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 في المحاسبة الحكومية ألصول الثابتةا
 دراسة تحليلية مقارنةالواقع والتحديات 

 إعداد
 نرمين خليفة النعاس

 ليبيا ،الماجوري، بنغازي العالي للمهن الهندسية المعهد
narminnaas@yahoo.com 

 البحث ملخص
 العام، القطاع في المحاسبية ألنظمتها شاملة إصالحات ، العالم أنحاء مختلف في الدول من العديد أجرت       

إعطاء تصور دقيق عن االلتزامات المالية الناشئة من عمليات و لدولةالعامة لموازنة البهدف رفع كفاءة إعداد 

 فان هذه الورقة هذه االصالحات مثل إلى دولة ليبيا ب الحكومي حاسبيالنظام المولحاجة ،  الحكوميةالجهات 

المحاسبي س ألساا الذي يطبقالحكومي  حاسبيالم نظامالعف التي يعاني منها ض  لجوانب ا تحديد إلىتهدف 

نقاط  استعراض من خالل ،الليبية للدولة والحسابات الختامية المالية التقاريرة جود ذلك على اثرالنقدي و

 استعراض مواضع القصور في القانون المالي للدولة  كذلك، ساس النقدياألاستخدام الضعف والقصور في 

 جه هذا القصور. أو  لمعالجة إطارمقترح وضع محاولةلى إ  يضاا ، كما يهدفالليبية

 وبحوث كتب من متوفر هو ما استقراء خالل منالتحليلي المقارن  المنهج أستخدم البحث ألهداف وصوالا       

 وتحليلها للبحث الرئيسية بالعناصر والمتعلقة ،االنترنت شبكة على المنشور باالضافة المكتبات في ودوريات

صول األالمحاسبة عن ومعالجة  أظهار كيفيةبيان والمتمثل في  ،للبحث النظري اإلطار تحديد بهدف وتفسيرها

 السليم.األسس المحاسبية بشكلها بتطبيق الثابتة 

في التشريعات الليبية االمر الذي أثر على جودة  اهناك قصورن أ  منها نتائج  انتهي البحث إلى عدة ولقد        

الذي يعتبر  الختامية؛المعالجة المحاسبية لالصول الثابتة وبيانها ضمن بنود الحسابات  هافيبماالتقارير المالية 

 له.للمال العام كما يعتبر سوء ادارة  ااهدار

المحاسبة  أوال من حيث التعليم والتطبيق وبزيادة الوعي ب وصي الباحث باالهتمام يهذه النتائج  بناءا على     

المستمر في مجال المحاسبة الحكومية على مستوى المنظمات بأهمية المحاسبة الحكومية وثانيا بمواكبة التطور 

خلق أجهزة الحوكمة المناسبة للحفاظ على المال العام، إضافة إلى رفع كفاءة باالضافة الى   ، يميةالدولية واالقل

رؤية مالية مستقبلية واضحة، وأخذ القرارات بناءا على أسس دقيقة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتوفير 

المتبعة في الدولة، وترشيد المصاريف وواضحة، وإيجاد تناسق ورقابة مالية بين جميع الممارسات المالية 

 .ةالحكومي

 الكلمات المفتاحية: 

 القطاع الحكومي. المحاسبي،أساس االستحقاق  النقدي،األساس 

 



ICTS24632019-AF5013 

1605 

 ةــلمقدما
 داخلالدولة صول التي تملكها تتعدد األ         

و غير ثابتة  النوع إلىيث من ححدودها و خارجها 

الركيزة والعمود الفقري  تعتبرهذه األصول  ،ثابتة

أداء خدماتها  احتى يتسنى له حكوميي عمل أل

كمل على أ وتقديمها للمواطنين أو مستقبلي الخدمة

 وجه.

حجرم األمروال المسرتثمرة فري  لكبررونظرا 

يسرتوجب  ممرااألصول الثابتة في القطراع الحكرومي 

ان  ويالحرررظ عليهرررا،ة المسرررتمرالمحافظرررة والرقابرررة 

التررري تتبنرررى الماليرررة فررري الررردول  التشرررريعات أغلرررب

مررررن ضررررعف  النقرررردي، تعرررراني المحاسرررربياألسرررراس 

 والرقابة عليها.المحاسبة عن األصول الثابتة 

 مشكلة البحث:
سرراس النقرردي األغلررب دول العررالم أ تطبررق

 وقفرل اعردادسهل االستخدام وسريع فري  الذي يعتبر

ممرررا يجعرررل تقاريرهرررا  للدولرررة،الختاميرررة  الحسرررابات

عادلررة  بصررورة التعبرررالماليررة وحسرراباتها الختاميررة 

عررن وضرررع وحجرررم وقيمرررة هرررذه االصرررول والرقابرررة 

 عليها.

يقرررروم علررررى ان هررررذا االسرررراس المحاسرررربي 

اعتبرررار حركرررة النقديرررة هررري المعبررررة عرررن تحقيرررق 

االيرررادات والمصررروفات وعليرره يقتصررراالثبات فرري 

الدفاتر المحاسبية على تلك العمليات التي ينتج عنهرا 

 الحكومية.تغير في عنصر النقدية بالوحدة 

ال يمكن إظهرار وفقا لهذا االساس  يوبالتال

فررري القررروائم  صرررولاأل ة ومفيررردة عرررنبيانرررات كاملررر

والتقررارير الماليررة األمررر الررذي يمثررل قصرروراا كبيررراا 

يضرررعف مرررن دور المحاسررربة الحكوميرررة فررري حمايرررة 

شرررى مرررع التطرررورات االمرررال العرررام بكفررراءة، وال يتم

الحديثررة فرري إعررداد الموازنررة العامررة للدولررة والرقابررة 

معرايير المحاسربة  حيث دعرت لجنرةعلي المال العام،

لررى تبنرري اسررتخدام معررايير المحاسرربة دوليررة الرردول إال

،كررذلك دعررت األمررم المتحرردة الدوليررة للقطرراع العررام 

وأعلنرت أنره لى تبني هرذه المعرايير الدول األعضاء إ

ن تقوم جميرع الردول البد من أ 2014مع بداية سنة 

سراس االسرتحقاق فرري تتبنري تطبيرق أ حيرثب بتطبيقهرا

 .مالت التبادلية اجميع المع

بعرررض جهرررات  دعرررت البنرررذ اهميرررة هرررذوأل

االختصرا  وعلرري جميررع المسررتويات إلررى االهتمررام 

االمرم المتحردة  :منرهعدة سنوات  منذ   بهذا الموضوع

نظمت األمم المتحدة حلقة عمرل فري نيويرورك حيث 

م لبحرررث االتجاهرررات الحديثرررة لتطررروير 1981عرررام 

اإلدارة المالية العامرة والنظرام المحاسربي الحكرومي، 

الموضررروعات التررري تناولتهرررا الحلقرررة  ومرررن ضرررمن

، كرذلك "المحاسربة علري األصرول الثابترة"  موضوع

أصدرت جامعة الردول  ث على المستوى العربي حي

العربية "النظام المحاسبي الحكومي الموحرد" للردول 

م وجررراء فيررره ضرررمن القواعرررد 1981العربيرررة عرررام 

األساسرررية للنظرررام المحاسررربي الحكرررومي، ضررررورة 

األصررررول الثابتررررة وإظهارهررررا فرررري المحاسرررربة علرررري 

المركرررز المرررالي علررري مسرررتوى الوحررردة المحاسررربية 

 بتوسيط حسابات نظامية.

السررنوات هررذه ويالحررظ أنرره بررالرغم مررن مرررور 

نها لرم تسرفر عرن تغييرر فري إال أهذه الدراسات  على

ضرروء التحليررل لمشرركلة  المسررتخدمة، وفرريالطريقررة 

المزيرد ت فري حاجرة إلرى المشركلة  البحث يتضر  أن

اإلرررى ومررن الناحيررة النظريررة  الدراسررة والبحررثمررن 

تحردد لمناسبة لألصول الثابترة، المحاسبية المعالجة ال

 .من الناحية التطبيقية األساليب واإلجراءات

يعتبر نقطة البداية  السؤال التاليإ ن اإلجابة على 

في  الحكومية الدوليةالمحاسبة  لتطبيق معايير

 .الوحدات الحكومية في ليبيا

صول امدى توفر متطلبات االفصاح عن األم       

الثابتة في التقارير الدورية والختامية للوحدات 

  الليبية؟الحكومية 
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 هدف البحث:

وجرره القصررور بيرران أ يهرردف البحررث إلررى             

الررررذي للمحاسرررربة الحكوميررررة  سرررراس النقرررردياألفرررري 

ومرررواطن الضرررعف فررري  ،فكرررراا وتطبيقررراهومسرررتقراا 

وضرع تصرور الحكرام الرقابرة  الليبية معالتشريعات 

المحاسرربة  مررع معررايير علررى االصررول الثابتررة يتوافررق

 خرى.مدعوما بتجارب دول أ العام، الدولية للقطاع

 البحثأهمية 

 المحاسبة حول وبحوث ليبيا لدراسات حاجة     

 هذا يف سابقة دراسات وجود لعدم نظرا الحكومية

محاسبية  ييرمعا وجود عدم عن فضال المجال

مية الحكو للوحدات عمل أساس بمثابة تكون

 اجل منالمحاسبية  ممارساتها تنظيمفي يقها لتطب

 المحاسبي الحكومي. النظام يرتطو

 بحث:المنهج 

التحليلي المنهج  اتبعالبحث تحقيقاا ألهداف      

على المصادر المحاسبية من  المقارن باالعتماد

الكتب والمجالت والبحوث العربية واألجنبية 

وباستعراض وتجميع وتحليل الدراسات واالبحاث 

 .فضالا عن استخدام شبكة االنترنت والمؤتمرات،

 خطة البحث:  

 هي: فصولاربعة  لىإالبحث  نقسمي 

فرري المحاسرربة  سرراس النقرردياألاألو :  فصلل ال

 األصول الثابتة. علىالحكومية 

مواطن الضعف في التشريعات  الثاني: الفص 

 .المتعلقة بالمحاسبة الحكومية الليبية

حكررام الرقابررة ا إلطررارمقترررح  الثالللث: الفصلل 

صررررول الثابتررررة يتوافررررق مررررع معررررايير علررررى األ

  .العام الدولية للقطاعالمحاسبة 

   النتائج والتوصيات الرابع:الفص  

                                   

 األو  لفص ا

 الحكومية  ساس النقدي في المحاسبةاأل

ساس استخدام أ إلىالعالم اليوم  يتجه      

اسوة بالمحاسبة المالية االستحقاق في القطاع العام 

 التقارير معايير اعداديجاد مواءمة مابين ومحاولة إ

المحاسبة الدولية للقطاع ومعايير IFRS ماليةال

عداد الخطط والبرامج الزمنية وإ IPSASs العام

ل والتح هذا وترجع اسباب ،في اتجاه هذا التحول

 حيث ،النقدي األساسمنه الى القصور الذي يعاني 

يظهر بشكل واض  في جانب قصور ال هذا أثران 

 -الثابتة: صول األ

 الثابتة:صو  األ -1-1

دولة لمزاولة نشاط ما و التمتلكه الوحدة أ هي ما    

طبيعيرة مرن نرواع الثابترة إلرى عردة أ وتنقسم األصول

 صررولاأل البحررث علررىقتصررر وي .ومنقولررةوتاريخيرة 

 .اآلالت والمعدات والسيارت واألثاث مثل المنقولة

عيلللللللوا اسلللللللتخدا  األسلللللللاس أوال : -2-1

  :النقدي 

 األص :مرحلة اقتناء  -1

 ةهرذه المرحلر فريالنقردي  تطبيق األسراسقصور ان 

 اإلنفاق.واحد فقط هو يتجه إلي االهتمام بجانب 

 االمتالك:مرحلة  -2

تسررجيل عمليررة  علررى النقرردي سرراسألنتيجررة الهتمررام ا

اهتمامراا ول علي األصول الثابتة كمصرروفات الحص

إلرى إقفرال المصرروفات فري  ادتبعملية اإلنفاق فقط 

 الخالصررة الشرررهريةب النتيجرررة  بحسررا الفتررررةنهايررة 

أنه ال يصب  لألصرول الثابترة وجرود ف ، ]1[ ( للوحدة

بالردفاتر المحاسربية فري صرورة رصريد يمثلهرا، رغررم 

وجودهرررررا فررررري الواقرررررع كأحرررررد ممتلكرررررات الوحررررردة 

اس األسرر واسررتخدامها فرري النشرراط، ويكتفرري فرري ظررل

  سرجالت  بالتسجيل المخزني امتالكهابات النقدي إث

الحكومية  وحدات،وهذا ما يحدث في ال ]2[ المخزن(
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وبالتالي تعجز هذه الوحدات عن اعطراء بيران  الليبية

 .عن حجم أصولها. 

 مرحلة االستخدا :  -3

اليرررتم  النقررردي، فانرررهنتيجرررة السرررتخدام االسررراس      

 عمر االصل منه  مقداراستفادة سنواتاحتساب 

 إلرىذلرك يرجرع و، ستهالك األصرلممثلة في قسط ا 

عررردم وجرررود حسرررابات خاصرررة باألصرررول فررري  :  ]3[

إن  والسررجالت المحاسرربية فرري الوحرردات الحكوميررة،

 الهدف مرن النشراط الحكرومي اليتمثرل فري المحافظرة

علرري الكفرراءة اإلنتاجيررة لألصررول أو المحافظررة علرري 

تسرررتخدم األصرررول الثابترررة فررري  الكمرررارأس المرررال ، 

ية أساساا كضمانات للحصرول علري الوحدات الحكوم

ي ليس هناك ضرورة إلظهار قيمة وبالتالالقروض ا

 .صل في السجالتاأل

واحتسررراب  عنهررا هررذه األصررول يلررزم المحاسرربة

 تكراليف تحديردهري  : ]4[  لعردة اسرباباسرتهالكها 

 والتقيرريم القيرراس ألغررراض العامررة الخرردمات

 األصرول وصريانة تشرغيل علرى الرقابة، والمراجعة

 ألغراض لتخطيطاو،عليها والمحافظة العامة الثابتة

 واإلستبدال. اإلحالل عمليات

 االستغناء:مرحلة  -4

تتم النقدي ساس وفقا لألملية تخريد األصول ع       

قررد ال تررتم عمليررة التخريررد فرري نرره كمررا أ إداري، بقرررار

ر فإلنترراجي لألصررل إهمرراالا ولعرردم تررونهايررة العمررر ا

 امتالكهررا،بيانررات لمتابعررة هررذه األصررول خررالل فترررة 

ساس النقدي تري وفقا لأل المحاسبة الحكومية ن  أ كما

كرييراد نتيجرة بيرع  االمتحصل عليهر ةالنقدي قيمةفقط ال

ن بيرع عرتعتد بالرب  أو الخسرارة الناتجرة وال  صلاأل

 .صلاأل

ساس استخدا  األ قصور  هثانياً: اوج-3-1

 : في المحاسبة الحكومية  النقدي 

النظا  المحاسبي  اوال: عيوا -1-3-1    

 الحكومية:الوحدات  على مستوىالحكومي 

وعد   األصو  الثابتة علىالسيطرة  فقدان -أ 

  :القدرة على تتبع حركتها

يربط بينها وبين الجهات ن الوحدات الحكومية إ    

خطوط المركزية المسئولة عن إدارة المال العام 

مر الذي األ،  ]5 [   اتصال متباعدة تنظيمياا وجغرافياا 

ضرورة توفير البيانات المناسبة إلمكان إدارة يحتم 

،  هذه األموال والسيطرة علي الممتلكات العامة

لذلك فين إهمال المحاسبة علي األصول الثابتة وفقاا 

ال يمكن من توفير البيانات الالزمة لالساس النقدي  

 متالكلسيطرة عليها في مرحلتي االإلحكام ا

ا واالستخدام ويظهر ذلك  في أنه يصعب في  جليا

خزني إعطاء بيان كاف بقيمة هذه مظل التسجيل ال

األصول، فضال عن عدم إمكانية التعرف علي 

كفاءة استخدامها لعدم توافر بيانات عنها في مرحلة 

ذ كذلك األمر في حالة فقد أحد األصول إ االستخدام

على توفير البيانات م المحاسبة الحكومي نظا يعجز

ن كان هذا إالمتعلقة باألصل المفقود خاصة و

 .  هبةك متحصل عليه صلاأل

لمحاسبي الحكومي في تتبع كما يظهر عجز النظام ا

في حالة إعارة صل وتوفير بيانات عنه حركة األ

 ن  األصل خاصة إذا ماكانت مدة اإلعارة طويلة في

صل وجود سجالت تبين حركة األدة وعدم طول الم

 لى فقدانه وضياعه.إتؤدي 

سيطرة علي لالمخزني ل االعتماد على التسجي  -ا

     : ]   6   [ األصو  الثابتة

السيطرة علي األصول الثابتة تعني القدرة  ن  إ  

من استغناء  علي اتخاذ القرارات المتعلقة بها

في ضوء المعلومات المتاحة عنها، ويرى  وشراء

أن ذلك أمر ممكن في ظل  اس النقديأنصار األس

األسلوب المخزني الذي يحتوي علي بيانات عن 

األصول الثابتة كيحدى موجودات المخازن أو 

العهد طرف الموظفين بالوحدة الحكومية، وبما أن 

المطلوب لتحقيق هذه السيطرة هو توفير البيانات 

صول الثابتة فال يهم نوع الوسيلة التي يتم عن األ
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بها توفيرها سواء كانت السجالت المحاسبية أو 

