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 االهذاء
ليامي ودعمي، إلى من غرسوا في حب العمم ومواصمة  إلى مصدر حبي وا 
التعمم وصافحت بتعميمي مناىم، وكانوا معي عمى الدوام بدعائيم في حمي 

 وترحالي، إلى من بذكرىم تفوح الدنيا عبيرا وريحانا، والدّي العزيزين.

 أتٍ وأيٍ
وأمد في عمرىما وأحسن في عمميما ورزقني حفظيما اهلل من كل سوء 

 .ةر خآلاو ا يندلا يف برىما

اهلل لي ورفيقة دربي  كرمالصبر، ىيامي و و  العطاء رمزإلى عبق الزىور و 
 عمى سراطو المستقيم وحياتي 

 وأسرتُا اجلًُهح زوختٍ انغانُح
 حفظيم اهلل لي داعما وسندا

يس وزمالئي إلى أساتذتي بقسم المحاسبة بكمية التجارة بجامعة قناة السو 
من الباحثين واألكاديميين في جميورية مصر العربية وفمسطين والوطن 
العربي الفسيح وكل ميتم وكل من قدم لي يد العون والمساعدة في سبيل 

 انجاز ىذا البحث.

 إليكم جميعا أىدي ىذا العمل المتواضع

 الباحث
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 شكر وتمذَر 
عظيـ نعمو كجزيؿ كرمو كالصبلة كالسبلـ عمى سيد الحمد هلل رب العالميف أكالن كاخيران عمى 

 الخمؽ كنبي العمـ كمنارة المعرفة كبعد,
انطبلقا مف العرفاف بالجميؿ يطيب لمباحث أف يتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير كخالص الدعاء لكؿ 

 مف أعانو كسانده في إنجاز ىذه الرسالة.
 عزك كجؿ مشرفو الرسيس العالـ كيستيؿ الباحث شكره بشكر صاحب الفضؿ كالمنة بعد اهلل 

أستاذ المحاسبة الخاصة  الدكتور سامي معروف عبد الرحيم األستاذالجميؿ كاألكاديمي الكبير 
بكمية التجارة بجامعة قناة السكيس, لما أحاطو بو مف كـر كرعاية كتكجيو كما غمره بو مف عمـ 

العممية كالعممية بالغ األثر في  كدماثة خمؽ, كما قدمو لو مف كقت كجيد كقد كاف لمبلحظاتو
 إثراء رسالتو, فقد كاف نعـ األب كالمعمـ حفظو اهلل مف كؿ سكء كأدامو منارة لمعمـ كالعمماء.

مدرس  الدكتور محمد ابراىيم أبو العالكما يتقدـ الباحث بجزيؿ الشكر كالتقدير لمعالـ الجميؿ 
دؽ معاكنتو كاشرافو الكريـ كما قدمو مف المحاسبة بكمية التجارة بجامعة قناة السكيس عمى صا

كقت كجيد كعمـ خبلؿ فترة اعداد الرسالة كالذم كاف لمبلحظاتو تكجيياتو بالغ األثر في إثراء 
 الرسالة كتشكيؿ مبلمحيا.

كلعؿ مف كـر اهلل عز كجؿ أف شرؼ الباحث عالماف جميبلف مف أعبلـ عمـ المحاسبة كفبلسفتو 
في لجنة المناقشة كالحكـ عمى الرسالة, رغـ أعباسيـ الثقيمة كمشاغميـ  كقد تفضبل كقببل المشاركة

الكثيرة كىك ما يعتبره الباحث كساـ شرؼ يفخر بو كيعتز كيتقدـ منيما بجزيؿ الشكر كاالمتناف 
 كىما كؿ مف:
ة أستاذ المحاسبة المالية بكمية التجارة بجامعة قنا األستاذ الدكتور/ مصطفى البازالعالـ الجميؿ 

أستاذ المحاسبة المالية بكمية األستاذ الدكتور/ طارق عبد العال حماد السكيس كالعالـ الجميؿ 
التجارة بجامعة عيف شمس جزاىـ اهلل عني خير الجزاء كاداميما عكنا لمباحثيف كأمدىما بمكفكر 

 الصحة كالعافية.
كما يتقدـ الباحث بخالص الشكر كالتقدير إلى طاقـ عمؿ قسـ المحاسبة بكمية التجارة بجامعة 
قناة السكيس كؿ باسمو كلقبو كعمى رأسيـ السيد رسيس القسـ كحضرة عميد الكمية العالـ الجميؿ 

 راعي نيضة الكمية كباني مجدىا الحديث. أحمد زكياالستاذ الدكتكر/ 
لص الشكر كالتقدير لكؿ مف سانده كقدـ لو يد العكف كالمساعدة في سبيؿ كما كيتقدـ الباحث بخا

 انجاز كاتماـ ىذه الرسالة.

 الباحث
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 ته ادلمظىد ادلظطهر رلى 
 
 
 
 
 
 
(0) 

 القطاع العام

 كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةيشير مصطمح القطاع العػاـ 
إلػػػػػػى الحككمػػػػػػات الكطنيػػػػػػة  IPSASsفػػػػػػي القطػػػػػػاع العػػػػػػاـ 

كاإلقميميػػػػػػة مثػػػػػػؿ لالكاليػػػػػػة كاإلقمػػػػػػيـ كالمنطقػػػػػػةل كالحككمػػػػػػات 
المحميػػػػػة مثػػػػػؿ لالمدينػػػػػة كالبمػػػػػدةل كالمنشػػػػػ ت الحككميػػػػػة ذات 
العبلقػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ الككػػػػػػػاالت كالمجػػػػػػػالس كالػػػػػػػكزارات كالمجػػػػػػػاف 

 كالمشاريع الحككمية غير اليادفة لمربح.
باسػتخداـ جميكرية مصػر العربيػة إلى انفراد كيشير الباحث 

منشػػ ت األعمػػاؿ الحككميػػة ل مصػػطمح القطػػاع العػػاـ لئلشػػارة
  في دراستو. لـ يقصده الباحث كىك مااليادفة لمربح 

 
 
 
(9) 

معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع 

 IPSASs العام 

ىي مجمكعػة مػف المعػايير المحاسػبية الدكليػة الصػادرة عػف 
مجمػػػػػػػس معػػػػػػػايير المحاسػػػػػػػبة الدكليػػػػػػػة فػػػػػػػي القطػػػػػػػاع العػػػػػػػاـ 

IPSASB  التػػابع لبلتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيفIFAC  ليػػتـ
اسػػتخداميا فػػي إعػػداد البيانػػػات الماليػػة مػػف قبػػؿ القطاعػػػات 

 العامة غير اليادفة لمربح.
 
 
(3) 

االفصاح المالي 
وفق معايير االلكتروني 

في  المحاسبة الدولية
 القطاع العام

ىػػػػػك قيػػػػػاـ الحككمػػػػػة أك أم مػػػػػف كحػػػػػداتيا بعػػػػػرض تقاريرىػػػػػا 
فػػػي القطػػػاع  كفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػةالماليػػػة المعػػػدة 

لممستخدميف العادييف عبػر شػبكة اإلنترنػت  IPSASsالعاـ 
 خبلؿ الفترات الزمنية المناسبةل 

 
المستخدم العادي  (4)

 لمبيانات المالية

يتمثؿ المستخدـ العادم لمبيانات الماليػة فػي كػؿ مسػتخدمي 
البيانات المالية مف غير القادريف عمى الحصكؿ عمييػا مػف 

 مصادرىا االصمية بصكرة مباشرة.
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 يمذيح:

معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع كذلؾ مفاىيـ االفصاح المالي االلكتركني ك  قد حظيتل
فػػي انكنػػة األخيػػرة باىتمػػاـ بػػالغ مػػف قبػػؿ البػػاحثيف كالكتػػاب كالمنظمػػات كالييسػػات  IPSASsالعػػاـ 

, كما أف ىذا االىتماـ نابع مف الػكعي (2)المينية المختصة كانعكست آثارىا عمى األدب المحاسبي
بانثػػػار السػػػمبية لئلفصػػػاح المػػػالي التقميػػػدم كالنػػػاجـ عػػػف عػػػدـ مكاكبتػػػو لػػػركح العصػػػر كعجػػػزه عػػػف 
االسػػتفادة مػػف كسػػاسؿ التكنكلكجيػػا المتاحػػة كتتمثػػؿ عمميػػة االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي فػػي القطػػاع 

فػػي قيػػاـ الحككمػػة أك أم مػػف  IPSASs  فػػي القطػػاع العػػاـ كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالعػػاـ 
 IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكليػةكحداتيا بعرض تقاريرىا المالية المعدة 

 لممستخدميف العادييف عبر شبكة اإلنترنت خبلؿ الفترات الزمنية المناسبة.

 المحاسػبة الدكليػةكفؽ معايير قياس أثر االفصاح المالي االلكتركني  كقد ىدؼ البحث إلى 
تخدامات كالمبنيػػػة عمػػػى أسػػػاس االسػػػتحقاؽ عمػػػى تخطػػػيط كرقابػػػة اسػػػ IPSASsفػػػي القطػػػاع العػػػاـ 

اح مناقشػة االتجاىػات الحديثػة لمعػرض كاإلفصػ تضمف البحػث المكازنة العامة لمدكلة  كبالتالي فقد
اإللكتركنػي فػي القطػاع  المػالي ئلفصػاحالمعاصػرة ل مفػاىيــ المناقشة أىك  المالي في القطاع العاـ
كفػػؽ معػػايير طبيعػػة إعػػداد كعػػرض القػػكاسـ الماليػػة مػػف ثػػـ عػػرض كتحميػػؿ ك  العػػاـ كأنكاعػػو كطرقػػو

انعكاسػػػات تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات عمػػػى كمناقشػػػة , IPSASsفػػػي القطػػػاع العػػػاـ  المحاسػػػبة الدكليػػػة
كمف ثـ القياـ ييا يا مع كضع تصكرات عممية لمتغمب عمتحدياتك لمحاسبة في القطاع العاـ النظـ ا

كفػػؽ معػػايير أثػػر االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف القػػكاسـ الماليػػة المعػػدة بدراسػػة ميدانيػػة لقيػػاس 
عمػػى تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة  IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  المحاسػػبة الدكليػػة

 .لمدكلة

حث إلى مجمكعة مف النتاسج مف أىميا كجكد أثر كعبلقػة قكيػة بػيف كػؿ مػف اكقد تكصؿ الب
كالمبنيػػة  IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةاإلفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي 

كأكصػػػى الباحػػػث ب عػػػداد تخطػػػيط كرقابػػػة اسػػػتخدامات المكازنػػػة العامػػػة  كعمػػػى أسػػػاس االسػػػتحقاؽ 
كالمبنيػة  IPSASs في القطاع العػاـ كفؽ معايير المحاسبة الدكليةالعاـ  القكاسـ المالية في القطاع

االلكتركني في االفصاح  اعمى االستحقاؽ ككذلؾ تبني األساليب العصرية المبنية عمى التكنكلكجي
  عنيا لمجميكر.

                                                           
(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,2017. 
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 .يشكهح انثسث: أوالً 
إف تبنػي الػػنظـ الحديثػة لبلتصػػاؿ كالقػاسـ عمػػى مػا أفرزتػػو الثػكرة المعرفيػػة فػي نظػػـ تكنكلكجيػػا 

نو الحػد مػف أكاالتصاؿ بيدؼ تعزيػز الخصػاسص النكعيػة لممعمكمػات المحاسػبية مػف شػ المعمكمات
مشػػكمة عػػدـ تماثػػؿ المعمكمػػات المحاسػػبية كبالتػػالي الكفػػاء باحتياجػػات مسػػتخدمي البيانػػات الماليػػة 

 .(2) فة كبما يتكافؽ مع التطكرات الحاصمة في بيسة المحاسبة المعاصرةكا
( كتطػػكر أدكاتيػػػا مزايػػا عديػػػدة اإلنترنػػػتاسػػػتخدامات شػػبكة المعمكمػػػات الدكليػػة ) تقػػد حققػػف 

قػػد سػػاىمت فػػي رفػػع مسػػتكل فعاليػػة أنيػػا  (2)يػػرل الػػبعضحيػػث عمػػى مسػػتكل األفػػراد كالحككمػػات 
أف  (3)بينما يرل آخركفككفاءة القرارات المالية كقممت مف الحكاجز االجتماعية كالجغرافية كالزمنية 

كضػػػع الخطػػػط كالبػػػرامج المتقدمػػػة إلػػػى  ىػػػذه المزايػػػا قػػػد سػػػاىمت فػػػي دفػػػع الكثيػػػر مػػػف الحككمػػػات
الػػدكؿ تتنػػافس فػػي تحفيػػز مؤسسػػاتيا حيػػث أصػػبحت  ,فػػي مؤسسػػاتيا اإلنترنػػتلبلسػػتفادة مػػف تقنيػػة 

مف بيف أىـ االستجابات لذلؾ ىػك ظيػكر مفػاىيـ لقد كاف الحككمية كالخاصة في مكاكبة التطكر ك 
 اإللكتركنية. الحككمةما يعرؼ بكتطبيقات 

كلقد كاف نظاـ المعمكمات المحاسبي مف أىـ األنظمػة التػي اسػتفادت مػف ىػذا التقػدـ الكبيػر 
ىػػـ أسػػاليب ألمتقػػارير الماليػػة أحػػد  اإللكتركنػػيإذ أصػػبح النشػػر  (4)المعمكمػػاتفػػي كسػػاسؿ تكنكلكجيػػا 

المػػالي الػػذم يعتمػػد عمػػى االسػػتفادة مػػف كسػػاسؿ التقنيػػة الحديثػػة فػػي تكصػػيؿ المعمكمػػات  اإلفصػػاح
فػػي العقػد الماضػػي فػػي  كاإلنترنػػتتزايػد اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػات  قػػدك  ,(5)الماليػة لمسػػتخدمييا

معظػػـ دكؿ العػػالـ المتقػػدـ منػػو كالنػػامي عمػػى حػػد سػػكاء ممػػا أسػػيـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي تطػػكير طػػرؽ 
اإلفصاح عف البيانػات كالمعمكمػات الماليػة كغيػر الماليػة لممنشػ ت كبشػكؿ أكثػر كفػاءة مػف الطػرؽ 

 .(6)في الصحؼ المعتادة لئلفصاح التقميدم كالتي منيا التقرير المالي المطبكع أك المنشكر
فػػي ظػػؿ ظيػػكر يعتبػػر مكضػػكع تطػػكير نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية فػػي القطػػاع العػػاـ ك  ىػػذا

مػػف أىػػـ المكضػػكعات المثػػارة فػػي  IPSASsكتبمػػكر معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ 

                                                           
زٝثاش ٍؽَد ؼعِٞ ٍؽَد, " االفظاغ اإلىنرسّٜٗ فٜ اىقو٘امٌ اىَاىٞوح ٗرٗزٓ فوٜ اىؽود ٍوِ مودً ذَاشوو اىَايٍ٘واخ اىَؽاظوثٞح, رزاظوح  (1)

يغهخركسٚذنهعهٕواالدازٚةخٔاالتزاةبدٚخ , "َعرصَسِٝ ٗاىَؽييِٞ اىَاىِٞٞ فٜ ظ٘ق اىاساق ىألٗزاق اىَاىٞحاظرطالمٞح ٟزاء مْٞح ٍِ اى

ISSN: 18131719  :711, ص 7113, ظاٍاح ذنسٝد, اىاساق, 73االطداز:  1اىَعيد. 

َٕح اىعا٘رٝح مثس اإلّرسّود رزاظوح ذطثٞقٞوح, ذ٘فٞق مثد اىَؽعِ اىخٞاه, " اىا٘اٍو اىَؤشسج فٜ ّشس اىرقازٝس اىَاىٞح ىيشسماخ اىَعا (7)

 .  121, ص 7112,  اىعا٘رٝح, 7, ع77: االقرظار ٗاإلرازج, ً يغهخعبيعخانًهكعجدانعصٚص

أشوس ذطثٞوق أّةَوح اإلرازج اإلىنرسّٗٞوح ميوٚ ااراء اىو٘دٞاٜ, رزاظوح را تْود مثود اىَؽعوِ اىخٞواه , "مامشح تْد أؼَد اىؽعوْٜٞ, ٗ و (7)

, اىاودر اىاا وس, ظاٍاوح ااشٕوس, انًغهةخانعهًٛةخناعةبلاهٛةبدانزغةبزح, "ٍٞداّٞح ميوٚ ٍ٘داواخ اىاَواراخ فوٜ ظاٍاوح مثود اىاصٝوص تعودج

 .71, ص 7117ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞح , 

اىَايٍ٘اخ ميٚ رٗز اىَؽاظثِٞ ٗفااىٞح ّةواً اىَايٍ٘واخ اىَؽاظوثٜ ذودمٌٞ أً ذٖدٝود ذطو٘ٝس ( ؽٔ شمسٝا أت٘ مسٝشح , " أشس ذنْ٘ى٘ظٞا 4)

 .741, ص 7114, اىادر اىعارض ٗاىخَعُ٘, ميٞح اىرعازج, ظاٍاح أظٞ٘ؽ, ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞح, ّٝ٘ٞ٘ انًغهخانعهًٛخأً ذثدٝد", 

(5) Janvrin,D & W.G. No, " XBRL Implementation : Afield Investigation to Identify research 

Opportunities " Journal of information System , Volume 26, Issue 1, p-p 169-197 ,Spring 2012. To 

full text : http://aaapubs.org/doi/10.2308/isys-10252. 

(6)  R. Debreceny and A. Rahman, “Firm-specific Determinants of Continuous Corporate Disclosure”, 

The International Journal of Accounting ,40, 2005, p-p 249-278.  
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 هثسثاإلطار انعاو ن

 كالشػفافيةالفكر المحاسبي الحككمي نتيجة التكجيات الرسمية كالشعبية نحك إرسػاء مفػاىيـ النزاىػة 
التطػػكرات االقتصػػادية كالماليػػة كالمحاسػػبية فػػي العػػالـ تطبيػػؽ كاسػػع النطػػاؽ لمجمكعػػة فقػػد فرضػػت 

مستحدثة مف المبادئ كالمعايير لضماف الشفافية كاإلفصاح كالعدالة في عمؿ الشػركات كالمنشػ ت 
دارتيا بأعمى درجات المسؤكلية بما يضمف مصػالح كػؿ أطػراؼ التعامػؿ فػي إطػار يحقػؽ احتػراـ  كا 

 تحقيػػػؽ ضػػػمافل لممعػػػايير الدكليػػػة المتقدمػػػة القػػػانكف كانتظػػػاـ األعمػػػاؿ كاألنشػػػطة االقتصػػػادية كفقػػػان 
لنمػػكذج التقميػػدم لئلفصػػاح كحيػػث أف ا (2)الشػػفافية كاإلفصػػاح كتأكيػػد مبػػادئ المسػػؤكلية كالمسػػاءلة

عبػػػر التقػػػارير المطبكعػػػػة يكاجػػػو قصػػػكرا شػػػػديدا فػػػي تػػػكفير معمكمػػػػات مبلسمػػػة فػػػي الكقػػػػت  اليالمػػػ
ركيػػزة  كاإلنترنػتكالتػي تمثػؿ التكنكلكجيػػا  معاصػػريفتقػػارير كالقػكاسـ الماليػة الالمناسػب لمسػتخدمي ال

دفػػػع الميتمػػػيف بمينػػػة المحاسػػػبة مػػػع  قػػػد األمػػػرفػػػ ف ىػػػذا  أساسػػػية فػػػي حيػػػاتيـ كتعػػػامبلتيـ اليكميػػػة
عػف طػرؽ كأسػاليب التطكرات المتبلحقة في بيسػة األعمػاؿ لمبحػث فػي ظػؿ ىػذه الثػكرة التكنكلكجيػة 

كحيػػث أف الحككمػػات كبفعػػؿ الثػػكرة التقنيػػة كمفػػاىيـ العكلمػػة الحديثػػة تقميديػػة  كغيػػر مبتكػػرةإفصػػاح 
ألفكار الجديدة كذلؾ فاف النجػاح المسػتمر التفاعؿ كتبني مفيكـ الحككمة االلكتركنية كاإلى  دفعت

الػػذم يحققػػو القطػػاع الخػػاص بابتكػػار مفػػاىيـ كتقنيػػات إداريػػة جديػػدة قػػد حفػػز المختصػػيف بالقطػػاع 
 .(2)إمكانية تطبيقيا في اإلدارات العامة في كثير مف دكؿ العالـإلى  العاـ

مػػػػف كحيػػػث أف اسػػػػتخداـ أدكات تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات كاالتصػػػػاالت فػػػػي تمكػػػػيف المػػػػكاطنيف 
العامة كالمشاركة ال يككف ذلؾ ب حبلؿ تمؾ األساليب كاألدكات ة المشاركة في عممية صنع السياس

 .(3)الجديدة محؿ تمؾ األساليب التقميدية بالمطمؽ كلكف مف خبلؿ التكامؿ فيما بينيما
قػػد كػػاف ظيػػكر المكازنػػة العامػػة فػػي الدكلػػة كتطػػكر مفاىيميػػا كدكرىػػا فػػي فمػػف جيػػة أخػػرل ك 

اإلدارة العامػة كالتخطػيط المػػالي قػد ألقػػى عبسػا إضػػافيا عمػى النظػػاـ المحاسػبي تمثػػؿ بشػكؿ رسيسػػي 
أثر عمى  األمر الذم (4)في تأسيس متطمبات تنفيذ المكازنة كتكفير البيانات العاكسة لنتاسج تنفيذىا

عمى تحديد أساس القياس المحاسبي المبلسـ كمحتكل المجمكعة المستندية كالدفترية كنكعية ككمية 
 .(5)المعمكمات كالبيانات التي تظيرىا التقارير المالية التي ينتجيا النظاـ المالي

تطػػػػكر كبيػػػػر عمػػػػى تكجيػػػػات المحاسػػػػبة فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ نحػػػػك تبنػػػػي أسػػػػاس  قػػػػد حػػػػدثك 
الجػػػدير بالػػػذكر أف العديػػػد مػػػف دكؿ العػػػالـ تختػػػار لػػػدل ف األسػػػاس النقػػػدم ك االسػػػتحقاؽ عكضػػػا عػػػ

                                                           
فثساٝووس,  71, مودر يغهةخاناةجطاالنكزسَٔةٙفاؽَوح طوقس اىس و٘ر, " ػوسٗزاخ اىشواافٞح ٗاالفظواغ اىَواىٜ " , ٍقاىووح ٍْشو٘زج فوٜ  (1)

 /.http://alqabas.com/504572, ىالؽالع ميٚ ماٍو اىَقاه  7112اىن٘ٝد, 

, انًغهةخانعهًٛةخمثد اىسؼٌٞ خيٞو, " رٗز اىعٞاظاخ اىااٍح فٜ ذؽقٞق إٔداف اىرَْٞح اإلرازٝح: ٍدخو ذط٘ٝس اىخودٍاخ اىؽنٍ٘ٞوح " ,  (7)

 .28,  ص 7117اىادر اىصاىس ٗاىخَعُ٘, ميٞح اىرعازج, ظاٍاح أظٞ٘ؽ, ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞح, رٝعَثس 

(3) OECD, " Policy Brief, Engaging Citizens Online for Better Policy Making ", 2003, P2 online : 

http://www.oecd.org/pcd/20202515.pdf.   

" , ميٞووح اإلرازج ٗاالقرظووار, ظاٍاووح اىَيوول ظووا٘ر, اىعووا٘رٝح , انًفةةبْٛىٔانزعجٛةة –يٕاشَةةخانجةةسايظٔا دا ظ٘ظووِ اىشووَساّٜ, "  (4)

 .77ص 7111

 , ص 7117, مَاُ, اازرُ,1", راز طااء ىيْشس, ؽ "انًؾبظجخانؾكٕيٛخٍؽَد ظَاه ٕالىٜ,  (1)
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 القطػػاع العػػاـفػػي اعتمػػاد معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة  االسػػتحقاؽالمحاسػػبة عمػػى أسػػاس إلػػى  تحكليػػا
IPSASs  لمعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية ا متكافقة مع التي كضعتكIFRSs  التي تنطبؽ

طػػكرت لتصػػبح قػػادرة عمػػى معالجػػة المسػػاسؿ الماليػػة الخاصػػة  حيػػث متطمباتيػػا عمػػى القطػػاع العػػاـ
مػػػف تجػػػارب بعضػػػيا االسػػػتفادة إلػػػى  ذلػػػؾ تسػػػعى العديػػػد مػػػف الػػػدكؿإلػػػى  بالقطػػػاع العػػػاـ باإلضػػػافة

ـ البعض, األمر الذم يمكػف أف يصػبح أكثػر سػيكلة عنػدما تتبػع مؤسسػات القطػاع العػاـ فػي العػال
 .(2)مشتركة معايير محاسبية

تتمثؿ في أف اإلفصاح المالي التقميدم في القطاع العاـ  كفجكتو كبالتالي ف ف مشكمة البحث
نيـ كال يمكػأصػبح ال يفػي باحتياجػات المسػتخدميف العػادييف في ظؿ انتشار تكنكلكجيػا المعمكمػات 

كحيػػث أف ىنػػاؾ  لمدكلػػة فػػي تخطػػيط كرقابػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػة فعػاؿ لمسػػاىمة بػػدكرمػف ا
تحسػػيف ك  فػػي القطػػاع العػػاـ تطػػكير نظػػـ اإلفصػػاح المػػاليبكاسػػعا لبلسػػتفادة مػػف التكنكلكجيػػا مجػػاالن 

مسػتكل كفػاءة في رفػع  بما يساىـكتحسيف صكرتيا محميا كدكليا  فيو جكدة عرض البيانات المالية
 متكامػػػػؿ لطبيعػػػػة كشػػػػكؿ يسػػػػتكجب كضػػػػع تصػػػػكراألمػػػػر الػػػػذم  فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ األداء المػػػػالي

قػػد مسػػتكل العػػالـ عمػػى ( دكلػػة 237أف ىنػػاؾ )كحيػػث  المػػراد تطبيقػػو اإللكتركنػػيإلفصػػاح المػػالي ا
 2325العػاـ شيد  في حيف IPSASs (2)تبنت تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ 

 فػػي القطػػاع العػػاـ فػػي االسػػتحقاؽتكجيػػان ممحكظػػان كديناميكيػػان نحػػك اعتمػػاد المحاسػػبة عمػػى أسػػاس 
االفصػػػاح المػػػالي االلكتركنػػػي فػػػي القطػػػاع العػػػاـ أف يكػػػكف يقتػػػرح  الباحػػػثفػػػ ف  (3)العربيػػػة لمنطقػػػةا

 المبنية عمى أساس االستحقاؽ IPSASsكفقان لمعايير المحاسبية الدكلية في القطاع العاـ مكحدا ك 
تخدامات المكازنػة العامػة عمػى تخطػيط كرقابػة اسػ ذلػؾ قيػاس أثػرف ف الباحث سكؼ يقـك بمف ثـ ك 

 لمدكلة.
 :   ما يميلمبحث ب التساؤل الرئيس تمثلوعميو ي

 IPSASs فاي القطااع العاام وفق معايير المحاسبة الدولية اإللكترونيما أثر اإلفصاح المالي "
 . "لمدولة؟عمى تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة 

 والذي تتفرع منو التساؤالت التالية: 
كفػػػػػؽ معػػػػػايير المحاسػػػػػبة الدكليػػػػػة فػػػػػي القطػػػػػاع العػػػػػاـ  اإللكتركنػػػػػيمػػػػػا ىػػػػػك اإلفصػػػػػاح المػػػػػالي  .2

IPSASs؟ 
                                                           

اظزغبثخيُٓبنزٕعّانؾكٕيبدانعسثٛخانًزصاٚدَؾٕاعزًةبدَاةبوانًؾبظةجخانةدٔنٙدٚهٕٚةذرُ ةسّارِٝ اىؽعِ, " ٍقاىح تاْ٘اُ :  (1)

اناعةةبلانعةةبو" ةةساخدٚهٕٚةةذرةةٕغرًْٕبرعةةٕانًؾةةدٔدحن ةةديبدانًؾبظةةجخأٔلدنٛةةمثبنعسثٛةةخؽةةٕليعةةبٚٛسانًؾبظةةجخاندٔنٛةةخ ةةٙ

 , ىالؽالع ميٚ اىَقاىح :  www.deloitte.com/about  ,7118,  ٔانزدتٛ 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/About-

Deloitte/pressreleases/dme_pr_deloitte_releases-first-arabic-summary-of-IPSAS-standards-A R.pdf 

" ٍِ اطودازاخ اىَعَوع اىاستوٜ ىيَؽاظوثِٞ  دنٛميعبٚٛسانًؾبظجخاندٔنٛخ ٙاناعبلانعبواىَعَع اىاستٜ ىيَؽاظثِٞ اىقاِّّ٘ٞٞ, "  (7)

 .7113اىقاِّّ٘ٞٞ, 

 ٍسظع ظاتق.ّارِٝ اىؽعِ,  (7)
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كفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػة فػػػي القطػػػاع العػػػاـ  اإللكتركنػػػيىػػػؿ يختمػػػؼ اإلفصػػػاح المػػػالي  .2
IPSASs  التقميدم؟عف اإلفصاح المالي 

كفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػة فػػػي القطػػػاع العػػػاـ  اإللكتركنػػػيىػػػؿ سػػػيؤدم اإلفصػػػاح المػػػالي  .3
IPSASs  ؟رقابة استخدامات المكازنة العامةتخطيط ك  كفاءةزيادة إلى 

 .: أهذاف انثسثثاَُاً 
قيػػػػاس أثػػػػر إلػػػػى  ا مػػػػف مشػػػػكمة البحػػػػث كتسػػػػاؤالتو فػػػػ ف البحػػػػث ييػػػػدؼ بشػػػػكؿ رسػػػػيسانطبلقنػػػػ

عمػػػى  IPSASsفػػػي القطػػػاع العػػػاـ  كفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػة اإللكتركنػػػياإلفصػػػاح المػػػالي 
 تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة. 

 : موعة من األىداف الفرعية التاليةويتفرع منو مج
 فػػي القطػػاع العػػاـمعػػايير المحاسػػبة الدكليػػة  كفػػؽ اإللكتركنػػيتحديػػد مفيػػـك اإلفصػػاح المػػالي  .2

IPSASs. 
 معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػة فػػػي القطػػػاع العػػػاـ كفػػػؽ اإللكتركنػػػيبيػػػاف أىميػػػة اإلفصػػػاح المػػػالي  .2

IPSASs  .في تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة 
فػي  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةفي القطاع العاـ  اإللكتركنيتقديـ تصكر لئلفصاح المالي  .3

 .IPSASs عاـالقطاع ال

فػػي القطػػاع  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة اإللكتركنػػياإلفصػػاح المػػالي  مككنػػات أثػػر قيػػاس  .4
 عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة. IPSASs العاـ

 .ثانثًا: أهًُح انثسث
 األىمية العممية:  -0
مسايرة ىػذا البحػث لمتطػكرات العالميػة الحديثػة فػي مجػاؿ بحػكث المحاسػبية الحككميػة كالتػي  -

كمػػدل إمكانيػػة تطبيقيػػا  IPSASsتركػػز عمػػى معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ 
 كاالستفادة منيا. 

فػػػي  اإللكتركنػػػيالدراسػػػات كالبحػػػكث العربيػػػة التػػػي تطرقػػػت لمكضػػػكع اإلفصػػػاح المػػػالي قمػػػة  -
 .االجنبية تمقارنة بالدراسا اع العاـالقط

محدكديػة عػدد الدراسػات التػي تتنػاكؿ تػأثير تبنػػي المعػايير الدكليػة عمػى جػكدة المحاسػبة فػػي  -
 .(2)الدكؿ النامية

                                                           
أؼَوود تعووّٜٞ٘ ٍؽَوود  ووؽاذح," ٍوودخو ٍقرووسغ ىرنٞٞووي ٍاوواٝٞس اىرقسٝووس اىَوواىٜ اىدٗىٞووح  ٗفقووا ىَقٍ٘وواخ تٞ ووح اىرقسٝووس اىَوواىٜ فووٜ اىوودٗه  (1)

(,  ميٞح اىرعازج , ظاٍاح اإلظنْدزٝح, ظَٖ٘زٝح ٍظوس اىاستٞوح, 11, اىادر ااٗه, اىَعيد )يغهخاهٛخانزغبزحنهجؾٕسانعهًٛخاىاستٞح ", 

 .11 , ص7117ْٝاٝس 
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ندرة الدراسات كالبحكث العربية التي تطرقت لمكضكع االمتثاؿ لمعايير المحاسبة الدكلية في  -
 كآثاره عمى اإلفصاح المالي الحككمي. IPSASsالقطاع العاـ 

أىميػػػػة مكضػػػػكع المكازنػػػػات العامػػػػة كمػػػػا يػػػػرتبط بيػػػػا مػػػػف معػػػػايير كتكجيػػػػات دكليػػػػة كمتابعػػػػة  -
التطػػػػكرات العمميػػػػة المرتبطػػػػة بيػػػػا فػػػػي إطػػػػار معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػة فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ 

IPSASs العامػػػة معيػػػار مسػػػتقؿ يحمػػػؿ رقػػػـ  كالتػػػي أفػػػردت لممكازنػػػةIPSAS22 ػكـ بػػػمكسػػػ 
ل كربطػػو بتخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات بيانػػات الماليػػةعػػرض معمكمػػات المكازنػػة العامػػة فػػي الل

 المكازنة العامة.

التكجيات العممية العالمية الحديثة في المحاسبة الحككمية نحك المعػايير الدكليػة كاإلفصػاح   -
سيما بعد األزمات الماليػة المتكػررة فػي بعػض الػدكؿ األكركبيػة كاألسػيكية  اإللكتركنيالمالي 

سػػبانيا كلػػيس أدؿ مػػف ذلػػؾ مػػا تعػػج بػػو  كالتػػي كاجػػو بعضػػيا خطػػر اإلفػػبلس مثػػؿ ركمانيػػا كا 
 .(2)مف دكرات تدريبية ككرش عمؿ تأىيمية مرتبطة بالمكضكع اإلنترنتشبكة 

 : األىمية العممية -9

 االسػتحقاؽتكجيان ممحكظان كديناميكيان نحػك اعتمػاد المحاسػبة عمػى أسػاس  2325شيد العاـ  -
 .(2)العربية لمنطقةا في القطاع العاـ في

( دكلػػػة عمػػػػى 237) IPSASsتطبيػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػػة فػػػي القطػػػاع العػػػػاـ  تبنػػػت -
 .إمكانية التحكؿ إلييا مدل كالزالت العديد مف الدكؿ تناقش كتدرس (3)مستكل العالـ

تعتمػػػد دكلػػػة فمسػػػطيف بشػػػكؿ رسػػػيس فػػػي تمكيػػػؿ مكازنتيػػػا عمػػػى الػػػدعـ األجنبػػػي كالمسػػػاعدات  -
الدكليػػػة ممػػػا يفػػػرض عمييػػػا ضػػػركرة مكاكبػػػة التطػػػكرات الدكليػػػة فػػػي مجػػػاؿ اإلفصػػػاح المػػػالي 

لتسييؿ عمميػات التمكيػؿ سػيما بعػد االعتػراؼ بدكلػة فمسػطيف كعضػك مراقػب فػي  اإللكتركني
 منظمة األمـ المتحدة.

تبنػػػػي العديػػػػد مػػػػف الػػػػدكؿ األجنبيػػػػة المانحػػػػة كالممكلػػػػة لممكازنػػػػة العامػػػػة الفمسػػػػطينية لمعػػػػايير  -
 كالتكجيات العربية المتزايدة نحك تبنييا.  IPSASsالمحاسبة الدكلية في القطاع العاـ 

العديد مف المؤسسات كالييسات الدكلية ذات االرتباطات المالية بدكلة فمسػطيف لمعػايير  تبني -
كالتػػػػػي تربطيػػػػا عبلقػػػػػات تعاقديػػػػػة كطيػػػػػدة  IPSASsالمحاسػػػػبة الدكليػػػػػة فػػػػػي القطػػػػاع العػػػػػاـ 

بفمسػػطيف كليػػا تػػأثير مباشػػر عمػػى مكازنتيػػا العامػػة كمػػف أىميػػا البنػػؾ الػػدكلي كصػػندكؽ النقػػد 
 الدكلي.  

                                                           
(1) The Association of National Accountants of Nigeria (ANAN) ,op.cit 

 ٍسظع ظثق ذمسٓ.ّارِٝ اىؽعِ,  (7)

" ٍِ اطودازاخ اىَعَوع اىاستوٜ ىيَؽاظوثِٞ  دنٛميعبٚٛسانًؾبظجخاندٔنٛخ ٙاناعبلانعبواىَعَع اىاستٜ ىيَؽاظثِٞ اىقاِّّ٘ٞٞ, "  (7)

 .7113اىقاِّّ٘ٞٞ, 
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لممعايير الدكلية لممحاسبة في  UNRWAغكث كتشغيؿ البلجسيف الفمسطينييف  تبني ككالة -
كالتػػي تقػػدـ خػػدماتيا لبلجسػػيف الفمسػػطينييف المتكاجػػديف فػػي الػػكطف  IPSASsالقطػػاع العػػاـ 

 استراتيجية بالحككمة الفمسطينية.كتكامؿ كالشتات كتربطيا عبلقات تعاكف 

يني بشكؿ عػاـ لمبيانػات الماليػة المتكافقػة مػع حاجة الجيات الممكلة كالمانحة لمشعب الفمسط -
مجاال  اإلنترنتكالذم يمكف أف يمثؿ  IPSASsالمعايير الدكلية لممحاسبة في القطاع العاـ 

 .كصكؿ إليياسيبل لم

حػػرص دكلػػة فمسػػطيف عمػػى مكاكبػػة التطػػكرات الدكليػػة كتبنييػػا لمعػػايير إعػػداد التقػػارير الماليػػة  -
لزاـ البكرصة  IFRSsالدكلية بو األمر الذم يستمـز مكاكبة ذلػؾ التطػكر فػي القطػاع العػاـ  كا 

 بشكؿ تدريجي.IPSASs بالعمؿ عمى تبني المعايير الدكلية لممحاسبة في القطاع العاـ 

مسػػاىمة نتػػاسج البحػػث المتكقعػػة فػػي إرشػػاد معػػدم كمسػػتخدمي التقػػارير الماليػػة فػػي القطػػاع  -
 في تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة. اإللكتركنيأىمية اإلفصاح المالي إلى  العاـ

 .: فروع انثسثراتعاً 
 لتحقيؽ أىداؼ البحث تـ صياغة الفركض عمى النحك التالي: 

 الفرض الرئيس: -
 اإللكترونايإلفصااح الماالي ل (≥α 7.75) داللاة مساتو عناد  ال يوجد أثر ذو داللة إحصاائية"

عمااى تخطاايط ورقابااة اسااتخدامات  IPSASsفااي القطاااع العااام  وفااق معااايير المحاساابة الدوليااة
 ."الموازنة العامة لمدولة

  الفرعية:الفروض  -
المعدة  القوائم الماليةلعرض  (≥α 3.35) داللة مستكلعند  ال يكجد أثر ذك داللة إحصاسية -2

عمى تخطػيط كرقابػة  اإلنترنتعبر  IPSASsفي القطاع العاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكلية
 استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

معمومااات القطاااع لعػػرض  (≥α 3.35) داللػػة مسػػتكلعنػػد  ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية -2
عبػػر  IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة المسػػتخرجةالماليااة  العااام

 عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة. اإلنترنت

معمومااات الموازنااة لعػػرض  (≥α 3.35) داللػػة مسػػتكلعنػػد  ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية -3
عمػى  اإلنترنػتعبػر  IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكليةالمعدة  العامة

 تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة.
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 .انثسث زذود: ساً خاي

عمػى تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات  اإللكتركنػيينحصر البحػث فػي قيػاس أثػر اإلفصػاح المػالي  -1
 .(2)المكازنة العامة دكف التطرؽ لئلفصاح غير المالي

عمػى تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات  اإللكتركنػيينحصر البحث في تناكؿ آثار اإلفصػاح المػالي  -7
 IPSASsالعػػاـ دكليػػة فػػي القطػػاع المحاسػػبة الالمكازنػػة العامػػة كمػػا يػػرتبط بػػذلؾ مػػف معػػايير 

 .المبنية عمى أساس االستحقاؽك 
تنطبػػؽ الدراسػػة الميدانيػػة عمػػى مؤسسػػات القطػػاع العػػاـ غيػػر اليادفػػة لمػػربح مػػف كزارات كدكاسػػر  -7

كأقسػػػاـ كيخػػػرج عػػػف إطارىػػػا مؤسسػػػات القطػػػػاع العػػػاـ اليادفػػػة لمػػػربح كالتػػػي تخضػػػع لمعػػػػايير 
IFRSs .في فمسطيف 

 .: خطح انثسثاً سادس
النتػػػاسج بالخبلصػػػة ك  كخاتمػػػةفصػػػكؿ  إطػػػار عػػػاـ كثبلثػػػةإلػػػى  لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ البحػػػث تػػػـ تقسػػػيمو

 التالي:عمى النحك كالتكصيات 
البحػػث فػػركض األىميػة ك ك كاألىػػداؼ مشػػكمة كيحتػكم عمػػى مقدمػػة البحػث كال :االطااار العااام لمبحااث

 . هحدكدك 

  .العام القطاع في الحديثة المالي واإلفصاح العرض اتجاىات: األولالفصل 
 عمى النحك التالي: ثبلثة مباحثإلى  كىك مقسـ
 .في مجاؿ البحث الدراسات السابقةعرض كتقييـ  األول:المبحث 
معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي ضػكء  اإللكتركنػيالفكػرم لئلفصػاح المػالي  اإلطػار الثااني:المبحث 

 .IPSASsفي القطاع العاـ 
فػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةإعػػداد كعػػرض القػػكاسـ الماليػػة  :الثالااثالمبحااث 

IPSASs. 

 .وتحديات تكنولوجيا المعمومات المحاسبة في القطاع العام الفصل الثاني:
 التالي:عمى النحك  مباحث أربعةإلى  كىك مقسـ
 المفاىيـ المحاسبية المعاصرة في القطاع العاـ. األول:المبحث 

 : استخدامات المكازنة العامة كأداة تخطيط كرقابة.المبحث الثاني

                                                           
اىرٜ ذطثق ميٚ اىَايٍ٘اخ اىَاىٞح فقوؾ ٗال ذطثوق ميوٚ أٝوح  IPSASs( ٝأذٜ ٕرا اّععاٍا ٍع ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞح فٜ اىقطاع اىااً 1)

 .47, ص ٍسظع ظثق ذمسٍٓايٍ٘اخ أخسٙ ذاسع فٜ اىرقسٝس اىعْ٘ٛ أٗ أٛ ٗشامق أخسٙ, ىيَصٝد االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ, 
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كآثارىػػػا عمػػػى المكازنػػػة  فػػػي القطػػػاع العػػػاـ اإللكتركنػػػياإلفصػػػاح المػػػالي تحػػػديات  الثالاااث:المبحاااث 
 .العامة

 .اإلحصائيالدراسة الميدانية والتحميل  الثالث:الفصل 

 التالي:عمى النحك مبحثيف  إلى كىك مقسـ
 .االطار النظرم لمدراسة الميدانية األول:المبحث 
 .الفركض كاختبار اإلحصاسيالتحميؿ  الثاني:المبحث 

ىم النتائ  ألاستعراض خالصة البحث و دراستو بباختتام الباحث  وفي نياية البحث فقد قام
والتوصيات. 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 ولاأل انفظم

 احلذَثح ادلايل اإلفظاذانعرع واجتاهاخ  
 انعاو انمطاعيف 
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 انفظم األول: اجتاهاخ انعرع واإلفظاذ ادلايل احلذَثح يف انمطاع انعاو

 .يمذيح
اسػتعراض كدراسػة كتحميػؿ الدراسػات السػابقة التػي إلى  ييدؼ الباحث مف خبلؿ ىذا الفصؿ

فػػي القطػػػاع العػػاـ كدكافعػػػو  اإللكتركنػػػيالتعػػرؼ عمػػػى ماىيػػة اإلفصػػػاح المػػالي تناكلػػت المكضػػػكع ك 
القػػػكاسـ ك  متقػػػاريرالمعمكمػػػاتي لمناقشػػػة المحتػػػكل مػػػع عميػػػو مػػػف آثػػػار يمكػػػف أف يترتػػػب كمناقشػػػة مػػػا 

 .IPSASsفي القطاع العاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكلية التي تعد المالية
رتكػػػاز معػػػايير النظػػػرا مػػػف ناحيػػػة ك محاسػػػبة القطػػػاع العػػػاـ مجػػػاؿ ا لقمػػػة البحػػػكث فػػػي نظػػػرن ك 

كمعػػػايير  IASsعمػػػى معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػة  IPSASsالمحاسػػػبة الدكليػػػة فػػػي القطػػػاع العػػػاـ 
ىػػػتـ بنتػػػاسج األبحػػػاث قػػػد افػػػ ف الباحػػػث مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل  IFRSsإعػػػداد التقػػػارير الماليػػػة الدكليػػػة 

فػي  IFRSsكمعػايير إعػداد التقػارير الماليػة الدكليػة  IASsمعايير المحاسػبة الدكليػة ى المبنية عم
فػػػي فيػػػـ كتحميػػػؿ طبيعػػػة المتغيػػػرات ذات  القطػػػاع الخػػػاص مػػػع مراعػػػاة خصكصػػػية القطػػػاع العػػػاـ

 .العبلقة
 اإلفصااحوفى ضوء ما سبق يتناول الباحاث دراساة تحميمياة لاادب المحاسابي فاي مجاال 

 في القطاع العام من خالل المباحث الثالثة التالية:  اإللكترونيالمالي 
 .عرض كتقييـ الدراسات السابقة في مجاؿ البحث المبحث األول:

معػايير المحاسػبة الدكليػة ل فػي ضػكء اإللكتركنػيالفكػرم لئلفصػاح المػالي  اإلطار الثاني:المبحث 
 .IPSASsفي القطاع العاـ 
فػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة: إعػػداد كعػػرض القػػكاسـ الماليػػة المبحااث الثالااث

IPSASs. 
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 ادلثسث األول
 انذراساخ انساتمح يف رلال انثسثعرع وتمُُى 

 :دتهُذ
إلػػػى  يعػػػرض المبحػػػث األكؿ الدراسػػػات السػػػابقة ذات العبلقػػػة بالمكضػػػكع حيػػػث تػػػـ تقسػػػيميا

, كمف األحدثإلى  ا كفقا لتسمسميا الزمني مف األقدـتـ عرضيك دراسات عربية, كدراسات أجنبية, 
 متكامؿ. كتقييميا ككؿ عداد ممخص بيا ثـ فقد قاـ الباحث ب

 :انعرتُح انذراساخ: أوالً 
 بعنوان: ،(0)(9709سممان عبد اليادي )و  محمد عمي وصالح الجزراوي إبراىيمدراسة  -0
 معااااايير المحاساااابة الحكوميااااة الدوليااااة وأىميتيااااا فااااي تطااااوير النظااااام المحاساااابي الحكااااومي"

 ."في العراق
 إلى:  ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي

المعمكمػات فػي تطػكير نظػـ  IPSASsبياف دكر معايير المحاسبة الدكلية في القطػاع العػاـ  -
 المالية الحككمية في العراؽ.

أسػاس إلػى  اختبار أسمكب خطكات اسػتراتيجية الػنيج التػدريجي لمتحػكؿ مػف األسػاس النقػدم -
 االستحقاؽ.

 : كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج أىميا
 فػػػي ىتمػػػاـ العػػػالميمحػػػكر اال IPSASsفػػػي القطػػػاع العػػػاـ تمثػػػؿ معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػة  -

  .المحاسبة الحككمية مجاؿ تطكير

يكاجػػػو النظػػػاـ المػػػالي الحػػػالي فػػػي العػػػراؽ مشػػػكمة فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات المبلءمػػػة  -
تمثػؿ الشػفافية الكافيػة لتحقيػؽ المسػاءلة كالرقابػة عمػى عمميػة اتخػاذ  أفكالمكثكقة التي يمكف 

 .القرارات في القطاع العاـ

تمبية لنداءات متعددة مف أجؿ  IPSASsطاع العاـ في القجاءت معايير المحاسبة الدكلية   -
  .الشفافية كالمساءلة

حػديث فػي الػنظـ المحاسػبية بحثػي متغيػر  IPSASsفػي القطػاع العػاـ معايير الدكلية تمثؿ  -
 .الحككمية

اتسػػػػاؽ المحاسػػػػبة الحككميػػػػة مػػػػع نصػػػػكص  إلحػػػػداثالعمػػػػؿ  بضػػػػركرة كقػػػػد أكصػػػػت الدراسػػػػة
يسػػتكجب تبنييػػا كالتػػي  IPSASsالقػػكانيف مػػع اعتمػػاد معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ 

 .مف كجية نظر الدراسة التحكؿ نحك أساس االستحقاؽ
                                                           

اىعووصزاٗٛ ٗظوويَاُ مثوود اىٖووارٛ, " ٍاوواٝٞس اىَؽاظووثح اىؽنٍ٘ٞووح اىدٗىٞووح ٗإَٔٞرٖووا فووٜ ذطوو٘ٝس اىْةوواً  إتووسإٌٞ ٍؽَوود ميووٜ ٗطوواىػ (1)

 .187-147ص -, ص7117, 7, مدر7, ٍعيديغهخانًضُٗنهعهٕواإلدازٚخٔاالتزابدٚخاىَؽاظثٜ اىؽنٍٜ٘ فٜ اىاساق", 
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 بعنوان: (0)(9704مميجي ) دراسة نصر طو أحمد عرفة ومجدي مميجي عبد الحكيم -9

 ."خالل اإلنترنت وجية نظر المستخدمين في البيئة المصريةاإلفصاح المالي من "

 إلى:  ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي
 األبعاداستكشاؼ كجيات نظر مستخدمي التقارير المالية السنكية لمشركات المصرية حكؿ   -

 .المختمفة لمتقرير المالي عبر اإلنترنت

نظػرم يمكػف مػف خبللػو فيػـ تكجيػات المسػتخدميف نحػك اإلفصػاح المػالي عبػر  إطارتقديـ   -
 .اإلنترنت كاستخدامات التكنكلكجيا الحديثة

 : كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج أىميا
كجػػكد اىتمػػػاـ محػػػدكد أك متكسػػػط فػػي بيسػػػة األعمػػػاؿ المصػػػرية ألبعػػاد التقريػػػر المػػػالي عبػػػر   -

قمػػؽ أمنػػي كبيػػر عمػػى المعمكمػػات ينتػػاب المسػػتخدميف ممػػا اإلنترنػػت معممػػة ذلػػؾ بػػأف ىنػػاؾ 
 ا عمى رؤيتيـ لسيكلة االستخداـ المتكقعة كاتجاىاتيا.ينعكس سمبن 

كقػػد أكصػػت الدراسػػة بػػ جراء تعػػديبلت فػػي دليػػؿ قكاعػػد كمعػػايير حككمػػة الشػػركات المصػػرم 
ت المقيػػػدة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالشػػػفافية كاإلفصػػػاح بحيػػػث يمػػػـز كافػػػة الشػػػركا 2322الصػػػادر فػػػي مػػػارس 

 بالبكرصة بنشر تقاريرىا المالية عبر اإلنترنت بأسمكب يتيح لممستخدميف إمكانية الكصكؿ إلييا.

 بعنوان: (9)(9704دراسة حسين ىادي عنيزة وأحمد ماىر محمد عمي ) -3
 ."دور المعايير المحاسبية الحكومية الدولية في الحد من الفساد اإلداري والمالي"

 إلى:  رسيسيىدفت الدراسة بشكؿ 
فػي الحػد مػف ظػاىرة  IPSASsاختبار دكر تبني معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  -

 .الفساد اإلدارم كالمالي المتفشي في القطاع العاـ العراقي

تضػػييؽ نطػػاؽ فػػي  IPSASsاختبػار دكر تبنػػي معػػايير المحاسػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػاـ  -
 .اإلدارات المالية العامة الدكليةكبيف  االدارة المالية لمقطاع العاـ العراقي االختبلفات بيف

 : كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج أىميا
 IPSASsف اليدؼ مف إصدار كصياغة كنشر معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ إ -

النطػػاؽ الػػدكلي إلػػى  اإلقميمػػيكممحقاتيػػا ىػػك تطػػكير الفكػػر المحاسػػبي مػػف النطػػاؽ المػػالي أك 
تبني معػايير  مف كجية نظر الدراسة أصبحكقد  كمبادرة لحؿ المشاكؿ المحاسبية المطركحة

قميميػػػة كمحميػػػة لتكضػػػيح  IPSASsالمحاسػػػبة الدكليػػػة فػػػي القطػػػاع العػػػاـ  ضػػػركرة عالميػػػة كا 
 .الكضع االقتصادم لمكحدات غير اليادفة لمربح

                                                           
ٜ ٍوِ خواله اإلّرسّود ٗظٖوح ّةوس اىَعورخدٍِٞ فوٜ اىثٞ وح ّظس ؽٔ أؼَد مسفح ٍٗعدٛ ٍيٞعٜ مثد اىؽنٌٞ ٍيٞعٜ, "اإلفظواغ اىَواى (1)

, ص:ص  7114, ظَٖ٘زٝووح ٍظووس اىاستٞووح,  11, ً  7, ظاٍاووح اإلظوونْدزٝح , ع يغهةةخاهٛةةخانزغةةبزحرزاظووح ٍٞداّٞووح",  -اىَظووسٝح 

113:121. 

يغهةخ"ٍِ اىاعار اإلرازٛ ٗاىَواىٜ ؼعِٞ ٕارٛ مْٞصج ٗأؼَد ٍإس ٍؽَد ميٜ, "رٗز اىَااٝٞس اىَؽاظثٞح اىؽنٍ٘ٞح اىدٗىٞح فٜ اىؽد (7)

 .7114, , اىاساق, 77, مدر 1ٍعيد  ,ISSN19937016, يساصدزاظبدانكٕ خ
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مكانيػػة المقارنػػة إتزيػػد مػػف  IPSASsتبنػػي معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  إف  -
كتقميػػؿ الفػػركؽ فػػي  ألغػػراض تقػػكيـ كرقابػػة أداء الكحػػدات الحككميػػةالماليػػة بػػيف المعمكمػػات 

زيػػػادة إمكانيػػػة مقارنػػػة القػػػكاسـ الماليػػػة إلػػػى  تطبيقػػػات المحاسػػػبية فيمػػػا بػػػيف الػػػدكؿ بمػػػا يػػػؤدم
مكانيػػػة قيػػػاس ا ضػػػفاء الشػػػفافية كالمسػػػاءلة عػػػف األمػػػكاؿ العامػػػة بمػػػا يضػػػيؽ مجػػػاؿ كا  ألداء كا 

االختيار بيف السياسات المحاسبية ذات األسػس المختمفػة كأف األسػاس المحاسػبي المسػتخدـ 
يعتبػػر أحػػد العكامػػؿ الميمػػة كالمػػؤثرة فػػي مػػدل حقيقػػة كعدالػػة قيػػاس األداء كالكضػػع المػػالي 

  .الحككمي

لدكلية في القطاع العاـ أحكاما انتقاليػة فػي معػايير محػددة لبلنتقػاؿ كفرت معايير المحاسبة ا -
 أساس االستحقاؽ.إلى  مف األساس النقدم

 دخػػػاؿ تحسػػػينات عمػػػى النظػػػاـ بة العراقيػػػة يػػػالمنظمػػػات المينيػػػة كالرقاب كقػػػد أكصػػػت الدراسػػػة
 IPSASsمعػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػة فػػػػي القطػػػاع العػػػػاـ المحاسػػػبي الحكػػػكمي مػػػػف خػػػبلؿ تبنييػػػػا 

 .تطبيؽ أساس االستحقاؽإلى  بشكؿ تدريجياالنتقاؿ ك 

 بعنوان: (0)(9704دراسة خالد جمال الجعارات ) -4

 ."تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كحد أدنى لضبط المال العام"

 إلى:  ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي
كالتعريػػػؼ بجيػػػة  IPSASsاسػػػتعراض مفيػػػـك معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػة فػػػي القطػػػاع العػػػاـ  -

 .إصدارىا

 مػع محػػددات IPSASsمعػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  اسػتعراض مزايػا تطبيػؽ -
 تبنييا كتطبيقيا.

 : كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج أىميا
المبنيػة عمػى أسػاس االسػتحقاؽ  IPSASsلقطػاع العػاـ تعتبر معايير المحاسبة الدكلية في ا -

مػع تكييػؼ مػا يمػـز مػف خصكصػية  IFRSsالتقػارير الماليػة  إعدادانعكاس طبيعي لمعايير 
 .لقطاع العاـ كتتأثر بتعديبلتيا كما تناقشو مف مستجدات

 كاإلمكانيػاتتطبيؽ معايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ يحتػاج لمعديػد مػف المقكمػات  -
 .سيما في البيسة العربية التأىيؿ الكافي لمكادر كالمنشاة السياسية كيمييا اإلرادة أىميا

بمكاصػمة البحػث لتعزيػز مفػاىيـ المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ فػي  دراسةال تأكصقد ك 
المفػػػاىيمي كالفكػػػرم لمعػػػايير  اإلطػػػاركاالسػػػتفادة مػػػف  االدب الفكػػػرم المحاسػػػبي فػػػي البيسػػػة العربيػػػة

في ترسيخ مفاىيـ كتطبيقات المبنية عمى أساس االستحقاؽ  IFRSsاعداد التقارير المالية الدكلية 
                                                           

خاىد ظَاه اىعاازاخ, " ذطثٞق ٍاواٝٞس اىَؽاظوثح اىدٗىٞوح فوٜ اىقطواع اىاواً مؽود أرّوٚ ىؼوثؾ اىَواه اىاواً ", ٗزقوح مَوو ٍقدٍوح فوٜ  (1)

ارغبْةبد-( ةٙرفعٛةمأدا انًإظعةبدٔانؾكٕيةبدIPSAS- IFRS - IASاندٔنٛةخ انًهزاةٗانةدٔنٙؽةٕلدٔزيعةبٚٛسانًؾبظةجخ

 .7114ّ٘فَثس  74,71ٍٜٝ٘  انُابوانًبنٙانغصائس٘انًبنٙٔانعًٕيٙعهٗضٕ انزغبزةاندٔنٛخ انًُعادثغبيعخٔز هخ
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ى تػػذليؿ العقبػػات التػػي تعتػػرض تبنييػػا كالعمػػؿ عمػػ IPSASsالمحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ 
 كتطبيقاتيا مف خبلؿ تكفير بيسة عامة حاضنة. 

 بعنوان:  (2)(9706عبد الجبار الطائي ) دراسة منى حيدر -5

 والشفافية في أعمال المنظمات العامة". اإلفصاح"متطمبات 
 إلى:  ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي

التػػػي مكنػػػت المػػػكاطف مػػػف  اإلنترنػػػتالكقػػػكؼ عمػػػى أىميػػػة الشػػػفافية كمػػػدل تأثرىػػػا بشػػػبكة   -
متطمػب أساسػي إلى  الحصكؿ عمى كـ ىاسؿ مف المعمكمات كحكلت الشفافية مف حالة ترؼ

 لنجاح كاستمرارية الكحدة العامة.
 : العديد مف النتاسج أىممياإلى  كقد تكصمت الدراسة

متطكرات التكنكلكجية كالمعمكماتية بالغ األثر في تفعيؿ دكر الشػفافية التػي تعػد مػف لقد كاف ل -
 .أكثر العكامؿ المؤثرة عمى تقييـ المنظمات العمكمية

 اإلدارةالحديثػػة عمػػى تطبيقػػات كممارسػػات  اإلداريػػةمتغييػػر الػػذم أحدثتػػو المػػداخؿ لقػػد كػػاف ل  -
عمى تبني مجمكعة مػف القػيـ العصػرية المسػتجيبة لمتطمبػات التحػكؿ نحػك  األثرالعامة بالغ 

مفػػاىيـ الشػػفافية كالمشػػاركة كالمسػػاءلة كتػػدعيـ قػػدرة  تنػػاميإلػػى  الديمقراطيػػة األمػػر الػػذم أدل
 مى مكاجية تحديات العصر.الكحدة الحككمية ع

بتقػػديـ  الممزمػػةالكحػػدة الحككميػػة فػػي سػػعييا لتحقيػػؽ الشػػفافية تحديػػد الجيػػات يتكجػػب عمػػى  -
التػػػي تخػػػص مصػػػالح الجيػػػات المسػػػتفيدة كتحديػػػد  كاألىػػػداؼالمعمكمػػػات المتعمقػػػة بػػػالقرارات 

 .مقاييس شفافيتيا

بمعناىا العصرم ال تنحصر فػي خدمػة المنظمػة كتحسػيف صػكرتيا بمقػدار المالية الشفافية   -
العامػة كاضػحة لمجميػكر كتراعػي منافعػو كمصػػالحو  اإلدارةمػا تتعمػؽ بجعػؿ أعمػاؿ كأنشػطة 

كمػػف ثػػـ تحقيػػؽ منفعػػة ضػػمنية تتمثػػؿ فػػي تحسػػيف مسػػتكيات رضػػا المػػكاطف  األكلػػىبالدرجػػة 
 عف خدماتو المقدمة.

العامػػػة كمػػػداركيا بحيػػػث  اإلدارةعمػػى تغييػػػر فػػػي أنمػػػاط تفكيػػر  أكصػػػت الدراسػػػة بالعمػػػؿقػػد ك 
كانػو يجػب العمػؿ عمػى إعػادة  ت كالمعمكمػات العامػة ممكػا لمجميػكرالعامة بأف البيانػا اإلدارةتشعر 

النظػػػر فػػػي طبيعػػػة اليياكػػػؿ التنظيميػػػة القاسمػػػة كالسػػػعي لبلبتعػػػاد عػػػف التطبيقػػػات التقميديػػػة كالسػػػرية 
ة كمنفتحة عمى الجميكر كتعميؽ كعي الجميكر مف خبلؿ تكفير مناخ باتجاه مداخؿ أكثر مكثكقي

عػػاـ مبلسػػـ لممشػػاركة كالحػػكار مػػع إدارات القطػػاع العػػاـ بتفعيػػؿ حريػػة الكصػػكؿ لممعمكمػػات العامػػة 

                                                           
, مودر 77", ٍعيوح اىَؽاظوة, ٍعيود  انًُاًةبدانعبيةخ"يزعهجةبداال اةبػٔان ةفب ٛخ ةٙأعًةبلٍْٚ ؼٞدز مثد اىعثاز اىطامٜ,  (1)

48 , ISSN 2415-4849 ِٞاىَسموص اىاواً, ظَٖ٘زٝوح اىاوساق,  –ٍعيوح فظويٞح ميَٞوح ٍؽنَوح طوارزج موِ ّقاتوح اىَؽاظوثِٞ ٗاىَودقق

 .127-187ص -, ص7118رٝعَثس ,
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كتكسػػيع سػػبؿ الكصػػكؿ الحػػر لممعمكمػػات العامػػة كالتركيػػز عمػػى نكعيػػة المعمكمػػات المطرحػػة بقػػدر 
 المعمكمات المالية المفصح عنيا. اكبر مف كميتيا كمراعاة جكدة 

 بعنوان: (2)(9707) طو محسن عبد اهلل وسالم عواد ىاديدراسة  -6

 ".التدقيق الداخمي لوحدات اإلنفاق وأثره عمى فاعمية الموازنة االتحادية" 
 إلى:  ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي

 فعاليػػة عمػػى الػػدكر ىػػذا كانعكػػاس الػػداخمي التػػدقيؽ يمعبػػو الػػذم الػػدكر عمػػى الضػػكء تسػػميط  -
فػػي جميكريػػة  المكازنػػة بيػػا تمػػر التػػي حػػؿراالمممارسػػة دكره فػػي جميػػع  خػػبلؿ مػػف المكازنػػة
 .العراؽ

 كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج مف أىميا:
 نػػص رغػػـالمكازنػػة العامػػة العراقيػػة تحضػػير ك  إعػػداد عمميػػة فػػي الػػداخميغيػػاب دكر التػػدقيؽ  -

 .بذلؾ المعنية االقساـ كبقية الداخمي التدقيؽ قسـ مساىمة عمى المالية رةاكز  منشكر

 كجػػػكداسػػػتخدامات المكازنػػػة العامػػػة بسػػػبب عػػػدـ  لتخصيصػػػات األمثػػػؿ سػػػتخداـلبل االفتقػػػار -
 كاضحة يمكف االرتكاز عمييا في عممية التخصيص. معايير

مرحمػػػة  فػػػي الماليػػػةالتقػػػديرات لتجنػػػب تخفػػػيض كزارة  فػػػي كالمبالغػػػةلتخطػػػيط السػػػميـ غيػػػاب ا -
 .كاالعتماد المناقشة

إعػػػػداد  عنػػػد العمميػػػة أك العمميػػػة كاألسػػػس المعػػػػايير عتمػػػاداضػػػركرة ب الدراسػػػة كقػػػد أكصػػػت 
 اقتصػػارىا كعػػدـ نشػػاطيا فػػي كالتكسػػع الداخميػػة لمرقابػػة االسػػتقبللية كزيػػادةالعامػػة  المكازنػػةتقػػديرات 

 النقدية فقط. األعماؿ عمى

 بعنوان: (2)(9707) الياسري نعمة فاضل محمددراسة  -7

 العاماة الموازناة تخصيصاات ظال فاي العاراق فاي تطبيقياا إمكانياة وماد  المالياة " الالمركزياة

 ".لمدولة
 إلى:  ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي

تسػػميط الضػػكء عمػػى أىػػـ السػػمات كالمعكقػػات كالمشػػاكؿ التػػي تكاجػػو نظػػاـ البلمركزيػػة بشػػكؿ  -
 .عاـ كالبلمركزية المالية بشكؿ خاص

 العديد مف النتاسج مف أىميا:كقد تكصمت الدراسة  
تحقيػػؽ البلمركزيػػة الماليػػة تػػكافر المركنػػة فػػي السياسػػات الماليػػة كتطػػكير فػػي أدكات يتطمػػب  -

 كالتعميمات المالية. التشغيميةالقياس المحاسبي كالتطبيقات كاليياكؿ 

                                                           
", ٍعيووح  ٔأصةةسِعهةةٗ بعهٛةةخانًٕاشَةةخاالرؾبدٚةةخ"انزةةدتٛ انةةدالهٙنٕؽةةداداإلَفةةب ( ؽوؤ ٍؽعووِ مثوود م ٗظوواىٌ موو٘ار ٕووارٛ , 1)

,  ظاٍاووح تاوودار, ظَٖ٘زٝووح 171-112اىظوواؽاخ:  72االطووداز:  17, اىَعيوود: ISSN: 18189431اىدزاظوواخ اىَؽاظووثٞح ٗاىَاىٞووح 

 .7113اىاساق, 

 نهدٔنةخ انعبيةخ انًٕاشَةخ بدر اٛاة ظةم  ةٙ انعةسا   ٙ رعجٛآب ئيكبَٛخ ٔيدٖ انًبنٛخ "اناليساصٚخ( ٍؽَد فاػو ّاَح اىٞاظسٛ, 7)

 .7113,  ظاٍاح تاتو, ظَٖ٘زٝح اىاساق, 74االطداز:  782", ٍعيح ميٞح االرازج ٗاالقرظار ىيدزاظاخ االقرظارٝح, اىَعيد: 
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كػػؼء كخطػػة  دكلػػة ذات مسػػتكل مػػالي منيجػػي عممػػيإلػػى  يحتػػاج تطبيػػؽ البلمركزيػػة أيضػػا -
تنمكيػػة متكاممػػة كمسػػتندة عمػػى معمكمػػات محاسػػبية دقيقػػة كنظػػاـ إدارة ماليػػة راقػػي قػػادر عمػػى 
تحسػػػيف األداء المػػػالي فػػػي القطػػػاع العػػػاـ عمػػػى مسػػػتكل األقػػػاليـ كالمحافظػػػات كتحقيػػػؽ قػػػيـ 

 الشفافية كالمساءلة المالية في تخطيط كرقابة المكازنة العامة في جميع مراحميا.

مف المفاىيـ المالية كاالقتصادية المعاصرة قػد فرضػتيا التطػكرات العالميػة إذ ىناؾ مجمكعة  -
أف التكجػػو الحػػػديث يتطمػػع لمتنميػػػة المحميػػة فػػػي إطػػار التنميػػػة الكطنيػػة اكثػػػر مػػف التكجيػػػات 
التقميديػػة المرتبطػػة بخطػػط التنميػػة عمػػى مسػػتكل الدكلػػة دكف النظػػر فػػي خصكصػػية األقػػاليـ 

 كالمحميات. 

ة كالمسػػػاءلة الماليػػػة فػػػي القطػػػاع العػػػاـ ينبغػػػي االعتمػػػاد عمػػػى تكسػػػيع نطػػػاؽ لتحقيػػػؽ الشػػػفافي -
مشاركة الجميكر في عممية إدارة شسكنو كمػنح القطػاع الخػاص كمؤسسػات المجتمػع المػدني 

ا أكبػػر فػػي التخطػػيط لتحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػػادية كتعزيػػز المسػػاءلة كالشػػفافية فػػي تقػػػكيـ دكرن 
 بيدؼ تحقيؽ التنمية الشاممة كالمستدامة نظاـ اإلدارة المالية لممحافظات

كقد اكصت الدراسة بالعمػؿ عمػى تبنػي كتطبيػؽ البلمركزيػة الماليػة كتجػاكز مفيػـك المركزيػة كالػذم 
كالتػي تتمسػؾ بالمركزيػة الماليػة بيػدؼ مػف كجيػة نظػر الدراسػة فشؿ في العديػد مػف الػدكؿ العربيػة 

زيػػػع اسػػػتخدامات مكازناتيػػػا العامػػػة بصػػػكرة ضػػػبط عمميػػػة تخصػػػيص مكاردىػػػا الماليػػػة المحػػػدكدة كتك 
عادلة عمى األقاليـ كالمحافظات محاكلة بذلؾ تقميؿ الفجكة بينيا كبػيف الػدكؿ الصػناعية كالتأسػيس 

 لبنية تحتية متكاممة لتطبيؽ البلمركزية المالية مف خبلؿ نظاـ معمكمات مالي عصرم.

 .األخُثُح انذراساخ: ثاَُاً 
Salma Damak & Amel I Chatt, (2015) دراسة  -0

  ، بعنوان:(2)
"The impact of the political system on the adoption of IPSAS by 
international public organizations". 

ماان قباال  IPSASsأثاار النظااام السياسااي عمااى تبنااي معااايير محاساابة القطاااع العااام الدوليااة "
 ".العامةالدولية المنظمات 

 إلى:  رسيسي ىدفت الدراسة بشكؿ
تحميؿ طبيعة العبلقة التي قد تككف مكجكدة بيف النظػاـ السياسػي كاعتمػاد معػايير المحاسػبة  -

  .IPSASsالدكلية في القطاع العاـ 

اسػػتعراض أىػػـ العكامػػؿ التػػي تسػػاىـ فػػي تطػػكير المحاسػػبة كتحػػديات االتسػػاؽ كالمكاءمػػة مػػع  -
 .البيسة الدكلية

                                                           
(1) Salma Damak & Amel,I Chatt, " The impact of the political system on the adoption of IPSAS by 

international public organizations" The 1st Cairo University International Conference on 

Accounting, http://cuica2015.foc.cu.edu.eg/scientific-programme, SEPTEMBER 2015.  
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السياسػػػية ككضػػػع السياسػػػات المحاسػػػبية عمػػػى المسػػػتكييف تحميػػػؿ العبلقػػػة نظريػػػا بػػػيف البيسػػػة  -
 .الكطني كالدكلي عمى حد سكاء

اختبار العبلقة المكجكدة بيف اعتماد المعايير المحاسبية الدكليػة كالػنظـ السياسػية مػف خػبلؿ  -
 .ثبلثة مؤشرات رسيسية ىي: الفساد كالحرية كالديمقراطية

 ميا:العديد مف النتاسج أىإلى  كقد تكصمت الدراسة
النظـ السياسية الديمقراطية فقط ىي التي مػف الممكػف أف تسػمح باعتمػاد معػايير المحاسػبية  -

 .نظرا لما تنادم بو مف شفافية IPSASsالدكلية 
كقػػد أكصػػت الدراسػػة بتعزيػػز مفػػاىيـ الشػػفافية كالديمقراطيػػة كالمشػػاركة السياسػػية لممػػكاطنيف كمػػدخؿ 

 نحك معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ. تكجوال لضماف

 Greg Onuora Okoye & Christian Chibuike Nkwagu  &Louis دراسة -9

Chinedu Nkwagu (2016) 
 ، بعنوان:(0)

"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". 

والياات "تبني معاايير المحاسابة الدولياة فاي القطااع العاام والشافافية المالياة فاي القطااع العاام ب
  .جنوب شرق نيجيريا: حالة من واليات إيبوني وأوغو"

 بشكؿ رسيسي إلى:ىدفت الدراسة 
عمػى  IPSASs تحديد انثار المترتبة عمى تبني معايير المحاسبة الدكلية فػي القطػاع العػاـ -

 .الشفافية المالية في القطاع العاـ في كاليات جنكب شرؽ نيجيريا

آثاره  IPSASsتحديد انثار المترتبة عمى تبني معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ   -
عمػػى مصػػداقية البيانػػات الماليػػػة الحككميػػة المنشػػكرة كقابميتيػػا لممقارنػػػة فػػي كػػؿ مػػف كاليػػػات 

 إبكني أك لإينكغكل في نيجيريا.
 العديد مف النتاسج أىميا:إلى  تكصمت الدراسةقد ك 

لشػػفافية الماليػػة فػػي يعػػزز ا IPSASsر المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ تبنػػي معػػايي إف -
 القطاع العاـ.

الطريػؽ لتحسػيف مصػداقية  IPSASsتبني معايير المحاسبة الدكلية فػي القطػاع العػاـ يميد  -
 البيانات المالية في القطاع العاـ النيجيرم كيعزز أيضا قابميتيا المقارنة.

                                                           
(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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الدراسػػة الحككمػػة النيجيريػػة بتػػكفير المتطمبػػات البلزمػػة لمتبنػػي الكامػػؿ لمعػػايير  كقػػد أكصػػت
ذا كانػػت بالفعػػؿ تسػػعى نحػػك العػػاـ المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع  إذا كػػاف ذلػػؾ ممكنػػا فػػي الكاقػػع كا 

تعزيػػز مصػػداقية المعمكمػػات الماليػػة الحككميػػة كاف تكػػكف البيانػػات الماليػػة الصػػادرة عػػف الحككمػػة  
 مقارنة في أم مكاف في العالـ المعدة في نفس الكقت.قابمة لم

 ,Laura Alcaide Muñoz, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar دراساة -3

Antonio Manuel López Hernández (2016) 
 ، بعنوان:(2)

"Transparency in Governments: A Meta- Analytic Review of 

Incentives for Digital versus Hard-Copy Public Financial 

Disclosures". 

"الشفافية في الحكومات: استعراض تحميمي لممفاضمة بين التقرير الرقمي "اإللكتروني" والنسخة 
 الكتابية في اإلفصاح المالي في القطاع العام".

 بشكؿ رسيسي إلى:ىدفت الدراسة 
الي اإللكتركنػػي أـ اسػػتعراض العكامػػؿ المػػؤثرة عمػػى قػػرار الحككمػػة فيمػػا يتعمػػؽ باإلفصػػاح المػػ -

 .الكرقيالتقميدم 

 العديد مف النتاسج أىميا:إلى  كقد تكصمت الدراسة

ية اتف شػػفافية المعمكمػػات الماليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ تعتمػػد عمػػى العديػػد مػػف العكامػػؿ المؤسسػػإ -
 الداخمية المرتبطة بالكحدة الحككمية ذاتيا كالبيسية الخارجية المرتبطة ببيسة اإلفصاح ذاتيا.

عمميػػة اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي فػػي القطػػاع العػػاـ ىػػي عمميػػة اتصػػاؿ إعبلميػػة طرفيػػا  -
 األكؿ ىك الكحدة الحككمية كالطرؼ الثاني ىك الجميكر.

مػػػػف الصػػػػعب معرفػػػػة كتتبػػػػع سػػػػمكؾ الحككمػػػػات كمبرراتيػػػػا فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بسياسػػػػاتيا المتعمقػػػػة  -
اإلفصػاح فػي أم مػف االتجػاىيف بخيارات اإلفصاح المالي كذلؾ لتحديد العكامػؿ التػي تػدعـ 

سػػػكآءا اإلفصػػػاح المػػػالي اإللكتركنػػػي عبػػػر اإلنترنػػػت أك االفصػػػاح المػػػالي التقميػػػدم بالنسػػػؽ 
 ككف اإلفصاح المالي مادة إعبلمية في حد ذاتو كذك أبعاد سياسية. يالكرق

خيار تبني االفصاح المػالي اإللكتركنػي فػي  المؤثرة فيالميمة تـ حصر العديد مف العكامؿ  -
الثقافػػة اإلداريػػة, كالنظػػاـ المحاسػػبي, كتػػأثير  فػػي مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ منيػػا القطػػاع العػػاـ

إلدارم كمسػػػتكل تطػػػكر أداء الحككمػػػة, , كالػػػنمط االمقيػػػاس المسػػػتخدـ فػػػي تحديػػػد المتغيػػػرات

                                                           
(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. 
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لماليػػػة العامػػػة فػػػي كػػػبل بػػػيف المحػػػددات كاإلفصػػػاح عػػػف المعمكمػػػات ا كقػػػدرتيا عمػػػى المكازنػػػة
 األسمكبيف.

اكصػػػت الدراسػػػة بضػػػركرة العمػػػؿ لتييسػػػة االجػػػكاء السياسػػػية كاالداريػػػة التنظيميػػػة لتبنػػػي خيػػػار كقػػػد 
 االفصاح المالي االلكتركني في القطاع العاـ كعدـ االستعجاؿ بتبنيو دكف تكفر بيسة قابمة لو.

