيجب  االتفاقيةتكلفة ادلنفعة احملددة اليت مت تكبيدىا. فإف مل يوجد مثل ىذه 
 .1بصايف تكلفة

 خطط الدولة 
جيػػب أف رباسػػب ادلنشػػأة دلنػػافع مػػا بعػػد التوظيػػف دبوجػػب خطػػط الدولػػة بػػنفس الطريقػػة فػػي اخلطة متعددة 

أو مجيع ادلنشآت يف فئة معينة، يف ( يتم وضع خطط الدولة عن طريق التشريع لتغطية مجيع ادلنشآت أرباب العمل
 قطاع زلدد مثال(، وتديرىا احلكومة الوطنية أو احمللية، أو ىيئة أخرى )كوكالة انشئت خصيصا ذلذه ادلهمة(.

دبوجب خطط الدولة ادلتعلقة  اللتزاماتاوخيتص ىذا ادلعيار حصريا دبنافع يف ادلنشأة وال يعٍت دبحاسبة أي من 
بادلوظفُت وادلوظفُت السابقُت يف ادلنشآت غَت اخلاضعة لبيطرة ادلنشأة ادلعدة للتقارير ادلالية. ويف حُت ديكن 
للحكومات إنشاء خبط للدولة وتقدًن منافع للموظفُت يف منشات القطاع اخلاص و/أو األفراد أصحاب ادلهن 

 الناشئة عن ىذه اخلطط ىذا ادلعيار. االلتزاماتالتعامل مع  احلرة إال أنو مل يتم
يتم سبويل العديد من خطط الدولة على أساس دفع ادلصاريف عند تكبدىا، حيت يتم ربديد ادلسامهات 
لدرجة من ادلتوقع أف تكوف كافية لدفع ادلنافع ادلطلوبة اليت تصح مستحقة يف الفًتة ذاهتا؛ وسيتم دفع ادلنافع 

اليت تشملها الدولة تلك اخلطط  ادلنشأةبلية ادلكتسبة خالؿ الفًتة احلالية من ادلسامهات ادلستقبلية. ورباسب ادلستق
إف كاف  االلتزاـإما على أهنا خطط مسامهة زلددة أو خطط منفعة زلددة. وتعتمد ادلعاملة احملاسبية على طبيعة 

 التزاـالشركة الوحيد ىو دفع ادلسامهات عند استحقاقها وال  التزاـقانونيا أو نافعا لدفع ادلنافع ادلستقبلية، فإذا كاف 
 عليها لدفع ادلنافع ادلستقبلية فإهنا رباسب خطة الدولة على أهنا خطة مسامهة زلددة.

ديكن تصنيف خطة الدولة على أهنا خطة مسامهة زلددة دلنشأة مسيطر عليها، إال إف االدعاء القائل بأف 
ديكن تفنيده، ويف حاؿ تفنيد ىذا  افًتاضخطة الدولة قد تكوف خطة منفعة زلددة للمنشأة ادلسيطرة فهو 

 2.يتم زلاسبة خطة الدولة على أهنا خطة مسامهة زلددة االفًتاض

 

 

                                                           
1
يُت ُت القانوناإلرباد الدويل للمحاسبُت ، إصدارات معايَت احملاسبة الدولية يف القطاع العاـ ، اجلزء األوؿ ، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبي.  

 .786-785ص  ،2014 ، مرجع سابق،رلموعة طالؿ أبو غزاؿ 

2
ُت القانونيُت اإلرباد الدويل للمحاسبُت ، إصدارات معايَت احملاسبة الدولية يف القطاع العاـ ، اجلزء األوؿ ، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبي.   

 .844-843، ص 2013، مرجع سابق،   رلموعة طالؿ أبو غزاؿ
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 المركب االجتماعيلضمان برامج ا 

ادلركب عن طريق التشريع وتقدـ ادلنافع لألفراد الذين استوفوا معايَت  االجتماعييتم وضع برامج الضماف 
األىلية. وأىم ىذه ادلعايَت ىو وصوؿ الفرد إىل سن التقاعد الذي ينص عليو التشريع. وىناؾ معايَت أخرى متعلقة 

ًن منافع  ادلركب يف بعض التشريعات لتقد االجتماعيبالدخل والثروة الشخصية. وقد يعمل برنامج الضماف 
يف برامج الضماف  االلتزاماتكمقابل للخدمات الوظيفية اليت قدمها ألفراد. ويتناوؿ ىذا ادلعيار بشكل خاص 

ادلركب واليت تنشأ كتعويض عن اخلدمة اليت يقدمها ادلوظفوف وادلوظفوف السابقوف يف ادلنشأة ادلعدة  االجتماعي
دلنافع ادلوظفُت اليت تنشأ ضمن  االلتزاماتة للتقارير أف رباسب للتقارير. ويتطلب ىذا ادلعيار من ادلنشأة ادلعد

 العمل.ىو متعددة أرباب  ادلركب كما االجتماعيبرامج الضماف 

منافع ادلوظفُت  اللتزامات، على مستوى احلكومة بأكملها مثال، تكوف ادلعاجلة احملاسبية اقتصاديةبالنسبة دلنشأة 
ركب معتمدة على ما إذا كاف عنصر ذلك الربنامج الذي يعمل على تقدًن ادل االجتماعيدبوجب برامج الضماف 

  زلددة.أنو خطة مسامهة زلددة أو خطة منفعة  االقتصادية زلددامنافع ما بعد التوظيف للموظفُت يف ادلنشأة 
 المنافع المؤمنة 

طػػة منػػافع مػػا بعػػد التوظيػػف، وجيػػب علػػى ادلنشػػأة أف تعامػػل خديكػػن أف تػػدفع ادلنشػػأة أقسػػاط التػػأمُت لتمويػػل 
ىػػذه اخلطػػة علػػى أهنػػا خطػػة مسػػامهة زلػػددة إال إذا كػػاف للمنشػػأة )بشػػكل مباشر أو غَت مباشر من خالؿ اخلطة( 

 قانوين أو نافع: التزاـ
 لدفع منافع ادلوظفُت مباشرة عند استحقاقو، ( أ)
الغ إضافية إذا مل يدفع ادلؤمن كامل منافع ادلوظفُت ادلرتبطة خبدمة ادلوظف يف الفًتات احلالية لدفع مب ( ب)

 والسابقة .
القانوين أو النػافع فعلػى ادلنشػأة أف تعامػل اخلطػة على أهنا خطة منافع  االلتزاـويف حاؿ احتفظت ادلنشأة دبثل ىذا 

 زلددة.
 احملددةخطط ادلنافع -منافع ما بعد التوظيف

تكوف احملاسبة خلطط ادلسامهة احملددة واضحة إذ يتم ربديد ادلنشأة يف كل فًتة من خالؿ مبالغ اليت يتم ادلسامهة 
 ة.هبا لتلك الفًت 
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 أو ادلصروؼ وال يوجد إمكانية ألي ربح أو خسارة  إكتوارية االلتزاـاإلكتوارية لقياس  لالفًتاضاتوعليو ال حاجة 
، إال إف مل تصبح مستحقة بشكل كامل خالؿ  اللتزاماتيتم قياس  باإلضافة إىل ىذا،  على أساس غَت سلصـو

 .1الفًتة اليت يقدـ خالذلا ادلوظفوف خدماهتم ذات العالقة انتهاءشهرا بعد   12
 والقياس  االعتراف

ادلستحقة يف خطة  عند تقدًن ادلوظف خدماتو للمنشأة خالؿ فًتة معينة، فإف علػى ادلنشػأة أف تعتػرؼ بادلسػامهة
 مة على أهنا:ذددة مقابل تلك الادلسامهة احمل

بعػػػد صػػػم ادلسػػػامهة التػػػي تػػػم دفعهػػػا، فػػػإذا تعػػػدت قيمػػػة ادلسامهة ادلدفوعة  )مصػػػروؼ متػػػراكم(، التزاـ ( أ)
ادلسامهة ادلستحقة للخدمة قبل تاريخ إعػداد التقػارير، فػإف علػى ادلنشأة أف تعًتؼ بتلك الزيادة على أهنا 

مثال إىل زبفيض يف الدفعات  إعادة الدفعأصػل )مصػروؼ معػاد دفعػو( إلػى احلػد الػذي تؤدي بو 
 .للنقد اسًتدادادلستقبلية أو 

مصروؼ، إال إذا تطلب معيار آخر أو مسح بضم ادلسامهات يف تكلفة األصل )أنظػر علػػى سػػبيل ادلثػػاؿ  ( ب)
 (.17القطاع العاـ الدويل يف"ادلخػزوف" ومعيػػار احملاسبة  12معيػػار احملاسػػبة الػػدويل فػػي القطػػاع العػػاـ 

 اإلفصاح
 جيب على ادلنشأة أف تفصح عن للمبلػغ ادلعتػرؼ بػو علػى أنػو مصػروؼ فػي خطػط ادلسػامهة احملددة.

اف تفصح عن ادلعلومات   20جيب على ادلنشأة إذا تطلب ذلك معيار احملاسبة الدويل يف القطاع العاـ 
 ُت.حوؿ ادلسامهات يف خطط ادلسامهة احملددة دلوظفي اإلدارة الرئيسي

 خطط المنافع المحدد-منافع ما بعد التوظيف 
وادلصروؼ   االلتزاـاإلكتوارية لقياس  لالفًتاضاتتكوف زلاسبة خطط ادلنافع احملددة معقدة ألهنا تتطلب 

 لوجود أرباح أو خسائر إكتوارية. احتماليةوىناؾ 
على أساس اخلصم  ألنو من ادلمكن تسويتها بعد عدة سنوات  االلتزاماتأضف إىل ىذا أنو يتم قياس 

 من تقدًن ادلوظفُت خلدماهتم.
 
 

                                                           
1
ُت القانونيُت اإلرباد الدويل للمحاسبُت ، إصدارات معايَت احملاسبة الدولية يف القطاع العاـ ، اجلزء األوؿ ، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبي . 

 .787-786، ص 2010 ،، مرجع سابقرلموعة طالؿ أبو غزاؿ 
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 والقياس االعتراف 
ديكن أف تكوف خطط ادلنافع احملددة غَت شلولة، وديكن أف تكوف شلولة بشكل كامل أو جزئي من خالؿ 
ادلسامهات اليت تقدمها ادلنشأة، وادلوظفوف أحيانا ،دلنشأة  أو صندوؽ منفصل قانونيا عن ادلنشأة ادلعدة للتقارير 

فع ادلمولة عند استحقاقها على ادلركز ادلايل واألداء واليت يتم دفع منافع ادلوظفُت عن طريقها. وال يعتمد دفع ادلنا
 .للصندوؽ وحسب، بل وعلى مقدرة ادلنشأة )ورغبتها( يف تعويض أي عجز يف أصوؿ الصندوؽ االستثماري

ادلتعلقة باخلطة . وبناء عليو،  فإف ادلصروؼ  واالستثماريةوذلذا فإف ادلنشأة جوىريا تؤمن  ادلخاطر اإلكتوارية 
 ادلعًتؼ بو يف خطة منفعة زلددة ال يكوف بالضرورة مبلغ ادلسامهة ادلستحقة لتلك الفًتة.

 تتضمن زلاسبة ادلنشأة خلطط ادلنافع احملددة اخلطوات التالية:

نفعة اليت يكتسبها ادلوظفوف مقابل عليو دلبلغ ادل االعتمادالتقنيات اإلكتوارية للقياـ بتقدير ديكن  استخداـ ( أ)
ىذا من ادلنشأة أف ربدد مقدار ادلنفعة ادلعزوة للفًتات  بوالسابقة، ويتطلاخلدمات يف الفًتات احلالية 

 احلالية والسابقة.
ادلنفعة احملددة  التزاـالوحدة ادلقدرة هبدؼ ربديد القيمة احلالية  ائتمافطريقة  باستخداـخصم تلك ادلنفعة  ( ب)

 اخلدمة احلالية. وتكلفة
 .ربديد القيمة العادلة ألي من أصوؿ اخلطة ( ت)
 هبا. االعًتاؼة اليت جيب ئر اإلكتواريربديد رلموع األرباح واخلسائر اإلكتوارية ورلموع األرباح واخلسا ( ث)
 ربديد تكلفة اخلدمة السابقة الناذبة عند تقدًن اخلطة أو تغيَتىا. ( ج)
 تقليص اخلطة أو تسويتها.ربديد الربح أو اخلسارة الناذبة عند  ( ح)

 الموظفين األخرى طويلة األجل الثاني: منافعالفرع 
 ما يلي على سيبل ادلثاؿ: ديكن أف تشمل منافع ادلوظفُت األخرى طويلة األجل

 الغيابات ادلدفوعة طويلة األجل ملل اخلدمة الطويلة أو اإلجازات السنوية. - أ
 سنة أو منافع اخلدمة الطويلة األخرى.  25منافع اخلدمة دلدة  - ب
 منافع العجز طويل األجل.    -ج
شهرا أو اكثر من هناية الفًتة اليت قدـ فيها ادلوظف  12ادلكافئات وادلشاركة يف األرباح مستحقة الدفع بعد     -د

 اخلدمة ادلعنية.
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 اليت مت اكتساهبا فيها.شهرا أو أكثر من  هناية الفًتة  12التعويض ادلؤجل ادلدفوع بعد  -و
 التعويض مستحق الدفع من قبل ادلنشأة إىل أف يرـب ادلوظف عقد توظيف جديد.  -ز

قياس منافع ما بعبد  ال خيضع قياس منافع ادلوظفُت األخرى طويل األجل عادة لنفس الدرجة من عدـ التأكد مثل
 ة األجل.التوظيف. إضافة لذلك، فاف إدخاؿ أو تغيَت منافع ادلوظفُت طويل

نادرا ما تؤدي إىل مبلغ كبَت من  تكلفة اخلدمة السابقة .  وذلذه األسباب يقتضي ىذا ادلعيار طريقة مبسطة 
دلنافع ما بعد التوظيف  حملاسبة منافع ادلوظفُت األخرى طويلة األجل. وزبتلف ىذه الطريقة عن احملاسبة ادلطلوبة 

 كما يلي :
 

 ائر اإلكتوارية وعدـ تطبيق النطاؽ عليها.ادلباشر باألرباح واخلس االعًتاؼ ( أ)
 ادلباشر بكافة تكاليف اخلدمة السابقة. االعًتاؼ ( ب)

بأف دفعات العجز طويل األجل ال زبضع عادة لنفس  الدرجة من عدـ  للتنفيذقابال  افًتاضايشمل ىذا 
، تنظر ادلنشأة فيما إذا كاف ينبغي زلاسبة    االفًتاضالتأكد مثل قياس منافع ما بعد التوظيف . وعند تنفيذ ىذا 

 . 1كافة دفعات العجز أو جزء منها
  اإلعتراف والقياس 

 صػايف إمجػايل ادلبالغ التالية :خرى طويلػة األجػل بو كإلتزاـ دلنافع ادلوظفُت األ جيب أف يكوف ادلبلغ ادلعًتؼ
 ادلنافع احملددة يف تاريخ إعداد التقارير. القيمة احلالية إللتزاـ -
مطروحا منها القيمة العادلة يف تاريخ إعداد التقارير من اصوؿ اخلطة )إف وجدت( واليت  يتم منها تسوية  -

 اإللتزامات مباشرة.
اد، بإسػػتثناء احلػػد بالنسبة دلنافع ادلػوظفُت األخرى، تعتػرؼ ادلنشػأة بصػايف اجلمػايل للمبػالغ التاليػة كمصػروؼ أو كإير 

 -الػػذي يقتضػػي فيػػو معيػػار آخػػر أو يسػػمح ضمها يف تكلفة األصل:
 * تكلفة اخلدمة احلالية.

