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 إقرار المشرف 
ــبد بـــ  ــ  أشـ ــدهذ هـ ــث  هان إعـ ــ  إ هلبحـ ــتح تحـ ــ/ هإجـ ــ       ـ ــ/ هلية ـ ــتهفي فـــي جاموـ ذهرة شـ

 .شباذة هلدب ةم في هليحاسب/جزء من متط بات ن    ةوهالقتصاذ وه
 

 هلتةق ع : 
 د. وحيد محمود رموهليشتف : 

 2019هلتاريخ :          
 

 إقرار المقوم اللغوي 
ـــ   هليةســـةمبحـــث هلـــدب ةم ن أهشـــبد  المحاسدددبي الحكدددومي ألعمدددال مددددى مالئمدددة النظدددام ـب

أخطاء من   ح ما ورذ ف همن هلناح / هل غةي/ وتصح ( تي  متهجوتهمديرية خزينة محافظة نينوى 
ل يناقشــ/ بقــدر تو ــ  هالمــت بلــ م/ هالســ ة  و ــح/  مؤهــ هلبحــث  لغةيــ/ وتوب تيــ/ و ــ ل  أ ــبح

 هلتوب ت.
 هلتةق ع :
 هشام محمد عبدهللا .د.أهالسم  : 

 2019هلتاريخ :          
 

 إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا
 ل يناقش/. ه هلبحث بناًء ع ى هلتة  ت ن هل ت ن قدمبيا هليشتف وهليقةم هل غةي، هرشح ه  

 
 هلتةق ع :     
 لقيان محيد هية  هلدباغ .ذ .م.أهالسم :    
 رئيس لجنة الدراسات العليا    

 2019هلتاريخ :         
 

 العلمي إقرار رئيس القسم
 ل يناقش/.هلبحث  رشح ه  أبناًء ع ى هلتة  / هلتي قدمبا رئ س لجن/ هلدرهسات هلو  ا، 

 هلتةق ع : 
 لقيان محيد هية  هلدباغ .ذ .م.أهالسم : 

 هليحاسب/رئ س قلم    
 2019هلتاريخ :         

 



 قرار لجنة المناقشة 
بأننا أعضـاء لجنـ/ هلتقـةيم وهليناقشـ/ قـد ه  ونـا ع ـى هـ ه هلبحـث وناقشـنا هلطالـ  فـي نشبد 

ت لن ــ  شــباذة هلــدب ةم هلوــالي فــي جــدي م وأنــه 2019        محتةياتــه وف يــا لــه ع قــ/ ببــا بتــاريخ
 .هليحاسب/هختصاص 

 
 

 التوقيع: 
 لقمان محمد ايوب الدباغ .د االسم:

 : استاذ مساعد الدرجة العلمية
 2019التاريخ:   /    /

 رئيس اللجنة 

 التوقيع: 
 كبرى محمد طاهر  .د االسم:

 : استاذ مساعد الدرجة العلمية
 2019التاريخ:   /    /

 عضو لجنة المناقشة 
  

 التوقيع: 
 االسم:

 الدرجة العلمية 
 2019التاريخ:   /    /

 عضو لجنة المناقشة 

 التوقيع: 
 وحيد رمو االسم: د. محمود 

 : استاذ مساعد الدرجة العلمية
 2019التاريخ:   /    /

  هليشتف(عضو لجنة المناقشة 
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 وتقديرشكر 
يهــد  ــ ى   ع  ــه هلحيــد ر ر  هلوــالي ن  وهلصــ ة وهللــ م ع ــى نب ــه ورســةله هلكــتيم م حل
 وع ى آله و حبه أجيو ن. 

 أما بود:
ــالتي هـــ ا إاله أن أتقـــدم بجزيـــ  هلشـــ ت  إلـــى  وهالمتنـــانال يلـــوني وأنـــا أنتبـــي مـــن إعـــدهذ رسـ

( هلـــ ي أشـــتف ع ـــى هـــ ا هلتســـال/، ووه بنـــي فـــي وح ـــد محيـــةذ رمـــةهلفاضـــ   هلـــد تةر  يأســـتا  
إعـــدهذها، فكانـــ  إشـــارته ب  غـــ/ ذق قـــ/ خف فـــ/ تنلـــا  نحـــة هلفكـــتة مزي ـــ/ ذم يبـــا ومحلـــنً/ لط فبـــا، 

ها   عيـا فضً  عن رفدنا ب ث ت من هليصاذر هلو ي / فكان لبا ذور في تيـام إعـدهذ هلتسـال/ زفجـز 
 ب ل خ ت هلجزهء[.

ــد تةرهليحتــتم  أ وهالقتصــاذ  هإذهرةهللــ هد عي ــد    ــ/ إلــى  وأتةجــه بالشــ ت وهلثنــاء  الســتا  هل
ل جبــةذ  ــد تةر لقيــان هلــدباغ ( رئــ س قلــم هليحاســب/ لبــد مــن تقــديم هلشــ ت  ثــائت هللــيان(  يــا ال

 بالشــــ ت تةجــــه وأ هلدرهســــات هلو  ــــاورعايــــ/   بــــ/  قلــــمهلو ي ــــ/ هلتــــي بــــ لبا فــــي ســــب   هالرتقــــاء بال
 . هلدرهسات هلو  ا في قلم هليحاسب/( مقترة  د تةرة  بتح محيد  اهتل 

، وهالقتصــاذ  هإذهرةجي ــع أسـات ة هلدرهسـات هلو  ـا فـي    ـ/ إلـى  وأتقـدم بجزيـ  هلشـ ت وهلثنـاء
 ذهم هليب ول/ في هلدرهسات هلو  ا.تثي نًا لجبة 

رهئد محيةذ هحيد( وهللـ د  هالستا  يت خزين/ محافظ/ ن نةح  ن هش ت هلل د مد  يا البد لي أ
  يال هلبحث.ليا ب لةا من جبةذ ليلاعدتي في إ  نل م نةف  رشاذ( وجي ع هليةظف ن

 زم ئي في هلدرهسات هلو  ا جي وا ليلاندتبم وذعيبم لي. إلىتقدم بالش ت وهلتقديت وأ
، أن أ  ـتهم ف ـه وهـم: أمـي هلغال ـ/   يا ي زمنـي هلفضـ  أن أ  ـت أه ـي ومـن لبـم حـ  ع ـي  

وزوجتـي خةهني هل ين تفانةه في ملاعدتي وغضةه هلطتف عن تقصـ تي بحقبـم، وإ، ووهلدي هلوزيز
    ما ب لةه خ ت هلجزهء. لي عةنًا في إتيام ذرهستي، فجزههم   عن      انهلوزيزة هلتي 

لي  لنً تيام ه ه هلوي  ولم يتنموي في إ أسبمجي ع من إلى  تةجه بالش ت وهلتقديتوختامًا أ
   ت هسيه.

 
 الباحث

 

  



 المستخلص
هلوـته  بشـ    / فـيهلح ةم ـ  /يبدف ه ه هلبحـث إلـى تلـ  ل هلضـةء ع ـى هلـنظم هليحاسـب   

 إم ان /، وذرهس/ ين/ محافظ/ ن نةح ع ى وجه هلخصةص عام وع ى هلنظام هليوتيد في مديتي/ خز 
ذهء هلوـــام  ن فـــي أيم ة ذهئـــه وزيـــاذة قدرتـــه ع ـــى تقـــ أبيـــا يضـــين تحلـــ ن وضـــع مقتتحـــات لتطـــةيتا 

فض  أرهت هلتش دة هلتي تلبم في تقديم  دهر هلقتهإذهرهت هلو  ا في م / وملاعدة هإهلدوهئت هلح ة 
 . ه ن ن وهليحافظ/ ع ى هليال هلوامهلخدمات ل ية 

هلنظــام هليحاســبي هلح ــةمي فــي هلوــته  مــن أوجــه ونظــتًه الهي ــ/ هــ ه هليةضــةا ومــا يوان ــه 
نــةها هلــنظم هليحاســب / هليوتيــدة فــي ألضــةء ع ــى تلــ  ل ه إلــىفقــد هــدف  هلدرهســ/  ،ضــوع عديــدة

 هلةحــدهت هلح ةم ــ/ وع ــى مــدح م ئيــ/ هلنظــام هليوتيــد مــع  ب وــ/ هلويــ  هليحاســبي هلحــالي فــي
ام هليحاســــبي هلح ــــةمي هليت ــــزي  هلنظــــ  مفاذهــــا أن ح ــــث قامــــ  هلدرهســــ/ ع ــــى فتضــــ / ،هلخزينــــ/

يطب  في هلخزين/ لم يود يخدم من ح ث هلتطـةر هلحا ـ  ومتط بـات هلتني ـ/ خا ـ/ بوـد تحـةل هل
ذهريــ/ وهتلــاا هلــدوهئت هلح ةم ــ/ مــن هلنظــام هالتحــاذي وهل مت زيــ/ هإ إلــىنظــام هلح ــم فــي هلوــته  

حــث إلــى أن أحــد أهــم هالســبا  ، وقــد تة ــ  هلباناح ــ/ هلي  ــات وهلصــتف ات ومتط بــات هليتح ــ/
هلتـــي تو ـــ  إجـــتهء تطـــةرهت إيجاب ـــ/ فـــي هلنظـــام هليحاســـبي هلح ـــةمي هـــة هعتيـــاذ نظـــام محاســـبي 
مت زي بش   أساس مع هستخدهم جزئي لنظام المت زي غ ت متطةر في وحدهت هلقطاا هلح ةمي 

لي ويوقــد هلتــي تيــةل مت زيــا ميــا يلــب   ــوة / هلحصــةل ع ــى مو ةمــات مف ــدة عــن هلةضــع هليــا
 إم ان / تحق   ملاءل/ لك  وحدة حلاب /.

في هلنظام هليحاسبي هليت زي يـؤذي هلوـام ةن عيـً  حلـاب ًا أ ثـت ميـا هـة عيـ  محاسـبي  
متكام  ميا يلب  ضوع في تطةيت هلي ك هليحاسبي، ح ث يتم في هلنظام هليحاسـبي هليت ـزي 

 / من قب  هلةحدة هلح ةم / ال تنـت  هستخدهم مجيةعت ن من هللج ت هليحاسب /: سج ت ميلة 
عنبــا مـــةهزين متهجوـــ/، وســـج ت ميلــة / مـــن قبـــ  هلخزينـــ/ ينــت  عنبـــا مـــةهزين متهجوـــ/ ويظبـــت 
مجي  نشاط هلةحدة هلح ةم /، هالمت هل ي يصو  هالعتياذ ع  ه أساسًا لوتض هلب انات هلخا / 

 يحاسبي هلح ةمي.بالنشاط هليالي ل دهئتة وينت  عنه بتوز هزذوهج / في هلوي  هل
وقد أو ى هلباحث وزهرة هليال / بضتورة هلتحةل إلى هلنظام هليحاسبي هلح ةمي هل مت زي 
لتـــأم ن تكامـــ  هلـــدورة هليحاســـب / ع ـــى ملـــتةح هلةحـــدهت هلح ةم ـــ/ فضـــ  عـــن تـــةف ت هليو ةمـــات 

 ـ/ إلـى هل زم/ الغـتهض ملـتخدمي هلكشـةفات هليال ـ/ هلح ةم ـ/، وأن ي ـةن هلتحـةل بصـةرة تدريج
هلنظام هلح ـةمي هل مت ـزي، وضـتورة هلتحـةل إلـى هلـنظم هليحاسـب / هليحةسـب/ ومةه بـ/ هلتطـةرهت 
ــب /  ــتندهت هليحاسـ ــج ت وهليلـ ــدل هللـ ــتهم  وهلتطب قـــات هلحديثـــ/ بـ ــتخدهم هلبـ ــال وهسـ ــ ه هليجـ فـــي هـ
هلةرق ــــ/، وضــــتورة إذخــــال هليــــةظف ن وهليحاســــب ن هلوــــام  ن فــــي مجــــال هليحاســــب/ هلح ةم ــــ/ فــــي 

 هلدورهت هلتدريب / هل زم/ هلتي تتفع من  فاءتبم هليبن / وهلو ي /. 



 ثبت المحتويات
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 13-8 مفبةم هلنظام هليحاسبي هلح ةمي هليبحث هالول:
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 الفصل الثالث
 طبيعة النظام المحاسبي الحكومي في مديرية خزينة محافظة نينوى  
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 األولالفصل 
 منهجية البحث والدراسات السابقة

   األولالمبحث 
 منهجية البحث  

 المقدمة
حددت العديت ددتللدديلعد واددطعرلتعد  ددحيعرلاددتلعديادداللعاس ةدداالجتلتعدةااالدداتلتعا   ا اددتلتا ددتل

عد ياالددد اتلعديكحلادددتلأنلجكدددحنلد دددغيلعد وادددطعرلع طيدددال ددددالل  ادددكلع لددديتللتا دددتلأنلجكدددحنلددددد   ل
نةا الليليغيلعد واطعرلادكدتلوحعبدهليدغيلعدد   لعد  دحيعرلعديالددتلددانلا دتللديلعو دا لأالداداهل
 ت دددتلل  دددالجقددد يلويفادددرلع يدددتعملعد ط دددحللتوفدددتج لأاقدددالعدادددتلارلتعوادددا لسدددطعيعرلعالددد طعوا اتل

لالدا تللة  تللإداللعد  حيلتعد فتملعد ك دح تلعد ائا.
عد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتللدديلع لددحيلعدقددطتيوتلاددتللا ددد لتحددتعرلعدف ددا لويددتلاليعالددتل

عديكددددحلتلحاددددلل   دددد لعديدددداد لنيددددحلعالدددد اتعملتو  اددددرلع ن  ددددتلعديت  ددددتلاددددتللا ددددد لعدححددددتعرل
،لع لدطلعددغقلسقدالل قدطتيللساداملعدف دا لعديكدحلتل   دحوطلأن  دتلعد ياالد تلدتجد لنيدحليكحلاتعد

 ددتلتعاو ددايلنيددحلعدةلطددوددتلعاالعيوددتلتعد اداددتلتعااددااللللدديليددغيلعالدد اتعملوك دح اددالعد يدحلددارلعديت 
عد دعجددالاددتلعدةددط تلتعدتسددتلتوددحااطلعد يدحلددارلعد ةئ ددتلدددحالعيللعد اداددتلعديكحلاددتلحاددللوةدد  ليددغيل
ع ن  ددتلاددتلوددحااطلعدحسددالاددتلإن دداتلعد يددالةرلتوددحااطلعد يدحلددارلعد ةئ ددتلاددتلإ ددتعاللعد حعتنددتل

لعدطسا تل داللو فاغيالاقًةل يلعد ياا تل داللعد اللعديام.عديالتلتاتلو فاغيالتل
 أواًل: مشكلة البحث

إنلعد  ددداملعد ياالددد تلعديكدددحلتلعد   دددرلحادادددالادددتللت طودددتل دو دددتللياا دددتلنا دددح لسدددتلأ  دددتل
عالدد  ا تلد   د ددارلزددطملتلددانتلتلحلددح تلجا ددد لاددتلعداددكالتعد قدد حنلتعدط وددتل  ددال دادد ل

املأ  ددتلاددتلتلدديلداندداللي دد لعدددتتعئطلالو  ددديلدددااليًعللياالدد اًالعد دطملعديددادت،لحاددللإنليددغعلعد  ددل
بفددحولت تل  ددطللتسددااليل ددداللإالعيللع لددحيلعديةددا اتلدددغعلافددتلودد ليبدد ليددغيلعدددتتعئطلحةددا اال ادادو ددت،ل
تاالددا ال يددتلأنلعلدد العديددطعتلالتدددتلعوياالجددت،لتبيددتلعد واددطعرلعدةااالدداتلتعد اداددتلعد ددتلحددت الادددتل

 اتعملن  للياال اتلحت  تلوحعبهلعد  حيعرلعديالدت.عديطعتلأل الددعلًالعال 
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 ثانيًا: أهمية البحث
و   الأي اتليغعلعد يللاتل طضلتاليعالتللةئ تلعد  املعد ياال تلعديكحلتلعد طددقلادتل
عديطعتللكلعس طعحلووااطلاتلع الدحبلتط ايتلعد  املداكحنللحعب ًالدد  حيعرلتعد وااطعرلاتلعد اكال

تعد   ا ددتلددتتدددتل ددداللعد ةدد ح لعاس ةدداالقلتعدةااالددتلاقددةل دديللةدداي تلعد  دداملاددتلعاالعيقل
لويفارلأيتعملعد   ات.

