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 الملخص

امة عن بيان مقارنة أداء الموازنة الع اإللكترونيالمالي  اإلفصاحقياس أثر تبني استراتيجية  :البحث هذا هدف
على ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية  (IPSAS 24)لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم  وفق االمعد 

 .دراسة ميدانية في دولة فلسطينمع االستراتيجية 
استبانة  165حيث تم تصميم وتوزيع  ،ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

استرداد  تم مجموعة من العاملين في المجال المالي في القطاع العام في المحافظات الجنوبية في فلسطينعلى 
 منها.  155

يان مقارنة أداء عن ب اإللكترونيالمالي  اإلفصاحوقد توصل الباحث إلى وجود أثر إيجابي لتبني استراتيجية 
اة المعد الموازنة العام ضبط أداء مشاريع  على (IPSAS 24) لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم وفق 

في عرض بيان  ياإللكترونالمالي  اإلفصاحبتبني استراتيجية  ى الباحثوقد أوص ،التنمية الحكومية االستراتيجية
 . (IPSAS 24) لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم وفق امقارنة أداء الموازنة العامة المعد 

 

Abstract 

The research  aimed to Measuring the Impact of Financial Electronic Disclosure 

Strategy  of the Comparison Statement to the  Public Budget Performance According 

to the International Public Sector Accounting Standard (IPSAS 24) on Controlling the 

Performance of Strategic Governmental Development Projects  - A Field Study In 

Palestine State. 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive analytical 

method, and used a questionnaire as a study tool, was  distributed of 165 a 

questionnaire to workers in the financial filed in the public sector in the southern 

governorates of Palestine., 155 of them were returned as valid. 
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The researcher found that there is a statistically significant Impact of Electronic 

Financial Disclosure Strategy of the Comparison Statement to the Public Budget 

Performance According to the International Public Sector Accounting Standard 

(IPSAS 24) on Controlling the Performance of Strategic Governmental Development 

Projects, and recommended of adopting to Financial Electronic Disclosure Strategy  of 

the Comparison Statement to the  Public Budget Performance According to the 

International Public Sector Accounting Standard (IPSAS 24). 

 لمحور األولا
 العام للبحث اإلطار

  مقدمة:
كذلك معايير و  ،اإلنترنتالمتمثل في عرض القوائم المالية عبر  اإللكترونيالمالي  اإلفصاححظيت مفاهيم 

في اآلونة األخيرة باهتمام بالغ من قبل الباحثين والكتاب والمنظمات  IPSASsالمحاسبة الدولية في القطاع العام 
ويعتبر بيان مقارنة أداء الموازنة  ،(1)نعكست آثارها على األدب المحاسبي الحديث وا ،والهيئات المهنية المختصة

لناجمة عن تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ا العامة من أهم التقارير المالية في القطاع العام
IPSASs. 

لعامة األهداف الجوهرية لإلدارة اهم راتيجية في القطاع العام يعد من أ ن ضبط مشاريع التنمية االستوحيث إ
فقد دفع نحو تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  ،والذي يحظى باهتمام ومتابعة من قبل الرأي العام

ية ضبط أداء المشاريع الحكومية التنمو عن مخرجاتها في سبيل  اإلفصاحمن الوسائل العصرية في واالستفادة 
 العام الفلسطيني.االستراتيجية في القطاع 

 مشكلة البحث:  -1
ــال والقــائم على مــا أفرزتــه الثورة المعرفيــة في نظم تكنولوجيـــا المعلومـــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إن تبني النظم الحــديثــة لالتصـــ
ــكلة عدم تماثل  ــ ــ ــ ــ ــأنه الحد من مشـــ ــ ــ ــ ــ ــبية من شـــ ــ ــ ــ ــ ــــائص النوعية للمعلومات المحاســـ ــ ــ ــ ــال بهدف تعزيز الخصـــ ــ ــ ــ ــ واالتصـــ

ـــبية ــ ــ ــ ــ ــ ــــتخدمي البيانات المالية كافة ،المعلومات المحاســـ ــ ــ ــ ــ ــ طورات وبما يتوافق مع الت ،وبالتالي الوفاء باحتياجات مســ
ــــرة ــ ــ ــبة المعاصـــ ــ ــ ــ ــلة في بيئة المحاســـ ــ ــ ــ قد كان ظهور الموازنة العامة في الدولة وتطور من جهة أخرى فو  ،(2) الحاصـــ

ــافي  العامة والتخطيط المالي قد ألقى عبئ   اإلدارةمفاهيمها ودورها في  ــ ــ ــ ـــبي ا على ا إضـــ ــ ــ ــ ــــكل تمالنظام المحاســ ــ ــ ثل بشـــ

                                                             

(1 (  The Association of National Accountants of Nigeria (ANAN) "Information Technology & 

IPSAS Accrual National Training for Accountants" training course" ,http://www.anan.org.ng/wp-

content/uploads/2017/03/Special-Invitation-to-Attend-IT-National-Training.pdf. 
اإللكتروني في القوائم المالية ودوره في الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسـبية، دراسة  احاإلفصـريباز محمد حسـين محمد، "  (2)

اســــــــــــتطالعيـة آلراء عينـة من المســــــــــــتثمرين والمحللين المـاليين في ســــــــــــوق العراق لألوراق المـاليـة"، مجلـة تكريـت للعلوم االداريـة 
 .300، ص 2017، جامعة تكريت، العراق، 37االصدار:  1المجلد:  ISSN: 18131719واالقتصادية، 

http://www.anan.org.ng/wp-content/uploads/2017/03/Special-Invitation-to-Attend-IT-National-Training.pdf
http://www.anan.org.ng/wp-content/uploads/2017/03/Special-Invitation-to-Attend-IT-National-Training.pdf
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ــة لنتائج تنفيذها رئيس ــ ــــيس متطلبات تنفيذ الموازنة وتوفير البيانات العاكســ أثر على تحديد  األمر الذي ،(1)في تأســ
أســـاس القياس المحاســـبي المالئم ومحتوى المجموعة المســـتندية والدفترية ونوعية وكمية المعلومات والبيانات التي 

 .(2)ة التي ينتجها النظام الماليتظهرها التقارير المالي

 نظر اسطينية في البيئة الفل أهميةلما تعنيه عملية ضبط مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية من  ونظر ا
لتبني دور "هل هناك  :على السؤال التالي اإلجابةوفجوته تتمثل في الرئيسة البحث فإن مشكلة  ؛للتقلبات السياسية

ورة المعرفية الثمخرجات  أحد بوصفهاعن بيان مقارنة أداء الموازنة العامة  اإللكترونيالمالي  اإلفصاحاستراتيجية 
في نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصال الهادف لتعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في توفير 

 ."؟ كومية االستراتيجيةفي ضبط أداء مشاريع التنمية الح احتياجات مستخدمي البيانات المالية الالزمة
 فرضية البحث: -2

( لتبني ≥α 0.05"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :بالتاليالرئيسة تتمثل فرضية البحث 
على ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية  اإلنترنتاستراتيجية عرض بيان مقارنة أداء الموازنة العامة عبر 

 .االستراتيجية
 البحث: متغيرات -3

 .بيان مقارنة أداء الموازنة العامةعن  اإللكتروني اإلفصاحالمتغير المستقل:  -
 .ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجيةالمتغير التابع:  -

 هدف البحث: -4
موازنة عن بيان مقارنة أداء ال اإللكترونيالمالي  اإلفصاحهدف البحث بشكل رئيس إلى دراسة وتحليل طبيعة ي

تبني استراتيجية ومن ثم قياس أثر  ، (IPSAS 24)لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم  وفق االعامة المعد 
مخرجات  حدأ اإللكترونيالمالي  اإلفصاحبوصف استراتيجية  اإلنترنتعرض بيان مقارنة أداء الموازنة العامة عبر 

ة واالتصال الهادف لتعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبي ،في نظم تكنولوجيا المعلوماتالثورة المعرفية 
 في ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية. في توفير احتياجات مستخدمي البيانات المالية الالزمة

 البحث: أهمية  -5
 والتطبيقي كما يلي: علميالدراسة على المستوى ال أهميةتأتى 

 العلمية:  هميةاأل 
مسايرة هذا البحث للتطورات العالمية الحديثة في مجال بحوث المحاسبية الحكومية والتي تركز على  -

 ومدى إمكانية تطبيقها واالستفادة منها.  IPSASsمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

                                                             
واالقتصــــاد، جامعة الملك ســــعود، الســــعودية ،  اإلدارةالمفاهيم والتطبيق" ، كلية  –ســــوســــن الشــــمراني، " موازنة البرامج واألداء  (1)

 .23ص 2010
 ص  ،2002األردن، ،عمان ،1ط  للنشر،دار صفاء  "،" المحاسبة الحكومية  هاللي،محمد جمال  (2
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 قطاع العامفي ال اإللكترونيالمالي  اإلفصاحالدراسات والبحوث العربية التي تطرقت لموضوع قلة  -
 .االجنبية تمقارنة بالدراسا

محدودية عدد الدراسات التي تتناول تأثير تبني المعايير الدولية على جودة المحاسبة في الدول  -
 .(1) النامية

ندرة الدراسات والبحوث العربية التي تطرقت لموضوع االمتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع  -
 المالي الحكومي. اإلفصاحوآثاره على  IPSASsالعام 

المالي  حاإلفصاالتوجهات العلمية العالمية الحديثة في المحاسبة الحكومية نحو المعايير الدولية و  -
مات المالية المتكررة في بعض الدول األوروبية واألسيوية والتي واجه سيما بعد األز  اإللكتروني

ن دورات م اإلنترنتسبانيا وليس أدل من ذلك ما تعج به شبكة بعضها خطر اإلفالس مثل رومانيا وأ
 .(2) بالموضوعتدريبية وورش عمل تأهيلية مرتبطة 

 تطبيقيةال هميةاأل : 
القطاع  في االستحقاقنحو اعتماد المحاسبة على أساس  اوديناميكي  ا ا ملحوظ  توجه   2015شهد العام  -

 .(3) العربية لمنطقةا العام في

 العالم( دولة على مستوى 107) IPSASsتبنت تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  -

 والزالت العديد من الدول تناقش وتدرس مدى إمكانية التحول إليها. ،)4(

مما  ،فلسطين بشكل رئيس في تمويل موازنتها على الدعم األجنبي والمساعدات الدوليةتعتمد دولة  -
هيل عمليات لتس اإللكترونيالمالي  اإلفصاحيفرض عليها ضرورة مواكبة التطورات الدولية في مجال 

 التمويل سيما بعد االعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في منظمة األمم المتحدة.

