
 المحاسبه الحكوميه

 المفاهيم االساسية في المحاسبة الحكوميةالمحاضرة االولى  •

 تعريف المحاسبة الحكومية

الصادرة عن سلطة بأنها مجموعة  القواعد واألسس  تعريف المحاسبة الحكوميةيمكن 
لتنظيم الوحدات الخدمية  والخارجة مركزية لتنظيم وتسجيل حركة االموال الداخلة

العامة الممولة مركزية والرقابة على تلك االموال وتقديم الكشوفات الشهرية والسنوية 
  .عنها 

عملية اثبات حركة االموال الداخلة بأنها  تعريف المحاسبة الحكوميةكما انه يمكن 
ء الى او صرف االموال الخارجة للواحدات الحكومية الغير هادفة للربح في ضو 

التشريعات النافذة واعداد التقارير الدورية عن تلك العمليات ونتائجها وتقديمها الى 
 .الجهات المختصة

   الحكومية المحاسبة أهداف 

 :يلي ما تحقيق إلى الحكومية المحاسبة تهدف

تثبيت التصرفات المالية وما يتعلق بها للوحدات الحكومية بمجموعة دفترية -1
 .طاء نتائج موحدة متجانسة تؤدي الى اع

الرقابة على االموال العامة للتحصيل والدفع وقت ما محدد لها قانونًا وكشف  2-
 . ومنع التالعب بتلك االمول 

توفير البيانات والمعلومات التي تساعد على متابعة تنفيذ الموازنة لمقارنة 3 -
التدفقات واالستخدامات للالموال العامة وتحديد االنحرافات واتخاذ القرارات بالوقت 

 . المناسب 



اعطاء صورة واضحة عن المركز المالي في نهاية السنة المالية وبيان مقدار -4
  .دولة العجز والوفر المتراكم لل

تقديم البيانات الضروريه للمخطط المالي تمكن من رسم السياسات الماليه -5
 .المستقبليه ومن ضمنها اعداد الموازنه العامه للسنه الماليه المقبله

مساعده الجهات االقتصاديه في تحليل البيانات  العاده توزيع الدخل القومي بين -6
 .الفئات المختلفه للمجتمع

 بة الحكوميةاهمية المحاس

تساعدها  ةمختلفتبرز اهميه المحاسبه الحكوميه في تقديم البيانات الماليه الى جهات 
في اداره اعمالها والتصرف في اتخاذ القرار المناسب في مجال عملها ويمكن ان 

 تلخص ذلك بما يلي

التشريعية بواسطة تقديمها جداول في للسلطة  ةالضروريتوفير البيانات الماليه -1
لمصروفات وااليرادات متمثلة بخالصة حساب قياس النتيجة وقائمة المركز المالي ا

والتي تحتاجها هذه السلطة لغرض مراقبة اعمال السلطة التنفيذية التي تكون ملزمة 
بالعتمادات المصدقة ضمن الموازنة العامة وكذلك مسؤولة عن تحصيل االيرادات 

 .وفق القوانين النافذة

 ةرقابب ةالموازنعن تنفيذ قانون  ةالمسؤول ةيذيالتنف ةللسلط ةمالي توفير بيانات-2
 .اعمال منتسبيها و اتخاذ القرار في تعديل االنحرافات في الوقت المناسب  ةمتابعو 

صوره للمستثمرين لتوجيه  ةوالتخطيطي ةالفعليتعطي ارقام المحاسبه الحكوميه -3
والخطط المعتمده والمقرر تنفيذها  ةللدولالمركز المالي  ةمعرفاستثماراتهم بعد 

 .للمستقبل



  

لالقتصاديين في تحليل النشاط الحكومي  مفيدةمعلومات  ةالحكوميتقديم البيانات -4
معرفه مساهمه القطاعات  امكانيةوحجمه مقارنه مع النشاط الخاص اضافه الى 

