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 :مقـدمة

ًاللمظتدفحمل.للذاحملظبن ترضللم ظإللل بظ لل  ظب  لل   ظظ ًعبيفظةظبإلداراللمظبازب ًبيفظا حيتللنظامللحملاظبةحملاللومظب دوراللمظزا
ًةظبنحملإلامظبإلدحملرمظبإليتظجيل ظأ ظترىل ظظ ًةظامحملاظحمحملايبظ حملعنظ،ظاوظأحدظبنسؤاإلاحملتظبهلحملرمظبإليتظتتو احملظبازب إبزب

ًاللمظةظبإلداإلللم ظاتللاعظأ اللمظامللحملاظب ةحملاللومظب دوراللمظرلل ظأ اللمظبيت للذبهظبإللليتظاؤزا للحملظ،ظظعفحملاللمظبإلىاللحملزبتظبازب
ًج احمل  ًيظأاظبإلساحملايظإلرداإلمظأاظخحمل ظابجل حملتظبن ترضمظبإليتظميد ظأ ظخيدر حملظزبخنظبجل حملعظبازب

اظجيسدظبإلفمحملاظبةحملايبظبإلضحملعنظظبآلإلامظبنفحملاومظإلت واقظرودأظبنسللإلمظبإلىحملاواالمظبإلل يظ لل ظإللاظأعالحمل ظظ
ًةظبإلدحملرلللم ظاظ ًةظبن ترضلللمظرللل ظ  لللا ظظااشلللحمل حملتظبازب اشلللدنظاللل بظبإلفملللحملاظعفيلللذبيفظأاحملالللاحمليفظةظعارالللحملتظبازب

ًبتظاتدلللدانظااحملالللحملت ظحالللاظأالللاظالللو ذظبندرورلللحملتظاب ىلللحمل قظعللل ظبنلللحمل ظظ ًقحملتلللمظاتفسلللاقظاتىالللارظاب لللحملدظقلللذب ا
ً ظدللزبةظ درلم ظظبإلدحملا ظإل بظ   ظبإلدفحملامظتفمحملاظبةحملالومظب دورالمظجيل ظأ ظتذقل ظستظرسلتومظر  لرظإلتضدالنظزا
ًالللمظ،ظدلللو ظبإللللفمرظبةحملالللوامظر اللللةظت وادت لللحملظإلتىلللدةظبندرورلللحملتظاب ىلللحمل قظبن  الللمظإل لللحمل تظظ بإلدارالللحملتظبازب

ظبإلتحرانظع ظاشحمل حملتظبإلداإلمظبن ترضمظر ظحااظدرضت حملظاعحمل داحملظممحملظاستدعيظرثنظا بظب اتاحملا 
ظبن دلللحملامظبإلداإلالللمظةحملالللومظظاقللدظعبزظباتالللحملاظبنفمالللحملتظبن فالللمظةدللحملامظبةحملالللومظب دورالللم،ظاتا لللمظ.للدًا

بإلى للحمل ظبإلدللحملاظبإللليتظتدلل ظاندللحملامظبةحملاللوامظبن وىللمظعرلل ظحسللحملاتظب دورللمظابنفشلل تظ للمظبإلذ اللم،ظتدللدظأ ظظ
دحملاللللل ظترلللللاظبنفمالللللحملتظبن فالللللمظتذدلللللصظباتاحملر لللللحملظعرللللل ظبندلللللحملامظب حمل.لللللمظةححملالللللومظبإلوحلللللدبتظب قتيلللللحملزامظظ

ًاد حمل،ظادإلللاظامللذبيفظإلتصباللدظب اتاللحملاظانوبعاللمظظ ًةظظارشللحمل بإلدحملرللمظإلرداإلللمظاتوالل ظا حمل ض للحملظاأاللدب  حمل،ظااإلتللحمل ظ للذا
سا ءظب اتاحملاظاندحملامظبإل عرلمظنسلاظحسلحملاوحملظابإلذقحملتلمظعرل ظأزبءظبإلفشلحملمظب دلوريظاملذبيفظنفددسلحملتاظعرل ظظ

ظبنت مبتظبامجحملإلامظإل قتيحملزظبإلو ين 
اشلللل مظب دوراللللمظظاتلللل إلاظ ىللللدظتواللللد ظأاللللدب،ظبةحملاللللومظب دوراللللم،ظإلتشللللانظ راللللنظبإلللللابر ظابيتظظظ

بن ترضللمظبن  لل ظهلللحملظاللوبءظةظب  لل ظقيللمةظبيتجللنظةبنوبعاللمظبإلدحملرللمجظأاظب  لل ظ وارللمظبيتجللن،ظاب اتاللحملاظظ
ًتلا،ظس لحمل مظستظردحملجللمظردلحملر تظب دورلمظبنحملإلالمظحمحملالواحمليف،ظارلحملظظ تتحسنيظبيتزبءظابإلذقحملتمظعر ظبنحمل ظبإلدلحملاظاسزب

ًةظةظعللحملوظب تيللحمل تظابندروظ رللحملت،ظاأةتللمظبإلداللنظب دللوري،ظااإلتللحمل ظبعزبزتظب حملجللمظستظظًب للقظدإلللاظرلل ظ للو
ظت واذظب درحملتظبإليتظتىدر حملظبةحملاومظب دورام 

ظ
ظ

ظ
ااتفحملا ظا بظبإلدتحملبظامحملاظبةحملاومظب دورامظدفمحملاظاؤزيظا لحمل  ظبإلذقحملتلمظابنتحملتدلمظابندرورلحملت ظ  لوظظ

ندرورلحملتظةتلدظ.لدوزبيفظااوو لحمليفظظاتدو ظر ظجماوعمظر ظعفحمل.ذظرتضحملعرمظاررتبت مظتشدنظشودمظر ظخ ومظب
ًبتظارذبدلللصظبإلتفضاللل  ظااذدلللصظظ علللاظبهلادلللنظبإلتفمااللليظإلرداإللللمظ،ظالحمل.لللمظرذبدلللصظبإلت  لللا ظبنلللحمل ظاب لللحملدظبإلىلللذب
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بإلدتلللللحملبظعرللللل ظرضلللللحملاارظاملللللحملاظبةحملالللللومظب دورالللللمظبإلفمذالللللمظابإلت واىالللللمظا لللللقظأحلللللد ظبإلفملللللذ تظ،اامذالللللمظظ
ًةظظب عتاحملزبتظبن ييمظابإلدفحمل.ذظبإليتظتتدو ظرف لحملظبإل و لحمل  ظبإلليتظخيلدر حملظس لحمل مظستظبإلىللحمل ظبنتدرىلمظإبزب

ًامظ،ظظ ًيظةظاللو امللحملاظبةحملاللومظب دوراللمظ للا ظبإلفمللحملاظبنللحمل ظأاظبةحملالليبظإلر  للحملتظبإلدحملرللمظدبتظبإل للحملت ظبازب
ظحااظااعظد ظر ظبنوحملزئظبإلدراامظابيتاحملإلا ظبإلضفامظابإلت واىامظبنتدرىمظهب بظبإلفمحملا 

ظر يفظبا حملزةظ   بظجحملردمظبإلشحملاظب حمل.مظآاقدظمتظسعدبزظا بظبإلدتحملبظإل
ظ
ظ

ظاهللاظبنو ق
 

ظ
ظبنؤإل ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
 أ ز حمادظخحملإلدظبن حملاينظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
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 الفصل األول
 وم احملاسبة احلكومية واملنشآت غري الرحبية مفه
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 املبحث األول
 نشأة احملاسبة احلكومية وتطورها

ظاتلحمل  ظبةحملالومظظظظظظظظظظ تشدنظبنوبعالمظبإلدحملرلمظإباذبزبولحملظااضىحملولحملظبنلحملزةظبيتاإلالمظإلراححملالومظب دورالم،ظدالحملظتلئدلادا
ًامظاعدبزظتىداذبتظبإل فضىلحملتظاباالذبزبتظبإلدحملرلم،ظاإلدارالحملتظبإلت  لا ظبنلحمل  ظظب دورامظرحملزةظأاحملاامظا ذا

ر ظج لم،ظاقلوبانيظبنوبعالمظبإلسلفوامظرل ظج لمظظذظبةحملاومظب دورامظاإلتشذادحملتظبنحملإلامظظاظت إلاظاتونيظردمظأت  ظ
ظرلل ظبةحملاللومظب دوراللمظرلل ظج للم،ظاظبنوبعاللمظبإلدحملرللمظإلرداإلللمظظ أخللذم ظداللحملظتتلللاظإلفللحملظبإلد قللمظبإلو اىللمظتللنيظدللنم

ظتظبنحملإلامظر ظج مظأخذم ابإلتشذادحمل
اظ ظتىتيللذظبإلد قللمظتللنيظبةحملاللومظب دوراللمظابنوبعاللمظبإلدحملرللمظإلرداإلللمظعرلل ظرذحرللمظردافللم،ظاس للحملظت عر للحملظظظظظظظظظظ

ةظمجالل ظرذبحر للحمل ظ للحملإلت واقظبإلدارلليظإلراححملاللومظب دوراللمظاددلل ظمجالل ظبإلتيللذ حملتظبنحملإلاللمظإلرداإلللمظةظجمللحمل ظظ
ًبتظبنسللتفدامظبنو للوعمظتشللدنظر  للرظظبااضللحملوظابجلوحملاللم،ظااسللحملعدظةظبإلذقحملتللمظظ عرلل ظتفضالل احملظرلل ظخلل  ظبإلللدا

ًاسظر ظأجنظا  ظبإل حملام ظإل إلاظميد ظبإلىو :ظس ظبإلفمحملاظبةحملاليبظجيل ظأ ظالؤر ظال وإلمظتتول ظ يلانظظ ارد
بااللللذبزبتظةظبإلوقلللل ظبن  للللرظ،ظاتشللللدنظدحملرللللنظرلللل ظج للللم،ظاالللل وإلمظأترللللنيظبإلتاواللللنظبن  للللرظإلراشللللذاعحملتظظ

حمل ظإلألرللوب ظبإلدحملرللمظةظجملللحمل ظب للدرحملتظاب اللتثاحملًظرلل ظج لللمظظاب الللت دباظبإلضدلل ظظظبإلدحملرللمظظبنرحو للمظةظبنوبعاللم
ظأخذم 
ظحوإللاظظظظظظظظظظ اسدبظدحملا ظبإلد قحملتظبنحملإلامظابإلفضىحملتظابااذبزبتظبإلدحملرمظتشلدنظبجللواذظبيتاحملاليظبإلل يظتلدًا

ًاحملظظبإلتشللذادحملتظبنحملإلاللمظ،ظ لل  ظالل  ظبيتخللمةظتللؤ ذظتشللدنظروحملشللذظةظبإلفضىللحملتظابااللذبزبتظبإلد حملرللمظبإللليتظتدللدظتللدا
ظبنحملزةظبيتاإلامظبإليتظتتدحملرنظهبحملظبةحملاومظب دورام 

اقللدظعذ لل ظباتادللحملتظبإلىدميللمظتدللاظبإلىوبعللدظبإللليتظائمالل ظعرلل ظأاحملالل حملظع قحملوللحملظبنحملإلاللمظبإللليتظدحملالل ظظظظظظظظظظ
ً ظعحملرمظ،ظابةحملاومظب دورامظخحمل. م  ظعررظبةحملاومظات و ظح ذظبإلصباامظةظ  ًو

ًتو  ظاشلةظظظظظظظ ًاحملظتدحملررنيظأاحملااني:ظب ظبةحملاومظب دورامظا  و
ًاحملظأباروهبحملظب لداا،ظا الااحملظةظبإلىلذ ظب لحملر ظعشلذ،ظحالاظظالعامل األول:    ظظظظظظ اشلةظبةحملاوم،ظات و

ًاللمظةظ للحمل ظسا حملإلاللحملظ،ظظ   للذتظأاتظبنؤإلضللحملتظحللو ظباللت دباظبإلىاللدظبنللصزانظةظسا حملإلاللحملظاتا للمظإلرف لللمظبإلت حمل
ًاللمظرللل ظ ترللدب ظحلللوهظبإلوحللذظبيتتلللااظبنتوالل  ظحالللاظأت للذتظبندلللحملر تظبةحملاللوامظهبللل بظظظظابندللحملر تظبإلت حمل
ظب اتدحملشظب قتيحملزي 

ظبإلداإلمظةض ور حملظب داا،ظاباضيحمل ظبإلسر مظبإلتشذادامظعل ظبإلسلر مظبإلتفضا الم،ظظوالعامل الثاين: ظظظظظظظظ   ًو
ظبنوبعامظبإلدحملرمظتشدر حملظبإلدراي،ظاب حملجمظستظ ذهظبإلذقحملتمظعر ظجوحملام ظبيتروب ظبإلدحملرمظاساضحملق حمل ظظا  ًو

دحملالل ظسادرللرتبظبإلداإلللمظبإلسللوحملقمظإلو لل ظروبعات للحملظبإلدحملرللمظانض للواظب للداا ظارلل ظبظبقتوسللت حملظ ذاسللحملظ،ظاتفت للحملظظ
ظعر ظأا ظعراامظاب حم،ظاتدداحملظباتىر ظبإلضدذةظستظاحمل ذظبإلوردب ظبنتىدرم 



7 

 

عرلل ظتدلاظبإلىوبعللدظابيت.لو ظةظبإلداإلللمظظظظس  ظأ ظال بظ ظادلينظهحملاللنظبيتامالمظبنحملإلاللمظبإلليتظدحملالل ظتىلواظظظظظظظظ
ظبإلىدميلمظعفلدظاشلوءظظ بإلىدميم ظ ىدظعذ  ظتداظبإلىوبعدظابيت.و ظبنتدرىمظجبوحملالمظبيترلوب ظاساضحملق لحملظةظبإلديلًو

ًتظسإلالاظتدلاظرؤإلضلحملتظظ ًال وبإلداإلمظ،ظاا بظرحملظأشلحمل “ ظأرلحملظبإلدلذبظ رلرظادل ظإللدا رظأيظظ”أ   لو ظ“ظاظظ”أ
باالل رامظمتظبقتوللحملسظتدللاظبإلىوبعللدظابيت.للو ظبنحملإلاللمظرلل ظترللاظظامللحملاظرللحمل ظقوللنظباالل ا ظ الل ظبإلضتوحللحملتظظ

“ظب للحملابظاإلداإلللمظةظع للدظب راضللمظعاللذظتلل ظب  للحملب،ظظ”تالل ظبنللحمل بإلللدا ظبإللليتظب تتحواللحمل،ظاأ.للواظإلللدا رظظ
ظبجلوحملامظزا ظبااضحملوظ؛ظسدظدحمل ظإلر رضحملءظر رقظب ذامظةظبإلتيذ،ظايتروب   ظااما ظأرًو

ظظاتدللدظاشلللةظبةحملاللومظب دورظظظظظظظظ اللمظ،ظا وللوتظقوبعللداحملظاأ.للوهلحملظبإلفمذاللمظابإلداراللمظ،ظدللحمل ظظ ظتللدظأ ظتت للًو
ظا للحمل  ظبإلداإلللمظ،ظاتللدخر حملظةظب اللحملةظب جتاحملعاللمظاب قتيللحملزام ظظ ددللنظ للذا ظبةحملاللومظ،ظادإلللاظتودللحمليفظإلت للًو

،ظظ الظجماوعلمظبنولحملزئظ،ظابيتمظ”س ظبإل حملامظرف حمل:ظ  يظتودحمليفظهلل  ظبإلفمذال ظ ،ظظابا  قحمليفظر ظدإلاظدحملا ظتلئداذ ظ
ًزظبإلداإلللمظبنحملإلاللمظااضىحملوللحمل ظظظظ “ابإلىوبعللدظبإللليتظوللد،ظستظبنسللحملعدةظةظ للذهظبإلذقحملتللمظبنحملإلاللمظابإلىحملاوااللمظعرلل ظرللوب

ًزظبنحملإلاللمظإلرداإلللمظ،ظا يللار حملظظأيظالليظبا للحملًظبإللل يظاذب للقظعاراللحملتظس وللحملتظبنللظ ا.للذ  حمل ظادحملالل ظبةحملاللومظظظظوب
ًزظظب دوراللمظآالل بمظتذرلليظستظ ىاللقظبإل للذهظبيتاحملالليظ،ظااللوظبإلذقحمل تللمظبإلضدحملإلللمظرلل ظبإلفحملحاللمظبإلىحملاوااللمظعرلل ظرللوب

بإلداإلللمظااضىحملوللحمل ظاتلل إلاظبقتيللذتظرو للوعحملتظبةحملاللومظب دوراللمظعرلل ظسجيللحملزظبإلىوبعللدظبةحملاللوامظبإللليتظتللفمرظظ
ظعاراحملتظبجلوحملامظابإليذ،ظا احمل ظبإلتوبع ظتاف احمل 

ظرض للواظبإلداإلللمظارض للواظبنوبعاللمظبإلدحملرللمظتدللدظب للذبظبإلدحملناللمظبيتاتظظظظظظظظ ظ،ظظا اللااحملظتدللدظبيتعرللمظظارلل ظت للًو
ب قتيحملزامظبإلدحملنالم،ظأخل تظبإلداإللمظتتلدخنظةظبإلشلؤا ظب قتيلحملزامظ،ظاولاا ظعرل ظتدلاظق حملعحملولحمل،ظس لحمل مظظ

ظب جتاحملعاللم ظاهبلل بظ وإللل ظبإلداإلللمظرلل ظبنض للوظ بإلتىراللديظ،ظأيظرلل ظرض للواظبإلداإلللمظبإلذبعاللمظظظظاستظتفمللارظبيترللًو
ظأاللللل ظبةحملالللللومظظظظ“تدخرلللللمبن”ستظبنض لللللواظب لللللداا،ظأاظرلللللحملظاسلللللا ظاإلداإللللللمظظ ً ظأزمظستظت لللللًو االلللل بظتلللللدا

ظرض لللواظبإلداإلللمظعحملرلللم،ظاعرلللرظبنحملإلالللمظابنوبعالللمظبإلدحملرلللمظخحمل.لللم ظسدظظ ب دوراللمظاقوبعلللداحملظ،ظظرذب ىلللمظتللل إلاظت لللًو
أ.وح ظبةحملاومظب دورامظبيتزبةظبيتدثذظأ المظةظأترلنيظبندرورلحملتظرل ظأجلنظسعلدبزظب  ل ظبنحملإلالمظإلرداإللم،ظظ

ًبتظتذشلادظبااضلحملوظبإلدلحملاظ،ظظاتىدةظبإلواحملانتظب إل عرمظيت ذبهظبإلتحرانظبنلحمل ظعرل ظرسلتومظبإلداإللمظ  لحملدظقلذب
ًي  ظاخرقظاو ظر ظبإلتوبع ظتنيظبااضحملوظب ات  ديظابااضحملوظب اتثاحمل

ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
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 املبحث الثاين 
 تعريف احملاسبة احلكومية وماهيتها 

ًبءظبإلوللحملحثنيظابنللؤإلضني،ظ ىللدظعللذ،ظظظظتدللدزتظتدذاضللحملتظبةحملاللومظب دوراللمظتودللحمليفظإلراللدبًسظظظظظظظظظظظ بإلضدذاللمظاآ
اباجللللذبءبتظبنذتو للللمظاةحملاللللومظعلللل ظبةراللللحملتظظظظظظابإلتىحملإلاللللدظظظ،ظظ”بنوللللحملزئ“ظبةحملاللللومظب دوراللللمظأب للللحملظظ”د للللوإلذ

اتتيللل ظاللل  ظبةحملاللومظةظبنحمل للليظاإلتسللل انظةظبإلسللل  تظظظظ،ظظابإلوحلللدبتظب دورالللمظبإلىوراللمظظ،ابةحمل مللحملت
ًاللمظبنضذا للمظعرلل ظبااضللحملو،ظظظظ،ظظوبعاللمابإلىللوب رظبنحملإلاللمظ سللحملاتظبن اتسلل انظظارذبعللحملةظبإلىاللوزظبإلىحملاوااللمظأاظبازب

ًاللم ظاةظبإلسللفوبتظبيتخلللمةظ لل  ظ ذاىلللمظظ ب إلتصبرللحملت ظاافمللذظستظدلللنظرف للحملظححملإلاللحمليفظعرللل ظأ للحملظروب.لللضحملتظبختاحمل
جياحمليفظحمنظبإلفاحملدنظبإلىدميم ظظ“ بةحملاومظعر ظأاحملسظب اتحىحملوظأ.وح ظ نظتد

اردحملجللمظ،ظاتو.لانظ،ظارذبقولمظظظظتىالحملسظةتووال ظاتىلوةجظظ” لت ظظائمظبيترلرظبنتحلدةظأب لحملظظداحملظعذ ت حملظاظظظظظظظ
ظ“ ،ظاأتدادظ.حمظبنتحي تظابإلفضىحملتظابيتاش مظبنذتو مظةظبإلى حمل ظب دوريظ

إلرتشلذادحملتظبنحملإلالمظظظظ”جماوعمظر ظباجذبءبتظبةحملالوامظتلترظا ىلحمليفظاميد ظتدذا ظبةحملاومظب دورامظأب حملظظظظظظظظظظ
ً د لحملظستظظعلظاتر ايل حمل،ظاسظظ،ظظاتيلفاض حملظظظظااضىحملتظبإلداإللمظظ،ظااظس وحملتظبااذبزبتر ظح ًاذظبنحملإلالم،ظا دبزظبإلتىلحمل

ظ“ بجل حملتظبن تيمظ
ًاذظظظظزظب دوراللمظ،ظا يللار حملظ،ظا.للذ  حملظظداللحملظميدلل ظا.للض حملظأب للحملظعاراللحملتظس وللحملتظبنللوبًظظظظظظظظظ بظتىللدةظبإلتىللحمل

ًامظع ظتراظبإلداراحملتظااتحمل   حملظإلر  حملتظبن ترضم ظ بإلدا
”الليظجماوعللمظبإلىوبعللدظاباجللذبءبتظب حمل.للمظتتفضالل ظبنوبعاللمظظاةظتدذالل ظآخللذظ لل  ظبةحملاللومظب دوراللمظظظظظظظظظظ

بإلدحملرمظإلرداإلم،ظاا  ظبيتخمةظ ظ ذنظر ظج مظع ظدو حملظبعتاحملزبتظافو يظ.لذ  حملظةظبيت لذبهظبن ييلم،ظظ
للع ظدل يفظظظظ،ظظ،ظةثلنظسالذبزبتظافو ليظ يلار حملظداحملظأ حملظر ظج مظأخلذم رل ظسجلذبءبتظبإليلذ،ظابإلتحيلانظظا ئ

ًةظيتج لصةظبإليلذ،ظابإلتحيلانظبإلليتظظ إلىوبانيظاتشذادحملتظقحمل امظتضسذاحملظاتو ح حملظجماوعمظرل ظبإلىوبعلدظبإليلحملز
ظ“ بنداو ظهبحملظةظمجا ظبإلوحدبتظب دورامظظبإلىادظةظبإلس  تظبةحملاوامظ ذاىم دزظ
ًقللرظةظظظظظظظظ ”بإلىوبعللدظبإللليتظترتللصاظهبللحملظظحملااللمظأب للحملظظةظبنللحملزةظبإلثظظ1981جظإلسللفمظظ127اعذ  للحملظبإلىللحملاو ظبنيللذيظ

ًامظةظتفضا ظبنوبعامظبإلدحملرمظإلرداإلمظاأتشمبوحمل حملظاتوواو لحمل،ظظاتس انظبإلداراحملتظبنحملإلالمظبإلليتظهذا لظظظ،ظظبجل حملتظبازب
اقوبعللدظبإلذقحملتللمظبنحملإلاللمظقوللنظبإليللذ،ظاامللرظبإللللو ظبإلللدبخريظ،ظاس  للحملًظبإلفتللحمل  ظبإللليتظتدللاظعف للحملظبنذبدللصظبنحملإلاللمظظ

ًةظحىاىامظهلحملاب سحملاتظب ت ظ حملرامظهل  ظبجل حملتظاظ رار حملظ،ظحااظتد يظ.و
بةحملالللومظب دورالللمظتتاثلللنظةظجماوعلللمظرللل ظظ”أرلللحملظبإلتدذاللل ظبإلتىرالللديظإلراححملالللومظب دورالللمظ لللممظأب ظظظظظظظظظظ

ًزظظ ًقحملتمظرحملإلامظاقحملاواامظعرل ظرلوب بنوحملزئظبإلدراامظ،ظابيتا ظابإلىوبعدظابيتاحملإلا ظبإلضفامظبإليتظود،ظستظ ذهظ
بنحملإلالللمظااضىحملولللحمل،ظادللل إلاظعرللل ظالللر حملتظبإليلللذ،ظبنضو لللمظستظبنلللو ضنيظبإلتفضاللل انيظ،ظادإللللاظعللل ظظب دورلللمظظ

ظ“  ذاقظسردبزظبجل حملتظبندفامظاإلواحملانتظبنحملإلامظبنتدرىمظاإلفشحملمظب دوريظأاظبإلفشحملمظبإلدحملا
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ًةظعلل ظظس ظامللذةظرداىللمظإلرتدذاضللحملتظبإلسللحملتىمظتىللوزظستظحىاىللمظرضحملزاللحملظأ ظبةحملاللومظب دوراللمظالليظعوللظظظظظظظظظ حمل
ًةظب دورالمظ،ظتسلحملعداحملظةظبإلسلا ذةظعرل ظعارالحملتظبجلوحملالمظابااضلحملو ظال بظبيترلذظاتضلقظ الاظظ أزبةظر امظإللدزب
مجا ظبنؤإلضنيظ،ظامجا ظبندبًسظابن با ظبةحملاوام ظر ظج مظأخلذمظس ظمجال ظال  ظبإلتدذاضلحملتظت ضلنظحىاىلمظظ

 ولللقظعرا للحملظ ذا للل حملظاروحملز  للحملظ،ظادإللللاظةلللحملظظأ ظبةحملاللومظب دورالللمظالليظسحلللدمظ للذا ظبةحملالللومظبنحملإلالللمظبإللليتظتف
ظات ءاظر ظ وادت حملظ 

 درللل ظبإللللذ رظرللل ظبإلتولللحملا ظتلللنيظتفماالللحملتظق لللحمل ظبيتعالللحمل ظبهللللحملز،ظستظ ىالللقظبإللللذتاظالللوبءظرللل ظانحالللمظظظظظظظظظظ
ًا حملظ،ظ  ليظ لل ظإللفا ظحمحملاليبظابحلدظاتا لمظإلت لحملا ظظ أشدحملهلحملظبإلىحملاواامظ،ظأاظر ظانحامظبيتاش مظبإليتظةحمل

ًةظةظرؤشذظعحملاظميد ظقاحملااظحمحملاواحمليف،ظظظااوظبإلذتا ظأرحملظةظبإلتفمااحملتظبإليتظتفتاليظستظق لحمل ظظأادب  حمل،ظرتوروظ
بيتعاللحمل ظ،ظ توجللدظ.للدواتظ للو ظزا ظاجللوزظرؤشللذظدالليظميدلل ظأ ظادللو ظقحملًللحمليفظرشللرتدحمليفظهلللحمل،ظ للل يفظعلل ظظ

ً ظعر ظ وادمظامحملر حملظبة ظحملايب بإلتوحملا ظابإلتفو ظبإلشدادا ظتنيظا  ظبإلتفمااحملتظ،ظممحملظبادد ظتدا
اتىتللليظححملجللحملتظبإلت  للا ظب قتيللحملزيظبإلىللوريظقاللحملسظبإلللدخنظبإلىللوريظ،ظابإلفللحملت ظبإلىللوريظ،ظازخللنظظظظظظظظظظ

بإلضلللذزظا مالللحملظرللل ظبنؤشللللذبتظبإلللليتظتضالللدظأالللللحمليفظةظعارالللمظتوعاللل ظبإللللدخنظبإلىللللوريظاسعلللحملزةظتوعادلللا،ظسدظميدلللل ظظ
ًبيفظر اللحمليفظةظالل بظظباللت دباظبنوبعاللمظبإلدحملرللمظااللارميفظإلتحىاللقظرثللنظالل  ظبيتاللدب،،ظاتللؤزيظبةحملاللومظب إلىوراللمظزا

ظباحمل ظر ظأجنظقاحملسظبنؤشذبتظبإلسحملتىمظبإل دذ 
ًزظظظظظظظظظظ اتيللذ،ظبإلفمللذظعلل ظاوعاللمظبإلتفمااللحملتظ،ظأاظ وادللمظبإلفشللحملمظبإللل يظتىللواظتللاظ،ظ  لليظتتدحملرللنظرلل ظرللوب

ًزظب قتيلحملزامظالئدلاداظاى لمظظ ظقذبًظ يا ظبنوب بقتيحملزامظ ي ظاجنحملعظ ذهظردني ظار ظبندذا،ظأ ظ.دًا
ًزاللحملظظبإل ظرثللنظالل بظبإلىلذبًظاشلللةظاحللدةظحمحملالوامظتدللو ظروب ودبالمظإلداللنظأيظامللحملاظحمحملاليب،ظاارتتلل ظعرلل ظ.لدًا

ًزظبقتيلللحملزامظالللترظ يايللل حملظالللوبءظظ رو لللوعحمليفظإلرىالللحملسظاب تيلللحمل ظبةحملاللليب،ظااسلللذيظاللل بظبنض لللواظعرللل ظرلللوب
ًالللمظابحلللدة،ظاالللوبءظأمتظبإلت يلللا ظتوالللحمل ظ مظبيت لللذبزظظأدحملاللل ظةظا لللحملوظتفملللارظقلللحمل رظأاظةظا لللحملوظعارالللمظهحمل

ظت ذهظب اتثاحملًظإلرحيو ظعر ظعحمل دظرحمل ظأاظةدذ مظب دورحملتظاشوحمل ظححملجحملتظعحملرم 
ًاحملظامحملرحمليفظإلرادرورحملتظهلحملظأادب  حملظبإلدحملرم،ظا ظ تر ظال  ظبيتالدب،ظاخلت ،ظأالوب ظظظظظظظظظظ ابةحملاومظاعتوحمل

ًباللللمظبإللللليتحملظبإلىحملاوااللللمظ،ظأاظ وادللللمظأاشلللل ت حملبإلتفمااللللحملتظ،ظأاظأشللللدحملهل أعللللدوحملظمجداللللمظبةحملاللللومظظظظ ظ  وىللللحمليفظإلرد
ظ“ظحدزتظا  ظبيتادب،ظأب حملظتو مظردرورحملتظإلددةظأ ذبهظايظ:A A A”بيترذادامظ

ًة ظظجأة ًزظبإلفحملز ًبتظ ااحملظاتدرقظاات دباظبنوب ظب حملدظبإلىذب
ًزظبنحملزامظابإلوشذامظبن ييمظإلرتفمار  ًةظابإلذقحملتمظبإلضدحملإلمظإلراوب ظةبجظبازب

ًزظبإليتظتوج ًة ةجلجظبةحمل ممظعر ظبنوب ظدظ  ظتيذ،ظبازب
ظةزجظباا حملاظةظ دحملإلامظبإلتفمااحملتظدحمل م،ظاوبءظأدحملا ظتسد ظإلرذتاظأاظ  
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ًاذظبنحملإلاللمظبإللليتظافت  للحملظأيظامللحملاظحمحملالليبظارلللاو حمل،ظ  لليظجيلل ظأ ظظظظظظظظظظ اتيللذ،ظبإلفمللذظعلل ظشللدنظبإلتىللحمل
ً،ظعرا للحمل،ظ حملندرورللحملتظبإللليتظتتلللاف حملظالل ظ ًاذظجيلل ظأ ظظ للل ظعفللدظسعللدبزاحملظإلرادللحملامظبةحملاللوامظبنتدللحمل  ظبإلتىللحمل
ًام،ظاقحملترمظإلرض ر،ظاميد ظب عتاحملزظعرا حمل  ظتدو ظر  ام،ظظادبتظأ ام،ظظاقحملترمظإلراىحمل

ًاذظبنحملإلاللم،ظا  اللمظبندللحملامظبإللليتظتسللت داظةظسعللدبزاحمل،ظس ظأ ظظظظظظظظظظ عرلل ظبإلللذ رظرلل ظعاوراللمظأاللدب،ظبإلتىللحمل
ًاذظبإللليتظتيللدًظعلل ظق للحمل ظبيتعاللحمل ظارلللاو حمل،ظخيترلل ظعلل ظترللظ اظبإللليتظتيللدًظعلل ظبإلى حملعللحملتظظشللدنظبإلتىللحمل

ظبيتخذم 
باللللتفحملزبيفظستظرللللحملظتىللللداظميدلللل ظحيللللذظبإلوحللللدبتظبةحملاللللوامظةظ   للللمظأاللللوب ،ظادإلللللاظةحملشللللاحمليفظرلللل ظأاللللوب ظظظظظظظظظظ

ظبإلتفمااحملتظااي:
ظاحدبتظحمحملاوامظةظتفمااحملتظتفتايظستظق حمل ظبيتعاحمل ظبهلحملز،ظستظ ىاقظبإلذتا  -
 يتعاحمل ،ظاود،ظستظتىدةظخدرحملتظعحملرم احدبتظحمحملاوامظةظتفمااحملتظ ظتفتايظستظق حمل ظب -

ًارظبإلساحملاحملتظبإلدحملرم  -  احدبتظحمحملاوامظةظبنستومظبإلىوريظبهلحملز،ظستظ

ظات إلاظ   ظبإلفمحملاظةحملايبظةظأيظتردظر ظبإلوردب ظاتدو ظر ظ   مظأامامظ ذعامظااي:ظظظ
ظبإلفمحملاظبةحملايبظإلرتفمااحملتظبإليتظتفتايظستظق حمل ظبيتعاحمل   -
 مااحملتظبإليتظ ظتفتايظستظق حمل ظبيتعاحمل ،ظأاظبإلفمحملاظبةحملايبظب دوري بإلفمحملاظبةحملايبظإلرتف -

ظبإلفمحملاظبةحملايبظبإلىوري  -
ًام–ةحملظأ ظبيتاوب ظبن ترضمظإلراححملاومظرثنظبةحملاومظبنحملإلامظظظظظظظظظظ بةحملالومظظ-حمحملاومظبإلتدلحملإلا ظظ-بةحملاومظبازب

رل ظبيتحالحمل ظالترظبإلتسلوامظاب رل ظتلنيظأالوب ظظبإللذاوامظا ماحملظتدخنظةظتدوا ظبإلفمرظبةحملاوام،ظ  ااظةظدثمظظ
ظبةحملاومظا ذاع حمل 

ااد بظميد ظبإلىو ظس ظبةحملاومظب دورامظايظسحدمظ ذا ظبةحملاوم،ظهلحملظامحملر لحملظبةحملاليبظب لحملابظهبلحملظظظظظظظظظظ
بإللل يظادللداظجللصءبيفظرلل ظبإلفمللحملاظبةحملالليبظةظبإلداإلللمظرلل ظج للم،ظبإللل يظاسللت داظ اللاظأاللوب ظبةحملاللومظبن ترضللمظرلل ظظ

ظأخذم ظج م
ًامظ ظميدلل ظب اللت فحملءظعف للحملظةظأيظ للذ ظرلل ظ للذا ظبةحملاللوم،ظاالليظظظظظظظظظظ  لللاوب ظبةحملاللومظالليظعفحمل.للذظ للذا

أاظجملحمل تظرسلتىرمظعل ظتدلل حملظتدللحمليف،ظتسللت داظظ ظتافالحملظ لذا ظبةحملالومظالليظق حملعلحملتظظًدالصةظبإلفملحملاظبةحملاليب
ظ ا حملظدنظأاوب ظبةحملاومظأاظتدل حمل 

ظبنوبعالمظبإلدحملرلمظإلرداإللم،ظرل ظروبعالمظبإلوفلوزظابإلذقحملتلم،ظستظروبعالمظظظظميد ظر حممظدإلاظتو لو ظظظظظظظظظ رل ظت لًو
ًاللمظستظجحملالل ظظ ًةظباللت دباظحمحملاللومظبإلتدللحملإلا ،ظابةحملاللومظبازب بإلللابر ظابيتزبء،ظبيترللذظبإللل يظباللتدع ظ للذا
بةحملالللومظبنحملإلالللمظةظب سلللحملاتظب دورالللمظهبلللد،ظبالللت ذبنظتدلللحملإلا ظبإلوحلللدبتظاب لللدرحملتظبنىدرلللمظرللل ظقولللنظظ

ًات حمل،ظا رانظبإلواحملانتظبنحملإلامظب دورامظهبد،ظقاحملسظبإلدضحملءةظابيتزبء ب ظإلداإلم،ظارىحمل
ظتددظا بظبإلتضذاقظميدففحملظأ ظال ظبإلتدذا ظبإلتحمل ظإلراححملاومظب دورام:ظظظظظظظ
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،ظتسلت داظ ا للحملظأالوب ظبةحملاللومظظأاظجلصءظرل ظبإلفمللحملاظبةحملاليبظظ،”بةحملالومظب دورالمظالليظسحلدمظ لذا ظبةحملاللوم
 انظبيتحدب ظب قتيحملزامظاوبءظعر ظرستومظبنوبعالمظبإلدحملرلمظإلرداإللم،ظأاظعرل ظرسلتومظبإللداب ذظظبن ترضمظإلتس

ًي،ظا راللنظبإلواللحملانت،ظابإلذقحملتللمظعرلل ظبإلت للمبتظبإلفوعاللمظابإلدااللمظاعللدبزظظ بنحملإلاللم،ظابهلائللحملتظدبتظبإل للحملت ظبازب
ظ“ ظظبنوبعامظاتفضا احملظ
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 املبحث الثالث 
 احلكومي وخصائصه طبيعة النشاط

ًيظب دلوريظ ظا لد،ظستظ ىاللقظبإللذتا،ظاس لحملظا للد،ظظظظظظظظظظ رل ظبنضلذاهظأ ظبإلفشلحملمظبإلدللحملاظإلر  لحملعظبازب
ستظأتزاللمظب للدرحملتظبإلدحملرللمظااللو ظأ للذبزظبإلشللد ،ظإلتحىاللقظبإلذ حملااللمظب قتيللحملزام،ظاب جتاحملعاللم،ظ حمل للدرحملتظظ

ًاللم،ظاإلللوظرىحملتللنظظبيتاحملاللامظبإللليتظتىللدر حملظبإلداإلللمظنوب فا للحملظرلل ظأرلل ،ظاز للحمل  ،ظاعللد ،ظتواللحمل مظأج صوللحملظبازب
ًةظقاامظا  ظب درحملتظبنىدرم  ظًاواظردافمظ ظتدحملز ظاإللذا

ًالللمظبنت ييلللم،ظااف ولللقظدإللللاظأاللللحمليفظظظظظظظظظظ ًا ظإلرداإللللم،ظأاظيتج صولللحملظبازب ا ظا لللد،ظأ.للل يفظستظ ىالللقظأ
بإليلللللحم،ظابنوب.للللل ت،ظظعرللللل ظب لللللدرحملتظبيتخلللللذمظبإلللللليتظتىلللللدر حملظبإلداإللللللمظإلرا تاللللل ،ظد لللللدرحملتظبإلتدرلللللار،ظاظ

ًالواظأاظظ اب درحملتظب جتاحملعامظبن ترضم،ظا ماحمل،ظ  ليظظ ظولد،ظستظ ىالقظبإللذتاظحلكظإللوظدحملال ظرىحملتلنظ
ًرصامظ ظت  يظةظردمرظب حمل تظتدرضمظا  ظب درحملت  ظتد تظ

ًالللمظب دورالللمظبإلللليتظتدلللذ ،ظأب لللحملظظظظظظظظظظظظ وعلللمظرللل ظظ”ظجمااتلللوتظر لللحملاظبإلفشلللحملمظبإلدلللحملاظب دلللوريظبإلوحلللدةظبازب
ًزظبإلفىدامظبن ييمظيتزبءظخدرمظعحملرمظ ظ“ظ بنوجوزبتظابنوب

ًامظب دورامظةحملظاري:ظظظظظظظ ظاميد ظتددبزظخيحمل  ظبإلوحدةظبازب
ظ ظود،ظستظ ىاقظبإلذتا  -
  ظاوجدظع قمظاووامظتنيظساذبزبوحملظااضىحملوحمل  -

ًأسظرحمل   -  تضتىذظستظاجوزظ

ظةظبنوبعامظبإلدحملرم ظظاترظ دادظبإلفضىحملتظبن ييمظهلحملظر ظخ  ظبإلضرتظ - ظةظبنحملإلامظرسوىحملظيف
ظبإلتىرالللديظةظتىلللدةظب لللدرحملتظبإلدحملرلللمظبيتاحملالللامظستظبإلتلللدخنظةظظظظظظظظظظ ظبإلداإللللمظرللل ظبإللللدًا ظزًا ارللل ظت لللًو

ًاللحملظةظتىللدةظب للدرحملتظبإلدحملرللمظظ بإلفشللحملمظب قتيللحملزي،ظاسقحملرللمظبنشللذاعحملتظبااتحملجاللمظاب دراللم،ظس للحمل مظستظزا
ظبإلفشحملمظب  دوريظر ظخ  ظبنؤاسحملتظبإلدحملرمظدبتظبإل حملت ظب قتيحملزيظبإلليتظتشلذ،ظظإلراوب فني،ظ ىدظت ًو

عرا لللللحملظبإلداإللللللم،ظاأ.لللللوح ظاللللل  ظبنؤاسلللللحملتظبإلدحملرلللللمظبإلللللليتظولللللد،ظستظ ىالللللقظبإللللللذتاظس لللللحمل مظستظا اضت لللللحملظظ
ب جتاحملعالللمظةظسشلللوحمل ظب حملجلللحملتظبإلدحملرلللمظا لللقظخ للل ظبإلتفاالللمظب قتيلللحملزامظاب جتاحملعالللم،ظ لللل ظستظتدلللاظظ

ًاللحملظبةحملاللوامظا للقظأحدللحملاظبةحملاللومظبنحملإلاللم،ظاتللذتو ظرلل ظبةحملاللومظظبإلىللوبانيظب قتيللحملزامظب  حمل.للمظهبللحمل،ظاتللفمرظأرو
ًةظظ ًالل حملظتيللو ب دوراللم،ظارلل ظروبعاللمظبإلداإلللمظ االلحملظخيللت ظتتاوار للحملظا وب للل حملظا للقظقحملعللدةظبإليللوبةظبإللليتظافد

ظرضيرمظةظبيت حمل ظبإلىحملزرم ظظظ
ًيظبإلتاااللصظتللنيظبإلفشللحملمظبظظظظظظظظ  دللوريظبإللل يظا للد،ظستظأتزاللمظخللدرحملتظظاتلل إلا؛ظ  اللاظأ.للواظرلل ظبإللللذا

عحملرللللمظاللللوبءظةىحملتللللنظأاظرلللل ظزا ظرىحملتللللن،ظابإلفشللللحملمظب دللللوريظبإللللل يظا للللد،ظستظرصباإلللللمظاشللللحملمظبقتيللللحملزيظظ
أبالللروبظروحملشلللذظأاظ لللمظروحملشلللذ،ظادإللللاظاملللذبيفظستظبخلللت ،ظب يلللحمل  ظبناالللصةظإلدلللنظالللو ظرللل ظأالللوب ظاللل  ظظ
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بءبتظبةحملاللومظبن  اللمظإلدللنظرف اللحمل ظظبيتاشلل مظارللحملظقللدظارتتلل ظعرلل ظدإلللاظرلل ظبخللت ،ظأالل ظقوبعللدظاسجللذظ
 حملإلفشلحملمظب دللوريظبإللل يظ ظا لد،ظستظ ىاللقظبإلللذتاظأ.ل يف،ظ ظجيللوعظباللت دباظرىلحملاا ظبإلللذتاظإلتىللوةظأزب للاظظ
ا ظتلللدظرللل ظبالللت دباظردلللحملامظأخلللذمظر  الللمظإلىالللحملسظدضحملالللمظاللل بظبيتزبء،ظةظحلللنيظأ ظبإلفشلللحملمظب قتيلللحملزيظظ

ًبيفظر اللحمليفظةظقاللحملسظدضحملاللمظبيتزبءظظب دللوريظبإللل يظا للد،ظستظ ىاللقظبإلللذتاظ ظتللدظظ أ ظادللدظرىاللحملسظبإلذ اللمظرداللحمل
ظا ىاقظبيتادب، 

ًرللصيظظظظظظظظظ اامللذبيفظستظأ ظبإلفشللحملمظبإلدللحملاظب دللوريظاتاثللنظأ.لل يفظةظخللدرحملتظرلل ظزا ظرىحملتللن،ظظظأاظةىحملتللنظ
اىلللنظدثلللمبيفظعللل ظبإلتدرضلللم،ظ  الللاظارتتللل ظعرللل ظدإللللاظعلللداظاجلللوزظع قلللمظروحملشلللذةظتلللنيظباالللذبزبتظابنيلللذا حملتظظ

حمل.للمظتدللنظ للذ ظرلل ظ للذا ظدإلللاظبإلفشللحملم،ظااإلتللحمل ظعللداظسردللحمل ظت واللقظروللدأظرىحملترللمظبااللذبزبتظاإلفضىللحملتظظب 
عرلل ظبإلفحللوظبنتولل ظةظحسللحملاتظبنشللذا ظب قتيللحملزي،ظابعتاللحملزظروللدأظعاوراللمظبنيللذا حملتظابااللذبزبتظإلضللرتةظظ

  ظباالذبزبتظابإلفضىلحملتظظعرفامظحمدزة،ظاايظافمظرحملإلامظةظامحملاظحسحملاتظب دورمظتد يفظعفلا ظاتلترظرىحملترلمظالظ
ظع ظ ذاقظتوبع ظبنوبعامظبإلدحملرمظافو يف 

ًزظبنحملإلالللمظبإل عرلللمظإلت  الللمظبعتالللحملزبتظظظظظظظظظظ ًالللمظبإلفشلللحملمظب دلللوريظبإلدلللحملاظتت رللل ظأترلللنيظبنلللوب انلللحملظدحملاللل ظممحمل
ًزظظ ًةظسالل حملاظمجاللل ظأ لللذبزظباتاللل ظةظت  الللمظأعوللحملءظاللل  ظب لللدرحملت،ظاتلللو مظبنلللوب بااضللحملوظ ىلللدظبقتلللل ظبإلللللذا

ً،ظبةرالللمظظبنحملإل اللمظبإل عرلللمظعلل ظ ذالللقظجوحملاللمظبإلللللذب  ظابإلذاللوا،ظأاظحلللكظا قللرتبهظرللل ظبنؤاسللحملتظابنيلللحمل
ًا ظبإلتفاالمظبإلليتظاسلتضادظرف لحملظمجال ظأ لذبزظبإلشلد ،ظااإلفملذظظ ابإلداإلامظإلت  امظتدحملإلا ظب درحملتظبإلدحملرلمظارشلحمل

ًزظرحمل ًةظباللتاذبًظبإلفشللحملمظبإلدللحملاظب دللوري،ظارللحملظات رلل ظدإلللاظرلل ظتللو مظرللوب إلاللمظنت روللحملتظبااضللحملوظظستظ للذا
بإلدللحملا،ظ للل  ظدإلللاظ ظميفللل ظ داللدظ لللرتبتظحمحملاللوامظنلللدةظالللفمظرحملإلاللمظرلللث يفظداللحملظالللوظب للحمل ظةظحمحملالللومظبإلفشلللحملمظظ

ظبإلسلفمظبنحملإلالمظبإلضلرتةظبةحملالوامظبن  المظ سلحملاتظب دورلم،ظظب قتيحملزي،ظات إلاظتلاف ظزالحملتمظبإللدا ظعلد ظ
عل ظالفمظرحملإلالمظرىورلم،ظبظ لدزظتدلدظدإللاظظظظعات لحملبإلدلحملاظنوظاأ.وح ظبإلداإللمظتىلواظتتىلداذظبعتالحملزبتظبااضلحملوظب

ًزظاللفوامظارت للدزةظتدضللنظظ ًزظبإل عرللمظإلتاواللنظالل  ظب عتاللحملزبتظعرلل ظأاللحملسظاللفويظإلتلللرنيظرللوب ح للرظبنللوب
ظباتاذبًظبإلفشحملمظبإلدحملاظب دوري،ظاتىدةظب درحملتظبإلدحملرمظإلراوب فني 

ًةظستظأ ظخيللللحمل  ظبإلفشللللحملمظبإلدللللحملاظب دللللورظظظظظظظظظ يظبإللللليتظ ترلللل ظعلللل ظخيللللحمل  ظبإلفشللللحملمظظاهللللدًظباشللللحمل
ًأسظرلللحمل ظإلدلللنظ للللذ ظرللل ظ للللذا ظبإلفشلللحملمظبإلدللللحملا،ظظ ًةظ داللللدظ ظظظظظظظب قتيلللحملزيظإلراشلللذاعحملت،ظأزتظستظعللللداظ لللذا

ًالاظ و ًامظحدورامظبإلليتظةحمل اس لحملظالترظ يلا ظرورلدظحملدزظظظظىلحمليفظإلراضلحملاارظبةحملالوامظبندذا لم أاظإلدنظاحدةظسزب
اإلدلللنظ لللذ ظرللل ظ لللذا ظبإلفشلللحملمظالللوع ظعرللل ظتفلللوزظبااضلللحملوظظرللل ظبنلللحمل ظإلدلللنظاحلللدةظرللل ظبإلوحلللدبتظب دورالللم،ظظ

أزتظستظعللللداظسردللللحمل ظسعللللدبزظراصبااللللحملتظظظظبن ترضللللمظاللللفو يفظ،ظداللللحملظأ ظ وادللللمظخيللللحمل  ظبإلفشللللحملمظب دللللوري
احسللحملاتظختحملراللمظإلروحللدبتظب دوراللمظبإللليتظةللحملًسظالل بظبإلفشللحملمظبإلدللحملا،ظ اتضللحملءظاللد،ظ ىاللقظبإلللذتا،ظعرلل ظظ

حملهظعفاظإبعدبزظحسحملبظختحملريظإلرداإلمظام ذظةظ حملالمظبإلسلفمظبنحملإلالمظظعد ظقوبعدظبةحملاومظبإلتىرادام،ظااستد
بإللللو ذظأاظبإلد لللصظبإلفىلللدي،ظدالللحملظ  لللذتظب حملجلللمظستظرسلللاظحسلللحملاتظب دورلللمظا لللقظقوبعلللدظامذالللمظبيترلللوب ظظ
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بن ييلللمظاظروحملز  لللحملظابإلر لللوءظستظروللللدأظبنلللوبعانتظبإلتىداذالللمظإلتحدالللدظبعتاللللحملزبتظبااضلللحملوظبإلدلللحملا،ظا داللللدظظ
إل عرمظإلتاوار حملظةظتدبامظدنظافمظرحملإلام،ظاتو مظب سحملاتظابإلسل  تظاأالحملإلا ظبإلذقحملتلمظظريحملزًظبااذبزبتظب

ًالللللمظيتعالللللحمل ظبإلذقحملتللللمظبنحملإلالللللمظابإلىحملاواالللللم،ظإلرتلدلللللدظرلللل ظأ ظب عتالللللحملزبتظمتظ.لللللذ  حملظةظبيتاجلللللاظظ ًاذظبإلدا ابإلتىللللحمل
ظظبن ييمظهلحملظتراظب عتالحملزبتظاةظحلدازاحمل،ظاا ىلحمليفظإلرل وب اظابإلىلوبانيظابيتامالمظبإلفحمل ل ة ،ظ لل يفظعل ظ  لًو

ب حملجلللمظستظأترلللنيظبإلوالللحمل نظابيتزابت،ظابالللت دباظبندلللحملامظبإلفا الللمظإلتىلللوةظأزبءظبإلفشلللحملمظب دلللوري،ظا رالللنظظ
ً ظارفددسحملتاظعر ظب قتيحملزظبإلو ين  ظآاث

ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
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 املبحث الرابع 
 وظائف احملاسبة احلكومية والنظام احملاسيب احلكومي  

 ة احلكومية، وأهدافها:وظائف احملاسب -أوالا 
زبتظبإلدحملرمظتتحدزظبيت امظبإليتظتش ر حملظبةحملاومظب دورامظتدو حملظتئم ذظمجا ظعاراحملتظتشدنظبااذبظظظظظظظظ

 ظجواذظبنحملزةظسدظسر ظ دادظبإلو حمل  ظبإليتظتؤزا حمل،ظاساضحملق حمل ظاإلرتدذ،ظستظجواذظبةحملاومظب دورامظ ظتدظظ
ظف حملظبإلو حمل  ظظبإلذ اسامظبإلتحملإلام:ام ذظر ظخ  ظا حمل ض حمل،ظاميد ظأ ظا دذظر

  اظتدااا حملظظبإلفتحمل  ظظعامظبإلدحملرمظإلرداإلم،ظاس  حملًرتحملتدمظتفضا ظبنوب -

ًةظابإلىاحملزةظإلداراحملتظتفضا ظبنوبعامظبإلدحملرم،ظا احمل ظ  ا  حمل  - ظبازب

 بااذبزبتظابإلفضىحملت ر ظتفضا ظبنوبعامظبإلدحملرمظتشىا حمل:ظظبإلذقحملتمظع -

ًات حمل ظقاحملسظدضحملءةظأزبءظتفضا ظبنوبعامظبإلدحملرم -  ر ظخ  ظ دادظتدحملإلا ظب درحملتظبنىدرمظارىحمل

 تىدةظردرورحملتظاتاحملانتظيت ذبهظبإلتحران  -

ًا ظب قتيحملزامظبإليتظتىواظظظظظظظظظ اود،ظبةحملاومظب دورامظستظبنسحملعدةظعر ظبإلتفضا ظبإلسرارظإلرابر ظابنشحمل
اظ   ظبةحملاومظب دورامظاعراظ،هبحملظبإلداإلم،ظداحملظأ ظخدرحملتظب دورمظأ.وح ظرتددزةظةظبإلوق ظب حمل ذ

 جي ظأ ظ داظأ ذب حمليفظرتددزةظرف حمل:

 ب ضحملظظعر ظبيتروب ظبإلدحملرم  -

 تصاادظبنستضادا ظاندرورحملتظبإل عرمظيت ذبهظبإلتحران  -

ًبتظبنستفدامظبنتودم دادظبنسؤاإلاحملتظر ظظ -  اأامامظبإلذقحملتمظبإلدبخرام ،ظظخ  ظبإلدا

 افه:وظائف النظام احملاسيب احلكومي، وأهد -اثنياا 
ًيظأ ظيظإلراححملاومظب دورام،ظااإلتحمل ظ  ميثنظبإلفمحملاظبةحملايبظب دوريظبإلشدنظبإلت واىظظظظظظ ااظر ظبإللذا

ظخيداظأ ذب حمليفظرتددزةظأ  حمل:ظ

 :املركزية  الرقابةأغراض   .1

ًام  -  عر ظبإلفمحملاظبةحملايبظب دوريظأ ظاتىادظاإلىوبانيظابإلتدرااحملتظبإلسحمل

ًت ظتنيظبعتاحملزبتظبنوبعظ -  اتنيظب سحملاتظبنضتوحمظاإلد حملتذ ظظ،امأ ظادو ظافحملمظ

 أ ظاترظتياارظب سحملاتظت ذاىمظتسااظاإلتحىقظر ظدضحملامظب حتضحملظظايتروب ظبإلدحملرم  -

 أ ظاتلا ظبإلفمحملاظبةحملايبظب دوريظسجذبءبتظ دحملإلمظإلرذقحملتمظبإلدبخرام  -
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 األغراض اإلدارية: .2

ًام:جي ظأ ظ داظبةحملاومظب دورامظبيت ذبهظبإلتحملإلامظةظباظظظظظظ  حمل تظبازب

أ ظتسحملعدظب سحملاتظةظبإلوحدبتظب دورامظعر ظب درظعاحملظسدبظدحملا ظخدرمظردافمظتؤزمظأبقنظظ -
 تدرضم 

ًامظبن ترضمظعر ظبإلت  ا ظبإلسرارظإلرساحملاحملتظاتفضا احمل  -  أ ظتسحملعدظب سحملاتظبنستو تظبازب

ظعر ظباتفتحملنظب ىحمل قظع ظرحملإلامظبإلداظ - ًةظبجلا ًو  زا ظ.دوتم ر ظظإلمظأ ظتسحملعدظب سحملاتظبنفشو

ًامظيت ذبهظبإلتحرانظب قتيحملزي  - ظأ ظاو ذظبإلفمحملاظبةحملايبظب دوريظبندرورحملتظبإلدحملررمظبإللذا

ظداحملظجي ظأ ظاترظتياارظبإلفمحملاظبةحملايبظب دوريظ ااظحيىقظبيتادب،ظبإلتحملإلام:ظظظظظظظ

ظأ ظات ءاظر ظبنت روحملتظبإلىحملاواامظاب قتيحملزامظإلرداإلم  -

ظاظبإلتووا ظبنتو ظةظسعدبزظبنوبعامظبإلدحملرمظإلرداإلم ر ظامحملظظأ ظادو ظررتبت حمليفظ -
ًزظظ - أ ظاسحملعدظةظسعدبزظب سحملاتظ ااظتم ذظتو و ظبيت ذبهظابإلدفحمل.ذظبإليتظمتظ يا ظبنوب

ًز ًا ظظ،إلداضحملوظعرا حمل،ظابيت ذبزظبنسؤاإلنيظع ظمححملامظا  ظبنوب ابات دبر حملظةظتفضا ظبإلابر ظابنشحمل
ظبن ترضم 

ظبإل - فتحمل  ظبنحملإلامظاب قتيحملزامظيتاجاظاشحملمظدنظتذانر ظر ظتذبر ظب دورم،ظأ ظاسحملعدظةظس  حملً
ًزظا دادظبإلتدحملإلا  ظاس  حملًظبإلفتحمل   ظظ،ةد ظقاحملسظبنوب

ًا ظ - ظ،أ ظادو ظر  احمليفظاردحملااحملتظ ذهظبإلذقحملتمظعر ظب عتاحملزبتظارتحملتدمظتفضا ظبإلداراحملتظابنشحمل
ًقحملتمظزبخرام  ًةظبإلابر ظا ذهظ ظاسزب

اد إلاظبإلتحرانظظ،اتىاارظبإلفتحمل  ظ،بإلواحملانتظبنحملإلامظبإل عرمظإلرت  ا ظابنتحملتدمأ ظاسحملعدظةظسع حملءظ -
ظب قتيحملزيظيت ذبهظب سحملاتظبإلضذعام 

أ ظادو ظاب ححمليف،ظ ااظميد  ظبإلدحملررنيظر ظبإلتىادظااتمحملاظاا وإلم،ظا ااظميد ظسجذبءظرذبجدمظ -
ًجامظاراام   خحمل

   كومية:اجلهات املستفيدة من بياانت احملاسبة احل -اثلثاا 
ًاذظظاظخيحمل يللاظداللحملظتافللحملظاللحملتىحمليفظ،ظ لل ظظبإلفشللحملمظب دللوريظظامللذبيفظستظ وادللمظظظظظظظ  ظقحملعللدةظبنسللت درنيظإلرتىللحمل

اظظظظ، ظصباإلللاظبإلفشللحملمظب دللوري،ظ للحملنوب فوظبنحملإلاللمظب دوراللمظتتسلل ظإلتشللانظبإلدداللدظرلل ظبإلضئللحملتظدايظبإلد قللمظة
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ًة ًالو ظ،ظ حملجلمظظظظ،ابإلولحملحثو ظظظظ،ابإللدب فو ظظظ،اظبنسلتثاذا ظظظ،ابجل حملتظبإلذقحملتالمظ،ابإلسر مظبإلتشذادامظ،بازب ابإلدب
ًبتظعر ظ وءظا  ظبندرورحملتظ  ظستظردرورحملتظةدف رظر ظردذ مظا  ظب دورمظ،ظاب حملدظبإلددادظر ظبإلىذب

،ظالللفححملا ظاإللللوظتىلللدًظرللل ظظبإلضئلللحملتظابحتاحملجحملولللحملظرللل ظبندرورلللحملت وادلللمظدلللنظ ئلللمظرللل ظاللل  ظظااملللذبيفظستظظظظظظظظظظ
ظباجيحملعظتددبزاحملظاشذح حمل:

 ون: املواطن  -1
ًجلمظبيتاتظأرلحملر ر،ظاتتللا ظظظظتدداظا  ظبإلضئمظاإلفسومظستظب دورمظر ظأارظبإلضئحملتظدو حملظرسؤاإلا اإلد

ظزب ديظبإللذظظ:ا  ظبإلضئمظ ئحملتظعدادةظرثن ظعحملرمظا مارظ ظظب  ظ،ظارترىيظب درحملتظ،ظابنوب فني،ظابجلا ًو
ًةظت ائللف رظعرلل ظأ ظبإللللذب  ظ لل زب دلليظظ وحملإلفسللومظستظظ هلرظمتظساضحملق للحملظداللحملظاللوظظأرللوبظظ ظبإلواللحملانتظبنفشللو

ظهلللحمل  ًيظ اللتاذبًظظظظرىللًذ ً ظاللؤزيظستظتفللحملريظبإلثىللمظإلللدا رظابعتوللحملًظأ ظرللحملظاد دواللاظاللوظجللصءظ للذا االل بظتللدا
ظتىدةظب درحملتظإلردحملرمظ،ظممحملظحيو ظزا ظوذهبرظر ظبإلد  ظ،ظاع زةظاعا رظبإللذايب 

شل مظب دورالمظةدلف رظرل ظردذ لمظظاأرحملظ ااحملظاتدرلقظةترىليظب لدرحملتظ ل  ظبندرورلحملتظعل ظبإللابر ظابيتا
بإللليتظأئقللذتظاللحملتىحمليفظ،ظظذ للمظرللدمظبإلتىاللئدظتتفضالل ظب للدرحملتظظرسللتومظبإلددبإلللمظةظتىللدةظب للدرحملتظ،ظس للحمل مظستظرد

ًالللواظردافلللمظإلتلزالللمظظ اإلدللل ظوظالللترظتفضاللل احملظس ظتدلللدظ لللرتبتظ حىلللم،ظدالللحملظأالللاظةظتدلللاظبيتحالللحمل ظقلللدظتئضلللذهظ
قظبإلىللوبانيظبإللليتظمتظهبللحملظالل ظالل  ظبإلذاللواظ،ظ ل للحملظقللدظتللد د رظظب درللم،ظاسدبظرللحملظأإلتصرلل ظب دورللمظاإلداللنظا للظ

ًزظظ   حملدظتداظباجذبءبتظبإلىحملاواامظ،ظإلل إلاظتدتلاظبندرورلحملتظعل ظب دورلمظ سل ظبإللابر ظابيتاشل مظابنلوب
ًامظاإلفسومظهلرظ  ظبنست درمظ ذا

رورللحملتظةدللف رظرلل ظظااإلفسللومظإلراللوب فنيظ للل ظبندرورللحملتظعلل ظب دورللمظظاحملرللمظجللدبيفظاإلفسللومظهلللرظ،ظ حملند
إلاتادفللوبظعرلل ظ للو  حملظرلل ظتىاللارظبيتزبءظظظظردذ للمظبإلداضاللمظأاظبإل ذاىللمظبإللليتظةلل ظهبللحملظرصباإلللاظبإلفشللحملمظب دللوريظ،

 ت رظحللكظاإللوظدحملالل ظالا ذةظبيت للذبزظبنفت ولنيظحمللدازةظظظحملالظتىاللارظأزبءظبيت لذبزظبنفت وللنيظتوظإلرحدورلمظارل ظبظظ
 ظردذ لللمظظارلل ظبظ للل ظظدالللداحملظجللذ بءظبات لللحملهبرظ متظ ظظتإلاحملةظبإلفشللحملمظ،ظ لللحمليت ذبزظبنفت وللو ظتىللل ظعرللا رظرسلللؤاظ

ًام،ظاعلللظ  اةظعرللل ظدإللللاظ لللحملإلضذزظبإلفحملخللل ظادلللد ظبيت لللذبزظظرللدمظبإلو لللحملءظا إلتصبرلللحملتظبإلللليتظعرلللا رظأ.لللوح ظ لللذا
ًةظبإلفشلحملمظب دلوريظظبنفت وني ظدومظر ظحااظا  ظرسؤاإلامظر ظتىل ظعرلا رظسزب ظةظبهلائمظبإلتشذادامظهلرظزًا

ًاللرظةظرتحملظظ، ،ظاةظباللحملإل ظبإلورداللمظقللدظادللو ظبإلضللذزظبنفت لل ظاللوظرلل ظظارذبقوتللاظظأزبءظب دورللمتدللمظظادلل إلاظزا
ًةظبإلفشللحملمظ،ظإللل إلاظظ لل  ظبيت للذبزظبنللوب فنيظظتىلل ظعراللا ظ حملجللمظستظردرورللحملتظةدللف رظرلل ظردذ للمظظرسللؤاإلامظسزب

ظردمظبإلو حملءظانسؤاإلاحملتظاب إلتصبرحملتظبنرتتومظعرا رظ 
ظعاورحمليفظ ًةظارحملظاتلاف حملظر ظرؤشذبتظتسحملعدظ ظبإلواحملانتظب،ظ  ظأرحملظبجلا ًو ارظةظرذبقولمظب دورلمظظنفشو

ًزظبنتحملحمظاإلشدنظبيترثن ظظابإلتدذ،ظست ًةظبيتروب ظبإلدحملرمظ،ظاردمظبات   ظبنوب ظدضحملءوحملظةظسزب
ظ
ظ
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 :  اهليئات التشريعية -2
،اتتلللللا ظالللل  ظبإلضئللللمظأعلللللحملءظبإلسللللر مظظوحملشللللذظإلراوب فنيدو للللحملظبناثللللنظبنتفولللل ظأ اللللمظالللل  ظبإلضئللللمظرلللل ظظ

د ،ظاتتلللوتظرسلللؤاإلامظرتحملتدلللمظظذادامظإلرلللو  ت،ظاممثرلللنيظبيتقلللحملإلارظابنىحمل دلللحملتظ،ظابالللحملإل ظبإلوردالللمظةظبنلللظبإلتشلللظ
ًقحملتت حملظظبإلوحدبتظبإلتفضا ام ظةظمجا ظبنستو تظظب دورام ظظا

ًالمظبإلليتظت رو لحملظخل  ظبإلىلرتةظس لحمل مظستظظ ًاذظبإلدا ًةظتف حملالمظبإلضلرتةظ،ابإلتىلحمل  د ظ ذاقظبإلىوب رظبنحملإلامظبنفشو
ًجالللمظظةلللحملًسظبإلسلللر مظبإلتشلللذادابإلت ًاذظبإلذقحملتالللمظظب حمل ًقحملتلللمظظىلللحمل ظظأزبءظبإلسلللر مظبإلتفضا الللممظر حملر لللحمل،ظاتلللتاد ظرللل ظ

،ظارسلللحملءإلت حملظعللل ظأيظب ذب لللحملتظ،ظدالللحملظتسلللحملعدظبندرورلللحملتظظبإلتصبر لللحملظتىلللحملاو ظبنوبعالللمظبإلدحملرلللم،ارلللدمظظظظاتىومي لللحمل
ظبنىورم اسقذبًظبنوبعانتظبإلدحملرمظظ،بإلسر مظبإلتشذادامظةظا  ظب   ظبنستىورام

،ظاتدللللوا ظجللللللحمل ظظعلللل ظ ذالللللقظظتوعالللل ظبن لللللحملاظتللللنيظأ ذبزالللللحمل-بًالللللتاذظىللللواظبإلسلللللر مظبإلتشللللذادامظاداللللحملظت
:ظجلفلاظبإلرتتالمظابإلتدرلار،ظاجلفلاظبإليلحمظ،ظاجلفلاظبإللفض ظ،ظظو ظدنظجلفاظخمتيمظتى حمل ظردلنيظرثلنظظتدرت ييمظ

ارلدمظبإلدضللحملءةظظظظةظ،ًظر ظبنىلذظارلدمظ ىاى لحملظإلألاللدب،ظابإللابظظتتىالارظأزبءظبإلسللر مظبإلتفضا الم،ظظ–اجلفلاظبيترل ظظ
ًزظبإلدحملرللمظ، ءظبإلسللر مظبإلتفضا اللمظإلراسللحملءإلمظةظظاهلللحملظب للقظةظباللتدعحملءظأيظعلللوظرلل ظأعلللحملظظةظباللت دباظبنللوب

ظيظاق  أ
   املاحنني واملتربعني:  -3

لل ظأ ظظ اتتلللا ظالل  ظبإلضئللمظرىللدريظباعللحملانتظابإلتاعللحملتظإلروحللدبتظب دوراللمظ،ظااللؤ ءظاإللل بتظجيل
يتظظرلللدمظسجنللللحملعظبإلللابر ظبإلللظظظأاللحمل وبظهبللحملظ،ظإلرتدللذ،ظستبإللليتظظظظنحملإلاللمظحللو ظباالل حملرحملت ظبندرورللحملتظبحييللروبظعرللظ

 ذةظسرلحملظعولذظبنفماحملتظبإلليتظاىلدرو ظهللحملظظباجي ظأ ظتدلو ظبإلواحملالحملتظرتوظخيي ظبيتروب ظر ظأجنظ ىاى حمل ظظ
ظ  بنفاظابإلتاعحملتظأاظعاظبإلو  ت،ظأاظعولذظار لاظب دللرظبةري

 ت:موردو السلع واخلدما -4
 ظظس ظبندرورللحملتظهللل  ظبإلضئللمظتدللد ظر اللمظاإلفسللومظسإلللا رظدللو رظرىللدريظب للدرحملتظإلرحدورللم،ظاإللل إلاظ لل 

ًوحملظعرل ظالدبزظرسلتحىحملور،ظاتىلوظردذ مظبإلو ل ظبنلحمل ظإلرحدورلم ابإلضلرتةظبإلصرفالمظإلرسلدبز،ظةدلف رظرل ظظظظ،ةظقلد
ًبورظب حمل.للللمظتدارالللمظتاللل ظبإلسللللر ظاب لللدرحملت فو للليظ داللللداحملظنثلللنظالللل  ظظارىلللدبًظبيتاللللدحملًظبإلللليتظاظظ،ب لللحملدظقلللذب

ظبإلداراحملتظظ 
 املستثمرون والدائنون:  -5

ًام،ظ  ًبورظب التثاحمل درورلحملتظحلو ظظحملنس ظبندرورحملتظهل  ظبإلضئمظبحتاحملنظأاحملايظدو لحملظرذتو لمظا لحملدظقلذب
ًزظبنحملإلاللمظ درللمظبإلللدا ظ،ظارللدمظظ ًوحملظعرلل ظتللو مظبنللوب ًةظب دورللمظعرلل ظروبج للمظبإلتصبرحملوللحملظبنسللتىورامظ،ظاقللد قللد

ستظردذ للللمظبإلو لللل ظبنللللحمل ظظةظبإلداراللللحملتظبإللللليتظتىللللواظهبللللحملظ،ظاب إلتصبرللللحملتظبإللللليتظعرا للللحملظ،ظدللللنظدإلللللاظاللللؤزيظظدضللللحملء
ًبتظب حمل.مظهبر إلرحدورمظ ً ظاؤزيظستظب حملدظبإلىذب    بإل يظتدا
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  اجلهات الرقابية:  -6

ظظ ب دللوريظظس ظبجل للحملتظبإلذقحملتاللمظتدتاللدظةظأزبءظر حملر للحملظعرلل ظبندرورللحملتظبإللليتظافت  للحملظبإلفمللحملاظبةحملالليبظظ
ًجالم،ظ حملإلذقحملتلمظبإلدبخرالمظتتول ظظ ًقحملتلمظخحمل ًقحملتلمظزبخرالمظا اتتاثنظا  ظبجل حملتظر ظحااظاوع حملظاظاتتدات حملظظستظ

،ظاادللو ظعار للحملظةظبإلتلدللدظرلل ظأ ظبإلوحللدبتظب دوراللمظتداللنظ للا ظبإلىللوبانيظابيتاماللمظظظظمبإلسللر مظبإلتفضا اللظ
ً،ظعرا لحملظ،ظابإلتلدلدظرل ظ.لحمظ،ابإلتدرااحملت س ولحملتظبإلدارالحملتظبنحملإلالمظب دورالمظظظظار ظبنولحملزئظبةحملالوامظبنتدلحمل

ًات لللحملظرللل ظب عتالللحملزبتظظظ ظرلللحملظاؤالللداحملظرللل ظرسلللتفدبتظ،ظإلللل إلاظ للل رلللظ  ظبندرورلللحملتظعللل ظبإلفضىلللحملتظبإلضدرالللمظارىحمل
تسللللحملعداحملظةظردذ للللمظرلللللدمظبإلتللللصباظبإلوحللللدبتظب دوراللللمظاإلىللللوبانيظ،ظابالللللت دباظظظظ،بن ييللللمظهلللللحملظاأاوبع للللحمل

ظب عتاحملزبتظةظبيت ذبهظبةدزةظهلحمل 
ًجاللمظ  لليظرسللتىرمظعلل ظبإلسللر مظبإلتفضا اللمظ،ظاتتللوتظرذبجدللاظبإلداراللحملتظب دوراللمظقوللنظظظظأرللحملظبإلذقحملتللم ب حمل

