جامعة قناة السويس
كلية التجارة
قسم المحاسبة والمراجعة

لُاش أثر اإلفظاذ ادلايل اإلنكرتوٍَ وفك يعاَري احملاسثح انذونُح يف
انمطاع انعاو عهً ختطُط ورلاتح استخذاياخ ادلىازَح انعايح نهذونح
(دراسح يُذاَُح)
رسانح يمذيح نهسظىل عهً درخح دكتىر انفهسفح يف احملاسثح

إعداد الباحث
محمد سالم محمد أبو يوسف
إشراف

األستاذ الدكتور
سامي معروف عبدالرحيم

الدكتور
محمد إبراهيم أبو العال

أستاذ المحاسبة الخاصة

مدرس المحاسبة والمراجعة
كمية التجارة

كمية التجارة

جامعة قناة السويس

جامعة قناة السويس

8102
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ة

لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بعنوان
لُاش أثر اإلفظاذ ادلايل اإلنكرتوٍَ وفك يعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو عهً
ختطُط ورلاتح استخذاياخ ادلىازَح انعايح نهذونح (دراسح يُذاَُح).

لمباحث :محمد سالم محمد أبو يوسف
بتاريخ9708/77/99 :م

مكونة من السادة العمماء األجالء:
األستار انذكتىر /سايٍ يعروف عثذ انرزُى

ً
ً
"يشرفا ورئُسا"

أستاذ المحاسبة الخاصة بكمية التجارة  -جامعة قناة السويس.
األستار انذكتىر /يظطفً عهٍ انثاز
أستاذ المحاسبة المالية بكمية التجارة  -جامعة قناة السويس.

األستار انذكتىر /طارق عثذ انعال محاد
أستاذ المحاسبة المالية بكمية التجارة  -جامعة عين شمس.


د

ً
"عؼىا"

ً
"عؼىا"

االهذاء
إلى مصدر حبي واليامي ودعمي ،إلى من غرسوا في حب العمم ومواصمة
التعمم وصافحت بتعميمي مناىم ،وكانوا معي عمى الدوام بدعائيم في حمي
الدي العزيزين.
وترحالي ،إلى من بذكرىم تفوح الدنيا عبي ار وريحانا ،و ّ
أتٍ وأيٍ
حفظيما اهلل من كل سوء وأمد في عمرىما وأحسن في عمميما ورزقني
برىما في الدنيا واآلخرة.
إلى عبق الزىور ورمز العطاء والصبر ،ىيامي وكرم اهلل لي ورفيقة دربي
وحياتي عمى سراطو المستقيم
زوختٍ انغانُح وأسرتُا اجلًُهح
حفظيم اهلل لي داعما وسندا
إلى أساتذتي بقسم المحاسبة بكمية التجارة بجامعة قناة السويس وزمالئي
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


س

شكر وتمذَر

الحمد هلل رب العالميف أكالن كاخي انر عمى عظيـ نعمو كجزيؿ كرمو كالصبلة كالسبلـ عمى سيد
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.

كيستيؿ الباحث شكره بشكر صاحب الفضؿ كالمنة بعد اهلل عزك كجؿ مشرفو الرسيس العالـ

الجميؿ كاألكاديمي الكبير األستاذ الدكتور سامي معروف عبد الرحيم أستاذ المحاسبة الخاصة
بكمية التجارة بجامعة قناة السكيس ,لما أحاطو بو مف كرـ كرعاية كتكجيو كما غمره بو مف عمـ
كدماثة خمؽ ,كما قدمو لو مف كقت كجيد كقد كاف لمبلحظاتو العممية كالعممية بالغ األثر في

إثراء رسالتو ,فقد كاف نعـ األب كالمعمـ حفظو اهلل مف كؿ سكء كأدامو منارة لمعمـ كالعمماء.

كما يتقدـ الباحث بجزيؿ الشكر كالتقدير لمعالـ الجميؿ الدكتور محمد ابراىيم أبو العال مدرس
المحاسبة بكمية التجارة بجامعة قناة السكيس عمى صادؽ معاكنتو كاشرافو الكريـ كما قدمو مف
كقت كجيد كعمـ خبلؿ فترة اعداد الرسالة كالذم كاف لمبلحظاتو تكجيياتو بالغ األثر في إثراء

الرسالة كتشكيؿ مبلمحيا.

كلعؿ مف كرـ اهلل عز كجؿ أف شرؼ الباحث عالماف جميبلف مف أعبلـ عمـ المحاسبة كفبلسفتو

كقد تفضبل كقببل المشاركة في لجنة المناقشة كالحكـ عمى الرسالة ,رغـ أعباسيـ الثقيمة كمشاغميـ
الكثيرة كىك ما يعتبره الباحث كساـ شرؼ يفخر بو كيعتز كيتقدـ منيما بجزيؿ الشكر كاالمتناف

كىما كؿ مف:

العالـ الجميؿ األستاذ الدكتور /مصطفى الباز أستاذ المحاسبة المالية بكمية التجارة بجامعة قناة
السكيس كالعالـ الجميؿ األستاذ الدكتور /طارق عبد العال حماد أستاذ المحاسبة المالية بكمية
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

االستاذ الدكتكر /أحمد زكي راعي نيضة الكمية كباني مجدىا الحديث.

كما كيتقدـ الباحث بخالص الشكر كالتقدير لكؿ مف سانده كقدـ لو يد العكف كالمساعدة في سبيؿ

انجاز كاتماـ ىذه الرسالة.

الباحث


ط

فهرش احملتىَاخ
رلى انظفسح

ادلىػىع
آية كريمة.

ب

قرار لجنة المناقشة كالحكـ.

ت

االىداء.

ث

شكر كتقدير.

ج

فيرس المحتكيات.

ح

قاسمة الجداكؿ.

ر

قاسمة األشكاؿ.

ز

قاسمة المبلحؽ.

س

أىـ مصطمحات الدراسة.

ش
اإلطار انعاو نهثسث

11-1

مقدمة.

2

أكالن :مشكمة البحث.

3
6

ثانيان :أىداؼ البحث.

6

ثالثان :أىمية البحث.

8

رابعان :فركض البحث.

9

خامسان :حدكد البحث.

9
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انفظم األول
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54-11
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22

المبحث األول :عرض وتقييم الدراسات السابقة في مجال البحث.

23

تمييد.

23

أكالن :الدراسات العربية.

23
28
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24
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33

تمييد:

33
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33
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رابعان :مدل محافظة اإلفصاح المالي اإللكتركنػي كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة
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المبحث الثالث :إعداد وعرض القاوائم المالياة وفاق معاايير المحاسابة الدولياة
في القطاع العام .IPSASs
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33
34
36
38
38
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رابعػ ػان :المحت ػػكل المعمكم ػػاتي لمبيان ػػات المالي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ كف ػػؽ مع ػػايير
المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ .IPSASs

الخبلصة.
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43
42
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53

انفظم انثاٍَ

احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ
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56

المبحث األول :المفاىيم المحاسبية المعاصرة في القطاع العام.

57

تمييد.

57
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57

أكالن :تطكر مفاىيـ المحاسبة في القطاع العاـ.

58

ثانيان :أىداؼ المحاسبة في القطاع العاـ.

ثالثان :انعكاسات تكنكلكجيا المعمكمات عمى النظاـ المحاسبي في القطاع العاـ.

رابعان :مزايا كمنافع اإلفصاح المالي اإللكتركني في القطاع العاـ.

59
62

المبحث الثاني :استخدامات الموازنة العامة كأداة تخطيط ورقابة.

65

تمييد.

65

أكالن :المفاىيـ العصرية لممكازنة العامة

65

ثانيان :االتجاىات كاألساليب الحديثة في إعداد المكازنات العامة.
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المبحث الثالث :تحديات اإلفصاح الماالي اإللكتروناي فاي القطااع العاام وأثرىاا
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73
72
85
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لائًح اجلذاول
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عُىاٌ اجلذول
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ممخص الدراسات السابقة العربية.
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()9

ممخص الدراسات السابقة األجنبية.
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مجتمع كعينة الدراسة.
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()5

تكزيع عينة البحث حسب المؤىؿ العممي.

233

()6

تكزيع عينة البحث حسب سنكات الخبرة.

234

()7

مقياس اإلجابة عمى الفقرات.

235

()8

الصدؽ الداخمي لفقرات المتغيػرات المسػتقمة :االفصػاح

237
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()07

معام ػػؿ االرتب ػػاط ب ػػيف مع ػػدؿ ك ػػؿ مح ػػكر م ػػف مح ػػاكر
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.)IPSASs

()08

تحميػ ػ ػ ػػؿ فق ػ ػ ػ ػرات المحػ ػ ػ ػػكر ال اربػ ػ ػ ػػع (تخطػ ػ ػ ػػيط كرقابػ ػ ػ ػػة
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لائًح ادلالزك

قاسمة االستقصاء.

عُىاٌ ادلهسك

قاسم ػػة المرك ػػز الم ػػالي كف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي
القطاع العاـ .IPSASs
قاسمػ ػػة األداء المػ ػػالي كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػ ػػة فػ ػػي
القطاع العاـ .IPSASs
قاسمة التغيرات في صافي األصكؿ عمى حقكؽ الممكية كفؽ
معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsفػػي
حالة الفاسض.
قاسمػػة التغي ػرات فػػي صػػافي األصػػكؿ عم ػى االلت ازمػػات كفػػؽ
معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsفػػي
حالة العجز.
قاسم ػػة الت ػػدفؽ النقػػػدم كف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة فػػػي
القطاع العاـ .IPSASs
إيضاحات حكؿ قاسمة التدفؽ النقدم كفػؽ معػايير المحاسػبة
الدكلية في القطاع العاـ .IPSASs
قاسمػػة التػػدفؽ النقػػدم باألسػػمكب غيػػر المباشػػر كفػػؽ معػػايير
المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ .IPSASs
إيض ػ ػػاحات ح ػ ػػكؿ قاسم ػ ػػة الت ػ ػػدفؽ النق ػ ػػدم باألس ػ ػػمكب غي ػ ػػر
المباش ػػر كف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ
.IPSASs
قاسمة مقارنة المبالغ المقدرة كالفعمية الخاص بالحككمة عمػى
أساس النقد كفؽ معايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ
.IPSASs
قاسمػ ػػة مقارنػ ػػة المبػ ػػالغ المقػ ػػدرة كالفعميػ ػػة باسػ ػػتخداـ منيجيػ ػػة
األعمدة اإلضافية كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطػاع
العاـ .IPSASs
العبلقػػة بػػيف كػػؿ مػػف معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع
العاـ  IPSASsكمعايير المحاسبة الدكلية .IASs
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رلى

ادلظطهر

أهى يظطهساخ انذراسح

ادلمظىد ته

يشير مصطمح القطاع العػاـ كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة
فػ ػ ػػي القطػ ػ ػػاع العػ ػ ػػاـ  IPSASsإلػ ػ ػػى الحككمػ ػ ػػات الكطنيػ ػ ػػة
كاإلقميمي ػ ػػة مثػػ ػػؿ لالكالي ػ ػػة كاإلقم ػ ػػيـ كالمنطق ػ ػػةل كالحككمػػ ػػات
المحميػ ػػة مثػ ػػؿ لالمدينػ ػػة كالبمػ ػػدةل كالمنش ػ ػ ت الحككميػ ػػة ذات
()0

القطاع العام

العبلق ػ ػ ػػة مث ػ ػ ػػؿ الكك ػ ػ ػػاالت كالمج ػ ػ ػػالس كال ػ ػ ػػك ازرات كالمج ػ ػ ػػاف
كالمشاريع الحككمية غير اليادفة لمربح.
كيشير الباحث إلى انفراد جميكرية مصػر العربيػة باسػتخداـ
مصػػطمح القطػػاع العػػاـ لئلشػػارة لمنشػ ت األعمػػاؿ الحككميػػة
اليادفة لمربح كىك ما لـ يقصده الباحث في دراستو.
ىي مجمكعػة مػف المعػايير المحاسػبية الدكليػة الصػادرة عػف

()9

معايير المحاسبة

مجم ػ ػ ػػس مع ػ ػ ػػايير المحاس ػ ػ ػػبة الدكلي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي القط ػ ػ ػػاع الع ػ ػ ػػاـ

الدولية في القطاع

 IPSASBالتػػابع لبلتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف  IFACليػػتـ

العام IPSASs

اسػػتخداميا فػػي إعػػداد البيانػػات الماليػػة مػػف قبػػؿ القطاعػػات
العامة غير اليادفة لمربح.

