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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية تبني معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام في تحقيق التوافق في لغة التخاطب املحاسبي للدول واالرتقاء
بجودة املخرجات املحاسبية لألنظمة الحكومية ،وكذلك التعرف على اإلصالحات التي باشرتها الجزائر في إطار عصرنة نظام محاسبتها العمومية والتي
تهدف إلى تقريبها من املمارسات املحاسبية الدولية.
وقد بينت الدراسة مدى فائدة األخذ بمعايير املحاسبة الدولية في ا لقطاع العام في تعزيز شفافية الحسابات الحكومية وهو ما يضمن الرفع من
مردودية وفعالية األجهزة الحكومية ويحقق التسيير العقالني ملواردها املالية ،وخلصت الدراسة إلى أنه ونظرا ملا يحققه تبني معايير املحاسبة في القطاع
العام من إيجابيات والتي تم ذكرها سابقا ،اتجهت الجزائر نحو إطالق مشاريع إصالح تحاول من خاللها مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى العالم
في مجال تحديث املمارسات املحاسبية العمومية ،إال أن ذلك سيكون صعب التحقيق في ظل جملة من العراقيل التي تواجه التطبيق الفعلي لها على
أرض الواقع وهو ما يتطلب صياغة األطر القانونية والتنظيمية املناسبة وتهيئة املناخ املناسب والعمل على االستفادة من تجارب الدول السابقة التي
تبنت هذه املعايير.
الكلمات املفتاحية :معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام ،محاسبة عمومية ،أنظمة محاسبية حكومية ،عصرنة نظام املحاسبة العمومية،
الجزائر.

املقدمة
في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها نشاط القطاع العام وما صاحبها من ارتفاع في حجم النفقات واإليرادات العامة  ،اتجهت الدول إلى اعتماد
آليات حديثة إلدارة املال العام وإصالح أنظمتها املحاسبية بشكل يكفل تحقيق الشفافية والحماية ألمالك الدولة والتي من بينها اعتماد معايير املحاسبة
الدولية في القطاع العام ،وهي املعايير التي تعنى بوضع قواعد وأسس محاسبة موحدة تحكم املمارسات املحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح ومنه رفع
جودة التقارير والقوائم املالية وتعزيز الثقة في البيانات املالية الحكومية املفصح عنها؛
ونظرا لتوجه الجزائر نحو اقتصاد السوق واستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبعد إصالحها لنظامها املحاسبي الخاص
بالوحدات االقتصادية ،شرعت الجزائر في عصرنة نظام محاسبتها العمومية 2من خالل طرح مجموعة من مشاريع اإلصالح التي تحاول من خاللها
تقريب ممارستها مع تلك الدولية وتسمح باالنتقال من اإلطار الحالي للمحاسبة العمومية املتمثل في محاسبة الخزينة واملرتكز على األساس النقدي إلى
ذلك املرتكز على أساس االستحقاق املحاسبي من خالل األخذ بما جاءت به معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام.
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تم استعمال مصطلح العمومية بذل مصطلح الحكومية عند التطرق إلى النظام الجزائري الخاص بوحدات القطاع العام وذلك للتوافق مع ما هو مستعمل في البيئة املحاسبية
الجزائرية

اجتاهات عصرنة نظام احملاسبة العمومية يف اجلزائر للتوافق ومعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام IPSAS

عبدوس إميان

إشكالية الدراسة
يسمح تبني معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام بتحقيق التوافق في لغة التخاطب املحاسبي بين الدول والرفع من جودة مخرجات األنظمة
املحاسبية الحكومية وهو ما يجعل الجزائر أمام حتمية تبنيها في ظل محدودية نظامها املحاسبي العمومي الحالي.
و انطالقا مما سبق يمكن طرح التساؤل الرئيس ي التالي:
ما مدى توافق مشاريع إصالح نظام املحاسبة العمومية في الجزائر مع ما جاءت به معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام ؟
و يتفرع عن التساؤل الرئيس ي السابق األسئلة الفرعية التالية :
 ما هي األهمية التي تلعبها معايير  IPSASفي تطوير األنظمة املحاسبية العمومية للدول ؟
 ما هو واقع نظام املحاسبة العمومية في الجزائر؟
 كيف يؤثر تبني الجزائر ملعايير املحاسبة الدولية في القطاع العام من خالل اإلصالحات التي باشرتها في تطوير نظام محاسبتها العمومية؟

أهمية الدراسة
تلعب معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام دورا هاما في رفع درجة التوافق بين املمارسات املحاسبية الدولية مما يسمح بتحقيق الشفافية
والفعالية في التسيير ورفع جودة التقارير والقوائم الصادرة عن الدول ،وعليه فالدراسة تستمد أهميها من أهمية تبني هذه املعايير وكذا من أهمية
اإلصالحات التي باشرتها الجزا ئر لعصرنة نظام محاسبها العمومية خاصة وأن النظام املطبق حاليا ال يستجيب ملتطلبات التسيير السليم للمال العام و
الرقابة عليه.

أهداف الدراسة
سنحاول من خالل هذه الدراسة تحقيق ما يلي:


تأصيل املفاهيم املرتبطة بمعايير املحاسبة الدولية في القطاع العام؛



الوقوف على واقع نظام املحاسبة العمومية املطبق في الجزائر؛



دراسة مدى توافق مشاريع اإلصالح التي أطلقتها الجزائر مع معايير  IPSASو متطلبات نجاحها.

مبررات اختيار املوضوع
إن من أهم األسباب التي دفعتنا الختيار املوضوع محل الدراسة هي:


الرغبة في معرفة التوجهات الدولية املرتبطة بتطوير األنظمة املحاسبية للقطاعات العامة؛



تزايد أهمية معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام و دورها في إرساء الشفافية و املساءلة العامة و ما صاحبه من توجه دولي لتبنيها؛

 اإلصالحات التي تشهدها الجزائر و التي مست أنظمتها املالية و املحاسبية فبعد إصالح نظام محاسبتها الخاص باملؤسسات االقتصادية جاء
الدور على نظام محاسبتها العمومية الذي يشهد تبني جملة من املشاريع الرامية إلى عصرنته ،وهو ما دفعنا إلى محاولة معرفة مدى توافقها
مع املعايير الدولية.
املنهج املستخدم
لإلجابة على إشكالية الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي باعتباره األكثر تناسبا لتقرير الحقائق وفهم مكونات املوضوع خاصة ما يتعلق األطر
النظرية تقريب املفاهيم ،كما تم استخدام املنهج التاريخي الستعراض أهم محطات بعض املتغيرات املتعلقة باملوضوع ،في حين تم استعمال أدوات
املنهج التحليلي من أجل دراسة واقع نظام املحاسبة العمومية في الجزائر وكذا تحليل مدى استجابة مشاريع اإلصالح التي باشرتها الجزائر للمتطلبات
والقواعد واألسس التي جاءت بها املعايير املحاسبية في القطاع العام .
مدخل لدراسة معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام IPSAS

تضمن معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSAS1توفير القواعد واألسس املحاسبية التي تحكم العمليات املالية واملحاسبية في القطاع
العام (الحكومي) والذي يتميز بأنه غير هادف للربح وذلك لتعزيز اتساق البيانات املالية الصادرة عن هذا القطاع.
 .1ماهية معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام وإطارها املفاهيمي
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عبدوس إميان

 1.1تعريف ونشأة معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام
هي مجموعة من معايير املحاسبة الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة في القطاع العام  IPSASBتستخدم لغرض إعداد للبيانات املالية
الخاصة بالقطاع العام ،تتميز بكونها تحظى بقبول دولي بحيث يستند في إصدارها على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  IFRS1الصادرة عن
مجلس معايير املحاسبة الدولية ( IASBاملجمع الدولي العربي للمحاسبين ،ص2)2؛
وقد تم إنشاء املجلس املكلف بإصدار هذه املعايير في  10نوفمبر  2004وهو يعتبر كلجنة دائمة تابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين  IFACحيث يهدف إلى
خدمة الصالح العام من خالل وضع معايير عالية الجودة إلعداد التقارير املالية في القطاع العام وتسهيل املقاربة بين املعايير الدولية والوطنية ( IFAC,
 3)2016, p 13وكذا يتولى مسؤولية إصدار وتطوير كافة األدلة واملنشورات األخرى لتمكين منشآت القطاع العام في دول العالم من فهم وتطبيق هذه
املعايير.
 2.1أهداف معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام
تهدف معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام إلى تحقيق ما يلي:
 تطوير املحاسبة العمومية في مختلف دول العالم؛


مقاربة املحاسبة العمومية باملحاسبة املالية املستندة على معايير IAS/IFRS؛



تطبيق مبدأ محاسبة الذمة املالية بهدف إعطاء صورة وقراءة أوضح ملالية الدول؛



تحقيق النوعية ورفع جودة عرض التقارير املالية الصادرة عن القطاع العام؛



تحقيق الشفافية واملصداقية واملوثوقية في املعلومات املالية الخاصة بالقطاع العام ورفع قابليتها للمقارنة سواء على املستوى املحلي أو
الدولي؛