 * تكلفة الفائدة .
 .اخلطة وأي حق سداد معًتؼ بو كأصل* العائد ادلتوقع على أي من أصوؿ 

 .، اليت سيتم اإلعًتاؼ هبا مباشرة* األرباح واخلسائر الكتوارية

                                                           
1
ونيُت الدويل للمحاسبُت ، إصدارات معايَت احملاسبة الدولية يف القطاع العاـ ، اجلزء األوؿ ، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبيُت القان اإلرباد.  

 .820-819، ص 2008 ،مرجع سابق، رلموعة طالؿ أبو غزاؿ 
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 .، اليت سيتم اإلعًتاؼ هبا مباشرة* تكلفة اخلدمة السابقة
 * أثر التقليصات أو التسويات .

 اإلفصاح 
فاف ادلعايَت  بالرغم من أف ىذا ادلعيار ال يقتضي إفصاحات زلددة حوؿ منافع ادلبوظفُت طويلة األجل،

جوىريا وبالتايل يتطلب اإلفصاح  األخرى قد تقتضي ذلكن مثال، عندما يكبوف ادلصروؼ الناتج من ىذه ادلنافع
من  20. وعندما يقتضي معيار احملاسبة الدويل يف القطاع العاـ 1وفقا دلعيار احملاسبة الدويل يف القطاع العاـ 

 ادلنشأة اإلفصاح عن ادلعلومات ادلتعلقة دبنافع ادلوظفُت طويلة األجل دلوظفي اإلدارة الرئيسُت.
 منافع نهاية الخدمة 

ادلعيار مع منافع إهناء اخلدمة بشكل منفصل عن منافع ادلوظفُت األخرى الف احلدت الذي يؤدي إىل يتعامل ىذا 
 نشوء إلتزاـ ىو إهناء اخلدمة وليس خدمة ادلوظف.

  اإلعتراف 
 وكمصػروؼ عنػدما، وفقػط عنػدما، تكػوف ادلنشػأ ملتزمة بشكل واضح دبا تعتػرؼ ادلنشػأة دبنػافع إهنػا اخلدمػة كػإلتزاـ

 يلي :
 .ظفُت قبل تاريخ التقاعد الطبيعيإما إهنا عمل ادلوظف أو رلموعة من ادلو  -
 توفَت منافع إهنا اخلدمة كنتيجة لعرض مت تقدديو للتشجيع على اإلستقالة الطوعية. -

بإهنػا اخلدمػة عنػدما، وفقػط عنػدما، يكػوف للمنشػأة خطػة رسػػمية مفصػػلة تكوف ادلنشأة ملتزمػة بشػكل واضػق 
 -إلهنػػاء اخلدمػػة ودوف إحتماليػػة واقعيػػة باإلنسػػحاب. وتشػػمل اخلطػػة ادلفصػػلة كحد  ادىن:

 .موقع ووظيفة والعدد التقرييب للموظفُت الذين سيتم إهناء خدماهتم -
 .صنيف كل وظيفةا اخلدمة نوع أو تمنافع إهن -
الوقت الذي سيتم فيو تنفيذ اخلطة. وجيب أف يبدأ التنفيذ بأسرع ما ديكن وجيب أف تكوف مدة إسباـ التنفيذ  -

 .1حبيث ال يكوف ىناؾ رلاؿ لتغَتات جوىرية
 القياس 

 شهرا بعد تاريخ إعداد  التقارير، 12عندما تصبح منافع إهنا اخلدمة مستحقة بعػد أكثػر من 

                                                           
1
العاـ ، اجلزء األوؿ ، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبيُت القانونيُت اإلرباد الدويل للمحاسبُت ، إصدارات معايَت احملاسبة الدولية يف القطاع .  

 .870-869، ص 2013 مرجع سابق،، رلموعة طالؿ أبو غزاؿ 
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يف حػاؿ تقػدًن عػرض لتشػجيع اإلسػتقالة الطوعيػة، جيػب أف سػتند قيػاس منػافع إهنػاء اخلدمػة على عدد ادلوظفُت 
 ادلتوقع قبوذلم للعرض.

 اإلفصاح 
عندما يكوف ىناؾ شكوؾ حوؿ عدد ادلوظفُت الذين سيقبلوف عرض اإلستقالة الطوعية، فإنو يوجد إلتزاـ 

، تصفح ادلنشأة عن ادلعلومات 12وجب معيار احملاسبة الدولية يف القطاع العاـ زلتمل. وحسب ما ىو مطلوب دب
 ادلتعلقة باإللتزاـ احملتمل ما مل تكن إحتمالية التدفق الصادر يف التسوية بعيدا.

، تصفح ادلنشأة عن طبيعة ومبلغ 1حسب ما ىو مطلوب دبوجب معيار احملاسبة الدولية يف القطاع العاـ 
إىل اإلفصاح عنو من أجل  مصروؼ حيتاجمنافع إهناء اخلدمة ديكن أف تؤدي إىل  جوىريا.اف ادلصروؼ إذا ك

 اإلمتثاؿ مع ىذا ادلتطلب.

ذلك، تفصح ادلنشأة عن ادلعلومات دبنافع  19عندما يقتضي معيار احملاسبة الدولية يف القطاع العاـ 
 اإلهناء دلوظفي اإلدارة الرئيسيُت .

 السابقة الدراسات : الثالث المبحث
 القياس موضوع حيظى مل السابقة الدراسات دلختلف بو قمنا الذي ادلسح خالؿ من و حبثنا حدود يف
 دراسة يف سبحورت معظمها أف وجدنا وقد العاـ للقطاع بالنسبة الدويل أو احمللي باالىتماـ احملاسبيُت واإلفصاح

 ىذه بعض إىل التطرؽ سيتم لذلك اخلاص من العاـ القطاع سبييز دوف عامة بصفة واإلفصاح القياس موضوع
 .استثناء دوف الدراسات
 السابقة الدراسات عرض :األول المطلب

 دولية دراسات :األول الفرع
 1991صادرة في مارس  مقال " تقديم الحكومات الوطنية للتقارير المالية بعنوان " طالل أبو غزال دراسة

  االمريكيةنيويورك الواليات المتحدة 
  -:إف نطاؽ الدراسة ىو النظر يف

  .تقدًن احلكومات الوطنية ووحداهتا احلكومية الرئيسية للتقارير ادلالية •
  .احلل للسلطات ادلناسبة وامتثاؿ احلكومة األداءالتقارير ادلالية اليت تقدـ ادلعلومات حوؿ خطط  •
رئيسي على  للتقارير ادلالية احلكومية، مع التأكيد بشكلادلعلومات اليت حيتاجها ادلستخدموف الرئيسيوف  •

  .إحتياجات ادلستخدمُت اخلارجيُت
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  .أشكاؿ تقدًن التقارير اليت تالـؤ تلبية إحتياجات تلك ادلعلومات •
التشريعُت  إف الدراسة ذات أمهية خاصة للمسؤولُت ادلاليُت الكبار يف احلكومة ورجاؿ السياسة وادلدققُت

التقارير ادلالية  اآلخرين الذين يستخدموف التقارير ادلالية، ألهنا تتناوؿ األسس الرئيسية لتقدًنواألشخاص 
وأىدافهم، وىي توضح بأف ىنالك إتفاقًا حوؿ  واحتياجاهتمإعداد ملخصات مقارنة للمستخدمُت  مت .احلكومية

  .ر ادلاليةىم ادلستخدموف وما ىي إحتياجاهتم وتبعاً لذلك أىداؼ تقدًن التقاري من
 

 تطور الدراسة تقدما منطقيًا من ادلستخدمُت وإحتياجات ادلستخدمُت إىل أىداؼ تقدًن التقارير ادلالية     
 احلكومية، وتقدـ إطارًا آخر دلناقشة األىداؼ من خالؿ إستكشاؼ البيئة احلكومية وحدود تقدًن

  .التقارير ادلالية
 قارير ادلالية، وبداًل من التوصية بنموذج واحد مفضل لتقدًن التقاريرتناقش الدراسة بعد ذلك تقدًن الت      

  ).أنواع التقارير(ادلالية تبُت الدراسة نطاؽ األسس احملتملة للمحاسبة وسلتلف مناذج تقدًن التقارير 
 

 الدراسة بأنوتبُت  .وبعد ذلك توضح نقاط قوهتا وضعفها بالنسبة لتلبية أىداؼ تقدًن التقارير ادلالية     
 باإلنتقاؿ من العروض ادلنفردة للمبالغ النقدية ادلستلمة وادلدفوعة إىل التقارير ادلالية ادللخصة اليت

 .تبُت إمجايل ادلوارد اإلقتصادية فإنو يتم ربقيق مزيد من أىداؼ تقدًن التقارير ادلالية
  

 قدًن معلومات أكثر اكتماال وأفضلودبا أف تلك األىداؼ مشتقة من إحتياجات ادلستخدمُت فإف ت     
 .ستحقق بشكل أفضل تلك اإلحتياجات

 0991صادرة في يوليو " عناصر البيانات المالية للحكومات الوطنية بعنوان " طالل أبو غزال دراسة
  نيويورك الواليات المتحدة االمريكية

ادلالية  اليت سيتم اإلبالغ عنها يف البيانات )أنواع أو أصناؼ ادلعلومات ادلالية(تتناوؿ ىذه الدراسة العناصر       
إستخدامها والطريقة  ادلعدة دبوجب األسس ادلختلفة للمحاسبة اليت ديكن للحكومات الوطنية ووحداهتا الرئيسية

حوؿ عناصر معينة أو  تتناوؿ الدراسة كذلك دالالت تقدًن التقارير .اليت ديكن فيها ربديد ىذه العناصر
 .األىداؼ احملددة يف الدراسة ا للرسائل ادلبلغة من خالؿ البيانات ادلالية وربقيقرلموعات فرعية ذل

 
 
 



الفصل األول: معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام    

 

  

30 

 هتدؼ الدراسة إىل ادلساعدة يف تطوير اإلمكانية الكاملة للنماذج احملاسبية ادلوظفة حاليًا يف
ادلسؤولية وصنع  اإلختصاصات الفردية إليصاؿ ادلعلومات ادلالية إىل ادلستخدمُت، ويعترب ذلك مفيدًا ألغراض

 .القرار
ادلعًتؼ  تركز الدراسة على اإلبالغ عن العناصر يف البيانات ادلالية ادلعدة للحكومات الوطنية، على أنو من       

عرض ادلعلومات  بو أف نواحي تسليم البضائع واخلدمات وربقيق أىداؼ احلكومة سيتم بأفضل شكل من خالؿ
ادلايل أو بياف األداء ادلايل يف التقرير  أو اجلداوؿ أو البيانات بإستثناء بياف ادلركز وغَت ادلالية يف اإليضاحات ادلالية
 .ادلايل

صادرة في أكتوبر " منظور القطاع العام -للسلطات لالمتثاللتدقيق ابعنوان "  طالل أبو غزال دراسة
  نيويورك الواليات المتحدة االمريكية 0991
 تتناوؿ ىذه الدراسة نواحي التدقيق لإلمتثاؿ يف القطاع العاـ، واليت يف العديد من البلداف زبضع       

 يف النظاـ الدديقراطي للحكومة تعترب ادلسؤولية .لتكليفات وأىداؼ سلتلفة جدًا عن القطاع اخلاص
 عاـ، وعادة يتمأماـ اجلمهور وبشكل خاص دلمثليها ادلعينُت أهنا جانب مهيمن إلدارة منشأة قطاع 

 تأسيس منشآت القطاع العاـ من خالؿ التشريع، وزبضع عملياهتا دلختلف الصالحيات ادلستمدة من
  .التشريع

 إف إدارة منشآت القطاع العاـ مسئولة عن التشغيل وفقًا ألحكاـ القوانُت ادلناسبة واألنظمة
 ى ىي الوسائل الرئيسية اليت منوالسلطات األخرى اليت ربكمها، ودبا أف التشريع والسلطات األخر 