إن   حيثالسجالت المخزنية ، وهذا االمر معيب 

السجل المخزني ال يشتمل علي جميع األصول 

باإلضافة العقارات من أراٍض ومباٍن ،مثل  الثابتة

 التسجيل المخزني يهتم أساساا بالتسجيل انإلى 

العيني أو المادي لألصول دون التسجيل القيمى 

الذي تتوافر معه قيمة األصل في كل وقت وليس 

 فقط. قيمة الشراء

 :ذاتياصو  المنشأة عد  بيان األ -ج
 
 اباختالف مستوياته الوحدات الحكوميةإن       

صولها ذاتيا خالل تقوم بينشاء بعض أ التنظيمية قد

ا ف فترات متباعدة  النقدي للمحاسبةساس لألوفقا

ة إلحكام توفير البيانات الالزم ال يمكنالحكومية 

 االمتالك،و أ نشاءاإل السيطرة عليها في مرحلة

عن تقديم  المحاسبي الحكوميحيث يعجز النظام 

الوصول إلى كذلك بيانات المتعلقة بالتكلفة وال

ذ إ اإلنشاء،التكلفة اإلجمالية لألصل في نهاية فترة 

كمصروفات  ؤهإنشاماتم كل ما أنفق على سجل ي

 .حدثت بها قفلت في السنة التيأ

عيوا النظا  المحاسبي الحكومي  ثانيا:-2-3-1

 على مستوى الدولة:

 قدرته على تلبية احتياجاتعد   -أ

 :الحديثةالعامة  الموازنات

تطوراا في أساليب  المحاسبييشهد الفكر       

إعداد الموازنة العامة للدولة لالنتقال بها من 

الموازنة التقليدية  موازنة البنود( إلى أساليب 

حديثة مثل موازنة البرامج واألداء ، وموازنة 

 فريةالموازنة الص و، ]7[  البرمجة والتخطيط

وعلى الرغم ،  ] 8 [   الموازنة التعاقدية خيراوأ،

خالل  انه اال من وجود هذه األنواع من الموازنات 

النجاح الذي كان فترة ما لم تحقق تطبيقها في 

ا متوقع نظمة المالية عجز األ بسبب، منهاا

 تلك الفترة من المستخدمة من قبل الحكومات في

ومات المالية التي يتم توفير البيانات والمعل

هذا ، ونات الحديثة عداد الموازاالحتياج إليها في إ

ان ب  ]9 [مم المتحدةاألمين العام المساعد لأل هكدأ ما

إلى عدم مواكبة النظم المحاسبية السبب يرجع 

أحد ان و  الوقت في ذلك الحكومية لهذه التطورات

نواحي هذا الضعف يرجع إلى إهمال المحاسبة 

ك التمعلي األصول الثابتة في مرحلتي اال

 . واالستخدام

 المحاسبية إمكانية توفير البياناتعد   -ب

للمحاسبة صو  الثابتة عن األ الالزمة

 القومية:

 من لمحاسبة القومية هي بيانات تجميعيةبيانات ا ن  إ

قطاعات الدولة القطاع العام والقطاع الخا  جميع 

عداد إ، الذي بناء عليه يتم على  المستوى القومي 

 األصول الميزانية العمومية القومية مشتملة علي

 ، ] 01 [ والخصوم في كل قطاعات االقتصاد القومي

صول الثابتة التي لى بيانات عن األإالذي يحتاج 

 تستطيع ان كومية وهذا ماالتملكها الوحدات الح

 على االساس النقديالمحاسبة الحكومية  توفره

 2008الحسابات القومية  نظام كدهأوهذا ما 

 ال ا لنقدية لمحاسبةان االصادر عن االمم المتحدة ب

تقيدها النقدية، ا لمدفوعات   إ ال ت قيد  ا ألوقات ف ي و 

 ي مكن  استخدام ال ،ذلك  معو   .ا لدفع ف يها ي تم ا لتي

 المحاسبة ألغراض ع ام ب وجه ا لنقدية ا لمحاسبة

القومية ا القتصادية ن نظرا و   ت حدث ا ألوقات  التي أل 

 ا ألنشطة أ وقات ع ن ت ختلف ق د ا لمدفوعات ف يها

المعامالت   ]11[ب ها، ت تعلق ا القتصادية  التي و 

توقف عند الحسابات القومية فقط وإنما فاالمر ال ي،

يضا في الحساب الختامي للدولة حيث يعجز أ

ات ن توفير البيانعالنظام المحاسبي الحكومي 

صول الثابتة ضمن الحساب يظهار األبالخاصة 

يضيع على  الدولة معرفة حجم مما الختامي للدولة 

تب على ذلك صولها الداخلية والخارجية ومايترأ
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صرة عن اثبات نظمة حسابات قامن ضياعها في أ

صول وما يترتب على ذلك ملكية ووجود هذه األ

 من فقدان السيطرة والتتبع لها .

ساس ألعلى االمحاسبة الحكومية  ن  بالتالي فيو

ن تواكب التطور الحاصل على اليمكنها أالنقدي 

المحاسبة القومية من عجز  الدولية فيالساحة 

القطاع الحكومي في توفير البيانات الالزمة وهو 

قصوراا في النظام المحاسبي الحكومي  مايعد

 .المتبع

 عد  قدرته على توفير المعلومات الالزمة  -ج 

صو  الثابتة التي الغراض االعال  عن حج  األ

 الدولة:تملكها 

المحاسبة على  المطبقة لنظام تعجز الدولة   

صولها الثابتة التي األساس النقدي من تحديد حجم أ

وكذلك االقصاح عنها تملكها داخل وخارج حدودها 

 علىنظرا لعدم قدرة هذه االنظمة  موثوق،بشكل 

ي معلومة عنها فضال عن عدم وجود أتوفير 

منه النظام المالي في  وهذا مايعاني تبينها،سجالت 

 .الدولة الليبية

وجه لبيان أ خرىتجارا الدو  األ-4-1

حكومية على المحاسبة التطبيق قصور 

   النقدي:ساس األ

 القطاع الحكومي النقدي فيساس تطبيق األل نتيجة

سنوات، لعدة الكويت والمملكة السعودية في دولة 

الدول قصورا في الحصول  اتينانظمة ه واجهت

على بيانات عن أصولها الثابتة داخل وخارج 

حجم  بيانسبيل  بها فيحدودها االمر الذي حدا 

ا منهإال أ إلى حصرهاحكام الرقابة عليها وإ أصولها

  :امأصولهصعوبات في حصر  اواجهت

 

 

 

 :تجربة المملكة السعودية -1

المملكة العربية ب   وزارة الماليةاصدرت       

ؤسسات للم   ]21  [السعودية صدرت تعليمات 

العامة ، بحصر األصول الثابتة وإعداد بيان 

تفصيلي إيضاحي إحصائي بها وإظهارها في قائمة 

المركز المالي للمؤسسة، ولما كانت وزارة المالية 

تعلم أنه ال يمكن استخراج هذه البيانات من سجالت 

فقد تناولت هذه  –رغم وجودها  –المخازن 

التعليمات كيفية إعداد البيان بالنسبة لألصول 

 هاالقائمة، عن طريق تشكيل لجان جرد لحصر

وتدعيم ملكيتها بالمستندات الالزمة، أما بالنسبة 

لألصول التي تشتري فأشارت التعليمات إلى إتباع 

تسجيلها في األسلوب المحاسبي بيعداد قيد نظامي ل

الرغم من صدور هذه على والدفاتر المحاسبية، 

اكتنفه العديد من تنفيذها   ن  إال أالتعليمات 

إجراءات جرد وتقييم األصول  الصعوبات من 

في توفير  وءئمة، ولو كان األسلوب المخزني كفاالق

اصدار تطلب يهذه البيانات لسهل األمر ولم 

  . تعليمات إجراء الجرد والتسجيل بقيد نظامي

              :تجربة دولة الكويت -2

لمالية بعدة خطوات في اتجاه قامت وزارة ا   

 حيث صولها داخل وخارج دولة الكويتحصر أ

قامت بتكليف لجنة حكومية رفيعة المستوى تضم 

ممثلين لعدة جهات عامة بالتعاون مع مؤسسات 

 دولية في حصر وتقييم أصول الدولة وممتلكاتها

المحاسبي  قامت  وفي سبيل تطوير نظامها ،    ]31[

كي. بي. »باالستعانة بالمكتب االستشاري العالمي 

( لسنة 5م رقم  تعميالكما قامت باصدار  »إم. جي

صول الثابتة ، هذه بشأن حصر األ 2005

الخطوات نفذت على مراحل  فمع منتصف 

م كانت الوزارة  قد بدأت المرحلة الثانية 2010

العمليات المالية من خالل  هيكلةلمشروع إعادة 

هذه ن نتائج كان م ،  تصنيف األصول استشارات
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في اكتوبر  اصدرت تعميمأان العمليات المالية 