 تطبيق مبدأ األداء في املحاسبة العمومية للدول عن طريق إدراج تقييد أمالك الدول املنقولة وغير املنقولة وكل استثماراتها كأصول بدل
االكتفاء بتسجيلها كنفقات في مقابل تسجيل الديون املختلفة في جانب الخصوم تطبيقا ملبدأ القيد املزدوج الذي تقوم عليه املحاسبة املالية
(خبيطي ،2014 ،ص.4)798
 3.1اإلطار املفاهيمي ملعايير IPSAS
يعتبر اإلطار املفاهيمي اإلطار الذي يحدد املفاهيم األساسية الواضحة التي تحكم تطوير معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام وأدلة العمل
املوص ي بها  RPG5والتي يتم االستناد عليها عند إعداد وعرض التقارير املالية ذات االستخدام العام  ،RFPG6وحاليا وفي انتظار استكمال إعداد اإلطار
املفاهيمي ملعايير  IPSASيتم استخدام اإلطار املفاهيمي للمعايير الخاصة بإعداد التقارير املالية الصادر عن مجلس معايير املحاسبة الدولية IASB
(الجعارات،2018،ص7)79؛أما مكونات هذا اإلطار املفاهيمي فهي كالتالي(لعاليبية،2016،ص:)8331
 التعريف ومجال التطبيق وهو يضم مجموعة املفاهيم واملبادئ التي تشكل أرضية إلصدار معايير تطبق في منشآت القطاع العام؛
 التقارير املالية ذات الغرض العام والتي تهدف لتلبية حاجات مختلف مستخدميها؛
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 2املجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ،دليل معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام ،ص2
IPSASB, Home book of IPSAS pronouncement, International federation of accountants, Volume I, Edition 2016, p13
 4خبيطي خضير ،يونس مونة ،نظام املحاسبة العمومية الجزائري بين الواقع ومتطلبات تبني معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام ،امللتقى الدولي حول دور معايير املحاسبة الدولية
 IAS, IFRS, IPSASفي تفعيل أداء املؤسسات والحكومات ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،نوفمبر  ،2014ص798
5
Recommended Practice Guidelines
6
General Purpose Financial Reports
77
الجعارات خالد جمال ،معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام  ،IPSASsالجزء األول ،دار الصفاء للطباعة والنشر ،األردن ،2018 ،ص79
88
لعاليبية مالك ،زرقين عبود ،متطلبات إصالح نظام املحا سبة العمومية في الجزائر بما يوافق معايير محاسبة القطاع العام الدولية  ،IPSASمجلة العلوم االقتصادية والتسيير
والعلوم التجارية ،الجزائر العدد  ،2016 ،15ص331
3
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 مستخدمو التقارير املالية والذين يتمثلون في متلقو الخدمات ،مزودو املوارد ،السلطة التشريعية ،أجهزة الحكومة
املختلفة ،الجمهور؛
 الخصائص النوعية للمعلومة املالية والتي تتمثل في:
 املالئمة
 القابلية للفهم
 التمثيل الصادق
 التوقيت املناسب
 القابلية للمقارنة
 القابلية للتحقق
أما فيما يخص التقارير املالية التي يجب على الوحدات (املنظمات) العامة إعدادها فهي محددة حسب هذا اإلطار كالتالي (الجعارات2018 ،ـ ،ص ص
: 1)89 ،88






قائمة املركز املالي (امليزانية)
تضم املوارد املالية لصالح املنشأة العامة والحقوق املترتبة عليها في تاريخ إعداد التقارير املالية؛
قائمة األداء املالي (جدول النتائج)
تضم معلومات عن تكاليف الخدمات التي تقوم بتقديمها ومصادر استرداد هذه التكاليف (اإليرادات) خالل فترة إعداد التقارير املالية؛
قائمة التدفقات النقدية
تتضمن معلومات عن أداء املنشأة املالي وسيولتها ووضعها من ناحية العسر املالي وكما تبين هذه القائمة كيفية استخدام النقدية خالل فترة
إعداد التقارير املالية بما في ذلك األموال املقترضة وكيفية سدادها؛
قائمة التغيرات في حقوق امللكية
تعرض التغيرات في بنودها في و تسوياتها في فترة إعداد القوائم املالية؛

 املالحظات (املالحق)
تتضمن إفصاحات إضافية مالية وغير مالية عن بنود القوائم املالية السابقة.
 .2تصنيف معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام
اصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام إلى حد اآلن  38معيارا خاص باملحاسبة في وحدات القطاع العام على أساس االستحقاق
ومعيارا واحدا خاص باملحاسبة في وحدات القطاع العام على األساس النقدي ويعمل املجلس على مطابقتها ومقارنتها قدر اإلمكان مع املعايير الدولية
إلعداد التقارير املالية من خالل تعديل نص هذه األخيرة بما يتالءم وخصائص النشاط في القطاع العام (السعيدي ،2016 ،ص2)111؛
وتصنف معايير املحاسبة في القطاع العام وفق أساس االستحقاق إلى:
 1.2معايير متعلقة بالقوائم املالية
وتحدد معايير عرض البيانات املالية الحكومية وكذا طريقة ،شروط وإعداد القوائم املالية الحكومية؛
 2.2معايير األصول امللموسة وغير امللموسة
وهي معايير تتناول متطلبات اإلفصاح عن طريق معالجة األصول امللموسة وغير امللموسة؛
 3.2معايير األدوات املالية
وهي توضح متطلبات اإلفصاح عن آليات معالجة البيانات املالية لألدوات املالية لوحدات القطاع العام وفق أساس االستحقاق؛
4.3املعايير املتعلقة املتبقية
وهي تتناول كيفيات تطبيق املعايير املتبقية غير تلك املدرجة في األصناف السابقة؛
فيما يتضمن املعيار املتعلق باألساس النقدي ،متطلبات إعداد التقارير املالية الحكومية لوحدات القطاع العام التي تتبنى األساس النقدي حيث ينقسم
هذا املعيار إلى جزئيين هما:
1

الجعارات خالد جمال ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 89 ،88
 22السعيدي أحمد يوسف ،نظام املحاسبة العمومية ومدى مالءمتها ملعايير املحاسبة العمومية الدولية  ،IPSASأطروحة دكتوراه ،جامعة البليدة  ،2الجزائر ،2016 ،ص111
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 جزء التزامي يتضمن متطلبات وشروط اإلفصاح عن املعلومات في البيانات املالية ذات الغرض العام التي يجب توافرها في القوائم املالية لوحدات
القطاع العام؛
 جزء غير التزامي يتضمن توصيات عن شروط اإلفصاح عن السياسات املحاسبية والتوضيحات اإلضافية التي يستحسن اإلفصاح عنها في القوائم
املالية.
والجدول التالي يلخص تصنيفات هذه املعايير
جدول ( : )1تصنيفات معايير املحاسبة في القطاع العام
رقم املعيار
01
02
06
10
14
18
24
31
33
34
35
37
38
07
08
11
12
13
16
17
19
21
26
31
36
15
28
29
30
03
04
05
09
20
22
23
25
27
32

التصنيف
معايير إعداد وعرض التقارير
عرض البيانات املالية
بيانات التدفق النقدي
البيانات املالية املوحدة واملفصلة
التقرير املالي في االقتصاديات ذات التضخم املرتفع
األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم والتقارير املالية
اإلفصاح القطاعي
عرض معلومات املوازنة في البيانات املالية
األصول غير امللموسة
تطبيق معايير املحاسبة الدولية املستندة ألساس االستحقاق ألول مرة
القوائم املالية املنفصلة (وهو معيار عوض املعيار  27ابتداء من )2017/01/01
القوائم املالية املوحدة
الترتيبات املالية املشتركة
اإلفصاح عن الحقوق في الوحدات األخرى
األصول
امللموسة وغير امللموسة
معايير
االستثمارات في املنشآت (الوحدات) الزميلة
الحصص في املشاريع املشتركة
عقود اإلنشاء
املخزون
عقود اإليجار
االستثمارات العقارية
املمتلكات :املنشآت واملعدات
املخصصات :االلتزامات واألصول الطارئة
انخفاض قيمة األصول غير املولدة للنقدية
انخفاض قيمة األصول املولدة للنقدية
األصول غير امللموسة
االستثمارات في الوحدات الزميلة والعقود املشتركة
معايير األدوات املالية
األدوات املالية :العرض واإلفصاح
األدوات املالية :العرض
األدوات املالية :االعتراف والقياس
األدوات املالية :اإلفصاحات
املعاييراملتبقية
السياسات املحاسبية :التغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء
آثار التغيرات في أسعار الصرف
تكاليف االقتراض
اإليراد في املعامالت التبادلية
اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة
حول
القطاع العام
اإلفصاح عن املعلومات املالية
اإليراد من املعامالت غير التبادلية
منافع املستخدمين
الزراعة
تقديم امتياز تقديم الخدمات
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املصدر :يوسف السعيدي أحمد ،نظام املحاسبة العمومية ومدى مالئمتها ملعايير املحاسبة العمومية الدولية  ،SAIPIأطروحة دكتوراه ،جامعة البليدة،2
الجزائر ،2016 ،ص -122ص.123