ظظ،إلرتلددظر ظشذعامظا  ظبإلدارالحملتظ،ظا.لحمظتسل ار حملظ،ظادشل ظبن حملإلضلحملتظاحملاتددظظتفضا ظا  ظبإلداراحملت
ً  ظتىذاذظاشانظاتحمل  ظعارامظبنذبجدمظستظبجل حملتظبن تيمظ  ظابجل حملتظبنسؤاإلمظعف حملظ،ظا

 اديون والباحثون والدارسون:االقتص  -7

ًباللللمظح للللرظظإلداللللنظبإلتوقدللللحملتظابإلتفوللللؤبتظحللللو ظبظظ-ظحيتللللحملجو ظس ظب قتيللللحملزاني  قتيللللحملزظ،ظادلللل إلاظز
ًباللمظأت للمظب دورللمظةظظب دورللم ردرورللحملتظعلل ظسمجللحمل ظبااللذبزبتظب دوراللمظظظظ-ا لل ظبإلسللووظظاظجمحملهلللحملظ،ظاز

ًاحملظ،ظاسمجللللحمل ظبإلفضىلللحملتظب دوراللللمظ سللل ظبإلللللابر ظابيتاشلللظ  مظ،ظادلللل إلاظرىلللدبًظبإلد للللصظأاظظ سللل ظريلللحملز
بإلضحمل اظ،ظاسمجحمل ظب قلرتبهظابيت.لو إظس ظبندرورلحملتظعل ظبإلفضىلحملتظ سل ظبإللابر ظابيتاشل مظتدلو ظأدثلذظظ
ًاحملظأدثللذظظ ًباللمظبإلتدللحملإلا ظابنفللحمل  ظإلو للحمل  ظب دورللمظ،ظداللحملظأ ظبااللذبزبتظبامجحملإلاللمظ سلل ظريللحملز  حمل للدةظإلد

ًبامظبإلد ءظب قتيحملزيظإلضذهظبإللذب    ظ حمل دةظإلد
ًالللو ظ للل ظظأرلللحمل ًبالللمظابإلتحرالللنظإلو للل ظظبإلولللحملحثو ظابإلدب  ظبإلوالللحملانتظبةحملالللوامظب دورالللمظةدلللف رظرللل ظبإلد

ًبورظب قتيحملزامظعر ظ و  حملب دورمظاب حمل ًباحملتظظدظقذب ستظت واذظبإلىلوبانيظب دورالم،ظظ،ظداحملظود،ظا  ظبإلد
ظةظبيتزبءظا سنيظبإلت  ا ظ اتىوظ
 وسائل اإلعالم:  -8

ًاحملظةظأ ظتئم لذظات   ً ظتلنيظرلحملظخ  ل ظإللاظب دورلمظةظبإلسلحملتقاأييتظزا ارلحملدبظ درل ظب دورلمظظظظ،ىلحمل
ًزظب دورالللمداللحملظتىلللواظتتحراللنظظأًهظبإلوبقلل ظ عرلل ظظ ظظبإلت يايللحملتظظبنسللت درمظرللل ظبيتاللوب ظبنتدللدزةظإلراللوب
 ظبندرورلحملتظعل ظباالذبزبتظبامجحملإلالمظظاا. ظأ ذظا  ظبيتاش مظةظباتا ظاب قتيحملز،ظاإل إلاظ ل ظ حمل،اا.ض

ًاحملظ، ابإلفضىحملتظبامجحملإلالمظ سل ظبإللابر ظابيتاشل مظ،ظاظب قلرتبهظ،ظابإلد لصظابإلضلحمل اظتدلو ظظظظ س ظريحملز
ظأدثذظ حمل دةظهلحمل 

ظ
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ظ
 إلدارة احلكومية:ا  -9

ًةظب دورالمظجيل ظأ ظظGASBأا اظجمر ظردلحملامظبةحملالومظب دورالمظة جظأب ظبنسلت درنيظةظبازب
ًاذظبإلدبخرالللمظبإللليتظت بإلللليتظظظظظظ،دًظعلللاظبإلفملللحملاظبةحملاللليبظب دلللورييلللظحييللروبظعرللل ظبندرورلللحملتظبإلدحمل الللمظعلللاظبإلتىلللحمل

بااوعللللحملتظبيتاحملاللللامظنسللللت دريظظظظبإلف للللوهظةسللللؤاإلاحملورظ،ظإللللل إلاظتدللللد ظالللل  ظبااوعللللمظرلللل ظظةدللللف رظرلللل 
جظأ ظب دورلللمظ حملجلللمظستظردرورلللحملتظظGAOبندرورلللحملتإظدللل إلاظأدلللدظردتللل ظبةحملالللومظبإلدلللحملاظبيترذادللليظة

ًبت ا لذهظبإلسلا ذةظظظظ،اقالحملسظبيتزبءظظ،ابنتحملتدلمظظ،باشلذب،اظظظ،رضادةظارفحملالومظإلراسلحملعدةظةظعارالمظب لحملدظبإلىلذب
ظعر ظبيت.و ظابةحمل ممظعرا حمل 

ظ
ظظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
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ظ
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 املبحث اخلامس

 اإلطار النظري للمحاسبة احلكومية
استدذهظا بظبإلوحاظرلدمظباسل حملاظبةحملالومظب دورالمظرل ظبنضلحملاارظابإلضلذاه،ظظابنولحملزئظبةحملالوام،ظظ

ًاحمل  ظاآ حملوظت و
 فاهيم احملاسبية:امل -أوالا 

ًبيفظدولللمبيفظةظبةحملالللوم،ظا الللااحملظعفلللدظ.لللاحمل مظبا لللحملًظبإلفملللذي ظظظظظظظظظظ س ظإلتحدالللدظبنضلللحملاارظابنيللل رححملتظزا
اتدلللداظريللل رححملتظبةحملالللومظب دورالللمظارضحملااا لللحملظجلللصءبيفظرللل ظرضلللحملاارظبةحملالللوم،ظ ايللل راظباالللذبزبتظادلللينظظ

بإلوحدةظرفشلةظبقتيحملزامظاحملز لمظإلرلذتاظأاظاائلمظظظظجماوعمظبيتروب ظبإليتظ ينظعرا حملظبإلوحدة،ظاوبءظدحملا ظا  
ًيظوللللد،ظستظتىللللدةظخللللدرحملتظعحملرللللم،ظاإلتاااللللصظساللللذبزبتظبيتخللللمةظمتظب تضللللحملوظعرلللل ظظ عحملرللللمظدبتظ للللحملت ظسزب

ظتساات حملظاااذبزبتظبإلدحملرم ظاد إلاظبيترذظاإلفسومظستظبإلفضىحملتظبإلدحملرم 
نظستظبإلفتا للم،ظ ضلليظبنفشلل تظب قتيللحملزامظظاةظدرتللحملظب للحملإلتنيظتللترظرىحملترللمظبااللذبزبتظاإلفضىللحملتظإلرتو.للظظظظظظظظظ

ًامظةثنظبإلفتا مظبإلد صظأاظبإلضحمل ا  ًة،ظاةظبإلوحدبتظبازب ظةثنظبإلفتا مظبإلذتاظأاظب سحمل
 الفروض احملاسبية: -اثنياا 

 فرض الوحدة احملاسبية:  -1
ًي:ظالللوبءظأدلللحمل ظةظبنفشللل تظبهلحملز لللمظستظبإللللذتاظظأاظةظبظظظظظظظظ إلوحلللدبتظظس ظ لللذهظبإلوحلللدةظبةحملالللوامظ لللذا

ًاللللم،ظاس ظب خللللت ،ظةظظ ًي ظ حملإلوحللللدةظبةحملاللللوامظالللليظاحللللدةظبقتيللللحملزامظأاظسزب ب دوراللللمظدبتظبإل للللحملت ظبازب
 دالللدظ وادلللمظبإلوحلللدةظبةحملالللوامظةظدلللنظرللل ظ لللذا ظبةحملالللومظافوللل ظأ.للل يفظرللل ظب خلللت ،ظةظأالللدب،ظاللل  ظظ

ظبإلوحدبت 
ًأسظرلحمل ظحملدز،ظظ حملإلوحدبتظبإليتظود،ظستظبإللذتاظتتاتل ظعلحملزةظاإلش يلامظبندفظظظظظظظظ والمظأاظبإل وادالم،ظاهللحملظ

ابإل ذهظر ظبةحملاومظب دورامظافلحملظقالحملسظبإللذتا ظأرلحملظبإلوحلدةظبةحملالوامظب دورالمظ رلا ظهللحملظش يلامظردفوالمظظ
ًةظع ظبيتروب ظبن ييمظإلفشحملمظردني  ظرستىرم،ظاإلا ظهلحملظاإلتحمل ظباتى  ظرحمل ،ظظاس حملظايظعوحمل

 فرض استمرار الوحدة احملاسبية:  -2
أاظةظبإلوحللللدبتظظظظس ظ للللذهظباللللتاذبًظبإلوحللللدةظبةحملاللللوامظادللللداظر اللللحمليفظاللللوبءظةظبنفشلللل تظب قتيللللحملزامظظظظظظظظظ

ًة،ظعرلل ظظ ًاللم ظ حملةحملاللوو ظةظبنفشلل تظب قتيللحملزامظاىورللو ظإبعللدبزظب سللحملاتظب تحملراللمظةظ حملاللمظدللنظزا بازب
رلل ظبإلوبقلل ظرلل ظظظظبإلللذ رظرلل ظأ ظدإلللاظاللؤ ذظةظرو للو ظبا يللحمل ظإلتحداللدظاتللحمل  ظبيتعاللحمل ظاإلللوظتشللدنظقذالل 

 ذهظأ ظبإلوحدةظرستاذة ظا ظادينظا بظأ ظبنفشلةظاتمنظقحمل امظزب احمليف،ظاإلد ظادينظأ حملظالو،ظتملنظقحمل المظظ
ظندةظدحمل امظإلتفضا ظب   ظبنو وعم 
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ظأرحملظةظبةحملاومظب دورام،ظ   ظباتاذبًظبإلوحدةظبةحملاوامظانت ظر ظاووني:ظظظظظظظ
تذالللللدظهللللللحملظب الللللتاذبًظةظتىلللللدةظب لللللدرحملتظظظظس ظب دورلللللمظاعفلللللدظساشلللللحملءظرثلللللنظاللللل  ظبإلوحلللللدبت -أ

ًاواظ ظت  يظبإلتدرضم  ظإلرا تا ظر ظزا ظرىحملتن،ظأاظرىحملتنظ
س ظاللل  ظبإلوحلللدبت،ظارللل ظأجلللنظ ىالللقظأالللدب  حمل،ظتىلللواظتتفضاللل ظب  للل ظبنو لللوعمظهللللحملظتشلللدنظظ -ب

رسللللوق،ظابنرحو للللمظةظب  لللل ظبنتوالللل مظابإل وارللللمظبيترللللد،ظاالللل بظالللللضيظعرا للللحملظاوعللللحمليفظرلللل ظظ
  ب اتاذبًظبإلفسيب

 فرض القياس النقدي:  -3
إلدللليظالللتاد ظبةحملالللوو ظرللل ظقالللحملسظبإلفتلللحمل  ظاب الللتاذبًظةظس ولللحملتظبإلدارالللحملت،ظاتيلللواذظب سلللحملات،ظظظظظظظظظظ

داظاحللدةظقاللحملسظ  اللمظر  اللم ظاإلدلل ظافللحملمظتدللاظظ اباللت ذبنظبإلواللحملانت،ظ لل  رظاضرت للو ظأ ظاحللدةظبإلفىللدظتلئدللا
ًةظشحملررمظع ظبنفشلةظأ ًامظاع حملءظ.و اظحو ظبجل حملعظبإلتفضا يظبإلل يظاىلواظإباضلحملوظبيترلوب ظظبندرورحملتظبإللذا

ًةظاىلللد ظرلل ظأرثرللمظدإلللاظبندرورللحملتظحلللو ظظ بإلدحملرللمظاتفضالل ظبنوبعاللم،ظادللو ظرللل ظبإليللد ظبإلتدوللمظعف للحملظةظ.للو
ً للحملوظرثللنظترللاظظ داظرثللنظالل  ظبندرورللحملتظر اللم،ظإللل إلاظ ظتللدظرلل ظس ًةظارذزازاللمظبإلفضىللحملت ظاتلئدللا دضللحملءةظبازب

ظتئدانظبإلىوب رظبنحملإلامظأاظب سحملبظبإلدحملاظبامجحمل ظإلتفضا ظبنوبعام ظبندرورحملتظعر ظشدنظر حمحملت
ًاحملظدوحلللدةظقالللحملسظ  الللمظرضالللدةظظظظظظظظظظ اتسلللت داظبإلداللل تظبةرالللمظدوحلللدةظقالللحملسظاىدالللم ظاحلللكظتىلللواظتلللدا

ًتضلللحمل ظظ ظبإللللصر  ظاايلللد ظ ىالللقظاللل بظبهللللد،ظةظبإلوقللل ظب حمل لللذظاملللذبيفظستظب  جيللل ظأ ظتت لللمظقاات لللحملظةلللذًا
ًتضللحمل ظبيتاللدحملًظاب هحملاللحملتظبإلتللل اامظبإلسللحمل دةظتللؤزيظستظظبنسللتاذظةظظ بيتاللدحملًظةظمجالل ظأ للحملءظبإلدللحملو ظس ظب

ظبإلليتظظ بخنضحملهظقاالمظبإلدال ت،ظاالؤزيظال بظت وادلمظب لحمل ظستظجدلنظ لذهظبإلىالحملسظبإلفىلديظرل ظأدثلذظبيترلًو
ظتثمظبجلد ظةظبإلضدذظبةحملايب 

رحملتظع زةظدولللمةظ للل  ظقاالللمظبإلداللل تظتلللف ضاظظادرالللحملظأزمظبإلتلللل رظستظع زةظأالللدحملًظبإلسلللر ظاب لللدظظظظظظظظظ
اايلواظ لذهظبإلىالحملسظبإلفىللديظأ لد ظبإلضلذاهظبةحملاللوام،ظأاظأقر لحملظزقلم ظاقلدظححملاإللل ظتدلاظبهلائلحملتظحللنظظ
ًزةظةظبإلىلوب رظبنحملإلاللم،ظارلدمظأ لذظبيتاللدحملًظ ا لحمل ظا ظتىللنظآاثًظظ ًقللحملاظبإللوب بنشلدرمظعل ظ ذاللقظبا يلحمل ظعل ظبيت

أ اميفظع ظ ماحملظر ظ ذا ظبةحملاوم،ظاتم لذظاب لحمظرل ظخل  ظر حملمظظظا  ظبنشدرمظةظبةحملاومظب دورام
بخنضحملهظداامظب درحملتظبنىدرمظر ظقونظبإلوحدبتظب دورامظبناوإلمظع ظ ذاقظبنوبعالمظبإلدحملرلمظإلرداإللم ظ الث يفظظ
ًتضحمل ظةظأادحملًظبيتج لصةظبإل والم،ظاأالدحملًظبيتزاالمظالو،ظالؤ ذظالروحمليفظةظداالمظب لدرحملتظبنىدرلمظرل ظظ س ظأيظب
قوللللنظبنشللللحملةظب دوراللللمظسدبظوظارحللللتظدإلللللاظةظب عتاللللحملزبتظبن ييللللم ظاهبللللد،ظسجيللللحملزظحللللنظنثللللنظالللل  ظظ
ظبإلفسلليبظظ بنشللد ت،ظ لل  ظب دورللحملتظبإللليتظتذ لل ظةظبةحمل مللمظعرلل ظرسللتومظب للدرحملتظبنىدرللمظأتخلل ظبإلت للًو

ظ إلألادحملًظابإلتصبادظبإلسدحملينظبنتوق ظا سوحمل ظعفدظسعدبزظتىداذبتظبنوبعامظبإلدحملرمظإلرداإلم
ظ
ظ
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 فرض الفرتات احملاسبية:  -4
اف ولقظال بظبإلضلذهظعرل ظبةحملالومظعحملرلم،ظاعرل ظمجال ظ ذاع لحمل ظدالحملظأالاظ ظميدل ظبإلو.لو ظستظاتلحمل  ظظظظظظظظظظظ

ظظظظظظظظزقاىلللمظالللوبءظةظدلللنظرللل ظق لللحمل ظبيتعالللحمل ظاظبإلى لللحمل ظب دلللوري،س ظسدبظ ىىللل ظبيتالللدب،ظبنتوخلللحملةظدحملررلللم 
حيتلحملنظستظاقل ظ والنظأيظعفلدظبات لحملءظرفشل تظبيتعالحمل ظرل ظظظظا ظاترظدإلاظس ظتدلدظتفضال ظب  ل ،ظااإلتلحمل 

أعاحملهلللحمل،ظأاظتفضالل ظب دورللمظ    للحمل،ظاإلدلل ظأ.للححملبظبنفشلل تظاب دورللمظ ظتسللت ا ظب اتمللحملًظحللكظتللترظظ
أعاللحمل ظبإلتيللضامظرلل ظأجللنظب يللو ظعرلل ظاتللحمل  ظزقاىللم،ظااإلتللحمل ظ لل  ظ للذهظبإلضللرتبتظبةحملاللوامظتتىسللارظحاللحملةظظ

ًامظةظدنظ لذا ظبةحملالوم ظ ضليظبةحملالومظب دورالمظظ-اظ حملإلوحمليفظرحملظتدو ظافم-بإلوحدةظستظ رتبتظحمدزةظ ،ظ ذا
ًةظرىحملترللمظبااللذبزبتظبإلدحملرللمظاإلفضىللحملتظبإلدحملرللمظندذ للمظاتللحمل  ظتفضالل ظبنوبعاللم،ظظ ًةظالل بظبإلتىسللارظرلل ظ للذا تفولل ظ للذا

ظاقاحملسظأزبءظبإلوحدبتظب دورامظبإليتظتىداظخدرحملتظإلرا تا  
  املبادئ احملاسبية: -اثلثاا 

                                       مبدأ التكلفة التارخيية:  -1
وظتروللاظتدللاظبهلائللحملتظبةحملاللوامظبإللليتظححملاإللل ظبإلت رللليظعلل ظالل بظبنوللدأظاإلدللوزةظسإلاللاظابإلللد حمل ظعفلللاظظظظظظظظظظظظ

ظبإلتدرضللمظظ ادإلللاظتسللو ظدللاظح للرظبنشللد تظبنتدرىللمظااللت دباظبإلوللدب نظبإللليتظبقرتحت للحملظإلتحللنظحمرللا ظاتئدللدا
اللحملسظبإلسللرارظإلراححملالللومظعلل ظبيت.للو ظاب لللدرحملتظبنشللرتبةظظظظظأاظبنوحملعللم،ظحالللاظاللترظس وحملوللحملظةظبإللللد حملتذظظبيت

عرلل ظالل بظبيتاللحملس ظاإلدلل ظاوىلل ظبإلضللذوظبإلوحاللدظتللنيظرفشلل تظبيتعاللحمل ظابإلوحللدبتظب دوراللمظةظأ ظبيتخللمةظظ
 ظب عتالحملزبت،ظظتدداظبيتروب ظبنفضىلمظرل ظأجلنظب يلو ظعرل ظأ.لو ظأاظخلدرحملتظريلذا حملتظ حمل المظ يلرظرلظ

ظادإلاظ اتضحملءظبإل ذهظر ظتوعا ظا  ظبإلتدرضمظعر ظبإلسفوبتظبإليتظاتستضادظرف حمل 
خيامظأاحملاحمليفظإلراححملاومظةظمجا ظعفحمل.لذظبيت.لو ظاب يلواظأب ظظظظظظظظظظ اااًظبةحملاوو ظبات دباظبإلتدرضمظبإلتحمل

خياللمظظاأ ظباللت دباظأيظأاللحملسظآخللذظ للمظبظظتدللو ظعللحملزةظحمللدزةظأاظميدلل ظ داللداحملالل  ظبإلتدرضللمظظ إلتدرضللمظبإلتحمل
ااوبجاظةشدرمظ دادظقاامظبيت.ن،ظأاظب إلتصباظخحمل.مظةظححمل تظعداظبإلوا ظأاظبإلتفلحملع  ظاافلحملمظباتىلحملزبتظظ
ًتضللللحمل ظبيتاللللدحملًظبإللللليتظأ.للللوح ظ للللحملاذةظبإلديللللذظب للللداا،ظاعفللللدظظ عداللللدةظهللللل بظبنوللللدأظاخحمل.للللمظةظحللللحمل تظب

ظبحتسحملبظب ات دحملتظممحملظاؤ ذظعر ظاتحمل  ظقاحملسظبإلدخن 
داظالل بظبنولدأظأدثللذظر ءرللمظةظبةحملالومظب دوراللمظحاللاظافتضليظ للذهظقاللحملسظبإللدخن،ظااإلتللحمل ظ لل  ظظالئدلاظظظظظظظظظ

ًةظعللل ظظظظظإلرىاالللمظب الللتودبإلامظأاظبإلوادالللمبإلوحلللدبتظب دورالللمظ ظتىلللارظاعانيفظ داظعارالللمظباتىلللحملءظبيت.لللو ظعولللحمل سدظتلئدلللا
ا ظ بإلوال ظتلدخنظال  ظبإلىاالمظدل اذبزظظنظقاامظبيت.لنظدحملررلمظعرل ظالفمظبإلشلذبء ظاعفلدظظساضحملوظإلألروب ظبإلدحملرم،ظا ئ

ًامظتنيظادذظبإلشذبءظاادذظبإلوا   ظخي ظافمظبإلوا ظزا ظسجذبءظأيظرىحمل
ظ
ظ
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 مبدأ حتقق اإليرادات ومقابلتها مع املصروفات:  -2
رللللل ظبندلللللذا،ظأ ظباالللللذبزظاتحىلللللقظةظرفشللللل تظبيتعالللللحمل ظعفلللللدظ ىلللللقظعارالللللمظبإلواللللل ،ظاالللللترظرىحملترتلللللاظظظظظظظظظظ

ًبتظبةحملالوام؛ظظةيذا حملتظتراظبإلضرتة،ظأاظبنيذا حمل تظبإليتظتتدرقظتتراظبإلضرتةظإلتحىاقظرودأظبإلضيلنظتلنيظبإللدا
ًبتظبةحملالوامظعل ظظ إلد ظةظبةحملاومظب دورامظعر ظبإلذ رظر ظأ المظ يلنظباالذبزبتظابإلفضىلحملتظب حمل.لمظاإللدا
ظظتدللل حمل،ظ لل  ظ ىاللقظالل بظبنوللدأظعرلل ظ حملاللمظرلل ظبإليللدوتمظرلل ظج للم،ظاس ظ ىاىللاظحيتللحملنظستظتدللحملإلا ظس للحمل ام

ظج مظأخذم ر ظ
 ضليظرفشل تظبيتعالحمل ظتلترظرىحملترلمظباالذبزبتظاإلفضىللحملتظعرل ظأالحملسظبالتحىحملوظدلنظرف لحمل،ظاإلدلل ظةظظظظظظظظظظ

بإلوحلللدبتظب دورالللمظ للل  ظب دورلللحملتظبن ترضلللمظةظبإلورلللدب ظبن ترضلللمظت ولللقظأاسلللحمليفظرتدلللدزةظرللل ظأجلللنظاللل  ظظ
يتالحملسظبيتخلمظالوظبيتدثلذظظبنىحملترم،ظا دذظرف لحملظأالحملسظب التحىحملوظبندلد ،ظابيتالحملسظبإلفىلديظ ظاالذمظأ ظب

ر ءرللللمظإلراححملاللللومظب دوراللللمظعرلللل ظبإلللللذ رظرلللل ظب اتىللللحملزبتظبإللللليتظاج لللل ظسإلاللللاظبإللللليتظرلللل ظأ  للللحملظأ ظرىحملترللللمظظ
ًةظأرلذظتدالدظعل ظبنو لوعامظظ ًةظبةحملاوامظرل ظبإلفضىلحملتظبإلضدرالمظةظال  ظبإللدا بااذبزبتظبإليتظمتظ يار حملظةظبإلدا

ظر:ابإليحم ظااسو غظرؤاداظبيتاحملسظبإلفىديظدإلاظتىوهل
أ ظب دورللمظوللد،ظرلل ظ يللانظبااللذبزبتظبإلىاللحملاظتت  اللمظبإلفضىللحملت،ظااإلتللحمل ظ لل  ظرىحملترللمظساللذبزبتظظ -

ًام  ًةظابحدةظإلا ظعارامظ ذا  ااضىحملتظتتدرقظتدا

 بإلتدحملإلا ظبنذتضدمظنثنظا  ظبنىحملترم  -

ًبءظت واقظأاحملسظب اتحىحملو  -  تدىادظبإلس  تظر ظا

 مبدأ التجانس:  -3
ًالللم،ظ ظتلللدظرللل ظأ ظتدلللو ظرفت لللحملتظبإللللفمرظبةحملالللوامظظرللل ظأجلللنظب يلللو ظعرللل ظرظظظظظظظظ درورلللحملتظقحملترلللمظإلراىحمل

ًاحللحمليفظعب للدةظعلل ظبإلضللرتةظظ رت حملاسللمظ ظ ضلليظرفشلل تظبيتعاللحمل ظسدبظأ  للذتظبإلىللوب رظبنحملإلاللمظب حمل.للمظتضللرتةظحمللدزةظأ
ً ام  ظبإلسحملتىمظادو ظر ظبناد ظب رتبهظأ ظبإلداراحملتظةظا  ظبإلضرتةظدحملا ظأدثذظ

ًا ظبإلصب للدةظقللدظظاإلدلل ظةظب للحمل تظظظظظظظظظظ بإللليتظحيللد ظ ا للحملظت اللمظةظبنوللحملزئظبةحملاللوامظبنتودللم،ظ لل  ظالل  ظبيت
 ظبيتزبء ظارلللل ظافللللحملظ لللل  ظب اللللت دباظبنت للللحملا ظإلراوللللحملزئظظتدللللو ظاتا للللمظهللللل بظبإلت اللللمظاإلللللا ظتسللللو ظ سلللل ظ

ًالللمظتلللنيظبإلضلللرتبتظبةحملالللوام، ً يفظاجلللذبءظبنىحمل ظأرلللذبيفظ لللذا دا دللل إلاظبيترلللذظظظظبةحملالللوامظاإلفسلللومظإللللفض ظبنفشللللةظالئدلللا
ًاللمظ ظظ اإلفسللومظستظبةحملاللومظب دوراللمظدلليظتوىلل ظبندرورللحملتظبإلفحملهللمظعلل ظبإلفمللحملاظبةحملالليبظب دللوريظقحملترللمظإلراىحمل
تلللدظرللل ظأ ظتدلللو ظرت حملاسلللم ظا ظادلللينظدإللللاظأالللاظإللللا ظاالللت حملعمظب دورلللمظبإلدلللدا ظعللل ظبالللت دباظتدلللاظظ

ًةظستظدإلللاظةظبإلتىذاللذظبنللحمل ظبإلف للحمل يظظ إلى لل ظحسللحملاتظب دورللم ظسدظس ظبنوللحملزئظظبنوللحملزئ،ظاإلدلل ظجيلل ظباشللحمل
بةحملاوامظعذ لمظإلرت لمظاتا لمظإلرت لمبتظةظبإلوائلمظابإلملذا،ظبإلليتظتدالنظ ا لحملظبةحملالوم؛ظاإلدل ظبإلت والقظبإلسلرارظظ
نولللدأظبإلت لللحملا ظادلللينظأالللاظميدللل ظسجلللذبءظت الللمظةظبإل لللذوظابيتاللل ظبةحملالللوامظبنتودلللمظ حملنلللحملظأ ظهلللل بظبإلت الللمظرلللحملظظ

ًةظر  ام،ظاتو ااظأ ذظدإلاظةظاتحمل  ظبإلسفمظبإليتظحيد ظ ا حملظبإلت ام اسو  ا،ظر ظبا يحمل ظع ظ ظا بظتيو
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 مبدأ اإلفصاح الكامل:  -4
ًامظظظظظظظظ دحمل لمظظظظات ر ظا بظبنودأظأ ظتدو ظبإلواحملانتظأاظبإلىوب رظبنحملإلامظدحملررلمظحالاظتشلانظبندرورلحملتظبإلللذا

رم،ظظأ ظتيللواظبإلىللوب رظبنحملإلاللمظرلللر ظإلرتدوللمظبإليللحملزو،ظ لل دبظتذتلل ظعرلل ظحلل ،ظتدللاظبندرورللحملتظأاظباللتودحملزاحملظظ
ً يف  ظ   ظبا يحمل ظع ظرثنظتراظبندرورحملتظايواظ ذا

ًةظةظبإلوقللللل ظب حمل للللذظبن حملللللحملتظظظظظظظظظظ  وحملإلفسللللومظستظرفشللللل تظبيتعاللللحمل ؛ظتشلللللانظبإلىللللوب رظبنحملإلالللللمظبنفشللللو
داظجللصءبيفظأاحملاللاحمليفظرلل ظبإلىللوب رظبنحملإلاللم ظاافو لليظأ ظتدللو ظبند ًزةظةظظابنلل دذبتظبإلتو للاحامظبإللليتظتلئدللا رورللحملتظبإلللوب

ًزةظةظ.لللر ظبإلىلللوب رظبنحملإلالللم،ظا ظافو للليظأ ظتسلللت داظظ ترلللاظبنللل دذبتظبإلتو لللاحامظردارلللمظإلرادرورلللحملتظبإللللوب
ًزةظةظتراظبإلىوب ر  ظااارمظإلتيحااظتداظبندرورحملتظب حمل ئمظبإلوب

جيل ظأ ظحيتلويظظظظأرحملظاإلفسومظستظبةحملاومظب دورامظ ل  ظب سلحملبظبإلدلحملاظبامجلحمل ظإلتفضال ظبنوبعالمظبإلدحملرلمظظظظظظظظ
عرللل ظردرورلللحملتظرضيلللرمظحلللو ظبإلفضىلللحملتظبإلضدرالللمظاباالللذبزبتظبإلضدرالللم ظ للل دبظدحملاللل ظباالللذبزبتظ تلللويظعرللل ظظ
ًةظظ ًجالللمظجيللل ظددذالللحملظاإلتضيلللانظرللل ظددلللذظأاجلللاظبااضلللحملوظإلدللليظاد للليظب سلللحملبظ.لللو رسلللحملعدبتظرحملإلالللمظخحمل

المظبإلدحملرلمظرل ظأجلنظخدرلمظظاب حمظع ظتفضا ظبنوبعام،ظداحملظجي ظأ ظاددظب سحملبظةحملظات ءاظرل ظتووال ظبنوبعظ
ًالللم ظدالللحملظأ ظتىذالللذظب سلللحملبظب تلللحملريظإلراوبعالللمظجيللل ظأ ظام لللذظأالللوحملبظب  لللذب،ظاتسلللوا  حمل،ظظظ أ لللذبهظبنىحمل

ظابإلساحملاحملتظبنحملإلامظإلرداإلم،ظاردمظ ىى حمل 
ا ظاسلللللذيظرولللللدأظبا يلللللحمل ظبإلدحملرلللللنظعرللللل ظبيتحلللللدب ظابإلوقلللللحمل  ظبإلللللليتظحلللللد  ظخللللل  ظبإلسلللللفمظبنحملإلالللللمظظظظظظظظظظ

تظبيتحللدب ظبإللليتظتىلل ظتللنيظ للرتيتظبات للحملءظبإلدللحملاظبنللحمل ،ظاسعللدبزظب سللحملبظبإلدللحملاظبامجللحمل ظظ حسلل ،ظاس للحملظميتللدظس
ً ظجدالدةظظ ااشذ  ظار ظأرثرمظدإلاظبإلت مبتظبإليتظت ذأظعر ظبإلىوبانيظابيتامالمظبنحملإلالمظابإلللذاوام،ظاسجيلحملزظر لحمل

ظ إلردخن،ظنحملظهل  ظبندرورحملتظر ظأ ذظر رظةظبإلساحملاحملتظبنحملإلامظبإليتظتت  احملظب دورم
 مبدأ املوضوعية:  -5

داللحملظةظبةحملاللومظةظق للحمل ظبيتعاللحمل ،ظدلل إلاظبيترللذظةظبةحملاللومظب دوراللمظافو لليظأ ظتدتاللدظعرلل ظأزإلللمظظظظظظظظظظ
رو لوعامظدرالحملظدللحمل ظدإللاظممدفلحمليف ظس ظبنسللتفدبتظبإلتضيلارامظبنذ ىللمظبإلليتظتو لاظتضحمل.للانظبإلدارالحملتظبن ترضللمظظ

ظاحملًظبيتزإلمظاب ىحمل قظبإليتظتثو ظاجوزاحمل ةثنظأزإلمظاب حمظاقوامظميد ظ حي حملظع ظ ذاقظبخت
خيالللمظةثلللنظتالللحملانيفظرو لللوعاحمليفظميدللل ظبإلتحىلللقظرفلللاظتسللل وإلمظااسلللحملعدظظظظظظظظظظ اقلللدظددلللذانظالللحملتىحمليفظأ ظبإلتدرضلللمظبإلتحمل

ظبإلتاساظتاظعر ظ احمل ظبندرورحملتظبةحملاوامظر ظأيظب احملعظر ظجحملا ظر ظاىواظإبعدبزاحمل 
 مبدأ  األمهية النسبية:  -6

ظاإلفسللومظستظبإلدفحمل.للذظبيتاحملاللامظظاللذتو ظالل بظبظظظظظظظظ نوللدأظاا يللحمل ظدثللمبيف ظحاللاظائدللداظبا يللحمل ظأرللذبيفظر اللحملظيف
ادبتظبإلىاامظبإلدولمة،ظااإلتلحمل ظ ل  ظال  ظبإلدفحمل.لذظجيل ظردحملجلت لحملظتدفحملالمظاحدالمظعرل ظخل ،ظبنو لوعحملتظظ

ظدبتظبإلىاامظبإلىرارمظبإليتظميد ظردحملجلت حملظإبحدمظبيتاحملإلا ظبن  امظاب قتيحملزام 
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 اث يفظةظبةحملاومظب دورالمظجيل ظردحملجللمظباالذبزبتظبإلفحملمجلمظعل ظبإللدخنظتدفحملالمظدولمةظنلحملظهلل بظبإلدفيلذظظظظظظظظظظظ
ًزازظ دنظبندرضنيظر ظج مظأخذم  ظر ظأ ذظدومظةظساذبزبتظبنوبعامظر ظج م،ظاعر ظ

 لليظظأرللحملظبإلذاللواظبإللليتظتضللذهظعرلل ظتدللاظبندللحملر ت،ظا يللنظتسلل وإلمظعلل ظ ذاللقظس.للدبًظبإل وبتلل ،ظ ظظظظظظظظ
ظدبتظأ امظأقنظاسواحمليفظر ظبإللذب  ظإلس وإلمظ ذ  حملظا يار حمل 

ظ
 مبدأ احليطة واحلذر:  -7

ااسلللت داظاللل بظبنولللدأظةظبةحملالللومظب دورالللمظعفلللدظسجلللذبءظبإلتىلللداذبتظبيتاإلالللمظاالللذبزبتظبنوبعالللمظبإلدحملرلللمظظظظظظظظظظ
بإلتدلحملز ظرل ظبإلفضىلحملتظظظظااضىحملوحمل،ظحااظجي ظعداظس  حملًظبااذبزبتظأداظممحملظاوظرتوق ظ د يفظر ظأجلنظ ىالق

بإلدحملرلللمظبنتوقدلللم ظس ظبإلت والللقظبإلسلللرارظنولللدأظب ا لللمظاب للل ًظادلللينظبختالللحملًظبإل لللذوظبةحملالللوامظبإلللليتظ ظتلللؤزيظستظظ
 ضااظبإلفضىحملتظابااذبزبتظأاظع زوحمل،ظااإلتحمل ظبإلتل مظةظبنوبعالمظبإلدحملرلم ظارل ظبيترثرلمظبإلدارالمظعرل ظب ا لمظظ

ظبإللتحضتظةفصإللمظبنذشلدظةظب لحمل تظبإلليتظادلو ظظاب  ًظتىداذظبااذبزبتظإلردحملاظبن ىونظ دازاحملظبإللدااحمل ظسدظالئدلادا
ظ ا حملظبإلشاظانهحمليفظع ظبختاحملًظقااتنيظانهتنيظع ظتدارنيظةظبإلتىداذ 

تسلو ظبإلتوللحملا ظةظ  لرظبإلىوبعللدظاباجللذبءبتظابنضلحملاارظابنوللحملزئظبةحملاللوام،ظاتضسلماحملظابتوحملع للحملظةظدللنظظظظظظظظظظ
وللد،ظستظبإلللذتا،ظاترللاظبإللليتظ ظوللد،ظسإلاللا،ظإللل إلاظ ظتللدظرلل ظتو للااظأاللوحملتا،ظاتاللحمل ظظبإللليتظظظظرلل ظبإلتفمااللحملت

ظاونظت واذظبةحملاومظب دورامظ:
تتو ظبإلتفماالحملتظبإلليتظولد،ظستظبإللذتاظةظحسلحملاوحملظأالحملسظب التحىحملوظ،ظتافالحملظةظبةحملالومظب دورالمظظ -أ

مجاللل ظرلللحملظ يلللراظبإلوحلللدةظظ حملإلولللحمليفظرلللحملظا ولللقظبيتالللحملسظبإلفىلللدي،ظحالللاظاثوللل ظةظحسلللحملبظبإلسلللفمظبنحملإلالللمظظ
ًزبت،ظارللحملظتيللذ اظرلل ظاضىللحملتظخلل  ظالل  ظبإلسللفم،ظت للاظبإلفمللذظعاللحملظسدبظدحملالل ظالل  ظظ ب دوراللمظرلل ظاب
ًزبتظأاظبإلفضىلللحملتظ للل ظبإلسلللفمظب حملإلالللمظأاظبإلسلللحملتىمظأاظبإل حىلللم،ظات واىلللحمليفظهلللل بظبيتالللحملسظتر للل ظةظظ بإللللوب

ًبتظب عتالحملزبتظظ ظظظظظظظظ،ظحالا31/12وظتيلذ،ظإل حملالمظظظظجظبإلليت لمظبنسلتدارمة حملامظبإلسفمظبنحملإلامظمجال ظا لو
 ظزبعلليظإل حتضللحملظظهبللحملظنىحملترللمظرللحملظقللدظادللو ظقللدظاشلللظرلل ظبإلتصبرللحملتظخلل  ظبإلسللفمظبنحملإلاللمظاوظتيللذ،ظظ
ًزبت،ظ ل  ظرلحملظاتحيلنظرف لحملظتدلدظظ قاات حملظحكظ حملامظبإلسفمظبإليتظ ي حمل ظاد إلاظب حمل ظاإلفسومظستظبإللوب

ًزبتظبإلسلفمظبإلليتظمتظبإلتحيلانظظبات حملءظبإلسفمظبنحملإلامظبإليتظ يل حملظابالتحى ظ ا لحملظا للحمل،ظستظحسلحملبظاب
 بإلضدريظ ا حمل 

ًزبتظبنسللتحىمظإلسللفمظرحملإلاللمظردافللمظزافللحمليفظعرلل ظبيت للذبزظأاظبإلشللذدحملتظظظظظظظظظظ دئظبإلللوب ااتا للمظإللل إلاظ ظميدففللحملظعللا
ًزبتظترلاظبإلسلفم،ظدالحملظاتول ظعلحملزةظةظأالحملسظب التحىحملو،ظاا لحمل مظستظتسللحمل مظظ بن ترضلم،ظاس لحمل ت حملظستظاب

ًةظحىاىاللمظإلرو لل ظبإلفىللديظظدإلللاظاا للوحا ،ظ لل  ظبإلفمللحملاظبةحملالليبظبإلىللحمل رظعرلل ظبيتاللحملسظبإلفىللديظاد لليظ.للو
إلرحدورم،ظداحملظاسحملعدظعر ظسقضحمل ظب سحملات،ظاسعدبزظب سحملبظب تحملريظتسذعم،ظاتوق ظأقنظرل ظ لم ظرل ظظ
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ًيظهب بظب هحمل ،ظحالاظايل ظعرل ظدإللاظ.لذبحمظ ىلذبتبيتا ظبةحملاوامظبيتخذم،ظاقدظأخ ظبنشذ ظ ظظ ظبإلسو
ًي ب ظنحملزةظبيتاتظر ظبإلفمحملاظبةحملايبظإلر ائحملتظبإلدحملرمظدبتظبإل حملت ظبازب

االلرتبا ظبيتاللروبظبن وللقظةظبإلوحللدبتظب دوراللمظةظبإلللدا ظبن ترضللمظتللنيظبيتاللحملسظبإلفىللديظبإلوسللا ،ظظظظظظظظظظ
ظبإل يظادانظعرل ظ دالدظبإلتدرضلمظب ىاىالمظإلوحلدةظبإلدالن ظادالحملظددلذظالحملتىحمليفظرلحملظظ اأاحملسظب اتحىحملوظبنت ًو

 ظبيتاحملسظبإلفىديظا وقظتشدنظدولم،ظاةظردملرظبإللدا ،ظعرل ظبإللذ رظرل ظأالاظ ظالو ذظالومظب لدظبيتز ظظعب
ًاللمظةظبةحملاللومظب دوراللمظجيلل ظأ ظظ رلل ظبندرورللحملتظبنحملإلاللمظبإللليتظميدلل ظب يللو ظعرا للحمل ظاادلل بظ لل  ظروللدأظبإلدا

ً يفظار احملظبختر ظ ظبيتاحملسظبنتو ظةظبإلىاحملس اض رظعر ظأاحملسظرىحملترمظبااذبزبتظبإلدحملرمظابإلفضىحملتظبإلدحملرمظزا
تضذوظبإلتفمااحملتظبإليتظود،ظستظبإلذتاظتلنيظبنيلذا حملتظبااذبزالمظابإلذأًحملإلالم،ظادل إلاظتلنيظباالذبزبتظظ -ب

بإلدحملزالللمظاباالللذبزبتظبإلذأًحملإلالللم،ظ تحالللنظبنيلللذا حملتظبااذبزالللم،ظاتذحلللنظباالللذبزبتظستظقحمل الللمظبإللللدخن،ظظ
،ظتافالحملظتم لذظآاثًظبنيلذا حملتظبإلذأًحملإلالمظةظظحااظتدلد ظحسلحملاتظاالا مظإلرتو.لنظستظاتا لمظبيتعالحمل 

بناصباام ظااذج ظدإلاظستظأ ظب ر ظتنيظا ا ظبإلفوعنيظاؤزيظستظسجيحملزظأخ حملءظةظقاحملسظاتا لمظأعالحمل ظظ
ًا ،ظظ بإلسفمظبنحملإلام،ظ  دبظعادازانظتداظبنيذا حملتظبإلذأًحملإلامظساذبزالم،ظتذتل ظعرل ظدإللاظسخضلحملءظتدلاظبيت

ًا ظأقلللنظرللل ظحىاىت لللحمل،ظدالللحملظالللفدد ظدإللللاظعرللل ظبنذدلللصظظظظاتدلللوا ظبحتالللحمل يظالللذي،ظحالللاظتم لللذ بيت
ظتدللللاظظ د  بنللللحمل ،ظا ظتم للللذظعفحمل.للللذظبنوجللللوزبتظعرلللل ظحىاىت للللحمل ظاعرلللل ظبإلددلللل ظرلللل ظدإلللللاظ لللل  ظعللللا
ًام،ظاةظالل  ظب حملإلللمظسدبظقللحملاظبنشللذا ظتتوعالل ظظ ًا ظ.للو ظأ ًأًحملإلاللمظاللؤزيظستظ  للًو بنيللذا حملتظبااذبزاللمظ

ًأًحملإلللاظاللام ذ ًا ظ لل  ظجللصءبيفظرلل ظ ًا ،ظاةظدرتللحملظب للحملإلتنيظ ظةثللنظبناصبااللمظبنذدللصظبنللحمل ظظظظبيت ًةظأ ةظ.للو
 ب ىاىيظإلراشذا  

أرللحملظبةحملاللومظب دوراللمظ لل ظتضللذوظتللنيظبإلفضىللحملتظبااذبزاللمظابإلذأًحملإلاللم،ظا ظتضللذوظتللنيظبااللذبزبتظبإلدحملزاللمظظظظظظظظظظ
ًأًحملإلاللم ظظاباالذبزبتظبإلذأًحملإلالم،ظاس ظدحملال ظبإلفضىلحملتظاباالذبزبتظةظبنوبعاللمظبإلدحملرلم ًالمظا ظظتم لذظروععلمظتلنيظجحمل

ابإلسللللو ظةظدإلللللاظاللللوظأ ظبإلوحللللدبتظب دوراللللمظ ظةسللللاظحسللللحملاتظيت.للللوهلحملظاممتردحملوللللحملظت للللذهظ داللللدظظ
ريلللذا،ظب الللت مظبإلللل يظخيللل ظدلللنظ لللرتةظرحملإلالللمظعرللل ظأالللاظعللل ءظعرللل ظباالللذبز،ظاا لللحمل مظستظدإللللاظ للل  ظظ

ًزبتظظب سللللحملاتظظب تحملراللللمظةظب دورللللمظوللللد،ظستظردذ للللمظاتا للللمظتفضالللل ظظ بنوبعاللللمظبإلدحملرللللم،ظ االلللحملظاتدرللللقظاإلللللوب
بةيلللرمظابإلفضىلللحملتظبنيلللذا م،ظحلللكظتلللتاد ظبإلسلللر مظبإلتشلللذادامظرللل ظ ىالللقظبإلذقحملتلللمظبإلىحملاواالللمظابنحملإلالللمظةظاللل بظظ

ًاللمظابنحملإلالللم ظا لل ظادتىللدظأ ظت واللقظرثلللنظالل  ظبإلىوبعللدظظ  دالللدظظةباللحمل ،ظ اللااحملظ االلحملظاتدرلللقظانسللحملءإلمظبازب
ًقحملتللمظعرلل ظدضحملاللمظب اللت دباظهللل  ظبيت.للو ظرلل ظظإلثحملتتللمريللذا حملتظباللت مظبيت.للو ظب جظاسللحملعدظعرلل ظ ىاللقظ

ًات حملظر ظقاامظب درحملتظبنىدرم ظبنىدرمب درحملتظخ  ظ دادظتدرضمظ ًام،ظارىحمل ظر ظقونظبإلوحدبتظبازب
اةظحنيظاددظب ات مظأحدظعفحمل.ذظبإلتدرضلمظةظبإلتفماالحملتظبهلحملز لمظإلرلذتا،ظ ل  ظبإلوحلدبتظب دورالمظظظظظظظظظظ

ت وللقظب اللت مظعرلل ظأ.للوهلحمل،ظادإلللاظيت ظعاراللمظباللتودب ظالل  ظبيت.للو ظاللترظأبرللوب ظخمييللمظةظبنوبعاللمظظ ظظ



28 

 

بإلدحملرم،ظاإلا ظع ظ ذاقظتشدانظخمييحملتظهل بظبإل لذه،ظاإلل إلاظ ظةسلاظهللحملظحسلحملات،ظاس لحملظال  تظظ
ظتاحملاام،ظاا بظرحملظالد ظبإلذقحملتمظعر ظا  ظبيتروب  

ًزظردمللرظبإلللدا ظةظظظظظظظظظظ أ رلل ظبيتحاللحمل ظحمللدازة،ظاأقللنظممللحملظ تحملجللاظإلداضللحملوظةظباللحمل تظظانللحملظدحملالل ظرللوب
ًةظب دوراللمظ تللحملنظستظردرورللحملتظاحىللحمل قظرحملإلاللمظابقتيللحملزامظعرلل ظمجالل ظبنسللتو تظحللكظظ بن ترضللم،ظ لل  ظبازب
ًاللرظبإلساحملاللحملتظبنفحملاللومظعرلل ظأالل ظرحملإلاللمظاللراامظتدللو ظأاحملاللحمليفظإلرت  للا ،ظظ ًبت،ظا تللتاد ظرلل ظب للحملدظبإلىللذب

ًزظاإلفسللومظستظبإلللابر ظابيتاشلل مظب دوراللم،ظظابإلذقحملظظسللاقابإلتف تللمظعرلل ظبنوبعاللمظإلتحىاللقظبإلدضحملاللمظةظتوعالل ظبنللوب
ًةظرسلللؤاإلمظحلللكظتدلللو ظ دحملإللللمظارفت لللم،ظاةدللل ظآخلللذظتدتالللدظظ ًامظيتيظسزب اتدلللدظأالللوب ظبةحملالللومظبن ترضلللمظ لللذا

ًاذظابإلواللحملانتظبنحملإلاللمظبإللليتظتصازاللحملظهبللحملظبةحملاللومظيتاللدب،ظظ ًةظعحملرللمظعرلل ظبإلتىللحمل بإلت  للا ظابإلاجمللم،ظابختاللحملًظظبازب
ًبتظبنتحملحلللم،ظاسعلللدبزظبنلللوبعانت،ظاقالللحملسظبإلدضحملالللمظبااتحملجالللم،ظاباجنلللحملعبت،ظظ بإلولللدب نظبنفحملالللومظرللل ظتلللنيظب الللحمل
ًزظبنتللوب ذةظإلللدا حمل ظاا للحمل مظستظدإلللاظ لل  ظقاللحملسظبإلضدحملإلاللمظأ.للواظظ ًة،ظةظباللت دباظبنللوب ابإلذقحملتلم،ظا دحملإلاللمظبازب

ً يفظإلتىالللارظبا ًزظبنتحملحلللمظةظبإلو.لللو ظستظبيتالللدب،ظظأرلللذبيفظر الللحمليفظا لللذا ًةظارلللدمظجنحملح لللحملظةظبالللت دباظبنلللوب زب
ظبن روتمظإلروحدةظأاظبإلاانر  

احلللكظ ىلللقظب دورلللمظبإلذقحملتلللمظبإلضدحملإللللمظعرللل ظبإللللابر ظابيتاشللل مظب دورالللمظرللل ظحالللاظ دالللدظبإلتدرضلللمظظظظظظظظظظ
إلتدللحملإلا ظاظاما للحملظرلل ظظاقاللحملسظبإلفتللحمل  ظعرلل ظأالل ظعرااللمظحداثللمظ لل ظتللدظرلل ظباللت دباظأاللحملإلا ظظحمحملاللومظب

اخحمل.لللمظاإلفسلللومظستظبنشلللذاعحملتظابإللللابر ظبا حمل الللم،ظحالللاظتلللوع ظظظظقالللحملسظبإلدضحملالللمظبااتحملجالللمظابنفضدلللم أجلللنظظ
ًزظعرلللل ظبيتاشلللل مظبن ترضللللمظعرلللل ظأاللللحملسظحسللللحملاتظبإلتدرضللللم،ظادإلللللاظتداراللللمظهاالللل ظعفحمل.للللذظبإلتدرضللللمظظ بنلللوب

ظهلحمل اتوواو حملظةظا  تظخحمل.مظإلدنظتذانر ظإلتتو ظبإلتدرضمظبإلف حمل امظظ
ًزاللللحملظبةللللدزةظةظتفضالللل ظظظظظظظظظظ اسدبظدحملالللل ظب دورللللحملتظوللللد،ظستظ ىاللللقظبنفضدللللمظبإلىيللللومظااللللت دباظروب

ًالللمظات واذالللحملظةلللحملظالللت ءاظرللل ظظ بإللللابر ظبن ترضلللمظبإلللليتظتىلللواظهبلللحمل،ظ للل ظتلللدظرللل ظبالللت دباظرلللدخنظبةحملالللومظبازب
ًاللرظب ًبت،ظا ًةظابإلذقحملتلللم،ظا داللدظبنسلللؤاإلام،ظاب للحملدظبإلىلللذب إلساحملالللحملت،ظابإلتحراللنظب قتيلللحملزي،ظظححملجللحملتظبازب

ًامظابااتحملجام  ظاقاحملسظبإلدضحملامظبازب
ًالللمظب دورالللمظالللوظأ لللحملظاجلللدتظإلدللليظتلللصازظأ لللذبزظباتاللل ظظظظظظظظظظ س ظبإلتىالللارظبإلشلللحملرنظابإلدلللحملاظإلروحلللدبتظبازب

تلوداظب للدرحملتظبإلدحملرللمظإلترلليبظتدلاظبحتاحملجللحملتظبنللوب فني ظات للاظبإلفمللذظعل ظدللاظح للرظب للدرحملتظبنىدرللمظظ
  اللاظميدلل ظبإلىللو ظ:ظس ظقااللمظالل  ظب للدرحملتظجيلل ظأ ظتسللحملايظاضىللحملتظبإلتشلل انظاتدحملإلاضللا،ظالل بظظأاظ.لل ذاحمل،ظظ

ًقحملتللمظ دحملإلللمظعرلل ظباللت دباظبيترللوب ظبإلدحملرللمظظ رلل ظج للم،ظارلل ظج للمظأخللذم،ظجيلل ظأ ظاللؤر ظبإلفمللحملاظبةحملالليبظ
ظإلردانظعر ظبإلتىرانظر ظبهلدًظبإل يظميد ظأ ظاى ظخ  ظتفضا ظبنوبعام ظظ

 :ظس ظب هحملاللحملتظب داثللمظةظت للواذظبةحملاللومظب دوراللمظجيلل ظأ ظاوللدأظااللت دباظظاادلل بظميدلل ظبإلىللوظظظظظظظظظ
ً ظستظ سلللنيظبااضلللحملوظظ قوبعلللدظبنوبعالللمظبإليلللضذام،ظات واى لللحملظةظسعلللدبزظبنوبعالللمظبإلدحملرلللمظإلرداإللللم،ظمملللحملظالللؤزيظتلللدا

مظسعلدبزظظنيظعرل ظعارالظاتذشاد ظةظباحمل تظبيتدثلذظرفضدلمظاجلدامظ ظاال بظات رل ظج لوزبيفظدولمةظرل ظبإلىلحمل ا
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ًبظاسللللت ا ظأ ظاىللللواظإبعللللدبزظخمترلللل ظبإلوللللدب نظةظتفضالللل ظمجالللل ظظظظبنوبعاللللم  لللل ظتللللدظأا يفظرلللل ظسجيللللحملزظدللللحملزًظرللللد
ًباللمظاخللاةظةظظ ًباللمظال  ظبإلوللدب نظاتدرضت للحمل،ظا رالنظمجالل ظعفحمل.للذاحمل،ظاال بظات رلل ظز بنشلذاعحملتظارلل ظبظظز

رمظالليظبيتاتظبإللليتظتىلل ظأرللحملاظظجمللحمل ظحمحملاللومظبإلتدللحملإلا ظابإلتحراللنظب قتيللحملزي،ظاأ رلل ظبإلملل ظأ ظالل  ظبنشللد
ظبإلودءظتت واقظا بظبإلفو ظر ظبنوبعانتظإلا ظةظتردانظ ى ،ظاس حملظةظأ ر ظبإلوردب ظبإلفحملرام 

اب  للوةظبإل حىلللمظ الللت دباظاملللحملاظبنوبعالللمظبإليللضذامظ ظتلللدظأ ظتدلللو ظب الللتى  ظبةحملاللليب،ظابعتالللحملزظظظظظظظظظظ
ًةظبةحملاوامظعر ظرستوم اشحملمظبإلوحدةظبةحملاوامظبإلوبحلدة،ظاال بظالو ذظبإلملذا،ظظظظبإلىادظبنصزان،ظاتدحملرنظبإلدا

ًا ظعرلل ظأعاللحمل ظظ ًا ظبنتدحملرللنظعرلل ظأعاللحمل ظبةحملاللومظب دوراللمظتيللا مظرشللحملهبمظإلرتللد بإلداراللمظبإلدحملررللمظإلرتللد
ًتنيظإلتشلانظظ ًا ظميد ظأ ظتتوا ظر ظتىلداظرسلتومظبنتلد بةحملاومظةظق حملعحملتظبيتعاحمل ،ظداحملظأ ظتذبر ظبإلتد

بإلتسللو ت،ظاسعللدبزظب سللحملاتظب تحملراللمظابنذدللصظبنللحمل  ظااإل ولل ظس ظتفضالل ظب  للوبتظظب للحمل تظبندىللدةظدىاللوزظظ
ًاللمظإلدللليظظ ًةظأعلل  ظ ظتللدظأ ظاسللوى حملظا للل ظزإلاللنظحسللحملاتظروحللدظجلااللل ظبإلوحللدبتظب دوراللمظبازب بنلل دو
اللتاد ظرلل ظتوحاللدظالل  ظبإلواللحملانتظةظبنسللتو تظبإلدراللحملظرلل ظج للم،ظاإلدلليظاللتاد ظرلل ظباللت دباظب حملاللوحملتظظ

رتااامظر ظج مظأخذمظعر ظرستومظبإلوحدةظب دورامظبنستىرمظحمحملاواحمليفظأا يف،ظاعرل ظرسلتومظبإلوحلدبتظظب إلد
ظب دورامظبنذدصامظاثااحمليف 

ظاب  .مظأ ظت واذظبإلفمحملاظبةحملايبظب دوريظجي ظأ ظادتادظعر ظرحملظاري:ظ
ظ دادظروق ظبةحملاومظب دورامظةظبإلفمحملاظبةحملايب،ظاا  ظتدذا ظزقاقظهلحمل  -
 اذظامحملاظبنوبعامظبإلدحملرمظعر ظأ حملظبنحملزةظبيتاإلامظإلراححملاومظب دورام ت وظ -

ًاللم،ظاسزخللحمل ظب حملاللوحملتظباإلدرتاااللمظةظظ - ت واللقظروللدأظب اللتى  ظبةحملالليبظإلروحللدبتظب دوراللمظبازب
 بإلوحدبتظبإلدومةظاسواحمليف 

ًالظظظ ظبات دباظرولحملزئظحمحملالومظبإلتدلحملإلا ت واذظبإلفمحملاظبةحملايبظر ظخ  - مظةظعارالحملتظظابةحملالومظبازب
 بإلتىداذظابإلتحران،ظا دادظبإلتدرضم،ظاسعدبزظبنوبعانت 

ًاذظبنحملإلالللمظب دورالللمظتشللليءظرللل ظبا يلللحمل ظحلللكظالللتاد ظرسلللت درواحملظرللل ظتفلللحملءظبإلىلللذبًظظ - س.لللدبًظبإلتىلللحمل
 بإلسرارظابإلسدادظعفدظ رار حمل 
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 املبحث األول
 أوجه الشبه واالختالف بني احملاسبة احلكومية  

 واحملاسبة املالية   
 التعريف: -1

ترظإب وللحملتظبيتحللدب ظب قتيللحملزامظعرلل ظرسللتومظبإلوحللدةظبةحملاللوام،ظا راللنظبإلواللحملانتظظوللظظظاحملاســبة املاليــة:      
ًبتظب اتثاحملً بنتدرىمظهبحمل،ظاسعدبزظبإل ظىوب رظبنحملإلامظبإليتظتسحملعدظةظعارامظب حملدظقذب

ظظ،:ظ للذ ظرلل ظ للذا ظبةحملاللومظا للترظإب وللحملتظبيتحللدب ظب قتيللحملزامظعرلل ظرسللتومظبإلداإلللماحملاســبة احلكوميــة      
ا رانظبإلواحملانتظبنتدرىمظهبلحملظاتر ايل حمل،ظابإلذقحملتلمظعرل ظبإلت لمبتظظظظستومظبإلوحدبتظبةحملاوامظب دوراماعر ظر
ظمظاعدبزظبنوبعامظبإلدحملرمظإلرداإلمظاتفضا احملظر ظخ  ظبإلىوب رظبنحملإلامظب دورام مظابإلداا ظا ظبإلفوع

 اهلدف: -2
ًةظعرللل ظظظظ، دالللدظاتا لللمظبيتعالللحمل ظظيف احملاســـبة املاليـــة:ظظظظظظ اتيلللواذظرذدصالللحملظبنلللحمل ظإلرحدلللرظعرللل ظرلللدمظبإلىلللد

ظارىحملترمظب إلتصبرحملت ظ،بات   ظبيت.و 
ــة       ــبة احلكوميـ ًالللمظعرللل ظبإلتيلللذ حملتظبنحملإلالللم:ظ لللذهظظيف احملاسـ ابنسلللحملعدةظعرللل ظسعلللدبزظظظظ،ًقحملتلللمظقحملاواالللمظاسزب

ظتىداذبتظبنوبعامظبإلدحملرمظإلرداإلم 
 الوحدة احملاسبية: -3

اوللد،ظبةحملاللومظظظظ،ظظالليظش يللامظردفواللم،ظاقللدظتدللو ظش يللامظ واداللمظأاظردفواللمظظيف احملاســبة املاليــة:      
ًزظبنسلللتثاذة ظدالللحملظظظظاظبإللللص زةظةظسمجلللحمل ظبيت.لللو أظظ،ستظستلللذبعظبإلت لللمبتظةظبإلىاالللمظبإليلللحمل امظإلراشلللذا  أاظبنلللوب

وللد،ظستظقاللحملسظاتا للمظبإلفشللحملمظب قتيللحملزيظإلروحللدةظ،ظاتيللواذظرذدصاللحملظبنللحمل ظةظ مللمظردافللمظرلل ظبإلللصر ظسدظظ
ًأسظبنحمل ظبإلفىديظبنستثاذ ظ،تونيظروجوزبوحملظابإلتصبرحملوحمل ظادإلاظهبد،ظبةحمل ممظعر ظ

ًزظبن ييللمظإلتلزاللمظاشللحملمظردللنيظحالللاظظ  للظأمـــا يف احملاســـبة احلكوميـــة:       يظتدللاظعلل ظجماوعللمظرلل ظبنللوب
ًزظرىادبيفظتتحىاقظرحملظخيي ظر ظأجرلاظ الاظميثلنظدلنظبعتالحملزظاحلدةظظ ادو ظبات دباظتراظبيت.و ظابنوب
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حمحملاللوامظرسللتىرم،ظاوللد،ظحسللحملاتظب دورللمظستظ يللانظبااللذبزبت،ظابإلذقحملتللمظعرا للحمل،ظادلل إلاظبإلذقحملتللمظعرلل ظظ
ًزظةظبنوبعامظبإلدحملرم ظ.ذ،ظتفوزظب عتاحملزبت ظبنحملإلامظعر ظبإلفوبحيظبن ييمظهلحملظ وىحمليفظنحملظا

 النظام: -4
اجماوعلللمظز رتالللمظرتوبعاللللمظظظظ،ااجللللوزظحسلللحملاتظظ،اىلللواظعرلللل ظأالللحملسظبإلىالللدظبنلللصزانظظيف احملاســــبة املاليــــة:      

اتيلللواذظظظظ،اتلللتر  ظبإلوالللحملانتظعرللل ظأالللحملسظسعلللدبزظحسلللحملاتظختحملرالللمظظارذتو لللمظتدلللل حملظتلللودا ظظ،ارتفحملالللىم
ً،ظعرا حمل بن ظذدصظبنحمل ،ظس حمل مظستظأ حملظتستفدظستظجماوعمظر ظبنوحملزئظبةحملاوامظبنتدحمل

اجماوعلمظز رتالمظظظظ،ظظتىواظأالحمليفظعر ظأالحملسظبإلىالدظبنلصزان،ظااجلوزظحسلحملاتظأما يف احملاسبة احلكومية:ظظظظظظ
اللذبزبتظظرتوبعاللمظارتفحملاللىم،ظاتللتر  ظبإلواللحملانتظعرلل ظأاللحملسظسعللدبزظحسللحملبظختللحملريظاو للاظرللدمظروبعاللمظبا

انيذا حملتظبإلفىدامظبإليتظة ظخ  ظبإلسفمظبنحملإلالمظةحملشلاحمليفظرل ظبنولحملزئظبإلدراالم ظاىلواظاملحملاظبةحملالومظب دورالمظظ
ظعر ظروحملزئظحمحملاوامظخمترضم ظظظظ

 الوحدة الزمنية: -5
ظظزا ظتلدبخنظتلنيظاشلحملمظبإلسلفوبتظظبإلسلحملتىمظظرل ظظافمظرحملإلام،ظاباتى  ظبإلسفمظبنحملإلامظيف احملاسبة املالية:ظظظظظظ

ظأاظبإل حىمظعا يفظةودأظرىحملترمظبااذبزبتظانيذا حملتظةظبإلضرتةظاضس حمل 
ــة:ظظظظظظ س ظبإلوحللدةظبإلصرفاللمظالليظاللفمظرحملإلاللم ظأرللحملظروللدأظب اللتى إلامظ لل ظاىيللدظتللاظعللداظظظظيف احملاســبة احلكومي

ظتدبخنظأاش مظبإلسفوبتظبن ترضم،ظس حملظاىيدظتاظافوامظبنوبعامظبإلدحملرمظاب سحملبظب تحملريظإلرداإلم 
 وحدة القياس: -6

 حملإلوحمليفظرحملظتدو ظبإلفىوزظايظاحدةظبإلىاحملس،ظاةظتداظبيتحالحمل ظتدلو ظاحلدةظبإلىالحملسظظظيف احملاسبة املالية:ظظظظظظ
ممللحملظاللؤزيظةظظظظ،رىاحملاللحملكظدااللحملكظاخحمل.للمظةظحمحملاللومظبإلتدللحملإلا ،ظاتىللواظعرلل ظ للذهظ وللحملتظقااللمظاحللدةظبإلفىللوز

ًامظباحيحمل ام  نظتىروحملتظبيتادحملًظستظعداظقحملترامظبإلواحملانتظبةحملاوامظإلراى ظحمل
بإلفىوزظايظاحدةظبإلىاحملسظبإلذ اسام،ظاتىواظأاللحمليفظعرل ظ لذهظ ولحملتظقاالمظبإلفىلوز،ظظظظيف احملاسبة احلكومية:ظظظظظظ

ستظتللللو مظظظظ-أاحملاللللحمليفظ–إلدللللداظأت للللمظتىروللللحملتظبيتاللللدحملًظةظاتللللحمل  ظامللللحملاظحسللللحملاتظب دورللللمظحاللللاظا للللد،ظظ
ظا ظقاحملسظاتحمل  ظبإلفشحملمظب دوري سردحملانتظ ذهظبإلذقحملتمظبنحملإلامظابإلىحملاواامظانض واظبإلتىرادي،ظاإل

 طريقة التقومي: -7
خياللمظعرلل ظرسللتومظبنشللذا تىللواظعرلل ظأاللحملسظبإلتدظظيف احملاســبة املاليــة:ظظظظظظ اخيترلل ظأاللحملسظبإلتىللوةظظظظرضللمظبإلتحمل

ًاللللمظحسلللل ظبإل للللذهظرفللللا،ظاحيتسلللل ظعرلللل ظبيت.للللو ظبإلثحملتتللللمظأقسللللحملمظظ ةظحمحملاللللومظبإلتدللللحملإلا ظابةحملاللللومظبازب
ظإلفتحمل   ا انظعر ظحسحملاتظبظظ،بات  م
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خياللم،ظ لللمظأاللاظظيف احملاســـبة احلكوميـــة:ظظظظظظ  ظالللترظبحتسلللحملبظظظظتىلللواظعرلل ظأالللحملسظبإلتىللوةظ وىلللحمليفظإلرتدرضلللمظبإلتحمل
يت ظقاالمظبيت.لنظعفلدظشلذب اظتدلدظريلذا حملتظ ل ظبإلسلفمظبنحملإلاللمظظظظ،أقسلحملمظب الت  مظعرل ظبيت.لو ظبإلثحملتتلم

ظ وىحمليفظنوحملزئظبةحملاومظب دورام 
 الية واإليرادية:التفرقة بني املصاريف الرأس  -8

تيللذ،ظظظظضادظرف لحملظأدثللذظرلل ظالفمظرحملإلاللمظاتضللذوظتلنيظبنيللذا حملتظبإلذأًحملإلاللمظبإلليتظتسللتظظيف احملاســبة املاليــة:ظظظظظظ
 لللا ظحسلللحملاتظبناصباالللم،ظاتلللنيظظظظةظالللوانظب يلللو ظعرللل ظسالللذبزبتظرسلللتىورام،ظااإلتلللحمل ظتدلللدظأ.للل يفظاثتتلللحمليفظظ

ًا ظبااذبزاللمظبإللليتظ لل ظاللفمظرحملإلاللمظ،ظاتيللذ،ظإلرح ذبزبتظ لل ظبإلسللفمظبنحملإلاللمظاضسلل حمل،ظظيللو ظعرلل ظساللظبنيللحمل
ظبإليتظ انظعر ظحسحملاتظبإلفتحمل   

ًا ظبإلذأًيف احملاســـــبة احلكوميـــــة       ًا ظبااذبزاللللم،ظحاللللاظس:ظ ظتضللللذوظتللللنيظبنيللللحمل  ظمجالللل ظظحملإلاللللمظابنيللللحمل
ًا ظبإللليتظتفضى للحملظبإلداإلللمظتىضللنظةظ حملاللمظبإلسللفمظبنحملإلاللمظا سللحملبظب تللحملريظإلرداإلللمظا ظتتلللا ظبا اوعللمظظبنيللحمل

ب سلللحملتامظحسلللحملاتظخحمل.لللمظايت.لللو ظبإلثحملتتلللم،ظاس ظدلللحمل ظرللل ظبإلفحملحالللمظباحيلللحمل امظابإلواحملاالللمظتضلللذوظسجلللذبءبتظظ
ًالللمظعرللل ظبإلولللحملتنيظبيتا ظابإلثلللحملين،ظةظحلللنيظأ ظظظظ،بةحملالللومظب دورالللمظتلللنيظبإلفلللوعني ًا ظبجلحمل حالللاظ يلللرظبنيلللحمل

ًامظ يرظعر ظبإلوحملبظبإلثحملإلا ًا ظب اتثاحمل ظرحملظاري:ظظظاتدصمظأاوحملبظبإلتضذقمظستظ،بنيحمل
 س ظبةحملاومظب دورامظتىواظعر ظ يا ظبيتروب ظااضحملق حملظافو يف  •

 بإلد صظأاظبإلضحمل ا ظذبزظاإلفضىمظبإلىيدظرفاظبإلتدذ،ظستس ظرىحملترمظباا •

ًأسظبنلحمل ظادضحملالمظباالذبزظظ • ًأسظرحمل ظردني،ظحااظ ظود،ظستظبةحمل ملمظعرل ظ عداظب حملجمظستظ
حملتلللللمظبإلىحملاواالللللمظابنحملإلالللللمظعرللللل ظسالللللذبزبتظبإلداإللللللمظظ،ظتلللللنظولللللد،ظستظتلللللو مظبإلوالللللحملانتظإلضلللللذهظبإلذق

 اريذا  حمل 

 أساس تسجيل اإليرادات واملصروفات:  -9
:ظتدتاللدظبةحملاللومظبنحملإلاللمظعرلل ظأاللحملسظب اللتحىحملوظةظعاراللحملتظبإلتسلل ان،ظحاللاظظيف احملاســبة املاليــة -

زظظ اللنظبإلسللفمظبنحملإلاللمظةللحملظخييلل حملظرلل ظبإلفضىللحملتظت للاظبإلفمللذظعلل ظاللدبزاحمل،ظاتسلل نظبااللذبزبتظة للذظ
ظخحمل.مظةظححمل تظردافم ظ داظأا  ظتاظس ظ ىى حملظتيذ،ظبإلفمذظع ظابقدمظ يار حمل ظاقدظتئظ

ظ:ظارتبا ظأاحملسظبإلتس انظتني:يف احملاسبة احلكومية -
ظمجال ظب ىلووظظظأساس االستحقاق: -أ أتخ ظتفمذامظبإلش يامظبندفوامظإلرسفمظبنحملإلامظةحملظاسااظتم ًو

انتظتللنيظبإلوحللدبتظبن ترضللمظظظاب إلتصبرللحملتظةظب سللحملبظب تللحملري،ظممللحملظاسلل نظسجللذبء اا للحمل مظظظظ،بنىللحمل
ظستظأااظاو ذظبإلواحملانتظبإل عرمظ سحملبظتدرضمظبااتحملنظممحملظاس نظ ذهظبإلذقحملتمظعرا حمل 

اةلللحملاظابقدلللمظظظظ،:ظالللترظبإلتسلل انظتدلللدظةلللحملاظابقدلللمظبإلتحيللانظبإلفىلللديظإلدالللذبزبتاألســـاس النقـــدي -ب
أاظ للل ظ لللرتبتظظظظ،بإلسلللفمظظزا ظأ ظاو للل ظةظب سلللوحمل ظأ لللحملظ للل ظاللل  ظظرللل ظظبإلسلللدبزظإلرايلللذا حملت
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عرفالللمظأخللللذم ظس ظب سللللحملبظب تللللحملريظا لللقظالللل  ظبإل ذاىللللمظادللللاظةظبإلوبقللل ظعلللل ظحذدللللمظب صافللللمظرلللل ظظ
ًامظأالحمليف   رىوو حملتظارد وعحملتظاىدامظاةظبإلوحدبتظبازب