صول المنقولة طرق تقييم األيوض   2015

وطرق تسجيلها ، و إعادة تقييم األصول غير 

شمل هذا التعميم  جميع انواع  المنقولة ، وي

الت ة واآلالعقاريصول التراثية والطبيعية واأل

   تعميم رقم   الصدرت والمعدات وغيره ، كما أ

بشأن أسس حصر وتقييم  ]41[  2016لسنة  9

للدولة . ويهدف هذا  األصول العقارية المملوكة

ى توضي  األسس واإلجراءات الخاصة التعميم إل

  األراضيبحصر وتقييم األصول العقارية 

المملوكة داخل وخارج الكويت طبقا  والمباني(

واعتماد مبدأ  بها،لتصنيف المنطقة التي تقع 

بما  وذلك الماليةاالستحقاق في تسجيل العمليات 

ة في ظل تطبيق سياسات يتوافق مع سياسة الدول

ضفاء المزيد وإصالح اإلدارة المالية الدولة في إ

بيانات من الشفافية والبساطة والوضوح على ال

المالية لألصول وما يتطلبه ذلك من حصرها 

ظهارها لفتها وتقييمها وإعادة تقييمها وإوحساب تك

فلو كان األسلوب  للدولة.في القوائم المالية 

في توفير هذه البيانات ما تكبدت  وءالمخزني كف

ى المؤسسات لدولة هذه المصاريف وما التجأت إلا

 العالمية.

بهان مع والمملكة السعودية يتشاان دولة الكويت 

ا على بيان حجم دولة ليبيا في عجز نظامه

وعلى الدولة الليبية الحدو حدوهما في  أصولها،

السعي الى حصر اصولها داخل وخارج الحدود 

 واالستفادة من تجربتهما في ذلك.

نواحي قصور عديدة في  وجود يتبين وهكذا 

في  ساس النقدي للمحاسبة الحكومية استخدام األ

محاسبة علي األصول الثابتة، وأن هذا القصور ال

يضعف من دور المحاسبة الحكومية عن مجاراة 

لعام وهو ما التطورات الحديثة في إدارة المال ا

تقريره عن  في كده البنك الدولي لإلنشاء والتعميرأ

  .  ]51[1988التنمية في العالم 

 الثاني فص لا
 مواطن الضعف في التشريعات الليبية 

 

الصادر في سنة  المالي للدولة النظام قانون

والالئحة التنفيذية له وتعديالته     ]61 [   م1967

جراءات الواجب تطبيقها لإل المصدر الرئيسهما 

، حيث ستقي الدوائر الحكومية قوتها منهوالذي ت

جزئين  ى(  إل6لمادة  ميزانية الدولة في ا تقسم

ول لاليرادات والثاني للمصروفات ، رئيسيين األ

وينقسم الجزء الخا  بالمصروفات  إلى ثالث 

ول : يخص  للمرتبات الباب األ، كاالتيواب أب

الباب الثاني : يخص  للمصروفات ، ووالمهايا

الباب الثالث : يخص  لالعمال ،والعمومية 

 الجديدة.

الثاني والباب ز عليه هو الباب يكريتم التسوما 

ما من حيث التطبيق وجه الخلط بينهوبيان أ الثالث،

 صول في الحساب الختامي للدولة.وكذلك جانب األ

 :العامةلموازنة مواطن الضعف في ا -1-2

 :اإلعدادأوال: من حيث 

الميزانية  الليبيةميزانيتين للدولة عداد يتم إ         

بالنفقات  التسييرية تخت الميزانية ولى هي األ

 والباب الثاني والباب األول البابوهي  العامة 

ميزانية على تحتوي الثالث  البابوميزانية  الرابع(

 .(المصروفات الرأسمالية االعمال الجديدة 

 عمليتين خالل إعدادهما من تمي ذإ         

 المالية وزارة تصدرحيث تنسيق  منفصلتين ودون

 التي التسييرية ميزانيةال وتقديم بشأن إعداد منشور

 وزارة تقدم حين في والثاني، األول البابين في ترد

 الوحدات إلى الالزمة التخطيط اإلرشادات

 .وتقديمها االستثمارية مشروعاتها إلعداد حكوميةال

 تضم موحدة ميزانية بعرض هذه الوحدات تقوم وال

 منهما كل تعد بل والتنموية، التسييرية الميزانيتين

 المالية وزارة تقوم وتقدمها على نحو منفصل ثم

 حدة مع على منهما كل بمناقشة التخطيط ووزارة
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 صورتهما في الميزانيتين لوضع التنفيذية الوزارات

، وهذا ما الوزراء مجلس وعرضهما على ةالنهائي

  ]71[ صندوق النقد الدولي والبنك الدوليتقرير اكده 

 خالل من والتحول التسيير ميزانيتي إعداد ،يتم

 الفصل وهذا تنسيق، ودون منفصلتين عمليتين

 وعلى المركزي المستوى على قائم، المؤسسي

معتبرا هذا االمر من ضمن ، الوزارات مستويات

كما ان ، العيوب التي يعاني منها النظام المالي

منشور اعداد الميزانية الصادر عن وزارة 

كيفية معالجة االصول الثابتة دفتريا  التخطيط اليبين

في التشريعات  اوهو ما يعتبر قصورومحاسبيا،

 . الليبية في احكام السيطرة على أوجه االنفاق

 بالميزانية:ثانيا: من حيث التصريح 

الميزانية  نونصدار قابا السلطة التشريعيةقوم ت

إلى مر يختلف بالنسبة األ أن  ال إالتسييرية سنويا 

كل واصدارها  اإعداده التنمية حيث يتم ميزانية

هناك ان ى ، وهنا تجدر االشارة إل ثالث سنوات

فاحيانا يطلق عليه  تسمية الباب الثالث فيخلط 

عمال الجديدة ، هذا ميزانية التحول أو التنمية أو اال

لى سياسة الدولة فاذا ارادت الدولة الخلط راجع إ

تنفيذ مشاريع تنموية اطلق عليها ميزانية التنمية ، 

بالباب الثالث  اعمال جديدة سميتوان ارادت  تنفيذ 

من قانون الميزانية لسنة  7حيث ورد بالمادة  

تحتوي هذه الميزانية على مشروعات  2013

هذه التسميات تحدث .(وبرامج محددة األهداف

في المفهوم المحاسبي من حيث التطبيق  اارباك

في التشريعات  اوالمعالجة، وهو مايعتبر قصور

 الليبية من حيث الثبات.

 :والمراقبة حيث المحتوى ثالثا: من

صول بنود األ ن  من الناحية التشريعية نجد أ      

عمال األ الثالث:الباب  تأتي ضمن بنودبتة الثا

، الخا  بهذا البابتبويب يبينها ال التيالجديدة 

حيث تندرج في هذا الباب المصروفات غير 

من ناحية  الية(، هذارأسمالمصروفات  ال المتكررة

القانون كيفية معالجة هذه لم يبين ومن ناحية اخرى 

 صول .اال

 يتطرق بشكلي للدولة لم القانون المال أن  كما 

 دسالسامن خالل الباب  الثابتة االصول صري  لأل

اليجوز ″ ( حيث ورد بهما25 والمادة ( 24  المادة

 االالمنقولة الثابتة او  ل الدولةمواأمن  مالفي تصرف ال

التي يصدر بها قرار من  للقواعد واالجراءاتوفقا 

لوزير الخزانة ان يأذن  ″، ″.. مجلس الوزراء...

   ″في األموال الحكومية ...    أو العجز الخسارة بشطب

وهو بذلك يبين صالحيات التصرف باألصول  ،]81[

و كيفية بيانها في الثابتة، ولم يبين طرق معالجتها أ

 حسابات الدولة.