 ثالثًا: أهداف البحث
ل  تمليغعلعد يللإدال:ل

 وةدا لعدقحول داللأنحع لعد   لعد ياال اتلعد ي  تللاتلعدححتعرلعديكحلات.ل -1
ط ايدددتلعدي دددالعد ياالددد تلعديدددادتلادددتلوةددددا لعدقدددحول ددددالللدددت للةئ دددتلعد  ددداملعد ي  دددتللدددكل -2

 لت طوتل دو تللياا تلنا ح .
عايوفدداول سالددجلتء ددطعوعرلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتلعد ي  ددتلحاداددًالاددتلعدادو ددتل  ددال  ةددرل -3

لتعد  حيعرلعد تلجا تيالعديطعتلحاداالتعد  حسيتللة ف ة.
 البحث : فرضيةرابعاً 

عد ياالد تلعديكدحلتلعد طدددقلعد   درلادتللجة  تليغعلعد يلل داللاطلاتللفااليالأنلعد  ام
عدادو دددتلدددد لجيدددتلجادددتمللددديلحادددللعد  دددحيلتل  د دددارلعد   ادددتلعاس ةددداالجتلادددتلعديدددطعت،لتأنلعس دددطعحل
و  ارلعدةلطددوتل اكد العد   حيللكل  دتلليلعالةحارلأل اللطتيلللديتلاحدتع لو  ادتل

لتعاليتلاتلعد  اارلعد اداتلتعاس ةاالجت.
 بحثمنهج ال: خامساً 

لوت:تلاب الليغيلعدتيعالتل يلططورلعآلو لعديةحلل داللعد يدحلارلتعد اانارلعدةتل
وددد لعا   ددداالل دددداللعدك ددده،لتع  يدددا ،لتعددددتتيوارلعديطبادددت،لتع    ادددت،للإ للعد ةدددااليلعد انحودددت .1

طس اتلدكداتلعاالعيللتعاس ةااللاتلل اليدارلعد حلدالتبودتعاللتعدتيعالارلعد  احيللاتلعد ك  تلعد
ل،لعد تلواتمللحلح لعدتيعالتلت ديلليلأ الإ تعاللعد انهلعد  طقلل  ا.تعد ة  ةطوت

للت طوددتل دو دددتللياا ددتلنا دددح لعد يدحلدددارلتعد اانددارللددديللعد ددتلوي  دددتل ددداللعد ةددااليلع تدادددت .2
د دحزفتلعدادو دتلاقدةل ديل  دطللعد احدللادتلعدي داللحزفدًالاقًةل يلعد فدا ةرلعدااةداتل

 اا ا.
حاددللإنللت طوددتلعد ددحعياللعد ائاددتليددتلعدددتعئطللل  جلعدحلددفتلعد   افددت ددداللعد ددلع   ددترلعدتيعالددتل .3

تويددتلعدي ددالنا يددًالحةددهلعد فددا ةرلعدااةدداتلعد ددتلعدححاددتللعد ددتلوددطو  لاللطددوددًال ادادو ددتل
 ل.أ طعيالعد احلللكللياال ايلاتلعد حعياللعد ائاتلتعدادو ت
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لالمبحث الثاني
 الدراسات السابقة

 : دراسات عراقيةأوالً 
 ( 2003 شمري،ال) دراسة  -1

باسةة ادا  دراسةةة لالغةةلم المةةالي الحكةةكمي المراةةتي واحدارات المحليةةة أنمةةك   مق ةةر  )ل
لل)*(ل(مدخل القرار

يتاالعدتيعالتلإدداللويفادرلن دطلل ت دتللدد ياالد تلعديكحلادتلادتلعديدطعتلتعد ةداي تلادتل  داول
إطايلن طقلدد ياال تلعديكحلاتلادتلعد اةدتلعد يدادت،لتسدتلوقد  العدتيعالدتل طلدًالد ادسللعد ياالد تل

لددارلتوفددحو لإ ددطعوعرلعا ددة لتو حييددالتء ددتعاللعد فددايوطلتعا ددة لعد ددادتلتأي ا دد لاددتلوددحااطلعد يدحل
عد ددادتلاددتلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتلعديطعسددت،لتءنلعا ددة لعد ددادتلتالددادتلد حلدداالعد يدحلددارل
عد  يدفتل ةحيللل اشدطللأتليادطلل اشدطلل  اط دارلعد  داملإدداللعد ةد اتلايللديل دايدلدادانلتحدتلل

تل  دتلعد ياالد تلتعد    دك،للعا ة ،لتدغديل ايلأنلدد ياال تلعديكحلاتل ة دتلأطدطليدتلعديكحلدت
تسددتلأتلدداللعد ياالدد ايلعديكددحلاايلعد  ايالددايلاددتلعديددطعتلأنلجوددااليتعلاكددطللدددحن  لل ددطالللاالددكتل
الدد ةرللياالدد اتلتأنل  اةددحعلعنفةدد  لداكحنددحعللةدداي ايلاددا دايلاددتل  داددارلوحلدداالعد يدحلددارل

عد فدددايا تل)عد  دددطق(لعد ادادددتلإددددالللةددد اتلا ا،لتأنلعدا دددحللع الاالددداتلتعد   دددتل يدددتل  ددداولعاطدددايل
دد ياالددد تلعديكحلادددتلعد يدادددتليدددتللددداايتلليدددا اطللياالددد اتلوس دددغل يدددايلعا   دددايل اةدددتلعد ادددا ل

ل.عديكحلتلاتلعديطعت
 ( 2012دراسة )الحسيني  -2
 (**ل)(العراق على وفق النظا  االتحادي اطار مق ر  ل طكير النظا  المحاسبي الحككمي في)ل

يددتاالعدتيعالددتلإددداللعس ددطعحلأن ددح دلد  ددحوطلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتل ددداللتاددرلعد  دداملل
عاوياالقل اد   ارل دالل ا تلليلعدححتعرلعديكحلاتلاتللياا تل قلسايلتسدتلوحلددالإددالل دتمل

تعد  يدفتل   دحوطلتءالعيللن داملعد يدحلدارلل2004(لدة تل95و  ارلدد ةحصلعدحعيالللاتلعدفانحنل)
ديكحلتلعاوياالجتلتارلدد يا اطلعد ياال اتلعدتتدات،لتوحلدالإدداللأنللاط دارلعد  داملعد ياال تلد

عد ياالدددد تل ددددا دلل دددديلوفددددتج لوفددددايوطللاداددددتلدالدددددتلو كدددديللدددديلوفددددحو لع العولددححددددتعرلعديكحلاددددتل
تلةدداد  ا،لتأتلددالعدتيعالددتلإدددالللددطتيلللحعب ددتلعد  ددحيعرلاددتلحفددالعد ياالدد تلعديكحلاددتلعد    دددتل

 

 .2003ل/ اليتل وتعاللل/الد حيعيلياطلل احيلأططتحت)*(ل
 .2012ل/ اليتل وتعاللل/ططتحتلالد حيعيلياطلل احيللأ(ل*)*
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 ددداالللعد ياالددد اتلتعايشددداالعرلعدي دادددتلتعد   ادددتلعدةدددااليلل ددديلعد اةدددارلتعد  يادددارل اد فدددايا لتعد 
عديد ادددتلتعد   ادددتلعد  اةةدددتلادددتلل ددداللعد ياالددد تلتب دددال ددد ةوملتتعسدددكلعدححدددتعرلعديكحلادددتلادددتل
عديددددطعت،لتأتلددددال   ددددحوطللاط ددددارلعد  دددداملعد ياالدددد تلعديكددددحلتل ا   ددددااللعد يددددا اطلعد ياالدددد اتل

تتعيللعد ادادددتل ددداد يحلللددديلع الددداعلعد فدددتقلعد يدددتللإدددداللأالددداعلل(،لتأتلدددالIPSASsعديكحلادددتل)
لعاال يفاتل اال طعوا اتلعد   جلعد تيو ت.

   (2005 ،الااقاني) دراسة -3
ل)*(ل(دراسة لعينة من الدول –فصا  في النظا  المحاسبي الحككمي اح)لللل

عديطعسدتلتوفحو د للفايندتليتاالعدتيعالتلإداللويداالعااةاحلاتلعد  املعد ياالد تلعديكدحلتل
للكلعااةاحلديا تلليلعدتتللعد  فتلتلاتليغعلعد  اللل  العدحاجارلعد  يتللع لطوكاتلتأال طعداا.

تسددتلوحلدددالعدتيعالددتلإددداللأنلعااةدداحلاددتلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتلعديطعسددتلجيددانتللدديل
أالدد طعداا،لالدحعولأبددانل ددديلأت د لسةددحيل ت دتلل اد فاينددتللددكلحكدحل تلعدحاجددارلعد  يدتللع لطوكاددتلتل

اتلط ايتلتندح لعد يدحلدارلعد دتلجفةدال   دال دداللشدكالوفدايوطلتسدحعئ للادادتلتنح  دالتوحسا  دالأمل
ادددتللةددد ح لإز دددايلودددديلعد يدحلدددارلتءشددد اييا،لتبادادددكالعددددغقلعلددد ال دددا دًعل دددداللود ادددتللي ددد ل

اييال ددددالل تلدددتلحا دددارلعد ةددد اتلايلعد ا دفدددايللددديلعد يدحلدددارلعدقدددطتيوتلتعد فادددتللد ددد لتعس ةدددل
حا ددارللةدد اتلايلليددتتال ي،لتبا ددالأنلعد فددايوطلعد اداددتلعديكحلاددتلعد يددتللاددتلعديددطعتلالوةدد  ل
الدح ل  يفاددرلعدطسا ددتلعد اداددتلتعدادكداتلتعدفانحناددتلتالج كدديلاددتلتلدي العديددادتلأنلويفددرلع يددتعمل

دفدداوللعدي داددارلعد ددتللعديفافاددتلتعد حيطوددتلاددتلعد سبددتللدديلإنفدداتلعد ددحعياللعديالددتلددتتدددتلتوفددحو للددت 
وفدحمل  ددالعديكحلدتلتاا دا  ددالتعد سبددتللديلإن دداتلع يدتعملتع   دداللعد  حطددتل  دا،لتالوي ددحقل دددالل
عد يدحلارلعدةتلتلد يفارلعدطسا تلعد ياال اتلتعاحةائاتل داللعد ح حالعرلعد ا  دت،لت دتملعح ةدابل

دكدفدت،لل دالجي دتلت دحاللسةدحيلعانت ايلعدة حقلعدااصل  العدغقلجيتل  ةطًعلل  دًاللديل  الدطلع
اتلأيتعملعااةاحلح اللاتلل اللعدطسا تلعد اداتلعدغقل طددلاتلعااةاحلادتلعد  داملعد ياالد تل
عديكددددحلتلعديطعسددددت،لتأتلددددالعدتيعالددددتل قددددطتيللع   ددددااللأالدددداعلعاالدددد يفاتلعدكالددددالاددددتلوةدددد اال

تلعديدطعتلد دالايلوفدتج لعدي داارلعد اداتلتعا  طعمل  الدححتعرلعدف ا لعديكحلتلعد  حددتللطددودالادل
لأالتلعد يدحلارل يلحفافتلعدحلكلعد ادتلددتتدت.

ل
ل
ل

 

 .2005ل/ اليتل وتعاللل/يالادتللا ة اطلياطلل احيلل)*(ل
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 (2008 حمكدي،دراسة ) -4
لك رونيةة بةال طبيق علةى اسبي الحككمي في غيئة الحككمة احإعادة هندسة النظا  المح)ل

لل)*(ل(حسابات المقاوالت في جامعة المكصل
اددتللتيدحلإ دداالللي تالدتلعد  دداملعد ياالد تلعديكددحلتلإدداللويفاددرليدتملأالدداعلعدتيعالددتلالديال

 دديلططوددرلع يددتعملعدفط اددتللإدددالليددغعلعد ددتملع الدداعلتعدحلددحلل,زددال اةددتلعديكحلددتلعادك طتناددت
لعآلوات:

أنادد   الل–ل  د او ددالل–أي ا  ددالل–لدديلحاددللويت ددتللف حل دداللعادك طتناددتوحلددا لعديكحلددتل .1
لع الاالات.

 دداالللي تالددتلعد  دداملعد ياالدد تلعادك طتناددتلاددتلعد  واددطعرلعدااي اددتلاويت ددتلوددس اطلعديكحلددتل .2
 عديكحلت.

 ددداالللي تالدددتلعد  ددداملعد ياالددد تلعادك طتنادددتلادددتلعد  وادددطعرلعدتع دادددتلاويت دددتلودددس اطلعديكحلدددتل .3
 عديكحلت.

  د ددددارلتأ اددددطًعلعد يفددددرللدددديلأنلعدححددددتعرلعديكحلاددددتلعداتلاددددتلسددددتلعالدددد  ترلاددددتلع  اايعو ددددالد  .4
  داللأالجل د اتلدفحول.لعادك طتناتعديكحلتل

تلادتلزدال اةدتلعديكحلدتلأالددحبلإ داالللي تالدتلعد  داملعد ياالد لن لإتستلوحلدالعد اح تلإدالل
عد دددطعلج،لع   ددددل،لإال ددداللعد ااندددار،للياد دددتلد:لل  دددا:للادددكةرلو يددددرل دددل دددتلللاددداباللعادك طتنادددت

و  دددهلأالدددحبلإ دداالللعد  تالددتلتل،لي دددتلدد ياالدد ايعد اانددار،لنفددالعد يدحلددارلتعد سياددالعديد ددتلتعد
اليعالددتلعد  دداملعد ياالدد تلد ادداااللددحعطيلعدقددي ل واددتلإ ددطعولعد يددت ةرلعدةتلددتلداةدد السددااليًعل

و دحوطلإ دطعوعرلتسحع دتلعد  دامل،لتأتلدالعد اح دتلإددالل داللود ادتلعاح اا دارلعد ةد  طللتعد   دحيل
عد فددايوطلعد اداددتلعدفددااليلل دددالل كددجلعد  واددطعرلعد اةاددتلعد ياالدد تلعديكددحلتل  ددالج ك دد للدديلإلددتعيل

 .ددححتللعد ياال اتلعديكحلات

 (2000 )السعبري، دراسة -5

حةد  الةدوا ر المطبقةة للنظةا  ، دراسةة نظريةة وتطبيقيةة فةي إالمعايير المحاسةبية الحككميةة)للل
**)ل(المؤسسات البلدية في محافظة النجف ،المحاسبي الحككمي

ل(
يدددغيلعدتيعالدددتلوقددد  ال طلدددالد  دددحيلأالدددجلتأحكددداملعد  ددداملعد ياالددد تلعديكدددحلتلعديطعسدددتل
توفدددحو لأيتعاددد لإدددداللودددايوالإ دددتعالليدددغيلعدطالدددادت،لإ لأبدددتلعد احدددللادددتليدددغيلعدتيعالدددتلأنلي دددا لوح  دددًال

 

 2008ل/ اليتلعد حلالل/الد حيعيلياطلل احيلللأططتحت)*(ل
 .2000ل/ اليتل وتعاللل/ططتحتلالد حيعيلياطلل احيللأل(*)*
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عديت  تلتعد   دحيللادتلإ دتعالللتط ححارلنيحلو حوطلعد ياال تلعديكحلاتلليل ةللو  تلع الاداهل
عد حعتندتلتعدي ددالعد ياالد ت،لتأشددايلإدداللأنلالدد هل دتملويفاددرليدغعلعد ح دد ل  دال د ددتلعد  ححددارلال

تءن ددالعدةدد هلجيددحاللد ددال ددط لعد احددللل1940دةدد تلل28جيددحاللد ددال ددط لعددد يقلإددداللعدفددانحنليسدد ل
 دددارلعاس ةددداالجتلعد دددغدحيلإددددالل دددتملت دددحالل  دددتلل اةةدددتلو دددا كلعد  دددحيعرلعدك ادددطللادددتلعدف ا

تعا   ا اددت،لتوس ددغل دددالل اوف ددالإلددتعيلعديدددحللعدي داددتلدد اددابالتعد ةدد  تعرلعد ددتلد ددال ةسددتل
ددحلتل  اد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلت.لتوقددا لعد احددللاددتلاليعالدد  لإددداللأنلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددد

ددددتعملعد ددددتلود ددددتلوددددديلعد  ددددححدد ددددتللدددديلع يدد ددددرلعديت دد ددددغيلعديطعسددددتلددددد لجةدددد  كلويفادد دددد ليدددددد ددددار،لتعيدددددد دد
لل.ع يدتعم

 وفحو لدفاوللتاا داتلعاالعيللاتلويفارلأيتعملعدححتللعديكحلات. -أ

 وحااطلليدحلارللفاتللددفطعيعرلعاس ةاالجتلعداالتل ااال اتعملع ل الدد حعيال.ل -بل

عد   دعرللكاناتلسااعلالدايلاتلعدححتعرلعديكحلاتلديتملإالعولعديوحااطلليدحلارللفاتلل يلأل -رل
 .تلفاين  ال  يا اطللي  تل

 تلعد تسارلعدااي تلالعولل الج يالل وفتج لليا اطلوتسافاتلتعليتل ةالتل يلدفاجتلع ل - ل
  .سالدفاجتعب طلليحبتلتأ
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 الفصل الثاني
 طار المفاهيمي للنظا  المحاسبي الحككمياح

 مقدمة
ن طًعل ي اتللحعب تلعد   لعد ياال اتلدد  واطعرلاتلعد اةدتلعاس ةداالجتلعد دتلوي دالادتلزد دال

داندداللوددديلعد  واددطعرللدديلالااالدداتلتعس ةدداالجتلتوف اددتلتع   ا اددت،لأنددحع عدححددتعرلعديكحلاددتلتبكددال
لدت للةئ دتلعد  داملعد ياالد تلعديكدحلتل   دالللت طودتل دو دتللوفحمل داللاليعالتاكطلليغعلعد يلل

ل ةدددائالعد  ددداملعد ياالددد تلعديكدددحلتعد فدددايا تلتللعاطدددايياا دددتلنا دددح للددديل دددةللاليعالدددتلل
تاتلزالعد  حيعرلعديالدتلادتللا دد لعد  داارلددانلا دتللديلاليعالدتل،لالتعو لتتالائد أيتعا لتلألتل

ادددتللءلكانااوددد تللتعد ادادددتلعاس ةددداالجتلد  دددحيعرلدل ددد حعب لللدددت عد  ددداملعد ياالددد تلعديكدددحلتلد يطادددتل
و دددحوطيلداكدددحنل دددالًةللعد ةددداي تلادددتتلل،  ددداوتلعدتع دادددتلعد دددتلويدددتللددديلعدوددد لتع ا دددلويفادددرلعدطس

تعئطلعديكحلاددددتلتعدطاددددكللدددديلالعولعديددددالدايل ادددددتلأو لحلتوفددددللالدددد طعوا اتتلددددكلعدا دددد لعاللةددددا تًعلاددددت
لتداآلوت:لاي،لتب اًول دالللالال رلو لوفةا ليغعلعدفةالإداللل ي لة حعي 