Andreas Bergmann (2017)  Isabel Brusca,  Sandro Fuchs دراساة -4
(2) ،

  بعنوان:
"Using Financial Reporting for Decision Making as a Measure 
towards Resilient Government Finances: The Case of Switzerland". 

 "استخدام التقارير المالية في صناعة القرار كمقياس لممرونة المالية الحكومية: حالة سويسرا".
 :إلى بشكؿ رسيسي ىدفت الدراسة

تبنػػي  فيمػػا يتعمػػؽ ب ثػػارالمقارنػػة بػػيف خمسػػة عشػػر قطاعػػا مػػف القطاعػػات العامػػة السكيسػػرية  -
أسػػاس االسػػتحقاؽ المحاسػػبي عمػػى التقػػارير الماليػػة الحككميػػة كاإلصػػبلحات المحاسػػبية التػػي 

 تعمؿ عمييا الحككمة الكطنية المركزية.
عمػى كػؿ مػف إعػداد  كالماليػة فػي القطػاع العػاـ السكيسػرم أثػر اإلصػبلحات المحاسػبية تقييـ -

في  جكىره لئلصبلحات كالتي يتمثؿ التقارير المالية, كتكضيح ما إذا كاف ىذا التبني الجديد
سػيؤثر عمػى كأسػاس االسػتحقاؽ  IPSASsبني معايير المحاسبة الدكلية فػي القطػاع العػاـ ت

 عمميات صنع القرار العاـ.

 كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج اىميا:
فػي القطػاع  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةعمى أساس االسػتحقاؽ  أف إعداد التقارير المالية -

 أداة ضركرية لتحقيؽ المركنة المالية الحككمة. IPSASsالعاـ 

كالمبنية عمى أساس االسػتحقاؽ  IPSASsتشكؿ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  -
 ا لئلصبلح المالي في القطاع العاـ.ا رسيسين ا كمنطمقن أساسن 

المحاسػػبي كمعػػايير المحاسػػبة كصػػت الدراسػػة بمكاصػػمة كتعزيػػز تبنػػي أسػػاس االسػػتحقاؽ أكقػػد 
الدكلية في القطاع العػاـ باعتبارىػا المنطمػؽ الرسيسػي لئلصػبلح المػالي عمػى مسػتكل القطػاع العػاـ 

 لمدكلة.
 
 

                                                           
(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_Making_as_a_Measure_Towards_Resilient_Government_Finances_The_CaseofSwitzerland.  
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Sotirios Karatzimas (2017   Sandra Cohen &) دراسة -5
   ، بعنوان:(2)

"Accounting information quality and decision-usefulness of governmental 
financial reporting: Moving from cash to modified cash". 

األسااس "جودة المعمومات المحاسبية وفوائد القرار في التقارير المالية الحكومية: االنتقاال مان 
 ".األساس المعدلإلى  النقدي

 :إلى بشكؿ رسيسي ىدفت ىذه الدراسة
الماليػػة الحككميػػة فػػي دكلػػة اليكنػػاف كالتػػي أعػػدت بمكجػػب مػػدل فاسػػدة كجػػكدة التقػػارير تقيػػيـ  -

 .مؤخرا س النقدم المعدؿ كالذم اعتمد في القطاع العاـ اليكنانياألسا

 .عمى أساس االستحقاؽلتطبيؽ نمكذج محاسبي مقترح ناقشت الدراسة الفكاسد الفعمية  -

سػػتحقاؽ المعػػدؿ منيجيػػة يػػتـ مػػف خبلليػػا االنتقػػاؿ كالتحػػكؿ عبػػر أسػػاس اال اقترحػػت الدراسػػة -
خصػػػاسص المعمكمػػػات المحاسػػػبية الػػػكاردة بػػػاألطر إلػػػى  كيسػػػتند النمػػػكذج المحاسػػػبي المعتمػػػد

 المفاىيمية لييسات كضع المعايير المحاسبية لمقطاعيف العاـ كالخاص.
 العديد مف النتاسج مف اىميا:إلى  كقد تكصمت الدراسة

 حاسبية عمى مستكل العالـ.ناقشت الدراسة العديد مف آثار التغييرات في النظـ الم -

 ىناؾ العديد مف المزايا كالفكاسد سكؼ تنجـ عف التحكؿ نحك أساس االستحقاؽ بشػكؿ كامػؿ -
 .بكفاءة تتعمؽ بجكدة المعمكمات المالية كقدرة الدكلة عمى تخطيط مكاردىا المالية

لتبني كتطبيؽ كصت الدراسة بضركرة االنتقاؿ مف األساس النقدم المعدؿ كتييسة المناخ أكقد 
 . في اليكناف لما قد يترتب عمى ذلؾ مف مزايا مجدية أساس االستحقاؽ المحاسبي بشكؿ كامؿ

N. Tonkope, Pritika Singh Baliyan, G. Tobedza, (2017) دراساة  -6
(2) ،

 :بعنوان

"Assessment of Effectiveness of Government Accounting and 

Budgeting System (GABS) in Botswana". 

 في بتسوانا".  (GABS)"تقييم فعالية المحاسبة الحكومية ونظام الموازنات 
 بشكؿ رسيسي إلى: الدراسةىذه ىدفت 

تنفيػػذ  فػػي إنجػػاح GABSكالمكازنػػة العامػػة الحكػػكمي  المحاسػػبي النظػػاـ تحديػػد مػػدل فعاليػػة -
 السياسات الحككمية.

                                                           
(1) Sandra Cohen & Sotirios Karatzimas, " Accounting information quality and decision-usefulness of 

governmental financial reporting: Moving from cash to modified cash ", Meditari Accountancy 

Research, Vol. 25 Issue: 1, pp.95-113, https://doi.org/10.1108/MEDAR-10-2015-0070,Downloads, 

2017. 

(2) N. Tonkope & Pritika Singh Baliyan & G. Tobedza " Assessment of Effectiveness of Government 

Accounting and Budgeting System (GABS) in Botswana", International Journal of Accounting and 

Financial Reporting, ISSN 2162-3082 2017, Vol. 7, No. 1  : 2017, The fulltext of this document : 

http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijafr/article/view/10709/8808,  .  
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زنة الحككمية في كافعالية نظاـ المحاسبة كالمعمى  المطبؽ في بتسكانا المنيج المختمطتقييـ  -
المحاسبي  القطاع العاـ مف خبلؿ تحميؿ اإلجراءات كالمنافع كالتحديات التي يكاجييا النظاـ

 في القطاع العاـ
 :أىمياتكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج مف  قدك 

 .القطاع العاـاألداء المالي في زنة الحككمية الكفاءة في كانظاـ المحاسبة كالميعزز   -

يػػػػػرتبط ارتباطػػػػػا إيجابيػػػػػا بالمسػػػػػاءلة كصػػػػػنع القػػػػػرار فػػػػػي زنػػػػػة كايعػػػػػزز نظػػػػػاـ المحاسػػػػػبة كالم  -
 الكقػت ىػا فػير يكفتف تقػديـ الخػدمات ك يحست في كقد كاف ىذا النظاـ فعاال ؤسسات العامةالم

 .القكل العاممة الماىرة تكفيرالربط الشبكي ك  مف خبلؿ المناسب
النظػاـ , كزيادة التدريب عمى عمى النظاـالمؤىميف المكظفيف أعداد  أكصت الدراسة بزيادةكقد 

 رسيسػػيةكاسػػتراتيجيات  كنظػػاـ النسػػخ االحتيػػاطي GABSالمحاسػػبي الحكػػكمي كالمكازنػػات العامػػة 
  .لتحسيف النظاـ يمكف االرتكاز عمييا

Nik Zam & Nik Wan 2017)دراسة ) -7
 : ، بعنوان(2) 

"The Major Impacts of Change from Cash to Accrual Accounting in 

the Public Sectors". 

  ."محاسبة االستحقاق في القطاعات العامةإلى  اآلثار الرئيسية لمتحول من النقدية" 
 ىذه الدراسة بشكؿ رسيسي:ىدفت 

بحػػػث مػػػا إذا كانػػػت المحاسػػػبة عمػػػى أسػػػاس االسػػػتحقاؽ تعتبػػػر حػػػبل لممشػػػكمة التػػػي تكاجييػػػا  -
 .التقميدية القاسمة عمى األساس النقدمالحككمية المحاسبة 

اسػػػتعراض عيػػػكب المحاسػػػبة عمػػػى األسػػػاس النقػػػدم فػػػي القطػػػاع العػػػاـ التػػػي دفعػػػت باتجػػػاه  -
 التحكؿ باتجاه أساس االستحقاؽ.

عمى أساس االستحقاؽ كترتيب كيفية االسػتفادة مػف نظػاـ المحاسػبة تفسير طبيعة المحاسبة  -
 عمى أساس االستحقاؽ في القطاعات العامة.

مناقشػػة مػػا إذا كانػػت ىنػػاؾ مزايػػا كفكاسػػد لممحاسػػبة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ يمكػػف أف تتحقػػؽ   -
 في القطاع العاـ.

 : أىمياكقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج 
القطػػاع العػػاـ النيكزلنػػدم تجربػػة المحاسػػبة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ فػػي كػػؿ مػػف  اسػػتعراض -

 .أساس االستحقاؽإلى  بكصفيما مؤيديف رسيسييف لمتحكؿ مف األساس النقدم كاألسترالي

                                                           
(1) Nik Wan, Nik Zam. The Major Impacts of Change from Cash to Accrual Accounting in the Public 

Sectors. Gading Journal for the Social Sciences, [S.l.], v. 9, n. 02, p. 49-65, June 2017. ISSN 0128-

5599. Available at: <http://learningdistance.org/uitmpahang/gading/index.php/gading/article/view/ 

118>. Date accessed: 05 Aug. 2017.  
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 المحاسػبة أسػاس االسػتحقاؽ فػيإلػى  مػف األسػاس النقػدم استعراض انثار الرسيسية لمتحكؿ -
اسػػػتعراض آراء مجمكعػػػة مػػػف مختمفػػػة مػػػف البػػػاحثيف فػػػي القطاعػػػات العامػػػة مػػػف خػػػبلؿ فػػػي 

 .المحاسبة عمى أساس االستحقاؽإلى  البمداف التي شاركت أك ستشارؾ في التحكؿ

فػي القطػاع  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةأسػاس االسػتحقاؽ إلػى  التحػكؿتفسػير انعكاسػات  -
كالمشػػاكؿ المرتبطػػة بيػػا, عػػرض الميزانيػػة العمكميػػة عمػػى التقػػارير الماليػػة ك  IPSASsالعػػاـ 

نظػاـ معمكمػات إلػى  كالحاجػة كبمينة المحاسبة, كىيسػات كضػع المعػايير, كالثقافػة التنظيميػة
  سجؿ األصكؿ لمسماح باالعتراؼ باألصكؿ.إلى  فعاؿ لدعـ النظاـ, الحاجة

المحاسػػػبة عمػػػى أسػػػاس االسػػػتحقاؽ فػػػي إلػػػى  التحػػػكؿ مػػػف المحاسػػػبة عمػػػى األسػػػاس النقػػػدم -
 ة كاف لو آثار إيجابية عمى عدة محاكرالقطاع العام

 تبني أساس االستحقاؽ كتعميـ فكاسده كتذليؿ العقبػات فػي طريقػوضركرة أكصت الدراسة بقد ك 
 . بتدريب المكظفيف كتجاكز مقاكمتيـ لمتغيير

 .انذراساخ انساتمح تمُُى :ثانثاً 
 :التاليالنحك ممخصة في جداكؿ عمى  السابقة الدراساتالباحث  عرضبداية يست

 (0جدول رقم )
 ممخص الدراسات السابقة العربية 

 

و
عُٕاٌ

اندزاظخ
أْىانُزبئظانُ سعٓخظُخانُ ساظىانجبؽش

1 

ٍااٝٞس 

اىَؽاظثح 

اىؽنٍ٘ٞح 

اىدٗىٞح 

ٗإَٔٞرٖا فٜ 

ذط٘ٝس اىْةاً 

اىَؽاظثٜ 

اىؽنٍٜ٘ فٜ 

 اىاساق

إتسإٌٞ 

 ٍؽَد ميٜ

ٗطاىػ 

 اىعصزاٗٛ

 

ٗظيَاُ 

 مثد اىٖارٛ
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ٍعيح اىَصْٚ 

ىيايً٘ اإلرازٝح 

 ٗاالقرظارٝح,

 اىاساق

ذَصووو ٍاوواٝٞس اىَؽاظووثح اىدٗىٞووح فووٜ اىقطوواع  -

 اوواىَٜ فووٜاى الٕرَوواًٍؽوو٘ز ا IPSASs اىاوواً

  .اىَؽاظثح اىؽنٍ٘ٞح ذط٘ٝس

ٍاواٝٞس اىَؽاظوثح اىدٗىٞوح فوٜ اىقطواع  ظاءخ -

 ذؽقٞووق ذيثٞووح ىْووداءاخ ٍراوودرج ٍووِ أظووو اىاوواً

 .اىَاىٞح اىشاافٞح ٗاىَعاءىح

ٝعر٘ظة ذثْٜ ٍاواٝٞس اىَؽاظوثح اىدٗىٞوح فوٜ  -

أظوواض إىوٚ  اىرؽوو٘هاىر٘ظوؤ ّؽو٘  اىقطواع اىاواً

 االظرؽقاق.

7 

اإلفظاغ 

اىَاىٜ ٍِ 

خاله اإلّرسّد 

ٗظٖح ّةس 

اىَعرخدٍِٞ 

فٜ اىثٞ ح 

 -اىَظسٝح 

 رزاظح ٍٞداّٞح

ّظس ؽٔ 

 أؼَد مسفح

ٍٗعدٛ 

ٍيٞعٜ مثد 

اىؽنٌٞ 

 ٍيٞعٜ

7114 

ٍعيح ميٞح 

, ظاٍاح اىرعازج

اإلظنْدزٝح 

ظَٖ٘زٝح ٍظس 

 اىاستٞح

ٗظوو٘ر إرَوواً ٍؽوودٗر أٗ ٍر٘ظووؾ فووٜ تٞ ووح  -

اامَاه اىَظسٝح اتاوار اىرقسٝوس اىَواىٜ مثوس 

 اإلّرسّد.

ْٕاك قيق أٍْٜ مثٞس ميٚ اىَايٍ٘اخ ْٝراب  - 

اىَعوووووورخدٍِٞ ىيثٞاّوووووواخ اىَاسٗػووووووح مثووووووس 

 االّرسّد.
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و
عُٕاٌ

اندزاظخ
أْىانُزبئظانُ سعٓخظُخانُ ساظىانجبؽش

7 

رٗز اىَااٝٞس 

اىَؽاظثٞح 

اىؽنٍ٘ٞح 

اىدٗىٞح فٜ اىؽد 

ٍِ اىاعار 

اإلرازٛ 

 ٗاىَاىٜ

 

ؼعِٞ ٕارٛ 

مْٞصج 

ٗأؼَد ٍإس 

 ٍؽَد ميٜ

7114 

ٍعيح ٍسمص 

 رزاظاخ اىن٘فح,

 اىاساق

اىٖوودف ٍووِ إطووداز ٗطووٞا ح ّٗشووس ٝرَصووو -

ٍاووواٝٞس اىَؽاظوووثح اىدٗىٞوووح فوووٜ اىقطووواع اىاووواً 

IPSASs  ااراءذطووووووو٘ٝس  فوووووووٍٜٗيؽقاذٖوووووووا 

إىوٚ  اإلقيَٞوٜٜ أٗ ؽياىَؽاظثٜ ٍِ اىْطاق اىَ

 اىْطاق اىدٗىٜ.

ىرقيٞووو اىاووسٗق فووٜ  إُ ذثْووٜ اىَاوواٝٞس ٝووؤرٛ-

 ذطثٞقاخ اىَؽاظثٞح فَٞوا توِٞ اىودٗه تَوا ٝوؤرٛ

شٝوووارج إٍناّٞوووح ٍقازّوووح اىقووو٘امٌ اىَاىٞوووح إىوووٚ 

ٗإٍناّٞوووووح قٞووووواض ااراء ٗإػوووووااء اىشووووواافٞح 

ٗٝؼوٞق ٍعواه  ٗاىَعاءىح مِ ااٍو٘اه اىااٍوح

ٞح ٗٝقيووووو االخرٞووواز تووووِٞ اىعٞاظوووواخ اىَؽاظووووث

 .ٍعاؼح اىؽنٌ اىشخظٜ

الّرقواه ٍوِ أؼناٍوا اّرقاىٞوح ى اىَااٝٞسٗفسخ  -

  .أظاض االظرؽقاقإىٚ  ااظاض اىْقدٛ

4 

ذطثٞق ٍااٝٞس 

اىَؽاظثح 

اىدٗىٞح فٜ 

اىقطاع اىااً 

مؽد أرّٚ 

ىؼثؾ اىَاه 

 اىااً

 

 

خاىد ظَاه 

 اىعاازاخ
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اىَيرقٚ اىدٗىٜ 

ؼ٘ه رٗز ٍااٝٞس 

اىدٗىٞح اىَؽاظثح 

(IPSAS- 

IFRS - IAS )

فٜ ذااٞو أراء 

اىَؤظعاخ 

 .ٗاىؽنٍ٘اخ

 اىعصامس

ذطثٞوووق ٍاووواٝٞس اىَؽاظوووثح اىدٗىٞوووح فوووٜ إُ  -

اىقطووواع اىاووواً ٝؽرووواض ىيادٝووود ٍوووِ اىَقٍ٘ووواخ 

اىرإٔٞووو اىعٞاظووٞح  ٗاإلٍناّٞوواخ إَٖٔووا اإلزارج

 .اىنافٜ ىينارز ٗاىَْشاج

إُ ذطثٞوووق ٍاووواٝٞس اىَؽاظوووثح اىدٗىٞوووح فوووٜ  -

ع اىااً أطواة ٗأمقود فوٜ اىودٗه اىْاٍٞوح اىقطا

تْٞرٖوا  ٍقازّح تاىودٗه اىَرقدٍوح تعوثة اخورالف

 اىَايٍ٘اذٞح ٍقازّح ٍع اىدٗه اىَرقدٍح.

1 

ٍرطيثاخ 

االفظاغ 

ٗاىشاافٞح فٜ 

أمَاه 

اىَْةَاخ 

 اىااٍح

ٍْٚ ؼٞدز 

مثد اىعثاز 

 اىطامٜ
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ٍعيح اىَؽاظة, 

فظيٞح ميَٞح 

ٍؽنَح طارزج 

مِ ّقاتح 

اىَؽاظثِٞ 

ٗاىَدققِٞ 

 اىاساق,

إُ اىرط٘زاخ اىرنْ٘ى٘ظٞح ٗاىَايٍ٘اذٞح مواُ  -

ىٖووووا توووواىي ااشووووس فووووٜ ذااٞووووو رٗز اىشوووواافٞح 

 ٗاىَعاءىح فٜ اىقطاع اىااً.

اىشووواافٞح تَاْإوووا اىاظوووسٛ ذرايوووق تعاوووو  -

أمَووووواه ٗأّشوووووطح اإلرازج اىااٍوووووح ٗاػوووووؽح 

ىيعَٖ٘ز ٗذسامٜ ٍْافاؤ ٍٗظواىؽٔ تاىدزظوح 

ااٗىٚ ٍِٗ شٌ ذؽقٞق ٍْااح ػَْٞح ذرَصو فوٜ 

ذؽعِٞ ٍعر٘ٝاخ زػوا اىَو٘اؽِ موِ خدٍاذؤ 

 اىَقدٍح.

8 

اىردقٞق اىداخيٜ 

ى٘ؼداخ 

اإلّااق ٗأشسٓ 

ميٚ فاميٞح 

اىَ٘اشّح 

 االذؽارٝح

ؽٔ ٍؽعِ 

مثد م 

ٗظاىٌ م٘ار 

 ٕارٛ
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ٍعيح اىدزاظاخ 

اىَؽاظثٞح 

 ٗاىَاىٞح,

 

 اىاساق

االفرقاز ىْةاً ٍايٍ٘اخ ٍاىٜ ظٞد فٜ اىقطواع -

اىاوووواً ٝاطووووو مَيٞووووح ذخطووووٞؾ اظوووورخداٍاخ 

 اىَ٘اشّح اىااٍح.

َشووووازمح اىذؽروووواض اىدٗىووووح ىر٘ظووووٞع رامووووسج  -

اىَعرَاٞووووح فووووٜ اىسقاتووووح ميووووٚ اظوووورخداٍاخ 

 اىَ٘اشّح اىااٍح.

3 

 اىالٍسمصٝح

 ٍٗدٙ اىَاىٞح

 ذطثٞقٖا إٍناّٞح

 فٜ اىاساق فٜ

 دو

 ذخظٞظاخ

 اىااٍح اىَ٘اشّح

 ىيدٗىح

ٍؽَد فاػو 

ّاَح 

 اىٞاظسٛ
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ٍعيح ميٞح االرازج 

ٗاالقرظار 

ىيدزاظاخ 

 االقرظارٝح,

 اىاساق

ذطثٞق اىالٍسمصٝوح اىَاىٞوح ٝؽرواض رٗىوح ذاخ  -

ٍعووور٘ٙ ٍووواىٜ ٍْٖعوووٜ ميَوووٜ مووويء ٗخطوووح 

ذَْ٘ٝووووح ٍرناٍيووووح ٍٗعوووورْدج ميووووٚ ٍايٍ٘وووواخ 

ّٗةواً إرازج ٍاىٞوح زاقوٜ قوارز ٍؽاظثٞح رقٞقوح 

 .ميٚ ذؽعِٞ ااراء اىَاىٜ فٜ اىقطاع اىااً

 الدراسات السابقة العربيةتحميل الباحث، بناًء عمى  المصدر :من إعداد
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 (9جدول رقم )
 ممخص الدراسات السابقة األجنبية

 

اظىانجبؽشعُٕاٌاندزاظخو
ظُخ

انُ س
أْىانُزبئظعٓخانُ س

1 

أشس اىْةاً 

اىعٞاظٜ ميٚ 

ذثْٜ ٍااٝٞس 

ٍؽاظثح اىقطاع 

اىااً اىدٗىٞح 

IPSASs  ٍِ

قثو اىَْةَاخ 

 اىدٗىٞح اىااٍح

 

 

 

Salma Damak & 

Amel,I Chatt 
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The 1st Cairo 

University 

International 

Conference on 

Accounting 

إُ اىْةٌ اىعٞاظٞح اىدَٝقساؽٞح فقوؾ -

ٕووووٜ اىرووووٜ ٍووووِ اىََنووووِ أُ ذعووووَػ 

تامرَوووار ٍاووواٝٞس اىَؽاظوووثٞح اىدٗىٞوووح 

IPSASs  ِّةووسا ىَووا ذْووارٛ توؤ ٍوو

  اافٞح.

7 

ذثْٜ ٍااٝٞس 

اىَؽاظثح اىدٗىٞح 

فٜ اىقطاع اىااً 

ٗاىشاافٞح اىَاىٞح 

ت٘الٝاخ ظْ٘ب 

  سق ّٞعٞسٝا

 

Louis Chinedu 

Nkwagu & 

Christian 

Chibuike 

Nkwagu & Greg 

Onuora Okoye 

 

 

7118 

 

IOSR Journal of 

Humanities and 

Social Science 

(IOSR JHSS) 

volume 21, Issue 4, 

Ve 

إُ ذثْووٜ ٍاوواٝٞس اىَؽاظووثح اىدٗىٞووح -

فوووٜ اىقطووواع اىاووواً ٝاوووصش اىشووواافٞح 

 اىَاىٞح فٜ اىقطاع اىااً.

إُ ذثْووٜ ٍاوواٝٞس اىَؽاظووثح اىدٗىٞووح  -

اىاوووواً َٖٝوووود اىطسٝووووق  فووووٜ اىقطوووواع

ىرؽعِٞ ٍظداقٞح اىثٞاّاخ اىَاىٞح فٜ 

اىقطوواع اىاوواً ٗٝاووصش أٝؼووا قاتيٞرٖووا 

 اىَقازّح.

7 

اىشاافٞح فٜ 

اىؽنٍ٘اخ: 

اظراساع 

ذؽيٞيٜ ىيَااػيح 

تِٞ اىرقسٝس 

اىسقَٜ 

"اإلىنرسّٜٗ" 

ٗاىْعخح اىنراتٞح 

فٜ اإلفظاغ 

اىَاىٜ فٜ اىقطاع 

 اىااً

 

Laura Alcaide 

Muñoz, Manuel 

Pedro Rodríguez 

Bolívar, Antonio 

Manuel López 

Hernández 
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American Review 

of Public 

Administration, 

Volume: 47 issue: 

5, USA 

اى٘الٝاخ اىَرؽدج 

 ااٍسٝنٞح

ٍووووووِ اىظوووووواة ٍاسفووووووح ظووووووي٘ك -

اىؽنٍ٘ووواخ ٍٗثسزاذٖوووا فَٞوووا ٝرايوووق 

 ظاذٖا اىَرايقح تاإلفظاغ اىَاىٜ.تعٞا

ْٕاك مدج م٘اٍو ذرؽنٌ فٜ ّ٘مٞح  -

اإلفظووواغ ظووو٘فءا اإلفظووواغ اىَووواىٜ 

اإلىنرسّٜٗ مثس اإلّرسّود أٗ اىْعوق 

اىو٘زقٜ ٗقود ذوٌ ؼظوسٕا فوٜ اىصقافوح 

اإلرازٝح, ٗاىْةاً اىَؽاظثٜ, ٗذوأشٞس 

اىَقٞووووواض اىَعووووورخدً فوووووٜ ذؽدٝوووووود 

اىَراٞوووووووووووساخ, ٗاىوووووووووووَْؾ اإلرازٛ 

 أراء اىؽنٍ٘ح.ٍٗعر٘ٙ ذط٘ز 

4 

اظرخداً اىرقازٝس 

اىَاىٞح فٜ 

طْامح اىقساز 

مَقٞاض ىيَسّٗح 

اىَاىٞح اىؽنٍ٘ٞح: 

 ؼاىح ظ٘ٝعسا

 

Sandro; 

Bergmann, 

Andreas; 

Brusca, Isabel 
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Journal of Local S 

Elf- Government, 

Vol. 15, No. 1, 

Switzerland 

 ظ٘ٝعسا

إُ إموووودار اىرقووووازٝس اىَاىٞووووح ميووووٚ -

أظوووواض االظوووورؽقاق أراج ػووووسٗزٝح 

 ىرؽقٞق اىَسّٗح اىَاىٞح ىيؽنٍ٘ح.

أُ اىَؽاظوووووووووثح ميوووووووووٚ أظووووووووواض  -

االظووورؽقاق ٍَٖوووح ٗذشووونو اىَْطيوووق 

اىسمٞعوووٜ ىحطوووالؼاخ اىَاىٞوووح فوووٜ 

 اىقطاع اىااً.

1 

ظ٘رج اىَايٍ٘اخ 

اىَؽاظثٞح ٗف٘امد 

اىقساز فٜ 

اىرقازٝس اىَاىٞح 

اىؽنٍ٘ٞح: 

االّرقاه ٍِ 

ااظاض اىْقدٛ 

ااظاض إىٚ 

 اىَاده

Sandra Cohen & 

Sotirios 

Karatzimas 

7113 

Meditari 

Accountancy 

Research, Vol. 25 

Issue: 1 

Greece 

 اىّٞ٘اُ

ذووو٘فس اىْروووامط أرىوووح ذعسٝثٞوووح ٍوووِ  -

اىّٞ٘وووواُ ذاووووصش اىا٘اموووود اىَسذثطووووح 

رقوووواه إىووووٚ أظوووواض االظوووورؽقاق تاالّ

 تشنو ماٍو. 

اُ ذثْووٜ ٍاوواٝٞس اىَؽاظووثح اىدٗىٞووح  -

ٗاىقامَوح  IPSASsفٜ اىقطاع اىاواً 

ميٚ أظواض االظورؽقاق ٍوِ  وأّ أُ 

ٝاوووو٘ر توووواىْاع ميووووٚ  وووونو ٗظوووو٘رج 

 اىرقازٝس اىَاىٞح اىؽنٍ٘ٞح.
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اظىانجبؽشعُٕاٌاندزاظخو
ظُخ

انُ س
أْىانُزبئظعٓخانُ س

8 

ذقٌٞٞ فااىٞح 

اىَؽاظثح 

اىؽنٍ٘ٞح ّٗةاً 

اىَ٘اشّاخ 

(GABS)   ٜف

 ترع٘اّا

 

N. Tonkope & 
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 ترع٘اّا

إُ ّةووووواً اىَؽاظوووووثح ٗاىَ٘اشّوووووح  -

اىؽنٍ٘ٞووح ٝاووصش اىناوواءج فووٜ اىقطوواع 

 اىااً.

ٝووسذثؾ ّةوواً اىَؽاظووثح ٗاىَ٘اشّووح  -

اىؽنٍ٘ٞووح تاىَعوواءىح ٗطووْع اىقووساز 

ٗقود مواُ ٕورا  فٜ اىَؤظعواخ اىااٍوح

اىْةوووواً فاوووواال فووووٜ ذؽعووووِٞ ذقوووودٌٝ 

اىخووووودٍاخ ٗذ٘فٞسٕوووووا فوووووٜ اى٘قووووود 

اىَْاظووة ٍووِ خوواله اىووستؾ اىشووثنٜ 

 ٗذ٘فٞس اىق٘ٙ اىااٍيح اىَإسج

3 

اٟشاز اىسمٞعٞح 

ىيرؽ٘ه ٍِ 

اىْقدٝح إىٚ 

ٍؽاظثح 

االظرؽقاق فٜ 

 اىقطاماخ اىااٍح
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 ّٞ٘شىْدا

إُ اىرؽوووو٘ه ٍووووِ اىَؽاظووووثح ميووووٚ  -

ااظوواض اىْقوودٛ إىووٚ اىَؽاظووثح ميووٚ 

أظووواض االظوووورؽقاق فوووٜ اىقطاموووواخ 

اىااٍح ماُ ىٔ فشاز إٝعاتٞح ميوٚ مودج 

 ٍؽاٗز.

إُ ذثْووٜ أظوواض االظوورؽقاق ٝؽروواض -

 اىاقثاخ فٜ ؽسٝقٔ.ىررىٞو 

 الدراسات السابقة األجنبيةتحميل عمى  الباحث، بناءً  إعدادمن المصدر : 

  يمي:من خالل استعراضو لمدراسات السابقة ما الحظ الباحث وقد 
العػػالمي فػػي  ىتمػػاـمحػػكر االIPSASs  فػػي القطػػاع العػػاـمعػػايير المحاسػػبة الدكليػػة تمثػػؿ  (2)

 إطػار كتنػدرج المطالبػة بتبنييػا فػي القطػاع العػاـيتعمؽ بما في المعاصر ي المحاسب األدب
كالػػػػذم يتطمػػػػع لتمبيػػػػة حاجػػػػات مسػػػػتخدمي  كر الطبيعػػػػي لػػػػؤلداء الحكػػػػكمي المعاصػػػػرالتطػػػػ

 .المتنكعة بكساسؿ تتناسب مع ركح العصر البيانات المالية

 ركزت معظـ الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع التحكؿ نحك معايير المحاسبة الدكليػة (2)
عمػػػػى انعكاسػػػػات تبنػػػػي أسػػػػاس االسػػػػتحقاؽ المحاسػػػػبي عمػػػػى  IPSASsفػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ

 .كأبرز تطكراتياالقطاع العاـ الذم يعتبر أحد أىـ  في محاسبةال

أسػاس االسػتحقاؽ فػي الكاقػع العممػي إلػى  التحػكؿ مػف األسػاس النقػدمفػي الزالػت صػعكبة  (3)
التػػي تعتػػرض  كالتحػػديات بػػاتمػػف أىػػـ العقفػػي المحاسػػبة فػػي القطػػاع العػػاـ كالتػػي تعتبػػر 

 .IPSASsالعاـ في القطاع معايير المحاسبة الدكلية عممية تبني 

  IPSASsصعكبات تتعمؽ بالتحكؿ نحك معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ ىناؾ  (4)
كفػػؽ لمتطمبػػات المحاسػػبة  يػػةحككمنظمػػة الماليػػة الاأل إخضػػاعحيػػث انػػو لػػيس مػػف السػػيكلة 

بسػبب المػكركث القػديـ مػف أدكات   IPSASsفػي القطػاع العػاـ  الدكليػةمعػايير المحاسػبة 
كتطبيقػػػػات مرتبطػػػػة بمفػػػػاىيـ المحاسػػػػبة الحككميػػػػة التقميديػػػػة ككػػػػذلؾ صػػػػعكبة التعامػػػػؿ مػػػػع 

 .منش ت القطاع العاـ بذات أسمكب التعامؿ مع منش ت القطاع الخاص



 

 

 

 
 

 
28 

 

  

 انفظم األول: اجتاهاخ انعرع واإلفظاذ ادلايل احلذَثح يف انمطاع انعاو

المحاسبة الدكليػة فػي القطػاع ربطت العديد مف الدراسات السابقة بيف كؿ مف تبني معايير  (5)
كالمسػػػاءلة كتطػػػكير نظػػػـ المعمكمػػػات المحاسػػػبية فػػػي القطػػػاع العػػػاـ بيػػػدؼ  IPSASsالعػػػاـ

 تحقيؽ الشفافية المالية كالمساءلة.

المػػػػالي ىنػػػػاؾ تػػػػداعيات كأبعػػػػاد لتكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات كاإلنترنػػػػت أثػػػػرت عمػػػػى اإلفصػػػػاح  (6)
 لطرؽ التقميدية في مخاطبة الجميكرعف ا الخركج العمؿ عمى الحككمي كالشفافية كأكجبت

 .طرؽ أكثر تعاطيا مع متطمبات العصرإلى 

أساسػية تمكػف  عصػرية في القطاع العاـ كسػيمة مخاطبػة اإللكتركنيالمالي  اإلفصاحيمثؿ  (7)
تحقيػػؽ سػػعييا لفػػي إطػػار كتعميميػػا عمػػى الجميػػكر المعمكمػػات الماليػػة نشػػر الحككمػػة مػػف 

شراؾ المساءلة كالشفافية  .الجميكر في تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة كا 

الماليػػػة جس الخػػػكؼ عمػػػى سػػػرية المعمكمػػػات اىػػك  مػػػفتعػػػاني العربيػػػة  الماليػػػةالبيسػػػة الزالػػت  (8)
 .اإلنترنتالمنشكرة عبر 

إف عمميػػػػة اإلفصػػػػاح المػػػػالي اإللكتركنػػػػي ىػػػػي عمميػػػػة اتصػػػػاؿ إعبلميػػػػة طرفيػػػػا األكؿ ىػػػػك  (9)
 .المستخدـ العادم لمبيانات الماليةالكحدة الحككمية كالطرؼ الثاني ىك الحككمة أك 

إف تطبيؽ البلمركزية المالية في القطاع العاـ يحتاج لنظاـ معمكمات محاسبية دقيقة تمكف  (23)
مف تقييـ األداء المالي كمقارنتو عمى مستكل األقاليـ كالمحافظات مف جيػة كعمػى مسػتكل 

 دكلي.

 : متمثمة في ما يميان ىناك فجوة بحثية إلى  ثالسابقة يخمص الباحوبتحميل الدراسات 
اإلفصاح المالي التقميدم في القطاع العاـ أصبح ال يفي باحتياجات المستخدميف العادييف  (2)

لمسػاىمة بػػدكرىـ فػي تخطػػيط كرقابػػة اسػتخدامات المكازنػػة العامػة فػػي ظػػؿ كال يمكػنيـ مػػف ا
تطكير بانتشار تكنكلكجيا المعمكمات حيث أف ىناؾ مجاالن كاسعا لبلستفادة مف التكنكلكجيا 

نظػػػـ اإلفصػػػاح المػػػالي الحكػػػكمي بيػػػدؼ تحسػػػيف جػػػكدة عػػػرض البيانػػػات الماليػػػة كتحسػػػيف 
 الحككمي.ستكل كفاءة األداء المالي صكرتيا محميا كدكليا كالمساىمة في رفع م

ىناؾ ندرة في البحكث كالدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلػت مكضػكع اإلفصػاح المػالي  (2)
فػػػػػي القطػػػػػاع العػػػػػاـ  معػػػػػايير المحاسػػػػػبة الدكليػػػػػةب ربطتػػػػػوك اإللكتركنػػػػػي فػػػػػي القطػػػػػاع العػػػػػاـ 

IPSASs. 

بة الدكليػػة فػػي القطػػاع البحػػكث العربيػػة التػػي تناكلػػت مكضػػكع تبنػػي معػػايير المحاسػػالزالػػت  (3)
سػتطبلعية نظػرا لحداثػة المكضػكع فػي البيسػة العربيػة اال البحػكثفػي طػكر  IPSASs العاـ

 IPSASs  كمحدكدية الدكؿ العربية التي تبنت معايير المحاسبة الدكلية فػي القطػاع العػاـ
 .لكنيا لـ تربطو باإلفصاح المالي االلكتركني في القطاع العاـ أك التي تفكر في تبنييا
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معظػػـ الدراسػػات العربيػػة كاألجنبيػػة التػػي تناكلػػت مكضػػكع التحػػكؿ نحػػك معػػايير المحاسػػبة   (4)
لػـ تػربط بشػكؿ مباشػر بػيف كػؿ مػف اإلفصػاح المػالي   IPSASsالدكليػة فػي القطػاع العػاـ

كعممية تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة  في إطار المعاييرفي القطاع العاـ  ياإللكتركن
 العامة لمدكلة.

 يمي: تناول ماب وسد الفجوة يحاول تجاوز العثرات السابقةسوف فإن البحث الحالي  عميوو 
كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة كذلػػؾ  فػػي القطػػاع العػػاـ اإللكتركنػػيالمػػالي  اإلفصػػاحمفيػػـك  تحديػػد (2)

تخطػيط ب ذات العبلقػةمػف كافػة جكانبػو متغير حديث ك IPSASsفي القطاع العاـ  الدكلية
 استخدامات المكازنة العامة.كرقابة 

كفقان لمعايير المحاسبية الدكلية في القطاع العاـ  اإللكتركنيكضع تصكر لئلفصاح المالي  (2)
IPSASs. 

فػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة اإللكتركنػػيالمػػالي  اإلفصػػاح أثػػر قيػػاس (3)
IPSASs عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة. 
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 دلثسث انثاٍَا
عاَري احملاسثح انذونُح يف يف ػىء ي اإلنكرتوٍَاالطار انفكرٌ نإلفظاذ ادلايل 

 IPSASsانمطاع انعاو 

 .هُذدت
بػػػؿ  (2)أحػػػد مظػػػاىر أك أشػػػكاؿ التحػػػدم الجديػػػد لمينػػػة المحاسػػػبة اإللكتركنػػػياإلفصػػػاح  يعتبػػػر

لتقارير المالية مف أىـ القنكات التي تسيـ في إثراء قيمة كمنفعة عف ا اإللكتركنييعتبر اإلفصاح ك 
التقػػػػارير كالقػػػػكاسـ الماليػػػػة ممػػػػا يزيػػػػد مػػػػف فعاليتيػػػػا كارتباطيػػػػا بتكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات كاالتصػػػػاالت 

 (2)ي الرؤيػػة كاليػػدؼكيجعميػا أكثػػر تػػداكال كانتشػػارا بػيف العديػػد مػػف الجيػػات كالمؤسسػات المتباينػػة فػػ
كعميػػػػو سػػػػكؼ يتنػػػػاكؿ الباحػػػػث فػػػػي ىػػػػذا المبحػػػػث مػػػػا يتعمػػػػؽ باإلطػػػػار الفكػػػػرم لئلفصػػػػاح المػػػػالي 

 .IPSASsفي القطاع العاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكلية اإللكتركني

 .يف انمطاع انعاو ادلايل اإلنكرتوٍَاإلفظاذ وأهًُح يفهىو  أوالً:
 اإللكتركنيػةأحد تطبيقات تقنيػة المعمكمػات مػف خػبلؿ تبنػي الػنظـ  اإللكتركنييعتبر اإلفصاح 

الحديثة التي أنتجتيػا ثػكرة المعمكمػات كاالتصػاالت لبلسػتفادة منيػا فػي دعػـ دكر الػنظـ المحاسػبية 
فػػي اإليفػػاء بحاجػػات مسػػتخدمييا كالتكافػػؽ مػػع المتغيػػرات البيسيػػة الحاصػػمة فػػي بيسػػة المحاسػػبة مػػف 

ذا كػػػػاف مػػػػف ترتيػػػػب فػػػػ ف اإلفصػػػػاح  (3)مي المعمكمػػػػات المحاسػػػػبيةأجػػػػؿ خدمػػػػة قػػػػرارات مسػػػػتخد كا 
فػػي حػػاؿ تػػكفر كتبنػػي كبلىمػػا مػػف قبػػؿ  اإللكتركنيػػةينطمػػؽ مػػف حيػػث تنتيػػي المحاسػػبة  اإللكتركنػػي

 الكحدة المحاسبية ذاتيا.
العممية التػي يػتـ مػف إلى  بشكؿ عاـ يشير اإللكتركنيكبالتالي ف ف مفيكـ اإلفصاح أك النشر 

عبر شبكة اإلنترنت ىذه الصػيغة  بصيغة يمكف استقباليا كقراءتيا تقديـ الكساسط المطبكعةخبلليا 
كأدكات كاألصكات كالرسـك كنقػاط  كمدعكمة بكساسط Compacted تتميز بأنيا صيغة مضغكطة

كقػد  (4)أك بمكاقع عمػى شػبكة اإلنترنػت التي تربط القارئ بمعمكمات فرعية Hyperlinks التكصيؿ
مػػػف أىميػػػا اسػػػتخداـ البسػػػيطة  مجمكعػػػة مػػػف األسػػػاليب اإللكتركنػػػييأخػػػذ شػػػكؿ اإلفصػػػاح المػػػالي 

                                                           
(1) R. Debrecceny & A Rahman, , op.cit. 

(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, P111. 

( أؼَد ٗظٞٔ اىدتاغ, ٗإّظاف ٍؽَ٘ر راله تا ٜ " رٗز اإلفظاغ االىنرسّٜٗ فٜ ذؽقٞق اىع٘ق اىَاىٜ اىناوؤ: ظو٘ق ااظوٌٖ اىعوا٘رٛ 7)

 :, ٍعرسظع ٍِ 148, ص7117, اىاساق,117 , ٍيؽق71, ٍعيد رًُٛخانسا دٍٚ يغهخأَّ٘ذظا", 

http://search.mandumah.com/Record/625447  .  

 (4) www.c4arab.com : ّٜٗاىَ٘قع االىنرس 
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كالعػػرض عػػف طريػػؽ  Power Pointبرنػػامج العػػرض الحركػػي أك  Excelالجػػداكؿ االلكتركنيػػة 
 .(2)الفيديك

بأنو نشػر المعمكمػات التقميديػة الكرقيػة بكاسػطة تقنيػات جديػدة  ببساطة كقد عرفو آخركف أيضا
(2)تستخدـ الحكاسيب كبرامج النشر اإللكتركني في طباعة المعمكمات كتكزيعيػا كنشػرىا

عػرؼ كقػد  
 (اإلنترنػػت)بأنػػو قيػػاـ الكحػػدة المحاسػػبية ب نشػػاء مكاقػػع ليػػا عمػػى الشػػبكة الدكليػػة لممعمكمػػات  أيضػػا

بيػػدؼ تحقيػػؽ نشػػر سػػريع كفػػكرم لمعمكمػػات ماليػػة كغيػػر ماليػػة عديػػدة عمػػى قطاعػػات كاسػػعة مػػف 
بأنػػو اسػػتخداـ الشػػركة لمكقعيػػا عمػػى  كفآخػػر  ككػػذلؾ فقػػد عرفػػو (3)سػػتخدميف المتصػػميف بالشػػبكةالم

 الشبكة الدكلية لممعمكمات في عرض المعمكمات المحاسبية خبلؿ الفتػرات المناسػبة التػي قػد تكػكف
شيرية أك ربع سنكية أك سنكية فضبل عف كؿ ما يستجد في كقتو المناسػب مػف دكف االلتػزاـ بيػذه 

 .(4)المدد كالفترات
تكافؽ التعريفات المذككرة في ما يتعمؽ بأف اإلفصاح اإللكتركنػي إلى  كبالتالي يخمص الباحث

 ايعتبػػػػر التطػػػػكر التقنػػػػي لئلفصػػػػاح الػػػػكرقي التقميػػػػدم حيػػػػث أنػػػػو يتعمػػػػؽ باالسػػػػتفادة مػػػػف تكنكلكجيػػػػ
كجػػػػكب إلػػػى  المعمكمػػػات الحديثػػػة فػػػػي إيصػػػاؿ البيانػػػػات الماليػػػة لمسػػػتخدمييا كىنػػػػا يشػػػير الباحػػػػث

المعمكمػات بمفيكميػا الشػامؿ كالػذم يشػتمؿ عمػى جميػع الكسػاسؿ  ااالستفادة القصكل مف تكنكلكجيػ
دخاليػػػا الحاسػػػكب كتخزينيػػػا إلػػػى  االلكتركنيػػػة الحديثػػػة المسػػػتخدمة فػػػي عمميػػػات تجميػػػع البيانػػػات كا 

الحكاسػػػيب  الجتيػػػا كاسػػػترجاعيا كتكزيعيػػػا عمػػػى المسػػػتفيديف منيػػػا كالتػػػي تتػػػألؼ مػػػف تكنكلكجيػػػكمعا
االتصػػاالت كالتػػي يعتبػر الكثيػػركف أف تقنيػػة المعمكمػات مػػا ىػػي إال تػزاكج بػػيف كػػؿ مػػف  اكتكنكلكجيػ
 . (5)االتصاالت االحكاسيب كتكنكلكجي اتكنكلكجي

فاي القطااع العاام عماى النحاو  اإللكترونايلإلفصاح الماالي  اوعميو فإن الباحث يقترح تعريف
 التالي: 

 العااديينخدمين المالية لممست بياناتيا ومعموماتيابعرض  الحكومة أو أي من وحداتيا"ىو قيام 
 .خالل الفترات الزمنية المناسبة"شبكة اإلنترنت عبر 

قد جاءت منظمة لئلفصػاح  (IPSASsالقطاع العاـ الدكلية )في محاسبة المعايير كحيث أف 
رشػادات ىػدفيا تقػديـ معمكمػات ماليػة  جػراءات كا  المالي في القطاع العاـ بمػا تضػمنتو مػف قكاعػد كا 

                                                           
إتسإٌٞ ؽٔ مثد اىٕ٘اب, " ذط٘ٝس رٗز ٗأراء اىَساظع اىخازظٜ ىرأمٞد اىصقح فٜ اىَايٍ٘اخ اىَرثارىح ٗاىرقازٝس اىَاىٞح اىَْش٘زج ميوٚ  (1)

ميٞوح اىايوً٘ اإلرازٝوح  -انسٚبدحٔاإلثدال اظزسارٛغٛبدا عًبل ٙيٕاعٓةخانعٕنًةخ–انًإرًسانعهًٙانساثع ثنح اىَايٍ٘اخ اىااىَٞح" ,

 .18, ص7111ٍازض  18-11ىَاىٞح, ظاٍاح فٞالرىاٞا , مَاُ اازرُ, ٗ ا

(2) www.alyaseer.gov اىَ٘قع االىنرسّٜٗ :    

(  سٝي ذ٘فٞق ٍؽَد, "ٍدٙ اىؽاظح ىرْةٌٞ اىر٘شٝع اإلىنرسّٜٗ ىَايٍ٘اخ ذقازٝس اامَاه تاىرطثٞق ميوٚ اىقطواع اىَظوسفٜ ٗأظواىٞة 7)

, ميٞوح اىرعوازج, ظاٍاوح اإلظونْدزٝح, اٜ ةب ٔانزؾةدٚبد–يإرًسانزغبزحاإلنكزسَٔٛةخاىرْاٞر ٗاىَؽاظثح مِ مَيٞاخ اىرعازج اإلىنرسّٗٞح, 

 .711, ص 7117٘ ٝ٘ىٞ 73 – 71

يُ ةٕزادظةٕ ", اإل ابػاالنكزسَٔٙٔأصسِ ةٙرس ةٛدتةسازاداالظةزضًبز ةٙظةٕ يعةاقنةمٔزا انًبنٛةخ( طاىػ اىاثٞدٛ, " 4)

   http://www.msmlearning.gov.om, مثس اىساتؾ اىراىٜ : 3, ص 7112, يعاقنمٔزا انًبنٛخ

 .128, ص 1221, ٍْش٘زاخ ظاٍاح اىقدض اىَار٘ؼح, " زٚخأَاًخانًعهٕيبداإلداٍؽَد ظاىٌ تسٕاُ, "  (1)
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لممسػػتخدميف العػػػادييف غيػػر القػػػادريف عمػػى الحصػػػكؿ عمييػػا مػػػف مصػػادرىا األصػػػمية فػػ ف الباحػػػث 
القطػػػػاع العػػػػاـ فػػػػي  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةلئلفصػػػػاح المػػػػالي اإللكتركنػػػػي  ايقتػػػػرح تعريفػػػػ

IPSASs يتمثؿ فيما يمي : 
وفاق معاايير المحاسابة المالياة المعادة  تقاريرىاابعارض  الحكوماة أو أي مان وحاداتياقياام ىو "

خاالل الفتارات شابكة اإلنترنات عبار  ساتخدمين العااديينلمم IPSASsفي القطااع العاام  الدولية
 الزمنية المناسبة".
أنو ليس بالضركرة أف تككف الفترات الزمنية المناسبة ىي السػنكية بػؿ يمكػف أف  كيرل الباحث

 تتمثؿ في التقارير الشيرية كالربعيػة فضػبل عمػا قػد يحػدث مػف مسػتجدات ماليػة ذات تػأثير مباشػر
عمػػػػى القػػػػكاسـ الماليػػػػة كممحقاتيػػػػا كذلػػػػؾ كمػػػػو كفقػػػػا لمعػػػػايير محاسػػػػبة القطػػػػاع العػػػػاـ الدكليػػػػة  كميػػػػـ

IPSASs  بػػذلؾ يماثػػؿ اإلفصػاح المػػالي التقميػػدم فيمػا عػػدا انػػو مػا يفصػػح عنػػو  الباحػػث أنػويػرل ك
مػػػف  لكتركنيػػان إ تعميمػػو ألغػػراض اإلفصػػاح بػػؿكرقيػػا تكزيعػػو ك  مػػف مػػكاد معمكماتيػػة ال يػػتـ إخراجػػو

 .المتجددةالحديثة ك خبلؿ الشبكات االلكتركنية ككساسؿ التقنية 
األعماؿ يشتمؿ عمى القكاسـ المالية كمكاعيػد  في قطاع اإللكتركنيكحيث أف اإلفصاح المالي 

اجتماعػػػات مجمػػػس اإلدارة كقراراتػػػو كيػػػدعـ الخصػػػاسص النكعيػػػة لممعمكمػػػات المحاسػػػبية كبخاصػػػة 
مكانية االعتماد كالتكقيت المناسب فػي القطػاع العػاـ  قد يتمثػؿ والباحث يرل بأن ف ف (2)المبلءمة كا 

كاجتماعػػػات  IPSASsالقطػػػاع العػػػاـ فػػػي محاسػػػبة الدكليػػػة الكفقػػػا لمعػػػايير المعػػػدة القكاسـ الماليػػػة بػػػ
 صناع القرار ذات الشأف كتقرير المحاسب العاـ أك مف يتكلى عممية مراقبة حسابات الدكلة.

ميكنٍ أٌ تههنر  يف انمطاع انعاو اإلنكرتوٍَادلايل  اإلفظاذأهًُح وتانتايل فإٌ 
 :عهً انُسى انتايل

عبػػر التقػػارير المطبكعػػة قصػػكرا شػػديدا فػػي تػػكفير  اليالمػػلنمػػكذج التقميػػدم لئلفصػػاح يكاجػػو ا
فػػي  العصػػرييفلمسػػتخدمي التقػػارير كالقػػكاسـ الماليػػة كفػػي الكقػػت المناسػػب مبلسمػػة ماليػػة معمكمػػات 

ركيػزة أساسػية فػي حيػاتيـ كتعػامبلتيـ اليكميػة ممػا  كاإلنترنػتكالتي تمثػؿ التكنكلكجيػا القطاع العاـ 
دفػػع الميتمػػيف بمينػػة المحاسػػبة مػػع التطػػكرات المتبلحقػػة فػػي بيسػػة األعمػػاؿ لمبحػػث فػػي ظػػؿ ىػػذه 

أىميػػة اإلفصػػاح  ف كعميػػو فػػ  الثػػكرة التكنكلكجيػػة عػػف طػػرؽ كأسػػاليب إفصػػاح جديػػدة كغيػػر تقميديػػة
كمػػا الغػػرض منػػو كمػػا ىػػي كميػػة المعمكمػػات  المحاسػػبي تػػزداد كضػػكحا بمعرفػػة لمػػف يػػتـ اإلفصػػاح

 .(2)التي يجب اإلفصاح عنيا ككيؼ يتـ اإلفصاح عف المعمكمات كمتى يتـ ذلؾ
                                                           

( ٍؽَد شٝداُ إتسإٌٞ ٗاىٜ ٍٗؽَد ظاٍٜ ٍؽَد, ميٜ " رٗز اإلفظاغ اىَؽاظثٜ اإلىنرسّٜٗ فوٜ ذخاوٞغ اىَخواؽس فوٜ دوو دوسٗف 1)

ٍعورسظع  ,81, ص 7117مودر خواص, 13, ٍظوس, ٍوط  يغهةخانفكةسانًؾبظةجٙمدً اىرأمد ا وساع اذخواذ اىقوسازاخ االظورصَازٝح ", 

 ٍِ http://search.mandumah.com/Record/474282 

 ٍعوورسظع ٍووِ 782, ص 1222,  2, ع7( مثوود اىعوواتس ؽوؤ, "اإلفظوواغ اىَؽاظووثٜ ٗرٗزٓ فووٜ ذْشووٞؾ أظوو٘اق اىَوواه اىاستٞووح " ٍووط 7)

http://search.mandumah.com/Record/61342. 
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فػي الكقػت الحػالي  اإللكتركنػياإلفصػاح المػالي  كىذا ما أدل بدكره فػي النيايػة لظيػكر كتبمػكر
بشػػكؿ اختيػػارم كطػػكعي كلقػػد نشػػأ ك كالػػذم يعػػد مكمػػبل أك ممحقػػا لئلفصػػاح المػػالي التقميػػدم الػػكرقي 

في ظؿ التحكالت الكبيرة في تكنكلكجيا المعمكمات ككساسؿ االتصاالت كالتي  اإللكتركنياإلفصاح 
سػػػػاىمت بػػػػدكر فعػػػػاؿ فػػػػي تشػػػػكيمو كتحديػػػػد مبلمحػػػػو كالتػػػػي مػػػػف أبرزىػػػػا انتشػػػػار كتكسػػػػع اسػػػػتخداـ 

التػػي يقصػػد بيػػا اسػػتخداـ  اإللكتركنيػػةالحاسػػكب فػػي العمميػػة االقتصػػادية كظيػػكر كتبمػػكر المحاسػػبة 
لتنفيػػػذ كظػػػاسؼ النظػػػاـ المحاسػػػبي بػػػدءا بالمػػػدخبلت المتمثمػػػة فػػػي  الحاسػػػكب كالبػػػرامج المتخصصػػػة

القيكد المحاسبية لمعمميات المختمفة مركرا بعممية تشغيؿ ىذه المػدخبلت كانتيػاء بمخرجػات النظػاـ 
الػذم ينصػرؼ  اإللكتركنػيفصاح عف اإلبالطبع كىذا يختمؼ  (2)المحاسبي المتمثمة بالقكاسـ المالية

عبػػر كسػػاسؿ التكنكلكجيػػا كالتػػي مػػف أىميػػا شػػبكة  اإللكتركنيػػةنشػػر مخرجػػات المحاسػػبة إلػػى  تعريفػػو
 .كليس معالجتيا اإلنترنتبمعنى عرض المعمكمات عبر  اإلنترنت

 .اإلنكرتوٍَ واإلفظاذ اإلنكرتوٍَادلايل اإلفظاذ انفرق تني  :اً ثاَُ
كمصػػطمح  اإللكتركنػػياإلفصػػاح مصػػطمح  ىنػػاؾ اخػػتبلؼ بػػيف كػػؿ مػػف أفإلػػى  يشػػير الباحػػث
أشػػمؿ كأعػػـ مػػف مصػػطمح اإلفصػػاح  اإللكتركنػػيفمصػػطمح اإلفصػػاح  اإللكتركنػػياإلفصػػاح المػػالي 

كلػػيس بػػديبل  اإللكتركنػػييعػػد جػػزءا مػػف اإلفصػػاح  اإللكتركنػػيفاإلفصػػاح المػػالي  اإللكتركنػػيالمػالي 
لنشػػر معمكمػػات  اإللكتركنػػيل اإلفصػػاح المػػالي بمفيكمػػو الكاسػػع يتعػػد اإللكتركنػػياإلفصػػاح ك عنػػو 

بشػػكؿ عػػاـ بأنػػو قيػػاـ المنشػػأة بنشػػر  اإللكتركنػػياإلفصػػاح  (2)ماليػػة كغيػػر ماليػػة كقػػد عػػرؼ الػػبعض
حصػر ي اإللكتركنػيكبالتالي ف ف اإلفصػاح المػالي  اإلنترنتالقكاسـ المالية كغير المالية عبر شبكة 

المعمكمػات الماليػة فقػط كىػك مػا يتناسػب مػع البحػث الحػالي حيػث البيانػات ك ب اإللكتركنياإلفصاح 
 كفؽ معايير المحاسبة الدكليةفي القطاع العاـ  اإللكتركنيأف الباحث يقترح فكرة اإلفصاح المالي 

كالتي تتمثؿ مخرجاتيا بالقكاسـ المالية كممحقاتيا دكف التطرؽ المباشر  IPSASsفي القطاع العاـ 
حصػاسية يمكػف لمدكلػة تنظيميػا كاإلفصػاح عنيػا  لغير ذلؾ مف تحميبلت مالية كتقػارير اقتصػادية كا 

 اإللكتركنػػيتنػػدرج ضػمف اإلفصػػاح  كيمكػف أفكالتػي ال يمكػػف التقميػؿ مػػف أىميتيػػا  أيضػػان  لكتركنيػان إ
لمزيػد مػف اإليضػاح فقػد أعػد الباحػث ك  ـ كالػذم يخػرج عػف حػدكد البحػث الحػاليبشكؿ عػاالسردم 

 :اإلفصاح كتفريعاتوأنكاع الشكؿ التالي كالذم يكضح 

                                                           
(1) Anonymous, "Best Software-Peachtree Premium Accounting", CPA Technology Advistor , Ft. 

Atkinson : June/July, 2005, Vol. 15, Iss. 3 , P-P 62-63. 

(2) Sasongko Budisusetyo & Luciana Spice Almilia "The Practice of Financial Disclosure on 
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 الباحث إعدادمن المصدر : 

 (0شكل رقم )
 أنواع اإلفصاح وتفريعاتو

يف انمطناع انعناو  وفك يعاَري احملاسثح انذونُح اإلنكرتوٍَاإلفظاذ ادلايل  :اً ثانث
IPSASs ويستىَاته. 

فػػػػػػي القطػػػػػػاع  كفػػػػػػؽ معػػػػػػايير المحاسػػػػػػبة الدكليػػػػػػةفػػػػػػي القطػػػػػػاع العػػػػػػاـ اإلفصػػػػػػاح المػػػػػػالي يػػػػػػدؼ ي
عف المكارد المككمة إلييا  مف الناحية المالية الحككمية الكحدةبياف مدل مسسكلية إلى   IPSASsالعاـ

كاسػػػتخداماتيا كفقػػا لممكازنػػة المعتمػػػدة قانكنػػا ككفقػػػا كتبيػػاف مػػا إذا كػػػاف قػػد تػػـ الحصػػػكؿ عمػػى المػػكارد 
 .لمحدكد المالية التي تضعيا سمطات التشريع المناسبة أـ ال

فػػػي القطػػػاع العػػػاـ  كفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػة اإللكتركنػػػياإلفصػػػاح المػػػالي يتطمػػػب  عميػػػوك 
IPSASs  كاسػػػتخدامات المػػػكارد  اتتػػػكفير معمكمػػات حػػػكؿ مصػػػادر كتكزيعػػمػػف كجيػػػة نظػػر الباحػػػث
المػالي  ياكضػعك  ألنشطتيا كتمبيتيا اللتزاماتيا كتعيػداتيا ياحكؿ كيفية تمكيملمكحدة الحككمية ك المالية 

 األمػػر الػػذم كاإلنجػػازاتبالنسػػبة لتكػػاليؼ الخدمػػة كالكفػػاءة  كحػػدةتقيػػيـ أداء اللكالتغيػػرات الحادثػػة عميػػو 
فػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةاـ جػػب أف تػػكفر البيانػػات الماليػػة فػػي القطػػاع العػػك ي

IPSASs  العامػة  اإليػراداتك االلتزامات ي األصػكؿ/صػافك  اللتزامػاتكا األصػكؿ حكؿكافية معمكمات
فػي القطػاع العػػاـ  التػدفقات النقديػةك حقكؽ الممكيػة صػافي األصػكؿ/العامػة كالتغيػرات فػي  المصػاريؼك 

ككسػػاسؿ التكنكلكجيػػا الحديثػػة فػػي متنػػاكؿ يػػد المػػكاطف بكصػػفو صػػاحب القػػرار  اإلنترنػػتككضػػعيا عبػػر 
 في الحكـ عمييا مف خبلؿ السمطة التشريعية كالمجالس النيابية في النظـ الديمقراطية.

 اإلفصاح

 مالي غير مالي

 إلكتروني

 األعمال  قطاع في في القطاع العام

 تقميدي
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فػي القطػاع العػاـ  كفؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةتتمثؿ البيانات المالية المراد اإلفصاح عنيا فيما 
IPSASs
فػػػػي ىيكػػػػؿ المركػػػػز المػػػػالي لممنشػػػػاة كالمعػػػػامبلت التػػػػي تقػػػػـك بيػػػػا بينمػػػػا تتمثػػػػؿ أىػػػػدافيا  (2)

لؤلغراض العامة في  تكفير معمكمات حكؿ المركز المالي كاألداء كالتدفقات النقدية الخاصة بالمنشاة 
يػػػع كالتػػي يسػػػتفيد منيػػا قطػػػاع كاسػػػع مػػف المسػػػتخدميف فػػػي اتخػػاذ كتقيػػػيـ القػػػرارات المتعمقػػة بػػػ دارة كتكز 

فشرعية أم نظاـ حاكـ تػزداد بمقػدار إذا مػا اسػتطاع أف يػكفر فرصػا متسػاكية أمػاـ المػكاطنيف  المكارد
لممشػاركة فػي السػمطة ككػػذا فػي التػأثير عمػػى مختمػؼ البػرامج كالسياسػات الحككميػػة كلػف يػنجح النظػػاـ 

ساتيـ مف التعبيػر في ذلؾ إال عف طريؽ تكفير القنكات المختمفة التي تمكف المكاطنيف عمى اختبلؼ ف
 .(2)عف آراءىـ كمقترحاتيـ كمشكبلتيـ

مثػؿ فػي تي  IPSASsصدكر معايير المحاسبة الدكلية في القطػاع العػاـ أىداؼ جكىر فكعميو ف 
الػػػذم ال يتػػػكفر لػػػو القػػػدرة عمػػػى الحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات الماليػػػة  دمتكجػػػو تقاريرىػػػا لممسػػػتخدـ العػػػا

العصػرية  اكسيما إذا ما اسػتخدمت كسػاسؿ التكنكلكجيػمف مصادرىا األصمية بطريقة مباشرة الحككمية 
في عممية اإلفصاح المالي ف ف األمر يزداد كفػاءة كفعاليػة فػي متابعػة الماليػة العامػة كتخطػيط كرقابػة 

النيابيػة استخدامات المكازنة العامة مف خبلؿ االطبلع المباشر لممكاطف أك عبر ممثميو في المجالس 
 خبلؿ دكرتي اعتماد كمتابعة المكازنة العامة.

 IPSASsفي القطاع العاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكليةقد ال تككف مككنات اإلفصاح المالي ك 
عمػػػى  تقتصػػر القػػكاسـ الماليػػة فػػي الػػنظـ التقميديػػة حيػػػثة متػػكافرة فػػي الػػنظـ الماليػػة الحككميػػة التقميديػػ

متباينػػة مػػف الكشػػكؼ كالػػدفاتر اإلحصػػاسية المعػػدة عمػػى أسػػاس الختػػامي لمدكلػػة مػػع مجمكعػػة الحسػػاب 
كالمبنيػػة  IPSASsمعػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ النقػػد المحاسػػبي ممػػا يعنػػي أف تبنػػي 

يعتبػر قفػزة نكعيػة قػد يترتػب عمييػا العديػد مػف المزايػا التػي مػف أبرزىػا سػػيكلة عمػى أسػاس االسػتحقاؽ 
تخطػػيط كرقابػػة المػػاؿ العػػاـ فػػي ظػػؿ تماثمػػو مػػع الػػنظـ الماليػػة المعتمػػدة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ فػػي 

 أحدثيا كأكثرىا أىمية. اإللكتركنيقطاع األعماؿ كتبادؿ تجاربو كأدكاتو كالتي يعتبر اإلفصاح المالي 
تكافرىا فػي كجيات النظر بشأف مفيـك اإلفصاح المالي كحدكده عف المعمكمات الكاجب  تختمؼو

القػػػػكاسـ الماليػػػػة كىػػػػذا االخػػػػتبلؼ ينبػػػػع أساسػػػػان مػػػػف اخػػػػتبلؼ مصػػػػالح األطػػػػراؼ ذات العبلقػػػػة بالكحػػػػدة 
 فنظػػرة الطػػرؼ المسػػسكؿ عػػف إعػػداد القػػكاسـ الماليػػة بشػػأف مسػػتكل اإلفصػػاح قػػد ال تمتقػػي المحاسػػبية

 الشػراسح المختمفػة بالضركرة مع نظرة مف يبدم رأيػان فػي ىػذه البيانػات كال مػع نظػرة مػف يسػتخدميا مػف
كخبلصػة  كاإلشػراقيةالرقابيػة  ممستفيديف انخريف كما أنو قد ال تمتقي نظرة الطرفيف مع نظرة الجيػاتل

                                                           
 .71ص  ٍسظع ظثق ذمسٓ, 7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,  (1)

 انًغهةخانعهًٛةخرزاظح فٜ ااظاىٞة ٗاٟىٞواخ",  –مثد م فٞظو ٍؽَد مالً, " رٗز اىَ٘اؽِ فٜ طْع اىعٞاظاخ اىااٍح فٜ ٍظس  (7)

 .118, ص 7111, ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞح, اىادر اى٘اؼد ٗاىخَعُ٘, رٝعَثس اهٛخانزغبزح عبيعخأظٕٛط
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كتحديػدا  اإلنترنػتيعني نشر مخرجات النظاـ المحاسػبي عبػر  اإللكتركنيالمالي  اإلفصاحالقكؿ ف ف 
 .(1)عرض المعمكمات فقط كليس معالجتيا

اإلفصػػاح الػػذم  معرفػػة مسػػتكلكعمػػى ىػػذا يصػػعب تقػػديـ مفيػػكـ عػػاـ كمكحػػد لئلفصػػاح يتضػػمف 
ذا كػاف ىػذا األمػر ينطبػؽ عمػى  يحقؽ لكؿ طرؼ مف ىذه األطراؼ رغباتػو الكاممػة فػي ىػذا المجػاؿ كا 
اإلفصػػاح المػػػالي بشػػػكؿ عػػاـ فػػػ ف ىػػػذا األمػػر سػػػكؼ يبػػػدك أكثػػر تعقيػػػدا كصػػػعكبة حػػيف نسػػػحبو عمػػػى 

مخرجػػات النظػػاـ المػػالي فػػي فػػي القطػػاع العػػاـ كالػػذم يتمثػػؿ فػػي عػػرض  اإللكتركنػػياإلفصػػاح المػػالي 
بنكد كمعمكمات كمية أك كصفية, كطريقة إعداد كعػرض  عمى شكؿكمحتكاىا اإلعبلمي  القطاع العاـ

قاسمػة, فضػبل عػف السياسػات المحاسػبية التػي يػتـ إتباعيػا  ىذه البنػكد كأسػمكبيا كالمعمكمػات داخػؿ كػؿ
لتحديد قيمة كؿ بند كذلؾ باستخداـ كساسؿ التقنية كالتكنكلكجيا الحديثة كخصكصػا الشػبكة في القياس 

لمسػاعدة مسػتخدمي ىػذه القػكاسـ فػي اتخػاذ القػرارات المناسػبة كفػؽ مسػتكيات يحػددىا  اإلنترنػتالدكلية 
 .القانكف كالتشريعات الساسدة

كفػػػؽ معػػػايير عػػػف البيانػػػات الماليػػػة المعػػػدة  اإللكتركنػػػيكعميػػػو يػػػرل الباحػػػث أف اإلفصػػػاح المػػػالي 
مف حيث المستكل يندرج ضمف اإلفصاح الكافي كالذم  IPSASsفي القطاع العاـ  المحاسبة الدكلية

تككف بمكجبو القكاسـ المالية شاممة لممعمكمات البلزمة لمتعبير الصػادؽ كتمكػف مػف إعطػاء مسػتخدمي 
كمػف حيػث النػكع فيػك األقػرب  المفصػحة محاسػبيةلصػكرة كاضػحة كصػحيحة عػف الكحػدة ا ىذه القكاسـ

مػػػف  IPSASsالمحاسػػػبة الدكليػػػة فػػػي القطػػػاع العػػػاـ  معػػػاييرفصػػػاح المػػػالي الشػػػامؿ بمػػػا تقتضػػػيو لئل
تقػارير جيػات التػدقيؽ التشػريعية إلى  مخرجات متمثمة في القكاسـ المالية الرسيسية كممحقاتيا باإلضافة

الحسابات المستقؿ في القطاع الخػاص كالتػي تعطػي التقػارير الماليػة كالرقابية عمى غرار تقرير مدقؽ 
 المعركضة صفة العدالة في العرض كالتمثيؿ الصادؽ لمكاقع.

يف انمطناع  وفك يعاَري احملاسثح انذونُنح اإلنكرتوٍَ: يذي زلافهح اإلفظاذ ادلايل اً راتع
 :عهً اخلظائض انُىعُح نهًعهىياخ IPSASsانعاو 
فػػي القطػػاع العػػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة اإللكتركنػػيالباحػػث أف اإلفصػػاح المػػالي  يػػرل

ينسجـ مع األىداؼ العامة لنظرية المحاسبة كيحقؽ الخصاسص النكعيػة لممعمكمػات, كيمكػف اسػتنتاج 
 :  (2)ذلؾ مف خبلؿ مناقشة ما يمي

التقػػارير كالقػػكاسـ الماليػػة( سػػكؼ إف سػػرعة تكصػػيؿ نتػػاسج األعمػػاؿ )مػػف البيانػػات التػػي تحتكييػػا  (2)
تحقيؽ فاسدة أكبر منيا لمجيات التي تسػتخدميا فػي اتخػاذ القػرارات المختمفػة المتعمقػة إلى  يؤدم

كىك مػا يسػاىـ فػي تحقيػؽ خاصػية المبلءمػة لممعمكمػات المحاسػبية  بالكحدة االقتصادية المعنية

                                                           
 .713, ص7113, ٍسظع ظثق ذمسٓزٝثاش ٍؽَد ؼعِٞ ٍؽَد,  (1)

 .11-11ص  -, صٍسظع ظثق ذمسٓشٝار ٕا ٌ اىعقا ٗفخسُٗ  (7)
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تػػػأخير يمكػػػف أف ينػػػتج عػػػف مػػػف خػػػبلؿ تػػػكفير المعمكمػػػات ضػػػمف التكقيػػػت المناسػػػب كبػػػدكف أم 
 عممية النقؿ كالتكصيؿ.

تتحقؽ خاصية الحيادية في تكصيؿ البيانات كالمعمكمػات التػي تحتكييػا التقػارير كالقػكاسـ الماليػة  (2)
 كافة الجيات كبنفس الشكؿ كالمحتكل كبنفس الكقت أيضان.إلى  مف خبلؿ تأميف إيصاليا

أف االتصػػاؿ عبػػر شػػبكة اإلنترنػػت سػػكؼ  إمكانيػػة تحقيػػؽ التغذيػػة العكسػػية بصػػكرة فكريػػة حيػػث (3)
يسػػاىـ فػػي تػػأميف االتصػػاؿ السػػريع مػػف قبػػؿ الجيػػات المسػػتخدمة كمعرفػػة ردكد أفعاليػػا كنتػػاسج 
قراراتيػػا المتخػػذة فػػي ضػػكء البيانػػات كالمعمكمػػات التػػي تكفرىػػا التقػػارير كالقػػكاسـ الماليػػة المنشػػكرة 

 عمى الشبكة.

ي تحتكييا التقارير كالقكاسـ المالية المنشكرة عمى الشبكة تسييؿ إجراء المقارنات بيف البيانات الت (4)
سػػػكاء بالبيانػػػات المتػػػكفرة لسػػػنكات سػػػابقة عػػػف الكحػػػدة االقتصػػػادية أك بالبيانػػػات التػػػي تحتكييػػػػا 
التقارير كالقكاسـ المالية المنشكرة عمى الشبكة لكحدات اقتصادية أخرل لػنفس الفتػرة الزمنيػة كىػك 

كفيمػػػػا يمػػػػي الشػػػػكؿ التػػػػالي يكضػػػػح الخصػػػػاسص النكعيػػػػة مقارنػػػػة مػػػػا يحقػػػػؽ خاصػػػػية القابميػػػػة لم
 لممعمكمات المحاسبية كدرجة االستفادة منيا.

االعتماديػػة أك المكثكقيػػة كالتػػي تتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ اعتمػػاد المسػػتخدـ العػػادم عمييػػا كالمجػػكء ليػػا  (5)
لمػػالي كثقتػػو بخمكىػػا مػػف األخطػػاء المػػؤثرة كاتسػػاميا بالحياديػػة ككػػؿ ذلػػؾ متػػكافر فػػي االفصػػاح ا

 االلكتركني بدرجة اعمى منو في االفصاح المالي التقميدم.
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 انثدلثسث انثا
 IPSASsيف انمطاع انعاو  وفك يعاَري احملاسثح انذونُحإعذاد وعرع انمىائى ادلانُح 

 .هُذدت
لقػػد حظػػي مكضػػكع االتجػػاه نحػػك البلمركزيػػة الماليػػة فػػي إدارة كحػػدات الحكػػـ المحمػػي باىتمػػاـ 
كاضػػح خػػبلؿ العقػػكد األربعػػة الماضػػية سػػكاء مػػف جانػػب المسػػسكليف الحكػػكمييف أك الممارسػػيف فػػي 

فػػػي مجػػػاؿ العمػػػـك السياسػػػية كاالقتصػػػادية  فالمؤسسػػػات الدكليػػػة المانحػػػة أك البػػػاحثيف كاألكػػػاديميي
ف التعامػػػؿ مػػػع المتغيػػػرات التػػػي تحػػػدث عمػػػى المسػػػتكل المحمػػػى كاإلقميمػػػي كالعػػػالمي كا   (2)كالماليػػػة

عرضػيا ككيفيػة  القطػاع العػاـفي المالية حداث تغييرات جذرية في أسمكب اإلدارة إمب ضركرة يتط
حديثة تتبلءـ كالتغيرات التي يمر بيا القطػاع  إفصاحكىذا يستمـز تبنى أساليب  كتقديميا لمجميكر

لػـ تعػػد قػػادرة عمػػى التعامػػؿ  فصػاح المػػالي فػػي القطػػاع العػػاـالعػاـ فاألسػػاليب كالكسػػاسؿ التقميديػػة لئل
 . الحديثة التقنية مع التطكرات

كفؽ معايير المنشكد  اإللكتركنيالمالي  اإلفصاحكعميو سكؼ يتناكؿ الباحث أشكاؿ كمحتكل 
في القطػاع العػاـ كسػكؼ يرفػؽ ضػمف مبلحػؽ البحػث نمػاذج كتصػكرات ألشػكاؿ  المحاسبة الدكلية

 .IPSASsفي القطاع العاـ  محاسبة الدكليةكفؽ معايير الالقكاسـ المالية المتكقعة 

وعاللتهنا تكنم ينٍ  IPSASsيعاَري احملاسثح انذونُنح يف انمطناع انعناو : أوالً 
 .IFRSs انذونُح ادلانُح انتمارَر إعذاد ويعاَري IASs انذونُح احملاسثحيعاَري 

 IPSASsسػػكؼ يقػػـك الباحػػث بتكضػػيح المػػراد بمعػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ      
 الماليػػػة التقػػارير إعػػداد كمعػػػايير IASs الدكليػػة المحاسػػبةباسػػتعراض عبلقتيػػا بكػػؿ مػػػف معػػايير ك 

 :عمى النحك التالي IFRSs الدكلية

 :IPSASsيعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو  ياهُح -1

مجمكعػة المعػايير إلى  IPSASsيشير مصطمح معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ       
بغرض اسػتخداميا فػي  IPSASB الصادرة عف مجمس معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ

ت جميعيػا عمػى أسػاس , كقد صدر العالـ عمى مستكلإعداد البيانات المالية مف قبؿ القطاع العاـ 
كقػد اسػتندت المعػايير المصػدرة عمػى أسػاس  (2) النقدمعيار كاحد عمى أساس  باستثناءاالستحقاؽ 

                                                           
يغهةخانُٓةةخ اهٛةخاالتزاةبدخاىد شمسٝا أٍوِٞ, " اىالٍسمصٝوح اىَاىٞوح مَودخو ىيرَْٞوح فوٜ ٍظوس: اىَرطيثواخ ٗإ وناىٞاخ اىرطثٞوق"  (1)

 .77, ص 7118, اىَعيد اىعاتي , اىادر ااٗه, ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞح, ْٝاٝس ٔانعهٕوانعٛبظٛخ

", ذسظَووح اىَعَووع اىاستووٜ ىيَؽاظووثِٞ 2175 اصةةداز,يعةةبٚٛسانًؾبظةةجخاندٔنٛةةخ ةةٙاناعةةبلانعةةبواالذؽووار اىوودٗىٜ ىيَؽاظووثِٞ, "  (7)

 .7111اىقاِّّ٘ٞٞ, 
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الصػػادرة عػػف مجمػػس معػػايير  IFRSsعمػػى المعػػايير الدكليػػة إلعػػداد التقػػارير الماليػػة االسػػتحقاؽ 
 IASBالمحاسبة الدكلية

(2). 
شاممة لمعالجة كافة القضايا المحاسبية المتعمقػة بػالعرض كاإلفصػاح كالمػذاف يشػكبلف جاءت ك 
 .المحاسبية التي تطبقيا األنظمةالمالي مف خبلؿ التقارير المالية التي تصدر عف  اإلببلغقاعدة 

ف تبنػػػي الحككمػػػات كاألنظمػػػة ليػػػا مػػػف شػػػأنو  انػػػات متسػػػقة كقابمػػػة مػػػف تػػػكفير بي أف يمكنيػػػاكا 
ـ كاالرتقػاء بجػكدة المعمكمػات الماليػة كقابميتيػا لالقطػاع العػاـ عمػى مسػتكل العػا (2)ت نشػلممقارنة لم
 .لممقارنة

منشػػ ت  عمػػىال تطبػػؽ  IPSASsأف معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ إلػػى  كيشػػار
بينمػا شطة الحككمية غير اليادفة لمربح فيي مصممة لتغطية األن اليادفة لمربح األعماؿ الحككمية

IFRSsالمعايير الدكلية لمتقارير المالية منش ت األعماؿ الحككمية  فيطبؽ ي
(3). 