 .المختلفه في تكوين راس المال على المستوى القومي

بيانات الدوله الماليه التي يقدمها النظام المحاسبي الحكومي في فئه تخدم -5
في دعم البحوث في  ةواالقتصادي ةوالمحاسبيالباحثون في تعزيز دراساتهم الماليه 

 .تتمكن من تطور المجتمع ةحقيقي بأرقامهذا المجال 

 خصائص المحاسبة الحكومية 

وحدات الجهاز االداري للدولة يتميز النظام المحاسبي الحكومي المطبق في 
 :بخصائص عدة اهمها 

ان النظام المحاسبي الحكومي نظام موحد يطبق في وحدات الجهاز الحكومي -1
الدليل المحاسبي ,يتضمن هذا التوحيد تصميم السجالت والدفاتر و  ,جميعها 

 في والتبويب والتصنيف والتسجيل والتحليل والعرض ةالمستخدمواالساليب الفنيه ,
 .والقوانين والتعليمات النافذة 

ال يهدف النظام المحاسبي الحكومي في وحدات الجهاز االداري للدولة الى _ 2
قياس الربح او عرض المركز المالي من موجودات ومطلوبات لذا فليس هناك 

 ةمقابل مبدأوالمخصصات كما في  االحتياطيحساب لراس المال او االندثار او 
 .االيرادات بالنفقات بمفهومه المحاسبي غير وارد اطالقا

ال توجد عالقة بين التحصيل و السداد في ما يتعلق بالقروض طويلة االجل  -3
اذ يتم ادراج  ةمستقل ةموازنبوارتباط كل حدث   ةالمالينظرا لالستقالل الفترات 



في الفترات التي القرض في فتره الحصول عليه كايرادات و يتم ادراج التسديدات 
 .تدفع فيها كمصروفات

االيرادات والمصروفات او االساس المختلط  ةمعالجيطبق االساس النقدي في  -4
 ةالموازنلتنفيذ  ةبالنسب ةالماليفترات البالنسبه للمصروفات وذلك تطبيقا لمبدا استقالل 

 .ة للدول ةالعام

جوانب القصور الناتجه عن ذلك  ةولمعالجلتطبيق االساس النقدي  ةنتيج -5
التي ال  ةالدولعلى اموال وحقوق  ةالمحافظبهدف  ةاحصائيتستخدم دفاتر وسجالت 

 .ةالنظامي ةالمحاسبيتظهر في الدفاتر والسجالت 

 متطلبات تصميم النظام المحاسبي الحكومي

 :ة االتياالعتبارات  ةمراعايقتضي عند تصميم النظام المحاسبي الحكومي 

الموازنة التبويب المستخدم في  منسجما مع يكون النظام المحاسبي الحكومي ان-1
  والنظام المحاسبي الحكومي ةالموازنبين عناصر  ةالوثيق ةالعالق بسبب,ةلدولل العامة
 . نتائج التنفيذ الفعلي هموجببمعيارا تقاس  نةالمواز 

برامج والمشروعات لل التنفيذ السليمفي  ةمساعد ةادا يالمحاسبالنظام ان يكون  -2
التي تسمح بالقياس والتحليل  ةواالقتصادي ةالماليعلى توفير النتائج  قادرو  ةالحكومي

االحتفاظ بالموجودات من كفاية المستمر للبرامج والحكم على مدى كفاءتها والتحقق 
 .ة المختلف ةاالداريالمسؤولين التنفيذيين في المستويات  ةذمالتي تودع في  ةالعام

في تصميم النظام وان تكون اجراءات التدقيق  ةالداخلي ةالرقاباحكام نظام  ةمراعا -3
وظروف العمل في الوزارات واالدارات  ةوطبيعبحيث تتناسب  ةفعالالداخلي 
 .ةالحكومي



الغراض التحليل  ةالالزمان يكون النظام قادرا على توفير البيانات والمعلومات  -4
وتنفيذها على المستوى القومي وتسهيل اعداد  ةالمالياالقتصادي وتخطيط السياسات 