:ظ حملإلولللحمليفظرلللحملظالللترظبجلاللل ظتلللنيظبيتالللحملسظبإلفىلللديظاأالللحملسظب الللتحىحملوظظاألســـاس النقـــدي املعـــدل -ن
 “ ندد ”ااوظرحملظاسا ظبيتاحملسظبإلفىديظب

 اجلرد والتسوايت اجلردية: -10
ًالمظابةحملالوامظبإلليتظتت ل ظةظ حملالمظبإلسلفمظبنحملإلالمظإلرتحىلقظظظيف احملاسبة املالية: - جماوعمظباجلذبءبتظبازب

االل رمظتىومي للحملظارللحملظارتتلل ظعرلل ظظظظ،هلللحملظظابإلتلدللدظرلل ظررداللمظبنشللذا ظظ،رلل ظاجللوزظبيت.للو ظبن ترضللم
ظظ، لللذهظرىحملترلللمظباالللذبزبتظب حمل.لللمظاإلضلللرتةظرللل ظاضىحملولللحملتظظدإللللاظرللل ظتسلللو تظجذزالللمظةظ حملالللمظبإلدلللحملا،

ظاحيذظبنىدرحملتظابنستحىحملت 
ًامظيف احملاسبة احلكومية: - ا ظاجلوزظإلأل.لو ظبإلثحملتتلمظظظظ، ظوترظإبجذبءظعارامظبجلذزظةظبإلوحدبتظبازب

م،ظا ظظةظبااوعلللمظبإلد رتالللمظبيتاحملالللام ظا ظأتخللل ظةولللدأظبإلتضذقلللمظتلللنيظبنيلللذا حملتظبإلذأًحملإلالللمظابااذبزالللظ
تضلللذوظتلللنيظباالللذبزبتظابنيلللذا حملت،ظاتىلللواظعرللل ظبيتالللحملسظبإلفىلللدي،ظبيترلللذظبإلللل يظ ظاسلللترصاظسجلللذبءظظ
تسللللو تظجذزاللللمظإلوفللللوزظبااللللذبزبتظابنيللللذا حملتظابنىللللدرحملتظابنسللللتحىحملت ظا ظأتخلللل ظةظحسللللحملهبحملظظ
باللللت  مظبيت.للللو ظبإلثحملتتللللمظانيللللذا حملتظبإللللليتظتتدرللللقظهبللللحملظعرلللل ظأاللللحملسظاللللرار،ظاالللل بظادللللينظحيللللذظظ

تظابنسللللتحىحملت ظاالللل بظ ظادللللينظس للللحمل ظبإلذقحملتللللمظابإلتلدللللدظرلللل ظالللل رمظبيت.للللو ظةظبةحملاللللومظظبنىللللدرحمل
ظا حملإلوحمليفظرحملظاتو ظامحملاظبإلد دةظةظتس انظبيت.و ظبإلثحملتتم ظ،ب دورام

 حتقق الدخل: -11
ظاتحىقظبإلدخنظ حملإلوحمليفظعفدظابقدمظتا ظبإلسر ظاب درحملتظبإليتظافت  حملظبنشذا  ظيف احملاسبة املالية: -
ــة:يف احملاســـ    - أاظا ىلللحمليفظظظظ،اتحىلللقظبإللللدخنظا ىلللحمليفظإلوبقدلللمظبإلتحيلللان،ظأاظابقدلللمظب الللتحىحملوظظبة احلكوميـ

ظإل ذاىمظبيتاحملسظبإلفىديظبندد  
 املخصصات واالحتياطيات: -12
اترظح صظبن ييحملتظنىحملترمظأيظبإلتصبرحملتظأاظخسحمل ذظتفشللظعل ظاشلحملمظبإلسلفمظظيف احملاسبة املالية: ظظ -

ًا ظإلاللدعرظبنذدللصظبنللحمل ظإلروحللدة،ظااسللحملعدظدإلللاظظبنحملإلاللمظبنفت اللم،ظاادللدظب حتاللحمل يظبحت للظ حملعبيفظرلل ظبيت
ًا ،ظابةحمل مللللمظعرلللل ظظ ًةظةظ ىالللقظبيت ًةظبازب عرللل ظخرللللقظأزبةظقالللحملسظرو للللوعامظةظجمللللحمل ظقالللحملسظقللللد

ًأسظبنحمل   ظبيت.و ،ظاتفاامظ
ظبن ييلحملتظاب حتاحمل الحملتظ اتضلحملءظالد،ظبةحمل ملمظظيف احملاسبة احلكومية:   -  ظتد ليظأ المظستظزًا

ًزظاىدام ظ،ًأسظبنحمل عر ظ  يت ظح رظبإلفشحملمظرذتو ظةىدبًظرحملظتو ذ ظبإلداإلمظر ظروب

ظ
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 أساس تقسيم احلساابت: -13
 يف احملاسبة املالية: -

ًاحملظست: -أ ظحسحملاتظبإلفتا م،ظاتفىسرظتدا
ًزظ،حسحملاتظبات دبا • ظاتوعا  ظ،اروب
ًأسظبنحمل  ظ،اخيواظ،حسحملاتظبنذدصظبنحمل :ظحسحملاتظأ.و  •  احسحملاتظ

ظ:حس ظ وادت حمل -ب
ظحسحملاتظحىاىام:ظ ت ظإب  حملًظحذدمظبيت.و ظبنحملزام  •
ً.اداحمل  •  حسحملاتظا ام:ظ ت ظإب  حملًظحذدمظبيت.و ظ مظبنحملزامظا

ب سحملاتظبإلش يام:ظ ت ظإب  حملًظحذدمظردحملر تظبإلوحدةظبةحملاوامظر ظبيت ذبزظأاظرل ظبإلوحلدبتظظ •
 بيتخذمظرثنظبإلدب فنيظابندافني 

ــبة احلكوميـــة: - اوعلللمظب سلللحملتامظعرللل ظس  لللحملًظتلللد ىحملتظباالللذبزبتظابنيلللذا حملتظظتىتيلللذظباظظيف احملاسـ
ظبإلفىدام 

ًنظبااوعلمظبإلد رتالمظظظظظظ ا ظاوجلدظةظظظظ،أرحملظب سحملاتظبنتدرىمظان صا ،ظ تدو ظةظا  تظسحيحمل امظخلحمل
ظبةحملاومظب دورامظجماوعمظحسحملتامظرستىرمظا رقظعرا حملظحسحملاتظبإلفتا م،ظأاظحسحملاتظبنذدصظبنحمل  

حملظرلل ظحاللاظبإلتىسللارظحسلل ظ وادللمظبإلدفحمل.للذ:ظ لل ظاوجللدظةظبةحملاللومظب دوراللمظب سللحملاتظب ىاىاللمظظأرللظظظظظظظ
بنتدرىللمظإب  للحملًظحذدللمظبيت.للو ظبنحملزاللم،ظا ظاجللوزظإلرحسللحملاتظ للمظبنحملزاللم،ظأرللحملظب سللحملاتظبإلش يللامظ  لليظظ

ظرثنظحسحملبظبإلسر ظابيترحملانتظ ظظ،توجدظةظامحملاظحسحملاتظب دورمظ ا ظحسحملاتظبإلتسوام
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 املبحث الثاين 
 بني احملاسبة احلكومية وحماسبة التكاليف   العالقة

ًزظستظ النظب دورلمظظ أزمظبإلتىش ظبنلحمل ظةظ لنظع زةظح لرظبااضلحملوظبإلدلحملاظزا ظع زةظرىحملترلمظإلرالوب
ًزظتدضحملءة ًزظظظظات ذاىمظبقتيحملزامظ دحملإلمظإلتحىاقظبيت ذبهظبإليتظر ظظ،رسؤاإلامظبات   ظبنوب أجر لحملظمتظتلدتمظبنلوب

اب لدرحملتظب دورالمظظظظرل ظتىالارظبيتزبءظإلدلنظرل ظظبإللابر ،،ظاأ.وح ظب دورمظ حملجمظستظردرورحملتظةدل ظ
،ظا ىللقظبإلذقحملتللمظبإلضدحملإللللمظعرلل ظسجنلللحملعظبيتاللدب،ظبإلللليتظمتظ داللداحملظ،ظاحمحملالللومظبنسللؤاإلنيظةلللحملظالللا ظبالللت   ظظ

ًزظبنتحملحمظأبقي ظدضحملءةظممدفمظ  ظبنوب
ًزظستظقاللحملساظ ىللدظ للو ظبإلفىللحملااتا للمظإللل إل رلل ظظظظاحيللذاحملظظبإلتدللحملإلا ظب دوراللمظظشظرلل ظ يللا ظبنللوب

خلل  ظباللت دباظأاللحملإلا ظحمحملاللومظبإلتدللحملإلا ظةظب دورللمظإلتللو مظبإلدداللدظرلل ظبندرورللحملتظبإلتضيللارامظابإلدقاىللمظظ
ظع ظبيتزبءظا ىاقظبإلذقحملتم 

ًالاظظاإلىدظأ.وح ظبإلتدحملإلا ظايظبنو و ظبإلذ اسيظةظبةحملاومظب دورامظ،ظ حملإل تىش ظبنحمل ظبإل يظةحمل
أاظظظظ، ظبإلللابر ظ للمظبإلىحملترللمظإلرت واللق،ظسرللحملظأ ظ ضللاتللدًسظأعاحملهلللحملظتدقللمظأدثللذظ،ظإللل بظ لل ظظب دورللحملتظجدر للحمل

ًةظ ظتلللدظرف لللحملظإلتادلللنيظظظظأاظالللترظبإلت رللليظعف لللحملظ ظظ،تدلللحملزظ.لللاحمل ت حمل ااإل وللل ظ للل  ظبإلتحىلللقظرللل ظبإلتدلللحملإلا ظ لللذا
رت رولحملتظبإللابر ظبيتخلذمظإظدالحملظس ظبنلوب فنيظعرل ظظ.حملاديظبإلساحملامظر ظب ختالحملًظتلنيظرلصب ظأحلدظبإللابر ظاظ

ًبد للللرظإلر للللدرحملتظبنىدرللللمظ  للللرظاذ وللللو ظةظردذ للللمظرللللدمظبإللللللاحمل  االلللوءظظظظ،اعللللداظبإلدضللللحملءةظظ،بإلللللذ رظرلللل ظسز
ًزظب دورام،ظحااظتلئضاسلذظبةحملالومظعرل ظأ لحملظتىلدةظب لدرحملتظتتدرضلمظظظ،ب ات دبا ابإل شظةظبات دباظبنوب

ظدزةظ اةظ رتةظعرفامظحمظ،ااوعامظحمدزة
أ اللمظباللت دباظحمحملاللومظبإلتدللحملإلا ظةظبيتاماللمظبةحملاللوامظب دوراللمظ، ىللدظأا للح ظبإلدداللدظظاامللذبيفظستظظ

ًةظبالللتضحملزةظبإللللفمرظبةحملالللوامظب دورالللمظرللل ظ لللذا ظبةحملالللومظبيتخلللذمظ،ظداححملالللومظظ رللل ظبنفمالللحملتظبن فالللمظ لللذا
ًاللمظإلت للواذظبةحملاللومظب دوراللمظةللحملظالللا ظ ى اتلل ةظظظظ،اللقظبيتاللدب،ظب حمل.للمظهبللحملبإلتدللحملإلا ظ،ظابةحملاللومظبازب

ظبإليتظتدحملينظرف حملظائمرظبةحملاومظب دورامظ  ظأاجاظبإلىيًو
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ادإلللاظإلدللداظظ،ظظ ىللدظأا للاظتىذاللذظإلألرللرظبنتحللدةظظكأ ظامللرظبةحملاللومظب دوراللمظتتيلل ظتدللداظ دحملإلات للحمل
ًاذظبإلتدحملإلا ظعر ظرستومظبيتقسحملاظندذ مظدضحملءوحملظا دحملإلات حملظةظأزبءظبن حملاظبن ظودرمظسإلا حملظكظ باتاحملر حملظتتىحمل

ًبالللحملتظبإلللليتظأجذاللل ظرللل ظقولللنظردتللل ظبةحملالللومظبإلدلللحملاظبيترذادللليظظ ظظظGAOدالللحملظأا.للل ظسحلللدمظبإلد
ًةظباتضحملزةظبإلفمحملاظبةحملاليبظب دلوريظتضلذا ظب حمحملالومظبإلتدلحملإلا ظظظظةحملالومظبيتخلذمظاأالحملإلاو حملظ،ظا ظالااحملتلذا

ًقحملتلللظ ظةظجملللحمل ظ ًالللمظإللللت ةظأاجلللاظبإلىيلللًو ًقحملتلللمظبيتزبسلللؤاإلامظ،ظسدظسمظبيتزبءظا دالللدظبنابةحملالللومظبازب ءظإلللل ظظ ظ
ظةظ دادظبنسؤاإلامظع ظبإلتدحملإلا ظا دحملإلات حملظ ظادو ظهلحملظر صمظس ظسدبظأا ا 

إب.للدبًظظظظ1970جظظرئفلل ظاشللو اظةظعللحملاظظCASBباللترظجمرلل ظردللحملامظحمحملاللومظبإلتدللحملإلا ظبيترذادلليظة
اللمظباللت دباظحمحملاللومظظردللحملامظحمحملاللومظبإلتدللحملإلا ظهبللد،ظت للواذظبةحملاللومظب دوراللمظ،ظاقللدظأا للاظظبارلل ظأ 

رللمظبنوجللوزبتظاظبنللوبزظظظظ،بإلتدللحملإلا ظةظبيتاماللمظبةحملاللوامظب دوراللمظإلت واذاللحمل رلل ظا لل ظبندللحملامظبن ترضللمظإلًذ
ظابإلداحملإلمظاحسحملبظبات  مظبنوجوزبتظبإلثحملتتم 

    املعلومات احملاسبية يف ظل استخدام حماسبة التكاليف:  -أوالا 

ظظظظاردحملجلت للحملظظةظبنللدخ تجظظإلواللحملانتظبإلدبخراللمبظظحمحملاللومظبإلتدللحملإلا ظتتشلل انظظا للترظامللحملا رلل ظرللوبزظاأجللًو
ابإلت يلا ظ،ظابإلتحاالنظظظظ،ابإلت اال ظابإلتحرالنظظ،ابإلتووال ظظ،اعفحمل.ذظأخذمظ،ظر ظخ  ظعاراحملتظبإلتس ان

ًاذظبيتزبءظةبن ذجلللحملتظجظظ،هللللحملظعرللل ظأالللدب،ظبإلتدرضلللم ًةظنسلللحملعدوحملظظ،اسعلللدبزظبإلىلللوب رظاتىلللحمل ةظظظظاتىلللدمي حملظإللللدزب
ًةظظظظ،ةظبيتزبءحملتللمظاتىللوظعاراللحملتظبإلت  للا ظابإلذق ًبوللحملظبن ترضللمظ ظاادللذ،ظامللحملاظبإلتدللحملإلا ظأباللاظكعوللحمل اتذشللادظقذب

ً،ظظ ع ظجماوعمظر ظبإل ذوظابيتاحملإلا ظبإليتظاترظةىتلحملاحملظتتو ظعفحمل.ذظبااضحملوظانشذا ظ،ظا ىحمليفظنلحملظالوظرتدلحمل
مظرل ظخل  ظظ،ظتىيدظتضسلمظردل ظبيتحلدب ظبإلتدحملإلاضالظووا عرااظر ظقوبعدظاروحملزئظبإلتس انظابإلتحرانظابإلت

ًةبإلى ًاذظبنذ وعمظإلدزب ًاذظبإلليتظظوب رظابإلتىحمل ًة،ظتراظبإلىلوب رظابإلتىلحمل ،ظاتذشلادظظولد،ظةظبيتالحملسظستظخدرلمظبازب
ًبوحملظبنذتو مظتدارامظبااضحملوك  ظقذب

ًاللحملظجللصءبيفظرلل ظامللحملاظبندرورللحملتظظ اميدلل ظحيللذظبيت للذبهظبإلذ اسللامظبإللليتظ ىى للحملظحمحملاللومظبإلتدللحملإلا ظاعتوحمل
ظ ظبإلتحملإلام:بةحملايبظةظبيترًو

ًامظبإلدبخرظظظ- ًاذظبإلدا ًةظةظ  ا ظظسعدبزظبإلتىحمل ًقحملتت لحمل،ظظتدلحملإلا ظبإلتشل انظظامظ درمظبازب اظظتىالارظظادل إلظظاظ
ظ أزبءظبإلدحملررنيظابيتاش م

ًزظظظ- ًبتظبنتدرىللللمظتت يللللا ظبنللللوب ًةظنسللللحملعدوحملظةظب للللحملدظبإلىللللذب ًاللللمظبإلدبخراللللمظإلللللدزب ًاذظبإلدا ظظ،سعللللدبزظبإلتىللللحمل
ًبتظبإلتسدم   اقذب

ًبتظبااللرتبتا امظابإلتدتاداللمظ،سعللدبزظبإلتظظظ- ًةظعرلل ظب للحملدظبإلىللذب ًاللمظبإلدبخراللمظنسللحملعدةظبازب ًاذظ للمظبإلدا ظظىللحمل
 اب اتثاحملًظةظبنددبتظا ماحمل ظظظ،ابإلت  ا ظ وانظبيتجنظ،بنتدرىمظتذارظبإلساحملاحملتظبإلدحملرم

تىللدر حملظظظظةظأزبءظبيتعاللحمل ظبإللليتنظتىللوظاإللل إلاظجنللدظأ ظبنفللحملزبةظتت للواذظبإلفمللحملاظبةحملالليبظب دللوريظةللحملظادضللظ
ً ظظب دورمظت ظظرل ظبإلفملحملاظبةحملاليبظب دلوريظ،ظاتفول ظأ اتلاظةظظبيفظجلصءذدصظعر ظسزخحمل ظبإلفملحملاظبإلتدلحملإلاضيظاعتولحمل
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ًاللحملتظبإلاوراللمدواللاظبنيللدًظبإلذ اسلليظإلرادرورللحملت ظظ،ااتللوتظتسلل انظأحللدب  حملظظ،،ظحاللاظاتيللنظروحملشللذةظاناحمل
ًاذظبإلللليتظتسلللت در حملظظظظ،اتيلللفاض حمل ًالللمظةظروحملشلللذةظر حملر لللحملظظا رار لللحملظاسعلللدبزظبإلدثلللمظرللل ظبإلتىلللحمل بنسلللتو تظبازب

ًبت،ظأابن  خيالللمظاسلللتفدظظظترضلللمظالللوبءظةظب لللحملدظبإلىلللذب سإلا لللحملظةظسعلللدبزظظظظةظب يلللو ظعرللل ظقحملعلللدةظإلروالللحملانتظبإلتحمل
ًاللمظظ،ظس للحمل مظستظ ىاللقظبإلذقحملتللمظرلل ظخلل بإلدثللمظرلل ظب  لل  ًاللمظرلل ظظ ظباللت دباظبإلتدللحملإلا ظبنداحمل االلارمظإلراىحمل

ًةظةظبإلوق ظبظ،ج م ااإلتحمل ظردذ مظبإلىسلرظابإلشل  ظظظظ،نفحملا ظع ظاجوزظب  ذب حملتظةظبيتزبءاسشدحملًظبازب
ترللاظب  ذب للحملتظرلل ظج للمظأخللذم ظاميدلل ظحيللذظجوبالل ظباللت دباظبندرورللحملتظظظظبنسللؤا ظعلل ظسحللدب ظرثللن

ظبةحملاوامظبإليتظتو ذاحملظحمحملاومظبإلتدحملإلا ظةحملظاري:ظ
 قياس األداء:-1

ًةظبإلوحللدةظب دةظبيتزبءظردرورللحملتظتسللحملتت رلل ظعاراللمظبإلذقحملتللمظاتىللوظ أزبءظخمترلل ظظظظوراللمظةظقاللحملسعدظسزب
ًباللللمظ راراللللمظهللللل  ظظظظ،ا داللللدظرللللدمظبخللللت ،ظالللل بظبيتزبءظعلللل ظرللللحملظاللللوظخم لللل ظظاظتىومي للللحمل،ظظأاشلللل ت حمل رلللل ظز

اا لل ظب رللو ظبنفحملاللومظندحملجلت للحمل،ظاالل  ظبندرورللحملتظ ظاللترظظظظ،ابنسللؤاإلنيظعلل ظحللدا  حملظظ،ب  ذب للحملتظاأاللوحملهبحمل
ظبإلتدحملإلا  ظ مظامحملاظحمحملاومحملاب ذاحملظس ظتوظتوظ

اتىللواظإبعللدبزظظدحمل للمظرللحملظاتدرللقظتتدللحملإلا ظبيتاشلل م،ظظظظ اححملاللومظبإلتدللحملإلا ظتىللواظتتللو مظبندرورللحملتظعلل ظظ
ادللنظاحللدةظرلل ظظظظ،بإلىللوب رظبإلتدحملإلاضاللمظإلدللنظاشللحملمظعرلل ظحللدةظسعللدبزبيفظ راراللحمليفظعلل ظتفللوزظتدرضللمظالل بظبإلفشللحملم

ابالت ذبنظب  ذب لحملتظتلنيظظظظ،بإلدلحملررو ظابيتزبءظبإليتظجي ظأ ظارتلصاظهبلحملظظظظ،اتىواظإبعدبزظردحملامظبإلتدرضم،ظاحدبتا
اردذ لللمظأالللوحملهبحملظظظظ،اعفلللدظبات حمل  لللحملظظ،تدلللحملإلا ظااتلللحمل  ظدلللنظرللل ظبيتزبءظبإلضدرللليظابيتزبءظبن  للل ظأ فلللحملءظبإلدارالللم

،ظاالللوظرلللحملظاسلللحملعدظظابالللتفوحملمظالللونظع ج لللحملظظ،إلرحدلللرظعرللل ظبنسلللؤاإلنيظعف لللحملظظ،اأرلللحملد ظاقوع لللحملظظ،ارسلللووحملوحمل
ًةظةظتىوظ   بإلذقحملتم ظاأبإلتفضا ظظظاأتدرقظاإلت  ا ظةظأزب  حملظإلو حمل ض حملظاوبءظرحملظابازب

 الرقابة على التكاليف: -2
ًالمظظحملإلا ظر ظبإلذقحملتمظعر ظأعاحمل ظظةد ظبندرورحملتظبإليتظتو ذاحملظحمحملاومظبإلتد دنظقسلرظةظبإلوحلدبتظبازب

رللداذظرسللؤا ظعلل ظأعاللحمل ظظظظ،ظ دلل ظ ذاللقظحيللذظرذبدللصظبنسللؤاإلامظابإلىللحمل انيظعرا للحملظ اللاظادللو ظدللناأاشلل تا
 ظحيلللذظرسلللؤاإلامظدلللنظقسلللرظةرذدلللصجظرللل ظبيتقسلللحملاظرللل ظخللل  ظهااللل ظبندرورلللحملتظب حمل.لللمظظ،ظميدلللظرذدلللصظردلللني

احيذاحملظةظرذدصظبإلتدرضمظب حملابظهبلحمل ظاعل ظ ذالقظتىسلارظعفحمل.لذظبإلتدلحملإلا ظستظتدلحملإلا ظخحمل لدمظظظ،اإلىسر
ا ىلللحمليفظنسلللؤاإلاحملتظبيت لللذبزظميدللل ظبإلوقلللو،ظعرللل ظرلللدمظجنلللحمل ظدلللنظقسلللرظظظظ،إلرذقحملتلللمظاأخلللذمظ لللمظخحمل لللدمظإلرذقحملتلللم

ًتللاظظ ًزظبنتحملحللمظإلرو.للو ظستظبيتاللدب،ظبنذجللوةظإلرللابر ظابيتاشلل مظب دوراللم،ظاةللحملظميدلل ظظاسزب ةظباللت دباظبنللوب
ًةظبإلوحدبتظب دورام  ًةظبإلدراحملظر ظب درظعر ظردمظدضحملءةظبإلىحمل انيظعر ظسزب ظبازب

 حتليل البياانت واختاذ القرارات: -3
ًاذظرتحملتدلللمظظ ًالللمظا ىلللحمليفظإلفالللحملدنظ رارالللمظظس ظرللل ظر الللحملتظحمحملالللومظبإلتدلللحملإلا ظسعلللدبزظقلللوب رظاتىلللحمل ًالللمظازا  و

 الللاظتد للليظتضسلللمبتظاز  تظعللل ظظظظ،خمترضلللمظتتللللا ظعفحمل.لللذظبإلفضىلللحملتظرووتلللمظ سللل ظرؤشلللذبتظخمترضلللم
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بإلفضىلللحملتظبنسلللت درمظداالللحمليفظظاتالللحمل ظعفحمل.لللذظظظظدضلللحملءةظب الللت دباظإلىلللومظعحملررلللمظاآ تظارسلللترصرحملتظالللردامظ،
ًاللللمظبإلفحملهللللمظ،ظظااىللللد يف، ًاللللرظبإلساحملاللللحملتظبإليللللحاحمممللللحملظاتللللااظإلللللدظظاب  ذب للللحملتظبنداحمل ًةظسردحملااللللمظ اب للللحملدظظظظ،زب

ًامظبإلذشادة،ظابختاحملًظبإلودب نظبنفحملاومظر ظتنيظبإلودب نظبنتحملحم ظظظ ًبتظبإلضفامظابازب ظبإلىذب
  :عناصر التكاليف يف الوحدات احلكومية  -اثنياا 

تظظ ظحيمللل ظعفيللللذظبنللللوبزظةظردمللللرظبإلوحللللدبتظب دوراللللمظتللللفض ظبيت اللللمظبإللللليتظحيملللل ظهبللللحملظةظبنفشلللل 
 داراللمظبإلتدرللارظتذتدللصظعرلل ظظبإللل يظتىللواظتللاظبإلوحللدبتظب دوراللم ظظظظادإلللاظإل وادللمظبإلفشللحملمظب للدريظظ،بإليللفحملعام

اتدللاظبنللوبزظبنسللحملعدةظإلتىللدةظخدرللمظبإلتدرللارظ، حملإلدتلل ظتللدخنظ للا ظظظظ،ابيتاث ظظ،اظبيتتفاللمظظ،اجللوزظبنللدًس
تىللدةظب درللمظ،دلل إلاظاإلفسللومظظامظإلبنللحملزةظبيتاحملاللظظظاظ ظميدلل ظعللد احملظظظظ،بنللوبزظبنسللحملعدةظإلتىللدةظخدرللمظبإلتدرللار

 للدرحملتظبإليللحامظ لل  ظبإل والل ظاب للدرحملتظبيتخللذمظدللحمليتج صةظابيتزااللمظالليظردمللرظردللوانتظعفحمل.للذظظستظب
اس لللحملظاللليظرلللوبزظظظظ،بيتزاالللمظاللليظبنلللحملزةظبيتاحملالللامظإلتىلللدةظخدرلللمظبإليلللحمظظ،ظاظ ظميدللل ظعلللد ظب درلللمظبإليلللحام

ىللواظهبللحملظأج للصةظبإلداإلللمظإلراححمل مللمظعرلل ظامحمل للمظظدرللمظبإلفمحمل للمظبإللليتظتحملعدةظإلتىللدةظب درللمظ،ظااإلفسللومظستظخرسللظ
ًبتظظ، لل  ظرلل ظأاللرظعفحمل.للذاحملظعاللحمل ظبإلفمحمل للمظظ،بنللد ظ أرللحملظسدبظمتظباللت دباظتدللاظظظظاتدللاظبندللدبتظ،ظظ،ابإلسللاحمل

اتشللللدنظاسللللومظظظظ،ادحملالللل ظالللل  ظبنللللوبزظدبتظقااللللمظظ،اأداللللحملسظمجلللل ظبإلفضللللحمل تظظ،ابندىاللللحملتظظ،بنللللوبزظدحملنواللللدبت
ظإلتىدةظب درم ظحمليفظأاحملااظظبيفظعفيذظظاحمل،ظ  ااظميد ظعد ظرراوامظةظجماو ظبإلتدحملإلا 

ظةظبإلوظستظظااإلفسللومظظ ظظ،بإلتدللحملإلا ظبإلذ اسللامظإلتىللدةظب درللمظظحللدبتظب دوراللمظ  اللاظائدللدظةعفيللذظبيتجللًو
ادإلاظتسو ظبعتاحملزظدثمظر ظبيتاش مظب درامظعر ظبإلدفيذظبإلوشذيظةظأتزالمظب لدرحملت ظادالحملظتافلحملظالحملتىحمليفظظ

ظإل وا ظةظب درمظبإليحامظ،ظاعحملرنظبإلفمحمل مظةظخدرمظبإلفمحمل مظ حملندًسظاوظبيتاحملسظةظخدرمظبإلتدرارظ،ظاب
ابندلدبتظبنسلحملعدةظعرل ظتىلدةظب درلمظلظعفيلذبيفظظظظ،ابيتج لصةظظ،لظتدرضلمظب لدرحملتظظيذظبإلفضىحملتاميثنظعف

ظتىلواظبإلداإللمظإباشلحملءظبنولحملين اساضلحملوظبنولحملإلدظبإلدولمةظ قتفلحملءظظظظ،ر احمليفظةظبإلوحدبتظب دورالمظ،ظ و حملال ظبيتجلًو
ًتضلحمل ظتدرضت لحملبيتج لصةظاظ ابإلتوالل ظظظظ،اع زةظبااضلحملوظعرا لحملظظ،بندلدبتظبإلليتظتسلحملعدظعرل ظتىلدةظب درلمظ،ظاس ظب

ظظىلدةظخلدرحملوحملظأع ل ظإلدفيلذظبإلفضىلحملتاتظظ،جنلحملعظأاشل ت حملحملظنسحملعدةظبإلوحدبتظب دورامظعر ظسةظبات دبر 
ظأ امظدومةظةظت واقظحمحملاومظبإلتدحملإلا  ظ

  :دات احلكوميةفوائد التصنيف للتكاليف يف الوح  -اثلثاا 
ظتتااصظعارامظتيفا ظبإلتدحملإلا ظةظبإلوحدبتظب دورامظةحملظاريظ:ظظ

ًيظ،ظظ -1 ًالمظ لا ظبإلتفملارظبازب س ظردمرظبإلوحدبتظب دورالمظتىسلرظستظأقسلحملاظسزب
ًيظ،ظظ ادإلاظاسل نظعارالمظاسل ظبإلتدلحملإلا ظبنوحملشلذةظا لمظبنوحملشلذةظستظدلنظقسلرظسزب

ظبإلدلحملررنيظظةظدلنظقسلر درضلمظبندلدبتظب حمل.لمظتلاظ،ظدالحملظظاتظظ، ااظاترظ دالدظأجلًو
ًابتل ظظإلظظي ميد ظحيذظبإلتدحملإلا ظ مظبنوحملشذةظبإليتظ ظ  ًيظابحلدظرثلنظ ىسرظسزب

ًةظبإلدحملرم ظابإلياحملامظاب درحملتظبيتخذم ظظظ،بازب
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 ا ظةظظأالللظس ظحيللذظبإلتدلللحملإلا ظبنوحملشلللذةظعرللل ظب درللمظبنىدرلللمظابيتقسلللحملاظبإلللليتظظ -2
،ظممحملظجيدر حملظتدالنظعرل ظ سلنيظظظظتىدمي حملظاؤزيظستظا وإلمظبإلذقحملتمظعر ظأزبءظبيتقسحملا

 اع زةظدضحملءةظأزب  حمل ظظ،أعاحملهلحمل

ظظ،س ظالل وإلمظبإلذقحملتللمظعرلل ظبإلتدللحملإلا ظبنوحملشللذةظةظبيتقسللحملاظاللؤزيظستظرو للوعامظبإلذقحملتللم -3
 اقاحملسظدضحملءةظبيتزبءظإلدنظب درحملتظبنىدرمظ 

س ظحيلذظبإلتدللحملإلا ظابإلفضىلحملتظبنوحملشللذةظعرلل ظدلنظقسللرظاسلل نظعارالمظسعللدبزظبنوبعاللمظظ -4
  دورامظتدقمظاقذبظر ظبإلوبق  روحدةظببإلدحملرمظإل

سردحملااللمظبإلت  للا ظابإلذقحملتللمظإلت للواذظاتواللا ظاشللحملمظبإلوحللدةظب دوراللمظاأقسللحملر حملظرلل ظظ -5
ًامظبن  ل ظرل ظبإلضدرلي،ظاسجيلحملزظب  ذب لحملتظظظظ،خ  ظبإلتحدادظبإلدقاقظإلتدحملإلاض حمل ارىحمل

ا ىالللقظأقيللل ظبالللتضحملزةظرللل ظظظظ،ا دالللدظأالللوحملهبحملظندحملجلت لللحملظةظالللوانظ سلللنيظب درلللم
 دحملإلا ظبنيذا مظ بإلت

  :مقومات استخدام حماسبة التكاليف  -رابعاا 
 أساس االستحقاق:              -1

ً ظاللو ذظمجالل ظبإلواللحملانتظظظظظظظظظظ إلت واللقظحمحملاللومظبإلتدللحملإلا ظ ظتللدظرلل ظباللت دباظأاللحملسظب اللتحىحملوظ،ظاعتوللحمل
ظبيتاحملاامظابإل عرمظإلت واقظحمحملاومظبإلتدحملإلا ظ 

 حماسبة املوجودات الثابتة:   -2
 رظتشلدنظدولمظةظأتزالمظبإلوحلدبتظب دورالمظيتاشل ت حملظظوزبتظبإلثحملتتمظظة تر ظأاوبع حملظتسجس ظبنوظ
لظةثللنظعفيللذبيفظر اللحمليفظرلل ظعفحمل.للذظظظظلظب اللت  دحملتظظاس ظبإلفضىللحملتظبنسللتفض ةظهللل  ظبنوجللوزبتظظ،اخللدرحملوحمل
 .بإلتدحملإلا 
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 الفصل الثالث 
 ية، والوحدات احلكوميةنظرية احملاسبة يف كل من املشروعات االقتصاد
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 املبحث األول
 نظرية احملاسبة يف املشروعات االقتصادية

 “:”نظرية حقوق أصحاب املشروعنظرية امللكية الشخصية  -1
ظبنحملإلاماظةظبنشذاعحملتظبإلضذزالمظاشلذدحملتظبيتشل حملابظةبإلوحلدبتظب قتيلحملزامظبإلليتظتىلواظظظظظظظظظظ تدحملجلظبإلداراحملتع

اتلللدبًظتوالللحمل مظبنللل مجظيت ظاللل  ظبإلفمذالللمظتذدلللصظعرللل ظرلللحملإلديظبنشلللذا ظأدثلللذظرللل ظظظظعرللل ظب عتولللحملًظبإلش يلللي
ظتذداصاحملظعر ظبنشذا ظاضساظممحملظاؤزيظستظعاد ع:

ظإليحملح ظبنشذا   - ظروجوزبتظبنشذا ظرردحملظيف
 ر رواتظبنشذا ظةثنظبإلتصبرحملتظعر ظ.حملح ظبنشذا ظ  -

 معادلة امليزانية حسب هذه النظرية:       
ظسمجحمل ظب يواظظ–ردامظ=ظسمجحمل ظبيت.و ظ.حملةظحىووظبنظظظ

ظأيظساذبزظاؤزيظستظع زةظ.حملةظحىووظبنردام 
ظاأيظريذا،ظاؤزيظستظاىيحمل ظ.حملةظحىووظبنردام 

ًةجظبإلضرتةظبنحملإلام –.حملةظحىووظبنردامظآخذظبندة ًتاظةخسحمل ظ.حملةظحىووظبنردامظأا ظبندةظ=ظ.حملةظ
ظنض لللواظظرظبإللللذتاظأيظستظع زةظ.لللحملةظحىلللووظبنا لللد،ظبنشلللذا ظب قتيلللحملزيظستظتدملللاظظظظظظظظظظ ردالللمظا ىلللحملظيف

ظعرلللل ظدإلللللاظارتدللللصظباتاللللحملاظبةحملاللللومظحسلللل ظالللل  ظبإلفمذاللللمظعرلللل ظقاللللحملسظبنوجللللوزبتظظظظالللل  ظبإلفمذاللللم  اتفللللحملءظيف
اب إلتصبرللحملتظب حمل.للمظانشللذا ظرلل ظأجللنظبإلو.للو ظستظأ للذظبإلداراللحملتظبنحملإلاللمظخلل  ظرللد ةظةاللفمجظعرلل ظ.للحملةظظ

ظنيج حىووظبنردامظة ذاةظبنحملإلد
ًأسظبنللحمل ظميثللنظردمللرظحىللووظبنرداللمظعللحملزة،ظسد ظ لل  ظالل  ظبإلفمذاللمظتللو ذظبندرورللحملتظبإل عرللمظظظظظظظظظظ داللحملظأ ظ

ًأسظبنحمل ظإلرحضحملظظعرااظاتسا ظ ظ “بإلتفاام”ع ظ
 نظرية الشخصية املعنوية: -2

ًة،ظحالللاظًدلللصتظعرللل ظظ -   لللذتظاللل  ظبإلفمذالللمظاتا لللمظ تسلللحمل ظرردالللمظبنشلللذا ظاباضيلللحملهلحملظعللل ظبازب
ظساظسدظادد ظش يامظرستىرمظدبتظداحمل ظرحملزيظظظظأاظردفوي بنشذا ظاض

ًأسظبنللحمل ظميثللنظأرللوب ظبنسللتثاذا ظبإللل ا ظاللر:ظبنللحملإلدو ظابإلللدب فو ،ظظ - ظهللل  ظبإلفمذاللمظ لل  ظاادللنظ ا ىللحملظيف
 اتفحملءظعرااظ   :
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ظردحملزإلمظبناصباام:ظبيت.و ظةبنوجوزبتجظ=ظبن حملإلا ظ
ظدامظ+ظبإلدب فو  =ظحىووظبنرظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ حملنوجوزبتظافحملظرراظإلراشذا ظاإلا ظيت.ححملتا 
ظإل إلاظ حمل:ظظظظظظظ ظعر ظبنوجوزبتظحااظتىسرظستظقسانيظتودحملظيف ظأرحملظبن حملإلا ظ تاثنظبإلتصبرحملظيف
ظحىووظبنسحمل نيظةظبنوجوزبت  -أ
ظبإلتصبرحملتظحمدزةظعر ظبنشذا ج  -ب  حىووظبإلدب فنيظةظبنوجوزبتظةاتئدد 

ظهللل  ظظظظظظظظظ بإلفمذاللمظ لل  ظبهلللد،ظبإلذ اسلليظإلراشللذا ظاللوظساتللحملنظبإلللدخنظةااإلتللحمل ظ لل  ظبةحملاللومظاللرتدصظظظظتودللحملظيف
ظعر ظ دادظبإلدخنظبنتحمل ظإلراستثاذا ظةبنسحمل نيظابإلدب فنيجظاات دباظقحمل امظبإلدخن 

ًةظعل ظ ذالقظبنىحملترلمظتلنيظظظظظظظظظظ اةظ نظال  ظبإلفمذالمظ  الاظميدل ظبإلتو.لنظستظ.لحملةظبإللذتا،ظأاظ.لحملةظب سلحمل
ظاذبزبتظابنيذا حملتظااإلتحمل ظ   :با

ظ ا للحمل ظداللحملظأ ظظظظظظظظظظ ًةظالئدللاداظاىيللحملظيف .للحملةظبإلللذتاظائدللداظع زةظةظقااللمظروجللوزبتظبنشللذا ،ظاس ظ.للحملةظب سللحمل
ظةظجماوعمظب إلتصبرحملت  ظأاحملااحملظيف ظًأسظبنحمل ظميثنظعفيذبظيف

ًامظب دورام؟ظظظظظظظ ظانظتف وقظامذ تظبةحملاومظبنحملإلامظعر ظبإلوحدةظبازب
ً اساتنيظ حمل:ظظظظظظظ ظامذ تظبةحملاومظبنحملإلامظحو ظاى تنيظ ظتتاحًو

ًة  -أ ظتش انظبإلواحملانتظبنحملإلامظإلرتو.نظستظ.حملةظبظإلذتاظأاظ.حملةظب سحمل
 ًأسظبنحمل ظاوظعفيذظأاحملايظ ظتدظر ظتوب ذ ظةظأيظاحدةظبقتيحملزام  -ب

ظعرااظ   ظبإلفمحملاظبةحملاليبظيتالمظاحلدةظبقتيلحملزامظجيل ظتيلاااظظظظظظظظ اظااتلحملنظبإلوالحملانتظبنحملإلالم،ظاداضالمظظاتفحملءظيف
ظتش ار حمل،ظاأا ظقاحملسظأاش ت حمل،ظاعذهظاتحمل  ظأعاحملهلحمل 

ًأسظبنلحمل ،ظظظظظظظظظظ ًزالحملظرل ظ ًامظب دورامظ ظود،ظستظ ىاقظبإلذتا،ظا ظتسلتادظروب ان حملظدحملا ظبإلوحدةظبازب
ًاللمظب دوراللمظاقاحملالل حملظاس   ًاللحمل،ظيت ظاللد،ظظ ىللدظ شللر ظالل  ظبإلفمللذ تظةظتشلل انظأعاللحمل ظبإلوحللدةظبازب حمل

بإلوحللدةظب دورالللمظاللوظتىلللدةظب للدرحملتظإلر ا لللًو ظاإللل إلاظ ظاوجلللدظتذداللصظعرللل ظساذبزبوللحملظاريلللذا حملتظدلللنظظ
ًامظتتوفحملاحملظبإلداإلمج  ًامظتاف احملظةبن رظ ىاقظخدرم،ظأاظ رسضمظسزب ظزب ذةظارىحمل

ًامظب دورامظتىسرظست: ظبإلوحدبتظبازب
ظت،ظارثحمل ظدإلاظزب ذةظ ذاومظبإلدخن احدبتظ يارام:ظاتدو ظبااذبزبتظأداظر ظبإلفضىحمل -أ

ًجالللمظظ -ب ًةظبإلدبخرالللم،ظب حمل احلللدبتظ لللمظ يلللارام:ظاتدلللو ظباالللذبزبتظأقلللنظرللل ظبإلفضىلللحملت،ظارف لللحملظاعب
      بخل ظظظ

ًامظ  ااظااحد ظرحملظاري:ظظظظظظظ ظإلوظب رت فحملظسردحملاامظت واقظا  ظبإلفمذ تظعر ظبإلوحدةظب دورامظبازب
ًاللمظتللنيظبااللذبزبتظابنيللذا حملتظةب • ًةظظبنىحمل ًاللمظ للمظرف ىاللمظإلدللنظسزب إلفضىللحملتجظعلل ظدللنظاحللدةظسزب

ًاحملظتلحامظةظاوانظ ىاقظبااذبزبتج   ةتسو ظعداظاجوزظع قمظتنيظبإلفضىحملتظاعتوحمل
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ًأسظرلللللحمل ظإلروحلللللدبتظظ • ًزظأاحملاللللليظةظبإلوحلللللدبتظب قتيلللللحملزام،ظتافالللللحملظ ظاوجلللللدظ ًأسظبنلللللحمل ظرلللللو
الل  ظبإلفمللذ تظ للمظاللراامظظظظب دوراللمظ ظااإلتللحمل ظ لل  ظعاراللمظتشلل انظبإلواللحملانتظبإللليتظتىللواظعرا للحمل

 بإلفتحمل  ظس ظ وى ظعر ظبإلوحدةظب دورام 

ظ
 

 املبحث الثاين 
 نظرية األموال املخصصة يف الوحدات احلكومية )النظرية التقليدية( 

توفلل ظبةحملاللومظب دوراللمظبإللليتظتسللت داظةظحسللحملاتظبنوبعاللمظبإلدحملرللمظإلرداإلللمظامذاللمظرسللتىرمظامللذبيفظستظظظظظظظظظظ
مظبإلللليتظتىلللداظخلللدرحملتظعحملرلللمظإلرشلللد ظ ظولللد،ظستظ ىالللقظبإللللذتا،ظعرللل ظعدللل ظظبخلللت ،ظأالللدب،ظب دورلللظ

ً اسلللليظستظ ىاللللقظبإللللذتا ظاادتاللللدظتضسلللمظبيتاللللحملسظبإلدرالللليظظ بنشلللذاعحملتظب قتيللللحملزامظبإلللليتظوللللد،ظتشلللدنظ
ًالللمظب دورالللمظظ ًالللمظب دورالللمظعرللل ظامذالللمظبيترلللوب ظبن ييلللم،ظ حملإلوحلللدةظبازب إلراححملالللومظةظبإلوحلللدبتظبازب

فوالللمظرسلللتىرم،ظيت ظبإلش يللامظبندفوالللمظالليظإلرداإللللمظأبدار لللحمل،ظاإلللا ظإللللدا حملظرض لللواظظإلاسلل ظهللللحملظش يللامظرد
ً،ظعرالا،ظظ ًأسظرلحمل ظانض لواظبنتدلحمل .حملةظبإلذتاظابنذدصظبنحمل ظبندذا،ظةظبإلفشحملمظب حملاب،ظداحملظأ حملظ ظةتراظ

بهظظاةلللحملظأ ظاشلللحمل  حملظاتوقللل ظعرللل ظرلللحملظخييللل ظهللللحملظرللل ظبعتالللحملزبتظةظبنوبعالللمظبإلدحملرلللمظإلرداإللللمظإلتحىالللقظأ لللذظ
اأاللللدب،ظحمللللدزة،ظا.للللاحملامظبنللللحمل ظبإلدللللحملاظاتوللللحمل ظبيتاماللللمظابإلىللللوبانيظابإلرللللوب اظب دوراللللمظ لللل  ظامذاللللمظبيترللللوب ظظ

ًامظب دورام  ظبن ييمظتت ءاظر ظخيحمل  ظبإلوحدةظبازب
سدظقحملرلل ظبإلر فللمظبإلىوراللمظإلراححملاللومظب دوراللمظةظبإلللو  تظظظظ1951اقللدظ  للذتظالل  ظبإلفمذاللمظعللحملاظظظظظظظظظظ

داتظ االللحملظتدلللدظامذالللمظتىرادالللمظإلراححملالللومظب دورالللمظظظظ-بنتحلللدةظبيترذادالللم إب.لللدبًظامذالللمظبيترلللوب ظظ-بإلللليتظعلللئ
ًالللم ظاتتاالللصظبآلاثًظبةحملالللوامظبإلدراالللمظهلللل  ظبإلفمذالللمظظ بن ييلللمظأاحملالللحمليفظعراالللحمليفظإلراححملالللومظةظبإلوحلللدبتظبازب

ظبإلتىرادامظةحملظاري:
ظبإلتىرانظر ظأ امظامذامظبإلش يامظبندفوامظبنستىرم  -
 حامظباحيحمل امظةظس  حملًظاتحمل  ظبإلفشحملمظب قتيحملزيظإلروحدةظبةحملاوام ظظظظظبإلرتداصظعر ظبإلفحمل -

 ا  ظتدذا ظإلروحدةظبةحملاوامظأدثذظ و يف  -

 

ظالوحدة احملاسبية:ا وىحمليفظإلتراظبإلفمذامظتدذ،ظظظظظظظظظ
ًزظإلتلزالمظاشلحملمظردلنيظحالاظادلو ظبالت دباظترلاظبيت.لو ظظ”أب حملظةثن:ظجماوعمظر ظبيت.لو ظظظظظظظظظ ابنلوب
ًزظرىادبيفظإلتحىاقظبإل ذهظبإل يظخيي ظر ظأجراابنوظ ظ“ ب

 وترتكز نظرية األموال املخصصة على املبادئ التالية:ظظظظظظظ
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ًزظاباردلللحملانتظأاظب لللدرحملتظظظظاألصـــول: - الللترظبإلفملللذظستظبيت.لللو ظعرللل ظأالللحملسظأ لللحملظجماوعلللمظرللل ظبنلللوب
شللتانظبيت.للو ظرلل ظظب قتيللحملزامظباادللمظإلللدمظبإلوحللدةظبةحملاللوامظ اللت دبر حملظةظ ىاللقظأاللدب  حملظ،ظات

ًة  ظبإلوج مظبإلفمذامظعر ظجماو ظبااذبزبتظبنىد
ًزالحمل،ظاتل إلاظتشلتانظب يلواظعرل ظظاخلصوم - :اةثنظقاوزبيفظعر ظبالت دباظأ.لو ظبإلوحلدةظبةحملالوامظاروب

 سمجحمل ظب عتاحملزبت 

تدللدظبااللذبزبتظابنيللذا حملتظتللد ىحملتظاىداللمظرلل ظبإلوحللدةظبةحملاللوامظاسإلا للحمل،ظظاإليــرادات واملصـــروفات: -
تؤزيظاتا ت حملظبإليحمل امظستظبإلتوبع ظب سحمليب،ظا ظاوجدظحسلحملبظميدل ظأ ظاذحلنظسإلالاظبإلضلذوظتلنيظظحااظ

ًامظتيض ظةظ حملامظبإلسلفم،ظا ظتذحلنظرل ظالفمظستظظ بااذبزبتظابنيذا حملت،داحملظأ ظأ.و ظبإلوحدةظبازب
 أخذم ظد إلاظتذحنظع زةظبااذبزبتظعر ظبنيذا حملتظستظب صافمظبإلدحملرمظةظ حملامظدنظافم 

 دحملإلتحمل :ظظاملعادلةاتدو ظمعادلة املوازنة:  -

ًز  ًزظبن ييم=ظبإلىاوزظعر ظبات دباظتراظبيت.و ظابنوب ظبيت.و ظابنوب
 االهتمام ابلناحية اإلحصائية يف التقارير احملاسبية: -

وترظامذامظبيتروب ظبن ييمظاإلفحملحامظباحيحمل امظباتاحملرحمليفظدومبيفظةظتلو مظبندرورلحملتظبإلليتظتسلحملعدظعرل ظظ
ظدرظعر ظدضحملامظتراظبإلوحدبت ب 

ــادئ واإلجـــــراءات: قحملرللللل ظبإلر فلللللمظبإلىورالللللمظإلراححملالللللومظب دورالللللمظةظبإللللللو  تظبنتحلللللدةظبيترذادالللللمظظاملبـــ
ظتو  ظجماوعمظر ظبنوحملزئظاباجذبءبتظداحملظاري:1951افم
 املبادئ العلمية: -أوالا 
ًام أ ظااعظامحملاظحسحملاتظب دورمظردمظبإلتصباظبإلوحدةظاإلىوبانيظابإلروب اظابا - ظجذبءبتظبازب
بإلسفدظبإلىحملاوينظأقومظر ظبإلسفدظبةحملايبظ ااحملظخيت ظاإلىوبعدظبن  امظإلرت والقظةظاملحملاظحسلحملاتظظ -

 ب دورم 

أ ظاىواظامحملاظحسحملاتظب دورمظعر ظرودأظبإلىادظبنصزان،ظاجيل ظأ ظاشلتانظةظبااوعلمظبإلد رتالمظظ -
سظرر لل ظجبحملالل ظجماوعللمظرلل ظظعرلل ظز للرتظأاللتحملدظعللحملاظاللترظ اللاظتسلل انظبإلداراللحملتظدحمل للمظعرلل ظأاللحمل

 بإلس  تظبنسحملعدة 

 أ ظاترظتىسارظب عتاحملزبتظةحملظات حملتقظر ظبإلتىسارظبنتو ظةظبنوبعامظبإلدحملرمظإلرداإلم  -

 أ ظتتوب ذظإلدنظبعتاحملزظر ظب عتاحملزبتظجماوعمظرتوبعامظر ظب سحملات  -

خيلليظإلتضحمل.للانظبندللحملر تظبنحملإلاللمظاب سللحملاتظبإللليتظتللف ظعرلل ظسعللدبزا - حملظبإلتدرااللحملتظظسعللدبزظالل نظات
بنو لللوعمظنتحملتدلللمظتفضاللل ظبنوبعالللم،ظاظادلللدظرشلللذا ظبنوبعالللمظتدلللدظبعتالللحملز ظجلللصءبيفظأاحملالللاحمليفظرللل ظبإلفملللحملاظظ

ًام   بةحملايبظإلروحدةظبازب
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ًالللم،ظظ -  ظتوجلللدظع قلللمظالللووامظتلللنيظريلللحملزًظبنتحيللل تظأاظقاا لللحملظبإلللليتظةثلللنظسالللذبزبتظبإلوحلللدةظبازب
 اذبزبت ابنيذا حملتظبإليتظةثنظتدرضمظب يو ظعر ظا  ظبا

 جيا ظبيتاحملسظبنتو ظةظسرسحملمظب سحملاتظتنيظبيتاحملسظبإلفىديظاأاحملسظب اتحىحملو  -

ًالمظرولدأظحسلحملبظب الت مظإلأل.لو ظبإلثحملتتلمظاملذبيفظستظأ ظبيت لذبهظبإلليتظالترظظ -  ظتتو ظبإلوحلدبتظبازب
ًاللمظإلألاللوحملبظظ رلل ظأجر للحملظحسللحملبظب اللت مظةظبإلوحللدةظب قتيللحملزام،ظ ظتتللوب ذظةظبإلوحللدبتظبازب

 حملإلام:بإلت

ًاللمظأباللاظظ • جماوعللمظرلل ظب للدرحملتظبنت ادللمظبإللليتظاىتفا للحملظظ”اللترظتدذالل ظبيت.للنظةظبةحملاللومظبإلت حمل
د ظب الللت مظاضىللمظرللل ظاضىلللحملتظظ“بنشللذا ظتىيلللدظباللت  هلحملظةظعاراحملتلللاظبااتحملجالللم ،ظاعراللاظالئدلللا

 ساتحملنظبااذبزبت 

ًامظب دورامظ  يظبنتحي تظبنستحىمظقحملاوانيفظ ظإلتراظبإلوحلدبت،ظظأرحملظساذبزبتظبإلوحدبتظبازب
ًتوحملمظتنيظتراظبااذبزبتظابيت.و   ظاإلا ظافحملمظب

اددظحسحملبظب ات م،ظر ظبإلفحملحالمظبإلتاوارالم،ظاالارمظإلت فال ظجلصءظرل ظبإللذتاظإلتدلوا ظبنلحمل ظظ •
بإلللل عاظإلتادلللنيظبنشلللذا ظرللل ظبالللتودب ظبيت.لللنظبإلثحملتللل ،ظعفلللدرحملظاسلللت راظأاظاتىلللحملزا،ظأب.لللنظظ

ًالللمظ الللترظبالللتودب ظأ.لللوهلحملظبإلثحملتتلللمظأاظظآخلللذظإللللاظبإل حملقلللمظبااتحملجالللمظاضسللل حمل،ظأرلللحملظبإلوحلللدظ بتظبازب
 هداداحمل،ظاةو ظر ظب عتاحملزبتظبنحملإلامظبن ييمظهل  ظبإل حملامظةظروبعات حمل 

ًيظادللدظباللتودحملزظب اللت مظباالل ظرلل ظظ • عفللدظسعللدبزظبنذدللصظبنللحمل ظإلراشللذا ظبإليللفحملعيظأاظبإلت للحمل
 بإلىاامظبإلد رتامظإلأل.نظةفصإلمظتىوةظز رتيظإل إلاظبيت.ن 

 بإلفمحملاظبةحملايبظبحتاحملجحملتظبجل حملتظبن ترضمظر ظبإلواحملانتظبةحملاوام أ ظاريبظظ •

 اإلجراءات: -اثنياا 
ًتوحمل حملتظةعىدظبإلفضىمجظخياحمليفظعر ظب عتاحملزبتظبةدزة  -  أ ظاترظتس انظب 

ًامظجماوعمظرستفدامظتشان: -  أ ظاتوب ذظإلدنظاحدةظسزب

 جماوعمظر ظبنستفدبتظابإلفاحملدن  ▪

 جماوعمظز حملتذظبإلىادظبيتا   ▪

 اوعمظز حملتذظبإلىادظبإلف حمل ي جم ▪

 بإلىوب رظبنحملإلام  ▪

 بإلتدرااحملتظبةحملاوام  ▪

خيالمظأاظظ - ًالمظات ًاذظزا ًاذظبنحملإلامظع ظبإلفشحملمظبنحمل ظإلروحلدبتظب دورالم،ظةظتىلحمل أ ظاترظسعدبزظبإلتىحمل
   ا ام 

أ ظاتللوب ذظامللحملاظإلراذبقوللمظبإلدبخراللمظا للد،ظستظهص للمظبإلوبجوللحملتظبإللليتظاىللواظهبللحملظبنو ضللو ظتشللدنظظ -
وىللحمليفظ  للمظرذاللورم،ظةللحملظاسللحملعدظبإلوحللدةظبةحملاللوامظعرلل ظبةحمل مللمظعرلل ظبيت.للو ظبإللليتظتتدللو ظظزقاللقظ ظ
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ىلمظهبلحمل،ظاةلحملظاسلحملعدظعرل ظتل ةظاقلو ظبيتخ لحملءظظرف حمل،ظابإلتحىلقظرل ظ.لحمظبإلوالحملانتظبةحملالوامظبنتدر ظ
ظاقوع حمل،ظابإلدانظعر ظتيحاح حمل    ظ،بنىيوزة  ابدتشحمل،ظتراظبيتخ حملءظ ًو

ظ
 املبحث الثالث 

 االعتمادات املخصصة يف احملاسبة احلكومية )النظرية احلديثة(حماسبة 
 :ومضموهنا مشول النظرية -أوال ا 
املللذبيفظستظأ الللمظبنوبعالللمظبإلدحملرلللمظإلرداإللللمظةظحالللحملةظبإللللدا ظةظتىلللدةظب لللدرحملتظبإلدحملرلللمظإلرشلللد ظاعارالللمظظظظظظظظظظ

ًةظتذشللللادظبااضللللحملوظبإلدللللحملا،ظا ضللللااظع للللصظبنوبعاللللم،ظ ىللللدظتذدللللصظبات اللللحملاظبنفماللللحملتظبن فاللللمظظبإلتفااللللم،ظا للللذا
إلراححملاومظةظس.لدبًظبندلحملامظبإلداإلالمظإلراححملالومظب دورالم،ظتدلدظأ ظدلحمل ظال بظب اتالحملاظافحيلذظةظبةحملالومظظ

رلللل ظعللللحملاظظ ًتظترلللاظبندللللحملامظتللللدءبظيف ،ظاتلللل إلاظظ1987بنحملإلالللمظبن وىللللمظةظبنشللللذاعحملتظب قتيللللحملزام ظاقللللدظ.للللد
ظحرلللل ظحمللللنظبإلفمذاللللمظبإلتىراداللللمظإلراححملاللللومظظ  للللذتظبإلفمذاللللمظب داثللللمظةحملاللللومظب عتاللللحملزبتظبن ييللللمظبإللللليت

ظب دورام 
ًزظإلتلزاللمظاشلللحملمظردللني،ظاادلللو ظظظظظظظظظظ تىللواظامذاللمظبيترلللوب ظبن ييللمظعرلل ظأ ظ يللل ظجماوعللمظرللل ظبنللوب

ًزظرىادبيفظاإل ذهظبإل يظ ي ظر ظأجرا  ظبات دباظا  ظبنوب
ًزظأاظبعتاللللحملزبتظإلرتدوللللمظعلللل ظبيترللللوب ظبإللللليتظ يلللل ظإلتظظظظظظظظ حىاللللقظ للللذهظردللللني،ظظ اسللللت داظإلضللللتظرللللوب

ًزظا ىلحمليفظإلرىالوزظبإلليتظتضلذهظعرل ظظ ااست داظإلضتظبات دبرحملتظإلرتدومظع ظبيتاش مظبإليتظتفضقظ ا لحملظال  ظبنلوب
ظبات دبر حمل 

ًالللمظظظظظظظظظظ أرلللحملظباالللذبزبتظابإلفضىلللحملتظ وىلللحمليفظهلللل  ظبإلفمذالللمظ  للليظتدلللاظعللل ظبإلتلللد ىحملتظبنحملإلالللمظرللل ظبإلوحلللدةظبازب
ظاسإلا حمل 
ًاحملظرلللحملظظ لللحملااذبزبتظبإلدحملرلللمظإللللا ظرظظظظظظظظ ًالللمظةظبااتلللحملنظابإلواللل ،ظاإلدللل ظريلللد ًاحملظج لللوزظبإلوحلللدةظبازب يلللد

ًا ظ ظةثنظتدرضلمظج لوزظبإلوحلدةظةظالوانظب يلو ظعرل ظسالذبز،ظظ ًاوا،ظابنيحمل تضذ اظبإلداإلمظر ظ ذب  ظا
ًزظبإللليتظتدللداحملظبإلداإلللمظإلداضللحملوظرف للحملظعرلل ظب للدرحملتظبإلدحملرللمظا ىللحمليفظإلرىللوبانيظابإلرللوب اظظ اإلدف للحملظجماوعللمظرلل ظبنللوب

يللل ظبنحملإل ًتولللحملمظتلللنيظرلللحملظ ئ ًبتظابإلتدراالللحملتظب دورالللم،ظارللل ظبظ للل ظاوجلللدظب ًالللمظرللل ظظالللمظابنفشلللو راظبإلوحلللدةظبازب
ظساذبزبت،ظاتنيظرحملظتىواظتيذ اظر ظبعتاحملزبت 

ًاللمظتللوز ظرللحملظ يللراظرلل ظساللذبزبتظةظب صافللمظبإلدحملرللمظإلرداإلللم،ظاتسللح ظرللحملظارصر للحملظرلل ظظظظظظظظظظ  حملإلوحللدةظبازب
ًةظبنحملإلاللمظ سللحملهبحملظةظبنيللذ، ظاتلل إلاظميدلل ظ داللدظظأرللوب ظإلداضللحملوظبإلدللحملاظرلل ظب عتاللظ حملزبتظبإللليتظتوزع للحملظاعب

ًامظب دورامظر ظاج مظامذظبةحملاومظب دورام  ظبإلساحملتظبإلذ اسامظإلروحدةظبازب
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إلا ظهل  ظبإلوحدةظش يامظردفوامظرستىرم،ظ فشحمل  حملظإللا ظرسلتى يف،ظاإلدفلاظاشلحملمظرلذتو ظاإلتدراالحملتظظ -
ًةظبنحملإلام   بنحملإلامظإلوعب

 دةظ ظود،ظستظ ىاقظبإلذتا أ حملظاح -

ًزظبإلفىدالمظبنت لدزةظالفو يفظظ - ًأسظرحمل ظرستثاذظإلروحلدة،ظاإلدل ظاشلحملمظبإلوحلدةظادتالدظعرل ظبنلوب  ظاوجدظ
 بإليتظ دزاحملظتىداذبتظروبعامظبإلداإلم 

ًةظع ظتد ىحملتظرحملإلامظر ظبإلوحدةظاسإلا حمل  - ًاض حملظعوحمل  س ظساذبزبتظبإلوحدةظاريحمل

ظ  ظبإلوحدةظتتاثنظةظبآليت:اإل إلاظ   ظر امظبةحملاومظع ظاظظظظظظظ
خييظإلروالحملانتظبنتدر ظ • ًقحملتامظاد  حملظبةحمل ممظعر ظبنحمل ظبإلدحملاظتتاثلنظةظبإلت اال ظبإلتلحمل ىلمظاإلفشلحملمظظر امظ

اللاظتللت ءاظرلل ظ وادللمظبإلفشللحملمظب دللوري،ظاس وللحملتظظ ب دللوريظااللت دباظز للحملتذظسحيللحمل امظتيللارظظ
قوبعلدظبنذبقولمظبإلدبخرالم،ظارذبجدلمظظاروجوزبوحملظةظحسحملاتظاز حملتذظخحمل.م،ظابتولحمل ظظظظحىووظب دورم

ًاللمظعرللل ظ للرتبتظرفتمالللمظهبللد،ظبإلتحىلللقظرلل ظقحملاواالللمظظ ًاللمظبإلللليتظتدللداحملظبإلوحلللدبتظبازب ًاذظبإلدا بإلتىللحمل
ظبإلتيذ حملتظبنحملإلامظإلروحدبتظب دورام 

تللو مظبإلواللحملانتظبإل عرللمظ  للحملدظبإلىللذبًظبنفحملالل ظةظبإلوقلل ظبنفحملالل ،ظابنسللحملعدةظةظسعللدبزظبنللوبعانتظظ •
 وبتظبنىورم بإلدحملرمظإلرسف

ً،ظعرا للللحملظةظبةحملاللللومظبنحملإلاللللم،ظاةظبةحملاللللومظب دوراللللم،ظبنو للللوعام،ظظظظظظظظظظ ارلللل ظبنوللللحملزئظبيتاحملاللللامظبنتدللللحمل
ابيت اللمظبإلفسللوام،ظابإلللتحضتظابإلثوللحملت،ظابا يللحمل ظا ماللحمل،ظارلل ظدإلللاظ لل  ظعللدزبيفظرلل ظبنلللحملرنيظهلللحملظرضللحملاارظظ

ظحملاومظظبنحملإلام خمترضمظعفدظتدذاض حملظةظبةحملاومظب دورامظعف حملظةظبة
ظافحملمظاودمظعفحمل.ذظأاحملاامظعر ظبيتقنظجي ظ حي حملظةظا بظبإليدزظااي:ظظظظظ

 الوحدة احملاسبية: -1
عالمظظب”احدةظحمحملاوامظاردفوالمظهللحملظجماوعلمظحمحملالوامظرتوظعر ظأااظظظاملال يف احملاسبة احلكوميةمتظتدذا ظظظظظظظظظ

ًزظبإلفىدالللللمظا مالللللحمل،ظادلللللنظب إلتصبرلللللحملت،ظاب حتاحمل ظ الللللحملت،ظاب الللللتحىحملقحملت،ظاب ىلللللووظبإلللللليتظمتظظتسللللل نظبنلللللوب
،ظ دلنظرلحمل ظظ“ ياي حملظإل ذهظأزبءظاشحملمظردني،ظأاظ ىاقظأادب،ظردافمظا ىحمليفظإلرىوبانيظب حمل.مظأاظبإلروب ا

ً.لللادظظ لللاظأالللتحملدظعلللحملاظاددللل ظب إلتصبرلللحملتظعرللل ظبيت.لللو ظا ميثلللنظجماوعلللمظرتوبعالللمظرللل ظب سلللحملاتظأيظادلللو ظإلل
ًجللمظدوللمةظعلل ظدإلللاظظب عتاللحملزظابااللذبزبتظابإلفضىللحملت،ظااإلتللحمل ظ لل   ظريلل راظبنللحمل ظداللحملظمتظتدذاضللاظخيترلل ظإلد

ظبني راظبنست داظةظبةحملاومظبنحملإلام 
 ضللليظبةحملالللومظبنحملإلالللمظادلللدظبنلللحمل ظتوسلللحمل مظجلللصءبيفظرللل ظسمجلللحمل ظأ.لللو ظبنشلللذا ،ظاإللللا ظاحلللدةظحمحملالللوامظظظظظظظظظظ

ًةظظ ًاذالحملظبنفشلو تدلدظاحلدةظابحلدةإظأاظاحلدةظظرستىرم ظاعر ظبإلذ رظر ظتفو ظأاش مظبإلوحدةظبةحملاوامظ   ظتىحمل
ًاذظعر ظأاحملسظعدةظأروب ظروجوزةظهبحمل  ًامظتددظعدةظتىحمل ظحمحملاوام،ظار ظانحامظأخذمظجندظبجل مظبازب
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ًامظب يو ظعر ظأروب ظر ظريحملزًظردافم،ظاساضحملق لحملظةظأ لذبهظحملدزةظا ىلحمليفظإلرظظظظظظظظ ىالوزظظاعر ظبجل مظبازب
بن ييللمظإلوحللدةظحمحملاللوامظردافللمظأباشلل مظبإلوحللدةظا للذوظظاتتفللو ظب عتاللحملزبتظظظظابإلىوبعللدظبنضذا للمظاإلىللحملاو  

ظةوار حملظابنوبزظبإلىحملاواامظب حمل.مظهبحمل 
 املوازنة: -2

ًالللمظأزبةظإلرت  لللا ظابإلذقحملتلللمظاقالللحملسظبيتزبء،ظاتلللدخنظ لللا ظظظظظظظظظظ تسلللت داظبنوبعالللمظتوالللحمل مظبجل لللحملتظبازب
حملظدالللحملظةظبةحملالللومظبنحملإلالللمظرللل ظظبا لللحملًظبإلدلللحملاظإلرحسلللحملات،ظاإلراوبعالللمظةظبةحملالللومظب دورالللمظبيتالللدب،ظاضسللل 

ظا و ظبإلرتداصظعر ظجحملا ظبإلذقحملتم 
ظااوجدظعحملر  ظآخذب ظمياصب ظبةحملاومظب دورامظ حمل:ظظظظظظظ
ً ظاروب ىلمظبجل لحملتظبإلتشلذادامظظ - بجلحملا ظب حملابظاإلفضىحملتظةظبنوبعامظبإلدحملرمظايواظقحملاوانيفظة لذزظ.لدا

ظعراا 
ًخ ظبنوحملين جصءظدومظر ظساذبزبتظبنوبعامظاو ظعر ظرضذزب -  تظميد ظ ىاى حملظتدقمظرثنظهدادظ

ًجلللمظدولللمةظرللل ظبإلتلدلللدظبإلللليتظتصالللدظرللل ظزقلللمظبنوبعالللم،ظااذجللل ظظ ااإلتلللحمل ظ ضللليظ دالللدظباالللذبزبتظجنلللدظز
ب عرتب،ظاااذبزبتظابإلفضىحملتظةظبا حملًظبإلدحملاظإلراححملاومظب دورامظستظال  ظبإلدقلم،ظاا ىلحمليفظإلل إلاظظ

ًا ظعرللل ظأ لللحملظرسلللتحىمظةظظظظتلللترظردحملجللللمظباالللذبزبتظعرللل ظأ لللحملظحمىىلللم، اقللل ظسعلللدبزظظاتدلللحملجلظبنيلللحمل
أاللحمليفظ ل  ظبإلضلذوظتلنيظسالذبزبتظبنوبعالمظبإلدحملرلمظااضىحملولحملظجيدلنظرلدافحمليفظأاظزب فللحمليفظظظظبنوبعالمظاالترظتسل ار حمل 

ًةظعدل ظظ ً.لادظب عتالحملز،ظاعفلدظقالدظبإلاورالمظالترظب لرتبهظأالاظ سلحملبظبنوبعالمظبنوبعالمظسشلحمل  سحملبظ
ًا ظتدلو ظظب سحملاتظبإلضدرام،ظعر ظاوا ً.لدوحملظردافلم،ظابنيلحمل ًةظتدو ظأ نظبنثحمل ،ظبااذبزبتظبنىد

ً.دوحملظزب فم ظظظ ظأ
ا ظاللترظباللت دباظالل  ظظظظاميدلل ظأ ظاسلل نظإلدللنظبعتاللحملزظساللذبزبتظااضىللحملتظبنوبعاللمظيت للذبهظبإلذقحملتللم،ظظظظظظظظ

ظب سحملاتظإلرىذاهظ وارمظبيتجنظأاظإلأل.و ظبإلثحملتتم 
ًةظةظحسللحملاتظبنوبعاللمظتللد رتظبيتاللتحملدظابإلىللارظبإلضدراللمظةظظاةظ حملاللمظبإلضللرتةظبنحملإلاللمظ لل  ظظظظظظظظظظ مجالل ظبإلىللارظبنىللد

ظب سحملاتظب حمل.مظايتاتحملدظبإلدحملاظاترظسقضحملهلحملظةظحسحملبظروبعامظب عتاحملز ظظ
ًالمظإللدا حمل،ظظظظظظظظظظ ًامظتت والقظرلحملظالوبعيظبةحملالومظبازب ر ظانحامظأخذم،ظ ىدظتدأتظبإلددادظر ظبجل حملتظبازب

حملزةظرللحملظتفشلللظعرلل ظأاللحملسظب عتاللحملزبت،ظاالليظتسللت داظإلرذقحملتللمظعرلل ظبإلفضىللحملت،ظانفلل ظظ اللوبعانتظب دورللمظعللظ
ع زوللللحملظعلللل ظب عتاللللحملزبتظبن ييللللم،ظاقللللدظتللللدبظاب للللححمليفظةظبإلسللللفوبتظبيتخللللمةظأ ظرلللللحملرنيظبإلذقحملتللللمظعرلللل ظظ
ًاللمظظ بإلتدللحملإلا ظابإلو.للو ظستظأز ظرسللتومظرلل ظبإلتدرضللم،ظاقاللحملسظبيتزبءظأ.للوح ظحمللنظباتاللحملاظبجل للحملتظبازب

ًجللمظأدللاظرلل ظبإلدضللحملءة،ظأاظظظظسدبظاجللدت أبقللنظتدرضللمظرلل ظظً وللمظةظتىللدةظخدرللمظأ لللنظإلللدب ديظبإللللذب  ظتد
ارلل ظب  للوبتظبن اللمظةظباللت دباظالل بظبنلللاو ظاتاثللنظةظباللت دباظروبعاللمظبإلللابر ظظظظبإلدفحمل.للذظبنسللت درم 