لالنظا  المحاسبي الحككمي المبحث األول: مفهك 
 النظا  المحاسبي الحككميوعناصر ومقكمات أهداف  :المبحث الثاني

 
لللل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 األول المبحث 
 مفهك  النظا  المحاسبي الحككمي 

 تمهيد 
جيددتلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتلأحددتلعدطدددائدلعد   ددتلعد ددتلوي  ددتيالعاالعيعرلعديكحلاددتلاددتل

تعدي دادددارلعديكحلادددتلت دددديل ددديلططودددرلعالددد اتعملعد ددداللعديدددامل كفددداوللتاا دادددتلادددتللع ناددد تو فادددغل
عدححتعرلعديكحلات،لاقةل يلالتييلاتلعدطسا تل داللعد اللعدياملليل دةلل  دادارلعد  ا فدتل دايل
با لعد  يلتعدة ةرلتأ تعاللعد تعتللتل ا ف  داللدكلعداحلادتلعديالدتلتعد دطاللعددتتيق،لت داد لالدا  ل

يغعلعد  املليل ةلللايا  لتالتييلتعدححتعرلعد تلو دايعلناداط ،لتبدغديلالا قد يلعد يطمل دالل
ليغعلعد  يللعد ياتيلعآلوات:

 : تعريف النظا  المحاسبي الحككمي.أوال
 في العراق.  مدةالمع ةالنظم المحاسبي: نياثا

 .والمحاسبي المالي النظا  تحكم ال ي وال عليمات والنظم القكانين: ثالثا
ل.خصا ص النظا  المحاسبي الحككميًا: رابع

ل 
 تعريف النظا  المحاسبي الحككمي :أوال

لعب دددددددطللددددددديلعد كحندددددددارلعد  طع  دددددددتلعد دددددددتللأتجيدددددددطملعد  دددددددامل سنددددددد لل  ح دددددددتللددددددديلع  دددددددايل
لن  دددددددتلاط ادددددددتلأن  دددددددتلادددددددتلعدواددددددددهللددددددديلتو كدددددددحنلع ل،و فا دددددددالاا دددددددال ا  دددددددالد يفادددددددرلعد دددددددتم

لل ددد لتلةدددانتللدد  ددداملعدطئاةدددتلعددددغقلوادددكال ددددوعًللدددواطلل ددد القلددددالل  دددالتزافدددتلليا دددتلل  دددتل
(Rommany & Steinbart, 2000: 2.)ل

لأت  الدددطلل فا ددددتلوي دددالليدددالد يفادددرليدددتملتي دددا للددديلجيدددطملعد  دددامل سنددد لل  ح دددتل
ل.(2003ل،عح طت)لل  ح تلأيتعملداجل  فتتيل  ةطلل  ال  فطاليلويفاف 

  دددددددللعد ك  ددددددتلأعدياالدددددد تلتللتعآلارلل  ح ددددددتلعد ةدددددد  تعرلتعدةدددددد ةرلندددددد ل  سل ويطوفددددددللودددددد تل
 دطعوعرلتعد يدا دارلعداالدتل    دا لإدداللعد دطتلتعال االااتل،عد ة اتلتلاتلعدححتعرلعديكحلات

العولتعد ا ددا لتعدطسا ددتلإددداللوفاددا لع لعد فددايوطلعد اداددتلعد ددتلو ددتملتء ددتعاللتوةدد االعدي داددارلعد اداددتل
ل.(53،ل2004،لعدي اتقلو فاغلعدةااالارلعد اداتلعديكحلاتل ل)عديالتلتللع لحعل دالل

تلتعد دددتلوددد القلالدددحوتل ددددعولعد  فا ددددلأجقدددًال سنددد لل  ح دددتللددديلع ت دددطملعد  ددداملعد ياالددد تل
ل(.17ل،2007ل،عد ديعتقلتعد  ا ت)ليتعا تزافتلد يفارلأل
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تعا دددطعوعرلتسدددتل دددطملعد  ددداملعد ياالددد تلعديكدددحلتل سنددد :ل ل  ح دددتللددديلع الدددجلتعدفحع دددتل
عتنددتلعديالددتلعدددطبالتعدتع دددتللدد يلعد حلإدددالللعد ياالدد اتلعد ددتلويكدد لعد ةددطاارلعد اداددتلياددطلعد االاددت

،ل2008حكددداملعدتالددد حيلتعدفحع دددتلتعد يدا دددارلعد ادادددتلعد طددودددت ل)ح دددحالق،لددتتددددتلتعد دددتلواقدددكل 
ل.(61

عد ياال اتلتعديحعالاهلتعد طتللتعآلارلل  ح تلعد ة  تعرلتعدة ةرل ن لأتو لويطوف ل دالل
ل ددتعاللعد فددايوطلعد اداددتلعد االاددتءل   ددا لتوةدد االعدي داددارلعد اداددتلتلتعد يدا ددارلعداالددتل لتعا ددطعوعرل

ل عديالددددتلتو فاددددغلعدةااالددددارلعد اداددددتلدديكحلددددتلع لددددحعلالعولتعد ا ددددا لتعدطسا ددددتل ددددداللإددددداللوفاددددا لع 
ل(.145ل،2010ل،)  تهللا

عديد اددددتللتع الددددجل  ح ددددتللدددديلعد  ددددااللل ل ددددداللأندددد للتتويدددطملعد  دددداملعد ياالدددد تلعديكددددحل
عد ددتلو كدديللدديل ددطضلتويداددالعد اانددارلعد  يدفددتل اد اددا لعديكددحلتلتسادداعللعا ددطعوعرلتعدفحع ددتل

توفاددا لن ددائجليددغعلعد اددا لتلةددا تللعدفددائ ايل دد لاددتلعد ا ددا لتعواددا لعدفددطعيعرلتعدطسا ددتل ددداللعد ددالل
ل.(11ل،2011ل،)عد  ال عديام

عد ياالدد تل سندد لعد  دداملعدددغقلجيكدد ل انددهلعد   ددا لعد ياالدد تلدي داددارلو فاددغلجيددطملعد  ددامل
ن  دتلددفحع دتلتع لالعولتافداًل دتلويكد لع عد ااندارلعداد طوتلتعدةد حوتلتوقدكلعدفحع دتلعدلتء تعاللعد حعتنتل

ل يلحدداارلعد ةدد االتعد طحاددالتو حوددهل  داددارلعدةددطملتعدفدد قلتاددرللدداقددل،لد ددال  تعد يدا ددارل
ل.(5ل،2013ل،)عدتداالعد ادتلتعد ياال تلاتلعديطعتلويتاليلعدفحع تلعد ياال اتلعدتتداتلتعد يداتل

 :في العراق ةالمع مد ةم المحاسبيالنظ :اً نيثا
حكدداملسددانحنلعديددطعتلاددتل تعجددتلعدفددطنلعدياددطويل دفددتل قددكلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتلاددتل

 ديلل  ح دتلعد يدا دارلعد دتل دداوللاقددةًلل,مل(1911) ارلعدي  دانتلعدةدااليلالد تللدحللعد ياالدلأ
(لتعالد  طلعدي دال  دغعلعدفدانحنل1924(لدةد تل)715عديدتالل)لتعد اداتل للع لحين املعدةد تلاتل  ال

تعد يدا دددارلعديةدددا اتلل,1940(لدةددد تل28االددد ارلعديالدددتليسددد ل)لدددحللعد يأيلسدددانحنلتلح دددالللدددتل
عدددغقلو دداتللل1985(لدةدد تل107ددتتدددتليسدد ل),لتلددتيلسددانحنلعد حعتنددتلعديالددتلعد ححددتللعد ديفددتل دد 

,للطحددتلعد  فادغ,لتلطحددتلتعد  اسادت,للطحددتلعد ادطوكلعا دتعالللطعحالعد حعتنتلعديالتلعد ححتلل)لطحدتل
ل(.عد  ا يت

حكددامللادتلعد  حددتللطددودالتعد دتلواقدكل نفداتلعديكحلتحدتالل  ح دهليدغعلعدفدانحنلتحدتعرلعا
عدي ددال  ددغ يلعدفددانحنايلح ددالللط,لتعالدد  ل1940(لدةدد تل28)الددتليسدد للددحللعد ياالدد ارلعديأسددانحنل

عددغقل  دتلل2004(لدةد تل95عد ادادتلتعددت يلعديدامليسد ل)لعاالعيللدتيلسدانحنللإ لل2004ن اجتلال تل
)عددتداالعد دادتلل1/1/2005لديللادتلحداللويايلد الليد لتع   دايعًللأنفداًلعدي ال ادفانحنايلعد دغدحيويل

ل.(5ل-ل4ل،2013ل،تعد ياال تلاتلعديطعت
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للدح دللاكدطللإ  داوللديلا دتللعديدطعتلادتلعديكدحلتلعد ياالد تلعد  دامل يلللاتلعداحضللس ا

لو حود التأالدحبللنااط الط ايتلحالللليلعديكحلاتلددتتعئطلتعد اداتلعاالعيوتلعد فةا ارلللط ايتلل ي
ليددغعلت ددال.لوددديلأملعد   ح دتليدغيلوي  ددتيلعددغقلعد ياالد تلعد  دداملندح ل  يدتالللأالاالدد ال دداللتعد دت

ل  د دالتط ايدتلس ةداالقعالدد ادا لتافداًللوفةدا ارللادتلقدي اولأنلج كيلعدتتدتلالتعئطلاإنلع الاع
 .(17ل،2013ل،عد ياال تلاتلعديطعتدتداالعد ادتلتلع)لتيتا ا

لو دحللعد دتلعد  دانتلعدادتلتلعد ادا ل عرللعدححتعرللتوا العد طددقللعديكحلتلعدف ا لتحتعرل -1
لوادكالعدححدتعرلليدغيتل،لنااط الليلعدطبالويفارإدالللو تملالتيتلددتتدتلعديالتلعد حعتنتللي

لتيددددغيلعد حعتنددددتلادددتلد ددددالجاةددددالل  دددالليكددددحم للتنادددداط الددتتددددتلعديالددددتلعد حعتنددددتل    ح  دددا
لعد ددتلع  ددط للعداتلاددتلتعدددتتعئطلدديكحلددتلعدطئاةدداتلتعد اددكاةرللعدددحتعيعرللبااددتلوادد العدححددتعرل

 .و حوطيإدالللتنةيالللفةال اكالن ي  لالحمتللعديكحلتلعد ياال تلعد  املو  ر

لدك  ددالحكحلاددتلتحددتعرللتيددت(لشدد طعبتعالعدف ددا لوةدد اللباندداللعد ددت)لعديدداملعدف ددا لتحددتعرلل -2
للديل عواداًللتو حللعدكدفتلحةابللتوطع تلعدطبالويفارإداللل تم لو ايقللس ةاالقعل  اا لوي ا
ليددغيلتاددرلتوي ددالعدددطبالو ددتملأن ددالاإل ةددايلًللأتلاًليبيددللويفددرلتسددتللتلحعياليدداليأالدد اد ال ددةل

لتعدديع دددتلتعد فدددالتعد  دددايللعدةددد ا تلتتعيللادددتلعديالدددتلتعد  الةدددارللعدادددطدارللتواددد العد  طودددت
لحادااًللل  العد يقل)لعد ادتلعال فةد ال يك لددتتدتلعديالتلعد حعتنتل ايدلتيتللتياطياللتعاالكان
للددديلو ددحللن دداإاللددحعيالللد دددالجيفددرلاًلنادداطلل ايالدد  الت دددتملنادداط التوحسدد لعد ددطتملتبةدد هل
ليددغيلتو فددالل دا ددالجفدداعلالشددا للحادددتلتيددغيلعدةددد لأتلعد دد ال  طوفددتلددتتدددتلعديالددتلعد حعتنددت

لعد ياالدد تلعد  ددامليددحلعد   ح ددتليددغيلاددتلج  ددرلعدددغقلعد ياالدد تلعد  ددام،لتل(لةدد فدتلعدححددتعرل
لتوقد يلبدالةًللال يفاتعالأالاعلتوي  تللعد  ايوتلعد ياال اتل اد  االللجس غللن املتيحلعد ححتل

لتوطع دددتل ةدددايللأتليبددداللددديلعد ادددا لن ا دددتلد دددالج  دددطل  دددالد ةدددطااو اللياالددد اتللياد دددتلد دددا
لس ددالتلدديلعد الددتلعدفددطنلللدديلعد  انا ددارللا ددطلل ددةللإ ددتعاليلودد لتسددتللعدتتداددتلعد ياالدد تلليددا اط

 .عدفانحنايلتعد ياال ايلعدا طعولليلد  ت

لعد   ح ددتلتيددغيلعديكحلاددتلعدححددتعرلللدديلعد اد ددتلعد   ح ددتلتيددتل:عد ددسلايلتشددطدارللد ةددايمع -3
للديلادا  ت تلللاداداًللتلةد فدتلعددطباإددالللو دتمتلل دتلااًللناداطاًللو دايعلعد دتلعدححدتعرللليليت

لعدةد ا اتلع ناد تل ديلعديدالل   ايتلجا د لعدغقلعد ادتلعد اا لتيحلنااط الط ايتلحالل
لعد  دداملالدد تلد ددال دداصلللياالدد تلن دداملوةدد ا لودد لافددتللدددغديلع نادد تللدديلتياطيددالتعد  ايوددت
لع الدجلحادللللديلعددطبالتيدتملعد ادا لتط ايدتل  ةد  لتعد سلايلدد ةايملعد ححتللعد ياال ت
 .توفةا  العديةا ارللتياكالعد ياال ات
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أتل  تللاًلج  العد  املعد ياال تلعد ححتل اكال املن ال: عد  املعد ياال تلعد ححتلدد دتجارلل -4
و   ددال    ح ددتللدديلعا ددطعوعرلعداالددتل  ةدد االعد اانددارلعد ياالدد اتل دددالللةدد ح لعدححددتلل
تء دددتعاللسدددحعئ للادادددتلتحةدددا ارل  الادددتلادددتلإطدددايللححدددتللددديلع الدددجلتعدفحع دددتلتعد ةددد ديارل
تعد يايوفلتعد ياد ارلعد ياال اتلداتلتلأيتعملليا دت،لتن دطًعلداةحلداتلعد  الةدارلعد دتجدتل

عد دح تلع لدطلعددغقلو ددهلإ دتعاللن دامللياالد تللححدتل داصل اد ددتجارلعددغقلتط ايتل  د ال
و لعشد فاس للديلعد  داملعد ياالد تلعد ححدتللديل دةللعالد يتع لتويدادال يدقلعديةدا ارلعد دتل

عد ددتلنفةدد الو  د  ددالط ايددتل  ددالعد  الةددارلعد دتجددتلتوي دداللدد يلع الددجلتعد  دداالللتعدفحع ددتل
 .تلجة  تلإدا العد  املعد ياال تلعد حح

ل:والمحاسبي المالي النظا  تحكم ال ي وال عليمات والنظم القكانين :اً ثالث
لتعددددد   لعدفددددحعنايللدددديل دددتاللإدددددالللعديددددطعتلاددددتلعديكدددحلتلتعد ياالدددد تلعد ددددادتلعد  دددداملجاقدددك

ل:(7-6ل،2013،دتداالعد ادتلتعد ياال تلاتلعديطعتع)لجسوتلتد التعد يدا ارل
ل  ح دهلل د لعدي دال  دتللتعددغقلعد يدتلل1940لدةد تل28ليسد لعديالتلعد ياال ارللألحللسانحنل -1

لأحكالدد ل يددقللأنلإالعد  طوددتلعد احاددتللدديل2004لدةدد تل95ليسدد لعديالددتلعد اداددتلعاالعيللسددانحنل
عد ادادتلتديدايلويدت العدفدانحنلعد ادايللعاالعيللسانحنللاتل   ال ت الت حالللديتمل ادي العال  طرل

لأند لإالعد يدت ةرلللديلعدك ادطل داد لأ طوداللعددغقلعدفدانحنلليدغعلستمليللطي  داللعدتلل، ةيأللإدا 
لعد ياالدد اتلع الددجلحاددللللدديلعديكددحلتلعد ياالدد تلعدي ددالل دداارللدكااددتلشددالةًللسانحندداًللبددان

لسانحنداًلل يدرلاكانلعد ياال ات،لتعدتتيللتعدة ةرللتعد ة  تعرللعد   ا اتلتعد حعنهللتعدةةحاارل
لبددانلعددددليلوفددتملددكللأندد لإالعدطسددا تلدد انددهللوو ا دد لاقددًةل دديلعد حعنددهللوددديلدكااددتلشددالةًل
لعدتتدادتلعد ياالد تلتسحع دتلل   اشداللتب دالعد ياالد اتلتع الدجلعدي دالأالداداهللو دحوطإدداللل يا ت
 .عدياملددف ا 

دتللعديالدتلعد حعتندتلسانحنل -1 د لعد ححدددد ل  حلدالأنللدطللت تللالد  ا علعددغقل1985لدةد تل107ليسددد
ل عواداًللعد  حددتلعدححدتعرلل دديلادتل  دالعديكحلادتلعد اداطارللدكاادتللححدتلل التللحعتنتلسانحنلإدالل
دطلباناللتعد ت ل دايلعدفدطتللأنلإال الدتلب   ح دتلعد ححدتللعد حعتندتليدغيللد يللحعتن  الو  د

لدألتددداللعد حعتنددتلأنليددحل عوادداًللعد  حدددتلتعدححددتعرلللطددودداًللعد  حدددتلعديكحلاددتلددححددتعرللعد حعتنددت
ل نل،افد لوا ا ادتللحعتن  دالباناللافدددددتللعد اناتلألال،تواةاةاتلوا ا اتللحعتنتلتلويلبانال