كالمعػػدة عمػػى أسػػاس   IPSASsمعػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ معظػػـكبمػػا أف 
فػػ ف لإطػػار أك مشػػتقة منيػػا  IFRSsاالسػػتحقاؽ مبنيػػة عمػػى معػػايير إعػػداد التقػػارير الماليػػة الدكليػػة 

ذك صػمة لمسػتخدمي  امعايير المحاسبة الدكلية إلعداد كعرض البيانات الماليػةل يعػد مرجعػمجمس 
ممػػػػا يعنػػػػي أنػػػػو باإلمكػػػػاف االسػػػػتفادة مػػػػف نتػػػػاسج  (4)معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػة فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ

إعػداد التقػارير كمعػايير  IASsكخبلصات البحكث كالدراسػات المتعمقػة بمعػايير المحاسػبة الدكليػة 
مكانية  IFRSsالمالية   .بما ال يتعارض مع فمسفة القطاع العاـ استنساخ تجارييا كتطكراتياكا 

يعاَري و IPSASsيعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو حتهُم انعاللح تني  -2
 .IFRSs انتمارَر ادلانُح انذونُح ويعاَري إعذاد IASsاحملاسثح انذونُح 

باالسػػػػتناد عمػػػػى أسػػػػاس  IPSASsتػػػػـ كضػػػػع معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػة فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ 
يضػػػػع مجمػػػػس معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػة فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ معػػػػاييره ك  شػػػػكؿ رسيسػػػػياالسػػػتحقاؽ ب

معػػايير إعػػداد و IASsمعػػايير المحاسػػبة الدكليػػة إلػػى  المعتمػػدة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ باالسػػتناد
حيث يتـ مقاربتيا معيػا مػف خػبلؿ تعػديميا لتناسػب سػياؽ القطػاع  IFRSsالتقارير المالية الدكلية 

العاـ حيث يككف ذلؾ مناسبا كعند القياـ بتمؾ العممية يحاكؿ مجمس معايير المحاسبة الدكليػة فػي 
لمعايير إعداد التقارير عمى المعالجة المحاسبية كالنص األصمي أمكف ما القطاع العاـ أف يحافظ 

إال إذا كاف ىناؾ مسألة ىامة ذات صمة بالقطاع العاـ تبػرر الخػركج عػف  IFRSsالمالية الدكلية 

                                                           
 , ٍسظع ظثق ذمسٓ.7113اىَعَع اىاستٜ ىيَؽاظثِٞ اىقاِّّ٘ٞٞ,  (1)

 . 71, ص , ٍسظع ظثق ذمس7111ٓاالذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,  (7)

 . 14, ص  اتقٍسظع ظ,7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,  (7)

 .18, ص  اتقٍسظع ظ,7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,  (4)
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ىذه المعايير مع تناكليػا بشػكؿ إضػافي معالجػات لقضػايا إعػداد التقػارير الماليػة فػي القطػاع العػاـ 
 .IFRSs(2) التي لـ يتـ التطرؽ لمثميا في معايير إعداد التقارير المالية 

معيػػارا يطمػػػؽ  42فػػي سػػػبيؿ ذلػػؾ  IASBكقػػد صػػدر عػػػف مجمػػس معػػايير المحاسػػػبة الدكليػػة 
د قػػاـ المجمػػس مػػف جيػػة أخػػرل كقػػ العديػػد منيػػاكقػػد ألغػػي  IASsكليػػة عمييػػا معػػايير المحاسػػبة الد

 IFRSsمعػػػايير إعػػػداد التقػػػارير الماليػػػة الدكليػػػة اسػػػـ أطمػػػؽ عمييػػػا  ة بديمػػػةر جديػػػديياب صػػػدار معػػػ
  مجمكعة معايير إعداد التقػارير الماليػة الدكليػة لمشػركات صػغيرة كمتكسػطة الحجػـإلى  باإلضافة

IFRS for SMEs
(2). 

ثبػت مػف  IPSASsمعػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ ل مقارنػةالباحػث بعقػد  قاـ قدك 
كالمعػػػدة عمػػػى أسػػػاس  IPSASsمعػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػة فػػػي القطػػػاع العػػػاـ  معظػػػـأف  خبلليػػػا

معػػايير إعػػداد التقػػارير الماليػػة  كأ IASsمعػػايير المحاسػػبة الدكليػػة عمػػى مبنيػػة جػػاءت االسػػتحقاؽ 
 .(3)يماك مستكحاة منأ IFRSsالدكلية 
كفػؽ معػايير كىنا يرل الباحث أف مجرد قرار تبني أساس االستحقاؽ فػي اإلثبػات المحاسػبي  

كحػػػػده غيػػػػر كػػػػاؼ لتخطػػػػيط كرقابػػػػة اسػػػػتخدامات  IPSASsفػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  المحاسػػػػبة الدكليػػػػة
لمػػدكاسر الحككميػػة بػػؿ يحتػػاج لخطػػكات عمميػػة تتعمػػؽ بتييسػػة الييكميػػة العامػػة  المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة

ف تنفيذ إصبلحات المكازنة كتبني أساس االستحقاؽ ال يكجد لديو إال القميؿ مف األىميػة  المعنية كا 
أف األسػػػػاس المسػػػػتخدـ فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ إلػػػػى  فػػػػي حػػػػاؿ غيػػػػاب اإلصػػػػبلح اإلدارم كىنػػػػا يشػػػػار

 .  (4)الفمسطيني ىك األساس النقدم

انمطنناع يف  وفننك يعنناَري احملاسننثح انذونُننحأغننراع إعننذاد انثُاَنناخ ادلانُننح  ًا:ثاَُنن
 .IPSASs.انعاو

تحسػػيف نكعيػػة إلػػى  IPSASsالقطػػاع العػػاـ فػػي محاسػػبة الدكليػػة بشػػكؿ عػػاـ تيػػدؼ معػػايير ال
قػرارات تقيػيـ أفضػؿ كأبمػغ فػػي إلػى  التقػارير الماليػة المقدمػة مػف قبػؿ القطػاع العػاـ بيػدؼ الكصػكؿ

 .كبالتالي زيادة الشفافية كالمكثكقية (5)تخصيص المكارد المقدمة مف الحككمات
تػػػػكفير معمكمػػػػات حػػػػكؿ المركػػػػز المػػػػالي كاألداء كالتػػػػدفقات الخاصػػػػة  (2)تسػػػػتيدؼ حيػػػػث أنيػػػػا

بالمنشػػأة كالتػػي تسػػتخدـ فػػي نطػػاؽ كاسػػع مػػف قبػػؿ المسػػتخدميف فػػي اتخػػاذ كتقيػػيـ القػػرارات المتعمقػػة 
                                                           

 ىَصٝد ٍِ اىراظٞو َٝنِ اىسظ٘ع إىٚ: (1)

Margarita Legenkova "International Public Sector Accounting Standards Implementation in 
the Russian Federation"  International Journal of Economics and Financial , ISSN: 2146-4138 
,Issues 2016, 6(4), 1304-1309,  available at http: www.econjournals.com. 

-11-12" , ظَاٞوح اىَؽاظوثِٞ اىقواِّّ٘ٞ فوٜ ظوو٘زٝا ,  يؾبضةسحثعُةٕاٌياديةخ ةٙيعةةبٚٛسانًؾبظةجخاندٔنٛةخظوَٞس اىسٝشواّٜ, "  (7)

 . pdf-1-http://www.asca.sy/download/PDF/Seminars/Lecture2011.9, ٍعرسظع ٍِ:  7, ص  7111

 .ٍالؼق اىثؽس ػٍَِدزظح  (7)

 .42, ص7114" , ٍنرثح ففاق , فيعطِٞ ,  انًؾبظجخانؾكٕيٛخ( زأفد ؼعِٞ ٍطٞس, " 4)

 , ٍسظع ظثق ذمسٓ.7113( اىَعَع اىاستٜ ىيَؽاظثِٞ اىقاِّّ٘ٞٞ, 1)
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ف خػبلؿ تبيػيف مػا إذا كانػت عمميػات بتكزيع المكارد كممارسة الدكر التخطيطي التنبػؤم كالرقػابي مػ
؟ مػف جيػة لممكازنػة المعتمػدة قانكنػا أـ ال الحصكؿ عمى المكارد المالية كاستخداماتيا قد تمػت كفقػا

كمف جية أخرل التأكد مف استيفاء عمميات الحصكؿ عمى المكارد المالية كاستخداماتيا قد تـ كفقا 
 لممتطمبات القانكنية كالتشريعية مف عدمو.
 : مف المعمكمات المالية كفؽ ما يميكيتـ ذلؾ مف خبلؿ تكفير مجمكعة 

 مصادر كتكزيع كاستخدامات المكارد المالية.تكفير معمكمات حكؿ  -أ 

 تكفير معمكمات حكؿ كيفية تمكيؿ المنشأة ألنشطتيا كتمبيتيا لمتطمباتيا النقدية. -ب 

أنشػػػطتيا كتمبيػػػة التزاماتيػػػػا تػػػكفير معمكمػػػات مفيػػػػدة فػػػي تقيػػػيـ قػػػػدرة المنشػػػأة عمػػػى تمكيػػػػؿ  -ج 
 كتعيداتيا المالية.

 تكفير معمكمات حكؿ الكضع المالي لممنشأة كالتغيرات فييا. -د 

تػػػكفير معمكمػػػػات كميػػػػة مفيػػػدة فػػػػي تقيػػػػيـ أداء المنشػػػػاة بالنسػػػبة لتكػػػػاليؼ الخدمػػػػة كالكفػػػػاءة  -ق 
 .كاإلنجازات

 يف احملاسنثح انذونُنحوفنك يعناَري االعتثاراخ انكهُح إلعذاد انثُاَاخ ادلانُنح ًا: ثانث
  .IPSASsانمطاع انعاو 

ىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف االعتبػػارات العامػػة الكاجػػب مراعاتيػػا عنػػد إعػػداد كعػػرض البيانػػات الماليػػة 
كالتػػي تطػػرؽ  IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالعامػػة  األغػػراضذات 

 : (9)كىي عمى النحك التالي IPSAS1إلييا معيار عرض البيانات المالية رقـ 

كالػػذم  :IPSASsالعاارض العااادل واالمتثااال لمعااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام  -
يعنػػػي أف تمثػػػؿ آثػػػار المعػػػامبلت كاألحػػػداث كالظػػػركؼ األخػػػرل بشػػػكؿ عػػػادؿ كصػػػحيح كفقػػػا 
لمعػػػػػايير االعتػػػػػراؼ باألصػػػػػكؿ كااللتزامػػػػػات كاإليػػػػػرادات كالمصػػػػػركفات المبنيػػػػػة عمػػػػػى معػػػػػايير 

عنػد  إضػافية إفصػاحاتكالػذم يسػتكجب تقػديـ IPSASs المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ 
 إيضػػاحاتلمنشػػأة تقػػديـ بيػػاف صػػريح ككاضػػح عػػف ىػػذا االمتثػػاؿ فػػي الضػػركرة كيتكجػػب عمػػى ا

 البيانات المالية.

 IPSASsيستكجب االمتثاؿ لمعايير المحاسبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  استمرارية المنشأة: -
 إعػػػدادتقيػػػيـ لمتأكػػػد مػػػف مػػػدل قػػػدرة المنشػػػاة عمػػػى االسػػػتمرار فػػػي عمميػػػا عنػػػد  إجػػػراءبػػػأف يػػػتـ 

كفي حاؿ كجكد مؤشرات كبيرة   -التي تعد عمى فرضية استمرارية المنشأة  –البيانات المالية 
لحالػػة عػػدـ تأكػػد  كشػػؾ حػػكؿ مػػدل قػػدرة المنشػػاة عمػػى االسػػتمرار يتكجػػب اإلفصػػاح عػػف ذلػػؾ 

                                                                                                                                                                      
 .  77, ص ٍسظع ظثق ذمسٓ, 7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,  (1)

 .  47-78ص -, صٍسظع ظثق ذمسٓ, 7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,  (7)



 

 

 

 
 

 
42 

 

  

 انفظم األول: اجتاهاخ انعرع واإلفظاذ ادلايل احلذَثح يف انمطاع انعاو

كفػػي حػػاؿ عػػدـ إعػػداد البيانػػات الماليػػة عمػػى أسػػاس االسػػتمرارية يجػػب اإلفصػػاح عػػف ذلػػؾ مػػع 
ت الماليػة كسػبب عػدـ اعتبػار المنشػأة منشػاة مسػتمرة ذكر األساس المستخدـ في إعػداد البيانػا

ف تحديػػػد مػػػا إذا كانػػػت فرضػػػية المنشػػػاة المسػػػتمرة مناسػػػبة يتعمػػػؽ بشػػػكؿ رسيسػػػي بالمنشػػػ ت  كا 
الفرعية كليس بالحككمة ككؿ كبالنسبة لممنش ت الفرعية ف ف األشخاص المسػسكليف عػف إعػداد 

إلػػى  كػاف أسػػاس اسػتمرارية المنشػأة صػحيحالبيانػات الماليػة قػد يحتػاجكف أثنػػاء تقيػيميـ مػا إذا 
األخػػذ باالعتبػػار سمسػػمة كاسػػعة مػػف العكامػػؿ المتعمقػػة بػػاألداء الحػػالي كالمتكقػػع ككػػذلؾ إعػػادة 
الييكمػػػػػة المحتممػػػػػة لمكحػػػػػدات التنظيميػػػػػة كتقػػػػػديرات اإليػػػػػرادات أك احتمػػػػػاؿ اسػػػػػتمرارية التمكيػػػػػؿ 

ؿ أف يصػػػػبح مػػػػف المناسػػػػب المصػػػػادر الممكنػػػػة لمتمكيػػػػؿ البػػػػديؿ قبػػػػإلػػػػى  الحكػػػػكمي باإلضػػػػافة
 فرضية استمرارية المنشاة مناسبة. أفاستنتاج 

الفتػرة التػي إلػى  عمى عرض كتصنيؼ البيانػات الماليػة مػف فتػرة اإلبقاءيجب  اتساق العرض: -
عػرض إلػى  تمييا كيستثنى مف ذلؾ حاالت التحكؿ باتجػاه سياسػات محاسػبية جديػدة قػد يػؤدم

فييػػا معيػػار محاسػػبة دكلػػي  يتطمػػببالبيانػػات الماليػػة أك الحالػػة التػػي  مبلسمػػةتصػػنيؼ أكثػػر  أك
كفػػػؽ معػػػايير جديػػػد فػػػي القطػػػاع العػػػاـ ىػػػذا التحػػػكؿ كبالتػػػالي فػػػ ف المنشػػػأة فػػػي القطػػػاع العػػػاـ 

تحػػافظ عمػػى اتسػػاؽ العػػرض كال تغيػػر عػػرض  IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  المحاسػػبة الدكليػػة
معمكمػػات أكثػػر مكثكقيػػة كأكثػػر مبلءمػػة لمسػػتخدمي تيػػا إال فػػي حػػاؿ أتػػاح العػػرض الجديػػد ابيان

البيانػػات الماليػػة كمػػف المحتمػػؿ أف يسػػتمر الييكػػؿ المػػنقح بحيػػث ال يػػتـ تفػػكيض قابميػػة القػػكاسـ 
 المالية لممقارنة.

كبيػػرة مػػف األحػػداث كالمعػػامبلت  أعػػدادتنػػتج البيانػػات الماليػػة مػػف معالجػػة  الماديااة والتجميااع: -
ميعيا كتصنيفيا حسب طبيعتيا ككظيفتيا كمف ثـ عرضيا بشكؿ المالية المنظمة حيث يتـ تج

كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة مصػػنؼ كمختصػػر عمػػى شػػكؿ بنػػكد فػػي صػػدر بيػػاف األداء المػػالي ك 
يػػػتـ عػػػرض كػػػؿ فسػػػة ىامػػػة مػػػف البنػػػكد المتماثمػػػة بشػػػكؿ  IPSASsفػػػي القطػػػاع العػػػاـ  الدكليػػػة

يػػػا فتعػػػرض بشػػػكؿ تكظيف أكيػػػا منفصػػػؿ فػػػي البيانػػػات الماليػػػة أمػػػا البنػػػكد التػػػي تختمػػػؼ طبيعت
ذا كػاف أحػد البنػكد غيػر ميػـ نسػبيا فمػف الممكػف تجميعػو مػع  منفصؿ ما لـ تكف غير ىامػة كا 

كالبند الخطي الذم ال يعتبر  اإليضاحاتبنكد أخرل في كؿ مف صدر البيانات المالية أك في 
ف يكػػكف ماديػػا بشػػكؿ كػػاؼ بحيػػث يتطمػػب عرضػػا منفصػػبل فػػي صػػدر البيانػػات الماليػػة يمكػػف أ

 ماديا بشكؿ كاؼ ليتـ عرضيا بشكؿ منفصؿ في اإليضاحات.

كااللتزامػات كاإليػرادات كالمصػركفات بشػكؿ  األصػكؿيجب عػرض  :عدم المقاصة بين البنود -
إجػػراء المقاصػػة بينيػػا قػػد يحػػد مػػف قػػدرة المسػػتخدميف عمػػى فيػػـ المعػػامبلت  أفمنفصػػؿ حيػػث 

يـ التػػدفقات النقديػػة المسػػتقبمية ككفقػػا لمعيػػار كاألحػػداث الماليػػة كالظػػركؼ التػػي كقعػػت بيػػا كتقيػػ
يمنػػع إجػػراء مقاصػػة لؤلصػػكؿ كااللتزامػػات كاإليػػرادات  IPSAS1عػػرض البيانػػات الماليػػة رقػػـ 
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كالمصػػػركفات إال إذا كانػػػت المقاصػػػة مسػػػمكحا بيػػػا مػػػف قبػػػؿ معيػػػار محاسػػػبة دكلػػػي آخػػػر فػػػي 
 القطاع العاـ.

يتكجػػب تضػػميف المعمكمػػات المقارنػػة فػػي المعمكمػػات السػػردية  تضاامين المعمومااات المقارنااة: -
كالكصػػفية عنػػدما تكػػكف مناسػػبة لفيػػـ البيانػػات الماليػػة ففػػي بعػػض الحػػاالت تظػػؿ المعمكمػػات 

ف  (0)الفترات السػابقة مناسػبة فػي الفتػرة الحاليػة أكالسردية التي تكفرىا البيانات المالية لمفترة  كا 
ة لممقارنػػة بػػيف الفتػػرات يسػػاعد المسػػتخدميف فػػي اتخػػاذ القػػرارات تعزيػػز قابميػػة المعمكمػػات الماليػػ

 كتقييميا مف خبلؿ السماح بتقييـ االتجاىات في المعمكمات المالية ألغراض التنبؤ.

يقتضػػػي معيػػػار المحاسػػػبة الػػػدكلي فػػػي القطػػػاع العػػػاـ رقػػػـ  :اإلفصااااح فاااي الييكااال والمحتاااو  -
IPSAS1  محػػددة فػػي مػػتف بيػػاف المركػػز  صػػاحاتإفالمكسػػـك بعػػرض البيانػػات الماليػػة إجػػراء

المالي كبياف األداء المالي كبياف صافي األصكؿ/ حقػكؽ الممكيػة كمػا يقتضػي اإلفصػاح عػف 
بنػػػكد أخػػػرل فػػػي مػػػتف البيانػػػات أك المبلحظػػػات فػػػي حػػػيف يػػػنص معيػػػار المحاسػػػبة الػػػدكلي فػػػي 

 عمى متطمبات عرض بياف التدفقات النقدية. IPSAS2القطاع العاـ رقـ 

يجب عرض البيانات المالية كؿ سنة عمى األقؿ كعندما يتـ تغيير تاريخ  :تقديم التقاريرفترة  -
تقارير المنشأة بحيث تعرض التقارير عف فتػرة ماليػة أطػكؿ أك أقصػر مػف سػنة كاحػدة يتكجػب 

تفصح عػف الفتػرة التػي تغطييػا بالتحديػد كأسػباب إفصػاحيا بيػذه الطريقػة مػع  أفعمى المنشأة 
ىذه الحالة تفقد البيانات المالية قػدرتيا تمبيػة خاصػية المقارنػة كيػرل الباحػث أف  العمـ بأنو في

ىذه الحاالت ىي حاالت نادرة الحدكث كاستثناسية قد تضطر إلييػا الدكلػة فػي حػاالت التحػكؿ 
 السياسي أك القانكني كتكحيد فترة إقرار المكازنة مع فترة إعداد القكاسـ المالية.

ؿ فاسػػػدة البيانػػػات الماليػػػة إذا لػػػـ تكػػػف متػػػكفرة لممسػػػتخدميف خػػػبلؿ فتػػػرة تقػػػ :التوقيااات المناساااب -
تكػػػكف المنشػػػأة فػػػي كضػػػع يتػػػيح ليػػػا إصػػػدار بياناتيػػػا  أفمعقكلػػػة تعقػػػب تػػػاريخ التقريػػػر كيجػػػب 

الماليػػة خػػبلؿ سػػتة أشػػير مػػف تػػاريخ التقريػػر كيػػرل الباحػػث أف ىػػذا األمػػر يتطمػػب تػػكفير بيسػػة 
 ة المعطمة كتصدر التشريعات كاألنظمة التنفيذية المناسبة.تنفيذية مناسبة تحد مف البيركقراطي

وفنك يعناَري احملاسنثح هثُاَاخ ادلانُح يف انمطناع انعناو احملتىي ادلعهىياتٍ ن: اً راتع
 .IPSASsيف انمطاع انعاو  انذونُح

مف كػؿ مػف  IPSASsفي القطاع العاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكليةتتككف البيانات المالية 
القػػكاسـ الماليػػة األساسػػية األربعػػة باإلضػػافة لبيػػاف مقارنػػة أداء المكازنػػة العامػػة كالػػذم قػػد يتمثػػؿ فػػي 
عمػػكد مقارنػػة فػػي قاسمػػة المركػػز المػػالي أك عمػػى شػػكؿ بيػػاف منفصػػؿ يقدمػػو المسػػسكؿ عػػف إعػػداد 

                                                           
انعٛبظبدانًؾبظةجٛخ انزيٛةساد ةٙانزاةدٚسادانًؾبظةجٛخ"  ـاىَ٘ظً٘ ت IPSAS3َاٞاز زقٌ ى َٝنِ اىسظ٘ع , ٍِ اىراظٞو َصٝدى (1)

 "   ٔا لعب 
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جػػة أداءه حياليػػا مػػف البيانػػات الماليػػة يكضػػح فيػػو مػػدل االلتػػزاـ بالمبػػالغ المقػػدرة فػػي المكازنػػة كنتي
 .(1)عجز أك فاسض مع تكضيح أسباب كمبررات الخمؿ إف كجد

فقػد يتمثػػؿ الخمػػؿ فػػي الصػػرؼ بتجػػاكز المخصصػػات أك تكبػػد نفقػػات دكف تخصػػيص أك بػػدكف 
عػف ذلػؾ كمػف الممكػف إدراج التفاصػيؿ فػي حاشػية البنػد صػاحب  اإلفصػاحتفكيض حينسذ يتكجب 

 .العبلقة في البيانات المالية كمبلحظات القكاسـ المالية
فااي  وفااق معااايير المحاساابة الدوليااةوبالتااالي يمكاان اسااتعراض مكونااات البيانااات الماليااة 

 : (2)عمى النحو التالي IPSASsالقطاع العام 
 .المركز المالي قاسمة -

 .األداء المالي قاسمة -

 .االلتزاماتات في صافي األصكؿ / التغير  قاسمة -

 .التدفؽ النقدم قاسمة -

 .ياف مقارنة أداء المكازنة العامةب -

يضاحات القكاسـ الماليةم -  .بلحظات كا 

أف البيانػػػػػات الماليػػػػػة السػػػػػابقة قػػػػػد تػػػػػرد بمسػػػػػميات متنكعػػػػػة ضػػػػػمف إلػػػػػى  كيشػػػػػير الباحػػػػػث ىنػػػػػا
لبياف المركػز المػالي أيضػا عمػى أنػو الميزانيػة العمكميػة أك  اإلشارةاالختصاص كغيره حيث يمكف 

 اإليػػػػػػراداتإليػػػػػػو ببيػػػػػػاف  اإلشػػػػػػارةبيػػػػػػاف األصػػػػػػكؿ كااللتزامػػػػػػات, أمػػػػػػا بيػػػػػػاف األداء المػػػػػػالي فػػػػػػيمكف 
 . (3)كالمصركفات أك بياف الدخؿ أك بياف حساب التشغيؿ أك بياف األرباح كالخساسر

فاااي القطااااع العاااام  المحاسااابة الدولياااة وفاااق معااااييرالمركاااز الماااالي  قائماااةإعاااداد وعااارض  .0
IPSASs. 

يجب عمى المنشػأة أف تقسػـ األصػكؿ كااللتزامػات مػف حيػث درجػة التػداكؿ كفسػات عمػى شػكؿ 
أصػػػكؿ غيػػػر متداكلػػػة كالتزامػػػات متداكلػػػة كأخػػػرل التزامػػػات غيػػػر متداكلػػػة  كأخػػػرلأصػػػكؿ متداكلػػػة 

ة يػمنفصمة في صدر القكاسـ المالية إال إذا كاف العرض عمػى أسػاس السػيكلة يقػدـ معمكمػات مكثكق
كااللتزامػات عمػى نطػاؽ  األصػكؿمبلسمة كفي حيف تطبيؽ ىػذا االسػتثناء يػتـ عػرض جميػع  كأكثر

 كاسع حسب ترتيب السيكلة.

                                                           
 ا ناه اىق٘امٌ اىَاىٞح ػَِ ٍالؼق اىثؽس.  ذ٘ػٞؽٞح قاً اىثاؼس تئرزاض َّاذض (1)

 .74, ص ٍسظع ظثق ذمسٓ, 7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,  (7)

(
7

( ىَصٝد ٍِ اىراظٞو َٝنِ االؽالع ميٚ اطدازاخ ىعْح ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞح فٜ اىقطاع اىااً ٍِ خاله اىظاؽح اىسظَٞح ىٖا ٕٜٗ 

 :https://www.ipsasb.org/ : ٜٗاىرٜ ٝعسٛ ذؽدٝصٖا تاظرَساز ٗمرىل َٝنِ اىسظ٘ع ىيثؽس اىرطثٞق 

Anthony George Nderitu,  Koori Jeremiah, "Public sector accounting and financial reporting 

in general region county government, KENYA "  International Academic Journal of 
Economics and Finance (IAJEF), ISSN 2518-2366, 2018,  Available Online at: 
http://www.iajournals.org/articles/iajef_v3_i1_44_63.pdf 
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 المركز المالي قائمةالمعموماتي ل لمحتو ا : 

يجػػػب أف يشػػػتمؿ بيػػػاف المركػػػز المػػػالي عمػػػى المعمكمػػػات الماليػػػة التاليػػػة كحػػػد أدنػػػى كالتػػػي يػػػتـ 
 : ة إذا لـز األمر مزيد مف اإلفصاحعرضيا عمى شكؿ بنكد كمجاميع فرعي

 الممتمكات كالمصانع كالمعدات. -

 العقارات االستثمارية. -

 المممكسة.األصكؿ غير  -

 األصكؿ المادية. -

 حقكؽ الممكية. أسمكباالستثمارات التي تمت محاسبتيا باستخداـ  -

 المخزكف. -

 .المستردات مف المعامبلت غير المتعمقة بالصرؼ كالضراسب كالحكاالت -

 الذمـ المدينة بمكجب معامبلت الصرؼ. -

 الضراسب كالحكاالت مستحقة الدفع. -

 ؼ.الذمـ الداسنة بمكجب معامبلت الصر  -

 المخصصات. -

 االلتزامات المالية. -

 حقكؽ األقمية المعركضة ضمف صافي األصكؿ / حقكؽ الممكية. -

 صافي األصكؿ / حقكؽ الممكية المكزعة عمى المالكيف في المنشأة المسيطرة. -

فاااي القطااااع العاااام  وفاااق معاااايير المحاسااابة الدولياااةاألداء الماااالي  قائماااةإعاااداد وعااارض  .9
IPSASs. 

إلػػى IPSASs فػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةاألداء المػػالي  قاسمػػةؼ يػػدت
بيػػاف كتحديػػد مصػػادر التػػدفقات النقديػػة كالبنػػكد التػػي تػػـ اإلنفػػاؽ عمييػػا خػػبلؿ فتػػرة التقريػػر كرصػػيد 

يػا خػبلؿ بالتقرير في نياية الفترة, بحيث يتـ عرض جميع بنػكد اإليػرادات كالمصػركفات المعتػرؼ 
النتيجة النياسية مف فاسض أك عجز ما لـ ينص معيار محاسب دكلي في إلى  لمكصكؿفترة معينة 

الذم نص عمى استثناء نتيجة حالتي تصػحيح األخطػاء  IPSAS3القطاع العاـ آخر مثؿ معيار 
الػػذم يسػػتثني  IPSAS17كأثػػر التغيػػرات فػػي السياسػػات المحاسػػبية ككػػذلؾ مػػا تناكلػػو معيػػار رقػػـ 

تجػػػة عػػػف تحكيػػػؿ عمػػػبلت أجنبيػػػة تمػػػؾ الناجمػػػة عػػػف إعػػػادة قيػػػاس األصػػػكؿ األربػػػاح كالخسػػػاسر النا
 المالية المتكفرة برسـ البيع.
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 : األداء المالي قائمةل المعموماتيالمحتو  
فػػي إطػػار معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع األداء المػػالي  قاسمػػةيجػػب أف يشػػتمؿ صػػدر 

بنكد تعرض المبالغ التالية بحد أدنى يػتـ عرضػيا عمػى شػكؿ بنػكد مجمكعة عمى  IPSASsالعاـ 
 كمجاميع فرعية إذا لـز األمر مزيد مف اإلفصاح: 

 .اإليرادات -

 تكاليؼ التمكيؿ. -

حصة صػافي الفػاسض أك العجػز لمشػركات الزمنيػة كالمشػاريع المشػتركة التػي تمػت محاسػبتيا  -
 حقكؽ الممكية. أسمكبباستخداـ 

ؿ الضػػريبة المعتػػرؼ بيػػا عػػف التصػػرؼ باألصػػكؿ أك تسػػكية االلتزامػػات ربػػح أك خسػػارة مػػا قبػػ -
 العمميات المتكقعة.إلى  المنسكبة

 الفاسض أك العجز. -

قػػد نػػص عمػػى كجػػكب أف تعػػرض المنشػػأة إمػػا فػػي  2أف معيػػار رقػػـ إلػػى  اإلشػػارةكىنػػا تجػػدر 
 جمػػػػػاليكا  صػػػػػدر بيػػػػػاف األداء المػػػػػالي أك فػػػػػي اإليضػػػػػاحات تصػػػػػنيفا فرعيػػػػػا إلجمػػػػػالي اإليػػػػػرادات 

 المصركفات بطريقة تتناسب مع عمميات المنشأة.
 وفق معايير المحاسبة الدولية االلتزاماتالتغيرات في صافي األصول /  قائمةإعداد وعرض  .3

 .IPSASsفي القطاع العام 
إجمػػالي صػػافي الفػػاسض / العجػػز لمفتػػرة  االلتزامػاتيمثػؿ التغيػػر الكمػػي فػػي صػػافي األصػػكؿ / 

خػػػػبلؿ فتػػػػرة إعػػػػادة عػػػػرض مجمػػػػكع مبػػػػالغ الفػػػػاسض أك العجػػػػز لمفتػػػػرة كيػػػػتـ االعتػػػػراؼ بػػػػاإليرادات 
مػػع أيػػة مسػػاىمات  االلتزامػػاتكالمصػػاريؼ األخػػرل بشػػكؿ مباشػػر كتغيػػرات فػػي صػػافي األصػػكؿ / 

 .بلؾبصفتيـ م كحداتكتكزيعات ال كحدات الحككميةمف قبؿ ال
   االلتزاماتات في صافي األصول / التغير  قائمةل معموماتيالالمحتو: 

 في صمب بيانيا ما يمي:  االلتزاماتالتغيرات في صافي األصكؿ /  قاسمةيجب أف تعرض 
 فاسض أك عجز الفترة. -

كالمصركؼ لمفترة التي تتطمب معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  اإليرادكؿ بند مف  -
 بنكدىا. إجمالياالعتراؼ بيا مباشرة في صافي األصكؿ / حقكؽ الممكية ككذلؾ 

مػػالكي المنشػػأة إلػػى  المبػػالغ المنسػػكبة إجمػػاليجمػػالي إيػػرادات كمصػػاريؼ الفتػػرة مػػع عػػرض إ -
 .لمسيطرة كحصص األقمية بشكؿ منفصؿا
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فاااي القطااااع العاااام  وفاااق معاااايير المحاسااابة الدولياااةالتااادفق النقااادي  قائماااةإعاااداد وعااارض  .4
IPSASs. 

تقدـ معمكمات التدفؽ النقدم لمستخدمي البيانات المالية أساس لتقييـ قدرة المنشأة عمػى تكليػد 
النقػػػد كالنقػػػد المعػػػادؿ كاحتياجػػػات المنشػػػأة السػػػتخداـ التػػػدفقات النقديػػػة كيتضػػػمف معيػػػار المحاسػػػبة 

 عمى متطمبات عرض بياف التدفؽ النقدم كاإلفصاحات ذات العبلقة كالذم IPSAS2الدكلي رقـ 
يستكجب أف تقكـ المنشأة التي تعد بياناتيػا الماليػة عمػى أسػاس االسػتحقاؽ المحاسػبي بتقػديـ بيػاف 

 .(2)التدفؽ النقدم كجزء ال يتجزأ مف بياناتيا المالية لكؿ فترة يتـ عرض البيانات المالية عنيا
 التدفق النقدي قائمةل معموماتيالمحتو  ال: 

في القطػاع العػاـ خػبلؿ الفتػرة  معايير المحاسبة الدكليةكفؽ يجب أف تعرض التدفقات النقدية 
بالطريقػػة التػػي تتناسػػب مػػع طبيعػػة  (2)المصػػنفة حسػػب األنشػػطة التشػػغيمية كاالسػػتثمارية كالتمكيميػػة

  .كنشاط المنشأة
فاي القطااع  وفق معاايير المحاسابة الدولياةمقارنة أداء الموازنة العامة  قائمةإعداد وعرض  .5

 .IPSASsالعام 
المكسػػـك بعػػرض معمكمػػات   IPSAS 24ييػػدؼ معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي فػػي القطػػاع العػػاـ 

مقارنة المبالغ المقدرة بالمكازنة بتمؾ المبالغ المستخدمة في الكاقع إلى  المكازنة في البيانات المالية
مػػب بحيػػث يػػتـ إتاحػػة المعمكمػػات المتعمقػػة بيػػا بعػػد إقرارىػػا مػػف السػػمطات التشػػريعية لمجميػػكر كيتط

المعيار الكشؼ عف أساب االنحرافات في الكاقػع التطبيقػي عػف المخطػط مػع تكحيػد أسػس القيػاس 
المحاسبي بما يحدد مدل التزاـ المنشاة الحككمية بمسسكلياتيا عف تطبيؽ القانكف كيتطمب المعيار 

اءلة أيضا أف يتضػمف االمتثػاؿ لمتطمبػات المعيػار بػاف تػؤدم منشػ ت القطػاع العػاـ التزامػات المسػ
الخاصة بيا كأف تعزز شفافية بياناتيا المالية مف خبلؿ االمتثاؿ لممكازنة المصػادؽ عمييػا كيتعػيف 
عمػػى المنشػػاة أف تكضػػح فيمػػا إذا كانػػت التغيػػرات فػػي بػػيف المكازنػػة األصػػمية كالنياسيػػة ناتجػػة عػػف 

ر تقريػر عكامؿ أخرل كذلؾ مف خبلؿ اإلفصاح عف ذلؾ في مبلحظات البيانػات الماليػة أك إصػدا
خػػػاص قبػػػؿ صػػػدكر البيانػػػات الماليػػػة أك بػػػالتزامف معيػػػا مػػػع اإلشػػػارة إليػػػو فػػػي مبلحظػػػات البيانػػػات 

 المالية ب شارة مرجعية.
فػػي  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةمقارنػػة أداء المكازنػػة العامػػة  قاسمػػةيتطمػػب إعػػداد كعػػرض ك 

 ما يمي: IPSASs القطاع العاـ 
مبلحظػػػات البيانػػػات الماليػػػة أسػػػاس المكازنػػػة سػػػكاء كػػػاف يتعػػػيف عمػػػى المنشػػػأة أف تكضػػػح فػػػي  -

 استحقاؽ أـ نقدم ككذلؾ أساس التصنيؼ المتبع في إعداد المكازنة.

                                                           
 . 28, ص ٍسظع ظثق ذمسٓ ,7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ, (1)

 .  22, ص ٍسظع ظثق ذمسٓ, 7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,  (7)
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لمكازنػة يتعيف عمى المنشاة اإلفصاح في مبلحظات البيانات المالية عػف الفتػرة التػي تغطييػا ا -
 .ما إذا كانت سنة أك أكثر

البيانػات الماليػة الكحػدات األخػرل المشػمكلة فػي يتعيف عمى المنشػأة أف تحػدد فػي مبلحظػات  -
 .المكازنة المصادؽ عمييا

يتعيف أف تفصح المنشػاة عػف نتيجػة المطابقػة بػيف المبػالغ المقػدرة كالفعميػة إمػا فػي مػتف بيػاف  -
 .أك في مبلحظات البيانات المالية مقارنة المبالغ المقدرة كالفعمية

ياسيػػة باسػػتخداـ أسػػاس المكجػػكدة فػػي المكازنػػة األصػػمية كالنإجػػراء مقارنػػة بػػيف المبػػالغ الفعميػػة  -
 .محاسبي مكحد

تكضيح االختبلفات اليامة بيف المبالغ المقدرة كالفعمية إال إذا تـ إدراج مثؿ ىذا التكضيح في  -
 .تزامف مع إصدار البيانات الماليةالكثاسؽ العامة األخرل الصادرة بال

كازنة مع المبالغ الفعمية المعركضة في البيانات الماليػة مطابقة المبالغ الفعمية عمى أساس الم -
 في حاؿ اختبلؼ األساس المحاسبي أك أساس المكازنة.

 عرض معمكمات المكازنة العامة المعتمدة لبلطبلع العاـ. -

الكشؼ عف اإلفصاحات التي ستكجب أف تػدلي بيػا المنشػسات الحككميػة الخاضػعة لممسػاءلة  -
 باألسس القانكنية كالنظامية في إعداد كتطبيؽ بنكد المكازنة.العمنية حكؿ مدل التزاميا 

إجػػػراء مقارنػػػة بػػػيف كػػػؿ مػػػف المبػػػالغ الماليػػػة المقػػػدرة كالمدرجػػػة فػػػي المكازنػػػة المعتمػػػدة كاألرقػػػاـ  -
 المالية المدرجة في الكاقع الفعمي.

 تحميؿ كتكضيح االنحرافات في التطبيؽ إف كجدت.  -

ي المكازنػػػة العامػػػة لمجميػػػكر كذلػػػؾ إمػػػا مػػػف خػػػبلؿ الكشػػػؼ عػػػف سػػػبب االنحرافػػػات الماليػػػة فػػػ -
اإلفصػػاح عػػف ذلػػؾ فػػي مبلحظػػات القػػكاسـ الماليػػة أك مػػف خػػبلؿ تقريػػر خػػاص يصػػدر بشػػكؿ 
مسبؽ عف البيانات المالية أك بالتزامف معيا كيجب اإلشارة إليػو فػي البيانػات الماليػة فػي ىػذه 

 .الحالة

كازنة النياسية كذلؾ مػف خػبلؿ اإلشػارة لػذلؾ اإلفصاح عف التغيرات بيف المكازنة األصمية كالم -
في المبلحظات ضمف القكاسـ المالية أك ب صدار تقرير مسػتقؿ يسػبؽ صػدكر التقػارير الماليػة 

 أك يأتي متزامنا معيا مع اإلشارة لو في كؿ األحكاؿ ضمف مبلحظات البيانات المالية.

يضاحات القوائم المالية  .6 في القطاع  المحاسبة الدولية وفق معاييرإعداد وعرض مالحظات وا 
 : IPSASsالعام 

ينبغػي أف تعػرض المبلحظػػات معمكمػات كافيػػة عػف أسػػاس إعػداد البيانػػات الماليػة كالسياسػػات 
المحاسبية المستخدمة في إعدادىا ككػذلؾ المعمكمػات التػي تقتضػييا معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي 

المركػػز  قاسمػػة( كالتػػي ال تعػػرض فػػي مػػتف القػػكاسـ الماليػػة كال تظيػػر فػػي IPSASsالقطػػاع العػػاـ )



 

 

 

 
 

 
49 

 

  

 انفظم األول: اجتاهاخ انعرع واإلفظاذ ادلايل احلذَثح يف انمطاع انعاو

 قاسمػػةأك  االلتزامػػاتافي األصػػكؿ عمػػى التغيػػرات فػػي صػػ قاسمػػةاألداء المػػالي أك  قاسمػػةالمػػالي أك 
التدفؽ النقدم لكنيا ذات صػمة كثيقػة بفيػـ ىػذه القػكاسـ أك بعضػيا كينبغػي أف تعػرض المبلحظػات 

أم معمكمػات ذات إلػى  الممكف مع اإلشارة لكؿ بند فػي مػتف القػكاسـ الماليػة بطريقة منتظمة بالقدر
 عبلقة بالمبلحظات.

يػػػػدؼ ( فػػػػ ف المبلحظػػػػات كبIPSASsفػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ ) كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةك 
منشػ ت أخػرل ف نيػا تعػرض  قػكاسـالماليػة كتسػييؿ مقارنتيػا ب لقكاسـمساعدة المستخدميف عمى فيـ ا

 : (2)عمى النحك التالي
 ( بياف االمتثاؿ لمعايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـIPSASs.) 

 .ممخص السياسات المحاسبية اليامة المطبقة 

  المعمكمات المساندة لمبنكد المعركضة في مػتف المركػز المػالي أك مػتف بيػاف األداء المػالي
صػػافي األصػػكؿ / حقػػكؽ الممكيػػة أك مػػتف بيػػاف التػػدفؽ النقػػدم أك مػػتف بيػػاف التغيػػرات فػػي 

 بالترتيب الذم عرضت فيو القكاسـ كالبنكد التي تحتكييا.

  : إفصاحات أخرل كالتي قد تحتكم عمى 

 االلتزامات المحتممة كااللتزامات التعاقدية غير المعترؼ بيا. -

 .كحدةمالية في الاإلفصاحات غير المالية مثؿ أىداؼ كسياسات إدارة المخاطر ال -

يػػػر ترتيػػػب بنػػػكد المبلحظػػػات فػػػي بعػػػض الحػػػاالت الضػػػركرية يمػػع مراعػػػاة انػػػو مػػػف الممكػػػف تغ
ككذلؾ يمكف عرض المبلحظات التي تقدـ معمكمات حكؿ أساس إعداد البيانات المالية كسياسات 

 .محاسبية محددة عمى أنيا عنصر منفصؿ في البيانات المالية
أف تدرس  كحدة ماليةمف كؿ  IPSASsدكلية في القطاع العاـ معايير المحاسبة ال تستكجبك 

تكقػػع مسػػتخدمك البيانػػات الماليػػة أف يػػتـ اإلفصػػاح عنيػػا لػػذلؾ يطبيعػػة عممياتيػػا كالسياسػػات التػػي 
فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ يتكقػػػع أف تفصػػػح منشػػػ ت القطػػػاع العػػػاـ عػػػف  كحػػػدات الحككميػػػةالنػػػكع مػػػف ال

ألشػػكاؿ األخػػرل مػػف اإليػػرادات غيػػر التبادليػػة كعنػػدما سياسػػات االعتػػراؼ بالضػػراسب كالتبرعػػات كا
يكػػكف ىنػػاؾ تعامػػؿ بػػالعمبلت األجنبيػػة ف نػػو يتكقػػع اإلفصػػاح عػػف السياسػػات المحاسػػبية لبلعتػػراؼ 
بأربػػػاح كخسػػػاسر الصػػػرؼ األجنبػػػي ككػػػذلؾ عنػػػد حػػػدكث عمميػػػات انػػػدماج بػػػيف المنشػػػ ت ف نػػػو يػػػتـ 

 حصص األقمية.اإلفصاح عف السياسات المستخدمة في قياس الشيرة ك 
كينبغػػػي أف تعػػػرض منشػػػ ت القطػػػاع العػػػاـ ضػػػمف مبلحظاتيػػػا الماليػػػة معمكمػػػات كافيػػػة حػػػكؿ 

فػي  كفؽ معايير المحاسػبة الدكليػةأساس إعداد البيانات المالية كالسياسات المحاسبية المحددة ليا 
كالتػػي ال تعػػرض فػػي القػػكاسـ الماليػػة األربعػػة أم أف ىػػذه المعمكمػػات غيػػر  IPSASsالقطػػاع العػػاـ 

                                                           
 . 12-13ص -, صٍسظع ظثق ذمسٓ, 7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ ,  (1)



 

 

 

 
 

 
51 

 

  

 انفظم األول: اجتاهاخ انعرع واإلفظاذ ادلايل احلذَثح يف انمطاع انعاو

التغيػػػػرات فػػػػي صػػػػافي  قاسمػػػػةاألداء المػػػػالي أك  قاسمػػػػةالمركػػػػز المػػػػالي أك  قاسمػػػػةمدرجػػػػة فػػػػي مػػػػتف 
 .قكاسـلكنيا ذات صمة قكية بفيـ ىذه ال قاسمة التدفؽ النقدمأك  االلتزامات األصكؿ/

بطريقػة منتظمػة بالقػدر الممكػف كأف يشػير كػؿ بنػد فػي  كمف المفترض أف تعرض المبلحظات
معمكمات ذات عبلقة فػي المبلحظػات تعػرض بشػكؿ مرتػب بحيػث إلى  متف القكاسـ المالية األربعة

أخػرل أك  كحػدات حككميػةماليػة ل قػكاسـالماليػة كمقارنتيػا مػع  قػكاسـتساعد المستخدميف عمػى فيػـ ال
 كمف أمثمة ىذه المبلحظات ما يمي:  سابقةمالية عف فترات  كحدةلنفس ال

 عرض السياسات المحاسبية.  -
 يجب أف يبيف القسـ الخاص بالسياسات المحاسبية في إيضاحات البيانات المالية ما يمي:

 أساس )أسس( القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية.  -

مػػدل تطبيػػؽ المنشػػأة ألم أحكػػاـ انتقاليػػة فػػي أم مػػف معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع  -
 .IPSASsالعاـ 

 السياسات المحاسبية األخرل المستخدمة ذات الصمة بفيـ البيانات المالية. -

أحكػػاـ اإلدارة باسػػتثناء مػػا يتعمػػؽ بالتقػػديرات فػػي عمميػػة المفاضػػمة بػػيف السياسػػات المحاسػػبية  -
تأثير كبيػر عمػى المبػالغ المعتػرؼ بيػا فػي البيانػات الماليػة كمػف أمثمػة أحكػاـ اإلدارة التي ليا 

 المالية الكاجب اإلفصاح عنيا ما يمي :  

 تحديد ما إذا كانت األصكؿ عبارة عف عقارات استثمارية.  .2

مػػػػا إذا كانػػػػت ىنػػػػاؾ اتفاقيػػػػات تقػػػػديـ السػػػػمع أك الخػػػػدمات تنطػػػػكم عمػػػػى اسػػػػتخداـ  تحديػػػػد  .2
 المحددة عبارة عف عقكد إيجار.األصكؿ 

 كىرىا كال تػؤدمما إذا كانت مبيعات معينة لمسمع عبارة عف ترتيبات تمكيمية في ج تحديد  .3
 .نشكء إيراداتإلى 

 ما إذا كاف جكىر العبلقة بيف المنشأة المعدة لمتقرير كالمنش ت األخرل التػي تشػير تحديد  .4
 المعدة لمتقرير.ىذه المنش ت األخرل تخضع لسيطرة المنشأة إلى 

السياسػػات المحاسػػبية المحػػددة المسػػتخدمة فػػي البيانػػات إلػػى  باإلضػػافةكيضػػيؼ الباحػػث أنػػو ك 
الماليػػة مػػف الميػػـ بالنسػػبة لممسػػتخدميف أف يككنػػكا عمػػى عمػػـ بأسػػاس )أسػػس( القيػػاس المسػػتخدمة 

العادلػة أك المبمػػغ القابػػؿ )التكمفػة التاريخيػػة, التكمفػة الجاريػػة, صػافي القػػيـ الممكػػف تحقيقيػا, القيمػػة 
لبلسترداد أك مبمغ الخدمة القابؿ لبلسترداد( ألنيا تشػكؿ األسػاس الػذم تػـ بمكجبػو إعػداد البيانػات 
الماليػػة بكامميػػا ن كعنػػدما يكػػكف ىنػػاؾ أكثػػر مػػف أسػػاس قيػػاس كاحػػد يسػػتخدـ فػػي البيانػػات الماليػػة, 

نػػو يكفػػي تقػػديـ مؤشػػر عمػػى فسػػات مثػػاؿ ذلػػؾ عنػػدما يػػتـ إعػػادة تقيػػيـ فسػػات محػػددة مػػف األصػػكؿ ف 
 المكجكدات كااللتزامات التي طبؽ عمييا كؿ أساس لمقياس.
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يجب عمى اإلدارة النظر فيمػا إذا كػاف اإلفصػاح سيسػاعد المسػتخدميف فػي فيػـ الكيفيػة التػي ك 
تقتضػػي بعػػض إذ  تظيػػر المعػػامبلت كاألحػػداث فػػي األداء كالمركػػز المػػالي المقػػدـ عنيمػػا التقريػػر

اإلفصػػػاح بشػػػػكؿ محػػػدد عػػػػف سياسػػػػات  IPSASsحاسػػػػبة الدكليػػػة فػػػػي القطػػػاع  العػػػػاـ معػػػايير الم
محاسبية معينة بما في ذلؾ الخيارات التي تتخػذىا اإلدارة بػيف مختمػؼ السياسػات التػي تسػمح بيػا 

 .ىذه المعايير
اإلفصػاح عػف أسػس القيػاس المسػتخدمة  IPSAS17كعمى سبيؿ المثاؿ يقتضي المعيار رقـ 

الذم يكجب اإلفصاح عما إذا  IPSAS5ت كالمصانع كالمعدات ككذلؾ معيار رقـ لفسات الممتمكا
كانت تكاليؼ االقتػراض يػتـ االعتػراؼ بيػا عمػى أنيػا مصػاريؼ مباشػرة أـ يػتـ رسػممتيا كجػزء مػف 

عمػػى كجػػكب اإلفصػػاح عػػف أسػػباب  IPSAS6تكمفػػة األصػػكؿ المؤجمػػة ككػػذلؾ يػػنص معيػػار رقػػـ 
 IPSAS16سيطرة فيما يخص جية مستثمر بيا كمعيار رقـ  ككف حصة ممكية المنشاة ال تشكؿ

لتميػػز بمكجبيػػا العقػػارات  الكحػػدة الحككميػػةالػػذم يكجػػب اإلفصػػاح عػػف المعػػايير التػػي تػػـ تضػػعيا 
االسػػتثمارية عػػف الممتمكػػات المشػػغكلة مػػف قبػػؿ المالػػؾ كالممتمكػػات المحػػتفظ بيػػا برسػػـ البيػػع فػػي 

 السياؽ العادم لؤلعماؿ.

أف تفصػح فػي المبلحظػات  الكحػدة الحككميػةبتعػيف عمػى  الرئيساية لشاكوك التقادير:المصادر  -
عػػػف معمكمػػػات حػػػكؿ االفتراضػػػات الرسيسػػػية المتعمقػػػة بالمصػػػادر الرسيسػػػية المسػػػتقبمية كغيرىػػػا مػػػف 
المصادر الرسيسية لشككؾ التقدير فػي تػاريخ التقريػر التػي تنطػكم عمػى مخػاطرة كبيػرة بػاف تتسػبب 

ىاـ عمى المبالغ المسجمة لؤلصكؿ كااللتزامات ضػمف السػنة الماليػة التاليػة كفيمػا في إجراء تعديؿ 
يخػػػػػص األصػػػػػكؿ كااللتزامػػػػػات ينبغػػػػػي أف تتضػػػػػمف المبلحظػػػػػات تفاصػػػػػيؿ ىامػػػػػة حػػػػػكؿ األصػػػػػكؿ 
كااللتزامات تكضح طبيعتيا كالمبالغ المسػجمة بيػا كمػا فػي تػاريخ التقريػر مػع تقػدير آثػار األحػداث 

 ة عمى تمؾ األصكؿ كااللتزامات في تاريخ التقرير.المستقبمية غير المؤكد

اإلفصػػاح عػػف المعمكمػػات التػػي تسػػاعد مسػػتخدمي  الكحػػدة الحككميػػةيتعػػيف عمػػى  رأس المااال: -
بياناتيػػػػا الماليػػػػة عمػػػػى تقيػػػػيـ أىػػػػداؼ كسياسػػػػات كعمميػػػػات المنشػػػػأة إلدارة رأس المػػػػاؿ مثػػػػؿ تقػػػػديـ 

س المػػاؿ كتقػػديـ ممخػػص بيانػػات كميػػة معمكمػػات نكعيػػة حػػكؿ أىػػداؼ كسياسػػات كعمميػػات إدارة رأ
عمػا تقػـك ب دارتػػو المنشػأة كػرأس مػػاؿ حيػث تعتبػر بعػػض المنشػ ت الػديكف الثانكيػػة جػزءا مػػف رأس 
الماؿ في حيف تعتبػر منشػ ت أخػرل رأس المػاؿ ىػك اسػتثناء لػبعض حقػكؽ الممكيػة مثػؿ العناصػر 

ة قػػد امتثمػػت ألم متطمبػػات الناتجػػة عػػف تحكطػػات التػػدفؽ النقػػدم مػػع تكضػػيح مػػا إذا كانػػت اإلدار 
رأسػػمالية مفركضػػة خارجيػػا أك الحػػاالت التػػي تػػـ الحيػػاد فييػػا عػػف االمتثػػاؿ لممتطمبػػات الرأسػػمالية 

 المفركضة خارجيا كعكاقب عدـ االمتثاؿ.
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 األدوات المالية المطروحة لمتداول والمصنفة عمى أنيا صافي أصول / حقوق ممكية: -

عػػف األدكات الماليػػة المطركحػػة لمتػػداكؿ كالمصػػنفة عمػػى أنيػػا  الكحػػدة الحككميػػةينبغػػي أف تفصػػح  
كبالتػػالي فػػ ف اإلفصػػاح  االلتزامػػاتحقػػكؽ ممكيػػة غيػػر المفصػػح عنيػػا فػػي بيػػاف صػػافي األصػػكؿ / 

المشار إليػو ىنػا فػي اإليضػاحات يتمثػؿ فػي ممخػص بيانػات كميػة حػكؿ المبمػغ المصػنؼ كصػافي 
كعممياتيا إلدارة التزاماتيا ب عادة الشراء أك استرداد  كأىداؼ اإلدارة كسياساتيا االلتزاماتأصكؿ / 

األدكات عندما يطمب منيا ذلؾ مف قبؿ أصحاب األداة بما في ذلؾ أم تغيرات عف الفترة السابقة 
كالتػػػػدفؽ النقػػػػدم الصػػػػادر المتكقػػػػع عػػػػف اسػػػػترداد أك إعػػػػادة شػػػػراء تمػػػػؾ الفسػػػػة مػػػػف األدكات الماليػػػػة 

 إعادة الشراء.  أكفؽ النقدم الصادر المتكقع عند االسترداد كالمعمكمات حكؿ كيفية تحديد التد

يجب أف تفصح المنشأة عف األمكر التالية إذا لػـ يػتـ اإلفصػاح عنيػا فػي  اإلفصاحات األخر : -
 : المالية قكاسـات المنشكرة في المكاف آخر في المعمكم

 كاالختصاص الذم تعمؿ مف خبللو. لمكحدة الحككميةالمقر الثابت كالشكؿ القانكني  .2

 كصؼ لطبيعة عمميات المنشأة كاألنشطة الرسيسية. .2

 .الكحدة الحككميةالتشريع المناسب الذم يحكـ عمميات إلى  إشارة .3

 اسـ المنشأة المسيطرة كالمنشاة المسيطرة النياسية عمى المنشأة االقتصادية حاؿ تكفرىا. .4

 إذا كانت منشأة محدكدة المدة.تحديد ما  .5

وفااق معااايير المحاساابة عاارض القااوائم اإلضااافية والجااداول الممحقااة لمقااوائم الماليااة إعااداد و  .7
 . IPSASsفي القطاع العام  الدولية

عمػػى عػػرض كتقػػديـ معمكمػػات  IPSASsتشػػجع معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ 
دارتيػػػا لؤلصػػػكؿ كالمػػػكارد باإلضػػػافة إلػػػى  إضػػػافية لمسػػػاعدة المسػػػتخدميف فػػػي تقيػػػيـ أداء المنشػػػأة كا 

 اإلضػػػافيةاتخػػػاذ كتقيػػػيـ القػػػرارات حػػػكؿ تكزيعيػػػا كاسػػػتخداميا كيمكػػػف أف تتضػػػمف ىػػػذه المعمكمػػػات 
حقػة كتختمػؼ الجػداكؿ تفاصيؿ حكؿ مخرجات كنتاسج المنشأة عمى شكؿ قكاسـ إضػافية كجػداكؿ مم

الممحقة عف القػكاسـ اإلضػافية فػي أف الثانيػة تقػدـ معمكمػات إضػافية أخػرل مسػتخرجة كفقػا ألسػس 
بمعنػى أف ىػذه القػكاسـ  (2)محاسبية أخرل قد ال تتماشى مع المبادئ المحاسبية المقبكلػة قبػكال عامػا

إدخػػػاؿ أثػػػر التضػػػخـ كالقيمػػػة قػػػد تتجػػػاكز فػػػي إعػػػدادىا المبػػػادئ المحاسػػػبية المتعػػػارؼ عمييػػػا مثػػػؿ 
 الحالية لمنقكد عمى القكاسـ المالية أك إصدار قكاسـ مالية خاصة معالجة بنسب التضخـ

بالجداكؿ الممحقة ما قد يمحؽ بالقكاسـ المالية مف جداكؿ تفصيمية لبنكد كردت في  قصدبينما ي
ضح التكزيعات الجغرافي القكاسـ المالية بشكؿ إجمالي كعمى سبيؿ المثاؿ جدكؿ تفصيمي ممحؽ يك 

لبنػػػد مصػػػركؼ الركاتػػػب المػػػدرج فػػػي قاسمػػػة الػػػدخؿ بشػػػكؿ إجمػػػالي ىػػػذا كيتطمػػػب العػػػرض العػػػادؿ 
                                                           

يغهةخعبيعةخاساةٕلنهدزاظةبد اشٛ مثد اىاصٝص ظويَٞاُ اىثٞواذٜ, " اإلفظواغ اىَؽاظوثٜ فوٜ ػو٘ء اىَاواٝٞس اىَؽاظوثٞح اىدٗىٞوح "  (1)

 . 118, ص 7113, ظاٍاح مسم٘ك, اىاساق, 7, اىَعيد 7, اىادراإلَعبَٛخ
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لمبيانػػات الماليػػة تقػػديميا إفصػػاحات إضػػافية عنػػدما تكػػكف متطمبػػات معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي 
ة عمػى المركػز القطػاع العػاـ غيػر كافيػة لتمكػيف المسػتخدميف مػف فيػـ تػأثر عمميػات كأحػداث معينػ

المػػالي كاألداء المػػالي لممنشػػأة كبسػػبب مػػا تعػػرض لػػو مفيػػـك التكمفػػة التاريخيػػة مػػف انتقػػادات ككنيػػا 
غيػػر مبلسمػػة التخػػاذ القػػرارات كحيػػث أف دكر المحاسػػبة األساسػػي ىػػك تمبيػػة احتياجػػات مسػػتخدمي 

مػة أخػرل تسػيـ القكاسـ المالية ف ف ذلػؾ اسػتدعى المطالبػة باإلفصػاح عػف معمكمػات إضػافية كمبلس
بأنيػػػا اإلفصػػػػاح  (2)فػػػػي أجػػػكاء مػػػػف الشػػػفافية كالتػػػػي عرفيػػػا الػػػػبعض (2)فػػػي عمميػػػة اتخػػػػاذ القػػػرارات

المحاسبي الذم يتخطى المبادئ المحاسبية ذات القبكؿ العاـ كالمعػايير كالمتطمبػات التشػريعية فػي 
 تيـ. التقرير المالي لتزكيد المستخدميف بالمعمكمات التي يحتاجكنيا التخاذ قرارا

 : كمف أمثمتيا
 مؤشرات أداء المنشأة. -أ 

 بيانات أداء الخدمة.  -ب 

 عمميات مراجعة البرامج. -ج 

 تقارير إنجاز. -د 

 تقارير االمتثاؿ لؤلنظمة كالقكانيف الخاصة. -ق 

 :اخلالطح

الحديثػػػة التػػػي ظيػػػرت  االسػػػتجابات لمتطػػػكرات أحػػػد أبػػػرز اإللكتركنػػػير اإلفصػػػاح المػػػالي عتبػػػي
اإلدارة الماليػة أحػد الحقػكؿ األساسػية لمبحػث كالدراسػة فػي مجػاؿ  كباتػت كتبمكرت في القطاع العػاـ

فقد كشؼ الكاقع العممي مف الناحية التطبيقية عف قصػكر فػي التقػارير الماليػة الحاليػة التػي  العامة
تكفرىػػػا المحاسػػػبة الحككميػػػة يحػػػد مػػػف قػػػدرتيا عمػػػى تحقيػػػؽ متطمبػػػات المتابعػػػة كتقػػػكيـ األداء عمػػػى 

 .(3)مستكل المحميات
الدراسات العربية التي تطرقت لمكضػكع اإلفصػاح في ندرة أف ىناؾ الحظ الباحث إال أنو فقد 

 IPSASsلمحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ امعػايير ككػذلؾ في القطاع العػاـ  اإللكتركنيالمالي 
أف إلػػى  أك التػػي حاكلػػت ربطيػػا بتخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة كيمكػػف إرجػػاع ذلػػؾ

معظـ األنظمة المالية الحككمية العربية تخضع لمجمكعة مف القكانيف كالمكاسح القديمة كالتي يعتبر 
 مف الصعب تجاكزىا مما يصعب مف كجكد بيسة مناسبة إلجراء الدراسات الميدانية.

                                                           
 . 113, ص ظاتقٍسظع ىاصٝص ظيَٞاُ اىثٞاذٜ,  اشٛ مثد ا (1)

ٗااشووس ميووٚ  XBRLٗىاووح ذقووازٝس اامَوواه اىَ٘ظوواح  IFRSمواره ؼعووِٞ شاتوود أؼَوود, " اىَاوواٝٞس اىدٗىٞووح إلموودار اىرقووازٝس اىَاىٞووح  (7)

, ٍعوورسظع ٍووِ 131, ص 7117موودر خوواص, 13, ٍظووس, ٍووط   يغهةةخانفكةةسانًؾبظةةجٙاإلفظوواغ ٗاىشوواافٞح ٗقووسازاخ اىَعوورصَسِٝ" 

http://search.mandumah.com/Record/474293. 

مثد اىالٓ فساض مثد اىسؼٌٞ ىٞصٜ ٗأؼَد أ سف مثد اىؽَٞد, " ذط٘ٝس َّاذض اىرقازٝس اىَاىٞح ا ساع اىَراتاح ٗذقوٌ٘ٝ ااراء فوٜ دوو  (7)

, اىاودر اىصاىوس ٗاىخَعوُ٘, ظَٖ٘زٝوح انًغهةخانعهًٛةخ اهٛةخانزغةبزح عبيعةخأظةٕٛط" ,  اىالٍسمصٝح اىَاىٞح فٜ إرازج اى٘ؼداخ اىؽنٍ٘ٞح

 .113,  ص 7117ٍظس اىاستٞح , رٝعَثس 
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كباسػػتعراض الدراسػػات العربيػػة المتػػكفرة نجػػد أف ىنػػاؾ تكجػػو عربػػي فػػي إطػػار العكلمػػة باتجػػاه 
لدكليػة لممحاسػبة سػكاء فػي القطػاع العػاـ أك الخػاص كقػد عكسػت بعػض الدراسػات أكجػو المعايير ا

قصػػكر متعػػددة فػػي طػػرؽ ككسػػاسؿ اإلفصػػاح المػػالي الحكػػكمي لػػدل بعػػض الػػدكؿ العربيػػة كأكصػػت 
 .بتبني المعايير الدكلية كمدخؿ لمتطكير كالضبط كالرقابة

بلءمػػػة البيسػػػة المحميػػػة لعمميػػػة أمػػػا الدراسػػػات األجنبيػػػة فقػػػد تركػػػز معظميػػػا فػػػي دراسػػػة مػػػدل م
كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ دراسػػػة البيسػػػة المحميػػػة كتقيػػػيـ مػػػدل تكافقيػػػا مػػػع  الدكليػػػة التحػػػكؿ باتجػػػاه المعػػػايير

مع كضع األطر المقترحة لعمميات التحكؿ  IPSASsالمعايير الدكلية لممحاسبة في القطاع العاـ 
 كؿ.التحالكامؿ باتجاىيا كتقييـ حجـ المنافع المرتبطة بعممية 

كفػػؽ معػػايير ككػػؿ لمدكلػػة  أكلمكحػػدة الحككميػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  الماليػػة قػػكاسـال ىػػذا كتتكػػكف
 : مما يمي IPSASsفي القطاع العاـ  المحاسبة الدكلية

 المركز المالي. قاسمة -

 األداء المالي.قاسمة  -

 التغيرات في صافي األصكؿ/حقكؽ الممكية. قاسمة -

 التدفؽ النقدم. قاسمة -

 أداء المكازنة العامة. بياف مقارنة -

يضاحات القكاسـ المالية. -  مبلحظات كا 

عمػى عػرض كتقػديـ معمكمػات  IPSASsمعػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ كما تشجع 
دارتيا لؤلصكؿ كالمكارد  إضافية لمساعدة المستخدميف في تقييـ أداء المنشأة كا 

الماليػة  القػكاسـنمػاذج افتراضػية لكػؿ شػكؿ مػف أشػكاؿ  البحػث مبلحػؽالباحث ضمف  أكردكقد 
عنيػػػػا بمكجػػػػب معػػػػايير  كاإلفصػػػػاح إعػػػػدادىاالماليػػػػة المفتػػػػرض  القػػػػكاسـالمتكقعػػػػة ضػػػػمف مككنػػػػات 

 .IPSASsالمحاسبة الدكلية في القطاع العاـ 
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 .يمذيح

كصػػؼ حركػػة النشػػاط المػػالي كاالقتصػػادم إلػى  تيػدؼ نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية الحككميػػة
كالقكاعػػد التػػي فػػي الكحػػدات الحككميػػة باالعتمػػاد عمػػى مجمكعػػة مػػف الفػػركض كالمبػػادئ كاألسػػس 

إحكاـ الرقابة المالية كالقانكنية عمى المكارد المالية لمدكلة كالمساعدة في اتخاذ القػرارات إلى  تيدؼ
كلتمكػػيف الكحػػدة اإلداريػػة الحككميػػة مػػف ممارسػػة دكرىػػا الفعػػاؿ فػػي  (2)التػػي تفيػػد فػػي عمميػػة التنميػػة

كحيث أف أىـ ركاسز النظػاـ البد مف العمؿ المستمر عمى تطكيرىا التخطيط كالرقابة كتقييـ األداء 
المحاسبي الحككمي تتمثؿ في الكحدة الحككمية كأساليب إعداد المكازنة العامة كالقيػاس المحاسػبي 

 .المالية مع نظـ الرقابة الداخميةكالتقارير 

المباحػث خػبلؿ  مػف تخطيط كرقابة اسػتخدامات المكازنػة العامػة بدراسة سكؼ يقكـ الباحثك 
 : التاليةالثبلثة 

 المفاىيـ المحاسبة المعاصرة في القطاع العاـ. :المبحث األول
 : استخدامات المكازنة العامة كأداة تخطيط كرقابة.المبحث الثاني

 .في القطاع العاـ اإللكتركنيالمالي اإلفصاح تحديات  الثالث:المبحث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .7, ص7117,  ٞس ٍؽدر اىْا س, 7" , ؽانًؾبظجخانؾكٕيٛخٔانإيٛخمظاً اىدِٝ ٍؽَد ٍر٘ىٜ ٗ فرً ٍؽَد اىٖارٛ "  (1)
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 انفظم انثاٍَ: احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

 ادلثسث األول
 احملاسثُح ادلعاطرج يف انمطاع انعاوادلفاهُى 

 .دتهُذ
 IPSASsكفقػػا لمعػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  يطمػػؽ مصػػطمح القطػػاع العػػاـ

عمػػى مجمػػكع المؤسسػػات كالتنظيمػػات التػػي تػػديرىا الدكلػػة بالكامػػؿ بيػػدؼ تقػػديـ خدمػػة عامػػة دكف 
كفػػػؽ مجمكعػػػة مػػػف القػػػكانيف كاألنظمػػػة كالتشػػػريعات الصػػػادرة عػػػف الحككمػػػة  (2)تحقيػػػؽ ربػػػح مػػػادم

كبالتػػالي فػػ ف المػػراد بالمحاسػػبة فػػي القطػػاع العػػاـ ىػػك ذاتػػو المقصػػكد بالمحاسػػبة الحككميػػة كعميػػو 
كبالتػالي  القطاع العاـ عمى أنو المحاسبة الحككميػة في محاسبةاليتعامؿ الباحث مع مفيـك سكؼ 

 .كتطكراتوي ىذا المبحث ما يتعمؽ بالنظاـ المالي الحككمي سكؼ يتناكؿ الباحث ف

 .: تطىر يفاهُى احملاسثح يف انمطاع انعاوأوالً 
 اميمػ اأساسػ اإللكتركنػيالمفيػـك إلى  الحككمية مف المفيـك التقميدم اإلدارةيعد تطكير مفيكـ 

كقػػد لػػكحظ فػػي السػػنكات األخيػػرة  (2)لتحقيػػؽ نتػػاسج كبيػػرة عمػػى المسػػتكيات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة
تزايد اىتمامػات العديػد مػف الػدكؿ كالحككمػات عمػى اعتمػاد تكنكلكجيػا المعمكمػات كاالتصػاالت فػي 
العمػػػؿ المحاسػػػبي الحكػػػكمي األمػػػر الػػػذم جعػػػؿ الػػػدكؿ كالحككمػػػات تتسػػػارع فػػػي تبنػػػي مشػػػركعات 

مسػػػػػتفيديف فػػػػػي شػػػػػكؿ كافػػػػػة المػػػػػكاطنيف كالإلػػػػػى  إلنجػػػػػاز كتقػػػػػديـ خػػػػػدماتيا اإللكتركنيػػػػػةالحككمػػػػػة 
 .(3)إلكتركني

أك غيػػػػر ديمقراطيػػػػا تعتمػػػػد عمػػػػى قػػػػدرة ىػػػػذا النظػػػػاـ عمػػػػى  فشػػػػرعية أم نظػػػػاـ حػػػػاكـ ديمقراطيػػػػان 
الحصػػػكؿ عمػػػى درجػػػات رضػػػا الجميػػػكر عػػػف أداء مختمػػػؼ مؤسسػػػاتو كىيساتػػػو ككػػػذا عػػػف برامجػػػو 

اكبػة تطػكرات كمدل شعكر الفرد بدكره األمر الذم يقتضى تمبية حاجاتػو العصػرية بمك  (4)كسياساتو
التكنكلكجيػػا كتبنػػي أدكاتيػػا العصػػرية فػػي التعػػاطي معػػو ككضػػعو فػػي صػػكرة الكضػػع المػػالي لدكلتػػو 

المعاصػػرة لبلسػػتفادة مػػف خبػػرات الجميػػكر  اإللكتركنػػيالمػػالي  اإلفصػػاحكمحيطػػو باسػػتخداـ أدكات 
 في تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة.

ىػػذا كقػػد كردت عػػدة تعريفػػات تقميديػػة لممحاسػػبة الحككميػػة كمحاسػػبة القطػػاع العػػاـ أىميػػا أف 
المحاسػبة فػي القطػاع العػاـ ىػػي مجػاؿ مػف مجػاالت المعرفػة المحاسػػبية تسػتند عمػى مجمكعػة مػػف 

                                                           
 .4ٍسظع ظثق ذمسٓ, ص ,7111( االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,1)

- ةٙرعةٕٚساإلدازحاإلنكزسَٔٛةخنه ةديبدانؾكٕيٛةخ ئطبزيازسػالظز داوانؾٕظجخانعؾبثٛخ َٞاء أت٘ اىَااؽٜ, "  ( اىثاش قاتٞو 7ٗ)

 .1ص  , 7114, ٗزقح مَو ٍقدٍح ىَؤذَس االرازج االىنرسّٗٞح تاىعصامس , ظاٍاح تاظٜ مْاتح , اىعصامس, امر٘تس "يعدزاظخيٛداَٛخ

يغهةةخانجؾةةٕسرزاظووح ٍٞداّٞووح",  –طوواىػ ؼاٍوود ٍؽَوود ميووٜ, " ذؽوودٝاخ اىْةوواً اىؽنووٍٜ٘ ىَشووسٗع اىؽنٍ٘ووح االىنرسّٗٞووح تاىعوو٘راُ  (7)

, ص 7117, اىاوودر ااٗه , اىَعيوود اىعوواتع ٗاىاشووسُٗ , ميٞووح اىرعووازج. ظاٍاووح ظووٕ٘اض, ظَٖ٘زٝووح ٍظووس اىاستٞووح, انزغبزٚةةخانًعبصةةسح

718. 

 . ٍسظع ظثق ذمسٓ( مثد م فٞظو ٍؽَد مالً, 4)
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تجميػػع كتسػػجيؿ كتبكيػػب العمميػػات الماليػػة إلػػى  المبػػادئ كاألصػػكؿ كالقكاعػػد كاألسػػس التػػي تسػػعى
ألنشػػطة الحككميػػة كذلػػؾ بيػػدؼ إحكػػػاـ الرقابػػة الماليػػة كالقانكنيػػة عمػػى مػػكارد الحككمػػػة المتعمقػػة با

 (2)كنفقاتيا المالية كالمساعدة في اتخاذ القرارات االقتصادية المناسػبة كالمعينػة فػي عمميػات التنميػة

 كتطكر االتصاالت. ةكيرل الباحث أف ىذا التعريؼ يفتقر لمراعاة التحكالت التكنكلكجي
مراعيا ذلؾ بأنيا فرع مف فركع عمـ المحاسبة يسعى لكصؼ حركة النشاط  (2)رفيا آخركقد ع

المعمكمػػات كاالتصػػاالت معتمػػدا  االمػػالي كاالقتصػػادم فػػي الكحػػدات الحككميػػة فػػي ظػػؿ تكنكلكجيػػ
إحكػػػػاـ الرقابػػػػة الماليػػػػة إلػػػػى  عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف المقكمػػػػات كالمرتكػػػػزات المعاصػػػػرة كالتػػػػي تيػػػػدؼ

عمػػى إيػػرادات كنفقػػات الدكلػػة كالمسػػاعدة فػػي اتخػػاذ القػػرارات التػػي تفيػػد فػػي  كاإللكتركنيػػةكالقانكنيػػة 
 عمميات التنمية المستدامة.