 خالذلا يتحكم ادلشرعوف جبمع وإنفاؽ ادلاؿ من قبل القطاع العاـ، فإنو لذلك يعترب التدقيق لإلمتثاؿ
 للسلطات ادلناسبة أنو عادة جزء ىاـ ومكمٍل للتكليف بالتدقيق أو شروط العملية ألغلب عمليات تدقيق

 ديكن أف تكوف أحكامها متضاربة مع بعضها البعض،منشآت القطاع العاـ، وبسبب تنوع السلطات 
 كما ديكن أف زبضع لتفسَتات سلتلفة، وكذلك ديكن أف ال سبتثل السلطات الفرعية للتعليمات أو
 احلدود اليت ينص عليها التشريع، ونتيجة لذلك يتطلب تقييم اإلمتثاؿ للسلطة يف القطاع العاـ حكماً 

 .مهنياً كبَتاً وىو ذو أمهية خاصة
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 محلية دراسات : الثاني الفرع
 المحاسبية المعايير ظل في الجزائري العمومية المحاسبة نظام إتجاه" بعنوان آسيا قمو دراسة 1-

 ،العلوم التجارية قسم ماجستير مذكرة 2002 الفترة خالل العام للقطاع 2102-2102الدولية
 ورقلة جامعة ،العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير كلية

 احملاسبة نظاـ من جزء أيضا ديثالف احملاسبيُت واإلفصاح القياس عملييت أف باعتبار الدراسة ىذه توصلت
 ادلالية احملاسبة يف احلاؿ ىو كما العاـ القطاع يف أىدافها ربقيق يف ادلستخدمة اإليصاؿ أدوات بُت ومن العمومية

 الالرحبي العاـ والقطاع عامة الوطٍت االقتصاد أف كوف يف أساسية بصورة الدراسة ىذه يف اإلشكاؿ سبحور وقد
 الدولية احملاسبية ادلعايَت يف ادلتمثلة الراىن الوضع ظل يف التحديات من رلموعة من يعاين اخلصوص وجو على

 ادلالية التقارير جودة لتحسُت ادلعايَت ىذه جاءت حيث العمومية ادلؤسسات قبل من بالتطبيق وادلعنية العاـ للقطاع
 الشفافية ربسُت وكذا موثوقية أكثر معلومات على ادلوارد لتخصيص قرارات بناء أجل من ادلؤسسات ذلذه

 من سبكنو آلية إجياد اجلزائري العمومي احملاسيب النظاـ من يتطلب الذي األمر وىو اجملاؿ ىذا يف وادلساءلة ادلالية
 . ادلعايَت ىذه مع التماشي خالؿ من األصعدة كافة على عالية بكفاءة العمل

 احملاسبية ادلعايَت عن البعد كل بعيدة اجلزائر يف العمومية احملاسبة أف إىل النهاية يف الباحثة لتستخلص
 ووضع تطويرىا إسًتاتيجية لتحديد ضرورة و لوضعيتها جذري لتغيَت كبَتة حاجة يف وأهنا العاـ الدولية للقطاع

 فيو احملاسيب اإلصالح سيلعب الذي اإلطار وىو العاـ بادلاؿ للتالعب حد وضع وواقعي هبدؼ علمي سلطط
 احلايل السياسي وحىت االجتماعي و االقتصادي النظاـ مع تكيفا أكثر العمومية احملاسبة وجعل األساسي . الدور

 . للجزائر وادلستقبلي

دراسة شالل زهير بعنوان " أفاق إصالح في المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات  -2
كلية العلوم   ،قسم العلوم االقتصادية وعلوم التسيير قدمت في الدكتوراهالمالية للدولة " أطروحة 

 . 2101رداس بومجامعة أمحمد بوقرة ب وعلوم التسيير ،التجارية ،االقتصادية

تقدًن مشروع إصالح نظاـ زلاسبة للخزينة العمومية و االستفادة من خربات الدولة هتدؼ ىذه الدراسة اىل       
ادلتقدمة يف ىذا اجملاؿ، و اليت ذلا نظاـ زلاسيب متشابو مع النظاـ اجلزائري هبدؼ تطوير و عصرنة نظاـ زلاسبة 

االقتصاد يف تسيَت ادلوارد العمومية و ربقيق الشفافية و  اخلزينة العمومية ، لكي يصبح أداة فّعالة لتحقيق الرشادة و
 اإلفصاح الشامل و دقيق عن نتائج النشاط احلكومي .
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ربت إشراؼ ادلديرية العامة للمحاسبة العمومية، حيث قامت (  تعليمة عامة (وقد استخدمت الدراسة        
العمليات ادلالية للدولة ربت عنػػػػػواف " ادلخطط ىذه اللجنة بإعداد مشروع تتضمن مدونة حسابات جديدة لقيد 

احملاسيب للدولة " و الذي من شأنو تعويض مدونة رلموعة حسابات اخلزينة العمومية بعد ادلصادقة عليو من طرؼ 
 اذليئات ادلختصة .

لدولة يسعى مشروع إصالح احملاسبة العمومية يف اجلزائر إىل وضع إطار زلاسيب خاص بالعمليات ادلالية ل
للتدارؾ نقائص مدونة حسابات اخلزينة العمومية اليت يعاين من زلدودية البيانات اليت ديكن إستخراجها من القوائم 

 ادلالية اليت مت إعدادىا على األساس النقدي ، و اليت ال تسمح بعرض رلمل الذمة ادلالية للدولة .

قفزة نوعية ضلوى تطبيق أساس اإلستحقاؽ يف  على ىذا األساس يعترب ادلشروع إصالح احملاسبة العمومية
احملاسبة العمومية يف اجلزائر من اجل إنشاء معلومايت زلاسبة فعاؿ يسمح بسرعة تقيم البيانات ادلالية الدقيقة و يف 
أجاؿ معقولة للمسؤولُت ، حوؿ رلمل أصوؿ و خصـو الدولة  و عرض نتائج تنفيذ قانوف ادلالية و الوضعية ادلالية 

زينة العمومية من اجل ازباذ القرارات االقتصادية و توظيفها ألغراض ادلساءلة و تقييم األداء ، حبيث تستخرج اخل
ىذه ادلعلومات بصيفة مباشرة من سجالت احملاسبة دوف اللجوء إىل سجالت اإلحصائية كما كاف ادلعموؿ بو يف 

 نظاـ القائم على مدونة رلموعة حسابات اخلزينة العمومية . 

يهدؼ ىذا ادلشروع إىل تطوير نظاـ معلومايت حملاسبة خزينة يسمح بتوفَت معلومات ذات جودة عالية و 
يف أجاؿ معقولة للمسؤولُت من أجل ازباذ القرار و توظيفها يف رلاؿ عرض و ربليل نتائج النشاط احلكومي و 

 رشادة يف تسيَت ميزانية عامة للدولة .تقييم األداء دلختلف و حدات القطاع العاـ ، هبدؼ ربقيق الشفافية و ال

يف ىذا اإلطار ، حدد ادلشروع التعليمة عامة للمخطط احملاسيب للدولة أىداؼ إصالح نظاـ زلاسبة 
 عمومية يف اجلزائر وفق العناصر التالية : 

 توفَت معلومات موثوقة و الدقيقة عن رلمل نشاطات الدولة . -

 للدولة. العمليات ادلاليةلى تسيَت ادلوارد العمومية لضماف الرشادة و مشروعية توفَت أدوات الفّعالة للرقابة ع -

  القرار. متخذيتقدًن قوائم مالية يف آجاؿ معقولة تعرض معلومات سهلة القراءة و تليب حاجيات  -

 



الفصل األول: معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام    

 

  

33 

 أمهها:توصلت الدراسة اىل رلموعة من النتائج 

 مكوناهتا.معرفة شلتلكات الدولة دبختلف  -

 العمومية.إمكانية ربديد تكلفة اخلدمات  -

 اإلدارة.أداء النشاط  وتقييم فّعاليةربديد النتائج السنوية  -

 ونظاـ احملاسبةأعتمد نظاـ زلاسبة الدولة على إعداد نظاـ زلاسيب يتبٌت مفاىيم  األىداؼ، ولتحقق ىذه
ىذا األخَت أقساـ  يتضمنحيث  لعاـ،امع خصوصيات نشاط وحدات القطاع  وتكييفها لتتالءـيف قطاع اخلاص 

 حسابات جديدة مل يكن يستعملها احملاسب العمومي عن طريق إدراج ادلفاىيم التالية يف حساب اخلزينة العمومية 

  العمومية.تطبيق زلاسبة ادلمتلكات يف احملاسبة 
  العمومية.تطبيق زلاسبة احلقوؽ ادلستحقة للدولة يف احملاسبة  

 الدراسات على تعليق : الثاني المطلب
معايَت احملاسبة الدولية يف القطاع  موضوع إىل بعضها تطرقت فقد السابقة للدراسات العرض ىذا ضوء يف

 أساس مها العمليتاف ىاتاف أف إعتربت وقد العاـ من اخلاص القطاع سبييز دوف اجلوانب سلتلف ومن ككلالعاـ  
 . ادلالية ادلالية أو القوائم القرارات إزباذ

 مدى دراسة يف األكادميُت نظر وجهة من تكمن أمهيتها أف السابقة الدراسات عن الدراسة ىذه دييز ما
 زلاولة دبثابة تعترب الدراسة أف ،كما العمومي القطاع مؤسسات لدىمعايَت احملاسبة الدولية  إستخداـ إمكانية

 وادلعلومات ادلالية التقارير والقوائم يف تنعكس مزايا من حيققانو دبا العملياف ىاتاف تطبيق من اإلستفادة تستهدؼ
 وموضوعية دقة أكثر بصورة عليها بناءا ادلناسب القرار وإزباذ الدولة ميزانية وضعية تعكس بدورىا واليت احملاسبية

 الدولية احملاسبية ادلعايَت اىل الدراسة ىذه أيضا تطرقت ،وكما ذلا التابعة العمومية ادلؤسسات طريق عن وذلك
 ادلالية ادلعلومات عن باإلفصاح اخلاص 22 رقم العاـ للقطاع الدويل ادلعيار حوؿ التفصيل من وبشيء العاـ للقطاع

 القطاع. ذلذا
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 : االول الفصل خالصة
 هبدؼ احلكومية، ادلالية البيانات عرض طريقة حوؿ إرشادات العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت تقدـ

 جودة مستوى من والرفع ادلقارنة قابلية لتعزيز القطاع لوحدات ادلالية القوائم وٕاعداد اإلفصاح ءاتإجرا توحيد
 احلكومية ادلالية القوائم مستخدمي فئات دلختلف ادلناسب الوقت يف وتوفَتىا احلكومية، ادلالية البيانات وموثوقية
 الدويل االرباد يجيةاتاسًت  تعتمد حيث األداء، عن ادلساءلة أدوات وتقدًن العاـ ادلاؿ تسيَت يف الشفافية لتحقيق

 مع لتتالءـ وتكيفها اخلاص القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت مع اإلمكاف قدر التقارب ربقيق على للمحاسبُت
 .العاـ القطاع خصوصيات

 الوحدات على إجبارية العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت متطلبات تعترب ال اإلطار، ىذا يف 
 احملاسبية ادلعايَت تقدـ ال السبب، ذلذا .هبا اخلاص احملاسيب النظاـ اختيار يف واالستقاللية السيادة ذلا اليت احلكومية

 طبيعة حوؿ ومعامالت إرشادات تقدـ بل العاـ، القطاع وحدات سلتلف على للتطبيق قابل موحد زلاسيب سلطط
 النوعية اخلصائص على الًتكيز طريق عن احملاسيب، النظاـ سلرجات يف توفرىا ادلطلوب اإلفصاحات ومضموف
 متطلبات مع ليتماشى العمومية احملاسبة نظاـ تكييف يتطلب شلا عرضها وطريقة ادلالية القوائم يف توفرىا الواجب
 .االستحقاؽ أساس وفق أو النقدي األساس وفق العاـ للقطاع الدولية احملاسبة ادلعايَت

 سلتلف تبٍت ومدى هبا الدويل اإلعًتاؼ من قوهتا تستمد العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة معايَت تطبيق إف
 لالرباد التابع العاـ القطاع يف الدولية احملاسبة ادلعايَت رللس يسعى السبب، ذلذا .الدولية ادلعايَت دلتطلبات الدوؿ
 ادلعايَت، ىذه تبٍت على الدوؿ سلتلف تشجيع إىل الرمسية ولية الد ادلنظمات مع التنسيق مع للمحاسبُت الدويل
 إىل الدوؿ ربفيز أجل من اجملاؿ، ىذا يف السباقة الدوؿ دلختلف الدولية التجارب وعرض الفنية ادلساعدات وتقدًن
 االستحقاؽ أساس وفق العمومية احملاسبة نظاـ إىل النقدي األساس وفق العمومية احملاسبة نظاـ من التحوؿ

 احملاسبة لنظم الوطنية ادلتطلبات بُت التوافق ربقيق العاـ للقطاع الدولية ادلعايَت رللس يشجع حيث الكامل،
 .العاـ للقطاع الدولية احملاسبة معايَت متطلبات مع العمومية
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 تمهيد:
سثتاااا  التظثق  لايتناول هذا الفصل الدراسة ادليدانية دلوضوع البحث، حيثث دثده هثذل الدراسثة ا   

ادلثثونيفك عوايثثار زلاسثث  مثثدت بظبيثثا منثثا     إليهثثا ا الدراسثثة الن قيثثة ل ووضثثوع والثثذ  ي ثث  إالثثمت ا التو ثثل 
ختبثثثار  قضثثثيا  ادلوضثثثوع مثثث  خثثثال سثثثتندمنا وسثثث ون الاينثثثة، و لثثث  اا، ولقثثثد دويل ا القظثثثاع الاثثثاز ا ا  ا ثثثق

 يك، وهذا أللل ببك موضوع البحث ميستبيان ل وهنيك واألعاداا
 : إعثق االدراسة ادليدانية حيث ا بقسيم الفصل وولإلدلاز  

