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قال تعاىل   :وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْالً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحاً وَقَالَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ 

صدق اهلل العظيم

قرآن كري (:سورة فصلت)33:

أ

اإلهداء

إىل من فاق وصفي و حار بهِ فكري ،واهتدت له نفسي ،حبييب معلم البشرية حممد
إىل من أسلمت له مشاعري ،وانصاعت حببِ له جوارحي ،إسالمنا العظيم
إىل أرض املنشر واحملشر ومهد األنبياء وحلم األتقياء ،وطين فلسطني
إىل من نقشت باحلنان هذه اللحظات ،وبعطائها صارعت الظالم ،وأنارت حِلكته ،إىل القلب
الكبري الذي أعطى بال حدود ،إىل باب الرمحة املفتوح ،أمي احلبيبة
إىل من تشققت يداه ،وامسَّر جبينُه ،ومضت صحته ،ليضيء بعزمه هذا الطريق ،أبي الغايل
إىل من غابت صورته عن عيين ،وما غاب حلظة عن قليب ،أخي املرحوم يوسف
إىل فرحيت ،وشريكة عمري اليت أستمدُّ منها بريق األمل ،زوجيت الغالية
إىل مثرة احلياة ،ورسالة العطاء ،أبنائي "سارة و يوسف و آية"
إىل من ترعرعت على بسماهتم ،وعلى حبهم كربت أحالمي ،إىل من ال تكتمل سعادتي إال
هبم ،إىل أخواتي وإخواني األعزّاء
إىل الذين ازدانت احلياة هبم ،وتذّللت الصعابُ بعوهنم ،إىل إخواني الذين مل تلدْهم أمي،
أصدقائي
إليهم مجيعاً أهدى هذا العمل املتواضع.
الباحث

ب

شكر وتقدير
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كو ا ت دي والا ترا َّ .
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خير َّ َّ ي في مش ارو ي اَّ .
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يجع ة ة ة ة ة ةةو ي ة ة ة ة ة ة ا ا عم ة ة ة ة ة ةةوَّ خ ،ص ة ة ة ة ة ةة ،جه ة ة ة ة ة ة ا ة ة ة ة ة ة م و ي همَّن ة ة ة ة ة ةي ا ت ة ة ة ة ة ةةقَّ
وا  ،ر

وآخ

ان َّ ،ا مد هلل رب ا ع،ملي َّ .
الباحث
ت

ملخص الدراسة
هـ ــدفت هـ ــذه الد ارسـ ــة إلـ ــى التلـ ــر علـ ــى أثـ ــر اسـ ــت دا أسـ ــا

ادإسـ ــتح ا الكامـ ــل بـ ــدال مـ ــن األسـ ــا

الن ـ ـ ــدل فـ ـ ــي الن ـ ـ ــا المحاسـ ـ ــبي الحكـ ـ ــومي الفلسـ ـ ــطيني وذل ـ ـ ـ ب يـ ـ ــا

أث ـ ـ ـره علـ ـ ــى الت ـ ـ ــارير الماليـ ـ ــة مـ ـ ــن

ـ ـ ـ ل إ تب ـ ــار م ـ ــده تح ي ـ ـ ـ أله ـ ــدافها المنش ـ ــودة كـ ـ ـالتلر عل ـ ــى م ـ ــده تح يـ ـ ـ الكف ـ ــا ة ف ـ ــي ت ص ـ ــي

المـ ـ ـوارد وتح يـ ـ ـ اللدال ـ ــة ف ـ ــي توزيـ ـ ـ اللـ ـ ـ

ال ـ ــدمات اللام ـ ــة

ال ـ ـ ـريبي واللدال ـ ــة ف ـ ــي توزيـ ـ ـ تك ـ ــالي

ومده المساعدة في توفير متطلبات إعداد وتطبي موازنة البرامج واألدا .

يتكــون

اســت دمت الد ارســة تطبي ـ عملــي ال تبــار الفر ــيات وكــذل المــنهج الوصــف لي التحليل ـ لي حي ـ
مجتمـ ـ الد ارس ــة م ــن م ــو في و ازرة المالي ــة م ــن ال ــدواار اةتي ــة(:داارة الحس ــابات والموازن ــة والرواتـ ـ والرقاب ــة
و ـريبتاي ال ــد ل والم ــافة) وع ــدده ( )951مو فــا وتـ ـ ا تي ــار عين ــة عش ـوااية طب ي ــة مكون ــة م ــن()901
مو .
وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج ،أهمها:

ادإسـ ــتح ا الكامـ ــل ادإفصـ ــاا الكامـ ــل فـ ــي الت ـ ــارير الماليـ ــة الحكوميـ ــة يـ ــوفر المللومـ ــات

 .1يح ـ ـ أسـ ــا

ال زم ـ ــة ف ـ ــي قي ـ ــا

الموارد المتاحة.
 .2ي ـ ــد أسـ ــا

األدا الحكــ ــومي وبالت ـ ــالي

ادإسـ ــتح ا الكامـ ــل ت ـــارير ماليـ ــة تتص ـ ـ

إس ـ ــت لية الس ـ ــنوات المالي ـ ــة حيـ ـ ـ

 .3يسـ ـ ــتطي ك ـ ـ ـ مـ ـ ــن األسـ ـ ــا

الن ـ ـ ــدل وأسـ ـ ــا

ادإســ ــتح ا احتس ـ ــا

مس ـ ـ ــتوه الدقــ ـ ــة بينهم ـ ـ ــا لصــ ـ ــال أس ـ ـ ــا

ادإستح ا الكامل في احتسا

 .4يـ ـ ـ ــوفر أسـ ـ ـ ــا

الل ـ ـ ـ

ال ريبي.

عدالة توزي الل

ادإسـ ـ ـ ــتح ا الكامـ ـ ـ ــل المللومـ ـ ـ ــات الكافيـ ـ ـ ــة للمليـ ـ ـ ــات الم ارنـ ـ ـ ــة وال زمـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي تح ي ـ ـ ـ ـ
ال دمات اللامة.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،أهمها:
رورة البد الفورل في االنت ال الست دا أسا

والتطوير في و ازرة المالية لتسهيل عملية ادإنت ال.

 .2إعداد دليل حسابات جديد وموحد يتناس
 .3إستحدا

نس ـ ـ ـ

ال ـ ـ ـريبي ولكـ ـ ــن

ادإس ـ ـ ــتح ا الكام ـ ـ ــل مم ـ ـ ــا ي ك ـ ـ ــد كف ـ ـ ــا ة أســ ـ ــا

المسا لة المجتملية وتح ي اللدالة في توزي تكالي

.1

بالدقـ ــة والشـ ــمولية والواقلي ــة وكـ ــذل يح ـ ـ مبـ ــدأ

ي ـ ــوفر المللوم ـ ــات الكافي ـ ــة ع ـ ــن األنش ـ ــطة الحكومي ـ ــة مم ـ ــا يس ـ ــاعد

في تطبي موازنة البرامج واألدا .
ب ـ ـ ــت ت

ـ ــب النف ـ ــات مم ـ ــا يح ـ ـ ـ الكف ـ ــا ة ف ـ ــي ت صــ ــي

ادإستح ا الكامل وذل من

م متطلبات تطبي أسا

داارة جديدة في و ازرة المالية مس ولة عن النس

أعلى مستوه من اللدالة في توزي الل

ال ريبي وفي توزي تكالي
ث

ادإستح ا الكامل.

ال ريبية وكذل

بادإستفادة من البيانات التي توفرها الت ارير المالية الملدة وف أسا

ل تفليل داارة البح

تكالي

ال دمات اللامة

ادإستح ا الكامل وذل لتح ي
ال دمات اللامة.

Abstract
The Objective of this study is to examine the effect of using the full accrualbasis instead of the cash-basis for the purpose of financial reporting of the
Palestinian government accounting system, Specifically, the study examines the
differential effect of the two bases on the government ability to achieve efficiency
in allocation of resources, fairness in allocation of tax burden and costs of public
services, and providing information for the preparation and implementation of
performance-based budgets.
The study used a descriptive – analytic approach and a case study example to
test its hypotheses, The population consists of employees working for the finance
ministry in the following departments: Accounts, Budgets, Payroll, Control,
Income and Value-added Taxes, A sample of 109 employees was selected from a
population of 159, using a stratified random sampling approach.
The main results of the study are as follows:
1. The full accrual-basis provides full disclosure and sufficient information for
the measurement of governmental performance, better control over
government expenditures and, hence, more efficient allocation of resources
2. Financial reports that are prepared based on the full accrual-basis are more
accurate, complete, realistic, and in line with the independence of financial
years, In addition, these reports provide information that is helpful in
implementing performance-based budgets.
3. Even though both the cash and full accrual-bases are able to calculate
percentages of tax burdens, the accrual-bases calculations are more accurate
and, thus, are better to assess the fairness of tax burden allocation.
4. The full accrual-basis provides sufficient information to assess the fairness
of allocation costs of public services.
The main recommendation of the study are as follows:
1. It is necessary to begin the process of moving to the full accrual-basis with
the help of the research and development department in the finance ministry.
2. Preparation of a new chart of accounts that is suitable for the application of
the full accrual-basis.
3. Creation of a new department in the finance ministry to be charged with the
responsibilities of utilizing the information provided by financial reports that
are prepared based on the full accrual-basis to achieve the highest possible
level of fairness in allocation of tax burden and costs of public services.
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 1.1المقدمة:
قد أثبتت الدراسات الساب ة في أكثر من نتيجة بأن الن ا المحاسبي الفلسطيني يحتاج للتطـوير بمـا يـت ا

مـ حاجــة المجتمـ والت ازمــات الحكومــة لتتح ـ اللدالــة ادإجتماعيــة فــي جميـ نـواحي الحيــاة وهــذا ال يــت إال
بتلديل األسا

المحاسبي الذل يت علي ال يا .

هنـا ارتبـاط كبيـر بـين التسـجيل وادإفصـاا المحاسـبي فـي أل ن ـا والمبـاد التـي يـت عليهـا ال يـا

ومن المتلار علي هنا ث ثة أس
الملدل وهي مباد وأس
ا تيـار األسـا
وكـذل

منها األسا

لل يا

الن دل وأسا

محاسبية يمكن تطبي ها فـي ال طاعـات الم تلفـة ومنهـا ال طـاع الحكـومي ويتوقـ

المحاسـبي علـى طبيلـة المللومـات الماليـة ال زمـة لتلبيـة احتياجـات ادإدارة والرقابـة الماليـة

علـى طبيلـة وحجـ النشـاط الـذل ت ـو بـ الوحـدة (الحجـاول  (31 1999وعلـى ذلـ

المحاسبي الحكومي المطب في الحكومة الفلسطينية األسا
وف ـا لل ـوانين الصـادرة عـن المجلـ

التشـريلي ومجلـ

والم سسـات اللامـة يلمـل ن امهـا المحاسـبي وفـ

للملية االعت ار

يمثـل الن ـا

والتسجيل وادإفصاا المحاسبي

الـوز ار

علمـا بـأن الن ـا المـالي الفلسـطيني للـو ازرات

قـرار مجلـ

الـوز ار رقـ  43لسـنة  ) 2005الوقـاا

الفلسطينية اللدد )2005 52وقد اعتمد هذا الن ا است دا األسا
تصني

ادإسـتح ا

وأسـا

ادإسـتح ا

الن دل وطري ة ال يد المزدوج و اعتماد

موحد للحسابات(وشاا .)27 2008

وعلي فتن أن ال طاع المالي الحكومي يلمل وف األسا
يمكن إ هار الموق

المالي بصورة سليمة بحي

وغير المدفوعة (الحجاول .(31 1999

الن دل والذل يحمـل مآ ـذ كثيـرة منهـا أنـ ال

ال ي هر االلتزامات المترتبة على الوحدة الحكومية المستح ة

وال يمكن تطبي قاعدة موحدة للم ارنة السليمة بين السنوات المتتالية بسب

المصروفات وادإيرادات بين كل سنة ماليـة بادإ ـافة إلـى أن األسـا

تدا ل األنشـطة وعـد فصـل

الن ـدل لـي

أساسـا مكـتم للمحاسـبة

ألنـ ال ي يـد سـول مـا قـبض أو صـر ن ـدا وين صـ كثيـر مـن الح ـاا ال ـرورية لتصـوير المركـز المـالي

السـلي والنتـااج الصـحيحة لألعمـال حيـ

إ لن " إثبـات المبـال الملتـز بهـا وتنزيلهـا مـن الم صصـات يبـين

دااما قيمة هذه االلتزامات ورصيد الم صصات الباقية وبهـذا تجنـ

إمكانيـة حـدو التجـاوز فـي الصـرفيات

على الم صصات المرصودة في الموازنة )الشوبكي وأبوشمالة .(37-38 2092

وعلـى مـا سـب تطـرا الد ارسـة اسـت دا أسـا

ادإسـتح ا الكامـل بـدال مـن األسـا

الن ا المحاسبي الحكومي الفلسطيني وذل لتفادل عيو األسا

الن ـدل الملمـول بـ فـي

الن دل وا هار الصورة اللادلـة والكاملـة

والح ي يـة للت ـارير الماليـة وتسـهيل تحليـل وم ارنـة النف ـات سـوا فـي السـنوات الماليـة الحاليـة أو المتلاقبـة

وتجن

االزدواجية بالت صي

.

2

 1.2مشكلة الدراسة:

ِ
الملتمـد علـى األسـا
إِ لن الن ـا المحاسـبي الحكـومي الفلسـطيني الحـالي

ال صور وال ل

الن ـدل يشـوب اللديـد مـن أوجـ

منها:

 .9عــد ق ــدرة الت ــارير المالي ــة الحكومي ــة عل ــى تلبي ــة احتياج ــات أص ــحا
وم ارنــ ـ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات وحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وملالجتها(وشاا .)175 2008
 .2غير قادر على

مان

م ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات األدا

واكتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

المص ــال

منه ــا :التحلي ــل الم ــالي

االنح ارفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وتحليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبابها

بط النف ات الحكومية وغيـر قـادر علـى تـوفير ن ـا جيـد للرقابـة الدا ليـة بحيـ

يدع المحاف ة على األموال اللامة(وشاا .)175 2008

 .3عد ادإفصاا عن التكالي

الح ي ة للبرامج واألنشطة الحكومية وهو غير قادر على إثبات ح و الدولة

والتزاماتها(عثمان .)148 2013

 .4تحجي قـدرة صـانلي ال ـرار فـي الحصـول علـى مللومـات كافيـة مـن ـ ل الت ـارير الماليـة لتح يـ اللدالـة
االجتماعية في توزي تكالي
ولذل

ال دمة اللامة وتح ي اللدالة في توزي األعبا ال ريبية.

فِت لن الن ا المحاسبي الحكومي يتطل

لتبين اثر است دا أسا

تطوير وتحديثا وافصاحا بشكل أف ل حي
ا

ادإستح ا الكامل بدال من األسا

جا ت الد ارسـة

الن ـدل علـى الت ـارير الماليـة والـذل مـن الممكـن

أن تكـون بـدي جيـدا دإ هـار صـورة عادلـة للحسـابات ال تاميـة والت ـارير الماليـة وذلـ لتفـادل قصـور الن ـا
الحالي وذل من

ل إجابة الدراسة عن الس ال اةتي:

هل يمكن استخدام أساس اإلستحقاق الكامل بدالا من األساس النقدي في النظام المحاسبي الحكومي
الفلسطيني ،كأساس كفُؤ في تحقيق أهداف التقارير المالية حسب المعيار رقم  1من معايير المحاسبة
الحكومية الدولية؟
وينبثق من السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية وهي:
 -9هــل ي ـ دل اســت دا أســا

ادإســتح ا الكامــل فــي الن ــا المحاســبي الحكــومي فــي فلســطين إلــى تح ي ـ

 -2هــل ي ـ دل اســت دا أســا

ادإســتح ا الكامــل فــي الن ــا المحاســبي الحكــومي فــي فلســطين إلــى إعــداد

 -3هــل ي ـ دل اســت دا أســا

ادإســتح ا الكامــل فــي الن ــا المحاســبي الحكــومي فــي فلســطين إلــى تــوفير

 -4هــل ي ـ دل اســت دا أســا

ادإســتح ا الكامــل فــي الن ــا المحاســبي الحكــومي فــي فلســطين إلــى تح ي ـ

الكفا ة في ت صي

الموارد المتاحة؟

موازنات لها ال درة على تلبية متطلبات موازنة البرامج واألدا ؟
مللومات مفيدة ت دل إلى تح ي اللدالة في توزي الل

اللدالة االجتماعية في توزي تكالي

ال دمات اللامة؟
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ال ريبي؟

 1.3أهمية الدراسة:
ن ـ ـ ار ألهمي ــة المو ــوع ال ــذل تتناولـ ـ الد ارس ــة ورق ــي األه ــدا

الســت دا أســا

ادإســتح ا الكامــل علــى الت ــارير الماليــة الصــادرة عــن و ازرة الماليــة الفلســطينية وألن أســا

ادإســتح ا الكامــل هــو األســا
األسا

الت ــي ترن ــو إل ــى تح ي ه ــا والت ــأثير الحي ــول

الــدولي والمطب ـ فــي األن مــة المحاســبية للــدول الكبــره ف ـِت لن اســت دا هــذا

ل أهمية علمية وتطبي ية كبيرة وهي على النحو اةتي:

 1.3.1األهمية العلمية:
 .9تُلــد مــن أولــى الد ارســات الفلســطينية – فــي حــدود علــم الباحــث – التــي تســلى إلــى د ارســة اســت دا أســا
ادإستح ا الكامل وبيان أثره على الت ارير المالية ال اصة بال طاع الحكومي الفلسطيني.
 .2تساه هذه الدراسة في تطوير الن ا المحاسبي الحكومي من
جديد وف الملايير المحاسبية الحكومية الدولية بحي

صانلو ال رار دا ل السلطة التشريلية.

 .3تســاه هــذه الد ارس ــة فــي إثـ ـ ار مللومــات الباحـ ـ
باألس ـ

ـي ال ــا
االطّـ ع علــى الــن األدبـ ّ
والتوصيات المطروحة من قبل الدراسة.

ي

ل دراسة إمكانية تطبي أسا

محاسـبي

قاعدة علمية وا حة ممكن أن يلتمـد علىهـا

اصــة والبــاحثين والمهتم ــين عامــة وذلـ ـ مــن ـ ـ ل
المحاســبية والت ــارير الماليــة الحكوميــة ومراجلــة النتــااج

 1.3.2األهمية التطبيقية:
 .9تسلط ال و على أحد المو وعات ذوات األهمية في تحسين األدا المالي الحكومي للو ازرات الفلسطينية
اصة و ازرة المالية.

 .2سو

تلمل الدراسة على تطبي أسا

قليل الليو كثير االمتيا ازت تكون م رجات تطبي ت ارير مالية

م امة الت اذ ال رار وا حة التلبير وتلك

صورة عادلة عن الو

المالي الحكومي.

 .3إمكانيــة االســتفادة مــن نتــااج هــذه الد ارســة لزيــادة كفــا ة الن ــا المحاســبي الحكــومي الفلســطيني وفلاليت ـ
تماشيا م متطلبات ملايير المحاسبة الحكومية الدولية.

 1.4أهداف الدراسة:
أوجـ ال صـور
بالن ر إلى الن ا المحاسبي الحـالي المسـت د فـي فلسـطين وال ـاا علـى األسـا الن ـدل و ُ
الذل يلاني من فِت لن الدراسة حاولت من ل إ هـار أهميـة إسـت دا أسـا ادإسـتح ا الكامـل ملالجـة هـذه

ال صور من

ل تح ي األهدا

اةتية:

 .9ا تبار ن ا محاسبي جديد ملتمد على أسا
المحاسبة الدولية ف رة رق 93

ادإستح ا الكامل يح

 2099 35يوفر اةتي:

أ -تــوفير مللومــات كافيــة ومفيــدة بحي ـ
المحاسبية الحكومية الدولية.

تح ـ أهــدا
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أهدا

المليار رق  9مـن ملـايير

الت ــارير الماليــة الحكوميــة حس ـ

الملــايير

 توفير مللومات كلية حول البرامج واألنشطة الحكومية وبيان تكاليفها ومصادر تمويلها.ت -توفير البيانات ال زمة والكافية حول مصادر وتوزي واست دامات الموارد المتاحة وبيان مـده
مس ولية الحكومة حول الموارد الموكلة إليها.

 -توفير مللومات مفيدة للملية ات اذ ال رار التي ت دل ل دمة المجتم المدني.

 .2تزويد المكتبة البحثية الفلسطينية والسلطات التشريلية والمهتمين بمللومات قد تكون مفيدة وجيدة.
 1.1فرضيات الدراسة:
فـي

ـو المشـكلة التـي تحـدثت عنهـا الد ارسـة وبينتهـا سـاب ا واألهـدا

الوصول إليها من

ل هذا البح

التـي تسـلى إلـى تح ي هـا وتحـاول

فِت لن الدراسة تطرا فر ياتها وهي كما يلي:

الفرضية الرئيسة األولى:
استخدام أساس اإلستحقاق الكامل في النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني ال يؤدى إلى تحقيق أهداف
التقارير المالية حسب المعيار رقم  1من معايير المحاسبة الحكومية الدولية.
وينبثق من الفرضية الرئيسة عدة فرضيات فرعية ،وهي:
الفرضية الفرعية األولى:
ال توجــد ع قــة بــين اســت دا أســا

تح ي الكفا ة في ت صي

الفرضية الفرعية الثانية:

ادإســتح ا الكامــل فــي الن ــا المحاســبي الحكــومي فــي فلســطين وبــين

الموارد المتاحة.

ال توجد ع قة بين است دا أسا

ادإستح ا الكامل في الن ا المحاسبي الحكـومي فـي فلسـطين وبـين

إعداد موازنات لها ال درة على تلبية متطلبات موازنة البرامج واألدا .
الفرضية الفرعية الثالثة:

ال توجد ع قة بين است دا أسا

ادإستح ا الكامل في الن ا المحاسبي الحكـومي فـي فلسـطين وبـين

توفير مللومات مفيدة ت دل إلى تح ي اللدالة في توزي الل
الفرضية الفرعية الرابعة:

ال توجد ع قة بين است دا أسا

ال ريبي.

ادإستح ا الكامل في الن ا المحاسبي الحكـومي فـي فلسـطين وبـين

تح ي اللدالة االجتماعية في توزي تكالي

ال دمات اللامة.

الفرضية الرئيسة الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات المبحوثين حول استخدام أساس اإلسـتحقاق
الكامـل بــدالا مــن األســاس النقــدي فــي النظــام المحاســبي الحكــومي الفلســطيني ،وأثــرع علــى التقــارير الماليــة
تعزى للمتغيرات الشخصية (المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،التخصص العلمي ،سنوات الخدمة).
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 1.7متغيرات الدراسة:
جدول )(1.1
توزيع متغيرات الدراسة

المتغير المستقل

أسا

ادإستح ا
الكامل

المتغيرات التابعة الفرعية

المتغير التابع الرئيسي
ال درة على قيا

الكفاءة في تخصيص

ال درة على

الموارد المتاحة

األدا
بط النف ات

المساهمة في رس ال طط االستراتيجية ذات الل قة
ال درة على تطبي محاسبة التكالي
تح ي ادإفصاا الكامل

تطبيق موازنة البرامج

توفير مللومات ذات صلة في ات اذ ال رار

واألداء

توفير مللومات كافية عن األنشطة الحكومية

تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي
تحقيق العدالة االجتماعية توفير مللومات دقي ة حول تكالي

ال دمة اللامة

في توزيع تكاليف الخدمة توفير مللومات كافية للم ارنة

توفير المللومات ال زمة للمسا لة

العامة

 1.6منهجية الدراسة:
ووص ـ

اعتمــدت الد ارســة علــى المــنهج الوصــف لي التحليل ـ لي فــي د ارســة وتحليــل ال ــاهرة مو ــوع البح ـ
مكوناتهــا والل قــة بــين هــذه المكونــات ومــا يترت ـ عليهــا مــن نتــااج وف ــا لشــروط محــدودة وكــذل اســت دمت

الدراسة مثال تطبيقي إلختبار فرضيات الدراسة كتسلو بديل عن ادإ تبار الح ي ي لتلذر تطبي على الن ا
المحاسبي الحالي إذ أن ال يست د أسا

ادإستح ا الكامل كما ال يكتفى هذا المنهج عند جم المللومات

المتلل ة باست دا األسا الجديد من أجـل است صـا آثـاره وع قاتـ الم تلفـة بـل ويتُلـداه إلـى التحليـل والـربط
والتفسير للوصول الى استنتاجات يبنى عليها توصيات تكون طوات وتلليمات يمكن االستفادة منها مست ب
اصا عند اعتماد األسا

الجديد من السلطات التشريلية مست ب .

 1.6حدود الدراسة:
الحد الزماني. 2096 :
الحــد المكــاني :المحاف ــات الجنوبيــة لدولــة فلســطين حيـ

لـ يــتمكن الباح ـ

ن ار للصلوبات التي ي يمها االحت ل ادإسراايلي والتي حالت دون ذل .

الحد البشرل :مو فو و ازرة المالية بغزة.
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مــن تطبي هــا فــي ال ــفة الغربيــة

 1.3مجتمع وعينة الدراسة:

تمثل مجتم الدراسة في ال اامين على الوحدات الحكومية التـي تطبـ الن ـا المحاسـبي الحكـومي وال سـيما

أصحا

الشأن من الم تصين وه المحاسبين الحكوميين ور سا األقسا ومد ار الدواار والمد ار اللامين

في و ازرة المالية حي

وزعت اللينة على  6إدارات رايسة في و ازرة المالية وهي:
جدول )(1.2
تفصيل توزيع عينة الدراسة على المجتمع

المجتمع

العينة

اإلدارة
دائرة الحسابات المركزية

19

14

دائرة الموازنة

10

2

دائرة الرواتب

17

13

دائرة ضريبة القيمة المضافة

40

27

دائرة ضريبة الدخل

52

38

دائرة الرقابة الداخلية

21

15

اإلجمالي

159

109

تـ توزيـ

 109اسـتبانة كمـا هـو مو ـ أعـ ه وتـ إرجـاع  100اسـتبانة قابلـة للتحليـل بملـدل %91.7

من اللينة فيما امتن  9أفراد اللينة من ادإجابة على االستبانة للدة أسبا
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منها مجال الت ص

الللمي.

 1.14الدراسات السابقة
هنــا اللديــد مــن الد ارســات الســاب ة التــي تحــدثت عــن المحاســبة الحكوميــة وأس ـ

المســت دمة فيهــا

ال يــا

وم ــده فاا ــدة المللوم ــات الـ ـواردة ف ــي الت ــارير المالي ــة ف ــي تحلي ــل ومراقب ــة األدا وترش ــيد النف ــات وت ص ــي

است دا الموارد المتاحة.

 1.11.1دراسات باللغة العربية:
 .1دراسة ( زهير )2013 ،بعنوان" :أفاق إصالح نظام المحاسبية العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات
المالية للدولة".
تهدف الدارسة إلى ت يي واق المحاسبة اللمومية في الجزاار عن طري تحليل ن اط ال ل
محاسبة ال زينة اللامة وت دي االقتراحات لملالجة ن اط ال ل

وال وة لن ـا

وتحليل مشروع إص ا الن ا الم ترا عـن

طري و ازرة المالية وتوصلت الدراسة إلى أن الن ا المحاسبي الجزاارل قـاا علـى األسـا

الن ـدل الـذل بـدوره

يركز علـى حركـة التـدف ات الن ديـة وعلـى هـذا يـت عـرض بيانـات ماليـة محـدودة االسـتلمال ال تصـل ألغـراض

ات اد ال رار إلى جان
لل يا

عـد تـوفير أدوات مسـا لة علـى األدا ويلتبـر أسـا

ادإسـتح ا الكامـل أف ـل أسـا

المحاسبي الحكومي لكون يسم بتطوير الن ا بشـكل فلـال ويح ـ أهـدا

الكامل الدقي ويسم تطبي أسا

الرقابـة الماليـة وادإفصـاا

ادإستح ا الكامل بتح ي ادإثبات المحاسبي لكافة اللمليات المالية وغيـر

الماليـة للوحـدات الحكوميـة ألنهــا ت ـد مللومـات شــاملة ودقي ـة عـن طبيلــة المركـز المـالي للحكومــة ومـن أهــم

التوصيات تكيي

ادإج ار ات المحاسبية وف متطلبات الملايير الدولية للمحاسبة وف األسا

الن دل واقتـراا

ادإســتح ا الملمــول بهــد

الرف ـ مــن جــودة

الت لــي عــن األســا

الن ــدل بشــكل تــدريجي والتوجـ نحــو أســا

ادإب غ المالي.
 .2دراسـة ( القطـي  )2011،بعنـوان" :تطـوير النظــام المحاسـبي الحكــومي ألغـ ار
الحكومي األردني".

تهـــدف الدراســـة إل ـى بيــان مــده الحاجــة إل ـى األ ــذ بأســلو تــدقي األدا

المحاس ــبي الحك ــومي الح ــالي ف ــي األردن لتلبي ــة أغـ ـراض ت ــدقي األدا

أهــدا

تــدقيق األداء فـي القطــا
ود ارســة مــدل م

مــة الن ــا

وت ــدي الم ترح ــات لتط ــويره ولتح يـ ـ

الد ارســة أعتمــدت الد ارســة عل ـى اســت دا ادإســتبانة وتحليلهــا باســت دا ال  T-testال تبــار فر ــيات

الدراسة وتوصلت الدراسة إلى أن قصور الن ا الحالي في توفير المللومات الم امة لتـدقي كفـا ة و فاعليـة
ـي
األدا و رورة تطوير أسلو التدقي الحالي بالتوج إلى است دا تدقي األدا في ال طاع الحكـومي األردن ّ
واالستفادة من فروع المحاسبة األ ره منها محاسبة التكالي والمحاسبة ادإدارية ومن أهم التوصـيات التوجـ
إلى است دا أسا
البرامج واألدا

ادإستح ا بشكل تدريجي والتحول في اسلو إعداد الموازنة من موازنة البنـود إلـى موازنـة

و رورة تطوير الرقابة في الدواار الحكومية.
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 .3دراسة )وشاح (2008،بعنوان ":اإلطار العام لتقويم وتطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني"

تهدف الدراسة إلى ت وي الن ا المحاسبي الحكومي المطب في الو ازرات الفلسطينية واقتراا االستراتيجيات

ال زمة لتطويره و دع جودة م رجات
المحاسبي الحكومي الفلسطيني ال تت

التـي طـرأت علـى الدولـة وتح يـ األهـدا

وتوصلت الدراسة إلى أن األس

والم ومات التي يلتمد عليها الن ا

م متطلبات وجود ن ا محاسبي متطور قادر على مواكبة التغيرات
المنـاط بـ

واسـتمرار تطبيـ موازنـة البنـود ال يـت

مـ متطلبـات

تطـوير الن ـا المحاسـبي الحكـومي الفلسـطيني وعـد اهتمـا المسـاولين فـي السـلطة الفلسـطينية بالبيانـات

والمللومات التي تت منها الموازنـة اللامـة والت ـارير الماليـة المترتبـة عليهـا فـي عمليـة ات ـاذ ال ـرار بادإ ـافة

إلى عد تطوير الكوادر البشرية المسـاولة عـن تشـغيل ومراقبـة الن ـا المحاسـبي ومـن أهـم التوصـيات اللمـل
على استكمال الم ومات واألسـ

الم امـة لتطـوير الن ـا المحاسـبي ليـتمكن مـن تح يـ أهدافـ

وذلـ مـن

ـ ل تـوفير مجموعـة متكاملـة مـن المسـتندات والـدفاتر والت ـارير الماليـة واللمـل علـى تطبيـ موازنـة بـرامج

األدا

واعتماد أسا

ادإستح ا

وارسا األس

ال زمة لتطبي ن ا محاسبة التكالي

ومحاسبة المساولية

تبني الملايير الدولية لمحاسبة ال طاع اللا واالهتما بالكوادر البشرية ونشر الوعي بين المساولين بأهمية
و ّ
تطوير الن ا المحاسبي واالعتماد على م رجات في عمليات ات اذ ال رار.

 .4دراسة (حماد )2006،بعنوان" :تطوير النظام المحاسبي الحكومي في فلسطين ".
تهـــدف ه ــذه الد ارس ــة إل ــى تس ــليط ال ّ ـ ـو عل ــى الن ــا المحاس ــبي الحك ــومي الفلس ــطيني وامكاني ــة و ـ ـ
م ترحــات لتطــويره بمــا ي ــمن تحســين أداا ـ وزيــادة قدرت ـ علــى ت يــي أدا اللــاملين فــي الوحــدات الحكوميــة
وقيــا

تكلفــة األنشــطة والب ـرامج الحكوميــة التــي يــت تنفيــذها لملرفــة ح ي ــة مردودهــا الم تلفــة ولتح ي ـ ذل ـ

ـاذج مـن
اعتمد الباح على المنهج ألوصف لي التحليل لي في دراسة الواق الفلسطيني هـذا إلـى جانـ د ارسـت لنم ا
الن المحاسبية المطب ة في دول أ ره مت دمة وقد استلان الباح باللديد من الت ـارير االقتصـادية والماليـة
الرس ــمية وغي ــر الرس ــمية :لتأيي ــد م ــا طرحـ ـ م ــن أفك ــار وأ ار

المحاسبي الحكومي بما يواك
األســا
أسالي

الن ــدل إلــى أســا

وتوصـــلت الدراســـة إل ــى

ــرورة تط ــوير الن ــا

التطور في ح ول المحاسبة والمراجلة وملاييرها المهنية باالنت ال مـن تطبيـ
ادإســتح ا بغيــة تمكــين الوحــدات الحكوميــة مــن ات ــاذ ال ـ اررات المناســبة لتطــوير

إدارة المراف االقتصادية واالستثمارية وتشغيلها على أس

اقتصـادية وتجاريـة سـليمة ومجديـة لتـوفير

م ومــات الرقابــة الذاتيــة والحمايــة الوقاايــة للمــال اللــا وترشــيد اســت دامات وادإســها فــي رفـ كفايــة األدا فــي

األجهزة الحكومية من

است دا أن مة الحاس

ل وحـدات الرقابـة ومـن أهـم التوصـيات علـى الجهـات الحكوميـة ادإسـراع فـي تبنـي

اةلي في جمي اللمليات المالية والمحاسبية والتحول من الوساال الت ليدية في مس

السج ت واعداد الحسابات والبيانات المالية إلـى الوسـاال ادإلكترونيـة وت ـدي بياناتهـا للمراجلـة علـى أقـ ار
مدمجة بدال من المستندات الورقية وتأهيل اللاملين بما ينلك
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إيجابيا على حسن أدااه في اللمل.

 .1دراسة )الباشـا (2005،بعنـوان":سـبل تفعيـل دور الرقابـة لضـبط األداء المـالي الخـاص بالمـدفوعات العامـة
للسلطة الوطنية الفلسطينية".

هـدفت الدراسـة إلـى و ـ م ترحـات تسـاعد فـي تطـوير ن ـا الرقابـة علـى المـدفوعات اللامـة وتح يـ

اسـت لية األجهـزة الرقابيـة فـي السـلطة الفلسـطينية إلـى جانـ
والوقو

على االنحرافات التي قد تحد

وتوصـلت الدراسـة إلـى أنـ يجـ

من

بيـان أسـالي

الرقابـة علـى المـدفوعات اللامـة

ل التطبي الفللي للموازنة اللامة وبـ ـي ـان أسـبابها وتحليلهـا

تفليـل دور الموازنـة كـأداة للرقابـة علـى النف ـات اللامـة وعـد االهتمـا

باالنح ارفـات الناتجـة عـن تنفيـذ الموازنـة وعـد وجـود ملـايير تحـدد األهميـة النسـبية لهـا وب ـا سـل

النف ـات

الجارية مفتوحة دون إقفال لفترات طويلة بلد نهاية السنة المالية وعد توثي إج ار ات ادإنفا الحكومي وزيادة
عدد هذه ادإج ار ات بشكل كبير مما يلرقل عمليات الصر

المحاسـبي المحوسـ

ومن أهم التوصيات الحاجة إلى االهتما بالن ا

لتفليـل الرقابـة علـى المـدفوعات اللامـة وانشـا قسـ فـي دااـرة الموازنـة يلنـى بد ارسـة

انحرافات تنفيذ الموازنة وتحديد أسبابها وت دي التوصيات ال زمة بذل

وتشكيل لجنة لو

م ترحات لتطوير

الموازنة اللامة للسلطة والبد بالتطبي التدريجي البرامج واألدا .
 .7دراسـة(الصـعيدي (2002،بعنـوان " :تطـوير كفـاءة وفعاليـة نظريـة األمـوال المخصصـة ألغـ ار

الرقابـة

وتقييم األداء".
وتو ي أوج ال صور في ن رية األموال

وعي للمال الم ص
هدفت الدراسة إلى إبراز المفهو المو
ّ
الم صصـة كن ـا مللومـات واقتـراا مـنهج لتطـوير كفـا ة وفلاليـة هـذه الن ريـة وتوصـلت الدراسـة إلـى أنـ

وجـ إلـى ن ريـة األمـوال الم صصـة مـن انت ـادات وقصـور كن ـا للمللومـات إال أنهـا تب ـى
وبـالرغ ممـا ّ
ادإطار الم ا ا ال ابل للتطوير ومن أهم التوصيات تطوير أسالي ال يا المحاسبي وايجاد الحلول الم امة
ا
لمشـكلة األصـول الثابتـة واسـت دا أسـالي تحليـل التكلفـة واللااـد واسـت دا موازنـة البـرامج واألدا وو ـ
ملايير لت يي األدا وتطوير الت ارير المالية.

 .6دراسة )خليل (2001،بعنوان " :نموذج مقترح لقياس كفاءة وفاعلية األداء في الوحدات الحكومية".
هـدفت الدراسـة إلـى ت ـوي الن ـا المحاسـبي الحكـومي ون ـا إعـداد الموازنـة اللامـة فـي جمهوريـة مصـر
اللربية ليكونا ِ
قاد ارْين على توفير المللومات التي ت د كفا ة وفاعلية أدا الوحدات الحكومية على نحو فلال
وتوصلت الدراسة إلى أن الن ا ا المحاسبي الحكـومي يشـو اللدي ُـد مـن أوجـ ال صـور بسـب تطبيـ مفهـو

الوحـدة المحاسـبية وف ـا لن ريـة األمـوال الم صصـة واسـت دا األسـا

الن ـدل وال يتفـ الن ـا المحاسـبي

الحالي م المتغيرات الحديثة وبالتالي فِتلن يحتاج إلى تطوير شامل وان تطبي أسلو موازنة البنود ال يتف
ِ
ومتطلبات ادإدارة الحكومية الحديثة ومن أهـم التوصـيات تطـوير أهـدا الن ـا المحاسـبي واأل ـذ بـالمفهو
الموسـ للوحـدة الحكوميـة وتصـمي ن ـا لمحاسـبة التكـالي وآ اـر لمحاسـبة المسـ ولية
ادإستح ا وتطوير أسلو الموازنة وربطها بمراكز المس ولية في الوحدات الحكومية.
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واسـت دا أسـا

 1.11.2الدراسات األجنبية:
 .1دراســة ( )Babatunde،2013بعن ـوان" :آثــار تبنــي موازنــة أســاس اإلســتحقاق علــى محاســبة الشــفافية
بالقطا الحكومي النيجيري ".

تهـدف الدراسـة إلـى تحديـد وجـود محاسـبة الشـفافية فـي ن ـا الموازنـة بال طـاع الحكـومي النيجيـرل وتحديـد

وتبني موازنة ادإستح ا وتأثيرها علـى ال طـاع اللـا النيجيـرل وتوصـلت
وجود محاسبة الشفافية في است دا
ّ
تبنـي
الدراســة إلــى أن هنــا ع قــة إيجابيــة بــين اســت دا الموازنــة علــى أســا ادإســتح ا ومحاســبة الشــفافية و ّ
أسا

تبني أسا
ادإستح ا في بياة ال طاع الحكومي لألنشطة المادية ي ثر على االقتصاد و ّ

ن ا محاسبي شفا

يلطي حلـوال لمشـاكل الف ـر والجـوع ومـن أهـم التوصـيات تطبيـ أسـا

ال طــاع اللــا الحكــومي بحيـ

ادإستح ا فـي

ادإسـتح ا فـي

يكــون لـ دور وا ـ فــي بـرامج ات ــاذ ال ـرار علــى كــل المســتويات للتأكــد مــن

النزاهة والشفافية في الموازنة والحكومة الفدرالية مس ولة عن اقتصاد الواليات ومس ولة عن است دا الموازنـة
ذات فااـ و
ـدة ومصــداقية
ـات متاح ـةا و ا
كم سســة اقتصــادية تأ ــذ سياســاتها بشــكل جـ ّـدل ويج ـ أن تكــون المللومـ ُ
ويج أن تكون المللومات منشورة للتأكد من ادإفصاا التا ويج أن تكون محسنة ومفتوحة بال طاع اللا
وهذا هو جوهر المصداقية والشفافية.

.2

دراسة ( )Reyniers and Christiaens،2009بعنوان ":أثر تبني معايير المحاسبة الحكومية الدولية
في نظم المعلومات المالية الحكومية" دراسة مقارنة.
لتبني أسا
هدفت إلى دراسة المستويات الم تلفة ّ

ادإستح ا المحاسبي عبر الحكومـات المركزيـة والمحليـة

لل ــدول األوروبي ــة والوص ــول لتفس ــير اال ت ف ــات ف ــي مس ــتويات اعتم ــاد الحكوم ــات األوروبي ــة عل ــى المل ــايير
المحاســبية الدوليــة وتوصــلت الد ارســة إل ـى أن  %68مــن دول أوروبــا تطب ـ المحاســبة علــى أســا

ادإســتح ا

بالــدول

ـول مثــل :ألمانيــا وهنــا ســت دول تطب ـ األســا الن ــدل وسـ ّـماها الباح ـ
وهــي دول ذات اقتصــاد قـ ّ
الميتة مثل :اليونان والنمسا وساكسونيا وبافاريا الحكومة المركزية والحكومات المحلية بافاريا وبادن وأبدت الدول
ـي والــدولي للمللومــات الماليــة وتحســين
الســت رغبتاهــا فــي اســت دا أســا ادإســتح ا لتحســين و ــلها المحلـ ّ
إمكانية الم ارنة بين المللومات المالية والسير وف المن مات الدولية وتسهيل توحيد ال واا الماليـة ومن أهـم

التوصـــيات تلزي ــز ال ــوعي م ــن حيـ ـ

التكلف ــة وبالت ــالي الكف ــا ة و ــرورة تحس ــين المس ــا لة ال ارجي ــة والس ــيطرة

الرقابية وتطوير إدارة األدا الذل يسأل عن المللومات المحاسبية النوعية.
 .3دراسة) )Adhikari and Mellemvik, 2008بعنوان":االتجاهات الدولية في المحاسبة الحكومية".
تهـدف هـذع الدراسـة إلـى عكـ

المسـتمرة للتنسـي

االتجاهـات الدوليـة فـي المحاسـبة الحكوميـة مـن ـ ل وصـ

بـين الطـر المحاسـبية وادإحصـااية دإعـداد الت ـارير الماليـة وذلـ

المسـاعي

مـن ـ ل عـرض

المتشابهات واال ت فات بين الطري تين وابـراز الت ـد الحاصـل دإحـراز الت ـار فيمـا بينهمـا وتوصـلت الدراسـة

المنهجـ ْين :المحاسـبي وادإحصـااي واال ـت
إلـى أن وجـود
ا
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النـاج عنهمـا يـ دل إلـى لـ التـوتر وادإربـا

لمست دمي الت ـارير الماليـة عـدد الـدول التـي تطبـ أسـا
واف ت على االنت ال باتجاه أسا

ادإسـتح ا فـي اللـال  5دول مـن أصـل  70دولـة

ادإستح ا ال يوجد إطار عالمي موحد العتماد وتنفيذ أسا

ادإستح ا في

المحاسبة الحكومية ومن أهم التوصيات اللمل على تح ي الت ار بين الطري ة المحاسبية وادإحصااية وبين
م تل ال واعد ادإحصااية حي يلتبر التنسـي بينهمـا مسـألة مهمـة بالنسـبة للمحاسـبة علـى مسـتوه ال طـاع
اللا األمر الذل جلل منها ق ية مستجدة على الساحة الدولية تحتاج إلى مز ويد من البح واعتماد أسـا
ادإستح ا بدال من األسا
م تلـ

الن دل كأسا

لتح ي الت ار والتنسي بين الطري ة المحاسبية وادإحصااية وبين

ال واعـد ادإحصـااية باعتبارهـا جـز ا ال يتجـ أز مـن ادإدارة اللامـة الجديـدة ومـن ادإصـ حات المرجـو

تح ي ها في هذا المجال.

 .4دراسة ( )IFAC,2006بعنوان" :االستق ارر على تطبيق أساس اإلستحقاق في الواليات المتحدة األمريكية".
ص ــدرت ه ــذه الد ارس ــة ع ــن مجلــ

مل ــايير محاس ــبة ال ط ــاع الحك ــومي ال ــدولي ) (IPSASBالت ــاب ل تح ــاد

ال ــدولي للمحاس ــبين ( )IFACوق ــد ركـــزت هـــذع الدراســـة علـ ـى إي ــاا الم مـ ـ األساسـ ـية للملي ــار رقـ ـ ()34
الصــادر عــن مجل ـ

ملــايير المحاســبة الحكوميــة ) (GASBوالــذل يحمــل عن ـوان الت ــارير الماليــة األساس ـية

وأكــدت الد ارســة علــى أن الت ــارير الماليــة الســنوية بالواليــات المتحــدة والتــي تُلــد باالعتمــاد عل ـى متطلبــات هــذه
المليــار تشــتمل علــى ال ـواا الماليــة ال مـ (قاامــة المركــز المــالي وقاامــة صــافي األصــول و قاامــة بــادإيرادات
والمصـ ــروفات والتغي ـ ـرات فـ ــي أرصـــدة األم ـ ـوال الحكوميـ ــة قاامـ ــة م ارنـ ــة متلل ـ ــة بالموازنـــة وقاامـــة األنشـ ــطة

وتوصــلت الدراســة إلــى أن ال ـواا الماليــة الحكوميــة تتكــون مــن ســت قـواا ماليــة وهـي(قاامــة صــافي التكلفــة
قاامة اللمليات والتغيرات في المركز المـالي وقاامـة المركـز المـالي قاامـة تسـوية إيـرادات أو تكـالي

التشـغيل

وفااض أو عجز الموازنة وقاامة التغيرات في رصيد الن دية وقاامة التأمين (ال مان) االجتماعي.
 .1دراســة ) )Gert paulsson ،2006بعنـوان " :المحاســبة علــى أســاس اإلســتحقاق فــي القطــا الحكــومي
السويدي ".