لدول األجنبية المانحة والممولة للموازنة العامة الفلسطينية لمعايير المحاسبة الدولية تبني العديد من ا -
 والتوجهات العربية المتزايدة نحو تبنيها.  IPSASsفي القطاع العام 

تبني العديد من المؤسسات والهيئات الدولية ذات االرتباطات المالية بدولة فلسطين لمعايير المحاسبة  -
والتي تربطها عالقات تعاقدية وطيدة بفلسطين ولها تأثير مباشر  IPSASsاع العام الدولية في القط

 على موازنتها العامة ومن أهمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.  

                                                             
الدول  لمقومات بيئة التقرير المالي في الدولية وفق ا" مدخل مقترح لتكييف معايير التقرير المالي شـــــــــــحاتة،أحمد بســـــــــــيوني محمد  (1

 العربية،جمهورية مصر  اإلسكندرية،جامعة  التجارة، (، كلية50المجلد ) األول،العدد  العلمية،مجلة كلية التجارة للبحوث  "،العربية 
 .10ص  ،2013يناير 

(2) The Association of National Accountants of Nigeria (ANAN) ,op.cit 
 مرجع سبق ذكره. الحسن،نادين  (3
محاسبين صدارات المجمع العربي للإ" من  " دليل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القانونيين،المجمع العربي للمحاسبين  (4

 .2017القانونيين، 
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للمعايير الدولية للمحاسبة في القطاع  UNRWAتبني وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  -
ا لالجئين الفلسطينيين المتواجدين في الوطن والشتات وتربطها والتي تقدم خدماته IPSASsالعام 

 استراتيجية بالحكومة الفلسطينية.وتكامل عالقات تعاون 

حاجة الجهات الممولة والمانحة للشعب الفلسطيني بشكل عام للبيانات المالية المتوافقة مع المعايير  -
وصول  لل سهال  مجاال   اإلنترنتن يمثل والذي يمكن أ ،IPSASsالدولية للمحاسبة في القطاع العام 

 .إليها

مساهمة نتائج البحث المتوقعة في إرشاد معدي ومستخدمي التقارير المالية في القطاع العام إلى  -
 في تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة. اإللكترونيالمالي  اإلفصاح أهمية

 المحور الثاني

 الفكري للبحث اإلطار

 : السابقة وأدبيات البحث الدراسات-أواًل 

  :الدراسات السابقة باللغة العربية 

دور المعايير المحاسبية الحكومية " بعنوان: (1) (2014دراسة حسين هادي عنيزة وأحمد ماهر محمد علي ) -1
 "الحد من الفساد اإلداري والمالي الدولية في

 إلى:  هدفت الدراسة بشكل رئيس
في الحد من ظاهرة الفساد  IPSASsاختبار دور تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   -

 .اإلداري والمالي المتفشي في القطاع العام العراقي

تضييق نطاق االختالفات في  IPSASsاختبار دور تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   -
 .وبين اإلدارات المالية العامة الدولية ام العراقيالمالية للقطاع الع اإلدارة بين

 : وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها

وملحقاتها  IPSASsن الهدف من إصدار وصياغة ونشر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إ -
شاكل رة لحل المهو تطوير الفكر المحاسبي من النطاق المالي أو اإلقليمي إلى النطاق الدولي كمباد

  المحاسبية المطروحة.

                                                             
 "" دور المعايير المحاسبية الحكومية الدولية في الحد من الفساد اإلداري والمالي  علي،حسين هادي عنيزة وأحمد ماهر محمد  (1

 .162-138ص ص  ،2014العراق،  ،32عدد  ،1مجلد  ،ISSN19937016 الكوفة،مركز دراسات  مجلة
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ضرورة عالمية وإقليمية ومحلية  IPSASsأصبح تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  -
 .لتوضيح الوضع االقتصادي للوحدات غير الهادفة للربح

 مكانية المقارنة بينإتزيد من  IPSASsتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  إن  -
وتقليل الفروق في تطبيقات  ألغراض تقويم ورقابة أداء الوحدات الحكوميةالمالية المعلومات 

المحاسبية فيما بين الدول بما يؤدي إلى زيادة إمكانية مقارنة القوائم المالية وإمكانية قياس األداء 
 العامة.وإضفاء الشفافية والمساءلة عن األموال 

إدخال تحسينات على النظام المحاسبي الحكومي من بة العراقية يهنية والرقابالمنظمات الم الدراسة أوصتوقد 
واالنتقال بشكل تدريجي إلى تطبيق أساس  IPSASsخالل تبنيها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 .االستحقاق

والشفافية في أعمال المنظمات  اإلفصا "متطلبات بعنوان:  (1)(2016دراسة منى حيدر عبد الجبار الطائي ) -2
 العامة".

 إلى:  هدفت الدراسة بشكل رئيس

ى التي مكنت المواطن من الحصول عل اإلنترنتالشفافية ومدى تأثرها بشبكة  أهميةالوقوف على   -
كم هائل من المعلومات وحولت الشفافية من حالة ترف إلى متطلب أساسي لنجاح واستمرارية الوحدة 

 العامة.

 وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهممها: 

 كثرألقد كان للتطورات التكنولوجية والمعلوماتية بالغ األثر في تفعيل دور الشفافية التي تعد من  -
 العوامل المؤثرة على تقييم المنظمات العمومية.

عامة بالغ ال اإلدارةسات الحديثة على تطبيقات وممار  اإلداريةثته المداخل أحدلقد كان للتغيير الذي  -
األمر  ،األثر على تبني مجموعة من القيم العصرية المستجيبة لمتطلبات التحول نحو الديمقراطية

الذي أدى إلى تنامي مفاهيم الشفافية والمشاركة والمساءلة وتدعيم قدرة الوحدة الحكومية على مواجهة 
 تحديات العصر.

تحقيق الشفافية تحديد الجهات الملزمة بتقديم المعلومات يتوجب على الوحدة الحكومية في سعيها ل -
 المتعلقة بالقرارات واألهداف التي تخص مصالح الجهات المستفيدة وتحديد مقاييس شفافيتها.

                                                             
عدد  ،23مجلد  المحاسب،مجلة  "،والشفافية في أعمال المنظمات العامة  اإلفصاح" متطلبات  الطائي،منى حيدر عبد الجبار  (1
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الشفافية المالية بمعناها العصري ال تنحصر في خدمة المنظمة وتحسين صورتها بمقدار ما تتعلق  -
ومن  ،واضحة للجمهور وتراعي منافعه ومصالحه بالدرجة األولى العامة اإلدارةبجعل أعمال وأنشطة 

 ثم تحقيق منفعة ضمنية تتمثل في تحسين مستويات رضا المواطن عن خدماته المقدمة.
ــة بالعمل على تغيير في أنماط تفكير  أوصـــــتوقد  ــ ــــعر  اإلدارةالدراسـ لعامة بأن ا اإلدارةالعامة ومداركها بحيث تشـ

نه يجب العمل على إعادة النظر في طبيعة الهياكل التنظيمية القائمة ا للجمهور وأعامة ملك  البيانات والمعلومات ال
ــــرية باتجاه مداخل  ــ ــ ــ ــ ــــعي لالبتعاد عن التطبيقات التقليدية والســـ ــ ــ ــ ــ تعميق موثوقية ومنفتحة على الجمهور و  أكثروالســـ

طاع العام بتفعيل حرية الوصـــول وعي الجمهور من خالل توفير مناخ عام مالئم للمشـــاركة والحوار مع إدارات الق
والتركيز على نوعية المعلومات المطرحة بقدر  ،للمعلومات العامة وتوســيع ســبل الوصــول الحر للمعلومات العامة

 من كميتها ومراعاة جودة المعلومات المالية المفصح عنها.  أكبر

 العراق في تطبيقها إمكانية ومدى المالية "الالمركزيةبعنوان:  (1)(2017) الياسري  نعمة فاضل محـمددراسة  -3

 للدولة ". العامة الموازنة تخصيصات ظل في

 إلى:  هدفت الدراسة بشكل رئيس

تسليط الضوء على أهم السمات والمعوقات والمشاكل التي تواجه نظام الالمركزية بشكل عام   -
 والالمركزية المالية بشكل خاص.

 وقد توصلت الدراسة العديد من النتائج من أهمها: 

يتطلب تحقيق الالمركزية المالية توافر المرونة في السياسات المالية وتطوير في أدوات القياس   -
 المحاسبي والتطبيقات والهياكل التشغيلية والتعليمات المالية.

ايحتاج تطبيق الالمركزية  - إلى دولة ذات مستوى مالي منهجي علمي كفء وخطة تنموية  أيض 
متكاملة ومستندة على معلومات محاسبية دقيقة ونظام إدارة مالية راقي قادر على تحسين األداء 
المالي في القطاع العام على مستوى األقاليم والمحافظات وتحقيق قيم الشفافية والمساءلة المالية في 

 لعامة في جميع مراحلها.تخطيط ورقابة الموازنة ا

التوجه  نقد فرضتها التطورات العالمية إذ إهناك مجموعة من المفاهيم المالية واالقتصادية المعاصرة  -
بطة بخطط من التوجهات التقليدية المرت أكثرالحديث يتطلع للتنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية 
 األقاليم والمحليات. التنمية على مستوى الدولة دون النظر في خصوصية 

لتحقيق الشفافية والمساءلة المالية في القطاع العام ينبغي االعتماد على توسيع نطاق مشاركة  -
ي ف أكبرالجمهور في عملية إدارة شئونه ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا 

                                                             

للدولة  العامة الموازنة تخصيصات ظل في العراق في تطبيقها إمكانية ومدى المالية " الالمركزية الياسري،( محـمد فاضل نعمة 1)
 .2017جمهورية العراق،  بابل، ، جامعة24االصدار:  268المجلد:  االقتصادية،واالقتصاد للدراسات  اإلدارةمجلة كلية  "،
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المالية  دارةاإلويم نظام التخطيط لتحقيق التنمية االقتصادية وتعزيز المساءلة والشفافية في تق
 .للمحافظات بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

الدراسة بالعمل على تبني وتطبيق الالمركزية المالية وتجاوز مفهوم المركزية والذي فشل في العديد  وقد أوصت
ودة وتوزيع ية المحدمن الدول العربية والتي تتمسك بالمركزية المالية بهدف ضبط عملية تخصيص مواردها المال

استخدامات موازناتها العامة بصورة عادلة على األقاليم والمحافظات محاولة بذلك تقليل الفجوة بينها وبين الدول 
 الصناعية والتأسيس لبنية تحتية متكاملة لتطبيق الالمركزية المالية من خالل نظام معلومات مالي عصري.