االفصاح المالي
()3

االلكتروني وفق معايير الماليػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع
المحاسبة الدولية في
القطاع العام

()4

ىػ ػػك قيػ ػػاـ الحككمػ ػػة أك أم مػ ػػف كحػ ػػداتيا بعػ ػػرض تقاريرىػ ػػا

المستخدم العادي
لمبيانات المالية

العاـ  IPSASsلممستخدميف العادييف عبػر شػبكة اإلنترنػت
خبلؿ الفترات الزمنية المناسبةل
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:
لقد حظيت مفاىيـ االفصاح المالي االلكتركني ككذلؾ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع

العػػاـ  IPSASsفػػي انكنػػة األخيػرة باىتمػػاـ بػػالغ مػػف قبػػؿ البػػاحثيف كالكتػػاب كالمنظمػػات كالييسػػات
المينية المختصة كانعكست آثارىا عمى األدب المحاسبي( ,)2كما أف ىذا االىتماـ نابع مف الػكعي
بانثػػار السػػمبية لئلفصػػاح المػػالي التقميػػدم كالنػػاجـ عػػف عػػدـ مكاكبتػػو لػػركح العصػػر كعج ػزه عػػف

االسػػتفادة مػػف كسػػاسؿ التكنكلكجيػػا المتاحػػة كتتمثػػؿ عمميػػة االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي فػػي القطػػاع
العػػاـ كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsفػػي قيػػاـ الحككمػػة أك أم مػػف

كحداتيا بعرض تقاريرىا المالية المعدة كفؽ معايير المحاسبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ IPSASs
لممستخدميف العادييف عبر شبكة اإلنترنت خبلؿ الفترات الزمنية المناسبة.
كقد ىدؼ البحث إلى قياس أثر االفصاح المالي االلكتركني كفؽ معايير المحاسػبة الدكليػة

فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsكالمبنيػػة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ عمػػى تخطػػيط كرقابػػة اس ػتخدامات
المكازنة العامة لمدكلة كبالتالي فقد تضمف البحػث مناقشػة االتجاىػات الحديثػة لمعػرض كاإلفصػاح

المالي في القطاع العاـ كمناقشة أىـ المفػاىيـ المعاصػرة لئلفصػاح المػالي اإللكتركنػي فػي القطػاع
العػػاـ كأنكاعػػو كطرقػػو كمػػف ثػػـ عػػرض كتحميػػؿ طبيعػػة إعػػداد كعػػرض الق ػكاسـ الماليػػة كفػػؽ معػػايير

المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  ,IPSASsكمناقشػػة انعكاسػػات تكنكلكجيػػا المعمكمػػات عمػػى

النظـ المحاسبة في القطاع العاـ كتحدياتيا مع كضع تصكرات عممية لمتغمب عمييا كمف ثـ القياـ
بد ارسػػة ميدانيػػة لقيػػاس أثػػر االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف الق ػكاسـ الماليػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير

المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsعمػػى تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة
لمدكلة.
كقد تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتاسج مف أىميا كجكد أثر كعبلقػة قكيػة بػيف كػؿ مػف

اإلفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsكالمبنيػػة
عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ ك تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة كأكصػػى الباحػػث ب عػػداد

القكاسـ المالية في القطاع العاـ كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العػاـ IPSASsكالمبنيػة
عمى االستحقاؽ ككذلؾ تبني األساليب العصرية المبنية عمى التكنكلكجيا في االفصاح االلكتركني

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/wpcontent/uploads/2017/03/Special-Invitation-to-Attend-IT-National-Training.pdf,2017.

2

اإلطار انعاو نهثسث

ً

أوال :يشكهح انثسث.

إف تبنػي الػػنظـ الحديثػة لبلتصػػاؿ كالقػاسـ عمػػى مػا أفرزتػػو الثػكرة المعرفيػػة فػي نظػػـ تكنكلكجيػػا

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

كافة كبما يتكافؽ مع التطكرات الحاصمة في بيسة المحاسبة المعاصرة (.)2

فقػػد حقق ػت اسػػتخدامات شػػبكة المعمكمػػات الدكليػػة (اإلنترنػػت) كتطػػكر أدكاتيػػا م ازيػػا عديػػدة

عمػػى مسػػتكل األف ػراد كالحككمػػات حيػػث يػػرل الػػبعض

()2

أنيػػا قػػد سػػاىمت فػػي رفػػع مسػػتكل فعاليػػة

ككفاءة الق اررات المالية كقممت مف الحكاجز االجتماعية كالجغرافية كالزمنية بينما يرل آخركف

()3

أف

ى ػػذه الم ازي ػػا ق ػػد س ػػاىمت ف ػػي دف ػػع الكثي ػػر م ػػف الحككم ػػات إل ػػى كض ػػع الخط ػػط كالبػ ػرامج المتقدم ػػة

لبلسػػتفادة مػػف تقنيػػة اإلنترنػػت فػػي مؤسسػػاتيا ,حيػػث أصػػبحت الػػدكؿ تتنػػافس فػػي تحفيػػز مؤسسػػاتيا
الحككمية كالخاصة في مكاكبة التطكر كلقد كاف مف بيف أىـ االستجابات لذلؾ ىػك ظيػكر مفػاىيـ

كتطبيقات ما يعرؼ بالحككمة اإللكتركنية.

كلقد كاف نظاـ المعمكمات المحاسبي مف أىـ األنظمػة التػي اسػتفادت مػف ىػذا التقػدـ الكبيػر

فػػي كسػػاسؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات( )4إذ أصػػبح النشػػر اإللكتركنػػي لمتقػػارير الماليػػة أحػػد أىػػـ أسػػاليب

اإلفصػػاح المػػالي الػػذم يعتمػػد عمػػى االسػػتفادة مػػف كسػػاسؿ التقنيػػة الحديثػػة فػػي تكصػػيؿ المعمكمػػات

الماليػة لمسػػتخدمييا( ,)5كقػػد ت ازيػد اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػات كاإلنترنػػت فػػي العقػد الماضػػي فػػي
معظػػـ دكؿ العػػالـ المتقػػدـ منػػو كالنػػامي عمػػى حػػد س ػكاء ممػػا أسػػيـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي تطػػكير طػػرؽ
اإلفصاح عف البيانػات كالمعمكمػات الماليػة كغيػر الماليػة لممنشػ ت كبشػكؿ أكثػر كفػاءة مػف الطػرؽ

المعتادة لئلفصاح التقميدم كالتي منيا التقرير المالي المطبكع أك المنشكر في الصحؼ(.)6

ىػػذا كيعتبػػر مكضػػكع تطػػكير نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية فػػي القطػػاع العػػاـ فػػي ظػػؿ ظيػػكر

كتبمػػكر معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsمػػف أىػػـ المكضػػكعات المثػػارة فػػي
( )1زٝثاش ٍؽَد ؼعٍ ِٞؽَد " ,االفظاغ اإلىنرسّٗ ٜف ٜاىقو٘امٌ اىَاىٞوح ٗرٗزٓ فو ٜاىؽود ٍوِ مودً ذَاشوو اىَايٍ٘واخ اىَؽاظوثٞح ,رزاظوح
اظرطالمٞح ٟزاء مْٞح ٍِ اىَعرصَسٗ ِٝاىَؽيي ِٞاىَاى ِٞٞف ٜظ٘ق اىاساق ىألٗزاق اىَاىٞح" ,يغهخركسٚذنهعهٕواالدازٚةخٔاالتزاةبدٚخ 
 ISSN: 18131719اىَعيد 1 :االطداز ,73 :ظاٍاح ذنسٝد ,اىاساق ,7113 ,ص .711
( )7ذ٘فٞق مثد اىَؽعِ اىخٞاه " ,اىا٘اٍو اىَؤشسج فّ ٜشس اىرقازٝس اىَاىٞح ىيشسماخ اىَعإَح اىعا٘رٝح مثس اإلّرسّود رزاظوح ذطثٞقٞوح,
يغهخعبيعخانًهكعجدانعصٚص  :االقرظار ٗاإلرازج ,77ً ,ع ,7اىعا٘رٝح ,7112 ,ص .121
( )7مامشح تْد أؼَد اىؽعو ٗ ,ْٜٞورا تْود مثود اىَؽعوِ اىخٞواه " ,أشوس ذطثٞوق أّةَوح اإلرازج اإلىنرسّٗٞوح ميو ٚااراء اىو٘دٞا ,ٜرزاظوح
ٍٞداّٞح ميوٍ٘ ٚداواخ اىاَواراخ فو ٜظاٍاوح مثود اىاصٝوص تعودج" ,انًغهةخانعهًٛةخناعةبلاهٛةبدانزغةبزح ,اىاودر اىاا وس ,ظاٍاوح ااشٕوس,
ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞح  ,7117 ,ص .71
( )4ؽٔ شمسٝا أت٘ مسٝشح  " ,أشس ذنْ٘ى٘ظٞا اىَايٍ٘اخ مي ٚرٗز اىَؽاظثٗ ِٞفااىٞح ّةواً اىَايٍ٘واخ اىَؽاظوث ٜذودم ٌٞأً ذٖدٝود ذطو٘ٝس
أً ذثدٝد" ,انًغهخانعهًٛخ ,اىادر اىعارض ٗاىخَعُ٘ ,ميٞح اىرعازج ,ظاٍاح أظ٘ٞؽ ,ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞح ,7114 ّ٘ٞ٘ٝ ,ص .741
(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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الفكر المحاسبي الحككمي نتيجة التكجيات الرسمية كالشعبية نحك إرسػاء مفػاىيـ الن ازىػة كالشػفافية

فقػػد فرضػػت التطػػكرات االقتصػػادية كالماليػػة كالمحاسػػبية فػػي العػػالـ تطبيػػؽ كاسػػع النطػػاؽ لمجمكعػػة
مستحدثة مف المبادئ كالمعايير لضماف الشفافية كاإلفصاح كالعدالة في عمؿ الشػركات كالمنشػ ت

كادارتيا بأعمى درجات المسؤكلية بما يضمف مصػالح كػؿ أطػراؼ التعامػؿ فػي إطػار يحقػؽ احتػراـ

القػػانكف كانتظػػاـ األعمػػاؿ كاألنشػػطة االقتصػػادية كفق ػان لممعػػايير الدكليػػة المتقدمػػة لضػػماف تحقيػػؽ
الشػػفافية كاإلفصػػاح كتأكيػػد مبػػادئ المسػػؤكلية كالمسػػاءلة( )2كحيػػث أف النمػػكذج التقميػػدم لئلفصػػاح

المػ ػالي عب ػػر التق ػػارير المطبكع ػػة يكاج ػػو قص ػػك ار ش ػػديدا ف ػػي ت ػػكفير معمكم ػػات مبلسم ػػة ف ػػي الكق ػػت
المناسػب لمسػتخدمي التقػػارير كالقػكاسـ الماليػة المعاصػريف كالتػي تمثػؿ التكنكلكجيػػا كاإلنترنػت ركيػزة
أساسػػية فػػي حيػػاتيـ كتعػػامبلتيـ اليكميػػة ف ػ ف ىػػذا األمػػر قػػد دفػػع الميتمػػيف بمينػػة المحاسػػبة مػػع
التطكرات المتبلحقة في بيسػة األعمػاؿ لمبحػث فػي ظػؿ ىػذه الثػكرة التكنكلكجيػة عػف طػرؽ كأسػاليب

إفصػػاح مبتكػرة كغيػػر تقميديػػة كحيػػث أف الحككمػػات كبفعػػؿ الثػػكرة التقنيػػة كمفػػاىيـ العكلمػػة الحديثػػة

دفعت إلى التفاعؿ كتبني مفيكـ الحككمة االلكتركنية كاألفكار الجديدة كذلؾ فاف النجػاح المسػتمر
الػػذم يحققػػو القطػػاع الخػػاص بابتكػػار مفػػاىيـ كتقنيػػات إداريػػة جديػػدة قػػد حفػػز المختصػػيف بالقطػػاع

العاـ إلى إمكانية تطبيقيا في اإلدارات العامة في كثير مف دكؿ العالـ(.)2

كحي ػػث أف اس ػػتخداـ أدكات تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاالتص ػػاالت ف ػػي تمك ػػيف المػ ػكاطنيف م ػػف

المشاركة في عممية صنع السياسة العامة كالمشاركة ال يككف ذلؾ ب حبلؿ تمؾ األساليب كاألدكات
الجديدة محؿ تمؾ األساليب التقميدية بالمطمؽ كلكف مف خبلؿ التكامؿ فيما بينيما(.)3

كمػػف جيػػة أخػػرل فقػػد كػػاف ظيػػكر المكازنػػة العامػػة فػػي الدكلػػة كتطػػكر مفاىيميػػا كدكرىػػا فػػي
اإلدارة العامػة كالتخطػيط المػػالي قػد ألقػػى عبسػا إضػػافيا عمػى النظػػاـ المحاسػبي تمثػػؿ بشػكؿ رسيسػػي
في تأسيس متطمبات تنفيذ المكازنة كتكفير البيانات العاكسة لنتاسج تنفيذىا

()4

األمر الذم أثر عمى

عمى تحديد أساس القياس المحاسبي المبلسـ كمحتكل المجمكعة المستندية كالدفترية كنكعية ككمية

المعمكمات كالبيانات التي تظيرىا التقارير المالية التي ينتجيا النظاـ المالي(.)5

كقػ ػػد حػ ػػدث تطػ ػػكر كبيػ ػػر عمػ ػػى تكجيػ ػػات المحاسػ ػػبة فػ ػػي القطػ ػػاع العػ ػػاـ نحػ ػػك تبنػ ػػي أسػ ػػاس