 .ةالقوميتقديرات الدخل القومي والحسابات 

 ةالماليمن المستندات والسجالت  ةمجموعان يستخدم النظام المحاسبي  -5
 متناسقةعلومات م بإنتاجهم يسما ب ةالحكوميفي جميع الوحدات  ةموحد ةواالحصائي

 .ةالخارجي ةالرقابومنظمه تسهل مهام 

حسابات التكاليف التي بان يكون النظام قادرا على توفير نظام فرعي خاص  -6
 ةلمساعد ةاالقتصادي ةالوحدالتي تقدمها  ةالخدممن  ةحداالو  ة الوحدةكلفتوضح 

وما هي  ةممكن ةتكلف بأقلتنفذ  ةالخدما  اذا كانت هذه مفياالدارات على الحكم 
 .التي تنفذ بها ةالكفاء ةدرج

 

 



 المحاضرة الثانية

خصائص الوحدات الحكومية اثر التشريع على النظام المحاسبي الحكومي 
 والفرق بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية 

  :خصائص الوحدات الحكومية  •

 : التهدف لوحدات الحكومية الى تحقيق االرباح  -1 •

تقديم لخدمات العامة من اجل عادة لمشروعات ااذ تخصص الموارد  •
د عليها دون افر سلعة او خدمة ضرورية للمجتمع ويلزم حصول اال

وبناًء على ذلك التحقق مشروعات ,على الدفع  المقدرةالنظر الى 
مقابلة بين المصروفات  ومن ثم التجري الخدمات العامة ايرادات

 .  النشاطلمعرفة نتيجة  وااليرادات

 : الحكومي  غياب حافز المنافسة في مجال النشاط الخدمي-2 •

اجل  جهداقصى الى بذل تهدف في قطاع االعمال المنافسة  ان
تخفيض ل فضال عن وسائل بتقديم افضل خدمة وذلك زبون الكسب 
وحتى ال تتوقف عن مزاولة نشاطها , كأحد عناصر المنافسةالكلف 

مزايا الالتتوفر عندما اليغطي سعر المنافسة الكلف غير المرشدة و 
االنشطة الحكومية اذ يندر تنافس  مجال المنافسة فيالتي تحققها 

 . هذه االنشطة مع بعضها ويصعب خلق منافسة 



التوجد عالقة مباشرة بين االيرادات والمصروفات في الوحدات  -3 •
 :الحكومية 

دون مقابل او  مجانا اوتقدم الوحدات الحكومية خدماتها للجمهور  •
هة اخرى التوجد ايرادات مقابل رمزي ليس له عالقة بالكلفة ومن جب

 . تقديم الخدمات في هذه الوحدات مقابل 

 : تخضع الوحدات الحكومية لقيود قانونية  -4 •

الوحدات الحكومية وفق تخصيص اعتمادات مالية انشطة ل تمو  
وبأشراف االدارة المالية للجهاز احتياجاتها لهذه الوحدات في ضوء 

وتراقب السلطة التشريعية سالمة تخصيص الموارد . الحكومي 
النشطة الجهاز الحكومي ومن ثم يخضع استخدام الوحدات 

الحكومية لهذه الموارد الى مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم 
انفاق الوحدات الحكومية لتخصيصاتها كما تنظم الحاالت التي 

ات المتبعة لتحقيق تتجاوز فيها الوحدات هذه التخصيصات واالجراء
  .ذلك 

 اثر التشريع على النظام المحاسبي الحكومي 

حيث تحدد احكام التشريعات  قوانين والتعليمات والقيود التي يتوجب على 
المحاسب االلتزام بها عند القيام بالعمل سواء عند الصرف او القبض الي 