ددتلعد حعتنددتللددحعياللللدديلتددداجلعدححددتعرللوددديللددحعياللللدديلباندداللعد  دداد  لأنل   ددايا لددتتدددتلعديالدد
داللعد دتلعدححدتعرلل كدجلت دتلارللالددكلليلوفتل للاللفا اللحعيالللتد الس ةاالقعلنااط ا لع تددد

لعاالعيللسدانحنلل يدتلوادطوكلجفداملعدي داإلو لعآل طليحلعدفانحنللتيغعلل انتل اكال تلاو الوفتم
 .2004لدة تلل95لعديالدددددددتليسددددددد لعد ادات
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ل2003لأحدتع لل يدتلل داولعددغقلعدفدانحنللتيدحل2004لدة تل95ليس لعديالتلعد اداتلعاالعيللسانحنل -2
 .لي لويايل الحاللاتلعدةا فتل ادفحعنايلعدي ال  تللستللعدفانحنللتيغع

لالد لسدانحنلا لسدانحنللجةدتيلعدةد حعرلللديلالد تلبدالادتل أندللحادلللعدةد حوتلعديالتلعد حعتنتلسحعناي -3
لأحكالددددداًللقدددددكجلددددددغقتع(لالددددد   ايوتتعالعد ايودددددت،)ل ادددددفا الددتتددددددتلوياالجدددددتعالعديالدددددتلعد حعتندددددت

لي دحقلجلأند لب دالعدةدطملأت د لتدكاادتلعديكحلادتلعدححدتعرللدكااتلتعد ياال اتلعد اداتلدد ةطاارل
للددديلديدددتالللتعد ياد دددارللعد ياالددد اتلع الدددجلتءدددداللعدةدددةحاارلإدددداللل  دددطتل لسانحنادددتللدددحعاللل ددددال

 .عا طعالعرللأتلعد ةطتاارللل اللاتلالحعولعدياارل

لويدا دارللتلدكل ددالللتعد ا دا لعد ادادتلاتتعيودللالأ ال:لعاوياالجتلعديالتلعد حعتنتلو فاغللويدا ارل -4
لعد ادادددتلدد ةدددطاارللتسحع دددتللأحكالددداًللوقدددكلعدةددد حقللعد حعتندددتللدددتتيلسدددانحنلل يدددتللوةدددتيلالددد حوت

لعد اانددارللتء ددتعالللتعدفدد قللتعدةددطملعد  حوددال  داددارلللدديلإ  ددتعوًللعدححددتعرللتدكااددتلتعد ياالدد ات
 .تعدة حوتلعدا طوتلعد اداتلعدكاحاارللتوفتج لعديةا ارللتيدر

لتتعيلل ددديلعدةدددااليللعد يدا دددارللتيدددتل2008لدةددد تل\ل1ليسددد لعديكحلادددتلعديفدددحالللو فادددغللويدا دددارل -5
 .أنحع  التبكااتلعديكحلاتلعد ياستعرللدي داارللأحكالاًللو ق يتللعد ا ا 

لتالعدةدا فتل دادف طعرلللدااليللباناللعد اايوكلتو فاغللتعد فاتارللعد  تالاتلع لحيلو  ا لويدا ارل -6
 .تعدك طبائاتلعد تناتلعد  تالتللفاتارللو فاغللب يدا ارللعآلنلديتللعد فيحللنااغللل  العدك اطلتعل

 .2008لدة تل22ليس لعدتتدتللحزفتليتعوهللسانحنل -7

 .عد يتلل2006لدة تل27ليس لعد ححتللعد فا تللسانحنل -8

 .عد يتلل1986لدة تل32ليس لعدتتدتلألحعللتءج ايل اكلسانحنل -9

 .عد اداتلتتعيلل يللااليلب ابللعدةلطددقللعديكحلتلعد ياال تلعد  املويدا ارل -10

 . عوااًللعد  حللعدياملعدف ا لدححتعرللعد ححتللعد ياال تلعد  ام -11

 .عد سلايلتشطدارللدد ةايملعد ححتللعد ياال تلعد  ام -12

لل اشدددطللةددداعلد دددالعد دددتلتعد يدا دددارللعد ادادددتلعد ادددطويارلللددديل دددتالللي دددا لوفدددتملاقدددًةل  دددا
لتعدةفطلتسانحنلعد  فاغ.لعاجفااللل  السانحنليال لعد ا كلتسانحنللتعد ياال تلعد ادتل اد  ام

 خصا ص النظا  المحاسبي الحككمي  :اً رابع
نلعد  دداملعد ددادتلعديكددحلتلددد لط اي دد لعداالددتلتيددحللددال دد يكجل دددالل ةددائال  الددطلإ

ل(.49،ل2011ل  الل)لي حال،يحلل حع تلاتلتحتعرلل اآرلع لاديل يللايغعلعد  امل اكالج 
نلو ددددحاطلاادددد ل   دددددهلألعديكددددحلتل كفدددداوللتاا داددددتيددددتعملعد  دددداملعد ياالدددد تلويفاددددرلألنلتء

ل(200ل،1995ل،)ح اتقلل:و   الات تلل ةائال
 .ع  ط لنلجكحنلعد  املعد ياال تلل  ا فاللكلعد ةحصلعدتال حيوتلتعدفانحناتلتعد اطويارلأ -1
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 .نلو فرلوة افارلعد  املعد ياال تللكلوة افارلعد حعتنتلعديالتأ -2

 حلدددححل ددديلع يدددطعضلعد دددتللددديلأ د دددالحةددددالتأنففدددالديةدددا ارل  طوفدددتلوي دددطلنلوددد   لعأ -3
 .لحعللعديالتع 

 .اةاحلعدكالال يلعد طددلعد ادتلددتتدتنلدد  املعد ياال تلعدفتيلل داللعانلجكحلأ -4

د تلعد  فاغجددتل  ا ددد لتحددتعو النلجكددحنلدد  دداملعد ياالدد تلعدفددتيلل دددالل اددانللددت لعد دددعملعدةددلأ -5
 .ن  ت ادفحعنايلتع لالعيوتعا

  دددداملعد ياالدددد تلعديكددددحلتلياكددددالو  ا ددددتل حلددددالططوفددددتلعيو ددددا لعد  الةددددارلنلجكددددحنلددأ -6
 .عديكحلاتل ادةد تلعد اداتلعد طددوتلتدافاتلعد يالالاا ال ا  ا

ل،1993ل،الاعلعد ياال تلعد   رلاتلعد ياالد تلعديكحلادتل)  دتعداادرإداللو حوطلع لعديا ت -7
106.) 

ل،د  داملعد ياالد تلعديكدحلتل)  يدتلطتيللعال اتعملن  لعد يدحلدارلتلياالد تلعد كدادا لادتلع -8
 (.269ل،1995
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 المبحث الثاني
 أهداف النظا  المحاسبي الحككمي اوال:

إنلأيددددتعملعد  ددددداملعد ياالددددد تل حلدددددف لن الدددددًالدد يدحلددددارلالوادددددطدل ددددديلأيدددددتعملعدححدددددتلل
لدديلعد  كدديلويت ددتلأيددتعملعد  دداملعد ياالدد تلد  دداملدد يدحلددارلاددتلتلل،عاس ةدداالجتلعديكحلاددتلدكددا

ل.(70-69ل:2008ل،)ح حالقلعدححتعرلعديكحلاتل  الجسوت:
ودددحااطلعد يدحلدددارلعدةتلدددتلدد ةددداودت:لتوفةدددتل اد ةددداودتلوفدددتج لوفةددداطعرل ددديلوكالدددالعدححدددتلل -1

عدةد ارلعد اطوياتلأتلأجتل  تلد العديرلاتلطدهل دي،لتو كيلحةطلأيدتعملإدالللعديكحلات
لعدةد تلاتلعآلوت:ل

عد ةددداودتلعد ادادددت:للددديل دددةلل ادددانللدددت لعاد ددددعمل اد ادددطويارلتعدقدددحع  لعد ادادددتلتعن  دددامل .أ
لعدة ةرلتالةلتلعد فايوطلعد ادات،لتلتس الاتلعد ي اطل يلأالعولعدححتللعديكحلات.

ت:لت ددديللددديل دددةلل اددانلأنلعد دددحعياللعد اةةدددتلددححددتللسدددتلعالددد اتلالعد ةدداودتلعاالعيودددل .بل
ل كفاوللتبتتنلإالطعملاادححتللعديكحلاتلوطع تلعاس ةااللاتل  د ا.

عد ةدداودتل دديلع العو:ل ددديللدديل ددةلل اددانللددت لدفدداوللو فاددغلعد ددطعلجلتع نادد تلعداالددتل .رل
ل ادححتللعديكحلاتلتاا دا  ا.

لعدححتللعديكحلاتل ةللعدة تل يلططور:وحااطلليدحلارلد فحو لن ائجلناا ل -2
لعد فاينتل ايلعد  ائجلعدفيداتلتعد ا  تلاتلعد حعتنتلعد ي  تللواطويًا. .أ

ل اانلع العولعد ادتلتن ائجلعدي داار. .بل
لوحااطلعد يدحلارلعدةتلتلاواا لعدفطعيعرلتيال لعدةااالتلعديالت،لت ديلليل ةل: -3

ودددحااطلليدحلدددارلد فايندددتلن دددائجلنادددا لعديددداملعديدددادتللدددكلع  دددحعملعدةدددا فتلادددتلعدي دادددارل .أ
لعد تلوفحمل  العدححتللعديكحلات.لتع نا ت

ل اانلعديةستل ايلعد ت ةرلتعد اط ار. .بل
إز ايلعدفاحاللعدفانحناتلأتلعد ياستجتل دالللحعياللعدححدتللعاس ةداالجتلعديكحلادتلتأقللاداططل .رل

لأ ط للي  دت.
عد يدحلددددارلعد فاددددتللد   دددددقلعد ددددحعياللعديدددداداايلتعد ددددطوف ايلأتلأقلأ ددددطل  دددد  ل  فدددددتج لوددددحااطل -4

عداددددتلارلعد ددددتلوفددددتل العدححددددتللعديكحلاددددتلتويت ددددتللددددت لسددددتيو اللةدددد ف ًةل ددددداللوفددددتج ليددددغيل
 عداتلار.
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و لعدححددددتعرلعديكحلاددددتللدددديل ددددةلل اددددانلعداددددتلارلعد فتلددددتلحلاددددتلوفددددلللفاددددتلوددددحااطلليدحلددددارل -5
 ددديللدديل ددةلل اددانلسددتيللعدححددتللعديكحلاددتل ددداللوافدداقلعدكددد لتلتلفاين  ددال سالدديايلوفددتج  ال

 تعاال وةللع ل الدد حعياللعد اةةتلد ا.

وددحااطلليدحلددارل دديلعد ةدداي ارلعا   ا اددتلعد ددتلسددتل  العدححددتللعديكحلاددتلاددتلزددالعدفددحعنايل -6
 . ارلعدةائتلتعد يدا

 .ن  تلعديكحلتلعد ا دفتعدي داارلعد اداتلعد  طو تل داللألوفتج لعد اانارلعدةتلتل يل  اك -7

،لتو  اددرلعدطسا ددتلعاالعيوددتلعدفيادددتل  دددللعدطسا ددتلعدتع داددتلتعدااي اددتللدديلعدفاددامل   ال دداو كددايلأ -8
 .لحعللعديالتلدديفاظل داللعد ح حالعرل داللع 

عاس ةداالجتلعد دتلسالدال  دالعديكحلدتلتل الةداو اللع حدتع لدكاادتللل كدالةًللوايوااداًلل حاطلال ةًل -9
 .(1057:ل2006ل  تلعدقطتيلل)ح اال،لإدا عد ا دفتل ياللج كيلعدط ح ل

نلجكددحنلددد لعدفددتيلل(ل ددسنل دداللعد  دداملعد ياالدد تلعديكدحلتلأ134ل:1998ل،توقدا ل)عد ددحي -10
 تللدددت لعد ددددعملعدةددددلعدفدددتيلل ددددالل ادددان ددديلعد طدددددلعد دددادتلددتتددددتلتللعدكالدددالعااةددداح ددددالل

 .(147:ل2012يل)عد ديعتقلتلادالن  تلتعدفحعناعد  فاغجتل  ا د لتحتعو ال ا 

يلويفاددرلج كدديلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتلعدفيددالللددلل(55ل،2004عدي دداتقل,ل)لتوقددا 
لوات:ع يتعملعآل

 . طعالعرلعديالتلددححتعرلعديكحلاتلتلةطتااو ال ةحيللالسافتحةطلعا -11

 .عد فايوطلعد اداتلعد تلو  طلحطدتلعد تافارلعد فتجتلددادو ت تعاللإل -12

 .عد  اشطللتياطلعد  اشطللعد تلوفتل العدححتعرلعديكحلاتلتع نا تويت تلددفتلعداتلارل -13

وةدد ا لعدددتااوطلتعدةدد ةرلعد ياالدد اتلعد ددتلوةددا تلعدححددتعرلعديكحلاددتلاددتلعديةددحلل دددالل -14
 .ال لعدةااالارلعد اداتعد اانارلعد اداتلعدددلتلاواا لعدفطعيعرلتيل

 . تعاللعدفحعئ لعد اداتل ةحيللال دتلتالطويتج كيلليلإل -15

 ددددط لعد  ددددحودتلت ةس  دددداللددددكلعدححددددتعرلع ج كدددديلعدححددددتعرلعديكحلاددددتللدددديلويت ددددتلتلددددي ال -16
 .تعد  الةارلعد ادات

 ددددطعالعرلعديالددددتلعد ةدددد يفتلتياددددطلعد يةدددددتلتعد ففددددارلعديالددددتلعد د دددددمل  ددددالتياددددطلويت ددددتلعا -17
 .عد ةتالل

 .دححتعرلعديكحلاتلليلل  ل  داارلعدةطملتعدف قلو كايلع -18

 . تعاللعديةا ارلعدا الاتلددتتدتج كيلليلإل -19

 .ج كيلليلويداالتاليعالتلعديةا ارلعدا الاتلددتتدت -20
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ددححددددتعرلللددددارلعدك ددددتلعدددددطئاجن دددداملعد يدحللتلد  دددداملعد ياالدددد تلعديكددددحلتلجيددددلإنلعت دادددد لاددددل
عد فداتجتلعد    دتل  يفارلعدطسا تلعد اداتلتعد سبتللديل دتمل،لاقًةل يلع يتعملعاس ةاالجتلعداتلات

و ددددداتتلعا   ددددداالعرلعد فدددددطيللتءنفاس دددددال دددددا يطعضلعد اةةدددددتلد دددددالتعد فادددددتل دددددادفحعنايلتع ن  دددددتل
ل.تعد يدا ارل

د ياالدددد تلعديكددددحلتلألدددد الأالعللل  ددددتلتلدددديل ددددةلللددددالالدددد رل دددددطيلنةحدددد ل ددددانلعد  دددداملع
فاجددتلع العولعاس ةدداالقلد ددا،للدديل ددةللوددحااطلعد يدحلددارلد ةددا تللاددتلوفددحو لع العولعديكددحلتلتدد

عدةتلتلد فحو للت لدفاجتلتاا داتلتعس ةداالجتلعد دطعلجلتع ناد تلعد دتلوفدحمل  دالعدححدتعرلعديكحلادتل
لتعد سبتلليلإن اتلع يتعملتعد طعلجلعد  اطتل  التويفارلعد  ائجلعد ط حللل  ا.

ل
 

ل 
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ل
لعناصر النظا  المحاسبي الحككمي  :ثانيا

ححدتعرلتعحدتلجةددالدد   ادرلادتل  ادكلعدند لال ح دتلن دامللياالد تلعاشدايللإدداللأا تلليل
د  ايددتل  د ددالتشددكد العدفددانحنتللتافددالححددتلن ددال  ح ددهلوةدد ا لعد  دداملعد ياالدد تلدد،لتءعديكحلاددت

ن ددادلعد اانددارلعد ياالدد اتلعدتسافددتلعدةتلددتلد يت ددتل،لتو كدديللدديلإويفاف دداإددداللليددتعا العد ددتلوةدديالتأل
العيللادتلعوادا لعدفدطعيعرلتعد وادطعرلادتلعد حسد لعد دادتلتلةدا تللعالتعد حس لعد ادتلع   الن ا تل

ن دالو فدرلألإالعديكحلادتلن  تلعد ياال اتلعد ة اتلتلاتلعدححتعرلل  الع  دفالع تدكيلل،عد  اال ت
-54ل،2004ل،)عدي ددداتقلل: ي الدددطلعد  ددداملعد ياالددد تلتيدددتتلويدددطملادددتل  الدددطليئاةدددلل  ايددداًل

55). 
عد ة  تعرلتعد  ا دلعد ياال ات:لتوي طل   ال  ت ةرلعد  داملعد ياالد تلتيدتلو  دالعد طحددتلل -1

 ع تداللد غعلعد  ام.

:لتوي ددطل   ددال ادي داددتلعد ياالدد اتلأتل  داددتلعد ياد ددتلتعد اددواالعدةدد ةرلتعدددتااوطلعد ياالدد ات -2
 ناتلليللطعحالعد  املعد ياال ت.تيتلعد طحدتلعد ا

:لتوي ددطل   ددال  اط ددارلعد  دداملعد ياالدد تلتو  ددالعد طحدددتلعد اد ددتللدديلعد اداددتلتعدفددحعئ لعد فددايوط -3
للطعحالعد  املعد ياال ت.