االسػػتحقاؽ عكضػػا ع ػف األسػػاس النقػػدم كالجػػدير بالػػذكر أف العديػػد مػػف دكؿ العػػالـ تختػػار لػػدل

( )1فاؽَوح طوقس اىس و٘ر " ,ػوسٗزاخ اىشواافٞح ٗاالفظواغ اىَواىٍ , " ٜقاىووح ٍْشو٘زج فو ٜيغهةخاناةجطاالنكزسَٔة ,ٙمودر  71فثساٝووس,
اىن٘ٝد , 7112 ,ىالؽالع مي ٚماٍو اىَقاه ./http://alqabas.com/504572
( )7مثد اىسؼ ٌٞخيٞو " ,رٗز اىعٞاظاخ اىااٍح ف ٜذؽقٞق إٔداف اىرَْٞح اإلرازٝحٍ :دخو ذط٘ٝس اىخودٍاخ اىؽنٍ٘ٞوح "  ,انًغهةخانعهًٛةخ,
اىادر اىصاىس ٗاىخَعُ٘ ,ميٞح اىرعازج ,ظاٍاح أظ٘ٞؽ ,ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞح ,رٝعَثس  ,7117ص .28
(3) OECD, " Policy Brief, Engaging Citizens Online for Better Policy Making ", 2003, P2 online :
http://www.oecd.org/pcd/20202515.pdf.
( )4ظ٘ظووِ اىشووَساّ " ,ٜيٕاشَةةخانجةةسايظٔا دا –انًفةةبْٛىٔانزعجٛة "  ,ميٞووح اإلرازج ٗاالقرظووار ,ظاٍاووح اىَيوول ظووا٘ر ,اىعووا٘رٝح ,
 7111ص.77
(ٍ )1ؽَد ظَاه ٕالى" ,ٜانًؾبظجخانؾكٕيٛخ" ,راز طااء ىيْشس ,ؽ  ,1مَاُ ,اازرُ ,7117,ص
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تحكليػػا إلػػى المحاسػػبة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ اعتمػػاد معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ

 IPSASsكالتي كضعت متكافقة مع المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية  IFRSsالتي تنطبؽ
متطمباتيػػا عمػػى القطػػاع العػػاـ حيػػث طػػكرت لتصػػبح قػػادرة عمػػى معالجػػة المسػػاسؿ الماليػػة الخاصػػة
بالقطػػاع العػػاـ باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ تسػػعى العديػػد مػػف الػػدكؿ إلػػى االسػػتفادة مػػف تجػػارب بعضػػيا

البعض ,األمر الذم يمكػف أف يصػبح أكثػر سػيكلة عنػدما تتبػع مؤسسػات القطػاع العػاـ فػي العػالـ

معايير محاسبية مشتركة(.)2

كبالتالي ف ف مشكمة البحث كفجكتو تتمثؿ في أف اإلفصاح المالي التقميدم في القطاع العاـ

في ظؿ انتشار تكنكلكجيػا المعمكمػات أصػبح ال يفػي باحتياجػات المسػتخدميف العػادييف كال يمكػنيـ

مػف المسػػاىمة بػػدكر فعػاؿ فػػي تخطػػيط كرقابػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػة لمدكلػػة كحيػػث أف ىنػػاؾ
مجػػاالن كاسػػعا لبلسػػتفادة مػػف التكنكلكجيػػا بتطػػكير نظػػـ اإلفصػػاح المػػالي فػػي القطػػاع العػػاـ كتحسػػيف
جكدة عرض البيانات المالية فيو كتحسيف صكرتيا محميا كدكليا بما يساىـ في رفػع مسػتكل كفػاءة

األداء الم ػػالي ف ػػي القطػػػاع الع ػػاـ األمػػػر ال ػػذم يس ػػتكجب كض ػػع تص ػػكر متكامػ ػػؿ لطبيع ػػة كشػ ػػكؿ
اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي المػراد تطبيقػػو كحيػػث أف ىنػػاؾ ( )237دكلػػة عمػػى مسػػتكل العػػالـ قػػد
تبنت تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ IPSASs

)(2

في حيف شيد العػاـ 2325

تكجي ػان ممحكظ ػان كديناميكي ػان نحػػك اعتمػػاد المحاسػػبة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ فػػي القطػػاع العػػاـ فػػي

المنطقػػة العربيػػة

()3

ف ػ ف الباحػػث يقتػػرح أف يكػػكف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي فػػي القطػػاع العػػاـ

مكحدا ككفقان لمعايير المحاسبية الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsالمبنية عمى أساس االستحقاؽ
كمف ثـ ف ف الباحث سكؼ يقكـ بقيػاس أثػر ذلػؾ عمػى تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة العامػة

لمدكلة.

وعميو يتمثل التساؤل الرئيس لمبحث بما يمي:

"ما أثر اإلفصاح المالي اإللكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية فاي القطااع العاام IPSASs
عمى تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة؟".
والذي تتفرع منو التساؤالت التالية:

 .2مػ ػػا ىػ ػػك اإلفصػ ػػاح المػ ػػالي اإللكتركنػ ػػي كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػ ػػة فػ ػػي القطػ ػػاع العػ ػػاـ
IPSASs؟
(ّ )1ار ِٝاىؽعٍِ " ,قاىح تاْ٘اُ  :اظزغبثخيُٓبنزٕعّانؾكٕيبدانعسثٛخانًزصاٚدَؾٕاعزًةبدَاةبوانًؾبظةجخانةدٔنٙدٚهٕٚةذرُ ةس
أٔلدنٛةةمثبنعسثٛةةخؽةةٕليعةةبٛٚسانًؾبظةةجخاندٔنٛةةخ ةةٙاناعةةبلانعةةبو" ةةساخدٚهٕٚةةذرةةٕغرًْٕبرعةةٕانًؾةةدٔدحن ةةديبدانًؾبظةةجخ
ٔانزدت , 7118 , www.deloitte.com/about , ٛىالؽالع مي ٚاىَقاىح :
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/AboutDeloitte/pressreleases/dme_pr_deloitte_releases-first-arabic-summary-of-IPSAS-standards-A R.pdf
( )7اىَعَع اىاست ٜىيَؽاظث ِٞاىقاّّ٘ " ,ِٞٞدنٛميعبٛٚسانًؾبظجخاندٔنٛخ ٙاناعبلانعبو " ٍِ اطودازاخ اىَعَوع اىاستو ٜىيَؽاظوثِٞ
اىقاّّ٘.7113 ,ِٞٞ
(ّ )7ار ِٝاىؽعٍِ ,سظع ظاتق.
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 .2ىػػؿ يختمػػؼ اإلفص ػػاح المػػالي اإللكتركن ػػي كفػػؽ معػػايير المحاس ػػبة الدكليػػة ف ػػي القطػػاع الع ػػاـ
 IPSASsعف اإلفصاح المالي التقميدم؟

 .3ىػػؿ سػػيؤدم اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ
 IPSASsإلى زيادة كفاءة تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة؟

ً
ثاَُا :أهذاف انثسث.

انطبلقنػ ػا م ػػف مش ػػكمة البح ػػث كتس ػػاؤالتو فػ ػ ف البح ػػث يي ػػدؼ بش ػػكؿ رس ػػيس إل ػػى قي ػػاس أث ػػر
اإلفصػػاح الم ػػالي اإللكتركن ػػي كف ػػؽ مع ػػايير المحاسػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsعم ػػى
تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

ويتفرع منو مجموعة من األىداف الفرعية التالية:

 .2تحديػػد مفيػػكـ اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ
.IPSASs

 .2بيػػاف أىمي ػػة اإلفص ػػاح الم ػػالي اإللكتركن ػػي كف ػػؽ معػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ
 IPSASsفي تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

 .3تقديـ تصكر لئلفصاح المالي اإللكتركني في القطاع العاـ كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي
القطاع العاـ .IPSASs

 .4قيػػاس أثػػر مككنػػات اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع
العاـ  IPSASsعمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

ً
ثانثا :أهًُح انثسث.

 -0األىمية العممية:
-

مسايرة ىػذا البحػث لمتطػكرات العالميػة الحديثػة فػي مجػاؿ بحػكث المحاسػبية الحككميػة كالتػي

تركػػز عمػػى معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsكمػػدل إمكانيػػة تطبيقيػػا
كاالستفادة منيا.

 قم ػػة الد ارس ػػات كالبح ػػكث العربي ػػة الت ػػي تطرق ػػت لمكض ػػكع اإلفص ػػاح الم ػػالي اإللكتركن ػػي ف ػػيالقطاع العاـ مقارنة بالدراسات االجنبية.

 محدكديػة عػدد الد ارسػات التػي تتنػاكؿ تػأثير تبنػػي المعػايير الدكليػة عمػى جػكدة المحاسػبة فػػيالدكؿ النامية(.)2

( )1أؼَوود تعووٍ ّٜ٘ٞؽَوود ووؽاذحٍ ",وودخو ٍقرووسغ ىرنٞٞووي ٍاوواٞٝس اىرقسٝووس اىَوواى ٜاىدٗىٞووح ٗفقووا ىَقٍ٘وواخ ت ٞووح اىرقسٝووس اىَوواى ٜفوو ٜاىوودٗه
اىاستٞح " ,يغهخاهٛخانزغبزحنهجؾٕسانعهًٛخ ,اىادر ااٗه ,اىَعيد ( ,)11ميٞح اىرعازج  ,ظاٍاح اإلظنْدزٝح ,ظَٖ٘زٝح ٍظوس اىاستٞوح,
ْٝاٝس  ,7117ص .11
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 ندرة الدراسات كالبحكث العربية التي تطرقت لمكضكع االمتثاؿ لمعايير المحاسبة الدكلية فيالقطاع العاـ  IPSASsكآثاره عمى اإلفصاح المالي الحككمي.

 أىمي ػػة مكض ػػكع المكازن ػػات العام ػػة كم ػػا يػ ػرتبط بي ػػا م ػػف مع ػػايير كتكجي ػػات دكلي ػػة كمتابع ػػةالتط ػػكرات العمميػ ػػة المرتبط ػػة بيػ ػػا ف ػػي إطػ ػػار مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة فػ ػػي القط ػػاع العػ ػػاـ

 IPSASsكالتػػي أفػػردت لممكازنػػة العامػػة معيػػار مسػػتقؿ يحمػػؿ رقػػـ  IPSAS22مكس ػكـ بػ ػ
لعػػرض معمكمػػات المكازنػػة العامػػة فػػي البيانػػات الماليػػةل كربطػػو بتخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات

المكازنة العامة.
-

التكجيات العممية العالمية الحديثة في المحاسبة الحككمية نحك المعػايير الدكليػة كاإلفصػاح

المالي اإللكتركني سيما بعد األزمات الماليػة المتكػررة فػي بعػض الػدكؿ األكركبيػة كاألسػيكية

كالتػػي كاجػػو بعضػػيا خطػػر اإلفػػبلس مثػػؿ ركمانيػػا كاسػػبانيا كلػػيس أدؿ مػػف ذلػػؾ مػػا تعػػج بػػو

شبكة اإلنترنت مف دكرات تدريبية ككرش عمؿ تأىيمية مرتبطة بالمكضكع(.)2

 -9األىمية العممية:
-

شيد العاـ  2325تكجيان ممحكظان كديناميكيان نحػك اعتمػاد المحاسػبة عمػى أسػاس االسػتحقاؽ

في القطاع العاـ في المنطقة العربية(.)2

 تبن ػػت تطبي ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ  )237( IPSASsدكل ػػة عم ػػىمستكل العالـ

)(3

كالزالت العديد مف الدكؿ تناقش كتدرس مدل إمكانية التحكؿ إلييا.

 تعتمػػد دكلػػة فمسػػطيف بشػػكؿ رسػػيس فػػي تمكيػػؿ مكازنتيػػا عمػػى الػػدعـ األجنبػػي كالمسػػاعداتالدكلي ػػة مم ػػا يف ػػرض عميي ػػا ض ػػركرة مكاكب ػػة التط ػػكرات الدكلي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ اإلفص ػػاح الم ػػالي

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

 تبنػ ػػي العديػػػد مػ ػػف الػػػدكؿ األجنبيػ ػػة المانحػ ػػة كالممكلػػػة لممكازنػػػة العام ػػة الفمسػ ػػطينية لمعػ ػػاييرالمحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsكالتكجيات العربية المتزايدة نحك تبنييا.