  :الدراسات السابقة األجنبية 
 Greg Onuora Okoye & Christian Chibuike Nkwagu  &Louis Chinedu دراسة -1

Nkwagu (2016)  (1):بعنوان ، 

"International Public Sector Accounting Standards Adoption and Financial 
Transparency in the Nigerian South Eastern States Public Sector: A Case of 

Ebonyi and En ugu States". 

"تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والشفافية المالية في القطاع العام بواليات جنوب شرق نيجيريا: 
 حالة من واليات إيبوني وأوغو". 

 هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى:

على الشفافية  IPSASsتحديد اآلثار المترتبة على تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  -
 المالية في القطاع العام في واليات جنوب شرق نيجيريا.

آثاره على  IPSASsتحديد اآلثار المترتبة على تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   -
مصداقية البيانات المالية الحكومية المنشورة وقابليتها للمقارنة في كل من واليات إبوني أو "إينوغو" 

 جيريا.في ني

 وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

يعزز الشفافية المالية في القطاع  IPSASsإن تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   -
 العام.

                                                             

(1) Louis Chinedu Nkwagu & Christian Chibuike Nkwagu & Greg Onuora Okoye  , " International 

Public Sector Accounting Standards Adoption and Financial Transparency in the Nigerian South 

Eastern States Public Sector: A Case of Ebonyi and En ugu States ", IOSR Journal Of Humanities 

And Social Science (IOSR JHSS) volume 21, Issue 4, Ver. 07, pp 40-51 e- ISSN: 2279: 0837, p ISSN: 

2279-0845, 2016,  The fulltext of this document : http://www.iosrjournals.org/iosr-

jhss/papers/Vol.%2021%20Issue4/Version-7/F0214074051.pdf  
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الطريق لتحسين مصداقية البيانات  IPSASsيمهد تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  -
العام النيجيري ويعزز المالية في القطاع ا  قابليتها المقارنة. أيض 

الدراسة الحكومة النيجيرية بتوفير المتطلبات الالزمة للتبني الكامل لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع  أوصتوقد 
ن االعام إذا كان ذلك ممكنا في الواقع وإذا كانت بالفعل تسعى نحو تعزيز مصداقية المعلومات المالية الحكومية و 

 للمقارنة في أي مكان في العالم المعدة في نفس الوقت. الحكومة قابلةتكون البيانات المالية الصادرة عن 

 

 Laura Alcaide Muñoz, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, Antonio دراسة -2

 Manuel López Hernández (2016)(1):بعنوان ، 
"Transparency in Governments: A Meta-Analytic Review of Incentives for 

Digital versus Hard-Copy Public Financial Disclosures". 

كتابية في " والنسخة الاإللكتروني"الشفافية في الحكومات: استعراض تحليلي للمفاضلة بين التقرير الرقمي "
 المالي في القطاع العام". اإلفصا 

 هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى:

م التقليدي أ اإللكترونيالمالي  اإلفصاحاستعراض العوامل المؤثرة على قرار الحكومة فيما يتعلق ب -
 الورقي.

 وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

إن شفافية المعلومات المالية في القطاع العام تعتمد على العديد من العوامل المؤسساتية الداخلية   -
 ذاتها. اإلفصاحالحكومية ذاتها والبيئية الخارجية المرتبطة ببيئة المرتبطة بالوحدة 

في القطاع العام هي عملية اتصال إعالمية طرفها األول هو  اإللكترونيالمالي  اإلفصاحعملية  -
 الوحدة الحكومية والطرف الثاني هو الجمهور.

 اإلفصاحخيارات المتعلقة ب من الصعب معرفة وتتبع سلوك الحكومات ومبرراتها فيما يتعلق بسياساتها -
 المالي اإلفصاح سواءفي أي من االتجاهين  اإلفصاحالمالي وذلك لتحديد العوامل التي تدعم 

الي مادة الم اإلفصاحالمالي التقليدي بالنسق الورق كون  اإلفصاحأو  اإلنترنتعبر  اإللكتروني
 إعالمية في حد ذاته وذو أبعاد سياسية.

                                                             

(1) Laura Alcaide Muñoz, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, Antonio Manuel López Hernández, " 

Transparency in Governments: A Meta-Analytic Review of Incentives for Digital Versus Hard-Copy 

Public Financial Disclosures ",American Review of Public Administration, Volume: 47 issue: 5, 

page(s): 550-573, Article first published online: February 12, 2016;Issue published: July 1, 2017. 

DOI: https://doi.org/10.1177/0275074016629008. 

http://journals.sagepub.com/author/Alcaide+Mu%C3%B1oz%2C+Laura
http://journals.sagepub.com/author/Rodr%C3%ADguez+Bol%C3%ADvar%2C+Manuel+Pedro
http://journals.sagepub.com/author/L%C3%B3pez+Hern%C3%A1ndez%2C+Antonio+Manuel
https://doi.org/10.1177/0275074016629008
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ي القطاع ف اإللكترونيالمالي  اإلفصاحوامل المهمة المؤثرة في خيار تبني تم حصر العديد من الع  -
، والنظام المحاسبي، وتأثير المقياس المستخدم اإلداريةالعام في مجموعة من العوامل منها الثقافة 

والنمط اإلداري ومستوى تطور أداء الحكومة، وقدرتها على الموازنة بين  المتغيرات،في تحديد 
 عن المعلومات المالية العامة في كال األسلوبين. اإلفصاحو المحددات 

المالي  احاإلفصالتنظيمية لتبني خيار  اإلداريةالسياسية و  األجواءالدراسة بضرورة العمل لتهيئة  أوصتوقد 
 في القطاع العام وعدم االستعجال بتبنيه دون توفر بيئة قابلة له. اإللكتروني

 Andreas Bergmann  ,Isabel Brusca Sandro Fuchs  (2017)دراسة -3
  ، بعنوان:(1)

"Using Financial Reporting for Decision Making as a Measure towards Resilient 

Government Finances: The Case of Switzerland". 

 "استخدام التقارير المالية في صناعة القرار كمقياس للمرونة المالية الحكومية: حالة سويسرا".
 هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى:

 لق بآثار تبني أساسا من القطاعات العامة السويسرية فيما يتعالمقارنة بين خمسة عشر قطاع   -
االستحقاق المحاسبي على التقارير المالية الحكومية واإلصالحات المحاسبية التي تعمل عليها 

 الحكومة الوطنية المركزية.
تقارير ال إعدادتقييم أثر اإلصالحات المحاسبية والمالية في القطاع العام السويسري على كل من  -

ي الجديد لإلصالحات والتي يشكل يبني معايير المحاسبة المالية، وتوضيح ما إذا كان هذا التبن
وأساس االستحقاق جوهرها سيؤثر على عمليات صنع القرار  IPSASsالدولية في القطاع العام 

 العام.

 وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج اهمها:
االتقارير المالية على أساس االستحقاق  إعدادن إ  - لعام لية في القطاع المعايير المحاسبة الدو  وفق 

IPSASs .أداة ضرورية لتحقيق المرونة المالية الحكومة 

ا والمبنية على أساس االستحقاق أساس   IPSASsتشكل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  -
 ا لإلصالح المالي في القطاع العام.ا رئيس  ومنطلق  

الدراسة بمواصلة وتعزيز تبني أساس االستحقاق المحاسبي ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  أوصتوقد 
 باعتبارها المنطلق الرئيسي لإلصالح المالي على مستوى القطاع العام للدولة.
 وقد خلص الباحث من خالل استعراضه للدراسات السابقة إلى ما يلي: 

                                                             

(1) Sandro; Bergmann, Andreas; Brusca, Isabel " Using Financial Reporting for Decision Making as 

a Measure Towards Resilient Government Finances: The Case of Switzerlan ", LEXLOCALIS - 

JOURNAL OF LOCAL S ELF- GOVERNMENT, Vol. 15, No. 1, pp. 133 -153, 2017, The fulltext 

of this document: 

https://www.researchgate.net/publication/313407973_UsingFinancial_Reporting_for_Decision_Ma

king_as_a_Measure_Towards_Resilient_Government_Finances_The_Case_of_Switzerland,  .  

https://www.researchgate.net/profile/Andreas_Bergmann5
https://www.researchgate.net/profile/Isabel_Brusca
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ـــبة الدولية (1) ــــبي IPSASs في القطاع العام  تمثل معايير المحاســـ محور االهتمام العالمي في األدب المحاســ
  .المعاصر في ما يتعلق بالقطاع العام

 لحكومةا في القطاع العام في إطار سعي مهمةوسيلة مخاطبة عصرية  اإللكترونيالمالي  اإلفصاحيمثل  (2)
 جية.عها التنموية االستراتيلتحقيق المساءلة والشفافية وإشراك الجمهور في ضبط ورقابة أداء مشاري

 IPSASsربطت العديد من الدراســات الســابقة بين كل من تبني معايير المحاســبة الدولية في القطاع العام (3)
 والمساءلة والشفافية المالية وتطوير نظم المعلومات المحاسبية في القطاع العام.