ك الن لذلمبلغ وال يمكن بأي حال من االحوال تجاوز هذه التشريعات 



ها اثر مباشر على المحاسبه الحكوميه يبرز من خالل االتي التشريعات ل
: -

 .مستند صرف او قبض او غيرها :ةالمحاسبيتوحيد نماذج المستندات  -1

وطرق العمل عنصر مهم من  :ة المحاسبيتشابه انواع السجالت  -2
عناصر نجاح العمل المحاسبي في ادارات الدولة اذ يساعد من الناحية 

 .االدارية في تحديد عدد موظفين حسابات المطلوب الدارات الدولة 

لضمان الدقه في العمل المالي  : المحاسبيةتوحيد المصطلحات  -3
بية كافه ذات والمحاسبي يقتضي عن تكون المصطلحات المالية والمحاس

معنى واحد و تستخدم بشكل موحد في جميع الوحدات لتسهيل عمليه 
 .الرقابه ولسهولة اعداد الحساب الختامي للدولة 

 الحساباتانواع بالحكومي  المحاسبيتقيد  : تجانس انواع الحسابات -4
حسابات ال المركزية في فتحالتي تفتح و ان يتبع القواعد واالجراءات 

 ة موحدة تعرضحساب لضمان استخراج  خالص لك مفهوم و وانواعها
 .المالية للدولة ككل نتائج المعامالت 

من اهم واخطر  الماليةالصالحيات تعد : ة توحيد الصالحيات المالي -5
ان المالي واالداري اهتماما بالغا بها اذ  ان يولي الموظفينبغي و المواضيع 

ينشأ تجاوز الصالحيات  اما, تسوية قيودب المحاسبي يمكن تعديله أالخط
واحالته الى الى تجريم الموظف وربما تنتهي المخاطر من  عنها الكثير

 .المحاكم 



 المالية والمحاسبة الحكومية المحاسبةالفرق بين 

- : الشبه وجها

النظام المحاسبي المالي  و ان كل من النظام المحاسبي الحكومي -1
 .يطبق نظريه القيد المزدوج في اثبات العمليات

 .يالنظامين يستخدم وحده النقد وحده قياس محاسب الك -2

ان القوة النظامين مفترضين  يطبق في كال ةالتاريخي ةالكلف أبدم ان -3
 .ال تتغيرثابتة للنقود الشرائية

التحقق والدليل  أمبدفي  ةالمالي ةالمحاسبمع  ةالحكومي ةالمحاسبتتفق  -4
 .بالدفاتر ةالمقيدالعمليات  ةصحالموضوعي اثبات 

السليم  بالتبويعلى دليل الحسابات لغرض  ةالمالي ةالمحاسبتعتمد  -5
هيكل )محاسبي موحد يطلق عليه دليل لحساباتها و كذلك تعتمد على 

 (متوافق مع دليل الحسابات الدوليال ةالدولحسابات 

 االختالفاوجه 

,  االستحقاق المعدلاساس ,اساس االستحقاق ) :ةالمحاسبياالسس -1
االساس النقدي  ةالحكومي ةالمحاسبحيث تطبق   (المعدل النقدياالساس 

 .ةالمخصصاالموال  لى نظريةا ستناداا

 حاالت تستدعي الخروج عن هذا االساس  ما عدا 



 ةالمعادمعامالت الرواتب  - أ
 معامالت االمانات   - ب
 ايرادات النفط  - ت
 ةالعام ةبالخزينالجزء الخاص  ةالعامارباح الشركات  - ث

المنشات الهادفه للربح تقويم ان اعداد الموازنات في  :اعداد الموازنات-2
على االستخدامات ثم القيام بتوزيع هذه الموارد  ةالمتوقعبتقدير الموارد 

 أيبداذ ,في ان الوضع مختلف  ةالعام ةالموازناما عند اعداد  ةالمختلف
ثم تقدير وتدبير  ومنوحدات االنفاق العام ل ةالمطلوببتقدير االستخدامات 