 .  دللعدكحل احوطلتلالاتلحك  اأرلعدياال تلتلآا -4

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:  الطلعد  املعد ياال تلعديكحلتلليل ةللعداكالعد حلايتلعد ادتل اانتو كيل
ل 
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ل
ل
ل
ل

 

ل
 

 
 (1)شكل 

 عناصر النظا  المحاسبي
 ،لع لحللعديد اتلتعدي داتلاتلعد ياال تلعديكحلات،2004عدي اتق،لحةاملأ حل دت،لل عد ةتي:

 .العيلعديالتلدد اطلتعد حتوك،ل  ان
 
للنظا  المحاسبة الحككمية األساسيةالمقكمات  :اً لثثا

عد  دددامل دددداللويفادددرلإنللفاددداعلدفددداوللأقلن دددامللياالددد تلحكدددحلتل    دددالادددتلسدددتيلل دددديل
ع يددددتعملعد  ح دددداللتأنلجكددددحنلسددددااليًعل ددددداللسادددداعلدفدددداوللع العولتأنل ددددحاطلعد يدحلددددارلعدقددددطتيوتل
لأالداعل عدكااات،لحادللأنلعد  داملعد ياالد تلعديكدحلتلادتلأجدتلتحدتللإالعيودتلج دهلأنلجكدحنلدد لالتي 

يلس ددددالاددددتلو اةددددتلعد يدحلددددارلعدةتلددددتلدكددددتل دددد  اقل   ددددالعواددددا لسددددطعيعرلعس ةدددداالجتلل االدددد تللددددل
عاالعيعر،لاددتتييلددداجللف ةددطًعل ددداللعا ددطعوعرلتع الدداداهلعد ياالدد اتل ددالعلدد الالتييلعدددطئاجليددحل

لوحااطلتءجةاللعد يدحلارلعد اداتلإداللعد  ارللاح تلعا  ةاصلاواا لسطعيعرللائ ت.
ت داددد لادددإنلعد  ددداملعد ياالدددد تلعديكدددحلتليدددحلل  ح ددددتلعد ةددد  تعرلتعدةددد ةرلعد ياالدددد اتل

تعد دددطتلعدةتلدددتلد ادددانلعديةدددا ارللتعا دددطعوعرلادددتلدد ياالددد تلتل  ح دددتلعد يدا دددارلتعد  ددداالللعديد 
لتأنحع  ا.

للفحلدددارلعد  ددداملعد ياالددد تلعديكدددحلتلأنلل(63-62ل،2014ل، دددطتنلتآلتسدددتل ددددطل)لادددكحي
ل:  ال دتو   ال

:لويدددتلعد  ددداالللعد ياالددد اتلعاطدددايلعديددداملددي دددالعد ياالددد تللي  دددتعل دددداللعد  ددداالللع الاالدددات -1
عدفطتضلعد ياال ات،لتيغيلعد  االللداةالسدحعنايليوالداتل ا  دتل الدتلل داليدتلل يطددتلج كديل

 العمليات المدخلت 
 ال نفيذية

 المارجات 

المس ندات 
 ماليةال والنما  

 السجلت
 والدفاتر

 المحاسبية

 ال قارير المالية

 القكا م المالية



19 

ويددت د التو فاي ددالتو حوطيددالد   اشدداللتو ددحيعرلعدي داددارلعد اداددتلعد  دع ددتللد ددالتنح ددالتويفاددتعل
  حلال يتل حم.

جي  دطلعددتداالعد ياالد تلأحدتلعد فحلدارلعاالاالداتل:لال تلعد  كالاللدكلشدطحلعددتدااعدتداالعد يا -2
دد  املعد ياالد ت،لتو  دطلعي ا د لادتلعدححدتعرلعديكحلادتلعدك ادطللتعد دتل  يدتاللاا دالعديةدا ارل
عد فةدداداتلتعدفط اددت،لتلدديلي ددالج كدديلويطوددفلعدددتداالعد ياالدد تل سندد لسائ ددتلوي ددحقل ددداللدااددتل

يكحلاددددتللطو ددددتل اددددكالليددددايلجةدددد اللددددكلويت ددددتلط ايددددتلدددددالحةددددابلعديةددددا ارل ادححددددتللعد
 تعد   ح تلعد تل    تلإدا العديةاب.

عنلعد ياد ارلعدفاتجتلليلعي للفحلدارلعد  داملعد ياالد تلل:عد ياد ارلعدفاتجتلحةهلعد يدا ارل -3
تعد ددتل دد  للددديل ةد دداللياد دددتل  اددكلعديطددددارلعد اداددتلعدححدددتعرلعديكحلاددتل ددديلططوددرلسادددحالل

وحلدددالعا دددطعوعرلعد دددادتلادددتلعدححدددتللعديكحلادددتلتوكدددحنلعدةددد ةرلتعد ةددد  تعرلوةددد الادددتل
 لل  يدا ارلوةتيل يلتتعيللعد ادات.

:لعد ةددد  تليدددحلأالددداعلعددددتتيللعد ياالددد ات،لتبتتنددد لالج كددديلأ  دددارلأقلعد ةددد  تعرلعد ةددد اتلت -4
 د ةلإ علودد ل  دادتللادادتل اددتااوط،لتاج كديلإ  ددارلعقلسادحاللادتلالا دطلعدفاددتلعاتددتل)عداحلادت(،لا

لددطملنفتجددتللدديلعدادو ددتلدي دداللدداانتلد طبائاددت،لا ددالعدددغقل ددتلل ددداللعندد لودد لايددةللددطمل
ود لإالد ةملنفتجدتلا دتللديلعد فتجت؟لتليلعدغقللطملد ؟ليحللة  تلإ نلعدةطم،لتباد  الإ عل

 ويطوطلإ نلإال ةملنفتجت.

احلادددتلتالددد ال:لي ادددديلعديت دددتللددديلعدةددد ةرلعد ياالددد اتلل دددالالددد العدعدةددد ةرلعد ةددد اتلت -5
عاالدد ا لتالدد العد ححاددتلتالدد ال ددطاللعد ادددتنلتالدد العالددحل،لتدكدديلأشدد طلوددديلعدةدد ةرل

 تأي  الي الال دتلعداحلاتلتع ال ا .

:لتيددحلدادد لعد ةددطملعدددغقلوةددي  لعدادو ددتلشدد طواللدديلباددحملعديةددا ارلعدادد طوتلتء ددتعاليا -6
ةددطملد يطاددتلع ددالل ا فددتلعد ةددطتاارلعد ددتلو ددطقلاددتلعدادو ددتللددكلحطدددتلعديةددابلاددتلعد 

 عديةابلتعد ابتلل  لتليطاتلعدةكح لعد حسحاتلتعد طاحلتلدا  للياد   ا.

إنلعد  املعد ياال تلعديكحلتلجة طشتل اد  االللعد ياال اتلاتلويحوالعد اانارلعد تلواال
د يدحلارللاداتلجفتل الد ة اتلا اللديلألديابللعاالعيوتعدي داارلعد اداتلعد تلوفحمل  العدححتعرل

يل ددةلل  داددتللةدد  طللتل كالدددتلج كدديلويت ددتيالاددتل ددة ل  ددحعرليددت:ل)عد ةدد حات،لعدفددطعيللددل
ل(.312،ل2012

حةطلعدي داارلعد اداتلعد  يدفتل سناد تلعدححدتعرلعاالعيودتلتو  اد دال ةدحيلل ااندارللياالد اتلل -1
 وة الاتلعدتااوطلتعدة ةرلعد ياال ات.
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 فددددايا لتعدفددددطتضلتعد  دددداالللتلياد   ددددال  ح ددددهلل  ح ددددتللدددديلعدلع الاالدددداتواددددواالعد اانددددارل -2
 عد ياال اتلعد  يايمل دا الد يحوال اانارلعدي داارلعد اداتلإداللليدحلارلوفاتللة اتلا ا.

وحلدداالعد يدحلددارلعد اداددتلعدددحعيالللاددتلعد فددايوطلعد ياالدد اتلتعد ددتلو دداللياد   دداللياالدد اًاللدديل -3
 س العد  ارل عرلعديةستل ي داتلل كلعدفطعي.ل

يحلنادا ل دتلتلال  دتملإدداللعددطبال ادتي دتلع الداعلتءن دال طدددللتب الأنلناا لعديكحلت
 اكاليئاجل داللوفتج لعداتلارلاتلحتتاللعد اةاةارلعد اداتلعد ي  تللاتلعد حعتنتلعديالتلادإنل
التيلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتليددحلأنل ددحاطلالدد ًةلوايوااددًالل كددالًةلتل ةدةددًةل   اددكلعدي داددارل

ل.أ  دو اوفحمل  العد  ارلعديكحلاتل   اكللعاس ةاالجتلعد تلتع حتع ل
ل ددالالدد رل  قددالد ددالأنلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتليددحلأالعللعد  ددارلعديكحلاددتلاددتلوددحااطل
عد يدحلارلعد ياال اتل يلأناد تلعدححدتعرلعديكحلادتلتعاالعيودت،لتلديلي دالا دتلأنلود ددمل د ل  ادكل

عد اداددتلدكددتل دد  لويت ددتلعدحلددكلعد ددادتللع نادد تعدححددتعرلعديكحلاددتللدديلع ددالو  اددكل ااناو ددال دديل
لدسن لتحتلللاداتلتعحتل.ددتتدتل

تلدديلعد ددت طل ادددغدطلأنلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتلا ددتلأنل ددحاطلعد يدحلددارلعد   ددتللدديل
أ ددالإ ددتعاللعد حعتنددتلعديالددتلددتتدددتلاقددةل دديل  ددد لاددتلل ا يددتلو فاددغيالتلياد ددتلعانيطعاددارلاددتل

نلوكددحنلي اددديللحعتنددتل الددتلالدددا تل ددتتنلن ددامللياالدد تلاللحددتت  ا،لإ لإنللدديلياددطلعد  كدديلأحددل
لالدا .للل
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 لثالفصل الثا
 طبيعة النظا  المحاسبي الحككمي في مديرية ختينة محافظة نينك  

لتمهيد
،لعاطدددايلعد فدددايا تلدد  ددداملعد ياالددد تلعديكدددحلتل ددددالل دددانت يدددتلعنلويطا دددالادددتلعدفةدددالعد

دد يدحلددددارلتويطا ددددال دددددالللف ددددحملعد  دددداملعد ياالدددد تلتعيتعادددد لي اددددتلعد  دددداملعد ياالدددد تلد  دددداملتأل
ت ةائة لت  الطلعد  املتعان  تلعد   فتلاتلعديطعتلتعدفحعنايلتعد ادطويارلعد دتلويكد لعد  دامل

ط ايددتلعد  دداملعد ياالدد تلل،لالددحملن  ددطتلاددتليددغعلعدفةددال دددالعد ياالدد تلعديكددحلتلاددتلعديددطعت
جقداحل  دح لعدةدد تلتعد ةد تداتللديل دةللإ ح لعديكحلتلعد   رلاتللت طوتل دو تللياا تلنا

لدد يليددطملعد   ددا لتلدديل دد لعد يطوددفل كااددتل  الددطلتلكحنددارلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتلاددتل
عدادو دددددتللددددديلحادددددللعد ةددددد  تعرلتعدةددددد ةرلتعد دددددتعتللتالدادددددالعديةدددددا ارلتل  ح دددددتلعد يدا دددددارل

لال اتلتويدا ارلعد تسار.عد يا
لإدال:و لوفةا لعدتيعالتللع الاعت دالليغعل

 .نبذة تعريفية عن ختينة محافظة نينك   األول:المبحث 
 .وأوجه تطكيره النظا  المحاسبي المع مد في ختينة محافظة نينك   :المبحث الثاني

 
ل 
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 األول المبحث 
 نبذة تعريفية عن مديرية ختينة محافظة نينك  

   نينك  محافظة ما هي ختينة   :الً أو 
العئددطللعد ياالدد تلل اةةددتل   ا يددتلتوددتسارللةددطتاارل/ دددحتعيللعد اداددتلليددتللت طوددتلوا يددت
ليلعددتتعئطلعاال ادايوتلدد  داملعد ياالد تللتلدااتلعدتتعئطلعد طو  تل  التويتع طعالعرلتالد لتعلانارل

،لتلديلأيد لتع  دارلعدادو دتلت/لتعدتتعئطلعد طو  تل  داتحدفتلتلال ايلتتعيللعد اداتل/لالعئطللعد ياال 
ليت:

يددغيلعد ت طوددتل   ا يددتلعالددحيلعد اداددتلدألسقدداتلتعد ددحعحتل دديلططوددرلل  دا ددالاددتلوفددحملل -1
 .)لسلحيقلعد ال(لسقاتلتعد حعحتع 

العئددطللعد ياالدد تلل/العيللعدادو ددتلتعد حعلدداللددكلتتعيللعد اداددتتو ددحدالللددت طلعدادو ددتلل  ددتلإل -2
تعددتتعئطلعد طو  دتل  دالد يطاتلدال ت تلليلعد يدا ارلتد هلعد  حودالعداالدتل ادادو دتل

تعد حسادددكل دددداللعدةدددكح لعداالدددتل اد ةدددطتاارلتعدطتعودددهلدددددتتعئطلعد طو  دددتل ادادو دددتل
 . ايلال  اي(ل  ةتللة5000000)ل  تلالوكحنلعد  اد لعب طللي

ادةلحا دتلد حسادكلعد دت طلتوك فدالل  حسادكللةد تللياةدتللديل دديلعلدانلعد  دد لعسدالإ للالأ -3
 .عد تسارلتلياتنللت طلعدادو ت

تو ددهلوحساددكلعد يدداتنل دددالل  اددكلليددالةرلعدةددطملل،وددطو  ل اد يدداتنلياةددارلعد ددتسار -4
ل  الدانلعد  د لتواطملعد ياتنل ددالل  دالعد اةدارللديلناحادتلعدي دالعد دتسافتلعدف دتل

ل  ددتلعالدد ةملالادداوطلعد يدداتنلالعيقلا ددطو  لعد اةددارل اد ددت طلتو ددحدالل،لألددالعدي ددالعاافدد 
د ةدطملتودد  لوحتوي دال دداللعد اةددارل اد ةدةدالتوفدد العدةدكح لعداالدتل ادادو ددتللديلع

عالد ةمل ددحاللعددتااوطلعد    ادتللديل  دحدالللجقداًل طعس تلتوة االعدتااوطلعد ةدد تلتأال الد
أتلادتلحاددتللدطلطلعدادو دتلادتلحاددتليادابلعد دت طل قلأ  دحداللل دامللدت لد ال،عد اةارل

ل.جفااليإ
  ال دقيق هيئات: اً انيث

 اةتلعدل– اةتل اناتلعدل–داللأتل اةتلعد)ليبكلياةارلل  ال ة تأو كحنللت طوتل دو تلنا ح لليل
عد اةتلعدطع يتلوفحمل   ا يدتلل اد ت(لوفحمل   ا يتلتوتسارلحةا ارلعدتتعئطلالع اللت  تلعد حلال ا  ا

لسقاتلتعد حعحتلد ياا تلنا ح .ع 
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 الصندوق مانة أ: ثالثاً 
لاقددًةل دديعدةدد تتتل   ا يددتلعدةددكح لعد حسحاددتلتعد ةددطتاتلاددتلعد ةددطمللحجفددحمللحزفددلل
حدفدتلتلدال دايلعد اةدارلعد ا ةدتللتلتويل،عد طو  تل ادو تلنا ح للددتتعئطعد ا يتللعا طعالعرلل ا يتل

تعال ةملعدكاحاارلعداالتل  ةطتاارلعدادو تلتداادتلعا دطعالعرلعد  يففدتللديلعددتتعئطللتعد ةايم
لإددالعد طو  تل ادادو تل  ح هلدا للااليلليلعد ةطملتوحتوكلعد غدطعرلعد ة د تللكلعدكاد ل

ل.عد اةارلعد تسافات
 والمحاسبة  حدارةال:رابعاً 

لعآلوات:وفحمليغعلعدفة ل اد  املتل
تودتودددتلعد اةدددارل ادةددد ةرلتعد دددغدطعرللد  دددتلعد اددد طوار(ل–د  دددتلعدةددداانتل)لوادددكاالعدد دددان ▪

ل.تعد دحاللتعدفططاالات
 لتعيلتل ا يتلعديةتعرلعدة حوتلعداالتل  حزفتللت طو ا.إ ▪

 ل ا يتلوحعساكلعد حزفايلعدة احاتلتعد ةائات. ▪

 و  ا لسحعئ ليتعوهللحزفتلعدادو تلتوحتوي ا. ▪

 تلطااارلعدتعئطللتوةتاليالتارلتلحارليال ات.و حداللل  تلاليهلعدةدفتلعد ة تج تل ▪

حاددتلعد دحزفايللديلعد يادايلتعد فدالتعالكل عوادتا اطلعد دحزفايلت ةلدتلعداتلدتلت  دللحف لأ ▪
  داللعد فا ت.