هدفت الدراسة من و ار هذه الدراسة إلـى اقتـراا تطبيـ أسـا

ادإسـتح ا علـى الموازنـة بالحكومـة المركزيـة

بالســويد حتــى يصــب أســا ُ ادإســتح ا هــو المطب ـ ا بالكامــل علــى ن ــا المحاســبة والموازنــة وقــد اعتمــدت
الد ارســة فــي تجميـ ـ البيانــات عــن طريـ ـ تصــمي قــاامتاي است ص ــا إحــداهما :وزعــت عل ــى جمي ـ المص ــال

الحكوميــة المركزيــة والثانيــةُ :وّزعــت علــى الــوزارات والهياــات الحكوميــة كمــا اعتمــدت علــى أســلو الم ــاب ت
ـااي للبيانــات المجملــة مــن قــاامتاي االست صــا وتوصــلت
الش صــية لتجمي ـ البيانــات وبلــد التحلي ـل ادإحصـ ّ
ان المللوم ِ
الدراسة إلـى أان هنـا م شـر و
ات قويـةا علـى أ ل
ـات الناتجـةا مـن المحاسـبة علـى أسـا ادإسـتح ا تكـون
ّ
أق لل است داما بالنسبة ٍّ
لكل من السياسات المالية اللامة المتلل ة بالموازنة وو
الحكــومي وذل ـ عنــدما تكــون الموازنــة الملتمــدة فــي إعــدادها علــى أســا

الناتجـة مــن المحاســبة علـى أســا

السياسات في وحدات ال طـاع

الن ــدل بينمــا تكــون المللومــات

ادإســتح ا أكثــر اسـت داما عنــدما تكــون الموازنــة ملتمـدة فــي إعــدادها علــى
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أسا ادإستح ا أي ا وأكدت هذع الدراسة أ ل
حاليـا المحاسـبة علـى أسـا
ان الحكومة المركزية بالسويد تطب
ّ
دل الملدل على الموازنة.
ادإستح ا بينما تطب األسا الن ّ
 .6دراســة ( ،)M.Peter ،2005بعنــوان " :التحــول مــن األســاس النقــدي إلــى أســاس اإلســتحقاق فــي نظــم
المحاسبة والموازنة – التجربة الدنماركية ".
أكــدت هــذه الد ارســة أن الحكومــات الت ليديــة التــي تلتمــد علــى اســت دا األســا

الن ــدل فــي ن ـ المحاســبة

والموازنــة ال يمكــن أن تفــي بالمللومــات ال ــرورية والمفيــدة التــي تحتاجهــا هــذه الحكومــات لتشــغيل أنشــطتها
بكفا ة وفلاليـة وذلـ علـى عكـ

التحــول مــن المحاســبة علــى أســا

البلـدان الصـناعية المت دمـة والم حـ أن هنـا اتجاهـا مت ازيـدا فيهـا نحـو

ادإســتح ا

فمــث نيوزي نــدا واســتراليا وكنــدا والواليــات المتحــدة األمريكيــة

طب ــت المحاســبة علــى أســا ادإســتح ا وفــي أوروبــا نجــد أن الســويد والمملكــة المتحــدة اتبلــتْهُ بينمــا ب يــة
ـض الــدول التــي
الــدول ســو تتحــول أو ت طــط للتحــول إلــى أســا ادإســتح ا وقــد استلر ا ــت الد ارس ـةُ بلـ ا
ادإستح ا في ن

است دمت أسا

إعـداد الت ـارير الماليـة والموازنـة مثـل :أسـتراليا ونيوزي نـدا بينمـا ت طـط

كل من  :كندا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا لذل في المست بل ال ريـ

أهمية تطبي أسا

ادإستح ا في ن

وتوصلت الدراسة إلى التأكيـد علـى

المحاسـبة والموازنـة وذلـ حسـ

مـا يناسـ

إو لن تجار الدول التي تحولت من الن ا الن دل إلى ن ا ادإستح ا ت كـد علـى ا ـت
التحول والتي يت على أساسها تصمي وتطبي الن ا الجديد (أسا

ـرو

كـل دولـة حيـ

الطري ـة المتبلـة فـي

ادإستح ا ).

 1.11.3التعليق العام على الدراسات السابقة:
أوالا -أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .9أن الملالجــة البحثيــة للمشــاكل المحاســبية فــي ال طــاع الحكــومي ذات أهميــة كبي ـرة ويج ـ
ال طاع.

المحاسـبية الحكوميـة يجـ

 .2أن الن

عليهـا اسـت دا أسـا

االهتمــا بــذل

ادإسـتح ا الكامـل وفـ الملـايير الدوليـة ليـت

ادإفصـاا بشـكل عـادل عـن البيانـات الماليـة كمـا فـي د ارسـة (زهيـر  )2013ود ارسـة (رينيـر وشيرسـيم

 )2009ودراسة (وشاا .)2008

 .3يجـ

تطبيـ أســا

(قطيش .)2011

 .4إن س ــب

يجي انســيابي كمــا فــي د ارســة (زهيــر  )2013ود ارســة
ادإســتح ا الكامــل بشــكل تــدر ّ

التوجـ ـ نح ــو تطبيـ ـ أس ــا

ادإس ــتح ا ه ــو فش ــل األس ــا

الن ــدل كم ــا ف ــي د ارس ــة (قط ــيش

 )2011و دراسة (السلبرل  )2007ودراسة (سلي  )2007ودراسة ( ليل .)2001

 .5يجـ

تطبيـ أســا

ادإســتح ا الكامــل كمرحلــة جديــدة ومهمــة و مناســبة للو ـ االقتصــادل وم اـ مـ

اتجاه المحاف ة و بط النف ات كما في دراسة (السلبرل .)2007
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 .6هنــا عوامــل وملــايير يج ـ

ادإســتح ا الكامــل مثــل :ال ـرار بادإص ـ ا

األ ــذ بهــا عنــد تطبي ـ أســا

والتنفي ــذ والكف ــا ة المهني ــة والت ط ــيط االس ــتراتيجي الـ ـدقي واالس ــتغ ل األمث ــل للتكنولوجي ــا كم ــا ف ــي د ارس ــة

(وشاا  )2008ودراسة (حماد  )2006ودراسة (  .بيتر .)2005
 .7إن إص ا الن

المحاسبية الحكومية يبدأ بتص ا مد

ت هذه الن

دمة أكبر شريحة من أصحا

المصال

باست دا أس

ت د الم رجـات

والوصول إلى لجودة عالية وقدر

المرجو الوصول إليها بهد
ع و
ـال مـن ادإفصـاا فـي الت ـارير المحاسـبية الحكوميــة كمـا فـي د ارسـة (باباتونـدا  )2013ود ارسـة (ســلي

.)2007

ـدل الملـدل
 .8تلتمد التصني ا الدولي لألس المحاسبية المتلار عليهـا ّ
ـدل والن ّ
دوليـا وهـي األسـا الن ّ
وادإستح ا الكامل وادإستح ا الملدل حس االتحاد الدولي للمحاسبين – لجنة ال طـاع اللـا كمـا فـي
دراسة (زهير  )2013ودراسة (عثمان  )2013ودراسة(السلبرل .)2007

ثاني ا -أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
ادإستح ا الكامل والتح

 .9اتجهت نحو تطبي أسا

بتطبي أسا

من أثر تطبي بشكل ميداني.

ّ .2أو ُل دراسة ت ت
 .3توجهــت نحــو اســت دا التطبي ـ االفت ار ــي للبيانــات الماليــة وف ـ أســا
للتح

إليها.

ادإستح ا الكامل على مستوه فلسطين وذل حس

ملرفة الباح .

ادإســتح ا الكامــل وا تبارهــا

عمليا مـن صـحة فر ـيات الد ارسـة وذلـ كبـديل عـن البيانـات الح ي يـة وذلـ لصـلوبة الوصـول
ّ

 .4إســت دمت أكثــر مــن مــنهج إحصــااي للوصــول للنتــااج وذلـ بتســت دا (ادإســتبيان والمحاكــاة ادإفت ار ــية
للبيانات المالية والم ابلة).

عمليا من أثر تطبي أسا
 .5اتجهت نحو التأكد ّ
تطبي هذا األسا واقتراا حلول لذل .

ادإستح ا الكامل لتحديد اةثار االقتصادية والمالية عند

ثالث ا -أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 .9شكلت الدراسات الساب ة مرحلة مهمة في بيان وشرا الن ا المحاسبي الحكومي الملمول ب وف ال ـانون
المصد علي

وهذا شكل أسا

الحل وامكانية تطبي .

لهذه الدراسة في بيان مشاكل الن ا الحالي ومحاولة البح

عن طري ـة

 .2حاولت الدراسات الساب ة بيان طبيلة وتجار األن مة المحاسبية الحكومية لدول عديدة وهذا سهل علـى
الدراسة البح

والتن ي

ومحاولة االستفادة من هذه التجار .

 .3اســـتفادت الد ارسـ ــة الحاليـ ــة مـــن نتـ ــااج وتوصـ ــيات الد ارسـ ــات السـ ــاب ة بشـ ــكل أساس ـ ـي فـ ــي عمليـ ــة البح ـ ـ
والت صي.

14

الفصل الثاني
األسس المحاسبية
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مقدمة:
تتـأثر الـن
في اال ت

المحاسـبية بطبيلـة األسـا
في أهدا

المحاسـبي ونوعـ الملتمـد مـن قبـل الوحـدة الحكوميـة وي هـر ذلـ
المحاسـبي المتّبـ

الت ارير المالية الممكن إنجازهـا اعتمـادا علـى األسـا

منها ال واا المالية والت ارير المالية الم دمة ومحـور ال يـا
كذل في اللناصر التي ستت ّ
أس ال يا التي سو تُست د (ف ل .)4 2008
محاسبيين هما  :أسا ادإسـتح ا واألسـا
ويلت د قس من الباحثين أن هنا أساسّيين
ّ
ثال ـ

بينهم ــا ه ــو أس ــا

ادإس ــتح ا أو األس ــا

ال طــاع اللــا  -أكــدت أن هنــا أربل ـةا أس ـ

أسا

ادإستح ا الملدل  -3األسا

ف ــي ه ــذا الفص ــل تن ــاول أهمي ــة األسـ ـ
وعيوبهــا وا ــت
وذل من

األس ـ

ل ما يلي:

المسـتهد

وفـي

الن ـدل وأسـا

الن ــدل المل ــدل ولك ــن االتح ــاد ال ــدولي للمحاس ــبين – لجن ــة

محاســبية وهــي كــاةتي -9 :أســا

الن دل  -4األسا
ا ــت

محــاور م اركــز ال يــا

المبحث األول :مزايا وعيوب األسس المختلفة.
المبحث الثاني :مقارنة بين األسس المحاسبية المتعارف عليها.
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ادإســتح ا الكامــل -2

الن دل الملـدل ( .السـلبرل  )3 2007وسـيت

المحاس ــبية ومل ــايير ا تياره ــا وأسـ ـ

المحاســبية حس ـ

وا ـت

ال ي ــا

المحاس ــبي ومزاياه ــا

وم ارنتهــا م ـ بل هــا الــبلض

المبحث األول
مزايا وعيوب األسس المحاسبية

2.1.1
2.1.2

أهمية األسس المحاسبية
ملايير إ تيار األسا

2.1.3

اس

2.1.4

االسا

2.1.5

اسا

االستح ا الكامل

2.1.6

األسا

الن دل الملدل

2.1.7

اسا

ال يا

المحاسبي

المحاسبي في الوحدات الحكومية

الن دل

االستح ا الملدل
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 2.1.1أهمية األسس المحاسبية:
إِ لن األس ـ

الن

المحاســبية تشــكل ال اعــدة األكبــر للن ــا المحاســبي الحكــومي وال اعــدة األصــولية فــي عمــل

المحاسبية المثالية وتنب اهمية األسا

لو ـ ـ دلي ــل الحس ــابات المناسـ ـ
لللمليــات واألحــدا

المحاسبي يتحك لـي

إذا ا تيــار األســا

المحاسبي بأن يتحك في ألية الملالجة المحاسبية فهو الموج

للدول ــة و إط ــار مرجل ــي للملي ــات التص ــني

الماليــة التــي ت ــو بهــا المنشــأة وحسـ

والتس ــجيل وال ي ــا

وادإقـ ـرار

(عبــد الكـري  )3 2005ب ولـ  " :بــأن األســا

ف ـط فـي طبيلـة الملالجـة المحاسـبية لللمليـات وانمـا فـي توقيـت إجـ ار تلـ الملالجـة "

المحاســبي الم ا ـ ألل ن ــا حكــومي يشــكل البوصــلة فــي الــتحك فــي الملالجــة وتوقيــت

الملالجة المحاسبية لألحدا

المحاسبية.

 2.1.2معايير اختيار األساس المحاسبي:
يلتمد است دا األس

المحاسبية الم تلفة على مـده قـدرتها علـى تـوفير الحمايـة والرقابـة الشـاملة علـى

إدارة المــال اللــا فــي الوحــدات الحكوميــة ب صــد متابلــة تحصــيل ادإي ـرادات والرقابــة علــى اســت دامها حس ـ

البنود الم صصة لها وا هار الفـااض أو اللجـز فـي الحسـا
ومن أه الملايير التي تحدد طري ة ا تيار األسا

ال تـامي وطـر تمويلـ (زهيـر )43 2014

المحاسبي المناس  :حس

رأل (وشاا )40 2008

 .9وجــود اللنصــر البشــره الم هــل والكف ـ فــي الــدواار الماليــة وال ــادر علــى التطبي ـ بشــكل صــحي ودون
مشاكل.

 .2طبيلة البيانات المالية ال زمة ومده أهميتها.

 .3مستوه التطور في ممارسة الفن المحاسبي في الدولة.
 .4مـده ت ـد التطبي ـات المحاسـبية فـي الدولـة ومسـتوه كفايـة قـدرة األفـراد الملهـود إلـيه باألعمـال الماليــة
والحس ــابية بغ ــض الن ــر ع ــن المص ــطلحات الفني ــة الت ــي تس ــتلمل لتس ــمية الحس ــابات (الش ــوبكي

وأبوشمالة .)36 2012

 .5مست دمو الت ارير المالية وأصحا
أصحا

المصال .

أل مــن األسـ
 .6يلتمــد اســت دا ٍّ

المصال

حي

يت بنا الن ا المحاسبي على أُس

المحاســبية علــى قــدرة هــذا األســا

ت د مصال

فــي تــوفير الحمايــة والرقابــة الشــاملة

علــى األم ـوال ب ص ــد الحفــا عل ــى الموجــودات (حج ــازل  )41 1988ب صــد متابل ــة نتــااج تحص ــيل

ادإيرادات والرقابة على است دامها حس

البنود الم صصة لها وا هار الفااض أو اللجز في الحسـا

ال تامي وطر تمويل (زهير .)43 2014

 .7يلتمـ ــد ا تيـ ــار األسـ ــا

المحاسـ ــبي علـ ــى األهـ ــدا

التشـ ــغيلية للوحـ ــدة الحكوميـ ــة والبياـ ــة االقتصـ ــادية

واالجتماعية وال انونية التي تلمل فيها وعلى درجة ونوع المسا لة وعلى أهدا

احتياجات مست دمي البيانات والت ارير المالية (احمرو .)138 2003
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الت ارير الماليـة وعلـى

 2.1.3أسس القياس المحاسبي في الوحدات الحكومية:
ن ـ ار لمــا تشــكلُ األس ـ

المحاســبية مــن أهميــة كبي ـرة فــي بنــا األن مــة المحاســبية الحكوميــة وتأثيرهــا فــي

طبيلة وشكل ونوع ودقـة الت ـارير الماليـة حيـ

المحاســبية التــي تحــدد توقيــت االعت ـ ار

تلـر األسـ

المحاسـبية بأنهـا( :مجموعـة ال واعـد والمبـاد

باللمليــات الماليــة الم تلفــة وتســجيلها بالــدفاتر بغــرض عر ــها فــي

ال ـواا الماليــة) لــذا فهــي تتلل ـ بتوقيــت قيــا

وتســجيل اللمليــات الماليــة بغــض الن ــر عــن طري ـ ال يــا

المست دمة أو طبيلة اللمليات التي يت قياسها (عثمان .)66 2011
وتــره الد ارســة بــأن األس ـ

المحاســبية هــي (ال اعــدة األصــولية والمرجليــة المحاســبية ل عت ـ ار

وادإفصاا المحاسبي دا ل الوحدة أو المنشأة للوصول إلى األهدا
األسـ

وال يــا

المرجوة من الن ا المحاسبي) حيـ

المحاســبية تســتلمل مــن أجــل إثبــات اللمليـات الماليــة المتلل ــة بــادإيرادات والنف ــات لغــرض اســت

إِ لن

وقيــا النتــااج وعر ــها بطري ــة مناس ـبة ووا ــحة حي ـ ال تُلتبــر هــدفا فــي حـ ّـد ذاتهــا وانمــا يــت ا تيــار
األسا األف ل واألكثر دقـة بمـا ي ـد مصـال وأهـدا مسـت دمي ال ـواا الماليـة وف ـا لممكانيـات البشـرية
والمادية المتاحة (زهير  )43 2014وتتلدد أس

وت تلـ ـ

ف ــي تس ــجيل عملياته ــا المالي ــة وتل ــي

المحاسبية وهي كاةتي:
 .9األسا
 .2األسا
 .3أسا
 .4أسا

ال يا

المحاسبي التـي تلتمـد عليهـا األن مـة المحاسـبية

نتااجه ــا المتلل ــة ب ــنف

الفتـ ـرة المالي ــة وم ــن أهـ ـ األسـ ـ

الن دل.

الن دل الملدل.

ادإستح ا الملدل.
ادإستح ا الكامل.

وهذا يتف م (احمرو .(141 2003
األساس النقدي

األساس النقدي المعدل

أساس اإلستحقاق المعدل

شكل()2.1
أنوا األسس المحاسبية
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أساس اإلستحقاق الكامل

 2.1.4األساس النقدي)Cash Basis Accounting( :
يلتبــر األســا
حي

الن ــدل مــن أكثــر األس ـ

يت على أساس االعت ار

المحاســبية شــيوعا وأقــدمها تطبي ــا

بالملـام ت الن ديـة ف ـط سـوا كانـت قب ـا أو صـرفا بغـض الن ـر عـن فتـرة

اسـتح اقها وهـو الـذل بموجبـ يـت االعتـ ار

األ ـره عنـد ال ـبض أو الـدف ن ـدا ولـذا

بالملـام ت واألحـدا

ِ
المل ـ لدة وف ــا لهــذا األســا ســتبلّ عــن المــال الــذل ت ـ قب ُ ـ وص ـرفُ
ف ـت لن الت ــارير ُ
الرصيد الن دل المتوفر في بداية هذه الفترة ونهايتها.
وكمــا ورد ذل ـ فــي تلري ـ

والمستل ن دا طب ا لألسا

اصــة فــي الــدول الناميــة

الـ ـ ) )IFAC pscأذ أن ـ ي ــي

الن دل يت االعت ار

ـ ل الفت ـرة ف ـ عــن

النتــااج الماليــة للفت ـرة كفــر بــين المــدفوع

باللمليات المالية عندما يترت

عليهـا دفـ أو اسـت

ن ديـة

حي ـ تلتــر المحاســبة علــى األســا الن ــدل بالتــدف ات الن ديــة الدا لــة وال ارجــة س ـوا التــي ت ـ ّ الفت ـرة
الماليــة الجاريــة أو الفتــرات الســاب ة أو ال ح ــة (عثمــان  )66 2011وبموج ـ األســا الن ــدل يــت تحميــل
ل تل السنة وادإيرادات التي قب ت فل
الحسا ال تامي للسنة المالية بجمي النف ات التي دفلت ِفل
لها (الحجاول )31 1999إذ تلتبر التدف ات الن دية الدا لة وال ارجة للوحدة هـي األحـدا

يستند عليها ال يا
وحس

المحاسبي ألنها األحدا

التي ايبنى عليها المستثمرون والم ر ون ق ارراته .
()N. Monsen & S. Nasi, 1999, PP7-8

ما ذكر بشكل أكثر تفصي واي ـاا فـي (الشـوبكي وأبـو شـمالة 2012

دل هو الطري ة ادإنجليزية حيـ
األسا الن ّ
قبض أو دف الن دية سوا أكانت الم بو ات والمدفوعات ت
ويترتـ

علــى هــذا األســا

المهمـة التـي

ي ـو التسـجيل حسـ

" )37 -36بـأن

هـذا الن ـا بـأن تثبيـت اللمليـات فـي وقـت

المدة التي أجريت فيها أ مدة مالية أ ره

أن مبــال االعتمــادات التــي لـ تــدف حتــى نهايــة الســنة الماليــة تلغــى ويبطــل اللمــل

بها ألن الدف سيت في سنة تالية يثبت فيها المصرو

عند إنفاق

الســنة الحاليــة تتــر لمثبــات فــي الســنة التاليــة عنــد قب ــها فل ـ

وكذل فِت لن ادإيرادات التـي لـ ت ـبض فـي

أن مــا يحصــل لمي ـرادات بلــد انتهــا الســنة

الماليــة التــي اســتح ت فيهــا ي ــا إلــى حســا الســنة التــي فيهــا التحصــيل وعنــد تطبيـ هــذه ال اعــدة علــى
ـ ل الســنة
حســابات الحكومــة ف ـِت لن حســا ادإي ـرادات للوحــدة ســو يمثــل ادإي ـرادات التــي ُحصــلِت فل ـ
وحســا المصــروفات يمثــل المصــروفات التــي دفلــت لهــا سـوا ي أكــان مــا تـ تحصــيل ي ـ عمليــات هــذه
الســـنة بالـ ــذات أ السـ ــنة السـ ــاب ة أ ال ح ـ ــة ومـ ــن ث ـ ـ ف ـ ـِت لن الحسـ ــا
الم بو ات والمدفوعات الن دية لل زاان اللامة

ل السنة المالية.
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ال تـ ــامي للدول ــة سـ ــو

يمثـ ــل حركـ ــة

 2.1.4.1مزايا المحاسبة على األساس النقدي:
لألسا

الن دل الكثير من المزايا وادإيجابيات وللل من أهمها:

 .9تــوفر مللومــات تســاعد فــي تحديــد مــا إذا كــان ادإنفــا واســت دا الم ـوارد الماليــة المتاحــة متف ــا م ـ

االعتم ـ ـ ـادات المدرجـ ـ ــة فـ ـ ــي الموازنــ ــة اللامـ ـ ــة والتـ ـ ــي ت ـ ـ ـ المواف ـ ـ ــة عليهـ ـ ــا م ـ ــن السـ ـ ــلطة التش ـ ـ ـريلية

(عثمان .)66 2011

 .2البســاطة وان فــاض تكلفــة إنشــا الن ــا المحاســبي علــى هــذا األســا
المحاســبة عل ــى أس ــا

ادإس ــتح ا

وســهولة فهمهــا بالم ارن ـة م ـ

ل ــذل فه ــي مف ــلة للبرلمان ــات ومش ــرعي اللدي ــد م ــن ال ــدول وال

تحتاج للدد كبير من المو فين (حجازل .)1992

ت ـوافر درجــة عاليــة مــن الكفــا ة والمهــارة لــده المحاســبين ال ــاامين علــى الن ــا المحاســبي

 .3ال تتطل ـ

الملتمد على األسا

الن دل م ارنة بأس

ال يا

المحاسبي األ ره.

 .4تمكن ادإدارة الحكومية من الـربط بـين ادإيـرادات اللامـة والنف ـات اللامـة بحيـ

تسـتطي تنفيـذ سياسـة

االعتمــاد علــى الــذات (الحجــاول (31 1999وأي ــا قــد اكتســبت ُشــهرتاها لــده الحكومــات الم تلفــة
يبية وطري ــة توزيـ واســت دا تلـ
نتيجـة احتيــاج المشـ ّـرعين لمراقبـة عمليــات تحصــيل ادإيـرادات ال ـر ّ

سنويا.)IFAC, 2000, pp23-24( ،
ادإيرادات بواسطة الوحدات الحكومية ّ

 .5ابتل ـ ـ ـ ــاده ع ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــاطر الت ـ ـ ـ ــدير الش ص ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي قي ـ ـ ـ ــا

النت ـ ـ ـ ــااج وس ـ ـ ـ ــرعة إنج ـ ـ ـ ــاز الحس ـ ـ ـ ــا

ال تــامي)هاش ـ  ( 1981وتتميــز بالمو ــوعية وعــد التحيــز واللدالــة عنــد إج ـ ار بلــض التســويات
الجردية دإعداد ال واا المالية (.)R. Jones & M.Pendlebury, 1984, 162

 .6تســاعد فــي عمليــات الم ارنــة بــين الموازنــات والحســابات فيمــا بــين الــدول الم تلفــة ن ـ ار ل ســت دا

الشــاا لهــا وكمــا يمكــن االعتمــاد علــى نتااج ـ فــي إعــداد وتنفيــذ الموازنــات والرقابــة عليهــا (س ـرايا
.)2003

 .7توفر مللومات مهمة ومفيدة تسم بتحليل األثر الن دل لللمليات المالية وتسهل من تحديد ومراجلـة
الموق

الن دل للوحدة (.)Ouda, 2003, p 6-7

 2.1.4.2عيوب المحاسبة على األساس النقدي:
يلتب ــر األس ــا

الن ــدل م ــن أكث ــر األسـ ـ

المحاسبية الحكومية المطب ة لهذا األسا
 .9المحاسبة على األسا

عيوب ــا ولـ ـ الكثي ــر م ــن المآ ــذ والثغــرات الت ــي ت ــل
منها:

الن دل ال توفر مللومات عن التكالي

ال ــن

الكلية لل دمات الم دمـة وال تفصـ عـن

ال يمة الكلية للم زون وتوفر مللومات عن إجمالي األصول.
()E. Lembre & J. Christiaens , 1999 , P 2
 .2المحاسبة على األسا الن دل ال تساعد في ادإفصاا عن االلتزامات.
))D. R. Hillier, 1996, PP 13 – 14
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 .3تساعد المحاسبة على األسا
وحس

الن دل في الت ع بالنتااج.
))R. Jones & M. Pendlebury , 1984 , P 167

(الشوبكي وأبو شمالة  ")37 -36 2012فِإن من أهم ما يعاب على استخدام األساس النقدي:
ال تــامي باقتصــاره علــى إ هــار

 .9تف ــد المحاســبية الحكوميــة و يفــة مــن أه ـ و اافهــا الرقابيــة فالحســا

التـدف ات الن ديـة مـن والـى ال زينـة ال ي هـر مـده مــا أسـفر عنـ تنفيـذ ال ـوانين والتلليمـات الماليـة ـ ل

السنة.

 .2هــذه الطري ــة ال تمكــن مــن إج ـ ار الم ارنــات بــين الســنوات المتتاليــة بســب
البلض نتيجة عد الفصل بين إيرادات ومصروفات كل سنة.

أساسا مكتم للمحاسبة ألنـ ال ي ّيـد إال جوانـ

دل لي
 .3األسا الن ّ
والدف ن دا.

تتب إجمالي نف ات المشروعات التي يتطل
 .4يصل
ّ
سنة مست لة وقاامة بذاتها.
وحس

تــدا ل أنشــطتها م ـ بل ــها

اللمليـات التـي تتمثـل فـي ال ـبض

تنفيذها عدة سنوات مالية حيـ

إِ لن حسـابات كـل

)سرايا  )2003فِإن من أهم ما يعاب على استخدام األساس النقدي:

 .9عد توفير البيانات ال رورية ال زمة لتصوير المركز المالي بشكل سلي .

 .2عــد التفرقــة بــين النف ــات ال أرســمالية والنف ــات الجاريــة ممــا ي ـ ثر علــى نتــااج الحســا
المركز المالي.

ال تــامي وقاامــة

 .3تدا ل البيانات المالية النهااية من سنة إلى أ ره ي دل إلى صلوبة الم ارنة.
 .4ي دل إلى المغاالة في ادإنفا
 .5ال يوفر هذا األسا

وذل

وفا من ت فيض الم صصات في السنوات ال ادمة.

المرونة في استكمال تنفيذ المشاري

اصة عند انتها السنة المالية الرتباط ادإنفا

بتقرار الموازنة التي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة مما ي ثر على النشاط الحكومي.

 .6محاسبة األسا

الن دل ال توفر مللومات عن ادإيرادات المح ة

ل فترة ملينة.

()Ouda,2003, p13-7 & p9.7

 .7ت ـ دل محاســبة األســا

الن ــدل إلــى زيــادة احتمــال عــد تناس ـ قــي االعتمــادات الم ــدرة م ـ المــدفوعات

الن دية الفللية ).)Ouda,2003, p13-7 & p9
 2.1.5أساس اإلستحقاق الكامل)Full Accrual Basis Accounting( :
تش ـ ـ ــير المحاس ـ ـ ــبة عل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــا

ادإس ـ ـ ــتح ا إل ـ ـ ــى ن ـ ـ ــا إمس ـ ـ ــا ال ـ ـ ــدفاتر ي ـ ـ ــو ب ي ـ ـ ــا

وتس ـ ـ ــجيل

اللمليـ ــات الماليـ ــة كافّـ ــة فـ ــي الفت ـ ـرة التـ ــي حـ ــدثت فيهـ ــا بغـ ــض الن ـ ــر عمـ ــا ينـ ــتج عنهـ ــا مـ ــن تحصـ ــيل أو
دف ـ ـ ن ديـ ــة حي ـ ـ ي ـ ــي هـ ــذا األسـ ــا بتحميـ ــل كـ ــل فت ـ ـرة ماليـ ــة بمـ ــا اسـ ــتفادت ب ـ ـ مـ ــن مصـ ــروفات ومـ ــا
تح

فيها من إيرادات (عثمان .)66 2011
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وهو األسا

المحاسبي الذل يلتر بالملام ت واألحدا

اال ره عند تح ها (بغض الن ر عن است

أو دف الن د) وتسجل في السج ت المحاسبية ويبل عنها في الت ارير المالية للفترة المتلل ة بها.
))IFAC psc ",1998
ويت االعت ار

بادإيرادات عندما تُكتس

عندما تست د .

وتسجل النف ات والمصاري

()Wiliams,&Others ,2005,p102
وحس

دراسة ) )FAC pscيلر بأن (األسا

المحاسبي الذل يبل عن الموارد االقتصادية أو المنـاف

المحتملة (األصول) وااللتزامات (المطلوبات) على الوحدة وتغيراتها).

)(IFAC psc , 1993, par:25-30
(ملايير المحاسبة الدولية في ال طاع اللا  )36 2011بأن أسا

ويلر حس
ُ
بموجب ـ بالملــام ت واألحــدا

األ ــره عنــد وقوعهــا (ولــي

ف ــط عنــد اســت

محاسبة يت االعت ار

أو دف ـ الن ــد أو مــا يلادل ـ )

ولــذل فـِت لن الملــام ت واألحــدا ا تســجل فــي الســج ت المحاســبية ويلتــر بهــا فــي البيانــات الماليــة للفتـرات
الزمنيـ ــة ال اصـ ــة بهـ ــا إِ لن اللناصـ ــر التـ ــي يـ ــت االعت ـ ـ ار بهـ ــا بموج ـ ـ محاسـ ــبة ادإسـ ــتح ا هـ ــي األصـ ــول
وااللتزامات وصافي األصول وح و الملكية وادإيرادات والمصروفات.
وحس ـ

(الملــايير الدوليــة لمحاســبة ال طــاع اللــا  )10 2002يــت االعت ـ ار

األ ــره عن ــد ح ــدوثها(ولي

عن ــد اس ــت

بآثــار اللمليــات واألحــدا

أو دفـ ـ الن ــد أو م ــا يل ــادل الن ــد ) وي ــت تس ــجيلها ف ــي الس ــج ت

ـر
المحاسـبية وادإبـ غ عنهـا فـي ال ـواا الماليـة ال اصـة بــالفترات المتلل ـة بهـا اللناصـر التـي يـت االعت ا

ف ــي ـ ـل أس ــا

بهــا

ادإس ــتح ا ه ــي الموج ــودات والمطلوب ــات وص ــافي الموج ــودات  /ح ــو الملكي ــة وادإيـ ـرادات

والمصروفات فهو يتطل

رسملة نف ات اقتنا جميـ األصـول ال أرسـمالية واسـته كها كمنـاف محتملـة تسـتهل

وبالتالي فهو يلتر بجمي األصول وااللتزامات ومصاري

وايرادات أ ره )السلبرل .( 2007

وبشــكل عــا ف ـِت لن أســا ادإســتح ا الكامــل هــو األســا المحاســبي الوحيــد الــذل مــن ل ـ يمكــن للوحــدة
الحكوميـة إنجـاز أهـدا الت ــارير الماليـة كافّـةا واعــداد م تلـ أشـكال الت ـارير الماليــة وعـرض كامـل ل ِ
لناصـر
ال واا المالية وقيا

الموارد اللامة واست دا أس

ال يا

كافّةا (ف ل .)4 2008

 2.1.5.1مزايا أساس اإلستحقاق الكامل:
إن اعتم ــاد ال ــدول المت دم ــة والمل ــايير الدولي ــة عل ــى تطبيـ ـ أس ــا
تبنى است دا أسا
الم رجات التي ي يفها ّ
 .9يستجي

ادإس ــتح ا الكام ــل م ــا ك ــان إال لج ــودة

ادإستح ا الكامل ومن هذه المزايا ما يلي:

للملايير المالية والمحاسبية المو وعة من قبل الهياات الدولية كصندو الن د والبن الدولي.

(سلي .)47 2007

 .2توفير مللومات مفيدة وكافية عن تكالي

أنشطة الحكومة األمر الذل يدع عملية ات اذ ال رار.
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وحس

ما ذكر(الشوبكي وشمالة :)37 -36 2012

اايا قاامة صحيحة بالموجودات وااللتزامات.
 .9تلطى تل ّ
ُ .2يمكن من إج ار الم ارنات بين ادإيرادات والمصروفات فـي الهياـات المتماثلـة وذلـ ألنـ بب ـاعة الجـرد
والمدفوعات م ّدما والمصروفات الم جلة والمصروفات الرأسمالية.
 .3ي دل إلـى تح يـ وفـورات عـن طريـ الرقابـة األكثـر فلاليـة علـى ادإنفـا
بالم ازن حي إِ ّن كل عمليات الم ازن سيت تسجيلها لي
 .4يسهل إعداد الت ديرات عن المدة المالية الم بلة.
 .5يسهل إعداد التكالي

ف ط بالكميات بل أي ا بال يمة.

الح ي ية لللمليات.

 .6يفصل بين اللمليات ادإيرادية واللمليات الرأسمالية ويساعد على إدراج الل
وحس

و اصـة علـى اسـته

المـواد

واستبدال األصول الثابتة.

المحاسـبي الـ ز دإهـ

( :(IFAC, 2000 , pp23-24

 .9تساعد على إدارة أف ل لألصول مت منة المحاف ـة عليهـا وحمايتهـا وو ـ السياسـات األكثـر م امـة
للمليات ادإح ل والتجديد وتحديد األصول اللاطلة والت ل

لها األصول مثل :السرقة أو اله
 .2االعت ار

.

منها وادارة أف ل للم اطر التي تتلـرض

بااللتزامات الحالية والمست بلية والطاراة ي دل إلى إجبار الحكومة على الت طـيط لسـداد األنـواع
سداد ال روض ف ط وكـذل يـ دل إلـى تـوفير المللومـات علـى مـده تـأثير

الم تلفة من االلتزامات ولي

االلتزامات الحالية على الموارد المست بلية ومده قدرة الحكومة على االستمرار في ت دي ال دمات الحالية

أو التوس فيها أو ت دي

دمات وبرامج جديدة.

 .3تــوفير مللومــات عــن ادإيـرادات التــي ت ـ ّ الفتـرة الماليــة يســاعد علــى تحديــد مــده كفايتهــا لتغطيــة تكلفــة
أدا ال دمات الحكومية لنف الفترة ومده تباثها لتحديد الحاجة ل قتراض مست ب .
األصول الثابتة).

الكلية للنشاط الحكومي (مت منة إه
 .4توفر مللومات عن التكلفة ّ
فِإن أهم مزايا تبني أساس اإلستحقاق وفق مجلس المعايير الدولية لمحاسبة القطا العام (:(IPSASP
 .9أن يزيد من وعي التكلفة وبالتالي الكفا ة.
 .2ألن يلزز المسا لة ال ارجية والسيطرة الرقابة.
 .3أن يجي

على الحاجة المتزايدة للحصول على مللومات المحاسبية النوعية دإدارة األدا .

 .4أن يحسن األصول وادارة الن د.
 .5أن يسهل عملية صن ال رار.
 .6أن يساعد على حسا

الحكومية الرسو والمصاري .
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 2.1.5.2عيوب أساس اإلستحقاق الكامل:
مما ش في بأنـ ال توجـد قاعـدة أو طري ـة إال ولهـا عيـو تشـوبها أو تكـون حـاج از للوصـول إلـى المثاليـة
وهى األقل وجودا في تطبي أسا

 .9تطبي أسا

ادإستح ا مكل

ادإستح ا الكامل ومن هذه الليو ما يلي:

ويحتاج إلى مهارات محاسبية لنجاا تطبي .

 .2صلوبة فه المست دمين اللاديين للمللومات الواردة بال واا المالية المنشورة.

) (S.L.Athukorala & B .Reid 2003 p24

ل ـ ــل فيـ ـ ـ الش ـ ــتمال عل ـ ــى بيان ـ ــات مس ـ ــت بلية محتمل ـ ــة ق ـ ــد ال تتح ـ ـ ـ

 .3تش ـ ــوي المرك ـ ــز الن ـ ــدل واح ـ ــدا
(ه لي .)2002

 .4سو تحميل ادإيرادات والنف ات من حي

ت ـ ي المصـاري

المسـتح ة لزيـادة قـدرة الحكومـة ادإنفاقيـة أو

ت فــيض ادإي ـرادات المســتح ة دإ فــا عجــز ادإدارة عــن متابلــة تحصــيل ادإي ـرادات المســتح ة) حجــازل

.( 1992

 .5يتلرض الت وي في بلض م ازن الحكومة الستحالة عمل

اصة فيما يتلل بالم ازن الحربيـة وملـدات

الدفاع ( الشوبكي وشمالة .)37 -36 2012
وحس

ما ذكره ( الحجاول  ) 1999 31فِت لن من عيو هذا األسا :

 .9إن يتطل

إج ار قيود التسوية ال زمة نهاية كل سنة مالية للمصاري

وادإيرادات األمر الـذل يـ دل إلـى

تأ ير إقفال الحسابات مدة طويلة بلد نهاية السنة المالية وتـأ ر ا هـار المركـز المـالي يـ دل إلـى تـأ ر

إعداد ت ديرات الموازنات للسنوات ال ادمة.
 .2است دا هذا األسا

يد ل في عنصر الت دير الش صـي كمـا هـو الحـال فـي احتسـا

على العمر اإل نتاجي لألصل الثابت يتم تقديرع من قبل األشخاص المختصين.

 2.1.6األساس النقدي المعدل)Modified Cash Basic Accounting( :
نتج عن محاولة الت ري

بين األسـا

الن ـدل الكامـل وأسـا

المشـتر

وأسـا

عدة صي ومصـطلحات منهـا :األسـا
ّ
األس ــا المش ــتر ين ــتج ع ــن التل ــدي ت المطب ــة عل ــى أس ــا
الن امين فتذا كانت طبيلة هذه التلدي ت أقر إلى األسـا

الملـدل حيـ

ي ــو الن ــا المحاســبي الحكــومي علــى األســا

االستثنا ات ال اصـة بتطبيـ أسـا
فينتج عنها ما يلر بأسا

ادإسـتح ا

ادإستح ا الملدل.

ادإسـتح ا الكامـل أسـ

االلتـ از ولكـن حسـ

جديـدة

هـر لهـا

(زهيـر  )43 2014فـِت لن

ادإس ــتح ا أو األس ــا

الن ــدل للجمـ ـ ب ــين

الن ـدل فينـتج عنهـا مـا يلـر باألسـا

الن ـدل

الن ـدل فــي الجــز األكبــر منـ مـ قبــول بلــض

ات أقـر ا إلـى أسـا
أمـا إذا كانـت التغيـر ُ

دل الملدل نموذج محاسبي قاا على األسـا
حي إن األسا الن ّ
بنوده لت ار أسا ادإستح ا ( .عثمان .)68 2011
25

االسـته

بنـا

ادإسـتح ا الكامـل

الن ـدل بلـد تلـديل أسـ

قيـا

بلـض

عرفــت ) )IFAC pscاألســا
األ ره عند است

الن ــدل بأنـ  " :األســا

المحاســبي الــذل يلتــر بالملــام ت أو األحــدا

أو دف الن د كما تب ى السج ت مفتوحة لفتـرة تتـراوا بـين الشـهر أو الشـهرين بلـد نهايـة

السنة (فتـرة محـددة)  .وا لن الم بو ـات والمـدفوعات التـي تحـد

ـ ل هـذه الفتـرة المحـددة والتـي تلـود لفتـرة

س ــاب ة يلتـ ـر به ــا كم ــدفوعات أو م بو ــات لتلـ ـ الفتـ ـرة الس ــاب ة كم ــا أن الت ــدف ات الن دي ــة (م ــدفوعات
وم بو ات) في بداية فترة الت رير (التي ت التحاس

عليها في الفترة السـاب ة ) تطـرا مـن الفتـرة الجاريـة وأن

ال اامة المالية األساسية هي قاامة التدف الن دل).(IFAC psc 1998
ويلتــر هــذا األســا

بمــدفوعات الفت ـرة وهــي األم ـوال التــي تنف ـ

ـ ل فت ـرة الت ريــر م ــافا إليهــا التــدف

الن ــدل فــي فتـرة محــددة تاليــة لتــاري الت ريــر ( 60يومـا) مرتبطــة بملاملــة أو حــد

متح ـ

ـ ل فتـرة الت ريــر

وبالمثل يت طرا التدف ات الن دية للفترة نفسها ( 60يوما) ابتدا من فترة الت رير التي ترتبط بملام ت وأحدا

الفترة الساب ة وباست دا هذا األسلو ينبغي تر السج ت مفتوحة بلد نهاية السنة لتحديد المبال المطلو
دفلها والتي قد تحدد كااللت ازمـات فـي نهايـة السـنة وفـي حـاالت أ ـره قـد تسـجل كمـدفوعات للفتـرة علـى الـرغ
من أنها غير مدفوعة حتى قبل نهاية الفترة لذا فهي مدفوعات للفترة (تدف ن دل) أكثر من كونها نف ات.

(السلبرل  )3 2007واتف ذل مـ مـا ذكـر فـي ) (IFAC ,2000 ,p5حيـ
سو

إيراد ي

ينتج عنها دف أو تحصيل ن دية

يـت تسـجيل اللمليـات التـي

ل مدة قصيرة بلد انتها الفترة المالية محل الت ريـر كمصـرو

الفترة المالية بادإ افة إلى تل اللمليات التي يترت

 2.1.6.1مزايا األساس النقدي المعدل:

وحسب (زهير  )43 2014فِت لن من أه مميزات األسا

عليها تحصيل أو دف ن دية

ل الفترة.

أو

الن دل الملدل اةتي:

 .9إثبات المبال الملتز بها وتنزيلها من الم صصات الملتمدة يبين بصفة مستمرة قيمة هذه االلتزامات
ورصــيد الم صصــات الباقيــة وبه ــذا تتجن ـ

م ص

الوحــدة إمكاني ــة حــدو التجــاوز ف ــي ادإنفــا عمــا ه ــو

في الموازنة.

الن دل.

 .2إن تسجيل االلت از يلطي صورة أو ا من الناحية المالية إذا قورنت باألسا
 .3إن االلت ازم ـ ِ
ـات غي ـ اـر المدفوع ــة ف ــي نهاي ــة الس ــنة المالي ــة تُلتب ــر الت ازم ــات مس ــتح ّة وواجبـ ـةا ال ــدف م ــن
ـ ل مــدة مــن الــزمن يحــددها الن ــا

م صصــات تلـ الســنة بمجــرد قيــا الغيــر بتنفيــذ تلهّـده وذلـ
نهاايا.
المالي لتسويتها ّ
و
حد لل واعد وادإج ار ات التي تفرض إلغا االعتمادات المالية التي ل تصـر فـي نهايـة السـنة
 .4و

ممـا كـان يــدف وحـدات ال طـاع اللــا إلـى اسـتنفاذ مجمــل اعتماداتهـا الماليـة قُبيــل انتهـا السـنة األمــر
دون وجـ حـ إ ــافة إلــى عــد اعتبــار نســبة
الــذل قــد يـ دل إلــى ادإسـ ار فــي صــر المــال اللــا
ا
استه

االعتمادات المالية كمليار لت يي أدا الوحدات الحكومية.

 .5ي ـ ـ دل اتّبـ ــاع األسـ ــا الن ـ ــدل الملـ ـ ّـدل إلـ ــى متابلـ ــة دقي ـ ــة لحج ـ ـ الت ازمـ ــات الدولـ ــة تجـ ــاه اة ـ ـرين
وت صـي التغطيــة الماليــة مــن االعتمــادات الســنوية مــن أجــل تســديدها وا هــار نتااجهـا فــي الــدفاتر
26

الملـ لدة وفـ األســا الن ــدل الملــدل حجـ ا المبــال
والســج ت المحاســبية حيـ تُ هــر ال ـواا ُ الماليــة ُ
الملتز بها والمدفوعة ل السنة إلى جان تحديد المبال الملتز بها وغير المدفوعة ل السنة.
 2.1.6.2عيوب األساس النقدي المعدل:

وحسب (زهير  )43 2014فِت لن من أه االنت ادات:

 .9تطبي قد ي دل إلى تجميـد االعتمـادات الماليـة الم صصـة لتمويـل تسـديد النف ـات الملتـز بهـا ممـا يـ دل
إلى عد استغ ل الموارد المالية

ل السنة في حال عد استلمالها أو بسب

إلغا االلتزامات.

ـلوبات ف ــي تســيير الســيولة الن ديــة لل زين ــة
 .2االزدواجيــة فــي ت صــي االعتمــادات المالي ــة اينــتج عنهــا صـ
ي
الم صصــات غيــر
اللموميــة وامكانيــة زيــادة ادإنفــا الحكــومي ـ ل الســنة الماليــة عــن طري ـ اســته
المستغلة.

 .3يركــز هــذا األســا
غيا

التزمــات الوحــدات الحكوميــة تُجــاه اة ـرين ولــي
علــى إ هــار ا

اللك ـ

الحسابات الم صصة لمتابلة وقيد الممتلكات أو تسجيل ح و الدولة لده الغير.

وتــره د ارســة زهيــر  2094بــأن تمديــد فت ـرة إغ ـ

التدف الن دل للمصرو

الحســابات لمــدة  60يوم ـا حتــى يــت إغ قُهــا واشــتراط

أو ادإيراد فهذا ي دل إلى تكرار بلض عيو األسا

 .9المحاسبة على األسا

وهــذا يفســر

الن دل وهي كاةتي:

الن دل ال تساعد في ادإفصاا عن االلتزامات.

 .2تساعد المحاسبة على األسا

الن دل في الت ع

بالنتااج.

 .3تف ــد المحاســبية الحكوميــة و يفــة مــن أه ـ و اافهــا الرقابيــة فالحســا

ال تــامي باقتصــاره علــى إ هــار

التــدف ات الن ديــة مــن والــى ال زينــة ال ي هــر مــده مــا أســفر عن ـ تنفيــذ ال ـوانين والتلليمــات الماليــة ـ ل

السنة.

 .4هــذه الطري ــة ال تمكــن مــن إج ـ ار الم ارنــات بــين الســنوات المتتاليــة بســب
البلض نتيجة عد الفصل بين إيرادات ومصروفات كل سنة.

 .5األســا

الن ــدل لــي

والدف ن دا.

 .6يصــل

أساسـا مكــتم للمحاســبة ألنـ ال ُي ّيـد إال جوانـ

تتبـ إجمــالي نف ــات المشــروعات التــي يتطلـ

تــدا ل أنشــطتها م ـ بل ــها

اللمليــات التــي تتمثــل فــي ال ــبض

تنفيــذها عــدة ســنوات ماليــة حيـ

إِ لن حســا ِ
بات كــل

سنة مست لةي وقاامة بذاتها.

 .7عد توفير البيانات ال رورية ال زمة لتصوير المركز المالي بشكل سلي .
 .8محاسبة األسا

الن دل ال توفر مللومات عن ادإيرادات المح ة

 .1ت ـ دل محاســبة األســا
الن دية الفللية.

ل فترة ملينة.