ىػػذا التعريػػؼ الحػػديث كيػػرل أنػػو ال يمكػػف تجػػاكز التطػػكر التكنكلػػكجي إلػػى  كىنػػا يميػػؿ الباحػػث
التكنكلكجيػا قػد فػرض  الحادث كالرؤية المرتبطة بالتنمية المستدامة كيرل بػأف التطػكر فػي اسػتخداـ

 نفسو عمى مفاىيـ كأدبيات الفكر المحاسبي التقميدم.
ف اتجاه الحككمات كالقطاع العػاـ فػي الػكطف العربػي فػي طػكر التحػكؿ مػف األسػاس النقػدم  كا 

معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي  كىنػاؾ تكجػو نحػك االسػتفادة مػف (3)أساس االستحقاؽ المحاسبيإلى 
مجمكعة مف المعايير قد تـ تصػميميا بغػرض اسػتخداميا فػي اعػداد يي ف IPSASsالقطاع العاـ 

البيانات المالية مف قبؿ القطاع العاـ في جميع انحاء العالـ باالستناد عمى معايير اعػداد التقػارير 
 .IFRSs(4)المالية الدكلية 

كما انو مف خبلؿ تبني ىذه المعايير سكؼ يتـ تحسيف جكدة التقارير الماليػة الشػاممة كتعزيػز 
إلعداد التقارير  كاإلحصاسيةالشفافية كالمحاسبة كالمساءلة كتحقيؽ المقارنة بيف األسس المحاسبية 

تػػػػكفير الماليػػػة كقابميتيػػػا لممقارنػػػػة بػػػيف الػػػػدكؿ كمنشػػػ ت القطػػػاع العػػػػاـ بيػػػدؼ التطػػػػكير المسػػػتمر ك 
دارةمعمكمات ذات كفاءة عالية لصنع القرار   الماؿ العاـ. كا 

 .: أهذاف احملاسثح يف انمطاع انعاوثاَُاً 
تتمثػػػؿ أىػػػداؼ المحاسػػػبة فػػػي القطػػػاع العػػػاـ فػػػي تػػػكفير آليػػػات كأدكات لكصػػػؼ حركػػػة النشػػػاط 

عمى  إللكتركنيةكاالمالي كاالقتصادم في الكحدات الحككمية بيدؼ إحكاـ الرقابة المالية كالقانكنية 
إيرادات كنفقات الدكلػة كالمسػاعدة فػي اتخػاذ القػرارات كيتمثػؿ مسػتخدمك البيانػات الماليػة الحككميػة 

                                                           
 .1, ص 7113, ٍطثاح ظٜ ذاُٗ, اىخسؽً٘ , 7", ؽانًؾبظجخانؾكٕيٛخٔانإيٛخ", (  ٍؽَد إتسإٌٞ اىعاك1)

انًغهةةخانعهًٛةةخنهجؾةةٕس"ّؽوو٘ اىرؽوو٘ه ىيؽنٍ٘ووح االىنرسّٗٞووح ٗأشووسٓ ميووٚ ّةوواً اىَؽاظووثح االىنرسّٗٞووح ",  ,( ٍؽعوو٘ب مثوود م ؼاٍوود7)

 .187, ص 7117, 7, ض  1, ميٞح اىرعازج, ظاٍاح ؼي٘اُ , ع ٔاندزاظبدانزغبزٚخ

, اصةدازاددٚهٕٚةةذأَةةدرةٕغ ان ةةس ا ٔظةةقرٝي٘ٝود " ٍاوواٝٞس اىَؽاظوثح اىدٗىٞووح فووٜ اىقطواع اىاوواً , ّؽوو٘ إرازج ٍاىٞوح ٍرطوو٘زج "  (7)

 .4, ص7111

ٍارج رٗزج ذدزٝثٞح ٍْش٘زج  نًزاديخٔآنٛبدانزدتٛ  ٙاناعبلانعبو""انًؾبظجخانؾكٕيٛخا( ٝ٘زٗ ٍاذٞل ىيردزٝة ٗاالظرشازاخ, 4)

 www.euromatech.ae, ٍعرسظع ٍِ خاله اىساتؾ اىراىٜ : 7112مثس اىظاؽح اىسظَٞح, رتٜ, االٍازاخ اىاستٞح اىَرؽدج,
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 انفظم انثاٍَ: احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

كالمسػػػتيمككف  السػػػمطة التشػػػريعية كالنػػػاخبكف كدافعػػػكا الضػػػراسب (2)أىميػػػافػػػي العديػػػد مػػػف الشػػػراسح 
 الحككمية كالمانحكف ليا.كأجيزة الرقابة كالمقرضكف كالعاممكف كمكردكا السمع كالخدمات لمجيات 

كفيمػػا يمػػي اسػػتعراض ألىػػـ األىػػداؼ التػػي مػػف الممكػػف لممحاسػػبة فػػي القطػػاع العػػاـ تقػػديميا 
 : (2)لمستخدمييا

 تقدير ما يمكف أف يتعمؽ بالكحدة الحككمية مف إيرادات أك نفقات. -2

راءات تكضيح سبلمة عمميات التحصػيؿ كاإلنفػاؽ مػف حيػث االلتػزاـ بػالقكانيف كالمػكاسح كاإلجػ -2
 المتعمقة بيا.

إحكػػػاـ الرقابػػػة الماليػػػة كالقانكنيػػػة عمػػػى ممتمكػػػات الكحػػػدات الحككميػػػة لحمايتيػػػا مػػػف الضػػػياع  -3
 كاالختبلس كسكء االستخداـ.

 تحقيؽ رقابة إدارية فعالة كمستمرة بحيث تضمف سبلمة تنفيذ األنشطة كالبرامج. -4

كاتخػػػاذ القػػػرارات الرشػػػيدة  تػػػكفير بيانػػػات كمعمكمػػػات تعػػػيف فػػػي تخطػػػيط األنشػػػطة الحككميػػػة -5
 .بشأنيا

اإلفصاح عف النتاسج المالية كاالقتصادية لؤلنشطة كالبرامج السابقة مع بياف حجـ ما حققتيا  -6
 مف مخرجات.

كيػػرل الباحػػث أف األىػػداؼ سػػابقة الػػذكر تعبػػر عػػف جػػكىر متغيػػرات الدراسػػة الحاليػػة كالمتمثمػػة 
 في تخطيط كرقابة المكازنة العامة.

 .كاساخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ عهً انُهاو احملاسثٍ يف انمطاع انعاو: اَعثانثاً 
ازدادت أىميػػة الرقابػػة الداخميػػة فػػي الكحػػدات الحككميػػة مػػع تزايػػد حجػػـ ىػػذه الكحػػدات كتشػػعب 
عممياتيػػا كانتشػػارىا فػػي منػػاطؽ متعػػددة كتعػػذر تحقيػػؽ الرقابػػة المباشػػرة عمييػػا باإلضػػافة لتفػػكيض 

زيادة حاجة السمطات التنفيذية كالتشػريعية كأجيػزة إلى  أدلألدنى مما ا اإلداريةالسمطات لمكحدات 
المعمكمػات التػي تسػاعدىـ فػي الكقػكؼ عمػى مػدل إلى  الرقابة الخارجية كأفراد المجتمع بشكؿ عاـ

التزاـ الكحدات الحككمية بالمتطمبات كااللتزامات القانكنية كالتنظيميػة المتعػددة التػي تحكػـ نشػاطيا 
كالتأكػػد مػػف حمايػػة كممتمكػػات تمػػؾ الكحػػدات كدرجػػة الكفػػاءة فػػي اسػػتخداـ ىػػذه المػػكارد االسػػتخداـ 

 .(3)اض تمؾ الكحدات بصكرة اكثر فعاليةكأغر  أىداؼبما يحقؽ  األمثؿاالقتصادم 
كفي الكاقع يمكف القكؿ باف نظاـ المعمكمات الحككمي بمككناتػو )نظػاـ المكازنػة العامػة لمدكلػة 
كنظػاـ المحاسػبة الحككميػة كنظػاـ الرقابػة كتقيػيـ األداء( يعػاني مػف الضػعؼ كالقصػكر فػي نػكاحي 

                                                           
 .18, ص 7113ظاٍاح اىقإسج, ميٞح اىرعازج,  "انًدلم ٙانًؾبظجخانؾكٕيٛخٔانإيٛخ"ظٞد أؼَد مثد اىااؽٜ ٗفخسُٗ,   (1)

", ظَاٞح إرازج اامَواه اىاستٞوح,  يساععخانؾعبثبدان زبيٛخٔردتٛ انؾعبثبد ٙانٕؽدادانؾكٕيٛخمثد م مثد اىعالً أؼَد, " (7)

 .4تدُٗ ظٖح ّشس, تدُٗ ظْح ّشس, ص

 .742, ص 7113, اتقٍسظع ظظٞد أؼَد مثد اىااؽٜ ٗفخسُٗ ,  (7)
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ات الفاعمية عمكما كفاعمية اإلنفاؽ الحككمي عديدة األمر الذم يجعمو غير قادر عمى تمبية متطمب
 .(2)عمى كجو الخصكص

قػػد أثػػػرت التطػػكرات السػػريعة المتبلحقػػػة فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػػات باسػػتخداـ الحاسػػػبات ك  ىػػذا
حصػػكؿ إلػػى  اإللكتركنيػػة عمػػي الػػنظـ اإلداريػػة كالمحاسػػبية بالمنشػػ ت كالشػػركات كغيرىػػا ممػػا أدل

كأسػػػاليب الرقابػػػة الداخميػػػة بالمقارنػػػة عمػػػا كػػػاف عميػػػو األمػػػر فػػػي ظػػػؿ تغييػػػران جكىريػػػان فػػػي منيجيػػػة 
التشغيؿ اليدكم التقميدم لمبيانات حيث أصبحت تكنكلكجيا المعمكمات ليػا أىميػة فػي تػدعيـ الػدكر 
الرقابي باالعتماد عمى صيغ  عمؿ مبتكرة مما يمكػف الرقابػة الداخميػة فػي مؤسسػاتنا عمػى تقمػيص 

ؤسسػػػات المتقدمػػػة أك الػػػدكؿ المجػػػاكرة كذلػػػؾ باسػػػتخداـ أحػػػدث التقنيػػػات ليػػػا الفجػػػكة بّينيػػػا كبػػػيف الم
 .(2)كبالشكؿ الذم يعمؿ عمى تقديـ أفضؿ الخدمات الرقابية

كلعؿ مف أبرز ما شػيده العػالـ خػبلؿ العقػديف الماضػييف مػف القػرف العشػريف تحػكالت أساسػية 
الريػػادة كمػػف إلػػى  مػػف اإلدارة فػػي المفػػاىيـ الخاصػػة بػػ دارة القطػػاع الحكػػكمي حيػػث تحػػكؿ الحػػديث

إدارة كتقيػيـ إلػى  سيادة العميؿ كمػف ضػبط الجػكدة كمراقبػة التكػاليؼإلى  السيطرة المينية كاإلدارية
 تحسيف الجكدة كمف تقييـ مدل سبلمة اإلجراءاتإلى  األداء الحككمي كمف زيادة كمية المخرجات

 المساءلة عف النتاسج كمستكيات األداء.إلى 
ظيػػػػػرت مفػػػػػاىيـ كاتجاىػػػػػات حديثػػػػػة كمػػػػػداخؿ لتحسػػػػػيف كتطػػػػػكير أداء المنظمػػػػػات  كلػػػػػذلؾ فقػػػػػد

كىػػػذا مػػػا ينسػػػجـ معػػػو الباحػػػث مػػػف حيػػػث اقتراحػػػو  (3)اإللكتركنيػػػةالحككميػػػة كمػػػف أىميػػػا الحككمػػػة 
فػػي القطػػاع العػػاـ ككفقػػا لمعػػايير محاسػػبة دكليػػة ذات جػػكدة  اإللكتركنػػيلمػػدخؿ اإلفصػػاح المػػالي 

عاليػػػة فػػػالتطكر اإلدارم الشػػػامؿ فػػػي الكحػػػدات الحككميػػػة يسػػػتمـز تطػػػكرا ممػػػاثبل فػػػي الػػػنظـ الماليػػػة 
 كاإلدارية.

كقد ساعد التطكر الياسؿ في تكنكلكجيا المعمكمات كالمعرفة في إعادة النظػر فػي طريقػة تقػديـ 
لمسػتفيديف منيػا سػكاء كػانكا حػالييف أك مػرتقبيف فػي القطػاع العػاسمي أك فػي الخدمة الحككمية لكؿ ا

قطاعات أخرل عديدة كذلؾ مف خبلؿ االستفادة مف تمؾ التكنكلكجيا بشكؿ إلى  قطاع األعماؿ أك
كىػػػذا مػػػا يػػػدفع  باتجػػػاه تبنػػػي القطػػػاع العػػػاـ  (4)كامػػؿ باعتبارىػػػا كسػػػيمة ىامػػػة لحػػػؿ تمػػػؾ المشػػػكبلت

ى مػػع مسػػتجدات تكنكلكجيػػا المعمكمػػات لتجػػاكز مػػا يمكػػف كصػػفو بسػػمبيات لكسػػاسؿ عصػػرية تتعػػاط
 : (5)النظاـ المالي الحككمي غير المحكسب كالتي يمكف استعراض أبرزىا فيما يمي

                                                           
, اىاوودر ااٗه, يغهةخانجؾةةٕسانزغبزٚةخؼعوِ ميوٜ ٍؽَوود ظو٘ٝيٌ, " ٍوودٙ اىؽاظوح ىرطوو٘ٝس أظواىٞة ذقٞوٌٞ فااىٞووح اإلّاواق اىؽنووٍٜ٘ ",  (1)

 .747, ص 7111اىَعيد اىعاتع ٗاىاشسُٗ,  ميٞح اىرعازج, ظاٍاح اىصقاشٝق, ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞح, ْٝاٝس 

" , ٍْشوو٘زاخ اىٖٞ ووح اىااٍووح  نًعهٕيةةبد ةةَٙاةةبوانستبثةةخاندالهٛةةخٔا يةةٕزانًبنٛةةخأصةةسركُٕنٕعٛةةبا( اىعوود فاؽَووح مثوود اىعوو٘ار, " 7)

 . http://tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=15. ٍعرسظع ٍِ : 7, ص7117ىيؼسامة اىاساقٞح, 

ٍؽَد ّعٞة شمٜ ؼَد, " رزاظح ذؽيٞيٞوح ىروأشٞس ٍْةٍ٘وح اىؽنٍ٘وح اإلىنرسّٗٞوح ميوٚ ذطو٘ٝس ّةواً اىَايٍ٘واخ اىَؽاظوثٞح اىؽنٍ٘ٞوح"  (7)

 .131ص 7114, 1, ميٞح اىرعازج تعاٍاح مِٞ  َط, عانًغهخانعهًٛخنالتزابدٔانزغبزح

 .132, صاتقٍسظع ظٍؽَد ّعٞة شمٜ ؼَد,  (4)

 .122, ص اتقٍسظع ظٍؽَد ّعٞة شمٜ ؼَد,  (1)
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تعقيػػد العمػػؿ المحاسػػبي الحكػػكمي نتيجػػة تشػػابؾ العمميػػات داخػػؿ الكحػػدة اإلداريػػة الحككميػػة  -
 كاألطراؼ المتعاممة.

 .نظاـ المحاسبي التقميدم مف نتاسجالدقة كالتحميؿ الكافي فيما يكفره العدـ مراعاة تكافر  -

 .قات كعدـ اعتمادىا عمى أسس عمميةقصكر طرؽ التقدير لممكارد كالنف -

قصكر المسار المحاسبي الحككمي  في تحديد الطبيعة المحاسبية لمكحػدة الحككميػة كتكحيػد  -
ىبلكاىا  أسس القياس كالتبكيب الكاضح لئليرادات كالنفقات كالمحاسبة عف األصكؿ الثابتة كا 

 كالقصكر في إعداد التقارير المالية.

 .انمطاع انعاويف  اإلنكرتوٍَإلفظاذ ادلايل : يساَا ويُافع اراتعاً 
IPSASsفي القطاع العاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكليةيشير مصطمح القطاع العاـ 

إلى  (2)
المدينػػة منطقػػة ل كالحككمػػات المحميػػة مثػػؿ لكال كاإلقمػػيـالكاليػػة مثػػؿ ل كاإلقميميػػةالحككمػػات الكطنيػػة 

كالبمػػدةل كالمنشػػ ت الحككميػػة ذات العبلقػػة مثػػؿ الككػػاالت كالمجػػالس كالمجػػاف كالمشػػاريع الحككميػػة 
البيانات المالية الصػادرة لممسػتخدميف إلى  بينما يشير مصطمح البيانات المالية ذات الغرض العاـ

ب معمكمػات ماليػة تمبػي احتياجػاتيـ المحػددة مػف المعمكمػات كىنػا البػد مػف غير القادريف عمػى طمػ
أف مصػػطمح القطػػاع العػػاـ الػػكارد فػػي ىػػذه المعػػايير ىػػك مفيػػـك شػػاسع فػػي كثيػػر مػػف إلػػى  اإلشػػارة

البمػػػداف األكركبيػػػة لمتعبيػػػر عػػػف الكحػػػدات الحككميػػػة حيػػػث يشػػػمؿ جميػػػع الكحػػػدات الحككميػػػة التػػػي 
غير مباشر مف قطاعات حككمية غير ىادفة لمػربح كذلػؾ عمػى  تخضع لمحككمة بشكؿ مباشر أك

عكس استخدامو في بعض الػدكؿ العربيػة التػي تسػتخدمو لمداللػة عمػى الشػركات الحككميػة اليادفػة 
ربحيػة بمػكازاة القطػاع الخػاص كتطبػؽ معػايير التقػارير الماليػة الدكليػػة  أنشػطةلمػربح كالتػي تمػارس 

IFRSs
(2)  . 

في القطاع العاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكليةكبالتالي يخرج عف نطاؽ تعريؼ القطاع العاـ 
IPSASs  منش ت األعماؿ الحككميةGovernment Business Enterprise (GBE)  كالتي

ف كانػػػت تسػػػيطر عمييػػػا الحككمػػػة أك منشػػػأة قطػػػاع عػػػاـ  إلػػػى  تشػػػير منشػػػ ت ذات طبيعػػػة ربحيػػػة كا 
 أككمػتألعمػاؿ الحككميػة بأنيػا منشػ ت تممػؾ صػبلحية التعاقػد باسػميا كقػد كيمكف تمييز منش ت ا

ليا السمطة المالية كالتشغيمية لمقيػاـ باألعمػاؿ كبيػع السػمع كالخػدمات لمغيػر مقابػؿ ربػح أك اسػترداد 
 .(3)لمقيمة بالكامؿ

اخػػػتبلؽ دالالت اسػػتخداـ مصػػػطمح القطػػاع العػػػاـ فػػي العديػػػد مػػف الػػػدكؿ إلػػى  كيشػػير الباحػػػث
منشػػ ت األعمػػاؿ الحككميػػة ف نػػو يشػػير فػػي إلػػى  العربيػػة فبينمػػا يشػػير فػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة

                                                           
 .4ٍسظع ظثق ذمسٓ, ص ,7111( االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,1)

 . 143, صٍسظع ظثق ذمسٓ( إتسإٌٞ ٍؽَد ميٜ اىعصزاٗٛ ٗمثد اىٖارٛ ظيَاُ طاىػ, 7)

 71, ص ٍسظع ظثق ذمسٓ ,7111( االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,7)
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إذ أف مػا يقصػد  القطاع الحككمي المتمثػؿ فػي الػكزارات كالػدكاسر الحككمػة التابعػة ليػاإلى  فمسطيف
لػى إ بالحككمة ىك جميع الييسات المسيرة لنظاـ الحكـ في الدكلة كبالتالي ينصرؼ معنى الحككمػة

 .(2)السمطات العامة في الدكلة مف تشريعية كتنفيذية كقضاسية
 IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةف مفيػـك القطػاع العػاـ كبالتالي ف 

مػف المقارنػة المكانيػة  اإللكتركنػيكعميو يمكف اإلفصػاح المػالي مفيكـ القطاع الحككمي إلى  يشير
 .(2)بيف فرع كفرع آخر أك المقارنة الزمنية بيف فترة زمنية كفترة زمنية أخرل

تػكفير المعمكمػات البلزمػة إلى  النظاـ المحاسبي في القطاع العاـ ييدؼ بشكؿ عاـأف  كحيث
ألغراض الرقابة كلممساءلة كتكفير المعمكمػات البلزمػة التخػاذ القػرارات كالحكػـ عمػى اإلدارة العامػة 

في القطاع العػاـ مػف كجيػة نظػر الباحػث إذ أف  اإللكتركنيكمف ىنا تبرز أىمية اإلفصاح المالي 
بػة ثػكرة االتصػاالت كالتكنكلكجيػا تحقيؽ أىداؼ النظاـ المحاسػبي الحكػكمي المعاصػر تتطمػب مكاك

 . المتسارعة كال يمكف أف تتـ بتجاىميا أم بتجاىؿ التكنكلكجيا بؿ يجب أف تككف مستندة عمييا
ف اسػػػتخداـ شػػػبكة اإلنترنػػػت لنشػػػر التقػػػارير كالقػػػكاسـ الماليػػػة يمثػػػؿ ضػػػركرة ىامػػػة فػػػي الكقػػػت ك  ا 

تمػؼ المجػاالت كبصػكرة خاصػة الحاضر نظرا لتعدد استخدامات كساسؿ تقنيات المعمكمات فػي مخ
كاف اسػتخداميا فػي عمػؿ نظػـ المعمكمػات المحاسػبية سػكؼ يتركػز  في مجاالت األعمػاؿ المختمفػة

بدرجػػة كبيػػرة فػػي تبػػادؿ البيانػػات كالمعمكمػػات سػػكاء فػػي داخػػؿ الكحػػدات االقتصػػادية نفسػػيا أك مػػع 
اإلنترنت ألغراض نشر كتكزيػع كبالتالي فاف ىناؾ حاجة كبيرة في استخداـ شبكة  بعضيا البعض

 .(3)مختمؼ الجيات التي تحتاجياإلى  التقارير كالقكاسـ المالية كتكصيميا
المرتبطة بالنظاـ  كاإليجابياتالعديد مف المزايا  اإللكتركنيحيث يترتب عمى اإلفصاح المالي 

لعػػاـ بسػػرعة المحاسػػبي فػػي القطػػاع العػػاـ مػػف أىميػػا تػػكفير بيانػػات كمعمكمػػات ماليػػة عػػف القطػػاع ا
فاسقػػػة مػػػف خػػػبلؿ بنػػػاء قاعػػػدة بيانػػػات حككميػػػة شػػػاممة كمرنػػػة مػػػع تػػػكفير قػػػدر أكبػػػر مػػػف الدقػػػة فػػػي 

 .تشغيميا كتخفيض في تكاليؼ التشغيؿ مقارنة بالطرؽ اليدكية التقميدية
تعكد بالنفع عمى كافة أطراؼ عممية اإلفصاح  محاكرثبلثة إلى  يـ منافع اإلفصاحكقد تـ تقس
تكاليفيػػػة كمنػػػافع تخػػػتص بمسػػػتخدمي البيانػػػات كمنػػػافع تخػػػتص بمصػػػدرم اإلفصػػػاح كىػػػي منػػػافع 

أكثػػػر ثبلثػػػة محػػػاكر إلػػػى  اإللكتركنػػػيقسػػػـ احػػػد البػػػاحثيف مزايػػػا كمنػػػافع اإلفصػػػاح  بينمػػػا (4)المػػػالي
كىي منافع تتعمؽ بالتكمفة كمنافع تتعمؽ باإلفصاح ذاتو كأخرل تتعمؽ بمستخدمي البيانات تفصيبل 
 .المالية

                                                           
 .12اىعاٍاٜ, ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞح, تدُٗ ظْح ّشس, ص", راز اىانس اإلدازحاإلنكزسَٔٛخ( ٍؽَد اىظٞسفٜ "1)

انًغهةةخانعهًٛةةخانزغةةبزح( أؼَوود شمسٝووا شمووٜ, " ّؽوو٘ ٍوودخو ٍقرووسغ ىرْةووٌٞ ٗذس ووٞد اإلفظوواغ مووِ اىرقووازٝس اىَاىٞووح مثووس اإلّرسّوود", 7)

 .717, ص 7112, ظاٍاح ؽْطا, اىَعيد اىصاّٜ, اىادر ااٗه, ٔانزًٕٚم

 .17, ص ذمسٍٓسظع ظثق اىعقا ٗفخسُٗ,  (7)

(4) M Jonen. Xiao,Z. & A. Lymer, " Immediate Trends in Internet Reporting " , The European 

Accounting Review , Vol. 11, No. 2, 2002, P 265. 
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 : (2)عمى النحك التالي استعراضياكيمكف 
 :منافع متعمقة بالتكاليف .0

 انخفاض تكاليؼ إنتاج كتكزيع المعمكمات. -2

 انخفاض تكمفة الحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة. -2

 :منافع متعمقة باإلفصاح .9

 السعي لئلفصاح اإلضافي. -2

 .تكصيؿ المعمكمات بشكؿ فكرم -2

 التحديث المستمر لممعمكمات. -3

 النشر الفكرم لمتقارير المالية الفترية كالمرحمية. -4

 :قة بمستخدمي المعمومات المحاسبيةمنافع متعم .3

 االتصاؿ المتبادؿ كالفعاؿ بيف المنشأة كمستخدمي البيانات المالية. -2

 تخفيض حالة عدـ تماثؿ المعمكمات. -2

جراء المقارنات. -3  سيكلة التحميؿ كا 

في القطاع العاـ يؤدم لمعديد مػف المنػافع عمػى  اإللكتركنيكيرل الباحث أف اإلفصاح المالي 
المحػػاكر الثبلثػػة المػػذككرة حيػػث انػػو بالفعػػؿ تقػػؿ التكػػاليؼ المتعمقػػة بالطباعػػة مػػع مراعػػاة أف ىنػػاؾ 

كالتػػي قػد تكػػكف  اإللكتركنػيتكػاليؼ جديػدة قػػد تظيػر كىػػي متعمقػة بالبرمجػػة كتجييػز عمميػة النشػػر 
إال إف الطبيعػػػة  لكتركنيػػػان إزيػػػع مػػػف حيػػػث إنتػػػاج المعمكمػػػات الماليػػػة مكازيػػػة لتكػػػاليؼ الطباعػػػة كالتك 

مكاكبػة التطػػكر الحػادث فػػي  اإللكتركنػيالعصػرية كالتقػدـ يممػػي عمػى القػاسميف عمػػى أمػر اإلفصػػاح 
 .كاقع  االتصاالت كاالستجابة لمتطمباتو

تخفػيض فيػو مػف الممكػف أف يكػكف تكمفة الحصكؿ عمى المعمكمػات فأما فيما يتعمؽ بتخفيض 
كالمػػركر بػػالركتيف الحكػػكمي أمػػي ككاضػػح حيػػث إف الحصػػكؿ عمييػػا ال يكجػػب التحػػرؾ الجغرافػػي عف

كالبيركقراطي سيما في الدكؿ النامية كالتي تعتبر الكصكؿ لممعمكمات المالية الحككمية يعد مساسا 
 .بييبة اإلدارة مما يكمؼ المستخدميف المزيد مف إىدار الكقت كالجيد لمكصكؿ إلييا

فيمػػا يتعمػػؽ بالمنػػافع المرتبطػػة باإلفصػػاح ذاتػػو مثػػؿ السػػعي لئلفصػػاح اإلضػػافي فيػػذا  كػػذلؾك 
األمر كاقع كممكف الحدكث بسبب التطكر الياسؿ في تكنكلكجيا المعمكمات كفي إطار العكلمػة فقػد 
أصػػػبح العػػػالـ أكثػػػػر انفتاحػػػا كتكسػػػػعت عمميػػػات تبػػػػادؿ الخبػػػرات كنقميػػػػا المػػػر الػػػػذم يجعػػػؿ تطمػػػػع 

بيانػػات الماليػػة لمعديػػد مػػف اإلفصػػاحات الجديػػدة أمػػر ممكػػف خصكصػػا عنػػد المقارنػػة مسػػتخدمي ال
كالتكنكلكجيا في اإلفصاح المالي  اإلنترنتبالدكؿ المتقدمة كالتي قطعت شكطا طكيبل في استخداـ 

                                                           
 .87, ص ٍسظع ظثق ذمسٓاىعقا ٗفخسُٗ, شٝار ٕا ٌ  (1)
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األمر الذم يؤدل لتكفير المعمكمات المالية لمستخدمييا في الكقػت الممكػف كمحدثػة كسػريعة كمػف 
 تقـك الدكلة ب صدارىا فتريا كمرحميا شأنيا في ذلؾ شاف قطاع األعماؿ.ف أالممكف 
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 ٍَادلثسث انثا
 كأداج ختطُط ورلاتح ستخذاياخ ادلىازَح انعايحا

 .هُذدت
الػرسيس لمبيانػات الماليػة فػي العػادم بصػفتو المسػتخدـ األداء المالي الحككمي يراقب الجميكر 

مػػدل شػػرعية التنفيػػذ فػػي  المنشػػكرة لمتأكػػد مػػف مبيانػػات الماليػػةلمػػف خػػبلؿ استعراضػػو القطػػاع العػػاـ 
تحصيؿ اإليرادات مع القكانيف كاألنظمة كىؿ تـ تحصيميا في حػدكد  متثاؿمدل اك جانبي المكازنة 

التقديرات التي كافؽ عمييا الجميػكر عبػر القنػكات التشػريعية كمػدل صػرفيا فػي حػدكد االعتمػادات 
 أيضا.المخصصة لو كالمتكافؽ عمييا 

الباحػػث تسػػميط الضػػكء فػػي ىػػذا المبحػػث عمػػى ىػػذا المكضػػكع فػػي محػػكريف أساسػػيف  حػػاكؿلػػذا 
لرقابػػة االثػػاني بينمػػا يتمثػػؿ المحػػكر تخطػػيط اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة فػػي األكؿ يتمثػػؿ المحػػكر 

 .ى استخدامات المكازنة العامةعم

 .هًىازَح انعايحن ادلفاهُى انعظرَح أوالً:
 عمى الحديثة العممية اإلدارة أىداؼ أىـ كالبشرية مف لمطاقات المادية األمثؿ االستخداـيعتبر 
 المكازنػػػة ُتعػػدّ كبالتػػالي  دكلػػةال ألىػػداؼ تحقيقػػان  المػػكارد مػػف قػػدر أكبػػر كتنميػػة ككػػؿ الدكلػػة مسػػتكل
 سػػريانيا كالمتكقػػع المحيطػػة الظػػركؼ مراعػػاة مػع مقبمػػة ماليػػة لفتػػرة كاالسػػتخدامات المػػكارد بتخطػيط
 مػػا فػػ ذا األىػػداؼ ُتحقػػؽ كػػي المكضػػكعة لمخطػػة الفعمػػي التنفيػػذ ُيراقػػب ثػػـكمػػف  الفتػػرة تمػػؾ خػػبلؿ
حة القرارات تتخذ اإلدارة ف ف المكضكعة الخطة عف الفعمي التنفيذ انحرؼ  .الحاؿ في الُمصحِّ

فالمكازنة العامة ىي األداة العممية لتنفيذ السياسة العامة لمدكلػة فػي مختمػؼ المجػاالت إضػافة 
 األىػػداؼمجمكعػػة مػػف  كىػػي تعكػػس (2)لتعبيرىػػا عػػف تكجيػػات السياسػػة االقتصػػادية كبػػرامج التنميػػة

كالبػػرامج المعبػػػر عنيػػػا باألرقػػاـ الماليػػػة كالتػػػي ترغػػب السػػػمطة السياسػػػية المتمثمػػة بتنفيػػػذىا بكاسػػػطة 
 أكالتكػػػاليؼ خػػػبلؿ مػػػدة قادمػػػة معبػػػر عنيػػػا بحجػػػـ كمفػػػة كػػػؿ ىػػػدؼ  بأقػػػؿكحػػدات الدكلػػػة المختمفػػػة 

 .نامج مع بياف مصادر التمكيؿ التي ستحصؿ عمييا الكحدات لمفترة ذاتيابر 
كتظيػػر المكازنػػة العامػػة الخصػػاسص الماليػػة لخطػػط الحككمػػة لمفتػػرة القادمػػة كىػػي أداة أساسػػية 

كتقػػػـك معظػػػـ الحككمػػػات ب عػػػداد  (2)اإلشػػػرافيةلػػػئلدارة الماليػػػة كالمراقبػػػة كعنصػػػر ىػػػاـ فػػػي العمميػػػة 
صدار مكازناتيا الماليػة ككثػاسؽ عامػة تكفرىػا لمجميػكر كيػتـ التػركيج ليػا بشػكؿ كاسػع  قػد تكػكف ك كا 

                                                           
 – 1222/1221ظوووثاب ٗؽوووسق اىاوووالض( خووواله اىارووووسج )طوووالغ ٕٗٞوووة مثووود اىاْوووٜ "معوووص اىَ٘اشّوووح اىااٍوووح فوووٜ ٍظوووس )اا (1)

, ميٞووح اىرعووازج , ظاٍاووح ظووٕ٘اض, ظَٖ٘زٝووح ٍظووس اىاستٞووح, 7, موودر 71, ٍعيوود يغهةةخانجؾةةٕسانزغبزٚةةخانًعبصةةسح(" , 7114/7111

 .771, ص 7118رٝعَثس 

 373ص  ٍسظع ظثق ذمسٓ, 7111,( االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ 7)
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الحككمػػػػة مطالبػػػػة بتػػػػكفير مكازنتيػػػػا المصػػػػادقة لمجميػػػػكر بالكسػػػػاسؿ العصػػػػرية كذلػػػػؾ كفػػػػؽ النظػػػػاـ 
عي لػػدعـ شػفافيتيا كنزاىتيػػا السياسػي السػاسد أك قػػد تختػار ذلػػؾ الحككمػة فػػي إطػار إفصػػاحيا الطػك 

 فمف خبلليا يتـ الحكـ عمى مدل كفاء الحككمات بالتزاماتيا تجاه الحاجات المتنامية لمكاطنييا.
كقد عرفت المكازنة العامة بالعديد مف التعريفات المتحدة مف حيث المضمكف رغـ التبػايف فػي 

لمدارسػػيـ كتكجيػػاتيـ الفكريػػة فقػػد  التركيػػز عمػػى الجكانػػب التػػي ييػػتـ بيػػا المعرفػػكف كالبػػاحثكف تبعػػا
يراداتيػا لمػدة مقبمػة مػف الػزمفل  (2)عرفيا أحد الباحثيف بأنيا لتقدير مفصؿ كمعتمد لنفقػات الدكلػة كا 

 .كيرل الباحث أف ىذا التعريؼ القديـ قد تجاىؿ تحديد الفترة الزمنية باعتبارىا سنة
ى أنيػػا الخطػة الماليػػة لمحككمػػة كفػي ظػػؿ الفكػر المحاسػػبي الحػديث عرفػػت المكازنػة العامػػة عمػ

عػػػف سػػػػنة ماليػػػة قادمػػػػة تتضػػػػمف تقػػػديرنا إليػػػػرادات الدكلػػػة كنفقاتيػػػػا العامػػػػة كالمعتمػػػدة مػػػػف السػػػػمطة 
 (2)التشريعية كالتػي تعكػس أك تجسػد سياسػات الدكلػة كخياراتيػا االقتصػادية كاالجتماعيػة كالسياسػية

ػا بأنيػا لبرنػػامج عمػؿ مػالي يتبمػػك ككػذلؾ  ر فػي شػكؿ كثيقػػة معتمػدة مػف السػػمطة يمكػف تعريفيػػا أيضن
تقػػديرات مفصػػمة لكػػؿ مػػف النفقػػات العامػػة كاإليػػرادات العامػػة لسػػنة قادمػػة عمػػى التشػػريعية كينطػػكم 

كىػػي األداة الرسيسػػية التػػي تسػػتخدميا السياسػػة الماليػػة لتحقيػػؽ مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ االقتصػػادية 
عمى الرغـ مف تطكره إال انو حصر جانب كيرل الباحث أف ىذا التعريؼ  (3)كاالجتماعية كالماليةل

المكازنة األيمف في المصركفات كاأليسر في اإليرادات ككاف األكلى أف يتككف المقابمة بيف المكارد 
 كاالستخدامات كىي األشمؿ.

بأنيػػػا البرنػػػامج المػػػالي لمخطػػػة لتحقيػػػؽ  2973لسػػػنة  53كقػػػد عرفيػػػا القػػػانكف المصػػػرم رقػػػـ 
ية كبمػػػا يتماشػػػى مػػػع السياسػػػة العامػػػة لمدكلػػػة كأىػػػـ مػػػا يشػػػير إليػػػو أىػػػداؼ خطػػػة التنميػػػة االقتصػػػاد

التعريػػػؼ أف المكازنػػػػة المصػػػرية ىػػػػي اإلدارة األساسػػػػية التػػػي تسػػػػتطيع مػػػػف خبلليػػػا الدكلػػػػة تحقيػػػػؽ 
ل  ىػػيالمكازنػة العامػػة  فػػ فكفقػا لمقػػانكف الفمسػطيني أمػػا  (4)األىػداؼ التنمكيػػة كمػا تسػػتيدفيا الخطػة

يراداتيػػا لسػػنة ماليػػة معينػػة كيشػػمؿ التقػػديرات برنػػامج مفصػػؿ لنفقػػات السػػمط ة الكطنيػػة الفمسػػطينية كا 
السػػػػػػنكية إليػػػػػػرادات السػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػة كالمػػػػػػنح كالقػػػػػػركض كالمتحصػػػػػػبلت األخػػػػػػرل ليػػػػػػا كالنفقػػػػػػات 

كىنػػا فػػ ف المشػػرع الفمسػػطيني مػػف كجيػػة نظػػر الباحػػث قػػد أصػػاب حػػيف  (5)كالمػػدفكعات المختمفػػةل
ككذلؾ في إشارتو لممػدفكعات  كالقركض كالمتحصبلت األخرلالمنح تكسع في تفصيؿ اإليرادات ك 

  المختمفة ليككف بذلؾ يتحدث عف المكارد كاالستخدامات.

                                                           
 .77", ٍنرثح ااّعي٘, اىقإسج ,تدُٗ ظْح ّشس, ص يٛصاَٛخاندٔنخٔانعٛبظخانًبنٛخمثد اىَيل ٍْٞط "   (1)

 .713, ص 7112" , ظاٍاح اىقدض اىَار٘ؼح, مَاُ, اازرُ, االتزابدانفهععٍُٛٙاظد طثٞػ ٗفخسُٗ "  (7)

 . 12, ص7111ظس, , اىداز اىعاٍاٞح, اإلظنْدزٝح, ٍاتزابدٚبدانًبنٛخانعبيخمثد اىَطية مثد اىؽَٞد, "  (7)

,  177, ع 72" , اىرَْٞووح اإلرازٝووح , ٍظووس, ض انًٕاشَةةخانعبيةةخنهدٔنةةخثةةٍٛان ةةفب ٛخٔانستبثةةخ( ٍظووطاٚ اىرٖوواٍٜ ٍظووطاٚ, " 4)

 http://search.mandumah.com/Record/117408 ٍعرسظع ٍِ  , 77, ص 7111

 .12, ٍارج  7998نعُخ1زتىتبٌَٕرُاٛىانًٕاشَخانعبيخانفهععُٛٛخ( اى٘قامع اىايعطْٞٞح, 1)
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 انفظم انثاٍَ: احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

 :(0)ا يأتيفيماىيم الرئيسية لمموازنة العامة المف استنتاجوعميو يمكن 
حسػابية تشػمؿ االعتمػادات  أرقاـكالذم ينظر إلى ككنيا  المفيوم المحاسبي لمموازنة العامة: -أ 

المتكقع تحصػيميا خػبلؿ فتػرة زمنيػة قادمػة عػادة تكػكف  كاإليرادات إنفاقياالمخصصة كالمتكقع 
ظيػػػػارسػػػػنة كلػػػػذا تتعامػػػػؿ المحاسػػػػبة مػػػػع ىػػػػذا المفيػػػػـك بالتسػػػػجيؿ  النتػػػػاسج كفػػػػؽ مػػػػا تتطمبػػػػو  كا 

 التقسيمات الكاردة في المكازنة العامة.
تعتبػػر المكازنػػة األداة الرقابيػػة لمسػػمطة التشػػريعية لمراقبػػة  المفيااوم الرقااابي لمموازنااة العامااة: -ب 

ػػػا لصػػػرفيا لؤلنػػػكاع  باالعتمػػػاداتالسػػػمطة التنفيذيػػػة مػػػف خػػػبلؿ االلتػػػزاـ  أعمػػػاؿ المخصصػػػة كمن
 األىػػػداؼالمحػػػددة كضػػػمف الفتػػػرة المخصصػػػة ليػػػا لمتحقػػػؽ بػػػاف الكحػػػدات قػػػد قامػػػت بتحقيػػػؽ 

)مكازنػة االعتمػادات( كال ييػتـ المفيػـك الرقػابي  المطمكبة كىذا ما تؤكػد عميػو المكازنػة التقميديػة
عدادلممكازنة بالتخطيط   البرامج. كا 

ىنا يعكس البرلماف )السػمطة التشػريعية( فمسػفتو السياسػية  المفيوم السياسي لمموازنة العامة: -ج 
مػػف خػػبلؿ المكازنػػة  أىدافػػودفػػة الحكػػـ مػػف الناحيػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة لتحقيػػؽ  إدارةفػػي 

مػػػػف خػػػػبلؿ الكحػػػػدات كتنػػػػاقش مػػػػع السػػػػمطة المركزيػػػػة كفػػػػؽ الضػػػػكابط  األرقػػػػاـتعػػػػد  إذالعامػػػػة 
مشػػػركع المكازنػػػة فػػػي ضػػػكء السياسػػػة العامػػػة التػػػي  عػػػدادإلعميمػػػات المعػػػدة سػػػمفان كالمكجيػػػة كالت

 .في ظؿ مراقبة الجميكر كالمؤسسات المجتمعية لو يرغب بيا الحزب الحاكـ
يعتبر فقياء القانكف باف المكازنة العامػة لمدكلػة ىػي قػانكف  وني لمموازنة العامة:المفيوم القان -د 

قانكنيػة تػنظـ  أحكػاـقانكف كشمكليا عمى  أمالتي يمر بيا تشريع  اإلجراءاتتمر بنفس  ألنيا
المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة مػػف  إعػػدادكقكاعػػد  أسػسمعظػػـ الدسػػاتير تتضػػمف  أفماليػة الدكلػػة كمػػا 

 بمكجب قانكف المكازنة السنكم. أرقامياإلى التشريع كتصدر  اإلعدادحيث 
إف التغير الحاصؿ في مفاىيـ الدكلة كتغيرىا مف الدكلة  المفيوم التخطيطي لمموازنة العامة: -ق 

االقتصػادية كرغبػة الحككمػات فػي  األنشػطةالحارسة إلػى الدكلػة المنظمػة كممارسػتيا لمختمػؼ 
 أم إليياينظر  كأصبحتكازف حقيقي لبلقتصاد القكمي اثر عمى مفيكـ المكازنة التقميدم  إيجاد

ىنػػػاؾ ربػػػط بػػػيف التقػػػديرات كبػػػيف تحقيػػػؽ  كأصػػػبحلمتخطػػػيط  أساسػػػية أداةلممكازنػػػة عمػػػى ككنيػػػا 
 الميمة الجديدة ىك التحميؿ لؤلرقاـ بضكء السياسات العامة. كأصبحت األىداؼ

فػي المفيػـك التخطيطػي لتػدخؿ  إليػويعد التحكؿ المشار  ة العامة:المفيوم االقتصادي لمموازن -ك 
الدكلػػة المباشػػر فػػي النشػػاط االقتصػػادم لغػػرض تحفيػػز االقتصػػاد القػػكمي برفػػع معػػدالت النمػػك 

                                                           
( ؼعِ مثد اىنوسٌٝ  ظويً٘  ٍٗؽَود خاىود اىَٖواْٜٝ "اىَ٘اشّوح اىااٍوح ىيدٗىوح توِٞ اإلمودار ٗاىرْاٞور ٗاىسقاتوح" , رزاظوح ٍٞداّٞوح ىيَ٘اشّوح 1)

 , 23-28ص  -ص, 84,7113, ميٞووح اإلرازج ٗاالقرظووار,  اىعاٍاووح اىَعرْظووسٝح , اىاووساق, ع  يغهةةخاإلدازحٔاالتزاةةبد اىاساقٞووح ,

 .http://search.mandumah.com/Record/420933 ٍعرسظع ٍِ
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التػي بكاسػطتيا يكػبح جمػاح التضػػخـ  األداةالمكازنػة  كأصػبحتكتحقيػؽ االسػتقرار االقتصػادم 
 لتخطيط عمى المستكل القكمي.الكساد االقتصادم كىي كسيمة لدعـ ا أك

عمى ما سبؽ يمكف الخمكص إلػى أف المكازنػة العامػة ىػي عبػارة عػف برنػامج مػالي عػف  كبناءن 
لتحقيػؽ أىػداؼ محػددة كذلػؾ فػي إطػار الخطػة العامػة لمتنميػة غالبا ما تككف سػنة مقبمة  فترة مالية

ىي تقػدير مسػبؽ السػتخدامات  االقتصادية كاالجتماعية كطبقا لمسياسة العامة لمدكلة كبمعنى أدؽ
كمػػػػكارد تمػػػػؾ المكازنػػػػة عػػػػف فتػػػػرة مقبمػػػػة حيػػػػث أنػػػػو لممكازنػػػػة العامػػػػة جػػػػانبيف كىمػػػػا االسػػػػتخدامات 

 .  (2))المصركفات( كالمكارد )اإليرادات(

  .إعذاد ادلىازَاخ انعايحيف سانُة احلذَثح األجتاهاخ واالًا: ثاَُ
إدارية منظمػة ترتكػز عمػى ثبلثػة محػاكر رسيسػية يرل الباحث أف عممية إعداد المكازنة كعممية 

تبدأ بالتخطيط ثـ التنفيذ كتنتيي بالرقابة, كالتي تعتبر في ما بينيا منظكمة متكاممة لمتابعة كتقييـ 
ف التػػكازف بػػيف ىػػذه العناصػػر مػػف األىػػداؼ األساسػػية لنجػػاح المكازنػػة فػػي القيػػاـ بػػدكرىا ا  األداء, ك 

الثبلثػػػة جػػػاء تطػػػكر أسػػػاليب إعػػػداد المكازنػػػة كتعػػػدد أنكاعيػػػا  المطمػػػكب, كبنػػػاء عمػػػى ىػػػذه المحػػػاكر
 كأشكاليا بحيث يركز كؿ نكع عمى أحد ىذه المحاكر مع عدـ إىماؿ المحكريف انخريف.

مكازنػة البػرامج ل ك الرقابػةالبنكد ل كعميو ظيرت ثبلثة أنكاع رسيسية لممكازنة العامة كىي مكازنة 
كباقي األساليب كاألشػكاؿ األخػرل التػي اشػتقت منيػا أك تعتبػر كاألداء كمكازنة التخطيط كالبرمجة 

التطػػكر الطبيعػػي ليػػا كيمكػػف تكضػػيح بكاعػػث كاتجاىػػات التطػػكر فػػي المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة عبػػر 
 : (2)العديد مف الدكافع أىميا

المكازنػة أك تػتبلـز مػع مراحميػا  إعػدادالتركيز عمى الجكانب التخطيطية كالقرارية التي تسػبؽ   -1
 ألكلى كاعتبار ىذه الجكانب جزءان أصيبلن في عممية المكازنة.ا
التركيز عمى جانب المسؤكلية كتحديدىا كالتقرير عنيا في الـ ا رحؿ المختمفة لممكازنة بحيث  -7

 تتمحكر عممية المكازنة حكؿ كحدة قرارية معينة أك نشاط معيف.
 اإليػراداتمكمػات التحميميػة عػف تطكير النظاـ المحاسبي الحككمي بحيػث يػكفر البيانػات كالمع -7

 امج كاألنشطة التي تقكـ بيا.ر الكحدات كالب أداءكالمصركفات التي تمكف مف تقييـ 
 المكازنة ككساسؿ المتابعة كالرقابة عمى تنفيذىا. إعدادتطكير أساليب القياس كأسس   -4
عاكنػػة تطػػكير التقػػارير مػػف حيػػث الشػػكؿ كالمحتػػكل كالتكقيػػت بحيػػث تكػػكف أكثػػر فعاليػػة فػػي م -1

 كمساعدة مستخدمي تمؾ التقارير.

                                                           
, 7118, 117, ع 78, ٍظوس, ض  يغهةخانزًُٛةخاإلدازٚةخمازً ٍؽَ٘ر ٍؽَد ٍؽَد, " اىرخطٞؾ اىَاىٜ ٗاىَ٘اشّح اىااٍح ىيدٗه" ,  (1)

    http://search.mandumah.com/Record/95756ٍعرسظع ٍِ  , 72ص 

 .112ص ٍسظع ظثق ذمسٓؼعِ مثد اىنسٌٝ  ظيً٘  ٍٗؽَد خاىد اىَٖاْٜٝ, (7)
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كعميػو يمكػػف اسػػتعراض أىػػـ التكجيػات الحديثػػة فػػي إعػػداد المكازنػات العامػػة كأسػػاليب إعػػدادىا 
تبعا لمتطكر التاريخي في الفكر المحاسبي كتبعا لتعدد التكجيات كالمنطمقػات الفكريػة التػي ناقشػت 

 :(2)المكضكع عمى النحك التالي
 :(9)واألداءموازنة البرام   -7

لقد ظيرت الحاجة إلى االنتقاؿ مف مكازنػة البنػكد التقميديػة إلػى مكازنػة البػرامج كاألداء بصػكرة 
ف ىػذه المكازنػة ترتكػز عمػى  متكاسمة مع الحاجة إلى ضركرة إدخاؿ األساليب العممية لػئلدارة لػذا فػ

 النقاط التالية: 
ليشػػػػمؿ اسػػػػتخداـ محاسػػػػبة التكػػػػاليؼ  تعػػػػديؿ النظػػػػاـ المحاسػػػػبي كأحػػػػد أدكات اإلدارة الماليػػػػة -

 كعنصر رسيسي ترتكز عميو ىذه المكازنة.
 تحديد كساسؿ لقياس األداء مثؿ معدالت األداء كالنسب المسكية  -

 وتتصف ىذه الموازنة بالخصائص التالية:
تيتـ بتحديد البرامج كاألنشطة التي يناط بيا تنفيذ أىداؼ معينة كبالتالي تحديد نطاؽ القيػاس  -أ 

لي عمى أساس ىذه البرامج كاألنشطة الفرعية المتصمة بيا كييدؼ القياس المالي ىنا إلى الما
تحديػػػد تكمفػػػة كػػػؿ برنػػػامج عمػػػى حػػػدة. كبالتػػػالي تظيػػػر المكازنػػػة السػػػنكية مؤلفػػػة مػػػف عػػػدد مػػػف 

يراداتيا.  البرامج مف حيث أعباسيا كا 
 حككمة.تصنيؼ المكازنة عمى أساس كظيفي, أم حسب الكظاسؼ التي تقـك بيا ال -ب 
 تطبيؽ قاعدة السنكية عمى مكازنة البرامج كاألداء. -ج 
المشػػػػرفكف عمػػػػى إعػػػػداد ىػػػػذه المكازنػػػػة ينبغػػػػي أف يكػػػػكف متخصصػػػػيف بعمػػػػـك اإلدارة الحديثػػػػة  -د 

 كمحاسبة التكمفة.
 :(3)موازنة التخطيط والبرام  -2

 تيػػدؼ فكػػرة ىػػذه المكازنػػة بشػػكؿ رسيسػػي إلػػى تحسػػيف كترشػػيد عمميػػة اتخػػاذ القػػرار فيمػػا يتعمػػؽ
بأنيػػػا )أداة  ت أيضػػػاكعرفػػػ بأفضػػػؿ الطػػػرؽ كالتكزيػػػع كاالسػػػتخداـ لئلمكانيػػػات المتػػػكفرة لػػػدل الدكلػػػة

تخطيط ككسيمة التخاذ القرارات التي تتعمؽ بالمفاضمة بػيف البػرامج البديمػة البلزمػة لتحقيػؽ أىػداؼ 
الحككميػة معينة أك تعديؿ تمؾ األىداؼ إلى تبرير قػرارات المخطػط كتنظػر إلػى البػرامج كاألنشػطة 

عمػػى أنيػػا مجػػرد كسػػاسؿ تيػػدؼ إلػػى تحكيػػؿ المػػكارد العامػػة لمدكلػػة أك عكامػػؿ اإلنتػػاج إلػػى منتجػػات 
 نياسية.

 عمى ما يمي: الموازنات من النوع ىذا ويرتكز
 االعتبارات طكيمة األجؿ. -أ 

                                                           
يغهةةخانيةةس٘نهعهةةٕواالتزاةةبدٚخ",  7113-7117ّعووٌ مثوود ميٞوو٘ٛ, "رزاظووح ٗذؽيٞووو ٕٞنووو اىَ٘اشّووح اىااٍووح ىدٗىووح اىاووساق ٍووِ  (1)

 .718-711ص: -, ص7112ظاٍاح اىن٘فح, اىاساق, ,  17اإلطداز:  7, اىَعيد: ٔاإلدازٚخ

 .7111( ذؽ٘ىد رٗىح فيعطِٞ ٍِ ٍ٘اشّح اىثْ٘ر إىٚ ٍ٘اشّح اىثساٍط ٗااراء فٜ اىااً 7)

 .718-711ص: -, ص ٍسظع ظثق ذمسّٓعٌ مثد ميٞ٘ٛ,  (7)
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 تحميؿ أنظمة الكمفة كالمنافع.  -ب 
 بياف البداسؿ المحتممة المتعمقة بتخصيص المكارد. -ج 

 :(2)الصفريةالموازنة  -3
ىػي المكازنػة التػػي تقػكـ عمػى أسػػاس البدايػة مػف الصػػفر, كتعػرؼ عمػى أنيػػا ) نظػاـ يفتػػرض 
عػػػدـ كجػػػكد أم نفقػػػات أك خػػػدمات فػػػي البدايػػػة مػػػف اجػػػؿ الحصػػػكؿ عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف النتػػػاسج أك 

ار أك المخرجات مع األخذ باالعتبار الحد األدنى لمكمفة كتقييـ مدة فاعمية اإلنفاؽ كفقان ليذا االعتب
ىي ذلؾ النكع مف المكازنات الذم يتـ بمكجبو إغفاؿ البرامج السابقة في بداية كؿ فترة مالية حتى 
مراجعة كؿ البرامج مف األساس أم مف الصفر ككضػع خطػة جديػدة لممخصصػات دكف أف يكػكف 

ادة ألم برنامج األفضمية عمى البرامج األخرل كتتمخص ىذه الطريقة بقياـ كؿ كحػدة تنظيميػة ب عػ
تقديـ كافة مشاريعيا كما يرد فييا مف برامج كأنشطة عمى أساس مقارنة الفاسدة المتحققة مع الكمفة 

عمػػػى حػػػؿ المشػػػاكؿ التػػػي تػػػكاجييـ مػػػف خػػػبلؿ  كالمسػػػسكليف المتحققػػػة, كىػػػي بػػػذلؾ تسػػػاعد المػػػدراء
 تزكيدىـ ببيانات الكمفة التاريخية كمقاييس األداء كمقارنة األنشطة المتشابية.

 :(9)الموازنة التعاقدية  -4
تعنػػي المكازنػػة التعاقديػػة إعػػداد المكازنػػة العامػػة عمػػى أسػػاس نظػػاـ العقػػكد أك الصػػفقات بػػيف 

تمثمت في إعػادة تشػكيؿ المكازنػة العامػة عمػى أنيػا نظػاـ عقػد صػفقات جية منفذة كالحككمة حيث 
كبرامجيػػػا المسػػػتقبمية أمػػػاـ بػػػيف جيػػػة منفػػػذه كالحككمػػػة بمعنػػػى أف تقػػػـك الحككمػػػة بطػػػرح مشػػػاريعيا 

الجميع )قطاع خاص ك قطاع عاـ( بغرض الفػكز بمتعاقػديف ينفػذكف تمػؾ المشػاريع كالبػرامج بأقػؿ 
تكمفة ممكنة كفي الكقت المناسب شريطة أف تحقػؽ تمػؾ البػرامج كالمشػاريع األىػداؼ المخطػط ليػا 

 كالتػػػي 2996النيكزلنديػػػة عػػػاـ كقػػد كػػػاف أكؿ محاكلػػػة لتطبيػػؽ المكازنػػػة التعاقديػػػة فػػػي كزارة الماليػػة 
ساعدت في تقديـ حمكؿ جذرية لمعديػد مػف المشػاكؿ التػي كانػت تكاجػو اإلدارات الحككميػة كعممػت 
عمػى إعػػادة صػياغة طػػرؽ إعػداد المكازنػػة العامػة بشػػكؿ سػاعد فػػي ربػط المكازنػػة بػالخطط التنمكيػػة 

بكفػاءة كاقتصػادية كفاعميػة أدت الخماسية لمدكلة مما سػاىـ فػي تنفيػذ البػرامج كالمشػاريع الحككميػة 
 إلى تكصيؿ المخرجات المتكخاة إلي المكظفيف كرشدت اإلنفاؽ العامة.

 .ُكهُح ادلىازَح انعايحعاطر ذلادلًُىرج انًا: ثانث

تتشػػػكؿ ىيكميػػػة المكازنػػػة العامػػػة لمدكلػػػة مػػػف جنػػػاحيف ىمػػػا اإليػػػرادات العامػػػة كالنفقػػػات العامػػػة 
كبمعنػػػى آخػػػر المػػػكارد كاالسػػػتخدامات لجميػػػع أكجػػػو نشػػػاط الدكلػػػة التػػػي يقػػػـك بيػػػا كػػػؿ مػػػف الجيػػػاز 
اإلدارم ككحػػػدات اإلدارة المحميػػػة كالييسػػػات العامػػػة كصػػػناديؽ التمكيػػػؿ ذات الطػػػابع الخػػػدمي العػػػاـ 

 : مف كؿ مفبشكؿ عاـ تككف تىيكمية المكازنة العامة لمدكلة ف ف تالي كبال
                                                           

 .718-711ص: -, ص ٍسظع ظثق ذمسّٓعٌ مثد ميٞ٘ٛ, " (1)

يغهةةخاهٛةةخثيةةدادنهعهةةٕواالتزاةةبدٚخاىرااقدٝووح أراج ىيرَْٞووح فووٜ دووو ّوودزج اىَوو٘ازر االقرظووارٝح" ّوواظٜ  وواٝة اىسموواتٜ, " اىَ٘اشّووح ( 7)

 .727, ص7113, اىادر اىصاّٜ ٗاىخَعُ٘, تادار, اىاساق, انغبيعخ
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 انفظم انثاٍَ: احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

  كتتمثؿ في جميع اإليرادات الحككميػة مثػؿ الضػراسب كصػافي األربػاح  :العامةالموازنة موارد
 التحكيمية كالدعـ كالتمكيؿ المحمي كاألجنبي.

 :كتتمثػػؿ فػػي جميػػع النفقػػات الحككميػػة مثػػؿ الركاتػػب كاألجػػكر  اسااتخدامات الموازنااة العامااة
 كالنفقات التشغيمية كالرأسمالية كالتحكيمية.

كعميػػو فػػ ف تركيػػز الباحػػث سػػكؼ يتجػػاكز ضػػبط كتخطػػيط المصػػركفات العامػػة كينصػػب عمػػى 
 اسػػتخدامات المكازنػػة بشػػكؿ عػػاـ بمػػا فييػػا النفقػػات التحكيميػػة المتعمقػػة بسػػداد القػػركض كالرأسػػمالية

 المتعمقة بتكريد األصكؿ.
فػػي ضػػكء  (2)كفيمػػا يمػػي نمػػكذج افتراضػػي لييكػػؿ متكامػػؿ لتبكيػػب اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة

 :المستجدات المعاصرة في محاسبة القطاع العاـ

انجٛبٌ

يٕاشَخ

انغٓبش

اإلداز٘

يٕاشَخ

اإلدازح

انًؾهٛخ

يٕاشَخ

انٓٛئبد

ان ديٛخ

انًاسٔ بد:

ٗذا٘ٝؼاخ اىااٍيِٞ.ااظ٘ز انجبةا ٔل:

 ساء اىعيع ٗاىخدٍاخ.انجبةانضبَٙ:

اىا٘امد.انجبةانضبنش:

اىدمٌ ٗاىَْػ ٗاىَصاٝا االظرَامٞح.انجبةانساثع:

.اىَظسٗفاخ ااخسٙانجبةان بيط:

 ساء ااط٘ه  ٞس اىاارٝح )االظرصَازاخ(انجبةانعبدض:

   

   عًهخانًاسٔ بد

ااط٘ه اىَاىٞح اىَؽيٞح ٗااظْثٞح.ؼٞاشج انجبةانعبثع:

اىقسٗع اىَؽيٞح ٗااظْثٞح.ظدارانجبةانضبيٍ:

   

   ئعًبنٙاالظز دايبد

 الباحث المصدر : من إعداد
 (9شكل رقم )

 ىيكل استخدامات الموازنة العامة

الييسػات أف ىيكؿ المكازنة العامة لمدكلة ال يشتمؿ كال يغطػي مكازنػات إلى  كىنا يشير الباحث
االقتصادية كصناديؽ التمكيػؿ ذات الطػابع االقتصػادم حيػث يعػد بشػأنيا مكازنػات مسػتقمة ككػذلؾ 

العامة لمدكلة عمػى  بالنسبة لشركات قطاع األعماؿ العاـ كالتي تقتصر العبلقة بينيا كبيف المكازنة
 .(2)يا مف نصيب الدكلة في أرباح تمؾ الشركات أك أعباس المكازنة العامةإلى  ما يؤكؿ

جانػػب اإلنفػػاؽ التصػػرفات الماليػػة فػػي يقصػػد باسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة ىػػك كعميػػو فػػ ف مػػا 
كالذم يعبر عف مجمكع النفقات التي تقػـك الدكلػة ب نفاقيػا فػي شػكؿ العاـ لمدكلة العاـ مف المكازنة 

                                                           
ظاٍاوح اىقوإسج,  "انًدلم ٙانًؾبظجخانؾكٕيٛخٔانإيٛخ"ٍِ امدار اىثاؼس  تاالمرَار ميٚ  ظٞد أؼَد مثد اىااؽٜ ٗفخسُٗ ,  (1)

 .21, ص 7113ميٞح اىرعازج, 

, ص 7118, 117, ع 78" , اىرَْٞوح اإلرازٝوح , ٍظوس, ض انز عةٛقانًةبنٙٔانًٕاشَةخانعبيةخنهةدٔلمازً ٍؽَ٘ر ٍؽَد ٍؽَود, " (7)

 .http://search.mandumah.com/Record/95756 .ٍعرسظع ٍِ 72
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 انفظم انثاٍَ: احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

الػذم تنظمػو كمية مف الماؿ خبلؿ فتػرة زمنيػة معينػة بيػدؼ إشػباع حاجػات عامػة معينػة لممجتمػع 
كتحظى استخدامات المكازنة العامة باىتماـ رسمي كشعبي كبير ككنيا تمثؿ فمسػفة  ,(2)ىذه الدكلة

الدكلة في التصرؼ في الماؿ العاـ بمػا لػو مػف قدسػية كحرمػة جعمػت الدكلػة كالػرأم العػاـ مطػالبيف 
مى تنفيذىا مػف أجػؿ باالشتراؾ  كممارسة دكرىـ في تخطيط استخدامات المكازنة العامة كالرقابة ع

  .ضماف نزاىة اإلدارة العامة كمصداقيتيا في السعي نحك رفعة المجتمع كتنمية مكارده

 .استخذاياخ ادلىازَح انعايحورلاتح ختطُط  تطىراخ: اً راتع
مف الصعب فصؿ تخطيط استخدامات المكازنة العامة لمدكلة عف رقابتيا حيث اف كػؿ منيمػا 

كقػد تعامػؿ الباحػث  كقد دأبت البحكث كالمقاالت العممية عمى اسػتخداميما مػرتبطيف مكمبل لآلخر
سػػػكؼ يجػػػرم تفصػػػيميما عمػػػى  غيػػػر تػػػابع لمبحػػػث كألغػػػراض البحػػػثمعيمػػػا مجتمعػػػيف بكصػػػفيما مت

 النحك التالي:
 ختطُط استخذاياخ ادلىازَح انعايح -7

  :استخدامات الموازنة العامةمفيوم تخطيط  0.0
تحديد االحتياجات المستقبمية مف المكضكع الذم يتـ التخطيط لو كيككف عمكما التخطيط ىك 

 والتقريػػر مسػػبقان بمػػا يجػػب عممػػ بحيػػث يػػتـ (2)ىػػذا التحديػػد عػػف الفتػػرة التػػي يػػتـ التخطػػيط مػػف أجميػػا
طبيعة كاتجاىات ما يحدث مف  يالتحكـ كالتأثير فإلى  بيدؼ وككيؼ يتـ كمتى كمف الذل يقـك ب

  .يتـ بصكرة مستمرةما كىك  ,تغيرات بالمنشأة

تحػدد  يفالتخطيط االسػتراتيج كظيفيكتخطيط  استراتيجيتخطيط إلى  كيمكف تقسيـ التخطيط
األىػػداؼ عمػػى  هيمكػػف بمكجبيػػا تحقيػػؽ ىػػذ يكالكيفيػػة التػػ ,إدارة المنشػػأة األىػػداؼ العامػػة ليػػا وفيػػ

 يفيستيدؼ تحقيؽ كفاءة أعمى ف يضكء المكارد المتاحة حاليا كفى المستقبؿ أما التخطيط الكظيف
قكاعػد إلػى  عمػى تنبػؤات تسػتند ينطػكم االسػتراتيجيالكظيفية كيبلحظ أف التخطػيط  يبعض النكاح

 .المستقبؿ في االقتصاديةكأسس لما ستككف عمية األحداث 

ىػػذا كيػػرل الباحػػث أف تخطػػيط اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة يبػػدأ بعػػدما تحػػدد القيػػادة السياسػػية 
االقتصػػػػادية التػػػي ترغػػػػب فػػػي تحقيقيػػػػا فيػػػػتـ صػػػياغة كشػػػػرح اليػػػداؼ العمميػػػػة كالكسػػػػاسؿ  األىػػػداؼ

نشػػاء مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ لفتػػرة زمنيػػة معينػػة كتحديػػد مقػػاييس محػػددة  االسػػتراتيجية لتحقيقيػػا كا 
متاحػة لتحقيؽ ىذه األىداؼ كلتخطيط استخدامات المكازنة العامة البد مف التعرؼ عمػى المػكارد ال

 .يا تخصيصا أمثبلليتـ تخصيص
التخطػػيط نقطػػة البدايػػة التػػي تنطمػػؽ منيػػا اإلدارة العامػػة نحػػك تحقيػػؽ كفػػي القطػػاع العػػاـ يمثػػؿ 

 مثػػػؿ اتخػػػاذ القػػػرارات كالتنظػػػيـ كالتنسػػػيؽ كالتكجيػػػو أىػػػدافيا كتبنػػػي عميػػػو جميػػػع الكظػػػاسؼ األخػػػرل

                                                           
 .127, ص7111", اىداز اىعاٍاٞح, اإلظنْدزٝح, ٍظس  انعبيخاتزابدٚبدانًبنٛخمثد اىَطية مثد اىؽَٞد, "  (1)

 .72, ص ٍسظع ظثق ذمسٓ(مازً ٍؽَ٘ر ٍؽَد ٍؽَد, 7)
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 انفظم انثاٍَ: احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

ف التخطػػيط الجيػػد يقمػػؿ مػػف  عنصػػر الحػػظ كالحػػدس كالمتابعػػة كالتقػػكيـ كتػػدريب العػػامميف كغيرىػػا كا 
 كالتخميف كيمَكف اإلدارييف مف تكقع المشاكؿ قبؿ كقكعيا فيحكؿ دكف كقكعيا.

كفيمػػػا يمػػػي الشػػػكؿ التػػػالي يكضػػػح العبلقػػػة بػػػيف القػػػرار السياسػػػي كتخطػػػيط كرقابػػػة اسػػػتخدامات 
 :(2)المكازنة العامة

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث المصدر :  من إعداد
 (3شكل رقم )

 الموازنة العامة لمدولة استخداماتالعالقة بين القرار السياسي وتخطيط ورقابة 

                                                           
ظوواٞد ٍظووطاٚ, " اىسقاتووح اىخازظٞووح ميووٚ ذْاٞوور اىَ٘اشّووح اىااٍووح فووٜ رٗىووح اىن٘ٝوود فووٜ دووو  تاالمرَووار ميووٚ :  ٍووِ اموودار اىثاؼووس  (1)

 وووووووثنح االّرسّووووووود   ٍعووووووورسظع ٍوووووووِ  " تووووووودُٗ ظوووووووْح ّشوووووووس ,االذعإووووووواخ اىؽدٝصوووووووح ىيَ٘اشّوووووووح ٗاىسقاتوووووووح اىؽنٍ٘ٞوووووووح 

:http://search.mandumah.com/Record/51382. 

 القرار السياسي
 

وضع استراتيجيات مالية 
 -اقتصادية  –

 اجتماعية

 الخطة
تخصيص الموارد لتحقيق 

األىداف االقتصادية والمالية 
واالجتماعية لخطة طويمة 

 األجل وقصيرة األجل

 الموازنة

 برام  ، أنشطة-
 خدمات ، مشروعات-
 نفقات، التمويل-

 القطاعات االقتصادية

 تنفيذ الموازنة
 الجياز اإلداري.-
 القطاع العام.-
 القطاع المشترك.-

 أجيزة الرقابة

 أثناء تنفيذ الموازنة.-
 النتائ  النيائية.-
 تقييم األداء.-
 تقييم الفعالية.-
 تقديم المقترحات-

 معلومات مرشدة
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 انفظم انثاٍَ: احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

الػػدكؿ كأصػػبحت  أكالشػػركات  أكلقػػد أصػػبح لممعمكمػػات دكرا كأىميػػة كبيػػرة سػػكاء بػػيف األفػػراد ك 
المعمكمات ىي المحرؾ الرسيسي لتطكر فاعمية أم شػركة أك منظمػة سػكاء كانػت خاصػة أك عامػة 
بمػػػا تػػػكفره مػػػف مسػػػاعدة إدارات تمػػػؾ الشػػػركات أك المنظمػػػات فػػػي صػػػناعة كاتخػػػاذ القػػػرارات أك فػػػي 

المػالي كمػف ىنػا تبػرز أىميػة تبنػي األسػاليب الحديثػة فػي اإلفصػاح  (2)التخطيط كالبحػث كالتطػكير
كتػػكفير بيانػػات كتقػػارير ماليػػة متعػػارؼ  اإللكتركنػػيفػػي القطػػاع العػػاـ كالتػػي مػػف أىميػػا اإلفصػػاح 

كالتػي تكجػو اىتماميػا نحػك  IPSASsعمييا باالرتكاز لمعايير المحاسبة الدكلية فػي القطػاع العػاـ 
يا بالكيفيػة عمييػا كاستعراضػ وحصكل لصعكبةتكفير المعمكمات المالية لمفسات العامة مف الجميكر 

كالتكقيػػت المناسػػبيف رغػػـ حقػػو المنشػػكد فػػي ذلػػؾ ليسػػاىـ بػػدكر إيجػػابي كفعػػاؿ فػػي تخطػػيط كرقابػػة 
 .استخدامات المكازنة العامة

فالتخطيط في جكىره ىك نظرة حقيقية لما ىك متكقع  كلقد تعددت التعريفػات المتعمقػة بػو تبعػا 
ات التخطػػػيط أنػػػو لعمميػػػة رسػػػـ صػػػكرة لممػػػداخؿ المرتبطػػػة بمنيجيػػػات المعػػػرفيف كمػػػف أبػػػرز تعريفػػػ

لممستقبؿ مف خبلؿ استقراء الكضع الراىف ل كقد عرفو آخر بأنو  عمميػة يػتـ فييػا تحديػد األىػداؼ 
 ككضع االستراتيجيات كتكضيح المياـ ككضع جدكلة زمنية لتحقيؽ ىذه األىداؼل.

فػي إعػداد مجمكعػة كبالتالي ف ف الباحث يرل بأف تخطػيط اسػتخدامات المكازنػة العامػة يتمثػؿ 
مف الخطكات كاإلجراءات المتسمسمة لتحقيؽ األىداؼ العامة المحددة ضمف خطػة المكازنػة العامػة 
لمدكلػػػة بحيػػػث تظيػػػر األىػػػداؼ كالنتػػػاسج المخططػػػة كالتػػػي ترغػػػب الدكلػػػة فػػػي تحقيقيػػػا مػػػف خػػػبلؿ 

مػف القػرار السياسػي استخدامات المكازنة العامة كجميع المياـ كاألدكار المرتبطة بيا كالتي قد تبػدأ 
المتعمؽ ب طبلؽ شرارة البدء لكضع مسكدة مشركع المكازنة العامة بعد تحميؿ نتاسج المكازنة العامة 
لمعاـ السابؽ كحصر انحرافاتيػا كتحميميػا كتسػتمر مرحمػة التخطػيط بػالتزامف مػع المراحػؿ المتعاقبػة 

قرار ك   تنفيذ المكازنة العامة لمدكلة.لعممية إعداد كا 
 : تبويب استخدامات الموازنة العامةأسس  0.9

يعتبػػر التبكيػػب مػػف أكثػػر أنػػكاع عمميػػات تشػػغيؿ البيانػػات انتشػػارا فػػي المحاسػػبة كىػػك يعنػػي 
تصػػنيؼ البيانػػات المتجمعػػة فػػي فسػػات كمجمكعػػات متجانسػػة كمترابطػػة بحيػػث تأخػػذ شػػكبل كاضػػحا 

التػػي تعبػػر عػف نشػػاط معػػيف كدقيقػا كيتضػػمف ذلػؾ التبكيػػب فػػرز البيانػات ذات الطبيعػػة الكاحػدة أك 
مػػف أنشػػطة الكحػػدة ثػػـ تحديػػد الحسػػابات الرسيسػػية كالفرعيػػة التػػي تتضػػمف المجمكعػػات المتجانسػػة 

 .(2)كالمترابطة مف تمؾ البيانات

                                                           
رزاظووح  –مسَٝووح ميووٜ مووادٌ اىعووٕ٘س, " اىاالقووح تووِٞ اىخظووامض اىْ٘مٞووح ىيَايٍ٘وواخ اىَؽاظووثٞح ٗق٘اموود اىؽ٘مَووح ىَعيووط اإلرازج  (1)

 .117, ص : 7111, اىاساق, 21, اىعْح اىساتاح ٗاىصالشُ٘, ع يغهخاإلدازحٔاالتزابد, "ذؽيٞيٞح

 .88, ص 7113, ظٞد أؼَد مثد اىااؽٜ ٗفخسُٗ  (7)
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 انفظم انثاٍَ: احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

الجيػػة  خمفيػػة بػػاختبلؼ العامػػة النفقػػات األسػػس المسػػتخدمة فػػي تبكيػػب كتتعػػدد تختمػػؼىػػذا ك 
فاليػػدؼ األساسػػي مػػف اسػػتخداـ أسػػاس أك  تحقيقػػو فػػي رغػػبت الػػذم كاليػػدؼ الراغبػػة فػػي التصػػنيؼ

أكثر مف ىذه األسس ىك تكفير أنكاع معينة مف البيانات البلزمة إلعداد كتخطيط المكازنػة العامػة 
 كالرقابة عمى تنفيذىا.

 : (0)ومن أكثر أسس التبويب شيوعا ما يمي
 لغرض من النفقة )التبويب النوعي(التبويب عمى أساس ا : 

يقكـ ىذا التبكيب عمى أساس الغرض مف النفقة كما إذا كاف يتـ الحصكؿ فػي مقابميػا عمػى 
خػػدمات أك سػػمع بحيػػث تجمػػع المصػػركفات ذات النػػكع كالطبيعػػة الكاحػػدة فػػي مجمكعػػات متجانسػػة 

إلػى  كمسػتمزمات سػمعية كمسػتمزمات خدميػة أجػكررسيسية كفرعية كبذلؾ يمكف تقسػيـ المصػركفات 
أجػػػكر نقديػػػة كمزايػػػا عينيػػػة كتأمينػػػات إلػػػى  األجػػػكرغيػػر ذلػػػؾ مػػػف التقسػػػيمات كبمكجبػػػو يػػػتـ تقسػػػيـ 

 اجتماعية كىكذا لباقي النفقات.
إلػى  أبكاب ككػؿ بػابإلى  كعمى ىذا األساس تقسـ االستخدامات )المصركفات( في المكازنة

د عمى مستكل الكحػدات بشكؿ مكح أنكاععدة إلى  عدة بنكد كالبندإلى  عدة مجمكعات كالمجمكعة
 الحككمية المشمكلة في المكازنة العامة.

 : ومن فوائد ىذا التبويب
اتباع نظاـ مكحد لمحسابات تمتػـز بػو كافػة الكحػدات الحككميػة فػي تسػجيؿ مصػركفاتيا يمكػف  -

 مف تكفير البيانات البلزمة إلعداد تقديرات المكازنة كالتقارير الدكرية عمى أسس مكحدة.

المصػػركفات الرسيسػػية التػػي تشػػمميا المكازنػػة خػػبلؿ عػػدد مػػف السػػنكات الماليػػة كدراسػػة مقارنػػة  -
 التغيرات التي تطرأ عمى كؿ نكع مف أنكاع ىذه المصركفات.

مقارنة المصركفات الفعمية باالعتماد المخصص لئلنفاؽ عمى كؿ نكع مف المصركفات عمى  -
 عتماد.مدار سنة المكازنة حتى يمكف مف تفادم التجاكز في اال

األغػػراض التػػي خصصػػت مػػف أجميػػا كالتقيػػد فػػي إلػػى  الرقابػػة عمػػى تكجيػػو االعتمػػادات أحكػػاـ -
 تنفيذ المكازنة بأنكاع المصركفات التي كردت بيا دكف االرتباط بأية نفقة لـ يدرج ليا اعتماد.

  اإلداريالتبويب عمى أساس التنظيم: 

العامة حسب التنظيـ اإلدارم لمنشاط  يقكـ ىذا التبكيب عمى أساس تقسيـ مصركفات المكازنة
فػركع كيشػير إلػى  الحككمي بحيث يػتـ تخصػيص قسػـ محػدد لكػؿ كزارة فػي المكازنػة العامػة كيقسػـ

فصػكؿ يشػير كػؿ منيػػا إلػى  إحػدل المصػالح الحككميػػة عمػى أف يقسػـ كػؿ فػرع بػػدكرهإلػى  كػؿ فػرع
 بالنسبة لكؿ كحدة عمى حدا.لئلدارات كعمى ىذا األساس تظير المصركفات في المكازنة العامة 

                                                           
 .37-88ص   -, ص7113, يسععظج ذاسِمثد اىااؽٜ ٗفخسُٗ ,  ظٞد أؼَد (1)
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 انفظم انثاٍَ: احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

بيػػػاف االعتمػػػادات المخصصػػػة لمختمػػػؼ إلػػػى  كيػػػؤدم تبكيػػػب المصػػػركفات عمػػػى ىػػػذا األسػػػاس
 الكحدات الحككمية في المكازنة.
 ومن فوائد ىذا التبويب:

( خػػبلؿ إداريػػةكحػػدة –مصػػمحة  –مقارنػػة االعتمػػادات المخصصػػة لكػػؿ كحػػدة حككميػػة )كزارة  -
المتتالية كدراسة التغيرات التي تطرأ عمى ىذه االعتمادات في ضكء عدد مف السنكات المالية 

 ما تؤديو الكحدة مف خدمات.