 تبني العديد مف المؤسسات كالييسات الدكلية ذات االرتباطات المالية بدكلة فمسػطيف لمعػاييرالمحاسػ ػػبة الدكليػ ػػة فػ ػػي القطػ ػػاع العػ ػػاـ  IPSASsكالتػ ػػي تربطيػ ػػا عبلقػ ػػات تعاقديػ ػػة كطيػ ػػدة
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
(ّ )7ار ِٝاىؽعٍِ ,سظع ظثق ذمسٓ.
( )7اىَعَع اىاست ٜىيَؽاظث ِٞاىقاّّ٘ " ,ِٞٞدنٛميعبٛٚسانًؾبظجخاندٔنٛخ ٙاناعبلانعبو " ٍِ اطودازاخ اىَعَوع اىاستو ٜىيَؽاظوثِٞ
اىقاّّ٘.7113 ,ِٞٞ
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 تبني ككالة غكث كتشغيؿ البلجسيف الفمسطينييف  UNRWAلممعايير الدكلية لممحاسبة فيالقطػػاع العػػاـ  IPSASsكالتػػي تقػػدـ خػػدماتيا لبلجسػػيف الفمسػػطينييف المتكاجػػديف فػػي الػػكطف
كالشتات كتربطيا عبلقات تعاكف كتكامؿ استراتيجية بالحككمة الفمسطينية.

 حاجة الجيات الممكلة كالمانحة لمشعب الفمسطيني بشكؿ عػاـ لمبيانػات الماليػة المتكافقػة مػعالمعايير الدكلية لممحاسبة في القطاع العاـ  IPSASsكالذم يمكف أف يمثؿ اإلنترنت مجاال

سيبل لمكصكؿ إلييا.

 حػػرص دكلػػة فمسػػطيف عمػػى مكاكبػػة التطػػكرات الدكليػػة كتبنييػػا لمعػػايير إعػػداد التقػػارير الماليػػةالدكلية  IFRSsكالزاـ البكرصة بو األمر الذم يستمزـ مكاكبة ذلػؾ التطػكر فػي القطػاع العػاـ
بالعمؿ عمى تبني المعايير الدكلية لممحاسبة في القطاع العاـ  IPSASsبشكؿ تدريجي.

 مسػػاىمة نتػػاسج البحػػث المتكقعػػة فػػي إرشػػاد معػػدم كمسػػتخدمي التقػػارير الماليػػة فػػي القطػػاعالعاـ إلى أىمية اإلفصاح المالي اإللكتركني في تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة.

ً
راتعا :فروع انثسث.

لتحقيؽ أىداؼ البحث تـ صياغة الفركض عمى النحك التالي:

 -الفرض الرئيس:

"ال يوجد أثر ذو داللة إحصاائية عناد مساتو داللاة ( )α≤ 7.75لإلفصااح الماالي اإللكتروناي
وفااق معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام  IPSASsعمااى تخطاايط ورقابااة اسااتخدامات

الموازنة العامة لمدولة".
 -الفروض الفرعية:

 -2ال يكجد أثر ذك داللة إحصاسية عند مستكل داللة ( )α≤ 3.35لعرض القوائم المالية المعدة
كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsعبر اإلنترنت عمى تخطػيط كرقابػة

استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

 -2ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )α≤ 3.35لعػػرض معمومااات القطاااع
العااام الماليااة المسػػتخرجة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsعبػػر
اإلنترنت عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة.

 -3ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )α≤ 3.35لعػػرض معمومااات الموازنااة
العامة المعدة كفؽ معايير المحاسبة الدكلية فػي القطػاع العػاـ  IPSASsعبػر اإلنترنػت عمػى
تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة.

8

اإلطار انعاو نهثسث

ً
خايسا :زذود انثسث.

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

 -7ينحصر البحث في تناكؿ آثار اإلفصػاح المػالي اإللكتركنػي عمػى تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات

المكازنػػة العامػػة كمػػا ي ػرتبط بػػذلؾ مػػف معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ IPSASs
كالمبنية عمى أساس االستحقاؽ.

 -7تنطبػػؽ الد ارسػػة الميدانيػػة عمػػى مؤسسػػات القطػػاع العػػاـ غيػػر اليادفػػة لمػربح مػػف ك ازرات كدكاسػػر
كأقس ػػاـ كيخ ػػرج ع ػػف إطارى ػػا مؤسس ػػات القط ػػاع الع ػػاـ اليادف ػػة لمػ ػربح كالت ػػي تخض ػػع لمع ػػايير

 IFRSsفي فمسطيف.

ً
سادسا :خطح انثسث.

لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ البح ػػث ت ػػـ تقس ػػيمو إل ػػى إط ػػار ع ػػاـ كثبلث ػػة فص ػػكؿ كخاتم ػػة بالخبلص ػػة كالنت ػػاسج
كالتكصيات عمى النحك التالي:

االطااار العااام لمبحااث :كيحتػكم عمػػى مقدمػػة البحػث كالمشػػكمة كاألىػػداؼ كاألىميػة كفػػركض البحػػث
كحدكده.
الفصل األول :اتجاىات العرض واإلفصاح المالي الحديثة في القطاع العام.
كىك مقسـ إلى ثبلثة مباحث عمى النحك التالي:

المبحث األول :عرض كتقييـ الدراسات السابقة في مجاؿ البحث.

المبحث الثااني :اإلطػار الفكػرم لئلفصػاح المػالي اإللكتركنػي فػي ضػكء معػايير المحاسػبة الدكليػة
في القطاع العاـ .IPSASs

المبحااث الثالااث :إعػػداد كعػػرض الق ػكاسـ الماليػػة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ
.IPSASs
الفصل الثاني :المحاسبة في القطاع العام وتحديات تكنولوجيا المعمومات.
كىك مقسـ إلى أربعة مباحث عمى النحك التالي:

المبحث األول :المفاىيـ المحاسبية المعاصرة في القطاع العاـ.

المبحث الثاني :استخدامات المكازنة العامة كأداة تخطيط كرقابة.

(ٝ )1أذٕ ٜرا اّععاٍا ٍع ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح ف ٜاىقطاع اىااً  IPSASsاىر ٜذطثق مي ٚاىَايٍ٘اخ اىَاىٞح فقوؾ ٗال ذطثوق ميو ٚأٝوح
ٍايٍ٘اخ أخس ٙذاسع ف ٜاىرقسٝس اىعْ٘ ٛأٗ أٗ ٛشامق أخس ,ٙىيَصٝد االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,ِٞسظع ظثق ذمسٓ ,ص .47
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المبحاااث الثالاااث :تحػػديات اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي فػػي القطػػاع العػػاـ كآثارىػػا عمػػى المكازنػػة
العامة.
الفصل الثالث :الدراسة الميدانية والتحميل اإلحصائي.
كىك مقسـ إلى مبحثيف عمى النحك التالي:

المبحث األول :االطار النظرم لمدراسة الميدانية.

المبحث الثاني :التحميؿ اإلحصاسي كاختبار الفركض.
وفي نياية البحث فقد قام الباحث باختتام دراستو بخالصة البحث واستعراض ألىم النتائ

والتوصيات.
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انفظم األول :اجتاهاخ انعرع واإلفظاذ ادلايل احلذَثح يف انمطاع انعاو

يمذيح.

ييدؼ الباحث مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى اسػتعراض كد ارسػة كتحميػؿ الد ارسػات السػابقة التػي

تناكلػػت المكضػػكع كالتعػػرؼ عمػػى ماىيػػة اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي فػػي القطػػاع العػػاـ كدكافعػػو
كمناقشػػة مػػا يمكػػف أف يترتػػب عميػػو مػػف آثػػار مػػع مناقشػػة المحتػػكل المعمكمػػاتي لمتقػػارير كالق ػكاسـ

المالية التي تعد كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ .IPSASs

ػر لقم ػػة البح ػػكث ف ػػي مج ػػاؿ محاس ػػبة القط ػػاع الع ػػاـ م ػػف ناحي ػػة كنظػ ػ ار الرتك ػػاز مع ػػايير
كنظ ػ نا

المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsعم ػػى مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة  IASsكمع ػػايير
إعػػداد التقػػارير الماليػػة الدكليػػة  IFRSsمػػف ناحيػػة أخػػرل ف ػ ف الباحػػث قػػد اىػػتـ بنتػػاسج األبحػػاث

المبنية عمى معايير المحاسػبة الدكليػة  IASsكمعػايير إعػداد التقػارير الماليػة الدكليػة  IFRSsفػي
القط ػػاع الخ ػػاص م ػػع م ارع ػػاة خصكص ػػية القط ػػاع الع ػػاـ ف ػػي في ػػـ كتحمي ػػؿ طبيع ػػة المتغيػ ػرات ذات

العبلقة.

وفى ضوء ما سبق يتناول الباحاث دراساة تحميمياة لاادب المحاسابي فاي مجاال اإلفصااح

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

المبحث الثاني :اإلطار الفكػرم لئلفصػاح المػالي اإللكتركنػي فػي ضػكء لمعػايير المحاسػبة الدكليػة
في القطاع العاـ .IPSASs

المبحااث الثالااث :إعػػداد كعػػرض الق ػكاسـ الماليػػة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ
.IPSASs
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ادلثسث األول

دتهُذ:

عرع وتمُُى انذراساخ انساتمح يف رلال انثسث

يع ػػرض المبح ػػث األكؿ الد ارس ػػات الس ػػابقة ذات العبلق ػػة بالمكض ػػكع حي ػػث ت ػػـ تقس ػػيميا إل ػػى

دراسات عربية ,كدراسات أجنبية ,كتـ عرضيا كفقا لتسمسميا الزمني مف األقدـ إلى األحدث ,كمف
ثـ فقد قاـ الباحث ب عداد ممخص بيا كتقييميا ككؿ متكامؿ.

ً
أوال :انذراساخ انعرتُح:

 -0دراسة إبراىيم محمد عمي وصالح الجزراوي وسممان عبد اليادي ( ،)0()9709بعنوان:

"معااااايير المحاساااابة الحكوميااااة الدوليااااة وأىميتيااااا فااااي تطااااوير النظااااام المحاساااابي الحكااااومي
في العراق".

ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي إلى:

 بياف دكر معايير المحاسبة الدكلية في القطػاع العػاـ  IPSASsفػي تطػكير نظػـ المعمكمػاتالمالية الحككمية في العراؽ.

 اختبار أسمكب خطكات اسػتراتيجية الػنيج التػدريجي لمتحػكؿ مػف األسػاس النقػدم إلػى أسػاساالستحقاؽ.

كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج أىميا:

 تمثػػؿ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsمحػػكر االىتمػػاـ العػػالمي فػػيمجاؿ تطكير المحاسبة الحككمية.

 يكاجػػو النظػػاـ المػػالي الحػػالي فػػي الع ػراؽ مشػػكمة فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات المبلءمػػةكالمكثكقة التي يمكف أف تمثػؿ الشػفافية الكافيػة لتحقيػؽ المسػاءلة كالرقابػة عمػى عمميػة اتخػاذ

الق اررات في القطاع العاـ.
-

جاءت معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsتمبية لنداءات متعددة مف أجؿ

الشفافية كالمساءلة.

 تمثؿ معايير الدكلية فػي القطػاع العػاـ  IPSASsمتغيػر بحثػي حػديث فػي الػنظـ المحاسػبيةالحككمية.

كق ػػد أكص ػػت الد ارس ػػة بض ػػركرة العم ػػؿ إلح ػػداث اتس ػػاؽ المحاس ػػبة الحككمي ػػة م ػػع نص ػػكص

القػكانيف مػػع اعتمػػاد معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsكالتػػي يسػػتكجب تبنييػػا

التحكؿ نحك أساس االستحقاؽ مف كجية نظر الدراسة.

( )1إتووسإٍ ٌٞؽَوود ميووٗ ٜطوواىػ اىعووصزاٗٗ ٛظوويَاُ مثوود اىٖووارٍ " ,ٛاوواٞٝس اىَؽاظووثح اىؽنٍ٘ٞووح اىدٗىٞووح ٗإَٔٞرٖووا فوو ٜذطوو٘ٝس اىْةوواً
اىَؽاظث ٜاىؽنٍ٘ ٜف ٜاىاساق" ,يغهخانًضُٗنهعهٕواإلدازٚخٔاالتزابدٚخٍ ,عيد ,7مدر ,7117 ,7ص-ص .187-147
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 -9دراسة نصر طو أحمد عرفة ومجدي مميجي عبد الحكيم مميجي ()9704

()0

بعنوان:

"اإلفصاح المالي من خالل اإلنترنت وجية نظر المستخدمين في البيئة المصرية".
ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي إلى:
-

استكشاؼ كجيات نظر مستخدمي التقارير المالية السنكية لمشركات المصرية حكؿ األبعاد

-

تقديـ إطار نظػرم يمكػف مػف خبللػو فيػـ تكجيػات المسػتخدميف نحػك اإلفصػاح المػالي عبػر

المختمفة لمتقرير المالي عبر اإلنترنت.

اإلنترنت كاستخدامات التكنكلكجيا الحديثة.

كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج أىميا:
-

كجػػكد اىتمػػاـ محػػدكد أك متكسػػط فػػي بيسػػة األعمػػاؿ المص ػرية ألبعػػاد التقريػػر المػػالي عبػػر

اإلنترنػػت معممػػة ذلػػؾ بػػأف ىنػػاؾ قمػػؽ أمنػػي كبيػػر عمػػى المعمكمػػات ينتػػاب المسػػتخدميف ممػػا
سمبا عمى رؤيتيـ لسيكلة االستخداـ المتكقعة كاتجاىاتيا.
ينعكس ن
كقػػد أكصػػت الد ارسػػة ب ػ جراء تعػػديبلت فػػي دليػػؿ قكاعػػد كمعػػايير حككمػػة الشػػركات المصػػرم

الصػػادر فػػي مػػارس  2322فيمػػا يتعمػػؽ بالشػػفافية كاإلفصػػاح بحيػػث يمػػزـ كافػػة الشػػركات المقيػػدة
بالبكرصة بنشر تقاريرىا المالية عبر اإلنترنت بأسمكب يتيح لممستخدميف إمكانية الكصكؿ إلييا.
 -3دراسة حسين ىادي عنيزة وأحمد ماىر محمد عمي ()9704

()9

بعنوان:

"دور المعايير المحاسبية الحكومية الدولية في الحد من الفساد اإلداري والمالي".

ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي إلى:

 اختبار دكر تبني معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsفػي الحػد مػف ظػاىرةالفساد اإلدارم كالمالي المتفشي في القطاع العاـ العراقي.

 اختبػار دكر تبنػػي معػػايير المحاسػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػاـ  IPSASsفػػي تضػػييؽ نطػػاؽاالختبلفات بيف االدارة المالية لمقطاع العاـ العراقي كبيف اإلدارات المالية العامة الدكلية.

كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج أىميا:

 إف اليدؼ مف إصدار كصياغة كنشر معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ IPSASsكممحقاتيػػا ىػػك تطػػكير الفكػػر المحاسػػبي مػػف النطػػاؽ المػػالي أك اإلقميمػػي إلػػى النطػػاؽ الػػدكلي

كمبادرة لحؿ المشاكؿ المحاسبية المطركحة كقد أصبح مف كجية نظر الدراسة تبني معػايير

المحاسػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القطػػاع الع ػػاـ  IPSASsض ػػركرة عالميػػة كاقميمي ػػة كمحمي ػػة لتكض ػػيح
الكضع االقتصادم لمكحدات غير اليادفة لمربح.

(ّ )1ظس ؽٔ أؼَد مسفح ٍٗعدٍ ٛيٞع ٜمثد اىؽنٍ ٌٞيٞع" ,ٜاإلفظواغ اىَواىٍ ٜوِ خواله اإلّرسّود ٗظٖوح ّةوس اىَعورخدٍ ِٞفو ٜاىث ٞوح
اىَظووسٝح  -رزاظووح ٍٞداّٞووح" ,يغهةةخاهٛةةخانزغةةبزح  ,ظاٍاووح اإلظوونْدزٝح  ,ع , 11 ً , 7ظَٖ٘زٝووح ٍظووس اىاستٞووح , 7114 ,ص:ص
.113:121
( )7ؼعٕ ِٞار ٛمْٞصج ٗأؼَد ٍإس ٍؽَد مي" ,ٜرٗز اىَااٞٝس اىَؽاظثٞح اىؽنٍ٘ٞح اىدٗىٞح ف ٜاىؽد ٍِ اىاعار اإلرازٗ ٛاىَواى"ٜيغهةخ
يساصدزاظبدانكٕ خٍ ,ISSN19937016 ,عيد  ,1مدر  , ,77اىاساق.7114 ,
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-

إف تبنػػي معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsتزيػػد مػػف إمكانيػػة المقارنػػة

بػػيف المعمكمػػات الماليػػة ألغ ػراض تقػػكيـ كرقابػػة أداء الكحػػدات الحككميػػة كتقميػػؿ الفػػركؽ فػػي
تطبيق ػػات المحاس ػػبية فيم ػػا ب ػػيف ال ػػدكؿ بم ػػا ي ػػؤدم إل ػػى زي ػػادة إمكاني ػػة مقارن ػػة القػ ػكاسـ المالي ػػة

كامكانيػػة قيػػاس األداء كاضػػفاء الشػػفافية كالمسػػاءلة عػػف األم ػكاؿ العامػػة بمػػا يضػػيؽ مجػػاؿ
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.

 كفرت معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ أحكاما انتقاليػة فػي معػايير محػددة لبلنتقػاؿمف األساس النقدم إلى أساس االستحقاؽ.

كق ػػد أكص ػػت الد ارس ػػة المنظم ػػات الميني ػػة كالرقابيػ ػة العراقي ػػة ب دخ ػػاؿ تحس ػػينات عم ػػى النظ ػػاـ

المحاس ػػبي الحك ػػكمي م ػػف خ ػػبلؿ تبنيي ػػا مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ IPSASs
كاالنتقاؿ بشكؿ تدريجي إلى تطبيؽ أساس االستحقاؽ.

 -4دراسة خالد جمال الجعارات ()9704

()0

بعنوان:

"تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كحد أدنى لضبط المال العام".
ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي إلى:

 اسػػتعراض مفيػػكـ معػػايير المحاس ػػبة الدكليػػة فػػي القط ػػاع العػػاـ  IPSASsكالتعريػػؼ بجي ػػةإصدارىا.

 اسػتعراض م ازيػا تطبيػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsمػع محػػدداتتبنييا كتطبيقيا.

كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج أىميا:

 تعتبر معايير المحاسبة الدكلية في القطػاع العػاـ  IPSASsالمبنيػة عمػى أسػاس االسػتحقاؽانعكاس طبيعي لمعايير إعداد التقػارير الماليػة  IFRSsمػع تكييػؼ مػا يمػزـ مػف خصكصػية
لقطاع العاـ كتتأثر بتعديبلتيا كما تناقشو مف مستجدات.

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

كقد أكصت الدراسة بمكاصػمة البحػث لتعزيػز مفػاىيـ المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ فػي

االدب الفكػػرم المحاسػػبي فػػي البيسػػة العربيػػة كاالسػػتفادة مػػف اإلطػػار المفػػاىيمي كالفكػػرم لمعػػايير
اعداد التقارير المالية الدكلية  IFRSsالمبنية عمى أساس االستحقاؽ في ترسيخ مفاىيـ كتطبيقات
( )1خاىد ظَاه اىعاازاخ " ,ذطثٞق ٍاواٞٝس اىَؽاظوثح اىدٗىٞوح فو ٜاىقطواع اىاواً مؽود أرّو ٚىؼوثؾ اىَواه اىاواً "ٗ ,زقوح مَوو ٍقدٍوح فوٜ
انًهزاةٗانةدٔنٙؽةٕلدٔزيعةبٛٚسانًؾبظةجخاندٔنٛةخ  )IPSAS- IFRS - IASةٙرفعٛةمأدا انًإظعةبدٔانؾكٕيةبد-ارغبْةبد
انُابوانًبنٙانغصائس٘انًبنٔٙانعًٕيٙعهٗضٕ انزغبزةاندٔنٛخ انًُعادثغبيعخٔز هخ ّ٘ 74,71 ٍٜ٘ٝفَثس .7114
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المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsكالعمػػؿ عم ػى تػػذليؿ العقبػػات التػػي تعتػػرض تبنييػػا
كتطبيقاتيا مف خبلؿ تكفير بيسة عامة حاضنة.

 -5دراسة منى حيدر عبد الجبار الطائي ()9706

()2

بعنوان:

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

الكق ػػكؼ عم ػػى أىمي ػػة الش ػػفافية كم ػػدل تأثرى ػػا بش ػػبكة اإلنترن ػػت الت ػػي مكن ػػت المػ ػكاطف م ػػف

الحصكؿ عمى كـ ىاسؿ مف المعمكمات كحكلت الشفافية مف حالة ترؼ إلى متطمػب أساسػي

لنجاح كاستم اررية الكحدة العامة.

كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتاسج أىمميا:

 لقد كاف لمتطكرات التكنكلكجية كالمعمكماتية بالغ األثر في تفعيؿ دكر الشػفافية التػي تعػد مػفأكثر العكامؿ المؤثرة عمى تقييـ المنظمات العمكمية.

-

لقػػد كػػاف لمتغييػػر الػػذم أحدثتػػو المػػداخؿ اإلداريػػة الحديثػػة عمػػى تطبيقػػات كممارسػػات اإلدارة

العامة بالغ األثر عمى تبني مجمكعة مػف القػيـ العصػرية المسػتجيبة لمتطمبػات التحػكؿ نحػك
الديمقراطيػػة األمػػر الػػذم أدل إلػػى تنػػامي مفػػاىيـ الشػػفافية كالمشػػاركة كالمسػػاءلة كتػػدعيـ قػػدرة
الكحدة الحككمية عمى مكاجية تحديات العصر.

 يتكجػػب عمػػى الكحػػدة الحككميػػة فػػي سػػعييا لتحقيػػؽ الشػػفافية تحديػػد الجيػػات الممزمػػة بتقػػديـالمعمكم ػػات المتعمق ػػة ب ػػالق اررات كاألى ػػداؼ الت ػػي تخ ػػص مص ػػالح الجي ػػات المس ػػتفيدة كتحدي ػػد
مقاييس شفافيتيا.

-

الشفافية المالية بمعناىا العصرم ال تنحصر فػي خدمػة المنظمػة كتحسػيف صػكرتيا بمقػدار

مػا تتعمػؽ بجعػؿ أعمػاؿ كأنشػطة اإلدارة العامػة كاضػحة لمجميػكر كت ارعػي منافعػو كمصػػالحو
بالدرجػػة األكلػػى كمػػف ثػػـ تحقيػػؽ منفعػػة ضػػمنية تتمثػػؿ فػػي تحسػػيف مسػػتكيات رضػػا المػكاطف
عف خدماتو المقدمة.

كقػػد أكصػػت الد ارسػػة بالعمػػؿ عمػػى تغييػػر فػػي أنمػػاط تفكيػػر اإلدارة العامػػة كمػػداركيا بحيػػث

تشعر اإلدارة العامة بأف البيانػات كالمعمكمػات العامػة ممكػا لمجميػكر كانػو يجػب العمػؿ عمػى إعػادة
النظػػر فػػي طبيعػػة اليياكػػؿ التنظيميػػة القاسمػػة كالسػػعي لبلبتعػػاد عػػف التطبيقػػات التقميديػػة كالس ػرية

باتجاه مداخؿ أكثر مكثكقية كمنفتحة عمى الجميكر كتعميؽ كعي الجميكر مف خبلؿ تكفير مناخ
عػػاـ مبلسػػـ لممشػػاركة كالح ػكار مػػع إدارات القطػػاع العػػاـ بتفعيػػؿ حريػػة الكصػػكؿ لممعمكمػػات العامػػة
( ٍْٚ )1ؼٞدز مثد اىعثاز اىطام" ,ٜيزعهجةبداال اةبػٔان ةفب ٛخ ةٙأعًةبلانًُاًةبدانعبيةخ "ٍ ,عيوح اىَؽاظوةٍ ,عيود  ,77مودر
ٍ ISSN 2415-4849 ,48عيوح فظويٞح ميَٞوح ٍؽنَوح طوارزج موِ ّقاتوح اىَؽاظوثٗ ِٞاىَودقق – ِٞاىَسموص اىاواً ,ظَٖ٘زٝوح اىاوساق,
رٝعَثس  ,7118,ص-ص .127-187
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كتكسػػيع سػػبؿ الكصػػكؿ الحػػر لممعمكمػػات العامػػة كالتركيػػز عمػػى نكعيػػة المعمكمػػات المطرحػػة بقػػدر

اكبر مف كميتيا كمراعاة جكدة المعمكمات المالية المفصح عنيا.
 -6دراسة طو محسن عبد اهلل وسالم عواد ىادي ()9707

()2

بعنوان:

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

تسػػميط الضػػكء عمػػى الػػدكر الػػذم يمعبػػو التػػدقيؽ الػػداخمي كانعكػػاس ىػػذا الػػدكر عمػػى فعاليػػة

المكازنػػة مػػف خػػبلؿ ممارسػػة دكره فػػي جميػػع الم ارحػػؿ التػػي تمػػر بيػػا المكازنػػة فػػي جميكريػػة
العراؽ.

كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج مف أىميا:

 غيػػاب دكر التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي عمميػػة إعػػداد كتحضػػير المكازنػػة العامػػة العراقيػػة رغػػـ نػػصكزرة المالية عمى مساىمة قسـ التدقيؽ الداخمي كبقية االقساـ المعنية بذلؾ.
منشكر ا

 االفتق ػػار لبلس ػػتخداـ األمث ػػؿ لتخصيص ػػات اس ػػتخدامات المكازن ػػة العام ػػة بس ػػبب ع ػػدـ كج ػػكدمعايير كاضحة يمكف االرتكاز عمييا في عممية التخصيص.

 غي ػػاب التخط ػػيط الس ػػميـ كالمبالغ ػػة ف ػػي التق ػػديرات لتجن ػػب تخف ػػيض ك ازرة المالي ػػة ف ػػي مرحم ػػةالمناقشة كاالعتماد.

كق ػػد أكص ػػت الد ارس ػػة بض ػػركرة اعتم ػػاد المع ػػايير كاألس ػػس العممي ػػة أك العممي ػػة عن ػػد إع ػػداد

تقػػديرات المكازنػػة العامػػة كزيػػادة االسػػتقبللية لمرقابػػة الداخميػػة كالتكسػػع فػػي نشػػاطيا كعػػدـ اقتصػػارىا
عمى األعماؿ النقدية فقط.