الن ــدل إلــى زيــادة احتمــال عــد تناس ـ قــي االعتمــادات الم ــدرة م ـ المــدفوعات
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 2.1.7أساس اإلستحقاق المعدل)Modified Accrual Basic Accounting( :
ـول عمومــا فــي المحاســبة والنف ــات هــي ال ُكل ـ
فــي ــل هــذا األســا تكــون النف ــة هــي اللنصـ اـر الم بـ ا
المتح ة ل الفترة القتنا السل وال دمات سـوا كانـت مرتبطـة أو غيـر مرتبطـة بالـدف وتت ـمن المبلـ

األسا الن دل والن دل الملدل فِت لن
الممول أو المستح للمستفيدين طب ا للسياسات الحكومية وعلى
االعت ـ ار ا بالنف ــة غيـ ُـر مشــروط بفت ـرة التــدف الن ــدل حي ـ يركــز هــذا األســا علــى ُكل ْف ـ ِة الســل وال ــدمات

الم تن ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ل الفتـ ـ ـ ـرة بغ ـ ـ ــض الن ـ ـ ــر ع ـ ـ ــن فتـ ـ ـ ـرة اس ـ ـ ــته كها أو دفله ـ ـ ــا ل ـ ـ ــذل يطلـ ـ ـ ـ عليـ ـ ـ ـ محاس ـ ـ ــبة
النف ات(.السلبرل .)3 2007

وغالبا ما ي و الن ـا المحاسـبي ال ـاا علـى أسـا

المحاسبي عندما يتوفر في شرطان هما:

ادإسـتح ا الملـدل بـاالعت ار

 -9أن يكون ادإير ُاد المتوق تحصيل قاب لل يا
 -2أن يكون ادإيراد متاحا لتمويل تسديد نف ات الفترة المالية الحالية مو وع ال يا

بـادإيراد فـي فتـرة ال يـا

بصفة مو وعية (درجة مل ولة من الدقة).

قصير األجل) .عبد الجليل .( 33 2008
تحصيل يكون
ا
وعــر ( (IFAC pscأســا ا ادإســتح ا الملــدل بأنـ " األســا

واألحدا

هذا األسا

عندما تتح

بغض الن ر عن ارتباطها بدف أو است

المحاسـبي أل توقـ

المحاســبي الــذل يلتــر بالملــام ت

الن د وأن اللناصر الملتر بها في ـل

هي األصول المالية وااللتزامات المالية وصافي األصـول الماليـة أو صـافي االلت ازمـات الماليـة

وادإيرادات والنف ات "."IFAC,1998
فِتلن يمكن تلري

أسا

ادإستح ا الملدل بأن  " :أسـا

محاسـبي يلتـر فيـ بالملـام ت عنـد حـدوثها

ملين لتلك محور قيا تدف الموارد الحالية هذه التُلدي ت تت من ح ي ة أن
م تُلدي ت محددة بشكل ّ
ادإنفا يلتر ب في الفترة المتوق أن يتطل فيها است دا الموارد المالية الحالية أما ادإيـراد فـ يلتـر بـ
حتى يصب متاحا لدف االلتزامات الحالية كما ال يلتر ببلض المطلوبات طويلة األجـل إلـى أن يـت طلبهـا
وتصب مستح ة الدف "."IFAC p17 ،2000
ويلر أسا

نشأت

ادإستح ا الملدل بأنـ يلمـل علـى تحميـل الحسـا

ال تـامي ألل سـنة ماليـة بالنف ـات التـي

ل السنة بغض الن ر عن واقلة الدف وادإيرادات التي حصلت فل .

ـاء علــى مــا تقــدم فإنــه يمكــن تعريــف أســاس اإلســتحقاق المعــدل بأنــه" :ن ــا محاســبي قــاا علــى
وبنـ ا
االعتـ ـ ار بالنف ــات الت ــي تتكب ــدها المنش ــأة ـ ـ ل الفتـ ـرة سـ ـوا تـ ـ دفله ــا ن ــدا أو لـ ـ ت ــدف وي ــت االعتـ ـ ار

بادإيرادات التي تح ت واستلمت ن دا".
 2.1.7.1مزايا أساس اإلستحقاق المعدل:
يتمتـ أســا

ادإســتح ا الملــدل بأف ــلية كبي ـرة م ارنــة باألس ـ

الكامــل ويأ ــذ مل ـ

صــاا

أســا

األ ــره وبم اربــة كبي ـرة ألســا

ادإســتح ا الكامــل ويلتبــر تطبي ُـ

ادإستح ا الكامل إذ أن من أه مزاياه مايلي:
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ادإســتح ا

طــوة كبي ـرة نحــو تطبي ـ أســا

 .9أســا

األكثــر توســلا مــن األســا

ادإســتح ا الملــدل هــو األســا

الن ــدل أو الن ــدل الملــدل ألن

ادإستح ا الكامل حي

التلدي ت التي يتبناها تجلل أقر ا ما يكون إلى متطلبات أسا
ارد الماليــة وتغيراتِهــا" وتتكــون ال ـواا الماليــة مــن ادإي ـرادات والنف ــات واألصــول الماليــة
األســا ُ "الم ـو ا
وااللتزامات وصافي الموارد المالية (احمرو .)142 2003

ادإسـتح ا الملـدل فـي المحاسـبة لـده وحـدات ال طـاع اللـا

تبنـي أسـا
 .2يمكن اعتبار ّ
تمهيدي ــة العتم ــاد أس ــا ادإس ــتح ا الكام ــل حيـ ـ

يي

هذا

طـوة مرحليـة

يس ــم ه ــذا األ ي ــر بتأجي ــل أو اس ــتبلاد تس ــجيل

الملام ت التي تطـرا عـدة إشـكاالت وتل يـدات مـن الجانـ

المحاسـبي ومـن أبـرز التلـدي ت شـاالة

االستلمال فـي هـذا ادإطـار هـو تأجيـل أو اسـتثنا ال يـود المحاسـبية المتلل ـة بتسـجيل األصـول الثابتـة

وت يي ادإهت كات عليها إ افة إلى عد األ ـذ بلـين االعتبـار متابلـة الم ـزون وبالتـالي ال ت هـر

المل لدة وف ا ألسا
هذه اللناصر في ال واا المالية ُ
وحس

ادإستح ا الملدل (زهير .)43 2014

دراسة صندو إقراض البلديات عا  2012فِت لن من مميزات أسا

 .9ملرفة حج الموارد التي أنف ت على كل و يفة وبالتالي احتسا
 .2تلري

ادإستح ا الملدل:

تكلفة هذه الو يفة بشكل مل ول.

المواطن بتكلفة كل دمة يتل اها.

 .3تحديد الرسو التي يج

أن يت جبايتها م ابل كل دمة يتل اها على أس

 .4التمكن من الت يد بالموازنة الت ديرية الملتمدة.

 .5امكانية است دا المللومات المتوفرة من أجل و

واقلية.

طط مست بلية.

وحس :)IFAC, 2000 , pp23-24) ،

 .9عد إ هار األصول الثابتة (طويلة األجل) في ال واا المالية.
 .2االعت ـ ار

بااللت ازمــات الحاليــة والمســت بلية والطاراــة ي ـ دل إلــى إجبــار الحكومــة علــى الت طــيط لســداد

األنواع الم تلفة من االلت ازمـات ولـي

سـداد ال ـروض ف ـط وكـذل يـ دل إلـى تـوفير المللومـات علـى

مده تأثير االلتزامات الحالية على الموارد المسـت بلية ومـده قـدرة الحكومـة علـى االسـتمرار فـي ت ـدي
و
و
جديدة.
امج
ال دمات الحالية أو التوس فيها أو ت دي دمات وبر ا
و
األصــول الثابتــة) وال زمــة
الكلي ـة للنشــاط الحكــومي (مت ــمنة إه ـ
 .3تــوفر مللومــات عــن التكلفــة ّ
الت اذ ال اررات الم تلفة.

وحس

(  )W. Ruppel, 1998, PP 54 – 55فتن ما يميز هذا األسا

 .9يلـالج بنـد الم ـزون بتحـده طـري تين إمـا يسـجل كمصــرو
(طري ــة الشـ ـ ار Method
كمص ــرو

.)Method

ي ــ

ي ـ

اةتي:
الفتـرة الماليـة التـي تـ فيهـا شـ ار ه

 (Purchaseأو يس ــجل كأص ــل عن ــد الحص ــول عليـ ـ

الفتـ ـرة المالي ــة الت ــي تـ ـ فيه ــا اس ــت دام (طري ــة االس ــته
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ويلت ــر بـ ـ

Consumption

 .2تلــالج بنــود مصــروفات ــدمات التــأمين وال ــدمات المشــابهة لهــا التــي تغطّ ـي أكثــر مــن فت ـرة ماليــة
كمصرو

يحمل بالكامل على الفترة التي استح فيها الدف .

 .3ال يلتــر بــته

يحمــل علــى الفت ـرة الماليــة (وذل ـ نتيجــة طبيليــة للــد

األصــول الثابتــة كمصــرو

ـجل
إ هــار األصــول الثابتــة بــال واا الماليــة) كــذل ال يلتــر بااللت ازمــات طويلــة األجــل وانمــا تسـ ّ
أقساط سداد ال روض طويلة األجل والفاادة ملا كمصرو

ي

ّ الفترة المالية التي تدف فيها.

 2.1.7.2عيوب أساس اإلستحقاق المعدل:
عيوبـ ـ وممي ازتـ ـ
لك ــل أس ــا محاس ــبي ُ
الكامل وهي كاةتي:

وتش ــابهت عي ــو أس ــا

ادإس ــتح ا

ادإس ــتح ا المل ــدل وأس ــا

الجديد.

 .9تحتاج إلى طاق محاسبي م هل ذل برة عالية وكفا ة علمية وعملية الست دا األسا

اللاديين للمللومات الواردة بال واا المالية المنشورة.
 .2صلوبة فه المست دمين
ّ
"S.L.Athukorala & B .Reid p24 2003".
 .3سو تحميل النف ات من حي

ت

ي المصاري

المستح ة لزيادة قدرة الحكومة االنفاقية.

 .4يتلــرض الت ــوي فــي بلــض م ــازن الحكومــة الســتحالة عمل ـ

اصــة فيمــا يتلل ـ بالم ــازن الحربيــة

وملدات الدفاع (الشوبكي وأبوشمالة .)39 2012
ّ
 .5است دا هذا األسا يتطل إج ار قيود التسوية ال زمة نهاية كل سنة مالية للمصاري

األمر الذل

يـ دل إلـى تـأ ير إقفـال الحسـابات مـدة طويلـة بلـد نهايـة السـنة الماليـة وتـأ ر إ هـار المركـز المــالي
ي دل إلى تأ ر إعداد ت ديرات الموازنات للسنوات ال ادمة.

 .6است دا هذا األسا

يـد ل فيـ عنصـر الت ـدير الش صـي كمـا هـو الحـال فـي احتسـا
تصين.
الم ّ

ديره من قبل األش ا
بنا على عمر إنتاجي لألصل الثابت يت ت ُ
و
مللومات عن ادإيرادات المح ة
 .7محاسبة أسا ادإستح ا الملدل ال توفر
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االسـته

ل فترة ملينة.

المبحث الثاني
مقارنة بين األُسس المحاسبية المتعارف عليها.

 2.2.1م دمة
 2.2.2محاور ال يا

المحاسبي

 2.2.3طبيلة الت ارير المالية
 2.2.4تح ي أهدا

الت ارير المالية

 2.2.5الدول المطب ة لألس

المحاسبية الم تلفة
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 2.2.1مقدمة:
المحاســبية مهم ـا جــدا للم ارنــة والمفا ــلة بينهــا بنــا علــى عــدة

يلتبــر عــرض الممي ـزات والليــو لألس ـ
عوامل من أهمها:

 .9طبيلة نشاط الن ا .
 .2طبيلة المللومات المطلوبة ألغراض ات اذ ال رار سوا الت طيطية أو الرقابية.
 .3مستول ال برة المحاسبية لللاملين دا ل الن ا .

وِا لن نوعية ال واا المالية ودقّتها تتأثر بصـفة مباشـرة بنـوع األسـا
المحاســبية مــن أجــل إثبــات اللمليــات الماليــة المتلل ــة بــادإيرادات والنف ــات لغــرض اســت

المحاسـبي المطبـ

"وتسـتلمل األسـ
وقيــا

النت ـااج

وعر ــها بطري ــة مناســبة ووا ــحة حي ـ ال تُلتابــر هــدفا فــي حـ ّـد ذاتهــا وانمــا يــت ا تيــار األســا
واألكثر دقة بما ي د مصال مست دمي ال واا المالية وأهـدافه ووف ـا لممكانيـات البشـرية والماديـة المتاحـة
وتلتمــد األس ـ

األف ــل

المحاســبية الم تلفــة علــى مــده قــدرتها علــى تــوفير الحمايــة والرقابــة الشــاملة علــى إدارة المــال

اللا فـي الوحـدات الحكوميـة ب صـد متابلـة نتـااج تحصـيل ادإيـرادات والرقابـة علـى اسـت داماتها حسـ
الم صصة لها وا هار الفااض واللجز في الحسا
وعلي فِتلن من الممكن الم ارنة بين األس

 2.2.2محاور القياس المحاسبي:

البنـود

ال تامي وطر تمويل (زهير .)43 2014

المحاسبية الم تلفة بلدة طر
محــور ال يــا

المحاســبية ي ـ دل إلــى ا ــت

تبن ـي أحــد األس ـ
إن ّ
المالي الحكومي مما ي ثر على نوعية عناصر ال واا المالية ومكوناتها حي

منها:

المحاســبي وا ــت

إِ لن محور ال يا

نمــوذج ادإب ـ غ
المحاسبي أو

التركيز يلر بأن المطلو قياس من است دا الن ا المحاسبي وهي كاةتي:

 .1طريقة تدفق الموارد االقتصاديةFlow of Economic Resources Method (ER) :

وهــي صــافي اةثــار االقتصــادية للملــام ت واألحــدا

مالية) وعلى مطلوباتها جارية وغير جارية ف

علــى جمي ـ أصــول الحكومــة اللامة (ماليــة وغيــر

عن ح و الملكية.

 .2طريقة تدفق إجمالي الموارد الماليةFlow of Total Financial Resources Method (TFR) :

وهي صافي أثار الملام ت واألحدا

على الموارد المالية للحكومة اللامة والتزاماتها.

وهــي صــافي آثــار الملــام ت واألحــدا

علــى المـوارد الماليــة وااللت ازمــات التــي ستســدد

 .3طريقة تدفق الموارد المالية الجاريةFlow of Current Financial Resources Method :

بلد نهاية السنة( .السلبرل .)7 2007
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ــمن فتــرة محــددة

ِ
محاور القياس واألسس المحاسبية:
ويوضح الجدول اآلتي بدائل
جدول )(2.1
محاور القياس واألسس المحاسبية

محور القياس

تدفق الموارد االقتصادية

أسس المحاسبة

ادإستح ا الكامل

تحقق اإليراد

تدفق إجمالي الموارد

تدفق الموارد المالية

المالية

الجارية

ادإستح ا الملدل

الن دل الملدل ( الن دل )

إيرادات ومصادر تمويل أ ره ( م بو ات من قروض )

إيرادات يلتر بها كتيراد

يلتر بها كتيراد ويتوق أن تحصل

المصـ ـ ــروفات يلتـ ـ ــر بهـ ـ ــا النف ــات يلتــر بهــا كالت ازمــات
كالتزامات متح ة

متح ة

تت من مستح ات

تت من مستح ات

من فترة محدده

النف ــات يلتــر بهــا كالت ازمــات
متح ـ ــة ويتوق ـ ـ أن تـ ــدف فـ ــي

فترة محددة

تت ـ ــمن مسـ ــتح ات والت ازمـ ــات

تحقق المصروف
أو النفقة

ت ــدف

ــمن فتـ ـرة مح ــددة بل ــد

تاري الميزانية
االاتمان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المدفوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

نف ـ ــات التجهيـ ـ ـزات والم ـ ــدمات نف ـ ــات التجهيـ ـ ـزات والم ـ ــدمات

والم جلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للتجهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزات

كمشتريات

والم دمات كاسته

كمشتريات

رس ـ ـ ــملة وان ـ ـ ــدثار األص ـ ـ ــول نف ات الديون طويلة األجل
نف ات أصل ال رض

الثابتة

نف ــات الـ ــديون طويلـــة األجـــل
نف أصل ال رض

المصدر ( السعبري)9 ،2007 ،

ط بين محاور ال يـا
يحاول الجدول الساب الرب ا

السـاب ة وهـي :محـور تـدف المـوارد االقتصـادية ومحـور

إجمالي الموارد المالية ومحور تدف الموارد المالية الجارية وبين األسـ

بم ارنة دقي ة بين اال ت فات الجوهرية التي ت ُ
أل
ادإي ـراد وتح ـ المصــرو أو النف ــة وبيــان ّ

المحاسـبية الم تلفـة وذلـ لل ـروج

المحاسبية الملتمدة في طري ة التلامل مـ تح ـ

ّ األس
األس ـ المحاســبية التــي تتواف ـ م ـ كــل محــور حي ـ

أ هــر

الجــدول أ ل
ـدل الملـ ّـد ال يتواف ـ مـ ملالجــة المـوارد الماليــة الجاريــة أل الن ديــة فيلتــر بــالموارد
ان األســا ا الن ـ ّ
المســتح ة ــمن فت ـرة محــددة والمصــروفات المســتح ة ــمن فت ـرة محــددة بلــد انتهــا الميزانيــة وأن األســا
لـ ع قـة بـالموارد الماليـة

دل ال يلالج ّأيا من المحاور المذكورة إال بما ي بض أو يصـر ن ـدا وهـذا لـي
الن ّ
أو االقتص ــادية وأن أس ــا ادإس ــتح ا الكام ــل يل ــالج المـ ـوارد االقتص ــادية فه ــو يلت ــر ب ــادإيرادات المح ــة
والمصــروفات المســتح ة و أرســمالية األصــول واه كهــا والمــدفوعات الم دمــة والم جلــة وبهــذا فهــو يلــالج جمي ـ ا
الجوان االقتصادية التي تتأثر باللمليات المالية للدولة.
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وحس

الجدول اةتي يتضح طبيعة االختالف في مكونات القوائم المالية لمختلف األسس المحاسبية.
جدول )(2.2
طبيعة االختالف في مكونات القوائم المالية وفق األسس المختلفة

طبيعة األساس

محور أو تركيز القياس

األساس النقدي

التغيرات في األرصدة الن دية

األساس النقدي المعدل
أساس اإلستحقاق
المعدل

أساس اإلستحقاق
الكامل

عناصر القوائم المالية الرئيسة
 الم بو ات الن دية المدفوعات الن دية -األرصدة الن دية

 -الم بو ات الن دية زااد المستح ات المدينة

الموارد المالية الجارية

 -المدفوعات الن دية زااد المستح ات المدينة

( والتغيرات فيها )

 األرصدة الن دية وشب الن دية -ادإيرادات والنف ات

الموارد المالية الكلية

 -األصول المالية وال صو

( والتغيرات فيها )
الموارد االقتصادية

 صافي الموارد الماليةادإيرادات والنف ات ( بما في ذل ادإه
 -األصول المالية والمادية

( والتغيرات فيها )

)

 -ال صو

 صافي الح والمصدر( :االتحاد الدولي للمحاسبين1993،م)

تبني أل
يو
الجدول الساب محاور ال يا واألسا المحاسبي الم ا ل وال واا المالية الصادرة عن ّ
محور جديدا وهو محـور التغيـرات فـي األرصـدة الن ديـة واألسـا
ا
من هذه األس وقد أ ا الجدول الساب
تبني ـ الم بو ــات الن ديــة
الــذل ي ام ـ واألســا الن ــدل
وعناص ـره الرايســة فــي ال ـواا الماليــة الصــادرة عــن ّ
ا
لتبنـي األســا الن ــدل (صــادر وارد ف ــط) وهــو
والمــدفوعات الن ديــة واألرصــدة الن ديــة وهــي حاصــل تحصــيل ّ

ارد ماليــة مه لمـةا فــي الن ــا المحاســبية وال ي هــر
أســا غيــر كامــل حيـ ِإلنـ يســتثني جوانـ ا اقتصــادية ومـو ا
المالي واالقتصـادل للمنشـأة إِ ْذ إِ لن أسـا ا ادإسـتح ا الكامـل والملـدل مـن أف ـلها فـي
الصورة اللادلة للو
عــرض البيانــات بطري ــة عادلــة وبشــكل أد وأصــد مــن حيـ

والنف ات.
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إ هــار األصــول الما ّليــة وال صــو وادإيـرادات

 2.2.3طبيعة التقارير المالية:

حددت د ارسـة لمن مـة ادإنتوسـال هنـا أربلـة أنـواع مـن الت ـارير الماليـة للوحـدات الحكوميـة إِ ْذ مـا أرادت

تح ي ادإب غ المالي عن مواردها كافّة وهي كاةتي:
 .1تقريــر االمتثــال :حيـ يــوفر مللومـ و
ـات حــول مــده امتثــال الحكومــة لل ـوانين والتن يمــات الملمــول بهــا فــي
مجال صر وتداول المال اللا وبيان مده احت ار ت صيصات الميزانية.

 .2تقرير األداء :حي

يسم بتوفير بيانـات حـول مـده الفلاليـة واالقتصـاد فـي البـرامج واألنشـطة الحكوميـة

وتحليل تكلفة أدا ال دمات اللمومية.

 .3تقرير األقسام :حي

يركز على إ هار األدا المالي لم تل

 .4القوائم المالية ذات الغر

العـام :حيـ

األقسا والدواار في ال طاع اللا .

تسـم بتـوفير مللومـات حـول الو ـ المـالي ال ُكلّـي للدولـة عـن

طري ـ بيــان حج ـ الفــااض أو اللجــز فــي الميزانيــة إ ــافة إلــى ادإب ـ غ المــالي حــول مجمــل ادإي ـرادات
والنف ات والح و والدين اللا والممتلكات.

يوضح الجدول اآلتي طبيعة التقارير المالية حسب األسس المحاسبية:
جدول )(2.3
طبيعة التقارير المالية وفق األسس المحاسبية

البيان
تقرير اإلمتثال

األساس

األساس النقدي

أساس اإلستحقاق

أساس اإلستحقاق

النقدي

المعدل

المعدل

الكامل

*

*

*

*

تقرير األداء

*

تقرير األقسام

*

القوائم المالية ذات

*

الغر

*

العام

Committee on Accounting ،International Organization of Supreme Audit Institutions
1995،Standards

وبنــا علــى مــا ســب وباالعتمــاد علــى نتــااج هــذه الد ارســة التــي تواف ــت تمامــا مـ د ارســة من مــة األنتوس ـال

ي ه ــر بش ــكل ال ي ــدع مج ــاال للشـ ـ ب ــأن أس ــا ادإس ــتح ا الكام ــل ي ــوفر مرون ــة عالي ــة ج ـ ّـدا ف ــي المللوم ــات
المحاسـبية ونوعيـة المللومـات التـي تحتويهـا الت ـارير الم دمــة حيـ إِلنـ ي ـو بـدور األسـا الن ـدل والن ــدل
الملدل وادإستح ا الملدل وزيادة على ذل ي د ال واا المالية ذات الغرض اللا وهذا ما يحفّز الم تصين
على دع تطبي أسا ادإستح ا الكامل.
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 2.2.4تحقيق أهداف التقارير المالية:
يوضح الجدول اآلتي مدى تطبيق أهداف التقارير المالية حسب األسس المختلفة:
جدول )(2.4
أهداف التقارير المالية وفق األسس المختلفة
األساس النقدي

البيان
اإلذعــــــان للموازنــــــة المعتمــــــدة

قانون ا

اإلذعــــان للمتطلبــــات القانونيــــة

والعقديــــة بمــــا فــــي ذلــــ قيــــود

الموارد المالية

فيما يتلل
بمتطلبات وقيود
الن د
الموارد الن دية
الموارد الن دية

المتطلبات التمويلية والنقدية
القــــدرة علــــى تمويــــل األنشــــطة
ومواجهــــــــــــــــة المطلوبــــــــــــــــات

من الن دية

وااللتزامات

الوضع المالي والتغيرات فيه

الو

األداء المـــــالي حـــــول تكـــــاليف
الخدمات

المعدل

المعدل

الكامل

نل

نل

نل

متطلبات وقيود

متطلبات وقيود

متطلبات وقيود الموارد

الن د وشب الن د

الموارد المالية والن دية

االقتصادية والن دية

الموارد الن دية والمالية

الموارد المالية والن دية

الموارد الن دية

المتطلبات الن دية

المتطلبات الن دية

وشب الن دية

والمالية األ ره

والمالية األ ره

الموارد الن دية

المتطلبات الن دية

المتطلبات الن دية

وشب الن دية

والمالية األ ره

والمالية األ ره

نل

اإلنفاق

تخصــيص المصــادر واســـتخدام

األساس النقدي

أساس اإلستحقاق

أساس اإلستحقاق

الن دل

الموارد الن دية
وشب الن دية

الن دل

الو

وشب الن دل

الموارد المالية

مللومات ال يت

مللومات ال يت

ادإب غ عن مللومات

ادإب غ عنها

ادإب غ عنها

محددة

الموارد المالية
واالقتصادية
يوفر مللومات

رورية

لت يي األدا

IFAC, 2003, p: 15
يلرض الجدول الساب م ارنة بين األس

المحاسبية من حي

أهدا

ال واا المالية ويمكن االسـتنتاج
إِ لن الن ــا

ـومي حي ـ
بــأن أســا ادإســتح ا الكامــل هــو أف ــل أس ــا يســم برف ـ مســتوه ادإب ـ غ الحكـ ّ
ـدل وهــذا مــا يفســر محدوديــة المللومــات والبيانــات الماليــة
المحاســبي الحكــومي الفلســطيني ّ
يتبنـى األســا الن ـ ّ

التــي ينتجهــا الن ــا المحاســبي الفلســطيني وقــد أثبتــت محدوديــة المللومــات التــي ينتجهــا الن ــا المحاســبي
الفلسطيني من

ل محاولـة الد ارسـة الحصـول علـى مللومـات محاسـبية حـول الت ـارير الماليـة الحكوميـة فلـ

الملــد وف ـ
تجــد الد ارس ـةُ الت ــار اير الم امــة أو المناســبة وذل ـ ُيلـ اـزه للــد قــدرة الن ــا المحاســبي الحكــومي ُ
األســا الن ــدل علــى ملالجــة البيانــات الموجــودة وا راجهــا بمــا ي ا ـ ُ المطلــو منهــا ولــذل كــان ل ازمــا علــى

الحكومــة تغيي ـر األســا
المنشودة.

المحاســبي المســت د فــي إعــداد الت ــارير الماليــة ليتناس ـ ا وأهــدا ا الت ــارير الماليــة
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 2.2.1الدول المطبقة لألسس المحاسبية المختلفة:
ويو ـ الجــدول التــالي عر ـا لألسـ

المطب ــة فــي بلــض الــدول بنــا علــى نتــااج الد ارســة التــي قــا بهــا

صندو الن د الدولي:
جدول )(2.5
األسس المحاسبية المطبقة في بع

الب ب
ترا َّ ،
ا نمسَّ ،
بلج َّ ،
كم يَّ ،
كندا َّ
ك م َّ ،
ا جمه ر ا ش

ى مال قب مالكىم

ى ماملشترك

أ ى مإلا احقىقمالكىم
*

*
*
*
*
*
َّ

ن ندا َّ
نسَّ ،
مل،ن َّ ،
ا نَّ ،
ينغ،ر َّ ،
يس ندا َّ
ندونس َّ ،
إي ندا َّ
ألار َّ
ك ن َّ ،
امل س َّ
املغ ب َّ
ي ندا َّ
ن ز ندا َّ
ا نرو ج َّ
ا جمه ر ا س ،ك َّ
ن َّ ،
ر نَّ ،
ا س د َّ
ت ك َّ ،
ب ،ن َّ ،
م َّ ،

الدول

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Abdul Khan and Stephen Mayes,2009, p:02
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يت

من الجدول الساب بـأن الـدول المطب ـة ألسـا

دول مت دمة وراقية والدول التي تست د األسا
اقتصاد قول مثل ألمانيا.

ادإسـتح ا الكامـل " أسـتراليا كنـدا فرنسـا وأ ـره"

الن ـدل دول منهـا

ـليفة االقتصـاد مثـل اليونـان ودول ذات

"ولللل ـ ف ـِت لن نيوزيلنــدا مــن أول دول اللــال التــي طب ــت الحكوم ـةُ فيهــا أســا ا ادإســتح ا علــى كافــة الــدواار
والوكاالت التابلة لها حي قامت هذه الحكومة منـذ عـا ( )1993-1992بتصـدار مجموعـة مـن الحسـابات

ال تامية التي تلتمد في إصدارها على است دا أسا

ادإستح ا الكامل" (المهياني .)140 2009
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ملخص الفصل الثاني:

بينــت الد ارســة فــي هــذا الفصــل أن هنــا أربـ األسـ
ادإســتح ا الملــدل وأســا

الن ــدل الملــدل وأســا

المحاســبية لل يــا

ادإســتح ا الكامــل حي ـ

المســت د نابلــة مــن أهميــة الن ــا المحاســبي الم مــول الوصــول إلي ـ
وســلي يحتــاج أســا

األسا

محاســبي قــادر علــى بنــا هــذا الن ــا بحيـ

أن ـ لوجــود ن ــا محاســبي قــول

التشغيلية وادإقتصادية وادإجتماعية للوحدة الحكومية.

 .2مست دمي الت ارير المالية وأصحا

المصال ومده حاجته للبيانات الحكومية.

ومــن ـ ل عــرض م ازيــا وعيــو األس ـ

األســا

أن أهميــة األســا

المحاســبي

يتــوفر الن ــا الموجــود ملــايير ملينــة تحــدد

ال ز إست دام ولعل من أهمها:

 .9األهدا

حي ـ

وهــي األســا

الن ــدل واألســا

المحاســبية وم ارنتهــا م ـ محــاور ال يــا

الن ــدل وكــذل الن ــدل الملــدل يتواف ـ م ـ

المحاســبي تبــين بــأن

محــور تــدف الم ـوارد الماليــة الجاريــة وأســا

الملــدل يتوافـ مـ تــدف إجمــالي المـوارد الماليــة و أســا

ادإســتح ا

ادإســتح ا الكامــل يتوافـ مـ محــور تــدف المـوارد

ادإقتصادية.

هن ــا ع ق ــة قوي ــة م ــا ب ــين نوعي ــة الت ــارير الص ــادر ف ــي الن ــا المحاس ــبي الحك ــومي وطبيل ــة األس ــا

المحاسـبي المســت د حيـ

أن أســا

ت رير ادإمتثال للموازنة وت رير األدا
أســا

ادإســتح ا الكامــل يســتطي تــوفير جميـ أنـواع الت ــارير المطلوبــة منهــا:
وت رير األقسا وال واا المالية ذات الغرض اللا .

الت ــارير الماليــة والتــي مــن أهمهــا :ت صــي

ادإســتح ا الكامــل يســتطي تح ي ـ أهــدا

المصــادر

واس ــت دا المـ ـوارد المالي ــة وال ــدرة عل ــى تموي ــل األنش ــطة ومواجه ــة المطلوب ــات وااللت ازم ــات والو ـ ـ الم ــالي

والتغيرات في

واألدا المالي حول تكالي

ال دمات.

التوج ُ األف ـل دإدارة المـال اللـا
إن توج األن مة الحكومية نحو است دا أسا ادإستح ا الكامل هو
ّ
حيـ يتجلــى ذلـ فــي الواقـ االقتصــادل المزدهــر للــدول التــي تطبـ أســا ادإســتح ا الكامــل مثــل :أمريكــا

وكنــدا وبريطانيــا وأُســتراليا وهــذا مــا يثبــت أهميــة اســت دا أســا

ادإســتح ا الكامــل ولكــن فــي ح ي ــة األمــر

أسا

ادإستح ا الكامل يستطي التلبير عن الو

الو

الن دل للدولة ف ط مما ي ثر على جودة ال رار ادإقتصادل.

على إت اذ ال اررات بطري ة ت دل لتحسين الو

ادإقتصادل للدولة بطري ة تزيد من قدرة أصـحا

ادإقتصادل بلك
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األسا

ال ـرار

الن دل الذل يلبر بطري ـة عـن

الفصل الثالث
النظام المحاسبي الحكومي وفق
أساس اإلستحقاق الكامل
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المقدمة:
الن ــا الجدي ــد

عن ــد إحـ ـ ل أل ن ــا جدي ــد يجـ ـ مناقش ــة الت ــداعيات والمب ــررات ومميـ ـزات و ص ــاا
وآليات إح ِل وع ج لألحدا المتوق حدوثها وبنا
ودراسة األس والملايير التي يلتمد عليها هذا الن ا
ُ

علي ـ

تحــدثت الد ارســة فــي الفصــل األول علــى مشــكلة الد ارســة والفر ــيات التــي أوجــدتها لحــل هــذه المشــكلة
محاســبي جديــد يلــالج المشــكلة الموجــودة وفــي الفصــل الثــاني تحــدثت الد ارســة علــى كــل

بتبن ـي أســا
وذل ـ
ّ
األس ـ المحاس ــبية المتلــار عليه ــا وتلريفهــا ومميزاته ــا وعيوبهــا وأك ــدت علــى اس ــت دا أســا

ادإس ــتح ا

الكامــل كم ــرج لهــذ ادإشــكاليات المحاســبية المــذكورة فــي الفصــل األول وبنــا علــى ذلـ تحــدثت الد ارســة نحــو
ادإسـتح ا الكامـل حيـ

إِلنهـا فـي هـذا الفصـل

التفصيل في الن ـا المحاسـبي الحكـومي الم تـرا وفـ أسـا
ومتطلبات و صاا و طو ِ
ِ
سو تتناول الدراسةُ مبرر ِ
ات تطبي أسـا ادإسـتح ا الكامـل ومـده تح ـ
ات
ا
األهدا المنشودة من الت ارير المالية عنـد تطبيـ أسـا ادإسـتح ا الكامـل وآليـات ملالجـة البيانـات الماليـة

الحكوميــة وف ـ أســا
تح

األهدا

ادإســتح ا الكامــل وت ـ محاكــاة الن ــا المحاســبي الجديــد وا تبــار م رجات ـ

المنشودة أ ال وذل من

ل المباح

اةتية:

المبحث األول :مبررات ومتطلبات تطبيق أساس اإلستحقاق الكامل.
المبحث الثاني :أهداف التقارير المالية المنشودة بعد تطبيق أساس اإلستحقاق الكامل.
المبحث الثالث :آليات معالجة البيانات المالية الحكومية وفق أساس اإلستحقاق الكامل.
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فيمــا إذ

المبحث األول
مبررات ومتطلبات تطبيق أساس اإلستحقاق الكامل

ادإستح ا الكامل؟

3.1.1

لماذا أسا

3.1.2

مبررات ا تيار اسا

3.1.3

متطلبات تطبي أسا

االستح ا الكامل.
ادإستح ا الكامل.
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 3.1.1لماذا أساس اإلستحقاق الكامل؟
من الملرو
النامية حي

أن يسود است دا األسا

إِلن وحس

 .1في ل األسا

الن دل في أغل

الـن

المحاسـبية الحكوميـة

اصـة فـي الـدول

)عمر :( 21 1992

الن دل تسجل جمي النف ات عند دفلها سوا كانت جارية أو أرسـمالية وعلـى أسـا

أنهــا ت ـ ّ الفت ـرة التــي دفلــت فيهــا وبــذل ت فــل جمي ـ النف ــات فــي نهايــة الفت ـرة التــي دفلــت فيهــا
لها ن ار ألن ال
وبالتالي ال ي هر لألصول الثابتة وجود بالدفاتر إ افة أن ال يت احتسا إه
تنطول على عمليات دفـ ن ـدل مـن جهـة وألنـ يـت اعتبـار األصـل اُسـتهل بالكامـل فـي نفـ

الفتـرة

التي دف فيها ثمن فيها.

الن ــدل إلــى ال لــط بــين المصــروفات الجاريــة وال أرســمالية ومــا يتب ـ ذل ـ مــن

 .2ي ـ دل اتّبــاع األســا
صلوبة المحاسبة على األصول الثابتة_ كما سب ال ول.
 .3عد إمكان متابلة حسابات األصول الثابتة ألن األسا
التكوين الليني.

ل يهت بلملية الـدف الن ـدل ف ـط دون
الن د ل

ولــذا فِتلنـ ل نت ــال مــن األســلو الت ليــدل إلــى األســلو المطّـور فــي الملالجــة المحاســبية لألصــول الثابتــة

يل ــز تغييـــر األسـ ــا

الن ـــدل إلـ ــى أسـ ــا

أو األســـا

ادإســـتح ا

المل ــدل علـــى أن يطب ـ ـ الجـ ــز ال ـ ــا

بادإستح ا في على النف ات الرأسمالية.
حي

إِ لن ن ا ادإستح ا يسلى لت ـدي صـورة شـاملة لكـل االلت ازمـات الحكوميـة وبهـذا يسـاعد فـي صـياغة

السياسـ ــات الماليـ ــة الواقليـ ــة كمـ ــا يسـ ــهل إدارة الن ـ ــد المنت مـ ــة مـ ــن ـ ـ ل الصـ ــورة الوا ـ ــحة التـ ــي ي ـ ــلها

ل لتزامات وبالتالي فِتلن يساعد صانلي السياسات المالية لر ية ما و ار السنة المالية الحالية وميزانية السـنة
ـادة يتــي ن ــا ادإســتح ا لصــانلي السياســة ر يــة مــا و ار
الماليــة التاليــة و ـ ل فت ـرات األزمــة الماليــة الجـ ّ
األسبوع والشهر للفترة المتوسطة وبالتحديد يتي لهـ التركيـز علـى االلت ازمـات الملموسـة وغيـر الملموسـة التـي
ت هر بشكل كبير في األف

قيمة

ويلطي صورة صحيحة للتكالي

الكاملة كتكالي

النف ات اللامة بما فـي ذلـ

الماديـة المسـت دمة فـي تـوفير ال ـدمات وكـذل ت ـديرات التكـالي
األصـول
ّ
أل ال ــدمات ينبغــي علــى الحكومــة ت ــديمها وأيهمــا ينبغــي التلاقــد عليهــا مـ مــوردين مــن
ال ـرار لتحديــد ّ

صـ ْن
ُ
ال طاع ال ا

الكاملـة للمـوارد وهـذا يسـهل

)بريكماند .( 92-91 1995

 3.1.2مبررات اختيار أساس اإلستحقاق الكامل:
حي ـ ـ ـ

إِ لن

ات كثيـ ـ ـرة ت يــ ــد وتــ ــدعو إل ـ ــى االنت ـ ــال نح ـ ــو تطبيـ ـ ـ ه ـ ــذا األس ـ ــا
هن ـ ــا عوام ـ ـ ـ ُل ومبـ ـ ــرر ي
ـادل التـ ـ ــي تليش ـ ـ ـ الـ ـ ــدول
ـي واالقتصـ ـ ـ ّ
ـاعي والسياسـ ـ ـ ّ
ال ـ ـ ــرو االقتصـ ـ ــاديةا الدوليـ ـ ــة وحالـ ـ ــة الـ ـ ــوعي االجتمـ ـ ـ ّ

تلب ـ ـر بلدالـ ــة عـ ــن الو ـ ـ
الناميـ ــة أوج ـ ـ ا زيـ ــادة ادإفصـ ــاا بشـ ــكل شـ ــفا وعـ ــادل وا هـ ــار ت ـ ــارير ماليـ ــة ّ
الم ـ ــالي الحك ـ ــومي حيـ ـ ـ إِ لن االقتص ـ ــاد لـ ـ ـ دور كبي ـ ــر ف ـ ــي ش ـ ــكل السياس ـ ــات الكب ـ ــره للدول ـ ــة وتـ ـ ـ ثّر ف ـ ــي
توج األفراد ومن هذه المبررات ما يلي:
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 .1عدم إمكانية توفير البيانات الالزمة للمحاسبة الحكومية:
بلد الحر اللالمية األولي وما ت ها في الكساد االقتصاد الل ي ( )1930تأكدت

ـرورة تـد ل الـدول

البـ لد لتنفيـذ هـذا التـد ل مـن تـوفير بيانـات كافيـة
في إدارة االقتصاد ال ومي بـالت طيط والتوجيـ والرقابـة وكـان ُ
عن قطاعـات االقتصـاد ال ـومي ومـن هنـا نشـأت واكتملـت المحاسـبة ال وميـة )عمـر  (5 1987والتـي ازدادت
الحاجــة إليهــا بلــد الحــر اللالميــة الثانيــة وأصــبحت تطبي ـ فــي دول اللــال وقامــت األم ـ المتحــدة بتصــدار
(ن ا المحاسبة ال ومية) لمساعدة الدول في تطبي ها ومن الملرو
تجميلية من ادإحصا ات اللامة ومن م رجات الن

أن بيانات المحاسبة ال ومية هـي بيانـات

المحاسبية في الوحـدات التن يميـة ل طاعـات االقتصـاد

كما أن على المستوه ال ومي تُلد الميزانية اللمومية ال ومية مشتملة على األصول وال صو في كل قطاعات
االقتصاد ال ومي (علي  )33 1979وفي ـل األسـلو الت ليـدل ال يمكـن تـوفير هـذه البيانـات عـن ال طـاع
الحكومي بما يمثل قصو ار في الن ا المحاسبي الحكومي)عمر .)21 1992
 .2عجز النظام المحاسبي الحكومي الحالي عن تقديم تقارير مالية كاملة تمكن من تقييم األداء المالي و
قياس تكلفة النشاط الحكومي ،وقياس كفاءة تخصيص الموارد المتاحة:

ت تل

األن مـة

فردل حي
أشار البن الدولي أن أن مة المحاسبة في السلطة الفلسطينية أُنشات بشكل
ّ
أن مة محاسبية جيدة كما أ ل
ان
الفرعية لها في إصدار ت اريرها من حي السرعة والدقة لذا وج عليها و
علــى و ازرة الماليــة ترســي ا ادإج ـ ار ات المحاســبية الملياريــة وأن تمتثــل لهــا و ــرورة مراجلــة ن ــا تصــني
الحســابات ال ــاا ليــتمكن مــن تــوفير مللومـ و
ـات حــول نشــاطات الــدواار الحكوميــة الم تلفــة وبرامجهــا ) البن ـ
الدولي .)2004
 .3حاجة المجتمع إلى التنمية الحقيقية:
إن المجتمـ الفلســطين لي يلــاني مــن هــدر كثيــر مــن األمـوال تحــت عـ ّـدة مســميات منهــا :التنميــة المســتدامة
ـادل الجان ـ مــن قطــاع غ ـزة
أل جــدوه علــى أرض الواق ـ الســيما بلــد االنســحا أُحـ ّ
والتطــوير وغيرهــا دون ّ
تطبيـ ن ــا محاســبة حكوميــة يتــي تطبيـ مبــدأ

أل فااــدة فلــذل وجـ
ـدارها بــدون ّ
وتـ ْـر يـرات كثيـرة تـ إهـ ُ
ـومي ويتـي وجـود شـفافية كافيـة فـي جميـ ال طاعـات
محاسبة المس ولية وامكانية قيـا تكلفـة كـل نشـاط حك ّ
ِ ِل
ـلبي علـى النم ّـو االقتصـادل بسـب
وعلى كل المستويات إ ْذ إن غيا الشفافية لـ تـأثير س ّ
الصــحيحة والدقي ــة عــن المســتثمرين وامكانيــة اســت دا المللومــات التــي يوفّرهــا أســا ادإســتح ا فــي و ـ
طط مست بلية مل ولة (و ازرة الحك المحلي .)14 2012
غيـا

المللومـات

 .4تدني مستوى الخدمات الحكومية:
ـدني مســتوه ال ــدمات الحكوميــة الم ّدمــة وهــذا يتجلّـى فــي قطاعــات الصــحة
يلــاني الن ــا الحكــومي مــن تـ ّ
والتللي واللمل ف يوجد كفـا ة فـي ت صـي المـوارد وال يمكـن قياسـها فـي ـل الن ـا المحاسـبي المطبـ
ف يمكن قيا

أو م ارنة البداال من الموارد المتاحة وال التكالي
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التي يمكن توفيرها وف البداال المتاحة وال

مده إمكانية تح ي ص صة لهذه ال دمات م ُشـ ّ المـوارد ولـن يتـأتلى رفـ مسـتوه هـذه ال ـدمات إال مـن
ـ ل و ـ ن ــا محاســبي جديــد يأ ـذ فــي عــين االعتبــار قيــا مســتوه األدا الحكــومي وت ييم ـ وتح ي ـ

الكفا ة في ت صي

الفلليـة لل ـدمات الحكوميـة الم دمـة ونصـي

الموارد المتاحة تحديـد التكـالي

الفـرد مـن

ـوعي
كــل دمــة يتل اهــا ممــا ي ـ دل إلــى زيــادة ال ـوال المجتملــي وتلزيــز روا االنتمــا والمشــاركة وزيــادة ال ـ ّ

الذل بدورِه يحفز المكل
ال ريبي ِ

على دف الحصة ال ريبية بكل ِر ى ووع وي تا .

 3.1.3متطلبات تطبيق أساس اإلستحقاق الكامل:

تنقســم متطلبــات تطبيــق أســاس اإلســتحقاق الكامــل إلــى قســمين رئيســين ،وهــي متطلبــات عامــة ومتطلبــات

خاصة.

 3.1.3.1المتطلبات العامة الالزمة لتطبيق أساس اإلستحقاق الكامل ما يلى:
يمكن است دا المللومات لتحسين نوعية ادإدارة.

السياسيين وادإدارة اللليا للحكومة للتغير وكي
 .9تافه
ّ
ِ
الملايير المحاسبية بدون االعتماد على الحكومة أو بالتلاون م طر ثال .
 .2تن ي
 .3رغبــة المحاســبين المحت ـرفين وقــدرتُه علــى التلــاون م ـ ال دمــة المدنيــة لتــدري
وتللي المو فين لفه ال واعد الثابتة.

المحاســبين فــي الحكومــة

 .4دع ا المدقّ ُ الحكومي عمليةا ادإص ا ويشار ا فيها.
 .5وجــود برن ــامج ش ــامل لت ــدري ادإدارة عل ــى اس ــت دا المللومــات والتركي ــز عل ــى اس ــت دا المـ ـوارد أكث ــر م ــن
التركيز على الن د المدفوع.

 .6إعداد الميزانية بنف

الن ا المحاسبي ال اا على أسا

 .7أن يكون سلة استيلابية لن

الحاس

ادإستح ا .

اةلي دإدارة المللومات بدقة وسرعة وكفا ة.

المد ار على است دا النتااج لتحسين الكفا ة .
 .8قدرة ُ
 .1قيا السياسيون بصن ال ارر ِ
ات النهاايةا.

 3.1.3.2المتطلبات الخاصة الالزمة لتطبيق أساس اإلستحقاق الكامل ما يلى:
ذكرتْ (فهمي :)56 2004
حس ما ا
 .9ت سي النشاط إلى مراكز مسـ ولية وكـل مركـز مسـ ولية ين سـ _ بـدوره _ إلـى م اركـز نشـاط رايسـة وم اركـز
دمات ملاونة.

ـي لوحــدة أو وحــدات ال ـدمات اللامــة والرايسـة وتحديــد أســلو قياسـها ومتابلتهــا إحصــاايا
 .2تحديـد ّ
كمـي وكيف ّ
وربطها بالدورة المستندية بالجهة ون ا المللومات بها من جهة أ ره.
 .3تحديد أسلو ال يا
 .4تحديــد أُس ـ

والمتابلة ادإحصااية ألنشطة مراكز ال دمات الملاونة وربطها بالدورة المستندية.

توزي ـ المصــروفات أو التكــالي

الملاونة وتحديد أس

فيمــا بــين كــل مــن م اركــز النشــاط الرايســي وم اركــز ال ــدمات

تحميل مصروفات ال دمات الملاونة على مراكز ال دمات الرايسة.