 ادلبحث األول: اإلطار ادلنهاي ل دراسة 
 ادلظ ب األول: ايانا  الدراسة      

 ستبيانادلظ ب الثاين: قا وة اا      
 ادلظ ب الثالث: رلتو  الدراسة      

 ادلبحث الثاين: حت يل نتا ج الدراسة
        اخلصا ص الاامة ل اينةظ ب األول: ادل      
  نستبياالتح يل اإلحصا ي الو في لاثبا  و د  الاينة و  اختبارادلظ ب الثاين:       
  ااربباط مباامل اقسون ادلظ ب الثالث:      
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 المنهجي للدراسة طاراإلالمبحث األول: 
ووسثثابذ   الاوثثال ا القظثثاع الاثثاز لثث  مثث  ولهثثة ن ثثق  بقثثوز الدراسثثة ادليدانيثثة وساسثثا ة ثثل دراسثثة وحت يثثل 

 ادلؤسسا    ومس  احملاسبة  ادلقال 
 المطلب األول: بيانات الدراسة

 دت ثيا  مث  و لث  ةالتح ي يثوادلنثاهج  الو ثفي ادلثنهج ااسثتنداز قونثا الدراسثة وهثداه حتقيثا ولثل مث  
 وو الواقث  دراسثة ياتوثد ة ثل ألنث  و ل  البحث، زلل ال اهق  دراسة ا ادلناهج ونسب ااةتبارل البحث، متظ با 
 ةتوثد او سثتبيان، قا وثة اا سثتندازاو لث  مث  خثال   دقيثا ا كل ويصفها الواق  ورض ة ل هي عوا ال اهق 

 ساسيك م  البيانا :والدراسة ة ل نوةك 
 البيانات الثانويةولاأل الفرع : 

ة ثثثل  طثثثاعإلةتوثثثد  ة ثثثل مقالاثثثة الكتثثثب والثثثدوريا  وادلن ثثثورا  وااوهثثثي دتثثثثل ايانثثثا  ا انثثثب الن ثثثق ، و    
   ون از الققااة الداخ يةالدراسا  السااقة ا رلال مقالاة احلسااا  

 البيانات األوليةثانيالفرع ال : 
هثثي البيانثثا  الثثمت ا احلصثثول ة يهثثا مثث  خثثال بوبيثث  قثثوا م ااسثثتبيان ة ثثل ةينثثة مثث  رلتوثث  دراسثثي والثثمت  

( Excel) سئ ة الابمة حلصق وجتوي  البيانثا  ومث  ت بفقياهثا وحت ي هثا ااسثتنداز اقنثامج  ب ول رلووةة م  األ
 Statistique Package forاحلثث ز اإلحصثثا ية ل ا ثثوز االتواةيثثة ادلاثثقوه ااسثثم   و اقنثثامج  2007

Social Scinece ااختصار  (SPSS)  (12الواحد والا قون )اإل دار   
 ستبيانالمطلب الثاني: قائمة اال

 ةداد ااستبيان، وهيكل ااستبيان و طق  ماا ت  إبناولنا ا هذا ادلظ ب عيفية    
   إعداد قائمة االستبيانولاأل الفرع : 
 الدراسثة وو مبوضثوع ادلتا قثة السثااقة واألحبثا  والثدوريا  وادلقالث  الكتثب ة ل القا وة، إةداد ا ستاناا 

 وقد ااستقصاء، قا وة  ياغة ا الن قية اخل فية م  ااستفاد  ومك  حيث والظقيقة، ادلنهج حيث م  ل  رادل ا
 :بكون ون إةدادها ا لةار 

 ون بك  اسيظة وواضحة  -

 سئ ة دتك  الفقد ااختيار اديل م  ةد  ادا ل وون حتتو  ة ل  -
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رسثال إمكانيثة إمثق الثذ  سثهل وقد ا بوبي  قا وة ااستبيان ة ل ا قاد الاينة م  خال ةثد  ليهثا ، األ 
 طق  ومهها:  ستاوال ةداققن وقت شلك  و ل  اوااستوارا  واحلصول ة يها ا 

 ادلباشق اأ قاد الاينة   بصالاا -

  وااض ادلؤسسا  ستوارا  ة ل مستوت مكابب ادلقالاةإيداع اا -

 ستنداز الربيد االكرتوين لباض و قاد الاينة  ا -
 (SCALEسثثثثي مقيثثثثثاا ليكثثثثثار  اخلواسثثثثثي وةثثثثثدادها ة ثثثثثل إااسثثثثتبيان قثثثثثد ا  سثثثثثئ ةأاومثثثثا   يوثثثثثا يتا ثثثثثا       

(LIKERT    ثقاد الاينثة حثول ادلواضثي  الثمت اوراء والثذ  تتثو  ةسثة إلااثا ، وهثذا حث  يتسثد لنثا حتديثد  
 ااستبيان عوا هو مبك ا ا دول:التظق  م  خال 

 ( مقياس ليكارت الخماسي10جدول رقم: )
 ا د موا ا  موا ا زلايد موا اغ   دتاماموا ا غ   التصنيف
 5 4 3 1 2 الدرلة

 البةم  إةداد الظالمصدر:     
 هيكل االستبيانالثاني الفرع : 
 ر يسية: زلاور ثاثة( سؤال بوبةت 23) ثاثة وة قون سؤالااستبيان ة ل  وحتوت
 ( وسئ ة 06) ال نصية ل اينة ادلدروسة متضونة ي ول البيانا   : األول المحور
  السؤ  (20)  ة ق وب ول   ادلااي  احملاسبية ا القظاع الاازبتا ا مبوضوع  وسئ ةم  ي : الثاني المحور

 ( سؤال 07) سباةوي ول  منثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا   ادلونيفيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث : ي م وسئ ة بتا ا  المحور الثالث

 موعة الثانية وعدد فقرات كل محور( : محاور المج10جدول رقم )
 ةدد الفقارا  احملاور الققم

 06 ادلا وما  ال نصية 02

 20  ادلااي  احملاسبية ا القظاع الااز  01

 07 منا   ادلونيفيثثثثثثثثثثثثثثث  03

 )اناءا ة ل ايانا  ااستبيان( ةالبم  إةداد الظالمصدر: 
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 االستبيان ثالث: معالجةال الفرع 
سثثتبيان وهثثذا دتهيثثدا لبنثثاء قاةثثد  حتتثثو  ة ثثل اا سثثتوار الااثثا  الثثمت بتضثثونها وهثثي ةو يثثة  ثثقب وحت يثثل اإل 

 ادلاظيا  ادلستن صة م  استوارا  ااستبيان 
ةتوثثثاد ا ةثثثقض وحت يثثثل ادلاظيثثثا  ة ثثثل اقنثثثامج سثثثتبيانا ، ا اإلامثثث  ا وااثثثد ون ا حتصثثثيل ةثثثدد  ثثثا ي 

(SPSS 21) رسثوما  ايانيثة ا  ماظيثا  ونتثا ج وعثذا ادلاظيا  المت بكون ا شكل لداول ليرتمجهثا ا  دلاا ة
 ةود  وو دوا ق، لتسهيل ةو ية ادلاح ة والتح يل ل بيانا  ال  ا مجاها وشكل 

حصثثا ية مثث  ولثثل بونييثثف البيانثثا  الثثمت ا مجاهثثا لتحقيثثا وغثثقاض سثثتنداز ااثثض األسثثاليب اإلاعوثثا ا  
 ةتواد ة ل األساليب التالية:الدراسة حيث ا اإل

 والنتا ج حسثب البنود وبقبيب ققاء  ا بساةد المت ادلؤشقا  وحد ةتبارلاا استندام  ميت الحسابي: الوسط -1
 ومهيتها 

 .احلسايب وسظها ة  القيم ب تت مدت دلاق ة ويستاول :المعياري نحرافاال -2
 ا ادلتوث ثة القيثاا ودا  ثبثا  خثال حتديثد مث  القيثاا دقثة ة ثل ل حكثم : و لث  إختباار للفاا كرونباا  -3
 ، اظقيقتك   ستبانةاا
 يقصد ا  ون ادلقياا يقيي ما وض  لقياس  ويساو  رياضيا ا ذر الرتاياي دلاامل الثبا   :معامل الصدق -4
 T-testإختبار  -5
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 : مجتمع الدراسة وحدودهالمطلب الثالث
   مجتمع الدراسة :ولاأل الفرع 
شثثناا الثثذي  بتثثو ق لثثديهم اخلثثرب  الا ويثثة  قدهثثا مثث  اثثك األون يكثثون ورلتوثث  الدراسثثة  اختبثثارحثثددنا ا  

  ادلونيفكوالاو ية والقدر  ة ل التحكم  يوا يتا ا االاوامل احملدد لاامل 
 سثثثثث  ووسثثثثثابذ  لثثثثامايك وم ادلثثثثونيفكوبتكثثثثون هثثثثذل الاينثثثثثة ادلنتثثثثار  ة ثثثثثوا يا مثثثث  رلتوثثثثث  الدراسثثثثة مثثثثث   

، وقصثثثدنا مثثث  بقسثثثيم رلتوثثث  الدراسثثثة ة ثثثل النحثثثو السثثثااا خثثثقت ا وايثثثة الثثثواد األهثثث  ادل ثثثحان وو  ادلؤسسثثثا 
 عثق دقة ولضوان اختيار الاينة ادلنتصة و ا  ادلاق ة مبوضوع الدراسة واحلصول ة ل النتا ج 

 عينة الدراسة :الفرع الثاني 
ة ثثل غثثقار الدراسثثا  الثث  باتوثثد ة ثثل ااسثثتبيان  انثث  ي يثثتم حتديثثد حاثثم ةينثثة الدراسثثة مسثثبقا،  قثثد ا  

 استوار   50 ااستوار ، وااد ةو ية الفقب ولدنا ان  اسرتد منه 60بوبي  
 ستمارات االستبيانا(: االحصائية الخاصة ب10جدول رقم)

 ااستبيثثثثان البيثثثثثثثثثثان
 النسبة الادد

 %100 60 ستوارا  ادلوبةةةدد اا
 %33 8 5 ستوارا  غ  ادلسرتلاةةدد اا

 %33 8 5 ةدد ااستوارا  الا   احلة
 %83.33 50 ستوارا  الصاحلةةدد اا

     
 ةداد الظ بة )اناءا ة ل ايانا  ااستبيان(إم   المصدر:
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 ستمارات االستبيانااالحصائية الخاصة ب(:10رقم )الشكل 

 
 (وةالاناء ة ل لدول ) م  إةداد الظ بةالمصدر:       
 حدود الدراسةالفرع الثالث : 
 ي ي : بتوثل حدود هذل الدراسة ا ما 

 مبنثثا   ادلثثونيفكادلاثثاي  احملاسثثبية ا القظثثاع الاثثاز دور لدراسثثة  اثثالواد هثثذل الدراسثثة  دتثثت الحاادود المكانيااة : -
 ختصاا األعادمييك وادلهنيك  و  اا

ا   15/02/2018 يثثثقببض مضثثثوون ونتثثثا ج الدراسثثثة ادليدانيثثثة اثثثال م  الثثثذ  ولقيثثثت  يثثث  الحااادود اليمنياااة : -
10/05/2018  

وإلااثثا  األعثثادمييك وادلهنيثثك ا رلثثال ادلقالاثثة واحلثثا  ي  ة ثثل  آلراءبسثثتند هثثذل الدراسثثة  الحاادود البشاارية : -
 ا التنصص  شهاد  ليساني  وا  و  وشهادا  وخقت

ادلاثاي  احملاسثبية ا القظثاع الاثاز ومبنثا   هثذل الدراسثة اادلواضثي  ادلقببظثة وساسثا  هتوثتا الحدود الموضوعية : -
 دون غ ها  ادلونيفك
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 تحليل نتاج الدراسةالمبحث الثاني: 
ااثثثد ةو يثثثة الفثثثقب وبفقيثثثص ااسثثثتبيان حتصثثث نا ة ثثثل نتثثثا ج وراء و ثثثقاد الاينثثثة، سثثثوه ضلثثثاول مثثث  خثثثال هثثثذا  

 ادلبحث حت يل ب   النتا ج ااستنداز ااض األساليب اإلحصا ية 
 المطلب األول: الخصائص العامة للعينة

 : ي ي ما بتوثل خصا ص الاينة ا 
 متغير الجنس العينة من حيثخصائص  :الفرع األول 

 متغير الجنس خصائص العينة من حيث( 10جدول رقم: ) 
 النسبة التكقار البيثثثثثثثثثثثثثثثان

 %78 39  عق
 %22 11 انثل

 %100 50 اجملووع
 (SPSS مخرجاتعداد الطلبة )بناءا على إالمصدر : من 

 

 بمتغير الجنساالحصائية الخاصة (:10الشكل رقم )
 

 
 ةداد الظ بة) اناءا ة ل ا دول اةال( إم  المصدر: 

مثث   وعثثثقو   %78حيثثث ا اثثت نسثثبتهم  اإلنثثا ا نسثثبة الثثذعق اعثثرب مثث  نسثثبة مثث  خثثال ا ثثدول يتضثث  لنثث
 .%22انسبة  اإلنا 
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  :خصائص العينة من حيث الفئة العمريةالفرع الثاني. 
 عينة الدراسة حسب الفئة العمرية ( توزيع10جدول رقم: )

 النسبة الادد الفئة الاوقية

 %02 1 سنة 25وقل م  

 %40 20 سنة 30-25م  

 %48 24 سنة 40ا   30م  

 %10 5 سنة 40اعرب م  

 %100 50 اجملووع
 (SPSS سلقلا ةداد الظ بة )اناءا ة ل إم  المصدر :                      

 عينة الدراسة حسب الفئة العمرية ( تمثيل30الشكل رقم: )