القانون المالي للدولة قد أشار في  أن  كما نجد    

صا  وزارة من اخت ن  أ (1 الباب األول مادة 

يرادات الدولة على إ شرافاإل الخزانة

نفاق منها بما واإللها ومصروفاتها، ومراقبة دخ

وال الدولة ومخزوناتها وحسن يكفل صيانة أم

في  األصول،إدارتها. ولم يشر مباشرة إلى بند 

ا المقابل نجد مرسوم شأن وزارة المالية لدولة في  ا

ن الفقرة السابعة أ دة الثانية منهشار في الماالكويت أ

من اختصا  وزارة المالية شؤون الخزانة العامة 

خاصة موال الدولة الشراف على أاإل للدولة،

و التأجير والتعاون والتصرف بالبيع واالستغالل أ

   ]91[.مع الجهات المعنية

 التنفيذ:رابعا من حيث 
بعض الجهات تقوم  ننجد من الناحية التنفيذية أ   

ميزانية المن ضمن  الثابتة صولبشراء األ

، وذلك (  التسييرية الباب الثاني   بند التجهيزات

ذا راجع إللغاء الباب وهلحاجتها لتسيير عملها 

مما في السنوات االخيرة عمال الجديدة الثالث  األ

ت الجهات الحكومية  شراء األصول الثابتة اضطر

له  بالمخالفة على ثاث وغيره بتحميمن سيارات أو أ

،وفي   ]02 [  و على ميزانية التحولالباب الثاني أ

صب  التركيز على الباب الثاني  االونة األخيرة أ
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ميزانية  وأن  خاصة في توفير مستلزمات الجهات  

حيانا وات وأتصدر كل ثالث سن االعمال الجديدة

، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى  نجد تتعدى ذلك

ت معناه فضفاض حيث ترك التجهيزا ان بند

تياجاتها وهذا ما مر للجهات في تقدير احالمشرع األ

هذا ،صولهااعتمدت عليه األخيرة في شراء أ

التداخل في بنود الميزانيتين من ناحية التطبيق 

 البنك الدوليوصندوق النقد الدولي تقرير  شار اليهأ

الميزانية  دبنوه اليوجد تمييز واض  بين بأن ]12  [  

وهو يعتبر قصور جوهري  ،التسييرية والرأسمالية

 .المالي للدولةفي النظام 

ن التشريع الليبي نجد أمر في عملية الجرد كذلك األ

قد  من خالل الئحة الميزانية والحسابات والمخازن

في الباب الخامس الفصل جرد الن  على عملية 

اف الموجودة االصنول في جرد المخازن على ألا

بحد ذاتها صول الثابتة أللى ابالمخازن ولم يتطرق إ

وجردها، هذا االغفال اثر على كيفية بيان االصول 

بمسك دفتر  الحكومية تقوموحدات بعض ال نأ إال

سمى بدفتر األصول الثابتة يكون من اختصاصات ي

يدرج به جميع مين المخازن مسك هذا الدفتر أ

 .وحدةمملوكة لللصول ااأل

الحكومية تقوم بعملية  وحداتال الى أنباالضافة  

 عملية اكمال الهدافحصر ألصولها فقط دون 

التقرير ديوان المحاسبة في  األمر أكدههذا  الجرد،

إدارة أموال الدولة،  في بند 2017العام عن سنة 

 إدارة في ضعف من ن وزارة المالية تعانيأإلى 

 المختصة باعتبارها الجهة وممتلكاتها الدولة أموال

 إغفال في الضعف هذا مظاهر همأ وتتمثل ،قانونا

 صولأ لجميع والسنوية الدورية الجرد عمليات

 بتحديد واالكتفاء رصدتهاعلى أ والتعرف الدولة

ا  اعدادها التي  الالزمة المقارنات جراءإ دون سنويا

    ]22 [  . الجرد عمالأ تتطلبها

 

 

 :الختاميالحساا مواطن الضعف في  -2-2 

 :االعداداوال: من حيث   

 في نهاية السنة المالية الحساب الختامي للدولة يعد

، جميع المصروفات وااليرادات الفعلية يبين 

والغرض من اعداده التعرف على مدى دقة 

وواقعية تقديرات الموازنة العامة على نحو يساعد 

بالرغم من ان و ،مستقبلية. الموازنات الفي اعداد 

المالي للدولة لقانون امن  (23 ن  المادة 

الحساب في مدة التتجاوز ستة  اعداد ستوجبي

انه  خ انقضاء السنة المالية ، االاشهر من تاري

اعداد الحساب الختامي   يوجد تأخر ملحوظ في

على الرغم من و،سنوات  التسع تتجاوز لمدة

الحثيثة لوزارة المالية القفال محاوالت الديوان 

متأخرة اعتبارا من لحسابات الدولة عن السنوات ا

لم تقم بأي  الوزارة اال ان،  ]32[م.2008سنة 

يعتبر مخالفة صريحة  ممااجراء حيال ذلك، 

من القانون رقم  (22والمادة   قانون المالي للدولةلل

بشأن اعتماد الميزانية العامة  2013( لسنة 7 

التي قضت بأن تلتزم الحكومة بأقفال  2013 لسنة

 الميزانيات السابقة.

 :حيث المحتوى نيا: منثا

ان القانون المالي للدولة حدد بان  على الرغم من   

ألصول احسابات  الحساب الختامي يتضمن

(، 23مادة  والمطلوبات(   الموجوداتصوم والخ

 قسم إذ الثابتة،صول انه لم يشير إلى اظهار األ اال

 هي: جانب لى حسابات رئيسيةإ هذه الحسابات

النقدية والسلفيات والحسابات االصول تحتوي على 

المعلقة وحسابات الميزانية التسيرية وحسابات 

أما جانب الخصوم يحتوي على االحتياطي  ة،نظامي

العام وحساب مال التنمية والقروض وأذونات 

   ]42[. ودائع واخيرا حسابات نظاميةالخزانة وال

اي بيان لألصول الثابتة ضمن نجد  ال وبالتالي   

حسابات الحساب الختامي بل يتم التركيز على بيان 

حساب ايرادات ومصروفات الحكومة مقارنة 
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 ، وهذا اغفاالبتقديرات الميزانية عن ذات السنة.

 للمال العام. إنفاقالحساب مهم يمثل صري  

 جوانا قصور اخرى: -3-2
مثل تت ى خر أيها قصور ان التشريعات الليبية لد    

 في:
جة األصول الثابتة كيفية معال عدم بيان -1

 ها ذاتيًا.ؤ التي يتم إنشا
صول التي كيفية معالجة األ عدم بيان  -2
إن حيث تم الحصول عليها قبل دفع ثمنها، ي

 كما لمقيمتها، العملية ال تسجل إال بعد سداد 
السداد تم في  ن  أيبين المعالجة التي تتم في حالة 

 صل.الالحقة للحصول على األالسنة 
التي يتم صول كيفية معالجة األ عدم بيان -3

 كهبة.الحصول عليها 
المستغنى عنها عن طريق صول الثابتة األبعكس 

ن المشرع الليبي استوفى جوانبها في إتخريدها ف
 النظام المالي للدولة.

ت الليبية ما سبق يالحظ وجود ضعف في التشريعام
بيان األصول الثابتة في هذا الضعف انعكس على 

بتها وصوال تتبعها ومراقكيفية في  ميزانية الدولة و
هذا كذلك  للدولة،إلى اظهارها في الحساب الختامي 

ات المعنية بالمحافظة الجهمن قبل  االضعف قائم
 المتمثلة في اجهزة الرقابة التي صولعلى هذه األ

عليها اقتراح السبل لتالفي هذا النقص الواضح في 
 التشريعات.

 الثالث فص ال

 صو  الثابتةتصور الحكا  الرقابة على األ
معايير المحاسبة ل وفقاللحكومة المملوكة 

  العا  الدولية للقطاع

 
يعات الليبية في لضعف الذي تعاني منه التشرن اإ  

التي تملكها الدولة  صول الثابتةالمحافظة على األ

اتها جهزتها وهيئبشكل مباشر أو عن طريق أ

 النقدي فيام األساس لي استخدومؤسساتها، راجع إ

اجراء محاسبي  الختامية، وهوحساباتها عداد إ

نة ن يشوبه ضعف في مواضع معيصحي  ولك

ي يستوجب وجود صول الثابتة الذهمها جانب األأ

 .لتالفي هذا النق  تشريعات 

 المعايير:مقدمة عن -1-3

 المحاسبةي تبن النامية اليسعي الدول ت    

من قبل  هاحثل نتيجهالدولية للقطاع العام  الحكومية  

المالية  المساعدات لها تقدم يتال يةالدول المنظمات

 النظر وبغض ،أخرى دول ، وهناكهااعتماد على

 على واالقتصادية، تشجعنظمها السياسية  عن

 وهكذا .الدولية المعايير مع الوطنيةمعاييرها توافق 

مقارن  ايتحليل اأسلوبالدولية هذه المعايير  أصبحت

نحاء في جميع أ بيةالمحاس الممارسات لتقويم  دولي

قد وضع مجلس معايير المحاسبة ،و ]52 [  العالم 

تطبق اساس  امعيار 31العامالدولية للقطاع 

على االساس  اواحد ااالستحقاق المحاسبي ومعيار

 .النقدي

للقطاع العام الدولي المعيار المحاسبي  اهتم وقد 

ساس النقدي فقط بطريقة عرض البيانات على األ

 إلى حيث يهدف  ]62 [   المالية في التقارير المالية 

 عرض البيانات بها ينبغي التي الطريقة وصف

 النقدي بموجب االساس العام الغرض ذات المالية

 المالية في التقارير الشفافية لتحقيق المحاسبي

 واالرصدة النقدية والمدفوعات النقدية، للمقبوضات

المعالجة المحاسبية  ولم يبين هذا المعيار للحكومات

 اعناج هو لم يقدم حالفوبالتالي  لالصول الثابتة

صول حيث للمعالجة المحاسبية الخاصة باأل

 .نفقات الرأسمالية فقط لاعتبرها من ضمن ا

 :الثابتةصو  تصور ألحكا  الرقابة على األ-2-3

التررري تسرررتخدم االسررراس أغلرررب الرررنظم المحاسررربية    

ظهرار معالجة تسم  بييتطلب تطويرها نحو   النقدي

إجرراء بعرض  لياالمر يحتاج إهذا ألصول الثابتة، ا

األساسرية التري يقروم عليهرا  كونات في الم عديالتالت

 -هي  الوحدة الحكوميرة  ميالمحاسبي الحكو النظام

 –الحسرررابات الحكوميرررة  –الموازنررة العامرررة للدولرررة 
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و هذا الرأي اكده الدكتور محمد عبد القوائم المالية( 