 -7دراسة محمد فاضل نعمة الياسري ()9707

()2

بعنوان:

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

لمدولة".

ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي إلى:

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

كقد تكصمت الدراسة العديد مف النتاسج مف أىميا:

 يتطمػػب تحقيػػؽ البلمركزيػػة الماليػػة ت ػكافر المركنػػة فػػي السياسػػات الماليػػة كتطػػكير فػػي أدكاتالقياس المحاسبي كالتطبيقات كاليياكؿ التشغيمية كالتعميمات المالية.

( )1ؽوؤ ٍؽعووِ مثوود م ٗظوواىٌ موو٘ار ٕووار" , ٛانزةةدت ٛانةةدالهٙنٕؽةةداداإلَفةةب ٔأصةةسِعهةةٗ بعهٛةةخانًٕاشَةةخاالرؾبدٚةةخ "ٍ ,عيووح
اىدزاظوواخ اىَؽاظووثٞح ٗاىَاىٞووح  ,ISSN: 18189431اىَعيوود 17 :االطووداز 72 :اىظوواؽاخ ,171-112 :ظاٍاووح تاوودار ,ظَٖ٘زٝووح
اىاساق.7113 ,
(ٍ )7ؽَد فاػو ّاَح اىٞاظس" ,ٛاناليساصٚخ انًبنٛخ ٔيدٖ ئيكبَٛخ رعجٛآب  ٙانعةسا ة ٙظةم ر اٛاةبد انًٕاشَةخ انعبيةخ نهدٔنةخ
"ٍ ,عيح ميٞح االرازج ٗاالقرظار ىيدزاظاخ االقرظارٝح ,اىَعيد 782 :االطداز ,74 :ظاٍاح تاتو ,ظَٖ٘زٝح اىاساق.7113 ,
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 يحتػػاج تطبيػػؽ البلمركزيػػة أيضػػا إلػػى دكلػػة ذات مسػػتكل مػػالي منيجػػي عممػػي كػػؼء كخطػػةتنمكيػػة متكاممػػة كمسػػتندة عمػػى معمكمػػات محاسػػبية دقيقػػة كنظػػاـ إدارة ماليػػة ارقػػي قػػادر عمػػى

تحس ػػيف األداء الم ػػالي ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ عم ػػى مس ػػتكل األق ػػاليـ كالمحافظ ػػات كتحقي ػػؽ ق ػػيـ

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

 ىناؾ مجمكعة مف المفاىيـ المالية كاالقتصادية المعاصرة قػد فرضػتيا التطػكرات العالميػة إذأف التكجػػو الحػػديث يتطمػػع لمتنميػػة المحميػػة فػػي إطػػار التنميػػة الكطنيػػة اكثػػر مػػف التكجيػػات

التقميديػػة المرتبطػػة بخطػػط التنميػػة عمػػى مسػػتكل الدكلػػة دكف النظػػر فػػي خصكصػػية األقػػاليـ

كالمحميات.

 لتحقيػػؽ الشػػفافية كالمسػػاءلة الماليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ ينبغػػي االعتمػػاد عمػػى تكسػػيع نطػػاؽمشاركة الجميكر في عممية إدارة شسكنو كمػنح القطػاع الخػاص كمؤسسػات المجتمػع المػدني

دكر أكبػػر فػػي التخطػػيط لتحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية كتعزيػػز المسػػاءلة كالشػػفافية فػػي تقػػكيـ
نا
نظاـ اإلدارة المالية لممحافظات بيدؼ تحقيؽ التنمية الشاممة كالمستدامة

كقد اكصت الدراسة بالعمػؿ عمػى تبنػي كتطبيػؽ البلمركزيػة الماليػة كتجػاكز مفيػكـ المركزيػة كالػذم

فشؿ في العديػد مػف الػدكؿ العربيػة مػف كجيػة نظػر الد ارسػة كالتػي تتمسػؾ بالمركزيػة الماليػة بيػدؼ
ضػػبط عمميػػة تخصػػيص مكاردىػػا الماليػػة المحػػدكدة كتكزيػػع اسػػتخدامات مكازناتيػػا العامػػة بصػػكرة
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.

ً
ثاَُا :انذراساخ األخُثُح.

 -0دراسة ) ،)2( Salma Damak & Amel I Chatt, (2015بعنوان:
"The impact of the political system on the adoption of IPSAS by
international public organizations".
"أثاار النظااام السياسااي عمااى تبنااي معااايير محاساابة القطاااع العااام الدوليااة  IPSASsماان قباال

المنظمات الدولية العامة".

ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي إلى:

 تحميؿ طبيعة العبلقة التي قد تككف مكجكدة بيف النظػاـ السياسػي كاعتمػاد معػايير المحاسػبةالدكلية في القطاع العاـ .IPSASs

 اسػػتعراض أىػػـ العكامػػؿ التػػي تسػػاىـ فػػي تطػػكير المحاسػػبة كتحػػديات االتسػػاؽ كالمكاءمػػة مػػعالبيسة 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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 تحمي ػػؿ العبلق ػػة نظري ػػا ب ػػيف البيس ػػة السياس ػػية ككض ػػع السياس ػػات المحاس ػػبية عم ػػى المس ػػتكييفالكطني كالدكلي عمى حد سكاء.

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

كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتاسج أىميا:

 النظـ السياسية الديمقراطية فقط ىي التي مػف الممكػف أف تسػمح باعتمػاد معػايير المحاسػبيةالدكلية  IPSASsنظ ار لما تنادم بو مف شفافية.

كقػػد أكصػػت الد ارسػػة بتعزيػػز مفػػاىيـ الشػػفافية كالديمقراطيػػة كالمشػػاركة السياسػػية لممػكاطنيف كمػػدخؿ

لضماف التكجو نحك معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ.

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

) ،)0(Chinedu Nkwagu (2016بعنوان:
"International Public Sector Accounting Standards Adoption and
Financial Transparency in the Nigerian South Eastern States Public
Sector: A Case of Ebonyi and En ugu States".
"تبني معاايير المحاسابة الدولياة فاي القطااع العاام والشافافية المالياة فاي القطااع العاام بوالياات

جنوب شرق نيجيريا :حالة من واليات إيبوني وأوغو".

ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي إلى:

 تحديد انثار المترتبة عمى تبني معايير المحاسبة الدكلية فػي القطػاع العػاـ  IPSASsعمػىالشفافية المالية في القطاع العاـ في كاليات جنكب شرؽ نيجيريا.

-

تحديد انثار المترتبة عمى تبني معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsآثاره

عمػػى مصػػداقية البيانػػات الماليػػة الحككميػػة المنشػػكرة كقابميتيػػا لممقارنػػة فػػي كػػؿ مػػف كاليػػات

إبكني أك لإينكغكل في نيجيريا.

كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتاسج أىميا:

 إف تبنػػي معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsيعػػزز الشػػفافية الماليػػة فػػيالقطاع العاـ.

 يميد تبني معايير المحاسبة الدكلية فػي القطػاع العػاـ  IPSASsالطريػؽ لتحسػيف مصػداقيةالبيانات 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/iosrjhss/papers/Vol.%2021%20Issue4/Version-7/F0214074051.pdf
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كقػػد أكصػػت الد ارسػػة الحككمػػة النيجيريػػة بتػػكفير المتطمبػػات البلزمػػة لمتبنػػي الكامػػؿ لمعػػايير

المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ إذا كػػاف ذلػػؾ ممكنػػا فػػي الكاقػػع كاذا كانػػت بالفعػػؿ تسػػعى نحػػك
تعزيػػز مصػػداقية المعمكمػػات الماليػػة الحككميػػة كاف تكػػكف البيانػػات الماليػػة الصػػادرة عػػف الحككمػػة

قابمة لممقارنة في أم مكاف في العالـ المعدة في نفس الكقت.

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

) ،)2(Antonio Manuel López Hernández (2016بعنوان:
"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".
ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي إلى:

 اسػػتعراض العكامػػؿ المػػؤثرة عمػػى قػرار الحككمػػة فيمػػا يتعمػػؽ باإلفصػػاح المػالي اإللكتركنػػي أـالتقميدم الكرقي.

كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتاسج أىميا:

 إف شػػفافية المعمكمػػات الماليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ تعتمػػد عمػػى العديػػد مػػف العكامػػؿ المؤسسػاتيةالداخمية المرتبطة بالكحدة الحككمية ذاتيا كالبيسية الخارجية المرتبطة ببيسة اإلفصاح ذاتيا.

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

 م ػػف الص ػػعب معرف ػػة كتتبػ ػػع س ػػمكؾ الحككم ػػات كمبرراتي ػػا فيمػػػا يتعم ػػؽ بسياس ػػاتيا المتعمقػػػةبخيارات اإلفصاح المالي كذلؾ لتحديد العكامػؿ التػي تػدعـ اإلفصػاح فػي أم مػف االتجػاىيف

س ػػكآءا اإلفص ػػاح الم ػػالي اإللكتركن ػػي عب ػػر اإلنترن ػػت أك االفص ػػاح الم ػػالي التقمي ػػدم بالنس ػػؽ

الكرقي ككف اإلفصاح المالي مادة إعبلمية في حد ذاتو كذك أبعاد سياسية.

 تـ حصر العديد مف العكامؿ الميمة المؤثرة في خيار تبني االفصاح المػالي اإللكتركنػي فػيالقطػػاع العػػاـ فػػي مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ منيػػا الثقافػػة اإلداريػػة ,كالنظػػاـ المحاسػػبي ,كتػػأثير
المقي ػػاس المس ػػتخدـ ف ػػي تحدي ػػد المتغيػ ػرات ,كال ػػنمط اإلدارم كمس ػػتكل تط ػػكر أداء الحككم ػػة,

" (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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كقػػدرتيا عم ػػى المكازنػػة ب ػػيف المحػػددات كاإلفص ػػاح عػػف المعمكم ػػات الماليػػة العام ػػة فػػي ك ػػبل

األسمكبيف.

كق ػػد اكص ػػت الد ارس ػػة بض ػػركرة العم ػػؿ لتييس ػػة االجػ ػكاء السياس ػػية كاالداري ػػة التنظيمي ػػة لتبن ػػي خي ػػار
االفصاح المالي االلكتركني في القطاع العاـ كعدـ االستعجاؿ بتبنيو دكف تكفر بيسة قابمة لو.

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

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".

ىدفت الدراسة بشكؿ رسيسي إلى:

 المقارنػػة بػػيف خمسػػة عشػػر قطاعػػا مػػف القطاعػػات العامػػة السكيسػرية فيمػػا يتعمػػؽ ب ثػػار تبنػػيأسػػاس االسػػتحقاؽ المحاسػػبي عمػػى التقػػارير الماليػػة الحككميػػة كاإلصػػبلحات المحاسػػبية التػػي

تعمؿ عمييا الحككمة الكطنية المركزية.

 تقييـ أثػر اإلصػبلحات المحاسػبية كالماليػة فػي القطػاع العػاـ السكيسػرم عمػى كػؿ مػف إعػدادالتقارير المالية ,كتكضيح ما إذا كاف ىذا التبني الجديد لئلصبلحات كالتي يتمثؿ جكىره في

تبني معايير المحاسبة الدكلية فػي القطػاع العػاـ  IPSASsكأسػاس االسػتحقاؽ سػيؤثر عمػى
عمميات صنع القرار العاـ.

كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج اىميا:

 أف إعداد التقارير المالية عمى أساس االسػتحقاؽ كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاعالعاـ  IPSASsأداة ضركرية لتحقيؽ المركنة المالية الحككمة.

 تشكؿ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsكالمبنية عمى أساس االسػتحقاؽسيسيا لئلصبلح المالي في القطاع العاـ.
أساسا كمنطمقنا ر ن
ن
كقػػد أكصػػت الد ارسػػة بمكاصػػمة كتعزيػػز تبنػػي أسػػاس االسػػتحقاؽ المحاسػػبي كمعػػايير المحاسػػبة

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 ", LEXLOCALISJOURNAL 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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 -5دراسة ( ،)2( Sandra Cohen & Sotirios Karatzimas (2017بعنوان:
"Accounting information quality and decision-usefulness of governmental
financial reporting: Moving from cash to modified cash".

"جودة المعمومات المحاسبية وفوائد القرار في التقارير المالية الحكومية :االنتقاال مان األسااس

النقدي إلى األساس المعدل".

ىدفت ىذه الدراسة بشكؿ رسيسي إلى:

 تقيػػيـ مػػدل فاسػػدة كجػػكدة التقػػارير الماليػػة الحككميػػة فػػي دكلػػة اليكنػػاف كالتػػي أعػػدت بمكجػػباألساس النقدم المعدؿ كالذم اعتمد في القطاع العاـ اليكناني مؤخ ار.

 -ناقشت الدراسة الفكاسد الفعمية لتطبيؽ نمكذج محاسبي مقترح عمى أساس االستحقاؽ.