 
 ةداد الظ بة) اناءا ة ل ا دول اةال( إم   المصدر:
عثثرب  ن النسثثبة األومثث  خثثال ا ثثدول يتضثث  لنثثا بوبيثث  النسثثب حسثثب الاوثثق لاينثثة الدراسثثة، حيثثث صلثثد  

  %10وب يهثا نسثبة  سثنة 30 ا  25مث  لفئثة  %40 وب يها نسبة%48 سنة انسبة  40ا  30 عانت لفئة م  
 سنة  25اقل م  ةوارها وهبا الفئة المت ت ح ي ادلتبقية %01 وماسنة،  40م   األعربل فئة 
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 خصائص العينة من حيث المؤهل العلمي: لثالفرع الثا 
 (: توزيع عينة الدراسة من ناحية المؤهل العلمي10الجدول رقم )
 النسبة الادد ادلؤهل الا وي

 %64 32 ليساني

 %24 12 مالست ماسرت وو 

 %10 5 دعتورال

 %2 1 شهادا  وخقت

 %011 01 المجموع
 (SPSS سلقلا )اناءا ة ل  م  إةداد الظ بةالمصدر:                 

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي ( يمثل10الشكل رقم: )

 
  ةداد الظ بة) اناءا ة ل ا دول وةال(إم  : المصدر
م  خال ا دول والتوثيل البياين يتض  لنا بوبي  النسب حسب ادلؤهل الا وثي أل ثقاد الاينثة ،حيثث صلثد  

، ت ب يهثا  ئثة احلا ث ك ة ثل شثهاد  %64انسثبة  31ةثددهم  إن ا ثص ليسثانية ل شهاد   كحا  ون غالبيتهم 
انسثثبة  5البثثالص ةثثددهم و  دعتثثورالوااثثدها  ئثثة احلا ثث ك ة ثثل شثثهادا  ، %14انسثثبة  12البثثالص ةثثددهم  ماسثثرت

 .%01انسبة  2البالص ةددهم و ا  وخقت احلا  ك ة ل شهادوا األخ  ، 20%
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 العلمي التخصص خصائص العينة من حيث :رابعالفرع ال 
 التخصص(: توزيع عينة الدراسة من ناحية 10الجدول رقم )

 النسبة الادد التنصص

 %22 11 وبدقيا زلاسبة

 %24 26 زلاسبة

 24% 12 زلاسبة ولباية

 2% 1 وخقت

 %011 01 المجموع
 ( SPSS سلقلا  م  إةداد الظ بة )اناءا ة لالمصدر:       

 التخصص( يمثل عينة الدراسة حسب 10الشكل رقم: )

 
  ةداد الظ بة) اناءا ة ل ا دول وةال(إم  : المصدر   

أل ثثقاد الاينثثة حيثثث صلثثد ون  ئثثة ا ختصثثصيتضثث  لنثثا بوبيثث  النسثثب حسثثب الثثدا ق  النسثثبية مثث  خثثال ا ثثدول و 
و لبايثثة  احملاسثثبةختصثثص  يوثثثل  %14مثثا نسثثبت  ومثثا  ،%51انسثثبة   ثثقد16هثثي األعثثرب والبثثالص ةثثددها احملاسثثبة 

ا  ان شثثثهادح ثثووا األخثث   ،  ثثثقد 11ااثثدد  ميثثثل ختصثثص زلاسثثثبة و بثثدقيا %22ومثثا نسثثثبت   قد، 21ااثثدد 

 .%01والبالص نسبتها فقد واحد اثثثثثثثث اخقت

 

22,00% 

52,00% 

24% 

2,00% 

 التخصص

 محاسبة وتدقيق

 محاسبة وتدقيق

 محاسبة وجباية

 اخرى



 الدراسة الميدانية: الثاني الفصل   

 

 

   03 

 خصائص العينة من حيث الخبرة المهنيةخامسالفرع ال : 
 الدراسة حسب الخبرة المهنية(: توزيع عينة 10الجدول رقم )

 النسبة الادد السنوا 

 %18 9 5وقل م  

 %54 27 سنوا  10إ   5م  

 12% 6 سنة 15ا   10م  

 16% 8 سنوا  15وعثق م  

 %100 50 اجملووع

 (SPSS  سلقلا م  اةداد الظ بة )اناءا ة ل المصدر :                
 حسب الخبرة المهنية(: يمثل عينة الدراسة 10الشكل رقم )

 
  (وةالةداد الظ بة) اناءا ة ل ا دول إم   المصدر :
مثث  خثثال ا ثثدول والتوثيثثل البيثثاين يتضثث  لنثثا بوبيثث  النسثثب حسثثب اخلثثرب  ادلهنيثثة أل ثثقاد الاينثثة حيثثث صلثثد  

، وا سثن 05مث   قثلا كان ل فئة  %28وما ما نسبت   ،%54انسبة  وا  سن 10 إ  05ما وهم م  الفئة م  
 10إ   5عانثثثثت لفئثثثثة مثثثث    %12ا األخثثثث  مثثثثا نسثثثثبت   ة،سثثثثن 15وعثثثثثق مثثثث   كانثثثثت ل فئثثثثة  %26ومثثثثا نسثثثثبت  

 سنوا  
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 خصائص العينة من حيث المهنةسادسالفرع ال : 
 : توزيع عينة الدراسة حسب المهنة(10الجدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 (SPSS سلقلا   اناءا ة لةداد الظ بة )إم  المصدر : 
 (: يمثل عينة الدراسة حسب المهنة10الشكل رقم )

 
  ةداد الظ بة) اناءا ة ل ا دول اةال(إم  المصدر :   

يتضثث  لنثثا بوبيثث  النسثثب حسثثب ادلهنثثة أل ثثقاد الاينثثة حيثثث صلثثد ون  ئثثة الثثدا ق  النسثثبية مثث  خثثال ا ثثدول و  
 23والبثالص ةثددهم  ادلثدراء يوثثل  %16مثا نسثبت   ،ومثا %31انسثبة  ةامثل 26هي األعرب والبالص ةددها  الاوال
وا ثثص ةثثدد %18 األسثثابذ  ا ثثامايك،وعانثثت نسثثبة ر يي 13اثثثثثثث ر ثثيي مصثث حةدتث ثثت ا  %24وما نسثثبت  ،مثثديق

 اسابذ   9اسابذ  ا اماة 
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 نستبياالتحليل اإلحصائي الوصفي لالإختبار ثبات وصدق العينة و  المطلب الثاني:
 (Cronbach-Alpha)كرونبا  -طريقة للفا إختبار ثبات وصدق العينةالفرع األول: 

ياثثقه ماامثثل الثبثثا  اأنثث  اسثثتققار ادلقيثثاا وةثثدز بناقضثث  مثث  نفسثث ، و  ونثث  ياظثثي نفثثي النتثثا ج إ ا وةيثثد  
هثثذا ادلاامثثل ختبثثار ثبثثا  ااسثثتبيان، حيثثث يأخثثذ سثثتندمنا ماامثثل ولفثثا عقونبثثا  ااوقثثد  ،بظبيقثث  ة ثثل نفثثي الاينثثة

 ثثا ا ي يكثث  هنثثا  ثبثثا  ا البيانثثا   ثثان قيوثثة ادلاامثثل بكثثون مسثثاوية  ،قيوثثا بثثرتاو  اثثك الصثثفق والواحثثد الصثثحي 
وة ثل الاكثي إ ا عثان هنثا  ثبثا  بثاز بكثثون قيوتث  بسثاو  الواحثد الصثحي ، وع وثا اقرتاثت قيوثة ماامثثل  ،ل صثفق

ماامثل الصثد   يقصثد اث  ون  الصفق عان الثبا  مننفضا، وما ات م الثبا  ل واحد عان الثبا  مقبفاا وع وا اقرت 
  ويساو  رياضيا ا ذر الرتاياي دلاامل الثبا   يقيي ما وض  لقياس  ادلقياا

   :دلنت ف زلاور الدراسةوالصد  ا دول التايل يبك مااما  الثبا  
   60ياد ثبا  ال اهق  ادلدروسة ضايفا إ ا عانت النتياة وقل م%. 
  70و  %60متوسظا إ ا عانت النتياة زلصور  اك  ثبا  ال اهق  ادلدروسةياد%  
 80و  %70ليدا إ ا عانت النتياة زلصور  اك  ياد ثبا  ال اهق  ادلدروسة%. 
 80اعرب م   ياد ثبا  ال اهق  ادلدروسة شلتاب إ ا عانت النتياة% 

 ومعامل الصدق (:توزيع معامل للفا كرونبا 01الجدول رقم )
 ماامل  ماامل الصد 

 أللفاعقونبا 
ةدد 
 الفققا 

زلاور  زلتوت احملور
 ااستبيان

 احملور األول ادلااي  احملاسبة ا القظاع الااز 10 0.893 0.944
 احملور الثاين منا   ادلونيفك 07 0.846 0.929
 رلووع احملاور 27 0.935 0.967

 (SPSSسلقلا  اناء ة ل  ): م  إةداد الظ بةالمصدر           
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 للفا كرونبا ثبات توزيع معامل (:10الشكل رقم )

 
 ا دول وةال( اناء ة ل ) : م  إةداد الظ بةالمصدر 

 معامل الصدق توزيع(:10الشكل رقم )

 

 ا دول وةال( اناء ة ل ): م  إةداد الظ بةالمصدر 

 ما ي ي: السااقك وال ك ك البيانيك يتض  م  ا دول رقم )(
( وهثثي بقثثرتن مثث  الواحثثد 0.893( و )0.846لقثثد بقاوحثثت مجيثث  ماثثاما  ولفثثا عقونبثثا  احملثثاور اثثك )  

 ( وهو ما ياين اأن ااستبيان يتوي  االثبا   0.935الصحي  عوا ا ات قيوة ادلاامل االنسبة  وي  احملاور) 
وهثثي بقثثرتن مثث  الواحثثد الصثثحي ، عوثثا ا اثثت ( 0.944( و)0.929لقثثد بقاوحثثت ماثثاما  الصثثد  احملثثاور اثثك)

 ( شلا يدلل ة ل ون زلتوت ااستبيان يتوي  االصد   0.967احملاور)االنسبة  وي  الصد  قيوة ادلاامل 
هثا عانثت ققيبثة مث  ماامثل الصثد  ع  دلتو ل إليها سواء دلاامثل الثبثا  وونستن ص شلا سبا اأن النتا ج ا 

 ياين ون ااستبيان دتي  االثبا  والصد  إ  صلدل يارب ة  الاينة ا دتثي ها جملتو  الدراسة  شلّاالواحد الصحي  
 

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

 المحور الثاني المحور األول

0,89% 0,85% 

 المعايير المحاسبية في القطاع العام

 منافع الموظفين

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

 المحور الثاني المحور األول

0,94% 0,92% 
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 الفرع الثاني: طريقة التجيئة النصفية
ة ثثثل الفقثثثقا  الفقديثثثة الرتبيثثثب و ي ثثثول ا ثثث ء الثثثثاين ة ثثثل  األولي ثثثول ا ثثث ء  لثثث  يك إ و يهثثثا جتثثث و ودا  القيثثثاا 

الفقديثة القببثة وناثدل األسثئ ة ال وليثة  األسثئ ةإجياد ماامل ااربباط ا سثون اثك ماثدل  الفققا  ال ولية الرتبيب، ا
 القياا اظقيقة التا  ة النصفية ودا ثبا      القببة لكل قسم ويوض  ا دول  رقم 
 الثبات طريقة التجيئة النصفية(:توزيع معامل 00الجدول رقم )

 ماامل  الثبا ماامل 
 ااربباط

ةدد 
 الفققا 

زلاور  زلتوت احملور
 ااستبيان

 احملور األول ادلااي  احملاسبة ا القظاع الااز 10 0.850 0.929
 احملور الثاين   منا   ادلونيفيك 07 0.671 0.807

 (SPSSاناء ة ل سلقلا   ): م  إةداد الظ بةالمصدر          

 Spearman Brown)اثثثقاون ل تصثثثحي   ناحثثثن مثثث  خثثثال ا ثثثدول رقثثثم   ون قيوثثثة ارببثثثاط سثثثب مان
Coefficient) ادلقبثثثول ماامثثثل  األدىن، لثثثقدود ادلسثثثتاواك ة ثثثل مجيثثث  احملثثثاور  ا  قيوثثثة وعثثثرب مثثث  قيوثثثة احلثثثد

 %70، حيثثث ا اثثت 60% (Spearman Brown Coefficient)ارببثثاط سثثيربمان اثثقاون ل تصثثحي  
وهثثذا ياثثين بثثو ق درلثثة ةاليثثة مثث  الثبثثا  الثثداخ ي ا اإللااثثا ، شلثثا ميكننثثا مثث  ااةتوثثاد ة ثثل هثثذل اإللااثثا  ا 

 حتقيا وهداه الدراسة وحت يل نتا اها 
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 ستبيانالتحليل اإلحصائي الوصفي لال :الثالثالفرع 
 ة ثل اإللااثا  واواثت لثداول ا ااسثتبيان نتثا ج حو ث ة ا  قثد وواضثحة دقيقثة النتثا ج بكثون حث  

 مث  با ثا هبثا ومثا ادلنت فثة ااسثتاااا  بكثقارا  حسثان ا ،ااسثتبيان ا ادلدرلثة لألسثئ ة حسثب التس سثل
 الاينثة  ئثا  ن ثق ولهثة حسثب الابثارا  بقبيثب ا عوا ادلايارية، ضلقا ا واا احلسااية ادلئوية وادلتوسظا  النسب

 ميث ث  والثذ  ل ت ثتت قيوثة وقثل وحسثب احلسثايب ل وتوسثض قيوثة وعثرب ة ثل ةتوثاداا ادلهنيثك واألعثادمييك مث 
 .احلسايب ادلتوسض قيم  و ابس ادلايار  ةند ااضلقاه
غثث  موا ثثا، زلايثثد، موا ثثا، موا ثثا ا ثثد (  ا ثثد ،ون ادلتاثث  الثثذ  ياثثرب ةثث  اخليثثارا  )غثث  موا ثا  وااةتبثار 