 .3مستويات وتجارب اعتماد املعايير الدولية ملحاسبة القطاع العام في العالم
شرعت  40دولة في عملية إصالح ملحاسبتها الحكومية عن طريق تبني معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام واالنتقال من محاسبة الصندوق
املرتكزة على األساس النقدي إلى محاسبة الذمة املالية التي ترتكز على أساس االستحقاق فيما يقارب تطبيقات املحاسبة املالية ،وتصنف الدول حسب
مستوى تقدمها في تطبيق هذه املعايير إلى أربعة مستويات كالتالي (بن يوسف ،2017 ،ص ص:1)284 ،283
 املستوى األول
يضم الدول األكثر تقدما في تطبيق املعايير الدولية في املحاسبة العمومية ومن هذه الدول نجد ،كندا ،نيوزيلندا ،استراليا؛
 املستوى الثاني
ويضم الدول التي أعدت مخططا محاسبيا يتماش ى وهذه املعايير في سنة  2006وباشرت العمل به على مستوى محاسبتها العمومية ومن بين هذه
الدول نجد :فرنسا ،اليابان ،ايطاليا؛
 املستوى الثالث
يتضمن الدول التي شرعت في إعداد مشروع مخطط محاسبي وفق معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام وأدخلت مجموعة تعديالت على
مستوى تشريعاتها القانونية ون هذه الدول :باكستان ،أفغانستان ،أذربيجان ،اندونيسيا ،لبنان ،منغوليا ،هولندا والنرويج؛
 املستوى الرابع
يتضمن الدول التي قررت االنتقال لتطبيق هذه املعايير إما تحت الضغط أو بتشجيع من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من بين هذه
الدول :الجزائر ،كينيا ،ألبانيا ،الهند؛
واملالحظ من خالل التعمق في االطالع على تجارب الدول التي تبنت أو أخذت بمعايير  IPSASهو أن أغلبها يسعى إلى تحقيق التقارب واالتساق بين
أنظمتها وبين هذه املعايير وذلك بالشكل الذي يسمح لها تقليل الفروقات والرفع من درجة شفافية وموثوقية البيانات املالية الحكومية؛
فبالنظر إلى التجربة الفرنسية نجد أن أول الخطى لتطوير نظام معلوماتها املحاسبية واملوازناتية الخاصة بالقطاع العام كان في سنة  2001أين قدم
القانون العام الفرنس ي للمالية في سنة  2001مجموعة معايير محاسبة وعددها سبعة عشر وكذا إطار مفاهيمي للتوفيق بين أساس االستحقاق
املحاسبي مع جوانب محددة من أنشطة املحاسبة الحكومية املركزية وتم االعتماد في ذلك على ما جاء به اإلطار املفاهيمي لكل من  IFRSوIPSAS؛
كما تم في هذا السياق تأسيس مجلس توحيد حسابات القطاع العام في  2008والذي أوكلت له مهمة وضع املعايير املحاسبية للمنظمات والوحدات
الحكومية التي تمول أساسا عن طريق التمويل العام ،وتواصلت هذه الحركية في السنوات املوالية التي تميزت بعمل فرنسا على السعي لتحقيق توحيد
محاسبتها الحكومية مع املعايير الدولية من خالل االستجابة للمشاورات القائمة مع مجلس ،IPSASBإال أن ذلك لم يمنع من وجود العديد من العوائق
التي تؤخر اعتماد معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام في فرنسا لعل من أبرزها خصوصية البيئة الفرنسية واالختالفات املحاسبية الثقافية
والقانونية وهو األمر الذي يؤثر على محاوالت التغيير الخارجي في األنظمة املحاسبية؛
أما فيما يتعلق بالتجربة األملانية فهي تختلف بصفة كبيرة عن الفرنسية ذلك أن املحاسبة في القطاع العام غير موحدة فنجد أن هناك مستويات
تطبق األساس النقدي بينما تطبق أخرى أساس االستحقاق ،كما أن عملية التطوير في محاسبة القطاع العام األملانية غير مرتبطة بتبني معايير
املحاسبة في القطاع العام؛
وترجع عملية إصالح املحاسبة العامة في أملانيا إلى  2003أين تم اعتماد التحول إلى أساس االستحقاق من خالل قانون اإلدارة املالية البلدية الجديدة
 NKF2والذي اشترط على جميع السلطات املحلية تغيير حساباتها بحلول 2009؛

 1بن يوسف خلف هللا ،معاش قويدر ،متطلبات تطبيق املحاسبة العمومية في الجزائر وفق معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام  ،IPSASمجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية –
العدد االقتصادي ،الجزائر ،العدد  ،31املجلد ،2017 ،2ص ص 284 ،283
Neue Kommunale Finanzmanagement
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وقد بنيت استطالعات للرأي أجريت في  2014أن هناك تحسن في البيانات املالية العامة واملقدمة وفق هذا القانون إال أنه يجب بذل املزيد من الجهود
للحصول على هذه البيانات في الوقت املناسب وكذلك العمل على تدليل العقبات التشريعية والقانونية األملانية التي تنظم املحاسبة في هذا البلد والتي
تحول دون قبول أملانيا بتوحيد محاسبتها مع معايير املحاسبة في القطاع العام (بالرقي ،2014 ،ص - 42ص .1)47

واقع نظام املحاسبة العمومية في الجزائر
يعتبر نظام املحاسبة العمومية اإلطار املنظم لعمليات تحضير وتنفيذ ومراقبة العمليات املالية للدولة فهو يعكس املسار املوازناتي للدولة ،ويضم هذا

النظام مجموعة من التشريعات واإلجراءات التي يستند عليها عند تنفيذ مختلف أعوان املحاسبة العمومية ملهامهم وسنحاول فيما يلي عرض
األطر القانونية والتنظيمية املنظمة للمحاسبة العمومية في الجزائر وكذا مختلف مكونات نظامها.
 .1اإلطار القانوني والتنظيمي لنظام املحاسبة العمومية في الجزائر
وضع املشرع الجزائري إطارا قانونيا وتنظيميا خاصا باملحاسبة العمومية وهو األساس الذي تعتبر من خالله املحاسبة العمومية في الجزائر مادة قانونية
بامتياز يتم من خاللها ضبط كيفيات تداول املال العام وتحديد مهام ومسؤوليات األعوان املكلفين بتنفيذ عمليات وتطبيق إجراءات هذا النظام؛
ويقوم نظام املحاسبة العمومية بمتابعة واثبات العمليات املالية وإعداد التقارير والقوائم املالية لنشاط وحدات القطاع العام وفي هذا اإلطار يجب أن
يصمم النظام املحاسبي العمومي بشكل ينسجم واملتطلبات الدستورية والقانونية والتعليمات املالية ليبين مدى التزام وحدات القطاع العام التشريعية
واملالية املطبقة (عباس ،2008 ،ص2)23؛
وقد كان نظام املحاسبة العمومية في الجزائر قبل االستقالل محكوما بنصوص التشريعات والتنظيمات الفرنسية لهذا عملت الجزائر غداة استقاللها
على وضع نصوص تنظيمية تعوض تلك املطبقة في الحقبة االستعمارية ،فباإلضافة إلى األحكام التي تصدر في قوانين املالية وقوانين املالية التكميلية
والتي تعتبر مصادر أساسية للتشريع في نظام املحاسبة العمومية في الجزائر( مغني ،2017 ،ص ،3)73نجد النصوص التشريعية والتي يمكن سردها فيما
يلي (شالل ،2014 ،ص - 98ص :4)99
 القانون  17-84املؤرخ في  1984/07/07املتعلق بقوانين املالية املعدل واملتمم؛
 القانون  21-90املؤرخ في  1990/08/15املتعلق باملحاسبة العمومية؛
 األمر رقم  20-95املؤرخ في  1995/07/17املتعلق بمجلس املحاسبة؛
 املرسوم التنفيذي رقم  311-91املؤرخ في  1991/0/07املتعلق بإجراءات تعيين واعتماد املحاسبين العموميين؛
 املرسوم التنفيذي رقم  312-91املؤرخ في  1991/09/07املتعلق بتحديد إجراءات األخذ بمسؤولية املحاسب العمومي؛
 املرسوم التنفيذي رقم  313-91املؤرخ في  1991/09/07املتعلق بمراحل وإجراءات مسك محاسبة اآلمرين بالصرف واملحاسبين العموميين؛
 املرسوم التنفيذي رقم 314-91املؤرخ في  19914/09/07املتعلق بتحديد إجراءات تسخير املحاسب العمومي من طرف اآلمر بالصرف؛
 املرسوم التنفيذي رقم  19-92املؤرخ في  1992/01/09املتعلق بإجراءات الدفع عن طريق خطاب االعتماد لنفقات الدولة والجماعات املحلية
والوحدات العمومية ذات الطابع اإلداري؛
 املرسوم التنفيذي رقم  26-92املؤرخ في  1992/01/13واملتعلق بالحساب الجاري للمحاسب العمومي والوكاالت املالية؛
 املرسوم التنفيذي رقم  108-93املؤرخ في  1993/05/05املتعلق بتحديد إجراءات فتح وتنظيم وتسيير الوكاالت املالية للنفقات واإليرادات؛
1

بالرقي تيجاني وآخرون ،دراسة مقارنة بين التجربة األملانية والفرنسية في اعتماد معايير املحاسبة  ،IAS-IFRS-IPSASامللتقى الدولي حول دور معايير املحاسبة الدولية IAS,

 IFRS, IPSASفي تفعيل أداء املؤسسات والحكومات ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،نوفمبر  ،2014ص ص ( 47-42بتصرف)

 2عباس الرماحي نواف حممد ،احملاسبة احلكومية ،دار الصفاء ،األردن ،2008 ،ص23
 3مغين اندية ،دراسة وتقييم نظم احملاسبة العمومية يف اجلزائر على ضوء املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام  ،IPSASأطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر،3
اجلزائر ،2017 ،ص73
 4شالل زهري ،آفاق إصالح نظام احملاسبة العمومية اجلزائري اخلاص بتنفيذ العمليات املالية للدولة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بومرداس ،اجلزائر ،2014 ،ص
98،99
314
Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018

عبدوس إميان

اجتاهات عصرنة نظام احملاسبة العمومية يف اجلزائر للتوافق ومعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام IPSAS