إمكانيػػػة دراسػػػة التقػػػديرات المقترحػػػة لكػػػؿ كحػػػدة مػػػف الكحػػػدات الحككميػػػة عمػػػى ضػػػكء بػػػرامج  -
المشػػػػػػركعات التػػػػػػي تقػػػػػػـك بتنفيػػػػػػذىا )البػػػػػػرامج  أكالخػػػػػػدمات المقػػػػػػررة ليػػػػػػا )البػػػػػػرامج الجاريػػػػػػة( 

 االستثمارية(.

العػػاـ عمػػى أسػػاس أف ىػػذه  اإلنفػػاؽتحديػػد مسػػسكلية كػػؿ كحػػدة مػػف الكحػػدات الحككميػػة عمػػى  -
الكحػػػػػدات تشػػػػػارؾ فػػػػػي كضػػػػػع تقػػػػػديرات المكازنػػػػػة الخاصػػػػػة بيػػػػػا كتحقيػػػػػؽ رقابػػػػػة فعالػػػػػة عمػػػػػى 

 المسسكليات المنكطة بيذه الكحدات.
  اإلداريةالتبويب عمى أساس الوظائف التي تؤدييا الوحدات: 

الحكػكمي حسػب الغػرض المباشػر لئلنفػاؽ أم  اإلنفػاؽيقكـ ىذا التبكيب عمى أساس تصػنيؼ 
سكاف كامف كدفاع كعدالػة  عمى أساس الكظاسؼ العامة التي تمارسيا الحككمة مف تعميـ كصحة كا 

.. إلػػخ  ككفقػػا ليػػذا التبكيػػػب يػػتـ تجميػػع المصػػركفات الخاصػػة بكافػػة الكحػػػدات .كزراعػػة كصػػناعة
ككػػؿ  اإلسػػكافأك  األمػػفالصػػحة أك  أككظيفػػة متجانسػػة كػػالتعميـ  أكتمػػارس نشػػاطان  التػػي اإلداريػػة

 األساسيالتعميمية كالتعميـ  اإلدارةأنشطة فرعية تتمثؿ في إلى  نشاط مف ىذه األنشطة يتـ تقسيمو
 كالتعميـ الثانكم كالتعميـ الجامعي كالتعميـ الميني كتعميـ الكبار كغيرىا.

 : بومن فوائد ىذا التبوي
 التي تتكالىا الدكلة. األنشطةالتعرؼ عمى مجمكعة االعتمادات لكؿ نشاط مف  -

مقارنة االعتمادات المخصصة لكؿ نشاط عمى حدا خبلؿ عدد مف السنكات المتتالية كدراسة  -
التغيػػرات التػػػي طػػػرأت عمػػػى االعتمػػػادات فػػػي ضػػػكء حجػػػـ النشػػػاط الػػػذم يػػػتـ تأديتػػػو مػػػف سػػػنة 

 ألخرل.

الحككمي الفعمي عمى كػؿ نشػاط مػف األنشػطة التػي تتكالىػا الدكلػة  اإلنفاؽالتعرؼ عمى قيمة  -
 كتحديد سمـ أكلكياتيا.

المحميػة  اإلدارةلكػؿ مػف كحػدات  اإلجمػالييعتبر ىذا التبكيب أساسػا مبلسمػا لتحميػؿ االعتمػاد  -
 .النشاط المختمفة أكجوعمى 
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 انفظم انثاٍَ: احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

 ة المصروفات )التبويب االقتصادي(التبويب عمى أساس طبيع: 

 : ما يميإلى  يتـ بمكجب ىذا التصنيؼ تقسيـ المصركفات حسب طبيعتيا
بصػػفة دكريػػة كمتكػررة كتسػػتنفذ منفعتيػػا  اإلداريػة: كىػػي الػػتف تنفقيػا الكحػػدة مصاروفات جاريااة -

خبلؿ فترات قصيرة ال تتجاكز السنة المالية الكاحدة في سبيؿ مباشػرة الكحػدة نشػاطيا العػادم 
 كتأدية الخدمات التي أنشأت مف أجميا.

 اإلداريػةكىي مصركفات عير دكرية كبيرة الحجـ نسبيا كتنفقيػا الكحػدة  مصروفات رأسمالية: -
اكثػػر مػػف سػػنة ماليػػة كاحػػدة كتتضػػمف إلػػى  ى خػػدمات تمتػػد منفعتيػػافػػي سػػبيؿ الحصػػكؿ عمػػ

إلػػػػى  االسػػػػتثمارم لتكػػػػكيف أصػػػػكؿ جديػػػػدة أك إضػػػػافة اإلنفػػػػاؽالمصػػػػركفات الرأسػػػػمالية قيمػػػػة 
 األصكؿ القاسمة في نفس السنة التي تعد فييا المكازنة.

جديػدة أك  كىي التي ال يترتب عمػى إنفاقيػا تكػكيف أصػكؿ المصروفات التحويمية الرأسمالية: -
األصػػػكؿ القاسمػػػة فػػػي نفػػػس السػػػنة التػػػي تعػػػد عتيػػػا المكازنػػػة كمػػػف أمثمتيػػػا سػػػداد إلػػػى  إضػػػافة

 القركض كاالستثمارات المالية.

 :ومن فوائد ىذا التبويب
 تقديـ بيانات مفيدة في تقييـ سياسات الحككمة مف قبؿ المكاطنيف كدافعي الضراسب. -

حجػػـ الخػػػدمات التػػي تقػػػدميا الحككمػػة لممػػػكاطنيف فػػػي إلػػػى  الجػػارم اإلنفػػػاؽمقػػدرا إلػػػى  يشػػير -
 .كاألمفكالعدالة  كاإلسكافمجاالت التعميـ كالصحة 

حجػػـ المشػػركعات االسػػتثمارية التػػي تقػػـك الدكلػػة إلػػى  االسػػتثمارم اإلنفػػاؽمقػػدار إلػػى  يشػػير -
 خطة التنمية االقتصادية كاالجتماعية.  أىداؼبتنفيذىا كالتي تساىـ في تحقيؽ 

حجـ أقساط الديكف المحمية كالخارجية التػي تقػـك إلى  مقدار التحكيبلت الرأسماليةإلى  يشير  -
 الدكلة بسدادىا خبلؿ سنة المكازنة.

  التبويب عمى أساس البرام: 

مجمكعػػة بػػرامج بحيػػث يخػػتص كػػؿ إلػػى  يقػػـك ىػػذا التبكيػػب عمػػى أسػػاس تقسػػيـ النشػػاط الكمػػي
مجمكعػة مػف المشػركعات إلػى  يتقسػـ كػؿ برنػامج أفأىػداؼ معينػة عمػى  أكبرنامج بتحقيؽ ىدؼ 

الكحػػدة أصػػبل  أنشػػأتالرسيسػػية أك المسػػاعدة التػػي  األنشػػطةكالعمػػاؿ التػػي يتضػػمنيا كػػؿ نشػػاط مػػف 
 لمباشرتيا.

 إداريػػةكعمػى ىػػذا األسػػاس يػتـ تحديػػد بػػرامج الخػػدمات )البػرامج الجاريػػة( التػػي تمتػـز كػػؿ كحػػدة 
كاتخػػػاذ بيانػػػات التكمفػػػة أساسػػػا لتحديػػػد االعتمػػػادات التػػػي  بتأديتيػػػا كتقػػػدير تكمفػػػة كػػػؿ ىػػػذه البػػػرامج

)البػرامج  اكينطبػؽ ذلػؾ عمػى المشػركعات التػي تقػـك تمػؾ الكحػدة بتنفيػذى اإلداريةتخصص لمكحدة 
 االستثمارية( خبلؿ سنة المكازنة.
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كيعتبر التبكيب عمى أساس البرامج تطكيرا لمتبكيب الكظيفي حيث ال يقتصر فقط عمى تحديد 
نمػػػاالنفقػػػة لكػػػؿ كظيفػػػة كلكػػػؿ كجػػػو مػػػف أكجػػػو نشػػػاطيا  يتسػػػع ليشػػػمؿ الػػػربط بػػػيف حػػػدكث النفقػػػة  كا 

 .إنفاقياالذم تحقؽ مف كراء  كاإلنجاز
 :ومن فوائد ىذا التبويب

 الذم تحقؽ مف كراسيا. كاإلنجازيشمؿ الربط بيف حدكث النفقة  -

 الكحدة كفقا لؤلىداؼ العامة لمدكلة. إنجازاتا لتقييـ يكفر أساسن  -

 لمدولة:خدامات الموازنة العامة أىمية تخطيط است 0.3
 إيجػػابييػػرل الباحػػث أف عمميػػة تخطػػيط اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة قػػد تػػنعكس بشػػكؿ 

 : كذلؾ مف خبلؿ ما يميكفاءة أداءه عمى القطاع العاـ كتزيد مف فعالية ك 
تمثؿ عممية تخطيط استخدامات المكازنة العامة خارطة طريؽ تكجو اإلدارة العامة كالعامميف   -

 فييا نحك االتجاه الصحيح.

تػػػكفير الكقػػػت كالجيػػػد مػػػف خػػػبلؿ تحميػػػؿ  عمػػػىيسػػػاعد تخطػػػيط اسػػػتخدامات المكازنػػػة العامػػػة  -
مرة كالمخػاطرة فػي اسػتخدامات المكازنػة االنحرافات في المكازنات السابقة كتقميػؿ ىػامش المغػا

 العامة القادمة كبالتالي يقمؿ مف حاالت الكقكع في أخطاء التقدير.

تكفر عممية تخطيط استخدامات المكازنة العامة لمدكلػة معػايير االحتكػاـ كاألسػس كالمرتكػزات  -
ة العشػػكاسية العمميػػة كالعمميػػة فػػي الحكػػـ عمػػى تبنػػي القػػرارات كتنفيػػذ الميػػاـ ممػػا يحػػد مػػف ظػػاىر 

كالتخبط كيسيؿ عمميات التعاكف بيف الجيػات التنفيذيػة بمػا يسػاىـ بفعاليػة فػي تسػييؿ عمميػة 
 التقكيـ كالمراقبة.

تزيػد عمميػػة تخطػػيط اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة لمدكلػة مػػف تحديػػد األكلكيػػات كالتركيػػز عمييػػا  -
فػػػاءة عمميػػػة اتخػػػاذ كتحديػػػد حػػػاالت اكتشػػػاؼ الفػػػرص الضػػػاسعة كالبديمػػػة ممػػػا يػػػنعكس عمػػػى ك

 القرارات ككفاءة استخداـ المكارد المتاحة كتكامميا.

 .مداخل تخطيط استخدامات الموازنة العامة لمدولة 0.4
التػي سػكؼ تتمقػى االعتمػادات  اإلداريػةتنطمؽ عممية تقدير النفقات العامة بداية مف الكحدات 

كمشػػاريعيا المختمفػػة كغالبػػا مػػا تتبػػع الكحػػدات الحككميػػة  كأنشػػطتياالماليػػة لصػػرفيا عمػػى برامجيػػا 
يػػػرل ك  (2)الطريقػػػة المباشػػػرة فػػػي تقػػػدير نفقاتيػػػا كذلػػػؾ عمػػػى أسػػػاس احتياجاتيػػػا المنتظػػػرة كتكاليفيػػػا

تػػتـ مػػف خػػبلؿ مػػدخميف رسيسػػيف  الباحػػث أف عمميػػة تخطػػيط اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة يمكػػف أف
 : كىما
 
 

                                                           
 .113, ص7114فسٝد ٍطٞس, " اىَؽاظثح اىؽنٍ٘ٞح" , ٍنرثح ففاق, فيعطِٞ,  (1)
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  اضيتخطيط استخدامات الموازنة عمى ضوء بيانات العام الم: 

كىػػك أسػػمكب تقميػػدم كشػػاسع حيػػث يػػتـ تقػػدير نفقػػات المكازنػػة العامػػة الحاليػػة كاسػػتخداماتيا فػػي 
 ضكء نتاسج المكازنػات السػابقة مػع تعػديؿ بنكدىػا اسػتجابة لتغيػرات الكاقػع كفػؽ متكسػطات حسػابي

 .قد تأخذ شكؿ الزيادة أك النقصاف
 في ضوء البرام  واألىداف القوميةخطيط استخدامات الموازنة ت: 

كالتػػي يػػتـ مػػف خبلليػػا تحديػػد األىػػداؼ القكميػػة لمحككمػػة كمػػف ثػػـ برمجػػة األىػػداؼ كاسػػتخداـ 
المفاضػمة بػػيف البػػرامج البديمػػة عمػػى أسػػاس تحميػؿ التكمفػػة كالعاسػػد كبالتػػالي تظيػػر تبكيبػػات المكازنػػة 

 بمكجب ىذا األسمكب إرساء قكاعد التخطيط االستراتيجي.االستثمارية كالتشغيمية كيتـ 
كيرل الباحث أنو ليس بالضركرة االعتماد عمى مدخؿ دكف انخر إذ باإلمكاف االعتماد عمػى 
ف مػدخؿ تخطػيط اسػتخدامات المكازنػة العامػة  المدخميف كلكف بنسػب متفاكتػة تعتمػد عمػى الحالػة كا 

يتكقع أف يؤدم نتاسجو ما لـ ينطمؽ مف تحميؿ بيانات العاـ في ضكء البرامج كاألىداؼ القكمية ال 
الماضي مما يعني تبني فعمي لمدخؿ تخطيط استخدامات المكازنة العامة بناءن عمى نتاسج كبيانات 

 العاـ الماضي.
كبمعنػػى آخػػر كػػؿ مػػف المػػدخميف يكمػػؿ بعضػػيما انخػػر كيػػرل الباحػػث أيضػػان أف تبنػػي معػػايير 

مػػػف شػػػأنو المسػػػاىمة بفاعميػػػة فػػػي تػػػكفير مػػػدخؿ  IPSASsقطػػػاع العػػػاـ المحاسػػػبة الدكليػػػة فػػػي ال
متكامؿ كتفصيمي دقيؽ حكؿ نتاسج أعماؿ كبيانات العاـ الماضي مف خبلؿ مػا يقدمػو مػف بيانػات 
يضػاحات ماليػة متممػة ليػا كىػك األكثػر انسػجاما مػع  مالية تحتػكم عمػى قػكاسـ ماليػة كمبلحظػات كا 

البػرامج كاألىػداؼ المكازنة العامة كىك تخطيطيا فػي ضػكء المدخؿ العصرم لتخطيط استخدامات 
 .القكمية

 IPSASsأنػػػػو كبتبنػػػػي معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػة فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ إلػػػػى  كيخمػػػػص الباحػػػػث
يستطيع المخطط المالي الحككمي كبكؿ أريحية مف تخطيط استخدامات المكازنة العامة كبأم مػف 

 ئدامبػػ مراعػػاة مبػػادئ التخطػػيط الفعػػاؿ كالتػػي مػػف أىميػػاالمػػدخميف المعتبػػريف أك كبلىمػػا معػػا مػػع 
الفاعمػػػة لكػػػؿ  المشػػػاركةك العكامػػػؿ المعينػػػة كالعكامػػػؿ المعيقػػػة كتحميػػػؿ  اإللمػػػاـ بالبيسػػػةك  إدراؾ الػػػذات

دارتوك  الشراسح المعنية  .تنظيـ الكقت كا 

 .استخذاياخ ادلىازَح انعايحرلاتح  -2
 :ستخدامات الموازنة العامة لمدولةضوابط اأىداف و  9.0

يمكػػػف حصػػػر ضػػػكابط اإلنفػػػاؽ العػػػاـ فػػػي ضػػػابطيف أساسػػػيف كىمػػػا ضػػػابط المنفعػػػة كضػػػابط 
كيقصػػد بضػػابط المنفعػػة كجػػكب تحقيػػؽ المنفعػػة العامػػة ألكبػػر قػػدر مػػػف  (2)االقتصػػاد فػػي اإلنفػػاؽ

                                                           
 . 727-721ص  -, ص7114, 4" , راز اىْٖؼح اىاستٞح, ٍظس , ؽ  انًبنٛخانعبيخمثد اىٖارٛ ٍقثو , "  (1)
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المنفعة القصكل لممجتمع بينما يمثؿ االقتصاد في اإلنفاؽ شرطا ضركريا ألعمػاؿ ضػابط المنفعػة 
ىاف المنفعػة الجماعيػة القصػكل المترتبػة عمػى النفقػة العامػة ال يمكػف تصػكرىا  ألنو مف المسمـ ب

إال إذا كػػاف تحقيقيػػا ناتجػػا عػػف اسػػتخداـ أقػػؿ نفقػػة ممكنػػة كبالتػػالي فػػ ف المقصػػكد باالقتصػػاد فػػي 
اإلنفػػاؽ ىػػك حسػػف التػػدبير كمجانبػػة اإلسػػراؼ أك التبػػذير كالسػػعي لتحقيػػؽ أكبػػر عاسػػد بأقػػؿ تكمفػػة 

 ممكنة.
ف األمر يتطمب كجكد رقابة مالية فعالة عمى كافة جكانب اسػتخدامات المكازنػة العامػة لذلؾ ف 

 .أكجو اإلنفاؽ النافعة كالمفيدة دكف إسراؼ أك تبذيرإلى  لضماف تكجييا

 استخدامات الموازنة العامة: رقابة مفيوم  9.9

مجمكعػػة مػػف تعػػددت تعريفػػات الرقابػػة الماليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ ففػػي حػػيف يػػرل الػػبعض بأنيػػا 
اإلجراءات التي يتـ مف خبلليا التأكد مف سبلمة تنفيذ التكجيو الػذم يمكػف أف يتمثػؿ فػي الدسػتكر 

قػػػد عػػػرؼ ف (2)كالقػػػانكف كالنظػػػاـ أك التعميمػػػات كخطػػػط العمػػػؿ اإلدارم كالمػػػالي كالبػػػرامج كالمكازنػػػات
كالكسػػاسؿ التػػي  اإلجػػراءاتمجمكعػػة مػػف ل بأنيػػاالرقابػػة عمػػى اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة   كفآخػػر 

إداريػة أـ تشػريعية أـ قضػاسية أـ مسػتقمة اليػدؼ منيػا  أكانتتقكـ بيا أجيزة مختصة بالدكلة سكاء 
 اإليػػػراداتمتابعػػػة عمميػػػة تنفيػػػذ المكازنػػػة العامػػػة لمدكلػػػة كالتأكػػػد مػػػف سػػػبلمة تنفيػػػذىا كالتحقػػػؽ مػػػف 

ميمات المعمكؿ بيا كتقكـ ىذه األجيػزة كالنفقات العامة مف حيث تجبى أك تنفؽ طبقا لمقكانيف كالتع
  .ل(2)ب جراء كقاسي كىك منع الخطأ كمحاكلة عبلجيا كالعمؿ عمى تبلفييا مستقببلن 

فػػي دكرة المكازنػػة  الرقابيػػة تعتبػػر الرقابػػة عمػػى اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة مػػف أىػػـ المراحػػؿك 
العامة كالتي تتجمى أىميتيا فػي تبيػيف مػدل سػبلمة كدقػة عمميػات التقػدير كاإلنفػاؽ ككػذلؾ تسػاعد 
فػي التأكػد مػف أف تحصػيؿ اإليػرادات المقػررة كالتأكػد مػف إنفػاؽ االعتمػادات المرصػكدة قػد تػـ كفقػػا 

 .لخطة الدكلة المرسكمة كالمحددة في مكازنتيا العامة
نمػا ىػي عمميػة مبلزمػة ألداء  فالرقابة ليست كظيفة منفصػمة عػف الكظػاسؼ اإلداريػة األخػرل كا 

كىي التي تظير الفجكة الزمنية بيف القكؿ كالفعؿ أك بيف ما يتـ االتفاؽ عميػو كبػيف مػا  (3)كؿ منيا
ف نظػاـ الرقابػػة الفعػاؿ ىػػك  (4)تػـ البػػدء فػي تنفيػػذه كالتبػايف بػػيف أىػداؼ التنظػػيـ كأىػداؼ العػػامميف كا 

الحقيقة نظاـ فرعي مف نظاـ إدارة المؤسسػة ككػؿ كبػذلؾ يجػب أف يتكامػؿ ىػذا النظػاـ الفرعػي في 
 .(5)مع باقي األنظمة الفرعية لئلدارة كخاصة مع نظاـ التخطيط كنظاـ المعمكمات في المنظمة

                                                           
ُ رٝ٘اُ اىَؽاظثح فٜ اىَؽافةح ميٚ اىَاه اىااً فٜ اىََينح اازرّٞح اىٖا َٞح فٜ دو اىَراٞوساخ ٍؽَد ٝاظِٞ اىسؼاؼيح, " رٗز قاّ٘ (1)

 .7118, مَاُ , 7, مدر 7, اىَعيد  انًغهخا زدَٛخ ٙئدازحا عًبلاىَااطسج ", 

 48, اىاودر,17", ٍعيح اىسافدِٝ ىيؽقو٘ق, اىَعيود  انستبثخعهٗرُفٛرانًٕاشَخانعبيخ ٙانز سٚعانعساتٙمثد اىثاظؾ ميٜ ظاظٌ, " (7)

 .121, ص7111, اىاساق, 

 .717, ص 7118, راز اىؽاٍد ىيْشس ٗاىر٘شٝع, "يجبدئاالدازحانؾدٚضخ"ؼعِٞ ؼسٌٝ,  (7)

 .711, ص 7111, راز اىؽاٍد ىيْشس ٗاىر٘شٝع,  "رعٕزانفكسٔا ظبنٛت ٙاإلدازح"طثؽٜ ظثس اىارٞثٜ,  (4)

 .747, ص 7113" , راز ٗامو ىيْشس, مَاُ, اازرُ,  االدازحٔا عًبلىػ  اىااٍسٛ ٗؽإس اىااىثٜ " طا (1)
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تاوفير متطمباات وظاائف اإلدارة المالياة مان إلاى  الرقابة في القطاع العاام تيادفعميو فإن و 
 : (0)ما يمي خالل
  )التأكػػد مػػف أف أمػػكاؿ الدكلػػة قػػد تػػـ التصػػرؼ بيػػا كفقػػا لخطػػة الدكلػػة السػػنكية )المكازنػػة العامػػة

 كفي الحدكد المرسكمة ليا كاف االعتمادات المالية قد أنفقت فيما خصصت مف أجمو.
  البلزمػػػػة  اإلجػػػػراءاتاكتشػػػػاؼ األخطػػػػاء كحػػػػاالت االنحػػػػراؼ عػػػػف الخطػػػػة المكضػػػػكعة كاتخػػػػاذ

 لعبلجيا.
  تخفػػػيض تكػػػاليؼ أداء األعمػػػاؿ الحككميػػػة كالحػػػد مػػػف اإلسػػػراؼ كضػػػماف االسػػػتغبلؿ األمثػػػؿ

 االعتمادات المالية المخصصة لؤلجيزة الحككمية.
ىػػذا كقػػد تطػػكر مفيػػكـ الرقابػػة الماليػػة العميػػا تبعػػان لتطػػكر مفيػػكـ إدارة المػػاؿ العػػاـ حيػػث كانػػت 

لنظاميػة بأبعادىػا المعركفػة )مشػركعية كمحاسػبية( الرقابة العميا تعنى في مراحميا األكلى بالرقابػة ا
التي تيتـ بالتأكد مف سبلمة اإلجراءات التي تطبقيا الحككمة فػي مجػاؿ الحفػاظ عمػى المػاؿ العػاـ 

 .كحسف تقيدىا بالقكانيف كاألنظمة السارية
فػػػي حػػػيف امتػػػد نطػػػاؽ الرقابػػػة ليشػػػمؿ التأكػػػد مػػػف حسػػػف إدارة المػػػاؿ العػػػاـ كالتأكػػػد مػػػف تحقيػػػؽ 

ىداؼ المقررة ألنشطة الحككمة المختمفػة التػي تسػتخدـ المػاؿ العػاـ كتػديره ليشػمؿ نطػاؽ الرقابػة األ
جانػػب الرقابػػة النظاميػػة رقابػػة األداء بأبعادىػػا المتمثمػػة فػػي تقػػكيـ كػػؿ مػػف كفػػاءة التنظػػيـ إلػػى  بػػذلؾ

فػي تحقيقػو كسير العمميات المالية كمدل فعالية النشاط فػي تحقيػؽ أىدافػو ثػـ مسػتكل كفػاءة أداسػو 
لتمػػؾ األىػػداؼ كمػػدل حرصػػو عمػػى االقتصػػاد كالتػػكفير كتػػأثير عمميػػات الخصخصػػة عمػػى النظػػاـ 

 .(2)الرقابي الحككمي خبلؿ ذلؾ فتأخذ الرقابة العميا بذلؾ أبعادىا كرقابة شاممة
ف المفيكـ التقميدم لمرقابة عمى المكازنة العامة كالػذم كػاف ييػدؼ أساسػا لمتأكػد مػف التحقػؽ ك  ا 
ي لعمميات الصرؼ كالتحصيؿ لمكحدة الحككميػة كمػدل مطابقتيػا لمػكاسح كاألنظمػة كالتعميمػات المال

المالية لـ يعد كحػده صػالحا فػي ظػؿ اعتنػاؽ الكثيػر مػف الػدكؿ لمفػاىيـ التخطػيط القػكمي ألحػداث 
تغيػػرات اقتصػػادية كاجتماعيػػة كىيكميػػة ككػػذلؾ فقػػد تعػػرض مفيػػـك المكازنػػة العامػػة لمتطػػكر مػػف فتػػرة 

رة نتيجة عكامؿ متعػددة مػف أىميػا اسػتخداـ التحميػؿ االقتصػادم كتقػدـ األسػاليب العمميػة لمتنبػؤ لفت
اإلحصػػػػاسي كدراسػػػػات الجػػػػدكل كتحميػػػػؿ التكمفػػػػة كالعاسػػػػد كاسػػػػتخداـ األسػػػػاليب الفنيػػػػة المتقدمػػػػة فػػػػي 

تصػاد التخطيط كتقييـ األداء كما يرتبط بذلؾ مف تكفير قاعدة مف المعمكمػات تتعمػؽ بالكفػاءة كاالق

                                                           

-143ص  -, ص7117, ,  دازانًعةةٛسحنهُ ةةسٔانزٕشٚةةع عًةةب5ٌ"أصةةٕلانًٕاشَةةخانعبيةةخ" طٍؽَوود  ووامس مظووا٘ز,  (1)

142. 

" , رزاظووح ذطثٞقٞووح فووٜ  انؾكٕيٛةةخانعهٛةةبٔ اةةبنًزعهجةةبدان ا اةةخرؾةةدٚشطةةس انستبثةةخظااووس ٍاووسٗف طوو٘اىؽح ٗفخووسُٗ, "  (7)

 .722, ص 7117, تادار,  78اازرُ , ٍعيح ميٞح تادار ىيايً٘ االقرظارٝح اىعاٍاح, ع 
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كالفعاليػػػة فػػػي اسػػػتخداـ األمػػػكاؿ العامػػػة كلقػػػد اسػػػتمـز ذلػػػؾ تغيػػػر المفػػػاىيـ التقميديػػػة ألجيػػػزة الدكلػػػة 
  .الرقابية كتجاكز المفيـك التقميدم لمرقابة عمى استخدامات المكازنة العامة لمدكلة منذ عقكد

 .التوجيات الرئيسية لمرقابة عمى استخدامات الموازنة العامة 9.3
ثبلثػة اتجاىػات رسيسػػية لرقابػة عمػى اسػػتخدامات المكازنػة العامػة ليػػا ا أف (2)البػػاحثيفيػرل أحػد 

لمرقابة عمى استخدامات المكازنػة العامػة كىػي الرقابػة اإلداريػة كالرقابػة التشػريعية كالرقابػة المسػتقمة 
 :كيمكف استعراضيا عمى النحك التالي

 الرقابة اإلدارية: 
يتمثػػػؿ ىػػػذا االتجػػػاه فػػػي تمػػػؾ الرقابػػػة التػػػي تمارسػػػيا الكحػػػدات التنفيذيػػػة لمحككمػػػة عمػػػى ذاتيػػػا 

داخػػؿ الكحػػدة الحككميػػة كالتػػي تمػػارس مػػف قبػػؿ السػػمطات الحككميػػة  اإلداريػػةكالمتمثمػػة فػػي الرقابػػة 
مػػػػف خػػػػبلؿ كزارة الماليػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ مػػػػديرياتيا المتخصصػػػػة أك ضػػػػمف السػػػػمـ الػػػػكظيفي بالكحػػػػدة 

خطػاء قبػؿ التنبيو لجميع المخالفات لمقكاعد المالية كاكتشػاؼ األإلى  كتيدؼ ىذه الرقابةكمكظفييا 
 كقكعيا كتمارس عمى ثبلث مستكيات كىي رقابة سابقة بمعنى كقاسية كرقابة مكاكبػة كرقابػة الحقػة

 :عمى النحك التالي
كالتػػػي بمكجبيػػػا تقػػػـك اإلدارة العامػػػة بكضػػػع السياسػػػات كاإلجػػػراءات كالقػػػكانيف  :رقاباااة وقائياااة -

منػػػع حػػػدكث التجػػػاكزات أك االنحرافػػػات عػػػف الخطػػػة إلػػػى  كاألنظمػػػة التػػػي تيػػػدؼ مػػػف كراسيػػػا
 المتمثمة في المكازنة العامة.

كىي التي ترافؽ سير العمؿ بحيث يتـ تقيػيـ األداء الحػالي فػي ضػكر المعػايير  :رقابة جارية -
 المستكحاة مف المكازنة العامة كتصحيح المسار أكال بأكؿ.

كىػػػي التػػػي تقػػػكـ برصػػػد االنحرافػػػات كتحمييػػػا كمػػػف ثػػػـ تصػػػنيفيا كمسػػػاءلة  :الرقاباااة الالحقاااة -
 .الجيات المتسببة بيا كتقديـ تكصيات مستقبمية بيا

طار ما سبؽ ف ف محػكر المعػايير فػي اإلدارة العامػة يتمثػؿ فػي المكازنػة العامػة كالتػي تشػكؿ كفي إ
 .العمكد الفقرم لمرقابة بما تحتكيو مف معايير رقمية ككصفية

 الرقابة التشريعية: 
االتجػػاه فػػي الرقابػػة التشػػريعية التػػي تمارسػػيا السػػمطة التشػػريعية عمػػى اسػػتخدامات  ايتمثػػؿ ىػػذ

كىػػي رقابػػة سػػابقة كالحقػػة كتحظػػى بأىميػػة عميػػا كػػكف الجيػػة التػػي  الديمقراطيػػةالمكازنػػة فػػي الػػدكؿ 
االقتصػادية  اسرةلباحػث أف ىػذا الػدكر منػكط بالػدتمارسيا تعتبر مستقمة عف الجية التنفيذية كيػرل ا

 .ضمف النظاـ الفمسطيني في المجمس التشريعي الفمسطيني العامة المكازنةداسرة ك 
                                                           

ٝودج ىيْشوس , راز اىعاٍاح اىعدانًٛصاَٛخانعبيخ"–اإلٚسادادانعبيخ-"انٕعٛص ٙانًبنٛخانعبيخانُفابدانعبيخ, ّا د  مدىٜ ( ظ٘ش1ٛ)

 .711-741ص –, ص 7111ٗاىر٘شٝع, اإلظنْدزٝح, ٍظس , 
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 الرقابة المستقمة: 
كيمثؿ ىذا االتجاه الرقابة التي تمارسيا ىيسات مستقمة عف الجياز التنفيػذم خػبلؼ السػمطات 

ميتمػػػة كمؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني المختمفػػػة كال كاإلداريػػػةالتشػػػريعية مثػػػؿ ديػػػكاف الرقابػػػة الماليػػػة 
 بالمكازنة العامة كيتمثؿ ذلؾ في ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية الفمسطيني كفؽ الباحث.

 كيمكف استعراض العديد مف األسس التي يمكف تقسيـ الرقابة عمى أساسيا:
 من حيث األجيزة التي تمارسيا: 
 جميػػع ىػػذا كيتػػكلى أعماليػػا عمػػى التنفيذيػػة السػػمطة رقابػػة كىػػي :(الداخميااة) اإلداريااة الرقابااة -

 الكحػػدات رؤسػػاء كيمػػارسأك الػػداسرة الحككميػػة  الػػكزارة أعمػػاؿ عمػػى المشػػرفة اإلداريػػة الكحػػدات
 إيػػػرادات بػػػ دارة تتعمػػػؽ أعمػػػاؿ يتكلػػػكف الػػػذيف أكلسػػػؾ كخاصػػػة مرؤكسػػػييـ عمػػػى الرقابػػػة اإلداريػػػة
 .ليا تابعيف مكظفيف خبلؿ مف المؤسسة أعماؿ تراقب المالية كزارة أف كما الدكلة كنفقات

 كأنشػػطة أعمػاؿ عمػػى مسػتقمة أجيػػزة تمارسػيا التػػي الرقابػة كىػي :(الخارجيااة) اإلداريااة الرقاباة -
 .المالية كزارةمثؿ  التنفيذم الجياز

 كمػػف التشػػريعية كالمجػػالس التشػػريعية األجيػػزة تمارسػػيا التػػي الرقابػػة كىػػي :السياسااية الرقابااة -
 سػػػبلمة مػػف لمتأكػػػد تنفيػػذىا فػػي البػػػدء قبػػؿ كمناقشػػػتيا السػػنكية المكازنػػة مشػػػركع إجػػازة مياميػػا
  تتمثؿ التنفيذ فترة أثناء أك الحقة رقابة األجيزة ىذه تمارس كقد لمدكلة العامة لمسياسة مكافقتيا

 بمنػػاقبلت تتعمػػؽ أمػػكر فػػي التنفيػػذم الجيػػاز مناقشػػة أك لمدكلػػة الختػػامي الحسػػاب مناقشػػة فػػي
 . االعتمادات

 الرقابة من حيث التخصص: 

رقابة عمػى اإلجػراءات الحسػابية لمتأكػد مػف سػبلمة كىي  حسابية )الرقابة المستندية(:الرقابة ال -
 عمميػػػات تحصػػػيؿ اإليػػػرادات كصػػػرؼ النفقػػػات كصػػػحة مسػػػتندات عمميػػػات التحصػػػيؿ كالصػػػرؼ
كالرقابة الحسابية تيتـ بالتأكد باف العمميات المالية تتـ كفؽ األنظمة كالمكاسح كالتعميمات الماليػة 

 خزانػة الدكلػةإلػى  لتي تصدر بيا المكازنة العامة كأف إيػرادات الدكلػة قػد تػـ تحصػيميا كتكريػدىاا
مػػدل تحقيػػؽ أىػػداؼ المكازنػػة إلػػى  رقابػػة تقميديػػة تتفػػؽ مػػع مكازنػػة البنػػكد ككنيػػا ال تنظػػركىػػي 

 العامة أك آثارىا االقتصادية.

اىتمامػػػػو بالجانػػػػب الحسػػػػابي جانػػػػب إلػػػػى  ييػػػػتـ ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف الرقابػػػػة الرقابااااة االقتصااااادية: -
إلػى  )المستندات( بمتابعة تنفيذ األعماؿ كالمشاريع كالبرامج كمعرفة مصػداقية تكمفتيػا باإلضػافة

معرفػػة كفػػاءة األجيػػزة التػػي تمػػارس إنشػػاء مشػػاريع الدكلػػة )تحقيػػؽ الكفػػاءة االقتصػػادية لمشػػاريع 
الرقابػة االقتصػادية مػف األسػاليب  أفإلػى  كيشػار الدكلة كتكجيو األمكاؿ العامة التكجيو المبلسـ(
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إلػى  الحديثة فػي الرقابػة كيتطمػب تطبيقيػا تطػكير ألسػمكب إعػداد المكازنػات مػف أسػاليب تقميديػة
 أساليب حديثة )مكازنة بنكد مكازنة برامج كأداء(.

كجػكد درجػة عاليػة مػف التكامػؿ بػيف كػؿ مػف تخطػيط إلػى  عمى ما سبؽ يخمص الباحث كبناءن 
ت المكازنة فالتخطيط يمثؿ المدخؿ األساسي لمرقابة كتمثؿ الرقابة الكسيمة العممية كرقابة استخداما

الختبػػار مػػدل فعاليػػة ككفػػاءة التخطػػيط بمػػا تتخػػذه الػػنظـ الرقابيػػة مػػف معػػايير احتكػػاـ مبنيػػة عمػػى 
 الخطة المجازة.

 كبمعنػػػى أكثػػػر دقػػػة تسػػػتند الرقابػػػة عمػػػى اسػػػتخدامات المكازنػػػة العامػػػة فػػػي الدكلػػػة عمػػػى خطػػػة
المكازنة العامة المجازة كفػؽ القنػكات الرسػمية ذاتيػا حيػث يمثػؿ مػا يعػرؼ بقػانكف المكازنػة المعيػار 
الرسيسػػي كالخطػػة الرسػػمية الكاجػػب االلتػػزاـ بيػػا بينمػػا تتمحػػكر أدكات الرقابػػة كميػػا فػػي ضػػبط كتقيػػيـ 

ج مناسػػبة درجػػة االلتػػزاـ بيػػا كتحديػػد االنحرافػػات عنيػػا كتحميميػػا فػػالتخطيط يبحػػث فػػي كضػػع بػػرام
كىذا  (2)كمتكاممة بينما تبحث الرقابة في سبؿ إرغاـ األحداث عمى أف تجرم كفقا لما ىك مخطط 

مػا دفػػع الباحػػث لمتعامػػؿ معيمػػا عمػى أسػػاس تكػػاممي بمػػا يمثبلنػػو مػف كظيفتػػيف أساسػػيتيف مػػف أىػػـ 
 كظاسؼ العممية اإلدارية. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
, ٍعَ٘مح اىْٞو ىيطثامح ٗاىْشوس ٗاىر٘شٝوع, ظَٖ٘زٝوح ٍظوس اىاستٞوح, 1", ؽأظطٔيفبْٛى–يجبدئاإلدازحميٜ ٍؽَد ٍْظ٘ز, " (1)

 .713, ص 1222
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 نثادلثسث انثا
 وآثارها عهً ادلىازَح انعايح يف انمطاع انعاو اإلنكرتوٍَادلايل اإلفظاذ  حتذَاخ
 .دتهُذ

تحقؽ المحاسبة أىدافيا مف خبلؿ كظيفتيف أساسيتيف كىما القياس كاالتصػاؿ كتعنػى الكظيفػة 
األكلػػى فػػي قيػػاس القيمػػة االقتصػػادية فػػي لحظػػات زمنيػػة متفرقػػة كمػػا يطػػرأ عمػػى ىػػذه القيمػػة مػػف 

إلػػى  تصػػؿ بػػيف لحظػػات قيػػاس الثػػركة أمػػا الكظيفػػة الثانيػػة فتيػػدؼتغيػػرات عمػػى مػػدار فتػػرات زمنيػػة 
تكصيؿ المعمكمات الناتجة عف القياس المحاسبي في الصػكرة المبلسمػة كفػي الكقػت المناسػب لمػف 

 .ييمو أمر الكحدة المحاسبية مف خبلؿ اإلفصاح المحاسبي
عبر  لكتركنيان إفي نشر مخرجات النظاـ المالي المحاسبي  اإللكتركنيعممية اإلفصاح  كتتمثؿ
أك أم مػف كسػاسؿ التكنكلكجيػا العصػرية كقػد يصػاحب عمميػة النشػر اإللكتركنػي لمبيانػات  اإلنترنت

كالقػػكاسـ الماليػػة العديػػد مػػف المشػػاكؿ منيػػا مصػػداقية ىػػذه القػػكاسـ  كثقػػة المسػػتخدميف بمػػا كرد فييػػا 
المسػػتخدـ لمقػػكاسـ الماليػػة المنشػػكرة لػػيس لديػػو مػػا يضػػمف أف  كلئلفصػػاح المصػػاحب ليػػا حيػػث إف

تككف تمؾ القكاسـ المنشكرة عمى مكاقع اإلنترنت ىػي نفسػيا المعتمػدة كالسػبب فػي ذلػؾ ىػك إمكانيػة 
تغييػػػػػر محتكياتيػػػػػا بسػػػػػيكلة مػػػػػػف قبػػػػػؿ اإلدارة الناشػػػػػرة أك بكاسػػػػػطة آخػػػػػػريف مػػػػػف خبػػػػػراء اسػػػػػػتخداـ 

 .(2)اإلنترنت
يط الضكء في ىذا المبحث عمى ىػذا المكضػكع فػي محػكريف أساسػيف لذا سيحاكؿ الباحث تسم

التحديات التي تكاجػو الثاني بينما يتمثؿ المحكر  في مككنات عممية التكاصؿاألكؿ يتمثؿ المحكر 
 .في القطاع العاـ  كسبؿ مكاجيتيا اإللكتركنياإلفصاح المالي 

 .تىطفها عًهُح اتظال مجاهريٌ اإلنكرتوٍَادلايل  اإلفظاذ: حتهُم عًهُح أوالً 
تعد تقنية األجيزة الذكية كأحد أساليب تكنكلكجيا المعمكمات كما تحتكيو مف سمات كاتجاىات 

تحػػدم جديػػد لممحاسػػبة لضػػركرة تػػكفير معمكمػػات مػػف خػػبلؿ نمػػاذج  اإللكتركنػػيجديػػدة لئلفصػػاح 
كأنماط جديدة تبلءـ التعدد في قنكات التكزيع كالتفاعميػة بكسػاسط متعػددة كالعػرض المبلسػـ لمحتػكل 
أجيػػػػزة متطػػػػكرة كالتخطػػػػيط الػػػػدقيؽ لمكاجيػػػػة المخػػػػاطر التػػػػي يمكػػػػف أف تيػػػػدد أمػػػػف اإلفصػػػػاح عػػػػف 

 .(2)لكتركنيان إالمعمكمات المحاسبية 
كنظػػػران لممخػػػاطر التػػػي يتعػػػرض ليػػػا تبػػػادؿ المعمكمػػػات عمػػػى الشػػػبكة العالميػػػة لممعمكمػػػات فػػػ ف  
مسػػتخدمي المعمكمػػات الماليػػة لمكحػػدات المحاسػػبية التػػي تتعامػػؿ مػػف خػػبلؿ الشػػبكة قػػد يشػػككف فػػي 

                                                           
 . ٍسظع ظثق ذمسٓاىعقا ٗفخسُٗ , شٝار ٕا ٌ  (1)

فٍوواه ٍؽَوود موو٘ع " ذؽيٞووو أشووس اإلفظوواغ اإلىنرسّٗووٜ ىيرقووازٝس اىَاىٞووح تاظوورخداً ااظٖووصج اىرمٞووح ميووٚ قووسازاخ اىَعوورصَسِٝ فووٜ  (7)

 , ٍعووووورسظع ٍووووو17ِ, ص 7117 مووووودر خووووواص , 13ٍظوووووس, ٍعيووووود  - يغهةةةةةخانفكةةةةةسانًؾبظةةةةةجٙاىث٘زطوووووح اىَظوووووسٝح " , 

http://search.mandumah.com/Record/474275. 
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مصػػداقية المتػػػكافر ليػػـ مػػػف المعمكمػػػات سػػكاء الماليػػػة أك غيػػر الماليػػػة مػػػف كجيػػة نظػػػر المسػػػتخدـ 
أف القمػؽ إلػى  (2)كقد أشارت إحدل الدراسات العربية  و يصعب عميو تحديد مدل صحتيابسبب أن

كىػػػذا عانػػػت منػػػو تجربػػػة اإلفصػػػاح حػػػكؿ أمػػػاف المعمكمػػػات ينػػػاؿ اىتمامػػػا كبيػػػرا لػػػدل المسػػػتخدميف 
ممػػػا دفػػػع كػػػؿ مػػػف مجمػػػع الغربيػػػة أيضػػػا فػػػي البيسػػػة االقتصػػػادية اإللكتركنػػػي فػػػي قطػػػاع األعمػػػاؿ 

( لمقياـ CICA( كمجمع المحاسبيف القانكنييف الكندم )AICPAالقانكنييف األمريكي )المحاسبيف 
Web Trust Sealبتقديـ خدمة إضفاء الثقة عمػى مكقػع الزبػكف عمػى شػبكة اإلنترنػت 

إلضػفاء (2)
الثقػػػػة عمػػػػى مكاقػػػػع كصػػػػفحات اإلفصػػػػاح عمػػػػى اإلنترنػػػػت كمػػػػا يحتكيػػػػو تمػػػػؾ المكاقػػػػع مػػػػف بيانػػػػات 

حيػػػث تضػػػيؼ خدمػػػة الثقػػػة فػػػي المكقػػػع عمػػػى الشػػػبكة ضػػػمانان ألمػػػف كسػػػبلمة المكقػػػع (3)كمعمكمػػػات
كىذا ما أدل لتعػاظـ شػاف اإللكتركني المكجكدة فيو كما يحتكيو ذلؾ المكقع مف بيانات كمعمكمات 

مراجػػع الحسػػابات فػػي مختمػػؼ األنشػػطة  االتػػي يقػػدمي Assurance Servicesخػػدمات التأكيػػد 
لـ يتسػـ بالتنافسػية كالعكلمػة كأسػكاؽ مػاؿ دكليػة كتطػكير فػي تكنكلكجيػا االقتصادية كالسػيما فػي عػا

 .(4)المعمكمات
كحتػػى يحصػػؿ مكقػػع مػػا عمػػى التصػػديؽ عمػػى الثقػػة فػػي الشػػبكة ف نػػو يتطمػػب أف يكػػكف نشػػاط 
المكقع معركفان فضبلن عف ضركرة كجكد إجراءات سػيطرة لمحفػاظ عمػى جػكدة التعػامبلت مػع كجػكد 

لمتأكػػػد مػػػف أف معمكمػػػات الزبػػػكف آمنػػػة كمحميػػػة مػػػف أم اسػػػتخداـ غيػػػر إجػػػراءات تحكػػػـ إضػػػافية 
كيمكػػف ليػذا اإلجػػراء التطبيػؽ كبفاعميػػة اكبػر فػػي القطػاع العػػاـ نظػرا لمػػا يمكػف أف تمثمػػو  (5)قػانكني

 .   ية قد تككف أعمى مف قطاع األعماؿالدكلة مف مصداق
عمكمػػػػػػا أحػػػػػػد األسػػػػػػاليب الجديػػػػػػدة لبلتصػػػػػػاؿ بػػػػػػيف المنشػػػػػػ ت  اإللكتركنػػػػػػيكيعتبػػػػػػر اإلفصػػػػػػاح 

المسػػتقبؿ( بتخفػػيض زمػػف  -كالمسػػتفيديف كىػػك يتميػػز مػػف كجيػػة نظػػر طرفػػي االتصػػاؿ )المرسػػؿ 
كتكمفة االتصاؿ كلكف يعيبو كجػكد مجمكعػة حقيقيػة مػف المخػاطر الخاصػة بتكنكلكجيػا المعمكمػات 

كتمتػػع اإلدارة فػػي انتقػػاء مػػا يعمػػف عنيػػا مػػف  ؿكبػػنظـ المعمكمػػات المحاسػػبية الفكريػػة عاليػػة التػػداخ
                                                           

 .113, ص ٍسظع ظثق ذمسٓمسفح ٍٗعدٛ ٍيٞعٜ مثد اىؽنٌٞ ٍيٞعٜ  ّظس ؽٔ ؼعِٞ( 1)

أّٖا مَيٞح ٍْةَح ىرعَٞوع ٗذقٞوٌٞ اارىوح ( Web Trust Seal اىَقظ٘ر تخدٍح إػااء اىصقح ميٚ ٍ٘قع اىصتُ٘ ميٚ  ثنح اإلّرسّد )( 7)

ٌ ٍع ٍااٝٞس اىصقوح فوٜ اىَ٘قوع ٗذ٘طوٞو اىْروامط اىخاطح تَصامٌ اإلرازج تشأُ ٍ٘قع اىشسمح ميٚ اإلّرسّد الخرثاز ٍدٙ ذَشٜ ٕرٓ اىَصام

إىٚ أطؽاب اىَظيؽح فٜ اىَ٘قع ٗتظاح خاطح اإلرازج ٗشامسٛ اىَ٘قع ّاعؤ ٗذاود خدٍوح اىرأمٞود ميوٚ اىصقوح فوٜ اىَ٘قوع خدٍوح ذظودٝقٞٔ 

ٜ اىَ٘قوع خاطوح أٍوِ شالشٞح ااؽساف ؼٞس اإلرازج ؽسف ٝاظػ مِ اىَايٍ٘اخ ميوٚ اىَ٘قوع ٗموِ ٍوصامٌ أّٖوا اظور٘فد ٍاواٝٞس اىصقوح فو

اىَ٘قووع ٗظووالٍح اىَاوواٍالخ اىرعازٝووح ٗإظساءاذٖووا ٗخظ٘طووٞح اىصامووسِٝ ىيَ٘قووع أٍووا اىطووسف اىصوواّٜ فٖوو٘ اىَساظووع اىخووازظٜ اىوورٛ ذنياوؤ 

اإلرازج تر٘مٞو ٍِ اىعَاٞح اىاٍَ٘ٞح الخرثاز ٍودٙ طودق ٍصامَٖوا ٗإتوداء اىوسأٛ ٗاىخورٌ ميوٚ اىَ٘قوع تَْٞوا اىطوسف اىصاىوس ال ٝقوي مْود 

َالك ٗاىَقسػِٞ ٗاىدامِْٞ ّٗقاتاخ اىاَاه ٗاىَعرصَسِٝ تو ظ٘ف ٝشَو مافح شامسٛ اىَ٘قع ّاعٔ ٗىيَصٝد َٝنِ االؽوالع ميوٚ رزاظوح اى

, ٍعورسظع 7112ٍؽَد, مثد اىثاظؾ , اىخدٍح اىر٘مٞدٝح ٗإػااء اىصقح ميٚ ٍ٘قع اىاَٞو ميٚ اإلّرسّد, ٍْردٙ  ثنح اىَؽاظثِٞ اىاوسب, 

 : ٍِhttp://www.acc4arab.com/acc/showthread.php/3542.    

ّادٌ ؼعِ ز ٞد, " رٗز ٍساقة اىؽعاتاخ فٜ إػااء اىصقح تاىثٞاّاخ اىَؽاظثٞح اىَْش٘زج ميٚ االّرسّد فٜ تٞ ح اىرعوازج اإلىنرسّٗٞوح  (7)

 ..121 , ص7111, ظاٍاح ذنسٝد, اىاساق, 77, اىادر 3, اىَعيد  نهعهٕواإلدازحٔاالتزابدٚخيغهخركسٚذ" 

" , ٍعيح اىدزاظاخ اىَاىٞح ٗاىرعازٝح, ميٞوح ذعوازج تْوٜ ظو٘ٝي, ظاٍاوح  انزاسٚسعٍياداتٛخٔأيٍانُاىأٍِٞ اىعٞد أؼَد ىطاٜ, "  (4)

 , ميَح زمٞط اىرؽسٝس .7111اىقإسج, اىعْح اىاا سج, اىادر اىصاىس, رٝعَثس 

 , 7111", اىووداز اىعاٍاٞووح, اإلظوونْدزٝح, ظَٖ٘زٝووح ٍظووس اىاستٞووح, يساععةةخٔرةةدتٛ َاةةىانًعهٕيةةبد( أٍووِٞ اىعووٞد أؼَوود ىطاووٜ, " 1)

 .77ص 
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كالستعراض التحديات التي قد تكاجو عممية اإلفصاح المػالي  (2)معمكمات محاسبية كغير محاسبية
فػػػػػي القطػػػػػاع العػػػػػاـ كألغػػػػػراض تقسػػػػػيميا يػػػػػرل الباحػػػػػث أف عمميػػػػػة اإلفصػػػػػاح المػػػػػالي  اإللكتركنػػػػػي
ال تعػدك ككنيػا أيضػا عمميػة  اإللكتركني في القطاع العاـ كالتي ىي جزء مف اإلفصاح اإللكتركني

اتصػػػاؿ إدارم كتتػػػكافر فييػػػا كػػػؿ مككنػػػات االتصػػػاؿ فػػػالقكاسـ الماليػػػة كسػػػيمة اتصػػػاؿ كأداة لعػػػرض 
االسػػػػػتثمار كالنشػػػػػاط كمطمػػػػػكب باسػػػػػتمرار تحديػػػػػد كتحسػػػػػيف أدكات العػػػػػرض كاالتصػػػػػاؿ كتكصػػػػػيؿ 

ـ الماليػػػة يشػػػترككف فػػػي المسػػػتفيديف حسػػػب احتياجػػػاتيـ كمػػػا أف مسػػػتخدمي القػػػكاسإلػػػى  المعمكمػػػات
اسػػتخداـ المعمكمػػػات التخػػاذ القػػػرارات كالتػػي تنطػػػكم عمػػى االختيػػػار بػػيف البػػػداسؿ كتقكيميػػا كتقػػػدير 

كعميػػػو سػػػكؼ يتنػػػاكؿ الباحػػػث التحػػػديات المرتبطػػػة باإلفصػػػاح المػػػالي  (2)النتػػػاسج المحتممػػػة كأىميتػػػو
 :التاليية اتصاؿ إدارم عمى النحك في القطاع العاـ بكصفو عمم اإللكتركني

 في القطاع العام اإللكترونيتطبيقاتو عمى اإلفصاح المالي  مكون االتصال  م
 .ة أك مف يمثميايالحككمالكحدة  المرسل 0
 فػػػػػي القطػػػػػاع العػػػػػاـ كفػػػػػؽ معػػػػػايير المحاسػػػػػبة الدكليػػػػػةالتقػػػػػارير الماليػػػػػة المعػػػػػدة  الرسالة 9

IPSASs كممحقاتيا. 
 .ككساسؿ التكنكلكجيا الحديثة اإلنترنت وسيمة االتصال 3
 .الجميكر كالعالـ الخارجي المستقبل 4
 .التعقيب كردكد أفعاؿ الميتميف التغذية الراجعة 5

في القطاع  اإللكتركنيكبالتالي يمكف استعراض التحديات التي تكاجو عممية اإلفصاح المالي 
 : عمى النحك التالي مككنات السابقةالعاـ باعتبارىا عممية اتصاؿ إدارية كفقا لم

ننا: 
ً
اَتشننار يف ظننم  يف انمطنناع انعنناو اإلنكرتوَننٍادلننايل  اإلفظنناذ حتننذَاخثاَُ

 .رلًُحانتكُىنىخُا ان
فػػي القطػػاع العػػاـ فػػي ظػػؿ انتشػػار التكنكلكجيػػا مجمكعػػة  االلكتركنػػيو االفصػػاح المػػالي يكاجػػ

 مف التحديات يمكف استعراضيا عمى النحك التالي:
  وحدة الحكومية:بالالمرتبطة التحديات   .0

ة العديػػد مػػف الصػػعكبات كالتحػػديات فػػي عمميػػة اإلفصػػاح المػػالي يػػالحككمالكحػػدة  قػػد تكاجػػو
عػػدـ كجػػكد قػػكانيف كلػػكاسح  فػػي القطػػاع العػػاـ فػػي حػػاؿ الجمػػكد التشػػريعي كالتنظيمػػي أك اإللكتركنػػي

ربمػػا يكػػكف الكضػػع أكثػػر لك  (3)ذاتػػوفػػي القطػػاع العػػاـ  اإللكتركنػػيالمػػالي منظمػػة لمسػػألة اإلفصػػاح 
                                                           

, يغهةخانجؾةٕسانزغبزٚةخ( ّاَاُ طالغ اىدِٝ ٍؽَد مواٍس, " ذقٞوٌٞ ٍودٙ فاميٞوح اإلفظواغ اىَؽاظوثٜ اإلىنرسّٗوٜ: رزاظوح اخرثازٝؤ, 1)

 :, ٍعرسظع 127ٍِص  ,7118, 7, ع 72ميٞح اىرعازج, ظاٍاح اىصقاشٝق, ٍظس, ٍط 

http://search.mandumah.com/Record/151325 

يغهةةخيساةةصصةةبنؼعجةةدالابيةةمنالتزاةةبد" ,  مثوود اىعوواتس ؽوؤ , "اإلفظوواغ اىَؽاظووثٜ ٗرٗزٓ فووٜ ذْشووٞؾ أظوو٘اق اىَوواه اىاستٞووح (7)

 :ٍعرسظع 731ٍِ, ص1222, 2, ع7, ٍظس, ٍطعبيعخا شْس–اإلظاليٙ

 http://search.mandumah.com/Record/61342 

(
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 ( ىَصٝد ٍِ اىراظٞو َٝل اىسظ٘ع إىٚ:
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 أدكات تعقيػػػدا فػػػي الػػػدكؿ الناميػػػة منػػػو فػػػي الػػػدكؿ المتقدمػػػة كالتػػػي قطعػػػت شػػػكطا أكبػػػر فػػػي تػػػكفير
 التنميػػػة سياسػػػاتالشػػػفافية كالػػػدعكة لتبنػػػي كسػػػاسؿ تحقيقيػػػا كىنػػػاؾ فػػػي الكاقػػػع صػػػعكبة فػػػي كضػػػع 

 االجتماعيػػػة التنميػػػةمػػػف مجػػػاالت  العديػػػدمػػػع  المعمكماتيػػػة التنميػػػةلشػػػدة تػػػداخؿ أمػػػكر  المعمكماتيػػػة
 التنميػػػة بأىميػػػةف قنػػػاعتيـ يف بػػػيف حػػػاسر يياسػػػيالس المسػػػسكليفصػػػناع القػػػرار ك  يجعػػػؿاألخػػػرل ممػػػا 
 الرسيسػػيةككػذلؾ يعػػد مػف العكاسػػؽ  (2)التخطيطيػػة األكلكيػػاتة إدراجيػػا ضػمف يػفيف كيكبػػ المعمكماتيػة

ث يػالكػادر الحكػكمي المؤىػؿ حعػدـ تػكفر ك في القطػاع العػاـ لبلتصاالت عدـ تكافر البنية التحتية 
االسػتفادة  تحػرميـ مػفبعض الػلػدل  التكنكلكجيػاأف ضعؼ الميارات الخاصة بالتعامؿ مػع كسػاسؿ 

 ستخداميا. ال حاجتيـ الماسةرغـ  مزاياىامف 
  :اإللكترونيلإلفصاح المالي  اإلعالميمحتو  المرتبطة بالالتحديات  .9

المػػػراد نشػػػره عبػػػر االلكتركنػػػي  لمتقريػػػر المػػػاليالمحتػػػكل اإلعبلمػػػي  نػػػكع كحجػػػـتحديػػػد  يعتبػػػر
غيػر المتبنيػة لمعػايير التقميديػة  االنترنت مػف أىػـ التحػديات التػي تكاجػو األنظمػة الماليػة الحككميػة

تكاجػػو صػػعكبة فػػي مخاطبػػة فسػػات متعػػددة  حيػػث  IPSASsالمحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ
يػػا الماليػػة القابمػػة بيانات كاقتصػػار تمحػػكرمسػػتخدمي البيانػػات الماليػػة فػي ظػػؿ جميػػكر كمتباينػة مػػف 
كبعػػض القػػرارات كالتصػػريحات المعتمػػدة المقترحػػة ك  الحسػػابات الختاميػػة كالمكازنػػات فػػيلئلفصػػاح 

  .المالية غير المترابطة
قػد صػممت  IPSASsأف معايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ يرل الباحث في حيف 

أك المػكاطف بالبيانػات التػي تمكنػو مػف ممارسػة دكره  ا لمجميكر كلتزكيػد المسػتخدـ العػادمخصيص
فػي تخطػيط كرقابػة المػكارد العامػة كالماليػة العامػة لمدكلػة كىػي تقػدـ مجمكعػة مػف القػكاسـ  اإليجابي

المػػرتبط بػػالمحتكل فػػ ف التحػػدم الماليػػة المألكفػػة لػػو كالمتػػداكؿ مثيبلتيػػا فػػي قطػػاع األعمػػاؿ كعميػػو 
كما قد تتضمنو يمكف تجاكزه مف خبلؿ االلتزاـ بمعايير المحاسػبة الدكليػة فػي  المنكم اإلفصاح بو

كلعػػؿ ىػػذا ىػػك مػػا دفػػع العديػػد مػػف الػػدكؿ العربيػػة لدراسػػة المعػػايير كالعمػػؿ  IPSASsالقطػػاع العػػاـ 
 مػػؤخرالتػػي تبنتيػػا بالفعػػؿ عمػػى تبنييػػا مثػػؿ المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية كاضػػمف بػػرامج زمنيػػة جديػػة 

كبذلؾ تعد أكؿ دكلة في المنطقػة تتبنػى بشػكؿ كامػؿ تطبيػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع 
  .IPSASs(2)العاـ 

                                                                                                                                                                      
Francesca Manes Rossi, Susana Jorge, Maria Antónia Jesus & Eugenio Caperchione, " 
Introduction to a Symposium on New Challenges for Public-Sector Accounting: IPSAS, 
Budgetary Reporting, and National Accounts", Top International Journal of Public 
Administration, ,Published online: 24 Feb 2015, Pages: 237-239, 
https://www.tandfonline.com/toc/lpad20/38/4?nav=tocList& 
 

 .72, ص7111د, ٝ, ماىٌ اىَاسفح, اىن٘" خنًغزًعانًعس خٛخعسثٚخ:زؤٛ"انفغٕحانستًؼعاشٛ,  ٝحميٜ ّٗار ٞوّث (1)

(
7

انعبو"( طؽٞاح اىاد اازرّٞح , اناعبل ٙ  اندٔنٛخ انًؾبظجخ يعبٚٛس رعجٛ  ي سٔل رعه  خثس ٍْش٘ز ترازٝخ  "انًبنٛخ

 . www.alghad.com. َٗٝنِ اظرسظامٔ ٍِ خاله طاؽح االّرسّد :  11/17/7111
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 انفظم انثاٍَ: احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

   :اإللكترونيأدوات اإلفصاح المالي المرتبطة بالتحديات  .3

 السػػػريعىػػػك التطػػػكر  اإلنترنػػػتاسػػػتخداـ ببػػػاف مػػػف أىػػػـ التحػػػديات المتعمقػػػة  (2)يػػػرل الػػػبعض
 اإللكتركنيػػػػةاـ الرقػػػػاسؽ يػػػػثػػػػة كتطػػػػكر االتصػػػػاالت كتضػػػػاعؼ سػػػػرعة قيالحد لمتكنكلكجيػػػػاكالمػػػػذىؿ 
كتنػامي احتكػػار  التكنكلكجيػةباإلضػػافة لتنػامي االحتكػارات  البرمجيػاتكتطػكر  الحسػابية بالعمميػات

االلكتركنػػي حيػػث أف جػػكىر عمميػػة االفصػػاح المػػالي ك  البرمجيػػات, كاحتكػػار الكمبيػػكترإنتػػاج عتػػاد 
اإلفصػػاح  عمػػى انعكػػسف ىػػذا األمػػر بالفعػػؿ قػػد تتمثػػؿ فػػي نشػػر القػػكاسـ الماليػػة عبػػر االنترنػػت فػػ 

الذم مر بمراحؿ كقفزات نكعية انطبلقا مف استخداـ األقػراص المدمجػة كصػكال  اإللكتركنيالمالي 
ركات كالتػػػي أنتجتيػػػا كبػػػرل الشػػػ XBRLالسػػػتخداـ لغػػػات اإلفصػػػاح المػػػالي فاسقػػػة الجػػػكدة كمغػػػة 
كالتػي تبناىػا مجمػس معػايير  Micro Softالمتخصصة في مجاؿ التقنية كالمعمكمات كىي شركة 

المحاسػبة الدكليػة كمغػة إعػداد تقػارير معتمػدة كالتػي تتمثػؿ فكرتيػا فػي إصػدار تقػارير ماليػة مكحػدة 
 تػكطيفأف ىنػاؾ ارتفػاع فػي تكمفػة  (2)فيمػا يػرل آخػر كيمكف مقارنة محتكياتيػا عمػى مسػتكل العػالـ

الشخصػػػي كالمعػػػدات  الكمبيػػػكترالمعمكمػػػات عمػػػى الػػػرغـ مػػػف االنخفػػاض النسػػػبي لسػػػعر  تكنكلكجيػػا
الخاصػػة ب قامػػة  التحتيػػةاالتصػػاؿ كػػاليكاتؼ النقالػػة كارتفػػاع تكمفػػة إنشػػاء البنػػى  لتكنكلكجيػػااألخػػرل 

 يػػػاؼاأللباسػػػتخداـ  البيانػػػاتلتبػػػادؿ  العاليػػػةشػػػبكات اتصػػػاالت عمػػػى النطػػػاؽ الكاسػػػع ذات السػػػعة 
فػي عمميػات  اإلنترنػتالسػتخداـ  االقتصػادية الميػزةكالتي قد تقمؿ كثيرا مػف  يكافسياأك ما  الضكسية

فػػي القطػػاع العػػاـ  المعمكماتيػػة التقنيػػةالنشػػر كيػػرل الباحػػث أف ضػػعؼ تػػكافر الكػػكادر البلزمػػة لبنػػاء 
كمنظمػة في الكطف العربي كىجرة بعض الكفاءات نحػك قطػاع األعمػاؿ كعػدـ كجػكد خطػط شػاممة 

 لغيػابالمعمكمات لممكظػؼ العػاـ يػأتي كنتيجػة  تكنكلكجيااألجؿ في مجاؿ  كطكيؿ قصير لمتدريب
الشػاممة كلضػعؼ التكامػؿ التخطيطػي فػي اسػتخدامات المكازنػة  الكطنيػةكاالستراتيجيات  السياسات

 سػاتسياالعمػؿ المعمكمػاتي كترسػـ  تنظػيـالعامة كالتي مػف المفتػرض أف تػكلي أىميػة لمعمػؿ عمػى 
كاضػػحة المعػػالـ فيمػػا يتعمػػؽ بالشػػفافية كحػػؽ المػػكاطف فػػي االطػػبلع كالمشػػاركة فػػي الرقابػػة  كطنيػػة

كخمؽ مجتمع المعمكمات المنشكد كالتي سكؼ يتجمى فػي دكر الجميػكر فػي المسػاىمة الفعالػة فػي 
تخطػػيط كرقابػػة المكازنػػة العامػػة مػػف خػػبلؿ اطبلعػػو عمػػى الكضػػع المػػالي الحقيقػػي لمدكلػػة فػػي حػػاؿ 

لقكاسميا كتقاريرىا المالية المعدة كفػؽ معػايير كاضػحة كمعركفػة كىػي معػايير  اإلنترنتنشرىا عبر 
 .IPSASsمحاسبة القطاع العاـ الدكلية 

                                                           
(1)  Korupp, Sylvia E, and Szydlik, Marc, " Causes and Trends of the Digital Divide" , 2005.  

عووَثس ٝر–, , اىعووْح اىساتاووح, ّوو٘فَثس 78, ع aclamonline", ٍعيووح  َٔزبئغٓةةبتًٛةةخياةةبْسانضةةٕزحانسٍؽَوود ميووٜ اىاَووسٛ, "   (7)

 .1, ص7111
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مػػػف التحػػػديات التػػػي يجػػػب أخػػػذىا فػػػي الحسػػػباف لضػػػماف نقػػػؿ  آمػػػف أخػػػرل مجمكعػػػة  كىنػػػاؾ
خصكصػية  ىػيك يمكف أف تنحصر في ثبلثة محاكر رسيسية  (2) األطراؼ المتصمة لممعمكمات بيف

 المعمكمات كسبلمتيا كالتأكد مف ىكية األطراؼ المتبادلة ليا.
 :ويمكن تفصيميا عمى النحو التالي

 .(9)خصوصية المعمومات . أ
 الرسالة اإللكتركنية إال األطراؼ المعنية المسمكح ليا بذلؾعمى االطبلع  ف مفيجب أال يتمك
 الخصكصػية الُبػدم مػف الػتحكـ بعمميػة الػدخكؿ, كلمحفاظ عمػى تياعمى خصكصي كي تتـ المحافظة

  كالجػػػدار النػػػارم (passwords)المػػػركر اسػػػتخداـ كممػػػات كأكثػػػر طػػػرؽ الػػػتحكـ انتشػػػاران ىػػػي

(firewall) شػػػػػػػػػػػيادات التػػػػػػػػػػػرخيصإلػػػػػػػػػػػى  إضػػػػػػػػػػػافة (authorization certificates)                                                                                                                                                                         
 أف عمى المستخِدـ الحفػاظ عمػى سػرية كممػة المػركر أمر بالغ األىمية كىكإلى  كىنا تجدر اإلشارة

مكف منع حدكث كبيذه الطرؽ ي ,بو صالدخكؿ غير الُمرخ ألنيا تشكؿ خط الدفاع األكؿ في كجو
ػت الجراسـ المتعمقة بانتياؾ معمكمػات الكاسػتعراض  (eavesdropping)  الخصكصػية مثػؿ التنص 

  رخصة.بدكف 
 .(3)سالمة المعمومات . ب

تغييػر لممحتػكل بشػكؿ متعممػد أم  مف حماية عمميتي نقؿ المعمكمات كتخزينيا كذلؾ لمنع البد
محتػػكل مفيػد كمكثػػكؽ بػو كفػػي الغالػب تكػػكف  أك غيػر ُمتعممػد كتكمػػف أىميػة ذلػػؾ فػي الحفػػاظ عمػى

السبب في تمؼ أك تشكيو البيانات كينتج عف ذلؾ  األخطاء البشرية كعمميات العبث المقصكد ىي
 .آمنة لبلستخداـ أف تصبح البيانات عديمة الجدكل كغير

 لمرسالة ةالبصمة اإللكتركني مكف استخداـ تقنيات مثؿكيو أك تمؼ البيانات يكلتبلفي تش

(message digest)  كالتشفير  (encryption) مضادة  كمف المفيد أيضان استخداـ برمجيات
التي  لحماية أجيزة التخزيف مف انتياكات الفيركسات (anti-virus software) لمفيركسات

 (backup) خ احتياطيةنسب كمف الميـ أيضان االحتفاظ البياناتتتسبب في تمؼ أك تشكيو 

 أثناء عممية النقؿ. السترداد البيانات المفقكدة في حاؿ تعرضيا لمضرر أك في حاؿ تعط ؿ الشبكة
                                                           

 .ٍسظع ظثق ذمسٓ, شٝار ٕا ٌ اىعقا ٗفخسُٗ  (1)

 ( ىَصٝد ٍِ اىراظٞو َٝنِ اىسظ٘ع إىٚ :7)

Christopher Kuner; Fred Cate; Orla Lynskey; Christopher Millard; Nora Ni Loideain," International 

Data Privacy Law", Blockchain versus data protection, Volume 8, Issue 2, 1 May 2018, Pages 103–

104, https://doi.org/10.1093/idpl/ipy009. 

(
7

 ( ىَصٝد ٍِ اىراظٞو َٝنِ اىسظ٘ع إىٚ :

Srinivasan and K. Raja, Research & Development Center, Bharathiar University, Coimbatore, 

Tamilnadu, India & Department of B.C.A, Hindustan College of Arts and Science, Padur, Chennai, 

Tamilnadu. 2Dhaanish Ahmed College of Engineering, Chennai, Tamilnadu, India “Trusted Integrated 

Security Mechanism for Reducing Vulnerability Using Authentic Auditing methods in Cloud 

Computing”, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 119 No. 12 2018, 

14881-14899 ISSN: 1314-3395, (on-line version) url: http://www.ijpam.eu Special Issue 
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 .(0)التحقق من ىوية األطراف األخر  ج.
الطرفيف البيانات إذ يجب عمى كبل  يجب التأكد مف ىكية األطراؼ المعنية بعممية تبادؿ

مثؿ عمميات التزكير كانتحاؿ الشخصيات  معرفة ىكية انخر لتجنب أم شكؿ مف أشكاؿ الخداع
 كممات المركر ىكية األطراؼ المتصمة مثؿ كىناؾ بعض الحمكؿ كاإلجراءات لمتحقؽ مف

(passwords) كالتكاقيع الرقمية (digital signatures)  كالشيادات الرقمية (digital 

certificates)  د عمى بعض كُيمكف أيضا تعزيز األمف باالعتما صدرىا طرؼ ثالثالتي ي
 .الصكرةإلى  كالصكت إضافة (finger print)  بصمة اإلصبع المميزات المحسكسة مثؿ

 :االلكترونية مستخدمي البيانات الماليةالمرتبطة بالتحديات  .4

أدكاتو كاالستفادة مػف مقكماتػو مػف  كتفعيؿيعد الكعي بالحؽ في االتصاؿ كممارسة ىذا الحؽ 
كالحػػؽ فػػي تمقػػى المعمكمػػات كالحػػؽ فػػي اإلعػػبلـ كالحػػؽ فػػي االنتفػػاع  السياسػػةالحػػؽ فػػي المشػػاركة 

الكطنية كالذم يندرج اإلفصاح  كالتشريعات السياساتبمكارد المعمكمات األساس الذم ترتكز عميو 
األساسػي فػي مسػتقبمي  المككفكيمثؿ الجميكر  في القطاع العاـ ضمف فمسفتيا اإللكتركنيالمالي 

في القطػاع العػاـ باإلضػافة لبػاقي الفسػات الداخميػة التػي قػد تتمثػؿ فػي  اإللكتركنياإلفصاح المالي 
اإلدارات الحككميػػة مػػف غيػػر معػػدم القػػكاسـ الماليػػة ككػػذلؾ األطػػراؼ الخارجيػػة مػػف مقرضػػي الدكلػػة 

 يكاجييػػػػاالتحػػػػديات التػػػػي مػػػػف الممكػػػػف أف الػػػػكطنييف كاألجانػػػػب كيػػػػرل الباحػػػػث أف مػػػػف بػػػػيف أىػػػػـ 
 كاإلمكانػاتالقػدرة  لػدييـ الػذيفأكلسػؾ  بػبفميػة كىػي الفجػكة الحادثػة الجميكر ىك تحدم الفجػكة الرق

 الذيفاالتصاالت كالمعمكمات كاستخداميا كأكلسؾ  تكنكلكجياككساسؿ  الرقمية التقنياتإلى  لمكصكؿ
المعمكمػات  تكنكلكجيػاإلػى  ككذلؾ الػنقص فػي القػدرة عمػى الكصػكؿ (2)اإلمكانياتتمؾ  لدييـ لبست

 (3)اقتصادية, جغرافية, أك اجتماعية, ثقافةكاالتصاالت بكاسطة بعض فسات المجتمع إمّا ألسباب 
كالمعرفػػػػػة  المعمكمػػػػػةبمػػػػػكغ  إمكانيػػػػاتالبلمسػػػػػاكاة أمػػػػػاـ  تعنػػػػػي بكجػػػػو عػػػػػاـ الرقميػػػػػةكىكػػػػذا فػػػػػالفجكة 

اإلعػبلـ كاالتصػاؿ  تكنكلكجيػاالياسمػة التػي تكفرىػا  التنميػة, ككذا االستفادة مف مقػدرات بالتكنكلكجيا
فػي القطػاع العػاـ مػا بػيف  اإللكتركنػيمما قد يترتب عميو يبايف في فعالية ككفاءة اإلفصاح المػالي 

عميػػو فػػ ف ىنػػاؾ حاجػػة  كبنػػاءن  األفػػراد أك المنػػاطؽ تبعػػا لمقػػدرات الشخصػػية أك اإلمكانيػػات المتاحػػة

                                                           
(
1

 ( ىَصٝد ٍِ اىراظٞو َٝنِ اىسظ٘ع إىٚ:

Michael Lescisin, Qusay H. Mahmoud," Ad-hoc messaging infrastructure for peer-to-peer 

communication" , Article in Peer-to-Peer Networking and Applications, pp 1–14 , January 2018, 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12083-017-0628-7. 

(2) Hargittai, Eszter, "The digital divide and what to do about it" , Princeton University, 2003, 

Available at: http://www.eszter.com/papers/c04-digitaldivide.html.  

(3) Scrutiny of Acts and Regulations Committee, " Digital divide " , 2005, available at www. 

parliament.vic.gov.au/sarc/E-Democracy /Final_Report/Glossary.htm , accessed 28/April/2012. 
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نشػػػاطا ىامػػػا يجػػػب أف يتميػػػز  كتركنػػػياإللماسػػػة لممنشػػػ ت بػػػاختبلؼ أنكاعيػػػا العتبارىػػػا التػػػدريب 
 . (2)باالستمرارية مف اجؿ التكيؼ مع المتغيرات كالتطكرات المختمفة المعاصرة

 قدرة عمى التكيف والتطور:بال المرتبطةالتحديات  .5

تتمثػػػؿ التحػػػديات المرتبطػػػة بالتغذيػػػة الراجعػػػة فػػػي مػػػدل قػػػدرة النظػػػاـ المػػػالي فػػػي ظػػػؿ األجػػػكاء 
مسػػتخدمي البيانػػات الماليػػة مػػف التعبيػػر عػػف أراءىػػـ فييػػا ككنيػػا تمثػػؿ السياسػػية العامػػة مػػف تمكػػيف 

أف مػدل مركزيػة كشػمكلية إلػى  قطاع عاـ كالمكاطف يمثؿ الركيزة األساسية فيو كىنا تجػدر اإلشػارة
كفعاليػة التغذيػة الراجعػة فػي تخطػيط كرقابػة الماليػة العامػة  إيجابيػةالنظاـ السياسي تؤثر في مػدل 

تحميؿ العبلقة نظريا بيف البيسة السياسػية ككضػع عند  (2)كىذا ما يبرر ما خمص إليو احد الباحثيف
اختبػػار العبلقػػة المكجػػكدة بالسياسػػات المحاسػػبية عمػػى المسػػتكييف الػػكطني كالػػدكلي عمػػى حػػد سػػكاء 

 سػػبية الدكليػػة كالػػنظـ السياسػػية مػػف خػػبلؿ ثبلثػػة مؤشػػرات رسيسػػية ىػػيبػػيف اعتمػػاد المعػػايير المحا
أف الػػنظـ السياسػية الديمقراطيػػة فقػط ىػػي التػي مػػف إلػى  كالػذم خمػػصالفسػاد كالحريػة كالديمقراطيػػة 

كأف ة نظرا لما تنادم بو مف شػفافي IPSASsالممكف أف تسمح باعتماد معايير المحاسبية الدكلية 
الشػمكلية ىػي األكثػر رفضػا لتبنػي معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ لمػا النظـ السياسػية 

تمثمػػو ىػػذه المعػػايير مػػف إفصػػاح قػػد يعتبػػر مػػف كجيػػة نظرىػػا ال ينبغػػي لممػػكاطف االطػػبلع عميػػو أك 
 المشاركة في إعداده.