  اتنروكن هرذه الم، أل  ]72 [   فري بحثره  الحلريم عمرر

ا مرتبطرررة ارتباطررر ا، فيمرررا بينهرررا  كرررامالا  ا ا وهرررذجميعرررا

 على النحو التالي : يقترح ان يكون التعديل 

ات بالوحلللللللدالخاصلللللللة  أوالً: التعلللللللديالت-1-2-3

 :الحكومية

الدولررررة الليبيررررة تقرررروم باعررررداد موازنتهررررا وفقررررا       

، وفررري هرررذا  (موازنرررة البنرررود لالسرررلوب التقليررردي 

حيررث تررأتي لوب يررتم التركيررز علررى االعتمررادات االسرر

      ]82 [   الموازنة في شكل اعتمادات وبنود.

الثابترة لألصول المتعارف عليها لمعالجة المحاسبية ا

كنفقررات تقفررل مررع  هررا، تعررالجعلييررتم الحصررول  الترري

بالحسرراب الختررامي  برراقي الحسررابات فرري نهايررة السررنة

 كاالتي:هي االمر  هذا ومعالجةللدولة. 

تقرروم علررري تخصررري  وحررردة محاسررربية مسرررتقلة     

لألصررررول الثابتررررة العامررررة منفصررررلة عررررن الوحرررردة 

تسرررمي  حسرررابات األصرررول  المحاسررربية الحكوميرررة،

ولقررد جرراء ذكررر هررذه     ( ]92 [    الثابتررة العامررة

الطريقة ضمن مبادئ المحاسبة الحكوميرة الصرادرة 

ريكررا عررن المجلررس القررومي للمحاسرربة الحكوميررة بأم

إلى أن هذا النروع  ،(5،6،7أشارت المبادئ  حيث 

تميررز بررأن األخيرررة وحرردات ماليررة ومحاسرربية، أمررا ي

مجموعة حسابات األصول الثابتة فهي مجرد وحدة 

سرجالتها إحصرائية يعرد عنهرا تقرارير  رقابية حسابية

 . العام مالية في نهاية

فقرات ضرمن كن األصرول الخطروة بيرانويلحق هرذه 

ات الوقرررت تسرررجل ضرررمن حسرررابات الوحررردة وفررري ذ

فري مرحلتري االمرتالك تهرا نظامية لمتابعالحسابات ال

بيانات هذه الحسابات النظامية تؤخذ  و ،واالستخدام

قسررررم حسررررابات األصررررول الثابترررررة  مررررن مجموعررررة

 مكونررررات الخطرررروة علررررىوترتكررررز هررررذه  ،المسررررتقل

يحتوي علرى حسرابات  الذيللدولة الحساب الختامي 

تسرررمى حسرررابات نظاميرررة وألن الحسررراب الخترررامي 

انعكررراس للحسرررابات الحكوميرررة وللررردليل  للدولرررة هرررو

من باب أولرى أن تظهرر هرذه الحسرابات ف الحكومي 

ضررررمن حسررررابات الوحرررردة وصرررروال إلررررى الحسرررراب 

 الختامي .

تقرررروم علرررري إنشرررراء مجموعررررة  خطرررروةهررررذه ال      

سرابات األساسرية حسابات لألصول الثابتة ضمن الح

خررررالل مررررن  للنظررررام المحاسرررربي للوحرررردة الرئيسررررية 

التري تعتبرر أحرد مكونرات   ]03[   الحسابات النظامية 

دليرررل الحسرررابات الحكوميرررة ، بحيرررث تظهرررر بنرررود 

الحسرررابات النظاميرررة مرررن ضرررمن بنرررود الخالصرررات 

 الشهرية للوحدة  بشكل منفصل عن بنرود  الموازنرة

ود خررارج الميزانيررة حيررث تعامررل معاملررة بنررعامررة  ال

هرذه الحسرابات ذات بنرود تفصريلية  حبذا لوكانت (و

ا هررري مفصرررلة فررري لتوضررري  نررروع الحسررراب مثلمررر

، كمررا يمكرن ارفرراق كشرروفات القسررم الموازنرة العامررة

المسررتقل باالصررول الثابتررة ضررمن تقريررر االيرررادات 

 والمصروفات.

تمثرررل خطررروة أنهرررا  معالجرررةويالحرررظ علررري هرررذه ال.

ة مررن د، ويمكررن االسررتفاتطويريررة لألسرراس النقرردي 

هررذه الطريقررة بحيررث تتماشررى مررع المعررايير الدوليررة 

اشرررررارت فررررري فقررررررتين  إذ 2016 للقطررررراع العرررررام

لرى إن معيار االساس النقدي المحاسربي منفصلتين م

فررري الفقرررررتين االفصررراح عررررن معلومرررات اضررررافية  

تقرارير حيرث يرتم إعرداد ب    ]13[  16//1/3و1/3/6

 .ملحقة عن األصول الثابتة

بة دولة الكويت التي كذلك يمكن االستفاذة من تجر

دليل  2015ول من اكتوبر اصدرت في األ

المفاهيم المستخدمة في نظم المصطلحات و

يبين كل ة هذا الدليل صول لدى الجهات الحكومياأل

تصنيفها من حيث صول ألبا المتعلقة  االجراءات 

وفقا لمعايير المحاسبة وغيره ا وتبويبه هاوترميز

عداد تبويب جديد للميزانية ية للقطاع العام ، وإالدول

مفاهيم والتعريفات المتفق عليها لالعامة للدولة وفقا ل

دوليا وبما يتوافق مع دليل احصاءات مالية 

حيث يتم إعداد  ،   ]GFS   ] 23 2001الحكومة 
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فيها تقارير ملحقة عن األصول الثابتة مستخدما 

أساس االستحقاق وذلك كخطوة للتحول من األساس 

 النقدي إلى أساس االستحقاق المحاسبي.

التعديالت الخاصة بدلي  الحسابات  :ثانيا -2-2-3

 الحكومية

المحاسبة عن امتالك واستخدام األصول  تعد    

حسابات  الهامة لتطويرالثابتة أحد الركائز 

الحكومة حتى يمكن تطبيق األساليب الحديثة 

هذا التطوير يحتاج إلى  العامة،إلعداد الموازنة 

، العامة تنفيذه بالموازنةخطوات معينة حتى يمكن 

وضع حسابات األصول الثابتة  هي ولىاأل الخطوة

في دليل الحسابات الحكومية، الن دليل الحسابات 

جميع أنواع  على يحتويهو اإلطار العام الذي 

المالية، ويتم  عن العملياتالحسابات المعبرة 

تصنيفها في مجموعات متجانسة، فدليل حسابات 

 إلى:الحكومة ينقسم 

الموازنة: وهي حسابات  حسابات (أ 

  .اإليرادات والمصروفات

ويطلق :    ]33[ حسابات خارج الموازنة (ب 

 عليها الحسابات الوسيطة أو حسابات التسوية،  

وهي حسابات    ]43 [  الحسابات النظامية: ج( 

المستحقات بالحساب  رقابية تفت  بغرض  متابعة

الختامي في نهاية السنة كأحد حسابات الموازنة، 

كذلك يطلق عليها بالحسابات المتقابلة حيث 

تستخدم في تسجيل العملية أو الموضوع الواحد 

حسابين متقابلين بنفس القيمة ، ويعني وجود 

رصيد للحسابين إن العملية لم يتم تسويتها بالكامل 

تها حيث يتم تسوية ماتم وبالتالي يستلزم متابع

تنفيذه بشكل دوري إلى أن يصب  رصيدهما صفر 

 عند اكتمال التنفيذ أو التسوية بالكامل. 