 املرسوم التنفيذي رقم  286-97املؤرخ في  1997/07/04املتعلق بتحديد إجراءات االلتزام وتنفيذ النفقات العمومية واملحدد لصالحيات
ومسؤوليات اآلمرين بالصرف؛
 املرسوم التنفيذي رقم  227-98املؤرخ في  1998/07/13املتعلق بنفقات التجهيزات العمومية؛
 املرسوم التنفيذي رقم  31-01املؤرخ  2001/11/10املتعلق بتحديد إجراءات مراقبة استعمال إعانات الدولة للجماعات املحلية والجمعيات
والتنظيمات؛
كما تختص وزارة املالية وعن طريق املديرية العامة للمحاسبة بإصدار اللوائح التطبيقية ذات الطابع التقني املتعلقة بالقيود املحاسبية للعمليات املالية
للدولة مع احترام متطلبات القوانين واملراسيم التنفيذية املتعلقة باملحاسبة العمومية والتي ذكرت سابقا.
 .2التنظيم التقني للمحاسبة العمومية في الجزائر
تعمل املحاسبة العمومية في الجزائر وفق نظام يضمن سير العمل حسب الطرق واآلليات املعروفة لتحقيق أهداف معنية بحيث يراعي
خصوصيتها ،ويعتبر من أنظمة املحاسبة الخاصة التي تستعمل إجراءات محاسبية منظمة وفق القوانين ومثبتة في الدفاتر والسجالت املحاسبية وذلك
حماية للمال العام والوصول إلى تقديم بيانات مالية تعكس نتائج نشاطات القطاعات العامة ويمكن عرض عناصر هذا النظام في الشكل املوالي:
شكل ( :)1عناصر النظام املحاسبي العمومي في الجزائر
القوانني والتشريعات السارية املفعول
مدخالت النظام
املستندات املحاسبية

مخرجات النظام
التقارير والقوائم املالية

العمليات املحاسبية
السجالت والدفاتر

الرقابة
املصدر :لعاليبية مالك ،زرقين عبود ،متطلبات إصالح نظام املحاسبة العمومية في الجزائر بما يوافق معايير محاسبة القطاع العام  ،SAIPIمجلة العلوم
االقتصادية والتسييروالعلوم التجارية ،الجزائر ،العدد ،2016 ،15ص.330

 1.2الدفاتر والسجالت املحاسبية
إن خاصية املحاسبة العمومية تقتض ي تصميم دفاتر وسجالت محاسبية بشكل يجعلها مالئمة لنشاط وحدات القطاع العام املختلفة حيث تتولى
وزارة املالية مهمة إصدار تعليمات خاصة بإجراءات استخدام وحفظ الدفاتر والسجالت؛
حيث أن املجموعة الدفترية واملستندية تعد املصدر األساس ي للمعلومات الفعلية التي تعد على أساسها التقارير بجميع أنواعها لذلك فهي وفي حالة
كانت متطورة ستساعد من حصر التكاليف الفعلية لألنشطة واملشروعات الحكومية (شالل ،2014 ،ص1)139؛
وتخضع عملية مسك السجالت املحاسبية بمختلف أنواعها إلى قواعد صارمة على املحاسبين العموميين احترامها والتي يمكن تلخيصها في العناصر
التالية :
 تحفظ سجالت املحاسبة ملدة  10سنوات؛
 تكون صفحات سجالت املحاسبة مرقمة تسلسليا ومختومة بختم اإلدارة املكلفة بتسييرها؛
 تجنب املحو والشطب؛
 عند التصحيح يجب إثبات العملية بختم وتوقيع املسؤول عن مسك هذه السجالت.
وتتنوع السجالت والدفاتر املحاسبية املعتمدة في الجزائر إلى (لعاليبية ،2016 ،ص: )329
2

 مستخرج العمليات املالية؛
 الدفتر العام؛
1

شالل زهير ،نفس املرجع السابق ،ص139
 2لعاليبية مالك ،زرقين عبود ،مرجع سبق ذكره ،ص329
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اجتاهات عصرنة نظام احملاسبة العمومية يف اجلزائر للتوافق ومعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام IPSAS

 سجل الحسابات العام؛
 ميزان الحسابات الشهرية؛
 حساب التسيير.
كما يستعمل املحاسب العمومي بطاقة النفقات واإليرادات عند إجراء أي قيد محاسبي العمليات املالية حيث تعتبر البطاقات الوسيلة األساسية
إلثبات قيود الحسابات الدائنة واملدينة ،كما تتم االستعانة ببطاقة التسوية من اجل إلغاء قيد محاسبي خاطئ أو تصحيح األخطاء مع ضرورة إرفاقها
بالتبريرات املوضحة ألسباب إلغاء القيود املحاسبية األصلية.

 2.2املستندات ذات الطابع اإلحصائي
تلعب السجالت والبيانات اإلحصائية دورا هاما ومكمال للدفاتر والسجالت النظامية ،وتنقسم هذه املستندات إلى (شالل ،2014 ،ص: )143
1

 الوضعية املختصرة لعمليات الخزينة؛
 الحساب الختامي للدولة؛
 الوضعية الشهرية والسنوية لتنفيذ ميزانية التسيير؛
 الوضعية الشهرية والسنوية لتنفيذ ميزانية التجهيز.
 3.2تنظيم الدورة املستندية
ترتبط املستندات املحاسبية فيما بينها لتشكل نظاما متكامال يسمح بعرض نتائج وحدات القطاع العام وإعداد الحساب الختامي للدولة ويوضح
الشكل التالي تنظيم هذه الدورة حسب نظام املحاسبة العمومية في الجزائر.
شكل ( :)2الدورة املستندية لنظام املحاسبة العمومية في الجزائر
مستندات ذات طابع
محاسبي

سجل الحسابات
العام

دفتر اليومية
مستندات ذات

طابع حماسيب
ميزان املراجعة

الحساب الختامي للدولة

بطاقة النفقات

سجلحساب التسيير

احلساابت العام

اليومية
الوضعية دفرت
للخزينة العمومية
املختصرة
العامة

الوضعية املختصرة لنفقات التجهيز

مستخرج العمليات
اليومية

بطاقة اإليرادات

مستندات ذات
طابع إحصائي

لنفقات التسيير
الوضعية الشعرية
مستخرج

العمليات اليومية

املصدر :زهير شالل ،آفاق إصالح نظام املحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات املالية للدولة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بومرداس ،الجزائر،
 ،2014ص 146
العامة

 4.2تنظيم اإلدارة املالية
هي اإلدارة التي توكل لها مهمة اإلشراف على تنفيذ ومراقبة العمليات املالية ،ولعل تطبيق مبدأ الفصل بين مهام اآلمر بالصرف واملحاسب
العمومي له تأثير كبير على تنظيم الوحدات الحكومية وهما العونين اللذان يكونان تحت إشراف سلطتين مختلفتين؛
وتنظم اإلدارة املالية في الجزائر أوال عن طريق تطبيق نظام املركزي للخزينة والذي يسمح بدمج وتركز املحاسبة بصفة تدريجية على مرحلتين األولى
بتجميع ومراقبة وتدقيق العمليات التي بقوم بها املحاسبين الثانويين من طرف املحاسب الرئيس ي ثم إرسال هذه الحسابات إلى العون املحاسبي املركزي
 1شالل زهير ،نفس املرجع السابق ،ص143
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الذي يقوم بدمجها إلعداد الحساب الختامي للدولة ،وثانيا عن طريق إتباع إجراءات إقفال وإيداع الحسابات الخاصة بكل سنة مالية تبدأ في 01/01
وتنتهي في  12/31بحيث تودع الحسابات لدى مجلس املحاسبة في أجل أقصاه  30جوان من السنة املوالية للميزانية املقفلة.
 .3عرض مجموعة حسابات الخزينة
يتم عرض هيكلة الحسابات الخاصة بمحاسبة الدولة من خالل حسابات املدونة التي يتم فيها تسجيل العمليات املنجزة من قبل الخزينة
العمومية (1)Ministère des finance, 1998, p6حيث تعتبر هذه الحسابات بمثابة دليل حسابات الخاص باملحاسبة العمومية في الجزائر.
وتعد هذه املدونة واملعروفة بمدونة حسابات الخزينة  TCN2املرجع األساس ي الذي يستند عليه املحاسب العمومي في تسجيله لقيود العمليات املالية
الخاصة باألموال العمومية في الجزائر3؛
 1.3تقسيمات مجموعة حسابات الخزينة
تحتوي مدونة الحسابات على  09مجموعات كل مجموعة تنقسم إلى عدد من الحسابات العامة والتي تنقسم إلى حسابات رئيسية هذه األخيرة
تتفرع هي األخرى إلى حسابات فرعية ويمكن توضيح هذه املجموعات فيما يلي (:4)Ministère des finances, p5
املجموعة األولى :حسابات عمليات الصندوق واملحفظة Comptes caisse et portefeuille
املجموعة الثانية :حسابات عمليات املوازنة Operations budgétaires
املجموعة الثالثة :حسابات عمليات الخزينة Opérations du trésor
املجموعة الرابعة :حسابات خاصة بالعمليات األخرى ومراسلي الخزينة Les correspondants au trésor
املجموعة الخامسة :حسابات عمليات للترتيب Operations a classer
املجموعة السادسة :حسابات النتائج Résultats
املجموعة السابعة :حسابات الديون املضمونة من طرف الدولة Dettes garantie par l’état
املجموعة الثامنة :حسابات حقوق الدولة Créances diverses de l’état
املجموعة التاسعة :حسابات القيم غير الفاعلة
بالنسبة للمجموعة التاسعة هي مجموعة خاصة بالحسابات التي ال تتعلق بمحاسبة األموال وال تظهر في امليزان العام لحسابات الخزينة وإنما توضع في
ميزان خاص يطلق عليه املحاسبة الخاصة.
وتهتم بتسجيل العمليات املالية املتعلقة باألوراق املالية املوجودة في املحفظة املالية لخزينة الدولة سواء من التي تم إصدارها أو توظيفها.
يستند النظام املحاسبي العمومي في الجزائر والذي تم تصميمه باالعتماد على النظام املحاسبي الفرنس ي الذي كان ساريا بعد االستقالل على األساس
النقدي الذي يركز على مراقبة وتدقيق حركة التدفقات النقدية الناتجة عن تنفيذ امليزانية العامة  ،واملالحظ في هذه الحسابات أنها ال تضم مجموعات
خاصة بحسابات االستغالل أو األرباح ذلك أنها موجهة أساسا لتسجيل عمليات الوحدات واملنظمات الحكومية التي ال تهدف إلى تحقيق الربح وإنما
تعتمد على مخصصاتها من امليزانية العامة لدولة لتمويل إنفاقها (شالل ،2014 ،ص5)153؛
كما أن تصميم النظام املحاسبي العمومي بهذه الطريقة كان من اجل السماح بتطبيق رقابة اكبر على التدفقات النقدية للخزينة العمومية والتي لها تأثير
مباشر على املوجودات املالية للدولة.
 2.3خصائص مجموعة حسابات الخزينة
6
تختص املحاسبة العمومية في الجزائر والقائمة على أساس مدونة الحسابات بما يلي (السعيدي ،2015 ،ص : )26
 تسجيل عمليات تسديد النفقات وتحصيل اإليرادات املسجلة في امليزانية العامة للدولة وفي الحسابات الخاصة للخزينة؛
 تسجيل عمليات الخزينة والتي تشمل على قيد مدخالت ومخرجات الصندوق والتحويالت املالية ،إضافة إلى عمليات إصدار وتسيير القروض
واملديونية وتسيير التدفقات النقدية لفائدة الهيئات املكتتبة لدى الخزينة العمومية؛
 تسجيل حركة األموال والقيم بين املحاسبين العموميين لصالح الخزينة العمومية؛
 بيان النتائج املالية لتنفيذ امليزانية العامة للدولة والعمليات املالية للخزينة؛