ــــوط  الزالت البيئة المالية في القطاع العام العربي متأخرة إلى حد  (4) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ما عن نظيرتها الغربية التي قطعت شـ
ــبة الدولية في القطاع طريق ا في كبير   ــ ــ ــ ــ ــ وتطويع التكنولوجيا ألغراض  IPSASsالعام تبني معايير المحاسـ

  .المالي اإلفصاح
 م بتناول ما يلي:اققد  وعليه فإن الباحث

ــــة وتحليل (1) ــ ــ ــ ــ ــبة الدولية في القطاع  وفق امفهوم بيان مقارنة أداء الموازنة العامة المعد  دراســ ــ ــ ــ ــ ــ لمعايير المحاســ
ــاريع التنمية  (IPSAS 24) العام رقم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبط أداء مشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كمتغير حديث من كافة جوانبه ذات العالقة بضــ

 الحكومية االستراتيجية.
ــاح المالي  (2) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــور لإلفصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع تصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لمعيار  وفق اعن بيان مقارنة أداء الموازنة العامة المعد  اإللكترونيوضــ

 . (IPSAS 24) لقطاع العام رقمالمحاسبة الدولية في ا
ــاحقياس أثر  (3) ــ ــ ــبة لمعيار المحا وفق اعن بيان مقارنة أداء الموازنة العامة المعد  اإللكترونيالمالي  اإلفصــ ــ ــ ســ

 على ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية.(IPSAS 24) الدولية في القطاع العام رقم 

  .IPSASsلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وفقًا اإللكترونيالمالي  اإلفصاح أهميةو مفهوم-ثانيًا

ب نشر المعلومات التقليدية الورقية بواسطة تقنيات جديدة تستخدم الحواسيبشكل عام  اإللكتروني اإلفصاحب قصدي
اوقد عرف  في طباعة المعلومات وتوزيعها ونشرها اإللكترونيوبرامج النشر  دة المحاسبية بإنشاء بأنه قيام الوح أيض 

 ( بهدف تحقيق نشر سريع وفوري لمعلومات مالية وغير ماليةاإلنترنتمواقع لها على الشبكة الدولية للمعلومات )
وكذلك فقد عرفه آخرون بأنه استخدام الشركة  (1)عديدة على قطاعات واسعة من المستخدمين المتصلين بالشبكة 

لموقعها على الشبكة الدولية للمعلومات في عرض المعلومات المحاسبية خالل الفترات المناسبة التي قد تكون 
عن كل ما يستجد في وقته المناسب من دون االلتزام بهذه المدد والفترات  فضال  شهرية أو ربع سنوية أو سنوية 

(2). 
                                                             

اليب تقارير األعمال بالتطبيق على القطاع المصرفي وأسشريف توفيق محمد، "مدى الحاجة لتنظيم التوزيع اإللكتروني لمعلومات ( 1)
سكندرية، ة اال، كلية التجارة، جامعاآلفاق والتحديات –التنفيذ والمحاسبة عن عمليات التجارة اإللكترونية، مؤتمر التجارة اإللكترونية 

 .2002يوليو  27 – 25
ط ات االستثمار في سوق مسقط لألوراق المالية"، منشورات سوق مسقااللكتروني وأثره في ترشيد قرار  اإلفصاحصالح العبيدي، " ( 2)
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 اإلفصاحبل ويعتبر ( 1) مظاهر أو أشكال التحدي الجديد لمهنة المحاسبة أحد اإللكتروني فصاحاإلويعتبر 
عن التقارير المالية من أهم القنوات التي تسهم في إثراء قيمة ومنفعة التقارير والقوائم المالية مما يزيد  اإللكتروني

ديد من الجهات ا بين الع وانتشار  تداوال   أكثرعلها من فعاليتها وارتباطها بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويج
تطبيقات تقنية المعلومات  أحديعتبر  اإللكتروني اإلفصاحن حيث إو ( 2) والمؤسسات المتباينة في الرؤية والهدف

ة الحديثة التي أنتجتها ثورة المعلومات واالتصاالت لالستفادة منها في دعم دور اإللكترونيمن خالل تبني النظم 
النظم المحاسبية في اإليفاء بحاجات مستخدميها والتوافق مع المتغيرات البيئية الحاصلة في بيئة المحاسبة من 

ينطلق من  إللكترونيا اإلفصاحوإذا كان من ترتيب فإن  (3)أجل خدمة قرارات مستخدمي المعلومات المحاسبية 
 ة في حال توفر وتبني كالهما من قبل الوحدة المحاسبية ذاتها.اإللكترونيحيث تنتهي المحاسبة 

يعتبر التطور  ياإللكترون اإلفصاحوبعد مناقشة التعريفات السابقة يخلص الباحث إلى توافقها في ما يتعلق بأن 
يانات تفادة من تكنولوجيا المعلومات الحديثة في إيصال البالتقني لإلفصاح التقليدي الورقي حيث يقوم على االس

المالية لمستخدميها وهنا يشير الباحث إلى وجوب االستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات بمفهومها الشامل 
سوب اة الحديثة المستخدمة في عمليات تجميع البيانات وإدخالها إلى الحاإللكترونيوالذي يشتمل على جميع الوسائل 

وتخزينها ومعالجتها واسترجاعها وتوزيعها على المستفيدين منها والتي تتألف من تكنولوجيا الحواسيب وتكنولوجيا 
االتصاالت والتي يعتبر الكثيرون أن تقنية المعلومات ما هي إال تزاوج بين كل من تكنولوجيا الحواسيب وتكنولوجيا 

 . (4)االتصاالت 
ة الدولية في القطاع لمعايير المحاسب وفق ا اإللكترونيالمالي  اإلفصاحستراتيجية ريفا العليه فإن الباحث يقترح تعو 

ها عرض تقارير تبني أسلوب ب اإلدارية"هو قيام الحكومة أو أي من وحداتها يتمثل فيما يلي:  IPSASsالعام 
للمستخدمين العاديين عبر شبكة  IPSASsلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وفًقاالمالية المعدة 

 ".خالل الفترات الزمنية المناسبة اإلنترنت
ويرى الباحث أنه ليس بالضرورة أن تكون الفترات الزمنية المناسبة هي السنوية بل يمكن أن تتمثل في التقارير 

ى القوائم ر ومهم علعما قد يحدث من مستجدات مالية ذات تأثير مباش فضال  الشهرية أو الربع سنوية أو السنوية 
المالي  اإلفصاحوهو بذلك يماثل  IPSASsلمعايير محاسبة القطاع العام الدولية  وفق االمالية وملحقاتها وذلك كله 

                                                             

 .http://www.msmlearning.gov.om، عبر الرابط التالي : 7ص ، 2008لألوراق المالية، 
(1) R. Debrecceny & A Rahman, " Firm – specific determinants of continuous corporate disclosure" 

The International Journal of accounting , No. 40,2005. 

(2) M.K Salawu, "The Extent and Forms of Voluntary Disclosure of Financial Information of Internet 

in Nigeria : An Exploratory Study" , International Journal of Financial Research, Vol. 4, No. 1, 2013. 

االلكتروني في تحقيق الســــوق المالي الكفؤ: ســــوق األســــهم  اإلفصــــاحأحمد وجيه الدباغ، وإنصــــاف محمود دالل باشــــي " دور ( 3)
 ، مسترجع من: 146، ص2013، العراق،113 ، ملحق35تنمية الرافدين، مجلد  السعودي أنموذجا"، مجلة 

http://search.mandumah.com/Record/625447 . 
 .1995محمد سالم برهان، " أنظمة المعلومات اإلدارية " ، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ( 4)

http://www.msmlearning.gov.om/
http://search.mandumah.com/Record/625447
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ة اإللكترونيكات من خالل الشب امعلوماتية يتم توزيعه إلكتروني   التقليدي الورقي فيما عدا أن ما يفصح عنه من مواد
 المتجددة.ووسائل التقنية 

إعداد وعرض بيان مقارنة أداء الموازنة العامة في ضوء معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم  -ثالًثا
(IPSAS 24). 

ـــبة الدولية في القطاع العام ) ــــوم بعرض معلومات الموازنة في البيانات IPSAS 24يهدف معيار المحاســـ ( الموســ
بالموازنة بتلك المبالغ المســتخدمة في الواقع بحيث يتم إتاحة المعلومات المتعلقة المالية إلى مقارنة المبالغ المقدرة 

ــــاب االنحرافات في الواقع  ــ ــ ــ ــــف عن أسـ ــ ــ ــ ــــريعية للجمهور ويتطلب المعيار الكشـ ــ ــ ــ ــــلطات التشـ ــ ــ ــ بها بعد إقرارها من السـ
ـــبي بمــا يحــدد مــدى التزام الوحــدة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس القيــاس المحــاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحكوميــة  اإلداريــةالتطبيقي عن المخطط مع توحيــد أســـ

 .(1)بمسئولياتها عن تطبيق القانون 
ــــة بها وأن تعزز   ــ ــ ــ ــاءلة الخاصـــ ــ ــ ــ ــ ويتطلب االمتثال لمتطلبات المعيار أن تؤدي وحدات القطاع العام التزامات المســـ

ــفافية بياناتها المالية من خالل االمتثال للموازنة المصـــادق عليها ويتعين بموجبه على الوحدة  الحكومية  داريةاإلشـ
ــلية والنهائية ناتجة عن أي عوامل بالتحديد وذلك من  ــ ــ ــ ــ ــــح فيما إذا كانت التغيرات في بين الموازنة األصــ ــ ــ ــ أن توضــ

ــــاحخالل  ــــدور البيانات المالية أو بالتزامن  اإلفصـــ ــدار تقرير خاص قبل صـــ ــ في مالحظات البيانات المالية أو إصـــ
 .(2)بإشارة مرجعية معها مع اإلشارة إليه في مالحظات البيانات المالية

 IPSASلمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ) وفق اوعرض بيان مقارنة أداء الموازنة العامة  إعدادويتطلب 
 : (3)ما يليالحكومية  اإلداريةالوحدة ( من 24
سواء كان أساس استحقاق أم أساس نقدي وكذلك أساس التصـنيف العامة المستخدم توضيح أساس الموازنة  -

 .هاإعدادالمتبع في 
 وذلك في مالحظات البيانات المالية. أكثرعن الفترة التي تغطيها الموازنة ما إذا كانت سنة أو  اإلفصاح -
ــادق عليها وذلك في مالح اإلداريةتحديد الوحدات  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمولة في الموازنة المصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ظات الحكومية األخرى المشـــ

 البيانات المالية.
ــــاح - عن نتيجة المطابقة بين المبالغ المقدرة والفعلية إما في متن بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية أو  اإلفصــ

 في مالحظات البيانات المالية.
 إجراء مقارنة بين المبالغ الفعلية الموجودة في الموازنة األصلية والنهائية باستخدام أساس محاسبي موحد. -

                                                             

، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين 2015" ، إصدار االتحاد الدولي للمحاسبين، "معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام( 1)
 .2015القانونيين، 

 ، مرجع سابق.2015 االتحاد الدولي للمحاسبين،( 2)
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، " دليل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام " من إصدارات المجمع العربي للمحاسبين ( 3)

 .2017القانونيين، 
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توضـــيح االختالفات الهامة بين المبالغ المقدرة والفعلية إال إذا تم إدراج مثل هذا التوضـــيح في الوثائق العامة  -
 األخرى الصادرة بالتزامن مع إصدار البيانات المالية.