 اقترحػػت الد ارسػػة منيجيػػة يػػتـ مػػف خبلليػػا االنتقػػاؿ كالتحػػكؿ عبػػر أسػػاس االسػػتحقاؽ المعػػدؿكيسػػتند النمػػكذج المحاسػػبي المعتمػػد إلػػى خصػػاسص المعمكمػػات المحاسػػبية ال ػكاردة بػػاألطر
المفاىيمية لييسات كضع المعايير المحاسبية لمقطاعيف العاـ كالخاص.

كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتاسج مف اىميا:

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

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

كقد أكصت الدراسة بضركرة االنتقاؿ مف األساس النقدم المعدؿ كتييسة المناخ لتبني كتطبيؽ

أساس االستحقاؽ المحاسبي بشكؿ كامؿ في اليكناف لما قد يترتب عمى ذلؾ مف مزايا مجدية.

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

بعنوان:
"Assessment of Effectiveness of Government Accounting and
Budgeting System (GABS) in Botswana".
"تقييم فعالية المحاسبة الحكومية ونظام الموازنات ) (GABSفي بتسوانا".
ىدفت ىذه الدراسة بشكؿ رسيسي إلى:

 تحديػػد مػػدل فعاليػػة النظػػاـ المحاسػػبي الحكػػكمي كالمكازنػػة العامػػة  GABSفػػي إنجػػاح تنفيػػذالسياسات 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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 تقييـ المنيج المختمط المطبؽ في بتسكانا عمى فعالية نظاـ المحاسبة كالمكازنة الحككمية فيالقطاع العاـ مف خبلؿ تحميؿ اإلجراءات كالمنافع كالتحديات التي يكاجييا النظاـ المحاسبي

في القطاع العاـ

كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج مف أىميا:
-

يعزز نظاـ المحاسبة كالمكازنة الحككمية الكفاءة في األداء المالي في القطاع العاـ.

-

يعػ ػػزز نظػ ػػاـ المحاسػ ػػبة كالمكازنػ ػػة ي ػ ػرتبط ارتباطػ ػػا إيجابيػ ػػا بالمسػ ػػاءلة كصػ ػػنع الق ػ ػرار فػ ػػي

المؤسسات العامة كقد كاف ىذا النظاـ فعاال في تحسيف تقػديـ الخػدمات كتكفيرىػا فػي الكقػت
المناسب مف خبلؿ الربط الشبكي كتكفير القكل العاممة الماىرة.

كقد أكصت الدراسة بزيادة أعداد المكظفيف المؤىميف عمى النظاـ ,كزيادة التدريب عمى النظػاـ

المحاسػػبي الحكػػكمي كالمكازنػػات العامػػة  GABSكنظػػاـ النسػػخ االحتيػػاطي كاسػػتراتيجيات رسيسػػية
يمكف االرتكاز عمييا لتحسيف النظاـ .
 -7دراسة ( ،)2( Nik Zam & Nik Wan (2017بعنوان:
"The Major Impacts of Change from Cash to Accrual Accounting in
the Public Sectors".
" اآلثار الرئيسية لمتحول من النقدية إلى محاسبة االستحقاق في القطاعات العامة".
ىدفت ىذه الدراسة بشكؿ رسيسي:

 بحػػث مػػا إذا كانػػت المحاسػػبة عمػػى أس ػػاس االسػػتحقاؽ تعتبػػر حػػبل لممشػػكمة التػػي تكاجيي ػػاالمحاسبة الحككمية التقميدية القاسمة عمى األساس النقدم.

 اس ػػتعراض عي ػػكب المحاس ػػبة عم ػػى األس ػػاس النق ػػدم ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ الت ػػي دفع ػػت باتج ػػاهالتحكؿ باتجاه أساس االستحقاؽ.

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

 مناقشػػة مػػا إذا كانػػت ىنػػاؾ م ازيػػا كفكاسػػد لممحاسػػبة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ يمكػػف أف تتحقػػؽفي القطاع العاـ.

كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتاسج أىميا:
 اسػػتعراض تجربػػة المحاسػػبة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ فػػي كػػؿ مػػف القطػػاع العػػاـ النيكزلنػػدمكاألسترالي بكصفيما مؤيديف رسيسييف لمتحكؿ مف األساس النقدم إلى أساس االستحقاؽ.

(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 01285599. Available at: <http://learningdistance.org/uitmpahang/gading/index.php/gading/article/view/
118>. Date accessed: 05 Aug. 2017.

23

انفظم األول :اجتاهاخ انعرع واإلفظاذ ادلايل احلذَثح يف انمطاع انعاو

 استعراض انثار الرسيسية لمتحكؿ مػف األسػاس النقػدم إلػى أسػاس االسػتحقاؽ فػي المحاسػبةف ػػي القطاع ػػات العام ػػة م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتعراض آراء مجمكع ػػة م ػػف مختمف ػػة م ػػف الب ػػاحثيف ف ػػي
البمداف التي شاركت أك ستشارؾ في التحكؿ إلى المحاسبة عمى أساس االستحقاؽ.

 تفسػير انعكاسػات التحػكؿ إلػى أسػاس االسػتحقاؽ كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاعالعػػاـ  IPSASsعمػػى التقػػارير الماليػػة كعػػرض الميزانيػػة العمكميػػة كالمشػػاكؿ المرتبطػػة بيػػا,
كبمينة المحاسبة ,كىيسػات كضػع المعػايير ,كالثقافػة التنظيميػة كالحاجػة إلػى نظػاـ معمكمػات

فعاؿ لدعـ النظاـ ,الحاجة إلى سجؿ األصكؿ لمسماح باالعتراؼ باألصكؿ.

 التح ػػكؿ م ػػف المحاس ػػبة عم ػػى األس ػػاس النق ػػدم إل ػػى المحاس ػػبة عم ػػى أس ػػاس االس ػػتحقاؽ ف ػػيالقطاع العامة كاف لو آثار إيجابية عمى عدة محاكر

كقد أكصت الدراسة بضركرة تبني أساس االستحقاؽ كتعميـ فكاسده كتذليؿ العقبػات فػي طريقػو
بتدريب المكظفيف كتجاكز مقاكمتيـ لمتغيير.

ً
ثانثا :تمُُى انذراساخ انساتمح.

بداية يستعرض الباحث الدراسات السابقة ممخصة في جداكؿ عمى النحك التالي:
جدول رقم ()0

ممخص الدراسات السابقة العربية
عُٕاٌ
و
اندزاظخ 
ٍااٞٝس
اىَؽاظثح
اىؽنٍ٘ٞح
اىدٗىٞح
ٗإَٔٞرٖا فٜ
1
ذط٘ٝس اىْةاً
اىَؽاظثٜ
اىؽنٍ٘ ٜفٜ
اىاساق
اإلفظاغ
اىَاىٍِ ٜ
خاله اإلّرسّد
ٗظٖح ّةس
7
اىَعرخدٍِٞ
ف ٜاىث ٞح
اىَظسٝح -
رزاظح ٍٞداّٞح

اظىانجبؽش  ظُخانُ س 
إتسإٌٞ
ٍؽَد ميٜ
ٗطاىػ
اىعصزاٗٛ

7117

ٗظيَاُ
مثد اىٖارٛ
ّظس ؽٔ
أؼَد مسفح
ٍٗعدٛ
ٍيٞع ٜمثد
اىؽنٌٞ
ٍيٞعٜ

7114

عٓخانُ س 

ٍعيح اىَصْٚ
ىيايً٘ اإلرازٝح
ٗاالقرظارٝح,
اىاساق

ٍعيح ميٞح
اىرعازج ,ظاٍاح
اإلظنْدزٝح
ظَٖ٘زٝح ٍظس
اىاستٞح

24

أْىانُزبئظ 
 ذَصووو ٍاوواٞٝس اىَؽاظووثح اىدٗىٞووح فوو ٜاىقطوواعاىاوواً ٍ IPSASsؽوو٘ز االٕرَوواً اىاوواىَ ٜفووٜ
ذط٘ٝس اىَؽاظثح اىؽنٍ٘ٞح.
 ظاءخ ٍاواٞٝس اىَؽاظوثح اىدٗىٞوح فو ٜاىقطواعاىاوواً ذيثٞووح ىْووداءاخ ٍراوودرج ٍووِ أظووو ذؽقٞووق
اىشاافٞح ٗاىَعاءىح اىَاىٞح.
 ٝعر٘ظة ذثٍْ ٜاواٞٝس اىَؽاظوثح اىدٗىٞوح فوٜاىقطواع اىاواً اىر٘ظوؤ ّؽو٘ اىرؽوو٘ه إىو ٚأظوواض
االظرؽقاق.
 ٗظوو٘ر إرَوواً ٍؽوودٗر أٗ ٍر٘ظووؾ فوو ٜت ٞووحاامَاه اىَظسٝح اتاوار اىرقسٝوس اىَواى ٜمثوس
اإلّرسّد.
 ْٕاك قيق أٍْ ٜمثٞس مي ٚاىَايٍ٘اخ ْٝراباىَعوووووورخدٍ ِٞىيثٞاّوووووواخ اىَاسٗػووووووح مثووووووس
االّرسّد.
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و

7

عُٕاٌ
اندزاظخ 

رٗز اىَااٞٝس
اىَؽاظثٞح
ؼعٕ ِٞارٛ
اىؽنٍ٘ٞح
مْٞصج
اىدٗىٞح ف ٜاىؽد
ٗأؼَد ٍإس
ٍِ اىاعار
ٍؽَد ميٜ
اإلرازٛ
ٗاىَاىٜ

4

ذطثٞق ٍااٞٝس
اىَؽاظثح
اىدٗىٞح فٜ
اىقطاع اىااً
مؽد أرّٚ
ىؼثؾ اىَاه
اىااً

1

ٍرطيثاخ
االفظاغ
ٗاىشاافٞح فٜ
أمَاه
اىَْةَاخ
اىااٍح

8

3

اظىانجبؽش  ظُخانُ س 

خاىد ظَاه
اىعاازاخ

ٍْ ٚؼٞدز
مثد اىعثاز
اىطامٜ

اىردقٞق اىداخيٜ
ى٘ؼداخ
اإلّااق ٗأشسٓ
مي ٚفاميٞح
اىَ٘اشّح
االذؽارٝح
اىالٍسمصٝح
اىَاىٞح ٍٗدٙ
إٍناّٞح ذطثٞقٖا
ٍؽَد فاػو
ف ٜاىاساق فٜ
ّاَح
دو
اىٞاظسٛ
ذخظٞظاخ
اىَ٘اشّح اىااٍح
ىيدٗىح
ؽٔ ٍؽعِ
مثد م
ٗظاىٌ م٘ار
ٕارٛ

7114

7114

7118

عٓخانُ س 

ٍعيح ٍسمص
رزاظاخ اىن٘فح,
اىاساق

اىَيرق ٚاىدٗىٜ
ؼ٘ه رٗز ٍااٞٝس
اىَؽاظثح اىدٗىٞح
( IPSAS-
)IFRS - IAS
ف ٜذااٞو أراء
اىَؤظعاخ
ٗاىؽنٍ٘اخ.
اىعصامس
ٍعيح اىَؽاظة,
فظيٞح ميَٞح
ٍؽنَح طارزج
مِ ّقاتح
اىَؽاظثِٞ
ٗاىَدققِٞ
,اىاساق
ٍعيح اىدزاظاخ
اىَؽاظثٞح
ٗاىَاىٞح,