 .لمقابلتها ةالالزمالموارد 

على تعتمد للربح  ةالهادف ان الوحدات االقتصادية :ة رارياالستم مبدأ-3
 اما,محدد غير مشروع الى اجل ال عمليات االستمرارأي  ةاالستمراريفرض 

وان المصاريف  ةسنويب تأخذ غير الهادفة للربح الوحدات الحكوميه 
 .ة المالية السنبنهاية ينتهي  ةالمحاسبي ةللوحدتخصيص ال

ات يالى الربح بتكوين االحتياط ةالهادف ةاالقتصاديتقوم الوحدات  -4
 ماا ,والحذر ةالحيطقيد ل اً تطبيق ةالطارئالحاالت  ةلمواجهوالتخصيصات 

 :لسببين ةالسياستطبيق هذه لفي الوحدات الحكوميه فال مجال 

 .ةالحكوميالوحدات  المال لدىس أر عدم وجود مفهوم -أ

 .ةمتجدد ةنقديمن موارد  ةالدول هتعد بما اً مقدمان حجم النشاط محدد -ب



النها تطبق اساس بالتسويات الجردية تقوم الوحدات الهادفه للربح  5
في اثبات عملياتها المالية ولمقابلة المصروفات بااليرادات خالل االستحقاق 

 اثبات تطبق االساس النقدي في ةالحكوميالوحدات  اما,السنة المالية 
 .لذلك ال توجد تسويات بهذا الصدد المالية معامالتها

 

 



 المحاضرة الثالثة

 النظريات التي تحدد القدرة االنفاقية للوحدة الحكومية

 (المشروع اصحابنظرية ) المال راس نظرية -1

 فلم ,االشخاص شركاتو ,الفردية المشروعات الوقت الذي ظهرت فيه في عشر التاسع القرن في النظرية هذه ظهرت

 تحملهاي وااللتزامات المشروع صاحبل ملك الموجودات ان اذ المالك شخصيه المشروع شخصيه بين فصل هناك يكن

  سالبة او جبةمو عناصر تمثل هفقاتن المشروع ايرادات فان وبالتالي المشروع صاحب يمثل المال راس حساب وان ,هاتبذ

 الهادفة غير الحكومية الوحدات على للتطبيق تصلح ال النظرية هذه ان( مشروعال اصحاب حقوق) المال راس حسابل

 :المحاسبية وفقا لهذه النظرية  واالسس المفاهيم ياتي ما وفي لديها المال راسل مفهوم وجود لعدم ذلك و للربح

 المعادلة المحاسبية

 المطلوبات - الموجودات = (المال راس) القيمة صافي-

 وعرالمش اصحاب حق = المطلوبات - الموجودات

 :ةاالتي الفرضيات على نظريهتعتمد هذه ال

 (.المشروع مالك) الشركاء بين ةالتعاقدي ةالعالق هو مشروع  الي الرئيسيان المحور -أ

 ترسم ان المشروع ةادار على ولذلك وعالمشر صحابال ممكنه ارباح اكبر تحقيق هو مشروع اي من الهدف ان -ب

 .ذلك لتحقيق ةالزمال سياساتال

 .االموال شركات في ةالملكي عن ةمنفصل ةاالدار تكون بينما المشروع اصحاب يتوالها المشروع ةادار ان -ج

 .ة للمشروعمملوك وليست صحابهال ةجماعي ةملكي ةمملوك المشروع موجودات ان -د

 .المشروع على وليس اصحابه على جماعيا التزاما تعد المشروع مطلوبات ان -ه

 

 (ة المعنوية الشخصي) االيرادات ةنظري -2

 التي االموال شركات النتشارة نتيج العشرين القرن واوائل عشر التاسع القرن من االخير الجزء ةالنظري هذه ظهرت

 هذه وفق على ةالمحاسبي ةالوحد تعد و المساهمين شخصيه عن ةالمستقل ةالمعنوي ةالشخصيب لها العالم دول قوانين اعترفت