وبذلك يتض  أن  مكان حسابات األصول الثابتة في 

دليل حسابات الحكومة هو في  الحسابات 

  .النظامية(

الخاصة بالموازنة  تالتعديال :لثاثا -3-2-3 

 العامة للدولة:

ثانيررررة فرررري اتجرررراه تطرررروير الحسررررابات الخطرررروة ال  

التفرقررررة بررررين المصررررروفات  تكمررررن فرررري الحكوميررررة

ولمررا كرران مررن  ،االيراديرة والمصررروفات الرأسررمالية

الضررررروري ربررررط حسررررابات الحكومررررة بالموازنررررة 

العامررررة، فينرررره ينبغرررري اسررررتخدام نفررررس التبويررررب و 

 ]53[  المصطلحات في كرل مرن الموازنرة والحسرابات

ت الخاصة بالموازنة العامة للدولة يمكرن فالتعديال، 

 ة التالية:إجراؤها وفقا للمعالج

فصرررل المصرررروفات  الرأسرررمالية( فررري الموازنرررة    

العامة في مجموعة مستقلة وعدم الخلرط بينهرا وبرين 

حتى يمكرن حصررها بسرهولة  المصروفات اإليرادية

وتسرررجيلها فررري حسررراب األصرررول الثابترررة فررري نفرررس 

الوقت الرذي تسرجل فيره كينفراق بحسرابات الحكومرة، 

 ويمكن االستفادة من ذلك بمكونرات الموازنرة العامرة

    ]63 [   (6 مرادة  الروارد فري القرانون المرالي للدولرة 

 احتواءالى ثالث ابواب عن طريق  ةالتي هي مقسم

األول والبرررراب الثرررراني علررررى المصررررروفات البرررراب 

والنفقرررات اإليراديررررة وأن يقتصررررر شررررراء األصررررول 

الثابتة على باب األعمال الجديردة فقرط و هرذه البنرود 

ليس لها عالقة  بميزانيرة التحرول التري تقتصرر علرى 

اسرررررتخدام التبويرررررب   و يمكرررررنأة تنمويرررررالخطرررررط ال

 تقروم الرذي،    ]73 [  االقتصادي في الموازنة العامة 

( 3  فحسررب تعمررريم رقرررم باسرررتخدامه دولررة الكويرررت

تررم تبويررب ميزانيتهررا وفررق    ]83 [     2013 لسرنة 

التبويرررب االقتصرررادي حيرررث ضرررمت ذات الميزانيرررة 

المصرررروفات اإليراديرررة والمصرررروفات الرأسرررمالية 

صررول تم الفصررل بينهمررا  بحيررث ترردرج األيررعلررى ان 

ت الثابترررة  بجميرررع انواعهرررا ضرررمن بنرررود المصرررروفا

و المصرررررروفات التشرررررغيلية االخررررررى ، الرأسرررررمالية

 ضمن بنود المصروفات اإليرادية.
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الخاصلللللة بحسلللللابات  اً: التعلللللديالترابعللللل-4-2-3
 الحكومة:

 الحكومررات يجررب ن  الرررأي السررائد اآلن هررو أ        

لررى تطررروير أنظمتهررا المحاسررربية إ أن تقتنررع بالحاجرررة

 خاصرة     ]93[ .فري هرذا الجانرب  ن تركز جهودهراوأ

الررنظم المحاسررربية سررراس النقرردي فررري اسررتخدام األ أن  

للحكومرات بعجرزه فرري  اا بردأ يعطري مؤشررالحكوميرة 

قرررد يعطررري  مررراك مرررن المعلومرررات  ااحتياجاتهررر ةتلبيررر

لرى تطرويره األمرر الرذي يحتراج إمعلومات مضللة ، 

فهررذا سررد هررذا  العجررز الررذي يعرراني منرره ، بحيررث يررتم

عتمرررد يلالسرررتخدام وركرررائز  لرررى تقنرررينحتررراج إاالمري

صول الثابترة ضرمن حسرابتها. هرذه عليها إلظهار األ

 هي:الركائز 

تحديد األصو  الثابتة التي تخضع تصنيف و -1
 للمحاسبة:

نوع تحديد  بعض البحاث ضرورة يرى     

لى وهذا يعود إالمراد اخضاعها للمحاسبة صول األ

 تراث حضاريمن  تنوع مصادر الحصول عليها

ا  أو ثروات طبيعية  . ا تاريخيا  حياناو أأو ارثا

قد ترى  الدولة حجب ف  منيةاألدواعي إلى   خرىأ

 لذاصولها و ممتلكاتها العسكرية عن العامة بعض أ

ويمكن  صول ،نوعية األمر دراسة األ يستدعي

االسترشاد في ذلك ببعض النظم المحاسبية التي تتم 

م النظافيها علي األصول الثابتة مثل  المحاسبة

     ] 04   [العربية المحاسبي الحكومي الموحد للدول

، ولقد جاء هذا انواع معينةوالذي حددها في 

التحديد علي أساس األصول التي بحيازة الوحدة 

والطرق  الزراعيةوال يدخل ضمنها األراضي 

طي الثروات الطبيعية، وهناك والجسور واحتيا

صول بما فيها جميع األضم  يري ]14 [    خرآرأي 

، وتؤيد  العسكرية والسبائك الذهبية التجهيزات

للوقوف ولو تقريبيا على  الرأي  االخد بهذا  الباحثة

 .صول المملوكة للدولة  األحجم 

 

 

 

 الثابتة: وتقوي  األصو  حصر -2

 تكون الدفاتر المحاسبية شاملة لكل األصول حتى

المملوكة للوحدات والتي تنعكس على ممتلكات 

حصر وتقييم األصول وتحديد مدى  البد منالدولة 

نه ال ألونظراا  العمل،صالحيتها لالستمرار في 

يمكن الحصول من سجالت المخازن علي البيانات 

عن هذه األصول فين األمر يستلزم تشكيل لجان 

علي مستوى الدولة لحصر هذه األصول وجردها 

الجرد  تعليمات دقيقة لعمليةوإصدار ي الواقع، ف

 ،وغيره يم األصوليوما يتصل بها من عملية تق

 بطرق عدة في غنيلفكر المحاسبي المعاصر وا

ر صول الثابتة وللمشرع اختيايم األيقياس وتق

 أنسبها.

للقطاع  اما بالنسبة لالصول الثابتة الممنوحة

فيجب تقدير و المنحة أالحكومي على سبيل الهبة 

قيمتها على اساس القيمة العادلة السائدة في السوق 

    .] 24 [  وقت الحصول عليها

 هالك األصو :ستتحديد طرق ومعدالت إ -3

التي تخضع  األصول بعد تحديد أنواع     

في  هاتصنيف و للمحاسبة وحصر األصول القائمة

ليه المعيار دعا إ وفقا لما مجموعات متجانسة

 يتم،  (17الدولي للقطاع العام رقم  المحاسبي 

هالك التي يمكن اتباعها من بين ستاالطرق تحديد 

 الطرق المعروفة في الفكر المحاسبي وبما يناسب

ع طريقة اتبكل مجموعة منها، وليس بالضرورة ا

شرع اختيار ، وعلى المواحدة بالنسبة لكل األصول

 .صل ي يناسب كل أذالنوع ال

ا وفقهالك فيمكن تحديدها ستأما معدالت اإل

االستفادة بما يحدث في  األولى:الطريقة  لطريقتين،

الواقع في النظم المحاسبية القائمة لبعض 

ا مماثالا  المشروعات الخاصة التي تمارس نشاطا

وفقا للطريقة  لنشاط بعض الوحدات الحكومية أو

 هالكات المعتمدة فيستالجداول الخاصة باال الثانية:
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اإلدارات الضريبية لمحاسبة الشركات 

     ] 34 [  والمشروعات.

 هالك األصو  الثابتة:ستإ علىالمحاسبة  -4

نظام  لى وجودإحتاج ، يصولهالك األستتحديد ا

أن  علىلمحاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية 

هالك األصول الثابتة في قوائم ستتظهر أقساط إ

ل من صواأل هالكستظهار ايمكن إالتكاليف كما 

وهذا  الحسابات النظامية في ضمن حسابات الدولة

الصادر عن  2008القومية  نظام الحسابات هيدما أ

االمم المتحدة التي تحث فيه الدول على بيان مقدار 

تناق  الحاصل في األصول الثابتة من أصول ال

 صول اخرى.طبيعية وأ

 األصو  الثابتة:ى االستغناء عن المحاسبة عل -5
هي  صلفي حياة األالخطوة االخيرة  

مدة  وصدور قرار اداري بأنتهاءه االستغناء عن

بأن يتم  ،بيعه وأما بتخريده أالستفادة منه وتكون ا

األصول الثابتة  قسم قوائمصل من شطب األ

 معالقسم  اويقفل حسابه في داخل هذ، المستقل

صل يلحق بالكشوفات إرفاق تقرير ببيع األ

على ذلك  أثربيان  الى باإلضافةمنه، الصادرة 

صول الثابتة تظهر األحيث بالنظامية  الحسابات

ويكون نتيجة  سبقتها،السنة التي  قيمةقل من أ بقيمة

و أللرب   نبيا الحكومية بدونالبيع ايراد للوحدة 

 الخسارة.