  2بان، وهثثثثي: )ماثثثثارض ا ثثثثد   و مقيثثثثاا بثثثثقبي ، ومثثثثا  األرقثثثثاز الثثثثمت بثثثثدخل ا الربنثثثثامج اإلحصثثثثا ي باثثثثرب ةثثثث  األ
(، وااد  ل  نقوز حبسان ادلتوسثض احلسثايب )ادلتوسثض ادلثقل ( 5، موا ا ا د  4، موا ا 3، زلايد 1ماارض 

ةثدد ادلسثا ا   4، حيثث ميثثل الثققم 5ة ثل  4ا، وهي ةبار  ة  حا ل قسوة ة  طقيا حسان طول الفرت   وو 
  مسثثا ة راااثثة ( 5إ   4مسثثا ة ثالثثة، ومثث   4إ   3مسثا ة ثانيثثة، ومثث   3إ   1 ، ومثث  وو  مسثثا ة  1إ   2)مث  

ا ا ثدول ويصثب  التوبيث  عوثا  0.80ينتج طول الفرت   ويساو   5ة ل  4ختبارا  وةند قسوة دتثل ةدد اا 5و
 التايل:

 الحسابي للوسط األهمية تحديد (:  مقياس00الجدول رقم )

 األمهية الوسض احلسايب
  دتاما غ  موا ا 2.80وقل م  إ   2

 غ  موا ا 1.60وقل م  إ   2.8
 زلايد 3.40وقل م  إ   1.6
 موا ا 20 4وقل م  إ   4 3

 موا ا ا د  5ا   4.10
 (SPSSاناء ة ل سلقلا   ) ةإةداد الظ بم  المصدر:         

 
 
 
 
 
 



 الدراسة الميدانية: الثاني الفصل   

 

 

   44 

 المعايير المحاسبة في القطاع العاملوال : 
 المعايير المحاسبة في القطاع العام حول (: نتائج َاراء عينة الدراسة00جدول رقم)

 المؤشرات االحصائية ااستاااا 

غ   الابارا 
موا ا 
 دتاما

غ  
 موا ا

 موا ا زلايد
موا ا 
 ا د 

ادلتوسض 
 احلسايب

ااضلقاه 
 ادلايار 
 

 ااجتال الرتبيب

التوسثثثثث  اتظبيثثثثثا ماثثثثثاي  احملاسثثثثثبية ل قظثثثثثاع 
 الااز خيدز متظ با  القظاع الااز

 موافق 1 2.329 3.66 25 29 6 4 6

يسثثثثاةد بظبيثثثثا ادلاثثثثاي  احملاسثثثثبية ا القظثثثثاع 
الاثثثثثثاز ة ثثثثثثل الك ثثثثثثف ةثثثثثث  الوضثثثثثثاية ادلاليثثثثثثة 

 ل وؤسسة

 موافق 6 2.222 3.48 4 32 5 5 5

ميك  التن ثي ةث  ادلاثاي  احملاسثبة ا القظثاع 
 الااز

 موافق 3 2.340 3.60 24 10 4 6 4

ياكثثي بظبيثثا ادلاثثاي  احملاسثثبة ل قظثثاع الاثثاز 
 ة ل حتقيا وهدا ها ادلقلو 

 موافق 7 2.124 3.41 7 14 8 5 6

بصثثثثثثاده م ثثثثثثكا  ا ماا ثثثثثثة ادلاظيثثثثثثا  
نيثثثثثثل بظبيثثثثثثا احملاسثثثثثثبية ا القظثثثثثثاع الاثثثثثثاز ا 

 ادلااي  احملاسبية

 محايد 9 2.244 3.18 3 16 9 6 6

بقثثثثوز ادلؤسسثثثثثا  الاووميثثثثثة ات ويثثثثثد ا هثثثثثا  
ادلسثثتفيد  اكا ثثة ادلسثثتادا  والقثثوا م ادلاليثثة 
الثثمت يثثتم بظبيقهثثا ا ادلاثثاي  احملاسثثبة ل قظثثاع 

 الااز

 موافق 2 2.309 3.86 10 26 7 2 6

احملاسثثثثثثثثبية يسثثثثثثثاةد بظبيثثثثثثثا ادلاثثثثثثثثاي  الدوليثثثثثثثة 
ل قظثثثثثثاع الاثثثثثثاز ة ثثثثثثل مثثثثثثد ما ومثثثثثثا  دقيقثثثثثثة 

 و حيحة  

 موافق 4 2.178 3.60 22 15 3 5 6

بقثثثوز الدولثثثة مباهثثثودا  عا يثثثة ل اوثثثل ة ثثثل 
 بظبيا ادلااي  احملاسبية ل قظاع الااز

 

 محايد 20 2.111 3.14 5 11 20 6 7
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اربكثثاب الن ثثاز احلكثثومي ة ثثل بظبيثثا ادلاثثاي  
لقظثثثثثثاع الاثثثثثثاز ياتثثثثثثرب مثثثثثث  احملاسثثثثثثبية الدوليثثثثثثة 

 متظ با  بظويقل

5 

 

 محايد 8 20.35 3.30 2 18 22 5

ياتثثرب التأهيثثل الا وثثي والاو ثثي وسثثاا الفهثثم 
والتظبيثثثثثثثا السثثثثثثث يم دلاثثثثثثثاي  احملاسثثثثثثثبة الدوليثثثثثثثة 
ل قظثثثثاع اذلثثثثاز عوثثثثا ون لألةثثثثاز دور هثثثثاز ا 

 بوضي  حقيقة احملاسبة الاوومية

 موافق 5 2.131 3.54 7 32 - 6 6

 902 0 40 3 حول ادلااي  احملاسبة ا القظاع الااز الااز ادلتوسض

  (SPSSاناء ة ل سلقلا   ) م  إةداد الظ بةالمصدر : 
 

احملاسبة ا القظاع حول  ادلتا قة الابارا  مجي  ضلو إجيااية الدراسة ةينة جتاها ا ون وةال ا دول ي هق 
هذا  ون (عوا 4.29( ووقل م  )3.40اك) يق  والذ  (3.40) الك ي احلسايب ادلتوسض ا ص ، حيثالااز

رضا  بؤعد والمت موا ا درلة إ  ب   المت الفئة اخلواسي، وهي ليكار   ئا  الفئة القاااة م  ضو  يق  ادلتوسض
 درلة ي هق إ  ادلايار  ااضلقاه يؤعدل ما وهذا ، ادلااي  احملاسبة ا القظاع الااز ة ل الاينة و قاد وغ بية وموا قة
 .متوسظة باترب نسبة وهي (0.901)ز الاا ادلايار  ااضلقاه ا ص حيث الاينة و قاد م  األلواة ا التقارن ونسبة

األمهية  حسب اتح ي ها قونا إلي  الو ول يقاد الذ  واذلده البحثي الاقض النتا ج هذل بؤد  وح  
  :عالتايل احلسااية، وهي ادلتوسظا  لنا باكسها والمت الاينة و قاد م  األغ بية استاااا  بول  وحسب
 قاد الاينة بوا ا ة ل و( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.66( ا ص الوسض احلسايب)2ا الفقق  رقم ) -1

  التوس  اتظبيا مااي  احملاسبية ل قظاع الااز خيدز متظ با  القظاع الااز 
بوا ا ة ل ون   قاد الاينةو( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<48 3( ا ص الوسض احلسايب)1ا الفقق  رقم ) -2

  بظبيا ادلااي  احملاسبية ا القظاع الااز يساةد ة ل الك ف ة  الوضاية ادلالية ل وؤسسة
 ا ونبوا ا ة ل   قاد الاينةو( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.60( ا ص الوسض احلسايب)3ا الفقق  رقم ) -3

  احملاسبة ا القظاع الاازميك  التن ي ة  ادلااي  
 ون بوا ا ة ل  قاد الاينةو( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.41)( ا ص الوسض احلسايب4)ا الفقق  رقم  -4

  اكي ة ل حتقيا وهدا ها ادلقلو نبظبيا ادلااي  احملاسبة ل قظاع الااز ي
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ة ل  زلايد   قاد الاينةو( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.18( ا ص الوسض احلسايب)5ا الفقق  رقم ) -5
  بصاده م كا  ا ماا ة ادلاظيا  احملاسبية ا القظاع الااز ا نيل بظبيا ادلااي  احملاسبية

 بوا ا ة ل ون  قاد الاينةو( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.86)( ا ص الوسض احلسايب6)ا الفقق  رقم  -6

اكا ة ادلستادا  والقوا م ادلالية المت يتم بظبيقها ا ادلؤسسا  الاوومية بقوز ات ويد ا ها  ادلستفيد  
  ادلااي  احملاسبة ل قظاع الااز

 ون  لبوا ا ة  قاد الاينةو( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.60)( ا ص الوسض احلسايب7)ا الفقق  رقم   -7
   و حيحةبظبيا ادلااي  الدولية احملاسبية ل قظاع الااز يساةد ة ل مد ما وما  دقيقة 

ون  ة ل زلايد   قاد الاينةو( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.14( ا ص الوسض احلسايب)8ا الفقق  رقم ) -8

  مباهودا  عا ية ل اول ة ل بظبيا ادلااي  احملاسبية ل قظاع الااز الدولة بقوز
 إن ة ل زلايد   قاد الاينةو( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.30)( ا ص الوسض احلسايب9)ا الفقق  رقم  -9

   اربكاب الن از احلكومي ة ل بظبيا ادلااي  احملاسبية الدولية لقظاع الااز ياترب م  متظ با  بظويقل
 ة ل ون  ابوا  قاد الاينةو( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.54)( ا ص الوسض احلسايب10)ا الفقق  رقم  -10

الس يم دلااي  احملاسبة الدولية ل قظاع اذلاز عوا ون التأهيل الا وي والاو ي ياترب وساا الفهم والتظبيا 
  لألةاز دور هاز ا بوضي  حقيقة احملاسبة الاوومية
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 منافع الموظفيينثانيا: 
 منافع الموظفين(: نتائج َاراء عينة الدراسة حول 00جدول رقم)

 ادلؤشقا  ااحصا ية ااستاااا 

 غير الابارا 
 موافق
 تماما

 غير
موا
 فق

 زلايد
موا موافق

 فق
 بشدة

ادلتوسض 
 احلسايب

ااضلقاه 
 ادلايار 
 

 ااجتال الرتبيب

باد منثا   ادلثونيفك مجيث  إشثكال ااةتبثار 
الثثمت بقدمثثة ادلن ثثا  عبثثديل ل ندمثثة ادلقدمثثة 
مثثثث  طثثثثقه ادلثثثثونيفك مثثثثا ا  لثثثث  ادلثثثثثدراء 

 واادار 

 موافق 3 2.301 3.76 17 19 4 5 5

خال السنة منا   باد إلاب  ادلونيفك 
 قص   األلل

 موافق 1 2.157 3.81 16 23 1 4 5

ميك  بأليل األلاب  غ  ادلستندمة 
 ل سنة التالية

 موافق 4 2.146 3.71 14 22 5 4 5

ميك  بأليل وياز األلابا  غ  
 ادلستندمة مد  سنة ميادية واحد 

 موافق 5 2.446 3.70 19 16 4 3 8

بساهم التحفي  ا بظويق وداء ادلونيفك 
 وبياد  ادلقودية

 موافق 7 2.174 3.50 11 20 9 3 7

 ات اخلظة ادلظبقة ة ل سنوا  اخلدمة 
ومستويا  القوابب ادلولود  يسو  هبا 

 قياا الت از التقاةد

 موافق 6 2.174 3.64 13 21 7 3 6

 موافق 2 2.226 3.98 18 22 4 3 3 س م الرتقيا  متناسب م  سنوا  الاول

 0.911 3.73 منافع الموظفينحول  العام المتوسط

 (SPSSاناء ة ل سلقلا   ) م  إةداد الظ بةالمصدر: 
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 ، حيث منافع الموظفين ادلتا قة الابارا  مجي  ضلو إجيااية الدراسة ةينة اجتاها  ون وةال ا دول ي هق 
 ضو  يق  هذا ادلتوسض ون (عوا 4.29( ووقل م  )3.40اك) يق  والذ  (3.73) الك ي احلسايب ادلتوسض ا ص

 و قاد وغ بية رضا وموا قة بؤعد والمت موا ا درلة إ  ب   المت الفئة اخلواسي، وهي ليكار   ئا  الفئة القاااة م 
 و قاد م  األلواة ا التقارن ونسبة درلة ي هق إ  ادلايار  ااضلقاه يؤعدل ما وهذا منا   ادلونيفك ة ل الاينة
 .متوسظة باترب نسبة وهي (0.911ز )الاا ادلايار  ااضلقاه ا ص حيث الاينة

األمهية  حسب اتح ي ها قونا إلي  الو ول يقاد الذ  واذلده البحثي الاقض النتا ج هذل بؤد  وح  
 :عالتايل احلسااية، وهي ادلتوسظا  لنا باكسها والمت الاينة و قاد م  األغ بية استاااا  بول  وحسب
 نو قاد الاينة بوا ا ة ل و( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.76( ا ص الوسض احلسايب)2ا الفقق  رقم ) -1

منا   ادلونيفك باد مجي  إشكال ااةتبار المت بقدمة ادلن ا  عبديل ل ندمة ادلقدمة م  طقه ادلونيفك 
  ما ا  ل  ادلدراء واإلدار 

 نوة ل  موا قة قاد الاينة و( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.81احلسايب)( ا ص الوسض 1ا الفقق  رقم ) -2
  باد إلاب  ادلونيفك خال السنة منا   قص   األلل

 نوالاينة بوا ا ة ل   قادإ( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.71)( ا ص الوسض احلسايب3)ا الفقق  رقم  -3
  غ  ادلستندمة ل سنة التالية اإللاب ميك  بأليل 