ــــة في البيانات المالية في حال  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس الموازنة مع المبالغ الفعلية المعروضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مطابقة المبالغ الفعلية على أســـ
 ف األساس المحاسبي أو أساس الموازنة.اختال

 عرض بيان مقارنة أداء الموازنة العامة المعتمدة لالطالع العام. -
ــــف عن  - ــاحالكشــ ــ ــاإلفصــ ــ ــــتوجب أن تدلي بها المنشــ ــاءلة العلنية حول آات التي ســ ــ ــــعة للمســ ت الحكومية الخاضــ

 وتطبيق بنود الموازنة. إعدادمدى التزامها باألسس القانونية والنظامية في 
إجراء مقارنة بين كل من المبالغ المالية المقدرة والمدرجة في الموازنة المعتمدة واألرقام المالية المدرجة في  -

 الواقع الفعلي تحليل وتوضيح االنحرافات في التطبيق إن وجدت.
 يعن ذلك ف اإلفصاحالكشف عن سبب االنحرافات المالية في الموازنة العامة للجمهور وذلك إما من خالل  -

ـــبق عن البيانات المالية أو بالتزامن  ــ ــ ــــكل مســ ــ ــــدر بشـــ ــ مالحظات القوائم المالية أو من خالل تقرير خاص يصـــ
 .اإلشارة إليه في البيانات المالية معمعها 

عن التغيرات بين الموازنة األصـلية والموازنة النهائية وذلك من خالل اإلشـارة لذلك في المالحظات  اإلفصـاح -
بإصدار تقرير مستقل يسبق صدور التقارير المالية أو يأتي متزامنا معها مع اإلشارة  ضمن القوائم المالية أو

 له في كل األحوال ضمن مالحظات البيانات المالية.

 : التنموي وضبط مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية التخطيط-رابًعا

ــــة  ــ ــ ــتراتيجي على منهج علمي يقوم على دراســ ــ ــ ــ ــاع الحالية والموارد واالمكانياتيقوم التخطيط التنموي االســ ــ ــ ــ  األوضــ
ــاركة المجتمعية وذلك لتحديد األهداف التنموية ومن ثم تحديد البرامج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلوب المشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المتاحة للمجتمع المحلي بأســ
ــــى مع تطلعات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاريع القادرة على تحقيق هذه األهداف بكفاءة وفعالية خالل فترة زمنية معينة بما يتماشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والمشـــ

ــاريع التنمية الحكومية  (1) االعتبار الفرص المتاحة والمعوقات المحتملةالجمهور مع األخذ بعين  ــ وبالتالي فإن مشــ
ـــتراتيجية المرتبطة بالموازنة العامة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاريع المنبثقة عن الخطة الحكومية االســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتراتيجية تتمثل في تلك المشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االســ

ــــكل عام يمك ــ ــ ـــياغتها لتحقيق أهداف الحكومة وتطلعاتها وبشــ ــ ــ ــاالمعتمدة والتي يجري صـــ ــ ــ ــ ريع ن تلخيص أهداف مشــ
َتق  المهمات الكبرى المنوطة بقيادة الدولة  ــْ ــتراتيجية بمحوري بناء الوطن والمواطن ومنها ُتشـــ التنمية الحكومية االســـ

ــــات التي تقوم على  ــ ــ ــســـ ــ ــ ــ العقالنية للموارد والمعايير المهني ة ومقاييس اإلنتاجية والنجاعة وخدمة  اإلدارةوبناء المؤســـ

                                                             

 .2011سطين، دليل االجراءات" رام هللا، فل –وزارة الحكم المحلي،" دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية  (1)
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ــالح العام من جهة ــ ــ ــ ــئته ليجد معنى  لحياته  الصــ ــ ــ ــ والحرص على رفاهية المواطن وتأهيله للعمل المنتج والمفيد وتنشــ
 .(1)في خدمة وطنه ومجتمعه من جهة أخرى 

 :(2)ومن ناحية أخرى يمكن إيجاز أهم مبادئ التخطيط التنموي االستراتيجي بما يلي 
والتي يمكن تحقيقها من خالل اشــــراك الجمهور والمجتمع المحلي والقطاع الخاص في تحديد  المشــاركة: -1

 القضايا واالولويات التنموية والمشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
شراك المواطنين والمجتمع المحلي والقطاع الخاص إقها من خالل والتي يمكن تحقي الشفافية والمساءلة: -2

 ة.هداف المرجو نجازات ومدى تحقق األموية باإلضافة لمتابعة وتقييم اإلالنشاطات التن في تنفيذ
ــادية والبيئية مع  التكاملية: -3 ــ ــ ــ ــايا االجتماعية واالقتصــ ــ ــ ــ اث حدأوالتي يمكن تحقيقها من خالل التطرق للقضــ

ــتويــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المختلفــة وربطهــا بــالتخطيط الجغرافي الهيكلي والموازنــات  اإلداريــةحــالــة من التكــامــل على المســـ
 المرصودة له.

ــايا ذات األولوية مع األ والتي يمكن تحقيقها من خالل التركيز البعد االســــــتراتيجي: -4 ــ ــ ــ خذ بعين على القضـــ
 االعتبار للموارد والفرص المتاحة والمعوقات المحتملة.

 المحور الثالث

 اإلحصائيالدراسة الميدانية والتحليل 

 اإلطار النظري للدراسة الميدانية. -أواًل 

 منهجية الدراسة. .1
المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة استخدم الباحث 

 لتفسيرها والوقوف على دالالتها.
 طرق جمع البيانات. .2

 ات األوليةالبيانهما  واختبار فروضها على نوعين من البيانات الميدانية اعتمد الباحث لتحقيق أهداف الدراسة
دراسة الجانب الميداني بتوزيع قائمة استقصاء لدراسة بعض مفردات الدراسة وحصر وتجميع المعلومات ب المتمثلة

الموضوع قيد لقة بوالدوريات والمنشورات الخاصة المتع المتمثلة بالكتب البيانات الثانويةو  الالزمة في موضوعه
  .الدراسة

                                                             

نحو رؤية قطر الوطنية  2022-2018استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر  وزارة التخطيط التنموي واالحصاء،"( 1)
 .2018"،الدوحة، قطر، 2030

 .2011( وزارة الحكم المحلي، مرجع سبق ذكره، 2)
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 مجتمع وعينة الدراسة. .3
( مجتمع الدراسة المتمثل في مجموعة من العاملين في المجال المالي في القطاع العام في 3يبين جدول رقم )

المحافظات الجنوبية في فلسطين ويبين كذلك العينة المستردة من مجتمع الدراسة وكذلك النسبة المئوية لالسترداد 
تخدم الباحث طريقة المسح الشامل وتم توزيع قائمة االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة وبصفة حيث اس

 وهي نسبة عالية تمكن الباحث من االعتماد عليها في تحليل الدراسة. %93.9عامة بلغت نسبة االسترداد 
 (3جدول رقم )

  مجتمع الدراسة

 الفئة .م
عدد 

 المجتمع
عدد المسترد 

 النسبة المئوية مجتمعمن ال

 %96.30 78 81 الموظفون الماليون بوزرة المالية من درجة مدير فما فوق  1
 %91.70 22 24 المراقبون الماليون في الوزارات والدوائر الحكومية 2
 %87.50 14 16 المدققون الداخليون العاملون في وزارة المالية 3
 %93.20 41 44 المالية اإلداريةالمفتشون العاملون في ديوان الرقابة  4

 %93.90 155 165 المجموع 

 الباحث بناء  على نتائج التحليل االحصائي إعدادمن 

يها، وبذلك لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة عل نظر اوبعد تفحص قوائم االستبانة المستلمة لم يتم استبعاد أي منها 
 قائمة استقصاء. 155يكون عدد قوائم االستبانة الخاضعة للدراسة 

 أداة الدراسة. .4
 قائمة استقصاء وتقسيمها إلى جزأين كما يلي: إعدادوقد تم 

 .بيانات المبحوثينويشمل  الجزء األول: -
عامة المعد عن بيان مقارنة أداء الموازنة ال اإللكترونيالمالي  اإلفصاحيقيس أثر تبني استراتيجية  الجزء الثاني: -

على ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية  (IPSAS 24)في إطار معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
عن بيان  كترونياإللالمالي  اإلفصاحالمتغير المستقل المتمثل في استراتيجية على محور االستراتيجية ويشتمل 

 10كون من م IPSAS 24)مقارنة أداء الموازنة العامة المعد في إطار معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
كون من مالمتغير التابع المتمثل في ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية كذلك محور فقرات معبرة و 

 فقرة  15
( 4قرات قائمة االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي حسب جدول رقم )وقد كانت اإلجابات على كل فقرة من ف