 ةاالقتصادي الموارد تمثل ةالنظري هذه وفق على الموجودات نا كما .مالكها عن الكيان ةمستقل ةمعنوي ةشخصي ةالنظري

 اي ذاتها ةالوحد على االلتزامات تمثلف الخصوم اام ,هامالك عن ة مستقلةمعنوي ةشخصي باعتبارها ةالوحد تملكها التي

 بالخصوم عليهم يطلق نوالذي(  االسهم ةحمل) المشروع مالك حق من االلتزامات هذه وتتكون, داتجوالمو على التزامات

 ةالوحد انجازات االيرادات وتمثل .ايضا المشروع موجودات في حق لهم الذين الخارجين الدائنين نوم الداخليين

 المجهودات المصروفات تمثل بينما الموجودات في ةزياد تمثل التي ةالمباع والخدمات السلع ثمن هي و ةاالقتصادي

 موجودات في النقص ايضا تمثل التي ةالمباع والخدمات السلع بتكاليف متمثله االنجازات لتحقيق ةالالزم التضحياتاو

 للدائنين بالنسبه الحال هو كما الصحابه المشروع على ا  التزام ويعتبر المشروع اصحاب حقوق المال راس ويمثل.ة وحدال

 االيرادات ةبمقابل قياسه ويتم, المشروع موجودات في صافيال (النقص)ة الزياد (ةالخسار) الربح صافي الممثل الخارجيين

 هو للربح المنطقي المفهوم فان المشروع موجودات استخدام في ةاالدار اداء تقييم ةالمحاسب فهدوبما ان  المصروفاتب

 .ةالخسار حاله في االستخدام فشلها او المشروع موجودات استخدام في ةاالدار نجاح

 :ة االتي الفرضيات على ةالنظري هذه تعتمد

 المشروع اعمال في ستخدامهاال  المساهمون يقدمها التي واالموال الموجودات هو مشروع الي الرئيسي المحور ان -1

 .المال راس ةنظري في الحال هو كما المشروع في المساهمين بينالعالقة التعاقدية  وليس

 .ةاجتماعي اغراض تحقيق بل يشمل ,المشروع صحابال ةمعقول ارباح تحقيق على يقتصر ال المشروع من الهدف ان-2

 .للمشروع ةالعام ةالمصلح تحقيق اجل من للمشروع السياسات ةاالدار ترسماذ  ةالملكي عن ةمنفصل المشروع ةادار نا -3

 ةالقابل االرباح في الحق فلهم المساهمون اما, معنويا شخصا باعتباره نفسه للمشروع ةمملوك المشروع موجودات ان -4

 .ة التصفي عند الموجوداتفي  حقهم عن فضال ذلك ةالعام ةالهيئ تقرر عندما للتوزيع



 ةمسؤولي وتنحصر المساهمين على ا  التزام وليس نفسه المشروع على التزاما   تعد المشروع على مطلوباتان ال-5

 .مساهمتهم بمقدار المساهمين

 :تمثل سوف داةالمعا فان كذلك

 (المال وراس االلتزامات) المطلوبات = الموجودات

 ا  ساسا ها تعدبايتج عن  ةمسؤول تكون التي االيراد مصادر ةالحكومي ةالوحد تجبيها التي االيرادات فان ذلك الى استنادا

 هذه وتعد,فعال  بجايتها قامت التي االيرادات حدودفي  النفقات تلك تكون ان يجبو تهاقافن دفع ىعل ةالوحد هذه ةلقدر

 :ةاالتي لالسباب الدول مندولة  أينطاق  ضمن يةالعمل ةالحيا في لتطبيقا ةصعب ةركالف

باية ج يةعمل الن الوحدات لكت حاجات مع يتماشى ة بشكلالحكومي اتالوحد على ةالدول ايرادات ادرمص توزيع تعذر-أ