الحساا األصو  الثابتة في ا بيان: رابعا -4-2-3
 : للدولةالختامي 

قائمة تفصيلية عبارة عن  الحساب الختامي    

يرادات الفعلية عن سنة مالية لجميع النفقات واإل

، والهدف منه التعرف علي نتائج    ] 44 [  منتهية

تنفيذ الموازنة وما يتعلق بها من حسابات أخري، 

ولذا فهو يحتوي بصورة عامة علي اإليرادات 

 اإليراداتبوالمصروفات الفعلية مقارنة 

والمصروفات المقدرة بالموازنة العامة وتحديد 

 ] 54 [  .أو عجز( فائضالفرق بينهما في صورة  

وهنا يمكن بيان األصول الثابتة بالحساب الختامي 

المستقلة االصول الثابتة وحدة تقارير استخدام ب اما 

يكتفي في إظهار  بحيثفي الوحدة الحكومية 

د كشوف جرد لها من واقع األصول الثابتة بيعدا

بالخالصات الشهرية ثم بالحساب  ترفقالسجالت 

وهذا ما يؤيده معيار المحاسبي للدولة  الختامي

يمكن  نهأ ذات المعيارإال انه أضاف  ،النقدي 

استخدام األساس االستحقاق في أي جانب من 

كر ذلك وعليه يمكن ذعلى أن ي الجوانب المالية

دام مبدأ االستحقاق في بأستخ ذلكاالستفادة من 

معالجة األصول الثابتة وبالتالي إظهارها من ضمن 

الحسابات النظامية للوحدة ثم بالحساب الختامي 

 ن حيث ضمن بنود الحسابات النظامية ،للدولة 

( على  بيان 23القانون المالي للدولة في المادة   

االصول والخصوم  ... بيانات مفصلة كاملة عن 

هذا في سابات الحكومة...(  وكل حساب من ح

إشارة صريحة لبيان األصول ضمن حسابات 

تجاهل هذا االستحقاق يظهر  الختامي النهب الحسا

قادر علي  الحكومي غيربان النظام المحاسبي 

توفير بيانات عن األصول الثابتة كأحد ممتلكات 

كجزء هام من الموارد التي تستخدم في والدولة 

ود تعديل في طريقة النشاط، مع وجوب وج

خاصة بعد أن ثبت عجز النظام  وتتبعها،تسجيلها 

المخزني عن توفير ذلك، وأن توفير هذه البيانات 

يجب أن يكون من خالل دورة محاسبية متكاملة 

 البيانات السليمة. إلىومترابطة توصل بالضرورة 

 التالي: عليه يقترح اتباع

في أن يتم تبني استخدام أساس االستحقاق  -1

صول الثابتة مع وضع بعض البنود كاأل

المستحقة باإليرادات  الضوابط لالعتراف

 .وغيره
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عداد الخالصات الشهرية للوحدات بحيث إ -2

توي على حسابات نظامية تعترف تح

 ها.صول المملوكة لباأل

ساس وفي حالة التحول إلى استخدام أ -3

خطوات  خطة تبيناالستحقاق فالبد من وضع 

 ل مقرونا بجدول زمني.ومراحل التحو

عداد موازنة الدولة وفقا للتصنيف االقتصادي إ -4

عداد صول وصوال إلد ويسهل من تجميع األيساع

 ميزانية مجمعة للدولة.

على عداد ميزان المقبوضات والمدفوعات إ -5

بحيث  مستوى الدولةمستوى الوحدة وكذلك على 

بند النفقات الرأسمالية وفقا للمعيار  يحتوي على

 المحاسبي الدولي للقطاع العام على اساس النقدي.

معالجة األصول الثابتة في المحاسبة تكون وهكذا 

الحكومية، المقترحة في صلب هذا البحث  قد 

استوفت جميع متطلبات تطوير النظام المحاسبي 

مثمثلة في جميع مراحل حياتها باالضافة الى 

مايلزم من انعكاس ذلك على الوحدة الحكومية 

والموازنة العامة والقوائم الختامية بما يؤدي إلي 

تحقيق االهتمام بها بالشكل الذي يتناسب مع 

قيمتها الكبيرة وأهميتها في النشاط الحكومي، 

ي اجابة السؤال الرئيسي للبحث ف وبالتالي تتحقق 

ة في صول الثابتفصاح عن األمتطلبات االتوفر 

البيئة الحكومية الليبية الحالية لكن هذه المتطلبات 

 تحتاج الى تطوير وفقا لما جاء في صلب البحث .

 الفص  الرابع 
  اتــــــــــــج والتوصيـــــــالنتائ

 النتائج:وال: أ-1-4

 االتي: بحثبينت نتائج ال    

االمر في التشريعات الليبية  اهناك قصورأن  -

في  ةجودة التقارير المالية متمثلعلى  أثرالذي 

لالصول الثابتة وبيانها ضمن  المعالجة المحاسبية

 ابنود الحسابات الختامية االمر الذي يعتبر اهدار

هذا االمر القى  له،للمال العام كما يعتبر سوء ادارة 

بظالله في صعوبة معرفة الحجم الحقيقي لالصول 

 الثابتة داخل وخارج حدود الدولة.

هناك ضعف في اجهزة الرقابة الداخلية  -

والخارجية من حيث تتبع ورصد حركة األصول 

الجة مناطق باالضافة إلى عدم السعي الى مع

  .واقتراح الحلول ضعف التشريع

تطوير النظام الحالي ليتواكب مع ضرورة  - 

معايير المحاسبة  اتباعالمستجدات الحديثة، أهمها 

هذه مع التدرج في تطبيق  الدولية للقطاع العام

وعدم االسراع في  .مما يكفل نجاحها المعايير

 أن  التوجهحيث تطبيق اساس االستحقاق المحاسبي 

 ،يكتنفه بعض الصعوبات من ناحية التطبيق هإلي

دم يستخذي لالمحاسبي س األسار اختيااعملية الن 

ا ـمنهر اييـمعـدة ع يتوقف علىة ـلدول ـفي ك

تها دفائدى موبيعتها وطبة ولطلمالبيانات ا ـواعنأ

ل ـواألماوادارة لمحاسبية اقابة رلت التلبية حاجا

 2010حيث تخلت الحكومة األلمانية سنة  ـة،لعاما

عن إعداد الموازنة والمحاسبة وفقا ألساس 

السبب الرئيسي لهذا اإلجراء هو  االستحقاق، وكان

المخاوف البرلمانية حول فقدان رقابتهم على 

 . ]64[حكومةال الميزانية ومالية

عدم وجود دليل حسابات شامل يشتمل على  -

 دوليا،متعارف عليه و يتفق بماهتبويب للميزانية 

وج حيث تسجل كذلك عدم وجود نظام للقيد المزد

مر الذي يؤثر األ واحد، كل المعامالت المالية كقيد

النتائج إلى  المالية، وأشارتة المعلومات في دق

ارتباط بين المشاكل التي تواجه نظام وجود 

المحاسبة الحكومية والعوامل التي تساعد على 

يير الدولية، خاصة مشاكل عدم المعانجاح تطبيق 
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ومدى وجود أنظمة  ،المؤهلينر العاملين فتوا

معلومات محاسبية متكاملة وتحديث التشريعات 

والقوانين، مما يبرز أهمية هذه العوامل عند تطوير 

 .النظام

في المناهج التعليمية وطرق  اا ان هناك قصور -

التدريس المحاسبي في ليبيا وهذا انعكس بدوره 

م المحاسبي ومواكبته سلبا على كفاءة التعلي

 .ةدوليللتغيرات ال

وجود مشاكل مرتبطة بالبيئة الليبية تتمثل  اخيرا  -

في عدم فعالية دور المؤسسات التعليمية في تطوير 

إدراك  نظام المحاسبة الحكومية، وعدم وجود

ألهمية المحاسبة الحكومية، كما تبين وجود فجوة 

بين المؤسسات التعليمية والقائمين على تطبيق 

 .النظام المحاسبي الحكومي بالدولة

 التوصيات:ثانيا: -2-3-3

 :باآلتيتوصي الباحثة     

تعزيز نشر الوعي بأهمية المحاسبة  -

الدولة،  الحكومية ودورها في المحافظة على موارد

تبني معايير المحاسبة الحكومية كخطوة في  عم

طريقة التطبيق  مراعاة كما ينبغي اتجاه التطوير

عند تبني معايير المحاسبة  المدروس المرحلي

في االعتبار  اخذا للقطاع العامالحكومية الدولية 

خالل فترة زمنية كافية لتهيئة  العوامل المحلية

مع توفير المقومات  ومهنيا،البيئة المحلية تقنيا 

وْضع خ طط  من التطوير، هذاعلى نجاح  المساعدة

تدريبية متكاملة لتطوير قدرات ومهارات 

 .المحاسبين والمدققين العاملين بالجهات الحكومية

بما يحقق أفضل النتائج المرجوة لتحسين جودة 

استراتيجية متكاملة  ضوء يف ،.التقارير المالية
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