 نووا ا ة ل م قاد الاينة و( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.70)( ا ص الوسض احلسايب4)ا الفقق  رقم  -4
  غ  ادلستندمة مد  سنة ميادية واحد  اإللابا ميك  بأليل وياز 

ة ل غ  موا قة  قاد الاينة و( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.50)( ا ص الوسض احلسايب5)ا الفقق  رقم  -5
  ساهم ا بظويق وداء ادلونيفك وبياد  ادلقوديةيالتحفي  ان 

ن و  قاد الاينة بوا ا ة لو( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.64ي)( ا ص الوسض احلسان6) ا الفقق  رقم -6
   ات اخلظة ادلظبقة ة ل سنوا  اخلدمة ومستويا  القوابب ادلولود  يسو  هبا قياا الت از التقاةد

ون   قاد الاينة بوا ا ة لو( شلا يدل ة ل ون وغ بية 3<3.98ا ص الوسض احلسايب)( 7ا الفقق  رقم ) -7
  الرتقيا  متناسب م  سنوا  الاول س م

 
 
 



 الدراسة الميدانية: الثاني الفصل   

 

 

   43 

 .التوزيع الطبيعي: الرابعالفرع 
 معايير المحاسبة في القطاع العام المحور األول:

 القطاع العاممعايير المحاسبة في يوضح التوزيع الطبيعي لمحور  : (00)الجدول رقم
                                              Descriptives 

 Statistic Std. 
Error 

 معايير المحاسبة في القطاع العام

Mean 3.3920 .12755 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower 
Bound 

3.1357  

Upper 
Bound 

3.6483  

5% Trimmed Mean 3.4344  
Median 3.7000  
Variance .813  
Std. Deviation .90189  
Minimum 1.30  
Maximum 4.90  
Range 3.60  
Interquartile Range 1.33  
Skewness -.797- .337 
Kurtosis -.146- .662 

 SPSSم  إةداد الظ بة اناء ة ل سلقلا   المصدر:
 معايير المحاسبة في القطاع العاميوضح التوزيع الطبيعي لمحور  (:01) الشكل رقم
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الفق  ا  ادلتوسض احلسايب  ون مااي  احملاسبة ا القظاع الاازوةال التوبي  الظبياي حملور  وال كل البياين ناحن م  ا دول*
  اينهوا شلا يدل ة ل ون التوبي  طبياي و  ا يولد  قو   434 3والوسض احلسايب ادل ذن  392 3البالص قيوت  

 منافع الموظفين المحور الثاني:
 منافع الموظفين يوضح التوزيع الطبيعي لمحور (:00)الجدول رقم

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

منافع 
 الموظفين

Mean 3.7314 .13046 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower 
Bound 

3.4693  

Upper 
Bound 

3.9936  

5% Trimmed Mean 3.7778  
Median 4.0000  
Variance .851  
Std. Deviation .92250  
Minimum 1.86  
Maximum 4.86  
Range 3.00  
Interquartile Range 1.32  
Skewness -.902- .337 
Kurtosis -.451- .662 

 SPSSم  إةداد الظ بة اناء ة ل سلقلا   المصدر:
 منافع الموظفين يوضح التوزيع الطبيعي لمحور (:00)الشكل رقم 
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فق  اك ادلتوسض احلسايب البالص قيوت  ال ونناحن م  ا دول وال كل البياين وةال التوبي  الظبياي حملور منا   ادلونيفك *
 و  ا يولد  قو  اينهوا شلا يدل ة ل ون التوبي  طبياي  777 3والوسض احلسايب ادل ذن  731 3
 (T-test): التحليل عن طريق اختبار ستيودنت الرابعالفرع 
  اختيار ة ل اةتودنا ،ااستبيان لقا وة الو فية النتا ج ااقض قونا اادما

" T " البسيظة ل اينة (One Sample T text)الدالة م  ل تأعد  ل  و 5% دالة مستوت ةند 
  ااستبيان استوار  وسئ ة خال م  ادلوضحةالدراسة  لفقوض اإلحصا ية

 :ي ي عوا ادلتباة ققارال قاةد  عانت و
H1 ا يولد بظبيا منا   ادلونيفك عوايار زلاس  دويل ا القظاع الااز ا ا  ا ق  
H0  ا  ا ق  يولد بظبيا منا   ادلونيفك عوايار زلاس  دويل ا القظاع الااز ا 

 Sig(α) > 5% : عانت إ ا الادمية الفقضية قبول -
 Sig (α) < 5% : عانت إ ا الادمية الفقضية ر ض -

 لوال: النتائج اإلحصائية للدراسة الخاصة بالمحور األول
 معايير المحاسبة في القطاع العام المتعلقة البسيطة للعينة "T "  اختباريوضح  (00م )رق جدولال

المحسو  العبارات
 T بة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

التوسثثث  اتظبيثثثا ماثثثاي  احملاسثثثبية ل قظثثثاع الاثثثاز خيثثثدز متظ بثثثا  القظثثثاع 
 الااز 

  H1نقبل الفقضية  001 0 49 539 3
 

يساةد بظبيا ادلااي  احملاسبية ا القظاع الااز ة ل الك ف ة  الوضاية 
 ادلالية ل وؤسسة

  H1نقبل الفقضية  004 0 49 055 3
 

  H1نقبل الفقضية  003 0 49 166 3 ميك  التن ي ة  ادلااي  ة  ادلااي  احملاسبة ا القظاع الااز
 

  H1نقبل الفقضية  018 0 49 447 2 ياكي بظبيا ادلااي  احملاسبة ل قظاع الااز ة ل حتقيا اهدا ها ادلقلو 
 

احملاسثبية ا القظثاع الاثاز ا نيثل بصاده م كا  ا ماا ة ادلاظيثا  
 بظبيا ادلااي  احملاسبية

  H0نقبل الفقضية  090 0 49 731 1
 

بقثثثوز ادلؤسسثثثا  الاووميثثثة ات ويثثثد ا هثثثا  ادلسثثثتفيد  اكا ثثثة ادلسثثثتادا  
 والقوا م ادلالية المت يتم بظبيقها ا ادلااي  احملاسبة ل قظاع الااز

  H1نقبل الفقضية  000 0 49 644 4
 

  H1نقبل الفقضية  002 0 49 320 3يسثثاةد بظبيثثا ادلاثثاي  الدوليثثة احملاسثثبية ل قظثثاع الاثثاز ة ثثل مثثد ما ومثثا  
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  دقيقة و حيحة
بقوز الدولثة مباهثودا  عا يثة ل اوثل ة ثل بظبيثا ادلاثاي  احملاسثبية ل قظثاع 

 الااز
  H0نقبل الفقضية  171 0 49 389 1

 
ادلاثثاي  احملاسثثبية الدوليثثة لقظثثاع الاثثاز اربكثثاب الن ثثاز احلكثثومي ة ثثل بظبيثثا 

 ياترب م  متظ با  بظويقل
  H1نقبل الفقضية  046 0 49 049 2

 

ياترب التأهيل الا وي والاو ي وساا الفهم والتظبيا الس يم دلااي  احملاسبة 
الدوليثة ل قظثاع اذلثاز عوثا ون لألةثاز دور هثاز ا بوضثي  حقيقثة احملاسثبة 

 الاوومية

  H1نقبل الفقضية  003 0 49 093 3
 

  H1نقبل الفقضية  000 0 49 073 3 جميع الفقرات
 

 SPSSاناء ة ل سلقلا   م  إةداد الظ بة المصدر:
  م  خال  معايير المحاسبة في القطاع العام الذ  يبك وراء و قاد الاينة ا احملور األول حول    يتض  م  خال 

ا هذل احلالة نقبل  05 0هي اقل م   000 0ومستوت دالة  657 4احملسواة  Tااجتال الااز ا اة قيوة 
  مااي  احملاسبة ا القظاع الاازبوا ةنا ق احملور  بو  جي H0ونق ض  H1الفقضية 

ا هذل   05 0وهي اقل م   sig 0.001ومستوت دالة  T(3 539 )ت قيوة ( ا ا1ا الفقق  رقم ) -1
ون التوس  اتظبيا مااي  احملاسبية ل قظاع الااز خيدز متظ با  القظاع  ة ل ،H1احلالة  قبل الفقضية 

   الااز
ا هذل   05 0وهي اقل م   sig 0.004ومستوت دالة  T(3 055 )ت قيوة ( ا ا2ا الفقق  رقم ) -2

الوضاية  ل الك ف ة  ةون بظبيا ادلااي  احملاسبية ا القظاع الااز يساةد  ة ل ،H1احلالة نقبل الفقضية 
  ادلالية ل وؤسسة

ا هذل   05 0وهي اقل م   sig 0.003ومستوت دالة  T(3 166 )ت قيوة ( ا ا3ا الفقق  رقم ) -3
   ميك  التن ي ة  ادلااي  ة  ادلااي  احملاسبة ا القظاع الاازا ون  ة ل،H1احلالة نقبل الفقضية 

ا   05 0وهي اقل م   sig 0.018ومستوت دالة  T(6 2 447 )ت قيوة ( ا ا4ا الفقق  رقم ) -4
اكي ة ل حتقيا اهدا ها نون بظبيا ادلااي  احملاسبة ل قظاع الااز ي ة ل،H1هذل احلالة نقبل الفقضية 

   ادلقلو 
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ا هذل   05 0م   اعربوهي  sig 0.090ومستوت دالة  T(1 731 )ت قيوة ( ا ا5ا الفقق  رقم ) -5
ون بصاده م كا  ا ماا ة ادلاظيا  احملاسبية ا القظاع الااز ا نيل  ة ل،H0احلالة نقبل الفقضية 

  بظبيا ادلااي  احملاسبية
ا هذل   05 0وهي اقل م   sig 0.000ومستوت دالة  T(4 644 )ت قيوة ( ا ا6ا الفقق  رقم ) -6

ون ادلؤسسا  الاوومية بقوز ات ويد ا ها  ادلستفيد  اكا ة ادلستادا   ة ل،H1احلالة نقبل الفقضية 
  والقوا م ادلالية المت يتم بظبيقها ا ادلااي  احملاسبة ل قظاع الااز

ا   05 0وهي اقل م   sig 0.002ومستوت دالة  T(3.320 )ت قيوة ( ا ص ا ا7ا الفقق  رقم ) -7
ادلااي  الدولية احملاسبية ل قظاع الااز يساةد ة ل مد ما وما   ،ون بظبياH1هذل احلالة نقبل الفقضية 

   دقيقة و حيحة
ا هذل   05 0وهي اقل م   sig 0.171ومستوت دالة  T(1 389 )ت قيوة ( ا ا8ا الفقق  رقم ) -8

ل قظاع بقوز الدولة مباهودا  عا ية ل اول ة ل بظبيا ادلااي  احملاسبية ان  ة ل،H1احلالة نقبل الفقضية 
    الااز

ا هذل   05 0وهي اقل م   sig 0.046ومستوت دالة  T(2 049 )ت قيوة ( ا ا9ا الفقق  رقم ) -9
اربكاب الن از احلكومي ة ل بظبيا ادلااي  احملاسبية الدولية لقظاع الااز ياترب م   ،H1احلالة نقبل الفقضية 

   متظ با  بظويقل
ا   05 0قل م  ووهي  sig 0.003ومستوت دالة  T(3 098 )ت قيوة ( ا ا10ا الفقق  رقم ) -10

بساةد ا اختصار ا هد  احملاسبية ا القظاع الااز،بظبيا ادلااي   ون ة ل ،H1هذل احلالة نقبل الفقضية 
 والوقت ادلبذول ا ةو يا  الققااة الداخ ية 

 H1وة ي  نقبل الفقضية 
 بالمحور الثاني: النتائج اإلحصائية للدراسة الخاصة ثانيا
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 منافع الموظفين المتعلقة البسيطة للعينة "T "  اختباريوضح  (00م )رق جدولال
المحسوبة العبارات

T 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

باد منا   ادلونيفك مجيث  إشثكال ااةتبثار الثمت بقدمثة ادلن ثا  عبثديل 
 ادلدراء واإلدار ل ندمة ادلقدمة م  طقه ادلونيفك ما ا  ل  

نقبل الفقضية  000 0 49 126 4
H1 

نقبل الفقضية  000 0 49 614 4 باد إلاب  ادلونيفك خال السنة منا   قص   األلل
H1 

نقبل الفقضية  000 0 49 086 4 ميك  بأليل األلاب  غ  ادلستندمة ل سنة التالية
H1 

نقبل الفقضية  009 0 49 422 3 غ  ادلستندمة مد  سنة ميادية واحد  ميك  بأليل وياز األلابا 
H1 

نقبل الفقضية  001 0 49 425 2 بساهم التحفي  ا بظويق وداء ادلونيفك وبياد  ادلقودية
H1 

 ثثثثثات اخلظثثثثثة ادلظبقثثثثثة ة ثثثثثل سثثثثثنوا  اخلدمثثثثثة ومسثثثثثتويا  القوابثثثثثب 
 ادلولود  يسو  هبا قياا الت از التقاةد

نقبل الفقضية  000 0 49 552 3
H1 

نقبل الفقضية  000 0 49 212 6 س م الرتقيا  متناسب م  سنوا  الاول
H1 

نقبل الفقضية  000 0 49 606 5 مجموع الفقرات
H1 

 SPSSاناء ة ل سلقلا   م  إةداد الظ بة المصدر:
  م   منافع الموظفين يبك وراء و قاد الاينة ا احملور األول حول    الذ   (17)م  خال ا دول رقم يتض  

ا هذل  05 0هي اقل م   000 0ومستوت دالة  606 5احملسواة  Tخال ااجتال الااز ا اة قيوة 
 منا   ادلونيفك و  جيت بوا ةنا ق احملور لدةم  H0ونق ض  H1احلالة نقبل الفقضية 