 الصادرة والكاردة: خامساً 

وفحمليغيلعداي تل يف لعد طوتلعدحعياللعداللعد ت طوتلتوحتويد ل دداللعد اةدارلتعداديهلعداالدتلل
لنةاتلليل طوتلعدةاالي.تحف ل
  الطابعة :سادساً 

للت طوددتل دو ددتلنا ددح للدديللدااددتلعدك ددهلعدةددااليللتلط ا ددت ددللحزفددحليددغيلعداددي تل   فددحملجل
ل.تتعيللعد اداتليلتوحتوكللعد  احيعرلتعد يدا ارلعد تلوةتيل

  الحاسبة :عاً ساب
دك طتناددت,لتو ددحوطلل ددايعرل  دداللتو  افددارلعدياالدد تلعاألو ددحداللو ةددارلتبطل ددتلتل ا يددتلل

ل(Soft Ware)ل,لتلدداانتلعد ددطعلجشددطعب  لاددتلالتيعرلوتيو اددتإعدياالدد تللدديل ددةللعديددالدايل دددالل
لسةاملعد ت طوت.ن اتلعد طعلجل ء  دللتلديفاو ال اكاللة  طلتلتلاانتلع 
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للالماتن  :اً ثامن
لت طودددتل دو دددتلنا دددح لادددتللدددا اطلعد   ددددللادددتليشدددفتل  ادددكلعد يدددالةرلتع أ  دددحداللوطوادددهلتل

تدادارلادتلحاددتلطد  داللديلس دالعئرلعادك طتناتلتعد فداتجدتلد دال  دحداللل  دتلودحااطلع  اد طللعد ادنل
ل.عد دعيتلأتعدطسا تل
 شرافاح: تاسعاً 

  حدالللاطملعديةا ارلل  تلوححاتل  اكلحةا ارلتلةطتاارلتع طعالعرلعدادو دتلتعددتتعئطل
 ةددددطتاارلعدا الاددددتلتسددددحعئ لعديةددددا ارل  ددددالعدت  دددداللادددددعنللطع يددددتلشدددد طقلتلل،عد طو  ددددتل  ددددا

وةددد لدددحتعيللعد اداددتلالعئددطللعد ياالدد تلسةدد لوددتسارلعدادددعئيلدادد  لوححاددتياللدد يلتللتادد طوعد ددطعالعرلاتع
لل.حةا ارلتتعيللعد ادات
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 الهيكل ال نظيمي لمديرية ختينة نينك  

لعد ةتي:لليلإ تعاللعد احل
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 المبحث الثاني 
 النظا  المحاسبي المع مد في مديرية ختينة محافظة نينك  أوال:

حلددال)عدددتداالوتلو  ددرللت طوددتل دو ددتللياا ددتلنا ددح لعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتلعد طددددقل
ل: الجسوتعد  املعد طددقل ل(18،ل2013ل،عد ادتلتعد ياال تلاتلعديطعت

لعدادو تلتيغيلعد ياا تلالتعئطل  الوطو  لعد ياا تللطددلات (حةا اتلالعئطل)ل دو تلوح تللأن
لتلددطا العد يالدددتلوددتسارللدديلبالددال اددكالعدححددتعرللد ددديلعد ياالدد تلعدي ددالل دداملو ددحداللعد ددتليددت

لنإالعدتعئطللاتلعديةا اتلعدححتللألا(لعدت حنل)لعد حسحاتلعديةا ارللتل ا يتللعد اانارللتء تعاللللتوة اد ا
 .عدادو تلإداللتوفتج  العدةطمللة ددلارللو اةتل دا اللالتدال انحقللالتييا

لعدفددطنلللديلعديادطو ارلل تعجدتلل دغللأقلعددحط تلعديكد ل تعجدتلل دغللعديدطعتلادتلط درلعد  دامليدغعتل
لاا الجكحنللدكتلعدتتعئطل داللوحتوي  لج كيلحةا ارلللحزفتلت حاللل تميحللعدة هلدانلتللعد الت

نلود لعد  انا ارللديلعدفدطنلعد الدتل يدتلأعال اتعمليغعلعد  املل غل تعجتللوفداللتستلل،حةا اتلتحتل
تعلل ددتالللدديلعدددتتعئطلعديكحلاددتلاددتلعد ياا ددارلوةدد اتمل ددديل،لتدكدديللدداع   ددااللعد  دداملعدةلطددددقل

ل ددداللعد  دددامل ةددد هلنفدددالعدكدددااليلعد ياالددد تلعد  يدددالد ي ددداللةددد تداتلعدي دددالعد ياالددد تلعديدددت لل
ل.لعد ياا ارللاتلتعداططتلعد طتيلالتعئطلعدقطعئه،لالتعئطلعديفايق،لعد ة االالتعئط

 دو ددتلنا ددح لتعيو اط ددالاددتل يددتلعنلتلددي الاددتلعد  يددللعاتلل دديلشدديهلتياكداددتللت طوددتل
 ايددتلعدي ددالتتع  ددارلتتعيللعد اداددتلالددحملنحلددالاددتليددغعلعد  يددللعد  دداملعد ي  ددتلاددتلعدادو ددتلتط

عددداللعدادو ددتلح ددالل دددعولاددتلعد ت طوددتلتدافاددتلتلةددايلليالدددتلعدةددطملل ددغلال حد ددالبددالعدادديهلتع 
لجقدداًل ةددطتاارلتأتلعد  ددد لت  ددال ددتعتللعدتدافاددتلوفااددلل،لددطملعدةدديلتلددا علجيددت ل يددتلعدةددطم

للعد اةةدددتلنلعدادو ددتلواقدددكلد  طوددتلعالدددحععا ددطعالعرلتعالاندددارلتعدةددد لحادددللإبافاددتلوفاادددتل
نلعدادو ددتلو فددرللددديل،ل ددالإندد لال ةسدددتل ددايلع ددطعالعرلعدادو ددتلتنففاو ددداتب ف قددالليددغيلعد  طوددتلاإ

تتعيللعد ادادتلألدالعد  ديلئطلالد حوال ديلططودرلواةاةارلدالالعئطللعد   تالللال حوالتو  لووغجتلعدتتع
ل.عد فتقلدةادالعدادو تلتعا تع نلل    ل انحوتلل   دتلاتل  داارلعدةيهلاإ

حتلد ادطل ي دالعدةدطعمللإداللديلجكحنل  العدادو تلل يلعطايلعد  املعد طددقلش ا اًلتبغل
ل.اتلعد  ي

تدددغديلاددإنلل،توطعسددهلعدادو ددتلعد ةددطتاارلتوددطاقلعدةدد احل ادةددطمل  ددتلحددتت لو دداتتعرل
تال دد  لل،وفطو دداًللدو ددتل طع يددحنلعدادو ددتل ةددحيلل حلاددتعد طو  ددتل اداللةدد تدتلعديةددا ارلاددتلعدددتتعئط

للوددتسارللدديللةدد تللدد اةددتلتلحزدد ل،لحاددللو كددحنلدددالياددسلددطملعقلل ددد لالتنللحعافددتلعدادو ددت
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لانددارلتلحزدد لددةددد لتلحزدد لتلتلحزدد لدد ةددطملعد  ددائتلتلحزدد لدأل ددطعاللعد  ددائلادد الدح
ل.دداحلاتلتلحزفايلدد تسار

ل: اآلوتداارلعدي الاتلعد  املعد ياال تلعد ي  تلاتلعدادو تلتليلعد  كيلوحلاالآ
دادو دددتلادددتلعدادددتلعدةدددطمل ةدددحيللوي  دددتلعتلل:دادددارلعدةدددطملتوفاادددتلعد ةدددطتاارلادددتلعدادو دددتآ -1

تعد ددتلوةددتيلالدد حوال دديلططوددرلتتعيللعد اداددتلتوي دد ل دددالللحعتنددتتل ددداللويدا ددارلو فاددغلعد يئاةددل
حاللوفحمللنلوةطمدو تلو تألليلعدتعئطللعد تلوطوتلأنلططوفتلعدةطملاتلعدا،لحاللإعدادعئي

عدددتعئطللعد ي ادددتل  اددكاالد  دددتللادد طوارلدودددطضلعدفاددامل ادددطعولعح اا ددارلعددددتعئطللتوفددحملعددددتعئطلل
  ادكللةد ددلارلعدةدطملتادرلويدا دارلو فادغلل  اكاالد  تلدةديهلعدطتعودهلتوفدحمل االد ك ال

ل(أل36لددغدطعرلالاددكل)لحاددللوفددحملعدادو ددتل    ادددل  اددكلعدددتتعئطلعد طو  ددتل  ددال  دددحالللعد حعتنددت
لحزد للادحلللديللأتتو ددهللدت طلعديةدا ارللدا  لويطوطللغدطللالاكل  تلدالليالدتللطم

للعد ددددتسارل ددددداللياددددسدةطددددة لتويحود ددددالعديةددددا ارلليالدددددتلعدةددددطملتوفددددتملد ددددت طلعدادو ددددتل
ئطلل ددد لجفدددحملعد دددتسرلعد اةدددالادددتليادددسللعد دددتسارل  دددتسارلعد اةةدددتلد دددتسارللدددطااارلعددددتع

 د للن التادرلويدا دارلو فادغلعد حعتندتلتعن دالتادرلعد يدا دارلتسدحعنايلعد دتسارليلأبتلعد يالدتلدد س
و دددداتتللأقبددددتللدددديلوددددحاطلعا   ددددااللعد ددددادتلتال ح ددددتلويددددحللإدددددالللحزدددد لعد اةاةددددارلدد س

إددالللةدد تللياةددتل ك ا دتلعدةددكح لتبيدتيالويددحلللعد حزد لعد ادد اللإدددال ادةدطمل دد لويدحلل
ليدداتنللددت طللإدددالبددتللدديلعد يالدددتلتعد حساددكل ددداللعدةدديلتبيددتيالويددحللعد يالدددتلعد ددتسارلدد س

اددتلعد يالدددتلتعد حساددكل ددداللعدةدديلبددتللدديلعد يالدددتلتوددتسارلعد  دداد لعدطئاةددتلأجقددًالدد سعدادو ددتل
لت طلعدادو دتللعدةاتللإدالايلويحلل (ل  ةتللة5000000 علدانلل د لعد يالدتلعب طلليل)تء

سدالااك فدالل  حسادكللةد تللعد اةدتلتليداتنللدت طلعلداندالعد يالددتلأ لدد حساكل داللعدةدي،لألدالإ
 ددددغلتعديفدددد لتوسلةددددتلدد ةدددد االاددددتلعدةدددد ةرلللعد ا ادو ددددتلت دددد لو فدددداللعد يالدددددتلاددددتلعد اددددسعد

 ل.ل(1   طلعد ديرل)شكاللعدد  تلعد احدتلعدةيلتوةطملليلعد ةطملأتعد ياالهلعد احلل

ديةدددا ارلعد دددتل دددطعاللعد  دددائتللددديلعجيدددتلعال:(6)لياالددد تللدادددارلوفاادددتلعا دددطعالعرلادددتلعدادو دددتآ -2
وةد ف كل دطعاللعد  دائتلادتلعدادو دتلداادتلعا دتع ارلعدةد تتتلعد دتل   اي  الالعئ تلتو قد يلعا

د اللادتلع سقداتلتعد دحعحتلتودحال لإلدالليلس اللياال تلعدتتعئطلعد طو  تل ادادو تلتلسلحيقلع
علددانلإ لديلدادو دتللديلس دالعددتتعئطلا دغلوحال لل اشطللاتلحةدابلعلأتلحيلعد اللل اشطللدت للس

توفدددحمللحزدد لعدادو دددتلل،أ34لحيقلعد ددداللا  قدد للدددغدطلللياالدد تلأتللددسعدادو دددتللإدددالعد حالجددكل
ألتعد حالجدكلادتلعد ةدطملحادللوةد ف كليدغيلل35كليغيلعد غدطعرلتويطوطللغدطلللياالد تل   

عد  دداد للدديلعد  الةددارلعديكحلاددتلل دداللددطو تلال ددالعد ددحزفايلتعداددطدارلعد  ايوددتلحاددلل دد  ل
عاالدد ف ا لحةددهلنددح لدددالاةددالتلدداالللتنددح لتو حوددهلعا ددطعاللعد  ددائتل ددت اللدد يلحةددا ارل



 

28 

عدةدد تتتلدادد للدديلعد  دديل   اددكلعا ددطعالعرل حلاددالتوحتوي ددال دو ددتلعدتتدددتلحاددللجةدد د لعلانددتل
توفدحمللحزد لعا دطعاللعد  دائتللرل داللياةدارلعد دتسارلددالحةدهلعددتتعئطلعد طو  دتل  دغيلعد اةدا

 دطعاللتو  لل ا فدتلعال(6لياال تل)ل طعاللعد  ائت فاتل  اكليغيلعد  اد لاتلال العااتلعد اةارل
توحساددكللحزدد لعا ددطعالل ددداللالدد ةرلتسددحعئ للياالددهلتودد  ل دد  لل،عد  ددائتللددكلعدددتتعئطلشدد طوا

عدددددتعئطللعد ي اددددتلتع علدددددانلعديةددددابلياددددطلل ددددا رل ددددطاقلعد حزدددد لعد ةدددداالستل دددددالل ددددتعتلل
 .(2،3،4،ل   طلعد ديرل)شكاللياالهلعدتعئطللح الل   لعب ااملعدا سلتويت د 

عديةدا ارلعد ةد اتلتلادتليحلندح للديلعندحع ل)ل:(4)لياال تلللانارلاتلعدادو تآداارلوفااتلع  -3
ن دداملعد ياالدد تلعديكددحلتلتب  اي  ددالالعئ ددتلتوفدد الد ددال ددتتلللكددحنللدديلعيبددكللددفيارلالعئدديل
تلدددت يلحادددللجفدددحمللحزددد لعالاندددارل   دودددالل دددد لعالاندددارلعد دددتلودددسوتللددديلعددددتتعئطلعا دددط ل
لتوك دددهلاا دددالندددح لعالاندددتلتل دو دددالتعالددد للددداحهلعالاندددتلتوايوا دددالتسدددتلجكدددحنلل دددد لعالاندددت

 لاافددحملعد حزدد ل ك ا ددتلعد  ددد لعا  ددادتلدأللانددتلتوك ددهلاددتلحفدداللادد ط لاادد لعب ددطللدديلعالددل
عد فالدداالألدديابلع لانددتل سالدد ائ  ل اد فةددااليددغعلاددتلدددحنلع لانددتلدددإ طعاللتوةدد الل)إ دددطعالل

لانتلليلعدادو تلجفحمللاحهلعالانتل  ددهلد دابللديلعد  دتلعد دتلت  تلاليهلع ل(لانارلع 
لت طوددتلعدادو ددتللطاددرل  وددتلاادد ل ددانللدداحهلعالانددتل ح ددتلدتجدد لل ددد لاددتللعالانددتلل دد لع ددغرل

لأتدادتلأتللا دارلتوايوالويةاد الددادو تلتنح لع لانتلددانلجكدحنلوسللانتلي لعد دهلتل د لع 
لانارلتوطارللي لعد ة  ةكارلعدةدحيوتلدةداحهلليلأنحع لع ل طيإداللآلل  ح تلأتتدايلدد فا
علدددانلإ للدديل  ددحبل  دد للأتللدداحهلعديةسددتلحةددطعًللإددداللإالانددتلع سددتلحاددللالوةددطملعدية

ل.ةتستلليلداوهلعديدتللتب دايوال ت دتلدتج لتدادتل التل ةيهلعالانارلتلطع يتلعدادو تلل
لاندددتلادددتلعد اندددهلعددددتعئيلتعالددد للددداحهلعديةسدددتلتودددايوالالددديهلتوفددحمل دددإاليعدلل دددد لالددديهلع 

 العالاندارلتودغدطلاا دالل دد لعالاندارلتعالد لعالانتلتوك هلعد فالاالاتلعد  دتلعد ت  دتلدةدل
لدت يلتو ودتللحزد لل(لاندارليةاد الددادو تلتيغعلجةد الل)لةدطملألاحهلعديةستلتوايوالو

 اددتللحسحااددتلعد  ددد لتوةددطمل ةدديللحسددكل دادد للدديلس دداللةدد تللعد اةددتلتليدداتنلع لانددارل  س
 .(5   طلعد ديرل)شكاللت طلعدادو تلتلت طلعدادو تل

  كدددحنلحةدددابلعدةدددد لادددتلعدادو دددتلحةدددهلل:(14)لياالددد تلدادددارلوفاادددتلعدةدددد لادددتلعدادو دددتلآ -4
 ل:وطلادلياكالعد ح حالعرل

 لل.عدةد لعد  س ت -أ

 ل.عدةد لعد ة تج ت -بل

 .ع   الالد لو فاغل -رل

 ل.لت  حللكح للطاحلت - ل

 .عدةطمل ةحيللتعئتلل -د
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 ل.ب(ل24لياال تل)لعد ايقلل -ح

علدددال دداستلعدةدددد لادددا كيلل12ل\ل31وكددحنلعدةدددد لعد ةدد تج تلتع  دددتلعد ةدددت تل  ددتللعسةدددايال
ل.عدة تلعدةحفتلإدالوتتوطيال
جةدد الل ددد لعدةدددفتل اد انددهلعد ددت يلتوكددحنللةددطملالدددفتلتو ادددهلل(عدددتاك)ل  ددتلعدةددطمتل

ل.د عدتعئطللعد ي اتل اد ةت تلت  تلعد ةت تلجة العد  د ل اد انهلعدتعئيلتي الجةفطلعد  
عد  ددددد لتعد ددددح لتعد ددددايواللتودددد  لوةدددد االعدةددددد لاددددتل ددددتعتللعدةددددد لحةددددهلعد ددددت يلتعدددددتعئي

تد اللحلالاتلعد ديرلل(14)لياال تتليل  ل   لعد طحاالعداللال العال ا لعدةد لل،ارلتعد ةح 
ل(6)شكال

ل:حع لد علالعد ايقلا  ا ل ة تلأن
شدديايلددادو ددتللدد يلإتي ددالوةدد العد  دداد لعدددحعيالللل، ددايقل ددايلالعئددطللعد ياالدد تلتعدادددعئي -أ

 . اد  اد لعد ة د تلاًلالعئيلليلالعئطللعد ياال تلتيغعلعديةابلجكحنلالعئ 

تي ددالجةدد العد  دداد لعد  يففددتللدديلعد اداددارلعد ا يددتلددادو ددتلل، ددايقل ددايلعدادددعئيلتاطت  ددا -بل
 .ة د تل يللغدطعرلعدف قلعد لاًلاتلعاسقاتلتعد حعحتلتوكحنليغعلعديةابلالعئ 

تي دددالوةددد العد  ددداد لعد تاح ددد لدددددتتعئطلعد طو  دددتلل، دددايقل دددايلعدادو دددتلتالتعئدددطلعدةلطدددددقل -رل
عد ديدرل)شدكال ادادو تل   املعدةلطددقلل العد حعياللعد ائادتلتوكدحنللد يلعشديايللدت يل

 .(9تل8،ل7

شددطعملتيدحللدديلع  ةداصلعادادارل  دداللاددعنلعد طع يددتلتعديةدا ارلعدا الاددتلادتلعدادو ددت:لآ -5
 :(10تد اللحلالاتلعد ديرل)شكالتو فة ليغعلعدي العدالل ة تلعسةامل

لدديلتع  ددارل  ددالعاشددطعمليددحلعد  حوددالحاددللل:  ددالالتعئددطلعد ددتلو  ددرلعد  دداملعد طددددقل -أ
طمل ددداللعدددتتعئطللدديليددغعلعد  حوددالد دددهلعد  حوددالتوةددللجفددحمل  فاويددتلتتعيللعد اداددتلشدد طواًل

ل ددددال ددددتعتللعد ةددددطتاارللل ةدددد د تللدددديلعد اددددسوححاددددتلعديةددددا ارلعدلدددديلتع  اودددد للجقدددداًلتأ
لانارلتعدةد لت  اللادعنلعد طع يتلعداد طقلتعديةدا ارلعدا الادتلتبيدتيالتعا طعالعرلتع 

 وقامليغيلعديةا ارلعداللال العد ححاتلعدة حق.