ديػد مػف كنظران لككف االتصاالت في الكقت الحاضر غالبان ما تتعمؽ باستخداـ اإلنترنت في الع
حيث يتمخص  األغراض ف ف األمر يتطمب األخذ بعيف االعتبار ضركرة التحقؽ مف أمف اإلنترنت
 ىدؼ جميع مستخدمي اإلنترنت في الحصكؿ عمى المعمكمات كنقميا بشكؿ آمف.

ا: 
ً
اإلفظناذ ادلنايل اإلنكرتوَنٍ يف انثُ نح  حتنذَاخنهتغهة عهنً  يمرتزاخثانث

 .انرلًُح
ع العػػاـ فػػي القطػػا اإللكتركنػػيباإلفصػػاح المػػالي  تتػػأثر أساسػػيةىنػػاؾ ثػػبلث فسػػات يبلحػػظ أف 
عمييا مؤتمر جامعة الدكؿ العربية كفسات أساسية مؤثرة  كىي نفس الفسات التي ركزبصفة مباشرة 

بمكضػكع كالتكنكلكجيػا  اإلنترنػتكمتأثرة في الفجكة الرقمية المتمثمة في تفاكت القدرة عمى اسػتخداـ 
, العربيػةفػي الػدكؿ  الرقميػةاالىتماـ بيػا عنػد االتفػاؽ عمػى مؤشػرات الفجػكة  كيجب, الرقميةالفجكة 

 : (3)كىي عمى النحك التالي

                                                           
انًغهخانعهًٛخناعةبلاهٛةبدانزغةبزح ّش٘ٙ أؼَد اىعْدٛ, " أشس االظرصَاز فٜ اىردزٝة االىنرسّٜٗ ميٚ ذناىٞي اىع٘رج اىشاٍيح ",  (1)

 .  778, ص 7111, اىادر اىصاٍِ , ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞح, ْٝاٝس عبيعخا شْس

(2) Salma Damak & Amel Chatt,I, , op.cit. 

 ً.7111ااٍاّح اىااٍح ىعاٍاح اىدٗه اىاستٞح,  (7)



 

 

 

 
 

 
93 

 

  

 انفظم انثاٍَ: احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

تبػػادؿ كاسػػتغبلؿ المعمكمػػات كالمعػػارؼ بصػػكرة فعالػػة باسػػتخداـ إلػػى  تحتػػاج: المدنيااةالمجتمعااات 
 .المعيشةسبؿ  لتحسيفالمعمكمات كاالتصاالت  تقنيات

مجػػاؿ  الخػػدمات فػػي يقػػدمافكىمػػا المػػذاف الحكااومي والخاااص:  القطاااعينمقاادمو الخاادمات ماان 
 الرقميػة استخداميـ لمػكارد المعمكمػات تعزيزإلى  يحتاجكفالمعمكمات, فقد  كتكنكلكجيااالتصاالت 

كاكتسػػػاب  التػػػدريب يتطمػػػبالمعمكمػػػات كاالتصػػػاالت, ممػػػا  تقنيػػػاتإلػػػى  كنظػػػـ المعػػػارؼ باإلضػػػافة
مف  كغيرىا اإللكتركنية كالحككمة اإللكتركنيةلمتفاعؿ مثؿ التجارة  جديدة كآليات, العالميةالميارات 
فػػي  الرسيسػػةالعكامػػؿ  المعمكمػػات أحػػد أف تكنكلكجيػػااعتبػػار  عمػػى المػػكاطنيفالتػػي تخػػدـ  التطبيقػػات
 مختمػػؼ األطػػراؼ الفاعمػػة بػػبف فيمػػاكتبػػادؿ المعمكمػػات  الشػػفافية بتحقيػػؽ المعيشػػةمسػػتكل  تحسػػيف
 .المشاركة
كخاصػة فػي  العامػة السياسػاتمسػاندة لرسػـ  بيسػةإلػى  يحتاج صناع السياسػات: السياساتصناع 

 المعمكماتيػػة مجػػاؿ االتصػػاالت كالمعمكمػػات, مػػع ضػػركرة تػػكفر مؤشػػرات مكثػػكؽ بيػػا لرصػػد الفجػػكة
فيمػا الحككميػة  السياسػاتككضػع  لتقيػيـتػكافر مؤشػرات إلػى  باإلضػافةالكاحػدة,  مناطؽ الدكلة ببف

 كتكنكلكجيػػاالخاصػة باالتصػاالت  االسػتراتيجيات , مثػؿدقيقػةبصػكرة  يتعمػؽ بتكنكلكجيػا المعمكمػات
 يا.ب المرتبطة االستراتيجياتمف  كغيرىاالمعمكمات 

نيا معالجااة التحااديات وتقمياال أشااالباحااث مجموعااة ماان المقترحااات ماان  يعاارضفيمااا يمااي و 
 :آثارىا السمبية عمى النحو التالي

 منظمة لإلفصاح المالي االلكتروني: وضع تشريعات  .0

عنػػػػد النظػػػػر لمتشػػػػريعات المنظمػػػػة لئلفصػػػػاح المػػػػالي االلكتركنػػػػي فػػػػي القطػػػػاع الخػػػػاص كفػػػػي 
ممػا يعنػي أف ىنػاؾ البكرصة مثبل نجدىا متطكرة جدا بينمػا ال تحظػى بػأم دكر فػي القطػاع العػاـ 

المػػػػالي الميػػػػتـ باإلفصػػػػاح المػػػػالي فجػػػػكة كبيػػػػرة بػػػػيف القطػػػػاعيف كعميػػػػو يمكػػػػف أف يحػػػػذك المشػػػػرع 
االلكتركني في القطاع العاـ حذك المشرع المػالي الميػتـ باإلفصػاح المػالي االلكتركنػي فػي القطػاع 

 الخاص كاستنساخ تجربتو كتعميـ قكانيف كانظمة االفصاح ذات الشأف.
عػايير قد جاءت متكافقػة مػع م IPSASsكحيث أف معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ 

فػػ ف مسػػألة استنسػػاخ   IFRSsكمعػػايير اعػػداد التقػػارير الماليػػة الدكليػػة IASsالمحاسػػبة الدكليػػة 
يجابياتيػا عمػى القطػاع لكتركنػي فػي القطػاع الخػاص كتعمػيـ إتجربة التنظيـ القػانكني لئلفصػاح اال

 IPSASsالعاـ سكؼ تككف ممكنة كيسيرة حاؿ تبنػي معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ 
كتفعيػػػػؿ تطبيقاتيػػػػا كيقتػػػػرح الباحػػػػث اف تكػػػػكف بػػػػنفس اسػػػػتخداـ لغػػػػة االفصػػػػاح المػػػػالي االلكتركنػػػػي 

 .XPRLالمعركفة 
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 تييئة النظام المالي الحكومي وربطو بوسائل التكنولوجيا الحديثة: .9

البػػػد لمنظػػػاـ المػػػالي التقميػػػدم مػػػف تطػػػكير لمكاكبػػػة البيسػػػة المحاسػػػبية العصػػػرية كالقاسمػػػة عمػػػى 
استخداـ التكنكلكجيا في كػؿ منػاحي العمػؿ كفػي ظػؿ تنػامي مفػاىيـ الحككمػة االلكتركنيػة كحككمػة 

بحاجػػػػػة لمتطػػػػػكير السػػػػػريع كالمتكاصػػػػػؿ لػػػػػؤلدكات  تكنمكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات فػػػػػالنظـ الماليػػػػػة الحككميػػػػػة
فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ لمتكافػػػػؽ مػػػػع متطمبػػػػات  اإللكتركنػػػػيدمة فػػػػي عمميػػػػة اإلفصػػػػاح المػػػػالي المسػػػػتخ

لضػماف فعاليتيػا فػي تحقيػؽ أغراضػيا ككفاءتيػا  كتطكرات كساسؿ االتصاالت كالتكنكلكجيػا الحديثػة
 في تكصيؿ مضامينيا لمجميكر.

 تأىيل الكادر البشري في القطاع العام ورفع قدراتو: .3
 باإلفصػػاحالمتعمقػػة التحػػديات  النظػػر الكػػادر البشػػرم  فػػي مكاجيػػة مػػدل تأىيػػؿالنظػػر ل يجػػب

ككسػػاسؿ  اإلنترنػتلتعػاطي مػػع العػػاـ العصػرم فػػي االمحاسػب المػالي االلكتركنػي كتقيػػيـ مػدل قػػدرة 
تأىيؿ المحاسبيف كتزكيدىـ بالميارات األساسية التي يحتاجكف التكنكلكجيا الحديثة كالذم يستدعي 

إلييػػػا فػػػي مكضػػػكعات تقنيػػػة المعمكمػػػات كعبلقاتيػػػا مػػػع المكضػػػكعات األخػػػرل ذات العبلقػػػة كالتػػػي 
يمكف أف تساىـ في تككيف المعرفة التقنية, كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى مجمكعػة مػف المتطمبػات 

 :(2)ي يمكف أف تشمؿ التركيز عمى انتيبيا كالت اإللماـالعممية التي يجب 
     .التعرؼ عمى األنكاع المختمفة لنظـ المعمكمات كعبلقاتيا بنظـ المعمكمات المحاسبية -

 .يياكما ىك مجاؿ عمؿ المتخصصيف ف التعرؼ عمى مفيـك تقنية المعمكمات -

بػػػيف عمػػػؿ المحاسػػػب كالمجػػػاالت الكظيفيػػػة لتقنيػػػة المعمكمػػػات  االلتقػػػاءمعرفػػػة مػػػا ىػػػي نقػػػاط  -
 .ساعدة المحاسبيف في أداء أعماليـممف تقنيات المعمكمات  مكيفت يةككيف

 اتخػػػاذفػػػي عمميػػػات  العػػػامميف كفيػػػـ دكر فيػػػـ كيفيػػػة العمػػػؿ مػػػع نظػػػـ المعمكمػػػات المتكاممػػػة -
 .ديد عبلقاتيـ بالكحدة االقتصاديةالقرارات كتح

 .الداخمية في نظـ معالجة البياناتء الرقابة فيـ كيفية إجرا -

 .لتحميؿ النظـ كتصميميا كتطكيرىا كصؼ كتطبيؽ األدكات كالتقنيات الرسيسية -

 .فاءة أداء نظـ المعمكماتالقدرة عمى تقييـ ك -

 بيا.كصؼ نظـ الحماية المتعمقة بالمعمكمات كالتطبيقات كتحديد الكمؼ الخاصة  -

 .تتجييزاك  برامجمف الذم يحصؿ في تقنيات المعمكمات  فيـ متطمبات التغيير -

 
 

                                                           
ذشسِٝ ااٗه, اىَارج اىساتاح ٍِ ظدٗه اامَواه  1أٝي٘ه   72", ظْٞي  يإرًسا يىانًزؾدحؽٕلانزغبزحٔانزعٕٚس( ااٌٍ اىَرؽدج "1)

 .71-71ص  -, ص 7117اىَؤقد, 
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 ادلىازَح انعايح.الفظاذ ادلايل االنكرتوٍَ يف حتمُك فعانُح ا راتعًا: أثر

تمثؿ المكازنة العامػة لمدكلػة بيػاف تفصػيمي يكضػح تقػديرات إيػرادات الدكلػة كمصػركفاتيا معبػرا 
الدكلة لسنة قادمة مقبمة, كىذا البياف عف ذلؾ في صكرة كحدات نقدية تعكس في مضمكنيا خطة 

إعػػداد المكازنػػة العامػػة بكصػػفيا خطػػة  يحتػػاج, 2يػػتـ اعتمػػاده مػػف قبػػؿ السػػمطة التشػػريعية فػػي الدكلػػة
تنمكيػػة لمجمكعػػة ىاسمػػة مػػف المعمكمػػات الماليػػة كغيػػر الماليػػة, كتحتػػاج أيضػػا لمشػػاركة مجتمعيػػة 

اد عنيػا ثػـ لضػماف تمريرىػا كاعتمادىػا مػف كاسعة لتحديػد طبيعػة كمسػتجدات المرحمػة المػراد االعػد
 قبؿ الجيات التشريعية كالتي تعتبر ممثبل عف الجميكر.

ف ىػػػػػذا األمػػػػػر يقتضػػػػػي فػػػػػي سػػػػػبيؿ الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى المعمكمػػػػػات الماليػػػػػة بغػػػػػرض ضػػػػػبط   كا 
استخدامات المكازنة العامة كاالستفادة المثمى منيا تحديػد أسػاس القيػاس المحاسػبي المبلسػـ كشػكؿ 

مكعػػػػة المسػػػتندية كالدفتريػػػػة المسػػػػتخدمة كنكعيػػػة ككميػػػػة المعمكمػػػات كالبيانػػػػات التػػػػي كمحتػػػكل المج
كقػػد حػػاكؿ الباحػػث مػػف خػػبلؿ البحػػث   (2)تظيرىػػا التقػػارير الماليػػة التػػي ينتجيػػا النظػػاـ المحاسػػبي

فػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةمعرفػػة أثػػر االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي  الحػػالي
IPSASs  عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة, كمعرفة آثار اشراؾ المستخدـ العػادم

كالذم ال يتكفر لو القدرة عمػى الحصػكؿ عمػى المعمكمػات الماليػة مػف مصػادرىا األصػمية بشػكؿ  -
فػي عمميػة صػنع القػرار المػالي مػف خػبلؿ تبصػيره بالبيانػات الماليػة التػي اعػدت بمكجبيػػا  -مباشػر
العامػػػػة عمػػػػى افتػػػػراض اف الدكلػػػػة متبنيػػػػة لمعػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػة فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  المكازنػػػػة

IPSASs .كالمبنية عمى أساس االستحقاؽ 
لكي تحقؽ المكازنة العامة رسالتيا البد مف رفػع مسػتكل ميػارات كقػدرات معػدييا كمراقبييػا, ك  

كسػػػكؼ يحػػػاكؿ الباحػػػث فػػػي  كتحسػػػيف الطػػػرؽ كاألنظمػػػة االداريػػػة كالمحاسػػػبية اليػػػت تعػػػد بمكجبيػػػا
كجكد آثػار إيجابيػة يمكػف اعتبارىػا مؤشػرات ميمػة قياس مدل الحالي الدراسة الميدانية مف البحث 

في سبيؿ دعـ الميؿ باتجاه فمسفة كطريقة االفصاح المالي االلكتركني في عرض البيانات الماليػة 
حددة مثؿ معايير المحاسبة عمى الجميكر سيما ما يتـ اعداده بشكؿ منظـ كعمى أسس كمعايير م

عكضػػا عػػف التقػػارير االحصػػاسية كالبيانػػات غيػػر الماليػػة التػػي  IPSASsالدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ 
 كانت تتصدر التقارير المالية التقميدية في القطاع العاـ.

فالمكازنة العامة لمدكلة ينظر ليا بمنظاريف االكؿ معمكماتي كيتمثؿ في تكفير البيانػات الماليػة 
عػػادة التقػكيـ, ىػػذا مػػف  البلزمػة لتحقيػػؽ الرقابػػة الماليػة كاالداريػػة كقيػػاس االداء, كتخطػيط البػػرامج كا 

قابة الدستكرية جية كمف جية اخرل ينظر إلييا عمى انيا كثيقة سياسية كقانكنية تخدـ اغراض الر 
                                                           

ٍشن٘ز, ؼٞدز مثاض مثد اىاطاز , "ّةاً ٍ٘اشّح ااظاض اىظاسٛ ٗرٗزٓ اىاامو فٜ اخرٞاز اىثدٝو اافؼو ىرس ٞد   ( ظا٘ر ظاٝد1)

, ماُّ٘ 48, مدر 77, ٍعيد يغهخانًؾبظتنهعهٕوانًؾبظجٛخٔانزدتٛاٛخرزاظح ذطثٞقٞح فٜ تيدٝح ٍدْٝح اىعَاٗج",  -االّااق اىؽنٍٜ٘

 .87, ص7118ااٗه رٝعَثس 
 .ٍسظع ظثق ذمسٕٓالىٜ, ظَاه  ( ٍؽَد7)
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, (2)كالتشريعية كتضمف المشاركة الديمقراطية لممكاطنيف بكصفيـ دافعي الضراسب كممكلي المكازنة
كىذا األمر يرل فيو الباحث دافعا نحك الخركج عف طريقة االفصاح المالي التقميدم كتبني أسمكب 

جيػػػا مػػػف كػػػؿ مفاصػػػؿ االفصػػػاح المػػػالي االلكتركنػػػي فػػػي مخاطبػػػة الجميػػػكر كالػػػذم تمكنػػػت التكنكلك 
 حياتو.

كلضػػماف تطػػكير أداء المكازنػػة العامػػػة البػػد مػػف تطػػكير مجمكعػػػة مػػف العكامػػؿ أىميػػا النظػػػاـ 
 (2)المحاسػبي الحكػكمي كالتقػارير الماليػة كأسػاليب القيػاس كأسػس االعػداد ككسػاسؿ المتابعػة كالرقابػة

بكصػفيا   IPSASsاع العػاـ كيقترح الباحث لتحقيؽ ذلؾ تبني المعايير المحاسبة الدكليػة فػي القطػ
شػاممة عمػى كػؿ مػػا سػبؽ إف تػـ االلتػزاـ بيػػا كالتقيػد بمتطمباتيػا سػيما المعػػايير المبنيػة عمػى أسػػاس 

 االستحقاؽ كالذم يمكف اعتبار مخرجاتيا بمثابة منظكمة معمكماتية متكاممة.

  :اخلالطح
 عمػى IPSASs العػاـ القطػاع فػي كفؽ معايير المحاسبة الدكلية العاـ القطاع مصطمح يطمؽ
 تحقيػػؽ دكف عامػة خدمػة تقػديـ بيػػدؼ بالكامػؿ الدكلػة تػديرىا التػػي كالتنظيمػات المؤسسػات مجمػكع
 .الحككمة عف الصادرة كالتشريعات كاألنظمة القكانيف مف مجمكعة كفؽ مادم ربح

 العديػد تكاجػو كالتػي الحككميػة المحاسػبة الباحث بيا يقصد العاـ القطاع محاسبة ف ف كبالتالي
 العػػػػػرض عمميػػػػات عمػػػػى انعكسػػػػت كاالتصػػػػاالت المعمكمػػػػات تكنكلكجيػػػػا ظػػػػؿ فػػػػي التحػػػػديات مػػػػف

 منيػا تنطمؽ التي البداية نقطة العاـ القطاع في التخطيط يمثؿ حيث كالرقابة كالتخطيط كاالفصاح
 كافة في بيا القياـ ينبغي داسمة كظيفة بمثابة الرقابة تعتبر بينما أىدافيا تحقيؽ نحك العامة اإلدارة

 .النشاط مجاالت
 انطبلقػا تطكرت كالتي العاـ القطاع في لممحاسبة الفقرم العمكد بمثابة العامة المكازنة كتعتبر

 مػػف بػأكثر األخػذ إمكانيػة كأخيػرا التعاقديػػة كالمكازنػة الظػؿ لمكازنػة كصػكال مكازنػػة قبػؿ مػا عيػد مػف
 عف عبارة كىي الميجنة المكازنة باسـ يعرؼ بات ما كىك لمدكلة العامة المكازنة تنظيـ في أسمكب
 كمكازنػػػة األداء كمكازنػػػة التقميديػػػة المكازنػػػة مػػػف العامػػػة المكازنػػػة تطػػػكر مراحػػػؿ كافػػػة تجمػػػع مكازنػػػة

 .الصفرم األساس كمكازنة كالبرامج التخطيط
 كاإلنترنػت المعمكمػات تكنكلكجيػا تطػكرات فرضػتيا تحػديات العاـ القطاع في المحاسبة كتكاجو

 يػرل اإللكتركنػي اإلفصػاح مف كدقيقا أصيبل جزءا يعتبر كالذم اإللكتركني المالي اإلفصاح أىميا
 األنسػب ك األشػمؿ االطػار تكػكف أف يمكػف العػاـ القطػاع فػي الدكليػة المحاسبة معايير أف الباحث

                                                           
, يغهخانًعزاجمانعسثٙ( ماٍو  اىاؼاع, "مرة ٗقساءاخ اىَ٘اشّح اىااٍح ىيدٗىح: ٍاٍٖٖ٘ا ٗأظاىٞة إمدارٕا ٗاذعإاذٖا اىؽدٝصح", 1)

 .7111, ٝٞسٗخ , ىثْاُ, 731مدر 
رزاظح ذطثٞقٞح فٜ اىشسماخ اىااٍح  –" انزُب عٛخأصسانًٕاشَخعهٗأظبضا َ عخ ٙرُفٛراظزسارٛغٛبد(ظيٞيح مٞداُ اىرٕثٜ," 7)

 .772-7111, ص ص 7112, ظاٍاح تادار, اىاساق11ىيظْاماخ اىنٖستامٞح, ٍعيح ميٞح االرازج ٗاالقرظار, اطداز 
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 انفظم انثاٍَ: احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

 القطػػاع فػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة اإللكتركنػػي المػػالي باإلفصػػاح فػػالمراد كعميػػو لتنظيمػػو
 شػػبكة عبػػر لمجميػػكر نشػػرىا ثػػـ كمػػف المعػػايير لتمػػؾ كفقػػا الماليػػة كالقػػكاسـ التقػػارير إعػػداد ىػػك العػػاـ

 .اإلنترنت
 كتكنكلكجيا المالي اإلفصاح بيف ما كانصيار استفادة حالة اإللكتركني المالي اإلفصاح كيمثؿ
 اإللكتركنػػي المػػالي اإلفصػػاح اكتسػػابإلػػى  أدت خاصػػة بصػػفة كاإلنترنػػت عامػػة بصػػفة المعمكمػػات

 ككسػاسؿ التكنكلكجيػا تجاىػؿ ظػؿ فػي تحقيقيػا بالمقػدكر يكػف لػـ التي كاإليجابيات المزايا مف العديد
 .التقميدم المالي اإلفصاح عمى فقط كاالعتماد الحديثة االتصاالت
 كالتحػديات الصػعكبات مػف العديػد اإلفصػاح مػف كالمتطػكر المتقػدـ النػكع ىػذا القى فقد ككذلؾ

 اإلرادة تػكفرت مػا إذا كتجاكزىػا عمييا التغمب يمكف أنو إال تطبيقو محددات مف العديد لكجكد نظرا
 .كالعزيمة
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 انفظم انثانث: انذراسح ادلُذاَُح وانتسهُم اإلزظائٍ

 انفظم انثانث
 انذراسح ادلُذاَُح وانتسهُم االزظائٍ

 يمذيح: 
يتناكؿ ىذا الفصؿ الدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحث, كنتاسج تحميؿ اختبار الفركض التػي قػاـ 
بكضػػعيا بغػػرض تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ القيػػاـ ب عػػداد قاسمػػة استقصػػاء ميػػداني 

مػػف الفسػػات ذات الشػػأف كالخبػػرة المتعمقػػة بالماليػػة العامػػة كاألكثػػر درايػػة بػػالكاقع عينػػة إلػػى  مكجيػػة
العممػػػػػي كالتطبيقػػػػػي برقابػػػػػة كتخطػػػػػيط اسػػػػػتخدامات المكازنػػػػػة العامػػػػػة فػػػػػي المحافظػػػػػات الفمسػػػػػطينية 

 الجنكبية.

كذلػؾ بيػدؼ اختبػار النتػاسج التػي تكصػؿ الييػػا الباحػث مػف الدراسػات النظريػة حػكؿ أثػر االفصػػاح 
عمػى تخطػيط كرقابػة  IPSASsفي القطاع العاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكليةااللكتركني  المالي

 استخدامات المكازنة العامة لمدكلة. 
 مبحثين وىما عمى النحو التالي: إلى  وقد قام الباحث بتقسيم ىذا الفصل

 .المبحث األكؿ: االطار النظرم لمدراسة الميدانية

 االحصاسي كاختبار الفركض.المبحث الثاني: التحميؿ 
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 انفظم انثانث: انذراسح ادلُذاَُح وانتسهُم اإلزظائٍ

 ادلثسث األول
 االطار انُهرٌ نهذراسح ادلُذاَُح

 دتهُذ: 
كاالجػراءات التػي سػكؼ يقػـك  الدراسػةيسعى الباحث مػف خػبلؿ ىػذا المبحػث لكصػؼ منيجيػة 

بيػػػا كاالدكات التػػػي يسػػػتخدميا كالتػػػي اعتمػػػد عمييػػػا كمػػػف اجػػػؿ ذلػػػؾ فقػػػد قػػػاـ الباحػػػث بتقسػػػيـ ىػػػذا 
 ما يمي: إلى  المبحث

 .الدراسةأكالن: منيجية 
 ثانيان: طرؽ جمع البيانات.  

 .الدراسةثالثان: مجتمع كعينة 
 .الدراسةرابعان: أداة 

 .الدراسةخامسان: صدؽ كثبات أداة 
 .الدراسةسادسان: ثبات فقرات أداة 

 سابعان: المعالجات االحصاسية المستخدمة.

 أوالً: يُهدُح انذراسح.
إلػى  بأنػو الطريقػة التػي يتتبػع الباحػث خطاىػا, ليصػؿ فػي النيايػة الدراسػةيمكػف اعتبػار مػنيج 

, الدراسػػػةنتػػػاسج تتعمػػػؽ بالمكضػػػكع محػػػؿ الدراسػػػة, كىػػػك األسػػػمكب المػػػنظـ المسػػػتخدـ لحػػػؿ مشػػػكمة 
 أنو العمـ الذم يعني بكيفية إجراء البحكث العممية.  إلى  إضافة

حيػػث يسػػتخدـ كػػؿ مػػنيج مػػف ىػػذه المنػػاىج  العممػػي الدراسػػةكىنػػاؾ عػػدة منػػاىج تسػػتخدـ فػػي 
حسب الظاىرة التي يتـ دراستيا كقد يتـ استخداـ أكثر مف منيج لدراسػة نفػس الظػاىرة, كحيػث أف 

مػػػف خػػػبلؿ إطػػػبلع الباحػػػث عمػػػى  الدراسػػػةالباحػػػث يعػػػرؼ مسػػػبقان جكانػػػب كأبعػػػاد الظػػػاىرة مكضػػػع 
كفػػػؽ كىػػػك قيػػػاس أثػػػر اإلفصػػػاح المػػػالي اإللكتركنػػػي  الدراسػػػةالدراسػػػات السػػػابقة المتعمقػػػة بمكضػػػكع 

عمػػى تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة  IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة
تػػػكفير البيانػػػات إلػػػى  العامػػػة لمدكلػػػة, كالػػػذم يتكافػػػؽ مػػػع المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي الػػػذم ييػػػدؼ

كقػػػػكؼ عمػػػػى دالالتيػػػػا, كحيػػػػث أف المػػػػنيج لتفسػػػػيرىا كال الدراسػػػػةكالحقػػػػاسؽ عػػػػف المشػػػػكمة مكضػػػػكع 
الكصفي التحميمي يتـ مف خبلؿ الرجكع لمكثاسؽ المختمفة كالكتب كالصحؼ كالمجبلت كغيرىا مػف 

عمػػى  اعتمػػد, فػػ ف الباحػػث الدراسػػةأىػػداؼ إلػػى  المػػكاد التػػي يثبػػت صػػدقيا بيػػدؼ تحميميػػا لمكصػػكؿ
, كلتحقيػؽ تصػكر أفضػؿ الدراسةشكمة المعرفة الدقيقة كالتفصيمية حكؿ مإلى  منيج لمكصكؿىذا ال
عينػػػة العينػػػة العشػػػكاسية فػػػي اختيػػػاره ل الدراسػػػة, كمػػػا أنػػػو سيسػػػتخدـ أسػػػمكب لمظػػػاىرة مكضػػػعكأدؽ 

 .في جمع البيانات األكلية الدراسة, كسيستخدـ قاسمة االستقصاء
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 انفظم انثانث: انذراسح ادلُذاَُح وانتسهُم اإلزظائٍ

 ثاًَُا: طرق مجع انثُاَاخ
 :نكعيف مف البياناتعمى  اكاختبار فركضي الدراسةلتحقيؽ أىداؼ الباحث  اعتمد

 :البيانات األولية -0
 الدراسػػةفػػي الجانػػب الميػػداني بتكزيػػع قاسمػػة استقصػػاء لدراسػػة بعػػض مفػػردات  الدراسػػةكذلػػؾ ب

كحصػػر كتجميػػع المعمكمػػات البلزمػػة فػػي مكضػػكعو, كمػػف ثػػـ تفريغيػػا كتحميميػػا باسػػتخداـ برنػػامج 
(Statistical Package for Social Science, SPSS)   اإلحصػاسي كاسػتخداـ االختبػارات

 اإلحصاسية المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة.
 :البيانات الثانوية -9

قػػػػاـ الباحػػػػث بمراجعػػػػة الكتػػػػب كالػػػػدكريات كالمنشػػػػكرات الخاصػػػػة أك المتعمقػػػػة بالمكضػػػػكع قيػػػػد 
فػػي  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة, كالتػػي تتعمػػؽ بقيػػاس أثػػر اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي الدراسػػة

عمػػى تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة, كأيػػة مراجػػع قػػد  IPSASsالقطػػاع العػػاـ 
بشكؿ عممي, كينكم الباحث مػف خػبلؿ المجػكء لممصػادر  الدراسةيرل الباحث أنيا تسيـ في إثراء 

كية في الدراسة, التعرؼ عمى األسس كالطرؽ العممية السػميمة فػي كتابػة األبحػاث كالدراسػات, الثان
 .الدراسةككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت كتحدث في مجاؿ 

 .انذراسحرلتًع وعُُح : ثانثاً 
المتمثؿ في مجمكعة مف العامميف في المجاؿ المالي فػي  الدراسة( مجتمع 3يبيف جدكؿ رقـ )

القطػػػاع العػػػاـ فػػػي المحافظػػػات الجنكبيػػػة فػػػي فمسػػػطيف كيبػػػيف كػػػذلؾ العينػػػة المسػػػتردة مػػػف مجتمػػػع 
ككػػذلؾ النسػػبة المسكيػػة لبلسػػترداد حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة المسػػح الشػػامؿ كتػػـ تكزيػػع  الدراسػػة

% 93.9كبصػفة عامػة بمغػت نسػبة االسػترداد  لدراسػةاقاسمة االستقصاء عمػى جميػع أفػراد مجتمػع 
 .الدراسةكىي نسبة عالية تمكف الباحث مف االعتماد عمييا في تحميؿ 

 (3جدول رقم )
 دراسةمجتمع وعينة ال

انفئخو.
عدد

انًغزًع

عددانًعزسديٍ

انعُٛخ

انُعجخ

انًئٕٚخ

1 
اىَ٘داُ٘ اىَاىُٞ٘ ت٘شزج اىَاىٞح ٍوِ رزظوح ٍودٝس 

 فَا ف٘ق
21 32 28.71% 

7 
اىَساقثووووُ٘ اىَوووواىُٞ٘ فووووٜ اىوووو٘شازاخ ٗاىوووودٗامس 

 اىؽنٍ٘ٞح
74 77 21.31% 

 %23.11 14 18 اىَدققُ٘ اىداخيُٞ٘ اىااٍيُ٘ فٜ ٗشازج اىَاىٞح 7

4 
اىَارشوووُ٘ اىاووواٍيُ٘ فوووٜ رٝووو٘اُ اىسقاتوووح اإلرازٝوووح 

 اىَاىٞح
44 41 27.71% 

 %93.91 755 765انًغًٕل

 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث
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 انفظم انثانث: انذراسح ادلُذاَُح وانتسهُم اإلزظائٍ

منيػػػا نظػػػرا لتحقػػػؽ الشػػػركط  أمكبعػػػد تفحػػػص قػػػكاسـ االستقصػػػاء المسػػػتممة لػػػـ يػػػتـ اسػػػتبعاد 
قاسمػػػػة  255المطمكبػػػة لئلجابػػػػة عمييػػػػا, كبػػػذلؾ يكػػػػكف عػػػػدد قػػػػكاسـ االستقصػػػاء الخاضػػػػعة لمدراسػػػػة 

 استقصاء.
 :عمى النحو التالي الدراسةوالجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة 

مػف فسػة لمػدير فمػا فػكؽ فػي كزارة  الدراسػة% مػف عينػة 53.3( أف 4يبيف جدكؿ رقػـ )فئة: ال -
مػف عينػة  %3.9مف فسة لمراقب مالي في الػكزاراتل, ك الدراسةمف عينة % 24.3ل, كالمالية
لمفتش مف فسة  الدراسةمف عينة  %26.5مدقؽ داخمي في كزارة الماليةل, ك مف فسة ل الدراسة

 ل.ديكاف الرقابة االدارية كالماليةب
 (4جدول رقم )

 فئةحسب ال الدراسةتوزيع عينة 
 انُعجخانًئٕٚخ انزكساز انفئخ

 11.7 32 ٍدٝس فَا ف٘ق فٜ ٗشازج اىَاىٞح

 14.7 77 ٍساقة ٍاىٜ فٜ اى٘شازاخ

 2 14 ٍدقق راخيٜ فٜ ٗشازج اىَاىٞح

 78.1 41 ٍارش تدٝ٘اُ اىسقاتح االرازٝح ٗاىَاىٞح

 711 755انًغًٕل

 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث
 

 
 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث

 (4شكل رقم )
 فئةحسب ال الدراسةتوزيع عينة 
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 العممػػػػيمػػػػؤىميـ  دراسػػػػةال% مػػػػف عينػػػػة 56.2 ( أف5يبػػػػيف جػػػػدكؿ رقػػػػـ ): المؤىاااال العممااااي -
مػف عينػة  % 4.5ل , كماجسػتيرمؤىميـ العممي ل  الدراسة% مف عينة 39.4, كلبكالكريكسل

 دكتكراهل.مؤىميـ العممي ل الدراسة

 
 (5جدول رقم )

 حسب المؤىل العممي الدراسةتوزيع عينة 
 انُعجخانًئٕٚخ انزكساز انًإْمانعهًٙ

 18.1 23 تناى٘زٝ٘ض

 72.4 81 ٍاظعرٞس

 4.1 3 رمر٘زآ

 711 755انًغًٕل

 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث
 

 
 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث

 (5شكل رقم )
 المؤىل العمميحسب  الدراسةتوزيع عينة 

 

أقػؿ الخبػرة لبمغػت سػنكات  الدراسػة% مػف عينػة 3.9( أف 6يبػيف جػدكؿ رقػـ ): سنوات الخبارة -
 23 أقػػؿ مػػفإلػػى  5مػػف ل بمغػػت سػػنكات الخبػػرة الدراسػػة% مػػف عينػػة 27.7ل, كسػػنكات 5مػػف 

%  38.7ةل, كسن25إلى  23بمغت سنكات الخبرة لمف % مف عينة الدراسة 29.7ل, كسنكات 
 سنةل.  25مف  أكثربمغت سنكات الخبرة ل الدراسةمف عينة 
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 (6جدول رقم )
 حسب سنوات الخبرة الدراسةتوزيع عينة 
 انُعجخانًئٕٚخ انزكساز ظُٕادان جسح

 7.2 8 ظْ٘اخ 1أقو ٍِ 

 73.3 47 ظْ٘اخ 11إىٚ أقو ٍِ  1ٍِ 

 72.3 48 ظْح11إىٚ  11ٍِ 

 72.3 81 ظْح 11أمصس ٍِ 

 711 755انًغًٕل

 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث
 

 
 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  الباحثالمصدر : من إعداد 

 (6شكل رقم )
 سنوات الخبرةحسب  الدراسةتوزيع عينة 

 .انذراسحأداج راتعًا: 
 كقد تـ إعداد قاسمة استقصاء عمى النحك التالي:

 أكلية مف اجؿ استخداميا في جمع البيانات كالمعمكمات. قاسمة استقصاءإعداد  .2
 مف اجؿ اختبار مدل مبلسمتيا لجمع البيانات. عمى المشرؼقاسمة االستقصاء عرض  .2

 بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ.قاسمة االستقصاء تعديؿ  .3

عمى مجمكعػة مػف المحكمػيف كالػذيف قػامكا بػدكرىـ بتقػديـ النصػح قاسمة االستقصاء تـ عرض  .4
.  كاإلرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يمـز

 كتعديؿ حسب ما يناسب.لقاسمة االستقصاء إجراء دراسة اختباريو ميدانية أكلية  .5
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تػـ تقسػيـ , كلقػد لمبحثعمى جميع إفراد العينة لجمع البيانات البلزمة قاسمة االستقصاء تكزيع  .6
 كما يمي: جزأيفإلى  قاسمة االستقصاء

فقػػرات كىػػي الفسػػة كالمؤىػػؿ العممػػي  3كيتكػػكف مػػف كيشػػمؿ البيانػػات الشخصػػية  :الجاازء األول (2)
 كسنكات الخبرة.

فػػػي  كفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػةيقػػػيس أثػػػر اإلفصػػػاح المػػػالي اإللكتركنػػػي  :الجااازء الثااااني (2)
ثبلثػػػة كيشػػػتمؿ  عمػػػى تخطػػػيط كرقابػػػة اسػػػتخدامات المكازنػػػة العامػػػة لمدكلػػػة IPSASsالقطػػػاع 

فػي القطػاع  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة االفصاح المالي االلكتركنػيمتغيرات مستقمة تمثؿ 
 كما يمي: كمتغير تابع IPSASs العاـ

كفػػػؽ معػػػايير المعػػػدة االفصػػػاح المػػػالي االلكتركنػػػي عػػػف القػػػكاسـ الماليػػػة كىػػػك  المحاااور األول: -
 .معبرة عف المتغير المستقؿ األكؿ فقرات 23كيتككف مف  المحاسبة الدكلية

 عػدةااللكتركنػي عػف معمكمػات القطػاع العػاـ الماليػة المالمػالي االفصػاح كىػك  :المحور الثاني -
 .معبرة عف المتغير المستقؿ الثاني فقرات 23كيتككف مف  المحاسبة الدكليةكفؽ معايير 

كفػؽ  عػدةااللكتركنػي عػف معمكمػات المكازنػة العامػة المالمػالي االفصػاح كىػك  :المحور الثالث -
 .معبرة عف المتغير المستقؿ الثالث فقرات 23كيتككف مف  معايير المحاسبة الدكلية

فقػرة  25كيتكػكف مػف  كىػك تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة العامػة لمدكلػة المحور الراباع: -
 .معبرة عف المتغير التابع

كقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة مػف فقػرات قاسمػة االستقصػاء كفػؽ مقيػاس ليكػرت الخماسػي 
 ( التالي:7حسب جدكؿ رقـ )

 (7) جدول رقم
 مقياس اإلجابة عمى الفقرات

غٛسيٕا  يعهابغٛسيٕا  يؾبٚديٕا  يٕا  رًبيبانزاُٛف

54327اندزعخ

 بناًء عمى مقياس ليكرت الخماسي المصدر : من إعداد الباحث

 .خايسًا: طذق وثثاخ أداج انذراسح
كمػػا يقصػػد  (2)يقصػد بصػػدؽ قاسمػػة االستقصػػاء التأكػػد مػػف أنيػػا سػػكؼ تقػػيس مػػا أعػػدت لقياسػػو

بالصدؽ لشمكؿ القاسمة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية, ككضكح فقراتيا 
, كقػد قػػاـ الباحػث بالتأكػػد (2)يػث تكػػكف مفيكمػة لكػػؿ مػف يسػػتخدميالكمفرداتيػا مػػف ناحيػة ثانيػػة, بح

 كما يمي: الدراسةمف صدؽ أداة 

                                                           
 .1221, اىسٝاع: ٍنرثح اىاثٞناُ,انًدلمئنٗانجؾش ٙانعهٕوانعهٕاٛخ"( طاىػ ؼَد اىاعاف, " 1)

 .7111اىسؼَِ مدض, ٗماٝد مثد اىخاىق, " اىثؽس اىايَٜ, ٍاٍٖ٘ٔ, أرٗاذٔ, ٗأظاىٞثٔ", مَاُ, راز اىانس, ( ذٗقاُ مثٞداخ, ٗمثد7)
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 انفظم انثانث: انذراسح ادلُذاَُح وانتسهُم اإلزظائٍ

 :صدق فقرات قائمة االستقصاء  (2)

 فقرات قاسمة االستقصاء بطريقتيف كىما:تـ التأكد مف صدؽ 

 :الصدق الظاىري لاداة )صدق المحكمين( -

قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف مف أعضاء 
الييسة التدريسػية فػي كميػات التجػارة فػي الجامعػات الفمسػطينية كجامعػة قنػاة السػكيس فػي جميكريػة 

 مصر العربية مف المتخصصيف في المحاسبة كاإلحصاء كالمجاالت ذات العبلقة. 
محكمػػيف إبػػداء آراسيػػػـ فػػي مػػدل مبلسمػػة عبػػارات قاسمػػة االستقصػػػاء كقػػد طمػػب الباحػػث مػػف ال

لقياس ما كضعت ألجمو, كمدل كضػكح صػياغة العبػارات كمػدل مناسػبة كػؿ عبػارة لممحػكر الػذم 
ينتمػػي إليػػو كمػػدل كفايػػة العبػػارات لتغطيػػة كػػؿ محػػكر مػػف محػػاكر متغيػػرات الدراسػػة األساسػػية ىػػذا 

مف تعديؿ صياغة العبػارات أك حػذفيا, أك إضػافة عبػارات اقتراح ما يركنو ضركريا إلى  باإلضافة
الخصػػػاسص الشخصػػػية )جديػػػدة ألداة الدراسػػػة, ككػػػذلؾ إبػػػداء آراسيػػػـ فيمػػػا يتعمػػػؽ بالبيانػػػات األكليػػػة 

 جانب مقياس ليكرت المستخدـ. إلى  المطمكبة مف  المبحكثيف(, ةكالكظيفي
كانػػت تحتػػكم عمػػى بعػػض  كقػػد تركػػزت تكجييػػات المحكمػػيف عمػػى انتقػػاد طػػكؿ القاسمػػة حيػػث

العبػػارات المتكػػررة, كمػػا أف بعػػض المحكمػػيف نصػػحكا بضػػركرة تقمػػيص بعػػض العبػػارات مػػف بعػػض 
ضافة بعض العبارات  محاكر أخرل.إلى  المحاكر كا 

المبلحظػػات كالتكجييػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػكف قػػاـ الباحػػث بػػ جراء التعػػديبلت إلػػى  كاسػػتنادا
بارات كحذؼ أك إضافة البعض انخر منيػا باالتفػاؽ المباشػر البلزمة, حيث تـ تعديؿ صياغة الع

 مف المشرؼ. 
 صدق االتساق الداخمي لفقرات قائمة االستقصاء: -

تـ حساب االتساؽ الػداخمي لفقػرات قاسمػة االستقصػاء عمػى عينػة الدراسػة االسػتطبلعية البػالغ 
ة الكميػة لممحػكر التابعػة مفردة, كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقػرة كالدرجػ  33حجميا 

حيػث  (,3.35تبػاط دالػة عنػد مسػتكل داللػة )أف معػامبلت االر ( 9-8رقـ )الجداكؿ مف وتبين لو 
الجدكليػة كالتػي  rالمحسػكبة اكبػر مػف قيمػة  rكقيمة  3.35لكؿ فقرة اقؿ مف  إف القيمة االحتمالية

 كضعت لقياسو.صادقة لما قائمة االستقصاء كبذلؾ تعتبر فقرات , 3.362تساكم 
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 (8جدول رقم )
  وفق معايير المحاسبة الدوليةالصدق الداخمي لفقرات المتغيرات المستقمة: االفصاح المالي االلكتروني 

 في القطاع العام
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اال ابػانًبنٙاالنكزسَٔٙعٍ

ٔ  يعبٚٛسانإائىانًبنٛخانًعدح

 انًؾبظجخاندٔنٛخ

اال ابػانًبنٙاالنكزسَٔٙعٍ

يعهٕيبداناعبلانعبوانًبنٛخانًعدح

 ٔ  يعبٚٛسانًؾبظجخاندٔنٛخ

اال ابػانًبنٙاالنكزسَٔٙعٍ

يعهٕيبدانًٕاشَخانعبيخانًعدح

 ٔ  يعبٚٛسانًؾبظجخاندٔنٛخ

1 1.477 1.113 1 1.841 1.111 1 1.318 1.111 

7 1.841 1.111 7 1.321 1.111 7 1.114 1.111 

7 1.427 1.113 7 1.188 1.111 7 1.272 1.111 

4 1.812 1.111 4 1.883 1.111 4 1.817 1.111 

1 1.321 1.111 1 1.122 1.111 1 1.37 1.111 

8 1.182 1.111 8 1.427 1.118 8 1.171 1.117 

3 1.327 1.111 3 1.812 1.111 3 1.821 1.111 

2 1.871 1.111 2 1.812 1.111 2 1.842 1.111 

2 1.371 1.111 2 1.831 1.111 2 1.287 1.111 

11 1.811 1.111 11 1.874 1.111 11 1.732 1.172 

 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث 
 

 (9جدول رقم ) 
 المتغير التابع: تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولةالصدق الداخمي لفقرات 
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1 1.321 1.111 8 1.217 1.111 11 1.317 1.111 

7 1.882 1.111 3 1.231 1.111 17 1.127 1.111 

7 1.313 1.111 2 1.371 1.111 17 1.341 1.111 

4 1.384 1.111 2 1.32 1.111 14 1.277 1.111 

1 1.247 1.111 11 1.141 1.117 11 1.277 1.111 

 7.360"  تساوي 98ودرجة حرية " 7.75الجدولية عند مستو  داللة  rقيمة 
 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث
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 :ساق البنائي لمحاور الدراسةصدق االت (9)
مػع  الدراسةمعدل كل محور من محاور ( التالي معامبلت االرتباط بيف 23يبيف جدكؿ رقـ )

كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عنػد مسػتكل  المعدؿ الكمي لفقرات قاسمة االستقصاء
المحسػػكبة اكبػػر مػػف  rكقيمػػة  3.35لكػػؿ فقػػرة اقػؿ مػػف  , حيػػث إف القيمػػة االحتماليػػة 3.35داللػة 
 .3.362الجدكلية كالتي تساكم  rقيمة 

 (07جدول رقم )
 قائمة االستقصاءمع المعدل الكمي لفقرات  بين معدل كل محور من محاور الدراسة معامل االرتباط

 اناًٛخاالؽزًبنٛخيعبيماالزرجبطعُٕاٌانًؾٕزانًؾٕز

 ااٗه
ٗفووق االفظوواغ اىَوواىٜ االىنرسّٗووٜ مووِ اىقوو٘امٌ اىَاىٞووح اىَاوودج 

 ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞح
1.274 1.111 

 اىصاّٜ
االفظووواغ اىَووواىٜ االىنرسّٗوووٜ موووِ ٍايٍ٘ووواخ اىقطووواع اىاووواً 

 ٗفق ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞحاىَاىٞح اىَادج 
1.321 1.111 

 اىصاىس
االفظوواغ اىَوواىٜ االىنرسّٗووٜ مووِ ٍايٍ٘وواخ اىَ٘اشّووح اىااٍووح 

 ٗفق ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞحاىَادج 
1.237 1.111 

 1.111 1.213 اىااٍح ىيدٗىحذخطٞؾ ٗزقاتح اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح  اىساتع

 7.360"  تساوي 98ودرجة حرية " 7.75الجدولية عند مستو  داللة  rقيمة 

 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث

 .أداج انذراسحسادسًا: ثثاخ فمراخ 

كاحػدة تقريبػا لػك يعني ثبات أداة قاسمة االستقصاء التأكد مف أف اإلجابة عمى الفقػرات سػتككف 
كقد أجرل الباحث خطكات الثبػات عمػى  (2)تكرر تطبيقيا عمى األشخاص ذاتيـ في أكقات مختمفة

 ىما طريقة التجزسة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ. فالعينة االستطبلعية نفسيا بطريقتي
 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية   (2)

تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف معػػدؿ األسػػسمة الفرديػػة الرتبػػة كمعػػدؿ األسػػسمة الزكجيػػة  
الرتبػػػة لكػػػؿ بعػػػد كقػػػد  تػػػـ تصػػػحيح معػػػامبلت االرتبػػػاط  باسػػػتخداـ معامػػػؿ ارتبػػػاط سػػػبيرماف بػػػراكف 

 حسب المعادلة  التالية:  (2) (Spearman-Brown Coefficientلمتصحيح )
معامػػػؿ الثبػػػات   

1

2

ز

( أف ىنػػػاؾ معامػػػؿ 22حيػػػث ر معامػػػؿ االرتبػػػاط كقػػػد بػػػيف جػػػدكؿ رقػػػـ ) ز
ممػػا يمكػػف الباحػػث عمػػى اسػػتخداـ قاسمػػة  3.884ا لفقػػرات االسػػتبياف حيػػث بمػػغ ثبػػات كبيػػر نسػػبين 

 .االستقصاء بكؿ طمأنينة
 
 
 

                                                           
 .471, ص يسععظج ذاسِاىاعاف.,  طاىػ ؼَد (1)

(2) 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: 637–642. 
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 (00جدول رقم )
 معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(

يعبيماالزرجبطانًؾٕزعُٕاٌانًؾٕز
يعبيماالزرجبط

انًاؾؼ

 ااٗه
ٗفووق االفظوواغ اىَوواىٜ االىنرسّٗووٜ مووِ اىقوو٘امٌ اىَاىٞووح اىَاوودج 

 .ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞح
1.371 1.243 

 اىصاّٜ
االفظاغ اىَاىٜ االىنرسّٜٗ مِ ٍايٍ٘اخ اىقطاع اىااً اىَاىٞوح 

 .ٗفق ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞحاىَادج 
1.347 1.217 

 اىصاىس
االفظوواغ اىَوواىٜ االىنرسّٗووٜ مووِ ٍايٍ٘وواخ اىَ٘اشّووح اىااٍووح 

 .ٗفق ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞحاىَادج 
1.321 1.227 

 1.23 1.382 .ذخطٞؾ ٗزقاتح اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح اىااٍح ىيدٗىح اىساتع

 1.884 1.192عًٛعانفاساد

 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث
 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   (9)

كطريقػة ثانيػة لقيػاس  قاسمػة االستقصػاءلقياس ثبػات  (2)استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ 
ممػػػا يمكػػػف  3.897( أف معػػػامبلت الثبػػػات مرتفعػػػة حيػػػث بمػػػغ 22الثبػػػات كقػػػد يبػػػيف جػػػدكؿ رقػػػـ )

 .الباحث عمى استخداـ قاسمة االستقصاء بكؿ طمأنينة
 (09جدول رقم )

 معامل الثبات )طريقة والفا كرونباخ(

 عددانفاسادعُٕاٌانًؾٕزانًؾٕز
يعبيمأنفب
 اسَٔجبؿ

 ااٗه
ٗفووق االفظوواغ اىَوواىٜ االىنرسّٗووٜ مووِ اىقوو٘امٌ اىَاىٞووح اىَاوودج 

 .ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞح
11 1.283 

 اىصاّٜ
االفظاغ اىَاىٜ االىنرسّٜٗ مِ ٍايٍ٘اخ اىقطاع اىااً اىَاىٞوح 

 .ٗفق ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞحاىَادج 
11 1.231 

 اىصاىس
االفظوواغ اىَوواىٜ االىنرسّٗووٜ مووِ ٍايٍ٘وواخ اىَ٘اشّووح اىااٍووح 

 .ٗفق ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞحاىَادج 
11 1.221 

 1.221 11 .ذخطٞؾ ٗزقاتح اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح اىااٍح ىيدٗىح اىساتع

 1.891 45عًٛعانفاساد

 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث

 .ادلعاجلاخ االزظائُح ادلستخذيحساتعًا: 
لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة كتحميػػػؿ البيانػػػات التػػػي تػػػـ تجميعيػػػا, فقػػػد تػػػـ اسػػػتخداـ العديػػػد مػػػف 

 Statisticalاألسػػػاليب اإلحصػػػاسية المناسػػػبة باسػػػتخداـ الحػػػـز اإلحصػػػاسية لمعمػػػكـ االجتماعيػػػة

Package for Social Science (SPSS)   اإلحصػػاسية كفيمػػا يمػي مجمكعػة مػػف األسػاليب
 المستخدمة في تحميؿ البيانات:

                                                           
(1) N Ritter, "Understanding a widely misunderstood statistic: Cronbach's alpha", Paper presented at 

Southwestern Educational Research Association (SERA) Conference 2010, New Orleans, (2010). 
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دخػػػاؿ البيانػػات -2 الحاسػػب انلػػي, حسػػػب مقيػػاس ليكػػػرت الخماسػػي , كلتحديػػػد إلػػػى  تػػـ ترميػػز كا 
طػػكؿ فتػػرة مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي ) الحػػدكد الػػدنيا كالعميػػا( المسػػتخدـ فػػي محػػاكر الدراسػػة, تػػـ 

سػػة لمحصػػكؿ عمػػى طػػكؿ (, ثػػـ تقسػػيمو عمػػى عػػدد فتػػرات المقيػػاس الخم4 2-5حسػػاب المػػدل) 
اقؿ قيمة في المقياس  )كىي الكاحػد إلى  ( , بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة3.8 4/5الفقرة أم )

( يكضػػػح أطػػػكاؿ 23الصػػػحيح( كذلػػػؾ لتحديػػػد الحػػػد األعمػػػى لمفتػػػرة األكلػػػى كىكػػػذا  كجػػػدكؿ رقػػػـ )
 الفترات كما يمي:

 (03جدول رقم )
 مقياس ليكرت الخماسي

5.1-4.214.21-3.413.41-2.612.61-7.817.81-7انفزسح يزٕظقانفاسح(

اجٛسحعدا اجٛسحيزٕظعختهٛهختهٛهخعدا انزادٚس

72345اندزعخ

%36-%21انٕشٌانُعجٙ  36%-52%  52%-68% 68%-84% 84%-711% 

 مقياس ليكرت الخماسيعمى  بناءً  المصدر : من إعداد الباحث

 الدراسػػػػةتػػػـ حسػػػاب التكػػػرارات كالنسػػػػب المسكيػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى الصػػػػفات الشخصػػػية لمفػػػردات  -2
 .الدراسةكتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرسيسية التي تتضمنيا أداة 

كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات أفراد الدراسة عف   Meanالمتكسط الحسابي -3
كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات متغيػػرات الدراسػػة األساسػػية, مػػع العمػػـ بأنػػو يفيػػد فػػي ترتيػػب العبػػارات 

عممػػػا بػػػاف تفسػػػير مػػػدل االسػػػتخداـ أك مػػػدل المكافقػػػة عمػػػى  (2)حسػػػب أعمػػػى متكسػػػط حسػػػابي
 .العبارة

لمتعػػرؼ عمػػػى مػػدل انحػػػراؼ   (Standard Deviation)تػػـ اسػػتخداـ االنحػػػراؼ المعيػػارم  -4
اسػػتجابات أفػػراد الدراسػػة لكػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات متغيػػرات الدراسػػة كلكػػؿ محػػكر مػػف المحػػاكر 
الرسيسػػػػية عػػػػف متكسػػػػطيا الحسػػػػابي, كيبلحػػػػظ أف االنحػػػػراؼ المعيػػػػارم يكضػػػػح التشػػػػتت فػػػػي 

جانب المحػاكر الرسيسػية, لى إ استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة
فكممػا اقتربػػت قيمتػػو مػػف الصػػفر كممػػا تركػػزت االسػػتجابات كانخفػػض تشػػتتيا بػػيف المقيػػاس )إذا 

  .كاف االنحراؼ المعيارم كاحد صحيحا فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا(

 .قاسمة االستقصاءاختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات  .5

 ف لقياس صدؽ الفقرات كالعبلقات بيف ابعاد الدراسة.معامؿ ارتباط بيرسك  .6

 .معادلة سبيرماف براكف لمثبات .7

                                                           
, ", راز اىطثاموووح اىؽوووسج, اإلظووونْدزٝحيجةةةبدئاإلؽاةةةب ٔاظةةةز دايبرٓب ةةةٙيغةةةبالدان ديةةةخاالعزًبعٛةةةخ( ٍؽَووود تٖعووود مشووول , "1)

 .22, ص 1228ٍظس,
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 سػػػػػمرنكؼ لمعرفػػػػػة نػػػػػكع البيانػػػػػات ىػػػػػؿ تتبػػػػػع التكزيػػػػػع الطبيعػػػػػي أـ ال  -اختبػػػػػار ككلػػػػػكمجركؼ .8
(1- Sample K-S).(2) 

لمعرفػة الفػرؽ بػيف متكسػط الفقػرة  One sample T test (2)لمتكسػط عينػة كاحػدة   tاختبػار  .9
  .ل3كالمتكسط الحيادم ل

االنحػػػدار الخطػػػي البسػػػيط كالمتعػػػدد كذلػػػؾ لمعرفػػػة تػػػأثير المتغيػػػرات المسػػػتقمة عمػػػى المتغيػػػر  .23
 .(3)التابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Wayne W Daniel "Kolmogorov–Smirnov one-sample test". Applied Nonparametric Statistics (2nd 

ed.). Boston: PWS-Kent1990, pp. 319–330 

(2) P. Good, Permutation Tests: A Practical Guide to Resampling Methods for Testing Hypotheses, 2nd 

ed. New York: Springer-Verlag, 2000 

(3) Andrew Gelman, , "Variance, analysis of". The new Palgrave dictionary of economics (2nd ed.). 

Basingstoke, Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2008. 
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 ادلثسث انثاٍَ
 واختثار انفروعنهثُاَاخ انتسهُم االزظائٍ 

  .دتهُذ
اسػتعراض نتػاسج تحميػؿ البيانػات كاختبػار الفػركض إلػى  يسعى الباحث مف خبلؿ ىذا المبحث

 ما يمي: إلى  كالكقكؼ عمى دالالتيا كمف اجؿ ذلؾ فقد قاـ الباحث بتقسيـ ىذا المبحث
 أكالن: اختبار التكزيع الطبيعي.

 ثانيان: تحميؿ فقرات كمحاكر قاسمة االستقصاء.  
 ثالثان: اختبار فركض البحث.

 .طثُعٍأوالً: اختثار انتىزَع ان
لمعرفػة ىػؿ تتبػع  ((Sample K-S -1)سامرنوف  - )كولاومجروفاستخدـ الباحث اختبار 

البيانػػات التكزيػػع الطبيعػػي أـ ال ؟ كىػػك اختبػػار ضػػركرم فػػي حالػػة اختبػػار الفرضػػيات الف معظػػـ 
 االختبارات المعممية تشترط أف يككف تكزيع البيانات طبيعيا.

( نتػاسج االختبػار حيػث أف القيمػة االحتماليػة لكػؿ محػكر اكبػر مػف 24كيكضح الجدكؿ رقػـ ) 
3.35 ( 0.05 <sig. كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبػع التكزيػع الطبيعػي كبالتػالي يجػب اسػتخداـ )

 االختبارات المعممية.
 (04جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) اختبار التوزيع الطبيعي

 Zتًٛخ عددانفاساداىَؽ٘زعُٕاٌاىَؽ٘ز
اناًٛخ

 االؽزًبنٛخ

 ااٗه
االفظووواغ اىَووواىٜ االىنرسّٗوووٜ موووِ اىقووو٘امٌ اىَاىٞوووح 

 .ٗفق ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞحاىَادج 
11 1.171 1.744 

 اىصاّٜ
االفظاغ اىَواىٜ االىنرسّٗوٜ موِ ٍايٍ٘واخ اىقطواع 

 .اىدٗىٞحٗفق ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىااً اىَاىٞح اىَادج 
11 1.231 1.173 

 اىصاىس
االفظاغ اىَاىٜ االىنرسّٜٗ مِ ٍايٍ٘اخ اىَ٘اشّوح 

 .ٗفق ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞحاىااٍح اىَادج 
11 1.112 1.717 

 1.137 1.121 11 .ذخطٞؾ ٗزقاتح اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح اىااٍح ىيدٗىح اىساتع

 1.739 1.981 41عًٛعانفاساد 

 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  الباحثالمصدر : من إعداد 

 .ثاًَُا: حتهُم فمراخ وزلاور لائًح االستمظاء
قاسمػػػة ( لتحميػػػؿ فقػػػرات One Sample T testلمعينػػػة الكاحػػػدة ) Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 

 tالفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينػة يكافقػكف عمػى محتكاىػا إذا كانػت قيمػة   عتبر, كتاالستقصاء
 3.35)أك القيمػػة االحتماليػػة اقػػؿ مػػف 2.98الجدكليػػة  كالتػػي تسػػاكم  tكبػػر مػػف قيمػػة أالمحسػػكبة 
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(, كغيػر ذلػؾ ل3ط المحايػد لس%  كالمتكسط الحسابي اكبر مف المتك  63كبر مف أالنسبي  كالكزف
 تككف غير ايجابية بمعنى أف أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا. سكؼ الفقرة

 تحميل أسئمة االستقصاء: )مجاالت اإلفصاح( وفيما يمي
 وفق معايير المحاسبة الدوليةيساعد االفصاح المالي االلكتروني عن القوائم المالية المعدة  .0

 عمااى قيااام الحكومااة أو أي ماان وحااداتيا بعاارض تقاريرىااا الماليااة IPSASsفااي القطاااع العااام 
 .(≥α 7.75)عند مستو  داللة بكفاءة  الخاصة بالقطاع العاـ
( كالػػذم يبػػيف آراء أفػػراد 23لمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػاسج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

كفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة عينػػػة الدراسػػػة فػػػي  فقػػػرات المحػػػكر االكؿ )االفصػػػاح المػػػالي االلكتركنػػػي 
 يمي:األقؿ كما إلى  في القطاع العاـ( مرتبة حسب الكزف النسبي  مف األعمى الدكلية

%,  كالقيمػػػػػة 63%ل  كىػػػػػي أكبػػػػػر مػػػػػف 84.93“ل  بمػػػػػغ الػػػػػكزف النسػػػػػبي  2فػػػػػي الفقػػػػػرة رقػػػػػـ ل .2
االفصػػػػاح المػػػػالي أف  ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى 3.35ل كىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف 3.333االحتماليػػػػة تسػػػػاكم  ل

فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةااللكتركنػػػػي عػػػػف القػػػػكاسـ الماليػػػػة المعػػػػدة 
IPSASs ستخداـ المبلسـ لمبيانات المالية الحككمية في اتخػاذ القػرارات تحقيؽ اال يساعد عمى
 اليامة.

%,  كالقيمة االحتمالية 63%ل  كىي أكبر مف 84.93“ل  بمغ الكزف النسبي 2في الفقرة رقـ ل .2
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف ممػػا يػػدؿ عمػػى  3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

 يسػاعد عمػى IPSASsفػي القطػاع العػاـ  معػايير المحاسػبة الدكليػةكفػؽ القكاسـ المالية المعدة 
تاحة تقديـ  المناسب. الكقت في المالية حكؿ القطاع العاـ لممستخدميف العادييف المعمكمات كا 

%,  كالقيمػة االحتماليػة 63كىي أكبػر مػف %ل 83.87“بمغ الكزف النسبي ل  5في الفقرة رقـ ل .3
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف مػػا يػػدؿ عمػػى م 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

 يسػاعد عمػى IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةالقكاسـ المالية المعدة 
 تحسيف كفاءة عرض كنشر القكاسـ المالية الخاصة بالقطاع العاـ.

%,  كالقيمػػػػػة 63%ل  كىػػػػػي أكبػػػػر مػػػػػف 83.74“ل  بمػػػػػغ الػػػػػكزف النسػػػػبي 23فػػػػي الفقػػػػػرة رقػػػػـ ل .4
االفصػػػػػاح المػػػػػالي أف ممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى  3.35ل كىػػػػػي أقػػػػػؿ مػػػػػف 3.333االحتماليػػػػػة تسػػػػػاكم ل

فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةااللكتركنػػػػي عػػػػف القػػػػكاسـ الماليػػػػة المعػػػػدة 
IPSASs تكسيع داسرة صنع كمتابعة القرار المالي في القطاع العاـ. يساعد عمى 

%,  كالقيمػة االحتماليػة 63كىػي أكبػر مػف  %ل83.35“غ الػكزف النسػبي ل بمػ3في الفقرة رقػـ ل .5
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل
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 يسػاعد عمػى IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةالقكاسـ المالية المعدة 
 نات المالية العامة عمى مستكل الدكلة.تسييؿ إجراءات التحميؿ كالمقارنة لمبيا

كالقيمػػة االحتماليػػة  %,63مػػف  %ل كىػػي أكبػػر82.72“ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي 6فػػي الفقػػرة رقػػـ ل .6
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333لتسػػاكم 

 يسػاعد عمػى IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةالقكاسـ المالية المعدة 
 تحسيف القدرة عمى مقارنة أداء المكازنة العامة عمى مستكل الدكلة.

%,  كالقيمػة االحتماليػة 63كىػي أكبػر مػف %ل 82.94“ل بمػغ الػكزف النسػبي 9في الفقرة رقػـ ل .7
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

 يسػاعد عمػى IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةاسـ المالية المعدة القك 
 رفع مستكل مكثكقية االفصاح المالي في القطاع العاـ.

%,  كالقيمػة االحتماليػة 63كىػي أكبػر مػف %ل 83.23“ل بمػغ الػكزف النسػبي 7في الفقرة رقػـ ل .8
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

 يسػاعد عمػى IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةالقكاسـ المالية المعدة 
 القدرة عمى ضبط اجراءات تخطيط كتخصيص المكارد العامة.

%,  كالقيمػة االحتماليػة 63%ل كىػي أكبػر مػف 78.84“ل بمػغ الػكزف النسػبي 4في الفقرة رقػـ ل .9
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

 يسػاعد عمػى IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةالقكاسـ المالية المعدة 
 تسييؿ عمميات استقطاب مصادر تمكيؿ جديدة لممكازنة العامة لمدكلة.

%,  كالقيمػػػػػة  63كىػػػػػي أكبػػػػر مػػػػف %ل 78.32“ل  بمػػػػػغ الػػػػكزف النسػػػػبي 8فػػػػي الفقػػػػرة رقػػػػـ ل .23
االفصػػػػػاح المػػػػػالي أف  ممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى 3.35ل كىػػػػػي أقػػػػػؿ مػػػػػف 3.333االحتماليػػػػػة تسػػػػػاكم ل

فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةااللكتركنػػػػي عػػػػف القػػػػكاسـ الماليػػػػة المعػػػػدة 
IPSASs سرعة تحقيؽ التغذية العكسية مف قبؿ المستخدميف العادييف. يساعد عمى 

بما   ( والتاي عكسات باوزن نسابي0الباحث أن أعمى درجات التأثر كانت فاي الفقارة )وير  
وفاااق معاااايير عااان القاااوائم المالياااة المعااادة قااادرة االفصااااح الماااالي االلكتروناااي  %" 84.97“

تحقياق االساتخدام المالئام  المسااعدة عماىعماى  IPSASsفي القطاع العاام  المحاسبة الدولية
من وجية نظر المبحوثين بينما بمغت أدناى  في اتخاذ القرارات اليامة لمبيانات المالية الحكومية

قادرة االفصااح  %" 78.39“بما  ( والتي عكست بوزن نسابي 8درجات التأثير في الفقرة رقم )
فاي القطااع العاام  وفاق معاايير المحاسابة الدولياةعن القوائم المالياة المعادة  المالي االلكتروني

IPSASs  سرعة تحقيق التغذياة العكساية مان قبال المساتخدمين العااديين المساعدة عمىعمى 
وكالىمااا درجتااي ارتبااااط ماارتفعتين وىااذا األمااار انعكاااس طبيعااي لماااا يعانيااو االفصاااح الماااالي 
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التقميدي من قصور في تمكين المستخدم العادي مان الوصاول واالساتفادة المثماى مان البياناات 
 .المالية المنشورة

وبصفة عامة يتباين أن المتوساط الحساابي لجمياع فقارات المحاور االول )االفصااح الماالي 
وىي أكبر  4.00 ( تساوي وفق معايير المحاسبة الدوليةااللكتروني عن القوائم المالية المعدة 
والااوزن النساابي   7.473"، واالنحااراف المعياااري يساااوي 3ماان  القيمااة المتوسااطة المحاياادة  "

المحساوبة تسااوي  t%" وقيماة 67% وىي أكبر من  الوزن النسبي المحاياد "89.97يساوي 
 ، و القيماة االحتمالياة تسااوي0.98الجدولياة والتاي تسااوي  tوىي أكبر مان قيماة  99.998
مما يدل عمى  ان االفصاح المالي االلكتروني عن القوائم المالية  7.75وىي أقل من  7.777
يساعد عمى قيام الحكومة أو  IPSASsفي القطاع العام  دوليةوفق معايير المحاسبة الالمعدة 

 عنااد مسااتو  داللااة  بكفاااءة الخاصااة بالقطاااع العااام أي ماان وحااداتيا بعاارض تقاريرىااا الماليااة
(7.75 α≤).  

 (05جدول رقم )
 (في القطاع العام وفق معايير المحاسبة الدولية االفصاح المالي االلكترونيتحميل فقرات المحور االول )

 انفاساد و

ق
ظ
ٕ
ًز
ان

ٙ
بث
ع
ؾ
ان

ف 
سا
ؾ
الَ
ا

٘
بز
عٛ
نً
ا



ٌ
ٕش
ان

ٙ
عج
نُ
ا



خ
ًٛ
ت

t
خ 

ًٛ
نا
ا

ٛخ
بن
زً
ؽ
ال
ا

 

ت
رٛ
زس
ان



7 
ذؽقٞوق االظوورخداً اىَالمووٌ ىيثٞاّوواخ اىَاىٞووح اىؽنٍ٘ٞووح فووٜ 

 اذخاذ اىقسازاخ اىٖاٍح.
4.71 1.178 24.2 72.448 1.111 1 

2 
اىقطوواع اىاوواً اىَاىٞووح ؼوو٘ه  اىَايٍ٘وواخ ٗإذاؼووح ذقوودٌٝ

 اىَْاظة. اى٘قد فٜ ىيَعرخدٍِٞ اىاارِٝٞ
4.71 1.842 24.2 77.27 1.111 1 

5 
ذؽعوووِٞ ماووواءج موووسع ّٗشوووس اىقووو٘امٌ اىَاىٞوووح اىخاطوووح 

 .تاىقطاع اىااً
4.12 1.881 27.23 77.77 1.111 7 

71
ذ٘ظووٞع رامووسج طووْع ٍٗراتاووح اىقووساز اىَوواىٜ فووٜ اىقطوواع 

 اىااً.
4.12 1.387 27.34 12.732 1.111 7 

3 
ذعوووٖٞو إظوووساءاخ اىرؽيٞوووو ٗاىَقازّوووح ىيثٞاّووواخ اىَاىٞوووح 

 اىااٍح ميٚ ٍعر٘ٙ اىدٗىح.
4.13 1.312 27.71 71.713 1.111 4 

6 
ذؽعووِٞ اىقوودزج ميووٚ ٍقازّووح أراء اىَ٘اشّووح اىااٍووح ميووٚ 

 ٍعر٘ٙ اىدٗىح.
4.14 1.881 27.31 71.71 1.111 1 

 8 1.111 12.421 21.24 1.3 4.1 اىقطاع اىااً.زفع ٍعر٘ٙ ٍ٘ش٘قٞح االفظاغ اىَاىٜ فٜ 9

1 
اىقدزج ميٚ ػثؾ اظساءاخ ذخطٞؾ ٗذخظٞض اىَو٘ازر 

 اىااٍح.
4.11 1.374 21.17 13.182 1.111 3 

4 
ذعٖٞو مَيٞاخ اظرقطاب ٍظارز ذَ٘ٝو ظدٝدج ىيَ٘اشّوح 

 اىااٍح ىيدٗىح.
7.24 1.212 32.24 14.112 1.111 2 

8
اىانعوووٞح ٍوووِ قثوووو اىَعووورخدٍِٞ ظووسمح ذؽقٞوووق اىرارٝوووح 

 اىاارِٝٞ.
7.27 1.28 32.77 17.787 1.111 2 

  1.111 29.298 82.21 1.413 4.77عًٛعانفاساد 

 .0.98" تساوي 054" و درجة حرية " 7.75الجدولية عند مستو  داللة "   tقيمة 
 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث
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وفاق معاايير يساعد االفصاح المالي االلكتروني عن معمومات القطاع العاام المالياة المعادة . 9
عمى تحسين نوعية التقارير المالية المقدمة من  IPSASsفي القطاع العام  المحاسبة الدولية

قاارارات تقياايم أفضاال وأبماا  فااي تخصاايص المااوارد المقدمااة ماان إلااى  قباال القطاااع العااام لموصااول
 (.≥α 7.75)الحكومات وبالتالي زيادة الشفافية والموثوقية عند مستو  داللة 

( كالػػذم يبػػيف آراء أفػػراد 24لمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػاسج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
)االفصاح المالي االلكتركني عػف معمكمػات القطػاع العػاـ  الثانيعينة الدراسة في  فقرات المحكر 

( مرتبػػة  حسػػب الػػكزف IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالماليػػة المعػػدة 
 األقؿ كما يمي:إلى  النسبي مف األعمى

كالقيمػػة االحتماليػػة  %,63بػػر مػػف %ل كىػػي أك87.23“بمػػغ الػػكزف النسػػبي ل 2فػػي الفقػػرة رقػػـ ل .2
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف ممػػا يػػدؿ عمػػى  3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333م لتسػػاك 

فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةالماليػػػػة المعػػػػدة  معمكمػػػػات القطػػػػاع العػػػػاـ
IPSASs رفع مستكل الشفافية المالية في القطاع العاـ يساعد عمى. 

كالقيمػة االحتماليػة  %, 63كىػي أكبػر مػف %ل 82.84“بمػغ الػكزف النسػبي  ل6ل في الفقرة رقػـ .2
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف ممػػا يػػدؿ عمػػى  3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةالماليػػػػة المعػػػػدة  معمكمػػػػات القطػػػػاع العػػػػاـ
IPSASs كالرقابيػػػة  رفػػػع مسػػػتكل كفػػػاءة اجػػػراءات متابعػػػة السػػػمطات التشػػػريعية يسػػػاعد عمػػػى

 لؤلداء المالي في القطاع العاـ.

كالقيمػة االحتماليػة  %,63%ل  كىػي أكبػر مػف 82.29“بمػغ الػكزف النسػبي ل 9في الفقرة رقػـ ل .3
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف ممػػا يػػدؿ عمػػى  3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  الدكليػػػػةكفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الماليػػػػة المعػػػػدة  معمكمػػػػات القطػػػػاع العػػػػاـ
IPSASs تػػػكفير أساسػػػان مناسػػػبنا لتقيػػػيـ مػػػدل قػػػدرة المنشػػػأة العامػػػة عمػػػى ضػػػبط  يسػػػاعد عمػػػى

 نفقاتيا المعتمدة في المكازنة العامة.

كالقيمػة االحتماليػة %,  63%ل كىػي أكبػر مػف 82.55“بمػغ الػكزف النسػبي ل 8في الفقرة رقػـ ل .4
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  عمػػى ممػػا يػػدؿ 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةالماليػػػػة المعػػػػدة  معمكمػػػػات القطػػػػاع العػػػػاـ
IPSASs تكفير أساسان مناسػبنا لممقارنػة كالحكػـ عمػى األداء المػالي لمقطػاع العػاـ  يساعد عمى

 بيف السنكات المتعاقبة.

كالقيمػة االحتماليػة %,  63%ل كىي أكبػر مػف 83.26“نسبي بمغ الكزف الل 7في الفقرة رقـ ل  .5
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل
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فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةالماليػػػػة المعػػػػدة  معمكمػػػػات القطػػػػاع العػػػػاـ
IPSASs تسػػييؿ عمميػػة مقارنػػة األداء المػالي لمدكلػػة بالػػدكؿ المتماثمػػة معيػػا فػػي  يسػاعد عمػػى
 الظركؼ.

كالقيمػة االحتماليػة %, 63كىػي أكبػر مػف %ل 79.74“ل  بمػغ الػكزف النسػبي 2في الفقرة رقػـ ل .6
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف ممػػا يػػدؿ عمػػى  3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333لتسػػاكم 

فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةة المعػػػػدة الماليػػػػ معمكمػػػػات القطػػػػاع العػػػػاـ
IPSASs اعتمػػػاد جيػػػات التمكيػػػؿ كاالقػػػراض الدكليػػػة عمػػػى المعمكمػػػات الماليػػػة  يسػػػاعد عمػػػى

 المنشكرة في اتخاذ القرارات المالية ذات الشأف.

 كالقيمة االحتماليػة%,  63%ل كىي أكبر مف 79.74“بمغ الكزف النسبي ل 23في الفقرة رقـ ل .7
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةالماليػػػػة المعػػػػدة  معمكمػػػػات القطػػػػاع العػػػػاـ
IPSASs سرعة تكصيؿ نتاسج أعماؿ المنش ت االقتصادية المسػيطر عمييػا مػف  يساعد عمى

 ادييف.قبؿ الدكلة لممستخدميف الع

كالقيمػة االحتماليػة  %,63%ل  كىػي أكبػر مػف 79.23“ل بمػغ الػكزف النسػبي 3في الفقرة رقػـ ل .8
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف ممػػا يػػدؿ عمػػى  3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم  ل

فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةالماليػػػػة المعػػػػدة  معمكمػػػػات القطػػػػاع العػػػػاـ
IPSASs  سرعة تقييـ المجتمع المحمي لمقطاعات االقتصادية المممككة لمدكلة. عمىيساعد 

كالقيمػة االحتماليػة %,  63%ل كىػي أكبػر مػف 78.97“بمػغ الػكزف النسػبي ل 5في الفقرة رقػـ ل .9
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةالماليػػػػة المعػػػػدة  معمكمػػػػات القطػػػػاع العػػػػاـ
IPSASs رفػػػػع قػػػػدرة المسػػػػتخدميف العػػػػادييف عمػػػػى التنبػػػػؤات الماليػػػػة المسػػػػتقبمة  يسػػػػاعد عمػػػػى

 المتعمقة بالقطاع العاـ.