 .5إنشا وحدات محاسبية مت صصة في المحاسبة ادإدارية ومحاسبة التكالي
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في كل مصلحة أو هياة.

وحس ما ذكـره (عثمـان  )66 2011فـتن و ْ ـ ُن ـو متكاملـة للمللومـات وذلـ بمـا يكفـل إعـداد ت ـارير
ـتهدفا لهــا بب ـرامج النشــاط
حج ـ ال ــدمات اللامــة الم ـ داة بواســطة الجهــة بالم ارنــة بمــا كــان مسـ ا
دوريــة تحــدد ا
والتكالي

الفلليـة لل ـدمات اللامـة المـ داة بالم ارنـة بالتكلفـة المت ـذة أساسـا لت ـديرات بـرامج النشـاط والموازنـة

م ت سي التكالي

إلى تكالي

تحديـد االنح ارفـات فــي التكـالي

متغيرة ترتبط بحج النشاط وتكالي

ثابتة ال ترتبط بحج النشاط وتبلا لذل

المتغيـرة نتيجــة للمتغيـرات الســلرية أو نتيجـة للـد الترشــيد فـي االســت دا أو

نتيجــة لتغيــر حج ـ النشــاط عــن الم طــط وكــذل االنح ارفــات فــي التكــالي

الثابتــة نتيجــة للــد الترشــيد فــي

المصروفات.
 .9فصل ادإنفا الرأسمالي عن ادإنفا الجارل وبنا علي طرا برامج رأسمالية وجارية.

 .2ميكنة الحسابات الحكومية وذل باسـت دا اةالت واألجهـزة ادإلكترونيـة الحديثـة ل ـدرتها علـى إعـداد بيانـات

مبوبة بطر م تلفة حتى يمكن ال يا بالتحلي ت ال زمة دإعداد موازنة البرامج واألدا .
دقي ة ّ
 .3تغيير هيكل الموازنة اللامة واعادة تبويبها من جديد طب ا للبرامج المحددة ويت ذل بتحديد البـرامج الرايسـة
التي ت ا تيارها للتنفيذ وتح ي أهدا التنميـة وبالتـالي تحديـد البـرامج التنفيذيـة قصـيرة األجـل التـي تـرتبط
بال طــة الماليــة مــن ناحيــة وبالموازنــة اللامــة للدولــة مــن ناحيــة أ ــره وتحديــد مــا ي ـ ّ ك ـ لل قطــاع مــن

ال طاع ــات الو يفيـــة للدولـــة مـــن هـــذه الب ـ ـرامج م ـ ـ التفرقـ ــة ب ــين الب ـ ـرامج ال أرسـ ــمالية والجاريـــة مـــن أنشـ ــطة

المشروعات وع قة كل ذل بمستويات التن ي ادإدارل على مستوه الو ازرات وادإدارات.
.4

ــرورة االنت ــال مــن التبوي ـ

والنشاط بتبوي

تكالي

ادإدارل إلــى تبوي ـ

األدا .

تكــالي
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األدا

حتــى يمكــن ربــط التبوي ـ

حس ـ

الب ـرامج

المبحث الثاني
أهداف التقارير المالية المنشودة بعد تطبيق أساس اإلستحقاق الكامل
3.2.1

كفا ة ت صي

3.2.2

البيانات ادإفت ار ية وا تبار كفا ة ت صي

3.2.3

ِ
يبي في الن ا المحاسبي الحكومي.
عدالة توزي الل ْ ال ر ّ

3.2.4
3.2.5
3.2.6

الموارد المتاحة في الوحدات الحكومية.

ا تبار عدالة توزي الل
عدالة توزي تكالي
دور أسا

الموارد المتاحة.

ال ريبي.

ال دمة اللامة الحكومية.

ادإستح ا الكامل في تطبي موازنة البرامج واألدا .
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 3.2.1الكفاءة في تخصيص الموارد المتاحة في الوحدات الحكومية:
يـت ت صـي

تشكل الموارد المالية الحكومية مجاال واسلا لتنفيذ الم ططات الحكومية المست بلية حي

الحكوميــة إِ ْذ إِ لن الوصــول ألعلــى مســتوه كفــا ة فــي ت صــي

هــذه

وحجـ األهــدا
هــذه المـوارد بمــا يتناسـ
ا
الموارد يشكل نجاحا مهمـا للحكومـات بحيـ تح ـ أقـل تكلفـة ل دمـة ترت ـي بمسـتوه المـواطنين بحيـ تلبـي
مـ المصـلحة اللليـا للـوطن حيـ ُي ّلر (بريكمانـد  )147 1989كفـا ة
احتياجاتِه وترت ـي بهـ بمـا يـت
ت صي الموارد بأنها" :ت يي الل قة بين الطاقة الموجودة وال دمات المراد ت ديمها".
وتعرف الدراسـة كفـاءة تخصـيص المـوارد المتاحـة بأنهـا" :قـدرة الم سسـة الحكوميـة علـى حصـر وقيـا

الموارد المتاحة من حي
بأقل التكالي

التكـالي

والمنـاف

يـت المفا ـلة بـين البـداال الموجـودة وذلـ لتح يـ

بحيـ

وأف ل النتااج".

دمـة

ادإستح ا الكامل يوفر بحكـ طبيلتـ واتجاهاتـ

المللوم ِ
ـات المحاسـبيةا ال زمـة للتلـر علـى

ملــين أو لوحــدة ال دمــة الم ـ داة األمــر الــذل يمكــن مــن قيــا

وت يــي كفــا ة األدا الحكــومي فــي اســتغ ل

إن أسا

ح ي ة البرامج واألنشطة الحكومية المتلل ة بفترة ملينـة أو دإحتسـا

الموارد المتاحة للوحدات الحكومية والرقابة على التكالي
وحس

المرج نفس صفحة  69فِت لن أسا

التكلفـة الح ي يـة لبرنـامج ملـين أو نشـاط

(عثمان .)66 2011

ادإستح ا الكامل يلمل على توفير وساال السيطرة والرقابة

على ملكية األصول الثابتة واقتصـاديات اسـتلمالها

اصـة أن ارتفـاع مسـتوه االسـتثمار الحكـومي فـي الـدول

النامية وفي المشاري ذات الطاب االقتصادل أده إلى أهمية الن ر إلى محاسـبة األصـول الثابتـة للتأكـد مـن
وجودها واست دامها بكفا ة في الغرض الذل اقتنيت من أجل
األصول الثابتة وادإه

فاالهتمـا بمحاسـبة التكـالي

على نطا الوحـدة المحاسـبية باعتبـار أن تكـالي

ادإهـ

وربطهـا بمحاسـبة

سـنوية تلتبـر جـز ا مـن

نف ــات الوحــدة التــي تــد ل فــي تحديــد عناصــر التكلفــة التــي ســت دل إلــى الدقــة فــي ت يــي األدا ورف ـ الكفــا ة

ادإنتاجيــة للب ـرامج الحكوميــة بمــا يــوفر المســاعدة لــمدارة وتــأمين الرقابــة علــى األم ـوال اللامــة وبنــا علــى مــا
ســب  :حاولــت الد ارســة إثبــات صــحة الفــرض ال ــاا علــى أنـ يوجــد ع قــة مــا بــين اســت دا أســا

ادإســتح ا

الكامــل ومــا بــين تح ي ـ الكفــا ة فــي ت صــي الم ـوارد المتاحــة مــن ـ ل محاكــاة ن ــا محاســبي قــاا علــى
أسـا ادإسـتح ا الكامــل تكـون م رجاتُـ بيان و
ـات ماليــة ن ديـة ومسـتح ة ســيت ا تبـار م رجــات الن ـا وفـ
الملدل.
نموذج ((دوبونت))
ّ

48

 3.2.2البيانات اإلفتراضية واختبار كفاءة تخصيص الموارد المتاحة:

قامــت الد ارســة بمحاكــاة الت ــارير المحاســبية الحكوميــة المتوق ـ الحصــول عليهــا وف ـ أســا
الكامــل وذل ـ باســت دا أرقــا افت ار ــية لكــي يــت ت يــي كفــا ة ت صــي
((دوبون ــت)) المل ــدل ل ي ــا
است دا أسا

كف ــا ة التك ــالي

ال ريبي من

ل ا تبار ملدالت الل

وا تبــار عدالــة الن ــا ال ـريبي بغــض الن ــر عــن قيمــة البيانــات المفتر ــة فــي ال ـواا

المالية باالعتماد على مبدأ الم ارنة بين نتااج الت ارير المالية على أسا
أسا

الم ـوارد المتاحــة مــن ـ ل نمــوذج

وكف ــا ة ادإيـ ـرادات وأي ــا لبي ــان م ــده االس ــتفادة المأمول ــة م ــن

ادإستح ا الكامل في تح ي عدالة توزي الل

ال ـريبي المطل ـ

ادإســتح ا

ن دل ونتااج الت ارير المالية علـى

ادإستح ا الكامل وكانت المحاكاة كاةتي:

أوال :البيانات الحكومية االفتراضية:
قاامة المركز المالي ادإفت ار ية:
جدول )(3.1
قائمة المركز المالي االفتراضية

ى مامل رزماملىل
نمالس ماملىل مامل ته ممممممXX/31/13مَّ 12
مساح
نقب
الب د د د ددى
مساح إلاجمىل
نقب
الب د د د ددى
املط هبى
املهجه ا َّ
1,250 750
وض ط ألاجو
1,470
0
1,470
ا خ ن َّو ر د ا ن ك
املخ و
1,250 750
املط هبى ماملابا ل
450
َّ 0
450
340
250
 َّ 80ا مم ا دا ن
0
80
ا مم املدين
250
150
وض صير ألاجو
2,000
0
2,000
املهجه ا ماملابا ل
ا ن ة ا ت ت ة واملمت ةة ،واملصةة،نع
590
400
املط هبى مغيرماملابا ل
800
َّ 0
800
و املعدا
َّ 0
1,450
م
 1,200مخصص،
0
1,200
ألاراض ي وألابن
-210
-730
اللىئضم/م(مالعجزم)
1,500
0
1,500
املهجه ا مغيرماملابا ل

1,450
-940

1,630 1,870

3,500

جمىل ماملهجه ا مالك

3,500

َّ 0

3,500

جمىل ماملط هبى م
الك

إلاجمىل
2,000
2,000
590
400
990

ن حـ ـ م ــن ـ ـ ل الميزاني ــة االفت ار ــية الس ــاب ة ذكرن ــا رص ــيد حس ــابات األص ــول الن ــدل حت ــى تاري ـ ـ
استثنا

وأن باالعتماد على األسا

قاامة د ل وتدف ات ن دية.

ـالي وهـذا للتنويـ ف ـط مـا سـيت إصـداره
الن دل لن يـت إصـدار مركـز م ّ
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قاامة األدا المالي ادإفت ار ية:
جدول )(3.2
قائمة األداء المالي االفتراضية

ى مم ىئم م اءماملىل
تلص ماملص فى م
ا ح هم
مص و  ،مع م
مص و  ،ص

نمالس
ىنى مالس
املساح
املبفهع
150
500
100
300

مص و  ،بن ت ت

400

120

مص و  ،روات

405

150

205

50

1,810

570

مص و  ،خدم،

جمىل ماملص فى

،م

ماملىل مامل ته مممممم12XX/31/13
ىنى مالس ماملىل
ماملىل
تلص مإلاي ا ا م
ا ح هم
إلاجمىل
املقبهض املساح
إلاجمىل
180
50
130
إي ا ا ا تع م
650
400
100
300
إي ا ا امل ،
400
إي ا ا تبر ،
320
120
200
520
خ،رج
200
50
150
إي ا ا ا ص
555
90
10
80
خو
ض
80
10
70
ض م ،
255
170
20
150
إي ا ا جم،رك
940
210
730
عجزماللترة

2,380

جمد ددىل مإلاي د د ا ا م
ا ح هم

1,810

2,380

570

ثانيا :اختبارات كفاءة تخصيص الموارد المتاحة
أ -اختبار نموذج ((دوبونت)) المعدل

كفا ة التكالي

يلتمد نموذج (دوبونت) الملدل على قيا

وكفا ة ادإيرادات حس

الجدول اةتي:

جدول )(3.3

نموذج (دوبونت) المعدل
الكفاءة

كفاءة اإليرادات

كفاءة التكاليف

النسبة

كيفية االحتساب

الرمز

اللااد عل ح و الملكية

فااض أو عجز الفترة  /ح و الملكية

ROE=R/E

اللااد على األصول

فااض أو عجز الفترة  /إجمالي األصول

ROA=R/A

منفلة األصول

إجمالي ادإيرادات  /إجمالي األصول

AU=I/A

قدرة الرافلة المالية

إجمالي األصول  /ح و الملكية

EM=E/A

هامش صافي الفترة

فااض أو عجز الفترة  /إجمالي ادإيرادات

PM=R/I
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جدول نتائج اختبار نموذج (دوبونت) المعدل:
جدول )(3.4
تقييم كفاءة التكاليف وكفاءة اإليرادات حسب نموذج (دوبونت) المعدل
حسب األساس النقدي

حسب أساس اإلستحقاق الكامل

البيان
إجمالي اإليرادات

1،080

1،440

إجمالي المصروفات

1،810

2،380

الفترة

-730

-940

مخصصات وحقوق الدولة

0

1،450

إجمالي الموجودات

0

3،500

كفاءة التكاليف

-0.676

-0.653

العائد على حقوق الملكية

!#DIV/0

-0.648

العائد على األصول

!#DIV/0

-0.268

منفعة األصول

!#DIV/0

0.411

!#DIV/0

2.41

عجز /فائ

قدرة الرافعة المالية أو الرفع
المالي

كفاءة التكاليف

كفاءة اإليرادات

مالحظات على نتائج اختبار (دوبونت) المعدل:
 .9اســتطاع أســا

ادإيرادات بلك

ادإســتح ا الكامــل تــوفير جميـ المللومــات ال زمــة لحســا
األسا

الن دل الذل استطاع توفير مللومات تساعد في احتسـا

ول ـ يســتط تــوفير المللومــات ال زمــة الحتســا

األسا

كفــا ة التكــالي

تكــالي

وكفــا ة

كفـا ة التكـالي

ادإي ـرادات ألن ـ ن ــا محاســبي قــاا علــى

الن دل ي هر قاامة األدا المالي ف ط وال يستطي ادإفصاا عن المركز المالي.

 .2عند احتسا

كفا ة التكالي

حس

األسا

الن دل وأسا

 -0.676حتى  0.653أل بفار  %2.3وذل بسب

المصــروفات المســتح ة وبالتــالي ال يمكــن قيــا

ادإستح ا الكامل انحرفت النسبة من

تجاهل األسا

كفــا ة إدارة التكــالي

الن دل لميرادات المسـتح ة

فــي الدولــة بطري ــة عادلــة وال

يمك ــن جمـ ـ المللوم ــات الكامل ــة ح ــول الو ـ ـ الم ــالي الحك ــومي وه ــذا ال ي ــت إال باس ــت دا أس ــا

محاسبي قادر على

 .3ويت

بط وملالجة وادارة هذه المن ومة.

مما سـب بـأن الـن

التـي تلتمـد علـى األسـا

الن ـدل ال تسـتطي م ارنـة الو ـ المـالي لهـا

ـادل وال تس ــتطي ت ي ــي موارده ــا وال تس ــتطي و ـ ـ الب ــداال
عب ــر الس ــنوات وال درج ــة النم ـ ّـو االقتص ـ ّ
المناسبة في حاالت الطوار من حي تحديدها أو ت يمها أو بيان مده نفلها في حال ت است دامها

بلكـ ـ

ال ــن

ادإسـ ـتح ا الكام ــل حيـ ـ

المحاس ــبية الت ــي تس ــت د أس ــا

وم ح ــة اتجاهــات النمــو ونـواحي ال صــور وال ــل

وألل مدة ممكن أن تساعد في حاالت األزمات وهكذا.
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تس ــتطي م ارن ــة الس ــنوات

وتحديــد البــداال ومــده نفلهــا ومتــى نســت دمها

 3.2.3عدالة توزيع العبء الضريبي في النظام المحاسبي الحكومي:
رغ ـ التطــور الحاصــل فــي دور ال ـريبة إال أنهــا تب ــى األداةا المف ـلّةا لتــوفير الم ـوارد اللموميــة نتيجــة

المشك ت المرتبطة بأشكال التمويل الحكـومي األ ـره مـن قـروض واصـدار ن ـدل ف ـ عـن الطـاب اة ـر
الت مي للتمويل ال ريبي ولهذا هر االهتما بملدالت اللـ ْ ِ ال ـريبي ليـت بـذل لـ بياـة متوازنـة مـا
ب ــين ق ــدرة المكلف ــين وحاج ــة الحكوم ــة لس ـ ّـد احتياجاته ــا فكلم ــا زاد اللـ ـ ْ ِ ال ــريبي ع ــن ق ــدرة المكلف ــين يزي ــد

ال ــغط ال ـريبي وبهــذا ترتف ـ نســبة التهــر ال ـريبي و ُكللمــا كانــت ملــدالت أق ـ ّل أو مســاوية ل ــدرة المكلفــين
تزداد نسبة االلت از ال ريبي من قبل المكلفين ويلتبـر مفهـو اللـ ال ـريبي وعدالـة توزيـ هـذا اللـ ْ ِ مـن
ـبيا إذ ُيلـ ـ ّـر اللـ ـ ْ ِ ال ـ ـريبي بأن ـ ـ  :المـ ــادة ال ا ــلة لل ـ ـريبة أو الـــد ل ال ا ـ ـ
المف ــاهي الكبي ـ ـرة نسـ ـ ّ
لل ريبة أو مبل ال ريبة المفروض على المكل (ال طي وشامية .)48 2006
ويل ـ ّـر أي ــا بأنـ ـ  :ال ــدرة عل ــى ال ــدف
ُ
األش ا على دف ال ريبة حتى يت و

فاللـ ـ

ال ـ ـريبي م ــن المتطلب ــات األساسـ ـية ال زم ــة ل ي ــا
ريبية ُمثلاى تح

سياسة

أهدا

المجتم .

()1991 Nunns

وعليه فإنه يمكن تعريـف العـبء الضـريبي" :بأنـ ُ نسـبة ال ـريبة التـي يتحملهـا الفـرد المكلـ
األعبا الحكومية المطلوبة".
حيث يتم احتساب عدالة توزيع العبء الضريبي من

ل ملـادالت اللـ

الن ــا ال ـريبي وبيــان مــده االســتفادة المأمولــة مــن اســت دا أســا

ق ــدرة

ال ـريبي المطلـ

مـن صـافي

واعتـدال

ادإســتح ا الكامــل فــي تح ي ـ عدالــة

ـض الن ــر عــن قيمــة البيانــات وذل ـ حس ـ
توزيــع العــبء الضــريبي فــي النظــام المحاســبي ،بغـ ّ
التالية:

الملــادالت

أ – اعتدال النظام الضريبي ككل:

حج ادإيرادات ال ُكلّي لل راا
الناتج المحلي ادإجمالي

ت د ت يي للدالة الن ا ال ريبي كوحدة واحدة حي

إجمالي الناتج المحلي.

ت هرنسبة اعتدال الن ا ب يا

حج ادإيرادات على

ب– اعتدال النظام الضريبي للفرد:
حج االقتطاعات ال ريبية للفرد
ناتج الفرد ادإجمالي

ت هـر نسـبة اعتـدال الن ـا ب يـا

ت د ت يي للدالة الن ا ال ريبي للفرد الواحد حيـ
ال ريبية من الفرد على إجمالي ناتج الفرد.
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حجـ ادإقتطاعـات

المطلق:
ج– العبء الضريبي ُ

الحصيلة ال ريبية التي يتحملها ال طاع فل
عدد أفراد ال طاع " المكلفين في ال طاع "

ت هــر نســبة اعتــدال الن ــا ب يــا

تُ ــد ت يــي للدالــة الن ــا ال ـريبي لل طاعــات الم تلفــة حي ـ
ادإيرادات ال ريبية من كل قطاع على عدد المكلفين وذل ل يا قدرة األفراد المكلفين فلليا.

حج ـ

ــبط بطري ــة تحــد مــن

يتكب ـده أف ـراد المجتم ـ ي ـ دل إلــى
إن احتســا الل ـ ال ـريبي الح ي ــي الــذل ّ
قدر عاليا من الث ـة تجـاه الحكومـة بحيـ
التهر ال ريبي وتح اللدالة االجتماعية وتمن المكلفّين ا

يزيـد

م ــن ـ ـ ل تص ــمي ن ـ ـ

ويتجلّـ ـى ه ــذا االحتس ــا
التكاف ــل االجتم ــاعي م ــا ب ــين الحكوم ــة واألفـ ـراد المكلف ــين ا
محاسبية تستطي توفير بيان و
ـات حـول ال يمـة الح ي يـة لميـرادات الكليـة لل ـراا المح ـة ـ ل الفتـرة ويمكـن
تح ي ـ ذل ـ مــن ـ ل تطبيـــق أســـاس اإلســـتحقاق الكامـــل ،الــذل بــدوره يســتطي ادإفصــاا عــن ادإيــرادات

ال ريبية الم بو ة ن دا والمستح ة للدف
التحك بـ بالزيـادة والـن

بمـا يناسـ

ل الفترة وبهذا يت احتسا
مصـلحة الفـرد المكلـ

النسبة الفلليـة لللـ

ال ـريبي ويـت

ومصـلحة الحكومـة وبـذل تتح ـ اللدالـة فـي

ـدل إذ ي ــت احتس ــا
توزيـ ـ اللـ ـ ال ـ ـريبي بلكـ ـ ال ــن الت ــي تطبـ ـ األس ــا الن ـ ّ
الم بو ــة ن ــدا باس ــتثنا ادإيـ ـرادات ال ـ ـريبية المس ــتح ة ع ــن نفـ ـ الفتـ ـرة وبه ــذا تك ــون نس ــبة توزيـ ـ اللـ ـ
نسـ

يبية
ادإيـ ـرادات ال ـ ـر ّ

ـريبية اطاـة وم تلفـة تمامـا عـن ح ي ـة األمـر

ال ريبي م تلفة بشكل تا ّ مما ي دل إلـى احتسـا
ممــا يـ دل إلــى التهــر ال ـريبي وذلـ لف ــد الث ــة بالملــدالت ال ـريبية الحكوميــة وعــد قــدرة المكلفــين علــى
دف هذه المبال .

ولتوضيح ما سبق قامت الدراسة بعمل نموذج محاكاة بسيط يتم فيه اختبار معادالت توزيع العبء
الضريبي ،حسب األساس النقدي ،وحسب أساس اإلستحقاق الكامل
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 3.2.4اختبارات تحقيق عدالة توزيع العبء الضريبي:

ل ملادالت الل

تم احتساب عدالة توزيع العبء الضريبي من

ال ـريبي وبيــان مــده االســتفادة المأمولــة مــن اســت دا أســا

ال ريبي المطل

واعتدال الن ا

ادإســتح ا الكامــل فــي تح يـ عدالــة توزيــع

العبء الضريبي في النظام المحاسبي ،بغض الن ر عن قيمة البيانات المفتر ة.
ادإيراد الكلي لل راا

والناتج المحلي ادإجمالي:
جدول )(3.5
اإليرادات الكلية للضرائب والناتج المحلي اإلجمالي االفتراضية

ىنى مالس ماملىل َّ

الب ى
مل ض ائب

حج مإلاي ا مال

ال ىتجماملح مإلاجمىل

املقبهض

املساح

إلاجمىل

300

40

340

250

0

250

ىنى مالس ماملىل

ا حص مالض يب مالتيمتاحم هىمالقطى ى مالاىل

املقبهض

املساح

إلاجمىل

30

10

40

طىعمالصح

120

15

135

طىعمالبن مالاحا َّ

150

15

165

300

40

340

طىعمالاع

َّ

إلاجمىل

عدد األفراد المكلفين في ال طاعات الم تلفة بشكل إفت ار ي:
جدول )(3.6
عدد األفراد المكلفين في القطاعات المختلفة

الب ى
طىعمالاع

ب ماملك لي
150

َّ

طىعمالصح

350

طىعمالبن مالاحا

100
600

جمىل م ب ماملك لي َّ
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نتائج االختبار حسب المعادالت السابقة:
جدول )(3.7

بال مته يعمالعبءمالض يبي
ى ممؤش ا مالعبءمالض يبي
الق م
الب ى
حج َّ
340
إلاي ا ا مالك مل ض ائب
250
ال ىتجماملح مإلاجمىل
600
ب م ف ا ماملك لي
0.42
ال ىتجمالل مإلاجمىل
حج َّ
0.57
الض يب مالتيمياحم هىمالل
ا حص مالض يب ملك م طىعم همي
ا حص مالض يب ملقطىعم
40
الاع
ا حص مالض يب ملقطىعم
135
الصح
ا حص مالض يب ملقطىعم
165
البن مالاحا

أســا

يتبـين مــن الجــدول السـاب قيــا

ادإســتح ا الكامــل واألســا

سبم
الب ى

سبمأ ى مإلا احقىقمالكىم
النسب
الب ى

ى مال قب
النسب

ا ابا
ال ظىممالض يبيمرك

136%

ا ابا
ال ظىممالض يبيمرك

120%

ا ابا
ال ظىممالض يبيمل ل

136%

ا ابا
ال ظىممالض يبيمل ل

120%

العبءمالض يبيماملط
العبء
27%
الض يبيماملط مل اع
العبء
39%
الض يبيماملط مل صح
العبءمالض يبيماملط م
165%
ل بن مالاحا

اللـ

العبءمالض يبيماملط
العبء
الض يبيماملط مل اع
العبء
الض يبيماملط مل صح
العبءمالض يبيماملط مل بن م
الاحا

ال ـريبي واعتـدال الن ــا ال ـريبي فـي توزيـ اللـ

20%
34%
150%

باســت دا

الن ــدل ملــا بغــض الن ــر عــن المبــال المفرو ــة ولكــن ا تلفــت نســبت

اعتدال الن ا ال ريبي والل ال ريبي وهذا ي ثّر على أصحا ال رار ِإ ْذ إِ لن تُلديل الن
علــى نتــااج األســا الن ــدل لــن ي ـ ثر فــي عدالــة التوزي ـ بــل ســتب ى فجــوة فــي عدالــة الل ـ ال ـريبي ولــن
ال ريبية بنا

تتح ـ أهــدا

إص ـ ا الــن

ال ـريبية المنشــودة ولــن يــت اكتشــا

النسـ
الكامــل الــذل لديـ ال ــدرة علــى إ هــار ّ
ال ـ ـريبي بص ــورة ص ــادقة بحيـ ـ

األعبــا

الفللية

الفلليـة لللـ

يـ ـ ثر عل ــى أص ــحا

ســببها إال باســت دا أســا

ادإســتح ا

ال ـريبي المفــروض وبيــان مــده اعتــدال الن ــا

ال ـ ـرار م ــن حيـ ـ

التل ــديل وادإصـ ـ ا واع ــادة توزيـ ـ

مصــروفاتها حس ـ

ادإي ـرادات ال ـريبية

وتكي ـ
ممــا يم ّك ـن الحكومــة مــن إص ـ ا ن مهــا ال ـريبية ّ
ل الفترة مما ي ثر على سلوكها المست بلي فـي ادإنفـا وو ـ الموازنـات واقـرار النسـ

ال ـريبية

والشـراا المكلفـة لكـي يـت تلبيـة االحتياجـات الحكوميــة بصـورة تحـاف علـى الو ـ المـالي الحكـومي وال ــدرة

التمويلية للمكلفين في التلامل م ال ريبة.
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 3.2.1عدالة توزيع تكاليف الخدمة العامة الحكومية
تلــر الد ارســة عدالــة توزيـ تكــالي
ال دمة اللامة الم دمة ل
ومــا شــاب " حيـ

احتسا

حس

ال دمــة اللامــة بأنهــا " نصــي

والتي يستفيد منها مثل :الصحة والتللـي واألمـن والبنيـة التحتيـة و ـدمات الن افـة

تتجلــى عدالــة توزيـ تكــالي

التكالي

الفــرد الــذل ســيدفل مــن إجمــالي تكلفــة
تكاليفهــا فكل لمـا زادت عدالــة

ال دمــة اللامــة مــن عدالــة قيــا

الفللية لل دمات اللامة الم دمة لألفراد تزيد مستوه اللدالة في توزي هـذه التكـالي

الجدول اةتي كمثال كي

يمكن تح ي عدالة توزي تكالي

وذلـ

ال دمات اللامة؟

جدول )(3.8
مثال افتراضي لتوضيح احتساب تكاليف الخدمات العامة وفق األسس المختلفة

#

بيان الخدمة

التكلفة

التكلفة

المدفوعة

المستحقة

نقد ا

للدفع

اإليرادات

إجمالي

التكاليف

الموجهة

المبلغ

المطلوب
للتسوية

عدد

المستفيدين

نصيب الفرد

نصيب الفرد من

من تكاليف

تكاليف الخدمة

الخدمة على

على أساس

أساس

اإلستحقاق

النقدي

الكامل

-1

التعلىم

20,000

10,000

30,000

25,000

5,000

1,000

5-

5

-2

الصحة

30,000

15,000

45,000

30,000

15,000

1,000

0

15

20,000

10,000

30,000

20,000

10,000

1,000

0

10

-3

البنية
التحتية

مالحظة :األرقا المذكورة في الجدول ليست ح ي ية ولكن افتراض بيانات حس

يت ـ مــن الجــدول الســاب بــأن احتســا

بطبيلة قيا

ويصــب نصــي

األسا

وتوزي ـ نصــي

أسا

ادإستح ا الكامل.

الفــرد مــن التكــالي

اللامــة الم دمــة ل ـ ي تل ـ

المست د فعند استخدام األساس النقدي يت تجاهـل التكلفـة المسـتح ة(غير مدفوعـة)

الفــرد مــن هــذه التكلفــة فــي قطــاع التللــي مــث  5 -شــيكل وهــذا يلنــي أ ل
ان إجمــالي مــا ســو

تجني الحكومة من الفـرد هـو صـفر وهـذا يلنـي بـأن الحكومـة لـن تأ ـذ أل مبلـ مـن األفـراد وبهـذا تتجاهـل

مبلغ مسـتحق سـيتم المطالبـة فيـه فـي أعـوام الحقـة وبقيمـة  5,000شـيكل ،وهـذا سيشـكل عجـزا متراكمـ ا

على السنوات القادمة ،وقد يحرم األجيال القادمة من نصيبها في التطور واالستمرارية ،وهـذا ي تلـ
ع ــن طري ــة ال ي ــا

باس ــت دا أســـاس اإلســـتحقاق الكامـــل إذ ي ــت احتس ــا

ال دمة وبالتالي دقة في احتسا

التكالي

الفللية لل دمة الم دمة فحسـ

التك ــالي

تمامـا

الكلي ــة ال زم ــة لت ــدي

المثـال السـاب

فـِت لن نصـي

الفـرد

المحســو بل ـ  5شــيكل وبالتــالي ســيت جم ـ مبل ـ  5,000شــيكل وبهــذا ال يــت ترحيــل أل عجــز للســنوات
ال ادمــة ويــت االحتفــا بح ــو كــل ســنة والتزاماتهــا وبهــذا يــت الحفــا علــى رصــيد الســنوات ال ادمــة وزيــادة

ال ــدرة عل ــى ت ــدي ال ــدمات اللام ــة بأف ــل أدا وأعل ــى كف ــا ة وأق ــل تك ــالي
االكتفا الذاتي من حي

ممكن ــة بحي ـ

التمويل وتدوير الموارد المتاحة وتح ي عدالة توزي تكالي
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نص ــل لمرحل ــة

ال دمة اللامة.

 3.2.7دور أساس اإلستحقاق الكامل في تطبيق موازنة البرامج واألداء:
تــولي الــن

المحاســبية الم تلفــة أهميــة كبــره فــي تحليــل األهــدا
اصــة م ـ تطبي ـ موازنــة الب ـرامج واألدا

ات ــاذ ال ـرار

والتأكــد مــن مــده واقليتهــا عنــد وقبــل
نــدرة

وذل ـ لتح ي ـ المفا ــل بــين الب ـرامج بســب

أساسـين رايســين همـا :تكلفــة البـرامج واللوااــد
المـوارد المتاحـة حيـ تلتمـد المفا ــلة بـين تلـ البـرامج علــى
ا
التــي ســو تتح ـ مــن تنفيــذه حي ـ إِ لن أســا ادإســتح ا يتــي المجــال لملرفــة ملــدل التكــالي فــي ــو
أهدا

البرامج الم ططة والمحددة ومن ث الحك على كفاية هذه البرامج.

وحس

تسـاعد ادإدارة فـي الوحـدات

)كامـل  )254 2006ي ـول فيهـا" :بـأن اسـت دا محاسـبة التكـالي

التنفيذيــة الحكوميــة فــي تحديــد تكلفــة ال يــا بالنشــاط ممــا يمكــن مــن الحصــول علــى أحســن النتــااج فــي

ــو

االعتمادات المالية المحددة كما أنها تساعد في التوصل إلى إيجاد تكلفة مليارية لوحـدة ال دمـة أو ادإنتـاج
أوجـ ِ الكفايــة كمــا أن اســت دامها يســهل إجـ ار الم ارنــات
واالســتفادة منهــا فــي ت ــوي النتــااج الفلليــة وتشــجي
ُ
ال زمــة ل يــا تكــالي األدا للوحــدات المتماثلــة التن يميــة وكــذل للوحــدة الواحــدة فــي فتـرات زمنيــة م تلفــة
وهذا كل ي دل إلـى مسـاعدة ادإدارة والدولـة علـى التنفيـذ السـلي للمشـروعات والبـرامج التـي تهـد

إلـى تح يـ

التنمية االقتصادية واالجتماعية وكذل ت دي ال دمات الحكومية بالمستوه المطلو وبأقل تكلفة ممكنة".
وي هر دور المحاسبة على أسا

 .9وجود ن ا لرصـد التكـالي
وعلــى أســا

التكــالي

ادإستح ا في ت يي أدا البرامج الحكومية من

وتسـجيلها ممـا يـ دل إلـى تصـني

المــردود لكــل وحــدة إنتــاج حيـ

إِلن ـ يــت حسـ

تكـالي

ل اةتي:

كـل برنـامج علـى أسـا

و يفـي

الغــرض مــن التكلفــة ويلتمــد علــى تجمي ـ

لجمي ـ الموحــدات التــي تمــار نشــاطا متجانســا كــالتللي والصــحة والز ارعــة وهــذا يتــي الدقــة

والكفا ة عند إعداد الت ارير المالية والموازنات(عثمان .)66 2011

 .2التوس في تحليل عناصر أنشطة الوحدات ادإدارية متماثلة النشاط بلـد تحديـد األوجـ الرايسـة لنشـاطها
ثـ اعتمــاد م ارنــة تكــالي

أدا ال ــدمات لهــذه األنشــطة فــي الوحــدات المتماثلــة يســاعد فــي تحديــد ت يــي

نسبِي ي ود التوصل إلى ملايير ثابتـة أو شـب ثابتـة فـي ت يـي أدا هـذه الوحـدات ومـن األمثلـة علـى تلـ

الوحدات (البلديات والمدار

والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية).

 .3تحديد التكلفة المليارية لوحدة ال دمة أو ادإنتاج وبتطبي التكالي

المليارية في تحليـل عناصـر التكلفـة

لل ــدمات واألعمــال التــي يتوّالهــا الجهــاز ادإدارل للدولــة ســي دل إلــى ت يــي النتــااج الفلليـة وملرفــة أوجـ
ال صور وأسباب

مما يساعد على ت يي األدا (عثمان .)66 2011

 .4يسهل إج ار الم ارنات ال زمة ل يا

تكالي

األدا للوحدات المتماثلة وكذل للوحدة الواحدة فـي فتـرات

زمنية مما يساه مساهمة فلالة في ت يي أدا تل الوحدات.

 .5ي دل إلى فاعلية ت يي البرامج الحكومية والرقابة عليها فهو ن ا يسـاعد علـى رفـ مسـتوه الرقابـة علـى
المشاري من حي

األهدا

والتكالي

وادإيرادات ويهت بنشأة التكالي
57

وتحديد الش

المس ول عـن

حدوثها مما ي دل أن الفرد يسأل ف ط عـن التكـالي
مستوه إلى تكالي

ا لة للرقابة وأ ره غير ا لة للرقابة (كامل .)255 2006

(عثمـان  )94 2011فـِت لن مـن أهـ مـا يجـ

وحس

الن ا المحاسـبي بتد ـال أسـ
محاس ــبة التك ــالي

وحس

ت ـمين لتطبيـ موازنـة البـرامج واألدا رفـ كفـا ة

محاسـبية مناسـبة منهـا :اسـت دا أسـا

عل ــى األنش ــطة ال دمي ــة الت ــي ت ــدمها الوح ــدات بحيـ ـ

الوحدات ألنشطتها وعلى توزي التكالي
تطبي أسا

التـي لـ عليهـا رقابـة ومـن ثبـوت التكـالي

عنـد كـل

ادإسـتح ا الكامـل واد ـال أسـ
نحص ــل منـ ـ عل ــى تك ــالي

أدا

بين ادإدارات وعلى البرامج واألنشطة وهذا يتف م الد ارسـة بـأن

ادإستح ا الكامل يشكل عام رايسيا في تطبي موازنة البرامج واألدا .

المرجـ نفسـ فـِت لن أسـا

واألدا ألن سو

يلمل على:

ادإسـتح ا الكامـل يشـ ّكل أح اـد أهـ متطلبـات تطبيـ أسـلو موازنـة البـرامج

 .9إيجاد منهج محاسبي متكامل يتّس بالدقة ويلطي صورة شاملة لتنفيذ البرامج واألنشطة الحكومية.
 .2المساعدة في تحديد تكلفة أدا م تل البرامج واألنشطة الحكومية.
 .3تسهيل إيجاد ع قات رقمية بين التكلفة وادإنجازات الم ابلة لها مما يسـاعد علـى رقابـة التكلفـة و ف ـها
من جهة وزيادة حج ادإنجاز ورف مستواه من جهة أ ره.

وتتبـ ـ اس ــت دام ف ــي الفتــرات
 .4تــوفير المللوم ــات ع ــن أرص ــدة الم ــزون الس ــللي بم ــا يمك ــن م ــن مراقب ــة
ّ
الم تلفة.
 .5توفير البيانات التحليلية عن برامج الو ازرات وتكاليفها الت ديرية والفللية.

 .6تــوفير المللومــات ال زمــة للم ارنــة الســنوية بــين نتــااج التنفيــذ علــى مــده عــدة ســنوات ماليــة ممــا يســم
بترشيد ق اررات الموازنة والت طيط ال ومي.

 .7جلــل الت ــارير الماليــة الحكوميــة التــي تُلــد نهايــة كــل ســنة ماليــة شــاملة وأكثــر دقــة ومصــداقية وافصــاحا
وأكثر قابلية للفه ومتماشية مـ مبـاد المحاسـبة الماليـة المطب ـة فـي الوحـدات االقتصـادية التـي تهـد
إلى تح ي األرباا.

وحسـ

الف ـرة رق ـ  905مــن المليــار رق ـ  9مــن ملــايير المحاســبة الحكوميــة ال اصــة بال طــاع اللــا ف ــد

ذكــرت بأن ـ يســاعد ادإفصــاا عــن عناصــر األدا المــالي فــي فه ـ األدا المــالي المتح ـ واج ـ ار الت ــدريرات
حــول النتــااج المســت بلية وهــذا مــا يســاعد فــي ت ــمين اللوامــل التــي ينبغــي أ ــذها بلــين ادإعتبــار :األهميــة

النسبية وطبيلة عناصر ادإيرادات والمصاري

وو يفتها مما يساعد في تطبي موازنة البرامج واألدا .
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المبحث الثالث
معالجة البيانات المالية الحكومية وفق أساس اإلستحقاق الكامل.
3.3.1

ملالجة اللمليات المحاسبية الحكومية الم تلفة باست دا أسا

3.3.2

ملالجة الت ارير المالية والحسابات ال تامية.

3.3.3

شكل الت ارير المالية وف أسا

ادإستح ا الكامل.
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ادإستح ا الكامل.

 3.3.1معالجة العمليات المحاسبية الحكومية المختلفة باستخدام أساس اإلستحقاق الكامل:
ي و ال يا
ت ـ

الدورل المحاسبي لنتيجـة نشـاط كـل فتـرة محاسـبية علـى تحديـد ادإيـرادات والمصـروفات التـي
نتيجــة النشــاط (األعمــال) أو صــافي الفت ـرة المحاســبية وذل ـ بتيجــاد

الفت ـرة محــل المحاســبة ث ـ قيــا

الفر بين إيرادات الفترة المحاسبية ومصروفات الفترة المحاسبية وذل وف أس
 .9تح

مهمة وهي:

ادإيرادات.

 .2م ابلة ادإيرادات بالمصروفات.
 .3أسا

ادإستح ا الكامل(توفي

تلتمد المحاسبة على أسا

.)2002

ادإستح ا الكامل تسجيل اللمليات المالية وف مبدأين متكاملين وهما:

 .9مبدأ تسجيل ادإيرادات :حي

يت تسجيل ادإيرادات بتح ها سوا ت ّ أو ل يت ّ است

المبال الن دية.

 .2مبدأ الم ابلة :تت مطاب ة المصروفات بادإيرادات ذات الصلة سـوا تـ ّ أو لـ يـت ّ دفـ المبـال الن ديـة
اللاادة لها.
إذا وف أسا

ادإستح ا الكامل يت تسجيل ادإيرادات التي ت

الفترة المحاسبية بغـض الن ـر عـن

فترة تحصيلها كما أن المصـروفات تسـجل فـي فتـرة اسـتح اقها بغـض الن ـر عـن الفتـرة التـي يـت فيهـا السـداد
الن دل لتكالي

السل وال دمات المنفذة (توفي

وبنا على ما سب يت

.)2002

ما يلي:

 .9بنود ال واا المالية تتأثر باللمليات عند حدوثها بغض الن ر عن ال بض أو الصر .
 .2أســا

ادإســتح ا الكامــل ي ـ ثر علــى جمي ـ بنــود الصــر بن ــا ال يــد المــزدوج وي هــر هــذه البنــود

ب يمتها اللادلة منها بند الن دية وهذا على عك
 .3يوفر أسا

األسا

ادإستح ا أساسا مناسبا للربط بين تح

الن دل الذل ي هر بند الن دية ف ط .
ادإيراد وبين الجهود التي ت و بها الحكومة في

الم اسة بتكلفة الموارد المستنفذة لتح ي ادإيراد.
سبيل تح ي هذا ادإيراد و ُ

 .4أسا

ادإستح ا ت هر أهميت في تح ي الل قة السببية بين ادإيرادات والمصروفات
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ل الفترة.

ادإستح ا الكامل:

والجدول التالي يبين ملالجة البنود الم تلفة وف أسا

جدول )(3.9
معالجة البنود المختلفة وفق أساس اإلستحقاق الكامل

#
-1

-2

المعالجة باستخدام أساس اإلستحقاق الكامل

المجال

 -يت تسجيل األصول الثابتة التي ت ش ار ها كأصول أو مصـروفات أر

األصول الثابتة
() FIXED ASSETS

كأصول ثابتة إ افة التي نس

إه كها

المـال

ل فترة است دامها المتوقلة.

 يت تسجيل قي أو كلفة األصول الثابتة وف ملايير المحاسبة الدولية. -يـت تســجيل مـواد الم ــزون التـي تـ شـ ار ها كأصــول وكمصـروفات عنــدما يــت

المخزون
() INVENTORY

استه كها

ل السنة.

 يت تسجيل الميزانيات االبتدااية وال تامية للم زون في ن ا المحاسبة. -يـ ــت تسـ ــجيل عمليـ ــات الـ ــذم الداانـ ــة التـ ــي تشـ ــكل جـ ــز ا متكـ ــام مـ ــن ن ـ ــا

 -3الذمم الدائنة ()A/P

المحاسبة.

 -يت إدراج ميزانيات الذم الداانة بشكل وا

في ن ا المحاسبة.

 ي ــت تس ــجيل عملي ــات ال ــذم المدين ــة الت ــي تش ــكل ج ــز ا متك ــام م ــن ن ـ ــا -4الذمم المدينة ()A/R

المحاسبة.

 -يت إدراج ميزانيات الذم المدينة بشكل وا

في ن ا المحاسبة.

 يـ ــت تسـ ــجيل ادإي ـ ـرادات والمصـ ــروفات واألصـ ــول وال صـ ــو وح ـ ــو الملكيـ ــة -1دفتر األستاذ العام ()G L

المصدر :نشرة ن

(األصـول الصـافية) فـي دفتــر األسـتاذ اللـا عنــد حصـول النشـاط االقتصــادل
ذات الصلة وعندما يت است

أو دف المبال الن دية.