 ظرلل ظظدلل عظابيتزبء،ظاالليظتللذتو ظتتحداللدظأاللدب،ظبإلللابر ظاسعللدبزظب عتاللحملزبتظعرلل ظأاللحملسظبإلللابر ،ظبإللل يظميئظ
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بإلىالحملسظ االحملظتدلدظنلدمظ ىاللقظبيتالدب،،ظاالد ظبالت دباظال بظبإلفللو ظرل ظبنلوبعانتظعرل ظبإلتدلذ،ظستظأ اللمظظ
ًام  ًةظتواحمل مظبجل حملتظبازب ًاذظبإلدبخرامظإلدزب ظا اضمظسعدبزظبإلتىحمل

 :أسس التسجيل احملاسيب -3
تولل ظبةحملاللومظب دوراللمظعللدزبيفظظتتولل ظردمللرظبإلوحللدبتظبهلحملز للمظستظبإلللذتاظأاللحملسظب اللتحىحملو،ظةظحللنيظتظظظظظظظظ

اتللترظبإلتو.للامظااللت دباظأاللحملسظب اللتحىحملوظظظظنظةاىللدي،ظباللتحىحملو،ظباللتحىحملوظردللد جرلل ظأالل ظبإلتسلل ا
دراحملظأرد ظدإلا؛ظادإلاظدوالاظاسلااظةىحملترلمظأدثلذظزقلمظتلنيظباالذبزبتظابإلفضىلحملتظب حمل.لمظاإلضلرتةظبةحملالوامظظ

ًامظبإلدارام ظظأااظ ظاست داظدحملر يفظس ظ ظ ظةظبناحمل
 االهتالك: -4

اددظب ات مظةظبةحملاومظب دورامظسجذبءظجي ظأ ظ ظاس نظةظب سحملاتظظرحملظوظالترظهفال ظاىدالمظظظظظظظظظظ
 اللتودب ظبيت.للو ظبإللليتظاللترظبات د للحمل،ظ لل دبظرللحملظمتظهفالل ظبإلفىداللمظإل اللت مظادللدظةظالل  ظب حملإلللمظاضىللمظاللترظظ

ظسعدبزظروبعامظهلحمل 
بإللليتظباللتضحملزتظظب اللت مظاللوظعاراللمظتوعالل ظتدرضللمظبيت.للنظعرلل ظبإلضللرتبتظظأرللحملظةظبةحملاللومظبنحملإلاللمظ لل  ظظظظظظظظظظ

ًامظ ظتؤزيظستظ ىاقظساذبز  ظرفا،ظاعر ظبإلدد ،ظ   ظبيت.و ظبإلثحملتتمظةظبجل حملتظبازب
ًالمظظظظظظظظظظ ابهلد،ظبيتاحملايظر ظب ات مظةظبةحملاومظبنحملإلامظاوظ دادظبإلدخن،ظاامذبيفظستظأ ظبجل لحملتظبازب

ًا ،ظ   ظعارامظب ات مظ ظ داظ ذ حمليفظردافحمليف  ظوترظتتحدادظ ظبإلدخنظارىحملترمظبااذبزبتظانيحمل
ًامظبإلدبخرالمظرثلنظ دالدظالدذظبإلوال ظإلت  المظظظظظظظظظظ ًبتظبازب اقدظحيتس ظب ات مظإلراسحملعدةظةظب حملدظبإلىذب

ًاللللمظجيلللل ظأ ظ ظاللللدخنظةظبا للللحملًظبإلدللللحملا ظظبإلفضىللللحملت،ظارلللل ظدإلللللاظ لللل  ظحسللللحملبظب اللللت مظإلأل للللذبهظبازب
ًام  ظإلرحسحملاتظبنحملإلامظةظبجل مظبازب

ظ:العمليات اليت يتم تسجيلهاظ-5
تدتادظبةحملاومظبنحملإلامظةظتس انظبيتحدب ظعر ظاجوزظعارالمظهللحملظرسلتفد،ظاعرل ظعدل ظدإللا،ظ ل  ظظظظظظظظظظ

ًنظظ اللمظقوللنظحللدا ظبإلداراللحملتظرلل ظ للذ،ظآخللذظخللحمل ًاللمظتسلل نظقللارظبنوبعاللمظةظب سللحملاتظبإلًذ بجل للحملتظبازب
ًام بإلوحدةظبا ظزب

ًةظةظردلحمل ظابحلد،ظظظظظظظظظظ الحمل،ظستظدإلا،ظأ ظبجلوبا ظبن ترضمظإلردارامظبإلوبحدةظ ظاترظتس ار حملظاإلللذا
ًام  ظاس حملظتوع ظعر ظب عتاحملزبتظأاظبإلوحدبتظبةحملاوامظبندوامظزبخنظبجل مظبازب

 االلتزامات الضريبية: -6
ًا ظا ماللظظظظظظظظظ ًالمظردضلحملةظرل ظ لذاومظبيت ًالحملظةظتيلاارظبيتاماللمظظس ظبجل لحملتظبازب حمل،ظاالؤزيظدإللاظستظ ذ

ًالمظإلاسل ظظ بةحملاوام،ظات واقظأال ظبةحملالومظرل ظزا ظبإلىالوزظبإلليتظتضذ ل حملظقلوبانيظبإلللذب  ،ظ حملجل لحملتظبازب
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ًأسظرحمل ظبإلوحدة،ظابتوحمل ظبنولحملزئظبةحملالوامظبإلليتظتلؤزيظستظ ضلااظ لذب  ظظ  حملجمظستظب حملدظسجذبءبتظمححملامظ
ًا ظبإليتظقدظتؤ ذظة ظبإلىوب رظبنحملإلام ظبيت

 القيم اجلارية: -7
ًاللللمظأاظبإلسللللوقامظأاظب اللللتودبإلامظيت.للللوهلحملظبإلثحملتتللللم،ظظظظظظظظظظ  ظوللللترظبةحملاللللومظب دوراللللمظااللللت دباظبإلىللللارظبجلحمل

ًاللحملظةظحسللحملاوحملظاقوب ا للحمل،ظادإلللاظعرلل ظعدلل ظبجلللد ظبإلللدب ذظةظبةحملاللومظبنحملإلاللم،ظحاللاظتللترظبن حملإلوللمظظ اس  حمل
ًاللمظ ظوللترظتىاللحملسظبإلللدخن،ظظإب  للحملًظالل  ظبإلىللارظهبللد،ظ سللني ظقاللحملسظبإلللدخن،ظاامللذبيفظستظدللو ظبجل للحملتظبازب

خيي  ًامظب دورامظاوظبيتاحملسظبإلتحمل ظ   ظبيتاحملسظبإلوحادظإلرتىوةظبنتو ظةظبإلىوب رظبنحملإلامظةظبجل حملتظبازب
ايتجللنظتو للااظأ للنظإلفمذاللمظب عتاللحملزبتظبن ييللمظاللاترظةةظبنوحملحللاظبإلىحملزرللمجظب للرتبهظجماوعللمظظظظظظظظظظ

رللل ظبإلدارالللحملتظةظجمرللل ظسحلللدمظبنلللد ،ظيت ظظت والللقظبإلفمذالللمظةظجملللحملإل ظبنلللد ظأاظبإلورلللد تظادلللو ظأدثلللذظظ
 و يف،ظاأقنظتدىادبيفظحااظافدًظاجوزظاحدبتظحدورالمظ حملال ظعل ظمجال ظبيترلوب ظاالتثفحملءظتدلاظجملحملإل ظظ

ظبند  
ظ:اهليكل التنظيمي للقطاع احلكومي العام وقطاعاته الفرعية -اثنيا ا 
 ظتىسللارظب قتيللحملزظستظق حملعللحملتظادللصعظ حمل للدةظب سللحملاتظيت للذبهظبإلتحراللنظب قتيللحملزيظرلل ظخلل  ظظسظظظظظظظظ

ظهاا ظبإلوحدبتظبنؤاسامظبنتشحملهبمظةظبيتادب،،ظاأاوب ظبإلسرومظر ظتدل حمل 
اةحملظأ ظبيتادب،ظب قتيحملزامظاا حمل  ظبإلسرومظإلروحدبتظب دورامظ ترل ظتشلدنظدولمظعل ظ مالحمل،ظظظظظظظظظظ

ةللحملظةظدإلللاظب للدرحملتظبإلضذزاللمظأاظب جتاحملعاللم،ظظظظاللر ظاخللدرحملتظ للمظاللوقامظاظةو هلللحملظظو محاللاظس للحملظتللفمرظتللظ
إلألاللذظاإلرا تالل ،ظإللل إلاظتتدوللدظاضىللحملتظعرلل ظب اللت  مظبإلف للحمل ي،ظداللحملظأ للحملظتداللنظةظجمللحمل ظبااتللحملنظ للمظظ
،ظظبإلسلللوقي،ظا لللمظردفالللمظتتوعاللل ظاسعلللحملزةظتوعاللل ظبإلثلللذاةظابإللللدخنظعللل ظ ذالللقظبإلللللذب  ظا مالللحملظرللل ظبإلتحلللوا ت

ظس حمل مظستظأ حملظتلرظ.فحملزاقظبإللاحمل ظأاظبإلتلرنيظب جتاحملعي 
ً اسيظرل ظاحلدبتظب دورلمظبنذدصالم،ظاحدورلحملتظبإللو  ت،ظظظظظظظظظظ ااتلإل ظبإلى حمل ظب دوريظبإلدحملاظتشدنظ

اب دورلللللحملتظبةرالللللمظس لللللحمل مظستظ.لللللفحملزاقظبإلللللللاحمل ظب جتالللللحملعيظبإلللللليتظتىلللللواظبإلوحلللللدبتظب دورالللللمظتضذ للللل حملظظ
ظابإلسا ذةظعرا حمل 

اميدللل ظتىسلللارظبإلى لللحمل ظب دلللوريظستظق حملعلللحملتظ ذعالللم،ظااتوقللل ظاللل بظبإلتىسلللارظعرللل ظالللو ظبإلتحرالللنظظظظظظظظظظظ
ابإلرتتاولللحملتظبنؤاسلللامظظظظبنذ لللوب،ظابحتاحملجلللحملتظاب لللديظبإلساحملالللحملت،ظاتلللوب ذظبإلوالللحملانتظابإلملللذا،ظب قتيلللحملزام

ظأاللمظ ذاىللمظإلتىسللارظبإلى للحمل ظب دللوريظستظق حملعللحملتظ ذعاللمظ ذاىللمظرثحملظظزبخللنظبإلورللد  دا إلاللمظجلاالل ظظا ظميدلل ظعللا
ظبيت ذبهظةظمجا ظبإلوردب ،ظإل إلاظاو. ظت ذوظتدارمظإلرتىسار 

ظا ي ظمجا ظبإلوحدبتظب دورامظةحملظ ا حملظ.فحملزاقظبإللاحمل ظب جتاحملعيظإلرى حمل ظب دوريظبإلدحملا ظظظظظظظ
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ا ااحملظارليظعلذهظإلر ادلنظبإلتفمااليظإلرى لحمل ظب دلوريظبإلدلحملاظاق حملعحملتلاظبإلضذعالم،ظدالحملظالوظ.لحملزًظعل ظظظظظظظظظظ
ظبنتحدةظعر ظاوانظبنثحمل ظ:ظاائمظبيترر

 احلكومات كوحدات مؤسسية:  -1
ًبتظظظظظظظظظظ ميد ظأ ظتو. ظبإلوحدبتظب دورام،ظعحملرم،ظأب حملظأاوب ظ ذادةظر ظبإلداحملانتظبإلىحملاواالمظتفشللظتىلذب

ااحملاام،ظاهلحملظار حملتظتشذادامظاقلحمل امظاتفضا امظعر ظاحدبتظرؤاسلامظأخلذمظةظرف ىلمظردافلم ظاتت رل ظظ
ب دورام،ظتو.ض حملظاحدبتظرؤاسام،ظتتلو ظرسلؤاإلامظتلو مظبإلسلر ظاب لدرحملتظإلرا تال ظظظبإلو حمل  ظبإلذ اسام

أاظإلألئاللذ،ظاةوار للحملظرلل ظبإللللذب  ظأاظبااللذبزبتظبيتخللذم،ظاسعللحملزةظتوعالل ظبإلللدخنظابإلثللذاةظتواللحمل مظبإلتحواللن،ظظ
ظابإلدانظاااتحملنظ مظبإلسوقي ظاعاورحمليف:

أاظبإلتحللوا تظظظظظظ،اللقظجوحملاللمظبإللللذب  إلللدمظبإلوحللدةظب دوراللمظعللحملزةظاللر مظتللدتمظبيترللوب ظعلل ظ ذظ -أ
ًامظر ظبإلوحدبتظبنؤاسامظبيتخذم ظظ ظباجوحمل

 تفضقظبإلوحدبتظب دورامظعحملزةظ   مظأاوب ظر ظبااضحملوظبإلف حمل ي: -ب

ًةظبإلدحملرلم،ظظ - تىواظبإلضئمظبيتاتظرل ظبإلفضىلحملتظعرل ظتلو مظخلدرحملتظمجحملعالمظجمحملاالمظإلرا تال ،ظرثلنظبازب
ظتدحملإلاض حملظر ظبإللذب  ظبإلدحملرم،ظأاظبااذبزبتظبيتخذم ابإلد حمل ،ظابإليحمظبإلدحملرم    بخل،ظات   ظ

تىلللواظبإلضئلللمظبإلثحملاالللمظرللل ظبإلفضىلللحملتظعرللل ظتلللو مظالللر ظاخلللدرحملتظجمحملاالللم،ظأاظأبالللدحملًظ لللمظدبتظز إللللمظظ -
ًاسظاةوهلللحملظرلل ظبإللللذب  ظأاظظ بقتيللحملزام،ظستظبيتاللذ،ظاتتحاللنظب دورللمظالل  ظبإلفضىللحملتظتشللدنظرللد

ًاللواظعرلل ظبيت للذبزظظبااللذبزبتظبيتخللذمظ ىاىللحمليفظيتاللدب  حملظب جتاحملعاللظ مظابإلساحملاللام،ظداللحملظميدلل ظ للذهظ
 بنستضادا ظر ظتراظبإلسر ظاب درحملت 

اتتلللإل ظبإلضئللمظبإلثحملإلثللمظرلل ظأرللوب ظحموإلللمظتللد  ظستظاحللدبتظرؤاسللامظأخللذم،ظردما للحملظرلل ظبيتاللذ،ظظ -
 هبد،ظسعحملزةظتوعا ظبإلدخنظأاظبإلثذاة 

تظخمترضللللمظظاميدلللل ظأ ظتوجللللدظةظبإلورللللدظبإلوبحللللدظعللللدةظاحللللدبتظحدوراللللمظةظحللللحمل ظاجللللوزظرسللللتو 
إلرحدورللم:ظحدورللمظرذدصاللم،ظحدورللمظا اللم،ظحدورللمظحمراللم،ظااا للحمل مظستظدإلللاظتشللدنظ.للفحملزاقظظ

ظبإللاحمل ظب جتاحملعيظاحدبتظحدورام 
 الوحدات احلكومية بوصفها وحدات منتجة:

ًا ظإللا ظهللحملظش يلامظظظظظظظظظظ ميد ظإلروحدبتظب دورام،ظشل حملظةظدإللاظشلل ظبيتالذ،ظأ ظةرلاظاتلداذظرشلحمل
ًالللمظت ىلللواظإباتلللحملنظبإلسلللر ظاب لللدرحملتظتلللد يفظرللل ظشلللذبءظاللل  ظبإلسلللر ظاب لللدرحملتظرللل ظبنفت لللنيظةظبإلسلللووظظبعتوحمل

ًةظبإلدحملرمظابإلد حمل ،ظايد ظتيفا ظتداظأالوب ظبااتلحملن،ظد اتلحملنظظ اااتثفحملءظتداظب درحملتظبجلاحملعام،ظدحملازب
حملالل ظظب للدرحملتظبإلتدراااللمظابإليللحام،ظرللث يف،ظعرلل ظأ للحملظرلل ظحاللاظبجلللواذظخللدرحملتظحدوراللمظحيللذبيف،ظاس ظد

ظتفت  حملظةظبإل حملإل ظاحدبتظحدورام 
ًبت:ظظظظظظظ ظاعفدرحملظتذ  ظاحدةظحدورامظاإلتدخنظةظجمحمل ظبااتحملن،ظ  ااظتوجدظأرحملر حملظ   مظخاحمل
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ًةظعرلل ظبإلسللا ذةظعرلل ظااحملاللت حملظبإلدحملرللم،ظةللحملظةظظ -أ ميدف للحملظأ ظتفشللكظشللذدمظعحملرللمظتدللو ظقللحملز
 دإلاظبإلتسدمظاب اتثاحملً 

ً اسلللاحمليفظأاظظميدف لللحملظأ ظتفشلللكظرؤاسلللمظ لللمظاحملز لللمظإلرلللذت -ب اظتسلللا ذظعرا لللحمل،ظاظةوهللللحملظةلللوا يفظ
 دحملر يف 

ميدف حملظأ ظتفت ظبإلسر ظاب درحملتظتفضس حملظةظرفشلةظةرد حمل،ظاإلاس ظرفضيلرمظقلحملاوانيفظعل ظظ -ن
 بإلوحدةظب دورام 

 للمظأاللاظسدبظدحملالل ظافللحملمظرفشلللةظحدوراللمظأاظجماوعللمظرفشلل تظحدوراللمظتداللنظةظساتللحملنظاضلل ظبإلفللو ظظظظظظظظظظ
ًةظرشرتدم،ظاتى ظواظةحملظاري:  ظسزب

ًبيفظدبتظز إلمظبقتيحملزامظنفت حملوحمل  -أ ظتتىحمل  ظأادحمل
ًوحمل  -ب  تئش  نظاتدبًظت ذاىمظرشحملهبمظإلتش انظبإلشذدمظاسزب

ًبوللللحمل،ظظظظةسللللاظجماوعللللمظدحملررللللمظرلللل ظب سللللحملاتظةدلللل ظرلللل ظتداللللنيظ وب للللل حملظبإلتشلللل ارام،ظظ-ن اظبزخحمل
ظاأ.وهلحمل،ظاخيور حمل،ظاظقاحملا حمل 

تو.ض حملظاحدبتظرؤاسامظرستىرمظعل ظبإلوحلدبتظب دورالمظظظظ ا  ظردحملررت حملظدل حملظشواظشذدمظتدحملرنظظظظظظظظ
بإللللليتظةرد للللحمل،ظاالللليظتيللللف ظاتىسللللرظستظق حملعللللحملتظ،ظاق حملعللللحملتظ ذعاللللمظاإل ذاىللللمظاضسلللل حملظبإللللليتظتدحملرللللنظهبللللحملظظ

ظبإلشذدحملتظبإلدحملرم 
ًةظبنشللذا ظتىللدًظدوللمظظظظظظظظظظ اإلدليظادحملرللنظبنشللذا ظردحملررلمظشللواظشللذدم،ظ  الاظجيلل ظأ ظتسللااظب دورلمظازب

ًةظعارالللمظبااتلللحملن،ظاإلدللل ظأاللللحمليفظةظبالللت دباظبيترلللوب ،ظظرللل ظبإلسلللر مظإلرتيلللظ ذ،ظإللللا ظ ىللل ظ االللحملظاتدرلللقظإبزب
ًي،ظاتللتاد ظظ ً.للدوحملظبإلدحملررللمظاب تاحمل للحملظبإلت للحمل اجيلل ظأ ظتللتاد ظأشللوحمل ظبإلشللذدحملتظب دوراللمظرلل ظب حتضللحملظظأب

ًأسظبنللللحمل ظدللللحملر يفظظ رلللل ظرللللدخذبوحملظب حمل.للللمظأاظبحتاحمل اللللحملتظب اللللت م،ظأاظعلللل ظ ذاللللقظظظظأاظجص اللللحمليفظرلللل ظةواللللنظ
ب قلللرتبه ظاظ ظاشلللدنظ لللحمل اظبإلتشللل انظبإليلللحملةظإلشلللواظبإلشلللذدحملتظب دورالللمظعفيلللذبيفظرللل ظعفحمل.لللذظسالللذبزبتظظ
ًأسظبنلحمل ظبإلضدرالمظأاظبةتسلومظتلنيظشلواظظ ب دورم،ظا ظتىادظحسحملاتظب دورمظاومظتد ىحملتظاىنظبإللدخنظا

ظبإلشذدمظاب دورم 
ًادظبإلسر ظاب درحملتظ مظبإلسلوقامظإلر ا لوظظظظظظظظظظ ً،ظ  الاظميدل ظأ ظتشلانظال  ظبإلوحلدبتظظاا حمل مظستظتو

زظالللللردحمليفظاخلللللدرحملتظ لللللمظالللللوقامظستظاحلللللدبتظحدورالللللمظأخلللللذمظيت لللللذبهظظاحلللللدبتظحدورالللللمظرفت لللللمظتلللللوً ظ
ًأسظبنحمل ظبإلثحملت ،ظرثحمل ظدإللاظريلحملا ظبإلل خمة،ظابن لحملت ظب دورالم،ظظ ب ات  مظبإلواا ،ظأاظسمجحمل ظتدوا ظ

ر للحمل،ظاتسللت ا ظبإلوحللدبتظب دوراللمظرلل ظحاللاظظاادللحمل تظبإلفىللن،ظاادللحمل تظب حملاللوبظاب تيللحمل ت،ظارللحملظميحمل 
ظبنودأظأ ظتدو ظرفت مظاوقامظأالحمليف 

 صناديق الضمان االجتماعي:  -2
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تشللدنظ.للفحملزاقظبإللللاحمل ظب جتاللحملعيظأاوبعللحمليفظخحمل.للمظرلل ظبإلوحللدبتظبنؤاسللامظبإللليتظميدلل ظأ ظتوجلللدظظظظظظظظظظ
مظحمرالللم،ظارللل ظظحدورلللمظرذدصالللم،ظأاظحدورلللمظا الللم،ظأاظحدورلللظ–عرللل ظأيظرسلللتومظرللل ظرسلللتو تظب دورلللمظظ

ًيظقولللنظبإلتدذاللل ظتيلللفحملزاقظبإلللللاحمل ظب جتالللحملعيظتىلللدةظا.للل ظرلللوجصظإللللابر ظبإلتللللرنيظب جتالللحملعيظظ بإلللللذا
عحملرللم،ظااىيللدظتللابر ظبإلتلللرنيظب جتاللحملعيظأ ظتللو ذظرفللحمل  ظبجتاحملعاللمظيت للذبزظباتالل ،ظأاظااوعللحملتظبيت للذبز،ظظ

رنيظب جتالحملعي ظدالحملظأ ظتلذبر ظظداست دريظرشذا ظرحملظرث يف،ظر ظأرلوب ظأييتظردما لحملظرل ظسال حملرحملتظبإلتلل
ا،أاظق حملعلللحملتظدولللمةظرفلللا،ظات ضذ للل حملظظبإلللللاحمل ظب جتالللحملعيظاللليظتلللذبر ظأترلللنيظبجتالللحملعيظت  للليظباتاللل ظدرللل 

االلليظتف لللويظعاورللحمليفظعرللل ظساللل حملرحملتظسإلصبراللمظالللد د حملظبنسلللت درو ظأاظظظظاتسللا ذظعرا لللحملظاحلللدبتظحدوراللم 
ًابظبإلدالللنظأاظد  لللحملظردلللحمليف ظات  للليظتلللذبر ظبإلللللاحمل ظب جتالللحملعي بإلددالللدظرللل ظبيتاجلللا،ظ ىلللدظتدلللو ظعرللل ظظظظأ

ً للمظبنتللو ،ظاةظظ شللدنظباللتحىحملقحملتظاىداللمظأاعافاللمظإلدوللحملًظبإلسلل ظأاظ للحمل تظبإلد للصظبإلوللدينظأاظبإلو للحملة،ظأاظإلو
حلللحمل تظبنلللذهظابإللللو زةظابا.لللحملتمظةظأ فلللحملءظبإلدالللنظابإلو حملإللللم،ظاعللل اةظبيتالللذةظابإلدفحملالللمظبإليلللحام،ظارلللحملظشلللحملتاظظ

نيظرىلللدبًظب شلللرتبمظبإلللل يظاد دلللاظبإلضلللذز،ظارىلللدبًظبن لللحمل ذظبإلللليتظظدإللللا   ،ظا ظتوجلللدظعلللحملزةظ.لللرمظروحملشلللذةظتلللظ
اتدلللذهظهللللحمل،ظاجيللل ظةاالللصظتلللذبر ظبإلللللاحمل ظب جتالللحملعيظرللل ظتلللذبر ظبإلتىحملعلللدظأاظ مالللحملظرللل ظتلللذبر ظبإلللللاحمل ظظ
ًابظبإلدالللنظابإلدالللحمل ،ظاتدلللو ظبنفلللحمل  ظ ا لللحملظرذتو لللمظةىلللدبًظظ ظا تضلللحملوظبنتولللحملز ظتلللنيظأ ب جتالللحملعيظبإلللليتظتىلللًذ

ظبم باا حملاظأاظب شرتظ
اميدللل ظةااللللصظ.لللفحملزاقظبإللللللاحمل ظب جتالللحملعيظأب للللحملظتلللفمرظرسللللتىرميفظعللل ظبيتاشلللل مظبيتخلللذمظإلروحللللدبتظظظظظظظظظ

ظعلل ظأ.للو ظبإلوحللدبتظب دوراللمظاخيللور حمل،ظظ ًةظرسللتىرمظأالللحملظيف ب دوراللم،ظا للتضتظأب.للوهلحملظاخيللور حملظتيللو
تللدخنظةظظاالليظاحللدبتظرؤاسللامظرفضيللرمظيت للحملظ.للفحملزاقظرسللتىرم،ظاهلللحملظأ.للوهلحملظاخيللور حملظب حمل.للمظهبللحمل،ظاظ

ردحملر تظرحملإلامظ سحملهبحملظب لحملاب،ظ لمظأ ظبإلرتتاولحملتظبنؤاسلامظ االحملظاتدرلقظاإلللاحمل ظب جتالحملعيظ ترل ظرل ظظ
ترللدظستظآخللذ،ظاقللدظتيللواظةظتدللاظبإلورللدب ظرفدجمللمظباللدرحملجحمليفظا اىللحمليفظأبرللوب ظب دورللمظبيتخللذمظحاللاظايللواظظ

اقللدظتتللوع ظبنوللحملإلدظبإللليتظهالل ظظظظ عللحمليفظ ذعاللحمليفظرسللتى يفظرو لل ظتسللحملي ظ االلحملظسدبظدللحمل ظجيلل ظردحملررت للحملظتو.للض حملظق حمل
اتللد  ظعرلل ظاللوانظظبشللرتبدحملت،ظارفللحمل  ظ للاحمل ظبجتاللحملعيظعلل ظقيللدظإلتحىاللقظأاللدب،ظبإلساحملاللمظب دوراللمظظ
ً ظرشلذاعحمليفظإلتلو مظب احملالمظب جتاحملعالمظيت لذبزظظ بإليتظإلاس ظهلحملظ.رمظروحملشذةظةض واظبإللاحمل ظب جتاحملعيظاعتولحمل

بإل رللل ظبإلدرللليظةظب قتيلللحملز ظارلللحملظزبرللل ظبإليلللفحملزاقظظظظباتاللل ،ظاقلللدظتذ للل ظأاظ ضلللاظإلرتلللل مظعرللل ظرسلللتوم
ًاحملظاحدبتظرؤاسامظرستىرمظةظبإلفمحملا  ًةظرستىرمظ  ااظجي ظردحملررت حملظاعتوحمل ظرشدرمظتيو

 القطاع احلكومي العام:  -3
ظاتلإل ظبإلى حمل ظب دوريظر ظجماوعمظبإلوحدبتظبنؤاسامظبنىاامظبإلتحملإلام:ظظظظظظظ
ظبإلو ام،ظأاظب دورمظبةرام ظمجا ظاحدبتظب دورمظبنذدصام،ظأاظحدورم -أ
 مجا ظ.فحملزاقظبإللاحمل ظب جتاحملعيظعر ظدنظرستومظر ظرستو تظب دورم  -ب
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ًةظظظظ-ن مجاللل ظبنؤاسلللحملتظ لللمظبهلحملز لللمظستظبإللللذتاظبنفت لللمظ لللمظبإلسلللوقامظبإلللليتظتسلللا ذظعرا لللحملظاةوهللللحملظتيلللو
ظً اسامظاحدبتظحدورام 

ًأًللللحمل ظالللل  ظبإلشللللذدحملتظممرودللللحمليفظتدحملررللللاظظظظا ظاشللللانظالللل بظبإلى للللحمل ظبإلشللللذدحملتظبإلدحملرللللمظحللللكظاس ظدللللحمل ظظظظظظظظظ
ظرد حملظاتسا ذظعرا حملظاحدبتظحدورام إلوحدبتظحدورام،ظا ظاشانظأالحمليفظأشوحمل ظبإلشذدحملتظبإليتظة

ًامظبإلليتظةرد لحملظاحلدبتظحدورالم،ظاإلاسل ظأشلوحمل ظشلذدحملتظظظظ  مظأ ظبنشذاعحملتظبإليتظإلا ظهلحملظش يامظبعتوحمل
ظ اإلى حمل ظب دوريظبإلدحملاظ ظتئشانإلاإل إلاظتوى ظأجصبءظأاحملاامظر ظتراظبإلوحدبت،ظ

 القطاعات الفرعية للقطاع احلكومي العام:  -4
ائىلللرت ظةظبإلفملللحملاظ ذاىتلللحمل ظتلللدارتحمل ظإلتىسلللارظبإلى لللحمل ظب دلللوريظبإلدلللحملاظستظق حملعلللحملتظ ذعالللم،ظاسحلللدمظظظظظظظظظظ

ظاحملتنيظبإل ذاىتنيظاي:
 الطريقة األوىل هي:

ظب دورمظبنذدصام  -أ
 حدورمظبإلو ام  -ب

ظب دورمظبةرام ظ-ن
ظزاقظبإللاحمل ظب جتاحملعي .فحملظ-ز

 والطريقة البديلة هي: 
ب دورللمظبنذدصاللمظاا للحمل مظستظ.للفحملزاقظبإللللاحمل ظب جتاللحملعيظبإللليتظتداللنظعرلل ظرسللتومظب دورللمظظ -أ

ظبنذدصام 
حدورلللمظبإلو الللمظاا لللحمل مظستظ.لللفحملزاقظبإلللللاحمل ظب جتالللحملعيظبإلللليتظتدالللنظعرللل ظرسلللتومظحدورلللمظظ -ب

 بإلو ام 

حملزاقظبإلللللاحمل ظب جتالللحملعيظبإلللليتظتدالللنظعرللل ظرسلللتومظب دورلللمظظب دورلللمظبةرالللمظاا لللحمل مظستظ.لللفظظ-ن
ظبةرام 

ً اسللللامظعرلللل ظح للللرظظظظظظظظظظ ًةظ ااتوقلللل ظب اللللحملًظتللللنيظبإل للللذاىتنيظإلتىسللللارظبإلى للللحمل ظستظق حملعللللحملتظ ذعاللللم،ظتيللللو
.فحملزاقظبإللاحمل ظب جتاحملعيظزبخنظبإلوردظبندينظأاظأ اتا،ظاعر ظبإل ذاىمظبإليتظتدبًظهبلحمل،ظ ضليظتدلاظبإلورلدب ظظ

ستومظحدورمظااا ظحىاىيظتنيظب دورلمظبنذدصالمظاب دورلمظبةرالم،ظاةظال  ظب حملإللمظ ظميالصظظقدظ ظاوجدظر
 ظاتللإل ظبإلى لحمل ظبإلضذعليظبنسلا ظب دورلمظبنذدصالمظرل ظبإلوحلدةظظ“حدورلمظبإلو المظظ”بإلى حمل ظبإلضذعيظبنسا ظ

بهلحملز للمظستظبإلللذتاظظظظأاظبإلوحللدبتظبنؤاسللامظبإللليتظتتدللو ظرف للحملظب دورللمظبنذدصاللمظاا للحمل مظستظبنؤاسللحملتظ للم
ً اسام  ًةظ ظبإليتظتسا ذظعرا حملظب دورمظبنذدصام،ظاةوهلحملظتيو

ةتللدظبإلسللر مظبإلساحملاللامظإلرحدورللمظبنذدصاللمظعرلل ظسقرللارظبإلورللدظتدحملررللا،ظاإللل إلاظةرللاظب دورللمظبنذدصاللمظظظظظظظظظظ
زبخلنظبإلورلد،ظظار مظ ذهظبإللذب  ظعر ظمجا ظبإلوحدبتظبنىاامظا مظبنىاامظبإلدحملررمظايتاش مظب قتيلحملزامظظ
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اتشانظرسؤاإلاحملوحملظبإلساحملاامظبإلد حمل ظبإلو ينظابإلد قلحملتظرل ظب دورلحملتظبيتجفوالم،ظاتسلد ظستظ لاحمل ظعالنظظ
بإلفمحملاظب جتاحملعيظاب قتيلحملزيظتدضلحملءةظتوالحمل مظبإلتشلذادحملتظابإلرلوب اظبن  الم،ظادل إلاظبإلدالنظعرل ظحضلتظظ

اهللل بظبإل لذهظتتحاللنظظظظتالل ظتدحملررلا احملعالمظإلضحمل لدةظبابيترل ظابإلفملحملا،ظاالليظرسلؤاإلمظعلل ظتىلدةظب للدرحملتظبجل
ًةظبإلدحملرلللم،ظاميدللل ظأ ظتتدولللدظأاللللحمليفظاضىلللحملتظتلللو مظخلللدرحملتظدلللحملإلتدرارظابإليلللحمظإلضحمل لللدةظظ اضىلللحملتظبإللللد حمل ظابازب

ًةلحملظ لو ظ ًجلمظبيتات،ظا بنداشلام،ظابنؤاسلحملتظ لمظظبيتالذظظ– ظأرلوب يفظستظاحلدبتظرؤاسلامظأخلذمظظبيتاذظاإلد
ظب دورمظبيتخذم بهلحملز مظستظبإلذتا،ظابإلشذدحملت،ظارستو تظ

ظظاةثنظب دورمظبنذدصامظق حملعحمليفظ ذعاحمليفظدومبيفظاردىلدبيفظةظردملرظبإلورلدب ،ظااليظتتللإل ظعاورلحمليفظرل ظجماوعلمظظظظظظظظ
ًبت تشللدنظاحللدةظرؤاسللامظابحللدةظستظجحملالل ظاحللدبتظرؤاسللامظأخللذمظةظظظظرذدصاللمظرلل ظبيتقسللحملا،ظأاظبإلللوعب

ًبتظرسؤاإلمظع ظساضلحملوظرولظ حملإلدظدولمةظةظس لحملًظبنوبعالمظبامجحملإلالمظإلرحدورلم،ظظدثمظر ظبإلوردب ،ظاقدظتدو ظبإلوعب
ًةظعرلل ظظ ًةظإلاسلل ظةظحللدظدبوللحملظقللحملز اإلدف للحمل،ظرلل ظدإلللاظإلاسلل ظاحللدبتظرؤاسللامظرسللتىرم،ظداللحملظأ ظدللنظاعب

أاظبإلللدخو ظةظردلحملر تظ      بخل،ظأيظإلاسلل ظرسللتىرمظظظظ“ب يلوا”برلت مظأ.للو ،ظأاظ النظب إلتصبرللحملتظظ
االل ظسالذبزبتظاحسللحملاتظتذبدااللمظظأاظرلوبعانتظجمداللمظأاظرضاللدةظظعل ظب دورللمظبنذدصالم ظاإلللا ظرلل ظبنادل ظه

ًةظعرل ظحلدةظدالحملظظظإللوظدحملال ظدالحملانيفظقحملاواالحمليفظةضلذز  ظااا لحمل مظستظدإللاظ  الاظظ ر ظبإلفحملحامظبإلتحرارامظإلدنظاعب
ب التى  ظظظظًةحملظتدو ظافحملمظادحمل تظاتتدمظإلرحدورمظبنذدصامظدبتظ.ا مظقحملاواامظرستىرمظعر ظقلدًظدولمظرل 

ًةلللحملظادلللو ظهللللحملظريلللدًظسالللذبزبتظظظظ بإلللل بيت اقلللدظتدلللو ظهللللحملظالللر مظتىداذالللمظعرللل ظح لللرظاضىحملولللحملظاظتدواف لللحمل،ظا
روحملشللذ،ظدلللذب  ظخمييلللمظهلللحمل،ظاتفشلللظرثلللنظالل  ظبإلودلللحمل تظ حملإلوللحمليفظيتزبءظا للحمل  ظحملللدزةظدوفللحملءظبإل لللذو،ظأاظظ

أ للحملظظظظتللو مظب للدرحملتظبإليللحام،ظأاظبإلتدراااللمظعرلل ظأاللحملسظ للمظاللوقي،ظاافو لليظردحملررللمظالل  ظبإلودللحمل تظعرلل 
احلللدبتظرؤاسلللامظرسلللتىرمظسدبظدحملاللل ظةسلللاظجماوعلللمظدحملررلللمظرللل ظب سلللحملات،ظاإلدف لللحملظتشلللدنظجلللصءبيفظرللل ظظ

ًةظاحملتىحمليف ظ“احلكومة املركزية”بإلى حمل ظبإلضذعيظبنسا ظ ظسدبظباتو  ظبندحملامظبن دو
ًةظستظأ ظ.لللفحملزاقظبإلللللاحمل ظب جتالللحملعيظتدحملرلللنظةظبإلفملللحملاظعرللل ظأ لللحملظاحلللدبتظظظظظظظظظظظ اأخلللمبيفظهلللدًظباشلللحمل

ؤاسللامظرسللتىرمظعرلل ظدللنظرسللتومظرلل ظرسللتو تظب دورللم،ظاس ظدحملالل ظأروبهلللحملظةظتدللاظبإلورللدب ظتللدر ظظر
جص احمليفظر ظب دورم،ظ مظأ ظبعتولحملًظ.لفحملزاقظبإلللاحمل ظب جتالحملعيظاحلدبتظرؤاسلامظرسلتىرم،ظ ظميفد لحملظرل ظظ

ًجلظ ًنظةظاض ظبإلى حمل ظبإلضذعيظبإل يظتوجدظ ااظبإلوحدبتظب دورالمظبنذتو لمظهبلحمل،ظااليظرد مظعرل ظال بظظأ ظتد
ظبإلفحوظةظبإل ذاىمظبإلودارمظإلتىسارظبإلى حمل ظب دوريظبإلدحملاظستظق حملعحملتظ ذعام 

 حكومة الوالية: -
اتلإل ظبإلى لحمل ظبإلضذعليظبنسلا ظحدورلمظبإلو المظرل ظحدورلحملتظبإللو  تظبإلليتظاليظاحلدبتظرؤاسلامظظظظظظظظظظ

دورللحملتظبإلللو  ت،ظاةوهلللحملظظرسللتىرم،ظاا للحمل مظستظبنؤاسللحملتظ للمظبهلحملز للمظستظبإلللذتاظبإللليتظتسللا ذظعرا للحملظح
ً اسام  ًةظ ظتيو
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س ظحدورللحملتظبإلللو  تظالليظاحللدبتظرؤاسللامظةللحملًسظتدللاظا للحمل  ظب دورللمظعرلل ظرسللتومظأز ظظظظظظظظظظ
رللل ظب دورلللمظبنذدصالللم،ظاأعرللل ظرللل ظبإلوحلللدبتظبنؤاسلللامظب دورالللمظبإلللليتظتوجلللدظعرللل ظبنسلللتومظبةرلللي،ظااللليظظ

ًيظظاحللللدبتظرؤاسللللامظةتللللدظاللللر حملوحملظبنحملإلاللللمظابإلتشللللذادامظاب إلتفضا اللللمظعرلللل ظبإلللللو  تظدبتظب اللللتى  ظبازب
“ظأبا.لللحمل،ظخمترضلللمظةظدلللنظترلللد،ظ ضللليظتدلللاظبإلورلللدب ،ظظ”بإللللو  تةا  تظرفضلللذزةج،ظاقلللدظتو.للل ظاللل  ظظ

ا اللااحملظبإلورللدب ظبإليلل مة،ظ ظتوجللدظا  تظرفضللذزة،ظا ظحدورللحملتظا  ت،ظ للمظأاللاظةظبإلورللدب ظبإلدوللمة،ظظ
ظ،ظميد ظأ ظتد  ظحدورحملتظبإلو  تظ. حاحملتظارسؤاإلاحملتظدومة اخحمل.مظرف حملظبإليتظهلحملظزاحملتمظب حملزام

ا دورمظبإلو امظعحملزةيفظالر مظرحملإلالمظإلضلذهظبإلللذب  ظعرل ظبإلوحلدبتظبنؤاسلامظبنىاالمظأاظبإلليتظةلحملًسظظظظظظظظظظ
اشلللحمل حمليفظبقتيلللحملز يفظأاظهلللذيظردلللحملر تظةظرف ىلللمظبختيحمل.للل حملظةاإللللا ظةظرفلللحمل قظأخلللذمج،ظاافو للليظ دورلللمظظ

ًةظعرل ظبرلت مظبيت.لو ،ظاتلدتمظظبإلو ام،ظإلديظادرتظ ًاحملظاحلدةظرؤاسلامظرسلتىرم،ظأ ظتدلو ظقلحملز ،ظهبحملظاعتوحمل
نظب إلتصبرللللحملتظظ اللللا ب يللللوا“،ظاجيلللل ظأالللللحمليفظأ ظتدللللو ظخموإلللللمظتيلللل حامظساضللللحملوظبإللللللذب  ظأاظظ”بيترللللوب ،ظا ا

حلدازظظأاظتدلحمليف،ظأاظبااذبزبتظبيتخذمظبإليتظتىواظتتحيلار حملظا ىلحمليفظإلساحملالت حملظب حمل.لم،ظاةظظظظ ياي حملظد يفظ
ورلللمظبنذدصالللمظظبإلىوبعلللدظبإلدحملرلللمظإلرىلللحملاو ظبإلفحمل للل ظةظبإلورلللد،ظاس ظدحملاللل ظتدلللاظبإلتحلللوا تظبإلللليتظتترىحملالللحملظرللل ظب د

ًةظرسللتىرمظعلل ظأاللمظظظظرىاللدةظأب للذبهظردافللم  ًةظعرلل ظتداللنيظبنسللؤاإلنيظ ا للحملظتيللو اافو لليظأالللحمليفظأ ظتدللو ظقللحملز
ًجالم،ظاسدبظدحملالل ظبإلوحلدةظباقراااللمظتدتاللدظبعتالحملزبيفظظ ًاللمظخحمل دراللحمليفظعرل ظأرللوب ظب دورلمظبنذدصاللمظبإللليتظظالا ذةظسزب

تضذهظعر ظبإلوحدةظباقرااامظبيتاحملإلا ظبإلليتظجيل ظأ ظتفضلقظةوجو لحملظترلاظبيترلوب ظعرل ظبإليلدادظباقراالي،ظظ
ًاحملظادحملإلمظاتتدمظإلرحدورمظبنذدصام،ظ ظاحدةظرؤاسامظرستىرم  ظ ا  ظردحملررت حملظاعتوحمل

 ظالللر ت حملظبنحملإلالللمظةتلللدظعرللل ظرفلللحمل قظج ذب الللمظظأبظظ-ةظحلللحمل ظاجوزالللحمل–اتتاالللصظحدورلللحملتظبإللللو  تظظظظظظظظظظ
ًاللم،ظاةظتلللدمظترللدب ظاوجللدظأدثللذظرلل ظرسللتومظحدللوريظظ اباللدمظةظبإلورللد،ظادإلللاظيت للذبهظااحملاللامظأاظسزب

ظابحدظتنيظب دورمظبنذدصامظاأ. ذظاحدةظرؤاسامظحدورامظعر ظبنستومظبةري 
حملرللللحمليفظداللللحملظتضدللللنظب دورللللمظبنذدصاللللم،ظظاميدلللل ظ دورللللمظبإلو اللللمظأ ظةرللللاظشللللذدحملتظأاظتسللللا ذظعرا للللحمل،ظةظظظظظظظظ

اد إلاظميد ظأ ظادو ظإلدا حملظاحدبتظتدانظاااتحملنظبإلسوقي،ظاةظا  ظب حملإللمظافو ليظأ ظتدحملرلنظبإلوحلدبتظظ
بنفت لللمظدبتظبإلشلللل ظتو.لللض حملظأشلللوحمل ظشلللذدحملتظحاثالللحملظالللو  ظدإللللاظعاراحملولللحملظااللل  وحملظبةحملالللوام،ظاميدللل ظظ

الللم،ظااللليظتدحملرلللنظتو.لللض حملظاحلللدبتظرؤاسلللامظظأاللللحمليفظأ ظتوجلللدظاملللرظ لللاحمل ظبجتالللحملعيظعرللل ظرسلللتومظبإلو 
ظرستىرم 

 احلكومة احمللية: -
اتلللإل ظبإلى للحمل ظبإلضذعلليظبنسللا ظب دورللمظبةراللمظرلل ظب دورللحملتظبةراللمظبإللليتظالليظاحللدبتظرؤاسللامظظظظظظظظظظ

ً اسلللللامظظ ًةظ رسلللللتىرم،ظاا لللللحمل مظستظبنؤاسلللللحملتظ لللللمظبهلحملز لللللمظستظبإللللللذتاظبإلللللليتظتسلللللا ذظعرا لللللحملظاةوهللللللحملظتيلللللو
راللللم،ظااحللللدبتظب دورللللمظبةراللللم،ظالللليظاحللللدبتظرؤاسللللامظةتللللدظاللللر حملوحملظبنحملإلاللللمظابإلتشللللذادامظظب دورللللحملتظبة

ًاللمظاااحملاللام،ظاادللو ظا للحملوظاللر ت حملظعرلل ظأي ظظ ابإلتفضا اللمظعرلل ظأ.لل ذظبنفللحمل قظبجل ذب اللمظبنااللصةظيت للذبهظسزب
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 لللو ظظحلللحمل ظظأ.للل ذظتدثلللمظرللل ظالللر مظب دورلللمظبنذدصالللمظأاظب دورلللحملتظباقرااالللم،ظاميدللل ظأ ظ لللو ظأاظ ظظ
تسر مظ ذهظبإلللذب  ظعرل ظبإلوحلدبتظبنؤاسلامظبنىاالمظةظرفحمل ى لحمل،ظا حملإلولحمليفظرلحملظتدتالدظبعتالحملزبيفظدولمبيفظعرل ظظ
ًةللحملظتداللنظأالللحمليفظةفصإلللمظاداللنظإلرحدورللمظبنذدصاللم،ظأاظظ بنللفاظابيترللوب ظبةوإلللمظرلل ظرسللتو تظحدوراللمظأعرلل ،ظا

اسللامظبنسللتىرمظظجيلل ظأ ظةرللاظأ.للو يف،ظظب دورللحملتظباقراااللم،ظ للمظأ للحملظإلدلليظتدحملرللنظردحملررللمظبإلوحللدبتظبنؤظ
“ظا قللرتبهظعرلل ظحسللحملهبحملظب للحملاب،ظاجيلل ظدلل إلاظأ ظتدللو ظظ”ب يللوااتللدتذظأرللوب يف،ظاتتحاللنظب إلتصبرللحملتظظ

ًةظعرلل ظظ إلللدا حملظاللر مظتىداذاللمظعرلل ظبإل ذاىللمظبإللليتظتفضللقظهبللحملظالل  ظبيترللوب ظ ظداللحملظافو لليظأالللحمليفظأ ظتدللو ظقللحملز
ًجاللم ظظرمظعلل ظبإلسللا ذةتداللنيظبنسللؤاإلنيظ ا للحمل،ظارسللتى ًاللمظب حمل احىاىللمظأ للحملظميدلل ظأ ظتداللنظأالللحمليفظةفصإلللمظظظظبازب

ادانظإلرحدورلمظبنذدصالم،ظأاظحدورلمظبإلو المظستظحلدظرلحملظ ظةفد لحملظرل ظأ ظتدحملرلنظتو.لض حملظاحلدبتظرؤاسلامظظ
ًةظرف للحمل،ظاعرلل ظرسللؤاإلات حملظظ ًةظأالللحمليفظعرلل ظتللدتمظتدللاظبيترللوب ظاساضحملق للحملظةوللحملز رسللتىرم،ظتشللذمظأ ظتدللو ظقللحملز

ظب حمل.م 
اامللذبيفظستظأ ظب دورللمظبةراللمظالليظأدثللذظبإلوحللدبتظب دوراللمظبتيللحمل يفظاإلوحللدبتظبنؤاسللامظبنىااللمظةظظظظظظظظظظظ

انحات حمل،ظ  يظ حملإلوحمليفظرحملظتو ذظارسرمظعذالمظر ظب درحملتظإلرسدحمل ظبةراني،ظاقدظميو ظتدلل حملظأبرلوب ظحموإللمظظ
ً ظابنتللللحملح ظارللللحملظميحمل ر للللحمل     ،ظبإللللليتظتىللللداظاللللردحمليفظظرلللل ظرسللللتو تظحدوراللللمظأعرلللل ،ظاافو لللليظردحملررللللمظبنسللللحمل

ظعر ظأاحملسظاوقي،ظتو.ض حملظأشوحمل ظشذدحملتظعفلدرحملظادلو ظدإللاظر  الحمليف،ظأرلحملظبإلوحلدبتظظ اخدرحملتظإلر ا ًو
بإللليتظتىللداظخللدرحملتظدللحملإلتدرارظابإليللحمظعرلل ظأاللحملسظ للمظاللوقيظ توىلل ظجللصءبيفظأاحملاللاحمليفظرلل ظاحللدةظب دورللمظظ

ظبةرامظبإليتظتفتايظسإلا حمل 
 صناديق الضمان االجتماعي: -

إل ظبإلى حمل ظبإلضذعيظبنسلا ظ.لفحملزاقظبإلللاحمل ظب جتالحملعيظرل ظ.لفحملزاقظبإلللاحمل ظبإلليتظتدالنظعرل ظظاتلظظظظظظظظ
مجاللل ظرسلللتو تظب دورلللم،ظا.لللفحملزاقظبإلللللاحمل ظب جتالللحملعيظدالللحملظتا فلللحملظالللحملتىحمليفظاللليظتلللذبر ظ لللاحمل ظبجتالللحملعيظظ

ظت  يظباتا ظتدحملرراظأاظق حملعحملتظدومةظرفا،ظاتضذ  حملظاتسا ذظعرا حملظاحدبتظحدورام ظظظظ
 لبديلة لتقسيم القطاعات إىل قطاعات فرعية:الطريقة ا -

س ظبإل ذاىلللللمظبإلودارلللللمظإلتىسلللللارظبإلى لللللحمل ظب دلللللوريظستظق حملعلللللحملتظ ذعالللللمظاللللليظ لللللرظ.لللللفحملزاقظبإلللللللاحمل ظظظظظظظظظظ
ب جتاللللحملعيظبإلدحملررللللمظعرلللل ظدللللنظرسللللتومظرلللل ظبنسللللتو تظب دوراللللمظستظبإلوحللللدبتظب دوراللللمظبنفللللحمل ذةظهلللللحمل،ظظ

حملظاتسللللا ذظعرا للللحملظب دورللللم،ظابنوجللللوزةظةظدإلللللاظبنسللللتومظظابنؤاسللللحملتظ للللمظبهلحملز للللمظستظبإلللللذتاظبإللللليتظةوهلللللظ
ب دلللوري،ظادرتلللحملظبإل لللذاىتنيظبإلولللدارتنيظبنىرتحتلللنيظاللليظإلتروالللمظبحتاحملجلللحملتظ رارالللمظخمترضلللم،ظا ظميدللل ظب دلللرظظ
رسلللوىحمليفظأيظبإل لللذاىتنيظأاسللل ظإلرت والللقظةظترلللدظردلللني،ظ لللحمليترذظاتوقللل ظعرللل ظرلللدمظحسللل ظتفملللارظ.لللفحملزاقظظ

ًوللحملظعلل ظبإلوحللدبتظب دوراللمظبنذتو للمظهبللحمل،ظ لل دبظدحملالل ظظظظبإللللاحمل ظب جتاللحملعي،ظاأ ات للحمل، ارللدمظباللتى  ظسزب
ًةظ.فحملزاقظبإللاحمل ظب جتالحملعيظرفدجملمظبالدرحملجحمليفظا اىلحمليفظرل ظبنت رولحملتظقيلمةظبيتجلنظأاظرتوال مظبيتجلنظظ سزب
إلرساحملامظب قتيحملزامظبإلدحملرمظإلرحدورم،ظحااظتدد ظب شلرتبدحملتظةظبإليلفحملزاقظاب التحىحملقحملتظبإلليتظتلد د حملظظ
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يللدظنللحملظ اللاظريللرحمظبإلساحملاللمظب قتيللحملزامظبإلدحملرللم،ظ دفد لل مظايللواظرلل ظبإليللدوتم،ظامللذ يفظعرلل ظبيتقللن،ظظعلل ظق
ًةظبإللللللاحمل ظب جتاللللحملعيظاتللللنيظبإلو للللحمل  ظب قتيللللحملزامظبيتخللللذمظإلرحدورللللم،ظظ بإلتاااللللصظتشللللدنظاب للللاظتللللنيظسزب

ًةظتدب اللمظجللدبيف ظاةظظ ًةللحملظتوجللدظ.للفحملزاقظبإللللاحمل ظب جتاللحملعيظةظتدللاظبإلورللدب ظتيللو درتللحملظظاللل ،ظدإلللا،ظ
ًاللحملظق حملعللحمليفظ ذعاللحمليفظرسللتى يفظعرلل ظقلللداظظ ب للحملإلتنيظايللد ظتسللوادظردحملررللمظ.للفحملزاقظبإللللاحمل ظب جتالللحملعيظاعتوحمل
بنسللحملابةظرلل ظب دورللمظبنذدصاللمظاحدورللمظبإلو اللمظاب دورللمظبةراللم،ظارلل ظبيتاسلل ظباللت دباظبإل ذاىللمظبإلودارللمظظ

ظحمل ذةظةظدنظرستومظحدوري إلرتىسارظبإليتظتلرظةوجو حملظا  ظبإليفحملزاقظستظبإلوحدبتظب دورامظبنف
 األموال واحلساابت يف الوحدات احلكومية: -اثلثا ا 

ظأنواع األموال:جظظ1
ظتىسرظبيتروب ظست:

 األموال احلكومية )األموال الرئيسية البارزة(: -أ
(Governmental Funds (Emphasizing Major Fundsظ

ظThe General Fundsبنحمل ظبإلدحملاظ -
 Special Revenue Fundsأروب ظبااذبزظبن ي ظ -

ًا ظبإلذأًحملإلامظ -  Capital Projects Fundsأروب ظبنشحمل

  Debt Service Fundsأروب ظخدرمظبإلدا ظ -

  Permanent Fundsأروب ظزب امظظ -

ظ Proprietary Fundsأروب ظبنردامظظ -ب
ًعةج  - ظأروب ظبنذب قظبإلدحملرمظةبيتروب ظبإلذ اسامظبإلوحمل

ظجEnterprise Funds (Emphasizing Major Fundsة
  Internal Service Fundsأروب ظب درمظبإلدبخرامظ -

ظأروب ظبيترحملامظابإلوحدبتظبندوامظبناحمل رم -ن
Fiduciary Funds and Similar Component Unitsظ

ظأروب ظأرحملامظبإلذبت ظبإلتىحملعديظةارفحمل  ظرو  ظأخذمج -
Pension (and other Employee Benefit) Trust Funds ظ

 Investment Trust Fundsأروب ظأرحملامظب اتثاحملًظ -

 أروب ظأرحملامظبإل ذهظب حملابظ -

Private – Purpose Trust Fundsظ
  Agency Fundsأروب ظبإلودحملإلمظ -

ظ
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 :Governmental Fundsاألموال احلكومية  -أ
 تصنف األموال احلكومية إىل:ظظظظظظظ
 The General Fundاملال العام   ▪

بإلللليتظ ظتلللترظبةحملالللومظعف لللحملظةظرلللحمل ظظادلللذ،ظأبالللاظبنلللحمل ظبإلللل يظخييللل ظإلراححملالللومظعللل ظدلللنظبإلدارالللحملتظظظظظظظظظظ
ً ظبنسلؤا ظعل ظتشلدارمظابالدمظرل ظبإلفشلحمل حملتظبنسلتاذة،ظظ آخذ ظاام ذظا بظبإلتدذا ظأ امظال بظبنلحمل ظاعتولحمل
اعلل ظب للدرحملتظب دوراللمظبيتدثللذظأ اللم ظةظحللنيظ يلل ظاقلليظبيترللوب ظب دوراللمظإلراححملاللومظعلل ظأحللدب ظظ

ًا ظردافم  ظأاظرشحمل
 Special Revenue Fundsاملخصص   اإليرادأموال  ▪

ظإلداضلللحملوظرف لللحملظعرللل ظأ لللذبهظحملللدزةظظظظظظظظظ  يللل ظإلراححملالللومظعللل ظريلللحملزًظسالللذبزظردافلللم،ظ يللل ظقلللحملاوانظيف
اأرلللوب ظأرحملالللمظبإل لللذهظب لللحملابج ظارللل ظبيترثرلللمظعرللل ظاللل  ظبيترلللوب ظظظظ،ةلللل ،ظأرلللوب ظبنشلللذاعحملتظبإلذأًحملإلالللم

ًاللامظإلللابر ظتدراااللم،ظأاظخللدرحملتظردتواللم،ظا يللا ظس ًبتظبإلدحملرللمظظ يللا ظبإلذاللواظبند اللذبزظروبقلل ظبإلسللاحمل
ا يا ظسالذبزبتظ لذب  ظبةذاقلحملتظإلسل رمظبإلوائلم ظظا يلا ظباالذبزبتظبإلفحملهلمظرل ظتال ظظ، إلتفمارظبإلسم

ظحاوبانتظحداىمظب اوب ظإلشذبءظحاوبانتظجدادة 
   Capital Projects Fundsاالستثمارية    املشاريعأموال  ▪

ًا ظبإلذأًحملإل يلل ظإلراححملاللومظعلل ظبنيللحملزًظبنحملإلاللمظبإلللظظظظظظظظظ اللمظبيتاحملاللامظظيتظتسللت داظإلرحيللو ظعرلل ظبنشللحمل
ظظ،اتفللحملءظبإل للذوظظ، مظأرللوب ظبنرداللم،ظأاظأرللوب ظبيترحملاللمج ظرثللنظسقحملرللمظبنوللحملينظاه اصاللحملحملاللظةااللتثفحملءظرللحملظاللترظتوظ

ًا ظبإللليتظتسللترصاظاضىللحملتا ماللظ ًا ظظظظحملظرلل ظبنشللحمل دوللمة،ظاات رلل ظساشللحملياحملظ للرتةظعرفاللمظ وارللمظاسللواحملظيف ظأرللحملظبنشللحمل
،ظظمظدبتظبإلتدرضمظبإلذأًحملإلا ظ تلترظببنف ضلمظاسواحملظيف ةحملالومظظبإليتظميد ظحاحملعولحملظخل  ظ لرتةظعرفالمظقيلمةظاسلواحملظيف

ًالللحملظظ  ا ت،ظتافالللحملظالللترظبةحملالللومظظاضىلللحملتظةظبيترلللوب ظبيتخلللذمظبإلللليتظ تلللحملنظستظرثلللنظاللل  ظبإلتسلللظعف لللحملظاعتوحمل
قظشلللذب  حملظجلللحملاصة،ظأاظالللترظظةظأرلللوب ظبنردالللم ظاقلللدظالللترظحالللحملعةظبيت.لللو ظبإلذأًحملإلالللمظعللل ظ ذالللظظظأ.لللو يفظتو.لللض حملظظ

ساشحملياحملظةدذ مظبإلوحدةظب دورامظاات دباظبنيلحملزًظبنحملزالمظابإلوشلذامظبنتحملحلمظإللدا حمل،ظأاظاد لدظانشلذا ظستظظ
ظالترظحالحملعةظال  ظبيت.لو ظأبدثلذظرل ظ ذاىلمظرل ظال  ظبإل لذوظ ظ ىلدظظ شذدمظرىحملا تظإلتتوتظتفضال   ظاأحالحملانظيف

ظاحمل ،ظااد دظاجلصءظبآلخذظستظسحدمظشذدحملتظبنىحملا ت تتوتظبإلوحدةظب دورامظساشحملءظجصءظر ظبيتع
 ظظظDebt Service Fundsالدين   خدمةأموال  ▪

 يلل ظإلراححملاللومظعلل ظبنيللحملزًظبإللليتظاللترظهااد للحملظت للذهظتسللدادظأقسللحملمظبإلىللذاهظ وارللمظبيتجللن،ظظظظظظظظظظ
نىرت لم ظاةظحلحمل ظظابإلضوب دظبنستحىمظإلدنظافمظرحملإلام ظرحملظعدبظبإلىذاهظبإليتظاترظبةحملاومظعف لحملظةظبيترلوب ظب

ًنظةظروبعالمظبنلحمل ظبإلدللحملاظظ علداظساشلحملءظرلحمل ظ درلمظبإللدا ظاتللوتظبنلحمل ظبإلدلحملاظر المظخدرلمظبإلللدا ،ظاعفد ل ظتفلد
ًةظبنتوق ظ يار حمل،ظاب عتاحملزبتظبإل عرمظإلرو حملءظأبقسحملمظبإلداو ظا وب داحمل  ظبااذبزبتظبنىد

ظ
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 Permanent Funds الدائمةاألموال  ▪
،ظ الاظاسلت داظبإللدخنظبنتوإللدظعل ظبنورلدظبيت.لريظتست داظإلدت غظع ظظظظظظظظ ظظ،بنيلحملزًظبنىالدةظقلحملاوانظيف

ةا ظتتلا ظبيترلوب ظبإلدب المظظظظ ةظزعرظتذبر ظب دورم،ظبنضادةظإلرحدورمظابنوب فنيظظ،اإلا ظبنوردظظبيت.ري
.للريظظأرللوب ظأرحملاللمظبإل للذهظب للحملاب،ظبإللليتظتسللت داظةظب للحمل تظبن رللوبظ ا للحملظرلل ظب دورللمظساضللحملوظبنورللدظبيت

ظابإلدخنظبنتوإلدظعفا،ظنيرحمظأ ذبز،ظأاظرفماحملتظخحمل.م،ظأاظحدورحملتظأخذمج 
 Proprietary Fundsأموال امللكية  -ب

 تصنف أموال امللكية إىل:ظظظظظظظ
 Enterprise Fundsأموال املرافق العامة  ▪

رنيظظتسللللتدانظأرللللوب ظبنذب للللقظبإلدحملرللللمظإلدتلللل غظعلللل ظأيظاشللللحملمظاىللللداظبإلسللللر ظأاظب للللدرحملتظإلراسللللتداظظظظظظظظ
ًجانيظة ً اسامظسدبظتوظىحملتن ظااترظبات غظع ظأيظاشحملمظتو.ضاظظب حمل  ذظ ااظأحدظبندلحملامظظبأروب ظرذب قظعحملرمظ

ظبإلتحملإلام:
ًالللواظظ - ظا سدبظدللحمل ظةوالللنظبإلفشللحمل حملتظالللترظعلل ظ ذالللقظزالل ظرللللاو ظتللذا ظباالللذبزبتظبإليللحمل امظرللل ظأجللًو

مظأاظبإلوحللدبتظبندواللمظةقللدظظبإلفشللحمل حملت،ظأاظرلللاو ظاإلثىللمظبإلدحملررللمظابإلسللادمظب سللفمظإلد قللمظب دورللظ
تدللو ظتدللاظبإلللداو ظرلللاوامظجبللصءظرلل ظبااللذبزبتظب حمل.للم،ظاافللحملظجيلل ظب اتوللحمل ظستظأ ظاللترظز لل ظالل  ظظ

ظبإلداو ظر ظساذبزبتظبإلفشحمل حملتظ ى ج 
سدبظدحملا ظبإلىوبانيظابإلتدراالحملتظتت رل ظإلتىلدةظب لدرحملتظبالرتزبزظتدرضلمظبإلفشلحمل حملت،ظةلحملظ ا لحملظبإلتدرضلمظظ -

ظرل ظبإلللذب  ظأاظباالذبزبتظظبإلذأًحملإلامظةرثنظب ات ظابإلذالواظتلد ظيف   مظأاظخدرحملتظبإلدا جظر ظبيتجًو
 بناحمل رم 

ظابإلذاواظ دزظ الاظالترظبالرتزبزظبإلتدرضلمظةلحملظ ا لحملظبإلتدلحملإلا ظبإلذأًحملإلالمظةرثلنظظ - سدبظدحملا ظأادحملًظبيتجًو
 ب ات  مظأاظخدرحملتظبإلدا ج 

ًبت،ظابنذب للللك،ظظظظارلللل ظأرثرللللمظبنذب للللقظبإلدحملرللللمظبإلذ اسللللم:ظرذب للللقظبإلد للللذاء،ظظظظظظظ ابإل للللحملع،ظابإلفىللللنظبإلدللللحملا،ظابن للللحمل
،ظا ماحمل  ظبإليتظتضذهظعرا حملظ ذاومظعوًو ظابنستشضاحملت،ظابجلسًو

 Internal Service Fundsأموال اخلدمة الداخلية  ▪
أاظخللللدرحملتظستظبيترلللللوب ظظظظحمليفظتسللللت داظأرللللوب ظب درللللمظبإلدبخراللللمظإلدتلللل غظعلللل ظأيظاشللللحملمظاللللصازظاللللردظظظظظظ

حملتظبيتخللذم،ظعرلل ظظ تظب دورللمظبيتاحملاللامظااحللدبوحملظبندواللم،ظأاظستظب دورللظأاظادللحملظظحمليفظبيتخللذم،ظأاظأقسللحملر
ا ظتسلتدانظأرلوب ظب درلمظظظظ“ظ Cost – Reimbursement Basis”درضلمظظقحملعلدةظبالرتزبزظبإل

ا االلحملظعللدبظدإلللاظالل دذظبإلفشللحملمظتو.للضاظظبإلدبخراللمظس ظسدبظدحملالل ظب دورللمظرشللحملًدمظارسللا ذةظعرلل ظبإلفشللحملم ظظ
ثرللمظأرلللوب ظب درللمظبإلدبخراللمظساشلللحملءظاحللدةظتت يلل ظتشلللذبءظبندللدبتظبندتوالللمظظرذب للقظعحملرلللم ظارلل ظأرظظأرللوب 

ًبتظظاساشللللحملءظاحللللدةظتت يلللل ظإب.لللل  ظظظظرذدللللص يف،ظاتتللللوتظتاد للللحملظستظبإلوحللللدبتظب دوراللللمظبيتخللللذم  اللللاحمل
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ًبتظابإلسل  تظب دورالم ظاقلدظظا.احملات حملظب دورم ،ظااحدةظأخذمظتت ي ظةظ وحملعمظبإلفاحملدنظاب التاحمل
خراللمظتفشللحمل حملتظ.للفحملعامظس للحمل مظستظبإلفشللحمل حملتظب دراللم،ظرثللنظساتللحملنظب اللضر ،ظأاظظاىللواظرللحمل ظب درللمظبإلدب

د اشلللحملءظاحلللدةظإلرتللللرني،ظتت يللل ظتتلللو مظأترلللنيظدبيتظ لللدظظظظ:بن لللحملت ظبنذدصالللم،ظأاظبإلىالللحملاظتفشلللحمل حملتظرحملإلالللم
ظبن حمل ذ،ظبإليتظقدظتتدذهظهلحملظأ.و ظبإلوحدبتظب دورامظبيتخذم 

ظ
 ماثلةأموال األمانة والوحدات املكونة امل -ج

Fiduciary Funds and Similar Component Unitsظ
مظبإلوحلدبتظب دورالمظبإللليتظظحللدظومظعل ظبيت.لو ظبإللليتظاد لدظهبلحملظستظستسلتدانظأرلوب ظبيترحملالمظإلراححملاللظظظظظظظظظ
عللل ظأ لللذبز،ظأاظتفماالللحملت،ظأاظاحلللدبتظحدورالللم،ظأاظأرلللوب ظاتتدلللمظإللللفض ظبإلوحلللدةظظظظ،ظأاظادلللا يفظحمليفظأرافلللظتدالللنظظ

ظأروب ظبيترحملامظةظزعرظبإلابر ظب حمل.مظإلرحدورم ب دورام ظإل إلاظ ظتست داظ
 اتتلا ظأ.فحمل،ظأروب ظبيترحملامظرحملظاري:ظظظظظظظ

 أروب ظأرحملامظبإلذبت ظبإلتىحملعديظةارفحمل  ظرو  ظأخذمج: ▪

Pension (and other Employee Benefit) Trust Funds  
ًاحملتستدانظظظظظظظظ لحملءظابنسلتضادا ظرل ظخ ل ظظار روتمظإلألعظظمأرحملاظظإلدت غظع ظبنيحملزًظبند وزظهبحملظاعتوحمل

رفحمل  ظبإلذبت ظبإلتىحملعديظبةدزة،ظأاظخ  ظبنسحمل مظبةدزةظأاظخ  ظبنفحمل  ظبيتخذمظنحملظتدلدظبإلتو ال ،ظأاظظ
ظخ  ظرفحمل  ظبنو  ظبيتخذم 

ظInvestment Trust Funds أروب ظأرحملامظب اتثاحملً: ▪
ًتلاظظظظتستدانظإلدت غظع ظبيتروب ظبإليتظ ينظعرا حملظب دورلمظرل ظبإل لمظظظظظظظظظ ًاحمل،ظا ىالقظ هبلد،ظبالتثاحمل

ظإلر ذ ني 
ظ:ظظPrivate – Purpose Trust Funds أروب ظأرحملامظبإل ذهظب حملاب ▪

تستدانظإلدت غظع ظبيتروب ظبإليتظ ينظعرا لحملظب دورلمظرل ظبإل لم ظاادلو ظبنورلدظبيت.لريظابإللدخنظظظظظظظظظ
ظخذم أاظرفماحملتظخحمل.م،ظأاظحدورحملتظأظظ،بنتوإلدظعفاظقحملت يفظإلداضحملوظنيرحمظبيت ذبز

 :  Agency Funds أروب ظبإلودحملإلمظ ▪
تسلللتدانظإلدتللل غظعللل ظبنيلللحملزًظبإلللليتظتدلللو ظ ا لللحملظب دورلللمظادارلللمظعللل ظبإل لللم ظاتدلللو ظأ.لللو ظرلللحمل ظظظظظظظظظظ

ظبإلودحملإلمظتسحملايظبإلتصبرحملتا 
حسلللحملبظتيلللضامظإلتوعاللل ظبنيلللحملزًظبنحملإلالللمظستظبيترلللوب ظبيتخلللذم،ظأاظظااسلللت داظأحالللحملانيفظرلللحمل ظبإلودحملإللللمظدظظظظظظظظ

 مظستظبإلوحلدبتظبيتخللذم،ظرثلحمل :ظهالل ظ للذاومظرردالمظبنىحمل دللم،ظاتوىل ظبنوللحملإلدظةظرللحمل ظظب دورلحملت،ظاا للحمل
ظبإلودحملإلمظستظأ ظاترظتوعاد حملظعر ظأروب ظبنىحمل دم،ظاب دورحملتظبيتخذمظ ا ظبنىحمل دم 
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ظرل ظبيترلوب ظريلفضمظظ ا حتظر ظخل  ظعلذهظرلحملظال ظعرالاظبنولدأظبإلثلحملينظأالاظحلدزظأحلدظعشلذظاوعلحملظيف
ظ:ظبيتروب ظب دورام،ظاأروب ظبنردام،ظاأروب ظبيترحملام ةظ   ظجماوعحملتظاي

ًاحملظستظ سلللمظأالللوب ظرللل ظبيترلللوب ظالللي:ظبنلللحمل ظبإلدلللحملا أرلللوب ظباالللذبزظظظظ-اتىسلللرظبيترلللوب ظب دورالللمظتلللدا
ًا ظبإلذأًحملإلامظ-بن ي  ًتدلمظبيتاتظظبيترلوب ظبإلدب الم ظاظظظ-أرلوب ظخدرلمظبإللدا ظ-أروب ظبنشحمل ةلو ظبيتالوب ظبيت

اا حمل مظستظبإلىلذاهظ وارلمظبيتجلن ظارثلنظال  ظظظظ،ابإلذاواظاأامظريحملزًظااحملزامظأخذمر ظبإللذب  ظظظأاحملاحمليفظ
ظعللل ظ ذالللقظبنوبعالللمظبإلدحملرلللمظةظشلللدنظبعتالللحملزبتظظ ًاحمل،ظا يللل ظالللفو ظيف ظرللل ظريلللحملز بنيلللحملزًظ يلللنظالللفو ظيف

أاظعرل ظأ لذبهظحملدزةظدالحملظةظبيترلوب ظظظظحملرلمظدالحملظالوظب لحمل ظةظبنلحمل ظبإلدلحملاإلداضحملوظرف حملظسرلحملظعرل ظأ لذبهظع
إلث  للمظبيتخللذم ظارلل ظأاللرظخيللحمل  ظالل  ظبيترللوب ظأ للحملظقحملترللمظإلداضللحملو،ظاإللل إلاظاسللذيظعرا للحملظرض للواظبنللحمل ظظب