شددطعمل ددداللو حودداليددغيلعدددتتعئطلعد طو  ددتلحاددللجف ةددطل  ددالعال:  ددالالتعئددطلعدةلطددددقل -بل
الدا فالددانلعدةدتلتعد طبادتلتعدةديتلتعدك طبداولتياطيدالتلل(د حعياللعد ائاتاف ل)عل ادادو تلحادااًل

  لاليعالدددتلعد ددددهل دددايلعد دددت طللحادددللجكدددحنل  ددددهللددديلعددددتعئطللتودددلتوكدددحنلعد  حودددالشددد طواًل
تود  لعد  حودالتلاطملعديةا ارلتلياتنللت طلعدادو تلد يت تلعد  د لعدغقلالا حللدددتعئطلل

داددد  لويحوددددالعد  دددد لعدددداللحةدددابلعدددددتعئطللل ددديلططودددرلعيالددداللعشددديايلدد  دددديللددديلعدادو دددت
توةطملعدتعئطللليليغعلعد  حوالحةهلعد حعتنتلعد اةةتلد د لتيد ل  ي ددحنلعد ةد تداتل

 .لطمللااد لد يدا ارلعد حعتنتلأقلأتاتلحادتلعد  اتتل داللعدةطمل
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تيدحل  دالعدادو دتلادتلعاسقداتلتعد دحعحتلحادللل:سقداتلتعد دحعحتياسللوتسارلحةا ارلع  -رل
ودديلفدحمل االد ةملت ددهلعا دطعالعرلعداالدتل ادادو دتلالدحعولتوو ل دطيالالدا فالادتلعد اكدادتل

لدديل يددقلعدددتتعئطلاددتلعاسقدداتلتعد ددحعحتلل ددال)عد يك ددتللجةدد د  اعد ددتلج  ا ددال  فةدد لعتل
عا دطعالعرلددادو دتلشد طواللحيلعد الل  دهليدغيلتوفحمللسل(تعد ة االعديفايقلتداوهلعديتل

لحيلعد ددالل دددهل،لتو ددهل دددالللددسلدديلعد  كدديل د دد ل ددةللعدادد طلتع علدددانلعد  ددد لد اددطعًل
لحيلعد دالل  دتلعالد ةملح حاللعد فتقلش طوالح اللدحلددانلعا دطعالللدفطعلتوفدحمللدسش االللعد 

تللألتبيدتيالجفدحمل    ادكليدغيلعد دغدطعرل  دغدطللتعحدلل34ل اد للديلعددبدائيل  يطودطللدغدطلل
لل.ألد ةدا لعد  د لدد ةطمل35تيتللغدطلل

توفالدداال ددتلل:ل  كددحنلالدد العد ةددطملعد  ددائتللدديلحفددحلل(2)لياالدد تللعد ةددطملعد  ددائت -6
توايوالعدةطملتنح لعدةطملعنلداناليتعودهلعتلل،عدةيلإدا اجةطملعد تل غدطلاا لعد  تل

وادتلددةدطمللطافد للي دالندح لواواداتلتوفتملعد  تلعد تلدت  الحةابلاتلعدادو تلعاتيعتلعد  حل
نلدانداليتعودهلااطادرللي دالسدحعئ ليتعودهلل ودتللتلحسيد للديلس داللدت طلعد  دتلعد دتلعدةطملإ

اا دهل  ددللأتلأاداتلدادطعولسططاالداتلإ علدانالوادولالتلعدةطمللكلوحعساكلد  تلعدطتعوهلأوطو
تيعتلتلددحارلل وددتللتلا حلددتللدديلس ددالعد  ددتلعد ددتلوطوددتلعدةددطملتوحعساددكلد  ددتلأنلوكددحنلع 

جكددحنلعد ياالددهللنلا ددداللألأ قدداو،لتو كددحنللدديل ة ددتلع الدديايعد ادد طوارلتد  ددتلع  ددتعلل
  فةدداالتوفددحملل(أل36)ل  يطوددطللدغدطللالاددكلتلل دديلعدةددطمللدديللد    لتودد  لعدةددطمعد ةد ل

عد  د لعد ةطتملحةهلعد ح لتعد  حوهلتوح تلاتلعالفاللغدطللعدتاكلحفالعاال ف ا ارلل دال
،لد ددالعدقددطو تلتياطيددالتودد  ل  ددكلعد  ددد لتو ددطحلل دد لعاالدد ف ا ارلتويددطيللدديل ادةدداات

 .(11لحلالاتلعد ديرل)شكال

عد تلالجة و الل   لجيتلال العداحلاتلليلعي لعدة ةرللل(:86ال العداحلاتل)ال اللياال تلل -7
نلال العداحلاتلل  لد  ا فتل  ادكلعديةدا ارل ةدف  لعد ط دكلحاللإل،اتلدالياةارلعد تسار

لعاتللحاللوفاتلاا ل  اكلعديةا ارلت  اكلعد غدطعرلتعاشيايعرلتو كحنلالد العداحلادتللدي
العئيلتلت يلتعدة تتتلالعئيلتلت يلتعد ةطمليس لعداايلتيس لعد ة  تلتل د لعد يالدتلتعد  يل

التعدةدددد لتوكدددحنللت  دددتلتالعئ دددتلتوكدددحنلالعئ دددتلالعئ دددلل،عا دددطعالعرلتللالعئ ددداًللعد  دددائتلتوكدددحنللدددت  اًل
وكدددحنللت  دددتلتالعئ دددتلتعديةدددابللجقددداًلتأل22(لتل  ح دددتل23العئ دددحنل)نحع  دددالل دددالتع لاندددارل س

لل.(12تد اللحلالاتلعد ديرل)شكاللاًلتالعئ لاًلعد ايقلتوكحنللت  
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 جه تطكير النظا  المحاسبي الحككمي في مديرية ختينة محافظة نينك  أو ثانيا:
نلعد  دددحيلعدةدددطوكلعددددغقلناددد تيلعدادددحملادددتللا دددد لعد  ددداارلتالالدددا العدددد   لعد ياالددد اتلإ

  ايلل ديلالد ةرلتلةد  تعرلعدداللن د للياالد اتلتيتلتو حييالتعد يحللعديالالليلن  ل تتوتل
ارلتعد يدحلددارلعد ياالدد اتلعالدد  ا تلد   د ددارلعد  ددحيلاددتل ددطضلعد اانددلليددغعلعد  ددحيليددحليحالدد تل
ت ددددطضلعد  ددددائجلل،ةدددددا تاددددتلعواددددا لعدفددددطعيعرلعد ةددددحيللايادددددتلاددددتللةددددا تللعاالعيعرل  لعد ددددتلوةددددل
لالع ددددالعدححددددتعرلأباندددداليددددغيلعد اانددددارلالددددحعولل  طوفددددتلالدددد دتل ياددددللجف   دددداللةدددد اتلحلتوفةدددداطيا

 اي  ددالتسددتليعاددرليددغعلعد  ددحيلاددتلعددد   لعد ياالدد اتلتلددكلن ددا دلليددتاللل نددحع للدديللعديكحلاددتلأم
تأنلعاد ددعملل،فايوطلعد اداتلعد تلج هل داللعدححدتعرلعديكحلادتلعد فادتل  داعدة ةرلتعد ة  تعرلتعد 

الدد اتعمليددغيلعددد   لعد ياالدد اتلو يددالعدححددتعرلعديكحلاددتلعب ددطلاا داددتللدديلحاددللعدكدفددتلتوةدد اال ا
تيددتلل،عديت ددتللدديل ددتلارلعديكحلددتلتوةدد ال  ددتارلعد يدحلددارلعددداللن دداتلتعالددكللدديلعد ةدد اتلاي

ل.لكاناتلاتلعد تسارلتعد يداا  كل  لعد   لعادك طتناتلليلإو ل اطلتالادتلددطسا تلد ا
ل،عد دانتل ادطليلعدفة لل(اتلعدففطلل)حل2004دة تلل95تستلنالسانحنلعاالعيللعد اداتليس ل

نللدديلل دداملتتعيللعد اداددتلو ددحوطلتعالعيللن دداملعد يدحلددارلعد ياالدد تلتعد ددادتلإل(،ل دداملتتعيللعد اداددت)
لدديلعدفةدد لعديدداالقل اددطل ددداللعنلوكددحنلعديةددا ارلل(7)لد ددالنددالاددتلعدففددطلل،دديكحلددتلعاوياالجددت

ل.عدا الاتلعد  يدفتل اد حعتنتلعاوياالجتلط فالد ي ح لتوة افارلعد حعتنتلتليا اطلعد ياالد تلعدتتدادت
نلإدددالللددالودد ل دددطيلالددا فال ددط لعد احددللألعالدد  االعًللدددغعل(2004دةدد تلل،95العيللعد اداددتليسدد ل)سددانحنلعا
ل: ال ابلد اطللل  ا املعد ياال تلعديكحلتلعد طددقلعل اللطتيلللديتلو حوطلعد 

  اللودديلعدححدتعرلليللة تداتلعدي العد ياال تل ح  لعدي العدك اطلعدغقلوفحمل  لعدادو تل -1
 دددتعاللدادددحاارلعديةدددا ارلعداددد طوتلياالددد تلتعد دددتسارلتوةدددت تلعد  ددداد لتءلادددتلل ددداللعد   دددا لعد 
تبي دايللع دط ليدحلعيو دا لعدححدتللعديكحلادتل دتعئطللع دط ل)عقل دتملت ددحاللتعديةدا ارلعدا الادتل

ددححدددتعرللا ةددد   جللددديل دددديلأنلعد  ددداملعد طدددددقلدددد لجيددد  لل(عالددد فةداتللياالددد اتلد دددغيلعدححدددتل
لعال فةداتللياال اتلتعن ال يالعيو اط ال تعئطلللاداتلتلياال اتللطو  تل حتعيللعد اداتل)عدادو ت(

،ل2013عدتعئطلليتلعد ة تدتل يلل  تلعدي دالعد ياالد تلد دديلعدححدتعرل)لادكحي،ت ياليغيل
ل.(57

تودداالللح دد لعانفدداتلاددتلزددالعددودداالللعدةدد حوتلاددتلع  ددادتلح دد لعانفدداتلعديكددحلتلعديددامل دددالل -2
لطلدغعلاإنلع سدا لعد     تلاتلإياطلل دالللة ح لعاسدا لتعد ياا ارللللة ح لعدتتدتلتليل  

فاوللتاا داتلعدححتعرلعديكحلاتلد يفارلعاال فاالللعدفةح لليليغيلعد ففارلتواالللدلإدالجي ادلل
ل  ددحيلددديل  ح ددهلت ددحاللن ددامللياالدد تل   اددتلتعداددتلارلعديالددتلتأنلويفددرل لاددتلل دداارلعد

 .العولعدححتعرلعديكحلاتاللوفحو لأتسااليل د
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ويددتالللدديلس دداللي اددتلو  ددكلعدددتتعئطل االدد فةلللددادتلتعالعيقللدد يلليددا اطلتسددحعنايلتواددطويارلأل -3
 .عديكحلتلتعد طد ان

 ل(Lessmann, 2007: 1-4)لعدةلطددقلحالل دطلإداللطتيللعان فاللليلعد  املعد طددقل -4

 دددداللعد  دددحللج ا اددداًلعد دددتلوددد يكجلإلنلو ددددهلعدةلطددودددتلعد دودددتللددديلعدكفددداوللددديلعد  حسدددكلأ -أ
 .عاس ةاالقلليل ةللوحااطلعاقالعداتلارلعديالت

رلعد يدادددتلاطلدددتلعد يدددطمل دددداللنفدددا لعدفدددحللتعدقدددي ل دددداللودددحاطلعدةلطددودددتلدديكحلدددا -بل
اقددالعدةااالدارلعد يداددتللفايندتللددكللدديل د لالدد كحنلسدااليلل ددداللوفدتج لأعد ةد ح لعد يددتلتل
 .عديكحلارلعد طددوت

د ددحااطلعداددتلارلعديالددتلعد يداددتل ن ددالج كدديلنةددهلدديكحلددارلعد يداددتليددتلع عدةلطددوددتل -رل
عتلت نلدددت  الليدحلددارلد  اادددلع  تعتل  ددالأنلو كادد ل اددكالأاقدداللددكلع دد ةملع  تل

 (.Meloche & Other, 2004: 2)ل دا لدديكحلارلعد طددوتليت

رلعدةددطمل دديلطددطتلادد ال ددطعوعلدديلعد طتنددتلددححددتللعد ياالدد اتلاددتلإوددحاطلالي ددتل اداددتلل - ل
 .ن اتلعد يالةرلعدةط تلاتلإدت لعد ةطمل  الجق يللحةابل اي ل

 ل.ن لجاالعدتعئطللنفة اعدتستلاتلإن اتلعدي ال ل -د

 ل.ليلعدطسا تلااًل حاطللة ح ل اد -ح

 ل.لانارللتللعد حسحاتلاتلحةا تلعدةد لتع يل  ا كلع ل -خ

ملعد ياالددد ايلألدددانددد ل دددحاطلعدفطلددتل  دد القلعددددالليادددكللةدد ح لعدكدددااليلعديةدددا تلتو ددحوطيلل -الل
 ددتعاللعديةددا ارلناددحولعد يالدددتلح دداللإلدي ددالعد ياالدد تل كدداللطعحددد لع  ددتعًوللدديلد  ايالددتلع

 .عدا الات

لتوط لعد احللأن لليلعد  كيلو حوطلعد  املعد ياال تلعديكحلتلليل ةللعدففطعرلعا وات:

ن طندالدةد حدتللطتيللوحاطلعان  دتلتعد   افدارلع دك طتنادتلتشد كارلع ل االجت:عدأتا:عد ة ددلارل
تعد يدددحلللددديلعدةددد ةرللعديكحلدددتلعادك طتنادددتتلدددطتيللو  ادددرلل دددايلعدححدددتعرلعديكحلادددتل حعلددداعد

تعد ةددد  تعرلعد ياالددد اتلعدحيسادددتلعدددداللعددددد   لعد ياالددد اتلعد يحالددد تلتعالددد اتعملعد دددطعلجلتعد   افددددارل
لل.عديت  تلتلحعب تلعد  حيعرلاتليغعلعد  ال

عديكحلادددتتوسياد  ل د ادددالأي اتلو  ادددتلعد دددحعياللعد ادددطوتلادددتلعدححدددتعرل انادددا:لعد ةددد ددلارلعد ادددطوت:
ادتلعددتتيعرلعد تيو ادتللطتيللعال داللعد ياالد ايلتعديدالدايلادتلل داللعد ياالد تلعديكحلادتلتل  االتل

ل.عدةتلتلعد تلوطاكلليلدفاوو  لتلحعب تلعد  حيعرلاتلعد ف اارلتعد طعلجلعد ياال اتلعديت  تل
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ددطي دددتلعدت تبدددتللددديلس دددالعد    دددارلعدحط ادددتلأي ادددتلعاالددد  ا تل:لعد يدددا اطلعد ياالددد اتلعدتتدات: اد دددا
تعدتتداتلاتلإلتعيلليا اطللياالد اتلو دتملعدداللو حودكلعد  دحيعرلعديت  دتلادتلعااكدايلعد ياالد اتل

ء تعاللعدكادحاارلدد  ايالارلعدي داتلاتلعدتتعئطلعديكحلاتل  الال  يايضللكلعد اطويارلعدفانحناتلتل
سدانحنلرلعديكحلادتلتادرلليدا اطلعد ياالد تلعديكحلادتلعدتتدادتلد دالندالعد اداتل دالللةد ح لعدححدتع

ل.2004دة تلل95عاالعيللعد اداتلتعدت يلعديامليس ل

  دددالأنلعد  ددداملعد ياالددد تلعديكدددحلتل ددد  لأالددد اتعل للددديلس دددالعد  ددداملعد ياالددد تلعديكدددحلت:ليع يدددا:ل
ا طللعداللع ط لتبادكالالتيقلعدتتعئطلعديكحلاتل ةحيلل حلاتلتلة  طللدغعلدانلا تلليلوفحو  لليل

دد سبتلليلدفاوو لتلت لعديا تلعداللع طعولويت ةرل دا ،لتن طعل ي ا  لتالتييلعدفيداللادإنلل  دتل
 عاشطعمل دا لتء تعاليلتو حوطيلج هلأنلوكحنلليللة تداتلعدةد ارلعديداالاتلعدتتدت.