مللومات إدارة مالية حكومية و ازرة المالية  – GFMISالكويت
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 3.3.2معالجة التقارير المالية والحسابات الختامية:
تشكل الت ارير المالية المحاسبية ال اصة بالحكومة الم رجات النهااية للحسابات الحكومية بحي

ت هـر

ملين واجمالي التدف ات الن دية وال ي التي ترتبط بفترة زمنية ملينة في من ومة
فيها قيمة األرصدة في تاري
ّ
متراكبة متناغمة بشكل تكمل بل ها البلض حيـ إِ لن ادإيـرادات تشـ ّكل زيـادة فـي جانـ المطلوبـات "ح ـو

الملكية" والمصروفات ن صا في المطلوبات "ح و الملكية" إال أن الن ا المحاسبي على أسـا
ي و على ت صي

ادإسـتح ا

حسـابات اصـة لكـل بنـد مـن بنـود ادإيـرادات والنف ـات دإ هـار تفاصـيل تلـ اللناصـر

عند إعداد قاامة صافي ادإيرادات والمصروفات وطب ا لهذا ادإج ار ومـ نهايـة الفتـرة المحاسـبية بتعـداد هـذه
ـااي لم ابلــة كــل بنــود النف ــات إلــى المطلوبــات "ح ــو الملكيــة" س ـوا بــالن
ال اامــة يــت ن ــل األثــر النهـ ّ
حسابات قاامة ادإيرادات المصروفات في آ ر الفترة المحاسبية ليـت تجهيزهـا ل يـا
الزيادة ويت إغ
محاسـبية أ ـره وحسـ

أو

فتـرة

الف ـرة رقـ  29مـن المليـار رقـ  9مـن ملـايير المحاسـبة الدوليـة لل طـاع اللـا فــتن

مجموعــة البيانــات الماليــة الكاملــة تحتــول علــى المكونــات التاليــة :بيــان المركــز المــالي بيــان األدا المــالي
وبيــان التغي ـرات فــي صــافي األصــول/ح و الملكيــة وبيــان التــدف الن ــدل الموازنــة والم ارنــة م ـ الفللــي

والم ح ات المرف ة وها ما يتف م الف ـرة رقـ  60مـن نفـ

الذل يحدد ع قة ال واا المالية ببل ها البلض:

المليـار

 45ويل ـ

ذلـ الشـكل التـالي

قائمة التدفقات النقدية
تدفقات ترتبط بفترة زمنية معينة

التدفقات النقدية
الواردة
"المقبوضات "

قائمة المركز المالي
أرصدة ترتبط بتاريخ معين أو بلحظة زمنية معينة
الموجودات
المطلوبات

التدفقات النقدية
الصادرة
"المدفوعات"

المخصصات

قائمة اإليرادات والمصروفات
تدفقات ترتبط بفترة زمنية معينة
المصروفات

اإليرادات

صافي الفائض/العجز
شكل ()1.1
شكل مختصر لعالقة القوائم المالية ببعضها البع
المصدر :إعداد الباحث
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 3.3.3شكل التقارير المالية وفق أساس اإلستحقاق الكامل:
ما ورد في إصدارات ملايير المحاسبة الحكومية ل تحاد الدولي للمحاسبين مليار رق 2099 9

حس
80-78

 3.3.3.1قائمة المركز المالي:
ى مامل رزماملىل
نمالس ماملىل مامل ته مممممم22** /12/11
العىمم
العىمم
الب د د د ددى
السى
ا حىل
الالتزامى م

الب د د د ددى
د دده م
ه ماملابا ل
ا ن د وا ن د املع،

الالتزامى ماملابا ل
ا مم ا دا ن

ا مم املدين

إ تراض،

املخ و

مخصص،

صير ألاجو

ا د ع ،املس

من ،ع امل

ي

ا تزام،

ه مغيرماملابا ل
ا مم املدين
ألا

خ ىَّ
الالتزامى مغيرماملابا ل

ا مم ا دا ن
ألاخ ىَّ

إ تراض،

ا ن ا ت ت واملمت ،

مخصص،

ألاراض ي و ألابن

من ،ع امل

ألا

صير ألاجو

مع،ش ا ت  ،د

متداو خ ىَّ

امل،

العىمم
ا حىل

غير امل م
غير م،

ي

مع،ش ا ت  ،د
خ ىَّ

ا تزام،

خ ىَّ
قهقمامل

الا ثم،را

الا ثم،را في

ك ،زم

ر س امل ،املس،يم ب من و منشآ
خ ىَّ
الا ت ،ط،
اللىئضم/م(مالعجزم)ماملترار
جمىل م ىف م

جمىل م

ه

م

ه م/م قهقمامل

جمىل مالالتزامى

ملايير المحاسبة الحكومية ل تحاد الدولي للمحاسبين مليار رق 78 2099 9
شكل ()1.2
قائمة المركز المالي حسب المعايير الدولية
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العىمم
السى

3.3.3.2

قائمة الدخل:

 3.3.3.2.1قائمة الدخل حسب التوزيع الوظيفي:
بيان األداء المالي  -قائمة الدخل
عن السنة المالية المنتهية
العام

اإليرادات

22XX/12/11

العام

المصاريف ( وظيفي )

الحالي السابق

اإليرادات

العام

الحالي السابق

المصاريف

ال راا

ال دمات اللامة

الرسو والغرامات والت ار ي

الدفاع

ادإيراد من قطاعات أ ره

الن ا والس مة اللامة

التحوي ت من حكومات ا ره

التللي

إيرادات أ ره

الصحة
الحماية االجتماعية
ادإسكان ومراف المجتم
األنشطة الترفيهية والث افية والدينية

الحصة من فااض الشركات الزميلة

الش ون االقتصادية
الحماية البياية
مصاري
تكالي

أ ره
التمويل

فائ
إجمالي اإليرادات

 ( /عجز ) الفترة
إجمالي المصاريف

ملايير المحاسبة الحكومية ل تحاد الدولي للمحاسبين مليار رق 71 2099 9
شكل ()1.1
قائمة األداء المالي حسب التوزيع الوظيفي وفق المعايير الدولية
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العام

 3.3.3.2.2قائمة الدخل حسب التوزيع االقتصادي:
بيان األداء المالي  -قائمة الدخل
عن السنة المالية المنتهية
اإليرادات

العام

العام

الحالي

السابق

22XX/12/11
المصاريف ( اقتصادي )

اإليرادات

العام

العام

الحالي

السابق

المصاريف

ال راا

األجور والروات

الرسو والغرامات والت ار ي

مناف المو فين

ادإيراد من قطاعات أ ره

المن ودفلات التحويل األ ره
مواد التموين والمستهلكات

التحوي ت من حكومات ا ره

المست دمة
الملونات

إيرادات أ ره

التمويل

تكالي

المناف االجتماعية
مصاري

الحصة من فااض الشركات الزميلة

أ ره

ان فاض قيمة الممتلكات
االسته
فائ
إجمالي اإليرادات

وادإطفا
 ( /عجز ) الفترة

إجمالي المصاريف

ملايير المحاسبة الحكومية ل تحاد الدولي للمحاسبين مليار رق 78 2099 9
شكل ()1.3
قائمة األداء المالي حسب التوزيع االقتصادي وفق المعايير الدولية
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 3.3.3.3قائمة التدفقات النقدية:
بيان التدفق النقدي
عن السنة المالية المنتهية
البيـــــــــــــان
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
المقبوضات

22XX/12/11
العام الحالي

العام السابق

الضرائب
مبيعات السلع والخدمات
المنح
الفائدة المقبوضة
مقبوضات أخرى
المدفوعات
تكاليف الموظفين
معاش التقاعد
الموردون
الفائدة المدفوعة
دفعات أخرى
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء المصانع والمعدات
عائدات بيع المصانع والمعدات
عائدات بيع االستثمارات
شراء أوراق مالية بعملة أجنبية
صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
عائدات اإلقتراضات
تسديد اإلقتراضات
توزيع  /أرباح األسهم الحكومية
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي الزيادة /انخفاض النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
حس

ما ورد في إصدارات ملايير المحاسبة الحكومية ل تحاد الدولي للمحاسبين 107 2011
شكل ()1.3
قائمة األداء المالي حسب المعايير الدولية
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ملخص الفصل الثالث:

تلتبر المللومات المحاسبية في الن ا المحاسبي الحكومي من أقوه مبررات تغييـر األسـا

المست د فجودة المللومات المحاسبية ت دل إلى الوصول للتنمية الح ي ية من

ل ال درة على ت يـي األدا

الحكومي الحالي ورف مستوه ال دمات الحكومية ومن أه متطلبات تطبي أسا
السلطات اللليا وتأيدها لتغيير األسا

المحاسـبي

ادإسـتح ا الكامـل دعـ

المحاسبي المست د وحوسبة الحسابات الحكومية بتست دا الحاسو

والشبكات.

تمتاز المللومات المحاسبية الناتجة عن الن ا المحاسبي الذل يلتمد على أسا

ادإستح ا الكامل بأنها:

 .9تــوفر مللومــات كافيــة عــن الم ـوارد الحكوميــة ممــا ي ـ دل إلــى تح ي ـ الكفــا ة فــي ت صــي
المتاحــة والتــي تلــر بأنهــا" :قــدرة الم سســة الحكوميــة علــى حصــر وقيــا
التكــالي

والمنــاف

بحي ـ

الم ـوارد

المـوارد المتاحــة مــن حيـ
دمــة بأقــل التكــالي

يــت المفا ــلة بــين البــداال الموجــودة وذل ـ لتح ي ـ

وأف ل النتااج" وهذا يتواف م ما ت التوصل إلي فـي إ تبـار نمـوذج دوبنـت الملـدل علـى البيانـات

ادإفت ار ية التي ت طرحها.

 .2هي مللومات كافية عن حجـ ادإيـرادات الكلـي لل ـراا
المحلي ادإجمالي وها يمن أصحا
دقي أكثر من إحتسا

الل

منهـا الم بو ـة والمسـتح ة واجمـالي النـاتج

المصال ال درة على إحتسا

ملـدالت اللـ

ال ريبي بتست دا بيانات ناتجة عـن األسـا

ال ـريبي بشـكل

الن ـدل الـذل ال يسـجل

ادإي ـرادات المســتح ة وهــذا يتواف ـ م ـ مــا ت ـ التوصــل إلي ـ فــي إ تبــار نمــوذج دوبنــت الملــدل علــى

البيانات ادإفت ار ية التي ت طرحها.

 .3ت د مللومات كافية عن إجمالي تكالي

ال دمات اللامة المدفوعة وما ت ادإلت از بـ ِ دون تجاهـل مـا

تـ تأجيلــل دفلـ وكــذل فــي ادإيـرادات تلتــر بمــا تـ قب ـ بشــكل ن ــدل ومــا تـ إســتح اق
ي دل ذل لدقة في إحتسا

توزي تكالي

نصي

الفرد من تكالي

ال دمات اللامة مما ي دل لتح ي اللدالـة فـي

ال دمات اللامة في الموازنات ال ادمة.

 .4يمكن الن ا المحاسبي الملتمد على أسـا

ادإسـتح ا الكامـل مـن إسـت دا محاسـبة التكـالي

بدورها تلمل على تحديد تكلفة البرامج واللوااد المح ـة ممـا يـ دل لملرفـة ملـدل التكـالي
أهدا

عليها.

وبالتــالي

فـي

والتـي
ـو

البرامج الم طط لهـا وهـذا يـ ده إلـى تحليـل األنشـطة وعمـل الم ارنـات وت يـي البـرامج والرقابـة
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الفصل الرابع
المنهجية واإلجراءات
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مقدمة:

وعينتهـ ــا وكـ ــذل أداة الد ارسـ ــة
يتنـ ــاول هـ ــذا الفصـ ــل وصـ ــفا لمـ ــنهج الد ارسـ ــة واألف ـ ـراد مجتم ـ ـ الد ارسـ ــة ّ

المست دمة وطر إعدادها وصدقها وثباتها كما يت من هذا الفصل وصفا لمج ار ات التـي قـا بهـا الباحـ
في ت نين أدوات الدراسة وتطبي ها وأ ي ار الملالجات ادإحصااية التي اعتمد عليها الباح
المبحث األول :منهجية الدراسة.
المبحث الثاني :صدق ،وثبات االستبانة.
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في تحليل الدراسة.

المبحث األول
منهجية الدراسة
4.1.1

منهجية الدراسة.

4.1.2

طر جم البيانات.

4.1.3
4.1.4

صاا

عينة الدراسة وسماتها.

أداة الدراسة.
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 4.1.1منهجية الدراسة:
ـااج تتللـ
يمكن اعتبار منهج البحـ بأنـ " الطري ـة التـي يتتبـ الباحـ
طاهـا ليصـل فـي النهايـة إلـى نت ا
بالمو وع محل الدراسة" وهو األسلو المن المست د لحل مشكلة البح .

وحي ـ ِإ لن الباح ـ يلــر مســب ا جوان ـ ا وأبلــاد ال ــاهرة _ مو ـ الد ارســة_ مــن ـ ل اطّ ع ـ علــى
الدراسات الساب ة المتلل ة بمو وع البح "استخدام أساس اإلستحقاق الكامـل بـدالا مـن األسـاس النقـد فـي

النظــام المحاســبي الحكــومي وأثــرع علــى التقــارير الماليــة" والــذل يتوافـ مـ المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذل
يهد

إلى تـوفير البيانـات والح ـاا عـن المشـكلة مو ـوع البحـ

الوصفي التحليلي يت من

ل الرجوع للوثاا الم تلفة كالكت

تحليلها للوصول إلى أهدا

يثبت صدقُها بهد
الملرفــة الدقي ــة والتفصــيلية حــول مشــكلة البح ـ

البح

لتفسـيرها والوقـو

والصح

فِت لن الباح

علـى دالالتهـا والمـنهج

والمج ت وغيرها من المواد التي

سـيلتمد علـى هـذا المـنهج للوصـول إلـى

ولتح يـ تصـ ّـور أف ـ اـل وأد ّ لل ــاهرة مو ـ الد ارســة التــي
ـايير المحاسـ ــبة الدوليـ ــة والتطـ ــورات
هـ ــدفت إلـ ــى د ارسـ ــة وتحليـ ــل البيانـ ــات الماليـ ــة المحاسـ ــبية بمـ ــا يتف ـ ـ وملـ ـ ا
االقتصــادية اللالميــة كمــا قــا بد ارســة الواقـ الفلســطيني بنــا علــى الت ــارير الماليــة واالقتصــادية الصــادرة عــن

م سسات رسمية وغير رسمية واعتمد_ أي ا_ على دراسة ال اهرة كما توجد في الواق ويهت بوصفها وصفا

وكمي ـا كمــا ال يكتف ـي هــذا المــنهج عنــد جم ـ المللومــات المتلل ــة باســت دا
كيفي ـا ّ
دقي ــا ويلبــر عنهــا تلبي ـ ار ّ
األسا الجديد من أجل است صا آثاره وع قات الم تلفة بل ويتل ّـداه إلـى التحليـل والـربط والتفسـير للوصـول
ات وتلليم ـ و
ـيات تكــون ط ـو و
إلــى اســتنتاجات يبن ـي عليهــا توصـ و
ات يمكــن االســتفادة منهــا مســت ب الســيما عنــد
ا
اعتمــاد األســا الجديــد مــن الســلطات التش ـريلية كمــا أن ـ ت ـ اســت دا أســلو اللينــة اللش ـوااية الطب يــة فــي
ا تيار عينة الدراسة واست دا االستبانة في جم البيانات األولية.

 4.1.2طرق جمع البيانات:
 4.1.2.1البيانات األولية:
وذلـ ـ بالبحـ ـ

ف ــي الجانـ ـ

المي ــداني بتوزيـ ـ اس ــتبيانات لد ارس ــة بل ــض مف ــردات البحـ ـ

المللومــات ال زمــة فــي مو ــوع البح ـ

وحص ــر وتجميـ ـ

ومــن ث ـ تفريغهــا وتحليلهــا باســت دا برنــامج  SPSSادإحص ــااي

واس ــت دا اال تب ــارات ادإحص ــااية المناس ــبة به ــد

الوص ــول ل ــدالالت ذات قيم ــة وم شـ ـرات ت ــدع مو ــوع

الدراسة(Statistical Package for Social Science).
 4.1.2.2البيانات الثانوية:
قــا الباحـ ـ

بمراجل ــة الكتـ ـ

وال ــدوريات والمنش ــورات ال اص ــة أو المتلل ــة بالمو ــوع قي ــد الد ارس ــة والت ــي

تتلل باست دا أسا ادإسـتح ا الكامـل بـدال مـن األسـا الن ـد فـي الن ـا المحاسـبي الحكـومي وأثـره علـى
ِ
ـي وينــول الباح ـ مــن
الت ــارير الماليــة وأيــة م ارج ـ قــد يــره الباحـ أنهــا تُســه فــي إثـ ار الد ارســة بشــكل علمـ ّ
ل اللجو للمصادر الثانوية في الدراسة التلر على األس والطر الللمية السليمة في كتابة الدراسات
وكذل أ ذ تصور عا عن آ ر المستجدات التي حدثت وتحد
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في مجال الدراسة.

 4.1.3خصائص عينة الدراسة وسماتها:
 4.1.3.1المسمى الوظيفي:

جدول ()4.1
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية

مدير عا فما فو

0

%0.0

مدير داارة

13

%13.0

28

%28.0

59

%59.0

100

%100.0

راي

قس

محاس
المجمو

يبين جدول رق ( )2أن  %93من عينة الدراسة المسـمى الـو يفي لهـ " مـدير دائـرة " ،و %28مـن عينـة

الدراسة المسمى الو يفي لهـ " رئيس قسـم " و %51مـن عينـة الد ارسـة المسـمى الـو يفي لهـ " محاسـب "
ـامين فـي الــو ازرة علــى االســتبانة وهــذا يلـزه للــدة أســبا
ولـ يجـ أل مــن المــد ار اللـ ّ
عملية االست صا وهي كاةتي:

دونتّهــا الد ارســة ـ ل

اللامين في و ازرة المالية قليل جدا.
 .9عدد المد ار
ّ
 .2انشغاله الكبير في الو ازرة ولذل اكتفى الباح بم ابلة مدير عا داارة الحسابات في الو ازرة.

وت ح ـ الد ارســة بــأن  % 49مــن اللينــة تشــغل منص ـ ا راــي قس ـ فــأكثر وهــذا م ّش ـر علــى أن اللينــة
متنوعة ما بين المستويات الو يفية في الو ازرة وم شر عا على مده تواف آ ار اللينـة حـول تغييـر األسـا
الحكومي المست د بأسا

 4.1.3.2المؤهل العلمي:

ادإستح ا الكامل وف ا لتحليل المحاور ال ادمة.
جدول ()4.2
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية

المؤهل العلمي
بكالوريوس

80

80.0

ماجستير

18

18.0

دكتوراع

2

2.0

100

100.0

المجمو

يبــين جــدول رق ـ ( )3أن  % 80مــن عينــة الد ارســة م ـ هله الللمــي " بكـــالوريوس " و %98مــن عينــة

الد ارســة م ـ هله الللمــي" ماجســتير " و % 2مــن عينــة الد ارســة م ـ هله الللمــي" دكتــوراع " وهــذا يلبــر عــن
ـاديمي حتـى تزيـد نسـبة حملـة
الوسط األكاديمي التي تليش في الو ازرة وهذا وسط يحتـاج إلـى تطـوير ودعـ أك
ّ
م
الدراسات اللليا إِ ْذ إِلنه بتمكانه المساهمة في تطوير الن ا المحاسبي الحكومي بشكل علمي بما يت
البياة الدا لية وال ارجية للحكومة الفلسطينية.
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 4.1.3.3التخصص العلمي:
جدول ()4.3
توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي

التكرار

النسبة المئوية

محاسبة

93

93.0

إدارة

3

3.0

مالية

4

4.0

اقتصاد

0

0.0

أ ره

0

0.0

100

100.0

التخصص العلمي

المجمو

يب ــين ج ــدول رقـ ـ ( )4أن  %13م ــن عين ــة الد ارس ــة ت صص ــه الللم ــي " محاســـبة " و  %3م ــن عين ــة

صصــه الللمــي " إدارة " و  %4مــن عينــة الد ارســة ت صصــه الللمــي " ماليــة " وتلتبــر الد ارســة
الد ارســة ت ّ
قول علـى أن األفـراد الـذين عباـوا االسـتبانة
بأن  %33من اللينة من المت صصين في المحاسبة وهذا م شر ّ
علــى د اريــة كاملــة ب صــاا

وم ازيــا األسـ

المحاســبية وعيوبهــا و اصــة أســا

ادإســتح ا الكامــل ولــديه

ـاديمي مم ــا يزي ــد م ــن ق ــوة النتيج ــة
ال ــدرة الللمي ــة عل ــى إجاب ــة أس ــالة االس ــتبانة بن ــا عل ــى ت صص ــه األك ـ
ّ
ادإحصااية التي توصلت إليها الدراسة عند تحليل النتااج.
 4.1.3.4سنوات الخدمة:
جدول ()4.4
توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة
التكرار

النسبة المئوية

سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات

24

24.0

 90-5سنوات

55

55.0

 99سنة فأكثر

21

21.0

100

100.0

المجمو

يبــين جــدول رقـ ( )5أن  %24مــن عينــة الد ارســة بلغــت ســنوات ال بـرة لــديه " أقــل مــن  1ســنوات "

و %55مــن عينــة الد ارســة بلغــت ســنوات ال بـرة لــديه "  14-1ســنوات " و %29مــن عينــة الد ارســة بلغــت

سنوات ال برة لديه "  11سنة فأكثر" ،وهذا يلني بأن  %67من إجمالي اللينة ذات برة عالية أكثر من 5

سنوات وهذا يلني بأن مو في و ازرة المالية من أصحا
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ال برة اللالية بالم ارنة م عدد السنوات.

 4.1.4أداة الدراسة:
وقد ت إعداد االستبانة على النحو اةتي:
 .9إعداد استبانة أولية من أجل است دامها في جم البيانات والمللومات.

 .2عرض االستبانة على المشر من أجل ا تبار مده م امتها لجم البيانات.
 .3تلديل االستبانة بشكل أولي حس

ما يراه المشر .

 .4ت عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدوره بت دي النص وادإرشاد وتُلديل
وحذ

ما يلز .

ما يناس .

 .5إج ار دراسة ا تباري ميدانية أولية ل ستبانة وتُلديل حس
 .6توزي االستبانة على جمي إفراد اللينة لجم البيانات ال زمة للدراسة.

ولقد تم تقسيم االستبانة إلى قسمين كما يلي:

 القسم األول:

يتكون من البيانات الش صية للينة الدراسة ويتكون من  4ف رات.

 القسم الثاني:

تتناول است دا أسـا

ادإسـتح ا الكامـل بـدال مـن األسـا

الت ارير المالية وت ت سيم إلى مسة محاور كما يلي:

الن ـد فـي الن ـا المحاسـبي الحكـومي وأثـره علـى

المحور األول:

أساس اإلستحقاق الكامل ،وعالقته بتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد المتاحة.
ويت س الى محاور فرعية كما يلي:






المل لدة على أسا
الت ارير المالية ُ
المل لدة على أسا
الت ارير المالية ُ
المل لدة على أسا
الت ارير المالية ُ
المل لدة على أسا
الت ارير المالية ُ

المحور الثاني:

ادإستح ا الكامل توفر المعلومات الالزمة لقياس األداء الحكومي.
ادإستح ا الكامل توفر المللومات التي تعمل على ضبط النفقات الحكومي.
ادإستح ا الكامل تساعد في إعداد نظام يطور محاسبة التكاليف.

ادإستح ا الكامل تساهم في رسم الخطط االستراتيجية ذات العالقة.

أساس اإلستحقاق الكامل ،وعالقته بإعداد موازنات لها القدرة على تلبية متطلبات موازنة البرامج واألداء.

ويت س إلى محاور فرعية كما يلي:




المل لدة على أسا
المالية ُ
المل لدة على أسا
الت ارير المالية ُ

ادإستح ا الكامل تلمل على توفير المعلومات الالزمة في اتخاذ القرار.

المل لدة على أسا
الت ارير المالية ُ

ادإستح ا الكامل تلمل على توفير معلومات كافية عن األنشطة الحكومية.
ادإستح ا الكامل تلمل على تحقيق اإلفصاح الكامل والعادل.
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المحور الثالث:

أساس اإلستحقاق الكامل ،وعالقته بتوفير معلومات مفيدة تؤدي إلى تحقيق العدالة في توزيع العبء

الضريبي.

المحور الرابع:

أساس اإلستحقاق الكامل ،وعالقته بتحقيق العدالة االجتماعية في توزيع تكاليف الخدمات العامة.

ويتقسم الى محاور فرعية كما يلي:

المل لدة على أسا
 المللومات التي توفرها الت ارير المالية ُ
الملـ لدة علـى أسـا
 المللومات التـي توفرهـا الت ـارير الماليـة ُ
المساءلة.

المل ـ لدة وف ـ أســا
 الت ــارير الماليــة الحكوميــة ُ
الخدمات العامة.

ادإستح ا تساعد في عمليات المقارنة.

ادإسـتح ا هـي معلومـات الزمـة فـي تحقيـق

ادإســتح ا الكامــل تــوفر معلومــات دقيق ـ اة حــول تكــاليف

المحور الخامس:

أساس اإلستحقاق الكامل
وقد كانت ادإجابات حس

م يا

( ليكارت) ال ماسي كما هو مو

في الجدول اةتي:

جدول ()4.5
مقياس االجابات

الدرجة
التصنيف

1

4

3

موافق بدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

كبيرة جد ا

متوسطة

كبيرة
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2

1

غير موافق

غير موافق بشدة

المبحث الثاني
صدق االستبيان وثباتها
4.2.9

صد ف رات االستبانة.

4.2.2

ثبات ف رات االستبانة.

4.2.3

ا تبار توزي البيانات.

4.2.4

الملالجات ادإحصااية المست دمة.
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 4.2صدق االستبيان وثباتها:

 4.2.1صدق فقرات االستبيان:
 )421 :9115كمـا ي صـد

أعدت ل ياس (اللسـا
صد االستبانة يلني التأكد من أنها سو ت ي ما ّ
بالص ــد " ش ــمول االس ــتبانة لك ــل اللناص ــر الت ــي يجـ ـ أن ت ــد ل ف ــي التحلي ــل م ــن ناحي ــة وو ــوا ف راته ــا

ومفرداتها من ناحيـة أ ـره بحيـ
قا الباح

تكـون مفهومـة لكـل مـن يسـت دمها"(عبيدات وآ ـرون  )971 2009وقـد

بالتأكد من صد أداة البح

كما يلي:

 4.2.1.1الصدق الظاهري لألداة ( صدق المحكمين)
قــا الباح ـ بلــرض أداة البح ـ فــي صــورتها األوليــة علــى مجموعــة مــن المح ّكمــين تألفــت مــن (ثمانيــة)
صصــين فــي
أع ــا مــن أع ــا الهياــة التدريســية فــي الجاملــة االس ـ مية-غ ـزة وجاملــة االزه ـر-غ ـزة مت ّ

الملح رق ( )2أسما ا المحكمين الذين قاموا_ مشكورين_ بتحكي أداة
المحاسبة وادإدارة وادإحصا ويو
البحـ وقــد طلـ الباحـ مــن المحكمــين إبــدا ا آرااهـ فــي مــده م مــة اللبــارات ل يــا مــا و ــلت ألجلـ
ومــده و ــوا صــياغة اللبــارات ومــده مناســبة كــل عبــارة للمحــور الــذل ينتمــي إلي ـ

ومــده كفايــة اللبــارات

ــرورّيا مــن
رون ـ
لتغطيــة كــل محــور مــن محــاور متغي ـرات البح ـ األساس ـية هــذا بادإ ــافة إلــى اقت ـراا مــا اي ْ
تُلــديل صــياغة اللبــارات أو حــذفها أو إ ــافة عبــارات جديــدة ألداة البح ـ وكــذل إبــدا آرااه ـ فيمــا يتلل ـ
بالبيانــات األوليــة ال ص ــاا

الش صــية والو يفي ــة المطلوبــة مــن المبح ــوثين إلــى جانـ ـ

المســت د فــي االســتبانة .وتركــزت توجيهــات المحكمــين علــى انت ــاد طــول االســتبانة حيـ

بل ــض اللب ــا ارت المتك ــررة كم ــا أن بل ــض المحكم ــين نص ــحوا ب ــرورة ت ل ــي

المحاور وا افة بلض اللبارات إلى محاور أ ره.

واستنادا إلـى الم ح ـات والتوجيهـات التـي أبـداها المحكمـون قـا الباحـ

مل

م يــا

(ليك ــارت)

كانــت تحتــول علــى

بل ــض اللب ــارات م ــن بل ــض

بـتج ار التُلـدي ت التـي اتفـ عليهـا

المح اكين حي ت تُلديل صياغة اللبارات وحذ أو إ افة البلض اة ر منها.

 4.2.1.2صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة:
تـ حســا

االتســا الــدا لي لف ـرات االســتبيان علــى عينــة البح ـ

االســتط عية البــال حجمهــا  30مفــردة

وذل ـ بحســا ملــام ت االرتبــاط بــين كــل ف ـرة والدرج ــة الكليــة للمحــور التابلــة ل ـ ويبــين جــدول رقـ ـ ()7
ملام ت االرتباط بـين كـل ف ـرة مـن ف ـرات المحـور والملـدل ال ُكلّـي لف ارتـ والـذل يبـين أن ملـام ِت االرتبـاط
المبين ــة دال ــة عن ــد مس ــتوه دالل ــة ( ) 0.05حيـ ـ ِإ لن ال يم ــة االحتمالي ــة لك ــل ف ـ ـرة أق ــل م ــن  0.05وقيم ــة r

المحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساول 0369.وبذل تلتبر ف رات االسـتبانة صـادقة لمـا و ـلت
ل ياس .
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جدول ()4.6
الصدق الداخلي لفقرات االستبانة

المحور الثاني

المحور األول

المحور الرابع

المحور الثالث

المحور الخامس

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

1

0.821

0.000

1

0.814

0.000

1

0.699

0.000

1

0.787

0.000

1

0.744

0.000

2

0.781

0.000

2

0.874

0.000

2

0.832

0.000

2

0.784

0.000

2

0.806

0.000

3

0.686

0.000

3

0.657

0.000

3

0.690

0.000

3

0.794

0.000

3

0.781

0.000

4

0.708

0.000

4

0.742

0.000

4

0.795

0.000

4

0.757

0.000

4

0.804

0.000

5

0.601

0.000

5

0.700

0.000

5

0.691

0.000

5

0.562

0.001

5

0.831

0.000

6

0.590

0.001

6

0.597

0.000

6

0.642

0.000

6

0.821

0.000

6

0.862

0.000

7

0.594

0.001

7

0.771

0.000

7

0.637

0.000

7

0.801

0.000

7

0.754

0.000

8

0.839

0.000

8

0.638

0.000

8

0.680

0.000

8

0.754

0.000

9

0.661

0.000

9

0.758

0.000

9

0.612

0.000

9

0.716

0.000

11

0.516

0.004

11

0.768

0.000

11

0.580

0.001

11

0.426

0.019

11

0.688

0.000

11

0.743

0.000

12

0.667

0.000

12

0.560

0.001

12

0.643

0.000

13

0.578

0.001

13

0.585

0.001

14

0.770

0.000

14

0.735

0.000

15

0.624

0.000

16

0.679

0.000

17

0.653

0.000

18

0.785

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  4.41ودرجة حرية " "26تساوي 4.371
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 4.2.1.3صدق االتساق البنائي لمحاور االستبانة:

جدول رق ( )4.7يبين ملام ت االرتباط بين ملدل كل محور مـن محـاور االسـتبانة مـ الملـدل ال ُكلّـي
إِ لن ال يمــة

المبينــة دالــة عنــد مســتوه داللــة  0.05حيـ
لف ـرات االســتبانة والــذل يبــين أن ملــام ت االرتبــاط ّ
االحتمالية لكل محور أقل من  0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساول .0.369
جدول ()4.7
معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور االستبانة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة
المحور
األول
الثاني
الثال
الراب
ال ام

عنوان المحور
الموارد المتاحة.

أسا

ادإستح ا الكامل وع قت بتح ي الكفا ة في ت صي

أسا

ادإستح ا الكامـل وع قتـ بتعـداد موازنـات لهـا ال ـدرة علـى تلبيـة متطلبـات

موازنة البرامج واألدا .
أسا

ادإستح ا الكامل وع قت بتوفير مللومات مفيدة ت دل إلى تح يـ اللدالـة

في توزي الل
أســا

ال ريبي.

ادإســتح ا الكامــل وع قتـ بتح يـ اللدالــة االجتماعيــة فــي توزي ـ تكــالي

ال دمات اللامة.
أسا

ادإستح ا الكامل.
جميع الفقرات

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.960

0.000

0.961

0.000

0.838

0.000

0.916

0.000

0.845

0.000

0.942

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  4.41ودرجة حرية " "26تساوي 4.371

إحصاايا وهذا يدل على أن
يتبين من الجدول الساب أن محاور االستبانة تتمت بملام ت ارتباط دالة
ّ
جمي المحاور تتمت بملام ت صد عالية.

79

 4.2.2ثبات فقرات االستبانة :Reliability
أما ثبات أداة البح فيلنـي التأكـ اد مـن أن ادإجابـة سـتكون واحـدة ت ريبـا لـو تكـرر تطبي ُهـا علـى األشـ ا
ذاتِه ـ ـ فـ ــي أوقـ ــات م تلفـ ــة (اللس ـ ـا  )430 :9115وقـ ــد أجـ ــرت الد ارس ـ ـةُ ط ـ ـو ِ
ات الثبـ ــات علـ ــى اللينـ ــة
االستط عية نفسها بطري تين هما :طري ة التجزاة النصفية وملامل ألفا كرونباخ.
 4.2.2.1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
الرتّبة وملدل األسـالة الزوجيـة الرتبـة لكـل بلـد
ت إيجاد ملامل ارتباط بيرسون بين ّ
ملدل األسالة الفردية ُ
وق ــد تـ ـ تص ــحي مل ــام ت االرتب ــاط باس ــت دا ملام ــل ارتب ــاط س ــبيرمان بـ ـراون للتص ــحي (Spearman-
 )Brown Coefficientحس

2ر
ملامل الثبات =
 1ر

لف رات االستبيان حي
الباح

حي

الملادلة التالية:

ر ملامل االرتباط وقد بين جدول رقـ ( )4.8أن هنـا ملام اـل ثبـات كبي يـر نسـبيا

بل ملامل الثبات لجمي ف رات االسـتبانة  0.160وهـو اكبـر مـن  0.70ممـا ُيطّمـان

على است دا االستبانة بكل طمأنينة.

جدول ()4.8
معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
التجزئة النصفية
المحور

األول
الثاني
الثال
الراب
ال ام

عنوان المحور
أسـ ـ ــا

ت صي
أســا

عدد

ادإسـ ـ ــتح ا الكامـ ـ ــل وع قت ـ ـ ـ بتح ي ـ ـ ـ الكفـ ـ ــا ة فـ ـ ــي
الموارد المتاحة.

ادإســتح ا الكامــل وع قت ـ بتعــداد موازنــات لهــا ال ــدرة

على تلبية متطلبات موازنة البرامج واألدا .
أسـ ــا

ادإسـ ــتح ا الكامـ ــل وع قت ـ ـ بتـ ــوفير مللومـ ــات مفيـ ــدة

ت دل إلى تح ي اللدالة في توزي الل

ال ريبي.

أسا

ادإسـتح ا الكامـل وع قتـ بتح يـ اللدالـة االجتماعيـة

أسا

ادإستح ا الكامل.

في توزي تكالي

ال دمات اللامة.

جميع المحاور

معامل

معامل االرتباط

الفقرات

االرتباط

المصحح

98

0.786

0.880

14

0.793

0.885

7

0.686

0.814

12

0.706

0.828

6

0.759

0.863

74

0.923

0.960

يتبين من الجدول الساب أن ملام ت االرتباط بطري ة التجزاة النصفية لمحاور االستبانة ككل هي ملام ت
ثبات عالية وتفي بأغراض الدراسة.
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 4.2.2.2طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
است د الباح

ثبات االستبانة كطري ة ثانية ل يا

طري ة ألفا كرونباخ ل يا

( )4.9أن ملـام ت الثبــات مرتفلــة وتفــي بـأغراض الد ارســة حيـ
 0.178وهو أكبر من  0.70مما يطمان الباح

الثبات وقد يبين جدول رق

بلـ ملامـل الثبــات لجميـ ف ـرات االســتبانة

على است دا االستبانة بكل طمأنينة.

جدول ()4.9
معامل الثبات ( طريقة والفا كرونباخ):
المحور
األول
الثاني
الثال
الراب
ال ام

عدد

عنوان المحور
الموارد المتاحة.

أسا

ادإستح ا الكامل وع قت بتح ي الكفا ة في ت صي

أســا

ادإســتح ا الكامــل وع قت ـ بتعــداد موازنــات لهــا ال ــدرة علــى تلبيــة متطلبــات موازنــة

أسا

ادإستح ا الكامل وع قت بتوفير مللومات مفيدة ت دل إلى تح ي اللدالة في توزيـ

البرامج واألدا .
الل

ال ريبي.

أســا

اللامة.
أسا

ادإســتح ا الكامــل وع قت ـ بتح يـ اللدالــة االجتماعيــة فــي توزيـ تكــالي

ال ــدمات

ادإستح ا الكامل.
جميع المحاور

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

98

0.924

14

0.922

7

0.833

12

0.912

9

0.920

60

0.978

 4.2.3اختبار توزيع البيانات (اختبار كولمجروف -سمرنوف ):)(1- Sample K-S
لملرفــة هــل البيانــات تتب ـ التوزي ـ الطبيلــي أ ال وهــو ا تبــار

ســنلرض ا تبــار كــولمجرو  -ســمرنو
رورل في حالة ا تبار الفر يات ألن مل

اال تبارات المللمية تشترط أن يكون توزي البيانـات طبيليـا.

ويو ـ ـ ـ الج ـ ــدول رقـ ـ ـ ( )4.10نت ـ ــااج اال تب ـ ــار حيـ ـ ـ

إِ لن القيمـــــة االحتماليـــــة لك ـ ــل مح ـ ــور أكب ـ ــر م ـ ــن0.05

(  ) sig.  0.05وهذا يدل على أن البيانات تتب التوزي الطبيلي ويج

است دا اال تبارات المللمية.

جدول ()4.10
اختبار التوزيع الطبيعي()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
المحور
األول
الثاني
الثال
الراب
ال ام

عنوان المحور
أسـ ـ ــا

ت صي

ادإسـ ـ ــتح ا الكامـ ـ ــل وع قت ـ ـ ـ بتح ي ـ ـ ـ الكفـ ـ ــا ة فـ ـ ــي
الموارد المتاحة.

أســا

ادإســتح ا الكامــل وع قت ـ بتعــداد موازنــات لهــا ال ــدرة

أسـ ــا

ادإسـ ــتح ا الكامـ ــل وع قت ـ ـ بتـ ــوفير مللومـ ــات مفيـ ــدة

أسـا

ادإسـتح ا الكامــل وع قتـ بتح يـ اللدالـة االجتماعيــة

أسا

ادإستح ا الكامل.

على تلبية متطلبات موازنة البرامج واألدا .
ت دل إلى تح ي اللدالة في توزي الل
في توزي تكالي

ال ريبي.

ال دمات اللامة.

جميع المحاور
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عدد الفقرات

قيمة Z

القيمة االحتمالية

98

0.085

0.071

14

0.083

0.092

7

1.069

0.203

12

0.085

0.073

9

1.025

0.244

60

0.971

0.137

 4.2.4المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
ادإحصااية

لتح ي أهدا الدراسة وتحليل البيانات التي ت تجميلها ف د ت است دا اللديد من األسالي
المناسـبة باسـت دا ِ
الحـ از ادإحصـااية للللـو االجتماعيـة )(Statistical Package for Social Science

) )SPSSوفيما يلي مجموعة من األسالي

ادإحصااية المست دمة في تحليل البيانات:

 .1تـ ترميــز واد ــال البيانــات إلــى الحاسـ
م ي ــا

اةلــي حسـ

ليكــرت ال ماســي ولتحديــد طــول فتـرة

م يــا

ليك ــرت ال ماس ــي ( الح ــدود ال ــدنيا واللليـ ـا) المس ــت د ف ــي مح ــاور الد ارس ــة تـ ـ حس ــا

( )4=9-5ث ـ ـ ـ ت سـ ـ ــيم علـ ـ ــى عـ ـ ــدد فت ـ ـ ـرات الم يـ ـ ــا

الم ــده

ال مسـ ـ ــة للحصـ ـ ــول علـ ـ ــى طـ ـ ــول الف ـ ـ ـرة أل

( )0.8=5/4بلد ذل ت إ افة هذه ال يمة إلى أقل قيمة في الم يا
لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا وجدول رق ( )4.11يو

(وهي الواحد الصحي ) وذل

أطوال الفترات كما يلي:

جدول ()4.11
مقياس ليكارت الخماسي:
الفترة (متوسط
الفقرة)

التقدير
الدرجة
الوزن النسبي

 .2ت ـ حس ــا

1-1.8
موافق بدرجة
كبيرة جدا
1

2.6-3.4

1.8-2.6

موافق بدرجة

موافق بدرجة كبيرة

-%24
%37

التكـ ـ اررات والنس ـ

%12-%37

3.4-4.2
غير موافق

غير موافق بشدة

3

4

5

-%12

-%76

-%64

متوسطة

2

4.2-5

%76

%64

%144

الماوي ــة للتل ــر علــى الص ــفات الش ص ــية لمفــردات الد ارس ــة وتحدي ــد

استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرايسة التي تت ّمنها أداة الدراسة.
 .3المتوسط الحسابي :Mean

وذل ـ لملرفــة مــده ارتفــاع أو ان فــاض اســتجابات أف ـراد الد ارســة عــن كــل عبــارة مــن عبــارات متغي ـرات
الدراسة األساسية م اللل بأن يفيد في ترتي

اللبارات حسـ

أعلـى متوسـط حسـابي ( كشـ

 )81علما بأن تفسير مده االست دا أو مده المواف ة على اللبارة.

9116

 .4تم استخدام االنحراف المعياري ):(Standard Deviation
للتلر على مده انح ار

الدرسـة ولكـل محـور
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات ا

ت ف ــي
م ــن المح ــاور الرايسـ ـة ع ــن متوس ــطها الحس ــابي وي حـ ـ أن االنحـ ـ ار الملي ــار ل
ل يو ـ ـ التش ــت ا
اســتجابات أف ـراد الد ارســة لكــل عبــارة مــن عبــارات متغي ـرات الد ارســة إلــى جان ـ المحــاور الرايس ـة فكللمــا
اقتربــت قيمتُـ مــن الصــفر ُكللمــا تركــزت االســتجابات وان فــض تشــتتُها بــين الم يــا (إذا كــان االنح ـ ار
المليارل واحدا صحيحا فأعلى فيلني عد تركز االستجابات وتشتتِها).

82

 .1اختبار ألفا كرونباخ(:(Cronbach's Alpha
لملرفة ثبات ف رات االستبانة.

 .7معامل ارتباط بيرسون (:)Pearson Correlation Coefficient
ل يا

صد الف رات.

 .6معادلة سبيرمان براون:
الثبات.

 .6اختبار كولومجروف-سمرنوف:
ا تبار البيانات هل تتب التوزي الطبيلي أ ال(.)1-Sample K-S

 .3اختبار  tلمتوسط عينة واحدة :One sample T test
لملرفة الفر بين متوسط الف رة والمتوسط الحيادل "."3

 .14تحليل التباين األحادي(:)One Way ANOVA
للفرو بين ث ث ِة متوسطات فأكثر.
 .11اختبار شفيه:

للفرو المتُلددة بين متوسطات اللينات.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

84

المبحث األول
مناقشة وتحليل فقرات ومحاور الدراسة

5.1.1

م دمة.

5.1.2

نتااج ا تبار المحور األول.

5.1.3

نتااج ا تبار المحور الثاني.

5.1.4

نتااج ا تبار المحور الثال .

5.1.5

نتااج ا تبار المحور الراب .

5.1.6

نتااج ا تبار المحور ال ام .
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 1.1.1مقدمة:
تـ اســت دا ا تبــار Tلللينــة الواحــدة ( )One Sample T testلتحليــل ف ـرات االســتبانة وتكــون الف ـرة
ايجابية بملنى أن أفراد اللينة يواف ون على محتواهـا إذا كانـت قيمـة  tالمحسـوبة أكبـر مـن قيمـة  tالجدوليـة

والتي تساول  9.18أو القيمة االحتمالية أقل من  0.05والوزن النسبي اكبر مـن  % 60والمتوسـط الحسـابي

أكبر من المتوسط المحايد ( )3وتكون الف رة غير إيجابية فيما عدا ذل .
حاولاـ ِت الد ارسـةُ عـ ج الفر ـ ِ
ـيات الموجـودة مــن ـ ل جمـ جميـ اللوامـل المـ ثرة فــي متغيـرات الد ارســة
ا

متغيـر تــاب وعــدة متغيـرات
حيـ ا تلفــت الد ارســة فــي طبيلــة متغيراتهــا الموجــودة إذ إِ ْن المتلــار عليـ وجــود ّ
مســت لة تـ ثر فــي هــذا التــاب ولكــن ل صوصــية الد ارســة ا تلفــت الملادلــة وذلـ لوجــود متغيــر مســتقل وحيــد
وهـو أساس اإلستحقاق الكامـل مـ ثر وعـدة متغيـرات تابعـة رئيسـة تتـأثر ويتفـرع منهـا متغيـرات تابعـة فرعيـة
أ ره ممكن أن تتأثر من المتغير المست ل ولهذا قسمت الدراسة المتغيرات التابلة إلى أسئلة مجموع ادإجابة

على هذه األسالة بمثابة ادإجابة عن المتغير التاب الرايسي وهي كاةتي:
جدول ()5.1
المحاور التي تعالج المتغيرات التابعة الرئيسة.

المحور

المتغير التابع الرئيسي

األول

الكفا ة في ت صي

الثاني

تطبي موازنة البرامج واألدا .

الموارد المتاحة.

الثالث تح ي اللدالة في توزي الل
الرابع

األسئلة التي تعالجه
+9

+2

+5
ال ريبي.

تح ي اللدالة االجتماعية في توزي تكالي

+3

+6

4

7

8
ال دمة اللامة.

+1

+ 90
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 1.1.2نتائج اختبار المحور األول (تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد المتاحة)
وال تبار هذا المحور ت جم إجابات عن أربلة متغيرات فرعية على صيغة أسالة وهي كاةتي:

المعدة على أساس اإلستحقاق الكامل توفر المعلومات الالزمة لقياس األداء
(س_ )1التقارير المالية ُ
الحكومي.

مبينــة فــي جــدول رق ـ ( )5.2والــذل يبــين آ ار أف ـراد عينــة
ت ـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج ّ
ط الحســاب لي
الد ارســة فــي الف ـرات المتلل ــة بـ ـ (المللومــات ال زمــة ل يــا األدا الحكــومي) ويتبــين أن المتوس ـ ا
لجمي ـ الف ـرات تســاول  3.86وهــي أكبــر مــن ال يمــة المتوســطة المحايــدة ( )3واالنح ـ ار

المليــارل يســاول

 0.529والـــوزن النسـ ــبي يسـ ــاول  %77.25وهـ ــي أكبـ ــر مـــن الـ ــوزن النسـ ــبي المحايـ ــد "  " %60وقيمـ ــة t

المحسوبة تساول  16.540وهي أكبر مـن قيمـة  tالجدوليـة والتـي تسـاول  9.18وال يمـة االحتماليـة تسـاول
 0.000وهي أقل من  0.05مما يدل علـى أن التقارير الماليةة ال ُمعة ةَّ علة أسةا
المعلرمات الالزمة لقيا

األداء الحكرمي عند مستوه داللة .  0.05
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اإلسةتحقا الكامة وةر ر

جدول ()5.2
تحليل ف رات المحور الفرعي األول  /المعلومات الالزمة لقياس األداء الحكومي

المتوسط الحسابي

 3الفللي ـة م ـ إرفــا ادإي ــاحات الماليــة ال زمــة وبيــان
أسبا

االنحراف المعياري

تـ ــوفر م ارنـ ــات ماليـ ــة بـ ــين الم صصـ ــات والتكـ ــالي

الوزن النسبي

كلي ـ ـة مفيـ ــدة فـ ــي ت يـ ــي أدا المنش ـ ـأة
تـ ــوفر مللومـ ــات ّ
2
بالنسبة لتكالي ال دمة والكفا ة وادإنجازات.

قيمة t

صصت من أجلها االعتمادات المالية.

القيمة االحتمالية

توفر بيانات محاسـبية عـن األهـدا

واألغـراض التـي

الترتيب

م

1

الفقرات

0.603 3.86

77.20

14.254

0.000

2

0.720 3.87

77.40

12.085

0.000

9

0.697 3.86

77.20

12.346

0.000

3

هذه الفروقات.

ي ـ ـ دل اسـ ــت دا المحاسـ ــبة علـ ــى أسـ ــا

ادإسـ ــتح ا

 4الكامــل إلــي ت يــي أف ــل للحالــة االقتصــادية باســت دا

0.752 3.86

77.20

11.431

0.000

4

البيانات المالية الناتجة عنها.

0.000 16.540 77.25 0.521 3.86

جميع الفقرات

قيمة  tالجدولية عند مستوه داللة "  "0.05و درجة حرية "  "11تساول 9.18

تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:
دمو الت ــارير المحاســبية التــي تحتــول علــى قاامــة المركــز المــالي وقاامــة الــد ل وقاامــة التــدف
 .9مســت ُ
الن دل بتمكانه مطاب تها وم ارنتها م االعتمادات الم صصـة والسـنوات السـاب ة وال دمـة الم دمـة
وتحليلها واعطا م شرات صادقة بصد المللومات الموجودة حول الحالـة االقتصـادية التـي تليشـها

الدول سوا بالنمو أو االست ارر أو الركود.