ا   05 0وهي اقل م   sig 0.000ومستوت دالة  T(4 126 )ت قيوة ( ا ا1ا الفقق  رقم ) -1
باد منا   ادلونيفك مجي  إشكال ااةتبار المت بقدمة ادلن ا  عبديل  ،H1هذل احلالة  قبل الفقضية 

  ل ندمة ادلقدمة م  طقه ادلونيفك ما ا  ل  ادلدراء واإلدار 
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ا   05 0وهي اقل م   sig 0.000ومستوت دالة  T(4 614 )ت قيوة ( ا ا2ا الفقق  رقم ) -2
  باد إلاب  ادلونيفك خال السنة منا   قص   األلل ،H1هذل احلالة نقبل الفقضية 

ا   05 0وهي اقل م   sig 0.000ومستوت دالة  T(4 086 )ت قيوة ا ا( 3ا الفقق  رقم ) -3
  التالية غ  ادلستندمة ل سنة ميك  بأليل األلاب  ،H1هذل احلالة نقبل الفقضية 

ا   05 0وهي اقل م   sig 0.001ومستوت دالة  T(3 422 )ت قيوة ا ا( 4ا الفقق  رقم ) -4
ميك  بأليل وياز األلابا  غ  ادلستندمة مد  سنة ميادية ون  ة ل،H1هذل احلالة نقبل الفقضية 

   واحد 
ا   05 0وهي اقل م   sig 0.009ومستوت دالة  T(2 725 )ت قيوة ا ا( 5ا الفقق  رقم ) -5

   بساهم التحفي  ا بظويق وداء ادلونيفك وبياد  ادلقوديةون  ة ل،H1هذل احلالة نقبل الفقضية 
ا   05 0وهي اقل م   sig 0.001ومستوت دالة  T(3 552 )ت قيوة ا ا( 6ا الفقق  رقم ) -6

اخلظة ادلظبقة ة ل سنوا  اخلدمة ومستويا  القوابب  ات ون  ة ل،H1هذل احلالة نقبل الفقضية 
  ادلولود  يسو  هبا قياا الت از التقاةد

  05 0وهي اقل م   sig 0.000ومستوت دالة  T(6 212 )ت قيوة ا ا( ا ص 7ا الفقق  رقم ) -7
  س م الرتقيا  متناسب م  سنوا  الاولة ل ون ،H1ا هذل احلالة نقبل الفقضية 

 H1وة ي  نقبل الفقضية      
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 : االرتباط بمعامل برسونالمطلب الثالث
 معايير المحاسبة ومنافع الموظفينيوضح معامل اإلرتباط بين  :(00الجدول رقم )

 منا   ادلونيفك اإلحصاءات ورثثثثثثثثاحمل

 874 0 ماامل ااربباط مااي  احملاسبة ا القظاع الااز

 000 0 مستوت الدالة

 50 حام الاينة

 SPSS ناء ة ل سلقلا  اقنامجا ظالب،ادلصدر: م  إةداد ال

H1 ا يولد بظبيا منا   ادلونيفك عوايار زلاس  دويل ا القظاع الااز ا ا  ا ق  
H0   يولد بظبيا منا   ادلونيفك عوايار زلاس  دويل ا القظاع الااز ا ا  ا ق 

عوا ون قيوة   05 0 وهي اقل م  000 0 ون قيوة مستوت الدالة بساو  (18) يتبك لنا م  ا دول رقم
ا دولية والمت بساو   rوهي وعرب م  قيوة ماامل ااربباط  874 0احملسواة بساو   rماامل ااربباط 

مدت بظبيا اك   05 0  شلا يدل ة ل ولود ةاقة اربباطي   ا  دالة إحصا ية ةند مستوت دالة 214 0
 منا   ادلونيفك عوايار زلاس  دويل و القظاع الااز ا ا  ا ق 
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 :  الثاني خالصة الفصل
ة ل مدت بأث  منا   ادلونيفك عوايار زلاس  دويل ا القظاع  التاقه حاولنا الدارسة هذل خال م 

  ين ور  إاداء خال و رل ي اإلدار  م الااز اا  ا ق و ل  ا ادلؤسسا  الاوومية وادلتوث ة ا الاوال و ادلدراء 
  زلايد 

مش ت ادلونيفك  حيث الدراسة، ةينة ة ل وبع استبيان خال م  ادلا وما  مج  طقيا ة  االدراسة قونا
 م  التاقه ا حيث ومؤهادم وةوارهم وخربادم اختاه و رؤساء ادلصاحل و رل ي اإلدار  وادلقالاك ة ل

 ن ادلايار احملاس  الدويل يؤثق ة ل دلنا   ادلونيفك ا القظاع الااز اا  ا ق و ة ل الدراسة هذل خال
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دورا ىاما يف القضايا ادلالية للدولة سواء أكان ذلك يف اجملال الدولية يف القطاع العام تلعب احملاسبة 
التطبيقي أو اجملال النظري ، فهي بصفة عامة دتثل نظاما للمعلومات يهدف إىل حتليل الربامج واألنشطة احلكومية 

لعمومية ادلختلفة ادلخطط ذلما ، وتوفري تنبؤات ومعلومات مالية على أساس أحداث مستقبلية تتوقع ادلؤسسات ا
حدوثها ، حيث تشمل ىذه ادلعلومات قوائما مالية وبنودىا اليت تعترب وسيلة دلخرجات النظام احملاسيب احلكومي 
القائم على أنشطة ىذه الوحدات ، ويساعد ىذا كلو على إختاذ القرارات ادلناسبة وادلثلى فيها ، كما يلعب 

ة يف كل منشأة ، فهو يعد إطارا واسعا وشامال يؤدي إىل إشباع اإلفصاح احملاسيب دورا مهما يف ادلمارسات احملاسبي
حاجات ادلستخدمني على مستوى الوحدة العمومية وكذلك على مستوى االقتصاد بشكل عام وعلى ىذا 
األساس وألمهيتو فإن ىذه احملاسبة تقوم بقياس وتوصيل ىذه ادلعلومات ادلالئمة والكافية دلختلف الطوائف يف 

العالقة وادلستفيدة منها سواء داخل ادلؤسسة أو خارجها وادلتمثلة يف ادلخرجات احملاسبية وادلالية عن اجلهات ذات 
طريق عملييت اإلفصاح والقياس احملاسبيني يف القوائم ادلالية لتسمح ىذه ادلعلومات والبيانات بتحقيق رقابة فعالة 

واالىتمام بتحسني األداء والرقابة على ادلال العام  على مستوى الدولة وىي بذلك تؤكد بو خدمة ادلصلحة العامة
وإدارتو واحلفاظ عليو ، إضافة إىل معاجلة معامالت احلكومة ادلالية حماسبية وأدتتة العمل احلكومي، وىو األمر الذي 

 واليت بدورىا تراعي ىذا التمايز وتعمل IPSASفرض تأسيس إطار وقواعد ومعايري مستقلة للمحاسبة العمومية 
على حتسني جودة التقارير ادلالية من قبل مؤسسات القطاع العام، لتمكني قرارات ختصيص ادلوارد على أساس 

 معلومات أكثر موثوقية ، وحتسني الشفافية ادلالية وادلساءلة يف ىذا اجملال .

   الفرضيات –أوال 

من خالل الدراسة النظرية وادليدانية اليت دتت على مستوى مؤسسات القطاع العام ، فقد مت التوصل إىل عدة 
 :نذكر منها  فرضيات

  . العام القطاع يف الدولية احملاسبة معايري توفري •

 . على نطاق واسع العام القطاع يف الدولية احملاسبة معايري تطبيق •

 . ادلوظفني كمعيار حماسيب دويل يف القطاع العام يف اجلزائريوجد تطبيق منافع • 
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   النتائج – ثانيا

من خالل الدراسة النظرية وادليدانية اليت دتت على مستوى مؤسسات القطاع العام ، فقد مت التوصل إىل عدة  
 :نتائج نذكر منها 

 يف ما ادلوظفني طرف من ادلقدمة للخدمة كبديل ادلنشاة تقدمة اليت االعتبار إشكال مجيع ادلوظفني منافع تعد -1
 واإلدارة ادلدراء ذلك

 األجل قصرية منافع السنة خالل ادلوظفني إجازة تعد -2

 التالية للسنة ادلستخدمة غري اإلجازة تأجيل ميكن -3

 واحدة ميالدية سنة مدة ادلستخدمة غري اإلجازات أيام تأجيل ميكن -4

 .ادلرودية وزيادة ادلوظفني أداء تطوير يف التحفيز تساىم -5

 التقاعد التزام قياس هبا يسمح ادلوجودة الرواتب ومستويات اخلدمة سنوات على ادلطبقة اخلطة صغت -6

 العمل. سنوات مع متناسب الرتقيات سلم -7

 التوصيات : –ثانيا 

  يف ضوء نتائج الدراسة نوصي مبجموعة من التوصيات أمهها : 

 إدتام مشروع اإلصالح احملاسيب ، ليشمل احملاسبة العمومية وذلك من خالل : -1 

 العمل على سن قوانني مهنية ورمسية توحي بضرورة تطبيق ادلعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -أ 

يري احملاسبة دورات تدريبية و ورشات عمل األعوان تنفيذ احملاسبة العمومية اليت يكون موضوعها معا عقد -ب 
 .الدولية للقطاع العام واليت يشارك فيها خمتصني أكادميني ومهنيني يف احملاسبة العمومية 

 .العمل على إجراء دراسات مقارنة للمؤسسات العمومية يف اجلزائر مع مؤسسات عمومية لدول أخرى  -ج 

إىل أفضل مستوى وفرض رقابة عليها قيام الدولة مبختلف اجلهود الالزمة من أجل دعم مؤسساهتا وترقيتها  -د
 .األداء واجبها على أكمل وجو 
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تطوير مناىج الكليات واجلامعات اإلقتصادية و التجارية والتسيري وادلعاىد ومراكز التكوين ادلهين تتضمن  -2 
ذلا عالقة تدريس معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام إضافة إىل إعادة النظر يف مقررات بعض ادلقاييس اليت 

 .باحملاسبة العمومية وادلستوى الذي تدرس بو 

 آفاق الدراسة :  -ثالثا 

تناولت الدراسة موضوع القياس واإلفصاح احملاسبيني يف القطاع العام ومدى أمهيتو ودوره يف حتقيق أىداف 
، و كذلك تناولنا أسس القياس احملاسيب ادلعتمدة يف احملاسبة  IPSASادلؤسسات العمومية وذلك يف ظل معايري 

العمومية وطريقة كل منها يف تقييم العمليات ادلالية ، ولكن ميكن تقدمي تفسري أكثر للموضوع من خالل البحث 
 يف ادلواضيع التالية :

 .أثر القياس واإلفصاح احملاسيب على الرقابة ادلالية يف ادلؤسسات العمومية  -

 .و مالءمتها يف البيئة اجلزائرية  IPSASإمكانية تطبيق معايري  - 

 .ادلستندة األساس اإلستحقاق أو معيار األساس النقدي  IPSASمتطلبات تطبيق معايري  - 

 أسس القياس احملاسيب دورىا وأثرىا يف حتقيق تطوير مهنة احملاسبة العمومية . - 
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 :الكتب  -1
 
 يف احلكومي احملاسيب ادلعلومات لنظام وأمهيتها احلكومية احملاسبية ادلعايري مفضل، أمحد القدوس عبد إبراىيم -

 . 2008 دمشق، جبامعة االقتصاد كلية منشورة، غري احملابة يف دكتوراه أطروحة  اليمنية، اجلمهورية
 جمللة 05 العدد السعودية، احملاسبية ادلعايري بناء لتطوير الرئيسية احملاور حنو مستقبلية رؤية توفيق، شريف حممد -

 .  1987الرياض، اإلدارة العامة، معهد العامة، اإلدارة

 2مذكرات  -2
العمومية اجلزائري اخلاص بتنفيذ العمليات ادلالية للدولة، أطروحة آفاق إصالحات نظام احملاسبة  شالل زىري، -

جامعة  ،كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري  ،العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، تسيري ادلنظمات، هدكتورا
 .2013/2014أحممد بوقرة بومرداس،

 :مجاالت ومقاالت  -3

 

 اجملمع مجعية ترمجة األول، اجلزء العام، القطاع يف الدولية احملاسبة معايري إصدارات للمحاسبني، الدويل االحتاد  -
 . 2013 عمان، غزال، أبو طالل القانونني، جمموعة للمحاسبني العريب

الدويل للمحاسبني ، إصدارات معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام ، اجلزء األول ، ترمجة مجعية  اإلحتاد -
 .2014مرجع سابق،  اجملمع العريب للمحاسبيني القانونيني جمموعة طالل أبو غزال ،

 اجملمع مجعية ترمجة األول، اجلزء العام، القطاع يف الدولية احملاسبة معايري إصدارات للمحاسبني، الدويل االحتاد -
 .2010 عمان، غزال، أبو طالل القانونني، جمموعة للمحاسبني العريب

ترمجة مجعية اجملمع  األول،اجلزء  العام،إصدارات معايري احملاسبة الدولية يف القطاع  للمحاسبني،اإلحتاد الدويل  -
 .2000 غزال،العريب للمحاسبيني القانونيني جمموعة طالل أبو 

منافع  11"ادلعاجلة احملاسبية دلنافع ادلوظفني وفق النظام احملاسيب ادلايل وادلعيار احملاسيب الدويل رقم  ،العرايب ةمحز  -
 .2010 ،اجلزائر ،01العدد  ،جملة االقتصاد والتنمية البشرية ،ادلوظفني"

يف تطوير نظام احملاسبة العمومية "افاق تبين ادلعايري احملاسبية للقطاع العام ودورىا  ،خبيطي خضري ومونو يونس
 .2012 ،اجلزائر ،02العدد  ،اجمللة اجلزائرية للدراسات احملاسبية وادلالية ،اجلزائري"

 قائمة المراجع 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