 التالي:
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 (4) جدول رقم
 على الفقرات اإلجابةمقياس 

 غير موافق مطلقا غير موافق محايد موافق موافق تماما التصنيف
 1 2 3 4 5 الدرجة

 الباحث بناء  على مقياس ليكرت الخماسي إعدادمن 

 الدراسة.صدق وثبات أداة  .5
 صدق فقرات قائمة االستبانة: .أ

 تم التأكد من صدق فقرات قائمة االستبانة بطريقتين وهما:
 الصدق الظاهري لألداة )صدق المحكمين(: -

قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في 
في الجامعات الفلسطينية من المتخصصين في المحاسبة واإلحصاء والمجاالت ذات  اإلدارةكليات االقتصاد و 

 العالقة. 
 صدق االتساق الداخلي لفقرات قائمة االستبانة: -

مفردة وذلك  30حجمها  بلغتم حساب االتساق الداخلي لفقرات قائمة االستبانة على عينة دراسة استطالعية 
والدرجة الكلية للمحور التابعة له وتبين أن معامالت االرتباط دالة عند  بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة

 rمن قيمة  أكبرالمحسوبة  rوقيمة  0.05قل من أ(، حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة 0.05مستوى داللة )
 ،  وبذلك تعتبر فقرات قائمة االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.0.361الجدولية والتي تساوي 

 االتساق البنائي لمحاور الدراسة: صدق .ب
معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة دالة عند أن بين ت

 rمن قيمة  أكبرالمحسوبة  rوقيمة  0.05، حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة اقل من  0.05مستوى داللة 
 .0.361الجدولية والتي تساوي 

 ثبات فقرات أداة الدراسة. .6
أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا 

 كرونباخ.
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 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  .أ
 قد تمو تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل بعد 

Brown -Spearmanمعامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح ) االرتباط باستخدامتصحيح معامالت 
Coefficient )(1 ) المعادلة التاليةحسب : 

 أن هناك معامل ثبات كبير نسبي ا لفقرات االستبيان حيث بلغ بينتمعامل الثبات = حيث ر معامل االرتباط وقد 
 مما يمكن الباحث على استخدام قائمة االستبانة بكل طمأنينة. 0.884
 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   .ب

أن معامالت  بينتوقد  (2)ثانية لقياس الثبات كطريقة االستبانةاستخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات 
 مما يمكن الباحث على استخدام قائمة االستبانة بكل طمأنينة. 0.897 تالثبات مرتفعة حيث بلغ

 التحليل االحصائي للبيانات واختبار فرض الدراسة -ثانًيا

 اختبار التوزيع الطبيعي.  .1
لتوزيع لالبيانات مدى اتباع لمعرفة  ((Sample K-S -1)ســمرنوف  - )كولومجروفاســـتخدم الباحث اختبار 

ــــح الجــدول رقم ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ  0.05من  أكبر( نتــائج االختبــار حيــث أن القيمــة االحتمــاليــة لكــل محور 5الطبيعي ويوضـــ
(0.05 <sig. وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي )علمية.استخدام االختبارات الم أمكن 

 (5جدول رقم )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي )

 Zقيمة  عدد الفقرات المحورعنوان  المحور
القيمة 

 االحتمالية

 األول
ارنة عن بيان  مق اإللكترونيالمالي  اإلفصــــاحاســــتراتيجية 

اأداء الموازنــة المعــد  لمعيــار المحــاســــــــــــبــة الــدولي في  وفقــ 
 (IPSAS 24) رقم القطاع العام  

10 1.059 0.212 

 0.073 0.085 15 ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية الثاني
 0.139 0.987 25 جميع الفقرات 

 الباحث بناء  على نتائج التحليل االحصائي إعدادمن  المصدر:

 

                                                             

(1) Eisinga, R.; Te Grotenhuis, M.; Pelzer, B "The reliability of a two-item scale: Pearson, Cronbach 

or Spearman-Brown?". International Journal of Public Health, 58 (4) 2012. 
(2) Ritter, N "Understanding a widely misunderstood statistic: Cronbach's alpha", Paper presented at 

Southwestern Educational Research Association (SERA) Conference 2010. 
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 فقرات قائمة االستبانة.ل االحصائي تحليلال .2
( لتحليل فقرات قائمة االســتبانة، وتعتبر الفقرة One Sample T test) الواحدةللعينة  Tتم اســتخدام اختبار 

ــــوبة  tقيمة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت  ــ ــ الجدولية  والتي  tمن قيمة  أكبرالمحســ
من  أكبروالمتوسط الحسابي   % 60من  أكبرالنسبي  والوزن  0.05)أو القيمة االحتمالية اقل من 1.98تساوي 

 "(، وغير ذلك الفقرة سوف تكون غير ايجابية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها.3المتوسط المحايد "
 االستبانة: اجابات المبحوثين على فقرات قائمةوفيما يلي تحليل 

العامة  عن بيان مقارنة أداء الموازنة اإللكترونيالمالي  اإلفصاحيساعد تبني استراتيجية  :المستقلتغير الم  -
على زيادة القدرة على تحليل االنحرافات (IPSAS 24) لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  وفق االمعد 

وتحقيق الحيادية  الفعلي اإلداريةالواقعة بين المشاريع التنموية االستراتيجية المصادق عليها وأداء الوحدات الحكومية 
 (.≥0.05αعند مستوى داللة ) أحدفي وقت و وتوصيل المعلومة المالية لجميع المستخدمين العاديين رض في الع

 (6جدول رقم ) 
  تغير المستقلتحليل فقرات الم

بة لمعيار المحاس وفًقاعن بيان مقارنة أداء الموازنة المعد  اإللكترونيالمالي  اإلفصا )تبني استراتيجية 
 ((IPSAS 24الدولية في القطاع العام رقم )

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا
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ي  ر

عيا
الم

ن  
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يب
ترت
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بي 
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1 
تســــــــــــهيل إجراء المقارنات بين بنود اســــــــــــتخدامات 

 1 0.000 22.33 84.39 0.677 4.20 الموازنة العامة المنشورة.

2 
 اإلدارةزيادة شـــــــــــفافية ونزاهة أداء منشـــــــــــآت ودوائر 

 2 0.000 18.21 81.94 0.764 4.12 العامة على مستوى الدولة.

3 
زيــــادة القــــدرة على تحليــــل االنحرافــــات الواقعــــة بين 
الموازنة العامة المصادق عليها وأداء الموازنة العامة 

 الفعلية.
4.01 0.676 80.52 18.956 0.000 5 

4 
اجراء مقارنات األداء بين الوحدات الحكومية تسهيل 

 المتماثلة على مستوى الدولة.
4.04 0.787 80.52 16.185 0.000 4 

5 
زيادة كفاءة تخصـــــــــيص بنود اســـــــــتخدامات الموازنة 

 العامة للدولة.
4.12 0.770 80.26 16.308 0.000 2 

6 
تحقيق الحيــاديــة في العرض وتوصــــــــــــيــل المعلومــة 

 .حدأالمستخدمين العاديين في وقت و المالية لجميع 
3.88 0.776 79.74 15.912 0.000 9 

7 
ســــرعة تفهم المســــتخدمين العاديين لنســــب وتركيزات 

 7 0.000 15.715 79.61 0.770 3.97 بنود استخدامات الموازنة العامة للدولة.
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8 
زيادة القدرة على تحليل بنود اســــــــــــتخدامات الموازنة 

 6 0.000 16.840 79.48 0.727 3.98 االعتماد النهائي.العامة في مراحل ما قبل 

9 
الحكم على مدى امتثال الحكومة والجهات التنفيذية 

 للموازنة العامة المصادق عليها.
3.77 0.648 79.35 18.558 0.000 10 

10 
سرعة تفهم المستخدمين العاديين لمبررات التعديالت 

 األصلية.على بنود استخدامات الموازنة العامة 
3.97 0.813 77.42 13.372 0.000 7 

  0.000 25.451 80.32 0.497 4.02 جميع الفقرات 

 .1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05عند مستوى داللة "  الجدولية t قيمة
 .الباحث بناء  على نتائج التحليل االحصائي إعدادمن  المصدر:

( والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في  6والنتائج مبينة في جدول رقم ) الواحدةللعينة  tتم استخدام اختبار 
المعد عن بيان مقارنة أداء الموازنة ا اإللكترونيالمالي  اإلفصـــاح)اســـتراتيجية  اختبار المتغير المســـتقلفقرات   وفق 

الباحث أن أعلى درجات التأثر كانت في  جدو وقد ( IPSAS 24لمعيار المحاســـبة الدولية في القطاع العام رقم )
يان عن ب اإللكترونيالمالي  اإلفصاحتبني استراتيجية قدرة  "%84.39“بلغ  ( والتي عكست بوزن نسبي1الفقرة )

ـــبة الدولية في القطاع العام رقم ) وفق امقارنة أداء الموازنة المعد  ــ ــ ــ ــ ــاعدة IPSAS 24لمعيار المحاســ ــ ــ ــ ــ ــ ( على المسـ
لغت من وجهة نظر المبحوثين بينما ب مقارنات بين بنود استخدامات الموازنة العامة المنشورةعلى تسهيل إجراء ال

ــــبي 9أدنى درجات التأثير في الفقرة رقم ) ــ ــ ــ ــ ــ ــــت بوزن نســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتراتيجية قدرة "  %79.35“بلغ ( والتي عكســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تبني اســ
ــاح ــ ــ ــبة الدولية في القطاع المعيار المح وفق اعن بيان مقارنة أداء الموازنة المعد  اإللكترونيالمالي  اإلفصــ ــ ــ لعام اســ

ــادق عليها.  (IPSAS 24رقم ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ على الحكم على مدى امتثال الحكومة والجهات التنفيذية للموازنة العامة المصــ
وهــذا األمر انعكــاس طبيعي لمــا تعــانيــه الطرق التقليــديــة في عرض معلومـــات  وكالهمــا درجتي ارتبــاط مرتفعتين