 .2تساوت جمي الف رات بالوزن النسبي  77.2باستثناء الفقرة رقم  2حي حصلت على  66.4والتي
و
كليـة مفيـدة فـي
الملـ لدة وفـ أسـا ادإسـتح ا الكامـل تـوفر مللومـات ّ
نصت على أن الت ـارير الماليـة ُ
ت يــي أدا الحكومــة بالنســبة لتكــالي ال دمــة والكفــا ة وادإنجــازات وهــذا منط ـي ومتواف ـ والملــايير
المتلـار عليهـا حيـ

ت هـر تكـالي

ال دمـة الم دمــة كاملـة سـوا المدفوعـة ن ـدا والمسـتح ة للــدف

كما جا في المثال البسيط صفحة  17في الفصل الثالث من هذع الدراسة.
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المعدة على أساس اإلستحقاق الكامل توفر المعلومات التي تعمل على ضبط
(س_ )2التقارير المالية ُ
النفقات الحكومية.
ت ـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج مبينــة فــي جــدول رق ـ ( )5.3والــذل يبــين آ ار أف ـراد عينــة

الدراسة في الف ـرات المتلل ـة ب ـ (المعلومـات التـي تعمـل علـى ضـبط النفقـات الحكوميـة) ويتبـين أن المتوسـط
الحسابي لجميـ الف ـرات تسـاول  3.86وهـي أكبـر مـن ال يمـة المتوسـطة المحايـدة ( )3واالنحـ ار

المليـارل

يساول  0.550والوزن النسبي يسـاول  %77.20وهـي أكبـر مـن الـوزن النسـبي المحايـد "  " %60وقيمـة t

المحســوبة تســاول  15.645وهــي أكبــر مــن قيمــة  tالجدوليــة والتــي تســاول  9.18وال يمــة االحتماليــة تســاول
المل لدة علـى أسـا
 0.000وهي أقل من  0.05مما يدل على ان الت ار اير الماليةا ُ
ِ
المللومات التي تلمل على بط النف ات الحكومية عند مستوه داللة .  0.05

ادإسـتح ا الكامـل تـوفر

جدول ()5.3
تحليل ف رات المحور الفرعي الثاني  /المعلومات التي تعمل على ضبط النفقات الحكومية.

3.86

0.711

77.20

12.096

0.000

3

3.88

0.729

77.60

12.077

0.000

2

دمـ ــة عامـ ــة بـ ــأعلى كفـ ــا ة ممكنـ ــة وذل ـ ـ با تيـ ــار

المورد المناس

بالمصروفات.

لهذه ال دمة وتفليل ن ا م ابلـة ادإيـرادات

تلمل على تفليل دور الرقابة وأجهزة التدقي

3.79

0.743

75.80

10.639

0.000

لزيـادة التأكـد

مــن صــحة البيانــات الصــادرة مــن ـ ل ادإفصــاا الكامــل

عن الو

المتوسط الحسابي

ت ـ ــد

االنحراف المعياري

الحكومية مما ي دل إلى ترشيدها و بطها.

الوزن النسبي

4

تلمـ ــل عل ـ ــى تفليـ ــل ن ـ ــا المسـ ــا لة والمحاس ـ ــبة للنف ـ ــات

قيمة t

3

ل ملرفة اتجاهات الصر بال ي الفللية لها.

القيمة االحتمالية

2

تلمل على ترشـيد ات ـاد ال ـ اررات فـي الوحـدة الحكوميـة مـن

الترتيب

م

1

الفقرات

3.91

0.712

78.20

12.781

0.000

المالي الحكومي.

جميع الفقرات

4

1

0.000 15.645 77.20 0.550 3.86

قيمة  tالجدولية عند مستوه داللة "  "0.05و درجة حرية "  "11تساول 9.18

تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:
 .9كلمــا تمكــن ال ــاامون علــى الن ــا المحاســبي الحكــومي مــن تفليــل دور الرقابــة علــى سـ مة ادإفصــاا
الكامل يساعد هذا في تحديد حج التكالي

الحكومية لل دمات الم دمة وحج ادإيرادات التي تغطـي

هـذه النف ــة ومــدل الفااــدة اللااـدة علـى كـ ٍّـل مــن الحكومــة والمـواطن هــذا ويمكــن أصــحاب القـرار مــن

ضبط النفقات واعادة النظر في أوجه الصرف حيث يتم تُعـديلها بمـا يخفـ
جودة ال دمة الم دمة.
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التكـاليف ويرفـ م ـدار

المعدة على أساس اإلستحقاق الكامل تساعد في إعداد نظام يطور محاسبة
(س_ )3التقارير المالية ُ
التكاليف.
ت ـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج مبينــة فــي جــدول رق ـ ( )5.4والــذل يبــين آ ار أف ـراد عينــة

الد ارسـة فـي الف ـرات المتلل ـة ب ـ (إعـداد نظــام يطــور محاسـبة التكــاليف) ويتبـين أن المتوســط الحسـابي لجميـ
الف رات تساول  3.79وهي أكبر مـن ال يمـة المتوسـطة المحايـدة ( )3واالنحـ ار

المليـارل يسـاول 0.595

وال ــوزن النس ــبي يس ــاول  %75.85وه ــي أكب ــر م ــن ال ــوزن النس ــبي المحاي ــد "  " %60وقيم ــة  tالمحس ــوبة
تســاول 13.327وهــي أكبــر مــن قيمــة  tالجدوليــة والتــي تســاول  9.18وال يمــة االحتماليــة تســاول 0.000

المل لدة على أسا
وهي أقل من  0.05مما يدل على أن الت ارير المالية ُ
يطور محاسبة التكالي عند مستوه داللة .  0.05
ن ا
ّ

ادإستح ا الكامل تساعد فـي إعـداد

جدول ()5.4
تحليل ف رات المحور الفرعي الثال  /إعداد نظام يطور محاسبة التكاليف.

جميع الفقرات

المتوسط الحسابي

4

يت الفصل بين النف ات الجارية والنف ات الرأسمالية.

االنحراف المعياري

3

يت قيا

إه

األصول الثابتة في الوحدة الحكومية.

الوزن النسبي

الحكومية.

قيمة t

ي ـ ــت الت ي ـ ــي والرقاب ـ ــة عل ـ ــى الم ـ ــزون الس ـ ــللي للوح ـ ــدة

القيمة االحتمالية

2

يت قيا

تكالي

ال دمات الحكومية المنفذة والفللية.

الترتيب

م

1

الفقرات

3.87

0.734

77.40

11.856

0.000

2

3.77

0.750

75.40

10.265

0.000

3

3.58

0.878

71.60

6.604

0.000

4

3.95

0.796

79.00

11.933

0.000

1

0.000 13.327 75.85 0.595 3.79

قيمة  tالجدولية عند مستوه داللة "  "0.05و درجة حرية "  "11تساول 9.18

تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:

نصـت علــى أن الفصــل بــين النفقــات
 .9جــاءت الفقــرة  4بالترتيــب رقــم  1بــوزن نســبي  % 63والتــي ّ
الجارية والرأسمالية يساعد في إعـداد ن ـا يطـور محاسـبة التكـالي وتبـرر الدراسـة ذلـ مـن ـ ل
قناعــة أفـ ـراد اللين ــة بــأن الفص ــل ب ــين النف ــات الجاريــة وال أرس ــمالية يلتب ــر أساس ـا م ــن أساسـ ـات قي ــا

التكالي

الثابتة والمتغيرة.

ادإه ـ

فــي

نص ـت علــى أن قيــا
 .2جــاءت الفقــرة  3بالترتيــب رقــم  4بــوزن نســبي  % 61.7والتــي ّ
الوحــدة الحكوميــة يســاعد فــي إعــداد ن ــا يطــور محاســبة التكــالي وتبــرر الدراســة ذل ـ مــن ـ ل
قناعة أفراد العينة بأن اعتماد واقرار احتساب نسب اإلهال مرهون بالقوانين التشريعية ،وقد يعتمد

العمل به و قد ال يعتمد.
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المعدة على أساس اإلستحقاق الكامل تساهم في رسم الخطط االستراتيجية ذات
(س_ )4التقارير المالية ُ
العالقة.
ت ـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج مبينــة فــي جــدول رق ـ ( )5.5والــذل يبــين آ ار أف ـراد عينــة

الد ارســة فــي الف ـرات المتلل ــة بـ ـ (رســم الخطــط االســتراتيجية) ويتبــين أن المتوســط الحســاب لي لجمي ـ الف ـرات
تســاول 3.75وهــي أكبــر مــن ال يمــة المتوســطة المحايــدة ( )3واالنحـ ار

المليــارل يســاول  0.537والــوزن

النسـ ــبي يسـ ــاول  %75.07وهـ ــي أكبـ ــر مـ ــن الـ ــوزن النسـ ــبي المحايـ ــد "  " %60وقيمـ ــة  tالمحسـ ــوبة تسـ ــاول
14.034وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساول  9.18و ال يمة االحتمالية تساول  0.000وهـي أقـل

الملـ لدة علــى أســا
مــن  0.05ممــا يــدل علــى أن الت ــارير الماليــة ُ
االستراتيجية ذات الل قة عند مستوه داللة .  0.05

ادإســتح ا الكامــل تســاه فــي رسـ ال طــط

جدول ()5.5
تحليل ف رات المحور الفرعي الراب  /رسم الخطط االستراتيجية.

تــوفر معلومــات مفيــدة فــي التنبــؤ بمســتوى الم ـوارد التــي يمكــن
توليدها من خالل العمليات المستمرة والمخاطر المرتبطة فيها.
تـــــوفر معلومـــــات حـــــول إذا مـــــا تـــــم الحصـــــول علـــــى المـــــوارد
واستخدامها وفقا للموازنة التخطيطية التي تم اعتمادها.

المتوسط الحسابي

7

للعمليات المستمرة.

االنحراف المعياري

1

تـــوفر معلومـــات مفيـــدة فـــي التنبـــؤ بمســـتوى المـــوارد المطلوبـــة

الوزن النسبي

4

المالية.

قيمة t

3

القيــاس العــادل الســتخدامات مـوارد " إيـرادات واألصــول" الفتـرات

القيمة االحتمالية

2

توفر معلومات حول مصادر الموارد المالية و استخداماتها.

الترتيب

م

1

الفقرات

4.03

0.643

80.60

16.023

0.000

1

3.80

0.739

76.00

10.832

0.000

2

3.70

0.785

74.00

8.918

0.000

4

3.58

0.831

71.60

6.980

0.000

6

3.67

0.766

73.40

8.745

0.000

5

توفر معلومات حول إذا ما تـم الحصـول علـى المـوارد "اإليـرادات

واألصــول " ،واســتخدامها وفق ـ ا للمتطلبــات القانونيــة والتعاقديــة

3.74

0.733

74.80

10.091

0.000

بما فيها الحدود المالية التي تضعها السلطة التشريعية.

جميع الفقرات

3

0.000 14.034 75.07 0.537 3.75

قيمة  tالجدولية عند مستوه داللة "  "0.05و درجة حرية "  "11تساول 9.18

تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:

ادإســتح ا

نص ـت علــى أن أســا
 .9جــاءت الفقــرة  1بالترتيــب رقــم  1بــوزن نســبي  % 80.6والتــي ّ
الكامـل يسـاعد فـي رسـ ال طــط االسـتراتيجية وذلـ مـن ـ ل تــوفر مللومـات حـول مصـادر المـوارد
ألن أســا

الماليــة واســت داماتها وتبــرر الد ارســة ذلـ
و
مالية تحتول على جمي الموجودات والمطلوبات.
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ادإســتح ا الكامــل يلمــل علــى إصــدار قـواا ا

تحليل جميع المحاور الفرعية للمحور األول :أساس اإلستحقاق الكامل وعالقته بتحقيق الكفاءة في
تخصيص الموارد المتاحة

ت اسـت دا ا تبـار  tلللينـة الواحـدة والنتـااج مبينـة فـي جـدول رقـ ( )5.6والـذل يبـين آ ار أفـراد عينـة

الد ارســة فــي ف ـرات المحــور األول (أســاس اإلســتحقاق الكامــل وعالقتــه بتحقيــق الكفــاءة فــي تخصــيص
الم ـوارد المتاحــة) ،ويتبــين أن المتوســط الحســابي لجمي ـ الف ـرات تســاول3.81

المتوســطة المحايــدة ( )3واالنح ـ ار

المليــارل يســاول 0.455

وهــي أكبــر مــن ال يمــة

والــوزن النســبي يســاول  %76.20وهــي

أكبــر مــن الــوزن النســبي المحايــد "  " %60وقيمــة  tالمحســوبة تســاول  17.80وهــي أكبــر مــن قيمــة t
الجدولية والتي تساول  9.18وال يمة االحتمالية تساول  0.000وهي أقل من  0.05مما يـدل علـى ان

أســا

ادإســتح ا الكامــل يســاعد فــي تح ي ـ الكفــا ة فــي ت صــي

.  0.05

الم ـوارد المتاحــة عنــد مســتوه داللــة

جدول ()5.6
تحليل جميع المحاور الفرعية للمحور االول :أساس اإلستحقاق الكامل وعالقته بتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد
المتاحة.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

الترتيب

3.86

0.521

77.25

16.540

0.000

1

3.86

0.550

77.20

15.645

0.000

2

س 3إعداد ن ا يطور محاسبة التكالي .

3.79

0.595

75.85

13.327

0.000

3

س 4رس ال طط االستراتيجية ذات الل قة.

3.75

0.537

75.07

14.034

0.000

4

الفقرات

م

س 1المللومات ال زمة ل يا

األدا الحكومي.

س 2المللومات التي تلمل على

بط النف ات الحكومية.

جميع المحاور

3.81

0.00 17.802 76.20 0.455

قيمة  tالجدولية عند مستوه داللة "  "0.05و درجة حرية "  "11تساول 9.18

تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:

 .9جاء س 1و س  2بالترتيب رقم  2_1علـى التـوالي بـوزن نسـبي  % 66.21و  % 66.24والتـي
ادإسـتح ا الكامـل يـوفر المللومـات ال زمـةا ل يـا

نصت على أن أسا
ّ
النف ــات الحكوميــة وتبــرر الدراســة هــذه النتيجـةا بسـ
و بط النف ات ال يت إال بادإفصاا الكامل عن الو

األدا

قناعــة أفـراد اللينــة بــأن قيــا
المالي.

ويلمـل علـى

األدا الحكــومي

 .2بلغ التوزيـع النسـبي إلجمـالي المحـاور  %67.2ألن أفـراد اللينـة علـى ث ـة بـأن أسـا
الكامــل يســتطي تــوفير المللومــات التــي يمكــن مــن
ت صي

الموارد المتاحة من

ادإسـتح ا

لهــا رس ـ ال طــط االســتراتيجية لتح ي ـ كفــا ة

ل توفير البيانات ال زمة عنها.
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ـبط

 1.1.3نتائج اختبار المحور الثاني (إعداد موازنات لها القدرة على تلبية متطلبات موازنة البرامج واألداء).
وال تبار هذا المحور ت ّ جم ُ إجابات عن أربلة متغيرات فرعية على صيغة أسالة وهي كاةتي:
المعدة على أساس اإلستحقاق الكامل تعمل على توفير المعلومات الالزمة في
(س_ )1التقارير المالية ُ
اتخاذ القرار.

مبينــة فــي جــدول رق ـ ( )5.7والــذل يبــين آ ار أف ـراد عينــة
ت ـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج ّ
الد ارسـة فــي الف ـرات المتلل ــة ب ـ (المعلومــات الالزمــة فــي اتخــاذ القـرار) ويتبــين أن المتوسـط الحســابي لجميـ
الف ـ ـرات تس ــاول 3.93

الملي ــارل يس ــاول

وه ــي أكب ــر م ــن ال يم ــة المتوس ــطة المحاي ــدة ( )3واالنحـ ـ ار

 0.639والوزن النسبي يساول  %78.55وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة

تساول  14.517وهـي أكبـر مـن قيمـة  tالجدوليـة والتـي تسـاول  9.18وال يمـة االحتماليـة تسـاول 0.000

المل ـ لدة علــى أســا
وهــي أقــل مــن  0.05ممــا يـ ا
ـدل علــى أن الت ــارير الماليــة ُ
توفير المللومات ال زمة في ات اذ ال رار عند مستوه داللة .  0.05

ادإســتح ا الكامــل تلمــل علــى

جدول ()5.7
تحليل ف رات المحور الفرعي االول  /المعلومات الالزمة في اتخاذ القرار.

الحسابي

" إيرادات و أصول ".

جميع الفقرات

المعياري
المتوسط

تساعد في تحليـل األثـار االقتصـادية ال اصـة بـالموارد الماليـة

االنحراف

لزيادة الث ة عند إصدار ال اررات ذات الل قة.

النسبي

تلمل على زيـادة الــتأكد مـن المللومـات المحاسـبية ممـا يـ دل

الوزن

واألدا المالي الفللي.

قيمة t

4

تــوفر م ارنــات بــين األدا المــالي الم طــط (حسـ

الموازنــة)

االحتمالية

3

للرض ت ارير مالية تساعد في الم ارنة بين السنوات المالية.

القيمة

2

حي ـ

يــت تطبي ـ مبــدأ اســت لية الســنوات الماليــة ممــا ي ـ دل

4.08

0.825

81.60

13.093

0.000

3.96

0.777

79.20

12.348

0.000

3.83

0.766

76.60

10.834

0.000

3.84

0.775

76.80

10.841

0.000

الترتيب

م
1

الفقرات

1
2
4
3

0.000 14.517 78.55 0.639 3.93

قيمة  tالجدولية عند مستوه داللة "  "0.05و درجة حرية "  "11تساول 9.18

تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:

 .9جــــاءت الفقــــرة رقــــم  1بالترتيــــب رقــــم  1بـــوزن نس ــبي  % 61.74والت ــي نص ــت عل ــى أن أســـا

ادإستح ا الكامل يلمل على مبدأ اسـت لية السـنوات الماليـة ممـا يـ دل للـرض ت ـارير ماليـة تسـاعد
فــي الم ارنــة بــين الســنوات الماليــة وتبــرر الدراســة ذل ـ بــأن اســت لية الســنوات فــي الت ــارير الماليــة

المل لدة وف أسا
ُ
 .2إجمالي الوزن النسبي لفقرات السؤال رقم  1بلغـت  %66.11وذلـ ألن صـوابية ات ـاذ ال ـرار مـن
ادإستح ا الكامل من األساسيات والمسلّمات التي يلمل وف ها .

س مة المد

ت وبالتالي س مة الم رجات التي جرت وف ملالجة كافية ووافية.
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المعدة على أساس اإلستحقاق الكامل تعمل على تحقيق اإلفصاح الكامل والعادل
(س_ )7التقارير المالية ُ
ت ـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج مبينــة فــي جــدول رق ـ ( )5.8والــذل يبــين آ ار أف ـراد عينــة

الد ارســة فــي الف ـرات المتلل ــة بـ ـ (تحقيـــق اإلفصـــاح الكامـــل والعـــادل) ويتبــين أن المتوســط الحســاب لي لجمي ـ
الف رات تساول 3.86وهي أكبر من ال يمة المتوسطة المحايدة ( )3واالنح ار

المليـارل يسـاول 0.550

والوزن النسبي يساول  %77.20وهي أكبر من الـوزن النسـبي المحايـد "  " %60وقيمـة  tالمحسـوبة تسـاول
 15.645وهـي أكبــر مــن قيمــة  tالجدوليــة والتـي تســاول  9.18و ال يمــة االحتماليــة تســاول  0.000وهــي

الملـ لدة علـى أســا
أقـل مـن  0.05ممــا يـدل علــى أن الت ـارير الماليـة ُ
ادإفصاا الكامل واللادل عند مستوه داللة .  0.05

ادإسـتح ا الكامـل تلمــل علـى تح يـ

جدول ()5.8
تحليل ف رات المحور الفرعي الثاني  /تحقيق اإلفصاح الكامل والعادل

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

الوزن النسبي

4

قيمة t

3

األصول".

القيمة االحتمالية

2

ت هــر فــي قاامــة المركــز المــالي " األصــول وااللت ازمــات وصــافي

الترتيب

م

1

الفقرات

4.03

0.758

80.60

13.585

0.000

1

ي هـ ــر فـ ــي قاامـ ــة ادإي ـ ـرادات والمصـ ــروفات تفاصـ ــيل ادإي ـ ـرادات
وتفاصـ ــيل المصـ ــروفات بال يمـ ــة الح ي يـ ــة التـ ــي تحملتهـ ــا السـ ــنة

0.000

2

3.87

0.691

77.40

12.585

0.000

4

3.90

0.674

78.00

13.349

0.000

3

3.84

0.721

76.80

11.653

0.000

5

3.95

0.744

79.00

12.775

المالية.
ت هر قاامة التدف ات الن دية بجمي مكوناتها التمويليـة والتشـغيلية
واالستثمارية.
ت هــر الموازنــة األوليــة والنهاايــة والم ارنــة بينهــا وبــين الحســابات
ال تامية.
ت ــدع ت ــارير دااـ ـرة الرقاب ــة والت ــدقي الت ــارير المالي ــة م ــن ـ ـ ل
إتاحة البيانات الكاملة لكل ملاملة ليت تدقي ها بشكل كامل.

جميع الفقرات

0.000 15.645 77.20 0.550 3.86

قيمة  tالجدولية عند مستوه داللة "  "0.05و درجة حرية "  "11تساول 9.18

تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:

نصـ ـت عل ــى أن أس ــا
 .9جــــاءت الفقــــرة رقــــم  1بالترتيــــب رقــــم  1ب ــوزن نس ــبي  % 64.74والت ــي ّ
ادإســتح ا الكامــل ي هــر فــي قاامــة المركــز المــالي " األصــول وااللت ازمــات وصــافي األصــول" وتبــرر
الدراسة ذلـ بـأن قاامـة المركـز المـالي فـي أل ن ـا يسـت د أسـا

ادإسـتح ا الكامـل تحتـول قاامـة

المركز المالي في على األصول وااللتزامات وصافي األصول".

 .2إجمالي الوزن النسبي لفقرات السؤال رقم  7بلغت  %66.2وذلـ ألن تح يـ ادإفصـاا الكامـل ال
يتأتلى إال باالعت ار

بالبنود الن دية والمستح ة حتى تكتمل الداارة المالية.
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المعدة على أساس اإلستحقاق الكامل تعمل على توفير معلومات كافية عن
(س_ )6التقارير المالية ُ
األنشطة الحكومية
ت ـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج مبينــة فــي جــدول رق ـ ( )5.9والــذل يبــين آ ار أف ـراد عينــة

الد ارســة فــي الف ـرات المتلل ــة ب ـ (المعلومــات عــن األنشــطة الحكوميــة) ويتبــين أن المتوســط الحســاب لي لجميـ

الف ـرات تســاول  3.84وهـي أكبــر مـن ال يمــة المتوسـطة المحايــدة ( )3واالنحـ ار

المليــارل يســاول0.551

والوزن النسبي يساول  %76.76وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة تسـاول
 15.209وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساول  9.18وال يمة االحتمالية تساول  0.000وهي أقل

المل لدة على أسا
من  0.05مما يدل على أن الت ارير المالية ُ
كافية عن األنشطة الحكومية عند مستوه داللة .  0.05
وحلي

التفصيلية وكيفية تمويلها ومده تلبيتها للمتطلبات الن دية.
تسجيل وت يي أصول الوحدة الحكومية كافة.

تنفيــذ االنش ــطة والبـ ـرامج وا هــار تكاليفه ــا الفلليـ ـة والم طط ــة
ومن ث إج ار الم ارنة بينها.

المتوسط الحسابي

1

ت ــوفر مللوم ــات ع ــن طبيل ــة االنش ــطة الحكومي ــة واتجاهاته ــا

االنحراف المعياري

4

تمويل أنشطتها وتلبية التزاماتها وتلهداتها.

الوزن النسبي

3

تــوفر مللومــات مفيــدة فــي ت يــي قــدرة الوحــدة الحكوميــة علــى

قيمة t

2

الفقرات

القيمة االحتمالية

1

جدول ()5.9
قرات المحرر الفرعي الثالث  /المعلومات عن األنشطة الحكومية

الترتيب

م

ادإستح ا الكامل تلمل على توفير مللومات

3.96

0.650

79.20

14.767

0.000

1

3.87

0.661

77.40

13.154

0.000

2

3.80

0.765

76.00

10.452

0.000

4

3.69

0.720

73.80

9.577

0.000

5

تســجيل ادإي ـرادات والمصــروفات واألصــول وال صــو وح ــو

الملكيـ ــة (األصـ ــول الصـ ــافية) فـ ــي دفت ـ ـ ار ألسـ ــتاذ اللـ ــا عنـ ــد

3.87

0.800

77.40

10.879

0.000

حصول النشاط االقتصادل ذات الصلة.

جميع الفقرات

3

0.000 15.209 76.76 0.551 3.84

قيمة  tالجدولية عند مستوه داللة "  "0.05و درجة حرية "  "11تساول 9.18

تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:

نصـ ـت عل ــى أن أس ــا
 .9جــــاءت الفقــــرة رقــــم  1بالترتيــــب رقــــم  1ب ــوزن نس ــبي  % 63.24والت ــي ّ
ادإس ــتح ا الكام ــل يس ــتطي ت ــوفير مللوم ـ و
ـات مفي ــدة ف ــي ت ي ــي ق ــدرة الوح ــدة الحكومي ــة عل ــى تموي ــل
أنشــطتها وتلبيــة التزاماتهــا وتلهّ ـداتها وتبـــرر الدراســـة ذل ـ بــأن قاامــة المركــز المــالي علــى أســا
ادإستح ا الكامل تسم باحتسا النس المالية للسيولة وتوزي النف ات وال درة التمويلية.

 .2إجمالي الوزن النسبي لفقرات السؤال رقم  6بلغت  %67.67وذل ألن الحصول على المللومات
و
ل
مالية وف الملايير الدولية.
الكافية عن األنشطة الحكومية ال يتأتى إال بت هار قواا ّ
94

تحليل جميع المحاور الفرعية للمحور الثاني :أساس اإلستحقاق الكامل ،وعالقته بإعداد موازنات لها
القدرة على تلبية متطلبات موازنة البرامج واألداء.

تـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج مبينــة فــي جــدول رقـ ( )5.10والــذل يبــين آ ار أفـراد عينــة

الدراسة في جمي المحاور الفرعية للمحور الثاني (أسـاس اإلسـتحقاق الكامـل وعالقتـه بإعـداد موازنـات لهـا

القــدرة علــى تلبيــة متطلبــات موازنــة البــرامج واألداء) ،ويتبــين أن المتوســط الحســاب لي لجمي ـ الف ـرات تســاول
 3.81وهـي أكبـر مـن ال يمـة المتوسـطة المحايـدة ( )3واالنحـ ار

المليـارل يسـاول  0.523والـوزن النسـبي

يســاول  %77.84وهــي أكبــر مــن الــوزن النســبي المحايــد "  " %60وقيمــة  tالمحســوبة تســاول17.043

وهــي أكبــر مــن قيمــة  tالجدوليــة والتــي تســاول  1.98و ال يمــة االحتماليــة تســاول  0.000وهــي أقــل مــن

 0.05مما يد ّل على أن ادإستح ا الكامل يساعد على إعداد موازنات لها ال درة على تلبية متطلبات موازنة
البرامج واألدا عند مستوه داللة .  0.05
جدول ()5.10
تحليل محاور المحور الثاني :أساس اإلستحقاق الكامل وعالقته بإعداد موازنات لها القدرة على تلبية متطلبات موازنة
البرامج واألداء.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

الترتيب

س 1المللومات ال زمة في ات اذ ال رار.

3.93

0.639

78.55

14.517

0.000

1

س 7تح ي ادإفصاا الكامل واللادل.

3.86

0.550

77.20

15.645

0.000

2

س 6المللومات عن األنشطة الحكومية.

3.84

0.551

76.76

15.209

0.000

3

3.89

0.523

77.84

17.043

0.000

الفقرات

م

جميع الفقرات

قيمة  tالجدولية عند مستوه داللة "  "0.05و درجة حرية "  "11تساول 9.18

تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:

 .9جـــاءت جميـــع أســـئلة محـــور متطلبـــات تلبيـــة موازنـــة البـــرامج واألداء بـــوزن نســـبي مرتفـــع وهـــو
 ،%66.64وتبرر الدراسة هـذه النتيجـة بـأن نحتـاج لن ـا محاسـبي يـوفر المللوم ِ
ـات ال زمـةا الت ـاذ
ال رار من

ل ادإفصاا الكامل واللـادل وتـوفير مللومـات حـول األنشـطة الحكوميـة المنفـذة وهـذا

يتواف م دراسة (عثمان .)2099
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 1.1.4نتائج اختبار المحور الثالث:

(س_ )6أساس اإلستحقاق الكامل ،وعالقته بتـوفير معلومـات مفيـدة تـؤدي إلـى تحقيـق العدالـة فـي توزيـع
العبء الضريبي.

تمت اإلجابة على هذا المحور من خالل سؤال واحد ،وهو(س_ )6و 6فقرات وكانت النتيجة كاآلتي:
مبينــة فــي جــدول رق ـ ( )5.11والــذل يبـ ّـين آ ار ا أف ـراد
ت ـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج ّ
عينة الدراسة في ف رات المحور الثال (أساس اإلستحقاق الكامل وعالقته بتوفير معلومات مفيدة تؤدي

إلــى تحقيــق العدالــة فــي توزيــع العــبء الضــريبي) ويتبــين أن المتوســط الحســاب لي لجمي ـ الف ـرات تســاول
 3.79وهــي أكب ــر م ــن ال يم ــة المتوس ــطة المحايــدة ( )3واالنحــ ار

الملي ــارل يس ــاول  0.616وال ــوزن

النس ـ ــبي يس ـ ــاول  %75.89وه ـ ــي أكب ـ ــر م ـ ــن ال ـ ــوزن النس ـ ــبي المحاي ـ ــد "  " %60وقيم ـ ــة  tالمحس ـ ــوبة
تساول 12.902وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساول  9.18وال يمة االحتمالية تسـاول 0.000
المل لدة على أسـا
وهي أقل من  0.05مما يدل على أن الت ارير المالية ُ
تح ي اللدالة في توزي الل ال ريبي عند مستوه داللة .  0.05

ادإسـتح ا الكامـل تسـاعد علـى

تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:

نصت على أن أسا
 .1جا ت الف رة رقم  1من المحور الثال بأعلى وزن نسبي وهو  %64والتي ّ
ـزود المسـت دمين بالمللومـات الكافيـة عـن حجـ ادإيـرادات ال ـريبية المسـتح ة
ادإستح ا الكامل ي ّ
والم بو ــة وذل ـ ألن أســا

والمستحقة للدفع خالل الفترة.

ادإســتح ا الكامــل يعتــرف بــاإليرادات الضــريبية المقبوضــة نقــد ا

 .2جا ت الف رة رقم  7من المحور الثال

بأقل وزن نسبي وهـو  ،%63م ارنـة ببـاقي الف ـرات ولكنـ
ادإسـتح ا الكامـل يـ ّزود

نصـت علـى أن أسـا
ابي ألن وزن النسبي أكبر من  %60والتـي ّ
إيج ّ
المســت دمين وأصــحا ا ال ـرار بالمللومــات الكافيــة حــول تُلــديل النسـ ال ـريبية التــي يجـ علــى
المكلل ِ
حتى تتم ّك ان الحكومة من تحسـين اجـ ْودة ـدماتها وتبـرر
دفلها سوا بالزيادة أو الن
ُ
الملـ لدة وفـ أســا ادإســتح ا الكامــل ال ت هــر تُلــديل
الدراســة تلـ النتيجـة بـأن الت ــارير الماليــة ُ
النس

ال ريبية بشكل مباشـر ولكنهـا تـ دل إلـى تلـديل النسـ

ـ ـ ل احتسـ ــا

ال ريبي.

بلـ ــض الملـ ــادالت ومـ ــن ث ـ ـ تلـ ــديل النس ـ ـ
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ال ـريبية بالزيـادة أو الـن

مـن

ال ـ ـريبية وف ـ ـ ملـ ــادالت ِ
الل ـ ـ ْ

جدول ()5.11

تحليل ف رات المحور الثال

 /أساس اإلستحقاق الكامل ،وعالقته بتوفير معلومات مفيدة تؤدي إلى تحقيق العدالة في
توزيع العبء الضريبي.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

الترتيب

ـزود المس ـ ــت دمون بالمللوم ـ ــات الكافي ـ ــة ع ـ ــن حجـ ـ ـ
 9تـ ـ ّ
ادإيرادات ال ريبية المستح ة والم بو ة.

4.00

0.711

80.00

14.071

0.000

1

ـزود المسـ ــت دمين بالمللومـ ــات الكافيـ ــة عـ ــن النـ ــاتج
 2تـ ـ ّ
المحلّي ادإجمالي الح ي ي.

3.82

0.770

76.40

10.644

0.000

3

3.84

0.775

76.80

10.841

0.000

2

3.71

0.756

74.20

9.391

0.000

6

3.78

0.811

75.60

9.614

0.000

4

الفقرات

م

ـزود المس ــت دمين بالمللوم ــات الكافي ــة ع ــن الحص ــة
 3تـ ّ
ال ريبية الفللية لكل قطاع وعدد أفراده المكلفين.
زود المس ــت دمين بمل ــدالت توزيـ ـ اللـ ـ
 4تـ ـ ّ
سنويا.
قطاعاته
على المكلفين با ت
ّ

ال ـ ـريبي

ـزود المســت دمين بالمللومــات الكافيــة عــن ادإي ـرادات
 5تـ ّ
ال ريبية التي من الممكن تح ي ها.

تزود المست دمين وأصحا ا ال رار بالمللومات الكافيـة
ّ
حول تُلديل النس ال ريبية التي يج علـى المكلـ
3.65
6
حتـى تـتمكن الحكومـة
دفلها سـوا بالزيـادة أو الـن
ودة دماتها.
من تحسين اج ْ
ـزود المســت دمين بالمللومــات الكافيــة حــول األنشــطة
تـ ّ

تمولهـ ـ ـ ــا االقتطاعـ ـ ـ ــات 3.76
 7وال ـ ـ ـ ــدمات الحكوميـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي ّ

0.857

0.767

73.00

75.20

7.583

9.909

0.000

0.000

ال ريبية.

جميع الفقرات

0.000 12.902 75.89 0.616 3.79
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7

5

 1.1.1اختبار المحور الرابع:

(أساس اإلستحقاق الكامل وعالقته بتحقيق العدالة االجتماعية في توزيع تكاليف الخدمات العامة).

وال تبار هذا المحور ت ّ جم إجابات عن أربلة متغيرات فرعية على صيغة أسالة وهي كاةتي:
المعــدة علــى أســاس اإلســتحقاق تســاعد فــي عمليــات
(س_ )3المعلومــات التــي توفرهــا التقــارير الماليــة ُ
المقارنة.

تـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج مبينــة فــي جــدول رقـ ( )5.12والــذل يبــين آ ار أفـراد عينــة

المعــدة علــى أســاس اإلســتحقاق
الد ارســة فــي الف ـرات المتلل ــة بـ ـ (المعلومــات التــي توفرهــا التقــارير الماليــة ُ
تســاعد فــي عمليــات المقارنــة) ،ويتبــين أن المتوســط الحســابي لجميـ الف ـرات تســاول  3.87وهــي أكبــر مــن
ال يمة المتوسطة المحايدة ( )3واالنح ار

المليارل يساول  0.586والوزن النسبي يساول  %77.30وهي

أكب ــر م ــن ال ــوزن النس ــبي المحاي ــد "  " %60وقيم ــة  tالمحس ــوبة تس ــاول  14.749وه ــي أكب ــر م ــن قيم ــة t

الجدوليــة والتــي تســاول  9.18وال يمــة االحتماليــة تســاول  0.000وهــي أقــل مــن  0.05ممــا يــدل علــى أن

المل لدة على أسا
المللومات التي توفرها الت ارير المالية ُ
داللة .  0.05

ادإستح ا تساعد في عمليات الم ارنة عند مستوه

جدول ()5.12
المعدة على أساس اإلستحقاق تساعد في
تحليل ف رات المحور الفرعي األول /المعلومات التي توفرها التقارير المالية ُ
عمليات المقارنة.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

تساعد في م ارنة الت ارير الماليـة ال ـا

قيمة t

واأل يرة.

القيمة االحتمالية

تســاعد فــي إج ـ ار م ارنــات ماليــة بــين الســنة الحاليــة

الترتيب

م

1

الفقرات

4.06

0.679

81.20

15.612

0.000

1

بالدولـة مـ

 2ت ـ ــارير مشـ ــابهة وذل ـ ـ بنـ ــا علـ ــى اسـ ــت دا أسـ ــا

0.000

2

3.84

0.748

76.80

11.225

3.83

0.726

76.60

11.440

0.000

3

3.73

0.802

74.60

9.100

0.000

4

موحد.

3
4

تس ـ ــاعد ف ـ ــي اس ـ ــتيلا

وم ارن ـ ــة وتحلي ـ ــل المللوم ـ ــات

المحاسبية باست دا أسالي

التحليل المالي.

تلرض المللومات المحاسبية بشكل و
ـال مـن التشـوي
والت ليل وتكون سهلة الفه من مة الترتي .
جميع الفقرات

0.000 14.749 77.30 0.586 3.87
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تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:

نصـت علـى أن الت ـارير الماليـة
 .9جاءت الفقرة رقم  1بالترتيـب رقـم  1بـوزن نسـبي  % 61.24والتـي ّ
المل ـ لدة وف ـ أســا ادإســتح ا الكامــل تســاعد فــي إج ـ ار م ارنــات ماليــة بــين الســنة الحاليــة واأل ي ـرة
ُ
وتبرر الدراسة ذل بأن الفصل بين السنوات من أه المحددات التي تساعد في عمليات الم ارنة بين

السنوات حتى ال يحد

تدا ل في المللومات حي

أو إيرادات كما في الفقرة رقم  1من السؤال رقم .1

يت تحميل كل سنة بما ي صها من مصروفات

 .2إجمــالي الــوزن النســبي لفقـرات السـؤال رقــم  3بلغــت  %66.3وذلـ ألن عمليــات م ارنــة البيانــات
و
المالية ال تت إال بت ِ
مالية لكل فترة مالية بشكل مست ل بحي تمكن من الم ارنة.
هار قواا ا
المعدة على أساس اإلسـتحقاق هـي معلومـات الزمـة فـي
(س_ )14المعلومات التي توفرها التقارير المالية ُ
تحقيق المساءلة.
تـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج مبينــة فــي جــدول رقـ ( )5.13والــذل يبــين آ ار أفـراد عينــة

المعدة على أساس اإلسـتحقاق هـي
الدراسة في الف رات المتلل ة ب ـ (المعلومات التي توفرها التقارير المالية ُ
معلومــات الزمــة فــي تحقيــق المســاءلة) ويتبــين أن المتوســط الحســاب لي لجميـ الف ـرات تســاول  3.80وهــي
الملي ــارل يس ــاول  0.586وال ــوزن النس ــبي يسـ ــاول

أكب ــر م ــن ال يم ــة المتوس ــطة المحاي ــدة ( )3واالنحـ ـ ار

 %76.00وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسـوبة تسـاول  13.651وهـي أكبـر

من قيمة  tالجدولية والتـي تسـاول  9.18وال يمـة االحتماليـة تسـاول  0.000وهـي أقـل مـن  0.05ممـا يـدل

المل لدة على أسا
على أن المللومات التي توفرها الت ارير المالية ُ
المسا لة عند مستوه داللة .  0.05

ادإستح ا هي مللومات الزمة في تح ي

جدول ()5.13
المعدة على أساس اإلستحقاق هي معلومات
تحليل ف رات المحور الفرعي الثاني  /المعلومات التي توفرها التقارير المالية ُ
الزمة في تحقيق المساءلة.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

الترتيب

3.85

0.730

77.00

11.645

0.00

1

ـزود المس ـ ـ ــت دمين بالمللوم ـ ـ ــات الكافي ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن األدا
 2تـ ـ ـ ّ
الحكومي ومس ولياتها تجاه المجتم .

3.82

0.730

76.40

11.233

0.00

2

ـزود المس ـ ــت دمين بالمللومـ ــات الكافي ـ ــة بادإي ـ ــاحات
 3تـ ـ ّ
التفصيلية المرف ة بالت ارير المالية السنوية.

3.74

0.799

74.80

9.259

0.00

4

ـزود المس ــت دمين بالمللوم ــات الكافي ــة ل دم ــة أه ــدا
 4تـ ّ

3.79

0.715

75.80

11.051

0.00

3

م

1

الفقرات

تفص عن نسبة إنفاقها على ال طاعات الم تلفة حس

األقسا مما ي دل لتحديد التجاوزات في المصروفات.
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المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

الفقرات

الرقابة ادإدارية والمالية.
جميع الفقرات

0.586 3.80

76.00

13.651

0.00
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تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:

نص ـت علــى أن الت ــارير الماليــة
 .9جــاءت الفقــرة رقــم  1بالترتيــب رقــم  1بــوزن نســبي  % 66والتــي ّ
الملـ ـ لدة وفـ ـ أس ــا ادإس ــتح ا الكام ــل تفصـ ـ ع ــن نس ــبة إنفاقه ــا عل ــى ال طاع ــات الم تلف ــة حسـ ـ
ُ
األقسا مما ي دل لتحديد التجاوزات فـي المصـروفات وتبـرر الدراسـة ذلـ بـأن تحديـد قيمـة النف ـات

الحكوميــة الفلليـة ـ ل الفتـرة مــن ـ ل قاامــة األدا المــالي حسـ
يســاعد أصــحا

الت ســي الــو يفي أو االقتصــادل

المصــال علــى م ارنــة البيانــات الماليــة م ـ الموازنــات الم طــط لهــا وم ـ الســنوات

الســاب ة ممــا يســاعد فــي تحديــد التجــاوزات وبالتــالي إصــدار قـ اررات

ــبط النف ــات وهــذا يتفــق مــع

 .2إجمـالي الـوزن النسـبي لفقـرات السـؤال رقـم  14بلغـت %67؛ وذلـ

ألن المعلومـات الزمـة فـي تحقيـق

السؤال رقم  2في المحور األول.

المساءلة تت بل لدة محددات من أهمها :تحديد التجـاوزات واصـدار ت ـارير ماليـة سـنوية للمسـت دمين

ـز مــن ال ـواا الماليــة ومــزودة بت ريــر دوااــر
مرف ـ فيهــا ادإي ــاحات الماليــة التــي تشــكل جــز ا ال يتجـ أ
الرقابة ادإدارية والمالية.

المعـدة وفـق أسـاس اإلسـتحقاق الكامـل تُـوفر معلومـات دقيقـ اة حـول
(س_ )11التقارير الماليـة الحكوميـة ُ
تكاليف الخدمات العامة.
ت ـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج مبينــة فــي جــدول رق ـ ( )5.14والــذل يبــين آ ار أف ـراد عينــة

المعــدة وفــق أســاس اإلســتحقاق الكامــل تــوفر
الد ارســة فــي الف ـرات المتلل ــة ب ـ (التقــارير الماليــة الحكوميــة ُ
معلومات دقيقة حول تكاليف الخدمات العامة) ويتبين أن المتوسط الحسـاب لي لجميـ الف ـرات تسـاول 3.85
وهي أكبر من ال يمة المتوسـطة المحايـدة ( )3واالنحـ ار

المليـارل يسـاول  0.628والـوزن النسـبي يسـاول

 %76.95وهــي أكبــر مــن الــوزن النســبي المحايــد "  " %60وقيمــة  tالمحســوبة تســاول  13.505وهــي

أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساول  9.18وال يمة االحتماليـة تسـاول  0.000وهـي أقـل مـن  0.05ممـا
يــدل علــى أن الت ــارير الماليــة الحكوميــة المل ـ لدة وف ـ أســا ادإســتح ا الكامــل تــوفر مللومـ و
ـات دقي ــة حــول
ُ
تكالي ال دمات اللامة عند مستوه داللة .  0.05
111

جدول ()5.14
المعدة وفق أساس اإلستحقاق الكامل ،توفر معلومات دقيق اة
 /التقارير المالية الحكومية ُ

تحليل ف رات المحور الفرعي الثال

حول تكاليف الخدمات العامة.

اللامة في الوقت المناس

والم ا .

المتوسط الحسابي

تـزود المسـت دمين بالمللومـات الكافيـة حـول ال ـدمات

االنحراف المعياري

التكالي

الح ي ية لل دمات اللامة.

الوزن النسبي

تمك ـ ــن المس ـ ــت دمين م ـ ــن تحدي ـ ــد نص ـ ــي

الف ـ ــرد م ـ ــن

قيمة t

3

اللامة بشكل دقي .

القيمة االحتمالية

2

تساعد في إعداد ت ديرات الموازنـة ال اصـة بال ـدمات

الترتيب

م

1

الفقرات

3.97

0.731

79.40

13.268

0.000

1

3.82

0.770

76.40

10.644

0.000

3

3.77

0.851

75.40

9.047

0.000

4

ت ــزود المس ــت دمين بالمللوم ــات الكافي ــة ح ــول التكلف ــة
4

الح ي ي ـ ــة لل ـ ــدمات الم دم ـ ــة وادإيـ ـ ـراد الفللـ ـ ـي لـ ـ ــتل

3.83

0.739

76.60

0.000

11.227

ال دمات.
0.628 3.85

جميع الفقرات

76.95

13.505

2

0.000
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تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:

 .9جاءت الفقـرة رقـم  1بالترتيـب رقـم  1بـوزن نسـبي  % 63.4والتـي نصـت علـى أن الت ـارير الماليـة
الملـ لدة وفـ أســا ادإســتح ا الكامــل تســاعد فــي إعــداد ت ــديرات الموازنــة ال اصــة بال ــدمات اللامــة
ُ
و
بشكل دقي وبالتـالي تـوفر مللومـات دقي ـة حـول تكـالي ال ـدمات اللامـة وتبـرر الدراسـة ذلـ بـأن
بنا الموازنات طب ا ألسا

مبنيـة
ادإستح ا الكامل يمكن الم تصين من إعداد موازنـات شـب دقي ـة ّ

على مللومات مالية ُمفص عنها بشكل عادل.
 .2إجمــالي الــوزن النســبي لفق ـرات الس ـؤال رقــم  14بلغــت  ،%76.95وذل ـ ألن المعلومــات الدقيقــة
حـــول تكــــاليف الخــــدمات العامــــة ت ــت بل ــدة متطلب ــات م ــن أهمه ــا :إع ــداد موازن ــات دقي ــة وتزوي ــد
المســت دمين بالمللومــات الكافيــة حــول ال ــدمات الم دمــة بمــا يشــمل تكاليفهــا وادإيـرادات الـوارد منهــا

وم ــا تـ ـ تغطيتـ ـ م ــن الحكوم ــة فيم ــا يـ ـ دل ذلـ ـ لزي ــادة الـ ـرابط التك ــافلي م ــا ب ــين الحكوم ــة الحا ــنة

للمســت دمين والمســت دمين أنفس ـ ِه وهــذا المطل ـ
ملالجة هذا المطل .
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ال يتح ـ إال بتطبي ـ أســا

محاســبي يســتطي

تحليـــل جميـــع المحـــاور الفرعيـــة للمحـــور الرابـــع :أســـاس اإلســـتحقاق الكامـــل ،وعالقتـــه بتحقيـــق العدالـــة

االجتماعية في توزيع تكاليف الخدمات العامة.

تـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج مبينــة فــي جــدول رقـ ( )5.15والــذل يبــين آ ار أفـراد عينــة

الد ارســة فــي جمي ـ المحــاور الفرعيــة للمحــور ال ارب ـ ( أســاس اإلســتحقاق الكامــل وعالقتــه بتحقيــق العدالــة
االجتماعية في توزيع تكاليف الخدمات العامة ) ويتبين أن المتوسط الحساب لي لجمي الف رات تساول3.84

المليــارل يسـاول  0.532والــوزن النســبي يســاول

وهـي أكبــر مــن ال يمــة المتوسـطة المحايــدة ( )3واالنحـ ار

 %76.75وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة تساول  15.754وهي أكبر

من قيمة  tالجدولية والتـي تسـاول  9.18وال يمـة االحتماليـة تسـاول  0.000وهـي أقـل مـن  0.05ممـا يـد ّل
علـى أن أســا ادإســتح ا الكامــل يســاعد فــي تح يـ اللدالـة االجتماعيــة فــي توزيـ تكــالي ال ــدمات اللامــة
عند مستوه داللة .  0.05

جدول ()5.15
تحليل ف رات المحور الراب  /أساس اإلستحقاق الكامل ،وعالقته بتحقيق العدالة االجتماعية في توزيع تكاليف الخدمات
العامة.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

س3

المعـدة علـى
المعلومات التي توفرها التقارير المالية ُ
أساس اإلستحقاق تساعد في عمليات المقارنة.