ل 
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 الفصل الرابع 
 االس ن ةةةةةاجةةةةات وال كصيةةةةات

 
   األولالمبحث 

 االس ن اجات 
  : لعد حلالإداللعاال   ا ارلعآلواتودد يلللعدتيعالتلعد  طوتلتعدي داتليل ةلل

اددتلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتليددحللإج ا اددتإنلأحددتلأيدد لع الدد ابلعد ددتلوياددرلإ ددطعولو ددحيعرل -1
ع   االلن دامللياالد تللطدددقل ادكالأالداعللدكلعالد اتعمل دئدتلد  داملالطدددقليادطلل  دحيل
اتلتحتعرلعدف ا لعديكحلتلعد تلو حلللطددودًالل دالجةد هللديحبتلعديةدحلل دداللليدحلدارل

 ويفارللةاودتلدكالتحتللحةا ات.لإلكاناتلفاتلل يلعدحلكلعد ادتلتويفتل
ملعد ياالدد تلعد طددددقل دد القلعديددالدحنل  ددًةلحةددا اًالأب ددطلل دداليددحل  دداللياالدد تلاددتلعد  ددا -2

عالدد اتعملل  ددح  ايللدديللتبةدد هلل كالددالل ددالجةدد هللدديفًالاددتلو ددحوطلعد ددة لعد ياالدد ت،ل
عدةدددد ةرلعد ياالدددد ات،لالدددد ةرللدددديلس ددددالعدححددددتللعديكحلاددددتللتالدددد ةرلل ةددددحدتللدددديلس ددددال

 د ياال تلعديكحلت.عدادو ت،تو  جل   ل طتتلعتالتع اتلاتلعدي الع
ي اديل حعنهلسةحيل ت تللاتلعد  املعد ياال تلعديكحلتلعديطعستلل الجة ت تلت حاللحا تل -3

لاالدددتلإدددداللإ دددطعولووادددطعرلتو دددحيعرلادددتلع الددداداهلعد   يدددتلادددتلعد  ددداملعد ياالددد تلعديكدددحلتل
 عديطعستلدكتلوحعبهلعد  حيعرلعاس ةاالجتلتعا   ا اتلتعدةااالات.

ت عرلط ايددتلحةاالددتل ادادو ددتلل ددالالتعئددطل)عداددططتلتعد يدداب لتحددطعلإنلعيو ددا لالتعئددطلد اددطلل -4
عديددتتاللتياطيددا(لجاددكاللددو ًال ددداللعد ددتسفاي،لل ددال دد  طل ددداللالسددتل  د دد للدديلناحاددتلتلدديل

 ناحاتلأ ط لعاطادتلاتلإن اتلتء طعول  داارلعدةطم.
زددد ل ددتملوي ددالعد حللإددددالحادددتللدديلعاوكدددالل ددداللعدادو ددتل دد القللتددددتلدددحح لأنليددغعلعد  ددامل -5

 ددتملياددكللةدد حعيلتو ددحوطيلتوكددحنلليددتتاللعد يدحلددارللإدددالعد ةدد تداتل دددالل اوفدد لل ددال دد القل
 عد ياال ات.

إنلعدكااليلعديةا تلعدغقلجي الل يليغعلعد  املستلج  العددتتيللعد ياالد اتلعدكالددتلدي دادارل -6
 عدةطملاةلجيطملأ يلو   تل  داتلعدةطم.

ا ددطعول  داددارلعدةددطملتيددغعل  ةدد هللإنلعدي دداللدد يليددغعلعد  دداملجي ددادلإددداللتسددالطحوددا -7
لاتلالعئطللأ ط ل)عدادو ت(.لللتءب اد ا يطسدتلاتلعد  فاغلت ديلد احولعد يالدتلاتلالعئطلل
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 المبحث الثاني

 ال كصةةةةةةيات

تادددتللدددحولعاالددد   ا ارلعد دددتلوحلدددد الد دددالادددتليدددغعلعد يدددللج كددديلأنلنفدددتملل  ح دددتللددديل
 شسن الو حوطلعد  املعد ياال تلعديكحلتلتداآلوت:عد حلاارلعد تل ط لعد احللأنلليل

 ادادو دتلل دالعد طبادتلتعدةديتلتعد دتجدتل دتلليب  دال  ادكاال ت دتلادتللأ دط لعس طعحليب لالتعئطل -1
ويددانتللدديلتعانلل،تعد اداددتلتعدددغقلط درلاددتل يددقلعد ياا دارللعاالعيودتعد ياا دتلتيددحلعدددتعئطلل

عدا ددطلل ددداللعديكددجللدديلعدادو ددتلعد ددتلل طلاددتلعد  حوددال ةدد هلسدددتعديت ددتللدديلعد اددابالتعد ددس
 .تو  ا لعديةا ارللو  ديل  طللد اطللاتلعد تسار

لددطتيللإال دداللعد ددحزفايلتعد ياالدد ايلعديددالدايلاددتلل دداللعد ياالدد تلعديكحلاددتلاددتلعدددتتيعرلل -2
 عد تيو اتلعدةتلتلعد تلوطاكلليلدفاوو  لعد   اتلتعديد ات.

عدد   لعد ياالد اتلعد يحالد تلتلحعب دتلعد  دحيعرلادتليدغعلعد  داللتعالد اتعمللإداللطتيللعد يحلل -3
 عد طعلجلتعد   افارلعديت  تل تللعدة ةرلتعد ة  تعرلعد ياال اتلعدحيسات.ل

 حلددتلعد احددللل دددجلعد ددحعبلعديطعسددتل قددطتيللإلددتعيلواددطوكلدفدديلعيو ددا لو حوددالعدححددتعرل -4
عد فتجدددتل دددداللأنللع لدددحيسةددد لل/للعد ياالددد تلالعئدددطلل/عديكحلادددتلادددتلعد ياا دددتللددديلتتعيللعد ادادددتل

وطو  للكلعدادو تلاتلعد ياا تلدق انلو حواليغيلعدححتعرلالع العد ياا تلتباد اةاةارل
 عد ي  تللد الاتلعد حعتنتلعاوياالجت.

عد  داملعد ياالد تلعديكدحلتلعدةلطدددقلد دسلايللإداللتتعيللعد اداتعد يلل قطتيللويحللل حلت -5
حااطلعد يدحلدارلعدةتلدتلعديكحلاتلاقةل ديلودللعرلاتل دالللة ح لعدححتلوكالالعدتتيللعد ياال 

لإددددالنلجكدددحنلعد يدددحلل ةدددحيللوتيو ادددتلاتلتلعدكادددحاارلعد ادادددتلعديكحلادددت،لتأيدددطعضللةددد  
اددتلعد  دداملعد ياالدد تلعديكددحلتلاقددةللدةلطددوددتلددديلويدودددعًلملعديكددحلتلعدةلطددددق،لت لعد  ددا
اا دارللدكلل  د دارلعد  داملعاويداالقلتلدكلسدانحنلعد يملع   االلعدةلطددودتلعد ادادتلداد ةو يل
عديكحلاددتللعرل ددتعاللعدكاددحاارلعد اداددتل دددالللةدد ح لعدححددتلاقددةل دديلإلل2008دةدد تلل21يسدد ل

تلعد اداددللعاالعيلتعديكحلددارلعد يداددتلتاددرلد يددا اطلعد ياالدد تلعديكحلاددتلعدتتداددتلد ددالنددالسددانحنل
 .2004دة تلل95تعدت يلعديامليس ل

يعرلاتلل اللعد ياال تلعديكحلاتلعد    دتل اد فايا لتعد  االللعد ياال اتللطتيلللحعب تلعد  حل -6
تعايشدداالعرلتعد حلدداارلعدةددااليلللدديلعد اةددارلتعد  ياددارلعديد اددتلتعد   اددتلعد  اةةددتلاددتل

 ل اللعد ياال تلعديكحلاتلتب ال ةئ لتعسكلعدححتعرلعديكحلاتلاتلعديطعت.
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د ادادددتلدد  ددداملعد ياالددد تلعديكدددحلتلادددتلعديدددطعتللدددطتيللساددداملتتعيللعد ادادددتل   دددحوطلعد فدددايوطلع -7
دد ةا تللاتلوفحو لأالعولعدححتعرلعديكحلاتلتعديكحلارلعد يداتلاقًةل يلعد ةا تللاتلعديتل

 ليلعدفةااللعاالعيقلتعد ادتلعد  فاتلاا ا.
لطتيللواكاالد  تلليلعد   اايلتأالاوغللعد اليارلادتلع  ةداصلعد ياالد تلدتيعالدتلليدا اطل -8

 كحلاتلعدتتداتلتويت تلعد يا اطلعد تلو ةومللكل اةتلعدححتعرلعديكحلاتلعديطعسات.لعد ياال تلعدي
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 المصادر
 القرآن الكريم :أوالً 
ل.188الحيللعد فطل،لعآلجتلل-1

لالكثا ق والنشرات الرسميةثانيًا: 
 ،2013ل،عدتداالعد ادتلتعد ياال تلاتلعديطعت -1

 https://www.fbsa.gov.iq/ar/wiki/view/system-account-govل
ل.2004دة تلل95عد اداتليس للعاالعيلسانحنلل -2
 طاريح والرسا ل الجامعية: األلثاً ثا
عدي ادادت،ليالدادتللعالدطع ارل،لعدفاداعلعد ياالد تلد كدادا لتل دااكل1995  يت،لعح تلحد ت،ل -1

 .لعد  ايل،ل اليتلس اللعدةحوجدداتل،ل حيلاليات،لياطلل احيللالد حيعيل
،لعطدددددايللف دددددطحلد  دددددحوطلعد  ددددداملعد ياالددددد تل2012عديةدددددا ت،ل  دددددتعد االقلالدددددد انللدددددادا،ل -2

لعاالعيلددادتل،ليادطلل ادحيللالد دحيعيللأططتحدتعديكحلتلاتلعديطعتل دداللتادرلعد  داملعاويداالق،ل
 .تعاس ةاال،ل اليتل وتعالل

إ ددداالللي تالدددتلعد  ددداملعد ياالددد تلعديكدددحلتلادددتل اةدددتلل،2008ل،د دددط للي دددتلطدددايطل،ح دددحالق -3
الد دحيعيللأططتحدت،ل اد   ارل داللحةا ارلعد فاتارلاتل اليدتلعد حلدالعادك طتناتعديكحلتل

 . اليتلعد حلا،لتعاس ةاالللعاالعيلدداتلياطلل احيل،ل
اتلعد  املعد ياال تلعديكدحلت،لاليعالدتلديا دتللعااةاح،ل2005عدااسانت،للا  للاديليعلت،ل -4

 .تعاس ةاال،ل اليتل وتعالللعاالعيلدداتلليلعدتتل،ليالادتللا ة اطلياطلل احيل،ل
،لعد يا اطلعد ياال اتلعديكحلات،لاليعالدتلن طودتلتو  افادتل2000عدةي طق،لإ طعيا ل  تللحالال،ل -5

ادددتلعحدددت لعددددتتعئطلعد   فدددتلدد  ددداملعد ياالددد تلعديكدددحلتل)عد  الةدددارلعد دتجدددتلادددتللياا ددددتل
ل.تعاس ةاال،ل اليتل وتعالللعاالعيلدداتلالد حيعيلياطلل احيل،للأططتحتعد   (،ل

لتعاالعيعرلعد دددادتلعديكدددحلتلعد طدددددقللدح دددة ،لاليعالدددتل2003عداددد طق،لحادددتيل ددددحعنلدددداز ،ل -6
لعاالعيلدداددتللف ددطحل االدد اتعمللددت العدفددطعي،لأططتحددتلالد ددحيعيلياددطلل اددحيل،للأن ددح دعد يداددت،ل
 . اليتل وتعاللل،تعاس ةاالل

عدححتعرلعديالدتليادطلعد االادتللأالعوددطسا تلد فاا للع ل اعال اتعملعد  ح دل،ل1993ل،  تعداادر -7
ل. اليتلعدفايطلل،دداتلعد  ايليالادتللا ة اطلياطلل احيل،لل،اليعالتلو  افاتل،ددطبا
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 الدوريات: رابعاً 
عديد ادددتلتعدي دادددتلادددتلعد ياالددد تلعديكحلادددتلاليعالدددتللع الدددج،ل2011عد  دددا،ل اددداطل  دددتعدي ا ،  -1

 ،ل  ان.العيلعدااتتيقلعديد اتلدد اطلتعد حتوك،لع تدالن طوتلتو  افات،لعد  يتل
،لليدددا اطلعد ياالددد تل2012لي دددتل ددددت،لتللدددادا،ل  دددتعد االقلالدددد ان،للإ دددطعيا عد دددديعتق،ل  -2

عديدطعت،لعد  ددتلعد دانت،للادتلو دحوطلعد  داملعد ياالد تلعديكدحلتلادتلتأي ا  اعديكحلاتلعدتتداتل
 .عديطعت،ل دتلعد   اللدديدحملعاالعيوتلتعاس ةاالجتعديتاللعد ادل،ل

،ل ةسدتلعد  دداملعد ياالد تلعديكدحلتل    د دارلعد   اددتل2012عد ةد حات،لحادتيل  تعديةداي،ل -3
ل دددددتلعاالعيللتعاس ةدددداال،لعاس ةدددداالجت،لعدةدددد تلعداالةددددتلتعد ة ددددحن،لعديددددتالل ة ددددتلتوةدددديحن،ل

ل.عديطعت،عد اليتلعد ة  ةطوت
 : المؤتمرات والندواتخامساً 

ل و طلتو حوطل، ،لو حوطلعد  املعد ياال تلعديكحلتلاتلادة اي2006،لإ طعيا ح اال،لعبطمل -1
 .،ادة اي،لدداتلعد  ايل،لعد اليتلعاالةلاتعاالطعئادتس ا ليدلل يتلعانةيابل

 سادسًا: الك ب العربية
العيلعد ةدداطللل،عديتع ددتلإدددالعد ياالدد تلعديكحلاددتللدديلعد فداددتلل،2003،حةددايلإالدد ا اال،عح ددطت -1

 .  انل،دد اطلتعد حتوك
،لعد ك  ددتلعدحط اددت،لن دد لعد يدحلددارلعد ياالدد اتل،2007تعد  ددا ت،ل ددالط،لإ ددطعيا عد ددديعتق،ل  -2

  وتعال.
العيل ،عديد اددتلتعدي داددتلاددتلعد ياالدد تلعديكحلاددتلع لددحل،ل2004عدي دداتق،لحةدداملأ ددحل دددت،ل -3

 .  انل،عديالتلدد اطلتعد حتوك
ل،العيلعد ةدداطللدد اددطلتعد حتوددكلتعد  ا ددت ،عد ياالدد تلعديكحلاددت،ل2011لي ددحال،ليأاددالالددةلت،ل -4

 .  انلع تدال،عد  يتل
،لتعدةلطددوتلاتلعديطعتعد ياال تلعديكحلاتلو  افاو العد طددوتل،ل0142لاكحي،لاليحالل ا ت،ل -5

 ،لالعيلنا حيلدد  ا تلتعد اطلتعد حتوك.ع تدالعد  يتل
،لالعيلتعئدددالدد  ا دددتلع تددددال،لعد  يدددتلعد ياالددد تلعديكحلادددتلأالاالددداارل،ل1998عد دددحي،للي دددت،ل -6

 تعد اط،ل  ان.
،لل الةدددتلعد  دددسلعد ياالددد تلعديكحلادددتلتعاالعيللعد ادادددتلعديالدددت،ل1995ح ددداتق،للي دددتلعح دددت،ل -7

 دداتلارلعد   يات،ل  ان.
،لعد  يدددتلع تددددال،لتلددددمللياالددد تلعد  ادددسلليادددطلعد االادددتلدددددطبا،ل2010  دددتهللا،ل اددددتلألددداي،ل -8

 ناشطتنلتلحت حن،ل  ان.
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Abstract 

This research aims to shed light on the Iraqi government accounting 

system in general and the system adopted in the Treasury Directorate of 

Nineveh province in particular. It also examines the possibility of 

developing proposals for its development to ensure improved 

performance and increase its ability to evaluate the performance of 

employees in government departments and help senior departments in 

issuing good decisions which contribute in providing the best services to 

citizens and maintaining public money.  

Because of the importance of this issue and the suffering of the 

government accounting system in Iraq of many weaknesses, therefore, the 

study aimed to highlight the types of accounting systems adopted in 

government units and the appropriateness of the system adopted with the 

nature of the current accounting work in the Treasury. The study was 

based on the hypothesis that the central government accounting system, 

which is applied in the treasury no longer serves in terms of development 

and development requirements, especially after the transformation of the 

system of government in Iraq to the federal system and administrative 

decentralization and the expansion of government departments in terms of 

staff and cash and the requirements of the stage. The researcher 

concluded that one of the most important reasons that impedes positive 

developments in the government accounting system is the adoption of a 

centralized accounting system mainly, with the partial use of an 

undeveloped decentralized system in centrally funded government sector 

units, which makes it difficult to obtain useful information about the 

financial situation and complicates the possibility of evaluating the 

performance for each unit. 



In central government accounting system, the staff almost do 

calculations more than complete accounting work which leads to 

weakness in development of staff. In central accounting system, two 

groups of records are used, one group is controlled by the government 

unit which does not lead to trial balance and second group controlled by 

treasury results in trial balance and shows the activity of government unit. 

This makes difficulty in depending on previous results as a base to 

monitor data of financial activity and gives double standardizations. 

Researcher has suggested the transfer of Financial Ministry to 

decentral accounting government system to ensure the integration of 

accounting cycle in all levels, and beside that affords all required 

information. The transfer should be achieved gradually taking advantages 

of modern programs and applications instead of old paper records. Also, 

it is necessary to train the staff working in field of accounting to improve 

their career ability.        
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