 .التخصص أمبد اساس على ةمبني االيراد

 .هابانفاق لها يسمح  لتيا المبالغ بين و نةالس اللخ ايرادات ة منالحكومي ةالوحد ما تجبيه مقدار بينانعدام مبدأ التوازن -ب

 ةالمخصص االموال نظريه -3

 االموال ةنظري ظهرت للربح ةالهادف غير الوحدات ة ضمنالمحاسبية الوحد تفسيرعن  السابقتين النظريتين تعجز نا بعد

 Williamى ال ةالنظري هذه صيلأت في  الفضل ويعود ةالمحاسبي ةالوحد عن ةالشخصي ةركف البعاد ةكمحاول ةالمخصص

Vatter لتقديم ساسأك ومفاهيمها مبادئها بنقد مة وقاالسابق ةالمحاسبي للنظريات ةالضمني الفروض رفض الذي 1441 عام 

 كما التنظيم وليست المال انها علىتفسر ةالمحاسبي ةالوحدف ةالمخصص االموال ةلنظري ا  طبقو المخصصه االموال ةنظري

 والتوصيل القياس لوظيفتي المحور يعد اذ, ذاته هو ةالحال هذه في االهتمام مركزف السابقتين النظريتين في الحال هو

 .المحاسبي

 :هي ة لمحاسبيادلة المعاوفقا لهذه النظرية فأن 

 الموارد استخدام على ةالمفروض القيود=  ةالمحاسبي ةللوحد ةالمخصص الموارد 

 القيود هيف الخصوم بينما ةمحدد اهداف في ستخدامهاال النشاط ةلوحد ةالمخصص الموارد االقتصادية الموجودات تمثل

 المصروفات تمثل بينما ةللوحد ةالداخل النقديه التدفقات فتمثل االيرادات اما ةاالقتصادي لمواردها ةالوحد استعمال على

 .ةالوحد من ةالخارج ةالنقدي التدفقات

 االشخاص منة مجموع تصرف تحت توضع التي االمور من ةبمجموع ةالمحاسبي ةالوحد تمثلت ةالنظري هذه وفق على

 التي االهداف تحقق فاترصتال تلك تكون ان يجب اي ةالوحد التأسيس لهذه ةوثيق بموجب حددوم معين بنشاط للقيام

 .ةالمؤسس او ةالوحد هذهمن اجلها  وجدت

 -:ة االتي الفروض على ةالنظري هذه وتعتمد

 .ةللمحاسب ساسكأ ةاالداري ةالوحد اعتبار-أ

 .او المشروع نفسه المشروع صاحب على التركيز من بدال االموال على التركيز -ب

 او ةانشط شكل على معين غرض داءأل تخصص التي ةالنقدي والموارد الموجودات من ةمجموع االموال مفهوم يشمل -ج

 .والموارد الموجودات هذه االستخدام القيود فيوالتزامات  برامج

 ةالمخصص االموال ةنظري مميزات اهم

 .ةمستقل ةشخصي ةالحكومي ةللوحد تكون ان يشترط ال-1

 .ةالمستفيد جهاتلل ةاحصائي بيانات على الحصول هدفه ةالختامي الحسابات تحضير ان -2

المخصصة لتأدية نشاط والموارد  الموجودات من ةمجموع بأنها ةالحكومي ةللوحد واضحا تعريفا ةالنظري هذه اعطت-3

 .ةالوحد تلك اجله من اسست يتال فهدلا تحقيقمعين وينبغي ان يكون استخدام تلك الموجودات مقيدا  ب

ة ممارس عند ةحكومي ةدائر اي في المحاسب يعتمد ة اذالمخصص االموال ةنظري ة لتنفيذالوحيد ةاالدا ةالموازن تعد واخيرا

 حسابات لهيك و ةالموازن قانون في ورد ذيال بويبالت على ةالحكومي ةالدائر ايرادات و نفقات تسجيل في المحاسبي عمله

 .ةالدول




















































































