الترتيب

م

الفقرات

77.30

14.749

0.000

1

0.586 3.87

المعـدة علـى
المعلومات التي توفرها التقارير المالية ُ
س 14أساس اإلسـتحقاق هـي معلومـات الزمـة فـي تحقيـق 0.586 3.80

76.00

13.651

0.000

المساءلة.

المعــــدة وفــــق أســــاس
التقــــارير الماليــــة الحكوميــــة ُ

س 11اإلســــتحقاق الكامــــل تــــوفر معلومــــات دقيقــــ اة حــــول 0.628 3.85

76.95

13.505

0.000

تكاليف الخدمات العامة.

جميع المحاور

3.84

0.532

76.75

15.754

3

2

0.000

قيمة  tالجدولية عند مستوه داللة "  "0.05و درجة حرية "  "11تساول 9.18

تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:

 .9جاءت جميـع أسـئلة محـور تحقيـق العدالـة االجتماعيـة فـي توزيـع تكـاليف الخـدمات العامـة بـوزن
نسبي مرتفع وهو  ،%76.75وتبرر الدراسة ذل باعتبار أن توزي تكالي

ال ـدمات اللامـة ال تـت

إال بتوفير ت ارير مالية قابلة للم ارنة م الموازنات الم ططة لها والفااـدة المرجـوة مـن هـذه ال ـدمات

وأي ــا دقــة المللومــات المفص ـ عنهــا ت ـ دل لس ـ مة المللومــات المفص ـ عنهــا وأي ــا تســاعد فــي
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المســا لة المجتمليــة والم سســية والتش ـريلية والدا ليــة وذل ـ مــن ـ ل م ارنــة المللومــات المفص ـ
عنها ومده تأثيرها على المجتم .

 1.1.7تحليل فقرات المحور الخامس :أساس اإلستحقاق الكامل

تـ اســت دا ا تبــار  tلللينــة الواحــدة والنتــااج مبينــة فــي جــدول رق ـ ( )5.16والــذل يبــين آ ار أفـراد عينــة

الد ارســة ف ــي ف ـرات المح ــور ال ــام

(أســـاس اإلســـتحقاق الكامـــل) ويتب ــين أن المتوســط الحس ــابي لجميـ ـ

المليـارل يسـاول0.582

الف رات تساول  3.83وهي أكبر مـن ال يمـة المتوسـطة المحايـدة ( )3واالنحـ ار

وال ــوزن النس ــبي يس ــاول  %76.69وه ــي أكب ــر م ــن ال ــوزن النس ــبي المحاي ــد "  " %60وقيم ــة  tالمحس ــوبة

تساول  14.341وهـي أكبـر مـن قيمـة  tالجدوليـة والتـي تسـاول  1.98وال يمـة االحتماليـة تسـاول 0.000
وهي أقل من  0.05مما يدل على ان أسا ادإسـتح ا الكامـل يـوفر مللوم و
ـات تسـاعد فـي قيـا م شـرات

األدا المالي وادإدارل ويسـتطي تحديـد وقيـا

المـوارد الماليـة المتاحـة " ادإيـرادات الكليـة واجمـالي األصـول

ويلمــل علــى زيــادة المســتوه الملرفــي ألف ـراد المجتم ـ والمشــرعين بمــا يتلل ـ بالو ـ المــالي واالقتصــادل

الحكومي عند مستوه داللة .  0.05
جدول ()5.16

تحليل ف رات المحور ال ام  :أساس اإلستحقاق الكامل.

5
7

المتوسط الحسابي

4

المـ ـوارد المالي ــة المتاحـ ــة " ادإيـ ـرادات الكلي ــة واجمـ ــالي

االنحراف المعياري

3

أس ـ ــا

ادإس ـ ــتح ا الكام ـ ــل يس ـ ــتطي تحدي ـ ــد وقي ـ ــا

قيا

م شرات األدا المالي وادإدارل.

الوزن النسبي

2

أســا

ادإســتح ا الكامــل يــوفر مللومـ و
ـات تســاعد فــي

ومطلوباته ــا وموجوداته ــا الن دي ــة وغي ــر الن دي ــة بش ــكل
و
عادل.

قيمة t

1

أسا

ادإسـتح ا الكامـل بتمكانـ إثبـات ح ـو الدولـة

القيمة االحتمالية

م

4.01

0.689

80.20

14.660

0.000

1

3.98

0.666

79.60

14.707

0.000

2

3.89

0.737

77.80

12.074

0.000

األصول".
أسا

ادإستح ا الكامل يلمـل علـى إ هـار التكـالي

الفللية للموارد المتاحة " تكالي

ادإيرادات من النف ات

3.82

0.716

76.40

11.452

0.000

الحكومية " .
أسا

ادإستح ا الكامل يلمـل علـى إ هـار التكـالي

الكلي ـ ــة " المدفوع ـ ــة والمس ـ ــتح ة " للبـ ـ ـرامج وال ـ ــدمات

3.94

0.694

78.80

13.551

أســا

فـ ـ ــي توزي ـ ـ ـ الل ـ ـ ـ

ال ـ ـ ـريبي مـ ـ ــن ـ ـ ـ ل تحديـ ـ ــد

3.66

113

0.879

73.20

7.511

4

7

0.000

3

0.000

8

الحكومية.

ادإســتح ا الكامــل يلمــل علــى تح ي ـ اللدالــة

الترتيب

الف رات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

الف رات

االحتياج ــات الفلليـ ـة المطلوب ــة م ــن المكلف ــين لتغطيـ ــة
ال دمات الحكومية.

6

6

3

ادإســتح ا الكامــل يلمــل علــى قيــا

أســا

التكــالي

الح ي ي ــة لل ــدمات الحكومي ــة وادإفص ــاا عنه ــا بش ــكل

3.70

0.893

74.00

7.836

0.000

عادل.
أسـ ــا

ادإسـ ــتح ا الكامـ ــل يلمـ ــل علـ ــى زيـ ــادة وعـ ــي

من

ل إ هار ال يمة الح ي ة.

أســا

ادإســتح ا الكامــل يلمــل علــى زيــادة المســتوه

المكلفــين بال يمــة الفللي ـة لل ــدمات الحكوميــة الم دمــة

الملرف ـ ــي لألفـ ـ ـراد المجتمـ ـ ـ والمش ـ ــرعين بم ـ ــا يتللـ ـ ـ

بالو

3.66

3.85

0.867

0.845

73.20

77.00

7.611

10.055

0.000

0.000

المالي واالقتصادل الحكومي.

جمي الف رات

3.83

0.582

76.69

14.341

7

9

5

0.000

قيمة  tالجدولية عند مستوه داللة "  "0.05و درجة حرية "  "11تساول 9.18

تبرر الدراسة النتائج السابقة كما يلي:

 .9جاءت جميع أسئلة محور أساس اإلسـتحقاق الكامـل بـوزن نسـبي مرتفـع وهـو  ،%76.69وتبـرر
الدراسة ذل باعتبار أن الن ا المحاسبي ال اا على أسا
الت ارير المالية بلك

باقي األس

ادإستح ا الكامل بتمكان تح ي أهدا

المحاسبية التي عجزت عن تح ي هذه األهدا

وهذا يتف م

(دراسة بريكماند  )9181وأي ا م (وشاا  )2008دراسة (عثمان .)2099

 .2جــاءت الفقــرة رقــم  1مــن المحــور الخــامس بالترتيــب رقــم  1بــأعلى وزن نســبي  ،%64.2والتــي
نصـت علــى أن أسـا

ادإســتح ا بتمكانـ إثبــات ح ــو الدولـة ومطلوباتهــا وموجوداتهـا الن ديــة وغيــر

الن دية بشكل عادل تبرر الدراسة تل النتيجة بأن النظم المحاسبية التي تعتمد أسـاس اإلسـتحقاق
الكامل تظهر التقارير المالية األربعـة ،وهـي المركـز المـالي بمـا يشـمله مـن حقـوق الدولـة ،وقائمـة

األداء ،وقائمة التدفقات المالية ،واإليضاحات المرفقة التي تشكل جزء ا ال يتج أزُ من القوائم الماليـة،
وذل حسب المعايير الدولية الخاصة بالقطا العام.

 .3جاءت الفقرة رقم  2من المحور الخامس بالترتيب رقم  2بوزن نسبي  ،%63.7والتي نصت على
أن أسا

ادإستح ا الكامـل يـوفر مللومـات تسـاعد فـي قيـا

م شـرات األدا المـالي وادإدارل تبـرر

الدراسة تل النتيجة بأن قياس النسـب الماليـة ومؤشـرات األداء بتـوفر المعلومـات الكافيـة ،وهـذا ال

يكتمل إال بوجود تقارير كافية حول هذع البيانات.
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 .4جاءت الفقرة رقم  6من المحور الخامس بالترتيب رقـم  3بأقـل وزن نسـبي بالنسـبة لبـاقي الفقـرات
وبنســبة إيجابيــة وهــي  %63.2والتــي نصــت علــى أن أســا

ادإســتح ا الكامــل يلمــل علــى زيــادة

وعــي المكلفــين بال يمــة الفللي ـة لل ــدمات الحكوميــة الم دمــة مــن ـ ل إ هــار ال يمــة الح ي ــة تبــرر

الدراسـة تلـ النتيجــة بـأن زيـادة وعـي المكلفــين ال يـت إال بمراجلـة الت ـارير الماليــة الصـادرة ومـن ثـ
ملرفة حج ال دمات التي ت دمها الحكومة وبالتالي ت دير موق
يزيد من وعي المكلفـين حيـ

الحكومة من ال دمات الم دمة ممـا

إِ لن  ،%63.2مـن أفـراد اللينـة صـادقوا علـى ذلـ إلـى أن  %17.6لـم

يتفقوا على ذل  ،وتعتقـد الدراسـة بـأن سـب

ذلـ عـد إلمـا تلـ الفاـة بالصـورة الكاملـة لفوااـد أسـا

ادإستح ا الكامل.

 .5جاءت جميع أسئلة محور استخدام أساس اإلستحقاق الكامل بوزن نسبي مرتفع وهو ،%76.69
وتبرر الدراسة ذل بمـده اقتنـاع أفـراد اللينـة مـن المحاسـبين والمت صصـين بمـده الحاجـة السـت دا

أســا

جديــد يلبــي حاجــات المجتم ـ والحكومــة مــن حي ـ

الحاجات المتطورة ألفراد المجتمـ

الحاجــة للمللومــات وذل ـ بمــا يتواف ـ م ـ

إذ أصـبحنا نتلامـل مـ شـلو متللمـة تطالـ

عن الح اا لكي ت تن بما تساه ب وتدفل من أجل الحكومة.
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باألسـبا

وتبحـ

المبحث الثاني
مناقشة اختبار فرضيات الدراسة

 5.2.9نتااج ا تبار الفر ية الرايسة األولى.
 5.2.2نتااج ا تبار الفر ية الرايسة الثانية.
 5.2.3مل

نتااج الدراسة وتوصياتها والدراسات الم ترحة
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المقدمة:
في

و المشكلة التي تحدثت عنهـا الد ارسـة وبينتهـا سـاب ا واألهـدا

الوصول إليها من
تتشل

التـي تسـلى إلـى تح ي هـا وتحـاول

فـِت لن الد ارسـة تطـرا فر ـياتها وذلـ مـن ـ ل فر ـية رايسـة ومـن ثـ

ل هذا البحـ

لفر يات أربلة فرعية شملت جمي األهدا

والمشاكل وهي كما يلي:

 1.2مناقشة اختبار فرضيات الدراسة:
 1.2.1نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى:

ال توجــد عالقــة بــين اســتخدام أســاس اإلســتحقاق الكامــل فــي النظــام المحاســبي الحكــومي وتحقيــق أهــداف

التقـارير الماليــة؛ حســب المعيــار رقـم 1مــن معــايير المحاســبة الحكوميـة الدوليــة عنــد مســتوى داللــة(4،41
≤.)α

وينبثق من الفرضية الرئيسة عدة فرضيات فرعية ،وهي:

 1.2.1.1الفرضية الفرعية األولى:

ال توجد عالقة بين استخدام أساس اإلسـتحقاق الكامـل فـي النظـام المحاسـبي الحكـومي ،وبـين تحقيـق

الكفاءة في تخصيص الموارد المتاحة عند مستوى داللة (.)α≤ 4،41
تـ اســت دا ا تبــار بيرســون دإيجــاد الل قــة بــين اســت دا أســا

الحكومي وبين تح ي الكفا ة في ت صي

ادإســتح ا الكامــل فــي الن ــا المحاســبي

الموارد المتاحـة عنـد مسـتوه داللـة ( )α ≤ 0 05وتبـين النتـااج

فــي جــدول رق ـ ( )5.17أن قيمــة ملامــل االرتبــاط يســاول  0.701وهــو أكبــر مــن قيمــة  rالجدوليــة والتــي
تســاول  0.915وال يمــة االحتماليــة  0.000تســاول وهــي أقــل مــن  0.05ممــا يــد ّل علــى وجــود ع قــة بــين
است دا أسا ادإستح ا الكامل في الن ا المحاسبي الحكـومي وبـين تح يـ الكفـا ة فـي ت صـي المـوارد

المتاحة عند مستوه داللة (.)α≤ 0 05
جدول ()5.17
معامل االرتباط بين استخدام أساس اإلستحقاق الكامل في النظام المحاسبي الحكومي ،وبين تحقيق الكفاءة في تخصيص
الموارد المتاحة عند مستوى داللة (.)α≤ 4،41

توفر المللومات
المحور

ادإحصا ات

أساس

ملامل

اإلستحقاق
الكامل في النظام
المحاسبي
الحكومي

ال زمة ل يا
األدا الحكومي

االرتباط
ال يمة

االحتمالية
حج اللينة

توفر المللومات
التي تلمل على

إعداد ن ا
يطور

بط النف ات

محاسبة

الحكومية

التكالي

رس ال طط
االستراتيجية

تحقيق الكفاءة
في تخصيص

ذات الل قة

الموارد المتاحة

0.486

0.571

0.557

0.689

0.709

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100

100

100

100

100

قيمة  rالجدولية عند مستوه داللة  0.05ودرجة حرية " "18تساول 0.915
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يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة ذات داللــة إحصــائية ،بــين تطبيــق أســاس

اإلستحقاق الكامل ،وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد المتاحة تبرر الدراسة هذع النتيجة كاآلتي:
 .9ج ــودة م رج ــات أل ن ــا تلتم ــد عل ــى ج ــودة الم ــد
م رجات جيدة إِ ْذ إِ لن الن ا الذل يست د أسا

المحاســبية التــي ت ـ

جدي ــد تك ــون

ت فالن ــا ال ــذل يلتم ــد عل ــى أس ــا

ادإستح ا الكامل بتمكان ادإفصاا عن جميـ البيانـات

الســنة الماليــة بشــكل كــا و بمــا يمكــن المســت دمين مــن ت يــي األدا الحكــومي مــن

ل توفير مللومات كلية مفيدة في ت يي أدا المنشأة بالنسبة لتكالي

منط ي ومتواف والملايير المتلار عليها حي

ت هر تكالي

ال دمة والكفا ة وادإنجازات وهـذا

ال دمة الم دمة كاملة سوا المدفوعة ن ـدا

والمستح ة للدف كما جا في المثال البسيط صفحة  74في الفصل الثالث من هذع الدراسة.

 .2وأي ا يمكن المست دمين من الحصول علـى المللومـات التـي تلمـل علـى

ـبط النف ـات الحكوميـة وذلـ

مــن ـ ل تفليــل دور الرقابــة اللمليــات المحاســبية مــن ـ ل سـ مة ادإفصــاا الكامــل ِإ ْذ يســاعد هــذا فــي
تحديد حج التكالي

الحكوميـة لل ـدمات الم دمـة وحجـ ادإيـرادات التـي تغطـي هـذه النف ـة ومـدل الفااـدة

اللاادة على ٍّ
كل من الحكومة والمواطن هذا يمكن أصحاب القرار من ضبط النفقات ،واعـادة النظـر فـي
التكاليف ويرف م دار جودة ال دمة الم دمة.

أوجه الصرف حيث يتم تُعديلها بما يخف
 .3إذ يمكــن ال ــاامين علــى الن ــا المحاســبي مــن تطــوير ن ــا محاســبة التكــالي
تكالي

ال دمات الحكومية المنفذة والفللية ومن

وذل ـ مــن ـ ل قيــا

ل الفصل بين النف ات الجارية والنف ات الرأسمالية.

 .4ت حـ ـ الد ارس ــة بأنن ــا نس ــتطي رسـ ـ ال ط ــط االس ــتراتيجية ذات الل ق ــة بتح يـ ـ كف ــا ة ت ص ــي
المتاحة وذل من
و
مالية تحتول على ك لل الموجودات والمطلوبات.
قواا ا
 .5إجمــالي ملامــل االرتبــاط الحتســا الل قــة بــين اســت دا أســا

المـ ـوارد

ل توفير معلومات حول مصادر الموارد المالية واستخداماتها وذلـ عبـر إصـدار

ت صي

المـوارد المتاحـة بلغـت  0.705وهـي أكبـر مـن  0.915وتبـرر الد ارسـة تلـ النتيجـة ادإيجابيـة

التي تتواف م المحاكاة البسيطة التي أجرتهـا الد ارسـة

أسا

بلكـ

ادإســتح ا الكامــل وتح ي ـ الكفــا ة فــي

 72حيـ

ادإستح ا الكامل يهت بتوفير جمي المللومات ال زمة لحسـا
األســا

تواف ـت مـ التحليـل ادإحصـااي بِـ ل
أن
كفـا ة التكـالي

الن ــدل الــذل اســتطاع تــوفير مللومــات تســاعد فــي احتســا

تـوفير المللومـات ال زمـة الحتسـا

تكـالي

وكفـا ة ادإيـرادات
ول ـ يســتط

كفــا ة التكــالي

ادإيـرادات ألن الن ـا المحاسـبي ال ـاا علـى األسـا

ُي ا ِهر قاامـة األدا المـالي ف ـط وال يسـتطي ادإفصـاا عـن المركـز المـالي وأي ـا بسـب
الن دل لميرادات المستح ة المصروفات المستح ة وبالتالي ال يمكن قيا كفا ة إدارة التكالي

الن ــدل

تجاهـل األسـا

بطري ة عادلة إال بجم المللومات الكاملة حول الو

محاسبي قادر على

المالي الحكومي وهذا ال يت إال باست دا أسـا

بط وملالجة وادارة هذه المن ومة.
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في الدولـة

 1.2.1.2الفرضية الفرعية الثانية:

ال توجد عالقة بين استخدام أسـاس اإلسـتحقاق الكامـل فـي النظـام المحاسـبي الحكـومي ،وبـين إعـداد

موازنات لها القدرة على تلبية متطلبات موازنة البرامج واألداء عند مستوى داللة (.)α≤ 4،41
تـ اســت دا ا تبــار بيرســون دإيجــاد الل قــة بــين اســت دا أســا

ادإســتح ا الكامــل فــي الن ــا المحاســبي

الحكــومي وبــين إعــداد موازنــات لهــا ال ــدرة علــى تلبيــة متطلبــات موازنــة الب ـرامج واألدا عنــد مســتوه داللــة
( )α ≤ 0 05وتبين النتااج في جدول رق ( )5.18أن قيمة ملامل االرتباط يساول  0.705وهو أكبر من
قيمــة  rالجدوليــة والتــي تســاول  0.915وال يمــة االحتماليــة تســاول 0.000وهــي أقــل مــن  0.05ممــا يــدل
على وجود ع قة بين است دا أسا

ادإستح ا الكامل فـي الن ـا المحاسـبي الحكـومي وبـين إعـداد موازنـات

لها ال درة على تلبية متطلبات موازنة البرامج واألدا عند مستوه داللة (.)α≤ 0 05

جدول ()5.18
معامل االرتباط بين استخدام أساس اإلستحقاق الكامل في النظام المحاسبي الحكومي ،وبين إعداد موازنات لها القدرة على
تلبية متطلبات موازنة البرامج واألداء عند مستوى داللة (.)α≤ 4،41
تح ي

توفير مللومات

ادإفصاا

كافية عن

الكامل

األنشطة

واللادل

الحكومية

0.738

0.571

0.591

0.705

0.000

0.000

0.000

0.000

100

100

100

100

توفير المللومات
ادإحصا ات

المحور

ال زمة في ات اذ
ال رار

ملامل
أساس اإلستحقاق
الكامل في النظام

المحاسبي الحكومي

االرتباط
ال يمة
االحتمالية
حج اللينة

إعداد موازنات لها القدرة
على تلبية متطلبات

موازنة البرامج واألداء

قيمة  rالجدولية عند مستوه داللة  0.05ودرجة حرية " "18تساول 0.915

يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة ذات داللــة إحصــائية ،بــين تطبيــق أســاس

اإلســتحقاق الكامــل ،وبــين إعــداد موازنــات لهــا القــدرة علــى تلبيــة متطلبــات موازنــة الب ـرامج ،واألداء ،وتبــرر

الدراسة هذع النتيجة كاآلتي:

 .9تطبي موازنة البرامج واألدا يحتاج للدة عوامل يج

توافرها في الن ـا منهـا :ادإفصـاا الكامـل واللـادل

ع ــن األنش ــطة الحكومي ــة وت ــوفير المللوم ــات ال زم ــة الت ــاذ ال ـ ـرار وه ــذا ال ي ــت إال باس ــت دا أس ــا

ادإســتح ا الكام ــل ال ــذل يس ــتطي تلبيــة متطلب ــات تطبيــ موازن ــة الب ـرامج واألدا
(عثمان .)2099

 .2يســاعد أســا

وه ــذا يتفــ مـ ـ د ارس ــة

ادإســتح ا فــي تلبيــة متطلبــات موازنــة البـرامج واالدا مــن خــالل مبــدأ اســتقاللية الســنوات،

والدقة والواقعية في عر

البيانات المالية.
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 1.2.1.3الفرضية الفرعية الثالثة:

ال توجد عالقة بـين اسـتخدام أسـاس اإلسـتحقاق الكامـل فـي النظـام المحاسـبي الحكـومي ،وبـين تـوفير

معلومات مفيدة تؤدي إلى تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي عند مستوى داللة (.)α≤ 4،41
ت ـ اســت دا ا تبــار بيرســون دإيجــاد الل قــة بــين اســت دا أســا

ادإســتح ا الكامــل فــي الن ــا المحاســبي
ال ـريبي عنـد مسـتوه داللـة

الحكومي وبين توفير مللومات مفيدة تـ دل إلـى تح يـ اللدالـة فـي توزيـ اللـ

( )α≤ 0 05وتبين النتااج في جدول رق ( )5.19أن قيمة ملامل االرتبـاط يسـاول  0.701وهـو اكبـر مـن
قيمــة  rالجدوليــة والتــي تســاول  0.915وال يمــة االحتماليــة تســاول  0.000وهــي أقــل مــن  0.05ممــا يــدل
على وجود ع قة بين است دا أسا

ادإستح ا الكامل في الن ا المحاسبي الحكومي وبين توفير مللومات

مفيدة ت دل إلى تح ي اللدالة في توزي الل

ال ريبي عند مستوه داللة (.)α ≤ 0 05

جدول ()5.19
معامل االرتباط بين استخدام أساس اإلستحقاق الكامل في النظام المحاسبي الحكومي ،وبين توفير معلومات مفيدة تؤدي
إلى تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي عند مستوى داللة (.)α≤ 4،41

توفير معلومات مفيدة تؤدي إلى تحقيق العدالة في توزيع

ادإحصا ات

المحور
أساس اإلستحقاق الكامل في النظام
المحاسبي الحكومي

العبء الضريبي

ملامل االرتباط

0.701

ال يمة االحتمالية

0.000

حج اللينة

100

قيمة  rالجدولية عند مستوه داللة  0.05ودرجة حرية " "18تساول 0.915

يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة ذات داللــة إحصــائية ،بــين تطبيــق أســاس

اإلستحقاق الكامل وبين تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي وتبرر الدراسة هذع النتيجة كاآلتي:

 .1تح ي ـ اللدالــة مــن توزي ـ الل ـ
يتحملها المكل

إذ أثبتت الدراسة بأن أسا

وبيـان عدالــة توزيلـ

الل

ال ـريبي ال تتح ـ إال بس ـ مة احتســا

نســبة الل ـ

ادإسـتح ا الكامـل يسـتطي احتسـا

ال ـريبي التــي

نسـبة اللـ

ال ـريبي

وهــذا مــا اتفـ عليـ أفـراد اللينــة وكــذل المثــال البســيط التــي أ هــرت إمكانيــة قيــا

ال ريبي واعتدال الن ا ال ريبي في توزي الل

الن ــدل ملــا بغــض الن ــر عــن المبــال المفرو ــة م ـ ا ــت

باست دا أسـا

ادإسـتح ا الكامـل واألسـا

قيمــة النس ـ

ال رار إِ ْذ إِ لن تلديل الن

ال ريبية بنا على نتااج األسا

سببها إال باست دا أسا

ادإستح ا الكامل الذل لدي ال درة على إ هار النسـ

فجوة في عدالة الل

ال ريبي ولن تتح

أهدا

وهــذا ي ـ ثر علــى أصــحا

الن دل لن ي ثر في عدالة التوزي

بل ستب ى

الفلليـة لللـ

ال ـريبي

إص ا الـن

المفروض وبيان مده اعتدال الن ا ال ريبي بصورة صادقة بحي

ال ـريبية المنشـودة ولـن يـتل اكتشـا
ي ثر على أصحا

ال رار مـن حيـ

التُلــديل وادإص ـ ا مراجعــة ص رقــم  67لمتابعــة اختبــار توزيــع العــبء الضــريبي حســب األســاس النقــدي وأســاس
اإلستحقاق.
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 1.2.1.4الفرضية الفرعية الرابعة:

ال توجد عالقة بـين اسـتخدام أسـاس اإلسـتحقاق الكامـل فـي النظـام المحاسـبي الحكـومي ،وبـين تحقيـق

العدالة االجتماعية في توزيع تكاليف الخدمات العامة عند مستوى داللة (.)α≤ 4،41
تـ اســت دا ا تبــار بيرســون دإيجــاد الل قــة بــين اســت دا أســا
الحكومي وبين تح ي اللدالة االجتماعية في توزي تكالي

ادإســتح ا الكامــل فــي الن ــا المحاســبي

ال دمات اللامة عند مستوه داللة ()α ≤0 05

وتب ــين النت ــااج ف ــي ج ــدول رقـ ـ ( )5.20أن قيم ــة ملام ــل االرتب ــاط يس ــاول  0.828وه ــو أكب ــر م ــن قيم ــة r

الجدوليــة والتــي تســاول  0.915وال يمــة االحتماليــة تســاول  0.000وهــي أقــل مــن  0.05ممــا يــدل علــى
وجــود ع قــة بــين اســت دا أســا
االجتماعية في توزي تكالي

ادإســتح ا الكامــل فــي الن ــا المحاســبي الحكــومي وبــين تح ي ـ اللدالــة

ال دمات اللامة عند مستوه داللة (. )α ≤ 0 05

جدول ()5.20
معامل االرتباط بين استخدام أساس اإلستحقاق الكامل في النظام المحاسبي الحكومي ،وبين تحقيق العدالة االجتماعية في
توزيع تكاليف الخدمات العامة عند مستوى داللة (.)α≤ 4،41

المحور

ادإحصا ات
ملامل

أساس اإلستحقاق الكامل
في النظام المحاسبي
الحكومي

االرتباط
ال يمة
االحتمالية

عمليات
الم ارنة

مللومات الزمة
في تح ي

توفر مللومات دقي ة
حول تكالي

تحقيق العدالة
االجتماعية في توزيع

المسا لة

ال دمات اللامة

تكاليف الخدمات العامة

0.701

0.772

0.729

0.828

0.000

0.000

0.000

0.000

100

100

100

100

حج اللينة

قيمة  rالجدولية عند مستوه داللة  0.05ودرجة حرية " "18تساول 0.915

يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة ذات داللــة إحصــائية ،بــين تطبيــق أســاس

اإلستحقاق الكامل ،وبين تحقيق العدالة االجتماعية في توزيع تكاليف الخدمات العامة ،وتبرر الدراسـة هـذع

النتيجة كاآلتي:

 .9باعتبار أن توزي تكالي

ال دمات اللامة ال تت إال بتوفير ت ارير مالية قابلة للم ارنة م الموازنـات

المرجوة من هذه ال دمات وأي ا دقّة المللومات المفصـ ِ عنهـا والتـي بـدورها
الم ططة لها والفاادة
ّ
ت دل لس مة المللومات المفص عنها وأي ا تساعد في المسا لة المجتملية والم سسية والتشريلية
والدا لية وذل من

ل م ارنة المللومات المفص عنها ومده تأثيرها على المجتمـ

م ما ذكره ( بريكماند .)9118
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وهـذا يتفـ

اختبار الفرضية الرئيسة األولى:

ال توجد عالقة بين استخدام أساس اإلستحقاق الكامل في النظام المحاسبي الحكومي ،وتحقيق أهداف

التقارير المالية_ حسب المعيار رقم  1من معايير المحاسـبة الحكوميـة الدوليـة عنـد مسـتوى داللـة (4،41
≤ .)α

تـ اســت دا ا تبــار بيرســون دإيجــاد الل قــة بــين اســت دا أســا
الحكــومي وبــين تح يـ أهــدا

عنــد مســتوه داللــة (≤ 0 05

الت ــارير الماليــة حسـ

ادإســتح ا الكامــل فــي الن ــا المحاســبي

المليــار رقـ  9مــن ملــايير المحاســبة الحكوميــة الدوليــة

 )αوتبــين النتــااج فــي جــدول رق ـ ( )32أن قيمــة ملامــل االرتبــاط يســاول

 0.825وهــو أكبــر مــن قيمــة  rالجدوليــة والتــي تســاول  0.915وال يمــة االحتماليــة تسـاول  0.000وهــي
ادإســتح ا الكامــل فــي الن ــا المحاســبي

أقــل مــن  0.05ممــا يــد ّل علــى وجــود ع قــة بــين اســت دا أســا
الحكومي وبين تح ي أهدا الت ارير المالية حس المليار رق  9من ملايير المحاسبة الحكومية الدولية عند
مستوه داللة (.)α ≤ 0 05
جدول ()5.21
معامل االرتباط بين استخدام أساس اإلستحقاق الكامل في النظام المحاسبي الحكومي ،وبين تحقيق أهداف التقارير المالية
حسب المعيار رقم  1من معايير المحاسبة الحكومية الدولية عند مستوى داللة (.)α≤ 4،41
المحور

تحقيق أهداف التقارير المالية حسب المعيار رقم  1من معايير

ادإحصا ات

المحاسبة الحكومية الدولية

ملامل االرتباط
أساس اإلستحقاق الكامل في النظام
المحاسبي الحكومي

0.825

ال يمة

0.000

االحتمالية

100

حج اللينة
قيمة  rالجدولية عند مستوه داللة  0.05ودرجة حرية " "18تساول 0.915

ـاء علــى االختبــارات الســابقة؛ فـِإن نتيجــة تحليــل قائمــة االستقصــاء أكــدت باإلجمــا بــين جميــع أفـراد
بنـ ا
العينة بأن هنا عالقة إيجابية بين استخدام أساس اإلسـتحقاق الكامـل ،وتحقيـق أهـداف التقـارير الماليـة

حسب الفقرة رقم  11من المعيار رقم  1من المعايير المحاسبية الخاصة بالقطا العام وهي كاآلتي:
 .1توفير المللومات المفيدة للملية ات اذ ال رار.

 .2توفير مللومات حول مصادر وتوزي واست دامات الموارد المالية.

 .3توفير مللومات حول كيفية تمويل المنشأة ألنشطتها وتلبيتها لمتطلباتها الن دية .

 .4توفير مللومات مفيدة في ت يي قدرة المنشأة على تمويل أنشطتها وتلبية التزاماتها وتلهداتها.
 .1توفير مللومات حول الو

المالي للمنشأة والتغيرات فيها.

 .7توفير مللومات كلية مفيدة في ت يي أدا المنشأة بالنسبة لتكالي
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ال دمة والكفا ة وادإنجازات .

 .6ت و بتوفير المللومات المفيدة في التنب بمستوه الموارد المطلوبة لللمليـات المسـتمرة والمـوارد التـي
يمكن توليدها من

ل اللمليات المستمرة والم اطر المرتبطة بذل .

 .6تــوفير مللومــات حــول إذا مــا ت ـ الحصــول علــى الم ـوارد واســت دامها وف ــا للموازنــة الت ديريــة الملتمــدة
قانونيا.

 .3توفير مللومات حول إذا ما ت الحصول على الموارد واست دامها وف ـا للمتطلبـات ال انونيـة والتلاقديـة
بما فيها الحدود المالية التي ت لها سلطات التشري المناسبة.

ولتحقيق األهداف سـابقة الـذكر يجـب أن تتـوفر البيانـات الماليـة التاليـة فـي التقـارير الماليـة الحكوميـة وذلـ

حسب الفقرة رقم  21من المعيار رقم  1من معايير المحاسبة الدولية الخاصة بالقطا العام:
 .1األصول.

 .2االلتزامات.

 .3صافي األصول | ح و الملكية.
 .4ادإيراد.

 .1المصاري .

 .7التغيرات األ ره في صافي األصول  /ح و الملكية.
 .6التدف ات الن دية.

وتتوفر هذع البيانات عند استخدام أسـاس اإلسـتحقاق الكامـل الـذي بـدورع يفصـح عـن البنـود السـابقة بمـا
يحقق األهداف المرجوة.
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 1.2.2نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α ≤ 4،41بــين متوســط اســتجابات المبحــوثين

حول استخدام أساس اإلستحقاق الكامل ،بـدالا مـن األسـاس النقـدي فـي النظـام المحاسـبي الحكـومي ،وأثـرع

على التقارير المالية تعـزى للمتغيـرات الشخصية(المسـمى الـوظيفي ،والمؤهـل العلمـي ،والتخصـص العلمـي،

وسنوات الخدمة).

ويتفر من هذع الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

 .9ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 4،41بين متوسط استجابات المبحوثين حـول
استخدام أساس اإلستحقاق الكامل بدالا من األساس النقدي في النظام المحاسـبي الحكـومي ،وأثـرع علـى
التقارير المالية تعزى إلى المسمى الوظيفي.

ت ـ اســت دا ا تبــار تحليــل التبــاين األحــادل ال تبــار الفــرو بــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول

است دا أسا

ادإستح ا الكامل بـدال مـن األسـا

الن ـد فـي الن ـا المحاسـبي الحكـومي وأثـره علـى الت ـارير

المسمى الو يفي عند مسـتوه ( )α ≤ 0 05والنتـااج مبينـة فـي جـدول رقـ ( )5.22والـذل
المالية تلزه إلى
ّ
يبــين أن قيمــة  Fالمحســوبة لجمي ـ المحــاور مجتملــة تســاول  0.777وهــي أقــل مــن قيمــة  Fالجدوليــة والتــي

تساول  3.01كما أن ال يمة االحتمالية لجمي المحاور تساول  0.462وهي أكبر من  0.05مما يدل علـى
عــد وجــود فــرو بــين متوســطات اســتجابات المبح ـوثين حــول اســت دا أســا

األســا

ادإســتح ا الكامــل بــدال مــن

الن ــد فــي الن ــا المحاســبي الحكــومي وأث ـره علــى الت ــارير الماليــة تلــزه إلــى المســمى الــو يفي عنــد

مستوه (.)α ≤ 0 05

تبرر الدراسة توافق جميع المستويات الوظيفية داخل أفراد العينة ،وذل حسب عدة عوامل مـن وجهـة نظـر

الدراسة ،من أهمها:

 .9عيو األسا

الن دل وما تلاني جمي المستويات الو يفية دا ل الـو ازرة علـى حـد سـوا حيـ

تبـين

للدراســة خــالل لقــاء مــع مــدير عــام دائــرة الحســابات فــي وزارة الماليــة مــده الحاجــة لوجــود أســا
يســتطي احتســا

الروات ـ

المســتح ة للمــو فين وادإفصــاا عنهــا بطري ــة تــوفر الوقــت والجهــد وهــذه

المشكلة هرت بلد تلسر الحكومة عن دف الروات بشكل ن دل مما أده لتفاق المشكلة وبزوغ آراء
أل الســااِ اد بــين جميـ أفـراد اللينــة مــن
تنــادي بتطبيــق أســاس يلبــي التطــورات الجديــدة وهــذا كــان الـر ا
نف المستوه الو يفي.
 .2تفاق المبال ال ريبية والتكالي
ال راا

التي يدفلها أفراد المجتم

مما دفله على البح

عن أسبا

هـذه

والغرامات والرسو ولم يتمكن القـائمون علـى النظـام المحاسـبي مـن تبريـر تلـ الضـرائب

والرسوم بمـا ي نـ األفـراد بمـده حاجـة الحكومـة أو حجـ تكـالي
االلت از المتوج

على كل فرد ليساه بم دار ال دمة التي يتل اها.
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ال ـدمات الم دمـة للمجتمـ

ومـده

جدول ()5.22
نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام أساس

اإلستحقاق الكامل ،بدالا من األساس النقدي في النظام المحاسبي الحكومي ،وأثرع على التقارير المالية تعزى إلى المسمى
الوظيفي عند مستوى (.)α ≤ 4،41
مصدر التباين

المحور

مجموع

درجة

متوسط

المربلات

الحرية

المربلات

بين المجموعات

0.436

2

0.218

دا ل المجموعات

20.059

97

0.207

المجموع

20.495

99

بين المجموعات

0.389

2

0.194

وع قتـ ـ بتع ــداد موازن ــات له ــا ال ــدرة عل ــى دا ل المجموعات

26.739

97

0.276

المجموع

27.128

99

بين المجموعات

0.751

2

0.375

وع قتـ بتــوفير مللومـات مفيــدة تـ دل إلــى دا ل المجموعات

36.772

97

0.379

المجموع

37.523

99

بين المجموعات

0.910

2

0.455

وع قتـ ـ بتح يـ ـ اللدال ــة االجتماعي ــة فـــي دا ل المجموعات

27.067

97

0.279

المجموع

27.977

99

بين المجموعات

0.255

2

0.128

دا ل المجموعات

33.263

97

0.343

المجموع

33.518

99

بين المجموعات

0.336

2

0.168

دا ل المجموعات

20.974

97

0.216

المجموع

21.310

99

المحــور األول :أســا

ادإســتح ا الكامــل

وع قت ـ ـ بتح ي ـ ـ الكفـ ــا ة فـ ــي ت صـ ــي
الموارد المتاحة.
المحور الثـاني :أسـا

ادإسـتح ا الكامـل

تلبية متطلبات موازنة البرامج واألدا .
المحور الثال  :أسـا

ادإسـتح ا الكامـل

تح ي اللدالة في توزي الل

المحــور ال اربـ  :أســا
توزي تكالي

ال ريبي.

ادإســتح ا الكامــل

ال دمات اللامة.

المحـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـ ــام  :أسـ ـ ـ ــا
الكامل.

جمي محاور االستبانة.

ادإسـ ـ ـ ــتح ا

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "36 ،2ومستوى داللة  4.41تساوي 3.43
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قيمة

"" F

ال يمة

االحتمالية

0.353 1.054

0.497 0.705

0.375 0.990

0.201 1.631

0.690 0.372

0.462 0.777

1.2.2.1

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α ≤ 4،41بـين متوسـط اسـتجابات المبحـوثين

حول استخدام أساس اإلستحقاق الكامل بدالا مـن األسـاس النقـدي فـي النظـام المحاسـبي الحكـومي ،وأثـرع
على التقارير المالية تعزى إلى المؤهل العلمي.

ت ـ اســت دا ا تبــار تحليــل التبــاين األحــادل ال تبــار الفــرو بــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول
ادإستح ا الكامل بدال من األسا

است دا أسا

الن دل في الن ا المحاسبي الحكومي وأثره علـى الت ـارير

الماليــة تلــزه إلــى الم هــل الللمــي عنــد مســتوه ( )α ≤ 0 05والنتــااج مبينــة فــي جــدول رقـ ( )5.23والــذل
يبــين أن قيمــة  Fالمحســوبة لجمي ـ المحــاور مجتملــة تســاول  0.054وهــي أقــل مــن قيمــة  Fالجدولي ـة والتــي

تســاول  3.01كمــا أن ال يمــة االحتماليــة لجمي ـ المحــاور تســاول  0.148وهــي أكبــر مــن  0.05ممــا يــدل

على عد وجود فرو بين متوسطات استجابات المبحوثين حول است دا أسـا
األسا

ادإسـتح ا الكامـل بـدال مـن

الن د في الن ا المحاسبي الحكومي وأثره على الت ارير المالية تلزه إلى الم هل الللمي عنـد مسـتوه

(.)α ≤ 0 05

جدول ()5.23
نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام أساس

اإلستحقاق الكامل بدالا من األساس النقدي في النظام المحاسبي الحكومي ،وأثرع على التقارير المالية تعزى إلى المؤهل
العلمي عند مستوى ()α ≤ 4،41

مصدر التباين

المحور

مجموع

درجة

متوسط

المربلات

الحرية

المربلات

بين المجموعات

0.013

2

0.006

الكام ـ ــل وع قتـ ـ ـ بتح يـ ـ ـ الكف ـ ــا ة ف ـ ــي دا ل المجموعات

20.482

97

0.211

المجموع

20.495

99

بين المجموعات

0.052

2

0.026

دا ل المجموعات

27.076

97

0.279

المجموع

27.128

99

بين المجموعات

1.274

2

0.637

دا ل المجموعات

36.249

97

0.374

المجموع

37.523

99

بين المجموعات

0.018

2

0.009

دا ل المجموعات

27.959

97

0.288

المجموع

27.977

99

المح ـ ـ ـ ـ ــور األول :أس ـ ـ ـ ـ ــا
ت صي

ادإس ـ ـ ـ ـ ــتح ا

الموارد المتاحة.

المحـ ـ ـ ــور الثـ ـ ـ ــاني :أسـ ـ ـ ــا

ادإسـ ـ ـ ــتح ا

الكامـ ــل وع قت ـ ـ بتعـ ــداد موازنـ ــات لهـ ــا
ال درة على تلبية متطلبات موازنة البـرامج
واألدا .
المحـ ـ ـ ــور الثال ـ ـ ـ ـ  :أسـ ـ ـ ــا

ادإسـ ـ ـ ــتح ا

الكامــل وع قتـ بتــوفير مللومــات مفيــدة
تـ ـ ـ دل إل ـ ــى تح يـ ـ ـ اللدال ـ ــة ف ـ ــي توزيـ ـ ـ
الل

ال ريبي.

المح ـ ـ ـ ــور ال اربـ ـ ـ ـ ـ  :أس ـ ـ ـ ــا

ادإس ـ ـ ـ ــتح ا

الكامـ ـ ـ ـ ــل وع قت ـ ـ ـ ـ ـ بتح ي ـ ـ ـ ـ ـ اللدالـ ـ ـ ـ ــة
االجتماعيــة فــي توزي ـ تكــالي

اللامة.

ال ــدمات
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قيمة

"" F

ال يمة

االحتمالية

0.970 0.031

0.911 0.093

0.187 1.705

0.969 0.032

المحور
المحـ ـ ــور ال ـ ـ ــام  :أسـ ـ ــا

الكامل.

جمي محاور االستبانة.

مصدر التباين
ادإسـ ـ ــتح ا

مجموع

درجة

متوسط

المربلات

الحرية

المربلات

بين المجموعات

0.066

2

0.033

دا ل المجموعات

33.452

97

0.345

المجموع

33.518

99

بين المجموعات

0.024

2

0.012

دا ل المجموعات

21.287

97

0.219

المجموع

21.310

99

قيمة

"" F

ال يمة

االحتمالية

0.908 0.096

0.948 0.054

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "36 ،2ومستوى داللة  4.41تساوي 3.43

بناء على ما يلي:
تبرر الدراسة وجود توافق إيجابي بين جميع المؤهالت العلمية داخل أفراد العينة ا
 .9كل أفراد اللينة من حملة الشهادات الللمية من بكـالوريو فـأكثر وهـذا يلنـي بـأن جميـ أفـراد اللينـة
هـ ـ م ــن المتللم ــين وأص ــحا

علـ ـ مس ــب باألسـ ـ

باعتبار ملرفته بالمباد المحاسبية.

 .2حاجــة الحكومــة لتغيــر األســا

المحاس ــبية وآلي ــات احتس ــابها وافص ــاحها ول ــو

المحاســبي المســت د لــي

لهــا ع قــة بالم هــل الللمــي الــذل يمتلك ـ

مو ف ــو الحكوم ــة ب ــل نابل ــة م ــن المش ــاكل الت ــي تواجـ ـ جميـ ـ المـ ـ ه ت وجميـ ـ المس ــتويات ِإ ْذ إِ لن
إمكانيــة تطبيـ الن ــا المحاســبي الجديــد مــن حيـ

الم هــل الللمـ لي يلــز فــي بحـ
ولــي مــن حي ـ مــده تــأثير أســا
الت ارير المالية بلد تطبي أسا

المـ ه ت الللميــة

ادإســتح ا الكامــل فــي الت ــارير الماليــة الــذل ُيبنــى علــى هياــة
ادإستح ا الكامل.
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1.2.2.2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 4،41بين متوسط استجابات المبحوثين حـول

استخدام أسـاس اإلسـتحقاق الكامـل بـدالا مـن األسـاس النقـدي فـي النظـام المحاسـبي الحكـومي ،وأثـرع علـى
التقارير المالية تعزى إلى التخصص العلمي .

ت ـ اســت دا ا تبــار تحليــل التبــاين األحــادل ال تبــار الفــرو بــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول
است دا أسا

ادإستح ا الكامل بدال من األسا

المالية تلزه إلى الت ص

الن دل في الن ا المحاسبي الحكومي وأثره علـى الت ـارير

الللمي عند مستوه ( )α ≤ 0 05والنتااج مبينة في جدول رقـ ( )5.24والـذل

يبين أن قيمة  Fالمحسـوبة لجميـ المحـاور مجتملـة تسـاول  3.839وهـي hكبـر مـن قيمـة  Fالجدوليـة والتـي

تســاول  3.01كمــا أن ال يمــة االحتماليــة لجميـ المحــاور تســاول  0.025وهــي أقــل مــن  0.05ممــا يــدل
علــى وجــود فــرو بــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول اســت دا أســا

األســا

ادإســتح ا الكامــل بــدال مــن

الن ــد فــي الن ــا المحاســبي الحكــومي وأثـره علــى الت ــارير الماليــة تلــزه إلــى الت ص ـ

مستوه ( )α ≤0 05ويبين ا تبار شفي جدول رق ( )5.25أن الفرو بين فاـة الت صـ
وفاة الت ص

" اإلدارة " والفرو لصال فاة الت ص

" اإلدارة " وفاة الت ص

الللمــي عنــد

" المحاسـبة "

" المحاسبة " كما يوجد فرو بين فاة الت صـ

" المالية " ،والفرو لصال فاة الت ص

" المالية ".

بناء على ما يلي:
تبرر الدراسة عدم وجود توافق إيجابي بين التخصصات داخل أفراد العينة ا
ت صصــاته
بــين فه ـ أف ـراد اللينــة لمو ــوع البح ـ نــاب مــن ا ــت
 .9مــن الطبيلــي وجــود ا ــت
فأصــحا ت ص ـ المحاســبة وه ـ الفاــة األكبــر فــي أف ـراد اللينــة له ـ توج ـ ي م صــود نحــو اســت دا
أسـ ــا ادإسـ ــتح ا الكامـ ــل مـ ــن حي ـ ـ االهـ ــدا المرجـ ـ ّـوة من ـ ـ ومـ ــن جهـ ــة أ ـ ــره ف ـ ـِت لن أصـ ــحا
الت صصــات األ ــره ل ـ توج ـ ي غيــر م ص ـود وغيــر مــن
بدون الوعي لمزايا وعيو كل أسا محاسبي.