كالقيمػػػػة %,  63%ل  كىػػػػي أكبػػػػر مػػػػف 78.32“بمػػػػغ الػػػػكزف النسػػػػبي ل 4فػػػػي الفقػػػػرة رقػػػػـ ل .23
االفصػػػػػاح المػػػػػالي أف  ممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى 3.35كىػػػػػي أقػػػػػؿ مػػػػػف  ل3.333االحتماليػػػػػة تسػػػػػاكم ل

فػػػي  كفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػةالماليػػػة المعػػػدة  معمكمػػػات القطػػػاع العػػػاـااللكتركنػػػي عػػػف 
زيادة ثقة المستخدـ العػادم بالمعمكمػات الماليػة المنشػكرة  يساعد عمى IPSASsالقطاع العاـ 

 حكؿ القطاع العاـ.

بما   ( والتاي عكسات باوزن نسابي0التأثر كانت فاي الفقارة )وير  الباحث أن أعمى درجات 
وفاق المالياة المعادة  معمومات القطااع العاامعن قدرة االفصاح المالي االلكتروني  %"87.93“

رفاااع مساااتو   المسااااعدة عماااى عماااى IPSASsفاااي القطااااع العاااام  معاااايير المحاسااابة الدولياااة



 

 

 

 
 

 
778 

 

  

 انفظم انثانث: انذراسح ادلُذاَُح وانتسهُم اإلزظائٍ

المبحاوثين بينماا بمغات أدناى درجاات التاأثير مان وجياة نظار  الشفافية المالية في القطاع العاام
قااادرة االفصااااح الماااالي  %" 78.39“بمااا   ( والتاااي عكسااات باااوزن نسااابي 4فاااي الفقااارة رقااام )

في القطااع  وفق معايير المحاسبة الدوليةالمالية المعدة  معمومات القطاع العامعن  االلكتروني
زيادة ثقة المستخدم العادي بالمعمومات المالية المنشاورة  المساعدة عمىعمى  IPSASsالعام 

وكالىمااا درجتااي ارتباااط ماارتفعتين وىااذا األماار انعكاااس طبيعااي لمااا تعانيااو حااول القطاااع العااام 
التقارير المالية التقميدية في القطاع العام وما يعانيو االفصاح المالي التقميادي مان قصاور فاي 

 .لمالية العامةتحقيق العرض المالئم لمبيانات ا

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحساابي لجمياع فقارات المحاور الثااني )االفصااح الماالي 
في القطااع  وفق معايير المحاسبة الدوليةااللكتروني عن معمومات القطاع العام المالية المعدة 

"، واالنحاراف 3وىي أكبار مان  القيماة المتوساطة المحايادة  " 4.75 ( تساوي IPSASsالعام 
مان  الاوزن النسابي  % وىاي أكبار87.99والوزن النسابي  يسااوي  7.537المعياري يساوي 

الجدولياة والتاي  tوىاي أكبار مان قيماة  94.655 المحساوبة تسااوي t" وقيمة %67المحايد "
مماا يادل عماى  ان   7.75أقال مان وىي  7.777، و القيمة االحتمالية تساوي  0.98تساوي 

وفاق معاايير المحاسابة االفصاح المالي االلكتروني عن معموماات القطااع العاام المالياة المعادة 
يسااعد عماى تحساين نوعياة التقاارير المالياة المقدماة مان  IPSASsفي القطااع العاام  الدولية

المااوارد المقدمااة ماان قاارارات تقياايم أفضاال وأبماا  فااي تخصاايص إلااى  قباال القطاااع العااام لموصااول
 .(≥α 7.75)الحكومات وبالتالي زيادة الشفافية والموثوقية عند مستو  داللة 

 (06جدول رقم )
وفق معايير  عدةااللكتروني عن معمومات القطاع العام المالية المالمالي االفصاح تحميل فقرات المحور الثاني )

 IPSASs في القطاع العام المحاسبة الدولية
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7 
زفوووع ٍعووور٘ٙ اىشووواافٞح اىَاىٞوووح فوووٜ اىقطووواع 

 اىااً.
4.78 1.814 23.77 71.274 1.111 1 

6 

زفوووووع ٍعووووور٘ٙ ماووووواءج اظوووووساءاخ ٍراتاوووووح 

اىعيطاخ اىرشسٝاٞح ٗاىسقاتٞوح ىوألراء اىَواىٜ 

 فٜ اىقطاع اىااً.

4.14 1.382 27.24 12.113 1.111 7 

9

ذ٘فٞس أظاظاً ٍْاظثًا ىرقٌٞٞ ٍدٙ قودزج اىَْشوأج 

اىااٍوووح ميوووٚ ػوووثؾ ّاقاذٖوووا اىَارَووودج فوووٜ 

 اىَ٘اشّح اىااٍح.

4.11 1.324 27.12 13.721 1.111 7 

8

ذوو٘فٞس أظاظوواً ٍْاظووثًا ىيَقازّووح ٗاىؽنووٌ ميووٚ 

ااراء اىَووواىٜ ىيقطووواع اىاووواً توووِٞ اىعوووْ٘اخ 

 اىَرااقثح.

4.12 1.382 21.11 13.447 1.111 4 

1 

ذعووٖٞو مَيٞووح ٍقازّووح ااراء اىَوواىٜ ىيدٗىووح 

 تاىدٗه اىَرَاشيح ٍاٖا فٜ اىةسٗف.

 

4.11 1.28 21.78 14.812 1.111 1 
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2 

امرَووار ظٖوواخ اىرَ٘ٝووو ٗاالقووساع اىدٗىٞووح 

ميٚ اىَايٍ٘اخ اىَاىٞوح اىَْشو٘زج فوٜ اذخواذ 

 اىشأُ.اىقسازاخ اىَاىٞح ذاخ 

7.22 1.322 32.34 11.183 1.111 8 

71

ظووووسمح ذ٘طووووٞو ّرووووامط أمَوووواه اىَْشوووو خ 

االقرظووارٝح اىَعووٞطس ميٖٞووا ٍووِ قثووو اىدٗىووح 

 ىيَعرخدٍِٞ اىاارِٝٞ.

7.22 1.322 32.34 11.413 1.111 8 

3 
ظوووسمح ذقٞوووٌٞ اىَعرَوووع اىَؽيوووٜ ىيقطامووواخ 

 االقرظارٝح اىََي٘مح ىيدٗىح.
7.21 1.383 32.1 11.421 1.111 3 

5 

زفووووع قوووودزج اىَعوووورخدٍِٞ اىاووووارِٝٞ ميووووٚ 

اىرْثووؤاخ اىَاىٞووح اىَعوورقثيح اىَرايقووح تاىقطوواع 

 اىااً.

7.21 1.837 32.23 13.181 1.111 2 

4 
شٝوووارج شقوووح اىَعووورخدً اىاوووارٛ تاىَايٍ٘ووواخ 

 اىَاىٞح اىَْش٘زج ؼ٘ه اىقطاع اىااً.
7.27 1.844 32.77 13.311 1.111 2 

  1.111 24.655 81.99 1.53 4.15عًٛعانفاساد 

 .0.98" تساوي 054" و درجة حرية " 7.75الجدولية عند مستو  داللة "   tقيمة 
 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث

وفااق معااايير االفصاااح المااالي االلكترونااي عاان معمومااات الموازنااة العامااة المعاادة يساااعد  . 3
 الواقعاة تحميال االنحرافاات زيادة القدرة عمى عمى IPSASsفي القطاع العام  المحاسبة الدولية

بين الموازنة العامة المصادق عمييا وأداء الموازنة العامة الفعمية وتحقيق الحيادية في العارض 
 وتوصاايل المعمومااة الماليااة لجميااع المسااتخدمين العاااديين فااي وقاات واحااد عنااد مسااتو  داللااة 

(7.75 α).  
( كالػػذم يبػػيف آراء 25لمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػاسج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

معمومات الموازنة أفراد عينة الدراسة في  فقرات المحكر الثالث )االفصاح المالي االلكتركني عف 
( مرتبػػة  حسػػب الػػكزف IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالمعػػدة  العامااة

 األقؿ كما يمي:إلى  النسبي مف األعمى
كالقيمػػة االحتماليػػة  %,63كىػػي أكبػػر مػػف %ل 84.39“بمػػغ الػػكزف النسػػبي ل 2فػػي الفقػػرة رقػػـ ل .2

االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل
 IPSASsاع العػػاـ فػػي القطػػ كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالمعػػدة  معمكمػػات المكازنػػة العامػػة

 تسييؿ إجراء المقارنات بيف بنكد استخدامات المكازنة العامة المنشكرة. يساعد عمى

كالقيمػػة االحتماليػػة  %,63كىػػي أكبػػر مػػف %ل 84.94“بمػػغ الػػكزف النسػػبي ل 3فػػي الفقػػرة رقػػـ ل .2
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف ممػػا يػػدؿ عمػػى  3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل
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 IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالمعػػدة  المكازنػػة العامػػةمعمكمػػات 
 زيادة شفافية كنزاىة أداء منش ت كدكاسر اإلدارة العامة عمى مستكل الدكلة. يساعد عمى

كالقيمػػة االحتماليػػة %, 63كىػػي أكبػػر مػػف %ل 83.52“بمػػغ الػػكزف النسػػبي ل 4فػػي الفقػػرة رقػػـ ل .3
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35مػػف  ل كىػػي أقػػؿ3.333تسػػاكم ل

 IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالمعػػدة  معمكمػػات المكازنػػة العامػػة
زيادة القػدرة عمػى تحميػؿ االنحرافػات الكاقعػة بػيف المكازنػة العامػة المصػادؽ عمييػا  يساعد عمى

 كأداء المكازنة العامة الفعمية.

كالقيمػة االحتماليػة %, 63%ل كىػي أكبػر مػف 83.52“بمغ الكزف النسػبي  ل23الفقرة رقـ لفي  .4
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

 IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالمعػػدة  معمكمػػات المكازنػػة العامػػة
مقارنػػػات األداء بػػػيف الكحػػػدات الحككميػػػة المتماثمػػػة عمػػػى مسػػػتكل تسػػػييؿ اجػػػراء  يسػػػاعد عمػػػى

 الدكلة.

كالقيمػة االحتماليػة %,  63%ل كىػي أكبػر مػف 83.26“بمػغ الػكزف النسػبي ل 5في الفقرة رقػـ ل .5
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

 IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةكفػػؽ المعػػدة  معمكمػػات المكازنػػة العامػػة
 زيادة كفاءة تخصيص بنكد استخدامات المكازنة العامة لمدكلة. يساعد عمى

كالقيمػػة االحتماليػػة %, 63كىػػي أكبػػر مػػف %ل 79.74“بمػػغ الػػكزف النسػػبي ل 6فػػي الفقػػرة رقػػـ ل .6
لكتركنػػي عػػف االفصػػاح المػػالي االأف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

 IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالمعػػدة  معمكمػػات المكازنػػة العامػػة
تحقيػػػؽ الحياديػػػة فػػػي العػػػرض كتكصػػػيؿ المعمكمػػػة الماليػػػة لجميػػػع المسػػػتخدميف  يسػػػاعد عمػػػى

 العادييف في كقت كاحد.

كالقيمػػة االحتماليػػة  %,63كىػػي أكبػػر مػػف %ل 79.62“بمػػغ الػػكزف النسػػبي ل 9فػػي الفقػػرة رقػػـ ل .7
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

 IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالمعػػدة  معمكمػػات المكازنػػة العامػػة
سػػػرعة تفيػػػـ المسػػػتخدميف العػػػادييف لنسػػػب كتركيػػػزات بنػػػكد اسػػػتخدامات المكازنػػػة  يسػػػاعد عمػػػى

 عامة لمدكلة.ال

كالقيمػػة االحتماليػػة %, 63%ل كىػػي أكبػػر مػػف 79.48“بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ل8فػػي الفقػػرة رقػػـ ل .8
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

 IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالمعػػدة  معمكمػػات المكازنػػة العامػػة
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زيػػػادة القػػػدرة عمػػػى تحميػػػؿ بنػػػكد اسػػتخدامات المكازنػػػة العامػػػة فػػػي مراحػػػؿ مػػػا قبػػػؿ  مػػػىيسػػاعد ع
 االعتماد النياسي.

كالقيمػػة االحتماليػػة  %,63كىػػي أكبػػر مػػف  %ل79.35“بمػػغ الػػكزف النسػػبي ل 2فػػي الفقػػرة رقػػـ ل .9
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35ل كىػػي أقػػؿ مػػف 3.333تسػػاكم ل

 IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالمعػػدة  المكازنػػة العامػػةمعمكمػػات 
الحكػػـ عمػػى مػػدل امتثػػاؿ الحككمػػة كالجيػػات التنفيذيػػة لممكازنػػة العامػػة المصػػادؽ  يسػػاعد عمػػى

 عمييا.

كالقيمة االحتماليػة %, 63كىي أكبر مف %ل 77.42“بمغ الكزف النسبي ل 7في الفقرة رقـ ل  .23
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى 3.35كىػػي أقػػؿ مػػف  ل3.333تسػػاكم ل

 IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالمعػػدة  معمكمػػات المكازنػػة العامػػة
سػػػرعة تفيػػػـ المسػػػتخدميف العػػػادييف لمبػػػررات التعػػػديبلت عمػػػى بنػػػكد اسػػػتخدامات  يسػػػاعد عمػػػى

 المكازنة العامة األصمية.

بما   ( والتي عكست بوزن نسابي0أن أعمى درجات التأثر كانت في الفقرة ) وير  الباحث
وفااق المعاادة  معمومااات الموازنااة العامااةعاان قاادرة االفصاااح المااالي االلكترونااي  %"84.39“

تسااييل إجااراء  المساااعدة عمااى عمااى IPSASsفااي القطاااع العااام  معااايير المحاساابة الدوليااة
من وجية نظر المبحوثين بينما بمغت  المقارنات بين بنود استخدامات الموازنة العامة المنشورة

قاادرة   %"77.49“بماا  ( والتااي عكساات بااوزن نساابي 7أدنااى درجااات التااأثير فااي الفقاارة رقاام )
 الدولياة وفق معايير المحاسبةالمعدة  معمومات الموازنة العامةعن  االفصاح المالي االلكتروني

سارعة تفيام المساتخدمين العااديين لمباررات  المسااعدة عماىعماى  IPSASsفي القطاع العاام 
وكالىما درجتي ارتباط مرتفعتين وىاذا التعديالت عمى بنود استخدامات الموازنة العامة األصمية 

األماار انعكاااس طبيعااي لمااا تعانيااو الطاارق التقميديااة فااي عاارض معمومااات الموازنااة العامااة فااي 
 .القطاع العام ودرجة االفصاح عنيا

)االفصااح الماالي  الثالثوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
 في القطاع العام وفق معايير المحاسبة الدوليةااللكتروني عن معمومات الموازنة العامة المعدة 

IPSASsواالنحااااراف "3"القيمااااة المتوساااطة المحاياااادة   وىااااي أكبااار ماااان  4.79 ( تسااااوي ،
مان  الااوزن النساابي  أكباار% وىاي 87.39 والاوزن النساابي يساااوي 7.497 المعيااري يساااوي

الجدولياة والتاي  tوىي أكبار مان قيماة  95.450 المحسوبة تساوي t% " وقيمة 67المحايد "
أن مما يدل عمى   7.75وىي أقل من   7.777، و القيمة االحتمالية تساوي  0.98تساوي  

 وفق معايير المحاسبة الدولياةاالفصاح المالي االلكتروني عن معمومات الموازنة العامة المعدة 
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بااين  الواقعااة تحمياال االنحرافااات عمااى زيااادة القاادرة عمااىيساااعد  IPSASs فااي القطاااع العااام
الموازنااة العامااة المصااادق عمييااا وأداء الموازنااة العامااة الفعميااة وتحقيااق الحياديااة فااي العاارض 
 وتوصاايل المعمومااة الماليااة لجميااع المسااتخدمين العاااديين فااي وقاات واحااد عنااد مسااتو  داللااة 

(7.75α≤ ) 
 (07جدول رقم )

وفق معايير االفصاح المالي االلكتروني عن معمومات الموازنة العامة المعدة تحميل فقرات المحور الثالث )
 (IPSASs في القطاع العام المحاسبة الدولية
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7 
ذعووووووٖٞو إظووووووساء اىَقازّوووووواخ تووووووِٞ تْوووووو٘ر 

 اىااٍح اىَْش٘زج.اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح 
4.77 1.833 24.72 77.47 1.111 1 

3 
شٝووارج  وواافٞح ّٗصإووح أراء ٍْشوو خ ٗرٗامووس 

 اإلرازج اىااٍح ميٚ ٍعر٘ٙ اىدٗىح.
4.1 1.314 21.24 12.11 1.111 7 

4 

شٝارج اىقدزج ميٚ ذؽيٞو االّؽسافواخ اى٘اقاوح 

تووِٞ اىَ٘اشّووح اىااٍووح اىَظووارق ميٖٞووا ٗأراء 

 اىاايٞح.اىَ٘اشّح اىااٍح 

4.17 1.834 21.17 12.213 1.111 7 

71
ذعٖٞو اظوساء ٍقازّواخ ااراء توِٞ اى٘ؼوداخ 

 اىؽنٍ٘ٞح اىَرَاشيح ميٚ ٍعر٘ٙ اىدٗىح.
4.17 1.322 21.17 18.124 1.111 7 

5 
شٝوووارج ماووواءج ذخظوووٞض تْووو٘ر اظووورخداٍاخ 

 اىَ٘اشّح اىااٍح ىيدٗىح.
4.11 1.337 21.78 18.712 1.111 4 

6 

اىؽٞارٝووووح فووووٜ اىاووووسع ٗذ٘طووووٞو ذؽقٞووووق 

اىَايٍ٘ح اىَاىٞح ىعَٞع اىَعرخدٍِٞ اىاوارِٝٞ 

 فٜ ٗقد ٗاؼد.

7.22 1.337 32.34 11.217 1.111 1 

9

ظوووسمح ذاٖوووٌ اىَعووورخدٍِٞ اىاوووارِٝٞ ىْعوووة 

ٗذسمٞصاخ تْ٘ر اظرخداٍاخ اىَ٘اشّوح اىااٍوح 

 ىيدٗىح.

7.22 1.333 32.81 11.318 1.111 8 

8

تْوو٘ر اظوورخداٍاخ  شٝووارج اىقوودزج ميووٚ ذؽيٞووو

اىَ٘اشّح اىااٍح فٜ ٍساؼو ٍوا قثوو االمرَوار 

 اىْٖامٜ.

7.23 1.37 32.42 18.272 1.111 3 

2 
اىؽنوٌ ميوٚ ٍوودٙ اٍرصواه اىؽنٍ٘وح ٗاىعٖوواخ 

 اىرْاٞرٝح ىيَ٘اشّح اىااٍح اىَظارق ميٖٞا.
7.23 1.842 32.71 12.182 1.111 2 

1 

ظسمح ذاٖوٌ اىَعورخدٍِٞ اىاوارِٝٞ ىَثوسزاخ 

اىراوودٝالخ ميووٚ تْوو٘ر اظوورخداٍاخ اىَ٘اشّووح 

 اىااٍح ااطيٞح.

7.23 1.217 33.47 17.787 1.111 2 

  1.111 25.457 81.32 1.491 4.12عًٛعانفاساد 

 .0.98" تساوي 054" و درجة حرية " 7.75الجدولية عند مستو  داللة "   tقيمة 
 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث
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لمدولااة عمااى زيااادة كفاااءة تقاادير  اسااتخدامات الموازنااة العامااةيساااعد تخطاايط ورقابااة  .4
كفاااءة تنفيااذ متعاقبااة ورفااع درجااة خااالل الفتاارات الماليااة ال اسااتخدامات الموازنااة العامااة

 (.≥α 7.75)دولة عند مستو  داللة الخطط االستراتيجية لم
( كالػػذم يبػػيف آراء أفػػراد 28لمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػاسج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

( تخطاايط ورقابااة اسااتخدامات الموازنااة العامااة لمدولااةعينػػة الدراسػػة فػػي  فقػػرات المحػػكر الرابػػع )
 األقؿ كما يمي:إلى  مرتبة  حسب الكزف النسبي مف األعمى

كالقيمػػة االحتماليػػة %, 63أكبػػر مػػف كىػػي %ل 85.42“ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي 2فػػي الفقػػرة رقػػـ ل .2
أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة ممػا يػدؿ عمػى  3.35ل كىي أقؿ مف 3.333تساكم ل

زيػػػادة كفػػػاءة تقػػػدير اسػػػتخدامات المكازنػػػة العامػػػة خػػػبلؿ الفتػػػرات الماليػػػة  العامػػػة يسػػػاعد عمػػػى
 المتعاقبة.

كالقيمػة االحتماليػة  %,63مػف كىػي أكبػر %ل 84.65“ل بمغ الكزف النسػبي 22في الفقرة رقـ ل .2
أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة  ممػا يػدؿ عمػى 3.35ل كىي أقؿ مف 3.333تساكم ل

 حماية أصكؿ الدكلة المالية مف الضياع كاالختبلس كسكء االستخداـ.عمى  العامة يساعد

كالقيمػة االحتماليػة  %,63كىػي أكبػر مػف %ل 82.94“ل بمغ الكزف النسػبي 25في الفقرة رقـ ل .3
عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة ممػا يػدؿ  3.35ل كىي أقؿ مف 3.333تساكم ل

كاتخػػاذ القػػرارات  عمػػى تمكػػيف الحككمػػة مػػف تخطػػيط كبرمجػػة خططيػػا كأنشػػطتيا العامػػة يسػػاعد
 .لالرشيدة بشأنيا

كالقيمػة االحتماليػة %, 63كىػي أكبػر مػف %ل 82.33“ل  بمػغ الػكزف النسػبي 3في الفقرة رقػـ ل .4
عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة ممػا يػدؿ  3.35ل كىي أقؿ مف 3.333تساكم ل

عمػػػػػى تجنػػػػػب االزدكاجيػػػػػة فػػػػػي تخصػػػػػيص اسػػػػػتخدامات المكازنػػػػػة العامػػػػػة بػػػػػيف  العامػػػػة يسػػػػػاعد
 القطاعات.

ة كالقيمػػة االحتماليػػ %,63كبػػر مػػف %ل كىػػي أ83.93“ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي 6فػػي الفقػػرة رقػػـ ل .5
عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة ممػا يػدؿ  3.35ل كىي أقؿ مف 3.333تساكم ل

 الحككمية بدقة. كاألنشطة لمبرامج الفعمي األداء عمى القدرة عمى تقييـ العامة يساعد

كالقيمة االحتماليػة  %,63كىي أكبر مف %ل 83.93“ل  بمغ الكزف النسبي 24في الفقرة رقـ ل .6
عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة ممػا يػدؿ  3.35ىي أقؿ مف ل ك 3.333تساكم ل

عمى القدرة عمى تقييـ درجة كفػاءة بنػكد اسػتخدامات المكازنػة العامػة فػي تحقيػؽ  العامة يساعد
 أىدافيا.
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%, كالقيمػة االحتماليػة 63%ل كىػي أكبػر مػف 83.52“ل  بمػغ الػكزف النسػبي 2في الفقرة رقػـ ل .7
عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة ممػا يػدؿ  3.35قؿ مف ل كىي أ3.333تساكم ل

 عمى إحكاـ الرقابة المالية عمى تنفيذ بنكد استخدامات المكازنة العامة. العامة يساعد

كالقيمػػة االحتماليػػة %, 63ل  كىػػي أكبػػر مػػف 83.52“ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي 22فػػي الفقػػرة رقػػـ ل .8
عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة ممػا يػدؿ  3.35ل كىي أقؿ مف 3.333تساكم ل

سػػيكلة كصػػؼ كتتبػػع حركػػة النشػػاط المػػالي كاالقتصػػادم لمقطػػاع تحقيػػؽ عمػػى  العامػػة يسػػاعد
 العاـ عمى مستكل الدكلة.

كالقيمػة االحتماليػة , %63كىػي أكبػر مػف  %ل83.26“ل  بمػغ الػكزف النسػبي 5في الفقرة رقػـ ل .9
عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة ممػا يػدؿ  3.35ل كىي أقؿ مف 3.333تساكم ل

 عمى إحكاـ الرقابة اإلدارية عمى جيات تنفيذ المكازنة العامة. العامة يساعد

اليػة كالقيمة االحتم, %63%ل كىي أكبر مف 79.35“ل  بمغ الكزف النسبي 7في الفقرة رقـ ل .23
عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة ممػا يػدؿ  3.35ل كىي أقؿ مف 3.333ل تساكم

 كالقكاعػد كالتعميمػات بػالقكانيف مػدل التػزاـ الكحػدات الحككميػة مػف عمػى التحقػؽ العامػة يسػاعد

 كاإلدارية ذات الشأف. المالية

%, كالقيمة االحتماليػة 63ف كىي أكبر م%ل 79.23“ل  بمغ الكزف النسبي 4في الفقرة رقـ ل .22
عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة ممػا يػدؿ  3.35ل كىي أقؿ مف 3.333تساكم ل

 عمى رفع درجة كفاءة تنفيذ الخطط االستراتيجية لمدكلة. العامة يساعد

كالقيمػػػػػة %, 63كىػػػػػي أكبػػػػػر مػػػػػف %ل 79.23“ل  بمػػػػػغ الػػػػػكزف النسػػػػػبي 23فػػػػػي الفقػػػػػرة رقػػػػػـ ل .22
عمػػػػػى أف تخطػػػػػيط كرقابػػػػػة ممػػػػػا يػػػػػدؿ  3.35ل كىػػػػػي أقػػػػػؿ مػػػػػف 3.333االحتماليػػػػػة تسػػػػػاكم  ل

عمػػػى دقػػػة كسػػػبلمة تنفيػػػذ بنػػػكد األنشػػػطة كالبػػػرامج الػػػكاردة  اسػػػتخدامات المكازنػػػة العامػػػة يسػػػاعد
 ضمف استخدامات المكازنة العامة.

حتماليػة لقيمة االكا %,63كىي أكبر مف %ل 78.84“ل  بمغ الكزف النسبي 9في الفقرة رقـ ل .23
عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة ممػا يػدؿ  3.35ل كىي أقؿ مف 3.333تساكم ل

في الكحػدات الحككميػة المتشػعبة كالمنتشػرة فػي  اإلنفاؽ كترشيد عمى زيادة ضبط العامة يساعد
 مناطؽ جغرافية مختمفة.

كالقيمة االحتمالية %, 63 %ل كىي أكبر مف77.82“ل بمغ الكزف النسبي 23في الفقرة رقـ ل .24
عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة ممػا يػدؿ  3.35ل كىي أقؿ مف 3.333تساكم ل

لممكظػػؼ العػػاـ نحػػك فمسػػفة كأبعػػاد  كاتجاىػػات ايجابيػػة عمػػى تنميػػة سػػمككيات العامػػة يسػػاعد
 التخطيط كالرقابة.
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كالقيمة االحتماليػة %, 63%ل كىي أكبر مف 74.84“ل  بمغ الكزف النسبي 8في الفقرة رقـ ل .25
عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة ممػا يػدؿ  3.35ل كىي أقؿ مف 3.333تساكم ل

 الكحػدات كممتمكػات أصػػكؿ عمػى إشػراؾ المسػتخدـ العػادم فػي الرقابػة عمػى العامػة يسػاعد

 الحككمية كالدكلة.

بما   ( والتاي عكسات باوزن نسابي0ة )وير  الباحث أن أعمى درجات التأثر كانت فاي الفقار 
زيااادة كفاااءة  المساااعدة عمااى عمااى قاادرة تخطاايط ورقابااة الموازنااة العامااة لمدولااة "85.49%“

 مان وجياة نظار المبحاوثين تقدير اساتخدامات الموازناة العاماة خاالل الفتارات المالياة المتعاقباة
بمااا   ( والتاااي عكسااات باااوزن نسااابي 8بينماااا بمغااات أدناااى درجاااات التاااأثير فاااي الفقااارة رقااام )

سارعة إشااراك  المسااعدة عمااىعمااى  قادرة تخطايط ورقابااة الموازناة العامااة لمدولاة%"  74.84“
وكالىماا درجتاي  الحكومياة والدولاة الوحدات وممتمكات أصول المستخدم العادي في الرقابة عمى

ذا األمر انعكاس طبيعي لمدور المتوقاع أن يمعباو التخطايط والرقاباة حاال تام ارتباط مرتفعتين وى
اعااداد التقااارير الماليااة عمااى أساااس معااايير المحاساابة الماليااة الدوليااة فااي القطاااع العااام وتاام 

 .استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في االفصاح عنيا
المحااور الرابااع )تخطاايط ورقابااة وبصاافة عامااة يتبااين أن المتوسااط الحسااابي لجميااع فقاارات 

القيماة المتوساطة المحايادة    وىاي أكبار مان 4.79 استخدامات الموازنة العامة لمدولة( تساوي
% وىاي أكبار مان  87.35والاوزن النسابي  يسااوي  7.570، واالنحراف المعياري يسااوي "3"

 tن قيماة وىاي أكبار ما 95.996 المحساوبة تسااوي t%" وقيماة 67الوزن النسابي المحاياد "
مماا  7.75وىي أقل مان  7.777 ، والقيمة االحتمالية تساوي 0.98الجدولية والتي تساوي  

تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة يساعد عماى زياادة كفااءة تقادير أن يدل عمى 
خطااط اساتخدامات الموازناة العاماة خاالل الفتارات المالياة المتعاقباة و رفاع درجاة كفااءة تنفياذ ال

 .(≥α 7.75)االستراتيجية لمدولة عند مستو  داللة 
 (08جدول رقم )
 لمدولة( استخدامات الموازنة العامةتحميل فقرات المحور الرابع )تخطيط ورقابة 
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7 
اظووورخداٍاخ اىَ٘اشّوووح شٝوووارج ماووواءج ذقووودٝس 

 اىااٍح خاله اىارساخ اىَاىٞح اىَرااقثح.
4.73 1.813 21.47 71.843 1.111 1 

72
ؼَاٝوووح أطووو٘ه اىدٗىوووح اىَاىٞوووح ٍوووِ اىؼوووٞاع 

 ٗاالخرالض ٗظ٘ء االظرخداً.
4.77 1.214 24.81 12.137 1.111 7 

75
ذَنِٞ اىؽنٍ٘ح ٍِ ذخطٞؾ ٗتسٍعح خططٖا 

 اىس ٞدج تشأّٖا.ٗأّشطرٖا ٗاذخاذ اىقسازاخ 
4.1 1.217 21.24 18.211 1.111 7 

3 
ذعْة االشرٗاظٞح فٜ ذخظٞض اظورخداٍاخ 

 اىَ٘اشّح اىااٍح تِٞ اىقطاماخ.
 

4.11 1.373 21.17 13.331 1.111 4 
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6 
 ىيثووساٍط اىاايوٜ ااراء اىقودزج ميوٚ ذقٞووٌٞ

 اىؽنٍ٘ٞح تدقح. ٗااّشطح
4.11 1.828 21.2 12.821 1.111 1 

74

ميوووووٚ ذقٞوووووٌٞ رزظوووووح ماووووواءج تْووووو٘ر اىقووووودزج 

اظوووورخداٍاخ اىَ٘اشّووووح اىااٍووووح فووووٜ ذؽقٞووووق 

 إٔدافٖا.

4.11 1.318 21.2 12.44 1.111 1 

2 
إؼنوووواً اىسقاتووووح اىَاىٞووووح ميووووٚ ذْاٞوووور تْوووو٘ر 

 اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح اىااٍح.
4.17 1.814 21.17 12.174 1.111 8 

77

ظووٖ٘ىح ٗطووي ٗذرثووع ؼسمووح اىْشوواؽ اىَوواىٜ 

اىاووواً ميوووٚ ٍعووور٘ٙ ٗاالقرظوووارٛ ىيقطووواع 

 اىدٗىح.

4.17 1.321 21.17 18.718 1.111 3 

5 
إؼنوواً اىسقاتوووح اإلرازٝوووح ميوووٚ ظٖووواخ ذْاٞووور 

 اىَ٘اشّح اىااٍح.
4.11 1.277 21.78 11.743 1.111 2 

1 

 ٍودٙ اىروصاً اى٘ؼوداخ اىؽنٍ٘ٞوح ٍِ اىرؽقق

 اىَاىٞووح ٗاىق٘اموود ٗاىرايَٞوواخ توواىق٘اِّٞ

 ٗاإلرازٝح ذاخ اىشأُ.

7.23 1.338 32.71 11.113 1.111 2 

4 
زفع رزظح مااءج ذْاٞور اىخطوؾ االظورساذٞعٞح 

 ىيدٗىح.
7.28 1.311 32.77 13.187 1.111 11 

73
رقووح ٗظووالٍح ذْاٞوور تْوو٘ر ااّشووطح ٗاىثووساٍط 

 اى٘ازرج ػَِ اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح اىااٍح.
7.28 1.814 32.77 12.714 1.111 11 

9

اى٘ؼوداخ فوٜ  اإلّاواق ٗذس وٞد شٝوارج ػوثؾ

اىؽنٍ٘ٞووح اىَرشوواثح ٗاىَْرشووسج فووٜ ٍْوواؽق 

 ظاسافٞح ٍخرياح.

7.24 1.243 32.24 17.248 1.111 11 

71
ىيَ٘دوي  ٗاذعإواخ اٝعاتٞوح ذَْٞح ظوي٘مٞاخ

 اىااً ّؽ٘ فيعاح ٗأتاار اىرخطٞؾ ٗاىسقاتح.
7.22 1.328 33.21 14.117 1.111 17 

8

 إ وساك اىَعورخدً اىاوارٛ فوٜ اىسقاتوح ميوٚ

اىؽنٍ٘ٞووح  اى٘ؼووداخ ٍَٗرينوواخ أطوو٘ه

 ٗاىدٗىح.

7.34 1.228 34.24 11.713 1.111 17 

  1.111 25.296 81.35 1.517 4.12عًٛعانفاساد 

 .0.98" تساوي 054" و درجة حرية " 7.75الجدولية عند مستو  داللة "   tقيمة 
 بناًء عمى نتائ  التحميل االحصائي المصدر : من إعداد الباحث

 .نذراسحاختثار فروع اثانثًا: 
( لإلفصااح الماالي اإللكتروناي ≥α 7.75ال يوجد أثر ذو داللاة إحصاائية عناد مساتو  )"

عمااى تخطاايط ورقابااة اسااتخدامات  IPSASsفااي القطاااع العااام  وفااق معااايير المحاساابة الدوليااة
 ."الموازنة العامة لمدولة

 الفروض الفرعية:  -
لعارض القاوائم المالياة المعادة   (≥α 7075ال يوجد أثر ذو داللاة إحصاائية عناد مساتو  ) -0

عباار اإلنترناات عمااى تخطاايط  IPSASsفااي القطاااع العااام  وفااق معااايير المحاساابة الدوليااة
 ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة.
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القاااوائم ر عػػػرض أثػػػالختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ االنحػػػدار البسػػػيط الختبػػػار 
عبػر اإلنترنػت كمتغيػر  IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةالمعػدة  المالية
عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامػة لمدكلػة كمتغيػر تػابع كالنتػاسج مكضػحة فػي مستقؿ 

 ( كما يمي:29جدكؿ رقـ )
 (09جدول رقم )

 المتغير التابع: تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة(تحميل االنحدار الخطي البسيط ) 

 انًزيٛسانًعزام
يعبيالد

 االَؾداز

ان عأ

 انًعٛبز

يعبيالد

االَؾداز

انًعٛبزٚخ

Beta 

 tتًٛخ

اناًٛخ

االؽزًبنٛخ

sig.

 دال/غٛسدال

 1.111 1.714  1.721 1.111 اىصاتد
راه مْد 

1.11 

اىَاودج  اناةٕائىانًبنٛةخمسع 

 ٗفق ٍاواٝٞس اىَؽاظوثح اىدٗىٞوح

 IPSASsفوووٜ اىقطووواع اىاووواً 

 مثس اإلّرسّد

1.812 1.131 1.138 2.317 1.111 
راه مْد 

1.11 

 ANOVAذؽيٞو اىرثاِٝ 

 1.111 اىقَٞح االؼرَاىٞح =  F =31.228قَٞح اخرثاز 

 R = 1.138قَٞح ٍااٍو  االزذثاؽ 
Rقَٞح ٍااٍو  اىراعٞس 

2
 =1.777 

 

 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  : من إعداد الباحث المصدر

  3.333كالقيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاكم   75.896المحسػػػكبة تسػػػاكم  Fتبػػػيف النتػػػاسج اف قيمػػػة 
كفػػػؽ معػػػايير ثػػػر لعػػػرض القػػػكاسـ الماليػػػة المعػػػدة أممػػػا يػػػدؿ عمػػػى اف ىنػػػاؾ  3.35كىػػػي  أقػػػؿ مػػػف 
اإلنترنػػػت عمػػػى تخطػػػيط كرقابػػػة اسػػػتخدامات  عبػػػر   IPSASs فػػػي القطػػػاع العػػػاـ  المحاسػػػبة الدكليػػػة

 المكازنة العامة لمدكلة.
 3.332كمعامػػؿ التحديػػد يسػػاكم  3.576كتبػػيف النتػػاسج اف قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط تسػػاكم   

فػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالمعػػدة  القااوائم الماليااةممػػا يػػدؿ عمػػى اف عػػرض 
IPSASs خطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة بنسػػبة  عبػػر اإلنترنػػت  يػػؤثر عمػػى ت

 متغيرات غير داخمة في النمكذج.إلى  % كالباقي يرجع33.2

( لعارض معموماات القطااع العاام ≥α 7.75ال يوجد أثر ذو داللاة إحصاائية عناد مساتو  ) -9
عبااار  IPSASsفاااي القطااااع العاااام  وفاااق معاااايير المحاسااابة الدولياااةالمالياااة المساااتخرجة 

 اإلنترنت عمى تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة.
معمومااات الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ االنحػػدار البسػػيط الختبػػار أثػػر عػػرض 

عبػر  IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةالمستخرجة المالية  القطاع العام
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كرقابػػػة اسػػػتخدامات المكازنػػػة العامػػػة لمدكلػػػة كمتغيػػػر تػػػابع اإلنترنػػػت كمتغيػػػر مسػػػتقؿ عمػػػى تخطػػػيط 
 ( كما يمي:23كالنتاسج مكضحة في جدكؿ رقـ )

 (97جدول رقم )
 المتغير التابع: تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة(تحميل االنحدار الخطي البسيط )

 انًزيٛسانًعزام
يعبيالد

 االَؾداز

ان عأ

 انًعٛبز

يعبيالد

االَؾداز

انًعٛبزٚخ

Beta 

 tتًٛخ

اناًٛخ

االؽزًبنٛخ

sig.

دالغٛس

 دال

 1.111 8.872  1.747 1.811 اىصاتد
راه مْد 

1.11 

مسع ٍايٍ٘اخ اىقطاع اىااً اىَاىٞح 

ٗفووق ٍاوواٝٞس اىَؽاظووثح اىَعوورخسظح 

 IPSASsفووٜ اىقطوواع اىاوواً  اىدٗىٞووح

 مثس اإلّرسّد

1.128 1.112 1.871 11.142 1.111 
مْد راه 

1.11 

 ANOVAذؽيٞو اىرثاِٝ 

 1.111اىقَٞح االؼرَاىٞح= F=   111.213قَٞح اخرثاز 

Rقَٞح ٍااٍو  اىراعٞس  R =1.871قَٞح ٍااٍو  
2

 =1.722 

 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث

 3.333كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم  233.957المحسػػكبة تسػػاكم  Fتبػػيف النتػػاسج اف قيمػػة 
المالياااة  معموماااات القطااااع العاااامممػػػا يػػػدؿ عمػػػى اف ىنػػػاؾ اثػػػر لعػػػرض  3.35كىػػػي  أقػػػؿ مػػػف 

عبر اإلنترنت عمى تخطيط  IPSASsفي القطاع العاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكليةالمستخرجة 
   كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

مما  3.398كمعامؿ التحديد يساكم  3.632كتبيف النتاسج اف قيمة معامؿ االرتباط تساكم 
فػي  كفؽ معايير المحاسبة الدكليػةالمستخرجة المالية  معمومات القطاع العاميدؿ عمى اف عرض 

عبػػػر اإلنترنػػػت يػػػؤثر عمػػػى تخطػػػيط كرقابػػػة اسػػػتخدامات المكازنػػػة العامػػػة  IPSASsالقطػػػاع العػػػاـ 
 متغيرات غير داخمة في النمكذج.إلى  % كالباقي يرجع39.8سبة  لمدكلة بن

( لعرض معمومات الموازنة العاماة ≥α 7.75ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو  ) -3
عباار اإلنترناات عمااى  IPSASsفااي القطاااع العااام  وفااق معااايير المحاساابة الدوليااةالمعاادة 

 تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة.
الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ االنحػػدار البسػػيط الختبػػار أثػػر عػػرض معمكمػػات 

عبػػر اإلنترنػػت  IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةالمكازنػة العامػػة المعػػدة 
كمتغيػػػر مسػػػتقؿ عمػػػى تخطػػػيط كرقابػػػة اسػػػتخدامات المكازنػػػة العامػػػة لمدكلػػػة كمتغيػػػر تػػػابع كالنتػػػاسج 

 ( كما يمي:22مكضحة في جدكؿ رقـ )
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 (90جدول رقم )
 تحميل االنحدار الخطي البسيط )المتغير التابع: تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة(

 انًزيٛسانًعزام
يعبيالد

 االَؾداز

ان عأ

 انًعٛبز

يعبيالد

االَؾداز

انًعٛبزٚخ

Beta 

 tتًٛخ

اناًٛخ

االؽزًبنٛخ

sig.

دال

غٛس

 دال

 1.111 4.712  1.712 1.227 اىصاتد
راه مْد 

1.11 

موووووسع ٍايٍ٘ووووواخ اىَ٘اشّوووووح 

ٗفوووووق ٍاووووواٝٞس اىااٍوووووح اىَاووووودج 

فوووٜ اىقطووواع  اىَؽاظوووثح اىدٗىٞوووح

 مثس اإلّرسّد IPSASsاىااً 

1.332 1.117 1.337 11.148 1.111 
راه مْد 

1.11 

 ANOVAذؽيٞو اىرثاِٝ 

 1.111اىقَٞح االؼرَاىٞح=  F=778.782قَٞح اخرثاز 

Rقَٞح ٍااٍو  اىراعٞس  R =1.337 قَٞح ٍااٍو 
2

 =1.123 

 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث

 3.333كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم  226.368المحسػػكبة تسػػاكم  Fتبػػيف النتػػاسج اف قيمػػة 
كفػػؽ ثػر لعػػرض معمكمػات المكازنػة العامػػة المعػدة أممػا يػدؿ عمػػى اف ىنػاؾ  3.35كىػي  أقػؿ مػػف 

عبػػػػر اإلنترنػػػػت عمػػػػى تخطػػػػيط كرقابػػػػة  IPSASsفػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػة
   استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

مما  3.597كمعامؿ التحديد يساكم  3.772كتبيف النتاسج اف قيمة معامؿ االرتباط تساكم 
فػػي القطػػاع  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةيػػدؿ عمػػى اف عػػرض معمكمػػات المكازنػػة العامػػة المعػػدة 

عبر اإلنترنت يؤثر عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة بنسػبة  IPSASsالعاـ 
 ي النمكذج.فمتغيرات غير داخمة إلى  كالباقي يرجع 59.7%

 اختبار الفرضية الرئيسية: -
وفق ( لإلفصاح المالي اإللكتروني ≥α 7.75ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو  )

عمى تخطيط ورقابة اساتخدامات الموازناة  IPSASsفي القطاع العام  معايير المحاسبة الدولية
 العامة لمدولة.

لمعرفػػة أثػػر المتغيػػرات المسػػتقمة )عػػرض القػػكاسـ  اـ تحميػػؿ االنحػػدار الخطػػي المتعػػدداسػػتخدتػػـ 
عبػر اإلنترنػت, عػػرض  IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػػةالماليػة المعػدة 

فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةمعمكمػػػػات القطػػػػاع العػػػػاـ الماليػػػػة المسػػػػتخرجة 
IPSASs كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة, عرض معمكمات المكازنػة العامػة المعػدة عبر اإلنترنت 

عبػػػر اإلنترنػػػت( عمػػػى المتغيػػػر التػػػابع )تخطػػػيط كرقابػػػة اسػػػتخدامات  IPSASsفػػػي القطػػػاع العػػػاـ 
( أف معادلػة االنحػدار جيػدة حيػث أف 22المكازنة العامة لمدكلة(, كتبيف نتاسج التحميؿ جدكؿ رقـ )
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حيػػػث أف  3.35كىػػػي ذات داللػػػة إحصػػػاسية عنػػػد مسػػػتكل   79.622لمحسػػػكبة تسػػػاكم ا Fقيمػػػة 
 .3.35قؿ مف أكىي  3.333تساكم  االقيمة االحتمالية لي

إلػى  بعػد أف تػـ تحكيميػا  Betaكمف خبلؿ معامبلت المتغيرات المستقمة المكجػكدة فػي عمػكد 
يتبػػيف أف أكثػػر المتغيػػرات  المسػػتقمة تػػأثيرا عمػػى المتغيػػر   Standardizationعبلمػػات معياريػػة

في القطاع العاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكلية)عرض معمكمات المكازنة العامة المعدة  التابع ىك
IPSASs   3.643عبػػر اإلنترنػػت( حيػػث بمغػػت قيمػػة   Beta كاقميػػا متغيػػر )عػػرض معمكمػػات

عبػر  IPSASsفػي القطػاع العػاـ  يير المحاسػبة الدكليػةكفػؽ معػاالقطاع العاـ الماليػة المسػتخرجة 
 كما بمغػت قيمػة معامػؿ التحديػد المعػدؿ )التفسػير(, Beta  3.366اإلنترنت( حيث بمغت قيمة  

3.635  R
مما يدؿ عمى أف  نسبة التبايف الذم  3.333كالقيمة االحتمالية المقابمة لو بمغت   2

تفسره المتغيرات المستقمة التي دخمت معادلة االنحدار مف تبايف المتغير التابع عالية عنػد مسػتكل 
 %.63.5كتساكم   3.35داللة 

غير ايجابي ىي )عرض القػكاسـ الماليػة المعػدة  تأثيركيبلحظ اف المتغيرات المستقمة التي ليا 
عػػػرض معمكمػػػات  عبػػػر اإلنترنػػػت, IPSASsفػػػي القطػػػاع العػػػاـ  كفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػة
عبػر  IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةالقطاع العاـ الماليػة المسػتخرجة 

 . 3.35اإلنترنت( حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ منيما  اكبر مف 
فااي  وفااق معااايير المحاساابة الدوليااةعاارض معمومااات الموازنااة العامااة المعاادة مػػا متغيػػر)أ

فيػك داؿ احصػاسيا حيػث اف القيمػة االحتماليػة لػو يسػاكم  (عبر اإلنترنات IPSASsالقطاع العام 
 .3.35كىك اقؿ مف   3.333

 ويمكن كتابة معادلة االنحدار كما يمي:  
 :نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد   (0)

Y =constant + b1×  X1 + b2 × X2 + b3 × X3+  E 
 حيث أف:

  :Y :تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة المتغير التابع. 
: X1  فػػػي القطػػػاع العػػػاـ  الدكليػػػةكفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة عػػػرض القػػػكاسـ الماليػػػة المعػػػدة

IPSASs عبر اإلنترنت. 

:X2  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةعػػرض معمكمػػات القطػػاع العػػاـ الماليػػة المسػػتخرجة 
 .عبر اإلنترنت IPSASsفي القطاع العاـ 

 :X3  فػي القطػاع  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةعرض معمكمات المكازنة العامة المعػدة
 .عبر اإلنترنت IPSASsالعاـ 

 : E تمثؿ الخطأ العشكاسي.  

b1 …b5 معامبلت االنحدار لممتغيرات المستقمة. 



 

 

 

 
 

 
737 

 

  

 انفظم انثانث: انذراسح ادلُذاَُح وانتسهُم اإلزظائٍ

معادلػػة انحػػدار تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة عمػػى المتغيػػرات المسػػتقمة   (2)
عبػر  IPSASsفي القطػاع العػاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكلية)عرض القكاسـ المالية المعدة 

في  كفؽ معايير المحاسبة الدكليةاإلنترنت, عرض معمكمات القطاع العاـ المالية المستخرجة 
كفػؽ معػايير عبر اإلنترنت, عرض معمكمػات المكازنػة العامػة المعػدة  IPSASsالقطاع العاـ 

 عبر اإلنترنت( ىي كما يمي: IPSASsفي القطاع العاـ  المحاسبة الدكلية

Ŷ  = 0.601 + 0.136 X1 + 0.062 X2 + 0.648 X3 

 (99جدول رقم )
 (تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة تحميل االنحدار الخطي المتعدد )المتغير التابع:

 انًزيٛسادانًعزاهخ
يعبيالد

 االَؾداز

ان عأ

 انًعٛبز

يعبيالد

االَؾداز

انًعٛبزٚخ

Beta 

 tتًٛخ

اناًٛخ

االؽزًبنٛخ

sig.

 دالغٛسدال

1.11راه مْد  1.117 7.177   1.772 1.811 اىصاتد  

 اناةةةةةٕائىانًبنٛةةةةةخموووووسع 

ٗفووووووووق ٍاوووووووواٝٞس اىَاوووووووودج 

فٜ اىقطاع  اىَؽاظثح اىدٗىٞح

مثوووووووووس  IPSASsاىاووووووووواً 

 اإلّرسّد

1.178 1.138 1.172 1.327 1.133 
 ٞس راه مْد 

1.11 

موووسع ٍايٍ٘ووواخ اىقطووواع 

اىاوووواً اىَاىٞووووح اىَعوووورخسظح 

ٍاوووووواٝٞس اىَؽاظووووووثح ٗفووووووق 

فوووٜ اىقطووواع اىاووواً  اىدٗىٞوووح

IPSASs مثس اإلّرسّد 

1.187 1.132 1.188 1.32 1.471 
 ٞس راه مْد 

1.11 

مووسع ٍايٍ٘وواخ اىَ٘اشّووح 

ٗفووق ٍاوواٝٞس اىااٍووح اىَاوودج 

فٜ اىقطاع  اىَؽاظثح اىدٗىٞح

مثوووووووووس  IPSASsاىاووووووووواً 

 اإلّرسّد

 1.11راه مْد  1 2.771 1.847 1.132 1.842

 ANOVAرؾهٛمانزجبٍٚ

 1.111اىقَٞح االؼرَاىٞح  = F  =32.877قَٞح اخرثاز 

Rقَٞح ٍااٍو  
   

Rقَٞح ٍااٍو  اىراعٞس اىَاده    1.327= 
2   

=1.811 

 عمى نتائ  التحميل االحصائي بناءً  المصدر : من إعداد الباحث
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 انُتائح وانتىطُاخاخلالطح و

 انُتائح وانتىطُاخاخلالطح و
 .دتهُذ

مػػف كاقػػع الدراسػػة  تقػػديـ خبلصػػة البحػػث كاسػػتعراض أىػػـ نتاسجػػو يسػػعى الباحػػث مػػف خػػبلؿ
 .انية كربطيا باالطار النظرم لو إلى كضع التكصيات النياسيةالميد

 كمف اجؿ ذلؾ فقد قاـ الباحث بتقسيميا عمى النحك التالي:  
 .أكالن: الخبلصة

 : نتاسج البحث.ثانيان 
 ان: التكصيات.  ثالث

 .انثسث أوالً: خالطح

 كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةىذا البحث إلى قياس أثر االفصاح المػالي االلكتركنػي  ىدؼ
كالمبنيػػػة عمػػػى أسػػػاس االسػػػتحقاؽ عمػػػى تخطػػػيط كرقابػػػة اسػػػتخدامات  IPSASsفػػػي القطػػػاع العػػػاـ 

 المكازنة العامة لمدكلة. 

بتحديد مفيػـك كألغراض تحقيؽ ذلؾ كبعد استعراض كمناقشة أدبيات البحث فقد قاـ الباحث 
فػػي القطػػاع  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةئلفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي فػػي القطػػاع العػػاـ مقتػػرح ل
كفػؽ قياـ الحككمػة أك أم مػف كحػداتيا بعػرض تقاريرىػا الماليػة المعػدة لفي تمثؿ  IPSASs العاـ 

لممسػتخدميف العػادييف عبػر شػبكة اإلنترنػت  IPSASsفػي القطػاع العػاـ  معايير المحاسػبة الدكليػة
 لخبلؿ الفترات الزمنية المناسبة

 ي فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـاح المػػػػالمناقشػػػػة االتجاىػػػػات الحديثػػػػة لمعػػػػرض كاإلفصػػػػتضػػػػمف البحػػػػث  كقػػػػد
مف ك  اإللكتركني في القطاع العاـ كأنكاعو كطرقو ئلفصاح الماليالمعاصرة ل مفاىيــ المناقشة أىك 

فػي القطػاع  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةطبيعػة إعػداد كعػرض القػكاسـ الماليػة ثـ عرض كتحميؿ 
محاسبة في القطػاع العػاـ لانعكاسات تكنكلكجيا المعمكمات عمى النظـ اكمناقشة , IPSASsالعاـ 

 يا مع كضع تصكرات عممية لمتغمب عمييا.تحدياتك 

أثر االفصاح المالي االلكتركني عف القكاسـ المالية كمف ثـ كألغراض القياـ بدراسة ميدانية لقياس  
عمى تخطيط كرقابة استخدامات  IPSASsفي القطاع العاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكليةالمعدة 

مسػػػتقمة تمثػػػؿ االفصػػػاح المػػػالي  بتحديػػػد ثبلثػػػة متغيػػػراتفقػػػد قػػػاـ الباحػػػث  المكازنػػػة العامػػػة لمدكلػػػة
المبنيػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس  IPSASsفػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةااللكتركنػػػػي 
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لكتركنػػػي عػػػػف بيانػػػػات االسػػػتحقاؽ كىػػػػي االفصػػػاح االلكتركنػػػػي عػػػف القػػػػكاسـ الماليػػػة كاالفصػػػػاح اال
كمعمكمػػات القطػػاع العػػاـ الماليػػة كاالفصػػاح المػػالي عػػف معمكمػػات المكازنػػة العامػػة ككػػذلؾ تحديػػد 
المتغيػػر التػػابع بتخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة ككميػػا مسػػتكحاة مػػف معػػايير المحاسػػبة 

 .IPSASsالدكلية في القطاع العاـ 

نتاسج مف أىميا كجكد أثر كعبلقػة قكيػة بػيف كػؿ مػف كقد تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف ال
كالمبنيػػة  IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةاإلفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي 

كأكصػػػى الباحػػػث ب عػػػداد تخطػػػيط كرقابػػػة اسػػػتخدامات المكازنػػػة العامػػػة  كعمػػػى أسػػػاس االسػػػتحقاؽ 
كالمبنيػة  IPSASs في القطاع العػاـ المحاسبة الدكليةكفؽ معايير القكاسـ المالية في القطاع العاـ 

فػػػي االفصػػػاح عنيػػػا  اعمػػػى االسػػػتحقاؽ ككػػػذلؾ تبنػػػي األسػػػاليب العصػػػرية المبنيػػػة عمػػػى التكنكلكجيػػػ
  لمجميكر.

 .: َتائح انثسثثاَُاً 
في ضكء مػا تقػدـ كمػف خػبلؿ التحميػؿ النظػرم كالميػداني يمكػف اسػتعراض أىػـ النتػاسج التػي 

 الباحث عمى النحك التالي:تكصؿ إلييا 
 :نتائ  اختبار الفروض .0

 عمى النحك التالي:عراض نتاسج اختبار فركض البحث يمكف است

  نتيجة اختبار الفرض الرئيس: -

 7.75) داللاة مساتو عناد  ال يوجد أثر ذو داللة إحصاائيةلأنػو ينص الفرض الرسيس عمى 
α≤ )فاااي القطااااع العاااام  الدولياااةوفاااق معاااايير المحاسااابة  اإللكترونااايإلفصااااح الماااالي ل

IPSASs عمى تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة " 
قباول الباديل  وبالتااليالعادمي تام رفاض الفارض  عمى نتيجة التحميال االحصاائي فقاد بناءً و 
ئلفصػاح المػالي ل (≥α 3.35) داللػة مسػتكلعنػد أثر ذك داللػة إحصػاسية  كجكد المتمثل فيو 

عمػػى تخطػػيط كرقابػػة  IPSASsفػػي القطػػاع العػػاـ  معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةكفػػؽ  اإللكتركنػػي
 .استخدامات المكازنة العامة لمدكلة

  نتيجة اختبار الفرض الفرعي األول: -

 داللػػة مسػػتكلعنػػد  ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية عمػػى أنػػو ل الفػػرض الفرعػػي االكؿيػػنص 
(3.35 α≤)  فػػي القطػػاع العػػاـ  معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةكفػػؽ المعػػدة  القااوائم الماليااةلعػػرض

IPSASs عبر اإلنترنت عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلةل 
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 كبالتػػػالي قبػػػكؿ البػػػديؿعمػػػى نتيجػػػة التحميػػػؿ االحصػػاسي فقػػػد تػػػـ رفػػػض الفػػرض العػػػدمي  بنػػاءن ك 
القػػكاسـ  لعػػرض (≥α 3.35) داللػػة مسػػتكلعنػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية  المتمثػػؿ فػػي كجػػكدك 

عبػر اإلنترنػت عمػى  IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفؽ معايير المحاسبة الدكليةالمالية المعدة 
 تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

  نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثاني: -

 داللػػة مسػػتكلعنػػد  ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسيةيػػنص الفػػرض الفرعػػي الثػػاني عمػػى انػػو ل 
(3.35 α≤)  كفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة  المسػػػتخرجةالمالياااة  معموماااات القطااااع العااااملعػػػرض

عبػر اإلنترنػػت عمػى تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػػة  IPSASsفػي القطػاع العػاـ  الدكليػة
 العامةل 

كبالتػػػالي قبػػػكؿ البػػػديؿ عمػػػى نتيجػػػة التحميػػػؿ االحصػػاسي فقػػػد تػػػـ رفػػػض الفػػرض العػػػدمي  بنػػاءن ك 
المعمكمات  لعرض (≥α 3.35) داللة مستكلعند د أثر ذك داللة إحصاسية ك كجالمتمثؿ في ك 

 IPSASsفػي القطػاع العػاـ  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةالمالية حكؿ القطػاع العػاـ المعػدة 
 عبر اإلنترنت عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة.

  نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثالث: -

 داللػػة مسػػتكلعنػػد  ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية الفرعػػي الثالػػث عمػػى أنػػو ليػػنص الفػػرض 
(3.35 α≤)  فػػػي  كفػػػؽ معػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػةالمعػػػدة  معموماااات الموازناااة العاماااةلعػػرض

 عبر اإلنترنت عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامةل IPSASsالقطاع العاـ 
كبالتػػػالي قبػػػكؿ البػػػديؿ عمػػػى نتيجػػػة التحميػػػؿ االحصػػاسي فقػػػد تػػػـ رفػػػض الفػػرض العػػػدمي  بنػػاءن ك 
معمكمػات  لعػرض (≥α 3.35) داللػة مسػتكلعنػد  أثر ذك داللة إحصػاسيةد ك كجالمتمثؿ في ك 

عبػػػػر  IPSASsفػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ  كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةالمكازنػػػػة العامػػػػة المعػػػػدة 
 استخدامات المكازنة العامة.اإلنترنت عمى تخطيط كرقابة 

 :النتائ  العامة .9
تؤدم عممية إعداد التقارير المالية بالطرؽ االحصاسية التقميدية فػي القطػاع العػاـ عمػى أسػاس  -

النقد المحاسبي كبما تحتكيو مف االختبلفات كالتباينات الكقتية المكجكدة بيف القكانيف كالقكاعػد 
إربػػاؾ مسػػتخدمي التقػػارير إلػػى  الماليػػة فػػي القطػػاع العػػاـكاالجػػراءات المتعمقػػة ب عػػداد التقػػارير 

 المالية العادييف كصعكبة إجراء التحميبلت كالمقارنات البلزمة لمقرارات المالية المختمفة. 

يعػػاني االفصػػاح المػػالي التقميػػدم عػػف البيانػػات الماليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ مػػف العديػػد مػػف أكجػػو  -
القصػػكر تجعمػػو عػػاجزا عػػف مكاكبػػة التغيػػرات التكنكلكجيػػة التػػي طػػرأت فػػي البيسػػة االقتصػػادية 
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كيحػػد مػػف قػػدرة كصػػكؿ المسػػتخدـ العػػادم لمبيانػػات الماليػػة المفصػػح عنيػػا كاالسػػتفادة المثمػػى 
 منيا.

فػػي القطػػاع العػػاـ  كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةر مفيػػـك االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي يعتبػػ -
IPSASs  ىػػػذا المبنيػػػة عمػػػى أسػػػاس االسػػػتحقاؽ مػػػف المفػػػاىيـ الجديػػػدة كالعصػػػرية كقػػػد كاكػػػب
كالتػي تركػز  فػي القطػاع العػاـ لتطػكرات العالميػة الحديثػة فػي مجػاؿ بحػكث المحاسػبيةاالبحث 

المبنيػػة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ  IPSASsالدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ عمػػى معػػايير المحاسػػبة 
 . في تخطيط كرقابة مقكمات االقتصاديات الكطنية كمدل إمكانية تطبيقيا كاالستفادة منيا

أسػػاس إلػػى  يعتبػر إعػػادة تكجيػو المحاسػػبة فػػي القطػاع العػػاـ نحػػك التحػكؿ مػػف األسػػاس النقػدم -
المػالي المعاصػرة نحػك تحقيػؽ الشػفافية كاحكػاـ الضػبط االستحقاؽ مف أبرز سػمات االصػبلح 

 المالي في القطاع العاـ.

تتفػػاكت درجػػات كاجػػراءات تبنػػي معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ مػػف دكلػػة ألخػػرل  -
فبعض الدكؿ تقكـ بتطبيقيا عمػى مسػتكل الدكلػة كبشػكؿ مركػزم بينمػا شػرعت دكؿ أخػرل فػي 

 تطبيقيا عمى مستكيات محمية.

 :النتائ  المتعمقة بتحقيق اىداف البحث .3

فاي  وفاق معاايير المحاسابة الدولياة اإللكترونايتحديد مفيوم اإلفصاح المالي اليدف األول: 
 .IPSASs القطاع العام

تـ تحقيؽ ىذا اليدؼ مػف خػبلؿ تقػديـ الباحػث لتعريػؼ كصػفي مقتػرح لمفيػـك اإلفصػاح المػالي 
قيػػػاـ متمػػػثبل فػػػي أنػػػو  IPSASs فػػػي القطػػػاع العػػػاـ الدكليػػػةكفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة االلكتركنػػػي 

فػػي  كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةالماليػػة المعػدة  تقاريرىػابعػرض  الحككمػة أك أم مػف كحػداتيا
خػػػبلؿ الفتػػػرات الزمنيػػػة شػػػبكة اإلنترنػػػت عبػػػر  سػػػتخدميف العػػػادييفلمم IPSASsالقطػػػاع العػػػاـ 

 . المناسبة
فاي  وفاق معاايير المحاسابة الدولياة اإللكترونايبيان أىمياة اإلفصااح الماالي اليدف الثاني: 

 في تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة. IPSASs القطاع العام
عبػر  اليالنمػكذج التقميػدم لئلفصػاح المػ ويكاجيػتـ تحقيؽ ىذه اليدؼ مف خبلؿ اسػتعراض مػا 

مبلسمة  مالية في تكفير معمكماتكما ترتب عميو مف عجز قصكر شديد مف التقارير المطبكعة 
كالتي تمثؿ في القطاع العاـ  كفي الكقت المناسب لمستخدمي التقارير كالقكاسـ المالية العصرييف

الميتمػػيف  كاسػػتعراض دكرركيػػزة أساسػػية فػػي حيػػاتيـ كتعػػامبلتيـ اليكميػػة  كاإلنترنػػتالتكنكلكجيػػا 
رات المتبلحقػػة فػػي بيسػػة األعمػػاؿ لمبحػػث فػػي ظػػؿ ىػػذه الثػػكرة التطػػك  فػػي متابعػػةبمينػػة المحاسػػبة 

  . التكنكلكجية عف طرؽ كأساليب إفصاح جديدة كغير تقميدية
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وفااق معااايير فااي القطاااع العااام  اإللكتروناايتقااديم تصااور لإلفصاااح المااالي الياادف الثالااث: 
 .IPSASs في القطاع العام المحاسبة الدولية

استعراض مككنات االفصاح المالي المستندة لمعايير المحاسبة تـ تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ 
كالمتمثمػة فػي القػكاسـ الماليػة الرسيسػية كايضػاحاتيا, كقػد قػاـ  IPSASs الدكلية في القطاع العػاـ

ضافة مرفؽ بالبحث يكضح نماذج عممية عنيا.  الباحث باستعراض محتكياتيا كا 
 وفق معاايير المحاسابة الدولياة اإللكترونياإلفصاح المالي مكونات أثر  قياساليدف الرابع: 
 عمى تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة. IPSASs في القطاع العام

مػف ذكم الخبػرة  تـ تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ اجراء دراسة ميدانية عمى عينة مػف المبحػكثيف
كالكفػػػاءة كالعػػػامميف فػػػي بػػػدرجات كظيفيػػػة مرمكقػػػة فػػػي كزارة الماليػػػة الفمسػػػطينية كديػػػكاف الرقابػػػة 

كجػػكد أثػػر ذك داللػػة احصػػاسية كايجػػابي كبيػػر إلػػى  االداريػػة كالماليػػة كقػػد أشػػارت نتػػاسج الدراسػػة
 IPSASs فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ كفػػػػؽ معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػةلئلفصػػػػاح المػػػػالي االلكتركنػػػػي 

 تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة. رفع فعاليةإلى  و يؤدممككناتك 

 ًا: انتىطُاخثانث
 عمى ضكء ما اسفرت عنو نتاسج البحث النظرية كالميدانية ف ف الباحث يكصي بما يمي:

كالمبنيػػة عمػػى  IPSASsيكصػػي الباحػػث بتبنػػي معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  -
أسػػاس االسػػتحقاؽ فػػي إعػػداد البيانػػات الماليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ لمػػا لػػذلؾ مػػف آثػػار ايجابيػػة 
كبيرة عمى ضبط كتخطيط استخدامات المكازنة العامة كتكفير منظكمة تقارير مالية متكاممة 

 كمكحدة تتضمف بيانات مالية مبلسمة لقرارات المستخدـ العادم. 

سمكب االفصاح المالي االلكتركني في االفصاح عف البيانات المالية يكصي الباحث بتبني أ -
المبنيػػػة عمػػػى أسػػػاس  IPSASsفػػػي القطػػػاع العػػػاـ  كفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػةالمعػػػدة 

االسػػػتحقاؽ لمػػػا لػػػذلؾ مػػػف آثػػػار ايجابيػػػة كبيػػػرة فػػػي تحقيػػػؽ المكاصػػػفات النكعيػػػة لممعمكمػػػات 
لقػػرارات المسػػتخدميف العػػاديف فػػي آف كاحػػد دكف الماليػػة كاتاحػػة بيانػػات ماليػػة مكحػػدة مبلسمػػة 

 التمييز بينيـ. 

يكصػػي الباحػػث ب عػػادة تقيػػيـ لمتشػػريعات كالقػػكانيف المتعمقػػة بتطػػكير أداء مؤسسػػات القطػػاع  -
العػػاـ كالتحػػديث المسػػتمر ليػػا سػػيما مػػا يتعمػػؽ بالنظػػاـ المػػالي كتبنػػي أسػػاس االسػػتحقاؽ كىػػك 

ة الحديثػػػػة مثػػػػؿ مكازنػػػػة البػػػػرامج كاالداء كمكازنػػػػة األكثػػػػر مبلسمػػػػة لتطبيقػػػػات المكازنػػػػة العامػػػػ
 التخطيط كالبرمجة.

بكساسؿ التكنكلكجيا الحديثة كدعـ  مؤسسات القطاع العاـيكصي الباحث بالعمؿ عمى تزكيد  -
 فشػػأفػي كزارة الماليػػة كالجيػات ذات ال كجػكد إدارة مسػػتقمة فييػا لئلفصػػاح المػالي االلكتركنػػي
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مينيا كفنيا لبلضطبلع بمياـ اعػداد القػكاسـ الماليػة فػي اطػار كتزكيدىا بكادر بشرم كتأىيمو 
 كاالفصاح المالي االلكتركني عنيا. IPSASsمعايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ 

يكصي الباحث بالعمؿ المستمر عمى متابعة مستجدات العمـك كتكنكلكجيا المعمكمػات كتبنػي  -
ادم لمبيانػػات الماليػػة كتػػكفير أدكات كدعػػاسـ االسػػاليب العصػػرية فػػي مخاطبػػة المسػػتخدـ العػػ

تطبيػػػؽ مػػػا تطػػػرؽ إليػػػو الباحػػػث مػػػف إجػػػراءات كتكصػػػيات متعمقػػػة بتطػػػكير االفصػػػاح المػػػالي 
 االلكتركني في القطاع العاـ.

 كما ويوصي الباحث بإجراء البحوث المستقبمية التالية:
 في القطاع العاـ.التكامؿ بيف حكسبة المكازنة العامة كاالفصاح المالي االلكتركني  -

 قياس أثر استخداـ أدكات التكنكلكجيا النقالة عمى كفاءة االفصاح المالي في القطاع العاـ. -

دراسػػػػة أثػػػػر التكامػػػػؿ بػػػػيف كػػػػؿ مػػػػف االفصػػػػاح المػػػػالي كاالفصػػػػاح غيػػػػر المػػػػالي فػػػػي تحقيػػػػؽ  -
 الخصاسص النكعية لممعمكمات المالية.

في البيسة  IPSASsة في القطاع العاـ دراسة كتحميؿ معكقات تبني معايير المحاسبة الدكلي -
 العربية.
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 .انعرتُح تانهغح ادلراخع :أوالً 
 الكتب: - أ

ل, الجػزء إصادارات معاايير المحاسابة الدولياة فاي القطااع العااماالتحاد الدكلي لممحاسبيف, ل -2
 .2323طبعة األكؿ, 

, 9705 إصادارمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام" ، االتحاد الدكلي لممحاسػبيف, ل -2
 .2325ترجمة المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف, 

, عمػػاف, دار " الحداثااةإلااى  المحاساابة الحكوميااة ماان التقمياادل إسػػماعيؿ حسػػيف أحمػػرك,  -3
 .2333المسيرة لمنشر كالتكزيع,

, مكتبػػػة المكتبػػػة 2ل, طباااين النظرياااة والتطبياااقالمحاسااابة الحكومياااة إبػػػراىيـ حمػػػاد, لأكػػـر  -4
 .2327, فمسطيف, لمنشر كالطباعة كالتكريع

فاااي مؤسساااات السااامطة الوطنياااة  المحاسااابة الحكومياااة وتطبيقاتيااااأكػػػـر إبػػػراىيـ حمػػػاد, ل  -5
 .2334جامعة األقصى, فمسطيف, 2ل ط,الفمسطينية

ل, منشكرات جامعػة دمشػؽ,  المحاسبة الدولية ومعاييرىال  مأمكف حمداف,ك حسيف القاضي  -6
2337-2338. 

 .2336 , دار الحامد لمنشر كالتكزيع, " الحديثة اإلدارةمبادئ "حسيف حريـ,  -7

بػدكف جامعػة القػاىرة ,  .ل كمية التجػارة الموازنات التخطيطيةحسيف شرؼ كجماؿ عكض, ل  -8
 .سنة نشر

ل إصػدارات  في القطاع العام ، نحو إدارة مالياة متطاورةمعايير المحاسبة الدولية ديمكيػت ل -9
 .2325ديمكيت أند تكش, الشرؽ األكسط, 

البحااث العممااي، مفيومااو، ذكقػػاف عبيػػدات, كعبػػد الػػرحمف عػػدس, ككايػػد عبػػد الخػػالؽ, ل  -23
 .2332ل, عماف, دار الفكر,أدواتو، وأساليبو

ل , دار المسػيرة النظرياة والتطبياقإدارة الموازنات العامة بين سميماف المكزم كآخركف, ل  -22
 .2997لمطباعة كالتكزيع, عماف , األردف, 

 –اإلياارادات العامااة  -الااوجيز فااي الماليااة العامااة النفقااات العامااةل, سػكزم عػػدلي ناشػػد  -22
ل , دار الجامعػػة الجديػػدة لمنشػػر كالتكزيػػع, اإلسػػكندرية, الميزانيااة العامااة

 .2333مصر , 

 اإلدارةل , كميػػػػة المفاااااىيم والتطبيااااق –الباااارام  واألداء موازنااااة سكسػػػػف الشػػػػمراني, ل   -23
 .2323كاالقتصاد, جامعة الممؾ سعكد, السعكدية , 
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جامعػػة  "ل فاي المحاساابة الحكومياة والقومياةالمادخ"سػيد أحمػد عبػد العػاطي كآخػػركف ,  -24
 .2327القاىرة, كمية التجارة, 

النيضػػػة العربيػػػة, القػػػاىرة , ل, دار الموازناااة العاماااة لمدولاااةالسػػػيد عطيػػػة عبػػػد الكاحػػػد ل  -25
 .2996, 2مصر, ط

, دار كاسػػؿ لمنشػػر, عمػػاف, األردف, ل اإلدارة واألعماااللالغػػالبي  صػػالح  العػػامرم كطػػاىر -26
2337. 

ل , الريػػاض: مكتبػػػة البحاااث فاااي العماااوم الساااموكيةإلااى  المااادخلصػػالح حمػػد العسػػػاؼ, ل -27
 .2995العبيكاف,

حامػػػػد لمنشػػػػر ال, دار  "اإلدارةفااااي  واألساااااليبتطااااور الفكاااار "لعتيبػػػػي, ا صػػػػبحي جبػػػػر  -28
 .2335كالتكزيع, 

ل, دار الجامعػة الجديػدة, بين النظرية والتطبياق اإللكترونيةالحكومة عبد الفتاح مطر, ل   -29
 .2338اإلسكندرية, جميكرية مصر العربية ,

مراجعة الحسابات الختامية وتدقيق الحسابات في الوحادات عبد اهلل عبد السبلـ أحمد, ل -23
جمعية إدارة األعماؿ العربية, بدكف جيػة نشػر, بػدكف سػنة  , لالحكومية

 .نشر

ل, الػػدار الجامعيػػة, اإلسػػكندرية,  اقتصاااديات الماليااة العامااةعبػػد المطمػػب عبػػد الحميػػد, ل -22
 .2335 ,مصر

, القاىرة ,بدكف سنة األنجمكمكتبة  ,لميزانية الدولة والسياسة الماليةعبد الممؾ منيس ل  -22
 .نشر

 .2324, دار النيضة العربية, مصر, 4ل, ط المالية العامةعبد اليادم مقبؿ, ل -23

, 2ل , طالمحاسبة الحكومياة والقومياةاليادم ل  عصاـ الديف محمد متكلي ك آدـ محمد -24
 .2332غير محدد الناشر, 

, مجمكعػػة النيػػؿ لمطباعػػة 2ل, طأسااس ومفاااىيم –مبااادئ اإلدارة عمػي محمػػد منصػػكر, ل -25
 .2999العربية, كالنشر كالتكزيع, جميكرية مصر 

 .2324ل , مكتبة آفاؽ, فمسطيف, المحاسبة الحكوميةفريد مطير, ل  -26

, جامعػة القػدس المفتكحػة, عمػاف, األردف, ل االقتصاد الفمساطينيكآخركف ل ماجد صبيح -27
2338. 