 عنها. اإلفصاحرجة الموازنة العامة في القطاع العام ود
 اإلفصاحاتيجية )تبني استر  اختبار المتغير المستقلوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 

 IPSASلمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم ) وفق اعن بيان مقارنة أداء الموازنة المعد  اإللكترونيالمالي 
والوزن  0.497"، واالنحراف المعياري يساوي 3من  القيمة المتوسطة المحايدة  " أكبروهي  4.02 (( تساوي 24

 25.451المحسوبة تساوي  t" وقيمة  %60من  الوزن النسبي المحايد " أكبروهي  %80.32النسبي يساوي 
 0.05 وهي أقل من  0.000، و القيمة االحتمالية تساوي  1.98الجدولية والتي تساوي   tمن قيمة  أكبروهي 

لمعيار  ق اوفعن بيان مقارنة أداء الموازنة المعد  اإللكترونيالمالي  اإلفصاحمما يدل على  أن تبني استراتيجية 
على زيادة القدرة على تحليل االنحرافات الواقعة بين يساعد ( IPSAS 24المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم )
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ازنة العامة الفعلية وتحقيق الحيادية في العرض وتوصيل المعلومة المالية الموازنة العامة المصادق عليها وأداء المو 
 (.≥0.05αعند مستوى داللة ) أحدفي وقت و لجميع المستخدمين العاديين 

يساعد ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية على زيادة كفاءة تقدير استخدامات :  تغير التابعالم-
خالل الفترات المالية المتعاقبة ورفع درجة كفاءة تنفيذ الخطط االستراتيجية للدولة عند مستوى  ات التخطيطيةالموازن
 (.≥α 0.05)داللة 

 (7جدول رقم )
 )ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية( المتغير التابعتحليل فقرات 
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1 
ــاءة تقــدير اســــــــــــتخــدامــات المشــــــــــــــاريع  ــادة كف زي
الحكوميــة االســــــــــــتراتيجيــة خالل الفترات المــاليــة 

 المتعاقبة.
4.16 0.615 85.43 25.637 0.000 2 

2 
حمـايـة أصــــــــــــول الـدولـة المـاليـة من الضــــــــــــيـاع 

 1 0.000 19.173 84.64 0.806 4.34 واالختالس وسوء االستخدام.

3 
تمكين الحكومــــة من تخطيط وبرمجــــة خططهــــا 

 3 0.000 16.915 81.84 0.821 4.11 وأنشطتها واتخاذ القرارات الرشيدة بشأنها.

4 
 أصول إشراك المستخدم العادي في الرقابة على

 15 0.000 10.309 74.82 0.893 3.75 الحكومية والدولة. الوحدات وممتلكات

5 
اعتماد المشـــــاريع الحكومية تجنب االزدواجية في 

 6 0.000 17.671 81.13 0.728 4.04 االستراتيجية بين القطاعات.

6 
 واألنشطة للبرامج الفعلي األداء القدرة على تقييم
 6 0.000 18.684 80.88 0.698 4.04 الحكومية بدقة.

7 
القدرة على تقييم درجة كفاءة المشـــاريع الحكومية 

 أهدافها.االستراتيجية في تحقيق 
4.06 0.704 80.92 18.45 0.000 4 

8 
إحكام الرقابة المالية على تنفيذ بنود المشــــــــــــاريع 

 الحكومية االستراتيجية.
4.01 0.657 80.42 19.424 0.000 8 

9 
ســــــــــهولة وصــــــــــف وتتبع حركة النشــــــــــاط المالي 

 واالقتصادي للقطاع العام على مستوى الدولة.
4.05 0.778 80.62 16.456 0.000 5 

10 
دقة وســـالمة تنفيذ بنود األنشـــطة والبرامج الواردة 

 ضمن المشاريع الحكومية االستراتيجية.
3.94 0.614 79.33 18.214 0.000 11 
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11 
ـــــة من التحقق  مـــــدى التزام الوحـــــدات الحكومي

 اإلداريــةو  المــاليــة والقواعــد والتعليمــات بــالقوانين
 ذات الشأن.

3.98 0.774 79.65 15.516 0.000 9 

12 
رفع درجــة كفــاءة تنفيــذ الخطط االســــــــــــتراتيجيـــة 

 9 0.000 17.162 79.13 0.741 3.98 للدولة.

13 
دقة وســـالمة تنفيذ بنود األنشـــطة والبرامج الواردة 

 11 0.000 18.214 79.33 0.614 3.94 ضمن المشاريع الحكومية االستراتيجية.

14 
في الوحدات  اإلنفاق وترشــــــــــــيد زيادة ضــــــــــــبط

المتشعبة والمنتشرة في مناطق جغرافية الحكومية 
 مختلفة.

3.91 0.848 78.86 13.845 0.000 13 

15 
للموظف العام  واتجاهات ايجابية تنمية سلوكيات

 نحو فلسفة وأبعاد التخطيط والرقابة.
3.91 0.788 77.85 14.102 0.000 13 

  0.000 25.296 80.35 0.501 4.02 جميع الفقرات 

 .1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة
 الباحث بناء  على نتائج التحليل االحصائي إعدادمن  المصدر:

ــــتخدام اختبار  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة 7والنتائج مبينة في جدول رقم ) الواحدةللعينة  tتم اســـ ــ ــ ــ ــ ــ في ( والذي يبين آراء أفراد عينة الدراســـ
جات الباحث أن أعلى در وقد وجد ( مشـــــاريع التنمية الحكومية االســـــتراتيجية ضـــــبط أداء) المتغير التابع فقرات

" قدرة ضــبط أداء مشــاريع التنمية الحكومية %84.64“( والتي عكســت بوزن نســبي بلغ 2التأثر كانت في الفقرة )
ـــتخدام ــــوء االســـ ــياع واالختالس وســ ــ ــــول الدولة المالية من الضــ ــاعدة على حماية أصــ ــ ـــتراتيجية على المســ ن . ماالســـ

ــــت بوزن 4وجهــة نظر المبحوثين بينمــا بلغــت أدنى درجــات التــأثير في الفقرة رقم ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبي بلغ( والتي عكســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نســـ
ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية على المساعدة على إشراك المستخدم العادي  " قدرة74.82%“

ــــول في الرقابة على ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحكومية وكالهما درجتي ارتباط مرتفعتين وهذا األمر انعكاس  الوحدات وممتلكات أصـــ
ــب إعدادطبيعي للدور المتوقع أن يلعبه التخطيط والرقابة حال تم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس معايير المحاســ ــ ــ ــ ــ ــ ة التقارير المالية على أســ

 عنها. اإلفصاحالمالية الدولية في القطاع العام وتم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في 
الحكومية  )ضــبط أداء مشــاريع التنمية المتغير التابعيتبين أن المتوســط الحســابي لجميع فقرات وبصــفة عامة 

 0.501"، واالنحراف المعياري يساوي 3من  القيمة المتوسطة المحايدة  " أكبروهي  4.02االستراتيجية( تساوي 
ــــاوي  ــ ــــبي  يســ ــ ـــبي المحايد " أكبروهي  %80.35والوزن النســ ــ ــــاوي  tيمة " وق%60من  الوزن النســـ ــ ــــوبة تســ ــ المحســ

وهي أقل من  0.000والقيمة االحتمالية تســـاوي   1.98الجدولية والتي تســـاوي   tمن قيمة  أكبروهي  25.296
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ــــاعد على زيادة كفاءة تقدير  0.05 ــ ــ ــ ــتراتيجية يســـ ــ ــ ــ ــ ــاريع التنمية الحكومية االســـ ــ ــ ــ ــ ـــبط أداء مشـــ ــ ــ ــ ــ مما يدل على أن ضــ
ة المتعاقبة ورفع درجة كفاءة تنفيذ الخطط االستراتيجية للدولة عند استخدامات الموازنة العامة خالل الفترات المالي

 (.≥α 0.05مستوى داللة )
 :تغير المستقل على المتغير التابعالمتحليل أثر   -

ـــية البحث  ــ ــ ــــة تتمثل فرضــ ــ ــــتوى داللة )الرئيســـ ــ ــائية عند مســـ ــ ــ ( ≥α 0.05بالتالي "ال يوجد أثر ذو داللة إحصـــ
كومية على ضبط أداء مشاريع التنمية الح اإلنترنتلتبني استراتيجية عرض بيان مقارنة أداء الموازنة العامة عبر 

ـــتراتيجية" ــ ــ ـــتخدام  االســ ــ ــ ــــيط الختبار ولقياس ذلك فقد تم اســ ــ ــ ــتراتيجيةأثر تحليل االنحدار البسـ ــ ــ ــ عرض بيان  تبني اسـ
ـــتراتيجية اإلنترنتمقارنة أداء الموازنة العامة عبر  ــ ــ ــاريع التنمية الحكومية االســ ــ ــ ـــبط أداء مشـــ ــ ــ غير تابع كمت على ضــ
 ( كما يلي:8والنتائج موضحة في جدول رقم )

 (8جدول رقم )
 (ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجيةتحليل االنحدار الخطي البسيط ) المتغير التابع: 

 المتغير المستقل
معامالت 

 االنحدار

الخطأ 

 المعيار

معامالت 

االنحدار 

 المعيارية

Beta 

 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

sig. 

 دال /غير دال

دال عند  0.000 5.214  0.290 1.510 الثابت
0.05 

استراتيجية عرض بيان مقارنة أداء 
 الموازنة العامة عبر اإلنترنت.