 .2الفروقات ادإحصـااية بـين أفـراد اللينـة فـي ت صـ
تشـــاب المرحلـ ــة األكاديميـــة لكليهمـ ــا مـــن حي ـ ـ
ادإحصااية بين ت ص

نحــو تغييــر األســا

المحاســبي المســت د

المحاسـبة والماليـة قليلـة ومت اربـة وهـذا نـاب مـن

الم ـ ـواد الد ارسـ ــية والم ـ ـواد المحاسـ ــبية بلك ـ ـ

المحاسبة والمالية وت ص

الفـ ــرو

ـر بـين المـواد
ادإدارة إِ ْذ إِ لن هنـا ا ت فـا كبي ا

الدراسية في الحياة األكاديمية ما بين الت صصـات الم تلفـة بغـض الن ـر عـن أعمـال ادإداريـين وان
كانوا يشغلون مناص

تنفذ أعمال محاسبية.
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جدول ()5.24
نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام أساس
اإلستحقاق الكامل بدالا من األساس النقدي في النظام المحاسبي الحكومي ،وأثرع على التقارير المالية تعزى إلى التخصص
العلمي عند مستوى (.)α ≤ 4،41

المحور
المح ـ ـ ـ ـ ــور األول :أس ـ ـ ـ ـ ــا

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

ال يمة

المربلات

الحرية

المربلات

"" F

االحتمالية

0.954

2

0.477

19.541

97

0.201

المجموع

20.495

99

بين المجموعات

3.109

2

1.555

24.018

97

0.248

المجموع

27.128

99

بين المجموعات

3.080

2

1.540

34.443

97

0.355

المجموع

37.523

99

بين المجموعات

1.515

2

0.758

26.462

97

0.273

المجموع

27.977

99

بين المجموعات

0.510

2

0.255

دا ل المجموعات

33.008

97

0.340

المجموع

33.518

99

بين المجموعات

1.563

2

0.781

دا ل المجموعات

19.747

97

0.204

المجموع

21.310

99

مصدر التباين
ادإس ـ ـ ـ ـ ــتح ا

بين المجموعات

الكام ـ ــل وع قتـ ـ ـ بتح يـ ـ ـ الكف ـ ــا ة ف ـ ــي دا ل المجموعات

الموارد المتاحة.

ت صي

المحـ ـ ـ ــور الثـ ـ ـ ــاني :أسـ ـ ـ ــا

ادإسـ ـ ـ ــتح ا

الكامـ ــل وع قت ـ ـ بتعـ ــداد موازنـ ــات لهـ ــا دا ل المجموعات

ال درة على تلبية متطلبات موازنة البـرامج

واألدا .
المحـ ـ ـ ــور الثال ـ ـ ـ ـ  :أسـ ـ ـ ــا

ادإسـ ـ ـ ــتح ا

الكامــل وع قت ـ بتــوفير مللومــات مفيــدة دا ل المجموعات

تـ ـ ـ دل إل ـ ــى تح يـ ـ ـ اللدال ـ ــة ف ـ ــي توزيـ ـ ـ
ال ريبي.

الل

المح ـ ـ ـ ــور ال اربـ ـ ـ ـ ـ  :أس ـ ـ ـ ــا

ادإس ـ ـ ـ ــتح ا

الكامـ ـ ـ ـ ــل وع قت ـ ـ ـ ـ ـ بتح ي ـ ـ ـ ـ ـ اللدالـ ـ ـ ـ ــة دا ل المجموعات

ال ــدمات

االجتماعيــة فــي توزي ـ تكــالي

اللامة.

المحـ ـ ــور ال ـ ـ ــام  :أسـ ـ ــا

الكامل.

ادإسـ ـ ــتح ا

جمي محاور االستبانة.

2.367

6.279

4.338

2.777

0.750

3.839

0.099

0.003

0.016

0.067

0.475

0.025

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "36 ،2ومستوى داللة  4.41تساوي 3.43

جدول ()5.25
اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير التخصص العلمي.
الفرق بين المتوسطات

محاسبة

محاسبة
إدارة

*-0.701

مالية

0.166

إدارة

مالية

*0.701

-0.166
*-0.867

*0.867
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 1.2.2.3ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ( )α <4،41بـــين متوســـط اســـتجابات

المبحــوثين حـــول اســـتخدام أســـاس اإلســـتحقاق الكامـــل بـــدالا مـــن األســـاس النقـــدي فـــي النظـــام المحاســـبي
الحكومي ،وأثرع على التقارير المالية تعزى إلى سنوات الخدمة.

ت ـ اســت دا ا تبــار تحليــل التبــاين األحــادل ال تبــار الفــرو بــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول
است دا أسا

الن دل في الن ا المحاسبي الحكومي وأثره علـى الت ـارير

ادإستح ا الكامل بدال من األسا

المالية تلزه إلى سنوات ال دمة عند مستوه ( )α < 0 05والنتااج مبينة في جدول رق ( )5.26والذل يبين
أن قيمــة  Fالمحســوبة لجميـ المحــاور مجتملــة تســاول 2.751وهــي أقــل مــن قيمــة  Fالجدوليــة والتــي تســاول
 3.01كما أن ال يمة االحتمالية لجمي المحاور تساول  0.061وهي اكبـر مـن  0.05ممـا يـدل علـى عـد
وجــود فــرو بــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول اســت دا أســا

ادإســتح ا الكامــل بــدال مــن األســا

الن د في الن ا المحاسبي الحكومي وأثره على الت ارير المالية تلزه إلى سـنوات ال دمـة عنـد مسـتوه (0 05

<  )αوهــذا يعنــي بــأن جميــع أفــراد العينــة مــن أصــحاب الخبــرة المختلفــة متفقــين علــى أهميــة األســاس
المحاسبي المقترح ،في تحقيق األهداف المرجوة.

جدول ()5.26

نتااج تحليل التباين األحادل ) (One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول است دا أسا
من األسا

الن د في الن ا المحاسبي الحكومي وأثره على الت ارير المالية تلزه إلى سنوات ال دمة عند مستوه ()α < 0 05
المحور

المحـ ـ ــور األول :أس ـ ــا

مصدر التباين

ادإسـ ـ ــتح ا الكامـ ـ ــل

وع قت بتح ي الكفـا ة فـي ت صـي

المتاحةز

المحـ ــور الثـ ــاني :أسـ ــا

المـوارد

ادإسـ ــتح ا الكامـ ــل

وع قتـ بتعــداد موازنــات لهــا ال ــدرة علــى تلبيــة
متطلبات موازنة البرامج واألدا .

المحـ ــور الثال ـ ـ  :أسـ ــا

ادإسـ ــتح ا الكامـ ــل

وع قت ـ ـ بتـ ــوفير مللومـ ــات مفيـ ــدة ت ـ ـ دل إلـ ــى

تح ي اللدالة في توزي الل
المح ـ ــور ال اربـ ـ ـ  :أس ـ ــا

ال ريبي

ادإس ـ ــتح ا الكام ـ ــل

وع قتـ بتح يـ اللدالـة االجتماعيـة فـي توزيـ

تكالي

ادإستح ا الكامل بدال

ال دمات اللامة.

المحور ال ام  :أسا

جمي محاور االستبانة.

ادإستح ا الكامل.

مجموع المربلات درجة الحرية متوسط المربلات

بين المجموعات

1.156

2

0.578

دا ل المجموعات

19.338

97

0.199

المجموع

20.495

99

بين المجموعات

0.777

2

0.389

دا ل المجموعات

26.350

97

0.272

المجموع

27.128

99

بين المجموعات

0.630

2

0.315

دا ل المجموعات

36.893

97

0.380

المجموع

37.523

99

بين المجموعات

1.919

2

0.959

دا ل المجموعات

26.059

97

0.269

المجموع

27.977

99

بين المجموعات

2.029

2

1.015

دا ل المجموعات

31.489

97

0.325

المجموع

33.518

99

بين المجموعات

1.144

2

0.572

دا ل المجموعات

20.166

97

0.208

المجموع

21.310

99
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قيمة

ال يمة

"" F

االحتمالية

2.900

0.060

1.431

0.828

3.571

3.125

2.751

0.244

0.440

0.032

0.048

0.069

1.2.3

ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها والدراسات المقترحة:

 5.2.3.1ملخص نتائج الدراسة:
الدراسة أه النتـااج التـي لُصـت إليهـا بطري ـة االست صـا والم ابلـة والتطبيـ ادإفت ار ـي والتـي

تل

ت ـ ّ ربطهــا بادإطــار الن ــرل والد ارســات الســاب ة التــي تناولــت الن ــا المحاســبي الحكــومي والت ــارير الماليــة
الحكوميــة فــي ضــوء مــا تقــدم ،ومــن خــالل التحلــيالت النظريــة والعمليــة يمكــن عــر أهــم النتــائج التــي

توصلت إليها الدراسة ،والتي كانت على النحو اآلتي:
 .9أســا ادإســتح ا يــوفر المللومـ ِ
ـات الكافي ـةا حــول البيانــات المحاســبية للوحــدة الحكوميــة وذل ـ عبــر
ال ـواا الماليــة التــي تُ ِ
فصـ عــن الن ــا المحاســبي بشــكل كــا و وعــادل ك اامــة المركــز المــالي وقاامــة
األدا

وقاامة التدف ات الن دية وادإي احات.

وي هــر أثرهــا ـ ل الفت ـرة التــي
 .2أســا ادإســتح ا الكامــل يفص ـ عــن جمي ـ اللمليــات المحاســبية ُ
تُفص عنها الميزانية بشكل مست ل عن السنوات الساب ة أو ال ح ة بحي يح مبدأ االست لية.
الملـ لدة علــى أســا ادإســتح ا المـوارد التــي تملكهــا الدولــة وايـرادات الفتـرة ممــا ُيمكـن
 .3ت هــر الميزانيــة ُ
ال اامين على الن ا المحاسبي من المفا لة بين الموارد المتاحة للدولة وكذل الت طيط للمست بل.

ادإسـتح ا الكامـل لهـا ال ـدرة

 .4الت ارير وال واا المالية التي ينتجها الن ا ُ المحاسبي الملد وف أسـا
على تلبية احتياجـات الجهـات التشـريلية والتنفيذيـة والرقابيـة لل يـا بالمهـا الموكلـة إليهـا مـن ـ ل
تمكين المست دمين من

ل التحليل المالي عبر األرقا الم ارنة واكتشا

االنحرافات عبر م ارنة

السنوات والموازنات م الت ارير المالية لم ح ة اةثار والنتااج المالية واالقتصادية واالجتماعية.
 .5تح يـ ـ ادإفص ــاا الكام ــل ف ــي الت ــارير المالي ــة الحكومي ــة ت ــوفر المللوم ــات ال زم ــة ف ــي قي ــا
الحكومي وبالتالي

بط النف ات مما يح

الكفا ة في ت صي

الموارد المتاحة.

األدا

 .6توفير المللومات الكافية للمليات الم ارنـة وال زمـة فـي تح يـ المسـا لة المجتملـة يسـاعد فـي تح يـ
اللادلة في توزي تكالي

ال دمات اللامة وهذا ما يوفره أسا

ادإستح ا الكامل.

المل ـ لدة وف ـ أســا
 .7تمكــن الت ــارير الماليــة ُ
لتلديل النسـ ال ـريبية بمـا يتوافـ مـ حاجـة الدولـة وقـدرات المكلّفـين وكـذل تحديـد المبـال الماليـة
ادإســتح ا الكامــل المســت دمين مــن تحديــد مــده الحاجــة

ال زمــة لتغطيــة ال ــدمات الم دمــة بمــا يتواف ـ م ـ حاجــة الدولــة وكــذل قــدرات األف ـراد بمــا يح ـ

االســتم اررية للوحــدة الحكوميــة ممــا ي ـ دل ل فــض مديونيــة الدولــة م ـ اللل ـ بــأن ك ـ مــن األســا
الن دل وأسا

ادإستح ا لهمـا ال ـدرة علـى احتسـا

الدقة بينهما لصال أسا

ادإستح ا الكامل.

نسـ

اللـ

ال ـريبي ولكـن بـت ت

مسـتوه

 .8تطبي ـ موازنــة الب ـرامج واألدا فــي الن ــا المحاســبي الحكــومي يحتــاج لوجــود ن ــا يــوفر المللومــات
الكافية عن األنشطة التي ت ـو بهـا وذلـ مـن ـ ل ت ـارير ماليـة تتصـ

في عرض البيانات المالية وكذل تح

مبدأ است لية السنوات المالية.
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بالدقـة والشـمولية والواقليـة

 5.2.3.2توصيات الدراسة:

بنــا علــى النتــااج التــي توصــلت إليهــا الد ارســة ف ـِت لن مــن أه ـ التوصــيات التــي تــدع التوج ـ نحــو تغييــر

األسا

جديد قادر على تلبية متطلبات المست دمين في الحصول على مللومات

المحاسبي المست د بأسا

الم ـوارد المتاحــة وفــي تح ي ـ اللدالــة فــي توزي ـ الل ـ

تســاعد فــي تح ي ـ الكفــا ة فــي ت صــي

وكذل في تح ي اللدالة في توزي تكالي

ال دمات اللامة وأي ا في تلبية متطلبـات تطبيـ موازنـة البـرامج

واألدا كاةتي:

 .9تطبي أسا

ادإستح ا الملـدل بـدال مـن األسـا

في إح ل الن ا الجديد ويرج ذل للدة أسبا
أ -أســا

الن ـدل وذلـ كمرحلـة تأسيسـية تأ ـذ مبـدأ التـدرج
منها:

ادإســتح ا الملــدل أســهل فــي التطبي ـ

الحكومية التي تتمحور في

 عنـ ــد نجـ ــاا تطبي ـ ـ أسـ ــا .2استحدا

إمكانــات هاالــة ويح ـ األهــدا

وال يتطل ـ

بط النف ات وال دمات.

ادإسـ ــتح ا الملـ ـ ّـدل تكـ ــون الطري ـ ـ سـ ــهلة نحـ ــو تطبي ـ ـ أسـ ــا

ادإستح ا الكامل من حي المحددات التكنولوجيا والم ه ت البشرية وال انونية.
داارة جديـدة فـي و ازرة الماليـة تكـون مسـ ولة عـن النسـ

ال ـريبية وكـذل تكـالي

اللامــة بادإســتفادة مــن البيانــات التــي توفرهــا الت ــارير الماليــة الملــدة وف ـ أســا
وذل لتح ي أعلـى مسـتوه مـن اللدالـة فـي توزيـ اللـ

في توزي تكالي

األســا

الن ــدل إلــى أســا

والتطــوير فــي و ازرة الماليــة للبــد فــي ادإش ـ ار
ادإســتح ا الملــدل ث ـ إلــى أســا

استراتيجية يت التح ير وادإعداد لها من

الجديد بلد أ ذ المواف ة التشريلية لها.

ال ـدمات

ادإســتح ا الكامــل

ال ـريبي وكـذل أعلـى مسـتوه مـن اللدالـة

ال دمات اللامة.

 .3إعــادة تفليــل داا ـرة البح ـ

ال ـريبي

علــى عمليــة االنت ــال مــن

ادإســتح ا الكامــل مــن ـ ل طــة

ل ورشات عمل ت و بها الداارة ث يت تطبي األسـا
الجديد.

 .4إعادة تأهيل وتدري مو في الو ازرة بما يواا ُ عمليةا التحول نحو األسا
 .5االتجاه نحو حوسبة الن ا المحاسبي الحكومي بما ي د ويسهل عملية االنت ال نحو تطبي األسـا
المحاسبي الجديد حي

إِ لن الن

المحوسبة تحول دون مواجهة صلوبات تطبي األسا

الجديد.

تكــون مرف ـ بهــا ادإي ــاحات والتفســيرات وذل ـ بلــد

 .6ن ْش ـر الت ــارير الماليــة كاملــة للجمهــور بحي ـ
تطبي األسا الجديد حتى تت اللملية المحاسـبية بشـكل تـا وبكامـل ادإفصـاا ممـا يح ـ األهـدا
المنشــودة مــن تطبي ـ األســا

الجديــد

وكذل تح ي اللدالة في توزي الل

 .7توحي ــد أسـ ـ

اصــة تح ي ـ اللدالــة مــن توزي ـ تكــالي

ال ريبي.

إع ــداد الموازن ــات والميزاني ــات وذلـ ـ لتح يـ ـ األه ــدا

كالم ارنة والتحليل.

 .8إعداد دليل حسابات جديد وموحد يتناس

م متطلبات تطبي أسا
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ال ــدمات اللامــة

المنش ــودة م ــن الت ــارير المالي ــة
ادإستح ا الكامل.

 5.2.3.3الدراسات المستقبلية المقترحة:

ت ترا الدراسة إج ار دراسات تساعد في تطبي أسا
 .9است دا ن

ادإستح ا الكامل من عدة اتجاهات وهي كاةتي:

المللومات المحاسبية في تطبي أسا

 .2ربط آلية إعداد الموازنات حس

أسا

ادإستح ا الكامل.

ادإستح ا الكامل وذل من

ل أسالي

المحاسبة ادإدارية

الحديثة.
 .3حوسبة الن

المحاسبية وأثرها على الن ا المحاسبي الجديد.

 .4اســت دا أســا

ادإســتح ا الملــدل بــدال مــن األســا

الن ــدل فــي الن ــا المحاســبي الحكــومي وأثـره

على الت ارير المالية.
 .5دراسة م ارنة للن

المحاسبية الحكومية وف األس

المحاسـبية الم تلفـة حسـ

الملـايير المحاسـبية

الدولية ال اصة بال طاع اللا .
 .6أثر تطبي ملايير المحاسبة الدولية في ال طاع اللا على جودة الرقابة الدا لية.
 .7مجــال تطبي ـ أدوات محاســبة المس ـ ولية وت يــي األدا فــي المحاســبة اللموميــة عنــد تطبي ـ الملــايير
الدولية للمحاسبة في ال طاع اللا .
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قائمة المراجع
 -القرآن الكريم.

 مراجع باللغة العربية: .9أبو حشيش

ليل عواد (" )2003إطار مقترح لترشيد تكلفـة الخدمـة فـي الوحـدات الحكوميـة فـي

المملكة األردنيـة الهاشـمية" ،المجلـة الللميـة للتجـارة والتمويـل -اللـدد الثـاني كليـة التجـارة جاملـة
طنطا مصر.
 .2االتحاد الدولي للمحاسبين ( )2002إصدا ارت معايير المحاسـبة الدوليـة فـي القطـا العـام الجـز
األول ترجمة جملية المجم اللربي للمحاسبين ال انونيين عمان.
 .3االتحــاد الــدولي للمحاســبين (" )2007إصـــدا ارت معـــايير المحاســـبة الدوليـــة فـــي القطـــا العـــام"
ترجمة جملية المجم اللربي للمحاسبين ال انونيين عمان.
 .4االتحاد الدولي للمحاسبين (" )2099إصدا ارت معايير المحاسبة الدولية في القطا العـام" ،الجـز
األول ترجمة جملية المجم اللربي للمحاسبين ال انونيين عمان.
 .5االتحاد الدولي للمحاسبين لجنة القطا العام ( )9113عمان.
 .6أحمرو (اسماعيل حسـين) (" )2003المحاسبة الحكومية مـن التقليـد إلـى الحداثـة" دار المسـيرة
عمان.
 .7الباشا عوني راغ

( " )2005سبل تفعيل دور الرقابة لضبط األداء المالي الخـاص بالمـدفوعات

العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية" ،دراسة ماجستير "غير منشورة" الجاملة ادإس مية بغزة.
 .8بريكماند.أ (" )9115المحاسـبة الحكوميـة الفعالـة" ترجمـة حسـن عبـد الـرحمن بـاح

()9111

مركز البحو والدراسات ادإدارية ملهد ادإدارة اللامة الرياض.
 .1بريكمان ــد.أ (" )9111المحاســــبة الحكوميــــة الفعالــــة" ،ترجم ــة حس ــن بـــاح
والدراسات ادإدارية.
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مرك ــز البحـــو

محمد الشـري

 .90توفي

(" )2003رؤية مستقبلية نحو المحاور الرئيسية لتطـوير بنـاء المعـايير

المحاسبية السعودية" ،مجلة ادإدارة اللامة ملهد ادإدارة اللامة اللدد 5سبتمبر الرياض.
 .99حجــازل محمــد أحمــد (" )9188اســـتخدام أســـاس اإلســـتحقاق فـــي المحاســـبة الحكوميـــة فـــي
األردن" رسالة ماجستير "غير منشورة" الجاملة األردنية عمان األردن.
 .92الحجــاول حســا (" )9111األصــول العلميــة والعمليــة فــي المحاســبة الحكوميــة" الناش ـر نف ـ
الم ل

عمان.

 .93حماد اكر ابراهي ( " )2006تطوير النظام المحاسبي الحكـومي فـي فلسـطين كأحـد متطلبـات
التنمية المستقبلية" م د لـمـﺆتمر تنمي ـ ـة وتﻄـري ـ ـر قﻄ ـ ـ ـاع غـ ـ ـﺰة الجاملة ادإس مية فلسطين.
 .94ال طي

وآ رون (" )2008أسس المالية العامة" دار واال للنشر عمان.

 .95ليــل عب ــد الوه ــا

( " )2009نمـــوذج مقتـــرح لقيـــاس كفـــاءة وفاعليـــة األداء فـــي الوحـــدات

الحكومية" أطروحة دكتوراه " غير منشورة " جاملة الزقازي

جمهورية مصر اللربية.

 .96زهيـ ـر شـ ـ ل (" )2094آفـــاق إصـــالح نظـــام المحاســـبة العموميـــة الجزائـــري الخـــاص بتنفيـــذ
العمليات المالية للدولة" ،أطروحة دكتوراه " غير منشورة " جاملة امحمد بوقرة الجزاار.
 .97س ـرايا محمــد (" )2003المحاســبة فــي قطــا الجمــار " ،دار الجاملــة الجديــدة ادإســكندرية -
جمهورية مصر اللربية.
 .98الســلبرل إب ـراهي عبــد موســي ( " )2007أثــر الــدليل المحاســبي لحســابات الدولــة علــى تركيــز
قياس المال الحكومي و أسس المحاسبة" ،مجلة الت ني المجلد اللشرون اللدد.2
 .91الســلطة الوطنيــة الفلســطينية (" )2005النظـــام المـــالي للـــو ازرات والمؤسســـات العامـــة" ،الوقــاا
الفلسطينية اللدد  52و ازرة اللدل غزة فلسطين.
 .20ســلي فريــد منصــور (" )2007أثــر تطبيــق األســاس القــدي علــى داللــة المعلومــات المحاســبية
لمتخذي الق اررات في بلديات قطا غزة في فلسطين" ،دراسة ماجستير الجاملة ادإس مية_ غزة.
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 .29الشوبكي وأبو شمالة (" )2092المحاسبة الحومية" دار الث افة األردن.
 .22الصليدل إبـراهي ( " )2002تطوير كفاءة وفعالية نظرية األموال المخصصـة ألغـ ار
وتقيــيم األداء" ،م ــد لم ـ تمر تحــدي

ن ـ الموازنــة والرقابــة علــى األدا

الرقابـة

ال ــاهرة جمهوريــة مصــر

اللربية.
 .23صندو تطـوير واقـراض البلـديات (" )2092دليـل اإلجـراءات المحاسـبية لبلديـة فلسـطينية كبيـرة
وفق اإلستحقاق المعدل" ،ار اهلل.
 .24عبد الجليل محمد سيد محمد أمين (" )2008تطوير القياس المحاسبي فـي الوحـدات الحكوميـة
بغر

تحقيق عدالة قياس تكلفة الخدمات الحكومية بالتطبيق علـى إحـدى الوحـدات الخدميـة فـي

القطا الحكومي" ،رسالة ماجستير جاملة ال اهرة كلية التجارة مصر.
 .25عبد الكري  .نصر (" )2005نظامي المحاسبة والموازنات الموحدين للهيئات المحلية".
 .26عبيــدات ذوقــان عــد

عبــد الــرحمن عبــد ال ــال

وكايــد (" )2009البحــث العلمــي ،مفهومــه،

أدواته ،وأساليبه" ،عمان :دار الفكر.
 .27عثمــان حســن زكــي عثمــان (" )2001تطــوير موازنــة الوحــدات الحكوميــة الفلســطينية بأســلوب
موازنة البرامج واألداء" ،دراسة ميدانية رسالة ماجستير" غير منشورة " جاملة ال اهرة.
صــال حمــد (" )9115المـــدخل إلـــى البحـــث فـــي العلـــوم الســـلوكية" ،الريــاض :مكتبــة

 .28اللســا
اللبيكان.
 .21علي ع

الدين عبد اهلل محمد (" )2008إطار محاسـبي لتطبيـق أسـاس اإلسـتحقاق بالوحـدات

الحكوميــة كأحــد متطلبــات موازنــة البـرامج واألداء" رســالة غيــر منشــورة كليــة التجــارة بجاملــة عــين
شم

مصر.

 .30عمــر محمــد (" )9112المحاســبة الحكوميــة األصــول العلميــة والتطبيــق العملــي بالمقارنــة مــع
الفكر اإلسالمي" ،ال اهرة  -جمهورية مصر اللربية.
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 .39ف ل (" )2008معـايير المحاسـبة الحكوميـة وأهميتهـا لنظـام المعلومـات المحاسـبي الحكـومي
في الجمهورية اليمنية دراسة ماجستير غير منشورة جاملة دمش " سوريا.
 .32الف يـ

صــال ناصـر ( " )2007دور نطــام المعلومــات المحاســبي فــي تقــويم برنــامج اإلصــالح

المالي بالجمهورية اليمنية دراسة تحليلية تطبيقية " رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة جاملـة النيلـين
السودان.
 .33ال طــيش ( " ) 2099تطــوير النظــام المحاســبي الحكــومي ألغ ـ ار

تــدقيق األداء فــي القطــا

الحكومي األردني".
 .34كمــال صـ ا محمــد محمــود (" )2006موازنــة البـرامج واألداء كــأداة لتقيــيم األداء الحكــومي"
كلية التجارة جاملة بنها مصر.
 .35ليلـ ــى عبـ ــد الحميـ ــد فهمـ ــي (" )2004النظــــام المحاســــبي لموازنــــة البــــرامج و األداء وتبويــــب
النفقـــات" ،بح ـ

م ــد لملت ــى موازن ـة البـ ـرامج واألدا فــي الجاملــات اللربيــة دمش ـ – الجمهوري ــة

اللربية السورية  27-25يوليو .2004
 .36المهيــاني محمــد الــد ( " )2001المحاســـبة الحكوميـــة ،المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة اإلداريـــة"
ال اهرة.
 .37دولة الكويت ،وزارة المالية  ,GFMISنشرة بعنوان " نظم المعلومـات اإلدارة الماليـة الحكوميـة"
الكويت.
 .38ه ل ــي محم ــد (" )2002المحاســــبة الحكوميــــة" ،الطبل ــة األول ــى عم ــان دار الص ــفا للنشـ ــر
والتوزي .
 .31وشــاا محمــود عبــداهلل محمــود ( " )2008اإلطـــار العـــام لتقـــويم وتطـــوير النظـــام المحاســـبي
الحكومي الفلسطيني " ،دراسة ماجستير "غير منشورة" الجاملة ادإس مية غزة.
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ملحق رقم 1
جامعـــــــة األزهـــــــــــــر ــ غـــــــــــــــزة
عمــــــــادة الدراســــــــات العليــــــــــــا

كليـــة االقتصاد والعلوم اإلداريــة

قســـــــــــــــــــم المحـــــــــــاســــــــــبـــــــــة
السادة الكرام

تحية طيبة وبلد
ي و الباح

بتج ار دراسة ميدانية تطبي ية بلنوان " :استخدام أساس اإلستحقاق الكامل بـدالا مـن األسـاس

النقدي في النظام المحاسبي الحكومي ،وأثرع على التقـارير الماليـة " وذلـ بهـد
األسا

الن ـدل) بأسـا

المحاسـبي المسـت د (األسـا

ا تبـار منـاف وفوااـد تغيـر

ادإسـتح ا الكامـل علـى الت ـارير الماليـة الصـادرة عـن

الوحدات الحكوميـة و اصـة و ازرة الماليـة وذلـ وفـ أهـدا الد ارسـة المنشـودة ومـن هنـا ف ـد أُع ّـدت االسـتبانة
صيصــا لهــذا الغــرض مــن أجــل الحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي المحاســبة مــن كليــة االقتصــاد والللــو
ّ
ادإدارية جاملة األزهرـ ـ غزة.
وقــد تـ ا تيــار لتكــون

ــمن عينــة الد ارســة فنرجــو مــن ســيادتك تلباــة البيانــات المطلوبــة وقـ ار ة ف ـرات

ــرورة تاـو ّ ي الدقــة
االسـتبانة وو ـ ع مــات (×) أمـا كــل ف ـرة وتحـت الدرجــة التـي ترونهــا صـحيحة مـ
والمو وعية إِ ْذ إِ لن ذل ل األثر الكبير على واقلية النتااج ومو وعيتها علما بأن بياناتك سـتحاط بالسـرية
التامة وسي تصر است دامها على البح

مصطلحات الدراسة-:

الللمي ف ط.

أساس اإلستحقاق الكامل  " :هي عملية قيا
وبغض الن ر عن صر أو است

اللمليات المالية للفترة المحاسبية بنا على استح اقها وتح ها

الن دية ".

كفــاءة تخصــيص الم ـوارد  " :ال ــدرة علــى حصــر المـوارد المتاحــة وقياســها واســت دامها بأقــل التكــالي

وأف ــل

النتااج بما ي د مصلحة المجتم ويحاف على موارده ".
العبء الضريبي " :نسبة ال ريبة التي يتحملها الفرد المكل

من صافي األعبا الحكومية المطلوبة ".

وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير،
الباحث
على تيسير اللوقة

أوال  /البيانات الشخصية:

 -1المسمى الوظيفي:
(

(

) مدير عا فما فو

 -2المؤهل العلمي:
(

(

) بكالوريو

 -3التخصص العلمي:
(

(

) محاسبة

 -4سنوات الخدمة:
(

(

) أقل من  5سنوات

) مدير داارة
) ماجستير
) إدارة

(
(
(

)  90-5سنوات

(

) راي

قس

) محاس

(

) دكتوراه
) مالية

) اقتصاد

(

) أ ره

(

)  99سنة فأكثر

ثانيا  /محاور االستبانة :
األخ الكررررررررريم أرج ـ ـ ــو عن ـ ـ ــد ادإجاب ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا المح ـ ـ ــور اعتب ـ ـ ــار بأنـ ـ ـ ـ إذا م ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ اس ـ ـ ــت دا أس ـ ـ ــا

ادإس ـ ـ ــتح ا الكام ـ ـ ــل

في الن ا المحاسبي الحكومي فما هو أثرع على التقارير المالية حسب كل محور :

 المحور األول :أ ى مإلا احقىقمالكىم ،م ال اهم احق مال لىءةمف متخص صماملهاي ماملاى
التقارير المالية المُعدَّ ة على أساس اإلستحقاق الكامل توفر المعلومات الالزمة لقياس األداء الحكومي ؟

س1

درجة الموافقة

#

البيان

-1

توفر بيانات محاسبية عن األهداف واألغراض التي خصصت من أجلها االعتمادات المالية.

-2

توفر معلومات كلية مفيدة في تقييم أداء المنشأة بالنسبة لتكاليف الخدمة والكفاءة واإلنجازات.

-3
-4

توفر مقارنات مالية بين المخصصات والتكاليف الفعلية مع إرفاق اإليضاحات المالية الالزمةة
وبيان أسباب هذه الفروقات.
يةةيدي اسةةتخدام المحاسةةبة علة أسةةاس اإلسةةتحقاق الكامةةل إلةةي تقيةةيم أفضةةل للحالةةة االقتصةةادية
باستخدام البيانات المالية الناتجة عنها

س2
-6

-7

-8

-9

التقارير المالية المُعدَّ ة على أساس اإلستحقاق الكامل توفر المعلومات التي تعمل على ضبط النفقات الحكومية ؟
تعمل عل ترشيد اتخاد القةرارات فةي الوحةدة الحكوميةة مةن خةالل معرفةة اتجاهةات الصةرف
بالقيم الفعلية لها .
تعمةةل علةة تفعيةةل نظةةام المسةةاءلة ،والمحاسةةبة للنفقةةات الحكوميةةة ممةةا يةةيدي إلةة ترشةةيدها
وضبطها.
تقدم خدمة عامة بأعل كفاءة ممكنة اختيار المورد المناسب لهةذه الخدمةة وتفعيةل نظةام مقابلةة
اإليرادات بالمصروفات.
تعمل عل تفعيل دور الرقابة وأجهزة التةدقيق لزيةادة التأكةد مةن صةحة البيانةات الصةادرة مةن
خالل اإلفصاح الكامل عن الوضع المالي الحكومي.

س3
-10

بدرجة
كبيرة جدا

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

غير
موافق

غير موافق
بشدة

التقارير المالية المُعدَّ ة على أساس اإلستحقاق الكامل تساعد في إعداد نظام يطور محاسبة التكاليف ؟
يتم قياس تكاليف الخدمات الحكومية المنفذة والفعلية.

-11

يتم التقييم والرقابة عل المخزون السلعي للوحدة الحكومية.

-12

يتم قياس إهالك األصول الثابتة في الوحدة الحكومية.

-13

يتم الفصل بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية.

س4

التقارير المالية المُعدَّ ة على أساس اإلستحقاق الكامل تساهم في رسم الخطط االستراتيجية ذات العالقة ؟

-14

توفر معلومات حول مصادر الموارد المالية واستخداماتها.

-15

القياس العادل الستخدامات موارد " إيرادات ،واألصول " الفترات المالية.

-16

توفر معلومات مفيدة في التنبي بمستوى الموارد المطلوبة للعمليات المستمرة.

-17
-18
-19

تةةوفر معلومةةات مفيةةدة فةةي التنبةةي بمسةةتوى المةةوارد التةةي يمكةةن توليةةدها مةةن خةةالل العمليةةات
المستمرة والمخاطر المرتبطة فيها.
توفر معلومات حول إذا ما تةم الحصةول علة المةوارد واسةتخدامها وفقةا ا للموازنةة التخطيطيةة
التي تم اعتمادها.
تةوفر معلومةات حةةول إذا مةا تةةم الحصةول علة المةوارد "اإليةةرادات واألصةول " واسةةتخدامها
وفقا ا للمتطلبات القانونية والتعاقدية بما فيها الحدود المالية التي تضعها السلط’ التشريعية.

 المحور الثاني :أ ى مإلا احقىقمالكىم م ال اهم إ با ممها نى ملهىمالقبيةم
س5

مت ب مماط بى ممها ن مالبرامجم

اء.

التقارير المالية المُعدَّ ة على أساس اإلستحقاق الكامل تعمل على توفير المعلومات الالزمة في اتخاذ القرار ؟
درجة الموافقة

#

البيان

-1

حيةةث يةةتم تطبيةةق مبةةدأ اسةةتقاللية السةةنوات الماليةةة ممةةا يةةيدي لعةةرض تقةةارير ماليةةة تسةةاعد فةةي
المقارنة بين السنوات المالية .

-2

توفر مقارنات بين األداء المالي المخطط (حسب الموازنة) ،واألداء المالي الفعلي.

-3

تعمل عل زيادة الـتأكد من المعلومةات المحاسةبية ممةا يةيدي لزيةادة الثقةة عنةد إصةدار القةرارات
ذات العالقة .

-4

تساعد في تحليل األثار االقتصادية الخاصة بالموارد المالية " إيرادات و أصول " .

س6

التقارير المالية ال ُمعدَّة على أساس اإلستحقاق الكامل تعمل على تحقيق اإلفصاح الكامل والعادل ؟

-5

تظهر في قائمة المركز المالي " األصول وااللتزامات وصافي األصول ".

-6

يظهةةر فةةي قائمةةة اإليةةرادات والمصةةروفات تفاصةةيل اإليةةرادات وتفاصةةيل المصةةروفات بالقيمةةة
الحقيقية التي تحملتها السنة المالية.

-7

تظهر قائمة التدفقات النقدية بجميع مكوناتها التمويلية والتشغيلية واالستثمارية .

-8

تظهر الموازنة األولية والنهائية والمقارنة بينها وبين الحسابات الختامية.

-9

تدعم تقارير دائرة الرقابة و التدقيق التقارير المالية من خالل إتاحةة البيانةات الكاملةة لكةل معاملةة
ليتم تدقيقها بشكل كامل.

س7
-10
-11
-12
-13

بدرجة
كبيرة
جدا

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

التقارير المالية المُعدَّ ة على أساس اإلستحقاق الكامل تعمل على توفير معلومات كافية عن األنشطة الحكومية ؟
تةةوفر معلومةةات مفيةةدة فةةي تقيةةيم قةةدرة الوحةةدة الحكوميةةة عل ة تمويةةل أنشةةطتها وتلبيةةة التزاماتهةةا
وتعهداتها.
توفر معلومات عن طبيعة األنشطة الحكومية واتجاهاتهةا التفصةيلية وكيفيةة تمويلهةا ومةدى تلبيتهةا
للمتطلبات النقدية.
تسجيل وتقييم أصول الوحدة الحكومية كافة.
تنفيذ االنشطة والبرامج وإظهار تكاليفها الفعلية والمخططة ومن ثم إجراء المقارنة بينها.

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

-14

تسةةجيل اإليةةرادات والمصةةروفات واألصةةول والخصةةوم وحقةةوق الملكيةةة (األصةةول الصةةافية) فةةي
دفتر األستاذ العام عند حصول النشاط االقتصادي ذات الصلة.

 المحور الثالث :أ ى مإلا احقىق مالكىم م ال اه م اهفير مع همى ممل بةمتؤ م ل متحق مالعبال مف مته يع العبءم
الض يبي.
س
8

التقارير المالية المُعدَّ ة على أساس اإلستحقاق الكامل تساعد على تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي ؟
درجة الموافقة

#

البيان

-1

تةةةةزود المسةةةةتخدمين بالمعلومةةةةات الكافيةةةةة عةةةةن حجةةةةم اإليةةةةرادات الضةةةةريبية المسةةةةتحقة
والمقبوضة.

-2

تزود المستخدمين بالمعلومات الكافية عن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.

-3

تةةزود المسةةتخدمون بالمعلومةةات الكافيةةة عةةن الحصةةة الضةةريبية الفعلي ةة لكةةل قطةةاد وعةةدد
أفراده المكلفون.

-4

تةةزود المسةةتخدمين بمعةةدالت توزيةةع العةةبء الضةةريبي علة المكلفةةين بةةاختالف قطاعةةاتهم
سنوياا.

-5

تزود المستخدمين بالمعلومات الكافية عن اإليرادات الضريبية التي من الممكن تحقيقها.

-6
-7

بدرجة
كبيرة
جدا

تزود المستخدمين وأصحاب القرار بالمعلومات الكافية حول تعديل النسب الضةريبية التةي
يجب عل المكلف دفعها سواء بالزيادة أو النقص ،حت تتمكن الحكومة من تحسين جةودة
خدماتها.
تةةزود المسةةتخدمين بالمعلومةةات الكافيةةة حةةول األنشةةطة والخةةدمات الحكوميةةة التةةي تمولهةةا
االقتطاعات الضريبية.

 المحور الرابع :ممأ ى مإلا احقىقمالكىم م ال اهم احق مالعبال مالاجامى
س9

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

غير
موافق

غير موافق
بشدة

مف مته يعمتكىل فما بمى اللامة.

المعلومات التي توفرها التقارير المالية المُعدَّ ة على أساس اإلستحقاق تساعد في عمليات المقارنة ؟
درجة الموافقة

#

البيان

-1

تساعد في إجراء مقارنات مالية بين السنة الحالية واألخيرة.

-2

تساعد في مقارنة التقارير المالية الخاص بالدولة مةع تقةارير مشةابهة ،وذلةك بنةا اء علة اسةتخدام
أساس موحد.

-3

تساعد في استيعاب ومقارنة وتحليل المعلومات المحاسبية باستخدام أساليب التحليل المالي.

-4

تعةةرض المعلومةةات المحاسةةبية بشةةكل خةةال مةةن التشةةويل والتضةةليل وتكةةون سةةهلة الفهةةم منظمةةة
الترتيب.

س 11
-5

بدرجة
كبيرة
جدا

بدرجة
كبيرة

المعلومات التي توفرها التقارير المالية المُعدَّ ة على أساس اإلستحقاق هي معلومات الزمة في تحقيق المساءلة ؟
تفصح عن نسبة إنفاقها عل القطاعات المختلفة حسب األقسام مما ييدي لتحديةد التجةاوزات فةي
المصروفات.

بدرجة
متوسطة

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

-7

تزود المستخدمين بالمعلومات الكافية عن األداء الحكومي ومسيولياتها تجاه المجتمع .

-8

تزود المستخدمين بالمعلومات الكافية باإليضاحات التفصيلية المرفقة بالتقارير المالية السنوية.

-9

تزود المستخدمين بالمعلومات الكافية لخدمة أهداف الرقابة اإلدارية والمالية.
التقارير المالية الحكومية ال ُمع َّدة وفق أساس اإلستحقاق الكامل توفر معلومات دقيقة حول تكاليف الخدمات العامة ؟

س 11
-10

تساعد في إعداد تقديرات الموازنة الخاصة بالخدمات العامة بشكل دقيق .

-11

تمكن المستخدمين من تحديد نصيب الفرد من التكاليف الحقيقية للخدمات العامة.

-12

تزود المستخدمين بالمعلومات الكافية حول الخدمات العامة في الوقت المناسب والمالئم.
تةزود المسةتخدمين بالمعلومةات الكافيةةة حةول التكلفةة الحقيقيةة للخةةدمات المقدمةة واإليةراد الفعلةةي
لـتلك الخدمات.

-13

 المحور الخامس
األخ الكرررررررررررريم أرجـــــــــــو عنـ ـ ـ ـ ــد ادإجابـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ــذا المحـ ـ ـ ـ ــور باعتبـ ـ ـ ـ ــار أن األسـ ـ ـ ـ ــا
المحاسبي الحكومي هو أسا

المحاسـ ـ ـ ـ ــبي المسـ ـ ـ ـ ــت د فـ ـ ـ ـ ــي الن ـ ـ ـ ـ ــا

ادإستح ا الكامل فما هو دورع في تحقيق ما يلي؟

س
12

أساس اإلستحقاق الكامل
درجة الموافقة

#

البيان

-1

أساس اإلستحقاق الكامل بإمكانل إثبات حقوق الدولة ومطلوباتها وموجوداتها النقدية وغير النقدية
بشكل عادل

-2

أساس اإلستحقاق الكامل يوفر معلومات تساعد في قياس ميشرات األداء المالي واإلداري.

-3

أساس اإلستحقاق الكامل يستطي تحديد الموارد المالية المتاحة وقياسها " اإليرادات الكلية وإجمالي
األصول".

-4

أساس اإلستحقاق الكامل يعمل عل إظهار التكاليف الفعلية للموارد المتاحة " تكاليف اإليرادات
من النفقات الحكومية " .

-5

أساس اإلستحقاق الكامل يعمل عل إظهار التكاليف الكلية " المدفوعة والمستحقة " للبرامج
والخدمات الحكومية.

-6

أساس اإلستحقاق الكامل يعمل عل تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي من خالل تحديد
االحتياجات الفعلية المطلوبة من المكلفين لتغطية الخدمات الحكومية.

-7

أساس اإلستحقاق الكامل يعمل عل قياس التكاليف الحقيقية للخدمات الحكومية واإلفصاح عنها
بشكل عادل.

-8

أساس اإلستحقاق الكامل يعمل عل زيادة وعي المكلفين بالقيمة الفعلية للخدمات الحكومية المقدمة
من خالل إظهار القيمة الحقيقة.

-9

أساس اإلستحقاق الكامل يعمل عل زيادة المستوى المعرفي لألفراد المجتمع والمشرعين ،بما
يتعلق بالوضع المالي واالقتصادي الحكومي.

بدرجة
كبيرة
جدا

وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

ملحق رقم 2
كشف بأسماء محكمي اإلستبانة
الجامعة

الكلية

القسم

#

المحكمون

 -1أ.د سالم عبد اهلل حلس

الجاملة ادإس مية ـ ـ غزة

كلية التجارة

محاسبة وتمويل

 -2أ.د حمدي شحدة زعرب

الجاملة ادإس مية ـ ـ غزة

كلية التجارة

 -3أ.د على عبد اهلل على شاهين

الجاملة ادإس مية ـ ـ غزة

كلية التجارة

 -4أ.د عبد اهلل محمد الهبيل

جاملة األزهر ـ ـ غزة

 -5أ.د يوسف حسين عاشور

الجاملة ادإس مية ـ ـ غزة

 -6د .عماد محمد الباز

جاملة األزهر ـ ـ غزة

 -7د .شادي اسماعيل التلباني

جاملة األزهر ـ ـ غزة

 -8د .نافذ إبراهيم بركات

الجاملة ادإس مية ـ ـ غزة

ناا

التجارة
محاسبة وتمويل

كلية ادإقتصاد والللو

ادإحصا

ادإدارية
كلية التجارة
كلية ادإقتصاد والللو
ادإدارية
كلية ادإقتصاد والللو
ادإدارية

كلية التجارة

عميد كلية

راي

قس إدارة
أعمال
المحاسبة
ادإحصا
ادإحصا

ملحق رقم 3
المقابلة
التاريخ

2417-44-14م

اليوم

الخميس

الساعة

 11:44:44صباحا

المكان

وزارة المالية – غزة –

مع من تمت المقابلة

األستاذ :عبد الناصر مهنا

المسمى الوظيفي

مدير قسم الحسابات في وزارة المالية –غزة
 ما هو طبيلة اللمل المحاسبي الحكومي ودور األسا -ما المشاكل التى تواج الحكومة محاسبيا بسب

أسئلة المقابلة

 -أمثلة فللية أدت دإكتشا

الن دل في عملها؟

إست دا األسا

هذه الثغرات التي سببها األسا

الن دل؟

الن دل؟

 هل بادإمكان ادإستلانة بالبيانات المالية الحكومية لفترات ساب ة؟ -ما رأي في تغيير األسا

المحاسبي الموجود؟

 -ما رأي في إست دا أسا

ادإستح ا الكامل بدال من األسا

الن دل؟

 أو ـ األســتاذ عبــد الناصــر مهنــا بــأن الحكومــة بتســت دامها األســاعانــت مــن إشــكاليات كبي ـرة تجلــت بأزمــة روات ـ

منها والباقي ت ترحيل على بند المستح ات حي

الن ــدل

المــو فين التــي ت ـ دف ـ أج ـ از
ان الن ا الحـالي ال يسـتطي

التلام ــل مـ ـ ه ــذه األم ــور مم ــا إط ــر ال ــو ازرة للم ــل بـ ـرامج مس ــت لة تل ــالج ه ــذه

ملخص المقابلة

المشكلة.

 -رف ــت الــو ازرة تســلي البيانــات الماليــة للفتـرات الســاب ة للــدة أســبا

تجلــت بلــد

إكتمالهــا وأنهــا حســابا تاميــة وليســت ت ــارير ماليــة واأله ـ بأنهــا تلتبــر شــب

سرية.

 قد يكون التدريج بتغيير األستطبي أسا

المست دمة هو األف ل ك طة إستراتيجية نحـو

ادإستح ا الكامل.

ملحق رقم 4
كتاب تسهيل المهمة