ًاحمل ظ حملنلللحمل ظبإلدلللحملاظظ ًةظعاراحملولللحملظابالللتاذب ًزظانولللدأظبيتا  ظاتتولللحملا ظاللل  ظبيترلللوب ظ االللحملظتاف لللحملظرللل ظانحالللمظزا بإللللوب
امظةظ حملالمظدلنظالفمظرحملإلالم ظظاأروب ظبااذبزظبن ي ظتدانظعر ظأاحملسظافويظاإل إلاظتىضنظحسحملاوحملظب ً

ًا ظبإلذأًحملإلاللم  اتوقلل ظظظظاأرللوب ظخدرللمظبإلللدا ظظ،اتوللدأظبإلداراللحملتظرلل ظجداللدظةظبإلسللفمظبإلتحملإلاللم،ظأرللحملظأرللوب ظبنشللحمل
ًاذظرحملإلاللمظتضيللاظعلل ظظظظاتىللحملي ظظبنللحمل ظظباللتاذبًظظ حللكظاف للصظبهلللد،ظرفللا ظس ظأ ظدإلللاظ ظحيللو ظزا ظسعللدبزظتىللحمل

 حملالمظبإلسلفمظبنحملإلالم  ظأرلحملظاإلفسلومظإلألرلوب ظبإلدب المظ ت ترل ظعل ظظظظاتحمل  ظبإلدارالحملتظابنذدلصظبنلحمل ظإلدلنظرلحمل ظة
اقيظبيترلوب ظب دورالمظةظأ ظبنورلدظبيت.لريظبنىلداظرل ظبإل لمظ لمظقحملتلنظإلداضلحملوظاإلدل ظبإللدخنظبنتوإللدظعفلاظظ

اإلللل إلاظ.لللفض ظاللل  ظبيترلللوب ظ لللا ظبيترلللوب ظب دورالللمظتدلللدظأ ظظظظتلللنظإلداضلللحملوظةظزعلللرظتلللذبر ظب دورلللم قحمل
ًقرظةدحملا ظتيف ظق ظبنداحملًظ ظجظدلروب ظأرحملامظ مظقحملترمظإلداضحملوظ ا ظأروب ظبيترحملام 34ونظ.دًا

ًياسظظأروبهللللحملظ لللمظبإلىحملترلللمظظ ًاحملظبإل بتالللمظبإلللليتظتتوإللللدظرللل ظ أرلللحملظأرلللوب ظبنردالللمظ  للليظتدتالللدظعرللل ظريلللحملز
ًزظةظبنوللدأظبيتا ،ظاس لللحملظا وللقظعرا للحملظبإلفمللحملاظبة حملاللليبظظإلداضللحملو،ظاإللل إلاظ ظاسللذيظعرا للحملظرض لللواظبنللحمل ظبإلللوب

اترتلللصاظتدحمل لللمظبإلتصبرحملولللحملظعرللل ظظظظ،بن ولللقظةظق لللحمل ظبيتعالللحمل  ظااإلتلللحمل ظ  للليظتىلللواظاةحملالللومظعللل ظدحمل لللمظأ.لللوهلحمل
ظعد ظب حمل ظةظبيتروب ظب دورام 

اتشتانظأرلوب ظبنردالمظعرل ظالوعنيظرل ظبيترلوب ظ لحمل:ظأرلوب ظبنذب لقظبإلدحملرلم،ظاأرلوب ظب درلمظبإلدبخرالم ظظ
ظستظأرللللوب ظأخللللذمظاتتدللللمظإلروحللللدةظظظظابإلضللللذوظتاف اللللحملظةظأ ظبيتاتظتوالللل ظ خللللدرحملوحملظستظأ للللذبزظباتالللل ،ظاأحاللللحملانظيف

ًا  ظةظحلللنيظاىتيلللذظاشلللحملمظأرلللوب ظب درلللمظظ ب دورالللمظأاظب دورلللحملتظبيتخلللذم،ظادإللللاظهبلللد،ظ ىالللقظبيت
اتىدةظب للدرحملتظستظبإلوحللدبتظب دوراللمظبيتخللذم،ظأاظأرللوب ظأخللذمظاأقسللحملاظأاظظ،بإلدبخراللمظعرلل ظتالل ظبإلسللر ظ

ظإلل إلاظظظظر ظظبيتاحملاامظااحدبوحملظبندوام،ظأاظب دورحملتظبيتخذمظادحمل تظب دورم زا ظأ ذبزظباتا  ظا وىلحملظيف
ظ ا حمل ظ ظادد ظ ظأاحملااحملظيف ظ ىاقظبإلذتاظاد حملظيف

ًتدللمظأاللوب ظرلل ظبيترللوب ظاللي:ظأرللوب ظأرحملاللمظبإلذبتلل ظظ ا.للفض ظأرللوب ظبيترحملاللمظتشللدنظاب للاظرضذقللمظتللنيظأ
 أروب ظبإلودحملإلم ظ-أروب ظأرحملامظبإل ذهظب حملابظ-ثاحملًأروب ظأرحملامظب اتظ-بإلتىحملعديظةارفحمل  ظرو  ظأخذمج

 :احلساابت جمموعتا -د
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ًتدللمظروللحملزئظحمحملاللوامظرلل ظأجللنظبيت.للو ظبإلثحملتتللمظظ س ظجمرلل ظردللحملامظبةحملاللومظب دوراللمظبيترذادلليظا لل ظأ
ظاب إلتصبرحملتظ وارمظبيتجنظإظاا  ظبنوحملزئظتتدرقظايتيت:

جظةظبنودأظب حملر ظتدفلوب ظكظبإلتىذالذظعل ظظGASBأا اظجمر ظردحملامظبةحملاومظب دورامظبيترذاديظة -1
ابنودأظبإلثحملر ظتدفوب ظكظحمحملاومظب إلتصبرحملتظبإلدحملرمظ وارمظبيتجنظكظعرل ظأالاظجيل ظظظكظظ،بيت.و ظبإلذأًحملإلام

دالمظاأرلوب ظبإلودحملإللمظظبإلتاااصظتنيظبيت.و ظبإلذأًحملإلالمظاب إلتصبرلحملتظبإلدحملرلمظ وارلمظبيتجلنظب حمل.لمظأبرلوب ظبنر
تصبرللللحملتظب حمل.للللمظظتللللنيظبيت.للللو ظاب إلظظ–بةحملاللللومظعف للللحملظةظا للللحملوظالللل  ظبيترللللوب ظظبإللللليتظتللللترظظظظ-ابيترحملاللللم،ظظ

بإليتظخييلللل ظهلللللحملظاحللللدات ظحمحملاللللواتحمل ظتسللللااحمل ظجماوعللللمظبيت.للللو ظبإلثحملتتللللمظبإلدحملرللللمظظايترللللوب ظب دوراللللم،
ظظظظظاس حملظجمذزظحسحملاتظامحملرام ظظظظظظظظظظظظظظظظظ،أروب يفظظ ظبدحملرمظ وارمظبيتجنظإظا حملظ ظادد ظاجماوعمظب إلتصبرحملتظبإل

ةظظجظةظبنوللللدأظبإلسللللحملزسظتدفللللوب ظكتىللللوظGASBأا للللاظجمرلللل ظردللللحملامظبةحملاللللومظب دوراللللمظبيترذادلللليظة -2
خياللمقااللمظبيت.للو ظعرلل ظأاللحملسظبإلظظبيت.للو ظبإلثحملتتللمكظأباللاظجيلل ظبحتسللحملبظظ اظسدبظدللحمل ظافللحملمظظظظ،درضللمظبإلتحمل

درضلللمظبيت.لللو ظدلللنظبنولللحملإلدظب حمل.لللمظظجيللل ظتىلللداذاحملظ،ظدالللحملظجيللل ظأ ظتتللللا ظظأيظ.لللدوتمظةظ دالللداحملظظ
ت للحملظإل اللت دباظ ظأرللحملظبيت.للو ظبإللليتظ يللنظعرا للحملظظرتدالل ظادللنظرللحملظاتدرللقظهبللحملظهبللد،ظوائإلشللح ظاظبإلا

 ا  ظحسحملبظقاات حملظعرل ظأالحملسظبإلىاالمظبإلسلوقامظاقل ظظظظ،بإلوحدةظب دورامظع ظ ذاقظبإلتا ظأاظبهلوم
 ب يو ظعرا حملظ 

وب ظكظباللت  مظظجظةظبنوللدأظبإلسللحملت ظتدفللظGASBأا للاظجمرلل ظردللحملامظبةحملاللومظب دوراللمظبيترذادلليظة -3
بيت.و كظظأب ظبيت.و ظجي ظأ ظاترظحسحملبظب ات  مظب حملابظهبحملظعر ظأاحملسظبإلدالذظبنتوقل ظهللحملظس ظظ

ًب ي  لااظ ظاترظحسحملبظب ات  مظنثنظال  ظظظظ،سدبظدحملا ظا  ظبيت.و ظ ظتفل ظأاظتفت يظرثنظبيت
 بيت.و ظ 

 Number of Fundsعدد األموال  -ه
بإلوحدةظب دورامظر ظزاإلمظستظأخلذمظاخلت ،ظبإلفملحملاظب قتيلحملزيظظظظخيتر ظعدزظبيتروب ظبإليتظتفشئ حمل

ابإلساحملالليظرلل ظانحاللم،ظااخللت ،ظ وادللمظبنيللحملزًظبإلسللاحملزامظرلل ظانحاللمظأخللذم ظرلل ظبيتخلل ظتدللنيظب عتوللحملًظظ
ًةظأ ظادو ظعدزظبيتروب ظةظحلد ظبيتز  اةلحملظاتسلقظرل ظبنت رولحملتظبإلدارالمظابإلىحملاواالم،ظيت ظباالذب،ظظظظ، ذا

ًةظبنحملإلام ةظعدزظبيتروظ ظب ظاؤزيظستظبإلتدىادظاعداظبنذاام،ظاا حمل مظستظعداظدضحملءةظبازب
اةلللحملظظظظ،ا حلللتظرللل ظخللل  ظعلللذهظبنولللدأظبإلثحملإللللاظأالللاظاللل ظعرللل ظ دالللدظعلللدزظبيترلللوب ظةظحلللد ظبيتز 

اتسقظر ظبنت رولحملتظبإلدارالمظابإلىحملاواالم،ظاال بظاسلذيظ ىل ظعرل ظبيترلوب ظب دورالمظبإلليتظخيترل ظعلدزاحملظرل ظظ
ظإلرفمللحملاظب قتيللحملزيظابإلساحملالليظبإلسللحمل دظةظدللنظزاإلللم،ظااتضللقظبنوللدأظبإلثحملإلللاظرلل ظروللدأظظظظزاإلللمظست أخللذمظا ىللحملظيف

بإلداورالمظبإللل يظحيدللرظسعلدبزظبنوبعاللمظبإلدحملرللم،ظاالوظادللينظعللداظ يلا ظريللحملزًظردافللمظنىحملترلمظاضىللحملتظردافللم،ظظ
ظاس حملظتوجااظبنيحملزًظبإلدحملرمظستظباحمل تظبن ترضمظحس ظأ ات حملظبإلفسوام 

 مقومات نظرية األموال املخصصة:  -رابعاا 
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ميدلللل ظرلللل ظخلللل  ظرللللحملظاللللوقظباللللت  ابظبنىورللللحملتظبإللللليتظتىللللواظعرا للللحملظامذاللللمظبيترللللوب ظبن ييللللمظةظظ
ظبإلوحدبتظب دورامظداحملظاري:

ظ
 القوانني والتشريعات:  -1

سل ظبإلساحملالمظبإلليتظظس ظبإلىوبانيظابإلتشذادحملتظايظبإليتظ دزظبا حملًظبإلدحملاظإلدالنظبإلوحلدبتظب دورالمظ 
اام ذظدإلاظجراحمليفظر ظخ  ظتدذا ظبنلحمل ظبإلل يظالف ظعرل ظأالا:ظخييل ظال بظبنلحمل ظاجنلحملعظظظبإلداإلم تتوفحملاحملظ

أاظ ىالللقظأالللدب،ظردافلللاظ وىلللحمليفظإلتشلللذادحملتظأاظتدراالللحملتظ    ظ حملإلوحلللدةظبةحملالللوامظإلتحىالللقظظظظ،أاشللل مظحملللدزة
ًاحملظبإلىوبانيظابإلتشذادحملت أادب  حملظ ل ظااوعمظر ظبإلىاوزظا ظدو ظريد

ظ:ظظاإلدارة -2
ًةظظس ظباتاحمل اظا  ظبإلفمذامظايتروب ظابإلىاوزظبنضذا مظعر ظبات دبر حملظجدر حملظتذدصظعرل ظرو لو ظبازب

ًةظتدانظتوحيظر ظبنيلرحمظبإلدحملرلمظإلرا تال ظ ظظ،بنفحملاومظاب ات دباظبيترثنظظهل  ظظبيتروب ظر ظقور حمل ظ حملازب
ًةظعاراحملوحملظاإلشدنظظ ظ ادر ظبإل يظادوزظاإلفض ظبإلدحملاظإلرا تا ظظاجي ظعرا حملظسزب

 ق األهداف: حتقي -3
زا ظأ ظولد،ظستظظظظرل ظظس ظبهلد،ظبيتاحملايظإلرفشحملمظب دوريظاوظتىدةظب درحملتظبإلدحملرلمظإلر ا لًو

ًةظب دوراللمظتو لل ظب  لل ظابإلللابر ظبإلدضارللمظتتىللدةظب للدرحملتظةظخمترلل ظظ ًا ظ،حاللاظتىللواظبازب  ىاللقظبيت
ظ  عرمظإلتحىاقظا  ظبيتادب،احملامظبإلباحمل تظةظ وءظرحملظاتحمل ظهلحملظر ظسردحملااحملتظإار ظبظتىواظتذارظبإلس

 أاثر نظرية األموال املخصصة على املفاهيم احملاسبية:  -خامساا 
ظا ااحملظاريظا  ظبآلاثً:ظظبنضحملاارظبةحملاوامظإظا  ظبإلفمذامظعر ظبيتروب ظقدظأ ذظةس ظتذداصظظ

 طبيعة الوحدة احملاسبية:  -1
ىرمظ،داللحملظأ للحملظإلاسلل ظجماوعللمظظس ظبإلوحللدةظبةحملاللوامظا ىللحمليفظهللل  ظبإلفمذاللمظإلاسلل ظش يللامظردفواللمظرسللت

ًةظعلل ظبنللحمل ظبإللل يظخييلل ظإلتلزاللمظاشللحملمظردللنيظ وىللحمليفظإلىاللوزظظ بيتشلل حملابظأ.للححملبظبنشللذا ظ،ظاس للحملظالليظعوللحمل
ظحمدزةظ 

 األصول: -2
ًزظاباردحملااللحملتظبندتاللدةظإلروحللدةظ اللت دبر حملظةظاشللحملمظردللنيظ، ًةظعلل ظظظظاالليظجماوعللاظبنللوب   لليظعوللحمل

ًةظ ظردافا ظتتحيار حملظخ  ظرد ةإلتيذااظإلروحدةظبإليتظمتظببااذبزبتظبنىد
 اخلصوم:  -3

االلليظب عتالللحملزبتظبةلللدزةظظإلدحمل لللمظجملللحمل تظبااضلللحملوظا ىلللحمليفظإلرىالللوزظبنو لللوعمظ،ظ حمل يلللواظقالللوزظعرللل ظظ
ًةظبعتاحملزبت ًزاحملظةظ.و ظ ظميد ظهحملاعاحملظ ظظبات دباظأ.و ظبإلوحدةظبةحملاوامظاروب
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 اإليرادات واملصروفات:  -4
ًجلللمظرللل ظاستظظااللليظظ زا ظاجلللوزظأيظع قلللمظتلللذت ظظظظظرللل ظظبإلوحلللدةظبةحملالللوامتلللد ىحملتظاىدالللمظزبخرلللمظاخحمل

ظتاف احملظ 
 نتيجة األعمال:  -5

ًزظبن ييمظهللحملظ وىلحمليفظظ اتتاثنظةظردمظ ىاقظبإلوحدةظبةحملاوامظإلألادب،ظبنو وعمظهلحملظةظحدازظبنوب
ًة ظظظ ظإل عتاحملزبتظبنىذ

   أهداف التقارير املالية احلكومية: -سادساا  
Objective of Governmental Financial Reportingظ

ًاذظبنحملإلامظب دورامظستظ ىاقظبيتادب،ظبإلتحملإلام: ظجي ظأ ظتسد ظبإلتىحمل
ًامظإلتاداللللف رظرلللل ظتىاللللارظأزبءظب دورللللمظاسجنحملعبوللللحملظظ  1 تصااللللدظرسللللت درا حملظاندرورللللحملتظابإلواللللحملانتظبإللللللذا

 يت ذبهظبنسحملءإلم 

ًالللمظبإلسلللفوامظت  للليظظ  2 ًالللمظظظظدحمل لللمظبإلفضىلللحملتتىلللدةظبإلوالللحملانتظابندرورلللحملتظإلرتلدلللدظرللل ظأ ظباالللذبزبتظبجلحمل بجلحمل
ًاذظبنحملإلامظبإلسفوامظن تر ظب درحملت   رحملظاري:ظاةظا بظباحمل ظجي ظأ ظتتلا ظبإلتىحمل

تالللحملانتظعللل ظب لللدرحملتظبنىدرلللمظإلرالللوب فنيظةظبإلضلللرتةظبنحملإلالللمظب حملإلالللم،ظرىحملتلللنظرولللحملإلدظالللاد دو حملظةظظ -
ظبإلضرتبتظبنحملإلامظبإل حىم 

ابنسلت درمظةظتىلدةظب لدرحملتظةظظظظ،تاحملانتظع ظبنيحملزًظبنحملإلالمظبنرتبدالمظرل ظ لرتبتظرحملإلالمظالحملتىم -
 بإلضرتةظبنحملإلامظب حملإلام 

ًالم،ظس لحمل مظستظظتاحملانتظع ظساذبزبتظبإلضرتةظبنحملإلامظب حملإلامظ مظبإلدحمل امظإلت  المظاضىلحملتظب لدرحملتظبجل - حمل
 امظبنرتبدام ا  ظبااذبزبتظةظع زةظبنيحملزًظبنحملإلظتاحمل ظردظسا حملا

تىدةظبإلواحملانتظابندرورحملتظع ظردمظبإلتصباظب دورمظا عتاحملزبتظبن ييمظةظقلحملاو ظبنوبعالمظبإلدحملرلم،ظظ  3
 س حمل مظستظتاحمل ظردمظبإلتصبر حملظاإلتشذادحملتظبنحملإلامظبيتخذم 

 اظح ا حمل ظااوعات حملظبإلفشحمل حملتظب دورامظبنف صةتىدةظبإلواحملانتظابندرورحملتظع ظدرضمظ  4

 ةظاتحمل  ظاشحمل حملتظب دورمظبإلسفوامظر ظخ  :ابندرورحملتظإلراسحملعدةظةظتىوظاحملانتظظتىدةظبإلو  5

ًاذظبنحملإلاللللمظظظظحملتىللللدةظبإلواللللحملانتظبنتدرىللللمظةيللللحملزًظبيترللللوب ظاباللللت دبرحملو - ،ظسدظجيلللل ظأ ظتو للللاظبإلتىللللحمل
ًجللمظعرلل ظأاللحملسظبإلللذت ظتللنيظبإلو للحمل  ظاأاللدب  حمل،ظاتاللحمل ظبإلتللد ىحملتظبإلفىداللمظظ بإلتللد ىحملتظبإلفىداللمظب حمل

ًاحملظااوع لحمل،ظاا لحمل مظستظتالحمل ظبنلدمظبإلل يظميدل ظإلرتلد ىحملتظبإلفىدالمظظبإلدبخرمظعرل ظأالحملسظر يلد
ًجم  ظبإلدبخرمظر ظروبج مظبإلتد ىحملتظبإلفىدامظب حمل

 ارت روحملتظبإلساوإلمظبإلفىدام ظظظ،تىدةظبإلواحملانتظابندرورحملتظع ظ ذاقظةوانظب دورمظيتاش ت حمل -
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ًامظبإلللليتظةدللل ظرللل ظردذ لللمظبإلو للل ظبنلللظ - حمل ظإلرحدورلللم،ظا االللحملظسدبظظتىلللدةظبإلوالللحملانتظابندرورلللحملتظبإلللللذا
 بإلو  ظبنحمل  ظدفامظدبتظأ ذظسجيحمليبظأاظاريبظةدحملا ظاتحمل  ظبإلضرتةظبنحملإلامظبن

ًوحملظعرل ظروبج لمظخمترل ظظ  6 تىدةظبإلواحملانتظابندرورحملتظإلواحمل ظرستومظب درحملتظبنىدرمظر ظب دورمظاقد
ًاللتظباللتحىحملق حمل،ظادإلللاظعلل ظ ذاللقظبندرورللحملتظابإلواللحملانتظبإللليت تددلل ظبإلو لل ظبنللحمل ظظظظب إلتصبرللحملتظةظات

ًاحملظبنحملإلام  ابإلتصبرحملوحملظبإلضدرامظابنتوقدم ظ،إلرحدورم،ظاريحملز

ًاذظظ انلحملظدحملال ظبإللللذب  ظأباوبع لحملظابإلىلذاهظأباوبع للحملظرل ظبنيللحملزًظبنحملإلالمظبإلذ اسلامظإلرحدورللم،ظ ل  ظبإلتىللحمل
ًا   ظابإلىوب رظبنحملإلامظجي ظأ ظتتلا ظتاحملانتظاردرورحملتظدحمل امظاتضيارامظع ظا ا ظبنيد

بإلواللحملانتظابندرورللحملتظعلل ظبيت.للو ظبنحملإلاللمظا للمظبنحملإلاللمظةظحللوعةظب دورللم،ظةدلل ظس  للحملًظبيت.للو ظظتىللدةظظ  7
بإللليتظاتسللحملارظةظظتضحملزةظرف للحملظيتدثللذظرلل ظ للرتةظرحملإلاللمظظبنتدباإلللمظابيت.للو ظ وارللمظبيتجللنظبإللليتظميدلل ظب اللظ

ًاذظبنحملإلالمظظاال  ظبإلوالحملانتظتسلحملعدظرسلت دريظظظظبتظ حىمظإلرضرتةظبنحملإلالمظبندفالم تىدةظب درحملتظإلضرتظ بإلتىلحمل
 عر ظردذ مظح رظبإلتدوا ظبإلذأًحمل ظإلرحدورمظعر ظبندمظبإلىيمظابندمظبإل وان 

ًاذظابإلىللللوب رظبنحملإلاللللمظعلللل ظبإلو لللل ظبإلىللللحملاوين  8 ابةللللدزبتظبإلتدحملقداللللمظدبتظبإلد قللللمظظظظ،جيلللل ظأ ظتضيللللاظبإلتىللللحمل
ًةظتداظا  ظبنيحملزً   انيحملزًظابن حمل ذظبناد ظروبج ت حملظاتا مظبخنضحملهظأاظخسحمل

ًةظستظأ ظبيتادب،ظبإلسحملتىمظات ر ظ ىاىظاهدً ًاذظظظظ حملظأ ظاؤخ ظتدنيظب عتولحملًظرسلت دروباشحمل بإلتىلحمل
ًبتظب ظ  للحملدظباجللذبءبتظظظظإللليتظاللات  ا حمل،ظارلل ظبظبإلتدللذ،ظستبنحملإلاللمظابإلىللذب بإلواللحملانتظبإللليتظحيتحملجو للحملظة اللدبظيف

ًاذظبنحملإلامظاحمتو وحمل  ظبنفحملاومظحو ظ دادظس حملًظبإلتىحمل
ظ

 ظظظ
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ظ
 املبحث األول

 أسس التسجيل احملاسيب وتطبيقاهتا يف احملاسبة احلكومية
ظب الللللتحىحملوظةظعارالللللمظظظظظظظظظظ ظبهلحملز لللللمظستظ ىالللللقظبإللللللذتاظأالللللحملسا بإلتسللللل انظابإلىالللللحملسظظتسلللللت داظبإلوحلللللدبتئ

ً يفظإلاسللحملعدظةظب للحملدظبإلىللذبً ظا ظاللصب ظالل بظب هللحمل ظاللحمل دبيف،ظاإلدلل ظظ بةحملالليب،ظادإلللاظرلل ظأجللنظقاللحملسظبإلللذتاظزا
تىواظا  ظبإلوحدبتظإبعدبزظقحمل امظبإلتد ىحملتظبإلفىدامظستظجحملا ظبإلىلوب رظبإلليتظتدلدظعرل ظأالحملسظب التحىحملو،ظظ

ت دبر حملظةظبنفشلللةظندذ للمظرللدمظبعتاللحملزظبنفشلللةظظابإل حملاللمظرلل ظدإلللاظبإلتدللذ،ظستظريللحملزًظبإلفىداللم،ظاأاجللاظباللظ
ًامظةظةوانظبيتاش مظبن ترضم  ظعر ظعاراحملوحملظبجلحمل

 أسس التسجيل يف احملاسبة احلكومية:
ً اسامظإلتس انظعاراحملتظبااضحملوظبإلدحملاظب دوريظا يانظبااذبزبتظبإلدحملرم:ظظظظظظظ ظتوجدظ   مظأا ظ
ظبيتاحملسظبإلفىدي  -
 أاحملسظب اتحىحملو  -

   اتحىحملوظبندد ظأاحملسظب  -

اللترظبختاللحملًظبيتاللحملسظبةحملالليبظبإللل يظاسللت داظةظدللنظزاإلللمظا للقظعللدةظردللحملام،ظرف للحملظأاللوب ظبإلواللحملانتظظظظظظظظظظظ
ًةظبيترلللوب ظبإلدحملرلللم،ظادللل إلاظرسلللتومظظ بنحملإلالللمظبإل عرلللم،ظارلللدمظ حمل لللدوحملظإلتروالللمظححملجلللحملتظبإلذقحملتلللمظبةحملالللوام،ظاسزب

ظبةحملاومظةظبإلداإلم،ظاأاروبظبات دباظب حملاوحملتظ ظب إلدرتااامظةظس وحملتظحذدمظبيتروب ظبإلدحملرم ت ًو
ظاافدذهظ ااحملظاريظةحملتظع ظرلاو ظدنظر ظبإل ذوظبإلسحملتىم ظظظظظظظ

 األساس النقدي: -1
اترظا قظا بظبيتاروب،ظس وحملتظبإلدارالحملتظبنحملإلالمظإلرداإللمظعفلدظقلواظبيترلوب ظبإلفىدالمظأاظز د لحمل،ظالوبءظظظظظظظظظظ

نحملإلامظبإليتظأجذا ظ ا حمل،ظأاظتتدرلقظاإلسلفوبتظبنحملإلالمظبنحمل لام،ظظأدحملا ظبنىوو حملتظأاظبند وعحملتظ  ظبإلسفمظب
ًاللمظأاظا يللو ظعرلل ظبإلسللر ظبإلذأًحملإلاللمظرلل ظقوللنظظ االلوبءيفظأدللحمل ظرللحملظاتدرللقظرف للحملظتشللذبءظبإلسللر ظاب للدرحملتظبجلحمل

ظبإلداإلم 
 ظا ظظااتا مظت واقظا  ظبإل ذاىم،ظ ل  ظرولحملإلدظب عتالحملزبتظبإلليتظوظتلد  ظحلكظ حملالمظبإلسلفمظبنحملإلالم،ظتر لظظظظظظظظظ

ادتلللدظهبلللحمل،ظيت ظبإلتصبرلللحملتظبإلداإللللمظبإلللليتظوظتسلللدز،ظالللاترظأتزات لللحملظةظبإلسلللفمظبنحملإلالللمظبإلتحملإلالللم ظادللل إلاظبيترلللذظ للل  ظظ
بااذبزبتظاترظس وحملولحملظعفلدظقولل حملظ دل يفظخل  ظبإلسلفمظأاظبإلسلفوبتظبنحملإلالمظبإلتحملإلالمظإلضلرتةظ ىلقظال  ظباالذبزبت،ظظ

ظمظبإليتظتدوزظسإلا حمل حكظاس ظدحملا ظرستحىمظا مظرىوو مظخ  ظبإلسفمظبنحملإلا
ًةظتىرادالمظظظظظظظظظظ اقدظأا اظزإلانظبةحملالومظب دورالمظبإليلحملزًظعل ظرفمالمظبيترلرظبنتحلدةظأالاظقلدظجلذمظتيلو

رساظحسحملاتظب دورمظا لقظبيتالحملسظبإلفىلديظتروالمظإلرات رولحملتظبةحملالوام،ظا لل يفظعل ظدإللاظ  لوظأتسل ظظ
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 للو ظاللذعمظق لل ظحسللحملاتظبنوبعاللمظظأاللروبظنسللاظب سللحملاتظب دوراللم ظااسلل نظت واللقظالل  ظبإل ذاىللمظروظ
ًقحملتمظتفضا احملظر ظقونظأج صةظبإلذقحملتم،ظار ظقونظبإلسر مظبإلتشذادام  ظبإلدحملرم،ظبظ

ظاإلد ظتوجدظتداظبإلداوبظ ات دباظبيتاحملسظبإلفىديظااي:ظظظظظظظ
ًامظبإلليتظتسلحملعدظعرل ظسعلدبزظبنذدلصظظ • اىليظت واقظا  ظبإل ذاىمظاجلوزظدثلمظرل ظبإلوقلحمل  ظبنحملإلالمظبإلللذا

ظسرار،ظابإلفتحمل  ظبإليحاحمظإلرفشحملمظب دوري بنحمل ظبإل
ًةظزقاىلمظظ • س ظتدبخنظتد ىحملتظساذبزبتظدنظافمظاظساضحملق حملظر ظبإلسفوبتظبنحملإلامظبإلتحملإلالمظ ظاو لاظتيلو

 باردحملانتظبنحملإلامظإلرداإلم 

س ظبيتالللحملسظبإلفىلللديظإللللا ظامحملرلللحملكظإلراححملالللومظب دورالللم،ظيتالللاظاذدلللصظباتاحملرلللاظ ىللل ظعرللل ظجوباللل ظظ •
 واظأروب ظاىدامظاز د حمل بإلداراحملتظبإليتظتت سدظةظق

ظدولللمةيفظةظبإلو.لللو ظستظتتوللل ظسمجلللحمل ظبااضلللحملوظبإلدلللحملاظعرللل ظظ • تثلللمظ ذاىلللمظبيتالللحملسظبإلفىلللديظ.لللدواتم
ً.دظبعتاحملزبتظرحملإلامظهلحملظإلددةظافوبتظرحملإلام   بنشذاعحملت،ظبإليتظات ر ظتفضا احملظ

 أساس االستحقاق: -2
ًالللللتظظتسللللل نظحسللللل ظاللللل  ظبإل ذاىلللللمظباالللللذبزبتظبإلدحملرلللللم،ظابإلفضىلللللحملتظبإلدحملظظظظظظظظ رلللللمظإلرداإللللللمظعرللللل ظأالللللحملسظات

ًالللتظبإلسلللدبزظظ ًالللتظ ولللوتظب إلتلللصباظبنلللحمل ظعرا لللحمل،ظادإللللاظتيلللذ،ظبإلفملللذظعللل ظات بالللتحىحملوظباالللذبزظإلرداإللللم،ظاات
ظبإلضدريظهل  ظب إلتصبرحملت،ظأاظبإلتحيانظبإلضدريظإلداذبزبتظبةىىم 

دة،ظااىتللليظظتدتاللدظالل  ظبإل ذاىللمظعرلل ظ دللذةظبإلش يللامظبنحملإلاللمظبنسللتىرمظإلدللنظاللفمظرحملإلاللمظظعرلل ظحللظظظظظظظظظ
”اإلضلللرتةظأاظبنلللدةظظت واللقظاللل  ظبإل ذاىلللمظتىلللحملءظحسللحملاتظبإلسلللفمظبنحملإلالللمظبنفيلللذرمظرضتوحلللمظخلل  ظ لللرتةظتسلللا ظظ

ظ“ظتس نظ ا حملظبااذبزبتظابإلفضىحملتظبإليتظاتتر،ظاظتدوزظستظبإلسفمظبنحملإلامظدبتظبإلد قم بنتاام
ظةتحملعظ ذاىمظأاحملسظب اتحىحملوظاناصبتظبإلتحملإلام:ظظظظظظظ
ًةظحىا • ظىامظع ظب ىووظاب إلتصبرحملتظب دورام تد يظ.و
ًامظتنيظساذبزبتظبإلسفوبتظبنتتحملإلامظااضىحملوحمل  •  تتااظا  ظبإل ذاىمظبإلىاحملاظةىحمل

 تس نظا  ظبإل ذاىمظسعدبزظبإلتىداذبتظع ظبإلضرتةظبنحملإلامظبإلىحملزرم  •

 تسحملعدظ ذاىمظأاحملسظب اتحىحملوظعر ظ ينظبإلداراحملتظبااذبزامظابإلداراحملتظبإلذأًحملإلام  •

 لل  ظإل ذاىللمظب اللتحىحملوظتدللاظب اتىللحملزبتظبإللليتظميدلل ظتوجا  للحملظرلل ظزا ظأيظباتىللحملابظرلل ظظظظادلل إلاظظظظظظظظ
ظزقمظا  ظبإل ذاىم:

ًالمظنسلاظب سلحملاتظب دورالمظخل  ظبإلضلرتةظظ •  تحملنظا  ظبإل ذاىلمظستظعلدزظأدثلذظرل ظبيتج لصةظبازب
ظبنتاام،ظااإلتحمل ظتدوا ظتدرضت حملظدومةظاسواحمليف 



71 

 

بعالمظبإلدحملرلمظإلرسلفمظبنفيلذرم،ظحلكظتلترظعارالمظتسلوامظب ىلووظظتؤخذظا  ظبإل ذاىمظق  ظحسلحملاتظبنوظ •
 بنحملإلامظاب إلتصبرحملتظبنحملإلامظبإليتظوظتسدز 

 ل:أساس االستحقاق املعد  -3
تا فلل ظاقللحمل  ظت واللقظبإل للذوظبإلسللحملتىمظا وللحملتظبإلداراللحملتظبنحملإلاللمظإلرداإلللمظظعاراللحمليف،ظأاللاظقللدظ ظاتولل ظأاللحملسظظظظظظظظظظ

ًيظقللللدظتسللللمظعرلللل ظأاللللحملسظ ذاىللللمظظب اللللتحىحملوظبإلدحملرللللن،ظسدظس ظتدللللاظبهلائللللحمل تظبإلدحملرللللمظدبتظبإل للللحملت ظبازب
ب الللتحىحملوظاإلفسلللومظستظتدلللاظبيتتلللوببظبن الللمظاالللذبزبتظبنوبعالللمظبإلدحملرلللم،ظاإلدف لللحملظةظبإلوقللل ظاضسلللاظت ولللقظظ

ظ ذاىمظبيتاحملسظبإلفىديظاإلفسومظستظبيتتوببظبيتخذم 
ًالمظب دورالمظبإلليتظتسلمظظظظظظظظ عرل ظ ذاىلمظأالحملسظب التحىحملوظظظظ ل يفظع ظدإلا،ظ   ظتداظبإلوحلدبتظبازب

اإلفسلللومظستظساضحملق لللحمل،ظقلللدظايلللد ظعرا لللحملظتفضاللل ظدإللللاظاإلفسلللومظستظتدلللاظأاجلللاظبااضلللحملوظبإلللليتظ ظاوجلللدظهللللحملظظ
ًاللم،ظاظس ظ ظ ظ   للحملظتذتدلل ظخمحملإلضللمظإلىللحملاو ظبنوبعاللمظبإللل يظاللف ظعرلل ظأاللاظ ظجيلل ظظبعتاللحملزظرضتللو ظةظبإلسللفمظبجلحمل

ظوبعامظبإلدحملرمظإلرداإلم اظبعتاحملزظةظبنً.دظإل انظبااضحملوظس ظسدبظ
اانىحملتللن،ظ  اللاظقللدظالللفمرظستظجحملالل ظبإلسلل  تظب حمل.للمظاةحملالللومظب دوراللمظبناسللودمظا للقظ ذاىلللمظظظظظظظظظظ

ًبظاتللحمل  ظ ذاىللمظأاللحملسظظ بيتاللحملسظبإلفىللديظالل  تظأخللذمظرسللحملعدةظةدلل ظرلل ظعللذهظبإلفتللحمل  ظتشللدنظاىللحمل
ًبنظروحملإلدظ ل ظبإلسلفمظبنحملإلالم،ظظظظب اتحىحملو،ظةد ظأ ظحسحملاتظ ذاىمظبيتاحملسظبإلفىديظتدد ظةظبإلف حملام از

عر ظبإلذ رظر ظأ حملظوظتىواظأاظتد  ظخ هلحمل ظاميد ظأالحمليفظ اانظبإلسفمظبنحملإلامظبنفيذرمظاااضلحملوظبإلدحمل لدظهللحملظظ
ًنظبنوبعامظةحسحملاتظبيترحملانتج  ظبإل يظوظاترظ.ذ اظاتس اراظةظحسحملاتظخحمل

 مقارنة الطرق الثالث:
حملتقظأ ظ ذاىلمظأالحملسظب التحىحملوظاليظأ للنظبإل ذب لق،ظيت لحملظتتلااظسردلحمل ظظاتونيظإلفلحملظرل ظبإلتحرالنظبإلسلظظظظظظظظظ

ًقحملتللمظأدثللذظ للو يفظظ انتظزقاىللمظنللوبعانتظبإلسللفوبتظبنتتحملإلاللم،ظاةظبإلوقلل ظاضسللاظ ىللقظالل  ظبإل ذاىللمظ بإلىاللحملاظةىللحمل
ًيظاحمحملاللليبظظ عرللل ظباالللذبزبتظبإلدحملرلللمظابااضلللحملوظبإلدلللحملا ظاإلدف لللحملظةظبإلوقللل ظاضسلللاظأاللللحمليفظ تلللحملنظستظج لللحملعظسزب

ظت ي ظاتوتظرساظحسحملاوحملظاا  وحمل ر
ظظأرحملظ ذاىمظبيتاحملسظبإلفىدي،ظ  يظاس ظبتيض ظانذاامظابإلسذعمظةظق  ظحسحملاتظبنوبعالمظبإلدحملرلم،ظس  ظظظظظظظظ

ااإلتلللحمل ظاتا لللمظظظظ إلسلللفوبتظبنتتحملإلاللمستظبأ للحملظ ظتتلللااظت واللقظرولللدأظ يلللنظب ىللووظاب إلتصبرلللحملتظبنحملإلاللمظبإلدحمل لللدةظظ
ًبامظبإلو ل ظبنلحمل ظب ىاىليظظصبرحملت،ظظتدبخنظا  ظب ىووظاب إلت  ظاست ا ظبةرنظبنحمل ظإلرداراحملتظب دورامظز

ظإلرداإلمظةظدنظافمظةضذزاحملظ 
اقللدظأا لللاظزإلالللنظبةحملالللومظب دوراللمظبإليلللحملزًظعللل ظبيترلللرظبنتحللدةظأ ظأ الللمظبالللت دباظ ذاىلللمظأالللحملسظظظظظظظظظظ

داللحملظاللوظب للحمل ظاإلفسللومظظ-اللدةظظب اللتحىحملوظ ترلل ظحسلل ظ وادللمظبإلداراللحملتظبناوإلللم ظسدظساللاظةظحللحمل تظعدظ
ادللو ظ سللحملبظتدرضللمظبإلداراللحملتظأ اللمظدوللمةظحللكظميدلل ظتىاللارظبإلللابر ظااتحمل   للحملظتىاااللحمليفظظظظ-ستظبااشللحملءبت
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ارااحمليف،ظتافاحملظميد ظةظتذبر ظأخذمظبات دباظ ذاىمظب اتحىحملوظبندلد ظتلنظحلكظ ذاىلمظبيتالحملسظبإلفىلدي،ظظ
ظ  ظبنحمل ظب ىاىيظإلرداإلم ر ظزا ظباخ  ظةوحملزئظبإلذقحملتمظبنحملإلام،ظأاظبإلوظ

 حاالت عملية على أسس التسجيل يف احملاسبة احلكومية:
 

 مثــــال:
ًامج:ظظ2008سإلااظبإلواحملانتظبإلتحملإلامظبنتدرىمظتدحملاظ ًةظة انيظبإلرمبتظبإلسو ظةرىد

 املنفذ فعالا                املتحقق            خمصصات املوازنة              البيــان
ظ342ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ348ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ345ظظظظظظظظظظظظظظًاواظخمترضمظظظظ

ظ300ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ297ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ300ظ ذب  ظخمترضمظظظظظظظظظظظظظظ
        642                    645                      645اجملموع                      

ظ
 املنفذ فعالا                املتحقق            ازنة  خمصصات املو             البيــان

ظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظ87ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ87ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ90ًابت ظاأجًو
ظاساشحملءبتظظظظظظظظظظظظظظظ ظ144ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ147ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ150ظروحمل م
ًبتظظ ظ99ظظظظظظظظظظظظظظظظظظ105ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ108.احملامظبإلت  اصبتظابإلساحمل
ظ105ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ117ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ120ظظبإلاادظابإلاوظابهلحملت ظظظظظظظظ
ظظظ144ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ150ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ177ظظظظظبإلفضىحملتظبإلتحوارامظظظظظظظظظظ

       579                   606                       645        اجملموع                
ظ

ًامجظعر ظبإلفحوظبإلتحمل :ظظ2008/ظظ1/1ادحملا ظراصباامظب صافمظةظ ًةظة انيظبإلرمبتظبإلسو ظةرىد
ًاتظظ ظ1/1/2008راصباامظب صافمظتتحمل

ظبنيذ،ظبنذدصيظظظظظظظظ105ظظظظظظظظظظظظ
ظبإلسر ظبنافوحمظظظظظظظ6ظظظظظظظظظظظظ

ظظظظظظ
ظ

ظ111ظظظظظظظظظظظظ

ًجامظظظظظظظ30ظظظ ظبإلىذاهظب حمل
ظبإلىذاهظبإلدبخرامظظظظظظظظ45ظظظ
ظبيترحملانتظظظظظظظظظ30ظظظ
ظبإلضحمل اظبإلرتبدايظظظظظظظظظظ6ظظظ
ظ111ظظظظ

ظ
ظ
ظ
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ظاقدظمتظخ  ظبإلدحملاظرحملظاري:
ًجام  -1 ظتسدادظاي ظبإلىذاهظب حمل
 جظرراو ظ  سظر ظبإلىذاهظبإلدبخرام 15تسدادظة -2

 جظرراو ظ  س 6بعزبزتظبيترحملانتظةىدبًظة -3

 جظرراو ظ  س 3بخنضل ظبإلسر ظةىدبًظة -4

ظوب:املطل 
ًاتظظظظ س ولللللللحملتظبإلدارالللللللحملتظبنتدرىلللللللمظتتفضاللللللل ظبنوبعالللللللم،ظاسعلللللللدبزظب سلللللللحملاتظبإل عرلللللللم،ظاراصباالللللللمظب صافلللللللمظتتلللللللحمل

 حس ظب حتاحمل تظبإلتحملإلام:ظظ31/12/2008
ظأ ظبإلداإلمظتست داظبيتاحملسظبإلفىدي  -1
   أ ظبإلداإلمظتست داظأاحملسظب اتحىحملوظبندد ظ -2

ظأ ظبإلداإلمظتست داظأاحملسظب اتحىحملو  -3
 ساس النقدي:األ وفق  -1 احلــــل:

 
ًجامر ظظظظظظظ15 ظح/ظبإلىذاهظب حمل

ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيستظظظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ًجام ظس وحملتظتسدادظاي ظبإلىذاهظب حمل

ظ
ًجام ظح/ظبإلىذاهظب حمل

ظبنيذ،ظبنذدصيح/ظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظ
ظ31/12ً.ادظظظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظ
ظ30ظظظظظظظظظظظظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظ30ظظظظظظ
ظ
ظ30ظظظظظ

ظح/ظبإلىذاهظبإلدبخرامر ظظظظظظظظظ15
ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيستظظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظرراو ظ  سظر ظبإلىذاهظبإلدبخرامظظ15س وحملتظتسدادظظ
ظ

ظح/ظبإلىذاهظبإلدبخرام
ظبنيذ،ظبنذدصيح/ظظظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظ
ظ31/12ادظً.ظظظظ30ظظظظظظظظظظظظ
ظ45ظظظظظظظظظظظظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظ45ظظظظظ
ظظظظظظ
ظ45ظظظظظ



74 

 

ظح/ظبنيذ،ظبنذدصير ظظظظظظظ6
ظح/ظبيترحملانتستظظظظظظ6ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظس وحملتظبعز زظبيترحملانت
ظح/ظبيترحملانتظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظظظظظظظظظظظ
ظ31/12ً.ادظظظظظظظ36ظظظظظظظظظظظظ
ظ36ظظظظظظظظظظظظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظ30ظظظظظ
ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيظظظظظظ6ظظظظظ
ظ36ظظظظظ

ظ
ظح/ظبنيذ،ظبنذدصير ظظظظظظظ3

ظبإلسر ظبنافوحمح/ظستظظظظظظ3ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظس وحملتظبخنضحملهظبإلسر ظبنافوحم

ظ
ظبإلسر ظبنافوحمح/ظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظظظ6ظظظظظظظظظظظظ
ظظظظظظظظظظ
ظ6ظظظظظظظظظظظظظ

ظبنيذ،ح/ظظظظظظظ3ظظظ
ظ31/12ً.ادظظظظظظظظظ3ظظظ
ظ6ظظظ

ظح/ظبنيذ،ظبنذدصير ظظظظظظ642
ظبااذبزبتظبإلدحملرمح/ظستظظظظظظظ642ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظس وحملتظبااذبزبتظبإلدحملرم
ظمح/ظبإلفضىحملتظبإلدحملرر ظظظظظظ579

ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيستظظظظظظ579ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظس وحملتظبإلفضىحملتظبإلدحملرم

ظ
ظح/ظبنيذ،ظبنذدصي

ظ1/1ً.ادظظظظظظظظ105ظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظبيترحملانتظظظظظظظظظ6ظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظبإلسر ظبنافوحمظظظظظظظظظ3ظظظظظظظظظظظظ
ظبإلدحملرمح/ظبااذبزبتظظظظظظظ642ظظظظظظظظظظظظ
ظ756ظظظظظظظظظظظظظ

ًجامظظظظظ15ظظظظظ ظبإلىذاهظب حمل
ظبإلىذاهظبإلدبخرامظظظظظ15ظظظظظ
ظح/ظبإلفضىحملتظبإلدحملرمظظظ579ظظظظظ
ظ31/12ً.ادظظظظظ147ظظظظظ
ظ756ظظظظظ
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ظذبزبتظبإلدحملرماح/ظبار ظظظظظظ642ظظظ
ظب تحملريظإلرداإلمظظستظب سحملبظظظظظظ642ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظح/ظبااذبزبتظبإلدحملرمقضحمل ظس
ظ

ظح/ظبااذبزبتظبإلدحملرم
ظب تحملريظإلرداإلمظب سحملبظظظظظظ642ظظظظظظظظظ
ظ642ظظظظظظظظظ

ظبنيذ،ظبنذدصيظح/ظظظظظ642ظظظ
ظ642ظظظظ

ظب تحملريظإلرداإلمظر ظب سحملبظظظظظ579
ظح/ظبإلفضىحملتظبإلدحملرمستظظظظظظظ579ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظضىحملتظبإلدحملرمح/ظبإلفسقضحمل ظ

ظ
ظح/ظبإلفضىحملتظبإلدحملرم

ظبنيذ،ظبنذدصيح/ظظظظظظ579ظظظظظظظظظظظظ
ظ579ظظظظظظظظظظظظظ

ظب تحملريظإلرداإلمظب سحملبظظظظظظ579ظظظ
ظ579ظظظ

ظ
ظب تحملريظإلرداإلمظر ظب سحملبظظظظظظ63

ظح/ظبإلضحمل اظأاظبإلد صظبإلرتبدايظة حمل اجستظظظظظظظ63ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظب تحملريظإلرداإلمظسقضحمل ظب سحملبظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ
ظب تحملريظإلرداإلمظظب سحملب

ظبإلفضىحملتظبإلدحملرمح/ظظظظظظ579ظظظ
ظيبإلضحمل اظأاظبإلد صظبإلرتبداح/ظظظظظظظ63ظظظ

ظة حمل اجظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظ642ظظظ

ظح/ظبااذبزبتظبإلدحملرمظظظظظظظ642ظظظظظ
ظ
ظ

ظ642ظظظظظ
ظ

ظبإلضحمل اظأاظبإلد صظبإلرتبدايح/ظظ
ظظظظظظظظ

ظةبإلضحمل اظبإلرتبدايجظظ31/12.ادظًظظظظ69ظ
ظ69ظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظ6ظظظظظ
ظب تحملريظإلرداإلمظب سحملبظظظظ63ظظظظظ
ظ69ظظظظظ

ظظ31/12راصباامظب صافمظبإلذ اسمظداحملظتم ذظةظظ



76 

 

ظبنيذ،ظبنذدصيظظظظظظظظ147ظظظظظظظظظظظظ
ظبإلسر ظبنافوحمظظظظظظظظظ3ظظظظظظظظظظظظ

ظظظظظظ
ظ

ظ150ظظظظظظظظظظظظ

ًجامظظظظظظظ15ظظظ ظبإلىذاهظب حمل
ظبإلىذاهظبإلدبخرامظظظظظظظ30ظظظ
ظبيترحملانتظظظظظظظظظ36ظظظ
ظبإلضحمل اظبإلرتبدايظظظظظظظظظظ69ظظظ
ظ150ظظظظ

 
 ل:أساس االستحقاق املعد   وفق   -2

ًجامر ظظظظظظظ15 ظح/ظبإلىذاهظب حمل
ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيستظظظظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ًجام ظتسدادظاي ظبإلىذاهظب حمل
ظ

ًجام ظح/ظبإلىذاهظب حمل
ظبنيذ،ظبنذدصيح/ظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظ
ظ31/12ً.ادظظظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظ
ظ30ظظظظظظظظظظظظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظ30ظظظظظ
ظ
ظ30ظظظظظ

ظ
ظح/ظبإلىذاهظبإلدبخرامر ظظظظظظظظظ15

ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيستظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظجظرراو ظ  سظر ظبإلىذاهظبإلدبخرامظ15س وحملتظتسدادظةظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ
ظح/ظبإلىذاهظبإلدبخرام

ظبنيذ،ظبنذدصيح/ظظظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظ
ظ31/12ً.ادظظظظظ30ظظظظظظظظظظظظ
ظ45ظظظظظظظظظظظظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظ45ظظظظظ
ظظظظظظ
ظ45ظظظظظ

ظ
ظظظح/ظبنيذ،ظبنذدصير ظظظظظظظ6

ظح/ظبيترحملانتستظظظظظ6ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظس وحملتظبعز زظبيترحملانتظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ
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ظح/ظبيترحملانت
ظظظظظظظظظظ

ظ31/12ً.ادظظظظظظظ36ظظظظظظظظظظظظ
ظ36ظظظظظظظظظظظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظ30ظظظظظ
ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيظظظظظ6ظظظظظظظ
ظ36ظظظظظ

ظ
ظح/ظبنيذ،ظبنذدصير ظظظظظظظ3

ظح/ظبإلسر ظبنافوحمستظظظظظظ3ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظس وحملتظبخنضحملهظبإلسر ظبنافوحم

ظبإلسر ظبنافوحمح/ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظظظظظظظظظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظظظظظ6ظظظظظظظظظظظظ
ظ6ظظظظظظظظظظظظظ

ظح/ظبنيذ،ظظظظظظظظ3ظظظظظ
ظظظ31/12ً.ادظظظظظظظ3ظظظظظ
ظ6ظظظظظ

 بنيذ،ظبنذدصيظ/حر ظظظظظظ642

ظبااذبزبتظبإلدحملرمح/ظستظظظظظظ642ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظس وحملتظبااذبزبتظبإلدحملرم

ًا ظظظظظظظ ظر ظبن دو
ظابيتجًوظظح/ظبإلذابت ظظظظ87

ظح/ظبنوحملينظابااشحملءبتظظظظظ147
ًبتظظظظظ105 ظح/ظ.احملامظبإلت  اصبتظابإلساحمل
ظوظابهلحملت ح/ظبإلاادظابإلاظظظظظظ117
ظح/ظبإلفضىحملتظبإلتحوارامظظظظظ150

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو
ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيظظظظظظ579ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظةبإلتصبرحملتجظظح/ظبنوحملينظابااشحملءبتظظظظظظظظ3ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ًبتظةبإلتصبرحملتجظظظظح/ظ.احملامظبإلت  اصبتظظظظظظظظ6ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظابإلساحمل
ظةبإلتصبرحملتجح/ظبإلاادظابإلاوظابهلحملت ظظظظظظظظظ12ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظحملتظبإلتحوارامظةبإلتصبرحملتجفضىبإلح/ظظظظظظظظظ6ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظس وحملتظبإلفضىحملتظبنتحىىمظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظظظظظظظظظ
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ًا  ظر ظبن دو
ظةبإلتصبرحملتجظظح/ظبنوحملينظابااشحملءبتظظظظظظ3
ًبتظةبإلتصبرحملتجح/ظ.احملامظبإلت  اصبتظظظظظظظظ6 ظابإلساحمل

ظةبإلتصبرحملتجظظح/ظبإلاادظابإلاوظابهلحملت ظظظظظظ12
ظةبإلتصبرحملتجظظح/ظبإلفضىحملتظبإلتحوارامظظظظظظ6

ظح/ظبحتاحمل يظب إلتصبرحملتستظظظظظظ27ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيظةبإلتصبرحملتجر ظظظظظظظ27

ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيظةعحملاجستظظظظظظ27ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظ

ظبااذبزبتظبإلدحملرمح/ظر ظظظظظظ642
ظستظب سحملبظب تحملريظإلرداإلمظظظظظ642ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظسقضحمل ظحسحملبظبااذبزبتظبإلدحملرمظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظ

ظر ظب سحملبظب تحملريظإلرداإلمظظظظظ606
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو

ظابيتجًوظح/ظبإلذابت ظظظظظ87ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظبنوحملينظابااشحملءبتظظظظ147ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ًبتظظظظ105ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظ.احملامظبإلت  اصبتظابإلساحمل
ظح/ظبإلاادظابإلاوظابهلحملت ظظظظ117ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظبإلفضىحملتظبإلتحوارامظظظظظظ150ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظرمسقضحمل ظحسحملاتظبإلفضىحملتظبإلدحملظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظ

ظر ظب سحملبظب تحملريظإلرداإلمظظظظ36
ظبإلضحمل اظأاظبإلد صظبإلرتبدايح/ظستظظظظظظ36ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظب تحملريظإلرداإلمظظسقضحمل ظب سحملبظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظب تحملريظإلرداإلمظظب سحملب

ًا ظظظظظ606ظظظظظظظ ظر دو
ظح/ظبإلضحمل اظبإلرتبدايظظظظظظظظ36ظظظظظظظ
ظ642ظظظظظظظظ

ظبااذبزبتظبإلدحملرمح/ظظظظ642ظظظظظ
ظ
ظ642ظظظظظظ
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ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيظ
ظ1/1ً.ادظظظظظظ105ظظظظظظظ
ظح/ظبيترحملانتظظظظظظظظ6ظظظظظظظ
ظح/ظبإلسر ظبنافوحمظظظظظظظظ3ظظظظظظظ
ظذبزبتظبإلدحملرماح/ظباظظظظظ642ظظظظظظظ

ظ
ظ756ظظظظظظظظ

ًجامظ/حظظظظظ15ظظظ ظبإلىذاهظب حمل
ظبإلىذاهظبإلدبخرامح/ظظظظظظ15ظظظ
ًا بن ظظظظظ579ظظظ ظدو
ظجح/ظبنيذ،ظبنذدصيظةبإلتصبرحملتظظظ27ظظظ
ظ31/12ً.ادظظظظظ120ظظظظ
ظظظ756ظظظظ

ظ
ظبإلضحمل اظأاظبإلد صظبإلرتبدايح/ظظ

ظظظظظظظظظظ
ظ31/12ً.ادظظظظظظظظظظظ42ظظظظظظظ
ظ42ظظظظظظظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظظظظظ6ظظظظظ
ظب تحملريظإلرداإلمظب سحملبظظظظ36ظظظظظ
ظ42ظظظظظظ

ظ
ظظظ31/12راصباامظب صافمظداحملظتم ذظة

ظبنيذ،ظبنذدصيظةعحملاجظظظظظظظ120ظظظ
ظبإلسر ظبنافوحمظظظظظظظظظظ3ظظظ
ظبنيذ،ظبنذدصيظةبإلتصبرحملتجظظظظظظظ27ظظظ

ظظظظظظ
ظ

ظ150ظظظظظظظظظظظظ

ًجامظظظظظظظ15ظظظ ظبإلىذاهظب حمل
ظبإلىذاهظبإلدبخرامظظظظظ30ظظظ
ظبيترحملانتظظظظظظظ36ظظظ
ظبحتاحمل يظب إلتصبرحملتظظظظظظظظ27ظظظظظ
ظبإلضحمل اظبإلرتبدايظظظظظظظ42ظظظ
ظ150ظظظظ

 أساس االستحقاق: وفق   -3
ًجامر ظظظظظظظ15 ظح/ظبإلىذاهظب حمل

ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيستظظظظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ًجام ظتسدادظاي ظبإلىذاهظب حمل

ظ
ًجام ظح/ظبإلىذاهظب حمل

ظبنيذ،ظبنذدصيح/ظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظ
ظ31/12ً.ادظظظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظ
ظ30ظظظظظظظظظظظظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظ30ظظظظظ
ظ
ظ30ظظظظظ
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ظح/ظبإلىذاهظبإلدبخرامر ظظظظظظظظظ15
ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيستظظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظرراو ظ  سظر ظبإلىذاهظبإلدبخرامظظ15س وحملتظتسدادظظ
ظح/ظبإلىذاهظبإلدبخرامظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظبنيذ،ظبنذدصيح/ظظظظظظظ15ظظظظظظظظظظظظ
ظ31/12ً.ادظظظظظ30ظظظظظظظظظظظظ
ظ45ظظظظظظظظظظظظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظ45ظظظظظ
ظظظظظظ
ظ45ظظظظظ

ظ
ظح/ظبنيذ،ظبنذدصير ظظظظظظظ6

ظح/ظبيترحملانتستظظظظظظ6ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظس وحملتظبعز زظبيترحملانتظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظح/ظبيترحملانتظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظظظظظظظظظظظظظ
ظ31/12ً.ادظظظظظظظظظظ36ظظظظظظظظظظظظ

ظ36ظظظظظظظظظظظظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظ30ظظظظظ
ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيظظظظظظ6ظظظظظ
ظ36ظظظظظ

ظح/ظبنيذ،ظبنذدصير ظظظظظظظ3
ظسر ظبنافوحمح/ظبإلستظظظظظظ3ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظس وحملتظبخنضحملهظبإلسر ظبنافوحم
ظبإلسر ظبنافوحمظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظظظظظظظظظظ
ظ1/1ً.ادظظظظظظظظظظ6ظظظظظظظظظظظظ
ظ6ظظظظظظظظظظظظظ

ظح/ظبنيذ،ظظظظظظظظ3ظظظظظ
ظظظ31/12ً.ادظظظظظظظ3ظظظظظ
ظ6ظظظظظ

ظ
ًا  ظر ظبن دو

ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيظظظظظظظ642
ظذاواظبن ترضمظبنستحىمبإلح/ظظظظظظظظظظ6

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو
ظح/ظبااذبزبتظبإلدحملرمظظظظظظ645ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظبند وعمظرىدرحمليفظح/ظبإللذب  ظبن ترضمظظظظظظظظظ3ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
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ظمح/ظبإلفضىحملتظبإلدحملرر ظظظظظظ606
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو

ظح/ظبنيذ،ظبنذدصيظظظظظظظ579ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظبنوحملينظابااشحملءبتظبنستحىمظظظظظظظظ3ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظًبتظبنستحىمبإلت  اصبتظابإلساحملظظح/ظ.احملامظظظظظظظظ6ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظبإلاادظابإلاوظابهلحملت ظبنستحىمظظظظظظظظظ12ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظبإلفضىحملتظبإلتحوارامظبنستحىمظظظظظظظظ6ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظح/ظبااذبزبتظبإلدحملرمر ظظظظظظ645
ظريظإلرداإلمب تحملظستظب سحملبظظظ645ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
 ح/ظبااذبزبتظبإلدحملرمسقضحمل ظ

ظ
ظبااذبزبتظبإلدحملرم

ظح/ظب تحملريظإلرداإلمظظظظظ645ظظظظظظظظظظظظ
ظ645ظظظظظظظظظظظظظ

ًا ظظظظظظظ645ظظظ ظبن دو
ظ645ظظظظظظ

ظب تحملريظإلرداإلمر ظب سحملبظظظظظظظ606
ظح/ظبإلفضىحملتظبإلدحملرمستظظظظظظظ606ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
 ح/ظبإلفضىحملتظبإلدحملرمظسقضحمل 

ظ
ظبإلدحملرمظظبإلفضىحملتح/ظظ

ًا ظظظظظ606ظظظظظظظظظظظظ ظر دو
ظ606ظظظظظظظظظظظظظ

ظب سحملبظب تحملريظإلرداإلمظظظظظظظ606ظظظ
ظ606ظظظ

ظظظظ
ظب سحملبظب تحملريظإلرداإلمظظ

ظبإلفضىحملتظبإلدحملرمح/ظظظظظظ606ظظظظظظظظظظظظ
ظبإلضحمل اظبإلرتبدايظ/حظظظظظظظظ39ظظظظظظظظظظظظ
ظ645ظظظظظظظظظظظظظ

ظبااذبزبتظبإلدحملرمظح/ظظظظ645ظظظ
ظ
ظ645ظظظ

ظب تحملريظإلرداإلمر ظب سحملبظظظظظظ39
 ظظظظح/ظبإلضحمل اظأاظبإلد صظبإلرتبدايستظظظظظظ39ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظب تحملريظإلرداإلمسقضحمل ظب سحملبظظ
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ظح/ظبإلضحمل اظأاظبإلد صظبإلرتبدايظظظظ
ظ

ظ31/12ً.ادظظظظظظظظظظظظظ45
ظرتبدايجةبإلضحمل اظبإلظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ45ظظظظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظظظظ6ظظظ
ظح/ظب تحملريظإلرداإلمظظظظظ39ظظظ
ظ
ظ45ظظظ

ظ
ظظظح/ظبنيذ،ظبنذدصيظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ1/1ً.ادظظظظظظ105ظظظظظظظ
ًا ظظظظظظظ642ظظظظظظظ ظبن دو
ظح/ظبيترحملانتظظظظظظظظ6ظظظظظظظ
ظح/ظبإلسر ظبنافوحمظظظظظظظظ3ظظظظظظظ
ظ756ظظظظظظظظ

ًجامظ/حظظظظظ15ظظظ ظبإلىذاهظب حمل
ظبإلىذاهظبإلدبخرامح/ظظظظظظ15ظظظ
ظح/ظبإلفضىحملتظبإلدحملرمظظظظ579ظظظ
ظ31/12ً.ادظظظظظ147ظظظ
ظظظ756ظظظظ

ظ
ظظظ31/12راصباامظب صافمظداحملظتم ذظةظظ

ظبنيذ،ظبنذدصيظظظظظظظظظ147ظظظظظظظ
ظبإلسر ظبنافوحمظظظظظظظظ3ظظظظظظظ
ظبإلذاواظبنستحىمظظظظظظ6ظظظظظظظ
ظظظظظظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ

ظ156ظظظظظظظظظظظظ

ًجامظظظظظ15ظظظ ظبإلىذاهظب حمل
ظبإلىذاهظبإلدبخرامظظظ30ظظظ
ظبيترحملانتظظظ36ظظظ
ظبإللذب  ظبن ترضمظبند وعمظرىدرحمليفظظظظظ3ظظظ
ًبتظظظظ.احملامظظظظظظ6ظظظ ظبإلت  اصبتظابإلساحمل

ظبنستحىمظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظبنوحملينظابااشحملءبتظبنستحىمظظظظ3ظظظ
ظبإلاادظابإلاوظابهلحملت ظبنستحىمظظظظظ12ظظظ
ظبإلفضىحملتظبإلتحوارامظبنستحىمظظظظ6ظظظ
ظبإلضحمل اظبإلرتبدايظظظظظ45ظظظ
ظ156ظظظظ
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 املبحث الثاين 
 املعاجلة والقيود احملاسبية حملاسبة االعتمادات املخصصة 

 احملاسبة عن األموال احلكومية: -أوالا 
 :احملاسبة عن املال العام  -أ       
ًةظةظبنوبعالللمظظظظظظظظظظ ًاحمل،ظاتولللوبظب عتالللحملزبتظا ىلللحمليفظإلرو لللحمل  ظظظظعاورلللحمليف،تولللوبظباالللذبزبتظبنىلللد ا ىلللحمليفظنيلللد

ًاا،ظبااللذبزبتظبنتوحملزإلللمظظ ًاللواظبإلرتبخللا ظابإلتيللحمل ًةظرللث يف،ظ ابإلللابر ظبنتوقلل ظسجنحملعاللحمل،ظاتشللانظبااللذبزبتظبنىللد
ًبت،ظاباالللذبزبتظبيتخلللذم ظأرلللحملظظ تلللنيظبإلوحلللدبتظب دورالللم،ظباالللذبزبتظرىحملتلللنظخلللدرحملت،ظبإل ذبرلللحملتظابنيلللحملز

ًةظبإلدحملرللمظإلرحدورللم،ظبيترلل ظبإلدللحملا،ظبيتشلل حمل ظبإلدحملرللم،ظبإلذعحملاللمظبإليللحامظابإلذ حملاللم،ظظب عتاللحملزبتظظ  تشللان:ظبازب
ًزظبإل وادالللم،ظبإلفضىلللحملتظبنتوحملزإللللمظتلللنيظبإلوحلللدبتظب دورالللم،ظظ بإلفمحمل لللمظابإلذعحملالللمظب جتاحملعالللم،ظبةحمل ملللمظعرللل ظبنلللوب

ظاب عتاحملزبتظبيتخذم 
تظبةحملالللوامظإلراللحمل ظبإلدلللحملا،متظب لللرتبهظأ ظجمرللل ظظإلتو للااظداضالللمظتسللل انظبنوبعاللمظبإلسلللفوامظةظبإلسللل  ظظظظظظظظ

ظ:31/12/2007سحدمظبند ظبعتادظبنوبعامظبإلسفوامظبإلتحملإلامظإلراحمل ظبإلدحملاظع ظبإلسفمظبنحملإلامظبإليتظتفت يظةظظ
 موازنة جملس املدينة

 31/12/2007اليت تنتهي يف   املالية  عن السنة موازنة املال العام
 نالبيــــا املبلغ )ل.س( املبلغ )ل.س(

 اإليرادات املقدرةظظ
ًامظظظ1050000ظ ظبإللذب  ظبإلدىحمل
ظبإللذب  ظابإلذاواظبيتخذمظ210000ظ
ًةظ1260000ظ ظجماو ظبااذبزبتظبنىد

ظ
ًةظ15000ظ ًزظرحملإلامظأخذمظرىد ظروب

 اإلمجايلظظ1275000
 يطرح االعتماداتظظ
ًةظبإلدحملرمظ705000ظ ظإلدزب
ًبتظبيتخذمظ510000ظ ظإلدزب
ظعتاحملزبتسمجحمل ظب ظ1215000ظ
ًةظ15000ظ ظبات دبرحملتظرحملإلامظأخذمظرىد

 اجملموعظ 1230000
 فائض املوازنة )زايدة اإليرادات عن االعتمادات(ظظ45000

ظ
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ًاتظظظظظظظظظظ ظظ1/1/2007اتدلدظسقللذبًظبنوبعاللمظتسلل نظتاحملانوللحملظةظز للرتظبإلاورالمظبإلدحملرللمظب للحملابظانللحمل ظبإلدللحملاظتتللحمل
ظا ىحمليفظإلرىادظبإلتحمل :

ًا ظظظظظظظ ظر ظبن دو
ًةظظظظظظ1260000ظ ظح/ظبااذبزبتظبنىد
ًةح/ظظظظظظظظظظ15000ظ ًزظبنحملإلامظبيتخذمظبنىد ظبنوب
ظ

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو
ظح/ظب عتاحملزبتظظظ1215000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ًةظظظدبرحملتظبنحملإلامح/ظب ات ظظظظظظ15000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظبيتخذمظبنىد
ً.ادظرحمل ظبنوبعامظظظظ45000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظة حمل اظبنوبعامجظظح/ظ

ظ
ًةظةفصإلللللمظأ.للللو ظا اللللم،ظيت اللللحملظظ -1 ًزظبنحملإلاللللمظبيتخللللذمظبنىللللد ًةظابنللللوب داظحسللللحمليبظبااللللذبزبتظبنىللللد ميدلللل ظعللللا

ًزظاتوق ظتسرا حملظتواحمل مظبنحمل ظبإلدحملاظخل   ظبإلسلفمظبنحملإلالم،ظا ظالئدلاداظال ب ظب سلحملا ظظاشتا  ظعر ظروب
رلللل ظتدذاللل ظبيت.للللن،ظاالللو:كظرفللللحمل  ظبقتيلللحملزامظحمتارللللمظمتظظظظ ظرللل ظبيت.للللو ظب ىاىالللمظيت اللللحملظ ظات ءرلللحمل

ب يلللو ظعرا لللحمل،ظأاظ لللل ظإلسلللا ذةظاحلللدةظردافلللمظاتا لللمظإلدارالللحملتظأاظأحلللدب ظاقدللل ظةظبنحمل للليك،ظظ
 ظب سللحملاتظبإلت دماللمظةبإلفمحملراللمج،ظارثللنظالل  ظظاادللينظدإلللاظأ ظالل ا ظب سللحملتنيظةظجواذ للحملظالئدللاد ب ظرللظ

ب سللحملاتظتضاللدظةظأ للذبهظبإلذقحملتللمظ ىلل ،ظاإللل إلاظ  لليظتىضللنظتدللدظس.للدبًظبإلىللوب رظبنحملإلاللمظإلراللحمل ظبإلدللحملاظظ
ًاتظظ ظ 31/12/2007ع ظبإلسفمظبنفت امظتتحمل

ًةظعرلل ظبإلدفحمل.للذظبإللليتظ ظتدللدظرلل ظحسللحملاتظبااللذبزبت،ظظ -2 ًزظبنحملإلاللمظبيتخللذمظبنىللد اشللتانظحسللحملبظبنللوب
ًبتظابندللدبت،ظادلل إلاظبنوللحملإلدظبنتوقلل ظ وار للحملظرلل ظظر ثللحمل ظدإلللاظبنوللحملإلدظبنتوقلل ظ يللار حملظرلل ظتالل ظبإلدىللحمل

 أروب ظأخذم 

ًالحملظبإلتصبرلحملتظا المظيت الحملظاددسلحمل ظظ -3 ميد ظبإلفمذظستظحسحمليبظب عتاحملزبتظاب ات دبرحملتظبنحملإلامظاعتوحمل
ًزظبنللحمل ظبإلدللحملاظداللحملظمتظبإلتيلللذاا د ظظظظتد للدظبإلسللر مظبإلتشللذادامظإباضللحملوظرلللوب هبللحملظةظبنوبعاللمظبإلسللفوام،ظا ظالئدلللا

تللحامظةفلحمل  ظظ”ا ب ظب سحملا ظرل ظب إلتصبرلحملتظب ىاىالمظيت الحملظ ظات ءرلحمل ظرل ظتدذال ظب إلتلصباظأبالاظظ
بقتيللحملزامظتفشلللظرلل ظتد للدظاحللدةظردافللمظأب ظ للو ظأ.للو ،ظأاظتىللداظخللدرحملتظستظاحللدبتظأخللذمظةظظ

،ظاإل إلاظالئداداظا ب ظب سحملا ظةفصإللمظحسلحملاتظظ“بنستىونظاتا مظإلداراحملتظأاظأحدب ظة ظةظبنحمل ي
ت دمالمظةامحملراللمجظتضالدظةظأ للذبهظبإلذقحملتلمظ ىلل ،ظاإللل إلاظ  ليظتىضللنظتدلدظس.للدبًظبإلىلوب رظبنحملإلاللمظإلراللحمل ظظ

  31/12/2007بإلدحملاظع ظبإلسفمظبنفت امظةظظ
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ًةظعر ظبإلتحلوا تظبإلفىدالمظستظبيترلوب ظبيت -4 خلذم،ظظاشتانظحسحملبظب ات دبرحملتظبنحملإلامظبيتخذمظبنىد
 يت حملظ ظتددظر ظعفحمل.ذظبإلفضىحملت ظظ