Ministère des finances, nomenclatures des comptes du trésor, direction général de trésor, Algérie, 1998, p6

1

Nomenclature Comptes de Trésor

2

 3متضمنة في التعليمة العامة رقم  16لوزارة املالية الصادرة في 1968/10/12
4
Ministère des finances, instruction générale sur la comptabilité du trésor, sous direction de la documentation, tome I, p5
5
شالل زهير ،مرجع سبق ذكره ،ص( 153بتصرف)
 6السعيدي أحمد يوسف ،ضرورة تحديث نظام املحاسبة العمومية في الجزائر ،مجلة االقتصاد والتنمية البشرية ،العدد ،5املجلد ،2015 ،2ص26
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 بيان الوضعية املالية الدائنة واملدينة للدولة.
 .4نقائص نظام املحاسبة العمومية في الجزائر
رغم التعديالت التي عرفها نظام املحاسبة العمومية املبني على أساس مدونة حسابات الخزينة ملحاولة تكييفه واملتطلبات الحديثة لنشاط وحدات
القطاع العام إال انه بقي عاجزا عن تأدية الدور املنوط به وذلك يرجع لقصوره ومحدوديته في عدة جوانب نذكر منها (خبيطي ،2014 ،ص:1)803

 1.4عدم إعطاء نظرة شاملة حول الذمة املالية للدولة
حيث تقتصر عملية التقييد املحاسبي في إطار املحاسبة الحالية للدولة على تسجيل عمليات الصندوق أي التي تتعلق فقط بتحصيل اإليرادات
وتنفيذ النفقات املدرجة ضمن ميزانية الدولة املحددة في قوانين املالية وهو ما يقوم عليه األساس النقدي ومنه إهمال عناصر الذمة املالية للدولة من
أمالك عقارية ومنقولة وحقوق الدولة وديونها التي تتم متابعتها عادة خارج اإلطار املحاسبي وهو ما أدى إلى سوء تسيير عناصرها؛
 2.4طريقة ترقيم حسابات املدونة
ترقيم مجموعة مدونة حسابات الخزينة بشكل خطي أثر سلبا على تجانس ووحدة املدونة مما صعب عملية التكيف مع التعديالت املتكررة التي
تفرضها العمليات الجديدة والتغيرات في نشاط الدولة ،كما أن األعداد الكبيرة التي أصبحت تتكون منها حسابات هذه املدونة صعب من مهمة املحاسب
في تسجيل العمليات املالية لصعوبة معرفة الحساب املطابق لكل عملية؛
 3.4صعوبة تركيزوتجميع املعلومات املحاسبية:
تجميع وتركيز املعلومات املحاسبية ال يتماش ى والتقنيات الحديثة التي تتطلب وجود نظام إعالم آلي يقوم بتجميع مختلف املعطيات املحاسبية
املتواجدة على مستوى كل مراكز التسجيل املحاسبي بل أن عملية التركيز في اغلب األحيان ال تتم في اآلجال املناسبة مما يؤدي إلى تأخر في الحصول على
املعلومات التخاذ القرارات وهو ماال يخدم الجهود الرامية إلى تجسيد سياسة عقلنة وترشيد النفقات العمومية وكذا تحقيق التسيير الفعال للمالية
العمومية؛
 4.4تعقيد الوثائق املحاسبية
حيث أن مجمل الوثائق املحاسبية الواجب توفرها في إطار املدونة تتميز بتعقيدها وعدم سهولة استغاللها؛
 5.4عدم توفرقيود محاسبية ملتابعة استهالك االعتمادات املالية
حيث تتم متابعتها في سجالت غير سجالت املحاسبة وذلك عن طريق القيد الوحيد رغم أنها تتم بصفة آلية وفق تبويبات امليزانية ،مما ينتج عنه
عبء إضافي على املحاسب العمومي في غياب حسابات مخصصة لقيد هذه العمليات؛ وبالتالي فإن مخرجات النظام املحاسبي العمومي ال توفر بيانات
مالية مفيدة في مجال تقييم أداء وحدات القطاع العام في استغالل املوارد املالية املتاحة وقياس التكاليف؛
باإلضافة إلى ما سبق نجد أن من نقائص نظام مدونة حسابات الخزينة ما يلي:
 االعتماد على الجداول اإلحصائية خارج املحاسبة من أجل إعداد القوائم املالية الحكومية والحساب الختامي للدولة؛
 االعتماد على استعمال القيود باملبالغ السالبة عند تصحيح األخطاء دون اللجوء إلى القيود العكسية إللغاء العمليات الخاطئة؛
 عدم توفر حسابات لقيد حجم وقيمة مخزون وحدات القطاع العام؛
 يتغاض ى نظام املحاسبة العمومية عن تسجيل املمتلكات العينية واستثمارات الدولة ،إلى جانب عدم تطبيق مبدأ الحقوق املثبتة للدولة.
مما سبق يتضح أن نظام املحاسبة العمومية الجزائري ونظرا العتماده على األساس النقدي في تسجيله للعمليات املالية للدولة وإغفاله أساس
االستحقاق فهو ال يسمح بتوفير مخرجات مالية حكومية تواكب التطورات الحاصلة على مستوى اإلفصاح واإلبالغ املالي ،هذا ما دفع بالجزائر إلى وضع
مشاريع إصالح لنظام محاسبتها الحكومي بشكل يسمح لها رفع جودة قوائمها وتقاريرها املالية و توفير األرضية الالزمة لتحقيق للرقابة على تسيير املال
العام.

دراسة مشاريع عصرنة نظام املحاسبة العمومية في الجزائر
سعت الجزائر إلى األخذ بالعديد من مشاريع إلصالح نظام محاسبتها العمومية للتماش ي والتطورات الحاصلة على مستوى العالم وكذا ومعايير املحاسبة
الدولية في القطاع العام ،خاصة بعد أن اعتمدت نظاما محاسبيا ماليا خاصا باملحاسبة العامة والذي تبنى في طياته معايير املحاسبة الدولية IAS/IFRS
في  2010وسنحاول من خالل ما يلي التطرق إلى أهم مشاريع اإلصالح لنظام املحاسبة العمومي في الجزائر وهذا تقييم هذه اإلصالحات ومدى تماشيها مع
ما جاءت به معايير .SAIPI
 1خبيطي خضري ،يونس مونة ،مرجع سبق ذكره ،ص 803
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 .1عرض مشاريع إصالح نظام املحاسبة العمومية في الجزائر
 1.1مشروع املخطط املحاسبي للدولة
في إطار حركة إصالح مؤسسات الدولة ،قامت وزارة املالية في 1995عن طريق املديرية العامة للمحاسبة بتشكيل لجنة عمل مكونة من أخصائيين
محليين في ميدان املحاسبة العمومية مع االستعانة بخبرات أخصائيين فرنسيين وباالستفادة من تجارب الدول املتقدمة في هذا املجال ،بتقديم مشروع
إصالح لنظام محاسبتها العمومية بشكل يجعله أداة فعالة لتحقيق الرشادة واالقتصاد في تسيير املوارد العمومية والشفافية واإلفصاح الشامل
والدقيق عن نتائج نشاط وحدات القطاع العام (براضية ،2016 ،ص1)139؛
ولقد سمحت نتائج املناقشات والتي جرت مع مختلف الدوائر الوزارية حول موضوع إصالح محاسبة الدولة بإعطاء الضوء األخضر لفوج العمل من
أجل االنطالق في املرحلة املوالية من التحضير وهي الصياغة التقنية للقواعد املحاسبية ،لذا برمجت مجموعة من األعمال التي كانت كما يلي(براضية،
:2)139 ،2016
 تصور مشروع إصالح نظام املحاسبة العمومية
وفي هذا اإلطار تم تحديد معالم مشروع النظام وفق فكرة أساسية هي االنتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذمة املالية والخروج بنتائج
تكون بمثابة انطالق لتحديد القواعد املحاسبية لنظام املحاسبة العمومية؛
 الصياغة التقنية لقواعد مشروع النظام املحاسبي للدولة ACP