دال عند  0.000 8.712 0.576 0.070 0.609
0.05 

 ANOVAتحليل التباين 
 0.000القيمة االحتمالية =   F =75.881قيمة اختبار 

 2R =0.330قيمة معامل  التفسير  R  =0.576قيمة معامل  االرتباط 
 

ــــاوي  Fتبين النتائج ان قيمة  ــ ــ ــــوبة تســ ــ ــ ــــاوي   75.881المحســ ــ ــ وهي  أقل من   0.000والقيمة االحتمالية تســ
ــــبط أداء  اإلنترنــتعرض بيــان مقــارنــة أداء الموازنــة العــامــة عبر لثر أممــا يــدل على ان هنــاك  0.000 ــ ــ ــ ــ ــ ــ على ضـــ

 .مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية
امما يدل  0.330ومعامل التحديد يساوي  0.576وتبين النتائج ان قيمة معامل االرتباط تساوي   على  أيض 

 ط أداء مشـــاريع التنمية الحكومية االســـتراتيجيةعلى ضـــب اإلنترنتبيان مقارنة أداء الموازنة العامة عبر ان عرض 
 والباقي يرجع إلى متغيرات غير داخلة في النموذج. %33بنسبة 
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 المحور الرابع

 النتائج والتوصيات

 النتائج: -أواًل 

( لعرض بيان ≥α 0.05أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )تتمثل النتيجة الرئيسية للبحث بوجود 
ــبة الدولية في القطاع العام رقم  وفق امقارنة أداء الموازنة العامة المعد  عبر  (IPSAS 24)لمعيار المحاســ

ــــتراتيجيـة اإلنترنـت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاريع التنميـة الحكوميـة االســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبط أداء مشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وذلـك بنـاء على نتـائج التحليــل  على ضـــ
 االحصائي.

 التوصيات. -ثانًيا

 البحث النظرية والدراسة الميدانية فإن الباحث يوصي بما يلي:على ضوء ما اسفرت عنه نتائج 
بيان مقارنة أداء الموازنة العامة في ضوء معيار المحاسبة  إعداديوصي الباحث الحكومة الفلسطينية ب -

لما لذلك من آثار ايجابية كبيرة على ضبط أداء مشاريع  (IPSAS 24)الدولية في القطاع العام رقم 
ة االستراتيجية وتوفير منظومة تقارير مالية متكاملة وموحدة تتضمن بيانات مالية مالئمة التنمية الحكومي

 لقرارات المستخدم العادي. 
 لعامة المعداعن بيان مقارنة أداء الموازنة  اإللكترونيالمالي  اإلفصاحيوصي الباحث بتبني استراتيجية  -

لما لذلك من آثار ايجابية كبيرة  (IPSAS 24)في ضوء معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم 
في تحقيق مزايا الخصائص النوعية للمعلومات المالية للمستخدمين العاديين المتمثلين في الجمهور في 

 بيانات مالية موحدة مالئمة لقراراتهم.  وإتاحةدون تمييز بينهم  حداآن و 
سسات نية المتعلقة بتطوير األداء المالي لمؤ يوصي الباحث بإعادة تقييم للتشريعات والقوانين الفلسطي -

في القطاع  ةوتحقيق الشفافيالحكومي المالي  اإلفصاحالقطاع العام والتحديث المستمر لها سيما ما يتعلق ب
 .العام

يوصي الباحث بالعمل المستمر على متابعة مستجدات العلوم وتكنولوجيا المعلومات وتبني االساليب  -
وتوفير أدوات ودعائم تطبيق ما تطرق إليه  ،مستخدم العادي للبيانات الماليةالعصرية في مخاطبة ال

 في القطاع العام. اإللكترونيالمالي  اإلفصاحالباحث من إجراءات وتوصيات متعلقة بتطوير 
ومعايير  ،امفي القطاع الع اإللكترونيالمالي  اإلفصاحيوصي الباحث بمواصلة البحث العلمي في مواضيع  -

 وحيوية. أهميةالمحاسبة الدولية في القطاع العام لما تحتويه من 
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 قائمة االستبانة. ملحق-ثالًثا

 اإلسراءجــامعـــة 
 واملالية اإلداريةكلية العلوم 

 قسم احملاسبة

                                          حفظهةـا اهلل               ساا/ة   األ

 تحية طيبة وبعد ،،،

عن  ترونياإللكالمالي  اإلفصا دور استراتيجية  بحث علمي بعنوان " إعدادا بأنني أقوم بأتشـرف بإحاطتكم علم  
في  دراســة ميدانية –بيان مقارنة أداء الموازنة العامة في ضــبط أداء مشــاريع التنمية الحكومية االســتراتيجية 

ــاهمتكم في هذه البحث بإبدا ونظر ا" دولة فلســـطين ــ ــــرفني مســ ــــعة في هذا المجال تشــ آرائكم  ءلخبرتكم العملية الواســ
ــم   ــتيفاء بيانات قائمة االســــتبانة المرفقة متوســ جيع البحث ا فيكم روح التعاون وتشــــومقترحاتكم من خالل قيامكم باســ

 العلمي.
ــــوف تلقى كل االحترام والتقدير لما تمثله من قيمة عالية في مجال تطوير  ــ ــ ــ ــ ــ ــاهمتكم االيجابية والفعالة سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وإن مسـ

التطبيقي مع العلم بأن هذه البيانات سوف يتم التعامل معها بمنتهى السرية البحث األكاديمي ورفع مستوى األداء 
 ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

 لكم حسن تعاونكم شاكًرا
 

 :الشخصية بياناتال -أولً 
 مراقب مالي في الوزارات.  مدير فما فوق في وزارة المالية.  فئة:ال

  .مدقق داخلي في وزارة المالية   والمالية. اإلداريةمفتش بديوان الرقابة 

  .ماجستير  .بكالوريوس  :المؤهل العلمي

  .دكتوراه  

 .سنوات 10إلى  5من   .سنوات 5أقل من   :سنوات الخبرة

   ة.سن15إلى  10فوق  سنة. 15من  أكثر 
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ا
ً
 :جمالت السابانة -ثاني
 ( أمام العبارة التي تعبر عن درجة موافقتك:ضع عالمة ) فضاًل 

 ًقاوفعن بيان مقارنة أداء الموازنة المعد  اإللكترونيالمالي  اإلفصـــــــا تبني اســـــــتراتيجية يســـــــاعد  .1
 على: (IPSAS 24لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم )

موافق  الفقرة م

 تماما
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

 موافق

 مطلقا

تســــــــهيل إجراء المقارنات بين بنود اســــــــتخدامات الموازنة  1
 العامة المنشورة.

     

 العامة اإلدارةزيادة شـــــــفافية ونزاهة أداء منشـــــــآت ودوائر  2
 على مستوى الدولة.

     

زيـادة القـدرة على تحليـل االنحرافـات الواقعـة بين الموازنـة  3
 العامة الفعلية.العامة المصادق عليها وأداء الموازنة 

     

تســــــــــــهيـل اجراء مقـارنـات األداء بين الوحـدات الحكوميـة  4
 المتماثلة على مستوى الدولة.

     

زيادة كفاءة تخصـــــيص بنود اســـــتخدامات الموازنة العامة  5
 للدولة.

     

تحقيق الحيادية في العرض وتوصــــــــــــيل المعلومة المالية  6
 .أحدلجميع المستخدمين العاديين في وقت و 

     

ســــرعة تفهم المســــتخدمين العاديين لنســــب وتركيزات بنود  7
 استخدامات الموازنة العامة للدولة.

     

زيادة القدرة على تحليل بنود اســـــتخدامات الموازنة العامة  8
 في مراحل ما قبل االعتماد النهائي.

     

ـــة  9 ـــذي ـــال الحكومـــة والجهـــات التنفي الحكم على مـــدى امتث
 العامة المصادق عليها.للموازنة 

     

ســـــــــرعة تفهم المســـــــــتخدمين العاديين لمبررات التعديالت  10
 على بنود استخدامات الموازنة العامة األصلية.
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  :على ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية يساعد .2

موافق  الفقرة م

 تماما
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 مطلقا

1 
زيادة كفاءة تقدير استخدامات المشاريع الحكومية االستراتيجية 

 خالل الفترات المالية المتعاقبة.
     

2 
حماية أصـــــول الدولة المالية من الضـــــياع واالختالس وســـــوء 

 االستخدام.
     

3 
تمكين الحكومة من تخطيط وبرمجة خططها وأنشطتها واتخاذ 

 القرارات الرشيدة بشأنها.
     

4 
 وممتلكات أصول إشراك المستخدم العادي في الرقابة على

 الحكومية والدولة. الوحدات
     

5 
تجنب االزدواجية في اعتماد المشـــاريع الحكومية االســـتراتيجية 

 بين القطاعات.
     

6 
الحكومية  واألنشـــــــــطة للبرامج الفعلي األداء القدرة على تقييم

 بدقة.
     

7 
ة كفاءة المشــاريع الحكومية االســتراتيجي القدرة على تقييم درجة

 في تحقيق أهدافها.
     

8 
إحكــام الرقــابــة المــاليــة على تنفيــذ بنود المشـــــــــــــاريع الحكوميــة 

 االستراتيجية.
     

9 
سهولة وصف وتتبع حركة النشاط المالي واالقتصادي للقطاع 

 العام على مستوى الدولة.
     

10 
والبرامج الواردة ضــــــــــمن  دقة وســــــــــالمة تنفيذ بنود األنشــــــــــطة

 المشاريع الحكومية االستراتيجية.
     

11 
 بــــــالقوانين مــــــدى التزام الوحــــــدات الحكوميــــــة من التحقق

 ذات الشأن. اإلداريةو  المالية والقواعد والتعليمات
     

      رفع درجة كفاءة تنفيذ الخطط االستراتيجية للدولة. 12

13 
والبرامج الواردة ضــــــــــمن دقة وســــــــــالمة تنفيذ بنود األنشــــــــــطة 

 المشاريع الحكومية االستراتيجية.
     

14 
في الوحدات الحكومية المتشــعبة  اإلنفاق وترشــيد زيادة ضــبط

 والمنتشرة في مناطق جغرافية مختلفة.
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موافق  الفقرة م

 تماما
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 مطلقا

15 
للموظف العام نحو فلســــفة  واتجاهات ايجابية تنمية ســــلوكيات

 وأبعاد التخطيط والرقابة.
     

 
 

ا
ً
 مالحظات ومعلومات إضافية -ثالث

ــــال   ــ ــافية  ةإذا كانت هناك أي فضـ ــ ــ ــــرورية و البحث  تمجاالب تتعلقمالحظات أو معلومات إضـ ــ ترى أنها ضـ
 :مشكورا من وجهة نظر سيادتكم يرجى ذكرها

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 
..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم
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