ً.للادظرللحمل ظبنوبعاللمظة للحمل اظبنوبعاللمجظعرلل ظبإلضللذوظتللنيظب سللحملاتظبندافللمظابإلدب فللمظبإللليتظظ -5 اشللتانظحسللحملبظ
تلللاف حملظقاللدظس وللحملتظتاللحملانتظبنوبعاللمظةظبإلاوراللمظبإلدحملرللم،ظااإلللذ رظرلل ظأ ظالل بظبإلذ.للادظاشللواظحسللحملاتظظ

ظأالللاظ ظاددللل ظأيظحىلللووظظاالللحملتظق لللحمل ظبيتعالللحمل ،ظس ظ ظحىلللووظبنردالللمظبإلللليتظتم لللذظةظراصباالللحملتظتفم
ً.لادظرلحمل ظبنوبعالمظعل ظ ذالقظظظ ظظإلراردامظعر ظأ.و ظبنحمل ظبإلدحملا اةظ حملامظبإلسفمظبنحملإلامظاىضنظحسلحملبظ

 سجذبءظقادظعدسيظإلرىادظب حملابظإب وحملتظتاحملانتظبنوبعام 

وبعاللمظبإلسللفوامظب حمل.للمظانللحمل ظبإلدللحملاظظابجلللداذظاإللل دذظأ ظقاللدظبإلاوراللمظبإلدحملرللمظبنتدرللقظإب وللحملتظتاللحملانتظبنظظظظظظظظ
ظادعااظقاوزظتضيارامظإلرتحار حملظستظز رتظبيتاتحملدظبإلضذعامظبنتدرىمظاااذبزبتظاب عتاحملزبت 

اميدلل ظبإلىللو :ظس ظبنللوبعانتظةظأيظاحللدةظحدوراللمظ حملإلوللحمليفظرللحملظتثولل ظةظبإلسلل  تظبةحملاللوامظبنتدرىللمظظظظظظظظظظ
ًةظآاضلحمليفظ ،ظاقلدظات رل ظبيترلذظأاللحمليفظتسل انظتالحملانتظبنوبعالمظبنتدرىلمظأبرلوب ظظايتروب ظب دورالمظب اسلمظبنل دو

ظبيترحملامظبإلىحملترمظإلداضحملو،ظاإلد ظاتوق ظدإلاظعر ظشذامظرفاظبيترحملام 
ًاللللمظحسللللحملاتظظظظظظظظظظ اارتتلللل ظعرلللل ظتسلللل انظتاللللحملانتظبنوبعاللللمظتسلللل انظعاراللللمظسعللللدبزظبإلىللللوب رظبنحملإلاللللم،ظارىحمل

ًةظةظبنوبعام بااذبزبتظابإلفضىحملتظبإلضدرامظر ظبإلواحملانتظبن ظىد
 االرتباطات ورقابة املوازنة:

ًتوحمل لللحملتظستظبإلتحىلللقظرللل ظأ ظاضىلللحملتظبإلوحلللدةظب دورالللمظتلللترظا ىلللحمليفظإل عتالللحملزبتظظظظظظظظظظ ولللد،ظحمحملالللومظب 
بن ييلللمظةدذ لللمظبإلسلللر مظبإلتشلللذادامظةظبإلداإللللم،ظاا ولللقظاللل بظبيتالللروبظعرللل ظبنلللحمل ظبإلدلللحملا،ظاأرلللوب ظباالللذبزظظ

ًا ظبإلذظ ًاواظبإلتحسلافحملت،ظ ل دبظأ.لدًظأحلدظال  ظبيترلوب ظأرلذظشلذبءظظبن ي ،ظاأروب ظبنشحمل أًحملإلام،ظاأروب ظ
ًزا ،ظأاظ رلل ظب يللو ظعرلل ظخللدرحملتظرلل ظأحللدظبنتد للدا ،ظ دفد لل مظاسلل نظظ رللوبزظار اللحملتظستظأحللدظبنللو

ظقادظةظز رتظبإلاورامظبإلدحملرمظعر ظبإلفحوظبإلتحمل :
ًتوحمل حملتر ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظب 

ًتوحمل حملتستظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ً.ادظبنحمل ظبن ي ظإل  ظح/ظ
ًزت،ظأاظب لللدرحملتظبإلللليتظقلللدر ،ظتسللل نظظظظظظظظظظ ًةظبن الللحملتظبإلللليتظا اعفلللدرحملظتتسلللررظبإلوحلللدةظب دورالللمظ لللحملتو

ًتوحمل حملتظتىادظردحملد ظداحملظاري: ظعارامظبإلد  ظر ظسإل حملءظقادظب 
ظبات اظبن احملتظبإليتظ.دًظعف حملظأرذظشذبء: -

ظبإلفضىحملتظ/حر ظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظأدا ظبإلد  ظبنستحىمستظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ
ظ
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ًتوحملمظبإلسحملتقظتددظبات اظبن احملتظاادبزظقاات حمل: - ظسإل حملءظقادظب 
ًتوحمل حملتر ظ ً.ادظبنحمل ظبن ي ظإل  ظظظظح/ظ

ًتوحمل حملتستظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظب 
   ال:ــ مث

ًزا ظتىاالمظظظظظظظظظظ ًزتظظظظ718110أ.دًظبنلحمل ظبإلدلحملاظأرلذظشلذبءظر الحملتظستظأحلدظبنلو   س،ظاتدلدظ لرتةظا
ًةظبن احملتظتىاامظ ظ  س:ظظ613770 حملتو

ًتوحملم:ظ- ظتس انظقادظب 
ًتوحمل حملتر ظظظظظظ718110ظظظ ظح/ظب 

ًتستظظظظظ718110ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ً.ادظبنحمل ظبن ي ظإل  ظوحمل حملتح/ظ
ظ
ظبات اظبن احملتظبإليتظ.دًظعف حملظأرذظشذبء: -
ظح/ظبإلفضىحملتر ظظظظظظ613770ظظظ

ظح/ظأدا ظبإلد  ظبنستحىمستظظظظ613770ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
 

ًتوحملمظبإلسحملتقظتددظبات اظبن احملتظاادبزظقاات حمل:ظظظظظظظظظظظظظظظ - ظسإل حملءظقادظب 
ً.ادظبنر ظظظظظظ718110ظظظظظ ًتوحمل حملتح/ظ ظظظظظحمل ظبن ي ظإل 

ًتوحمل حملتستظظظظ718110ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظب 
ظ

ًةظاقاالمظأرلذظبإلشلذبءظبإليلحملزًظعل ظبإلوحلدةظظظظظظظظظظ اتلاظر ظبإلىادا ظبإلسحملتىنيظأ ظافحملمظ ذقحمليفظتلنيظقاالمظبإلضلحملتو
الدحملً،ظظظظأاظتدلحملإلا ظبإلفىلن،ظابجللداذظاإلل دذظظب دورام،ظااذج ظدإلاظستظعدةظأاوحملبظرف حملظبإلت مبتظةظبيت

ًتوللحملمظاللوظااللارمظت دماللم،ظأاظتفماااللمظإلرتلدللدظرلل ظعللداظع زةظبإلفضىللحملتظعلل ظب عتاللحملزبتظبن ييللمظظ أ ظب 
ًتوحمل للللحملتظإلداراللللحملتظبااضللللحملوظبإلدحملزاللللمظرثللللن:ظبإلذابتلللل ،ظظ ًيظسجللللذبءظقاللللدظب  إلرسللللفمظبنحملإلاللللم ظاإلللللا ظرلللل ظبإللللللذا

ًا ظباجيحملً،ظابنفحمل  ،ظاريحمل ظ ظبإلدحملرم ظظابيتجًو
ااإلدلللوزةظستظبنثلللحمل ظبإلسلللحملتقظعللل ظجمرللل ظبندافلللمظاا لللرتبهظأ ظبناصباالللمظبإلداورالللمظبنتدرىلللمظانلللحمل ظبإلدلللحملاظظظظظظظظظظ

ظعر ظبإلفحوظبإلتحمل :ظظ31/12/2006دحملا ظةظ
ظ
ظ
ظ
ظ
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 املال العام جمللس املدينة
ظ31/12/2006امليزانية العمومية يف  
ظ

 البيــــان املبلغ )ل.س( املبلغ )ل.س(
 األصولظظ
ظبإلفىدامظ240000ظ
ظخمصا ظبن احملتظ60000ظ

ظسمجحمل ظبيت.و ظظ300000
 االلتزامات ورصيد املالظظ

ظأدا ظبإلد  ظبنستحىمظظ120000
 رصيد املالظظ
ظً.ادظخمي ظن صا ظبن احملتظ60000ظ
ظً.ادظ مظخمي ظ120000ظ

ظظظ180000
ً.ادظبنحمل ظظ300000 ظسمجحمل ظب إلتصبرحملتظا

ظظظظظظظظ
ًا ظبةت للصةظبن ييللمظةظتفمااللحملتظظظظظظظظظظظ ً.للادظبنللحمل ظبن يلل ظن للصا ظبن اللحملتظاشللواظبيت ا حللتظأ ظ

ً.لللادظبنلللحمل ،ظارللل ظبظ  لللوظ لللمظقحملتلللنظإلداضلللحملوظأاظظ ق لللحمل ظبيتعالللحمل ،ظاإلللل إلاظ للل  ظرور لللاظادلللدظحم لللوعبيفظرللل ظ
ظ،ظادإلاظةدذ مظبإلسر مظبإلتشذادام 2007بإلت يا ظعفدظبعتاحملزظبنوبعامظبجلدادةظإلسفمظ

اا رتبهظأااظاا حمل مظستظتاحملانتظبنوبعامظبنشحملًظسإلا حملظآاضلحمليف،ظحلد  ظبإلدارالحملتظبإلتحملإلالمظةظبنلحمل ظبإلدلحملاظظظظظظظظظظظ
ًاتظظ ظ:31/12/2007ار ظبندافمظع ظبإلسفمظبنحملإلامظبنفت امظتتحمل

ًاحملظظ -1 ًتلللللل ظ للللللذب  ظررداللللللمظعرلللللل ظبندرضللللللنيظقللللللد   س،ظااتلللللللا ظالللللل بظبنورللللللدظظظظ1080000متظ
ظظ يار حمل   سظزاوانيفظرشدودحمليفظةظظ21000

  س،ظاافلحملمظسالذبزبتظأخلذمظحميلرمظظظظظ975000تر ل ظ لذب  ظبنردالمظبةيلرمظرل ظبندرضلنيظظ -2
   س ظظ153000ةوردظ

ًاحملظ -3 ظسعدباظ ذب  ظرردامظقد    س ظظ19500تىًذ
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ًزا ظةوردظ -4 ًتظأابرذظشذبءظر احملتظستظبنو    س ظظ540000.د

ر ظةظشلللذبءظظ  سظبالللت دظظظ135000  س،ظرف لللحملظظظظ1140000ترلللدظسمجلللحمل ظاضىلللحملتظبإلدلللحملاظظ -5
ًتولللحملمظتلللاظةورلللدظظظظ525000ر الللحملت،ظاظظ  لللا ظأابرلللذظبإلشلللذبءظبإلللليتظظظظ532500  سظالللوقظب 

ً ظ ًتظخ  ظبإلدحملاظةوردظسمجحمل ظاقد    س ظظ540000.د

ات ظعلللل ظرسللللترصرحملتظاللللردامظاخدراللللمظحيللللنظعرا للللحملظبنللللحمل ظبإلدللللحملاظرلللل ظرللللحمل ظب درللللمظظ -6 ًزتظ للللحملتو ا
   س ظظ45000ردظ  س،ظار ظرحمل ظبنذب قظبإلدحملرمظةوظظ30000بإلدبخرامظةوردظ

  سظظظظ37500  س،ظامتظالدبزظرورلدظظظظ1155000تر  ظأدا ظبإلد  ظبنسدزةظخل  ظبإلدلحملاظظ -7
   سظستظرحمل ظب درمظبإلدبخرام ظظ21000ستظرحمل ظبنذب قظبإلدحملرم،ظاروردظ

  س،ظاااسللت داظالل بظبنورللدظةظظظظ16500تر لل ظبإلتحللوا تظبإلفىداللمظستظرللحمل ظخدرللمظبإلللدا ظظ -8
 ارتزبزظبإلسفدبتظبنستحىم ادبزظ وب دظبإلسفدبتظبإلدحملرم،ظاب

جظ  سظرللل ظرلللحمل ظبنذب لللقظبإلدحملرلللمظرسلللحمل ميفظتلللد يفظرللل ظبإلللللذب  ظظ75000تسلللررظبنلللحمل ظبإلدلللحملاظرورلللدظة -9
ًامظبنستحىمظع ظا  ظبنذب ق اقدظتلا ظا بظبنوردظ    سظزعاحمليف ظظ15000بإلدىحمل

 جظ  س 120000تر  ظتدرضمظبن احملتظبنست درمظخ  ظبإلدحملاظروردظة -10

 ظوظ ينظحكظبات حملءظبإلسفمظبنحملإلامظ ذب  ظرتلخذة عدتظ ذب  ظبنردامظبإليت -11

ً.ادظبنلحمل ظ لمظبن يل ظ التودب ظأج لصةظظ37500خي ظجمر ظبندافمظروردظة -12 جظ  سظر ظ
 ارددبتظةظبإلسفمظبنحملإلامظبإلتحملإلام 

الللل ب،ظاتدللللدظتسلللل انظتاللللحملانتظبنوبعاللللمظةظز للللرتظبإلاوراللللمظبإلدحملرللللمظداللللحملظأا للللحفحملظآاضللللحمليف،ظاللللو،ظتثولللل ظظظظظظظظظظ
حملإلاللمظبإلسلللحملتىمظةظبإلسلل  تظبنحملإلالللمظإلراللحمل ظبإلدلللحملاظةظجمرلل ظبندافلللمظعلل ظبإلسلللفمظبنحملإلاللمظبنفت الللمظةظظبإلداراللحملتظبن

ظ 31/12/2007
ااىد اظ ااحملظاريظعذ حمليفظإلوداظبن حمحملتظبإليتظتلذزظةظردلذهظت والقظحمحملالومظب عتالحملزبتظةبيترلوب جظظظظظظظظظظ

رلللل ظظظظ31/12/2007االلللمظبإل حىللللمظظستظبناصبظظ31/12/2006بن ييللللمظباتىللللحمل يفظرلللل ظبناصبااللللمظبإلسللللحملتىمظظ
ظخ  ظب اتضحملزةظر ظتاحملانتظبنوبعام:

ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
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ظ
ظ

 املال العام جمللس املدينة
 اليومية العامة

ًامظر ظتىداذظبجلصءظبنشدومظةظ يارا: -1  س وحملتظباتحىحملوظبإللذب  ظبإلدىحمل

ًامح/ر ظظظظظظ1080000 ظردرضيظبإللذب  ظبجلحمل
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو

ًامظرشدومظح/ظظظظظظظظ21000ظظظظظظظظظظظظ ظخمي ظ ذب  ظجحمل
ظةظ يار حملظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظبااذبزبتظظظح/ظظظظظظ1059000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظس وحملتظ ذب  ظبنردام،ظاد إلاظبااذبزبتظبيتخذمظبةيرمظاىدبيفظ:ظ -2

ظبإلفىدامح/ر ظظظ1128000ظظظظظ
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو

ًامظظظظظح/ظظظ975000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظردرضيظبإللذب  ظبجلحمل
ظبااذبزبتظبيتخذمح/ظظظظظظظ153000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ
سدبظدحملاللل ظتدلللاظعفحمل.لللذظباالللذبزبتظ ظتسلللت ا ظيتالللحملسظب الللتحىحملو،ظ ا للل ظأ ظتسللل نظا ىلللحمليفظظظظظظظظظظ

إلألاحملسظبإلفىديظباس حملرحمليفظر ظأاحملسظب اتحىحملوظبندد ،ظأرحملظبإللذب  ظاأيظسالذبزبتظأخلذمظ يلنظرىلدرحمليفظظ
ظخ  ظبإلسفمظبنحملإلام،ظ ا  ظأ ظتس نظةظحسحملبظب إلتصبرحملت 

ًاللم،ظ للااد ظب يللو ظعرلل ظظاسدبظدللحمل ظافللحملمظع للصظاىللديظةظظظظظظظظ ظبنللحمل ظبإلدللحملاظقوللنظ يللانظبإللللذب  ظبإلدىحمل
ًقلمظز ل ظبالتفحملزبيفظستظبإلللذب  ظبنتوقل ظ يلار حمل،ظاإلل إلاظاسلت داظجلصءظظ قذهظقيمظبيتجنظرىحملتنظس.لدبًظا

ظر ظحيارمظا  ظبإللذب  ظةظادبزظدإلاظبإلىذه 
ًامظاتر ظسجذبءظبإلىادظعرظ -3 ظ ظبإلشدنظبإلتحمل :ظظظةظححمل ظب حملدظقذبًظإبعدباظتداظبإللذب  ظبإلدىحمل

ًامظبنشدومظةظ يار حملر ظظظظظ19500ظظظظظظظظظ ظح/ظخمي ظبإللذب  ظبجلحمل
ًامستظظظظ19500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظردرضيظبإللذب  ظبجلحمل

ًتوللحملمظبنشللحملًظسإلا للظ -4 ًزا ،ظتىاللدظةظز للرتظظحملس ظس وللحملتظعاراللمظب  ،ظعفللدظس.للدبًظأابرللذظشللذبءظستظبنللو
زا ظهلللللللحملاعظب عتالللللللحملزبتظبن ييلللللللمظةظبنوبعالللللللم،ظإلللللللل إلاظاذحلللللللنظحسلللللللحملبظظظظبإلاورالللللللمظحيلللللللو 

ً.لللدةظب عتالللحملزبتظبإلضذعالللم،ظاادلللينظدإللللاظأ ظبإلذ.لللادظ لللمظظ ًتوحمل لللحملتظتضيلللاراحمليفظإلت ضلللااظأ ب 
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ظظ بنيذا،ظر ظدنظبعتاحملزظاترظ ضالاظةىدبًظبنولحملإلدظبإلليتظتتد لدظهبلحملظبإلوحلدةظب دورالمظتيلدًا
 أرذظبإلشذبء،ظاادو ظبإلىادظداحملظاري:

ًتوحمل حملتر ظظظظظ540000ظظظظظظظظظظ ظح/ظب 
ًتوحمل حملتستظظظظظ540000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ً.ادظبنحمل ظبن ي ظإل  ظظظظظظح/ظ

الترظ االنظحسللحملبظبإلفضىلحملتظتدللنظبإلفضىلحملتظتيللذ،ظبإلفملذظعلل ظبإل لذهظرف للحمل،ظاالتثفحملءظبنورللدظظ -5
ظ:بند و ظإلشذبءظخمصا ظبن احملتظةاس نظةظحسحملبظخمصا ظبن احملتجظعر ظبإلشدنظبإلتحمل 

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظر ظبن دو
ظح/ظبإلفضىحملتظظظظظظظ1005000ظظظظظظظظظ
ظح/ظخمصا ظبن احملتظظظظظظظظ135000ظظظظظظظظظ

ظبإلد  ظبنستحىمظح/ظأدا ظستظظظظظظ1140000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
تحىمظعرا لللحمل،ظظداللحملظأ ظحسلللحملبظبإلفضىللحملتظاتللللا ظرللد وعحملتظ الللرتزبزظبإلسللفدبت،ظاالللدبزظبإلضوب للدظبنسلللظظظظظظ

ًبتظابندلدبتظبإلليتظحيلر ظعرا لحملظبإلوحلدةظب دورالم،ظادل إلاظبنلد وعحملتظرىحملتلنظظ ااتلا ظأالحمليفظقاامظبإلدىحمل
بإلسللر ظاب للدرحملتظبإللليتظاتحيللنظعرا للحملظةظبنسللتىون،ظاادللينظدإلللاظأ ظمجالل ظبإلدفحمل.للذظاللترظ اار للحملظ سللحملبظظ

اذظاإللل دذظأ ظبإلفضىللحملتظبنتدرىللمظظبإلفضىلحملتظاللوبءظأدحملالل ظرتدرىلمظتسللدبزظبإلتصبرللحملتظأاظحالحملعةظأ.للو ،ظارلل ظبجللدظ
االللرتزبزظبإلسلللفدبت،ظاالللدبزظبإلضوب لللدظبنتدرىلللمظهبلللحملظجيللل ظأ ظتسللل نظتللل دم يفظة سلللحملبظاملللحملريجظةظجماوعلللمظظ
حسلللحملاتظب إلتصبرلللحملتظبإلدحملرلللمظ وارلللمظبيتجلللن،ظادللل إلاظجيللل ظأ ظتسللل نظبإلفضىلللحملتظبنتدرىلللمظ الللحملعةظبيت.لللو ظظ

ظيت.و ظبإلثحملتتمظبإلدحملرم بإلثحملتتمظت دم يفظة سحملبظامحملريجظةظجماوعمظحسحملاتظب
ًتوحمل للللللحملتظبنتدرللللللقظاإلفضىللللللحملتظبإللللللليتظ.للللللدًظعف للللللحملظسد ظز لللللل ظةورللللللدظظ - اظرلللللل ظبظاللللللترظسإل للللللحملءظقاللللللدظب 

ظجظ  س 525000ة
ًتر ظظظظظ532500ظظظظظ ً.ادظبنحمل ظبن ي ظإل  ظوحمل حملتح/ظ

ًتوحمل حملتستظظظظظ532500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظب 
حملالللومظعللل ظاضىلللحملتظبنلللحمل ظبإلدلللحملاظاؤدلللدظأ الللمظبنوبعالللمظبإلسلللفوام،ظ حملإلفضىلللحملتظ الللنظعرلللل ظظس ظأالللروبظبةظظظظظظظظ

ب عتاللحملزبتظبنيللذ ظهبللحملظرلل ظبإلسللر مظبإلتشللذادامظإلروحللدةظب دوراللم،ظاإللل إلاظجيلل ظتذحاللنظحسللحملبظبإلفضىللحملتظظ
ً ظة ً.لللدةظظ1005000بإلسلللحملتىمظة الللو ظقلللد جظ  سظستظز لللرتظأالللتحملدظبإلفضىلللحملتظبإلضذعللليظحالللاظاتللللا ظأ

ظ ظبإليذ، ب عتاحملزبتظ 
جظ  س،ظاادلللدظاللل بظظ525000اتللل إلاظا حلللتظأ ظبإلفضىلللحملتظبإلضدرالللمظبنتدرىلللمظأبرلللذظبإلشلللذبءظتورلللدظةظظظظظظظظ

جظ  سظرلللل ظج للللم،ظارلللل ظج للللمظأخللللذمظمتظسإل للللحملءظقاللللدظظ1005000بنورللللدظجللللصءبيفظرلللل ظظبإلفضىللللحملتظبإلوحملإل للللمظة
ًتوحمل للحملتظبنتدرللقظهبلل  ظبإلفضىللحملتظةورللدظة جللوز ،ظظجظ  سظتىاللدظعدسلليظ اتضللحملءظبإل للذهظرلل ظاظ532500ب 
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ًتوحمل لحملتظظ ً.لادظحسلحملبظب  ااذحنظا بظبإلىادظستظدنظرل ظبيتالتحملدظبإلدلحملاظابيتالتحملدظبنسلحملعد،ظاتل إلاظايلواظ
ظجظ  س 7500روردظة

ظ
ًزةظر ظبيتروب ظبيتخذم: -6 يتظبنسترصرحملتظبإلسردامظاب درامظبنو ظتس انظ حملتو

ظح/ظب ات دبرحملتظبنحملإلامظبيتخذمر ظظظظظظظ75000ظظظظظظظ
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو

ظظح/ظبنستحقظنحمل ظب درمظبإلدبخرامظظظظ30000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظبنستحقظنحمل ظبنذب قظبإلدحملرمظظظظ45000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ًةظستظأ ظبإلضلللوبتمظبنسلللتحىمظإلألرلللوب ظبيتظظظظظظظظ خلللذمظ ظايلللدًظعف لللحملظأدا ظز للل ،ظاإلدللل ظظ ظتلللدظرللل ظباشلللحمل
اىتيلللذظبيترلللذظعرللل ظتسللل ار حملظةظحسلللحملاتظب إلتصبرلللحملتظرسلللتىرميف،ظحالللاظالللترظ االللنظاللل  ظبنولللحملإلدظ سلللحملبظظ

ظبنحملإلامظبيتخذمظتد يفظر ظحسحملبظبإلفضىحملت ظظظظظظظظتب ات دبرحمل
ظااترظتس انظبإلتسدادبتظإلألروب ظبيتخذمظعر ظبإلشدنظبإلتحمل : -7

ًا ظظظ ظر ظبن دو
ظأدا ظبإلد  ظبنستحىمظ/حظظظظظ1155000

ظح/ظبنستحقظنحمل ظبنذب قظبإلدحملرمظظظظظظ37500
ظح/ظبنستحقظنحمل ظب درمظبإلدبخرامظظظظظظظظ21000

ظح/ظبإلفىدامستظظظظظظ1213500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
تسللل نظ لللوا تظرللللحمل ظخدرلللمظبإلللللدا ظإلسلللدبزظ وب للللدظبإلسلللفدبتظبإلدحملرللللم،ظابالللرتزبزظبإلسللللفدبتظظ -8

ظحىمظا قظبإلىادظبإلتحمل :ظبنست
ظح/ظب ات دبرحملتظبنحملإلامظبيتخذمر ظظظظظ16500ظظظظظظظظظ

ظح/ظبإلفىدامستظظظظظظ16500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
جظ  سظرللل ظرللحمل ظبنذب لللقظبإلدحملرلللمظرسلللحمل م،ظتلللد يفظرللل ظظ60000تسلل نظعارالللمظبالللت اظرورلللدظة -9

ًامظاا حمل مظست ظجظ  سظزعاحمليفظداحملظاري:15000ظةبإللذب  ظبإلدىحمل
ظح/ظبإلفىدامر ظظظظظظ75000ظظظظظظظظظظظظظظ

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو
ظح/ظبااذبزبتستظظظظظ60000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ًزظبنحملإلامظبيتخذمستظظظظظظظظ15000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظبنوب

ًةظستظأ ظبإلتحللوا تظستظبنللحمل ظبإلدلحملاظرلل ظبيترللوب ظبيتخللذمظ ظتدلدظساللذبزبت،ظاس للحملظتدللحملجلظظظظظظظظ ةظظظظرل ظباشللحمل
ًزظبنحملإلامظبيتخذم ظ حسحملبظبنوب
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ةظحللحمل ظباللت  مظر اللحملتظ لل  ظقااللمظب اللت  مظتلللحمل،ظستظحسللحملبظبإلفضىللحملت،ظاتفللص ظرلل ظظ -10
ظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :حسحملبظخمصا ظبن احملتظ

ظح/ظبإلفضىحملتر ظظظظظظظ120000ظظظظظظظظظ
ظح/ظخمصا ظبن احملتستظظظظظظ120000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ًزظةظبناصبااللللمظبإلداوراللللم،ظ ا لللل ظع زةظظظظظظظظظظ اةظحللللحمل ظاجللللوزظع زةظةظخمللللصا ظبن اللللحملتظتصاللللدظعلللل ظرللللحملظا
ً.ادظبنحمل ظبن ي ظن لصا ظبن الحملتظإب ً.لادظبنلحمل ظ لمظبن يل ظحلكظ ظظحسحملبظ اىحمل.لاظرل ظحسلحملبظ

ظاترظ ياياظإلتاوانظع صظبنوبعامظةظافمظ حىمظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :
ً.ادظبنحمل ظ مظبن ي ر ظظظظ15000 ظح/ظ

ً.ادظبنحمل ظبن ي ظن صا ظبن احملتستظظظظظ15000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظظح/ظ
ظ.ادظبنحمل ظبن ي ظإلرا صا ج  سظع زةظًظظظ15000=ظظظظ60000ظظ–ظظ75000ةظظظ

ً.لللادظبنلللحمل ظحلللكظحيلللو ظزا ظ يايلللاظظظظظظظظظظ ارللل ظبن حلللتظةظبإلىالللدظبإلسلللحملتقظأالللاظميثلللنظح لللصظجلللصءظرللل ظ
امللذبيفظستظأ ظبإلفىداللمظظظظ 31/12/2008علل ظبإلسللفمظبنفت اللمظةظظإلتاواللنظع للصظبنوبعاللمظبإلسللفوامظإلراللحمل ظبإلدللحملاظظ

ايللذ ظهبللحملظإلرسللفمظظظظإللليتظ يلل ظإلتاواللنظبإلفضىللحملتظبإللليتابيت.للو ظبإلفىداللمظبيتخللذمظبنتحملحللمظةظبنللحمل ظبإلدللحملاظالليظب
ظبنحملإلامظبإلتحملإلام:

ًاللمظبنشللدومظةظظ -11 ًاللم،ظاخميلل ظبإللللذب  ظبجلحمل اىضللنظدللنظرلل ظحسللحملبظردرضلليظبإللللذب  ظبجلحمل
 يللللار حمل،ظحاللللاظتدللللدظبإللللللذب  ظ للللمظبةيللللرمظحللللكظ حملاللللمظبإلسللللفمظبنحملإلاللللمظ للللذب  ظرتلللللخذة،ظظ

لللللذب  ظبنتلللللخذةظبنشللللدومظةظظااسللللتود  ظ سللللحمليبظردرضلللليظبإللللللذب  ظبنتلللللخذةظاخميلللل ظبإل
ظ يار حملظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :

ظردرضيظبإللذب  ظبنتلخذةظح/ر ظظظظظظظ85500ظظظظظظظظظظظظظظ
ًامظظظ/حستظظظظظ85500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظردرضيظبإللذب  ظبجلحمل

ظأرحملظرحملظاتدرقظان ييحملتظ تدحملجلظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :ظظظظظظظظظ
ًامظبنشدومظةظ يار حملظ/حر ظظظظظ1500ظظظظظظظظظظظظ ظخمي ظبإللذب  ظبجلحمل

ظخمي ظبإللذب  ظبنتلخذةظبنشدومظةظ يار حملظح/ستظظظظظظظ1500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ًاللم،ظاب سللحملبظبنىحملتللنظبنتدرللقظظظظظظظظظظ اباللتفحملزبيفظستظالل بظبإلىاللدظاىضللنظدللنظرلل ظحسللحملبظردرضلليظبإللللذب  ظبجلحمل

ًامظبنشدومظةظ يا ر حمل،ظحكظادو ظا ب ظب سحملا ظجلحملاصا ظإلتسل انظبالتحىحملوظ لذب  ظظاإللذب  ظبجلحمل
ظ 31/12/2008بإلسفمظبنحملإلامظبإلتحملإلامظبإليتظتفت يظةظ

ً.ادظبنحمل ظ مظبن يل ظ التودب ظأج لصةظاردلدبتظةظبإلسلفمظظ -12 اترظس وحملتظ يا ظجصءظر ظ
 بنحملإلامظبإلتحملإلام:

ظ
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ً.ادظبنحمل ظ مظبن ي ر ظظظظظظظظ37500ظظظظظظظظظ ظح/ظ
ً.ادظبنحمل ظبن ي ظ اتودب ظأج صةظارددبتستظظظظظ37500ظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظ

 :املاليةميزان مراجعة املال العام يف هناية السنة 
تددظتذحانظقاوزظبإلاورامظبإلسحملتىمظةةحملظ ا لحملظقالدظبنوبعالمجظستظز لرتظبيتالتحملدظبإلدلحملاظام لذظرالصب ظبنذبجدلمظظظظظظظظظظظ

ظعر ظبإلفحوظبإلتحمل :ظظ31/12/2007ةظ
 31/12/2007بتاريخ    املال العام جمللس املدينةجعة  ميزان مرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البيــــان الدائن  املدين
ظبإلفىدامظظ213000

ظردرضوظبإللذب  ظبنتلخذةظظ85500
ظخمي ظبإللذب  ظبنتلخذةظبنشدومظةظ يار حملظ1500ظ

ظخمصا ظبن احملتظظ75000
ظأدا ظبإلد  ظبنستحىمظظ105000ظ
ظبنستحقظنحمل ظبنذب قظبإلدحملرمظ7500ظ
ظبنستحقظنحمل ظب درمظبإلدبخرامظ9000ظ
ًتوحمل حملتظ7500ظ ظً.ادظبنحمل ظبن ي ظإل 
ظً.ادظبنحمل ظبن ي ظن صا ظبن احملتظ75000ظ
ظً.ادظبنحمل ظبن ي ظ اتودب ظبيتج صةظابنددبتظظ37500ظ
ظً.ادظبنحمل ظ مظبن ي ظ67500ظ
ظً.ادظرحمل ظبنوبعامظ45000ظ

ًةظظ1260000 ظبااذبزبتظبنىد
ًةظظ15000 ًزظبنحملإلامظبيتخذمظبنىد ظبنوب

ظب عتاحملزبتظ1215000ظ
ًةظ15000ظ ظب ات دبرحملتظبنحملإلامظبيتخذمظبنىد
ظبااذبزبتظ1272000ظ
ًزظبنحملإلامظبيتخذمظ15000ظ ظبنوب

ظبإلفضىحملتظظ1200000
ظب ات دبرحملتظبنحملإلامظبيتخذمظظ16500

ًتوحمل حملتظظ7500 ظب 
2872500 2872500  
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 :  القوائم املالية للمال العام
ًةجظ للمظر اللمظةظبنللحمل ظبإلدللحملاظ اللترظسعللدبزظقللحمل اتنيظرللحملإلاتني،ظظ - ًتللاظأاظخسللحمل ةللحملظأ ظاتا للمظبيتعاللحمل ظة

ظإلدنظرف احمل: ً.ادظبنحمل ،ظابناصباامظبإلداورام،ظاا بظعذه   قحمل امظبااذبزبتظابإلفضىحملتظابإلت مبتظةظ

 صيد املالقائمة اإليرادات والنفقات والتغريات يف ر 
 31/12/2007عن السنة املنتهية يف  

  املوازنة بياانت  الفعلية البياانت  االحنرافات
 اإليرادات ظظظ

ظبإللذب  ظ1050000ظ1059000ظ9000
ظأخذمظ210000ظ213000ظ3000

ظسمجحمل ظبااذبزبتظ1260000ظ1272000ظ12000
 النفقات ظظظ

ًةظبإلدحملرمظ705000ظ688500ظ16500 ظبازب
ًبتظبيتخذمظ510000ظ150051ظ1500جظ-ة ظبازب

ظسمجحمل ظبإلفضىحملتظ1215000ظ1200000ظ15000
ظع زةظبااذبزبتظع ظبإلفضىحملتظ45000ظ72000ظ27000

 موارد )واستخدامات( أخرى  ظظظ
ًزةظ15000ظ15000ظللل ظ وا تظعاراحملتظاب
جظ-ةظ1500جظ-ة

ظ16500
جظ-ة

ظ15000
ًجم ظ وا تظعاراحملتظخحمل

ًزظابااللللذبزبتظبيتخللللذمظعلللل ظبإلفضىللللحملتظع زةظظ45000ظ70500ظ25500 بنللللوب
ظاب ات دبرحملتظبيتخذم

ظً.ادظبنحمل ظةظتدبامظبإلدحملاظ180000ظ180000ظل
ظً.ادظبنحمل ظبإلدحملاظةظ حملامظبإلدحملاظ225000ظ250500ظ25500
ًاللمظتللنيظتاللحملانتظبنوبعاللمظابإلواللحملانتظبإلضدراللم،ظبيترللذظبإللل يظاسللحملعدظعرلل ظتىللوةظظظظظظظظظظ هللذيظالل  ظبإلىحمل اللمظرىحمل
ظسدبظ.للدًظبعتاللحملزظظب اللت حملتمظإل عتاللحملزبتظبنيللذ ظهبللحمل،ظاعاورللحمليفظ ظاسللااظتت للحملاعظب عتاللحملزبتظس ظ ظرللدمظظ

ظ س حملةظةدذ مظبإلسر مظبإلتشذادام
اا حلللتظأاللللحمليفظأ ظبنولللحملإلدظبةيلللرمظرللل ،ظأاظبند وعلللمظست،ظأرلللوب ظأخلللذمظتلللترظردحملجلت لللحملظ للل ظعفلللوب ظظظظظظظظظظ

ًجلللم ًزة،ظا لللوا تظعارالللحملتظخحمل ًزظاب الللت دبرحملتظبنحملإلالللمظظظظ لللوا تظعارالللحملتظاب إلرتااالللصظتاف لللحملظاتلللنيظبنلللوب
ظبيتخذمظبإليتظحينظعرا حملظأاظز د حملظبنحمل ظبإلدحملا 
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ظ
ظ
 

 : 31/12/2007للمال العام يف    العموميةامليزانية  
املبلغ ظظ

 )ل.س(
 البيــــان املبلغ )ل.س(

 األصولظظ
ظبإلفىدامظظ213000

ظردرضوظبإللذب  ظبنتلخذةظ85500ظ
ظ ظ ذب  ظرتلخذةظرشدومظةظ يار حملظظجخمي-ةظ1500ظ84000
ظخمصا ظبن احملتظظ75000

ظسمجحمل ظبيت.و ظظ372000
 االلتزامات ورصيد املالظظ
 االلتزامات                           ظظ
ظأدا ظبإلد  ظبنستحىمظظ105000ظ
ظبنستحقظيتروب ظأخذمظ16500ظ

ظسمجحمل ظب إلتصبرحملتظظ121500
 رصيد املالظظ
ًتوحمل حملتظبن ي ظ7500ظ ظإل 
ظبن ي ظن صا ظبن احملتظظ75000ظ
ظبن ي ظ اتودب ظبيتج صةظابنددبتظ37500ظ
ظ مظخمي ظ130500ظ

ظبامجحمل ظظ250500
ً.ادظبنحمل ظظ372000 ظسمجحمل ظب إلتصبرحملتظا

ظظ
حملتظظا حتظر ظا  ظبناصباامظأ ظأ.و ظبنحمل ظبإلدحملاظتتلا ظبيت.و ظبإلفىدامظابن صا ظ ىل ،ظأرلحملظبإلفضىلظظظظظظظظظ

ًالللحملظأ.لللو يفظةظبنلللحمل ظبإلدلللحملا،ظارللل ظبجللللداذظظ بيتخلللذمظبنتدرىلللمظأبيظر الللحملتظأاظأ.لللو ظاثتتلللمظ ظتسللل نظاعتوحمل
ً.ادظبنحمل ظ لمظبن يل ظبإلل يظ  لذظةظبناصباالمظةورلدظة جظ  ظسظادلدظرتاالحمليفظظ130500اإل دذظأالحمليفظأ ظ
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ً.للادظبنلحمل ظاللوبءظأدللحمل ظحم للوعبيفظأاظ لمظحم للوعظادللحملز ظر جظ  س،ظظ250500ورللدظةحسلحملتاحمليفظإلا دللنظسمجللحمل ظ
ً.ادظبنحمل   ظااوظبإلذقرظبإلف حمل يظبإل يظأاضذتظعفاظقحمل امظبااذبزبتظابإلفضىحملتظابإلت مبتظةظ

 
 قيود إقفال املال العام:

ً.لادظبنلحمل ظ لمظبن يل ظعرل ظبإلشلدنظظظظظظظظظظ ًتوحمل لحملتظرل ظحسلحملبظ اترظةظ حملامظبإلدحملاظسقضلحمل ظحسلحملبظب 
ظبإلتحمل :

ً.ادظبنحمل ظ مظبن ير ظظظظظ7500 ظ ح/ظ
ًتوحمل حملتستظظظظظ7500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظب 

ظداحملظاترظسقضحمل ظحسحملاتظبنوبعامظتىادظردحملد ظإلىادظبنوبعامظةظتدبامظبإلدحملاظداحملظاري:
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظر ظبن دو

ظح/ظب عتاحملزبتر ظظظظظظظظ1215000
ًةح/ظب ات دبرحملتظبنر ظظظظظظظظظظظ15000 ظحملإلامظبيتخذمظبنىد
ً.ادظرحمل ظبنوبعامر ظظظظظظظظظ45000 ظح/ظ

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو
ًةستظظظظظ1260000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظبااذبزبتظبنىد
ًزبنح/ظستظظظظظ15000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ًةظظوب ظبنحملإلامظبيتخذمظبنىد

ًزظاب ات دبرحملتظبنحملإلامظبيتخذم ظاادلدظبإلضلذوظتاف الحملظع زةظةظظظظظظظظظظ ااترظسقضحمل ظبااذبزبتظابإلفضىحملتظابنوب
ظً.ادظبنحمل ظ مظبن ي  
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظر ظبن دو

ظح/ظبااذبزبتظظر ظظظظظظ1272000
ًزظبنحملإلامظبر ظظظظظظظظظ15000 ظخذميتح/ظبنوب

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو
ظح/ظبإلفضىحملتستظظظظظظ1200000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظبنحملإلامظبيتخذمظح/ظب ات دبرحملتستظظظظظظظظظ16500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ً.ادظبنحمل ظ مظبن ي ستظظظظظظظظظ70500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظ

ًتوحمل لحملتظ ظالترظسقضحملإللاظةظ حملالمظبإلدلحملاظ  لوظظظظظظظظظظ ً.ادظبنلحمل ظبن يل ظ سلحملبظب  ار ظبجلداذظاإل دذظأ ظ
ً.للللادظبنللللحمل ظةظظ ً.للللادظبنللللحمل ظبن يلللل ظظ31/12/2007ادللللدظبحتاحمل اللللحمليف،ظاميثللللنظقاللللدبيفظعرلللل ظ ،ظاسدبظأقضللللنظ

ً.للللادظبنللللحمل  ًتوحمل للللحملت،ظاللللاؤزيظستظع زةظ جظ  س ظارلللل ظبندللللذا،ظأ ظظ7500 للللمظبن يلللل ظةورللللدظةظظإل 
ً.ادظبنحمل ظ مظبن ي ظجي ظأ ظميثنظرىدبًظأ.و ظبنحمل ظبإلدحملاظبإليتظتدو ظرتحملحلمظ الت دبر حملظةظالدبزظظ
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ًزتظةظبإلسفمظبنحملإلامظبإلتحملإلامظبنستفدبتظبنتدرىلمظاإلذ.لادظظ2008ع صظبنوبعامظةظبإلسفمظبنحملإلامظبإلتحملإلامظظ ،ظاسدبظا
ً ظةبنتوىيظةظحس ًتوحمل حملتظاقد ًتوحمل لحملتظظ7500حملبظب  ً.لادظبنلحمل ظبن يل ظإل  جظ  س،ظجيدنظحسحملبظ
ً.للادظتدللدظظ7500رللدافحمليفظةورللدظة جظ  س،ظاجيدللنظحسللحملبظأدا ظبإلللد  ظبنسللتحىمظزب فللحمليفظانورللدظاضسللا،ظاأيظ

ً.ادظبنحمل ظ مظبن ي   ظدإلاظاوبءظأدحمل ظردافحمليفظأاظزب فحمليفظاذحنظستظحسحملبظ
بنوبعاللمظ اللترظسقضحملهلللحملظةظ حملاللمظبإلسلفمظبنحملإلاللمظيت للحملظأ.للوح ظ للمظر روتللمظإلرذقحملتللمظظااإلفسلومظستظحسللحملاتظظظظظظظظظظ

ًز،ظاب الت دبرحملتظبنحملإلالمظبيتخلذم،ظااسلت داظةظقالدظباقضلحمل ظحسلحملاتظظ عر ظبااذبزبت،ظابإلفضىحملت،ظابنلوب
ظبنوبعامظاضس حملظبإليتظتلاف حملظبإلىادظبيت.ريظا وحملتظتاحملانتظبنوبعامظةظتدبامظبإلدحملا 

ً.لللادظبنلللحمل ظ لللمظبن يللل ظةظز لللرتظبيتالللتحملدظعرللل ظبإلفحلللوظظظظظظظظظظ اترتحالللنظقالللوزظباقضلللحمل ظبإلسلللحملتىمظالللام ذظ
   بإلتحمل :

ظدفرت أستاذ املال العام
 حساب رصيد املال غري املخصص

 الرصيد الدائن  املدين البيــــان التاريخ 
ظزب  ظ120000ظظظبإلذ.ادظ31/12/2006
ظع زةظبنولللللللللحملإلدظبن ييلللللللللمظن لللللللللصا ظ31/12/2007

ظبن احملت
1500

ظ0
ظزب  ظ105000ظ

بن يلللللللللللل ظ اللللللللللللتودب ظبيتج للللللللللللصةظظ
ظابنددبت

3750

ظ0
ظزب  ظ67500ظ

ًتوحمل حملتظ31/12/2007 ظزب  ظ60000ظظ7500ظسقضحمل ظحسحملبظب 
ًزظبنحملإلاللمظظ31/12/2007 سقضلحمل ظع زةظباالذبزبتظابنلوب

بيتخلللللللللللللللللللللللذمظعللللللللللللللللللللللل ظبإلفضىلللللللللللللللللللللللحملتظ
ظاب ات دبرحملتظبنحملإلامظبيتخذم

ظظ
ظ

ظ70500

ظظ
ظ

ظ130500

 :اسبة عن أموال اإليراد املخصصاحمل -ب
اللللترظساشللللحملءظأرللللوب ظبااللللذبزظبن يلللل ظتواللللحمل مظبإلوحللللدبتظب دوراللللمظإلراححملاللللومظعلللل ظبإلتحيللللا تظظظظظظظظظظ

ابإلفضىللحملتظبنذتو للمظةيللدًظساللذبزيظردللني،ظاادللو ظخمييللحمليفظتللف ظبإلىللحملاو ظإلتاواللنظعاراللحملتظحدوراللمظردافللم،ظظ
ًالواظبإلفمحمل لم ًبت،ظظار ظأرثرمظبااذبزبتظبإليتظ ي ظإل ذهظردلنيظ ،ظابإلللذاومظبإلليتظتضلذهظعرل ظاقلوزظبإلسلاحمل

ًزظأرثرللمظإلداللذبزبتظب دوراللمظبإللليتظاللترظبةحملاللومظعلل ظدللنظرف للحملظظ ا ذبرللحملتظخمحملإلضللحملتظبنللذًا    ظاتدللدظالل  ظبنللوب
تيضمظرسلتىرمظةظرلحمل ظباالذبزظبن يل ،ظرل ظبإلدرلرظأ ظأًلحملءظب سلحملاتظاسجلذبءبتظبنوبعالم،ظابإلىلوب رظبنحملإلالمظظ

ظبن ي ظتتشحملتاظر ظتراظب حمل.مظانحمل ظبإلدحملا ب حمل.مظةحمل ظبااذبزظظ
ارثحمل ظع ظبةحملاومظع ظأروب ظبااذبزظبن ي ،ظالترظب لرتبهظأ ظجمرل ظبندافلمظاب لقظعرل ظساشلحملءظرلحمل ظظظظظظظظظ

ً ظبنف ىلمظاتفماض لحمل،ظعرل ظأ ظ يل ظظ ًةظشلوب ًالواظخحمل.لمظعرل ظرلوب ينظبنف ىلمظرىحملتلنظسان خيي ظإلضلذهظ
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ًةظاب إلفمحمل للللمظإلترللللاظبنف ىللللم،ظابعتاللللدظجمرلللل ظبندافللللمظروبعاللللمظرللللحمل ظبااللللذبزظظحيللللارت حملظإلتاواللللنظعاراللللحملتظباان
ًتظبااللذبزبتظرلل ظبإلذاللواظب حمل.للمظظ31/12/2007بن يلل ظعلل ظبإلسللفمظبنحملإلاللمظبإللليتظتفت لليظةظظ ،ظاقللدظقللد

  س،ظةتلللد  ظستظبنلللحمل ظبإلدلللحملاظإلتدواللللاظعللل ظظظظ112500  س،ظاظب عتالللحملزبتظةورلللدظظظظ120000ةورلللدظظ
اظا بظعذهظيتارظبإلدارالحملتظبنحملإلالمظبنتدرىلمظةلحمل ظظظظ درحملتظستظبنف ىمج ةظببإلفضىحملتظبإليتظااتحار حملظةظتىدظ

ظ:31/12/2007بنحملإلامظبنفت امظةظظظظبااذبزظبن ي ظداحملظحد  ظةظبإلسفم
ًالللواظخحمل.لللمظعرللل ظالللدحمل ظبنف ىلللمظةورلللدظة -1 جظ  سظعرللل ظأ ظ يللل ظخللل  ظظ123000 ذ للل ظ

ًت  حمل،ظا ظاتوق ظتوق ظأحدظر ظبن60/ ًاتظ  وب فنيظع ظبإلسدبز /ظاورحمليفظر ظات

 جظ  س 123000تر  ظبنتحي تظر ظبإلذاواظب حمل.مظروردظة -2

ًبتظةظأدا ظز للللل ظحدورالللللمظة -3 جظ  س،ظتافالللللحملظدحملاللللل ظقاات لللللحملظب ًالللللمظظ94500تر للللل ظب الللللتثاحمل
 ،ظاقدظمتظبارتزبزظقاات حملظاإلدحملرن 31/12/2007جظ  س،ظاتستحقظةظ97500ة

ًزتظر حملإلولللمظرلللل ظبنلللحمل ظبإلدللللحملاظةورللللدظة -4 رىحملتلللنظرللللحملظأاضىللللاظعرللل ظب للللدرحملتظبإللللليتظظجظ  سظظ114000ا
 جظ  س 93000قدر ظإلراف ىم،ظاقدظادزظر ظا بظبنوردظة

ً.لللادظرلللحمل ظباالللذبزظ لللمظبن يللل ظنوبج لللمظظ12000خيللل ظجمرللل ظبندافلللمظرورلللدظة -5 جظ  سظرللل ظ
  ظظ31/12/2008ب إلتصبرحملتظبإليتظاو،ظتستحقظإلراحمل ظبإلدحملاظخ  ظبإلسفمظبإليتظتفت يظةظظ

ةظظظظمبن حملللحملتظبنتدرىلللمظةلللحمل ظباالللذبزظبن يللل ظعللل ظبإلسلللفمظبنحملإلالللمظبنفت الللظا االللحملظارللليظعلللذهظيتالللرظظظظظظظظظظ
ظ:31/12/2007
نظحسللحملبظظظظ31/12/2007اللترظس وللحملتظتاللحملانتظبنوبعاللمظعلل ظبإلسللفمظبنحملإلاللمظبإللليتظتفت لليظةظظ -1  اللاظحيالل 

ًةظتدحملرنظروردظبإلذاواظب حمل.م بااذبزبتظب ً.لادظرلحمل ظبنوبعالمظتلفض ظظظنىد احيا نظحسحملاظب عتاحملزبتظا
بنورللد،ظ اللاظاشللانظحسللحملبظب عتاللحملزبتظدحملرللنظبنورللدظبنتوقلل ظ يللاراظرلل ظحسللحملبظبااللذبزبتظعرلل ظظ

ظبإلشدنظبإلتحمل :
ًةر ظظظظظظظ120000ظظظظظظظظظ ظح/ظبااذبزبتظبنىد

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو
ظح/ظب عتاحملزبتظظظظظ112500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ً.ادظرحمل ظبنوبعامظظظظظظظ7500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظ

ظ
ًالم،ظاافلص ظبنورلدظظ -2 ادر  ظبنوب فو ظتىاامظبإلذاواظبنستحىمظ ا ظحسلحملبظردرضليظبإلذالواظب حمل.لمظبجلحمل

 بنتوق ظ ياراظر ظحسحملبظبااذبزبتظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :

ظ
ظ
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ًامظدرضيظبإلذاواح/ظرر ظظظظظظ123000ظظظظظظظظظ ظب حمل.مظبجلحمل
ظبااذبزبتظظح/ظستظظظظظظ123000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

عفللدظ يللانظبإلذاللواظتلللحمل،ظستظحسللحملبظبإلفىداللم،ظااىضللنظحسللحملبظردرضلليظبإلذاللواظب حمل.للمظظ -3
ًامظعر ظبإلشدنظبإلتحمل : ظبجلحمل

ظبإلفىدامح/ظر ظظظظظظظ123000ظظظظظظظظظ
ًامظيح/ظردرضستظظظظظ123000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظبإلذاواظب حمل.مظبجلحمل

رللللل ظبنادللللل ظةظحلللللحمل ظعلللللداظدضحملالللللمظباالللللذبزبتظشلللللذبءظأدا ظز للللل ظحدورالللللمظقاات لللللحملظب ًالللللمظظ -4
 إلتلرنيظتداظبااذبزبت ظظ31/12/2007جظ  سظتستحقظةظ97500ة

ًبتر ظظظظظظ94500ظظظظظظظظظ ظح/ظب اتثاحمل
ظح/ظبإلفىدامتظسظظظظظظ94500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ًاتظباتحىحملق حمل: -5 ظاترظ يانظقاامظأدا ظبإلد  ظب دورامظةظات
ظح/ظبإلفىدامر ظظظظظ97500ظظظظظظظظظ

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو
ًبتظظظظظظ94500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظب اتثاحمل

ظح/ظبااذبزبتظظظظظ3000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
اترظ اانظحسحملبظبإلفضىحملتظجباا ظبنوحملإلدظبنستحىمظ سحملبظبنحمل ظبإلدحملاظرىحملتلنظرلحملظأاضىلاظعرل ظظ -6

ًةظبنف ىمظاامحمل ت حملظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :  سان

 

ظح/ظبإلفضىحملتر ظظظظظظ114000ظظظظظظظظظ
ظح/ظبنستحقظإلراحمل ظبإلدحملاظستظظظظ114000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

اللترظ ضللااظحسللحملبظبنسللتحقظإلراللحمل ظبإلدللحملاظحسلل ظرللحملظاللترظ وارللاظسإلاللاظرلل ظحسللحملبظبإلفىداللمظظ -7
ظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :

ظح/ظبنستحقظإلراحمل ظبإلدحملار ظظظظظ93000ظظظظظظظظظ
ظح/ظبإلفىدامستظظظظظظ93000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

 ي:اترظسقضحمل ظحسحملاتظبنوبعامظداحملظار -8

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظر ظبن دو
ظح/ظب عتاحملزبتظظظظظ112500ظظظظظظظظظ
ً.ادظرحمل ظبنوبعامظظظظظظظ7500ظظظظظظظظظ ظح/ظ

ًةستظظظظظ120000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظبااذبزبتظبنىد



100 

 

ظ
ظااىضنظحسحملاظبااذبزبتظابإلفضىحملتظداحملظاري: -9

ظح/ظبااذبزبتر ظظظظظ126000ظظظظظظظظظ
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظستظبن دو

ظح/ظبإلفضىحملتظظظظظظ114000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ً.ظظظظظظظ12000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظادظبنحمل ظ مظبن ي ح/ظ

ً.للللادظبنللللحمل ظ للللمظبن يلللل ظنوبج للللمظب إلتصبرللللحملتظبةتارللللمظإلراللللحمل ظبإلدللللحملاظعللللحملاظظ -10 اللللترظ يللللا ظ
 داحملظاري:ظظ2008

ً.ادظبنحمل ر ظظظظظظ12000ظظظظظ ظبن ي ظ مظح/ظ
ظً.ادظبنحمل ظبن ي ظإلراحمل ظبإلدحملاح/ظستظظظظظ12000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ
جظ  سظتدلدظتدواللحمليفظإللاظعالحملظظ114000بإلدحملاظر ظرحمل ظبااذبزظبن يل ظةورلدظةةحملظأ ظر حملإلومظبنحمل ظظظظظظظظظ

أاضىاظعر ظب درحملتظبإليتظقدر ظإلراف ىم،ظ ا  ظتسل انظال بظبنورلدظعفلدظبالتحىحملقاظةظز لحملتذظبنلحمل ظبإلدلحملاظظ
ظةظبجلحملا ظبندا ظر ظحسحملبظبنستحقظإلراحمل ظبإلدحملا،ظابجلحملا ظبإلدب  ظر ظحسحملبظبإلفضىحملت 

 مال اإليراد املخصص: القوائم املالية من 
رلل ظأجللنظرللحمل ظبااللذبزظبن يلل ظعلل ظبإلىللوظظظظظظظظظ ب رظبإللليتظتدللدظرلل ظأجللنظظ ظ ترلل ظبإلىللوب رظبنحملإلاللمظبإللليتظتدللدظ 

ظاظاىد اظ ااحملظاريظعذ حمليفظإلدنظرف حملظا ىحمليفظإلراثحمل ظبإلسحملتق:ظبنحمل ظبإلدحملا 
 قائمة اإليرادات والنفقات والتغريات يف رصيد املال

 31/12/2007عن السنة املنتهية يف  
 

 االحنرافات
البياانت 

 الفعلية
بياانت 
 املوازنة

 
 البيـــــــــان

 اإليرادات ظظظ
ظًاواظخحمل.مظ120000ظ123000ظ3000
ظأخذمظلللظ3000ظ3000
ظسمجحمل ظبااذبزبتظ120000ظ126000ظ6000

 النفقات ظظظ
جظ-ة

ظ1500
ظتدوااظرىحملتنظاضىحملتظبنحمل ظبإلدحملاظ112500ظ114000

ظ زةظةظبااذبزبتظع ظبإلفضىحملتظبإلصظظ7500ظ12000ظ4500
ً.ادظبنحمل ظةظ حملامظبإلدحملاجظظظ ظة
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 31/12/2007امليزانية العمومية يف  
 البيـــــــــان املبلغ )ل.س( املبلغ )ل.س(

 األصول ظ
ظاىدامظظ33000

 االلتزامات ورصيد املال ظظ
ظبنستحقظإلراحمل ظبإلدحملاظ21000ظ
ظبإلدحملاظً.ادظبنحمل ظبن ي ظ إلتصبرحملتظبنحمل ظ12000ظ

 إمجايل االلتزامات ورصيد املال  33000
 
 :احملاسبة عن أموال املشروعات الرأسالية -ج

اس نظةظأروب ظبنشذاعحملتظبإلذأًحملإلامظبإلتحيلا تظابنلد وعحملتظبإلفىدالمظبنتدرىلمظتوفلحملءظأ.لو ظ وارلمظظظظظظظظظظ
ًاللواظبإلتحسللافحملت،ظظبيتجلن ب ظبنرداللم،ظأاظأرللوب ظبيترحملاللم،ظظأاظأرلوظظظأاظشللذب  حملظااللتثفحملءظترلاظبإللليتظةوهلللحملظأرلوب ظ

ًزظبيتخلللذمظرثلللنظظ اعلللحملزةظرلللحملظميلللو ظرلللحمل ظبنشلللذاعحملتظرللل ظس.لللدبًظالللفدبتظعحملرلللم،ظاا لللحمل مظستظتدلللاظبنلللوب
ًام،ظأاظبنفا،ظابهلوحملت،ظأاظبااذبزبتظبنشرتدمظبنوععمظر ظاحدبتظحدورامظأخذم  ظساذبزبتظبإللذب  ظبجلحمل

ًا ظبإلذأًحملإلام ظظاتددظبنوبعامظبإلذأًحملإلام،ظعد ظبنوبعامظظظظظظظ ًقحملتمظعر ظأروب ظبنشحمل ظبإلسفوام،ظأزبةظ
 :الرأسالية  املشاريعقيود اليومية يف مال 

 مثال: 
جظالفمظتضحمل لدةظظ20جظ  سظتسلتحقظتدلدظة750000أ.دًظجمر ظبندافلمظالفدبتظقاات لحملظب ًالمظةظظظظظظظظ

ًاللمظاثاواللم،ظاقللدظمتظبعتاللحملزظبنوبعاللمظبإلذأًحملإلاللظ15ة مظإلراشللذا ،ظاإلدلل ظوظتثولل ظظ%جظإلتاواللنظعاراللمظتواللا ظرد
ًا ظبإلذأًحملإلالم،ظا االحملظارليظعلذهظيتالرظبن حملحملتظبنحملإلالمظظ تاحملانوحملظةظبإلسل  تظبةحملالوامظب حمل.لمظةلحمل ظبنشلحمل
ًا ظبإلذأًحملإلالللمظخللل  ظبإلسلللفمظبنحملإلالللمظظ بنذتو لللمظإب.لللدبًظبإلسلللفدبتظابيتاشللل مظبيتخلللذمظبإلللليتظةللل ظةظرلللحمل ظبنشلللحمل

ظ:31/12/2007ةظظظمبنفت ا
ج  س،ظتستحقظتدلدظعشلذا ظعحملرلحمليفظظ750000تا ظافدبتظقاات حملظب ًامةتس انظس.دبًظاظ -1

%جظعرل ظبإلىاالمظظ16%جظتد  ظدنظاتمظأش ذظر ظدلنظعلحملا ظااليظ ىلقظعحمل لدظة15تضحمل دةظة
ًزظبنحملإلامظبيتخذمظة ظجظ  س:705282ب ًام،ظات إلاظتوردظقاامظبنوب

ظح/ظبإلفىدامر ظظظظظ705282ظظظظظظظظظظظظ
ًزظبنحملإلامظبيتخذمستظظظظظ705282ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظبنوب

ًزظبإلفىدالمظعل ظ ذالقظشلذبءظأدا ظعرل ظب صافلمظب دورالمظقاات لحملظب ًالمظظ -2 باتثاحملًظجلصءظرل ظبنلوب
ظجظ  سظ:487500جظ  سظةوردظة525000ة
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ًبتر ظظظظظظ487500ظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظب اتثاحمل
ظح/ظبإلفىدامظستظظظظظظ487500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

متظبإلتدحملقلللدظرللل ظأحلللدظبندحملتللل ظبهلفدالللام،ظاسحلللدمظشلللذدحملتظبنىلللحملا ت،ظاا لللحمل مظستظس.لللدبًظظ -3
ظ  سظ:ظظ723000أابرذظبإلشذبءظتىاامظظ

ًتوحمل حملتر ظظظظظظ723000ظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظب 
ً.ادظبنحمل ظستظظظظظظ723000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ًتوح/ظ ظحمل حملتبن ي ظإل 

ظ يانظقاامظأدا ظب صافمظب دورام: -4
ظح/ظبإلفىدامر ظظظظظظظ525000ظظظظظظظظظظظظظظ

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو
ًبتظظظظظظ487500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظب اتثاحمل

ظح/ظبااذبزبتظظظظظظظ37500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ًتولللحملمظظ567000س ولللحملتظاضىلللحملتظبإلدلللحملاظبإلوحملإل لللمظة -5 جظ  سظةعرللل ظبعتولللحملًظأ لللحملظتدلللحملز ظرلللحملظمتظب 

 تاج:

ظح/ظبإلفضىحملتظظر ظظظظظظظ567000ظظظظظظظظظ
ظح/ظأدا ظبإلد  ظبنستحىمستظظظظظظ567000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ًتوحمل ظ -6  :ججظ  سظةبإليتظمتظس.دبًظأدا ظز  ظعف حمل552300حملتظبإلوحملإل مظةسإل حملءظب 

ًتوحمل حملتر ظظظظظظظظ552300ظظظظظظظظظ ً.ادظبنحمل ظبن ي ظإل  ظح/ظ
ًتوحمل حملتستظظظظظظ552300ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظب 

ظ
ظجظ  س:491250س وحملتظأدا ظبإلد  ظبإليتظادزتظقاات حملظخ  ظبإلدحملاظبإلوحملإل مظظة -7

ظح/ظأدا ظبإلد  ظبنستحىمر ظظظظظظ491250ظظظظظظظظظظ
ظح/ظبإلفىدامستظظظظظظ491250ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ًتوحمل حملتظ: -8  سقضحمل ظحسحملاتظب 

ظ  سجظظ170700=ظظظظ552300ظظ–ظظ723000ةظظظظظظظظظظظظظظظظ
ً.ادظبنحمل ظ مظبن ي ر ظظظظظظ170700ظظظظظظظظظ ظح/ظ

ًتوحمل حملتستظظظظظ170700ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظب 
ظ
ظ
ظ
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ًزظبنحملإلامظبيتخذم: -9  سقضحمل ظبااذبزبتظابإلفضىحملتظابنوب

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظر ظبن دو
ظح/ظبااذبزبتظظظظظظظظظ37500ظظظظظظظظظ
ًزظبنحملإلامظبيتخذمظظظظظظ705282ظظظظظظظظظ ظح/ظبنوب

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو
ظح/ظبإلفضىحملتظظظظ567000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ً.ادظبنحمل ظ مظبن ي ظظظظظظ175782ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظ

ظااإلتدقاقظةظقاوزظبإلاورامظبإلسحملتىمظا حتظرحملظاري:
ًا ظبإلذأًحملإلاللللم،ظاادللللدظعىللللدظظوظتسلللل نظتاللللحملانتظبنوبعاللللمظةظبإلسلللل  تظبةحملاللللوامظب حمل -أ .للللمظةللللحمل ظبنشللللحمل

 س.دبًظبإلسفدبتظااارمظدحمل امظإلتحىاقظبإلذقحملتمظعر ظا بظب إلتصبا 

ًا ظبإلذأًحملإلالمظب إلتلصباظبنتدرلقظاإلسلفدبتظأاظخيلرظبا.لدبً ظااسل نظال بظظ -ب وظاس نظةظرحمل ظبنشحمل
 ب إلتصباظتىااتاظب ًامظةظجماوعمظحسحملاتظب إلتصبرحملتظبإلدحملرمظ وارمظبيتجن 

ًزظرحملإلالللمظأخلللذمظنلللحمل ظبنشلللذاعحملتظظظظ -ن ًالللحملظرلللوب تلللترظردحملجللللمظبةيلللنظرللل ظس.لللدبًظبإلسلللفدبتظبإلدحملرلللمظاعتوحمل
بإلذأًحملإلاللللم،ظداللللحملظتللللترظردحملجلللللمظبإلضحمل للللدةظبندتسللللومظاتا للللمظب اللللتثاحملًظقيللللمظبيتجللللنظةظأدا ظب صافللللمظظ

ًاحملظساذبزبتظعر ظبنشذاعحملتظبإلذأًحملإلام   اعتوحمل

ًتوحمل حملتظابإلفضى -ز حملتظاقاوزظباقضحمل ظاإل ذاىمظاضس حملظبإليتظبالت در ظةظبنلحمل ظظتترظبندحملجلمظبةحملاوامظإل 
 بإلدحملا 

اللترظةظ حملاللمظبإلسللفمظبنحملإلاللمظس وللحملتظقاللدظةظز للرتظبإلاوراللمظب للحملابظة اوعللمظحسللحملاتظبيت.للو ظبإلثحملتتللمظظظظ-ا
بإلدحملرللللمظإلتسلللل انظبإلفضىللللحملتظبإللللليتظةلللل ظتواللللحمل مظرللللحمل ظبنشللللذاعحملتظبإلذأًحملإلاللللم،ظاجيدللللنظةظالللل بظبإلىاللللدظظ

ًا ظ لل ظبإل تفضالل ظرللدافحمليف،ظاحسللحملبظب اللتثاحملًظةظأ.للو ظاثتتللمظرلل ظرللحمل ظبنشلللذاعحملتظظحسللحملبظبنشللحمل
ظاااترظسالحمل ظدإلاظ حىحمليف ظظ ظبإلذأًحملإلامظزب فحمل،يف

ًزظبنحملإلالللظظظظظظظظظظ ًتوحمل لللحملتظظمظبيتخلللذم،ظابإلفضىلللحملتتىضلللنظحسلللحملاتظباالللذبزبت،ظابنلللوب ً.لللادظظظظ،اب  ةظحسلللحملبظ
اعفللدظب ات للحملءظرلل ظظظظ -شللذا ظبإلذأًللحمل قوللنظسةللحملاظبنظظ-ظظبنللحمل ظ للمظبن يلل ،ظادإلللاظةظ حملاللمظدللنظاللفمظرحملإلاللم

ًا ظبإلذأًحملإلالمظتتحوالنظأيظاىدالمظ حمل للمظستظرلحمل ظخدرلمظبإللدا ،ظأاظستظبنلحمل ظبإلدلحملا،ظظ بنشذا ظاىضنظرحمل ظبنشحمل
ًزظرحملإلالللمظأخلللذم عرللل ظأ ظتسللل نظبإلدارالللمظةظبنلللحمل ظبإلللل يظتسلللررظبإلف ًالللحملظرلللوب أرلللحملظسدبظأالللضذظرلللحمل ظظظظىدالللمظاعتوحمل

ي،ظ ااد ظةواراظتواحمل مظبنلحمل ظبإلدلحملا،ظاعفد ل مظتسل نظبإلدارالمظةظرلحمل ظظبنشذاعحملتظبإلذأًحملإلامظع ظع صظاىدظ
ًزظرحملإلاللمظأخللذم،ظااسلل نظةظبنللحمل ظبإلدللحملاظتو.للض حملظباللت دبرحملتظرحملإلاللمظظ بنشللذاعحملتظبإلذأًحملإلاللمظةظحسللحملبظرللوب

ظأخذم 
ظ
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 الرأسالية: املشروعاتالقوائم املالية اليت تصدر عن مال 
 رحملإلاتحمل ةرثنظتراظبإليتظتيدًظع ظبنحمل ظبإلدحملاج ظايدًظع ظرحمل ظبنشذاعحملتظبإلذأًحملإلامظقحمل اتحمل ظ

ً.ادظبنحمل  ظظظظظظظ ظبإلىحمل امظبيتات:ظايظقحمل امظبااذبزبت،ظابإلفضىحملت،ظابإلت مبتظةظ
ظبإلىحمل امظبإلثحملاام:ظبناصباامظبإلداورام ظظظظظظظ

ظا ااحملظاريظعذهظهلحملتنيظبإلىحمل اتني:ظ
 مال املشروعات الرأسالية

 ات يف رصيد املالقائمة اإليرادات والنفقات والتغري 
 31/12/2007يف  ةعن السنة املالية املنتهي

 البيـــــان املبلغ )ل.س( املبلغ )ل.س(
 اإليراداتظظ

ظساذبزبتظرتفوعمظظ37500
 النفقاتظظ
ظعىوزظتفحملءظ431400ظ
ظبإلفضىحملتظبهلفداامظا ماحملظ135600ظ
ظسمجحمل ظبإلفضىحملتظظج567000ة

ظع زةظبإلفضىحملتظع ظبااذبزبتظظ529500
 املوارد املالية األخرىظظ

ظبةينظر ظس.دبًظافدبتظظظ705282
ًزظبنحملإلامظبيتخذمظع ظبإلفضىحملتظظ175782 ظع زةظبااذبزبتظابنوب

ظً.ادظبنحمل ظةظتدبامظبإلدحملاظظ_
ظً.ادظبنحمل ظةظ حملامظبإلدحملاظظ175782

 
 
 
 
 
 
 



105 

 

 مال املشاريع الرأسالية 
 31/12/2007يف   العموميةامليزانية  

ظظ
 البيـــــان املبلغ )ل.س( (املبلغ )ل.س

 األصولظظ
ظبإلفىدامظظ251532

 االلتزامات ورصيد املالظظ
 االلتزامات  
ظأدا ظبإلد  ظبنستحىمظظ75750

ظاملالظظرصيدظظ
ًتوحمل حملتظ170700ظ ظً.ادظبنحمل ظبن ي ظإل 

ظً.ادظبنحمل ظ مظبن ي ظ5082ظ175782
 إمجايل االلتزامات ورصيد املال  251532

ظ

ًا ظبإلذأًحملإلاللم،ظ ظتم للذظةظظظظظظظظظظظ ًزظرللحمل ظبنشلحمل خ .لمظبإلىللو :ظس ظبيت.لو ظبإللليتظالترظحاحملعوللحملظعل ظ ذاللقظرلوب
بناصباامظبإلداورامظإل إلاظبنحمل ،ظاإلدف حملظتم ذظةظجماوعمظحسحملاتظبيت.و ظبإلثحملتتمظبإلدحملرلم ظ لل يفظعل ظدإللا،ظظ

ًا ظبإلذأًحملإلاللمظ ظتدللدظبإلتصبرللحمليفظ ًتظإلتاواللنظرللحمل ظبنشللحمل ظعرلل ظدإلللاظبنللحمل ،ظاإلدف للحملظقوللنظظ لل  ظبإلسللفدبتظبإللليتظأ.للد
ًالتظبالتحىحملوظال  ظظ ًاتظباتحىحملق حملظتم لذظةظجماوعلمظحسلحملاتظب إلتصبرلحملتظبإلدحملرلمظ وارلمظبيتجلن ظاةظات ات

ظبإلسفدبتظاترظادبزاحملظتواحمل مظرحمل ظخدرمظبإلدا ظ 
 :احملاسبة عن مال خدمة الدين  -د

للنظتس ظأ.للنظبإللللدا ظ والللنظبيتجلللنظاللوظبإلتلللصباظعلللحملاظمتظتدولللد ظإلتاظظظظظظظظ للل توال لللحملءظرفشل أاظإلرحيلللو ظعرللل ظظظظظفل
ًأًحملإلاللمظأاظيت للذبهظأخللذم،ظاعللحملزةظرللحملظاللترظتسللدادظأ.للنظالل بظبإلللدا ظرلل ظبإلضوب للدظبنرتتوللمظعراللاظعلل ظظ ه الصبتظ

لظظ ظظGASB ذاقظجوحملامظبإللذب  ظبإليتظاترظ داداحملظا ذ  حملظخيايحمليفظ درلمظبإللدا ،ظااإلتلحمل ظ ل  ظردلحملامظبإلل
ًزظبنحملإلالظ ًةظباالذبزبتظابنلوب مظبةيلرمظت لذهظخدرلمظبإللدا ظ والنظبيتجلنظرل ظج لم،ظابإلفضىلحملتظظتؤر ظرلحمل يفظازب
ظبن ييمظ درمظبإلدا ظر ظج مظأخذم 