من خالل صياغة القواعد املحاسبية والتركيز على حسابات املخطط املحاسبي للدولة ومختلف الجداول املرفقة له وتحضير التعليمة املتعلقة به؛
 اختبار مشروع نظام املحاسبة العمومية
بعد تحديد صياغة القواعد املحاسبية لحسابات مشروع النظام املحاسبي للدولة ،تم التفكير في وضع مشروع املخطط وكذا الجداول املوافقة حيز
االختبار وذلك من أجل التأكد من صالحية املشروع للتطبيق على أرض الواقع.
وقد شرع ابتداء من  09جويلية  2000في اختبار حسابات املخطط املحاسبي للدولة املوافقة لحسابات املدونة الحالية للخزينة على مستوى الخزينة
الوالئية للواليات التالية :بومرداس ،تيبازة ،تيزي وزو ،بجاية ،غرداية وميلة (3)Ministère des finance, 2002, p5؛
وتم تعميم العمل باملخطط الجديد على كافة واليات الجزائر في مرحلته الثانية بعد سنة من اختباره على الواليات السابقة ،وقد شهدت كال املرحلتين
مسك املحاسبة وفق مدونة حسابات الخزينة وهي املحاسبة القانونية نظرا لعدم اعتماد املخطط بصفة نهائية ،وكذا مسك محاسبة وفق املخطط
املحاسبي للدولة بصفة تجريبية؛ وهي املرحلة التي شهدت كذلك تنصيب جهاز تنظيمي لتسهيل مراقبة وتنسيق عمليات االختبار.
إن عملية االختبار بينت وجود مجموعة من املشاكل والصعوبات والتي رجعت أساسا إلى صعوبة استيعاب اإلجراءات املحاسبية الجديدة املتعلقة
بالحقوق املثبتة للدولة (محاسبة الذمة املالية) وانشغال املحاسبين لعمليات التحصيل والتي تتصف هي األخرى بتعقيدها وثقل اإلجراءات املرافقة لها
على حساب اختبار قواعد املخطط املحاسبي للدولة (.4)Ministère des finance, 2002, p6
 2.1أسباب عدم نجاح مشروع املخطط املحاسبي للدولة
إن عملية تبني املخطط املحاسبي للدولة والذي يعتبر أولى الخطى املكرسة لتطوير نظام املحاسبة العمومية في الجزائر لم يستمر ،حيث اقتصر تطبيقه
على املرحلة التجريبية ليتم التخلي عنه نتيجة عدة أساب لعل من أهمها (السعيدي ،2015 ،ص:5)31
 التأخر في تبني مشروع إصالح نظام املوازنة العامة للدولة وهو ما أدى على عدم التوافق بين حسابات املوازنة وحسابات املخطط املحاسبي
للدولة؛
 عدم وجود إطار قانوني جديد للمحاسبة العمومية يسمح بتحديد إجراءات وطرق العمل ملسايرة نجاح تطبيق عمل هذا املشروع ونخص بالذكر
قانون املحاسبة العمومية الذي لم يشهد أي عمليات تعديل؛
 عدم توفر معلومات كافية عن كل االستثمارات (التثبيتات) لدى املديرية العامة لألمالك الوطنية التابعة لوزارة املالية وصعوبة تحديد القيمة
الحقيقية لها؛
 1براضية حكيم ،اعتماد املعايير الدولية ملحاسبة القطاع العام لدعم الشفافية ،املساءلة والرقابة على املال العام ،مجلة أداء املؤسسات الجزائرية ،الجزائر ،العدد،2016 ،10
ص139
 2براضية حكيم ،نفس املرجع السابق ،ص139
3
Ministère des finances, communication portant sur la reforme de la comptabilité de l’état, direction générale de la
comptabilité, Algérie, 2005, p5
 5السعيدي أحمد يوسف ،ضرورة تحديث نظام املحاسبة العمومية في الجزائر ،مرجع سبق ذكره ،ص31

Ministère des finances, idem, p6
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 صعوبة التسجيل املحاسبي لالستثمارات املتنازل عنها بسبب تعقيد اإلجراءات املرافقة لها وتوزعها على عدة إدارات ما يصعب عملية تجميع
املعلومات املرتبطة بها؛
1
هذا إضافة إلى (السعيدي ،2016 ،ص: )193
 عدم مالئمة اإلطار الذي بني عليه هذا املخطط مع ما جاءت به معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام ،ذلك أنه اعتمد في وضعه على املخطط
املحاسبي الوطني الخاص بالوحدات واملؤسسات االقتصادية والذي تم االستغناء عنه في سنة  ،2010هذا املخطط الذي كان هو اآلخر ال
يستجيب ملعايير املحاسبة الدولية IAS/IFRS؛
 عدم مرافقة هذا املخطط بتعليمات تشرح عمليات تنفيذه وكيفيات معالجة االستثمارات واملخزونات؛
 لم يتم األخذ بمحاسبة االعتمادات املالية في هذا املخطط وهو ما ال يسمح له بتحقيق اإلفصاح املحاسبي عن حجم االعتمادات املستهلكة
واملتبقية خالل السنة املالية؛
 عدم تحديد برنامج زمني يحدد مراحل اإلصالح وإجراءات التخلي عن النظام القديم ومعالجة الفروقات الناتجة عن هذا االنتقال؛
 عدم االنتهاء من إعداد النظام اآللي لتسجيل العمليات املالية واملعالجة اآللية لدمج العمليات على املستوى املركزي.
إن عدم تكييف البيئة الالزمة لتبني هذا املخطط بشكل نهائي حال دون نجاح مشروعه رغم التحديثات التي جاء بها والتي كانت ستؤدي في حال تطبيقها
بصورة جيدة إلى الرفع من جودة النظام املحاسبي العمومي ومنه مخرجاته وتقاريره املالية ،هذا إضافة إلى كون تبني الجزائر ملخطط اإلصالح كان تحت
وقع الضغوطات التي مارسها صندوق النقد الدولي في تلك الفترة من أجل تمكينه من الحصول على معلومات حول املالية العامة للدولة التي تسمح
بإعطاء صورة واضحة عن مدى إمكانية التزام الجزائر بتسديد ديونها الخارجية  ،لهذا عملت الجزائر على طرح مشروع آخر لعصرنة نظام محاسبتها
يتماش ى ومعايير املحاسبة الدولية في القطاع العام.
 .2مشروع عصرنة نظام املحاسبة العمومية على ضوء معايير املحاسبة في القطاع العام
من خالل هذا املشروع ستحاول الجزائر اعتماد تطبيق املعايير الدولية في تنظيم العمل املحاسبي في القطاع العام وذلك من خالل البدء بعملية إصالح
لنظامها املوازناتي كخطوة أولى يتبعها برنامج إصالح متكامل للنظام املحاسبة العمومية.
 1.2مشروع عصرنة النظام املوازناتي
تم البدء في مشروع عصرنة أنظمـ ـ ـ ـ ــة املوازنـ ـ ـ ـ ــة في سنة  2005حيث أبرمت وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ــة عقدا مع مكتب استشارات كندي  CRC-SOGEMAمن
أجل وضع تصور شا مل إلصالح املالية العمومية وذلك في إطار القرض املقدم من طرف البنك العالمي  Crédit N°7047-ALحيث تم بعد االنتهاء من
األشغال صياغة أهم محاور املشروع والتي كانت كالتالي (حاج جاب هللا ،2014 ،ص:2)777
 الجوانب املتعلقة باملوازنة
تضمنت وضع نظام جديد لتسيير النفقات يشمل أبعاد نظام املحاسبة الثالثة املتمثلة في كل من املوازنة ،املحاسبة والرقابة على النفقات العمومية
حيث تمت صياغة ذلك في:


إعداد امليزانية وفق نظام متعدد السنوات؛



تحسين عرض ونشر امليزانية العامة للدولة؛



تطوير وظيفة االستشارة لوزارة املالية؛



إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية؛



إدراج نظام محاسبة الذمة املالية.

 الجوانب املتعلقة باإلعالم اآللي ونظام املعلومات والتي شملت


إعداد مخطط توجيهي لإلعالم اآللي الخاص بوزارة املالية؛

 إعداد وتطوير نظام مدمج لعملية التسيير املوازناتي؛
 تحسين الهياكل التكنولوجية من خالل إنشاء مديرية مركزية لإلعالم اآللي.
بعد صياغة محاور املشروع تم تكليف نفس املكتب بإنجاز كل من الجانب األول والثاني من املشروع.