 دليل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف, ل  -28
 .2327ل مف إصدارات المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف, 
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, مطبعػػػػة جػػػػي تػػػػاكف, 2ل, طالمحاساااابة الحكوميااااة والقوميااااةل ,محمػػػػد إبػػػػراىيـ الجػػػػاؾ -29
 .2337الخرطكـ, 

, لمبادئ اإلحصاء واستخداماتيا في مجااالت الخدماة االجتماعياة, لمحمد بيجت كشؾ -33
 .2996دار الطباعة الحرة, اإلسكندرية.مصر,

ل , دار الفكػػر الجػػامعي, جميكريػػة مصػػر العربيػػة, اإلدارة االلكترونيااةمحمػػد الصػػيرفي ل  -32
 .بدكف سنة نشر

, عمػػػػػػاف, 2ل, دار صػػػػػػفاء لمنشػػػػػػر, ط "المحاساااااابة الحكوميااااااةمحمػػػػػػد جمػػػػػػاؿ ىبللػػػػػػي,  -32
 .2332األردف,

ل , منشػػكرات جامعػػة القػػدس المفتكحػػة, اإلداريااةأنظمااة المعمومااات محمػػد سػػالـ برىػػاف, ل  -33
 , بدكف ناشر, بدكف سنة نشر.القوائم المالية المفاىيم والتحميل, 2995

, دار المسػيرة لمنشػر كالتكزيػع,  5ل , ط أصول الموازناة العاماةمحمد شاكر عصػفكر, ل  -34
 .2323عماف , 

ل, الطبعة األكلى, دار صفاء لمنشر كالتكزيع, عماف, المحاسبة الحكوميةمحمد ىبللي, ل -35
 .2332األردف 

, دار العمػـك ل, جامعػة بنيػاالمالية العامة والتشاريع الضاريبيكآخركف, ل يسرم أبك العبل -36
 .2333لمنشر, مصر, 

, بػػدكف اسػػـ ناشػػر, لاألركااان الرئيسااية لمنظااام المحاساابي الحكااوميل, عػػالـ المحاسػػبة  -37
 , مستخرج مف:2323

http://3alm-al-mohasba.blogspot.com/2013/04/blog-

post_2128.html. 
 :العممية الدوريات والمجالت - ب
معػايير المحاسػبة الحككميػة لسػمماف عبػد اليػادم, ك   محمد عمػي كصػالح الجػزراكم إبراىيـ -2

الدكليػػػة كأىميتيػػػا فػػػي تطػػػكير النظػػػاـ المحاسػػػبي الحكػػػكمي فػػػي العػػػراؽل, 
 .2322, 3, عدد2, مجمدواالقتصادية اإلداريةمجمة المثنى لمعموم 

مػػدخؿ مقتػػرح لتكييػػؼ معػػايير التقريػػر المػػالي الدكليػػة  كفقػػا ل أحمػػد بسػػيكني محمػػد شػػحاتة, -2
مجماااة كمياااة التجاااارة ل, التقريػػر المػػػالي فػػي الػػػدكؿ العربيػػػةلمقكمػػات بيسػػػة 

(,  كميػػػة التجػػػارة , جامعػػػة 53, العػػػدد األكؿ, المجمػػػد )لمبحاااوث العممياااة
 .2323اإلسكندرية, جميكرية مصر العربية, يناير 
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تػػػأثير مجمػػػس معػػػايير محاسػػػبة القطػػػاع العػػػاـ الػػػدكلي عمػػػى تحسػػػيف أحمػػػد حممػػػي جمعػػػة, ل -3
 –شػػفافية كنكعيػػة التقػػارير الماليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ عمػػى نطػػاؽ عػػالمي 

, كمية التجارة , مجمة المحاسبة واإلدارة والتاميندراسة تحميمية مقارنةل, 
عػػػػة القػػػػاىرة, العػػػػدد الثػػػػامف كالسػػػػبعكف, السػػػػنة الخمسػػػػكف, جميكريػػػػة جام

 .2322مصر العربية, 

نحػػك مػػدخؿ مقتػػرح لتنظػػيـ كترشػػيد اإلفصػػاح عػػف التقػػارير الماليػػة عبػػر أحمػػد زكريػػا زكػػي, ل -4
, جامعػػة طنطػػػا, المجمػػػد المجماااة العممياااة التجاااارة والتمويااال ل ,اإلنترنػػت

 .2338الثاني, العدد األكؿ, 

فػػي تحقيػػؽ  اإللكتركنػػي اإلفصػػاحدكر ل باشػػي نصػػاؼ محمػػكد دالؿالػػدباغ, كا  جيػػو ك  حمػػدأ -5
تنميااة  مجمااة ل, أنمكذجػػاالسػػعكدم  األسػػيـالسػػكؽ المػػالي الكفػػؤ: سػػكؽ 

 :مسترجع مف, 2323لعراؽ,ا, 223 , ممحؽ35مد مج ,الرافدين

 http://search.mandumah.com/Record/625447. 
الرقابػػػة عمػػػى أنظمػػػة التشػػػغيؿ االلكتركنيػػػة المطبقػػػة فػػػي الحككمػػػة , لأكػػػـر يكسػػػؼ النجػػػداكم -6

, العػػدد الثػػاني, واإلدارةالمجمااة العمميااة لالقتصاااد , لاألردنيػػةااللكتركنيػػة 
 المجمػػػػد الثالػػػػث, جامعػػػػة عػػػػيف شػػػػمس, جميكريػػػػة مصػػػػر العربيػػػػة, ابريػػػػؿ 

2322 . 

تحميػػؿ أثػػر اإلفصػػاح اإللكتركنػػي لمتقػػارير الماليػػة باسػػتخداـ األجيػػزة ل عػػكض حمػػدمآمػػاؿ  -7
الفكاار مجمااة ل , الذكيػػة عمػػى قػػرارات المسػػتثمريف فػػي البكرصػػة المصػػرية

  مسػترجع مػػف, 2323 , عػػدد خػػاص 27 مػػدمصػر, مج - المحاساابي

http://search.mandumah.com/Record/474275 

مجمااة الدراسااات الماليااة ل , ية كأمػػف الػػنظـالتقريػػر عػػف مصػػداقأمػػيف السػػيد أحمػػد لطفػػي, ل -8
, كمية تجارة بني سكيؼ, جامعة القاىرة, السػنة العاشػرة, العػدد والتجارية

 ., كممة رسيس التحرير2333الثالث, ديسمبر 

ل, الػدار الجامعيػة, اإلسػكندرية, مراجعة وتادقيق نظام المعمومااتأميف السيد أحمد لطفي, ل -9
 .2335العربية, جميكرية مصر 

العكامؿ المؤثرة فػي نشػر التقػارير الماليػة لمشػركات المسػاىمة ل, تكفيؽ عبد المحسف الخياؿ -23
مجمااااة جامعاااة الممااااك عبااااد دراسػػػة تطبيقيػػػة,  اإلنترنػػػػتالسػػػعكدية عبػػػر 

 .2339,  السعكدية, 2, ع23: االقتصاد كاإلدارة, ـالعزيز
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الحككميػػة العميػػا كفقػػا لمتطمبػػات تحػػديث طػػرؽ الرقابػػة لجعفػػر معػػركؼ صػػكالحة كآخػػركف,  -22
مجماااة كمياااة بغاااداد لمعماااوم , دراسػػػة تطبيقيػػػة فػػػي األردف , لالخصخصػػػة

 .2323, بغداد,  36, ع االقتصادية الجامعة

أثر المكازنة عمى أسػاس األنشػطة فػي تنفيػذ اسػتراتيجيات التنافسػيةل جميمة عيداف الذىبي ,ل -22
مجمة كمياة لكيرباسية, دراسة تطبيقية في الشركات العامة لمصناعات ا –

 .2339 العراؽ, جامعة بغداد,,25, اصدار االدارة واالقتصاد

لميايني لالمكازنة العامة لمدكلة بيف اإلعداد كالتنفيذ ا محمد خالدك حسف عبد الكريـ  سمـك   -23
, مجمػػػة اإلدارة كاالقتصػػػاد كالرقابػػػةل , دراسػػػة ميدانيػػػة لممكازنػػػة العراقيػػػة ,

, 2337, 64 الجامعة المستنصرية, العراؽ, ع  كمية اإلدارة كاالقتصاد,
 :مسترجع مف

http://search.mandumah.com/Record/420933 

ل, الحكػػكمي اإلنفػػاؽحسػػف عمػػي محمػػد سػػكيمـ, لمػػدل الحاجػػة لتطػػكير أسػػاليب تقيػػيـ فعاليػػة  -24
, العػػدد األكؿ, المجمػػد السػػابع كالعشػػركف,  كميػػة مجمااة البحااوث التجاريااة

 .2335الزقازيؽ, جميكرية مصر العربية, يناير التجارة, جامعة 

دكر المعػايير المحاسػبية الحككميػة الدكليػة دم عنيػزة كأحمػد مػاىر محمػد عمػي, لحسيف ىػا -25
, مجماااة مركاااز دراساااات الكوفاااةل  الحػػػد مػػػف الفسػػػاد اإلدارم كالمػػػالي فػػػي

ISSN19937016 2324, , العراؽ, 32, عدد 2, مجمد. 

شػػكاليات  الماليػػة كمػػدخؿ لمتنميػػة فػػي مصػػر: البلمركزيػػةخالػػد زكريػػا أمػػيف, ل -26 المتطمبػػات كا 
, كميػػػػة االقتصػػػػاد كالعمػػػػـك السياسػػػػية, المجمػػػػد مجمااااة النيضااااةالتطبيػػػػؽل 

 .2336, العدد األكؿ, جميكرية مصر العربية, يناير عالساب

 مػػف الحػػد فػػي كدكره الماليػػة القػػكاسـ فػػي اإللكتركنػػي االفصػػاح, لمحمػػد حسػػيف محمػػد ريبػػاز -27
 مػػػف عينػػػة نراء اسػػػتطبلعية دراسػػػة, المحاسػػػبية المعمكمػػػات تماثػػػؿ عػػػدـ

 مجماة, لالماليػة لػؤلكراؽ العػراؽ سػكؽ فػي المػالييف كالمحممػيف المسػتثمريف
 2: المجمػد ISSN: 18131719 ،واالقتصاادية االدارياة لمعماوم تكريات

 .2327جامعة تكريت, العراؽ,  ,37: االصدار

لرقابػػة الداخميػػة كاألمػػكر المعمكمػػات فػػي نظػػاـ اأثػػر تكنكلكجيػػا السػػت فاطمػػة عبػػد الجػػكاد, ل -28
, مسػػترجع 2323, منشااورات الييئااة العامااة لمضاارائب العراقيااةل, الماليػة
 مف:

 http://tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=15. 
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لنظػػاـ مكازنػػة األسػػاس الصػػفرم كدكره  حيػػدر عبػػاس عبػػد العطػػار, سػػعكد جايػػد  مشػػككر, -29
دراسػػػة  -الفاعػػػؿ فػػػي اختيػػػار البػػػديؿ األفضػػػؿ لترشػػػيد االنفػػػاؽ الحكػػػكمي

مجمااة المحاسااب لمعمااوم المحاساابية تطبيقيػػة فػػي بمديػػة مدينػػة السػػماكةل, 
, 2326, كػػػػػػػانكف األكؿ ديسػػػػػػػمبر 46, عػػػػػػػدد 23, مجمػػػػػػػد والتدقيقياااااااة

 .62ص

مػػدخؿ مقتػػرح لتكييػػؼ معػػايير التقريػػر المػػالي الدكليػػة  كفقػػا ي محمػػد, لشػحاتة, أحمػػد بسػػيكن -23
مجماااة كمياااة التجاااارة لمقكمػػات بيسػػػة التقريػػر المػػػالي فػػي الػػػدكؿ العربيػػػةل, 

(,  كميػػػة التجػػػارة , جامعػػػة 53, العػػػدد األكؿ, المجمػػػد )لمبحاااوث العممياااة
 .2323اإلسكندرية, جميكرية مصر العربية, يناير 

 اإللكتركنيػػػػةل تحػػػػديات النظػػػػاـ الحكػػػػكمي لمشػػػػركع الحككمػػػػة  صػػػػالح حامػػػػد محمػػػػد عمػػػػي, -22
, العػػدد مجمااة البحااوث التجاريااة المعاصاارةدراسػػة ميدانيػػةل,  –بالسػػكداف 

األكؿ , المجمػػػػػد السػػػػػابع كالعشػػػػػركف , كميػػػػػة التجػػػػػارة. جامعػػػػػة سػػػػػكىاج, 
 .2323جميكرية مصر العربية, 

المحاسػػػػبة كمكاكبػػػػة التطػػػػكر االقتصػػػػادم محمػػػػد كحسػػػػيف محمػػػػكد عمػػػػي إبػػػػراىيـ, لصػػػػداـ  -22
, 2ل , طسمساااامة االتجاىااااات الحديثااااة فااااي المحاساااابة –كالتكنكلػػػػكجي 
 .2322, بغداد, العراؽ

عجػػز المكازنػػػة العامػػػة فػػػي مصػػر )األسػػػباب كطػػػرؽ العػػػبلج( ل صػػبلح كىيػػػب عبػػػد الغنػػػي, -23
مجمااااااة البحااااااوث (ل , 2334/2335 – 2989/2993خػػػػػػبلؿ الفتػػػػػػرة )

, كميػة التجػارة , جامعػة سػكىاج, 2, عػدد 23مجمػد , التجارية المعاصرة
 .2336جميكرية مصر العربية, ديسمبر 

أثػػػر تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات عمػػػى دكر المحاسػػػبيف كفعاليػػػة نظػػػاـ طػػػو زكريػػػا أبػػػك كريشػػػة, ل -24
, المجماة العممياةالمعمكمات المحاسبي تدعيـ أـ تيديد تطكير أـ تبديػدل, 

, جامعة أسػيكط, جميكريػة مصػر العدد السادس كالخمسكف, كمية التجارة
 .2324العربية, يكنيك 

التػػػدقيؽ الػػػداخمي لكحػػػدات اإلنفػػػاؽ كأثػػػره عمػػػى , لطػػػو محسػػػف عبػػػد اهلل كسػػػالـ عػػػكاد ىػػػادم  -25
 :ISSN ماليةالو  محاسبيةال دراساتال مجمةل, فاعمية المكازنة االتحادية

 , 225-239: الصػػػػػػفحات 39: االصػػػػػػدار 22: المجمػػػػػػد, 18189431
 .2327, العراؽ, جميكرية غدادب جامعة
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 عػػػػػػػػػػػػادؿ حسػػػػػػػػػػػػيف ثابػػػػػػػػػػػػت أحمػػػػػػػػػػػػد, ل المعػػػػػػػػػػػػايير الدكليػػػػػػػػػػػػة إلعػػػػػػػػػػػػداد التقػػػػػػػػػػػػارير الماليػػػػػػػػػػػػة -26
 IFRS  كلغػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػارير األعمػػػػػػػػػاؿ المكسػػػػػػػػػعةXBRL  كاألثػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػى 

 , مجمااااة الفكاااار المحاساااابي, ح كالشػػػػفافية كقػػػػرارات المسػػػػتثمريفلاإلفصػػػػا
 :مسترجع مف ,2323عدد خاص,  27مصر, مج 

http://search.mandumah.com/Record/474293 
 أثػػر تطبيػػؽ أنظمػػة اإلدارةالخيػػاؿ, ل شػػذا بنػػت عبػػد المحسػػفعاسشػػة بنػػت أحمػػد الحسػػيني, ك  -27

دراسة ميدانية عمى مكظفات العمادات , االلكتركنية عمى األداء الكظيفي
, المجمااة العمميااة لقطاااع كميااات التجااارة, لفػػي جامعػػة عبػػد العزيػػز بجػػدة

 .2323العاشر, جامعة األزىر, جميكرية مصر العربية, العدد 

مجمااة الرقابػػة عمػػى تنفيػػذ المكازنػػة العامػة فػػي التشػػريع العراقػػيل, جاسػػـ, ل عبػد الباسػػط عمػػي -28
 .2323, العراؽ,  46, العدد,22, المجمد الرافدين لمحقوق

مجماااة ل, اإلفصػػػاح المحاسػػبي كدكره فػػػي تنشػػيط أسػػػكاؽ المػػاؿ العربيػػػة, ل طػػو بػػد الجػػػابرع -29
جامعػػػة األزىػػػر,  – اإلساااالمياهلل كامااال لالقتصااااد  مركاااز صاااالح عباااد

 :مسترجع مف 9,2999, ع 3مصر, مج 

http://search.mandumah.com/Record/61342. 
ة : مػػػدخؿ اإلداريػػػدكر السياسػػػات العامػػػة فػػػي تحقيػػػؽ أىػػػداؼ التنميػػػة عبػػػد الػػػرحيـ خميػػػؿ, ل -33

, العػػدد الثالػػث كالخمسػػكف, المجمااة العمميااةل, تطػػكير الخػػدمات الحككميػػة
 .2322كمية التجارة, جامعة أسيكط, جميكرية مصر العربية, ديسمبر 

عجػز المكازنػة العامػة فػي مصػر )األسػباب كطػرؽ العػبلج( عبد الغنػي, صػبلح كىيػب, : ل -32
مااااااة البحااااااوث مج(ل , 2334/2335 – 2989/2993خػػػػػػبلؿ الفتػػػػػػرة )

, كميػة التجػارة , جامعػة سػكىاج, 2, عػدد 23, مجمػد التجارية المعاصرة
 .2336جميكرية مصر العربية, ديسمبر 

أحمد أشرؼ عبد الحميد, ل تطكير نماذج التقارير المالية ك عبد البله فراج عبد الرحيـ ليثي  -32
فػػػي ظػػػؿ البلمركزيػػػة الماليػػػة فػػػي إدارة  األداءألغػػػراض المتابعػػػة كتقػػػكيـ 

, المجمااة العمميااة، كميااة التجااارة، جامعااة أساايوط, ل الكحػػدات الحككميػػة
 .2322ديسمبر جميكرية مصر العربية , العدد الثالث كالخمسكف, 

دراسة  –في صنع السياسات العامة في مصر  دكر المكاطفعبد اهلل فيصؿ محمد عبلـ, ل -33
, أسايوط المجمة العممية ، كمية التجارة، جامعةفي األساليب كانلياتل, 

 .2322جميكرية مصر العربية, العدد الكاحد كالخمسكف, ديسمبر 

اإلفصػػػاح المحاسػػػبي فػػػي ضػػػكء المعػػػايير المحاسػػػبية سػػػميماف البيػػػاتي ل غػػػازم عبػػػد العزيػػػز -34
, 2, المجمػد 2, العػددمجمة جامعة كركاوك لمدراساات اإلنساانيةالدكلية ل 

 .2337جامعة كرككؾ, العراؽ, 
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التنمياااة مجماااة لتخطػػػيط المػػػالي كالمكازنػػػة العامػػػة لمػػػدكؿل , اكػػػاـر محمػػػكد محمػػػد محمػػػد, ل -35
 مسترجع مف  , 38, ص 2336, 223, ع 26, مصر, س  اإلدارية

http://search.mandumah.com/Record/95756. 

كامػػػػؿ  العضػػػػاض, لكتػػػػب كقػػػػراءات المكازنػػػػة العامػػػػة لمدكلػػػػة: مفيكميػػػػا كأسػػػػاليب إعػػػػدادىا  -36
, ت, ييػػػػرك 372, عػػػػدد مجمااااة المسااااتقبل العرباااايكاتجاىاتيػػػا الحديثػػػػةل, 

 .2332لبناف, 

العبلقة بيف الخصاسص النكعية لممعمكمػات المحاسػبية كقكاعػد كريمة عمي كاظـ الجكىر, ل -37
, مجمااااة اإلدارة واالقتصاااااد, لدراسػػػػة تحميميػػػة –لمجمػػػس اإلدارة  الحككمػػػة

 .2322, العراؽ, 93السنة الرابعة كالثبلثكف, ع 

 سػػػكؽ فػػػي المحاسػػػبي اإلفصػػػاح دكرنغػػػـ أحمػػػد فػػػكاد حسػػػاف  مكيػػػة لك لطيػػػؼ قيطػػػيـ زيػػػكد  -38
 تشاااارين  جامعااااة مجمااااةاالسػػػػتثمار,  قػػػػرار فػػػػي ترشػػػػيد الماليػػػػة األكراؽ

 العمػػػـك االقتصػػػادية كالقانكنيػػػة سمسػػػمة  -  العممياااة والبحاااوث لمدراساااات
 .2337, سكريا, 2العدد( 29) المجمد

كاقع تطبيؽ معايير امف المعمكمات فػي القطػاع الحكػكمي بدكلػة الككيػت ماجد الياجرم,  ل -39
العػدد الثػاني, المجمػد الخمسػكف,  ,مجمة كمياة التجاارة لمبحاوث العممياةل 

كميػػػػػة التجػػػػػارة , جامعػػػػػة اإلسػػػػػكندرية, جميكريػػػػػة مصػػػػػر العربيػػػػػة, يكليػػػػػك 
2323. 

ه عمػػػى نظػػػاـ المحاسػػػبة لنحػػػك التحػػػكؿ لمحككمػػػة االلكتركنيػػػة كأثػػػر  ,محجػػػكب عبػػػد اهلل حامػػػد -43
, كمية التجػارة, المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجاريةل, االلكتركنية

 .2322, 2, ج  2, ع جامعة حمكاف 

محمػػػػػد زيػػػػػداف إبػػػػػراىيـ كالػػػػػي كمحمػػػػػد سػػػػػامي محمػػػػػد, عمػػػػػي ل دكر اإلفصػػػػػاح المحاسػػػػػبي  -42
 اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػي تخفػػػػػػػػػػػػػػػيض المخػػػػػػػػػػػػػػػاطر فػػػػػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػػػػػؿ ظػػػػػػػػػػػػػػػركؼ 

 مجمااااااااااة عػػػػػػػػػػدـ التأكػػػػػػػػػػد ألغػػػػػػػػػػراض اتخػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػرارات االسػػػػػػػػػػتثمارية ل, 
 مسػترجع  ,2323 عػدد خػاص,  27مػج    مصػر,  , الفكار المحاسابي

 http://search.mandumah.com/Record/474282 مف

, 26, عAclamonlineمجمااة ل, ة كنتاسجيػػايػػمظػػاىر الثػػكرة الرقممحمػػد عمػػي العمػػرم, ل -42
 .2335سمبر يد –السنة الرابعة, نكفمبر

 ظػؿ فػي العػراؽ فػي تطبيقيػا إمكانيػة كمدل المالية البلمركزية", الياسرم نعمة فاضؿ محمد -43

 واالقتصاااد االدارة كميااة مجمااةل, لمدكلػػة العامػػة المكازنػػة تخصيصػػات
, بابػػػؿ جامعػػػة , 94: االصااادار 968: المجماااد، االقتصاااادية لمدراساااات
 .2327, العراؽجميكرية 
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دراسػة تحميميػة لتػأثير منظكمػة الحككمػة االلكتركنيػة عمػى تطػكير محمد نجيب زكي حمد, ل -44
المجماااااة العممياااااة لالقتصااااااد نظػػػػػاـ المعمكمػػػػػات المحاسػػػػػبية الحككميػػػػػةل 

 .2334, 2, كمية التجارة بجامعة عيف شمس, ع والتجارة

دكر قػػانكف ديػػكاف المحاسػػبة فػػي المحافظػػة عمػػى المػػاؿ العػػاـ فػػي لمحمػػد ياسػػيف الرحاحمػػة,  -45
المجمااااة , ل  ردنيػػػػة الياشػػػػمية فػػػػي ظػػػػؿ المتغيػػػػرات المعاصػػػػرةالمممكػػػػة األ

 .2336, عماف , 2, عدد 2, المجمد  األردنية في إدارة األعمال

أثر المحاسبة الدكليػة كالعكامػؿ النظاميػة عمػى جػكدة التقػارير الماليػة مدثر طو أبك الخير, ل -46
: دراسػػػػة ميدانيػػػػة عػػػػف تطبيػػػػؽ معيػػػػار االنخفػػػػاض فػػػػي قيمػػػػة األصػػػػكؿل, 

, 2, كميػػة التجػػارة بجامعػػة طنطػػا, ع المجمااة العمميااة التجااارة والتموياال
2337. 

ل , التنميػػة الموازنااة العامااة لمدولااة بااين الشاافافية والرقابااةمصػػطفى التيػػامي مصػػطفى, ل -47
 , مسػػػػػػترجع مػػػػػػف 2322,  232, ع 28اإلداريػػػػػػة , مصػػػػػػر, س 

http://search.mandumah.com/Record/117408. 

إطػار مقتػرح لػنظـ المعمكمػات فػي مجػاؿ تخطػيط كىيسة التحرير ل أحمد عصاـ ماىر,منى  -48
المجماااة كرقابػػػة المكازنػػػة العامػػػة لمدكلػػػة باسػػػتخداـ شػػػبكات المعمكمػػػاتل, 

 .2,2336, ع 33مصر, مج  - المصرية لمدراسات التجارية

 متطمبات اإلفصاح كالشفافية في أعماؿ المنظمات العامة, لمنى حيدر عبد الجبار الطاسي -49
 ISSN 2415-4849  ،46، عاادد 93مجمااد  ،مجمااة المحاساابل, 

 –مجمة فصمية عممية محكمة صادرة عن نقابة المحاسبين والمادققين 
 .2326, ديسمبر ,جميكرية العراؽ, المركز العام

المكازنػػػة التعاقديػػة أداة لمتنميػػػة فػػي ظػػػؿ نػػدرة المػػػكارد االقتصػػػاديةل نػػاجي شػػػايب الركػػابي, ل -53
, العػدد الثػاني كالخمسػكف, االقتصاادية الجامعاة مجمة كمية بغداد لمعماوم

 .2327بغداد, العراؽ, 

دكر مراقػػب الحسػػابات فػػي إضػػفاء الثقػػة بالبيانػػات المحاسػػبية المنشػػكرة نػػاظـ حسػػف رشػػيد, ل -52
 اإلدارةت لمعماوم يامجماة تكر ت فػي بيسػة التجػارة اإللكتركنيػةل عمػى االنترنػ
 .2322تكريت, العراؽ,, جامعة  23, العدد 7, المجمد  واالقتصادية

 المعرفػة, عالـ ,"المعرفة لمجتمع ةيعرب ةيرؤ : ةيالرقم الفجوة", حجازم ةيكناد عمي ؿينب -52
 .2335, تيالكك 
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ل,  2337-2333نجـ عبد عميكم, لدراسة كتحميؿ ىيكؿ المكازنة العامة لدكلة العػراؽ مػف  -53
,  23: اإلصػػدار 2, المجمػد: واإلداريااةمجماة الغااري لمعمااوم االقتصااادية 

 .2339جامعة الككفة, العراؽ, 

عمػػػػى تكػػػػاليؼ الجػػػػكدة  اإللكتركنػػػػيأثػػػػر االسػػػػتثمار فػػػػي التػػػػدريب د الجنػػػػدم, لنشػػػػكل أحمػػػػ -54
, العػػدد المجمااة العمميااة لقطاااع كميااات التجااارة، جامعااة األزىاارالشػاممةل, 

 .2322,الثامف, جميكرية مصر العربية, يناير

, لاإلفصػػاح المػػالي مػػف خػػبلؿ مميجػػي نصػػر طػػو أحمػػد عرفػػة كمجػػدم مميجػػي عبػػد الحكػػيـ -55
دراسػة ميدانيػةل,  -كجية نظر المستخدميف في البيسة المصػرية  اإلنترنت

, جميكريػػػة  52, ـ  2, ع مجماااة كمياااة التجاااارة ، جامعاااة اإلساااكندرية
 .2324مصر العربية, 

 نعمػػػػػػػاف صػػػػػػػبلح الػػػػػػػديف محمػػػػػػػد عػػػػػػػػامر, ل تقيػػػػػػػيـ مػػػػػػػدل فاعميػػػػػػػة اإلفصػػػػػػػاح المحاسػػػػػػػػبي -56
 , كميػػة التجػػارة, مجمااة البحااوث التجاريااةاإللكتركنػػي: دراسػػة اختباريػػو,  

مسػػػػػػػػػػػػترجع  ,2336, ,2 , ع28جامعػػػػػػػػػػػػة الزقػػػػػػػػػػػػازيؽ, مصػػػػػػػػػػػػر, مػػػػػػػػػػػػج 
 http://search.mandumah.com/Record/151325.مف

اإلفصػاح السػردم كأحػد أدكات التقػارير المتكاممػة كأثػره عمػى جػكدة ىيثـ محمد البسيكني, ل -57
مجمااة البحااوث الماليااة ل, دراسػػة نظريػػة تحميميػػة -المحاسػػبية المعمكمػػات 
 .2324, د الثالث, مصر, العدوالتجارية

نمػػكذج مقتػػرح لممحاسػػبة عػػف اتفاقيػػات المشػػاركة بػػيف القطػػاعيف العػػاـ يػػكنس حسػػف عقػػؿ, ل -58
ألساسػػية فػػي كالخػػاص ألغػػراض إعػػداد التقػػارير الماليػػة لشػػركات البنيػػة ا

, العػػػػدد المحاساااابة واإلدارة والتااااامينمجمااااة ل دراسػػػػة اختباريػػػػة -مصػػػػر 
السػػػػادس كالسػػػػبعكف, السػػػػنة التاسػػػػعة كاألربعػػػػكف, كميػػػػة التجػػػػارة, جامعػػػػة 

 .2323القاىرة, 

 :أخر مصادر  - ت
إبػػراىيـ طػػو عبػػد الكىػػاب, ل تطػػكير دكر كأداء المراجػػع الخػػارجي لتأكيػػد الثقػػة فػػي المعمكمػػات  -2

ل المعمكمػػػػات العالميػػػػةالمتبادلػػػػة كالتقػػػػارير الماليػػػػة المنشػػػػكرة عمػػػػى شػػػػبكة 
الرياادة واإلباداع، اساتراتيجيات األعماال فاي  –الماؤتمر العمماي الراباع ,

كميااة العمااوم اإلداريااة و الماليااة، جامعااة فيالدلفيااا ،  -مواجيااة العولمااة
 .9775مارس  06-05عمان األردن، 
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مػػػػػػػػػػػف:  ةمسػػػػػػػػػػػترجعنشػػػػػػػػػػػرة , 2324 االسػػػػػػػػػػػتبلؼ مػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػؿ النزاىػػػػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػػػػاءلة أمػػػػػػػػػػػاف, -2
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=727218 

تشػريف  2أيمػكؿ   29ل, جنيػؼ  مؤتمر األمم المتحدة حاول التجاارة والتطاويراألمـ المتحػدة ل -3
 .2333األكؿ, المادة الرابعة مف جدكؿ األعماؿ المؤقت, 

فػي تطػكير  إطػار مقتػرح السػتخداـ الحكسػبة السػحابية", شػيماء ابػك المعػاطي  كالبػاز قابيػؿ  -4
ورقاااة  ،"مػػػع دراسػػػة ميدانيػػػة -اإلدارة اإللكتركنيػػػة لمخػػػدمات الحككميػػػة 

، جامعة باجي عنابة,  االلكترونية بالجزائر اإلدارةمؤتمر عمل مقدمة ل
 .9704اكتوبر  ،الجزائر

ل تطبيػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ كحػد أدنػى لضػبط المػاؿ  ,خالد جماؿ الجعػارات -5
"، ورقة عمل مقدمة فاي الممتقاى الادولي حاول دور معاايير المحاسابة العاـ 

( فااااي تفعياااال أداء المؤسسااااات IPSAS- IFRS - IASالدوليااااة )
اتجاىات النظام المالي الجزائاري الماالي والعماومي عماى ضاوء  -والحكومات

 .9704نوفمبر  94095المنعقد بجامعة ورفمة يومي , ارب الدوليةالتج

بػػػراىيـ السػػػيد عبيػػػد,ل قيػػػاس شػػػفافية اإلفصػػػاح فػػػي التقػػػارير الماليػػػة   -6 زكريػػػا محمػػػد الصػػػادؽ كا 
المنشكرة دراسة ميدانية عمى الشركات المتداكلة في سكؽ األكراؽ الماليػة 

والمراجعااة فااي ظاال مااؤتمر االتجاىااات الحديثااة لممحاساابة المصػػريةل, 
التغيااارات االقتصاااادية والتكنولوجياااة. )الماااؤتمر السااانوي الراباااع لقسااام 

 .2337 (كمية التجارة. جامعة القاىرة، –المحاسبة 

لمتقػػػارير  اإللكتركنػػػيالػػػدكر المحاسػػػبي فػػػي تقميػػػؿ مخػػػاطر النشػػػر زيػػػاد ىاشػػػـ السػػػقا كآخػػػركف ل -7
السانوي الادولي  " ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العمميكالقكاسـ المالية 

كميااة االقتصاااد والعمااوم اإلداريااة، جامعااة الزيتونااة األردنيااة، , الخااامس
 .9775نيسان  96-98

محاضػػرة بعنػػكاف مقدمػػة فػػي معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةل, جمعيػػة المحاسػػبيف مير الريشػػاني, لسػػ -8
 :, مسترجع مف3, ص 2322-32-39القانكنيف في سكريا , 

http://www.asca.sy/download/PDF/Seminars/Lecture

2011-1-9.pdf 
شػػريؼ تكفيػػػؽ محمػػد, لمػػػدل الحاجػػػة لتنظػػيـ التكزيػػػع اإللكتركنػػػي لمعمكمػػات تقػػػارير األعمػػػاؿ  -9

يذ كالمحاسبة عف عمميات بالتطبيؽ عمى القطاع المصرفي كأساليب التنف
اآلفاااق والتحااديات،  –مااؤتمر التجااارة اإللكترونيااة التجػػارة اإللكتركنيػػة, 

 .9779يوليو  97 – 95كمية التجارة، جامعة اإلسكندرية، 
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 منشااورات سااوق مسااقط االسػػتثمار فػػي سػػكؽ مسػػقط لػػؤلكراؽ الماليػػةل, 
: التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي, عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط 2338 ,لااااااااااااااااااااوراق المالياااااااااااااااااااة 

http://www.msmlearning.gov.om. 

الماليااة تطمااق مشااروع تطبيااق معااايير المحاساابة الدوليااة فااي صػػحيفة الغػػد األردنيػػة ,ل -22
 .35/33/2325ر بتاريخ ك شخبر من القطاع العام"

مجمااة مقالػػة منشػػكرة فػػي ل ,  ضػػركرات الشػػفافية كاالفصػػاح المػػاليل ،فاطمػػة صػػقر الرشػػكد -22
, لبلطػػبلع عمػػى 2328, الككيػػت, فبرايػػر 22عػػدد , القاابس االلكترونااي

 .http://alqabas.com/504572كامؿ المقاؿ 

كتعديبلتػػو الػػػكاردة بػػالقكانيف رقػػػـ  2973( لسػػنة 53قػػانكف المكازنػػة العامػػػة المصػػرم رقػػػـ ) -23
 .2335( لسنة 87ك) 2983لسنة  (234ك) 2979( لسنة 22)

محمػػد محمػػكد عبػػد المجيػػد, لإعػػداد معػػايير المحاسػػبة ىػػؿ يػػتـ عمػػى أسػػاس القكاعػػد أـ مػػف  -24
األفضػػؿ أف يكػػػكف عمػػػى أسػػػاس المبػػػادئل مجمػػػة الفكػػػر المحاسػػػبي, كميػػػة 

المااؤتمر ,عػػدد خػػاص بمناسػػبة انعقػػاد 2التجػػارة, جامعػػة عػػيف شػػمس, ج
دور المحاسابة والمراجعاة فاي العممي السنوي لقسام المحاسابة بعناوان 

 .9704, إدارة المخاطر المعاصرة

 مجماااااااااااااااة الااااااااااااااارأي , بػػػػػػػػػػػػػػػرارم, رسػػػػػػػػػػػػػػػيس مجمػػػػػػػػػػػػػػػس النػػػػػػػػػػػػػػػكاب األردنػػػػػػػػػػػػػػػيمصػػػػػػػػػػػػػػػطفى ال -25
 ىميػػػػػػة تحميػػػػػػؿ الحسػػػػػػاب الختػػػػػػامي لمعرفػػػػػػةبعنػػػػػػكاف لأ, مقالػػػػػػة األردنيااااااة

.  مسػػػػػػػػػػػترجع مػػػػػػػػػػػف : 36/34/2325بتػػػػػػػػػػػاريخ لكالنفقػػػػػػػػػػػات اإليػػػػػػػػػػػرادات 
http://www.alrai.com/article/707702.html. 

منيا لتكجو الحككمات العربية المتزايد نحك اعتماد  , لمقالة بعنكاف : استجابةناديف الحسف -26
( ديمكيت تنشػر أكؿ دليػؿ بالعربيػة حػكؿ IPSASنظاـ المحاسبة الدكلي)

شااااركة ديموياااات تااااوش ل معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػة فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ
, المحاااااااااااادودة لخاااااااااااادمات المحاساااااااااااابة والتاااااااااااادقيق توىماتسااااااااااااو

www.deloitte.com/about  ,2326 :لبلطبلع عمى المقالة , 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Do

cuments/About-Deloitte/pressreleases/dme_pr_ 

deloitte_releases-first-arabic-summary-of-IPSAS-

standards-AR.pdf 

 .2998( لسنة 7الكقاسع الفمسطينية, قانكف المكازنة العامة رقـ ) -27
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www.euromatech.ae 
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 (1يهسك رلى )
 لائًح االستمظاء

 

 جامعة قناة السويس

 كلية التجارة

 قسم المحاسبة والمراجعة

 .............................................. زفهه اهلل................ستار انفاػم األ

 ذؽٞح ؽٞثح ٗتاد ,,,

ر اإلفصااح الماالي اإللكتروناي قيااس أثابػأنني أقػـك ب عػداد بحػث بعنػكاف ل أتشرؼ ب حاطتكـ عمما
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عمى تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة وفق 
كذلػػؾ اسػػتكماالن لمتطمبػػات الحصػػكؿ عمػػى درجػػة دكتػػكراه الفمسػػفة فػػي " دراسااة ميدانيااة -  لمدولااة

 المحاسبة. 
خبػػرتكـ العمميػػة الكاسػػعة فػػي ىػػذا المجػػاؿ تشػػرفني مسػػاىمتكـ فػػي ىػػذه البحػػث ب بػػداء آراسكػػـ كنظػران ل

كمقترحاتكـ مف خبلؿ قيامكـ باستيفاء بيانات قاسمة االستقصاء المرفقة متكسما فػيكـ ركح التعػاكف 
 كتشجيع البحث العممي.

ف مساىمتكـ االيجابيػة كالفعالػة سػكؼ تمقػى كػؿ االحتػراـ كالتقػدير لمػا تمثمػو مػف قيمػة عاليػة فػي  كا 
مجاؿ تطكير البحث األكاديمي كرفع مستكل األداء التطبيقي مع العمـ بأف ىذه البيانات سكؼ يتـ 

 التعامؿ معيا بمنتيى السرية كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

 ىنٌ ؼعِ ذااّٗنٌ  امساً 

 الباحث

 محمد سالم أبو يوسف

 إشراف

 األستاذ الدكتور
 معروف عبدالرحيمسامي 

 أستاذ المحاسبة الخاصة
 جامعة قناة السويس -كمية التجارة 

 الدكتور
 محمد إبراهيم أبو العال

 مدرس المحاسبة والمراجعة
 جامعة قناة السويس -كمية التجارة 
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 اإللكترونايإلفصااح الماالي ل( ≥α 7.75) داللاة مساتو عناد  ال يوجد أثر ذو داللة إحصاائية"
عمااى تخطاايط ورقابااة اسااتخدامات  IPSASsوفااق معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام 

 ."الموازنة العامة لمدولة
 الفروض الفرعية: .9

كفػػػؽ معػػايير المحاسػػػبة المعػػدة  القااوائم المالياااة لعػػػرضال يكجػػد أثػػر ذك داللػػػة إحصػػاسية  -
عبػػػر اإلنترنػػػػت عمػػػى تخطػػػػيط كرقابػػػة اسػػػػتخدامات  IPSASsفػػػػي القطػػػاع العػػػػاـ  الدكليػػػة

 المكازنة العامة لمدكلة.

كفؽ المعدة  المعمومات المالية حول القطاع العام لعرضال يكجد أثر ذك داللة إحصاسية  -
عبػر اإلنترنػت عمػى تخطػيط كرقابػة  IPSASsفي القطاع العػاـ  معايير المحاسبة الدكلية

 استخدامات المكازنة العامة.
كفػػؽ معػػايير المعػػدة  معمومااات الموازنااة العامااة لعػػرضال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية  -

رقابػػػػػة عبػػػػر اإلنترنػػػػػت عمػػػػى تخطػػػػيط ك  IPSASsفػػػػي القطػػػػػاع العػػػػاـ  المحاسػػػػبة الدكليػػػػة
 استخدامات المكازنة العامة.
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 أىم المصطمحات المستخدمة: .3

 القطاع العام

في  كفؽ معايير المحاسبة الدكليةيشير مصطمح القطاع العاـ 
إلػػػػى الحككمػػػػات الكطنيػػػػة كاإلقميميػػػػة  IPSASsالقطػػػػاع العػػػػاـ 

مثػػػػػؿ لالكاليػػػػػة كاإلقمػػػػػيـ كالمنطقػػػػػةل كالحككمػػػػػات المحميػػػػػة مثػػػػػؿ 
لالمدينػػػػػػػة كالبمػػػػػػػدةل كالمنشػػػػػػػ ت الحككميػػػػػػػة ذات العبلقػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ 
الككػػػاالت كالمجػػػػالس كالػػػكزارات كالمجػػػػاف كالمشػػػاريع الحككميػػػػة 

 غير اليادفة لمربح.

معايير المحاسبة الدولية في 
 IPSASs القطاع العام 

ىػػػي مجمكعػػػة مػػػف المعػػػايير المحاسػػػبية الدكليػػػة الصػػػادرة عػػػف 
 IPSASBمجمس معايير المحاسبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ 

ليػػتـ اسػػتخداميا فػػي  IFACالتػػابع لبلتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف 
إعداد البيانات الماليػة مػف قبػؿ القطاعػات العامػة غيػر اليادفػة 

 لمربح كذلؾ في إطار عالمي.
ت معظميا عمى أسػاس االسػتحقاؽ باالرتكػاز عمػى كقد كضع 

الصػادرة عػف  IFRSsالمعايير الدكلية إلعداد التقػارير الماليػة 
بيػػػدؼ تحسػػػيف  IASB مجمػػػس معػػػايير المحاسػػػبة الدكليػػػة 

 نكعية التقارير الماليػة المقدمػة مػف قبػؿ القطػاع العػاـ لمكصػكؿ
 قػػرارات تقيػػيـ أفضػػؿ كأبمػػغ فػػي تخصػػيص المػػكارد المقدمػػةإلػػى 

 مف الحككمات كبالتالي زيادة الشفافية كالمكثكقية.

وفق االفصاح المالي االلكتروني 
في  معايير المحاسبة الدولية

 القطاع العام

ىػػك قيػػاـ الحككمػػة أك أم مػػف كحػػداتيا بعػػرض تقاريرىػػا الماليػػة 
فػػػػػي القطػػػػػاع العػػػػػاـ  كفػػػػػؽ معػػػػػايير المحاسػػػػػبة الدكليػػػػػةالمعػػػػػدة 

IPSASs شػػبكة اإلنترنػػت خػػبلؿ  لممسػػتخدميف العػػادييف عبػػر
 الفترات الزمنية المناسبةل 

المستخدم العادي لمبيانات 
 المالية

يتمثػػػؿ المسػػػتخدـ العػػػادم لمبيانػػػات الماليػػػة فػػػي كػػػؿ مسػػػتخدمي 
البيانػػات الماليػػة مػػف غيػػر القػػادريف عمػػى الحصػػكؿ عمييػػا مػػف 

 مصادرىا االصمية بصكرة مباشرة.



 

 

 

 
 

 
762 

 

  

 ادلالزك

 
ً
 :ا: رلاالخ االستمظاءثانث

 ( أمام العبارة التي تعبر عن درجة موافقتك:عالمة )فضاًل ضع 
 :في القطاع العام وفق معايير المحاسبة الدولية االفصاح المالي االلكتروني  .0

كفػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة المعػػػدة  القاااوائم المالياااةاالفصػػػاح المػػػالي االلكتركنػػػي عػػػف  يسػػػاعد 0.0
 :عمى IPSASs في القطاع العاـ الدكلية

يٕا   الفقرة م

رًبيب
يؾبٚديٕا  

غٛس

يٕا  

غٛس

يٕا  

يعهاب

 االسػػتخداـ المبلسػػـ لمبيانػػات الماليػػةتحقيػػؽ  2
 في اتخاذ القرارات اليامة.  الحككمية

     

تاحػػػة تقػػديـ 2 الماليػػة حػػػكؿ  المعمكمػػات كا 
 فػػي القطػػاع العػػاـ لممسػػتخدميف العػػادييف

 .المناسب الكقت

     

لمبيانػات كالمقارنػة لتحميػؿ ا ؿ إجراءاتيسيت 3
 .المالية العامة عمى مستكل الدكلة

     

 مصػػادر تمكيػػؿ تسػػييؿ عمميػػات اسػػتقطاب 4
 .العامة لمدكلة ممكازنةل جديدة

     

الماليػػة  القػػكاسـعػػرض كنشػػر تحسػػيف كفػػاءة  5
 .الخاصة بالقطاع العاـ

     

مقارنػػػػة أداء المكازنػػػػة  تحسػػػػيف القػػػػدرة عمػػػػى 6
 .عمى مستكل الدكلة العامة

     

تخطػػػػػػػػيط اجػػػػػػػػراءات ضػػػػػػػػبط القػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى  7
 كتخصيص المكارد العامة.

     

مػػػػف قبػػػػؿ  تحقيػػػػؽ التغذيػػػػة العكسػػػػيةسػػػػرعة  8
 .المستخدميف العادييف

     

المػػالي فػػي  رفػػع مسػػتكل مكثكقيػػة االفصػػاح 9
 .القطاع العاـ

     

القػػػرار المػػػالي كمتابعػػػة تكسػػػيع داسػػػرة صػػػنع  23
 في القطاع العاـ.   
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كفؽ معايير  عدةالمالمالية  معمومات القطاع العامااللكتركني عف المالي االفصاح يساعد  0.9
 عمى: IPSASs في القطاع العاـ المحاسبة الدكلية

يٕا   الفقرة م

رًبيب
يؾبٚديٕا  

غٛس

يٕا  

غٛس

يٕا  

يعهاب

       .المالية في القطاع العاـ شفافيةرفع مستكل ال 2
ى عمػػالدكليػػة  جيػػات التمكيػػؿ كاالقػػراض اعتمػػاد 2

 اتفػػي اتخػػاذ القػػرار  المعمكمػػات الماليػػة المنشػػكرة
 .ة ذات الشأفالمالي

     

مقطاعػػػػػػػات سػػػػػػػرعة تقيػػػػػػػيـ المجتمػػػػػػػع المحمػػػػػػػي ل 3
 .المممككة لمدكلة االقتصادية

     

العػادم بالمعمكمػات الماليػة ثقة المستخدـ  زيادة 4
 .حكؿ القطاع العاـ المنشكرة

     

عمػػى التنبػػؤات  العػػادييف قػػدرة المسػػتخدميفرفػػع  5
 .المتعمقة بالقطاع العاـ المستقبمةالمالية 

     

متابعػػة السػػػمطات اجػػػراءات مسػػػتكل كفػػاءة  رفػػع 6
كالرقابيػػػة لػػػؤلداء المػػػالي فػػػي القطػػػاع  التشػػػريعية

 .العاـ

     

تسػػػػػػييؿ عمميػػػػػػة مقارنػػػػػػة األداء المػػػػػػالي لمدكلػػػػػػة   7
 بالدكؿ المتماثمة معيا في الظركؼ. 

     

عمػػػػػى ا لممقارنػػػػػة كالحكػػػػػـ أساسػػػػػان مناسػػػػػبن تػػػػػكفير  8
 بػػػػػػػيف السػػػػػػػنكات مػػػػػػػالي لمقطػػػػػػػاع العػػػػػػػاـاألداء ال
 .المتعاقبة

     

تػػكفير أساسػػان مناسػػبنا لتقيػػيـ مػػدل قػػدرة المنشػػأة  9
المعتمدة في المكازنة العامة عمى ضبط نفقاتيا 

 العامة.

     

 المنشػػػػػػػػػػ ت سػػػػػػػػػػرعة تكصػػػػػػػػػػيؿ نتػػػػػػػػػػاسج أعمػػػػػػػػػػاؿ 23
 دكلػػػػةالمسػػػػيطر عمييػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ الاالقتصػػػػادية 
 .العادييف لممستخدميف
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كفػػؽ معػػايير المعػػدة  معمومااات الموازنااة العامااةاالفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف  يسػػاعد  0.3
  عمى: IPSASs في القطاع العاـ المحاسبة الدكلية

يٕا   الفقرة م

رًبيب
يؾبٚديٕا  

غٛس

يٕا  

غٛس

يٕا  

يعهاب

اسػػتخدامات  بنػػكد إجػػراء المقارنػػات بػػيفتسػػييؿ  2
 المنشكرة.المكازنة العامة 

     

الحككمػػػػة كالجيػػػػات  مػػػػدل امتثػػػػاؿ الحكػػػػـ عمػػػػى 2
 عمييا. لممكازنة العامة المصادؽ التنفيذية

     

اإلدارة كنزاىة أداء منش ت كدكاسر شفافية  زيادة 3
 .عمى مستكل الدكلة العامة

     

بػيف  الكاقعة تحميؿ االنحرافات زيادة القدرة عمى 4
المكازنػػة العامػػة المصػػادؽ عمييػػا كأداء المكازنػػة 

 .العامة الفعمية

     

تخصػػػػػػيص بنػػػػػػكد اسػػػػػػتخدامات  زيػػػػػػادة كفػػػػػػاءة  5
 .المكازنة العامة لمدكلة

     

الحيادية في العرض كتكصػيؿ المعمكمػة تحقيؽ  6
الماليػػة لجميػػع المسػػتخدميف العػػادييف فػػي كقػػت 

 . كاحد

     

مبػػػػػررات لالمسػػػػػتخدميف العػػػػػادييف  فيػػػػػـتسػػػػػرعة  7
ت عمػػػػػػى بنػػػػػػكد اسػػػػػػتخدامات المكازنػػػػػػة التعػػػػػػديبل

 .العامة األصمية

     

اسػػػػػتخدامات  تحميػػػػػؿ بنػػػػػكدزيػػػػػادة القػػػػػدرة عمػػػػػى  8
 فػػػي مراحػػػؿ مػػػا قبػػػؿ االعتمػػػاد المكازنػػػة العامػػػة

 .النياسي

     

لنسػػػػػػػب المسػػػػػػػتخدميف العػػػػػػػادييف  سػػػػػػػرعة تفيػػػػػػػـ 9
كتركيػػػػػزات بنػػػػػكد اسػػػػػتخدامات المكازنػػػػػة العامػػػػػة 

 . لمدكلة

     

ات األداء بػػػػػيف الكحػػػػػدات مقارنػػػػػاجػػػػػراء ؿ يسػػػػػيت 23
 .عمى مستكل الدكلة ماثمةتالم الحككمية
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  :لمدولة تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة .2

 :عمىلمدولة  استخدامات الموازنة العامةتخطيط ورقابة  يساعد 2.2

يٕا   الفقرة م

رًبيب
يؾبٚديٕا  

غٛس

يٕا  

غٛس

يٕا  

يعهاب

 زيػػادة كفػػاءة تقػػدير اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة 2
 .متعاقبةخبلؿ الفترات المالية ال

     

بنػػػػػػػػػكد  عمػػػػػػػػى تنفيػػػػػػػػػذ الماليػػػػػػػػػةحكػػػػػػػػاـ الرقابػػػػػػػػػة إ 2
 .استخدامات المكازنة العامة

     

اسػػػتخدامات  تجنػػػب االزدكاجيػػػة فػػػي تخصػػػيص 3
 بيف القطاعات.  المكازنة العامة

     

كفػػػػاءة تنفيػػػػذ الخطػػػػط االسػػػػتراتيجية رفػػػػع درجػػػػة  4
 .دكلةلم

     

 حكػػػػػػاـ الرقابػػػػػػة اإلداريػػػػػػة عمػػػػػػى جيػػػػػػات تنفيػػػػػػذإ 5
 .المكازنة العامة

     

 كاألنشطة لمبرامج الفعمي األداء عمى تقييـ القدرة 6

 .بدقة الحككمية
     

 الكحػػدات الحككميػػة لتػػزاـمػػدل ا مػػف التحقػػؽ 7

 كاإلداريػة الماليػة كالقكاعػد كالتعميمػات بػالقكانيف
 . ذات الشأف

     

 عمػػػى رقابػػػةال إشػػػراؾ المسػػػتخدـ العػػػادم فػػػي 8

  كالدكلة. الحككمية اتالكحد كممتمكات أصكؿ
     

فػػي الكحػػدات  اإلنفػػاؽ كترشػػيد ضػػبط زيػػادة 9
المتشػػػػػػعبة كالمنتشػػػػػػرة فػػػػػػي منػػػػػػػاطؽ الحككميػػػػػػة 

  جغرافية مختمفة.

     

ممكظػػؼ ل ايجابيػػة كاتجاىػػات ياتسػػمككتنميػػة  23
 العاـ نحك فمسفة كأبعاد التخطيط كالرقابة.

     

حركػػػػػة النشػػػػػاط المػػػػػالي كصػػػػػؼ كتتبػػػػػع  سػػػػػيكلة 22
 .لمقطاع العاـ عمى مستكل الدكلةكاالقتصادم 

     



 

 

 

 
 

 
766 

 

  

 ادلالزك

يٕا   الفقرة م

رًبيب
يؾبٚديٕا  

غٛس

يٕا  

غٛس

يٕا  

يعهاب

مػػػػػػف الضػػػػػػياع الماليػػػػػػة  ة أصػػػػػػكؿ الدكلػػػػػػةحمايػػػػػػ 22
 كاالختبلس كسكء االستخداـ.

     

سػػػػػبلمة تنفيػػػػػذ بنػػػػػكد األنشػػػػػطة كالبػػػػػرامج دقػػػػػة ك  23
 المكازنة العامة. ضمف استخداماتالكاردة 

     

اسػتخدامات درجػة كفػاءة بنػكد  القدرة عمى تقيػيـ 24
 . العامة في تحقيؽ أىدافياالمكازنة 

     

كبرمجػػة خططيػػا الحككمػػة مػػف تخطػػيط  تمكػػيف 25
 كاتخاذ القرارات الرشيدة بشأنيا. كأنشطتيا

     

 
 
ً
 ا: يالزهاخ ويعهىياخ إػافُحراتع

تػرل ك البحػث  تمجػاالب تتعمػؽمبلحظػات أك معمكمػات إضػافية  ةإذا كانت ىناؾ أيفضبل 
 :مشككرا أنيا ضركرية مف كجية نظر سيادتكـ يرجى ذكرىا

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

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

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

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

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

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

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

 شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم
 الباحث

 محمد سالم أبو يوسف
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 ادلالزك

 (2يهسك رلى )
IPSASsيف انمطاع انعاو  وفك يعاَري احملاسثح انذونُحلائًح ادلركس ادلايل 

(1) 

 
 

                                                           
 31, ص ٍسظع ظثق ذمسٓ ,7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,ٍأخ٘ذ ٍِ  (1)
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 ادلالزك

 (3يهسك رلى )
IPSASsيف انمطاع انعاو  وفك يعاَري احملاسثح انذونُحاألداء ادلايل  لائًح

 7) 

 
 
 

 

                                                           
 .33, ص اتقٍسظع ظ ,7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ, ٍأخ٘ذ ٍِ (1)
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 ادلالزك

 (4يهسك رلى )
يف  وفك يعاَري احملاسثح انذونُح يف طايف األطىل عهً االنتساياخ انتغرياخ لائًح

 (0)يف زانح انفائغ IPSASs انمطاع انعاو
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 32, ص اتقٍسظع ظ, 7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ, ٍأخ٘ذ ٍِ  (1)
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 ادلالزك

 (5يهسك رلى )
يف  وفك يعاَري احملاسثح انذونُح يف طايف األطىل عهً االنتساياخ انتغرياخ لائًح

(0)يف زانح انعدس IPSASs انمطاع انعاو

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .32, ص اتقٍسظع ظ, 7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ, ٍأخ٘ذ ٍِ   (1)
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 ادلالزك

 (6يهسك رلى )
  يف انمطاع انعاو وفك يعاَري احملاسثح انذونُحلائًح انتذفك انُمذٌ 

(1)
IPSASs 

 

                                                           
 .111ص  ,اتقٍسظع ظ ,7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ, ٍأخ٘ذ ٍِ  (1)
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 ادلالزك

 (7يهسك رلى )
 يف انمطاع انعاو  احملاسثح انذونُحوفك يعاَري إَؼازاخ زىل لائًح انتذفك انُمذٌ 

(1)
IPSASs 

 

                                                           
 .111, ص  اتقٍسظع ظ ,7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,ٍأخ٘ذ ٍِ   (1)
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 ادلالزك

 (8يهسك رلى )
يف انمطاع  وفك يعاَري احملاسثح انذونُحلائًح انتذفك انُمذٌ تاألسهىب غري ادلثاشر 

 IPSASs (1)  انعاو

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .117, ص اتقٍسظع ظ ,7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ,ٍأخ٘ذ ٍِ   (1)

 



 

 

 

 
 

 
714 

 

  

 ادلالزك

 (9يهسك رلى )
وفك يعاَري احملاسثح لائًح انتذفك انُمذٌ تاألسهىب غري ادلثاشر إَؼازاخ زىل 

IPSASs  يف انمطاع انعاو انذونُح
(1) 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .117, ص اتقٍسظع ظاالذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ, ٍأخ٘ذ ٍِ   (1)



 

 

 

 
 

 
715 

 

  

 ادلالزك

 (11يهسك رلى )
وفك يعاَري يمارَح ادلثانغ ادلمذرج وانفعهُح اخلاص تاحلكىيح عهً أساش انُمذ  لائًح

 يف انمطاع انعاو احملاسثح انذونُح
(1)

IPSASs  

 
 

                                                           
 313, ص ظاتقٍسظع ,  ,7111االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ, ٍأخ٘ذ ٍِ (1)
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 ادلالزك

 (11يهسك رلى )
وفك لائًح يمارَح ادلثانغ ادلمذرج وانفعهُح تاستخذاو يُهدُح األعًذج اإلػافُح 

  يف انمطاع انعاو يعاَري احملاسثح انذونُح
(1)

IPSASs
(2) 

 

                                                           
 312, ص اتقٍسظع ظ, االذؽار اىدٗىٜ ىيَؽاظثِٞ ٍأخ٘ذ ٍِ (1)

( ال ذشرسؽ ٗظ٘ر مَ٘ر االخورالف إال أّؤ قود ذشورَو اىَقازّوح توِٞ IPSASsاىَؽاظثح اىدٗىٞح فٜ اىقطاع اىااً )( ٝشاز إىٚ أُ ٍااٝٞس 7)

 اىَ٘اشّح اىاايٞح ٗااطيٞح أٗ اىَ٘اشّح اىْٖامٞح تشنو ٗاػػ ؼٞس ٝنُ٘ ٍْاظثا.



 

 

 

 
 

 
711 

 

  

 ادلالزك

 (12يهسك رلى )
يعاَري و IPSASsانعاللح تني كم يٍ يعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو 

 IASs (1) احملاسثح انذونُح
عالتزّثًعبٚٛسانًؾبظجخاندٔنٛخٔظًّانًعٛبز

IPSAS1 .مسع اىثٞاّاخ اىَاىٞح 
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS1 اىَ٘ظً٘ تاسع اىثٞاّاخ اىَاىٞح. 

IPSAS2 .ٛتٞاُ اىردفق اىْقد 
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS7 ٛاىَ٘ظً٘ تثٞاُ اىردفق اىْقد. 

IPSAS3 

اىعٞاظاخ اىَؽاظثٞح, اىراٞساخ 

فٜ اىرقدٝساخ اىَؽاظثٞح 

 ٗااخطاء.

ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS8  ٜاىَ٘ظً٘ تاىعٞاظاخ اىَؽاظوثٞح, اىراٞوساخ فو

 اىرقدٝساخ اىَؽاظثٞح ٗااخطاء.

IPSAS4 
فشاز اىراٞساخ فٜ أظااز اىظسف 

 ااظْثٜ.

ِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍ

IAS21  اىَ٘ظً٘ ت شاز اىراٞساخ فٜ أظوااز اىظوسف

 ااظْثٜ.

IPSAS5 .ذناىٞي االقرساع 
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS23 .اىَ٘ظً٘ ترناىٞي االقرساع 

IPSAS6 
اىثٞاّاخ اىَاىٞح اىَ٘ؼدج 

 ٗاىَْاظيح.

ٍعرَد تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS27  ًٗاىَ٘ظووووً٘ تاىثٞاّوووواخ  7117اىَووووْقػ مووووا

 .اىَاىٞح اىَ٘ؼدج ٗاىَْاظيح

IPSAS7 
اىَؽاظثح مِ االظرصَازاخ فٜ 

 .اىَْش خ اىصٍٞيح

ٍعرَد تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS28  ًٗاىَ٘ظوووً٘  تاىَؽاظوووثح  7117اىَوووْقػ موووا

 مِ االظرصَازاخ فٜ اىَْش خ اىصٍٞيح.

IPSAS8 
اىؽظض فٜ اىَشازٝع 

 اىَشرسمح.

ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS31  ًٗاىَ٘ظً٘ تاىؽظض فوٜ  7117اىَْقػ ما

 اىَشازٝع اىَشرسمح.

IPSAS9 .اإلٝسار ٍِ اىَااٍالخ اىرثارىٞح 
ٍعرَد تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS18 .اىَ٘ظً٘ تاإلٝسار ٍِ اىَااٍالخ اىرثارىٞح 

IPSAS10 

إمدار اىرقازٝس اىَاىٞح فٜ 

االقرظارٝاخ ذاخ اىرؼخٌ 

 اىَسذاع.

ٍعرَد تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS29  ًٗاىَ٘ظوووووً٘ تئمووووودار  7117اىَوووووْقػ موووووا

ىَاىٞووووح فووووٜ االقرظووووارٝاخ ذاخ اىرؼووووخٌ اىرقووووازٝس ا

اىَسذاع , ٍع اىرادٝالخ اىرٜ أظسٝد ميٞؤ معوصء ٍوِ 

اىرؽعوْٞاخ اىرووٜ أظسٝوود ميووٚ ٍاوواٝٞس إموودار اىرقووازٝس 

 .7112اىَاىٞح اىدٗىٞح فٜ ٍاٝ٘ 

IPSAS11 .مق٘ر اإلّشاء 

ٍعرَد تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS11  ًتاقووووو٘ر ٗاىَ٘ظووووو٘ 1227اىَوووووْقػ موووووا  ً

 اإلّشاء.

IPSAS12 .ُٗاىَخص 
ٍعرَد تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS2  ًٗاىَ٘ظً٘ تاىَخصُٗ. 7117اىَْقػ ما 

                                                           
اخ ٍاواٝٞس اىَؽاظوثح اىدٗىٞوح فوٜ اىقطوواع " إطودازٗإَٖٔوا االمرَوار ميوٚ إطودازاخ االذؽوار اىودٗىٜ ىيَؽاظوثِٞ تٍوِ إمودار اىثاؼوس   (1)

, ٍٗا ذالٕا ٍِ اطدازاخ ٗذادٝالخ ّشسخ مثس اىظاؽح اىسظَٞح ىَعيط ٍاواٝٞس اىَؽاظوثح اىدٗىٞوح فوٜ اىقطواع اىاواً 7114اىااً, ّٝ٘ٞ٘ 

"IPSASB"  : ٜؼرٚ ذازٝخ اىدزاظح, ٗىَصٝد ٍِ االٝؼاغ َٝنِ اىسظ٘ع ىيساتؾ اىراىhttp://www.ipsasb.org 
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 ادلالزك

عالتزّثًعبٚٛسانًؾبظجخاندٔنٛخٔظًّانًعٛبز

IPSAS13 .مق٘ر اإلٝعاز 

ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS17  ًٗاىَ٘ظووووووً٘ تاقوووووو٘ر  7117اىَووووووْقػ مووووووا

 اإلٝعاز.

IPSAS14  تاد ذازٝخ إمدار اىرقسٝسااؼداز 

ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS10  ًٗاىَ٘ظووووً٘ تااؼووووداز  7117اىَووووْقػ مووووا

 اىالؼقح ىرازٝخ اىَٞصاّٞح اىاٍَ٘ٞح.

IPSAS15 
اارٗاخ اىَاىٞح : اإلفظاغ 

 ٗاىاسع.

ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS32  ًٗاىَ٘ظووووً٘ توووواارٗاخ  1222اىَووووْقػ مووووا

 اىَاىٞح : اإلفظاغ ٗاىاسع.

IPSAS16 .اىاقازاخ االظرصَازٝح 

ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS40  ًالظورصَازاخٗاىَ٘ظوً٘ تا 7117اىَْقػ ما 

 .اقازٝحاى

IPSAS17 .اىََريناخ ٗاىَظاّع ٗاىَاداخ 

ٍعرَد تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS16  ًٗاىَ٘ظوووً٘ تاىََرينووواخ  7117اىَوووْقػ موووا

 ٗاىَظاّع ٗاىَاداخ.

IPSAS18 .ذقدٌٝ اىرقازٝس ؼ٘ه اىقطاماخ 

ٍعرَد تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS14  ًٗاىَ٘ظً٘ ترقدٌٝ اىرقوازٝس  1223اىَْقػ ما

 ؼ٘ه اىقطاماخ.

IPSAS19 
اىَخظظاخ , االىرصاٍاخ 

 ٗااط٘ه اىَؽرَيح.

ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS37  ًٗاىَ٘ظً٘ تاىَخظظواخ  1222اىَْقػ ما

 , االىرصاٍاخ ٗااط٘ه اىَؽرَيح.

IPSAS20 
اإلفظاؼاخ مِ ااؽساف ذاخ 

 اىاالقح.

ٍعرَد تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS24  ًٗاىَ٘ظووووً٘  1224ٗاىَاووووار طووووٞا رٔ مووووا

 تاإلفظاؼاخ مِ ااؽساف ذاخ اىاالقح.

IPSAS21 
اّخااع قَٞح ااط٘ه  ٞس 

 اىَ٘ىدج ىيْقد.

ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS36  ًٗاىَ٘ظً٘ تاّخااع قَٞح  7114اىَْقػ ما

 ااط٘ه.

IPSAS22 
اإلفظاغ مِ اىَايٍ٘اخ اىَاىٞح 

 ؼ٘ه اىقطاع اىؽنٍٜ٘ اىااً.
 ظدٝد

IPSAS23 
اإلٝسار ٍِ اىَااٍالخ  ٞس 

 اىرثارىٞح )اىؼسامة, اىرؽ٘ٝالخ(
 ظدٝد

IPSAS24 
مسع ٍايٍ٘اخ اىَ٘اشّح فٜ 

 اىثٞاّاخ اىَاىٞح.
 ظدٝد

IPSAS25 اىَ٘داِٞ. ٍْافع 
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS19  ًٗاىَ٘ظً٘ تَْافع اىَ٘داِٞ. 7114ما 

IPSAS26 
اّخااع قَٞح ااط٘ه اىَ٘ىدج 

 ىيْقد.

ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS36 .ٗاىَ٘ظً٘ تاّخااع قَٞح ااط٘ه 

IPSAS27 .اىصزامح 
ٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ ٍأخ٘ذ تشنو زم

IAS41 .ٗاىَ٘ظً٘ تاىصزامح 

IPSAS28 اىاسع.اارٗاخ اىَاىٞح : 

ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS32  ,ٗاىَ٘ظووووً٘ توووواارٗاخ اىَاىٞووووح : اىاووووسع

ٗذاعووووٞس ىعْووووح ذاعووووٞساخ اىَاوووواٝٞس اىدٗىٞووووح إلموووودار 

ٗاىَ٘ظوً٘ تؽظوض اامؼواء  7اىرقازٝس اىَاىٞح زقٌ 

 فٜ اىَْش خ اىرااّٗٞح ٗاارٗاخ اىََاشيح.
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IPSAS29 
: االمرساف اارٗاخ اىَاىٞح

 ٗاىقٞاض.

ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS39  ٗاىَ٘ظووووً٘ توووواارٗاخ اىَاىٞووووح : االمرووووساف

ٗاىقٞواض, ٗذاعوٞساخ ىعْوح ذاعوٞساخ اىَاواٝٞس اىدٗىٞووح 

اىَ٘ظووً٘ تئمووارج ذقٞووٌٞ  2إلموودار اىرقووازٝس اىَاىٞووح زقووٌ 

اىَ٘ظوووً٘ ترؽ٘ؽووواخ  18اىَشووورقاخ اىؼوووَْٞح ٗزقوووٌ 

 طافٜ االظرصَاز فٜ اىاَيٞاخ اىخازظٞح.

IPSAS30 اإلفظاؼاخ.اارٗاخ اىَاىٞح : 

اىَاٞووواز اىووودٗىٜ إلمووودار إىوووٚ  ٝعووورْد تشووونو زمٞعوووٜ

ٗاىَ٘ظوووً٘ تووواارٗاخ  IFRS7اىرقوووازٝس اىَاىٞوووح زقوووٌ 

ٗذاوودٝالخ  7111: اإلفظوواؼاخ اىظووارز موواً اىَاىٞووح

 .7112 أتسٝو

IPSAS31 .ااط٘ه  ٞس اىَيَ٘ظح 

اىَاٞووواز اىووودٗىٜ إلمووودار إىوووٚ  ٝعووورْد تشووونو زمٞعوووٜ

رٝعووَثس  71مَووا فووٜ  IAS38اىرقووازٝس اىَاىٞووح زقووٌ 

ٗاىَ٘ظً٘ تااط٘ه  ٞس اىَيَ٘ظوح , ٗذاعوٞس  7112

اىَ٘ظووً٘ تااطوو٘ه  77ىعْووح اىراعووٞساخ اىدامَووح زقووٌ 

 .اإلىنرسّٜٗذناىٞي اىَ٘قع  – ٞس اىَيَ٘ظح 

IPSAS32 اارٗاخ اىَاىٞح : اىاسع 
اىظوارز موِ اىودٗىٜ  اىراعوٞسٝعرْد تشنو زمٞعٜ إىوٚ 

 .IFRIC 12 اىَاىٞح زقٌإمدار اىرقازٝس ىعْح ٍااٝٞس 

IPSAS33 
ذثْٜ ٍااٝٞس اىَؽاظثح اىدٗىٞح فٜ 

 اىقطاع اىااً ىيَسج ااٗىٚ

 امودار اىرقوازٝس اىَاىٞوحتشنو زمٞعٜ ٍوِ ٍاٞواز  ٝعرْد

ترثْوووٜ اىَاووواٝٞس  ٗاىَ٘ظوووً٘ IFRS 1اىدٗىٞوووح زقوووٌ 

 اىرقازٝس اىَاىٞح. راىدٗىٞح ال مدا

IPSAS34 اىثٞاّاخ اىَاىٞح اىَْاظيح 

ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS 27 ً٘تاىثٞاّوووواخ اىَاىٞووووح اىَ٘ؼوووودج  ٗاىَ٘ظوووو

 ٗاىَْاظيح.

IPSAS35 اىثٞاّاخ اىَاىٞح اىَ٘ؼدج 

 امدار اىرقوازٝس اىَاىٞوحٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز 

تاىثٞاّوواخ اىَاىٞووح  ٗاىَ٘ظووً٘ IFRS 10اىدٗىٞووح زقووٌ 

 اىَ٘ؼدج.

IPSAS36 
 االظرصَازاخ فٜ اىَْش خ اىصٍٞيح

 ٗاىَشازٝع اىَشرسمح.

ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS 28 ً٘تاىَؽاظثح موِ االظورصَازاخ فوٜ  ٗاىَ٘ظ

 اىَْش خ اىصٍٞيح.

IPSAS37 اىرسذٞثاخ اىَشرسمح 

 امدار اىرقوازٝس اىَاىٞوحٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز 

تاىرسذٞثوووواخ  ٗاىَ٘ظووووً٘ IFRS 11اىدٗىٞووووح زقووووٌ 

 اىَشرسمح.

IPSAS38 
فظاغ مِ اىؽظض فٜ اال

 اىَْش خ ااخسٙ

 امدار اىرقوازٝس اىَاىٞوحٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز 

تاإلفظوواغ مووِ  ٗاىَ٘ظووً٘ IFRS 12اىدٗىٞووح زقووٌ 

 اىؽظض فٜ اىَْش خ ااخسٙ.

IPSAS39 ٍِْٞافع اىااٍي 
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ 

IAS 19 ً٘تَْافع اىااٍيِٞ. ٗاىَ٘ظ 

IPSAS40 
 اامَاه فٜ اّدٍاضمَيٞاخ 

 اىقطاع اىااً

 امدار اىرقوازٝس اىَاىٞوحٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٜ ٍِ ٍاٞاز 

 تاّدٍاض اامَاه. ٗاىَ٘ظً٘ IFRS 3اىدٗىٞح زقٌ 

 تدُٗ زقٌ
تَ٘ظة إمدار اىرقازٝس اىَاىٞح 

 أظاض اىْقد اىَؽاظثٜ.
 ظدٝد
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Abstract 

 

First: Introduction: 

The use of the internet and its tools development have provided 

many advantages for both individuals and governments. In addition, some 

scholars believe that the internet has contributed to enhancing the 

efficient performance and the efficient financial decisions and has 

decreased the social, geographic and time obstacles. Moreover, it has 

motivated many governments to develop advanced plans and programs to 

take advantage of the internet technology in their institutions, as States 

compete to stimulate its governmental organizations and non-

governmental organizations to keep pace with development. One of the 

most important results the emergence of the concept and applications of 

the so-called E-government. The Accounting Information System (AIS) 

is one of the most important systems, which have benefited from this 

great progress of in the field of the information technology. As the 

electronic financial reports has become one of the most important of the 

methods of the financial disclosure that depends on the use of the modern 

technology means in publishing of the financial information for its users. 

The use of the information technology and the internet has increased 

during the last decade over most developed and developing worlds, which 

has largely contributed in developing the disclosures mechanisms for data 

and financial information and non-financial ones for enterprises more 

efficiently than the usual and traditional disclosures, such as the printed 

financial reports in the newspapers.    

On the other hand, the developing of the AIS in the public sector, in 

the light of the emergence and the crystallization of the criteria of the 

international accounting within the public sector IPSASs, considers one 

of the most important raising issues in the governmental accounting 

thoughts. Due to the official and popular approaches towards reinforcing 

the concepts of integrity and transparently.   

The economic, financial and accounting in the world have imposed 

wide-ranging application of advanced set of principles and criteria in a 

bid to ensure the transparently, disclosure and fairness within the work of 

institutions and companies, with the highest degree of responsibility, 

according to the advanced international criteria to guarantee achieving the 

transparently and the accountability principle. These criteria has led the 

government, because of the technical revolution and the modern concept 
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of globalization, to interact and to adopt the concept of new ideas in the 

financial disclosure. Moreover the ongoing success of the private sector 

in the invention of new administrative techniques that had motivated the 

specialists of the public sector to apply these techniques in the public 

administrations within many countries.        

Second: Problem of the Study : 

The research's problem is that the traditional financial disclosure in 

the public sector faces severe failure in the light of the spread of the 

information technology; as well, it does not meet the ordinary users' 

needs and it does not enable them to contribute effectively in the planning 

and the monitoring the uses of the general budget of the State.  

Whereas, there is a wide scope for benefiting from technology via 

enhancing the financial disclosure systems in the public sector, and 

improving the quality of declaring the financial data in the State, 

likewise, improving the state's image locally and internationally. This 

requires presenting an integrated vision for the shape and the case of the 

electronic financial disclosure. 

There are 107 countries, in all over the world, have adopted the 

application of the international accounting standards in the public sector 

IPSASs, whereas in 2015, the adoption of the accrual accounting in the 

public sector in the Arab countries has increased in the world 

dynamically. Therefore, the researcher measures the impact of this on the 

planning and controlling of the uses of the State's public budget.   

Third: Objectives of the Study:. 

The main objective of this Study is measurement the impact of 

electronic financial disclosure in accordance with international 

accounting standards in the public sector IPSASs to plan and control the 

uses of the state budget, and evaluate the extent of financial disclosure e-

government in Palestine with international accounting standards in the 

public sector IPSASs. 

Fourth: The Study hypotheses: 

The main hypothesis of study is: 

 There is no statistically significant Impact of Electronic Financial 

Disclosure According to the International Public Sector Accounting 
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Standards IPSASs on Planning and Controlling the Uses of State Public 

Budget.  

And this Study seeks to test the following hypotheses: 

1. There is no statistically significant Impact of Electronic Financial 

Disclosure of  the Financial Statements According to the 

International Public Sector Accounting Standards IPSASs on 

Planning and Controlling the Uses of State Public Budget.  

2. There is no statistically significant Impact of Electronic Financial 

Disclosure of the Financial Information about the Public Sector 

According to the International Public Sector Accounting Standards 

IPSASs on Planning and Controlling the Uses of State Public 

Budget.  

3. There is no statistically significant Impact of Electronic Financial 

Disclosure of the Public Budget Information According to the 

International Public Sector Accounting Standards IPSASs on 

Planning and Controlling the Uses of State Public Budget.  

Fifth: Methodology of the Study : 

To achieve the objectives of the Study and testing of hypotheses that 

will be included in the count on each of the inductive approach and 

deductive approach , relying on two sources of data collection are: 

Secondary sources : The review of literature on the subject of the Study 

in reference books , periodicals, articles and study , and some releases of 

Arab and foreign countries , and accounting and auditing standards of 

international , as well as government documents , laws and regulations. 

Primary sources : Through a case Study and a questionnaire. 

Sixth: Proposed plan of the Study: 

To achieve the objectives of the Study will be to develop a proposal 

for the Study is divided into theoretical framework of study and three 

chapters as follows: 

Chapter I:New Trends of Financial Disclosure in the Public Sector.  

Chapter II: .Public Sector Accounting & IT Challenge. 

Chapter III: A Field Study & statistical Analysis. 

Seventh: The results of the hypothesis test: 

- Result of the main assumption test: There is a statistically significant 

Impact of Electronic Financial Disclosure According to the International 
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Public Sector Accounting Standards IPSASs on Planning and Controlling 

the Uses of State Public Budget. 

and the following are the results of the sub-hypothesis tests: 

1. There is a statistically significant Impact of Electronic Financial 

Disclosure of the Financial Statements According to the 

International Public Sector Accounting Standards IPSASs on 

Planning and Controlling the Uses of State Public Budget.  

2. There is a statistically significant Impact of Electronic Financial 

Disclosure of the Financial Information about the Public Sector 

According to the International Public Sector Accounting Standards 

IPSASs on Planning and Controlling the Uses of State Public 

Budget.  

3. There is a statistically significant Impact of Electronic Financial 

Disclosure of the Public Budget Information According to the 

International Public Sector Accounting Standards IPSASs on 

Planning and Controlling the Uses of State Public Budget.  

Eighth: The most important recommendations 

The following are the main recommendations: 

- The researcher recommends to adopt the IPSASs which are based on 

accrual base in the preparation of financial statements in the public sector 

as it has a significant positive effect on the planning and control of the 

uses of the public budget and provide a system of integrated financial 

reports and standardized financial statements appropriate to decisions of 

the average user. 

- The researcher recommends to adopt the electronic financial method 

disclosure in the disclosure of financial statements which are prepared in 

accordance with IPSASs based on accrual base as it has a significant 

positive effects in achieving the qualitative specifications of financial 

information and the availability of consolidated financial statements 

appropriate to the decisions of ordinary users at the same time without the 

discrimination among them. 

- The researcher recommends a reevaluation of legislations and laws 

related to the development of the performance of the public sector 

institutions and the continuous modernization, especially in regards to the 

financial system and to adopt the accrual basis, which is the most suitable 

for the applications of the modern budget, such as the budget programs 

and the performance and the budget of planning and programming. 
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- The researcher recommends to work on providing the Ministry of 

Finance with the tools of modern technology and supporting an 

independent management exist for electronic financial disclosure, and to 

provide it with human resources and qualifying them professionally and 

technically to carry out the tasks of preparing the financial statements in 

the IPSASs framework and the electronic of its finance disclosure. 

 

 

 