االللترظالللدبزظبإلسلللفدبت،ظاز للل ظبإلضوب لللدظبنسلللتحىمظعف لللحملظتوالللحمل مظرلللحمل ظخدرلللمظبإللللدا ظأاظبنلللحمل ظبإلدلللحملا،ظظظظظظظظظظ
ًاواظبإلتحسلافحملت،ظاالفدبتظباالذبز،ظاالفدبتظب  ًةظتلاحمل ظ إلتلصباظبإلدلحملاظظااستث ظر ظدإلاظبإلسفدبتظبنيد

ًالللواظظ ًالللواظبإلتحسلللافحملتظالللترظالللدبزاحملظرللل ظ ًةظتللللاحمل ظ بنتدرىلللمظأبرلللوب ظبنذب لللقظبإلدحملرلللم،ظ حملإلسلللفدبتظبنيلللد
ًبت اتفللحملءيفظعرلل ظدإلللاظتللترظظظظبنسللتضادا ظرلل ظبإلتحسللافحملتظب حمل.للم ظظبإلتحسللافحملتظبإللليتظ يللنظرلل ظرلل مظبإلدىللحمل
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ًالواظبإلتحسلافحملت،ظأرلحملظالفدبتظباالذظ بزظاالفدبتظب إلتلصباظبإلدللحملا،ظظبةحملالومظعل ظال  ظبإلسلفدبتظتوالحمل مظرلحمل ظ
ًالحملظبإلتصبرلحملتظةظا لحملوظظ ًزظا  ظبنذب لق،ظاتم لذظاعتوحمل ًاحملظبنذب قظبإلدحملرم،ظااترظادبزاحملظر ظروب   يظبإليتظتيد

ظراصبااحملوحملظبإلداورام،ظاتتااصظافدبتظب إلتصباظبإلدحملاظر ظافدبتظبااذبزظأب حملظرلاوامظر ظب دورم 
ًزظبنلحمل ظبإلدلحملاظأاظرل ظخدرللمظظارل ظبجللداذظاإلل دذظأ ظب إلتلصباظبنظظظظظظظظ تدرلقظاإلسلفدبتظبإلىحملترلمظإلرلد  ظرل ظرلوب

ًاللتظب اللتحىحملوظةظظظظبإلللدا ظ ظاسلل نظةظالل ا ظبنللحملإلنيظس  ظ عفللدظباللتحىحملقا،ظاتم للذظالل  ظب إلتصبرللحملتظقوللنظات
جماوعمظحسحملاتظب إلتصبرحملتظبإلدحملرم،ظداحملظاوجدظاوعحمل ظر ظبإلسلفدبتظالترظالدبز حملظاز ل ظبإلضوب لدظبنسلتحىمظظ

ظحمل ظخدرمظبإلدا  عف احملظر ظر
االيظبإلليتظتسلدزظعرل ظأقسلحملمظظظظSerial bonds)ظظ (بإلفو ظبيتا :ظافدبتظتسدزظعر ظز دحملت •

 افوامظعر ظردمظ رتةظبإلسفدبت 

االليظبإللليتظتسللدزظز دللمظابحللدةظظظظ(Term bonds)بإلفللو ظبإلثللحملين:ظاللفدبتظتسللدزظز دللمظابحللدةظظ •
ًاتظباتحىحملق حمل  ظتتحمل

 قيود اليومية يف مال خدمة الدين:
اظاوجلللدظإللللدمظجمرللل ظبندافلللمظاوعلللحمل ظ ىلل ظرللل ظبإلسلللفدبتظبإلدحملرلللم،ظادحملاللل ظاللل  ظبإلسلللفدبتظظاضللرتهظأالللظظظظظظظظظ

ظ 30/6/2006رتدباإلمظخ  ظبإلسفمظبنحملإلامظبإليتظتفت يظةظظ
%ج،ظتسلتحقظبإلد دلمظظ10ج  س،ظتسدزظعرل ظز دلحملتظتضحمل لدةظة150000:ظافدبتظقاات حملةالنوع األول

ًاحملظة ظ ظظظظ30/6/2006ج  سظةظظ15000بيتخمةظرف حملظاقد
ــوع ــاين:  النـ %جظتسلللتحقظةظظ15جظ  س،ظتسلللدزظز دلللمظابحلللدةظتضحمل لللدةظة750000الللفدبتظقاات لللحملظةظظالثـ

،ظاقللدظقللحملاظجمرلل ظبندافللمظإباشللحملءظرللحمل ظ درللمظزالل ظبإلسللفدبتظبإللليتظتسللدزظعرلل ظز دللحملتظ ظأرللحملظظ1/7/2022
ًةظظ1/7/2008بإلسللفدبتظبإللليتظتسللدزظز دللمظابحللدةظ ارللصاظساشللحملءظرللحمل ظ للدرت حملظةظظ ،ظاإللل إلاظ ظتوجللدظ للذا

 ظاسدبظب رت للفحملظأب ظبإلضوب للدظبنسللتحىمظعلل ظظ30/6/2006بنللحمل ظخلل  ظبإلسللفمظبإللليتظتفت لليظةظظظظااشللحملءظالل ب
رل ظدلنظعلحملا،ظاأ ظ وب لدظبإلسلفدبتظبإلليتظتسلدزظظظظ1/7اظظظظ1/1د ظبإلفوعنيظر ظبإلسفدبتظتستحقظبإلد  ظةظظ

 لللدظظ،ظأرلللحملظ وب30/6/2006ز دلللمظابحلللدةظمتظالللدبزاحملظةدذ لللمظبنلللحمل ظبإلدلللحملاظخللل  ظبإلسلللفمظبنحملإلالللمظبنفت الللمظةظظ
بإلسللفدبتظبإللليتظتسللدزظعرلل ظز دللحملت،ظ ىللدظمتظاللدبزاحملظتواللحمل مظرللحمل ظخدرللمظبإلللدا ظعلل ظ ذاللقظاداللنظرللحمل  ظظ
ااو للاظ االلحملظارلليظبناصبااللمظبإلداوراللمظنللحمل ظخدرللمظبإلللدا ظبن يلل ظإلرسللفدبتظبإللليتظتسللدزظعرلل ظز دللحملتظداللحملظظ

ظ 30/6/2005تم ذظةظ
ظ
ظ
ظ
ظ
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 مال خدمة الدين جمللس املدينة
 30/6/2005امليزانية العمومية يف  

 األصول                 املبلغ )ل.س(
ظبإلفىدامظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ1026

 االلتزامات ورصيد املال                         
ظً.ادظبنحمل ظبن ي ظ درمظبإلدا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ1026
بإلللدا ظعلل ظبإلسللفمظظظظاادلذهظ االلحملظارلليظقالوزظبإلاوراللمظبنتدرىللمظاإلداراللحملتظبنحملإلالمظبإللليتظةلل ظةظرللحمل ظخدرلمظظظظظظظظ

ظ 30/6/2006بنفت امظةظ
تسلل نظبنتحيلل تظبإلفىداللمظرلل ظبنللحمل ظبإلدللحملاظإلللد  ظقااللمظبإلسللفدبتظبإللليتظتسللدزظعرلل ظز دللحملتظظ -1

ًاحملظة ًاحملظظظظ1/1/2006ظظ–ظظ1/7/2005جظ  س،ظابإلضوب لدظبنسلتحىمظةظظ15000اقد اقلد
ظجظ  س 1500ة
ظح/ظبإلفىدامر ظظظظظ16500ظظظظظظظظظ

ًزظبنحملإلامظبيتخذمستظظظظظظظ16500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظبنوب
تس نظعارالمظز ل ظبإلفىدالمظستظبنيلذ،ظبإلل يظادالنظادلا يفظرحملإلالحمليفظإلسلدبزظقاالمظبإلسلفدبتظبإلليتظظ -2

ظتسدزظعر ظز دحملت،ظابإلضوب دظبنستحىمظعرا حمل:
ظح/ظبإلفىدامظإلدمظبإلودانظبنحمل ر ظظظظظ16500ظظظظظظظظظظظظظظ

ظح/ظبإلفىدامستظظظظظظ16500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
،ظاقااللمظبإلسللفدبتظابإلضوب للدظبنسللتحىمظةظظ1/7/2005تسلل نظاضىللحملتظبإلضوب للدظبنسللتحىمظةظظ -3

1/1/2006  

ظح/ظبإلفضىحملتر ظظظظظظظ16500ظظظظظظظظظظظظظظ
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو

ظح/ظبإلسفدبتظبنستحىمستظظظظظظظ15000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظبإلضوب دظبنستحىمستظظظظظظظظ1500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

 قاحملاظبإلودانظبنحمل ظتسدبزظقاامظبإلسفدبتظابإلضوب د: -4

ًا ظظظظظظظظظظظظ ظر ظبن دو
ظح/ظبإلسفدبتظبنستحىمر ظظظظظظظ15000ظظظظظظظظظظظظ

ظح/ظبإلضوب دظبنستحىمر ظظظظظظظظظ1500ظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظبإلفىدامظإلدمظبإلودانظبنحمل ستظظظظظ16500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ
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ظ:30/6/2006ز  ظرىحملتنظخدرحملتظبإلودانظبنحمل ظع ظبإلسفمظبنفت امظةظ -5
ظح/ظبإلفضىحملتر ظظظظظظ1026ظظظظظظظظظ

ظح/ظبإلفىدامستظظظظظظظ1026ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظسقضحمل ظرحمل ظخدرمظبإلدا ظبن ي ظإلرسفدبتظبإليتظتسدزظعر ظز دحملت: -6

ًا ظظظظظظظظظظظظ ظر ظبن دو
ًزظبنحملإلامظبيتخذمر ظظظظظظظظظ16500ظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظبنوب
ً.ادظبنحمل ظبن ي ظ درمظبإلدا ر ظظظظظظظظظظ1026ظظظظظظظظظ ظح/ظ

ظح/ظبإلفضىحملتستظظظظظظظ17526ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظةذبجدمظا  ظبإلىاوزظا حتظب يحمل  ظبن امظبإلتحملإلام:ظ
داظ.للللدومظظ -أ وظتسلللل نظب إلتصبرللللحملتظبنتدرىللللمظاإلسللللفدبتظ للللا ظتاللللحملانتظبنوبعاللللمظاظعاورللللحمليفظ،ظتلئدللللا

ًةظا وللحملتظتاللحملانتظظ بإلسللفدبتظااللارمظدحمل اللمظإللللاحمل ظاللدبزظالل بظب إلتللصبا،ظإللل إلاظ ظتوجللدظ للذا
ً.لللادظاللل بظبنلللحمل ظرىالللدظإلسلللدبزظاللل بظب إلتلللصباظظبنوبعالللمظةظرلللحمل ظخ درلللمظبإللللدا ،ظاظ ظالللااحملظأ ظ

ظالحملتىحمليفظالف دظأ لحملظظ ًجدفلحملظستظرالصب ظرذبجدلمظبنلحمل ظبإلدلحملاظبنل دًو ابإلضوب دظبنسلتحىمظعرالا ظاسدبظ
ً ظة ًجللل ظ لللا ظب الللت دبرحملتظبنحملإلالللمظبيتخلللذمظظ16500تتللللا ظبعتالللحملزبيفظقلللد جظ  س،ظأز

 إلتحوار حملظستظرحمل ظخدرمظبإلدا  

ًاللللتظظالللل ر ظظ -ب اضىللللحملتظرللللحمل ظخدرللللمظبإلللللدا ظبنتدرىللللمظااللللرتزبزظبإلسللللفدبت،ظاز لللل ظبإلضوب للللدظةظات
ًالللتظب الللتحىحملوظةظجماوعلللمظظ ب الللتحىحملو ظادالللحملظأشلللذانظآاضلللحمليف،ظتم لللذظاللل  ظب إلتصبرلللحملتظقولللنظات
حسحملاتظب إلتصبرحملتظبإلدحملرمظ وارمظبيتجن    ظامذبيفظستظأ ظرحمل ظخدرمظبإللدا ظ ظايلدًظأابرلذظظ

ًتوحمل حملت شذبء،ظ  ظات ر ظبيترذظبة  حملاومظع ظب 

ً.دةظبنوجوزةظةظز رتظأالتحملدظرلحمل ظخدرلمظبإللدا ،ظيتالاظظظظظظظ-ن تذت ظعر ظقادظباقضحمل ظتيضامظدنظبيت
ظةظا  ظبإلسفم ظقدظمتظبارتزبزظآخذظز دمظر ظبإلسفدبتظبإليتظتسدزظعر ظز دحملت

داظر  الللحمليفظإلراححملالللومظةظظظظظظظظ ًةظستظأ ظأالللحملسظب الللتحىحملوظبندلللد ظالئدلللا رلللحمل ظخدرلللمظبإللللدا  ظظظظاهلللدًظباشلللحمل
ًالللمظخمييلللمظ درلللمظبإلسلللفدبتظبإلدحملرلللمظ لللااد ظب علللرتب،ظهبلللحملظظ ا وىلللحمليفظإلللل إلا،ظسدبظدحملاللل ظافلللحملمظ لللذب  ظعىحمل

ظد اذبزظةظرحمل ظخدرمظبإلدا ظاإل ذاىمظاضس حملظبإليتظعذ فحملاحملظةظبنحمل ظبإلدحملا 
ًزظ اللرتزبزاحملظظظظظظظظ  ظ سللو،ظظأرللحملظ االلحملظاتدرللقظاإلسللفدبتظبإللليتظتسللدزظز دللمظابحللدةظ،ظاظتت رلل ظهاالل ظرللوب

ًبوظرحملإلاللم،ظا يللانظبإلضوب للدظبإلفحملهللمظعلل ظظ تتلللا ظقاللوزظبإلاوراللمظةظرللحمل ظخدرللمظبإلللدا ظباللتثاحملًظبإلفىداللمظةظأا
الل بظب اللتثاحملً ظاا ىللحمليفظيتاللحملسظب اللتحىحملوظبندللد ظاثولل ظةظبإلسلل  تظبةحملاللوامظنللحمل ظخدرللمظبإلللدا ظساللذبزظظ

ًبت  ظبإلضوب دظبنستحىمظةظ حملامظبإلدحملاظعر ظا  ظب اتثاحمل
ظ
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 املالية الصادرة عن مال خدمة الدين:القوائم 
إلىللللللدظعذ للللللفحملظةظبجلللللللصءظبإلسللللللحملتقظبناصبااللللللمظبإلداوراللللللمظب حمل.للللللمظةللللللحمل ظخدرللللللمظبإلللللللدا ظداللللللحملظ  للللللذتظةظظظظظظظظظظ

،ظيت ظبنللللحمل ظظ30/6/2006،ظارلللل ظبنتوقلللل ظعللللداظتيللللواذظراصبااللللمظعاوراللللمظهللللل بظبنللللحمل ظةظظ30/6/2005
ً.للادظبنلحمل ظعلل ظبإلسلفمظبنفت اللمظةظظأقضلن،ظابات لل ظبإل لذهظرفللا ظأرلحملظقحمل اللمظباالذبزبتظابإلفضىللحمل تظابإلت لمبتظةظ

ظ تم ذظعر ظبإلفحوظبإلتحمل :ظظ30/6/2006
 مال خدمة الدين جمللس املدينة

 قائمة اإليرادات والنفقات والتغريات يف رصيد املال
 30/6/2006عن السنة املالية املنتهية يف 

 البيـــان املبلغ )ل.س(
 النفقاتظ

ظبارتزبزظافدبتظ15000
ظ وب دظبإلودانظبنحمل ظاظأعوحملي ظ6252

ظسمجحمل ظبإلفضىحملتظ17526
ظع زةظبإلفضىحملتظع ظبااذبزبتظظظ17526

 املوارد املالية األخرىظ
ًزةظ16500 ظ وا تظعاراحملتظاب

ًزظبنحملإلامظبيتخذمةع صجظجظ1026ة ظع زةظبإلفضىحملتظع ظبااذبزبتظابنوب
ظً.ادظبنحمل ظةظتدبامظبإلدحملاظ1026

ظحملامظبإلدحملاً.ادظبنحمل ظةظ ظ0
ظ

 :احملاسبة عن جمموعيت احلساابت -اثنياا 

تضذهظردحملامظبةحملاومظب دورامظعر ظبإلوحدبتظب دورامظسرسحملمظجماوعتنيظرل ظب سلحملاتظإلتسل انظظظظظظظظظظ
داظظ ًبت،ظابندللللدبت،ظاب إلتصبرللللحملتظ وارللللمظبيتجللللنظبإللللليتظوظتسلللل نظةظبيترللللوب ظب دوراللللم،ظحاللللاظ ظتلئدللللا بإلدىللللحمل

ًبتظظجماوعتحملظب سحملاتظأروب ظاإلد ظحسلحملاتظت دمالم،ظبإل لذهظرف لحملظتلو مظال  تظرسلتىرمظإلدلنظبإلدىلحمل  ،يف
ابنددبتظبإليتظ ينظعرا حملظبإلوحدةظب دورالم،ظاب إلتصبرلحملتظبإلدحملرلمظ وارلمظبيتجلنظبإلليتظتفشللظةظال  ظبإلوحلدةظظ

ظحمل  دو حملظتم ذظتو.ض حملظساذبزبتظااضىحملت،ظاتىضنظةظ حملامظبإلدحملا،ظا ظتم ذظةظبناصباامظبإلداورامظإلرا
ظ
ظ
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 احملاسبة عن جمموعة حساابت األصول الثابتة العامة: -آ
تسللل نظبيت.لللو ظبإلثحملتتلللمظةظجماوعلللمظحسلللحملاتظبيت.لللو ظبإلثحملتتلللمظبإلدحملرلللمظتتدرضلللمظب يلللو ظعرا لللحمل،ظأاظظظظظظظظظظ

ًاللم،ظسدبظتسللرات حملظبإلوحللدةظب دوراللمظعرلل ظاللوانظبهلوللم،ظاادللو ظب سللحملبظبإلللدب  ظبنىحملتللنظظ تىاات للحملظبإلدحملزإلللمظبجلحمل
ظميظتدفوب :ظب اتثاحملًظةظبيت.و ظبإلثحملتتمظبإلدحملرم،ظادإلاظر ظتاحمل ظريحملزًظا  ظبيتروب  ظاوظحسحملبظت د

ا وىحمليفظندحملامظبةحملاومظب دورامظميد ظتس انظب الت مظةظجماوعلمظحسلحملبظبيت.لو ظبإلثحملتتلمظبإلدحملرلم،ظظظظظظظظظظ
ب فللحمليف ظاسدبظظحاللاظجيدللنظحسللحملبظب اللتثاحملًظةظأ.للو ظاثتتللمظرللدافحمليف،ظتافاللحملظجيدللنظحسللحملبظجمالل ظب اللت مظز

 ريلل ظبإلوحللدةظب دوراللمظرلل ظأحللدظبيت.للو ظاللوبءظاإلوالل ظأاظبإلت ذاللد،ظ اللترظباللتودحملزظبإلىااللمظبإلد رتاللمظهللل بظظ
بيت.نظر ظب سحملاتظبإلت دمامظة اوعمظحسحملبظبيت.لو ظبإلثحملتتلمظبإلدحملرلمظعرل ظأ ظتسل نظحيلارمظبإلوال ظةظظ

ًزظرحملإلامظأخذم  ظبنحمل ظبإلدحملاظتو.ض حملظروب
ظبنحملإلامظبإليتظتترظةظجماوعمظحسحملاتظبيت.و ظبإلثحملتتمظبإلدحملرم:ظاا بظعذهظيتارظبإلداراحملتظ

ًا ظبإلذأًحملإلام،ظأاظبنفا،ظالترظ لتاظظ -1 عفدظب يو ظعر ظأ.و ظاثتتمظع ظ ذاقظبنحمل ظبإلدحملا،ظأاظرحمل ظبنشحمل
حسحملبظرلدا ظإلأل.لو ،ظاىحملترلاظحسلحملبظب التثاحملًظةظأ.لو ظاثتتلمظعحملرلمظرل ظسالذبزبتظبنلحمل ظبإلدلحملا،ظظ

ًا ظبإلذأً ظحملإلام،ظأاظبنفا،ظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :أاظرحمل ظبنشحمل
ظجظ  سظع ظ ذاقظبنحمل ظبإلدحملا:189600متظب يو ظعر ظأج صةظةوردظة •
ظح/ظبيتج صةظابنددبتر ظظظظظظ189600ظظظظظ

ظح/ظب اتثاحملًظةظأ.و ظاثتتمظعحملرمظع ظ ذاقظبنحمل ظبإلدحملاستظظظظ189600ظظظظظظظظظظظظ
ًا ظ  ظبإلتفضا •  جظ  س:567000 ظةوردظةس وحملتظرحملظأجنصظر ظأعاحمل ظةظأحدظبنشحمل

ظ
ًا ظ  ظبإلتفضا ظر ظظظظظ567000ظظظظظ ظح/ظبنشحمل

ًا ظبإلذأًحملإلامستظظظظظ567000ظظظظظ ظح/ظب اتثاحملًظةظأ.و ظاثتتمظعحملرمظر ظرحمل ظبنشحمل
+ظظ750000س ولحملتظب يللو ظعرلل ظعىللحملًظةورللدظة • ًبهم جظرفحللميفظظظظ1200000  سظأ   سظروللحمل م

ظر ظأحدظبنوب فنيظاإلىاامظبإلدحملزإلم:
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظر ظبن دو

ًب يظظظظظ750000ظظظظظ ظح/ظبيت
ظح/ظبنوحملينظظظظ1200000ظظظظظ

ظح/ظب اتثاحملًظةظأ.و ظاثتتمظعحملرمظر ظبنفاستظظظظظ1950000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
جظظ105000جظ  س،ظاجماللللل ظبات دلللللاظة135000عفلللللدظبإللللللت ر ظرللللل ظأ.لللللنظاثتللللل ظقااتلللللاظة -2

التثاحملًظةظأ.للو ظاثتتلم،ظاجمال ظب اللت مظظ  س،الترظجدرلاظزب فللحمليفظتدحملرلنظبإلىاالم،ظاجدللنظحسلحمليبظب 
 ردافنيظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :
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ًا ظظظظظظظظظظظظظظ ظر ظبن دو
ظح/ظب اتثاحملًظةظأ.و ظاثتتمظعحملرمظر ظساذبزبتظبنحمل ظبإلدحملاظظظظ30000

ظ مظبيتج صةظابنددبتتح/ظجما ظباظظظ105000
ظابنددبتح/ظبيتج صةظستظظظظظ135000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

س وحملتظبات مظبيت.و ظاترظعفدظجدنظحسحملبظب التثاحملًظةظبيت.لو ظبإلثحملتتلمظرلدافحمليفظإلاىحملتلنظحسلحملبظظ -3
 جما ظب ات مظبإلدب  ظانوحملإلدظبنوافمظةظبإلىادظبإلتحمل :

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظر ظبن دو
ظح/ظب اتثاحملًظةظأ.و ظاثتتمظعحملرمظر ظساذبزبتظبنحمل ظبإلدحملاظظظظظ60000ظظظظظظظظظ

ًا ظبإلذأًحملإلامظظظ420000ظظظظظظظظظظ ظح/ظب اتثاحملًظةظأ.و ظاثتتمظعحملرمظر ظرحمل ظبنشحمل
ظح/ظب اتثاحملًظةظأ.و ظاثتتمظعحملرمظر ظبنفاظظظظ90000ظظظظظظظظظ

ظ
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو

ظوحملينح/ظجما ظبات مظبنظظظظظ360000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظجما ظبات مظأج صةظارددبتظظظظظظ210000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ
ظاددظةظ حملامظدنظافمظرحملإلامظقحمل امظإلرت مبتظةظبيت.و ظبإلثحملتتمظبإلدحملرمظ ااحملظاريظ ودنظعف حمل:ظظظظظظظ

ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
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 التغريات يف األصول الثابتة العامةقائمة  
 : 30/6/2006عن السنة املنتهية يف  

 
 البيــــان

 (1) رصيد

1/7/2005 
 

 إضافات 
 

 ختفيضات 
  (1)رصيد

30/6/2006 

ظظظظ األصول الثابتة العامة
ًب ي ظ10050000ظللظ750000ظ9300000ظبيت
ظ29250000ظللظ1200000ظ28050000ظبنوحملين

ظ1134600ظ135000ظ189600ظ1080000ظأج صةظارددبت
ًا ظ  ظبإلتفضا  ظ567000ظللظ567000ظللظرشحمل

 41001600 135000 2706600 38430000 إمجايل
ظظظظ جممع االهتالك

ظ2550000ظللظ360000ظ2190000ظجما ظبات مظبنوحملين
جمالل ظباللت مظبيتج للصةظ

ظابنددبت
ظ429000ظ105000ظ210000ظ324000

ظ2979000ظ105000ظ570000ظ2514000ظبامجحمل 
ظ

االستثمار يف األصول 
 الثابتة العامة

ظظظظ

ظ15735600ظ90000ظ189600ظ15636000ظر ظساذبزبتظبنحمل ظبإلدحملا
ًا ظ رلللللللل ظأرللللللللوب ظبنشللللللللحمل

ظبإلذأًحملإلام
ظ14574000ظ420000ظ567000ظ14427000

ظ7713000ظ90000ظ1950000ظ5853000ظر ظبنفا
ظ38022600ظ600000ظ2706600ظ35916000 اإلمجايل

 

 :احملاسبة عن جمموعة حساابت االلتزامات العامة طويلة األجل -ب
نحمل ظبإلدحملاظبإلتصبرحملتظعرل ظبإلوحلدةظب دورالم،ظاإللا ظعرل ظبيترلوب ظب حمل.لم،ظاإلدليظالترظظةثنظافدبتظبظظظظظظظظظ

ظسخلحمل ظا بظبإلدا ظإلذقحملتمظحمحملاوامظأاجدتظجماوعمظحسحملاتظبإلدا ظبإلدحملاظ وارمظبيتجن 
تسللل نظالللفدبتظب إلتلللصباظبإلدلللحملاظب حمل.لللمظاإلوحلللدةظب دورالللم،ظادلللنظرللل ظبإلسلللفدبتظبإلللليتظتسلللدزظعرللل ظظظظظظظظظظ

ًالللحملظحسلللحملاتظزب فلللمظت دمالللمظةظظأقسلللحملمظاظتسلللدزظز دلللمظظ ابحلللدةظ،ظا ظتثوللل ظةظرلللحمل ظبنذب لللقظبإلدحملرلللمظاعتوحمل
جماوعللمظحسللحملاتظب إلتصبرللحملتظبإلدحملرللمظ وارللمظبيتجللن،ظأرللحملظبإل للذ،ظبنللدا ظةظبإلىاللدظبإلتلل دمي؛ظ ادللو ظتدفللوب ظظ

 
 تم استخدام أرقام افتراضية ألرصدة أول المدة وآخرها. (1)

 



113 

 

ظظةبنوللحملإلدظبإلوبجلل ظتو ماللحملج،ظاعفللدرحملظاللترظهاالل ظروللحملإلدظاىداللمظاتدللاظبيت.للو ظةظرللحمل ظخدرللمظبإلللدا ظت للذه
اللدبزظقااللمظالل  ظبإلسللفدبتظجيدللنظبنورللدظبنتللحمل ظةظحسللحملبظرللحمل ظخدرللمظبإلللدا ظرللدافحمليف،ظتافاللحملظجيدللنظحسللحملبظظ
بنولللحملإلدظبإلوبجللل ظتو مالللحملظزب فلللحمليف،ظاعفلللدرحملظاىلللواظرلللحمل ظخدرلللمظبإللللدا ظتسلللدبزظقاالللمظبإلسلللفدبتظ دللل يفظجيلللذيظقالللدظظ

 ظب سللحملاتظةظظعدسلليظإلرحسللحملاتظبإلت دماللمظةظجماوعللمظحسللحملاتظب إلتللصباظبإلدللحملاظ واللنظبيتجللنظعفللدظسقضللحمل
ظ حملامظبإلسفم 

ا االلحملظارلليظعللذهظجماوعللمظرلل ظبن حمللحملتظبنحملإلاللمظعلل ظجماوعللمظحسللحملاتظب إلتصبرللحملتظبإلدحملرللمظ وارللمظظظظظظظظظظ
ًا ظبإلذأًحملإلام: ظبيتجنظر ظبإلدررظأ ظمجا ظبإلداراحملتظبنحملإلامظتترظاإلتوب قظر ظرحمل ظخدرمظبإلدا ظرحمل ظبنشحمل

 دفرت اليومية:  –جمموعة حساب االلتزام العام يف جملس املدينة 
جظ  سظ اللللرتزبزظظ15000ا ولللحملتظبنورللللدظبإللللل يظتسللللرااظرللللحمل ظخدرلللمظبإلللللدا ظبإلدللللحملاظبإلوللللحملإلدظة -1

افدبتظب إلتصباظبإليتظتسدزظعر ظأقسحملم،ظاترظجدنظحسلحملبظبنولحملإلدظبنتحملحلمظنلحمل ظخدرلمظبإللدا ظظ
ظردافحمليفظ،ظاحسحملبظبنوحملإلدظبإلوبج ظتو ماحملظزب فحمليفظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :

ظبنوحملإلدظبنتحملحمظنحمل ظخدرمظبإلدا ظ/ر ظحظظظظظ15000ظظظظظظظظظ
ظستظح/ظبنوحملإلدظبإلوبج ظتو ماحملظظظظظ15000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ا ولللحملتظبإلد دلللمظبنسلللدزةظةدذ لللمظرلللحمل ظخدرلللمظبإللللدا ظرللل ظبإلسلللفدبتظبإلللليتظتسلللدزظعرللل ظز دلللحملتظظ -2
جظ  س،ظاللترظجدللنظحسللحملبظبإلسللفدبتظبإللليتظتسللدزظعرلل ظظ15000%جظبإلوحملإل للمظة10ةدللد ظة

ظ دحملتظردافحمليف،ظاحسحملبظبنوحملإلدظبنتحملحمظنحمل ظخدرمظبإلدا ظزب فحمليفظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :ز
ظر ظح/ظبإلسفدبتظبإليتظتسدزظعر ظز دحملتظظظظظظ15000ظظظظظظظظظظظظظظ

ظستظح/بنوحملإلدظبنتحملحمظنحمل ظخدرمظبإلدا ظظظظ15000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
جظظ750000زظز دلللمظابحلللدةجظبإلولللحملإلدظقاات لللحملظةا ولللحملتظس.لللدبًظبإلسلللفدبتظبإلدحملزالللمظةبإلللليتظتسلللدظ -3

  س،ظاترظجدنظحسحملبظبنوحملإلدظبإلوبج ظتو ماحملظردافحمليف،ظاحسحملبظبإلسفدبتظبإليتظتسلدزظز دلمظظ
 ابحدةظزب فحمليفظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :

ظح/ظبنوحملإلدظبإلوبج ظتو ماحملر ظظظظظ750000ظظظظظظظظظ
ظدمظابحدةح/ظبإلسفدبتظبإليتظتسدزظز ستظظظظظ750000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ً.دةظب إلتصبرحملتظبإلدحملرمظ وارمظبيتجنظ ظظظظظظظظظ ظاترظةظ حملامظبإلدحملاظسعدبزظقحمل امظع ظبإلت مبتظةظأ
ظا ااحملظاريظ ودنظع ظا  ظبإلىحمل ام:ظظظ
ظ
ظ
ظ
ظ
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 قائمة التغريات يف االلتزامات العامة طويلة األجل
 30/6/2006عن السنة املنتهية يف  

 
 البيــــان

رصيد  
1 /7 /2005 

 
 إضافات

 
 ختفيضات

رصيد  
30 /6 /2006 

ظظظظ سندات الدفعة الواحدة
اللللللفدبتظب إلتلللللللصباظبإلدلللللللحملاظنلللللللدةظ
عشللللللللللللللللذا ظعحملرللللللللللللللللحمليفظتوللللللللللللللللدأظةظ

ظ%7تضحمل دةظظ-1/7/2005

ظ750000ظظ750000ظ

ظظظظ سندات الدفعات السنوية
اللللللفدبتظب إلتلللللللصباظبإلدلللللللحملاظنلللللللدةظ
عشذظالفوبت،ظتسلتحقظبإلد دلمظ

ظ1/1/2006بيتخمةظةظ

ظظ15000ظظ15000

ظ750000ظ01500ظ750000ظ15000ظ
 

 
 

 حاالت أخرى تتعلق مبجموعات حساابت االلتزامات العامة طويلة األجل :
 :حالة عقد اإلجيار الرأسايل

عفلللدظاشللللةظب إلتلللصباظبإلدلللحملاظعرللل ظبإلوحلللدةظب دورالللمظاسللل نظةظجماوعلللمظحسلللحملاتظب إلتصبرلللحملتظبإلدحملرلللمظظظظظظظظظظ
ًأًحملإلالحمليفظاوظاسل نظرثلنظظدل ظبإلوحلدةظب وارمظبيتجنظتىادظةظز رتظبإلاورام،ظاأالحمليفظسدبظاق ظ  دورالمظعىلدظسجيلحملًظ

ا بظبإلدىلدظةظأحلدظأرلوب ظبنردالم،ظ ا ل ظأ ظاسل نظبيت.لنظبنلؤجذظةظجماوعلمظحسلحملاتظبيت.لو ظبإلثحملتتلمظظ
ظبإلدحملرم،ظااس نظب إلتصباظبنذتو ظتاظةظجماوعمظب إلتصبرحملتظبإلدحملرمظ وارمظبيتجن 

 التئ حملًظححملالوبظنلدةظظظظ1/7/2006ًأًلحمل ظةظظاتضذهظأ ظجمر ظبندافمظقلحملاظتتوقال ظعىلدظسجيلحملًظظظظظظظظظظ
ظظ15000 لل  ظاللفوبتظ اللت دبراظةظردتوللمظبندافللم،ظاقللدظحللدزظب للدظبيتز ظنللد وعحملتظباجيللحملًظةورللدظظ

،ظعرلل ظأ ظاللؤا ظحللقظررداللمظظ2008-2007-2006رلل ظدللنظعللحملاظرلل ظبإلسللفوبتظظظظ1/7  سظاللد  ظةظظ
ظباللللت  مظبجل للللحملعظاظظ1/7/2009بجل للللحملعظإلرادافللللمظةظظ إلىسلللل ظبإلثحملتلللل ،ظا للللرتبهظأ ظعاللللذ ظظ ظاقللللدظتىللللًذ

ً ظخلللذزةظ.لللضذ،ظادلللحمل ظجمرللل ظبندافلللمظعرللل ظعرلللرظةدلللد ظبإلضحمل لللدةظظ بااتلللحملجيظعشلللذظالللفوبتظاأ ظقااتلللاظاعتولللحمل
ً ظة ظ%ج،ااوظأقنظر ظردد ظبإلضحمل دةظبإل يظميد ظإلرا ر ظب قرتبهظتاظر ظبآلخذ 8بإللاينظإلألجذظاقد

ظر ظبإلدررظةحملظاري:
ظةظبإلسفمظبيتاتظ ظ تس ظ حمل دة  -
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   سظر ظأ.نظبنوردج ظظ12859.5  سظ حمل دة+ظظ2140.5ظبإلسفمظبإلثحملاامظةة -

ظ  سظر ظأ.نظبنوردج ظظ13890  سظ حمل دة+ظظ1110ةظبإلسفمظبإلثحملإلثمظة -
فــ ن أهــم    ،بناء على املعلومات السابقة حول عقــد اإلجيــار الرأســايل الــذي مدتــه ثــالث ســنوات        

 املالحظات املالية:
 يف املال العام: 

رظس وحملتظادبزظبإلد دمظبيتاتظابإلثحملاامظابإلثحملإلثمظر ظعىدظباجيحملًظبإلذأًحمل ظبنتدرقظاالتئ حملًظبجل لحملعظةظظاتظظظظظظظظ
،سدظظجيدللللللنظحسللللللحملبظبإلفضىللللللحملتظرللللللدافحمليف،ظاحسللللللحملبظبإلفىداللللللمظزب فللللللحمليف،ظاظظظظ2008-2007-ظظ1/7/2006

ظتتلا ظقاامظبإلد دمظأ.نظبنوردظ+ظبإلضحمل دةظعر ظبإلشدنظبإلتحمل ظ:
ظبإلد دمظبيتاتظر ظعىدظباجيحملً:ظظظ،ظس وحملتظادبزظظ1/7/2006ةظظ-

ظح/ظبإلفضىحملتظر ظظظظ15000
ظح/ظبإلفىدامستظظظظظظظظ15000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ،ظس وحملتظادبزظبإلد دمظبإلثحملاامظر ظعىدظباجيحملً:ظظ1/7/2007ةظظ-
ظ  سظر ظأ.نظبنوردجظظظ12859.5  سظ حمل دة+ظظ2140.5ح/ظبإلفضىحملتظةر 15000

ظح/ظبإلفىدامستظظظ15000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظ،ظس وحملتظادبزظبإلد دمظبإلثحملإلثمظر ظعىدظباجيحملً:ظظ1/7/2008ةظظ-

ظ  سظر ظأ.نظبنوردجظظظ13890  سظ حمل دةظ+ظظظ1110ح/ظبإلفضىحملتظةر ظظظظ15000
ظح/ظبإلفىدامستظظظظظظظظ15000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

 عامة طويلة األجل:يف جمموعة حساابت االلتزامات ال
ًأًلحمل ظردتلاظ ل  ظالفوبتظاتا لمظبالتئ حملًظححملالوبظظ -1 اترظس وحملتظب إلتلصباظبنتدرلقظتدىلدظسجيلحملًظ

جبدلللنظحسلللحملبظبنولللحملإلدظبإلوبجللل ظتو مالللحملظرلللدافحمليف،ظاحسلللحملبظب إلتلللصباظبنتدرلللقظظظظ1/7/2006ةظظ
ًأًلحمل ظزب فلحمليفظاإلىاالمظبإليلحمل امظإلرححملالوب،ظةقاالمظبجل لحملعظتدلدظتفصالنظبإلضوب لظ دظبإلولحملإلدظظتدىدظسجيلحملًظ

   سجظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :ظظ3250.5جماوع حملظ

ظ]  سظ وب دظظظ3250.5-افمج3×  سظظ15000ة[ح/ظبنوحملإلدظبإلوبج ظتو ماحملظظر ظظظظظظ41749.50ظ
ًأًحمل ظةبإلىاامظبإليحمل امجستظظظظظظظ41749.50ظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ب إلتصباظتدىدظسجيحملًظ

ًاتظظا ولللحملتظبنسلللدزظةدذ لللمظبنلللحمل ظبإلدلللحملا،ظتىاالللمظبإلد دلللمظبيت -2 اتظرللل ظعىلللدظباجيلللحملًظبإلذأًلللحمل ظتتلللحمل
ًأًحمل ظرلدافحمليف،ظاحسلحملبظبنولحملإلدظظ1/7/2006 ،ظاترظجدنظحسحملبظب إلتصباظبنتدرقظتدىدظسجيحملًظ

ًنظعرل ظتىالمظبيتقسلحملم،ظأيظظ بإلوبج ظتو ماحملظزب فحمليفظاإلىاامظبإليحمل امظإلرىس ،ظابيترلذظاضسلاظافلد
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رللرظأب ظبإلد دللمظبيتاتظ ظظ/ظأعلل  ظعرلل ظبإلشللدنظبإلتللحمل ،ظةرلل ظبإلد1عدلل ظرللحملظجللذمظةظبإلوفللدظ/
 تتلا ظ حمل دةج:

ًأًحمل ظظظظظظ15000ظظظظظظظظظ ظر ظح/ب إلتصباظبنتدرقظتدىدظسجيحملًظ
ظستظح/بنوحملإلدظبإلوبج ظتو ماحملظظظظ15000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ًاتظظظظظظظظظظظ عىلللدظظالللترظس ولللحملتظبنسلللدزظةدذ لللمظبنلللحمل ظبإلدلللحملا،ظقاالللمظبإلد دلللمظبإلثحملاالللمظرللل ظظظظ1/7/2007تتلللحمل
ظباجيحملًظبإلذأًحمل 

ظر ظح/ظب إلتصباظبنتدرقظتدىدظباجيحملًظبإلذأًحمل ظة.حملةج12859.5
ظستظح/ظبنوحملإلدظبإلوبج ظتو ماحملظظظظ12859.5ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

،ظاللترظس وللحملتظبنسللدزظةدذ للمظبنللحمل ظبإلدللحملا،ظقااللمظبإلد دللمظبإلثحملإلثللمظرلل ظعىللدظباجيللحملًظظ1/7/2008ةظظظظظظظظظظ
ظبإلذأًحمل :

جظظظظظظ13890 ظر ظح/ظب إلتصباظبنتدرقظتدىدظباجيحملًظبإلذأًحمل ظة.حمل،م
ظستظح/ظبنوحملإلدظبإلوبج ظتو ماحملظظظظ13890ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

 القيود يف جمموعة حساابت األصول الثابتة العامة:
جبدلنظظظظ1/7/2006اترظس وحملتظبنستثاذظةظبيت.و ظبإلثحملتتمظبإلدحملرمظر ظساذبزبتظبنحمل ظبإلدلحملاظةظظ -1

ًأًحملإلاللحمليفظرللدافحمليف،ظاحسللحملبظبنسللتثاذظةظبيت.للو ظبإلثحملتتللمظظ ًبيفظ حسللحملبظبيتج للصةظبنسللتلجذةظباللتئ حمل
ظبإلدحملرمظر ظساذبزبتظبنحمل ظبإلدحملاظزب فحمليف،ظادإلاظاإلىاامظبإليحمل امظإلر  حملعظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :

ًأًحملإلاحمليفظظظظظ41749.50ظ ًبيفظ ظر ظح/ظبيتج صةظبنستلجذةظ/باتئ حمل
ظتثاذظةظبيت.و ظبإلثحملتتمظبإلدحملرمظر ظساذبزبتظبنحمل ظبإلدحملابنس/حستظظ41749.50ظظظظظظظ

ًأًلحمل ظعل ظبإلسلفمظبنفت المظةظظظ30/6/2007ةظ -2 ا وحملتظبالت مظب حملالوبظبنسلتلجذظتدىلدظ
،ظاللللترظجدللللنظبنسللللتثاذظةظبيت.للللو ظبإلثحملتتللللمظبإلدحملرللللمظرلللل ظساللللذبزبتظبنللللحمل ظبإلدللللحملاظظ30/6/2007

ًأًحملإلاللظ ًبيفظ حمليفظزب فللحمليف،ظاإلىااللمظبإليللحمل امظإلرىسلل ظعرلل ظظرللدافحمليف،ظاحسللحملبظبيتج للصةظبنسللتلجذةظباللتئ حمل
ظبإلشدنظبإلتحمل :

ظظظظساذبزبتظبنحمل ظبإلدحملاظظبنستثاذظةظبيت.و ظبإلثحملتتمظبإلدحملرمظر ظظح/ر ظظظظ4174.95ظظظظظظظظظ
ظجافوبتظظ10÷ظظ  سظظظظ41749.50ظةظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ًبيفظ/تلجذةظح/بيتج صةظبنسستظظظظ4174.95ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظحملًأًحملإلاظباتئ حمل
 :احملاسبة عن سندات رسوم التحسينات اخلاصة -اثلثاا 

ًاواظبإلتحسافحملتظةظرحمل ظباالذبزظبن يل ،ظارلحمل ظبنشلذاعحملتظبإلذأًحملإلالمظظظظظظظظظظ تس نظعاراحملتظرحمل ظ
ًاللواظظ ا ىللحمليفظإلمللذا،ظدللنظرشللذا ظا وادتللا،ظاسدبظتد للدتظب دورللمظت ذاىللمظأاظأبخللذمظتسللدبزظاللفدبتظ

أاظتلللاحمل ظاللدبزاحمل،ظ ا لل ظأ ظاسلل نظدإلللاظةظجماوعللمظحسللحملاتظب إلتصبرللحملتظبإلدحملرللمظظبإلتحسللافحملت،ظظ
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ًالواظبإلتحسلافحملت،ظ ل ظظ  وارمظبيتجن،ظاسدبظوظاىل ظعرل ظبإلوحلدةظب دورالمظأيظعل ءظاتدرلقظاإلتصبرلحملتظ
ظجي ظأ ظتم ذظةظبإلىوب رظبنحملإلامظب حمل.مظاإلوحدةظب دورام 

ظ:مثال
ًبتظانف ىلم،ظحالاظظتضذهظأااظإلتحسنيظسحلدمظبنفلحملظظظظظظظظ ًالواظ سلافحملتظعرل ظرل مظبإلدىلحمل  قظمتظ لذهظ

نظعرلللل ظ سللللمظأقسللللحملمظاللللفوامظبتتللللدبءيفظرلللل ظظجظ  س،ظحييلللل ظ375000متظتىللللداذظبإلذاللللواظبامجحملإلاللللمظةورللللدظة
 ظظ1/7/2007%جظبتتدبءيفظرل ظظ10عر ظبإلذ.ادظةدد ظافويظةظرىحملتنظ وب دظافوامظتضذهظ1/7/2006

جظ  س،ظاتضحمل للدةظظ300000رلل ظس.للدبًظاللفدبتظتىااللمظبًاللمظةاإلتسللدادظبإلتدللحملإلا ظاب للقظجمرلل ظبندافللمظع
ًت ظالفوبتظتوبقل ظة8افوامظة  لحمل مظظجظ  سظعل ظدلنظالفم،ظاا75000%ج،ظعر ظأ ظتسرتزظعر ظردمظأ

 .،ظا ىقظعحمل دبيفظ1/7/2007ر ظظظستظبإلضوب دظبإلسفوامظبتتدبءيفظ
 حملالللم،ظدالللحملظتد لللدتظبإلوحلللدةظظاقللدظمتظساشلللحملءظرلللحمل ظسالللذبزظخميلل ،ظارلللحمل ظبنشلللذاعحملتظبإلذأًحملإلالللمظهللل  ظبإلظظظظظظظظ

ًاتظباللللتحىحملق حملظسدبظوظتدلللل ظحيللللارمظبإلذاللللوا،ظأاظأتخللللذظرلللل مظظ ب دوراللللمظتسللللدبزظقااللللمظبإلسللللفدبتظةظتللللوب
ًبتظةظادبزظبنستحقظعرا ر  ظبإلدىحمل

ظ:1/7/2006ااو اظ ااحملظاريظقاوزظبإلاورامظبنتدرىمظهب  ظبإلدارامظداحملظتم ذظةظ
 القيود يف مال اإليراد املخصص:  -أ

ًاللللواظ  • ًبتظبإللللل ا ظاسللللتضادا ظرلللل ظبنشللللذا ،حااظاللللترظ االلللنظظ للللذهظ سللللافحملتظعرلللل ظرلللل مظبإلدىللللحمل
ًالللواظظظظيحسلللحملبظردرضلللظ ًالللمظانورلللدظبنتدرلللقظهبللل  ظبإلسلللفم،ظاحسلللحملبظردرضللليظ ًالللواظبإلتحسلللافحملتظبجلحمل

بإلتحسللافحملتظبنؤجرللمظتوىاللمظبنورللد،ظاب عللرتب،ظاجلللصءظرلل ظبااللذبزبتظبنتدرللقظاإلسللفمظبنحملإلاللمظبنفت اللمظةظظ
حملبظباالللذبزبت،ظا دالللدظباالللذبزبتظبنؤجرلللمظإلرسلللفوبتظبإلتحملإلالللمظةظحسلللحملبظظةظحسلللظظظ30/6/2007

ظبااذبزبتظبنؤجرمظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظر ظبن دو

ًامظيح/ظردرضظظظظظظ75000ظظظظظظظظظ ظًاواظبإلتحسافحملتظبجلحمل
ظًاواظبإلتحسافحملتظبنؤجرمظيح/ظردرضظظظظ300000ظظظظظظظظظ

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو
ظح/ظبااذبزبتظظظظظ75000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظظح/ظبااذبزبتظبنؤجرمظظظ300000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ًاللللمظرلللل ظبندرضللللنيظاساللللدبع حملظةظحسللللحملبظبإلفىداللللمظاللللترظسقضللللحمل ظظ • ًاللللواظبإلتحسللللافحملتظبجلحمل عفللللدظ يللللانظ
ًامظعر ظبإلشدنظبإلتحمل : ًاواظبإلتحسافحملتظبجلحمل ظحسحملبظردرضيظ

ظح/ظبإلفىدامر ظظظظظظظ75000ظظظظظظظظظ
ًامستظظظظظ75000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ًاواظبإلتحسافحملتظبجلحمل ظح/ردرضيظ
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ً.لللضم،ظالللترظظ • ً ،ظاساشلللحملءظبيت ً.للل ظبإلشلللوب ًا ظبإلذأًحملإلالللمظإلتاوالللنظ عفلللدظ والللنظأيظرورلللدظستظرلللحمل ظبنشلللحمل
ستظحسللللحملبظب اللللت دبرحملتظبنحملإلاللللمظبيتخللللذم،ظاساىحمل.للللاظرلللل ظحسللللحملبظبإلفىداللللمظعرلللل ظظظظس للللحمل مظبنورللللدظ
ظبإلشدنظبإلتحمل :

ظح/ظب ات دبرحملتظبنحملإلامظبيتخذمر ظظظظظ75000ظظظظظظظظظ
ظح/ظبإلفىدامستظظظظظظظ75000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

 القيود يف مال املشاريع الرأسالية: -ب
ًاللمظبةيلرمظرلل ظظعفلدظتسللررظبنورلدظظ • ًاللواظبإلتحسلافحملتظبجلحمل بةللو ظرل ظرللحمل ظباالذبزظبن يلل ،ظاظقاالمظ

ًزظبنحملإلالمظبيتخلذمظتلاظعرل ظظ لحملزةظظحسلحملبظبنلوب لحملبظبإلفىدالم،ظاتلترظعال بندرضني،ظاترظسادب ظبنورلدظةظحسل
ظبإلشدنظبإلتحمل :

ظح/ظبإلفىدامر ظظظظظظ75000ظظظ
ًزظبنحملإلامظبيتخذمتظسظظظظظ75000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظبنوب

ًتللل ظالللفوبت،ظتضحمل لللدةظظظظ300000س.لللدبًظالللفدبتظقاات لللحملظب ًالللمظظ •   س،ظتسلللتحقظعرللل ظرلللدمظأ
%ج،ظاللللترظسالللدب ظبإلىاالللمظبةيللللرمظةبإلللليتظتىللللنظعللل ظبإلىااللللمظظ9%ج،ظا ىلللقظعحمل للللدبيفظالللفو يفظة8الللفوامظة

ًزظبنحملإلامظبيتخذمظهبحملظعر ظبإلشد ظنظبإلتحمل :ب ًامجظةظحسحملبظبإلفىدام،ظااصبزظحسحملبظبنوب
ظح/ظبإلفىدامر ظظظظظظ293664ظظظظظ

ًزظبنحملإلامظبيتخذمستظظظظظظ293664ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظبنوب
 القيود يف جمموعة حساابت االلتزامات العامة: -ج

ً.لضم،ظظ8ا وحملتظس.دبًظافدبتظةدد ظ حمل لدةظالفويظةظظظظظظظظ ً ظاتفلحملءظبيت ً.ل ظبإلشلوب %جظإلتاوالنظساشلحملءظ
دظتد دتظبإلوحدةظب دورامظتسدبزظقاامظا  ظبإلسفدبتظةظححمل ظعداظدضحملامظبإلذالواظبةيلرمظرل ظبنل م،ظظاق

ًالللللواظظ الللللترظب علللللرتب،ظتدحملرلللللنظبنورلللللدظةظحسلللللحملبظبنولللللحملإلدظبن رلللللوبظتو مالللللحملظبنلللللدا ،ظاحسلللللحملبظالللللفدبتظ
ظبإلتحسافحملتظبإلدب  ظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :

ظر ظح/ظبنوحملإلدظبن روبظتو ماحملظظظظظ300000
ًاواظبإلتحسافحملتظظظظظ300000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظح/ظافدبتظ

ظر ظخ  ظرحملظاوقظا حتظرحملظاري:
وظالللترظتسللل انظبنوبعالللمظبإلذأًحملإلالللمظبنتدرىلللمظانشلللذا ظالللوبءظةظز لللحملتذظرلللحمل ظباالللذبزظبن يللل ،ظأاظرلللحمل ظظ -1

ذالواظاس.لدبًظبإلسلفدبتظدحمل المظظبنشذاعحملتظبإلذأًحملإلام،ظحااظمتظعاداظروب ىمظجمرل ظبندافلمظعرل ظ لذهظبإل
 إلرذقحملتمظعر ظبنشذا  

ظ
ظ
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س ظرللحمل ظباالللذبزظبن يللل ظالللو،ظاىلللواظتتحيلللانظبإلذاللواظرللل ظبنلللحملإلدنيظةظروبعالللدظبالللتحىحملق حمل،ظ  لللوظظ -2
اتللوتظخدرللمظزالل ظبإلسللفدبت،ظادإلللاظااللرتزبزاحملظةظروبعاللداحمل،ظ للل يفظعلل ظدإلللا،ظاضللذهظالل بظبنللحمل ظظ

ً.للادظبإلذاللواظبنسللظ10 حمل للدةظةدللد ظاللفويظة تحىمظعرلل ظبندرضللني،ظااتحاللنظ وب للدظةدللد ظظ%جظعرلل ظ
ً.ادظبإلسفدبت 8ة  %جظعر ظ

-2009-2008-2007رلللل ظبإلسللللفوبتظظظظ30/7اىللللواظرللللحمل ظبااللللذبزظبن يلللل ظإبجللللذبءظقاللللدظةظظ -3
ًالم،ظاب علرتب،ظااالذبزبتظبنذتو لمظهبلحملظعرل ظظ2010 ًالواظجحمل ،ظاو اظ ااظ وانظبإلذالواظبنؤجرلمظستظ

 بإلشدنظبإلتحمل :

ًا ر ظبنظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظ دو
ًامظظظظظ75000ظظظظظظظظظ ًاواظبإلتحسافحملتظبجلحمل ظح/ظردرضيظ
ظح/ظبااذبزبتظبنؤجرمظظظظظ75000ظظظظظظظظظ

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو
ظرمًاواظبإلتحسافحملتظبنؤجظيح/ظردرضظظظظ75000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظح/ظبااذبزبتظظظظظ75000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
اتلوتظرللحمل ظبااللذبزظبن يلل ظاللدبزظقااللمظبإلسلفدبتظابإلضوب للدظبنسللتحىمظعرا للحمل،ظاعرلل ظز دللحملتظظ -4

ًبتظابإلضوب لدظبنضذا لمظعرا لحمل،ظا وىلحمليفظظ افوامظر ظحيارمظبإلذالواظبإلليتظحييلر حملظرل ظرل مظبإلدىلحمل
%جظظ9،ظا ىللقظعحمل للدبيفظة%ج8إللل إلاظ سلل ظبإلىااللمظب حملإلاللمظإلسللفدبتظردللد ظ حمل للدوحملظب ًاللمظة

ظةظا ظبنثحمل : ظعر ظبإلفحوظبن دًو
ظ1/7/2007أ.نظبنوردظابإلضوب دظبنستحىمظةظ

ظظ90826ظظظظظظظظظظظظظظظ0.917431جظ×ظ24000+ظظ75000ةظ
ظظظظظظظظظظ1/7/2008أ.نظبنوردظابإلضوب دظبنستحىمظةظ

ظ78276ظظظظظظظظظظظظظظظظ0.841680جظ×ظ18000+ظ75000ةظ
ظ1/7/2009ب دظبنستحىمظةظأ.نظبنوردظابإلضوظ

ظ67180ظظظظظظظظظظظظظظظظ0.772183جظ×ظظ12000+ظظظظ75000ة
ظ1/7/2010أ.نظبنوردظابإلضوب دظبنستحىمظةظ

ظ57382ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ0.708425جظ×ظ6000+ظظظظ75000ة
ظ293664%ظظظظظظظظ8بإلىاامظب حملإلامظإلسفدبتظردد ظ حمل دوحملظب ًامظ

 %9ظا ىقظعحمل دظ                       
 
 



120 

 

 احملاسبة عن أموال امللكية: -رابعاا 
ًالحملظأرلوب يفظحدورالم،ظاادلصمظاجوزالحملظستظظظظظظظظ س ظمجا ظبيتروب ظبنو حمظةظبنوحملحاظبإلسحملتىمظتيف ظاعتوحمل

ًزظرلللل ظأجللللنظتىللللدةظب للللدرحملتظإلرشللللد ،ظظبإلللللل ومظبإلىحملاوااللللمظبنو للللوعمظإلللللص زةظبااللللذبزبت، ظظاتسللللت داظبنللللوب
  لللرظظظظااللل  ظبيترلللوب ظقحملترلللمظإلرتواللل ،ظظتسلللحملعدظةظتىلللدةظب لللدرحملت،ظظادللل إلاظرللل ظأجلللنظبقتفلللحملءظبنفشللل تظبإلللليت

اس رو ظ ى ظبيت.و ظبإلليتظالو،ظ لو  ظستظاىدالم،ظادل إلاظب إلتصبرلحملتظبإلليتظز دل ظرل ظبيترلوب ظبإلفىدالم،ظظ
ا ظتسلل نظظظظ ظةظحسللحملبظساللذبزبتظب دورللمظااضىحملوللحمل،اتسللت داظبةحملاللومظا ىللحمليفظيتاللحملسظب اللتحىحملوظبندللد ظ

ظ داحملظتس نظبإلداو ظ وارمظبيتجنظةظجماوعمظرفضيرمظر ظب سحملاتظظ سحملات،بيت.و ظبإلثحملتتمظةظب
بإلتيلللفا ظبإلثللللحملينظإلألرلللوب ظاللللوظأرلللوب ظبنرداللللم،ظاتسلللت داظالللل  ظبيترلللوب ظإلراححملاللللومظعللل ظبإلفشللللحمل حملتظبنشللللحملهبمظظظظ

  اللاظ ظارثللنظالل  ظبيتاشلل مظعفللدرحملظتفضلل ظرلل ظقوللنظبجل للحملعظب دللوريظظإلألاش مظبنذتو مظايتعاحمل ظبهلحملز مظستظبإلللذتا،
اللنظرسللت دروظبإلولللحمل  ظأ للحملظاسد ظر ظخ هلحملظستظ ىاقظبإلللذتا،ظس  ظ أاظظ،تيللارظاإلدللحملزةظإلت  لليظبإلتدرضللم،ظاهللل بظحيئ

اادلل بظظب للدرحملتظبنفت للمظرلل ظقوللنظأرللوب ظبنرداللمظةوللحملإلدظرذتو للمظروحملشللذةظتتدرضللمظتصااللدارظاإلولللحمل  ظأاظب للدرحملت،
ظزبتظابإلفضىحملتظعر ظأاحملسظب اللتحىحملو ااترظب عرتب،ظاااذبظيت، ضيظب حملإلمظبنثحملإلامظادو ظيتروب ظبنردامظزعرظدب

إلىوب رظاحدبتظبيتعالحمل ،ظاتسل نظبيت.لو ظظظظخ وبوحملظظاإل إلاظ   ظبإلىوب رظبنحملإلامظيتروب ظبنردامظرشحملهبمظةظمجا 
بإلثحملتتمظبنسلت درمظةظعارالحملتظبإلشلذدمظ،ظادل إلاظ وب لدظبإللداو ظ وارلمظبيتجلنظبنللخودةظرل ظسالذبزبتظبإلشلذدمظظ

ًالحملظريلذا حمليف،ظدالحملظظةظب  سحملاتظب حمل.مظإلدنظرحمل ظرردام،ظااترظب عرتب،ظاات مظبنوجلوزبتظبإلثحملتتلمظاعتوحمل
تس نظةظأروب ظبنردامظمجا ظبنستحىحملتظابنؤج تظبندذا مظحمحملاواحمليفظ،ظداحملظجي ظسعدبزظرلوبعانتظبيترلوب ظظ

ًةظأاش مظبإلوحدة،ظاإلدل ظةظردملرظبإللدا ظ ظترتلصاظأرلوب ظبنرد المظتتولينظرلوبعانتظقحملاواالم،ظحالاظظإلتس انظسزب
ًةظع ظاائلمظردلحملامظبةحملالومظب دورالمظظظظ ظتشلرتمظاجلوزظبنوبعالمظ لا ظبيتامالمظبةحملالوامظظ س ظبندحملامظبإليحملز

ظيتروب ظبنردام 
س ظباللت دباظأاللحملسظب اللتحىحملوظبإلدحملرللنظجيلل ظأ ظام للذظ االلحملظسدبظمتظ ىاللقظاللد،ظبةحمل مللمظعرلل ظظظظظظظظظظظ

رلللللل ظأاللللللحملسظب اللللللتحىحملوظةظبةحملاللللللومظب عللللللرتب،ظاااللللللذبزبتظعفللللللدرحملظتدتسلللللل ،ظظًأسظبنللللللحمل ظأاظ ،ظاات 
اب عللرتب،ظاإلفضىللحملتظعفللدرحملظتسللتحق،ظااللترظ يللنظبااللذبزبتظبإلتشلل ارامظعلل ظبااللذبزبتظ للمظبإلتشلل ارام،ظداللحملظظ
الللترظب علللرتب،ظاهلولللحملتظابنسلللتحىحملتظاباالللذبزبتظبنشلللرتدمظبنسلللترامظيت لللذبهظتشللل ارامظةأاظبإلللليتظميدللل ظأ ظظ

ًالللللحملظسالللللذبزبتظ لللللمظتشللللل ارامظعفلللللدرحملظظتسلللللت داظظ ًامجظاعتوحمل إلدارالللللحملتظتشللللل ارامظأخلللللذم،ظأاظأالللللدب،ظبالللللتثاحمل
ًأًللحمل ظتو.للضاظظ تدتسلل ،ظاعرلل ظبإلددلل ظرلل ظدإلللاظ لل  ظبيترللوب ظب دوراللمظتسلل نظبهلوللحملتظبنىاللدةظإباضللحملوظ

ًأًحملإلاحمليف،ظاإلا ظدليظاو ظر ظبااذبزبت  ظتاعحمليفظ
:ظأرلوب ظبنذب لقظبإلدحملرلمظاأرلوب ظب درلمظبإلدبخرالمظ،ظا االحملظظتيف ظأرلوب ظبنردالمظستظالوعنيظرل ظبيترلوب ظظظظظظظظ

ظاريظعذهظإلدنظرف احمل:
ظ
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 :احملاسبة عن أموال املرافق العامة -آ 
ًاللمظبإللليتظتىللواظهبللحملظبإلوحللدبتظظظظظظظظظظ تللترظبةحملاللومظعلل ظأرللوب ظبنذب للقظبإلدحملرللمظعلل ظبإلداراللحملتظدبتظبإليللضمظبإلت حمل

ًةلحملظتسلت داظأرلوب ظظب دورامظإلراححملاومظع ظب درحملتظبنىدرمظستظبإلشلد ظع رل ظأالحملسظ االنظبنسلتضاد،ظا
بنذب لللقظبإلدحملرلللمظأاللللحمليفظإلراححملالللومظعللل ظأالللمظعارالللحملتظتلللوزظبإلوحلللدةظب دورالللمظرللل ظخ هللللحملظ دالللدظ.لللحملةظبإللللذتاظظ
ًاللم،ظرثللحمل ظدإلللاظرذب للقظبإلد للذاءظابناللحمل ،ظارذب للقظبإلفىللنظبجلللويظظ يتاللدب،ظبإلساحملاللمظبإلدحملرللم،ظأاظبإلسللا ذةظبازب

ب لللقظبإلدحملرلللمظاللل  ظب لللدرحملتظعلللحملزةظيت لللذبزظباتاللل ظةاأحالللحملانيفظإللللوداظبإلتفماالللحملتظظابإلوحلللذيظابإللللاي،ظاتىلللداظبنذظ
ًاحلللحمليفظرللل ظعاراحملولللحمل،ظااتا لللمظإلللل إلا،ظجنلللدظأ ظبةحملالللومظةظاللل  ظظ ب دورالللمظبيتخلللذمجظةىحملتلللنظرلللحملزيظحمىىلللمظأ
ظظبنذب قظبإلدحملرمظتدو ظأقذبظستظبةحملاومظةظتفمااحملتظبيتعاحمل ظعف حملظةظبيترلوب ظب دورالمظبيتخلذم،ظدلو ظأي
او ظرل ظبنذب لقظبإلدحملرلمظبنفضل ةظرل ظقولنظب دورلمظهللحملظاممالحملظةظق لحمل ظبيتعالحمل ظب لحملاب،ظ درل ظالوانظبنثلحمل ،ظظ

ا ظاباالذبزبتظبنىدرلمظظا وقظأاحملسظب اتحىحملوظبةحملايبظةظأروب ظبنذب لقظبإلدحملرلم،ظحالاظتلترظتسلوامظبنيلحملًظ
دومظةظ يللار حمل،ظ للل يفظعلل ظظااللترظبةحملاللومظعلل ظريللذا،ظب اللت م،ظاريللذا،ظبإلللداو ظبنشللظظظابنسللتحىم 

دإلاظتشتانظبإلس  تظبةحملاوامظنحمل ظبنذب قظبإلدحملرمظعر ظبيت.و ظبإلثحملتتمظبإلليتظميترد لحملظبنذ لق،ظاا لحمل مظستظظ
الللفدبتظباالللذبز،ظاأيظالللفدبتظدبتظبإلتلللصباظعلللحملا ظارللل ظبجللللداذظاإلللل دذظأالللاظ ظتلللترظةظرلللحمل ظبنذب لللقظبإلدحملرلللمظظ

ًتوحمل للحملت،ظادلل إلاظ ظتسلل نظظ تاللحملانتظبنللوبعانتظبإلسللفوامظةظبإلسلل  تظبةحملاللوامظإلراللحمل ظ،ظظبةحملاللومظعلل ظب 
ًا ظبةت لصة،ظرثر لحملظةظظ اسدبظقحملاظبنذ قظبإلدلحملاظتلد  ظرسلحمل حملتظاىدالمظإلرالحمل ظبإلدلحملا،ظ ت يلرظرل ظحسلحملبظبيت
دإللللاظرثلللنظبإلتوعادلللحملتظبإلللليتظتدرللل ظعف لللحمل،ظاتلللد د حملظتفماالللحملتظق لللحمل ظبيتعالللحمل ،ظاحيحملاللل ظعللل ظخدرلللمظبإللللدا ظظ

ذ لللقظعلللحملاظحدلللوريظرللل ظخللل  ظرلللحمل ظبنذب لللقظبإلدحملرلللمظتلللد يفظرللل ظخدرلللمظبإللللدا ظارلللحمل ظظابإلضدحملإلالللحملتظبااشلللحمل امظن
ًاذظأروب ظبنذب قظبإلدحملرمظردتضالمظدبتالحمليف،ظاميدل ظإلرلدب فني، ًا ظبإلذأًحملإلام،ظااد بظ   ظتىحمل أاظظظظ،عنيأاظبنشلذ ظظظبنشحمل

سلتثاذا ظأ.لححملبظظبءظبنؤاسحملتظب دورامظاإلىوبعدظاضسل حملظبإلليتظاسلت درو حملظإلتىالارظأزبءظبنتىاارظأزظ،بإلفحملس
ظبنشذاعحملتظإلرفشحملمظب قتيحملزيظاضسا 

ارلللل ظدإلللللاظ  فحملإلللللاظتدللللاظب خت  للللحملتظتللللنيظبةحملاللللومظةظبنذ للللقظبإلدللللحملا،ظابةحملاللللومظةظتفمللللارظق للللحمل ظظظظظظظظظظ
ظبيتعاحمل ،ظار ظا  ظب خت  حملتظرحملظاري:

اظظ ظ ل ظأروب ظبنذب قظبإلدحملرمظإللذاومظبإلدخن،ظار ظدإلاظقدظا حملإل ظبنذ لقظبإلدلحملاظتلد  ظسال حمل -1
ًام  ظستظبنحمل ظبإلدحملاظتد يفظر ظبإللذاومظبإلدىحمل

ًأسظبنحمل ظةظبناصباامظبإلداورامظب حمل.مظانذ قظبإلدحملا،ظاتلد يفظرل ظدإللاظام لذظحسلحملبظظ -2  ظام ذظ
باا حملرحملتظةظق حمل ظحىووظبنحمل ،ظاةو ظا  ظباا حملرحملتظر ظبنحمل ظبإلدحملا،ظأاظرل ظتفماالحملتظظ

 حدورامظأخذم،ظأاظر ظتداظأ ذبزظباتا  

ًالمظظظاوجدظة -3 رلحمل ظبنذب لقظبإلدحملرلمظبإلددالدظرل ظبيت.لو ظبنىالدةظبإلليتظالترظةااصالحملظعل ظبيت.لو ظبجلحمل
ةظبناصبااللمظبإلداوراللم،ظارلل ظأرثرللمظالل  ظبيت.للو ظبنىاللدةظقااللمظبإلتلرافللحملتظبإلفىداللمظبإللليتظاللد د حملظظ
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أ للذبزظباتالل ظإلراذ للقظبإلدللحملاظ للاحملانيفظإلو للحمل  رظتىااللمظرللحملظحييللرو ظعراللاظرلل ظخللدرحملت،ظاعللحملزةظرللحملظظ
ثاحملًظا  ظبإلتلرافحملتظةظحسحملبظسادب ظةظبإلوفا،ظااوظادداظحسلحملايفظرىلحملت يفظإل إلتصبرلحملتظظاترظبات

بإللليتظتفشلللظعرلل ظبنذ للقظبإلدللحملاظجللذ بءظالل  ظبإلتلرافللحملت،ظادلل إلاظب للحمل ظتدللدظبنوللحملإلدظبظةيللرمظرلل ظظ
س.للدبًظاللفدبتظبااللذبزظرلل ظ للا ظبيت.للو ظبنىاللدةظبإللليتظ يلل ظإلتاواللنظتواللدحملتظبيت.للو ظظ

 ل يفظع ظدإلاظجي ظهفا ظجصءظرل ظبإلفىدالمظبنتوإللدةظرل ظعارالحملتظبنذ لقظظبإلثحملتتمظاهدادبوحمل،ظ
ًاحملظإلسدبزظقاامظبإلسفدبتظابإلضوب دظبنستحىمظعرا حمل   بإلدحملا،ظاباتثاحمل

ًالمظظ -4 اترظعحملزةظةااصظب إلتصبرحملتظقيمةظبيتجنظبنتدرىمظايت.و ظبنىادةظع ظاقليظب إلتصبرلحملتظبجلحمل
 إلتصبرحملتظ وارمظبيتجن بيتخذم،ظااضياظعف حملظةظق حمل ظرستىنظتددظب 

ًا ظبةت للللصة،ظظ -5 ام للللذظةظبإلسلللل  تظبةحملاللللوامظعللللدزظرلللل ظب حتاحمل اللللحملتظبإللللليتظتىت لللل ظرلللل ظبيت
ًبتظبنىالللدةظإلسلللدبزظقاالللمظالللفدبتظباالللذبز،ظظ اتسلللحملايظاللل  ظب حتاحمل الللحملتظبإلفىدالللمظاب الللتثاحمل

 ابإلضوب دظبنستحىمظعرا حمل 

بإلدحملا،ظجي ظأ ظتم لذظةظقحمل المظظسدبظة ظ وا تظر ظرحمل ظبنردامظعر ظشدنظسعحملامظستظبنحمل ظظ -6
ًا ظبةت صة  ًا ،ظابإلت مبتظةظبيت  بااذبزبت،ظابنيحمل

ظا ااحملظاريظعذهظ ودنظإلرىوب رظبنحملإلامظبإليتظتيدًظع ظرذ قظعحملاظإلرااحمل :ظظظظظظظ
 6/2006/ 30عن السنة املنتهية يف  قائمة اإليرادات واملصاريف واألرابح احملتجزة

 لبيـــانا املبلغ )ل.س(  املبلغ )ل.س( 
 إيرادات العملياتظظ

ظساذبزبتظبناحمل ظظ780000
 مصاريف العملياتظظ
ظًابت ظاأجًوظ123000ظ
ظتش انظا.احملامظ141000ظ
ظروبزظاحمذاقحملتظ31500ظ
ظر احملتظ21000ظ
ظقومظحمذدمظ112500ظ
ظبات دحملتظ67500ظ
ًامظظ60000ظ ظبند و ظإلراحمل ظبإلدحملاظتد يفظر ظبإللذاومظبإلدىحمل
ظظظج556500ةظ

 الدخل من العملياتظظ223500
 إيرادات )ومصاريف( مصادر أخرىظظ
ظساذبزبتظب اتثاحملًظ52500ظ
ظساذبزبتظبإلتلجمظ30000ظ
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ًا ظبإلضوب دظج90000ةظ ظريحمل
 إمجايل إيرادات )ومصاريف( املصادر األخرىظظج7500ةظ

 صايف الدخل قبل التحويالتظظ216000
ظمج وا تظستظبنحمل ظبإلدحملاظةسعحملاظظج15000ة

 صايف الدخلظظ201000
ًا ظبةت صةظةظتدبامظبإلدحملاظظ483000 ظبيت
 األرابح احملتجزة يف هناية العامظ 684000