1

السعيدي أحمد يوسف ،نظام املحاسبة العمومية ومدى مالءمتها ملعايير املحاسبة العمومية الدولية  ،IPSASمرجع سبق ذكره ،ص193
2
حاج جاب هللا أمال ،واقع نظام املحاسبة العمومية في الجزائر وآليات التطوير ، ،امللتقى الدولي حول دور معايير املحاسبة الدولية  IAS, IFRS, IPSASفي تفعيل أداء املؤسسات
والحكومات ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،نوفمبر  ،2014ص777
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 محور تحسين عرض ونشر امليزانية العامة للدولة
أعد مكتب االستشارات الكندي في  2006تطبيق خاص باإلعالم اآللي تحت اسم ''التسيير الحكومي املدمج للموازنة ''  ،''DURGISكما تضمن
املشروع استحداث جدولين جديدين ( )02لعرض امليزانية العامة للدولة ،فباإلضافة للجدول األول الذي يتضمن اإليرادات والجدول الثاني الذي أصبح
يجمع كل من نفقات التسيير والتجهيز بعد أن كانا يقدمان في جدولين منفصلين وجدوال ثالثا خاصا برخص االلتزام ،باإلضافة إلى إدراج ثالثة ( )03وثائق
جديدة تتضمن أولها امليزانية الرئيسية لنفقات الدولة التي تسمح بالعرض املبسط للميزانية والثانية التي تتضمن تقرير عن األولويات والتخطيط حيث
توضح بعض املعلومات املتضمنة في قانون املالية وذلك لتحقيق بعض الشفافية أما الوثيقة الثالثة فهي خاصة بميزانية النفقات للمصالح غير املمركزة
(مغني ،2017 ،ص 2)158؛
كذلك يقترح املشروع تغيير املدونة الحالية لحسابات امليزانية بنظام تصنيف جديد يضمن تناسقها مع حسابات املحاسبة ومنه ضمان رقابة مالية
فعالة ،هذه التصنيفات هي أربعة تضم تصنيف حسب النشاطات ،التصنيف اإلداري ،تصنيف حسب الطبيعة االقتصادية للنفقة وتصنيف وظيفي.
1

3

 إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية (حاج جاب هللا ،2014 ،ص)779
تم تكليف مكتب استشارات فرنس ي  GIP-ADTETEFمن أجل وضع اإلطار الالزم الذي يسمح بتحسين فعالية ومرونة النفقة من خالل تقليص
اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتنفيذ العمليات املالية للدولة ،وقد شرع في انجاز هذا الجزء من اإلصالحات في سنة  ،2007حيث قام مكتب الدراسات
بتحليل وتشخيص واقع املحاسبة املطبق ومختلف جوانبه التنظيمية والتقنية مع تحديد أسباب فشل تطبيق املخطط املحاسبي لسنة  2002وهو
األساس الذي تم اعتماده لوضع إستراتيجية تقوم على:
 وضع تصور جديد إلجراءات تنفيذ النفقات العمومية؛
 االنتهاء من صياغة مخطط محاسبي جديد للدولة؛
 إعادة تنظيم مصالح وزارة املالية والوزارات املنفقة حول اإلجراءات الجديدة.
 2.2مشروع عصرنة النظام املحاسبي
ملسايرة اإلصالح املوازناتي وحتى تتفادى األسباب التي أدت إلى فشل تطبيق املخطط املحاسبي للدولة لسنة  ،2002باشرت الجزائر عملية عصرنة
املخطط املحاسبي الجديد للدولة من خالل تحديث املخطط ا لقديم وتكييفه ليتماش ى ومعايير املحاسبة الدولية في القطاع العام ،حيث تم إطالق
مرحلة انتقالية لتنفيذ املخطط وفق الرؤية التي جاء بها مشروع عصرنة املوازنة العامة للدولة؛
وقد قدم مكتب الدراسات الفرنس ي من خالل االستشارة التي كلف بها إلعادة هيكلة إجراءات النفقة العمومية التقارير والنتائج التالية:
 مخطط توجيهي لتكييف املعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام مع الواقع املحاسبي الجزائري؛
 مشروع هيكلة حسابات الدولة؛
 مشروع املخطط املحاسبي الجديد للدولة؛
 مخطط الكتابات املحاسبية.
كما تم وضع لجنة لصياغة ''مرجع املعايير املحاسبية'' يتماش ى مع النظام املحاسبي العمومي الجزائري وذلك في إطار ما يعرف بجزأرة املعايير املحاسبية
الدولية في القطاع العام ،وفي هذا اإلطار أشرفت وزارة املالية على إطالق مجموعة تجارب ميدانية لتحقيق التقارب و 17معيارا دوليا ،حيث أخذت
كمرحلة أولية بخمسة معايير هي املعيار  1املتعلق بعرض البيانات املالية ،املعيار 2املتعلق ببيانات التدفق النقدي ،املعيار  17املتعلق باملمتلكات
واملصانع واملعدات ،املعيار  23املتعلق باإليرادات من املعامالت غير التبادلية واملعيار  24عرض معلومات امليزانية في البيانات املالية؛
أما املرحلة النهائية لهذا املشروع فهي تتضمن االنتهاء من عملية إحصاء االستثمارات املادية للدولة من طرف املديرية املكلفة بأمالك الدولة وهذا من
أجل إنجاح تطبيق مبدأ الذمة املالية وكذا إتمام الدورات التكوينية ملختلف األعوان في مجال املحاسبة العمومية؛ وبالنظر إلى كون عصرنة املخطط
املحاسبي للدولة مرتبط ارتباطا وثيقا بمشروع عصرنة النظام املوازناتي فإن الشروع في تطبيق أحد املشروعين بصفة رسمية البد أن يرتبط بالشروع في
تطبيق املشروع الثاني؛
 3.2مدى توافق معايير اإلصالح مع متطلبات معايير SAIPI
سمحت الدراسات واالستشارات التي قامت بها الجزائر لتكييف نظامها املحاسبي العمومي مع معايير املحاسبة في القطاع العام من وضع مجموعة
إجراءات وقواعد التي يمكن االعتماد عليها لتحقيق التقارب واملمارسات الدولية والتي يمكن ذكرها فيما يلي ( Ministère des finances, 2013,
:1)p29
Système Intergouvernemental de Budgétisation

2

مغني نادية ،مرجع سبق ذكره ،ص158
 3حاج جاب هللا أمال ،مرجع سبق ذكره ،ص779
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 إعداد دليل املعايير الدولية للمحاسبة العمومية وهو يتضمن مجموع املعايير التي تم االعتماد عليها في إطار مشروع العصرنة الذي تبنته الجزائر؛
 إعداد دليل تكييف املعايير الدولية للمحاسبة العمومية؛
 إعداد دليل املخطط املحاسبي للدولة وهو الذي يضم مجموع الحسابات املعتمدة والتي تتالءم ومعايير UFDPD؛
 إعداد دليل التقنيان املحاسبية الخاصة بمحاسبة الدولة ،وهو يضم مجموع اإلجراءات والقواعد التي يتم االسترشاد بها لتسجيل العمليات
املالية للدولة ويوضح كيفيات معالجتها؛
 تحديد القوائم املالية (مخرجات) لنظام املحاسبة العمومية ،وهي خمسة قوائم تتوافق بشكل كبير مع تلك التي جاءت بها معايير املحاسبة
الدولية في القطاع العام؛
 استخدام البرامج املعلوماتية لتسيير املعلومات املحاسبية الدولية ،وذلك من أجل تسهيل عملية تجميع الحسابات وإعداد القوائم املالية للدولة؛
 تفعيل عملية الجرد العام للممتلكات من أجل توفير املعلومات الالزمة للمحاسبة العمومية.
 .3متطلبات تطبيق مشاريع اإلصالح
إلنجاح تطبيق املشاريع التي تم التطرق لها فيما سبق يجب على الجزائر:
 تكوين العنصر البشري
إن جل النظريات الحديثة أكدت على ضرورة تأهيل العنصر البشري وتكوينه حتى يضطلع بمهام إنجاح أية عملية إصالح أو تغيير ،وقد أكدت األبحاث
التي تعنى بالتنمية البشرية أن اإلنسان هو محور ومحرك أي إصالح خاصة عند توفير العوامل األخرى كاملوارد املالية واملادية ومختلف وسائل
التكنولوجيا الحديثة (لعاليبية ،2016 ،ص 2)330؛
 تحديث اإلدارة العمومية
لقد أصبحت التكنولوجيا ومختلف وسائطها عامال حاسما في التغيير والتطوير ،وهو ما يؤكد على ضرورة االعتماد عليها في تحسين خدمات ومهام
اإلدارة العمومية؛
 تطبيق محاسبة املسؤولية
إن تطبيق هذا النوع من املحاسبة يؤدي بال شك إلى تدعيم الرقابة على األداء من خالل ربط املسؤولية عن اإلنفاق والدخل بمستويات إدارية مختلفة في
الهيكل التنظيمي للوحدة الحكومية في ظل البرامج املحددة مسبقا ،مما يمكن من إصدار النتائج بكل مركز من مراكز املسؤولية من خالل التقارير
الرقابية على األداء الفعلي (املهايني ،2012 ،ص 3)455؛
 تخفيف مركزية السلطة
وذلك من خالل منح املستويات اإلدارية بعض السلطة في تولي الشؤون اإلدارية والحد من هيمنة الحكومة على جميع هذه املستويات ،وهذا نظرا
الختالف هدف كل وحدة حكومية ما ينجم عنه اختالف في تصميم البرامج واألنشطة ووحدات األداء؛
 الدعم واملساندة السياسة من متخذي القرارات
إن إنجاح مشاريع اإلصالح في الجزائر ال يتم إال من خالل دعم ومساندة من قبل جميع األطراف ذات العالقة (السلطة التشريعية والتنفيذية) ألن تبني
هذه املعايير ضمن نظام املحاسبة العمومية يستلزم توفير اعتمادات مالية كبيرة وكفاءات عالية إلنجاحه (خبيطي ،2014،ص4)805؛
 إصالح املنظومة القانونية
إن املحاسبة العمومية في الجزائر تضم ترسانة من التشريعات (القوانين ،املراسيم ،القرارات والتعليمات) التي تمثل اإلطار القانوني لها ،ونظرا الفتقاد
هذه التشريعات للمرونة املطلوبة وجب تكييفها بالشكل الذي يعزز من خالله تطبيق اإلصالحات املقترحة.

الخاتمة
كان لالنفتاح الذي شهدته االقتصاديات العاملية الدور الكبير في الدفع بالدول إلى تبني معايير املحاسبة الدولية خاصة املتعلقة منها بالقطاع العام
ملا لها من دور في تحقيق التوافق بين املمارسات املحاسبية الدولية ،كما أنها وباعتمادها على أساس االستحقاق تسمح بإعطاء صورة أوضح عن كيفية
تسيير املال العام وهو ما يحسن من مخرجات األنظمة الحكومية.
1

Ministères des finances, organisation, mission des services comptables et reformes initiées, conférence de presse,
Algérie, 4 février 2013, p28
2
لعاليبية مالك ،زرقين عبود ،مرجع سبق ذكره ،ص330
3
املهايني محمد خالد ،االتجاهات الحديثة للموازنة العامة للدولة تجارب عربية مقارنة ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،مصر ،2012 ،ص455
 4خبيطي خضير ،يونس مونة ،مرجع سبق ذكره ،ص 805
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الجزائر هي األخرى لم تكن في منأى عن هذه التغيرات لذلك باشرت بالعديد من اإلصالحات التي تهدف إلى تطوير النظام املحاسبي الخاص بوحدات
القطاع الحكومي بما يتوافق مع معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام ،وذلك من خالل األخذ بعين االعتبار خصوصية بيئتها االقتصادية التي تتطلب
دراسة معمقة لواقع النظام املحاسبي ،إال أن تجسيد هذه اإلصالحات على أرض الواقع لم يتم بعد ذلك أن اإلجراءات املتعلقة بها تسير ببطء خاصة في
ظل عدم تحديد آجال لدخولها حيز التنفيذ.

النتائج والتوصيات
على ضوء اإلطار النظري وبإسقاطه على حالة الجزائر تم الوصول إلى النتائج التالية:
 تسمح معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام واملرتكزة على أساس االستحقاق بتحقيق اإلفصاح الكامل عن البيانات املالية الحكومية والرفع
من جودة اإلبالغ املالي الحكومي؛
 تسعى اغلب الدول إلى تحقيق التقارب بين ممارساتها املحاسبية واألساليب اإلدارية الحديثة خاصة منها معاير املحاسبة الدولية في القطاع العام
وهذا من أجل تعزيز الشفافية واملوثوقية في تسيير املال العام؛
 قامت الجزائر بجهود معتبرة لعصرنة نظام محاسبتها العمومي من خالل وضع العديد من مشاريع اإلصالح التي تهدف من خاللها إلى بناء إطار
جديد ينظم ماليتها العامة في شقيه املوازناتي واملحاسبي إال أن هذه الجهود ما تزال غير كافية ويمكن إيعاز ذلك إلى اختالف بيئة األعمال القانونية
االقتصادية والثقافية إضافة إلى خلفية النظام املطبق والتي تتعارض مع املعايير في العديد من النقاط.
ومن اجل تدعيم دراستنا نقوم بعرض جملة من املقترحات والتوصيات:
 ضرورة االنتقال من تطبيق األساس النقدي إلى أساس االستحقاق ملا له من دور في تطوير األنظمة املحاسبية الخاصة بالقطاعات العامة؛
 استغالل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة لتطوير أنظمة اإلعالم اآللي الخاصة بمحاسبة القطاعات العامة؛
 تحيين القوانين والتشريعات بما يتالءم ومتطلبات تطبيق مشاريع اإلصالح؛
 توفير املوارد املالية واملادية الكافية إلنجاح مشاريع اإلصالح التي تم تبنيها للتوافق ومتطلبات معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام؛
 تكوين األعوان املكلفين بمسك عمليات املحاسبة العمومية حسب النظام املوازناتي املحاسبي الجديد  ،والعمل على تطوير املناهج التعليمية بما
يتماش ى والتطورات الحاصلة في ميدان املحاسبة؛
 االستفادة من خبرات الدول التي تبنت معايير املحاسبة في القطاع العام ذات بيئة األعمال املشابهة لبيئة األعمال الجزائرية؛
 وضع مشروع إلصالح أنظمة الرقابة في القطاع العام بما يتالءم ومعايير املحاسبة الدولية وأنظمة الرقابة العاملية الحديثة.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1الجعارات خالد جمال)2018( ،معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام  ،IPSASsالجزء األول ،دار الصفاء للطباعة والنشر ،األردن ،ص79
 .2املجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ،دليل معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام ،ص2
 .3السعيدي أحمد يوسف )2016( ،نظام املحاسبة العمومية ومدى مالءمتها ملعايير املحاسبة العمومية الدولية  ،IPSASأطروحة دكتوراه،
جامعة البليدة  ،2الجزائر ،ص111
 .4السعيدي أحمد يوسف )2015( ،ضرورة تحديث نظام املحاسبة العمومية في الجزائر ،مجلة االقتصاد والتنمية البشرية ،العدد ،5املجلد،2
ص26
 .5املهايني محمد خالد )2012(،االتجاهات الحديثة للموازنة العامة للدولة تجارب عربية مقارنة ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،مصر،
ص455
 .6بالرقي تيجاني وآخرون)2014( ،دراسة مقارنة بين التجربة األملانية والفرنسية في اعتماد معايير املحاسبة  ،IAS-IFRS-IPSASامللتقى الدولي
حول دور معايير املحاسبة الدولية  IAS, IFRS, IPSASفي تفعيل أداء املؤسسات والحكومات ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،نوفمبر ،ص 47-42
(بتصرف)
 .7براضية حكيم )2016( ،اعتماد املعايير الدولية ملحاسبة القطاع العام لدعم الشفافية ،املساءلة والرقابة على املال العام ،مجلة أداء املؤسسات
الجزائرية ،الجزائر ،العدد ،10ص139

323
Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018

اجتاهات عصرنة نظام احملاسبة العمومية يف اجلزائر للتوافق ومعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام IPSAS

عبدوس إميان

 .8بن يوسف خلف هللا )2017( ،معاش قويدر ،متطلبات تطبيق املحاسبة العمومية في الجزائر وفق معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام
 ،IPSASمجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية – العدد االقتصادي ،الجزائر ،العدد  ،31املجلد ،2ص284 -283
 .9حاج جاب هللا أمال )2014( ،واقع نظام املحاسبة العمومية في الجزائر وآليات التطوير ،امللتقى الدولي حول دور معايير املحاسبة الدولية IAS,
 IFRS, IPSASفي تفعيل أداء املؤسسات والحكومات ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،نوفمبر ،ص777
 .10خبيطي خضير ،يونس مونة)2014( ،نظام املحاسبة العمومية الجزائري بين الواقع ومتطلبات تبني معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام،
امللتقى الدولي حول دور معايير املحاسبة الدولية  IAS, IFRS, IPSASفي تفعيل أداء املؤسسات والحكومات ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،نوفمبر،
ص798
 .11شالل زهير )2014( ،آفاق إصالح نظام املحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات املالية للدولة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة
بومرداس ،الجزائر ،ص99 - 98
 .12عباس الرماحي نواف محمد )2008( ،املحاسبة الحكومية ،دار الصفاء ،األردن ،ص23
 .13لعاليبية مالك ،زرقين عبود )2016( ،متطلبات إصالح نظام املحاسبة العمومية في الجزائر بما يوافق معايير محاسبة القطاع العام الدولية
 ،IPSASمجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ،الجزائر العدد  ،15ص331
 .14مغني نادية )2017( ،دراسة وتقييم نظم املحاسبة العمومية في الجزائر على ضوء املعايير املحاسبية الدولية في القطاع العام  ،IPSASأطروحة
دكتوراه ،جامعة الجزائر ،3الجزائر ،ص73
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Abstract:

This study aims to clarify the importance of adopting international public sector accounting
standards (IPSAS) in achieving harmonization of accounting language of countries and in improving the
quality of the government accounting systems outputs, as well as to identify the Algerian program for reform
of the public accounting which aims to bring her public system closes to the international accounting
practices.
The results indicate usefulness of introduction of IPSAS in enhancing the transparency of government
accounts which ensure that the efficiency and effectiveness of governments agencies will be increased, and
achieve rational use of their financial resources.
This study concluded that due the advantages which were previously mentioned, Algeria has been
moving towards reform projects trying to achieve compatibility between his accounting practices and those
international, but, this will be difficult to achieve under a variety of obstacles, which requires to formulate the
appropriate legal and regulatory frameworks and to provide of the proper atmosphere, also it requires that
Algeria take advantage from the experiences of the other countries that have adopted IPSAS.
Keywords: International public sector accounting standards (IPSAS), public accounting, accounting
governmental systems, modernization of the public accounting system, Algeria.
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