 مرفق مياه املدينة)مال امللكية(
 30/6/2006امليزانية العمومية يف  

 البيـــان املبلغ )ل.س( املبلغ )ل.س(
 األصولظظ
 األصول املتداولةظظ
ظبإلفىدامظ93000ظ
ًبتظقيمةظبيتجنظةاإلتدرضمجظ180000ظ ظب اتثاحمل
ظبندافو ظة.حملةجظ84000ظ
ظبنستحقظر ظبنحمل ظبإلدحملاظ7500ظ
ًزظأا يفظ.حملزًظأا يفجظ12000ظ ظخمصا ظبن احملتظةبإلوب
ظبند وعحملتظبنىدرمظ18000ظ

ظسمجحمل ظبيت.و ظبنتدباإلمظظ394500
 األصول املقيدة ظ
ظبإلفىدامظ33000ظ
ًبتظقظ217500ظ ظيمةظبيتجنظةاإلتدرضمجظب اتثاحمل

ظسمجحمل ظبيت.و ظبنىادةظظ250500
 العقارات واألجهزة واملعداتظظ
ًب يظ288000ظ ظبيت
ظبنوحملينظ1927500ظ
ظبيتج صةظابنددبتظ520500ظ
ظسمجحمل ظظظ2736000ظ
ظا ذ ظجما ظب ات مظجظظ1122000ةظ



124 

 

ًبتظابيتج صةظابنددبتظظ1614000 ظسمجحمل ظبإلدىحمل
 األصولإمجايل  ظ 2259000

 االلتزامات وحقوق املالظظ
ظأدا ظ  ظبإلد  ظظ216000ظ
ظبإلتصبرحملتظأخذمظ123000ظ

ظسمجحمل ظب إلتصبرحملتظقيمةظبيتجنظظ339000
ظ

 االلتزامات املستحقة من األصول املقيدةظظ
ظبإلضوب دظبنستحىمظ30000ظ
ظبجلصءظبنستحقظر ظبإلسفدبتظ75000ظ
ظأترافحملتظاىدامظر ظبإلدا ءظ66000ظ

ظسمجحمل ظب إلتصبرحملتظبنستحىمظر ظبيت.و ظبنىادةظظ171000
 االلتزامات طويلة األجلظظ

ًيظظ750000 ظبإلسفدبتظر ذاححمليفظرف حملظبجلصءظبجلحمل
ظسمجحمل ظب إلتصبرحملتظ 1260000

 حقوق املالظظ
ًأسظبنحمل ظ315000ظ ظسا حملاظبنحمل ظبإلدحملاظةظ
ًا ظبةت صةظ:ظظ ظبيت
ظخمييمظإلسدبزظافدبتظ79500ظ
ظ مظخمييمظ006045ظ

ظسمجحمل ظحىووظبنحمل ظظ999000
 إمجايل االلتزامات وحقوق املالظ 2259000

ظ
ظا ااحملظاريظأارظب يحمل  ظبإليتظتتااصظهبحملظبإلىوب رظبنحملإلامظب حمل.مظانذب قظبإلدحملرم:

ظةظتفمااللحملتظق للحمل ظظوظاللترظعللذهظ للودنظإلىحمل اللمظبإلتللد ىحملتظبإلفىداللمظيت للحملظتشللواظترللاظبإللليتظتدللد ظ -1
ظبيتعاحمل  

ًا ظبةت للصة،ظبنوللحملإلدظبإللليتظز د لللحملظظظظبشللتار  -2 قحمل اللمظبااللذبزبت،ظابنيللذا حملت،ظابإلت لللمبتظةظبيت
ًاحملظة ًاللللللللمظاظظ60000رذ للللللللقظبناللللللللحمل ظستظبنللللللللحمل ظبإلدللللللللحملاظاقللللللللد جظ  س،ظرىحملتللللللللنظبإللللللللللذاومظبإلدىحمل
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ًجدفحملظستظز رتظاورامظبنحمل ظبإلدحملاظبإل يظعذ لفحمل ظالحملتىحمليفظالف دظظ15000ة جظ  سظسعحملام،ظاسدبظ
ًقرظة   يانظا ا ظبنور ني جظتلا ظ9أ ظبإلىادظ

جظ  سظرسللتحىحمليفظرلل ظبنللحمل ظبإلدللحملا،ظاقللدظ  للذظالل بظظ7500تلللاف ظبناصبااللمظبإلداوراللمظرورللدظة -3
ظاحملتىحمليفظةظبةحملاومظع ظبنحمل ظبإلدحملاظ  ً ظبإلتصبرحمليفظةظراصب ظرذبجدمظبنحمل ظبإلدحملاظبن دًو  بنوردظاعتوحمل

ًا ظبةت صةظإلسدبزظبإلسفدب -4  تظعر ظبإلفحوظبإلتحمل :ميد ظبإلتحىقظر ظبنوردظبن ي ظر ظبيت

 املبلغ )ل.س(                                                                       

ظ250500سمجحمل ظبيت.و ظبنىادةظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظ66000ا ذ ظبنوحملإلدظب حمل.مظتتلرافحملتظبإلدا ءظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ184500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظبإلضذوظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظا ذ ظبنوردظبن ي ظإلرسفدبتظبنستحىمظبإلد  ظظظظظظظظظ

ظ105000  سجظظظظظظظظظظظظظظظظ30000  س+ظظظظ75000ا وب داحملظة
ًا ظبةت صةظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظ79500بنوردظبن ي ظر ظبيت

 :يةاحملاسبة عن أموال اخلدمة الداخل -ب
ةللحملظأ ظبإلوحللدبتظب دوراللمظقللدظأ.للوح ظأدثللذظتدىاللدبيف،ظ الل ظبنادلل ظ سللنيظبإلدضللحملءةظسدبظمتظتوحاللدظظظظظظظظظظ

ًاللمظظ ًبتظأاظبإلشلذدحملتظأاظحلكظتدلاظبإلوحلدبتظب دورالمظةظاحلدةظسزب ب لدرحملتظبنسلت درمظرل ظتدلاظبإللوعب
يترلوب ظبإلوحلدبتظب دورالمظظابحدة،ظااإلتلحمل ظالترظساشلحملءظرلحمل ظب درلمظبإلدبخرالمظإلوال ظبإلسلر ،ظاأزبءظب لدرحملتظظ

بيتخلللذم،ظاالللترظساشلللحملءظرثلللنظاللل بظبنلللحمل ظإلللللاحمل ظحيلللو ظبإلوحلللدةظب دورالللمظتضذاع لللحملظبن ترضلللمظعرللل ظبإلسلللر ظظ
ًبتظظظاب درحملتظت ذاىمظ  امظابقتيلحملزام  رثلحمل ظدإللاظبن الحملت،ظابيتزابت،ظابندلدبتظبندتوالم،ظا.لاحملامظالاحمل

ًالل حملظظاس.لل ح حملظ،ظاداللحملظددللذظاللحملتىحمليفظةللحملًسظأرللوب ظب دظظظب دورللم رللمظبإلدبخراللمظأاشلل مظممحمل رللمظإلترللاظبإللليتظةحمل
ظتفمااحملتظق حمل ظبيتعاحمل ظااتثفحملءظر ر،ظااوظأ حملظ ظود،ظستظ ىاقظبإلذتا 

ًا ظظظظظظظظظظ اجيل ظأ ظتدللو ظسالذبزبتظأرللوب ظب درلمظبإلدبخراللمظدحمل اللمظإلت  المظدللنظتدلحملإلا ظبإلداراللحملت،ظابنيللحمل
ترظساشلللحملءظرلللحمل ظب درلللمظبإلدبخرالللمظرللل ظظبيتخلللذم،ظاقلللدظاف لللويظدإللللاظعرللل ظس لللحمل مظالللحملرشظ لللئانظإلرلللذتا،ظاالللظ

ًزظال بظباال حملاظةظتالل ظبإلسلر ظاتىلدةظب للدرحملتظظ باال حملاظبإلل يظ ييلاظبإلوحللدةظب دورالم،ظاتسلت داظرللوب
ستظبيتروب ظبيتخذمظةىحملتن،ظااف ويظال بظبنىحملتلنظعرل ظبالرتزبزظتدرضلمظبإلوللحملعمظبنوحملعلم،ظأاظب درلمظبنلؤزبة،ظظ

ًاحلحمليف،ظظاعحملزةظرحملظتشتانظا  ظبإلتدرضمظعر ظريذظ ا،ظبات مظبيت.لو ظبإلثحملتتلم،ظاعفلدرحملظ ىلقظال  ظبيترلوب ظأ
ًا ظواللكظبإلضذ.للمظإلوىللحملءظظ   لليظوظتسللت د  حملظأ.لل يف،ظاوظتدلل ظزب دللحمليفظأاظحللحمل صبيفظااشللحمل  حمل،ظاإلدلل ظرثللنظالل  ظبيت
ًا ظ ظظ ً ،ظا لللو ظزا ظحللدا ظع لللصظرسللتاذظةظعاراحملولللحمل،ظارثللنظاللل  ظبيت رللحمل ظب درللمظبإلدبخرالللمظاباللتاذب

وب ظأخللذم،ظاإلدف للحملظتسللت داظةظروبج للمظبإلللص زةظةظرسللتومظبيتاللدحملً،ظاةظهداللدظبيت.للو ظظتللوع ظعرلل ظأرللظ
ً  ظدضحملءوحمل  ظبإلثحملتتم،ظاد إلاظتواا ظا حملوظب درم،ظا
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اعرللل ظبإللللذ رظرلللل ظأ ظرلللحمل ظب درلللمظبإلدبخراللللمظجيللل ظأ ظاسلللت داظروبعاللللمظالللفوامظإلرت  لللا ،ظابإلذقحملتللللمظظظظظظظظظظ
ًامظعر ظبإلداراحملت،ظ   ظتاحملانتظا  ظبنوظ بعامظ ظتثو ظةظبإلس  تظبةحملالوام ظابجللداذظاإلل دذظأالاظتلترظظبازب

بةحملاللومظةظرللحمل ظبنذب للقظبإلدحملرللمظا ىللحمليفظيتاللحملسظب اللتحىحملو،ظااتلللا ظدإلللاظباللت دباظامللحملاظبجلللذزظبنسللتاذ،ظظ
ًتوحمل للحملتظ  للوظ ظا وللقظةظأرللوب ظب درللمظظ ابةحملاللومظعلل ظباللت مظبيت.للو ظبإلثحملتتللم،ظأرللحملظامللحملاظبةحملاللومظعلل ظب 

ًة ظبإلدبخرام، ظر ظأااظقدظادو ظرضادبيفظةظبإلذقحملتمظعر ظأابرذظبإلشذبءظ مظبنتدذ
ايت ظأرللوب ظب درللمظبإلدبخراللمظ ظتيللدًظاللفدبتظساللذبز،ظا ظ يللنظعرلل ظسالل حملرحملت،ظأاظأترافللحملتظرلل ظظظظظظظظظظ

ًاحملظتتشلحملتاظتىذاولحمليفظرل ظشلدنظبإلىلوب رظبنحملإلالمظبإلليتظتيلدًظعل ظتفماالحملتظظ بإلدا ء،ظ ل  ظبإلىلوب رظبنحملإلالمظبإلليتظتيلد
ق للحمل ظبيتعاللحمل ظاظرلللاو حمل،ظاداللحملظاللوظب للحمل ظةظأرللوب ظبنذب للقظبإلدحملرللمظ ظتم للذظحىللووظبنرداللمظةظبناصبااللمظظ
ً.ادظحسلحملبظسال حملاظظ بإلداورامظب حمل.مظةحمل ظب درمظبإلدبخرام،ظاتد يفظر ظدإلاظام ذظةظق حمل ظحىووظبنحمل ظ

ًا ظبةت صة  ً.ادظحسحملبظبيت ظب دورم،ظا
ظوب رظبنحملإلامظبإليتظتيدًظع ظرحمل ظب درمظبإلدبخرامظار ظبندافم:ا ااحملظاريظعذهظ ودنظإلرىظظظظظظظ

 مال اخلدمة الداخلية جمللس املدينة
 إدارة الصيانة املركزية

 قائمة اإليرادات واملصاريف والتغريات يف األرابح احملتجزة
 30/6/2006عن السنة املنتهية يف  

 البيـــان املبلغ )ل.س( املبلغ )ل.س(ظظظظ
 لعملياتإيرادات اظظ

ظساذبزبتظرىحملتنظخدرحملتظبإلياحملامظظ243600
ًا ظبإلداراحملتظظ ظريحمل
ظبإلذابت ظابيتجًوظ31800ظ
ظبن احملتظ126450ظ
ظرحملءظاد ذاءظ9150ظ
ظب ات دحملتظ72600ظ
ًا ظبإلداراحملتظظج240000ةظ ظسمجحمل ظريحمل

ظ.حملةظبإلدخنظظ3600
ًا ظبةت صةظةظتدبامظبإلدحملاظظ40200 ظبيت
ًا ظبةظ 43800 ظت صةظةظ حملامظبإلدحملابيت

 مال اخلدمة الداخلية جمللس املدينة
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 إدارة الصيانة املركزية
 30/6/2006يف   امليزانية العمومية

 البيـــان املبلغ )ل.س( املبلغ )ل.س(ظظظظ
 األصولظظ
 األصول املتداولةظظ
ظبإلفىدامظ12900ظ
ظبنستحقظر ظبنحمل ظبإلدحملاظ9000ظ
ًزظأظ96450ظ ظا يفظ.حملزًظأا يفجخمصا ظبن احملتظةبإلوب

ظسمجحمل ظبيت.و ظبنتدباإلمظظ118350
 العقارات واألجهزة واملعداتظظ
ًب يظ213150ظ ظبيت
ظبنوحملينظ941250ظ
ظبيتج صةظابنددبتظ199200ظ
ظبامجحمل ظ1353600ظ
ظا ذ ظجما ظب ات مظظظج491700ةظ

ًبتظابيتج صةظابنددبتظظ861900 ظسمجحمل ظبإلدىحمل
 إمجايل األصولظ 980250

 االلتزامات وحقوق املالظظ
 االلتزامات قصرية األجلظظ

ظأدا ظبإلد  ظبنستحىمظظظ21450
ظ

 حقوق املالظظ
ًأسظبنحمل ظ915000ظ ظسا حملاظبنحمل ظبإلدحملاظةظ
ًا ظبةت صةظ مظبن ييمظ43800ظ ظبيت

ظسمجحمل ظحىووظبنحمل ظظ958800
 إمجايل االلتزامات وحقوق املالظ 980250

 :عن أموال الوكالة واألمانة احملاسبة -خامساا 
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تتدللو ظبيترللوب ظبإلللليتظاد للدظهبلللحملظبآلخللذا ظستظبإلوحلللدةظب دوراللمظرللل ظأرللوب ظبيترحملالللمظبإلىحملترللمظإلداضلللحملو،ظظظظظظظظظظ
اأرللوب ظبيترحملاللمظ للمظبإلىحملترللمظإلداضللحملو،ظاأرللوب ظأرحملاللمظبندحملشللحملت،ظاأرللوب ظبإلودحملإلللم،ظابجلللداذظاإللل دذظأ ظع قللمظظ

ر،ظأاظبإلو.للي،ظأاظبيترللني،ظاإلاسلل ظع قلللمظظةظابقلل ظبيترللذظع قللمظبإلىللا ظبإلوحللدةظب دوراللمظهبلل  ظبيترللوب ظالليظظ
ظأروب ظبيترحملامظداحملظاري:ظGASBبنحملإلا،ظاقدظا. ظجمر ظردحملامظبةحملاومظب دورامظ

سرحملظداحمل ظحدلوريظأاظدالحمل ظرردالم،ظ للروب ظبيترحملالمظبإلىحملترلمظظظظ،”اووبظرحمل ظبيترحملامظيت ذبهظبإلىاحملسظبةحملايب
اأرللوب ظبيترحملاللمظ للمظبإلىحملترللمظظظظ،اإل ذاىللمظاضسلل حملظبنسللت درمظةظبيترللوب ظب دوراللمإلداضللحملوظتللترظبةحملاللومظعف للحملظظ

اأرلللوب ظبندحملشلللحملتظتلللترظبةحملالللومظعف لللحملظاإل ذاىلللمظاضسللل حملظبنسلللت درمظةظأرلللوب ظبنردالللم،ظأرلللحملظأرلللوب ظظظظ،إلداضلللحملو
ظ“ برحملوحملظظبإلودحملإلمظ  يظ ظتف ويظعر ظقاحملسظإلفتحمل  ظبيتعاحمل ،ظاإل إلاظجندظأ ظأ.وهلحملظتتسحملامظزب احمليفظر ظبإلتصظ

 :احملاسبة عن أموال الوكالة -1
ًب حمل،ظار ظبيترثرمظبإلشحمل دمظيترلوب ظبإلودحملإللمظقالحملاظحدورلمظظظظظظظظظظ ر ظأارظخيحمل  ظأروب ظبإلودحملإلمظقيذظ رتةظزا

ًةظبةراللللم،ظادلللل إلاظقاللللحملاظسحللللدمظظ بإلو اللللم،ظأاظب دورللللمظبنذدصاللللم،ظتتحيللللانظ للللذاومظبنوادللللحملتظااحملتللللمظعلللل ظبازب
ًبتظب دورالللمظليلللرظ لللظ ًالللداحملظستظريلللرحمظبندحملشلللحملت،ظايت ظرلللحمل ظظبإللللوعب ذاومظدسللل ظعالللنظبنلللو ضني،ظبظتو

بإلودحملإلمظ ظاسضذظع ظاتحمل  ظعاراحملتظع ظبإلسفمظبنحملإلام،ظ  وظايدًظقحمل المظرحملإلالمظابحلدةظاليظبناصباالمظبإلداورالمظظ
إلراللللحمل ظبإللللليتظتضيللللاظعلللل ظبإلفىداللللمظابنوللللحملإلدظ لللل ظبإلتحيللللانظةظجحملالللل ظبيت.للللو ،ظابنوللللحملإلدظبنسللللتحىمظبإلللللد  ظظ

ظ ،ظأاظإلوحدبتظحدورامظأخذمظةظجحملا ظب إلتصبرحملت إلآلخذا
ظا ااحملظاريظعذهظإلىوب رظرحملإلامظتيدًظع ظرحمل ظبإلودحملإلم:ظظظظظظظ

 مال الوكالة للمدينة
 30/6/2006امليزانية العمومية يف  

 البيـــان املبلغ )ل.س(ظظظ
 األصولظ

ظبإلفىدامظ18900
 االلتزاماتظ

ظأدا ظ  ظبإلد  ظظ18900
 
 
 
 

 مدينةمال الوكالة لل
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 قائمة التغريات يف األصول وااللتزامات 
 30/6/2006يف    عن السنة املنتهية

ظ30/6ً.ادظظظ ضالحملتظس حمل حملتظ1/7ً.ادظظظبإلواللللللحمل 
ظظظظظبيت.و 
ظ18900ظ75900ظ73500ظ21300ظبإلفىدام

ظظظظظب إلتصبرحملت
ظ18900ظ75900ظ73500ظ21300ظأدا ظ  ظبإلد  ظ

 
 :قابلة وغري القابلة لإلنفاق احملاسبة عن أموال األمانة ال -2

ًالل ظأبرللوب ظبإلودحملإلللم،ظابإلضللذوظظظظظظظظظظ تتااللصظأرللوب ظبيترحملاللمظت للو ظرللد ةظتىحمل  للحملظةظبإلوحللدةظب دوراللمظسدبظرللحملظقو
تنيظأروب ظبيترحملامظبإلىحملترم،ظا مظبإلىحملترمظإلداضحملو،ظاوظأالاظسدبظدلحمل ظرلحمل ظبيترحملالمظقلحملت يفظإلداضلحملوظ لااد ظساضلحملوظظ

بنتوإلدظعفاظةظ ىاقظبهلد،ظر ظبيترحملام،ظأرلحملظسدبظدلحمل ظرلحمل ظبيترحملالمظ لمظقحملتلنظظدنظر ظرحمل ظبيترحملام،ظابإلدخنظ
إلداضحملو،ظ دفد  مظافضقظبااذبزظبنتوإلدظةظ ىاقظبهلد،ظر ظبيترحملام،ظأرحملظرلحمل ظبيترحملالمظ املنظدالحملظالو ظابنثلحمل ظظ

توإلللدةظعفللاظظعرلل ظرللحمل ظبيترحملاللمظ للمظبإلىحملتللنظإلداضللحملوظبإلوقلل ظبإللل يظاشللرتمظ اللاظبإلوبقلل ظ يللا ظبااللذبزبتظبن
ًأسظرلحمل ظبإلوقل ظ ادلو ظ لمظقحملتلنظظ ااضحملق حملظةدذ مظبإلوحدةظب دورامظةظرفاظجلوب صظإلر ل بظبنتضلوقني،ظأرلحملظ
إلداضلللحملو ظاادلللينظدإللللاظأ ظبيترحملالللمظ لللمظبإلىحملترلللمظإلداضلللحملوظتسلللترصاظرلللحملإلنيظرسلللتىرني،ظميثلللنظدلللنظرف الللحملظاحلللدةظظ

ًأسظرلحمل ظبيترحملالم،ظأرلحملظبإلثحملا المظ ت يل ظإلراححملالومظعل ظباالذبزبتظظحمحملاوام:ظ ي ظبيتاتظإلراححملالومظعل ظ
ًأسظظ ًأسظبنللحمل  ظاعفللدظبةحملاللومظةظدلل ظبنللحملإلنيظجيلل ظبإلتاااللصظتدفحملاللمظتللنيظبإلداراللحملتظبإللليتظتللؤ ذظةظ بنتوإلللدةظعلل ظ
ًبوظبنحملإلالمج،ظابإلدارالحملتظبإلليتظتلؤ ذظعرل ظباالذبزبتظظظظظةظرثلنظظ بنحمل ظةرثنظبإلت مبتظبإليتظت ذأظعر ظحمضممظبيتا

ذبزبتظبإلضوب للدظبنتوإلللدةظرلل ظترللاظبةضمللمج،ظابجلللداذظاإللل دذظأ ظعىللدظبيترحملاللم،ظبإللل يظظبإلتوعادللحملتظبإلفىداللم،ظاساللظ
ًأسظرللحمل ظبيترحملاللمظابااللذبزبت،ظاسدبظوظاتدللذهظعىلللدظظ ادللدظرلل ظبإلواث للقظبإلىحملاوااللم،ظجيلل ظأ ظحيللدزظبإلضللذوظتللنيظ

ظبيترحملامظنثنظا  ظبإلتضذقم،ظ ااد ظبإلذجو ظستظقحملاو ظبإلداإلمظبإل يظحيدرظا بظبإلفو ظر ظبإلدىوز 
ااملللذبيفظستظأ ظبإلوحلللدةظب دورالللمظتدالللنظا.لللامظعرللل ظأرلللوب ظبيترحملالللم،ظ ا للل ظعفلللدظبةحملالللومظعللل ظاللل  ظظظظظظظظظظ

بيترللوب ظب اللت حملتمظإلرشللذامظبإللليتظاتلللاف حملظعىللدظبيترحملاللمظبإللل يظمتظعرلل ظ للو اظساشللحملءظبيترحملاللم ظرلل ظبإلشللذامظظ
ًةظس ولللللحملتظتالللللظ حملانتظبنوبعالللللمظةظظبإلللللليتظقلللللدظتلللللؤ ذظةظباجلللللذبءبتظبةحملالللللوامظةظاللللل بظبإليلللللدزظبإللللللف ظعرللللل ظ لللللذا

بإلس  تظبةحملاوام،ظابةحملاومظع ظب ات مظاإلفسومظستظأروب ظبيترحملامظبإليتظتشلتانظعرل ظأ.لو ظاثتتلمظقحملترلمظظ
ظإل ات م 
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إلتو لللللااظ ذاىلللللمظبةحملالللللومظعللللل ظأرلللللوب ظبيترحملالللللمظبإلىحملترلللللم،ظا لللللمظبإلىحملترلللللمظإلداضلللللحملو،ظاضلللللرتهظأالللللاظةظظظظظظظظظظظ
ًبوظرحملإلاللللمظقحملترللللمظإلرتللللدبا ظقاات للللحملظظقلللدر ظسحللللدمظبإلدللللحمل  تظرفحللللمظستظبنظظ1/7/2005 دافللللمظةظشللللدنظأا

جظ  س،ظاقدظبشرت  ظبإلدحمل رمظعر ظبندافمظبالتثاحملًظال  ظبنفحلمظعرل ظالوانظبيترحملالم،ظظ150000بإلسوقامظة
عرلل ظأ ظحيلللتضتظتللذأسظرلللحمل ظبنفحللمظاقضلللحمليفظةظرللحمل ظبيترحملالللمظ للمظبإلىحملتلللنظإلداضللحملو،ظأرلللحملظبااللذبزبتظبنتوإللللدةظرللل ظظ

ًبوظبنحملإلاللمظ للااد ظسا ضحملق للحملظةدذ للمظبندافللمظعرلل ظ لل بظبجلحملردللمظبإللل ا ظحييللرو ظعرلل ظتىللداذظممتللحملع،ظاقللدظظبيتا
ًةظظ بشرت  ظبإلدحمل رلمظبنحمل لمظبةحملالومظعل ظال  ظباالذبزبتظةظرلحمل ظأرحملالمظقحملتلنظإلداضلحملو،ظاقلدظأادرل ظبندافلمظسزب

ً،ظةظبندافلللمظرىحملتلللنظة ًا ظالللفوام،ظعرالللحمليفظأب ظبإلض750اللل بظب الللتثاحملًظستظأحلللدظبنيلللحمل وب لللدظظجظ  سظريلللحمل
ظجظ  س 12000جظ  س،ظداحملظتوردظبإلتوعادحملتظة7500توردظة
ظاو اظ ااحملظاريظقاوزظبإلداراحملتظإلد ظبإلفوعنيظر ظبيتروب :ظظاظظظظظظظ

 مال األمانة غري القابل لإلنفاق )مال رأسال الوقف(: -آ
ًبتظبنللدا ،ظاحسللحملبظبااللذبزبتظبإلللدب  ظظ • ًبوظبنحملإلاللم،ظتسلل نظةظحسللحملبظب اللتثاحمل عفللدظباللت اظبيتا

  ظبإلشدنظبإلتحمل :عر
ًبتر ظظظظظظ150000ظظظظظظظظظظظظ ظح/ظب اتثاحمل

ظح/ظبااذبزبتستظظظظظظ150000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
عفدظباتحىحملوظبإلضوب دظابإلتوعادحملت،ظتضتاظهلحملظحسحملاتظردافمظةبإلضوب دظ ل ظبإلتحيلان،ظابإلتوعادلحملتظظ •

بإلدب  ،ظاعفدظبإلتحيانظالترظسقضلحمل ظحسلحملاتظةبإلضوب لدظظظظ  ظبإلتحيانج،ظاىحملتر حملظحسحملبظبااذبزبت
 للل ظبإلتحيلللان،ظابإلتوعادلللحملتظ للل ظبإلتحيلللانجظجبدر لللحملظزب فلللمظرىحملتلللنظحسلللحملبظبإلفىدالللمظبنلللدا ظعرللل ظظ

 بإلشدنظبإلتحمل :

ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظر ظبن دو
ظح/ظبإلضوب دظ  ظبإلتحيانظظظظ7500ظظظظظظظظظظظظ
ظإلتحيانح/ظبإلتوعادحملتظ  ظبظظظظ12000ظظظظظظظظظظظظ

ظح/ظبااذبزبتستظظظظظ19500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظاعفدظبإلتحيانظبإلفىدي:

ظح/ظبإلفىدامر ظظظظظظ19500ظظظظظظظظظظظظ
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو

ظانح/ظبإلضوب دظ  ظبإلتحيظظظظظ7500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظبإلتوعادحملتظ  ظبإلتحيانظظظظظظ12000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظ
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عفلللدظبالللتحىحملوظب إلتلللصباظبنتدرللللقظةلللحمل ظبيترحملالللمظبإلىحملتللللنظإلداضلللحملوظعللل ظبااللللذبزبتظابإلضوب لللد،ظالللترظ للللتاظظ •
ًجلللمظانورلللد،ظاىحملترلللاظحسلللحملبظبنسلللتحقظنلللحمل ظسالللذبزظبإلوقللل ظبإللللدب  ،ظظ حسلللحملبظ لللوا تظعارالللحملتظخحمل

 فىديظاترظجدنظحسحملبظبنستحقظنحمل ظساذبزظبإلوق ظردافحمليفظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :اعفدظبإلسدبزظبإل

 

ًجمظظظظ19500ظظظظظظظ ظر ظ/ظ وا تظعاراحملتظخحمل
ظح/ظبنستحقظنحمل ظساذبزظبإلوق ستظظظظظ19500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظظظظظظظظظظظظظ
ًأًحمل ظبيترحملامظستظرحمل ظظظظظظظظظظ ظساذبزظبيترحملام:عفدظ وانظبإلفىدامظر ظرحمل ظ

ظح/ظبنستحقظنحمل ظساذبزظبإلوق ر ظظظظظ19500ظظظظظظظظظظظظ
ظح/ظبإلفىدامستظظظظظ19500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ًجللم،ظاادللدظبإلذ.للادظبنتوىلليظظ • ةظ حملاللمظبإلدللحملاظاللترظسقضللحمل ظحسللحملاتظبااللذبزبت،ظ للوا تظعاراللحملتظخحمل
ظ:ً.ادظبنحمل ظبن ي ظإلروق ظعر ظبإلشدنظبإلتحمل 

ظح/ظبااذبزبتر ظظظظظظظظ169500ظظظظظظظظظظظظ
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو

ًجمظظظظظظ19500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظظظظظظظظظظظظظظظح/ظ وا تظعاراحملتظخحمل
ظ ي ظإلروق ً.ادظبنحمل ظبنظح/ظظظظ150000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ةلللحملظأ ظبةحملالللومظةظرلللحمل ظبيترحملالللمظ لللمظبإلىحملتلللنظإلداضلللحملوظالللترظاإل ذاىلللمظاضسللل حملظبإلللليتظتسلللت داظةظأرلللوب ظظظظظظظظظظ
ًا ،ظظظظبنرداللم،ظإللل إلاظايللدًظعلل ظالل بظبنللحمل ظ   للمظأاللوب ظرلل ظبإلىللوب رظبنحملإلاللمظاللي:ظظ قحمل اللمظبااللذبزبتظابنيللحمل

ً.ادظبنحمل ،ظابناصباامظبإلداورام،ظبظقحمل ام ظبإلت مبتظةظبنذدصظبنحمل  ظابإلت مبتظةظ
ظ:30/6/2006 ااحملظاريظعذهظهل  ظبإلىوب رظداحملظتم ذظةظظظظظظظظظظ

 رأس مال الوقف يف املدينة 
 مال األمانة غري القابل لإلنفاق 

 قائمة اإليرادات واملصاريف والتغريات يف رصيد املال 
 6/2006/ 30عن السنة املنتهية يف 

 البيـــان املبلغ )ل.س(
 من العمليات  اإليراداتظ

ظ وب دظظ7500
ظتوعادحملتظ12000

ظرفاظ150000
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ظسمجحمل ظبااذبزبتظ169500
ًجمظج19500ةظ ظ وا تظعاراحملتظخحمل

ظ.حملةظبإلدخنظ150000
ظً.ادظبنحمل ظةظتدبامظبإلدحملاظلظظظظظ

 رصيد املال يف هناية العام 150000
ظ

 رأس املال الوقف يف املدينة
 مال األمانة غري القابل لإلنفاق

 30/6/2006مليزانية العمومية يف  ا
 البيـــان املبلغ )ل.س(

 األصولظ
ًبتظ150000 ظب اتثاحمل

 االلتزامات ورصيد املال ظ
ظً.ادظبنحمل ظبن ي ظإلروق  150000

 رأس مال األوقاف
 مال األمانة غري القابل لإلنفاق

 30/6/2006قائمة التغري يف املركز املايل عن السنة املنتهية يف  
 البيـــان )ل.س(املبلغ  

 املوارد املاليةظ
ظ.حملةظبإلدخنظر ظبإلداراحملتظظ150000

 االستخدامات املاليةظ
ًزظبنحملإلام 150000 ظًأسظبنحمل ظبإلدحملرن-بإلص زةظةظبنوب

 الزايدة يف رأس املال العامل 
ًبت 150000 ظب اتثاحمل

ظ
 مال األمانة القابل لإلنفاق )مال إيراد الوقف(: -ب

الللتحىحملوظب إلتللصباظنلللحمل ظبيترحملالللمظبإلىحملتللنظإلداضلللحملوظعللل ظساللذبزبتظبإلضوب لللدظابإلتوعادلللحملتظظاللترظب علللرتب،ظا  1
ًزظبنحملإلاللمظبيتخللذمظزب فللحمليف،ظاعفللدظظ ًأًللحمل ظبإلوقلل ظرللدافحمليف،ظاحسللحملبظبنللوب جبدللنظحسللحملبظبنسللتحقظرلل ظ

ًأسظرحمل ظبإلوق ظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :  بإلتحيانظبإلفىديظاىضنظحسحملبظبنستحقظر ظ
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ظبإلوق ًأسظرحمل ظر ظح/ظبنستحقظظر ظظظظظ19500ظظظظظ
ًزظبنحملإلامظبيتخذمستظظظظظ19500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظبنوب

ظ
ظاعفدظبإلتحيانظبإلفىدي:

ظح/ظبإلفىدامر ظظظظظ19500
ًأًحمل ظبإلوق ستظظظظظ19500ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظبنستحقظر ظ

 لللل ب،ظااضىللللحملتظظاللللترظتسلللل انظمجالللل ظبنللللد وعحملتظبإلفىداللللمظعرلللل ظحسللللحملبظبإلفضىللللحملتظةردحمل لللل تظبإل  2
   سظتدرااامج:ظظ18000بنيذ،جظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :ظةردحمل  تظبإل  بظبإلوحملإل مظ

ظح/ظبإلفضىحملتر ظظظظظظظظ18000ظظظظظ
ظح/ظبإلفىدامستظظظظظظ18000ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظاضىحملتظبنيذ،:ظظظظ
ظبإلفضىحملتظ/حر ظظظظظظظ750ظظظظظظظ

ظح/ظبإلفىدامستظظظظ750ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظ
ً.للادظظ  3 ًزظبنحملإلاللمظبيتخللذمظ سللحملبظبإلفضىللحملت،ظاظاو لل ظبإلوللحملقيظةظحسللحملبظ اللترظسقضللحمل ظحسللحملاتظبنللوب

 بنحمل ظبن ي ظندحمل  تظبإل  بظةظ حملامظبإلدحملاظعر ظبإلشدنظبإلتحمل :

ًزظبنحملإلامظبيتخذمر ظظظظظ19500ظظظظظظظظظ ظح/ظبنوب
ًا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظستظبن دو

ظح/ظبإلفضىحملتظظظظظ18750ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ً.ادظبنحمل ظبن ي ظندحمل  تظبإل  بظظظظظ750ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظح/ظ

ظ
م،ظإلل إلاظ ل  ظظةحملظأ ظبةحملاومظع ظأروب ظبيترحملامظبإلىحملترمظإلداضحملوظتشواظبةحملالومظعل ظبيترلوب ظب دورالظظظظظظظظظظظ

بإلىوب رظبنحملإلامظبإليتظتيدًظع ظأرلوب ظبيترحملالمظبإلىحملترلمظإلداضلحملوظالي:ظقحمل المظباالذبزبتظابإلفضىلحملت،ظابإلت لمبتظةظظ
ظً.ادظبنحمل ،ظابناصباامظبإلداورام 

ظا ااحملظاريظعذهظهلحملتنيظبإلىحمل اتني:ظظظظظظظ
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 إيرادات أوقاف املدينة
 مال األمانة القابل لإلنفاق

 النفقات والتغريات يف رصيد املالقائمة اإليرادات و 
 30/6/2006عن السنة املنتهية يف  

املبلغ ظظ
 )ل.س(

 البيـــان

 اإليرادات ظلل
 النفقات ظ

ظتدرااامظ18000
ًامظ750 ظسزب

ظسمجحمل ظبإلفضىحملتظ18750
ظع زةظةأاظع صجظبااذبزبتظع ظبإلفضىحملتظج18750ة

ًزةظ19500 ظ وا تظعاراحملتظاب
ًزظبنحملإلامظبيتخذمظع ظبإلفضىحملتع زةظبااذبزبتظابظ750 ظنوب

ظً.ادظبنحمل ظةظتدبامظبإلدحملاظلل
ظً.ادظبنحمل ظةظ حملامظبإلدحملا 750

 
 إيرادات أوقاف املدينة

 مال األمانة القابل لإلنفاق
 30/6/2006امليزانية العمومية يف  

 البيـــان املبلغ )ل.س(
 األصولظ

ظبإلفىدام 750
 االلتزامات ورصيد املال ظ

ظدظبنحمل ظبن ي ظندحمل  تظبإل  بً.اظ750
ً.ادظرحمل ظ مظخمي ظةظد ظاوعيظرحمل ظبيتاقلحمل،،ظااذجل ظدإللاظستظأ ظظظظظظظظظظ ر ظبن حتظأااظ ظاوجدظ

ً.ادظبنحمل ظةظد ظبنحملإلنيظإلتحىاقظبإل ذهظر ظبيترحملام  ظعىدظبيترحملامظاف ظعر ظ يا ظ
 :احملاسبة عن أموال املعاشات -3

ً.للاد ظظًةللحملظتدللو ظأرللوب ظبندظظظظظظظظ حملشللحملتظرلل ظأدثللذظبيترللوب ظتدىاللدبيفظتسللو ظأ ظدلل يفظرلل ظبإلتصبرللحملتظبنللحمل ظا
بن يلل ظاللترظ داللد حملظعرلل ظأاللحملسظب  رتب للحملت،ظاتشللتانظالل  ظب  رتب للحملتظعرلل ظتوقدللحملتظعلل ظأعاللحملًظظ
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رللو ضيظب دورللمظبإللل ا ظاتاتدللو ظتللاانر ظبندللحملش،ظاتوقدللحملتظعلل ظردللد تظبإلدحمل للدظعرلل ظأ.للو ظرللحمل ظأرحملاللمظظ
ظبندحملش 
إللللذ رظرللل ظأ ظأرلللوب ظبندحملشلللحملتظ ظتشلللتانظعرللل ظأ.لللو ظاثتتلللم،ظأاظريلللذا،ظبالللت م،ظس ظأالللاظتلللترظظااظظظظظظظظ

بةحملاللللومظةظالللل  ظبيترللللوب ظاإل ذاىللللمظاضسلللل حملظبنسللللت درمظةظأرللللوب ظبنرداللللم ظإللللل إلاظتللللترظبةحملاللللومظةظأرللللوب ظظ
 ظظأرلللحملانتظبندحملشلللحملتظا ىلللحمليفظيتالللحملسظب الللتحىحملو،ظاتشلللتانظبإلسللل  تظبةحملالللوامظإلرالللحمل ظعرللل ظدلللنظبيت.لللوظ

ًةظرلللحمل ظظ ًا ،ظاقلللدظاتحالللنظبنللحمل ظبإلدلللحملاظةظتدلللاظبإللللدا ظتدلللحملإلا ظسزب اب إلتصبرللحملت،ظاعرللل ظباالللذبزبتظابنيلللحمل
ظأرحملامظبندحملشحملت 

ااىتيللذظباالللحمل ظعرلل ظبإلىللوب رظبنحملإلاللمظبإللليتظتيللدًظعلل ظالل بظبنللحمل ظداللحملظتم للذظةظبإلسللفمظبنفت اللمظةظظظظظظظظظظظ
 ظبةحملاوام،ظاتداظب يحمل  ظبنااصةظهلل بظظ،ظاااترظب عتاحملزظعر ظا  ظبإلىوب رظإلض رظبيتا30/6/2006

ظبإلفو ظر ظبيتروب :
 نظام تقاعد موظفي املدينة

 مال أمانة املعاشات
 قائمة اإليرادات واملصاريف والتغريات يف رصيد املال

 30/6/2006عن السنة املنتهية يف  
 البيـــان املبلغ )ل.س( املبلغ )ل.س(

 إيرادات العملياتظظ
ظنو ضنيسا حملرحملتظبظ197400ظ
ظسا حملرحملتظب دورمظ370950ظ
ظساذبزبتظب اتثاحملًظ219300ظ

ظسمجحمل ظبااذبزبتظر ظبإلداراحملتظظظظ787650
 مصاريف العملياتظظ
ظبندحملشحملتظبنسدزةظإلراو ضنيظ333000ظ
ظسا حملرحملتظرسرتزةظاتا مظ ينظتداظبنو ضنيظ57450ظ
ًامظ280800ظ ًا ظبازب ظبنيحمل
ًا ظبإلداظظج671250ةظ ظراحملتسمجحمل ظريحمل

 صايف دخل العملياتظظ116400
ظً.ادظبنحمل ظةظتدبامظبإلدحملاظظ1263450
ظً.ادظبنحمل ظةظ حملامظبإلدحملاظ 1379850
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 نظام تقاعد موظفي املدينة
 مال أمانة املعاشات

 30/6/2006امليزانية العمومية يف  
 البيـــان املبلغ )ل.س( املبلغ )ل.س(

 األصولظظ
ظبإلفىدامظظ31800
ًبتظ  ظبإلتحيانساذبزظظ52200 ظبتظباتثاحمل

ًبتظظ1326900 ظب اتثاحمل
ظبيتاث ظابإلت  اصبتظ219450ظ

ظا ذ ظجما ظب ات مظج96300ةظ123150
ظسمجحمل ظبيت.و ظظ1534050

 االلتزاماتظظ
ظأدا ظ  ظبإلد  ظارستحىحملتظأخذمظظظج154200ة

ظ.حملةظبيت.و ظبنتحمل ظإلرادحملشحملتظ 1379850
 رصيد املالظظ

ظ حملإلامظندحملشحملتظبنو ضنيظبةحملإلنيظعر ظبإلتىحملعدبإلىاامظبظظ375150
ظبإلىاامظب حملإلامظندحملشحملتظبنو ضنيظبنوجوزا ظةظب درمظظ
ظبنو ضنيسا حملرحملتظظ433800ظ

ظب دورمسا حملرحملتظظ753900ظ1187700
ظسمجحمل ظبإلىاامظب حملإلامظ وىحمليفظإلرىاامظبإلتىداذامظظ1562850

ظبإلد صظةظبإلىاامظب حملإلامظظج183000ة
ً.ادظبنحمل ظ 1379850 ظسمجحمل ظ

ظ
ظاتتااصظبإلىوب رظبنحملإلامظبإلسحملتىمظا يحمل  ظبإلتحملإلام:ظظظظظظظ
تشللتانظباالل حملرحملتظعرلل ظجللصءظرلل ظبنللو ضني،ظاجللصءظآخللذظرلل ظبإلوحللدةظب دوراللم،ظاةظتدللاظظ -1

ظبإلفمرظقدظاىتيذظبيترذظعر ظسا حملاظبإلوحدةظب دورام 
ا للللحمل مظستظبندحملالللل ظظتتلللللا ظساللللذبزبتظب اللللتثاحملًظ وب للللدظبإلسللللفدبتظاتوعادللللحملتظبيتالللل ر،ظا -2

ًبوظبنحملإلام   اب سحمل ذظبإليتظتفت ظع ظتا ظبيتا
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تدللداظبندحملشللحملتظبنسللدزةظستظبنللو ضنيظبةللحملإلنيظعرلل ظبإلتىحملعللدظةفصإلللمظبنفللحمل  ظبإلسللفوامظبإللليتظادضر للحملظظ -3
 هلرظبإلفمحملا 

تتللللا ظبيتدا ظ للل ظبإللللد  ظبندحملشلللحملتظبإلللليتظوظاتىلللداظأ.لللححملهبحملظإليلللذ  حملظحلللكظبات لللحملءظبإلسلللفمظظ -4
 بنحملإلام 

ًالللتظبإلتحلللحملق رظظالللت -5 رظحسلللحملبظبإلىاالللمظب حملإلالللمظندحملشلللحملتظبنلللو ضنيظبنوجلللوزا ظةظب درلللمظرللل ظات
ً يفظا ىحمليفظإلتىلداذبتظأتخل ظا سلوحمل ظظ ًاتظسعدبزظبناصباام،ظا دزظا  ظبإلىاامظبدتوب اإلدانظحكظات
ًب ظبنلو ضني،ظارسلتومظبإلذابتل ،ظارسلتومظبندحملشلحملتظظ بيتعاحملًظبنتوقدمظإلرالو ضني،ظاردلد ظزا

 رفح حمل،ظاردد ظبإلتل ر،ظاردد تظبإلدحمل دظعر ظب اتثاحملً بنتوق ظ

ًاللمظظ -6 افشلللظبإلد للصظةظبإلىااللمظب حملإلاللمظاتا للمظبإلت للمبتظبإللليتظت للذأظعرلل ظعفحمل.للذظب سللحملاتظب دتوب
 بنشحملًظسإلا حمل 

ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
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 املصادر واملراجع 
ظ
 الكتب العربية: -آ 

ًاللم -1 ًبت،ظردتوللمظعللنيظ لل ،ظبإل ودللمظظبظظ-ًقحملتللم-  للا ظظ-ستللذباار،ظأمحللدظعرللي:ظبةحملاللومظبازب  للحملدظقللذب
ظ 1992بإلسحملزام،ظبإلىحملاذةظ

ًرحمل ،ظحمادظعودظبإلدصاص:ظامذامظبةحملاومظب دورام،ظردتومظبيتجنروظبنيذام،ظبإلىحملاذة،ظ -2   1982أتوظ

  1984بإلو ذاق،ظاوا ظأمحد:ظبنحملإلامظبإلدحملرم،ظزبًظبإلف لمظبإلدذتامظإلر وحملعمظابإلفشذ،ظتماتظ -3

ًشادظعود :ظب -4   1992ةحملاومظب دورامظابإلىورام،ظبإلدبًظبجلحملردام،ظبجلاحمل ،ظحمادظ

ًا ،ظسرارلي،ظ لؤبزظعثالحمل ج:ظبإلفمذالمظابإلت والقظةظبإلفملحملاظبةحملاليبظظ -5 ححمل ت،ظعودظبإلر ا ،ظآخلذا ظةرلو
 بنوحد 

ًةظبنحملإلامظبإلدحملرم،ظبإل ودمظبإلثحملاام -6   1995عاحمل ظظظ-ح حملعي،ظحمادظأمحد:ظبةحملاومظب دورامظابازب

ولدظب لي:ظبةحملالومظبإلىورالمظااملحملاظحسلحملاتظب دورلم،ظرؤاسلمظشلوحملبظظرذعي،ظعظ-خرانظحمادظأمحدظ -7
ًام،ظ   1982بجلحملردم،ظباادفد

ًةظبنللللوبعانتظبإلدحملرللللم،ظعاللللحمل ،ظزبًظعاللللذب ظظ -8 ًي،ظرؤاللللدظعوللللدظبإلللللذمح ،ظبجلفللللحملين،ظ للللحملاذظروالللل :ظسزب بإلللللدا
  1999إلرفشذ،ظظ

وحملعللللمظابإلفشللللذ،ظظزااللللدبً،ظحماللللد:ظروللللحملزئظبنحملإلاللللمظبإلدحملرللللمظبجلللللصءظبيتا ،ظبندتلللل ظبنيللللذيظب للللدااظإلر  -9
ًام   باادفد

ًز   -10  شدذي،ظ  ايظحماوز:ظبإلذقحملتمظبنحملإلامظبإلدراحمل،ظزبًظجمد ايظإلرفشذظابإلتوعا ،ظعاحمل ،ظبيت

ًزااللم،ظعاللحمل ،ظ ودللمظأات،ظظظظ-عوللدظبن للديظعوللدظبجلراللن،ظتو اللقظحسلل :ظبةحملاللومظب دوراللم -11 بجلحملردللمظبيت
2003  

  1974بإلف لمظبإلدذتام،ظبإلىحملاذة،ظظظع حملظهللا،ظحماوزظشوقي:ظبةحملاومظب دورامظابإلىورام،ظزبً -12

ًاللللم،ظبإل ودللللمظبإلسحملزاللللم،ظزبًظبإلف لللللمظبإلدذتاللللم،ظتللللمات،ظظ -13 ًباللللمظرىحمل عوب للللم،ظحسلللل :ظبنحملإلاللللمظبإلدحملرللللمظز
1983  

ًباللمظامذاللمظاعاراللم،ظردتوللمظعللنيظ لل ،ظبإلىللحملاذةظظ -14 داللحمل ،ظحسلل ظحماللد،ظامللحملاظبةحملاللومظب دوراللم،ظز
1993  

ًاللل ،ظجلللو،،ظروالللشظظ -15 بإلثلللحملينجظتدذاللل ظا.لللضيظعولللدظبإلضتلللحمل ظأتلللوظظظظبةحملالللومظبنتىدرلللمظةبجللللصءظظ-،– 
ًا،ظرذبجدلللم:ظدالللحمل ظبإللللدا ظالللداد:ظتىلللدةظالللر حمل ظب الللدظبإلسلللر حمل ظبإلسلللدوزام،ظبإللللذ ه،ظزبًظظ بندلللحمل

  1992بنذات،ظ



139 

 

ًةظ -16   1983بنذاي،ظبإلسادظبنتو :ظبةحملاومظب دورام،ظبجلصءظبيتا ،ظردتومظبجل ءظبجلدادة،ظبنفيو

ًاوظعولللدظبإلدللللحمل ،ظشلللححملتا،ظأمحلللظ -17 دظتسلللاوين:ظبةحملاللللومظبإلىورالللمظاب دورالللم،ظبإللللدبًظبجلحملرداللللمظظحمالللد،ظ لللحمل
1985  

حمالللد،ظبإلضالللوريظحمالللد:ظأ.لللو ظبةحملالللومظب دورالللمظابةحملالللومظبإلىورالللم،ظزبًظبإلف للللمظبإلدذتالللم،ظتلللمات،ظظ -18
1988  

رذعللللللي،ظعوللللللدظب للللللي:ظبةحملاللللللومظبإلىوراللللللمظاامللللللحملاظحسللللللحملاتظب دورللللللم،ظرؤاسللللللمظشللللللوحملبظبجلحملردللللللم،ظظ -19
ًام   باادفد

بنوبعالمظبإلت  ا المظةظبإلفملحملاظبةحملاليبظبنوحلدظااالحمل نظبإلتحرالنظبإلدالي،ظرؤاسلمظظظرذعي،ظعودظب ي: -20
ًامظ   1972شوحملبظبجلحملردم،ظباادفد

  1987بنذبً،ظ اينظ  ذي:ظبإلد قمظتنيظبإلت  ا ظابنوبعامظبإلدحملرم،ظعاحمل ،ظ -21

ًبتظجحملردمظزرشق،ظظ -22   1995/1996بن حملاين،ظحمادظخحملإلد:ظبةحملاومظب دورام،ظرفشو

ًبتظظبن لللحملاين،ظحم -23 ًامظرللل ظرفشلللو ًالللمظبإلدذتالللمظبإلسلللو الللدظخحملإللللد:ظرف  الللمظبنوبعالللمظبإلدحملرلللمظإلرداإللللمظةظبجلا و
ًةظبإلثىحمل م،ظزرشقظظ   1994اعب

ًبتظظ -24 بن لللحملاين،ظحمالللدظخحملإللللد،ظب  اللل ،ظخحملإللللد:ظبقتيلللحملز تظبنحملإلالللمظبإلدحملرلللمظابإلتشلللذا ظبجلاذدلللي،ظرفشلللو
 ج 2006-2005جحملردمظزرشقظة

ًبتظجحملردلمظزرشلقظظبن حملاين،ظحمالدظخحملإللد،ظب  ال ،ظخحملإللدظ،ظراحملإللظ -25 مظت لذس:ظبةحملالومظب دورالمظرفشلو
 ج 2006ظظ–ظظ2005ة

عاللحمل ظبإل ودللمظبيتاتظظظظ–بن للحملاين،ظحماللدظخحملإلللد،ظب  الل ،ظخحملإلللد:ظبةحملاللومظب دوراللمظزبًظاب للنظإلرفشللذظظ -26
2008  

ًالللللمظ لللللو ظظ   -27 ًبتظبنفمالللللمظبإلدذتالللللمظإلرتفاالللللمظبازب بن لللللحملاين،ظحمالللللدظخحملإللللللد:ظبةحملالللللومظب دورالللللمظرفشلللللو
ًباحملتظ   2009از

  1976روا ،ظحمادظأمحد:ظت واىحملتظةظبةحملاومظب دورام،ظتماتظزبًظبإلف لمظبإلدذتام،ظظ -28

ًاسظةظامذامظبةحملاوم،ظردتومظعنيظ  ،ظ ودمظظأات،ظبإلىحملاذةظ -29   1987بإلفحمل ي،ظحماوزظبإلساد:ظز

،ظأمحلللدظ -30 ًام،ظظظظ-الللًو ًالللم،ظرؤاسلللمظشلللوحملبظبجلحملردلللم،ظباالللدفد ًجللل :ظبةحملالللومظبازب عولللدظبإلدلللحمل ،ظأمحلللدظ
1992  

  ذ،ظحرايظحماوز:ظامذامظبةحملاومظبنحملإلام،ظزبًظبإلف لمظبإلدذتام،ظبإلىحملاذة   -31

بهللللحملري،ظحمالللدظعلللحملز ظحمالللد:ظبنلللوبعانتظبإلتىداذالللمظةظق لللحملعيظبيتعالللحمل ظاب لللدرحملتظابالللت دبرحملوحملظةظظ -32
  1989جمحمل تظبإلت  ا ظاتىاارظبيتزبءظابإلذقحملتم،ظردتومظعنيظ  ،ظ ودمظ
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 رسائل الدكتوراه: -ب
ظبةحملاللومظةظ ىاللقظبا.لل  ظبنللحمل ظظبإلسللادة،ظإلارلل ظ للت -1 ًباللمظ راراللمظإلللدًا اظهللاظستللذباار:ظز

ًة،ظجحملردللمظعللنيظظ ًب ظرىدرللمظإلدراللمظبإلت للحمل ًاللحملإلمظزدتللو اب قتيللحملزيظعرلل ظبنسللتومظبإلىللوري،ظ
  1976  ،ظبإلىحملاذةظ

حم لللوب،ظروالللل ظعولللدظبإلدصاللللصظبإلشللللذتاين:ظبنوبعالللمظبإلدحملرللللمظاع قت لللحملظا  للللمظب قتيللللحملزام،ظظ -2
ًب ،ظد   1971رامظب ىوو،ظجحملردمظعنيظ  ،ظبإلىحملاذةظًاحملإلمظزدتو

 الدارسات والتقارير والدورايت واملنشورات: -ج
بندللحملامظبةحملاللوامظبإلداإلاللمظإلرى للحمل ظبإلدللحملاظظظظ-2008زإلاللنظب  للحملزظبإلللدا ظإلراححملاللونيظإلدللحملاظظ -1

  2008عاحمل ظظ-باا ظبإلدذيبظإلراححملاونيظبإلىحملاواانيظ–جظIFACة

ًة،ظظبإلشللللحمل دي،ظجلللل  :ظبنوبعاللللمظبإليللللضذامظدللللل -2 زبةظإلرت  للللا ظابإلذقحملتللللم،ظجمللللحمل ظبنللللحمل ظظابإلت للللحمل
  1980تشذا ظبيتا ،ظ

ًةظبإلوحللللو ظظ -3 ًاللللم:ظبنللللوبعانتظب دوراللللمظةظبإلللللدا ظبإلفحملراللللمظسزب بنفماللللمظبإلدذتاللللمظإلردرللللواظبازب
ًام،ظعاحمل   ًباحملتظةظبنفمامظبإلدذتامظإلردرواظبازب  ابإلد

ًاللم:ظبإلفمللحملاظبةحملالليبظبنوحللدظإلرللدظ -4 ا ظبإلدذتاللمظداللحملظأقذتللاظبإلفللداةظظبنفماللمظبإلدذتاللمظإلردرللواظبازب
ًز  1980بإلدراامظةظتوا ظظ  ،ظعاحمل ،ظبيت

رللللوبة،ظحماللللد:ظامللللحملاظتووالللل ظبنوبعاللللمظبإلدحملرللللم،ظتللللذانر ظبإلت  للللا ظبنللللحمل ،ظبند للللدظبإلدللللذيبظظ -5
  1989إلرت  ا ،ظبإلدوا ظ

ًةظبنذدصاللمظإلراوبعاللم،ظبإلتىسللارظبإلفا لليظظ -6 ًةظبنحملإلاللمظةظبإلىللحملاذة،ظق للحمل ظبنوبعاللمظبإلدحملرللم،ظبازب اعب
  1990ات دبرحملتظاساذبزبتظبنوبعامظبإلدحملرم،ظبإلىحملاذة،ظ 

ًام،ظااث لللللقظسعلللللدبزظب  تلللللنيظظظظ-زرشلللللقظظ-اائلللللمظ  لللللا ظبإلداإللللللم -7 ًالللللمظبإلدذتالللللمظبإلسلللللو بجلا و
ب اساتنيظب حملرسمظابإلسحملزامظإلرتفاامظب قتيحملزامظاب جتاحملعامظرل ظبإلفالحملدنظبنسلت درم،ظظ

ًبتظاائمظ  ا ظبإلداإلم   رفشو

ًام:ظقحملاو ظب  مظب اسامظبإلدحملشذة زرشق،ظبجلظ-اائمظ  ا ظبإلداإلم -8 ًامظبإلدذتامظبإلسو  ا و

ًةظعللل ظ.لللفداوظبإلفىلللدظبإللللدا ظة -9 ًبالللحملتظابإلفشلللذبتظبإليلللحملز بإلفملللحملاظبندلللد ظظظظ-ج2001بإلد
 جظ GFSإلتيفا ظب سحملاتظب دورامظة

ًةظع ظجمر ظردحملامظبةحملاومظبنحملإلامظ -10 ًاذظبإليحملز   FASBبإلتىحمل

ًةظع ظجمر ظردحملامظبةحملاومظب د -11   GASBورامظبإلفشذبتظبإليحملز
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ًبتظاائلللللمظبيترلللللرظبنتحلللللدةظةتيلللللفا ظب سلللللحملاتظب دورالللللمظاب سلللللحملاتظبإلىورالللللمظظ -12 رفشلللللو
ًمظعحملاظظ-بيتررظبنتحدةظظ–اتيفا ظبإلو حمل  جظ   2000ااواو

ردتللللل ظبةحملالللللومظبإلدلللللحملاظةظبإللللللو  تظبنتحلللللدةظظظظ-جGAOردلللللحملامظبنذبجدلللللمظب دورالللللمظة -13
  2003بيترذادام،ظس.دبًظعحملاظ

 بالغات والقرارات والتعليمات والتعاميم:القوانني واملراسيم وال -د
ًقرظة -1   ظظ2006جظإلدحملاظ54بإلىحملاو ظبنحمل ظبيتاحملايظبإليحملزًظانذاواظبإلتشذاديظ

ًقلللللرظة -2 ًةظبةرالللللمظاتددا تلللللاظا  حتلللللاظظظظ1971جظإلدلللللحملاظظ15بإلىلللللحملاو ظ بنتللللللا ظقلللللحملاو ظبازب
ًقرظة ًةظانذاواظ ًاتظ2297بإلتفضا امظبإليحملز   28/9/1971جظات

ًقرظة -3 ًامظبةرام ظظ1994حملاظظجظإلد1بإلىحملاو ظ  بنتلا ظبإلىحملاو ظبنحمل ظإلروحدبتظبازب

ًقرظة -4  بنتلا ظسحدب ظبجل حملعظبنذدصيظإلرذقحملتمظبنحملإلامظ ظظ2003جظإلدحملاظ64بإلىحملاو ظ

ًقلللللرظة -5 اتددا تلللللا،ظتشللللل ظبنوبعالللللمظبإلدحملرلللللمظإلرداإللللللمظا  حتلللللاظظظظ1973جظإلدلللللحملاظظ53بإلىللللحملاو ظ
  1987رمام،ظبهلائمظبإلدحملرمظإلشؤا ظبن حملت ظبيتظ-بإلىحملاذة–بإلتفضا امظظ

ام،ظة -6 ًةظةظبجلذادةظبإلًذ  ج 2005-1960قوبانيظبنوبعانتظبإلدحملرمظإلرداإلمظبنفشو

 ج 2003-1980قوبانيظق  ظحسحملاتظبنوبعامظبإلدحملرمظإلرداإلمظع ظأعوباظة -7

ًقرظة -8  بنتلا ظسحدب ظشذدحملتظبااشحملءبتظبإلدحملرم ظظ1976جظإلدحملاظ1بإلىحملاو ظ

ًةظبنحملإلا -9 ًي،ظاعب  م جماوعمظبإلتشذا ظبإللذايبظبإلسو

ًقرظة -10 ًجي ظظ1961جظإلدحملاظ1232بإلىذبًظتىحملاو ظ  بنتلا ظتفمارظبإلدا ظبإلدحملاظب حمل

ًقرظة -11 ًاتظ51بإلىحملاو ظ  بنتلا ظامحملاظبإلدىوزظإلرداإلم ظظ9/12/2004جظات

ًقرظة -12  تشل ظبنؤاسحملتظبإلدحملرمظدبتظبإل حملت ظب قتيحملزي ظظ2005جظإلدحملاظ2بإلىحملاو ظ

ًقرظة -13 ًاتظ23بإلىحملاو ظ  بيتاحملاي بنتلا ظقحملاو ظبإلفىدظظظ17/3/2002جظات

ًقلللللرظة -14 ًالللللتظظ89بنذالللللواظبإلتشلللللذاديظ اتددا تلللللاظبنتللللللا ظسحللللللدب ظظظظ13/7/1957جظات
 .فداوظبإلدا ظبإلدحملاظب حمل  

ًقلللرظة -15 ًقلللرظةظظ1961جظإلدلللحملاظظ87بإلىلللحملاو ظ ظظ1962جظإلدلللحملاظظ55بندلللد ظانذالللواظبإلتشلللذاديظ
ًا ظبا حمل ام   بنتلا ظةوانظقذاهظبنشحمل

ًقرظة -16 ًاتظ57بنذاواظبإلتشذاديظ   ظش حملزبتظب اتثاحملً تشلظظ27/1/1970جظات

ًقلللللللرظة -17 ًامظةظظظظ1977جظإلدلللللللحملاظظ22بنذالللللللواظبإلتشلللللللذاديظ تشلللللللل ظتسلللللللدادظرسلللللللحمل حملتظالللللللو
 بنؤاسحملتظابهلائحملتظبإلدذتامظابإلداإلام 

ًقرظة -18 ًاتظ25بنذاواظبإلتشذاديظ  بنتلا ظتذانر ظبإلدانظبإلشديب ظظ14/2/1966جظات
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ًقلرظة -19 ًقللرظةظظ1969جظإلدللحملاظظ182بنذالواظبإلتشللذاديظ ظظ1981اظظجظإلدللحمل24بندللد ظاإلىلحملاو ظ
 بنتلا ظسحدب ظبهلائمظبنذدصامظإلرذقحملتمظابإلتضتاش 

ًقرظة -20 ًةظبنحملإلام ظظ1977جظإلدحملاظ1684بنذاواظ  بنتلا ظر مظاعب

ًقللرظة -21 بنتلللا ظبإلفمللحملاظبةحملالليبظابنللحمل ظإلر ائللحملتظبإلدحملرللمظظظظ2007جظإلدللحملاظظ488بنذاللواظ
ًي   دبتظبإل حملت ظبازب

ًقللللرظة -22 إلراؤاسللللحملتظبإلدحملرللللمظدبتظظظظبنتلللللا ظبإلفمللللحملاظبنللللحمل ظظ2007جظإلدللللحملاظظ489بنذاللللواظ
 بإل حملت ظب قتيحملزي 

ًقلللرظة -23 بنتللللا ظبإلفملللحملاظبةحملاللليبظإلراؤاسلللحملتظبإلدحملرلللمظدبتظظظظ2007جظإلدلللحملاظظ490بنذالللواظ
 بإل حملت ظب قتيحملزي 

ًقلللرظة -24 بنتللللا ظز لللرتظبإلشلللذامظبإلدحملرلللمظإلر  لللحملتظبإلدحملرلللمظةظظظظ2004جظإلدلللحملاظظ450بنذالللواظ
 بإلداإلم 

ًقللللللرظة -25 ًةظبنحملإلاللللللمظ ًاللللللتظظ8/53-/ب19تلللللل غظعللللللحملاظاعب بنتلللللللا ظظظظ165/3/1971جظات
ًاللللللدظبإلضللللللوب اظاةواللللللنظظ تدرااللللللحملتظرللللللوبعانتظبنؤاسللللللحملتظدبتظبإل للللللحملت ظب قتيللللللحملزيظاتو

ًام   بإلداراحملتظب اتثاحمل

ًقللللرظة -26 ًبءظ جماللللمظجمرلللل ظبإلللللوع ًاللللتظظ2793/15-89تلللل غظ تشللللل ظظظظ21/7/1977جظات
ًبتظظظظ1978 رلللل ظسعللللدبزظرشللللذا ظبنوبعاللللمظبإلدحملرللللمظإلرداإلللللمظإلدللللحملاظظ رلللل ظبإلفاللللحملدنظاب اللللتاحمل

 بن روتم 

ًقلللللرظةتللللل غظظ -27 ًةظبنحملإلالللللمظ ًالللللتظظ8/2-/بظ 29اعب تشلللللل ظبإلفضىلللللحملتظظظظ24/6/1978جظات
ًام   ب اتثاحمل

ًقللللللرظة -28 ًةظبنحملإلالللللمظ ًالللللتظظ22111/1تللللل غظاعب بنتللللللا ظأالللللل ظظظظ30/8/1984/ابجظات
 سعدبزظبنوبعانتظبإلتىداذامظجل حملتظبإلى حمل ظبإلدحملاظب قتيحملزي 

ًيظإلدلللللحملاظظ -29 ًةظبنحمل-1989تللللل غظسعلللللدبزظرشلللللذا ظروبعالللللمظبااضلللللحملوظبجللللللحمل ًقلللللرظظتللللل غظاعب إلالللللمظ
ًاتظظ25/1-30080ة  ابإلفاحملدنظبنذ ىمظتا ظظ12/9/1988جظات

ًقلللللرظظظظ-1990تللللل غظسعلللللدبزظرشلللللذا ظروبعالللللمظعلللللحملاظظ -30 ًبءظ جمالللللمظجمرللللل ظبإللللللوع تللللل غظعلللللحملاظ
ًاتظظ3835/15-/ب47ة   27/8/1989جظات

ًقللرظظ -31 ًةظبةراللمظ ًةظبازب ًاللتظظظظ3/2/ا/8/61تلل غظاعب بنتلللا ظتووالل ظظظظ21/2/1987ات
ًةظبةرا  م ظظظروبعانتظاحدبتظبازب

ًقللرظة -32 ًالتظظ325قلذبًظبإلىاللحملزةظبإلى ذاللمظ بنتلللا ظسحللدب ظبنللوبعانتظظظظ12/11/1977جظات
 بنستىرم 
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ًقللرظظ -33 ًبءظ ًاللتظظ4قللذبًظجمرلل ظبإلللوع بنتلللا ظاىللنظبختيحمل.للحملتظبنذبدللصظظظظ27/9/1981/اظات
 بإلثىحمل امظستظجمحملإل ظبندافم 

ًقللللرظة -34 ً للللا ظبارلللل ظبيتعرلللل ظإلرت  للللا ظ ظظبنتلللللا ظزإلاللللنظبإلتىللللوةظظظ1974جظإلدللللحملاظظ1قللللذبًظ
ًام  ًا ظب اتثاحمل  بنود يظإلراشحمل

ًقلللرظظ -35 بنتللللا ظاملللحملاظاقوبعلللدظااسللل ظب الللت مظظظظ1976/اظإلدلللحملاظظ569قلللذبًظاعالللذظبنحملإلالللمظ
 إلأل.و ظبإلثحملتتم 

ًقللللرظظ -36 ًاللللتظظ1181قللللذبًظاعاللللذظبنحملإلاللللمظ بنتلللللا ظامللللحملاظبنسللللتوزعحملتظظظظ4/10/1969/اظات
ًي   إلر ائحملتظبإلدحملرمظدبتظبإل حملت ظبازب

ًقلللرظة -37 بنتللللا ظزإلالللنظعفلللحملاا ظبإلوفلللوزظإلراوبعالللمظظظظ1984اظظجظإلدلللحمل1215قلللذبًظاعالللذظبنحملإلالللمظ
ًقلللللرظة ًةظبنحملإلالللللمظ ًالللللتظظ25/1-/بظ 26بإلدحملرلللللمظإلرداإللللللمظبإليلللللحملزًظةوجللللل ظتللللل غظاعب جظات

ًقللللللللللللرظظظظ10/6/1984 ًاللللللللللللتظظ1170ابندللللللللللللد ظةوجلللللللللللل ظقللللللللللللذبًظاعاللللللللللللذظبنحملإلاللللللللللللمظ /اظات
21/7/1986  

ًقللرظظ -38 ًاللتظظ4880قللذبًظاعاللذظبنحملإلاللمظ ظظبنتلللا ظتدللدانظتووالل ظبنوبعاللمظظ20/9/2001/اظات
 بإلدحملرمظإلرداإلم 

ًقللللرظة -39 ًجاللللمظ ًةظب حمل ًاللللتظظ16قللللذبًظاعاللللذظب قتيللللحملزظابإلت للللحمل بنتلللللا ظظظظ10/3/1966جظات
 ،ً  بإلفمحملاظبةحملايبظبنوحدظإلرايحمل

ًقرظة -40 ً ظبإلدالنظظظظ1966جظإلدحملاظظ13قذبًظبإلر فمظبإلدراحملظإلردانظبإلشديبظ بنتلا ظ دادظر لحمل
 بإلشديب 

ًقللللرظة -41 ً للللا ظبهلائللللمظبنذدصاللللمظإلرذقحملتللللمظابإلتضتللللاشظ ًاللللتظظظظجظا20قللللذبًظ ظظ20/10/1975آظات
 بنتلا ظخ مظبإلتفساقظتنيظبجل حملعظبنذدصيظإلرذقحملتمظاتنيظبهلائمظبنذدصامظإلرذقحملتمظابإلتضتاش 

ًقللرظة -42 ًةظبنحملإلاللمظ ًاللتظظ2302قللذبًظاعب تشللل ظتفمللارظالل نظعىللوزظظظظ11/10/1961/اجظات
ًجيظاداضامظرسدا   بإلدا ظبإلدحملاظب حمل

ًقلللللللرظة -43 ًالللللللتظظ1061قلللللللذبًظاعالللللللذظبنحملإلالللللللمظ ًقلللللللرظظ،ظظ11/9/1969/اجظات بندلللللللد ظاإلىلللللللذبًظ
ًاتظظ1017ة  تشل ظ دادظرحملاامظبإلضوب اظب قتيحملزام ظظ27/7/1970/اجظات

ًقللللرظظ -44 ًاللللتظظ347قللللذبًظاعاللللذظبنحملإلاللللمظ بنتلللللا ظبإلفمللللحملاظبنللللحمل ظإلوحللللدبتظظظظ6/3/1972/اظات
ًةظبةرام   بازب

ًقلللللرظة -45 ًةظبنحملإلالللللمظ ًةظتلللللو غظاعب ًجالللللمظادضحملإلت لللللحملظبإليلللللحملز -/بظ 11تدراالللللحملتظبإلدىلللللوزظب حمل
ًاتظ8/53   28/1/1975جظات
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ًقللرظة -46 ًةظبنحملإلاللمظ ًاللتظظ25/1-3483تداللارظاعب ةقاللوزظس وللحملتظبإلضللحمل اظظظظ6/2/1984جظات
ًياسظبيترلللللوب ظةظب سلللللحملاتظب تحملرالللللمظظ بنتلللللحمل ظاحسلللللحملاتظبإلتدلللللوا ظبإلذأًلللللحمل ظاتدلللللدانظ

 إلراؤاسحملتظابإلشذدحملتظابنفش تظبإلدحملرمظدبتظبإل حملت ظب قتيحملزيج 

ًقرظة -47   10/3/1987ًاتظ/ ظزجظات1262/1تدرااحملتظاائمظ  ا ظبإلداإلمظ

ًةظبنحملإلالللللللللمظة -48 ًالللللللللتظظ25/1-16501تدراالللللللللحملتظاعب ظرللللللللل ظظظظ11/5/1988جظات ةتلللللللللدءبظيف
ًةظعحملاظ  ج 1988حسحملاتظزا

ًقرظة -49 ًةظبنحملإلامظ ًاتظظ8/3-21107تدرااحملتظاعب   22/9/1978جظات

ًقلرظة -50 ًةظبةرامظ ًةظبازب ًالتظظ13/62/2/1/4تدرااحملتظاعب بنتللا ظظظظ22/9/1984جظات
  وبت  حمل أا ظسعدبزظبنوبعامظبنستىرمظاظ

 اائمظ  ا ظبإلداإلم ظ- حملدنظسعدبزظب  مظبإلسفوامظ-ج6اظظظ5بإلو اىتحمل ظة -51
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