7113
اىاساق

7113

ٍعيح ميٞح االرازج
ٗاالقرظار
ىيدزاظاخ
االقرظارٝح,
اىاساق

أْىانُزبئظ 
ٝرَصووو اىٖوودف ٍووِ إطووداز ٗطووٞا ح ّٗشووسٍاووواٞٝس اىَؽاظوووثح اىدٗىٞوووح فووو ٜاىقطووواع اىاووواً
ٍٗ IPSASsيؽقاذٖوووووووا فووووووو ٜذطووووووو٘ٝس ااراء
اىَؽاظث ٍِ ٜاىْطاق اىَؽي ٜأٗ اإلقيَٞو ٜإىوٚ
اىْطاق اىدٗى.ٜ
إُ ذثْوو ٜاىَاوواٞٝس ٝووؤر ٛىرقيٞووو اىاووسٗق فووٜذطثٞقاخ اىَؽاظثٞح فَٞوا تو ِٞاىودٗه تَوا ٝوؤرٛ
إىووو ٚشٝوووارج إٍناّٞوووح ٍقازّوووح اىقووو٘امٌ اىَاىٞوووح
ٗإٍناّٞوووووح قٞووووواض ااراء ٗإػوووووااء اىشووووواافٞح
ٗاىَعاءىح مِ ااٍو٘اه اىااٍوح ٗٝؼوٞق ٍعواه
االخرٞووواز توووو ِٞاىعٞاظوووواخ اىَؽاظووووثٞح ٗٝقيووووو
ٍعاؼح اىؽنٌ اىشخظ.ٜ
 ٗفسخ اىَااٞٝس أؼناٍوا اّرقاىٞوح ىالّرقواه ٍوِااظاض اىْقد ٛإى ٚأظاض االظرؽقاق.
 إُ ذطثٞوووق ٍاووواٞٝس اىَؽاظوووثح اىدٗىٞوووح فوووٜاىقطووواع اىاووواً ٝؽرووواض ىيادٝووود ٍوووِ اىَقٍ٘ووواخ
ٗاإلٍناّٞوواخ إَٖٔووا اإلزارج اىعٞاظووٞح اىرإٔٞووو
اىناف ٜىينارز ٗاىَْشاج.
 إُ ذطثٞوووق ٍاووواٞٝس اىَؽاظوووثح اىدٗىٞوووح فوووٜاىقطاع اىااً أطواة ٗأمقود فو ٜاىودٗه اىْاٍٞوح
ٍقازّح تاىودٗه اىَرقدٍوح تعوثة اخورالف تْٞرٖوا
اىَايٍ٘اذٞح ٍقازّح ٍع اىدٗه اىَرقدٍح.
 إُ اىرط٘زاخ اىرنْ٘ى٘ظٞح ٗاىَايٍ٘اذٞح مواُىٖووووا توووواىي ااشووووس فوووو ٜذااٞووووو رٗز اىشوووواافٞح
ٗاىَعاءىح ف ٜاىقطاع اىااً.
 اىشووواافٞح تَاْإوووا اىاظوووس ٛذرايوووق تعاووووأمَووووواه ٗأّشوووووطح اإلرازج اىااٍوووووح ٗاػوووووؽح
ىيعَٖ٘ز ٗذسامٍْ ٜافاؤ ٍٗظواىؽٔ تاىدزظوح
ااٗى ٍِٗ ٚشٌ ذؽقٞق ٍْااح ػَْٞح ذرَصو فوٜ
ذؽعٍ ِٞعر٘ٝاخ زػوا اىَو٘اؽِ موِ خدٍاذؤ
اىَقدٍح.
االفرقاز ىْةاً ٍايٍ٘اخ ٍاى ٜظٞد ف ٜاىقطواعاىاوووواً ٝاطووووو مَيٞووووح ذخطووووٞؾ اظوووورخداٍاخ
اىَ٘اشّح اىااٍح.
 ذؽروووواض اىدٗىووووح ىر٘ظووووٞع رامووووسج اىَشووووازمحاىَعرَاٞووووح فوووو ٜاىسقاتووووح ميوووو ٚاظوووورخداٍاخ
اىَ٘اشّح اىااٍح.
 ذطثٞق اىالٍسمصٝوح اىَاىٞوح ٝؽرواض رٗىوح ذاخٍعووورٍ٘ ٙووواىٍْٖ ٜعووو ٜميَووو ٜمووويء ٗخطوووح
ذَْ٘ٝووووح ٍرناٍيووووح ٍٗعوووورْدج ميووووٍ ٚايٍ٘وووواخ
ٍؽاظثٞح رقٞقوح ّٗةواً إرازج ٍاىٞوح زاقو ٜقوارز
مي ٚذؽع ِٞااراء اىَاى ٜف ٜاىقطاع اىااً.

بناء عمى تحميل الدراسات السابقة العربية
المصدر :من إعداد الباحثً ،
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أْىانُزبئظ 
إُ اىْةٌ اىعٞاظٞح اىدَٝقساؽٞح فقوؾٕوووو ٜاىرووووٍ ٜووووِ اىََنووووِ أُ ذعووووَػ
تامرَوووار ٍاووواٞٝس اىَؽاظوووثٞح اىدٗىٞوووح
ّ IPSASsةووسا ىَووا ذْووار ٛتوؤ ٍووِ
اافٞح.

إُ ذثْووٍ ٜاوواٞٝس اىَؽاظووثح اىدٗىٞووحفووو ٜاىقطووواع اىاووواً ٝاوووصش اىشووواافٞح
اىَاىٞح ف ٜاىقطاع اىااً.
 إُ ذثْووٍ ٜاوواٞٝس اىَؽاظووثح اىدٗىٞووحفوووو ٜاىقطوووواع اىاوووواً َٖٝوووود اىطسٝووووق
ىرؽعٍ ِٞظداقٞح اىثٞاّاخ اىَاىٞح فٜ
اىقطوواع اىاوواً ٗٝاووصش أٝؼووا قاتيٞرٖووا
اىَقازّح.
ٍووووووِ اىظوووووواة ٍاسفووووووح ظووووووي٘كاىؽنٍ٘ووواخ ٍٗثسزاذٖوووا فَٞوووا ٝرايوووق
تعٞاظاذٖا اىَرايقح تاإلفظاغ اىَاى.ٜ
 ْٕاك مدج م٘اٍو ذرؽنٌ فّ٘ ٜمٞحاإلفظووواغ ظووو٘فءا اإلفظووواغ اىَووواىٜ
اإلىنرسّٗ ٜمثس اإلّرسّود أٗ اىْعوق
اىو٘زقٗ ٜقود ذوٌ ؼظوسٕا فو ٜاىصقافوح
اإلرازٝحٗ ,اىْةاً اىَؽاظثٗ ,ٜذوأشٞس
اىَقٞووووواض اىَعووووورخدً فووووو ٜذؽدٝوووووود
اىَراٞوووووووووووساخٗ ,اىوووووووووووَْؾ اإلرازٛ
ٍٗعر٘ ٙذط٘ز أراء اىؽنٍ٘ح.
إُ إموووودار اىرقووووازٝس اىَاىٞووووح ميووووٚأظوووواض االظوووورؽقاق أراج ػووووسٗزٝح
ىرؽقٞق اىَسّٗح اىَاىٞح ىيؽنٍ٘ح.
 أُ اىَؽاظوووووووووثح ميووووووووو ٚأظووووووووواضاالظووورؽقاق ٍَٖوووح ٗذشووونو اىَْطيوووق
اىسمٞعووو ٜىحطوووالؼاخ اىَاىٞوووح فوووٜ
اىقطاع اىااً.
 ذووو٘فس اىْروووامط أرىوووح ذعسٝثٞوووح ٍوووِاىّ٘ٞوووواُ ذاووووصش اىا٘اموووود اىَسذثطووووح
تاالّرقوووواه إىوووو ٚأظوووواض االظوووورؽقاق
تشنو ماٍو.
 اُ ذثْووٍ ٜاوواٞٝس اىَؽاظووثح اىدٗىٞووحف ٜاىقطاع اىاواً ٗ IPSASsاىقامَوح
مي ٚأظواض االظورؽقاق ٍوِ وأّ أُ
ٝاوووو٘ر توووواىْاع ميوووو ٚوووونو ٗظوووو٘رج
اىرقازٝس اىَاىٞح اىؽنٍ٘ٞح.
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أْىانُزبئظ 
 إُ ّةووووواً اىَؽاظوووووثح ٗاىَ٘اشّوووووحاىؽنٍ٘ٞووح ٝاووصش اىناوواءج فوو ٜاىقطوواع
اىااً.
 ٝووسذثؾ ّةوواً اىَؽاظووثح ٗاىَ٘اشّووحاىؽنٍ٘ٞووح تاىَعوواءىح ٗطووْع اىقووساز
ف ٜاىَؤظعواخ اىااٍوح ٗقود مواُ ٕورا
اىْةوووواً فاوووواال فوووو ٜذؽعوووو ِٞذقوووودٌٝ
اىخووووودٍاخ ٗذ٘فٞسٕوووووا فووووو ٜاى٘قووووود
اىَْاظووة ٍووِ خوواله اىووستؾ اىشووثنٜ
ٗذ٘فٞس اىق٘ ٙاىااٍيح اىَإسج
 إُ اىرؽوووو٘ه ٍووووِ اىَؽاظووووثح ميووووٚااظوواض اىْقوود ٛإىوو ٚاىَؽاظووثح ميووٚ
أظووواض االظوووورؽقاق فووو ٜاىقطاموووواخ
اىااٍح ماُ ىٔ فشاز إٝعاتٞح ميو ٚمودج
ٍؽاٗز.
إُ ذثْوو ٜأظوواض االظوورؽقاق ٝؽروواضىررىٞو اىاقثاخ ف ٜؽسٝقٔ.

بناء عمى تحميل الدراسات السابقة األجنبية
المصدر  :من إعداد الباحثً ،

وقد الحظ الباحث من خالل استعراضو لمدراسات السابقة ما يمي:
( )2تمثػػؿ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsمحػػكر االىتمػػاـ العػػالمي فػػي
األدب المحاسبي المعاصر في ما يتعمؽ بالقطػاع العػاـ كتنػدرج المطالبػة بتبنييػا فػي إطػار

التط ػ ػكر الطبيعػ ػػي لػ ػػؤلداء الحكػ ػػكمي المعاصػ ػػر كالػ ػػذم يتطمػ ػػع لتمبيػ ػػة حاجػ ػػات مسػ ػػتخدمي
البيانات المالية المتنكعة بكساسؿ تتناسب مع ركح العصر.

( )2ركزت معظـ الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع التحكؿ نحك معايير المحاسبة الدكليػة
ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ IPSASsعم ػػى انعكاس ػػات تبن ػػي أس ػػاس االس ػػتحقاؽ المحاس ػػبي عم ػػى
المحاسبة في القطاع العاـ الذم يعتبر أحد أىـ كأبرز تطكراتيا.

( )3ال ازلػت صػعكبة فػي التحػكؿ مػف األسػاس النقػدم إلػى أسػاس االسػتحقاؽ فػي الكاقػع العممػي
فػػي المحاسػػبة فػػي القطػػاع العػػاـ كالتػػي تعتبػػر مػػف أىػػـ العقبػػات كالتحػػديات التػػي تعتػػرض
عممية تبني معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ .IPSASs

( )4ىناؾ صعكبات تتعمؽ بالتحكؿ نحك معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ IPSASs
حيػػث انػػو لػػيس مػػف السػػيكلة إخضػػاع األنظمػػة الماليػػة الحككميػػة لمتطمبػػات المحاسػػبة كفػػؽ

معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsبسػبب المػكركث القػديـ مػف أدكات
كتطبيق ػػات مرتبط ػػة بمف ػػاىيـ المحاس ػػبة الحككمي ػػة التقميدي ػػة كك ػػذلؾ ص ػػعكبة التعام ػػؿ م ػػع

منش ت القطاع العاـ بذات أسمكب التعامؿ مع منش ت القطاع الخاص.
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( )5ربطت العديد مف الدراسات السابقة بيف كؿ مف تبني معايير المحاسبة الدكليػة فػي القطػاع
العػػاـ IPSASsكالمسػػاءلة كتطػػكير نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية فػػي القطػػاع العػػاـ بيػػدؼ
تحقيؽ الشفافية المالية كالمساءلة.

( )6ىنػ ػػاؾ تػ ػػداعيات كأبعػ ػػاد لتكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات كاإلنترنػ ػػت أثػ ػػرت عمػ ػػى اإلفصػ ػػاح المػ ػػالي

الحككمي كالشفافية كأكجبت العمؿ عمى الخركج عف الطرؽ التقميدية في مخاطبة الجميكر

إلى طرؽ أكثر تعاطيا مع متطمبات العصر.

( )7يمثؿ اإلفصاح المالي اإللكتركني في القطاع العاـ كسػيمة مخاطبػة عصػرية أساسػية تمكػف
الحككمػػة مػػف نشػػر المعمكمػػات الماليػػة كتعميميػػا عمػػى الجميػػكر فػػي إطػػار سػػعييا لتحقيػػؽ
المساءلة كالشفافية كاشراؾ الجميكر في تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة.

( )8ال ازلػػت البيسػػة الماليػػة العربيػػة تعػػاني مػػف ىػػكاجس الخػػكؼ عمػػى س ػرية المعمكمػػات الماليػػة
المنشكرة عبر اإلنترنت.

( )9إف عممي ػػة اإلفص ػػاح الم ػػالي اإللكتركن ػػي ى ػػي عممي ػػة اتص ػػاؿ إعبلمي ػػة طرفي ػػا األكؿ ى ػػك
الحككمة أك الكحدة الحككمية كالطرؼ الثاني ىك المستخدـ العادم لمبيانات المالية.

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

دكلي.
وبتحميل الدراسات السابقة يخمص الباحث إلى ان ىناك فجوة بحثية متمثمة في ما يمي:
( )2اإلفصاح المالي التقميدم في القطاع العاـ أصبح ال يفي باحتياجات المستخدميف العادييف
كال يمكػنيـ مػػف المسػاىمة بػػدكرىـ فػي تخطػػيط كرقابػػة اسػتخدامات المكازنػػة العامػة فػػي ظػػؿ

انتشار تكنكلكجيا المعمكمات حيث أف ىناؾ مجاالن كاسعا لبلستفادة مف التكنكلكجيا بتطكير
نظػػـ اإلفص ػػاح المػػالي الحك ػػكمي بيػػدؼ تحس ػػيف جػػكدة ع ػػرض البيانػػات المالي ػػة كتحس ػػيف

صكرتيا محميا كدكليا كالمساىمة في رفع مستكل كفاءة األداء المالي الحككمي.

( )2ىناؾ ندرة في البحكث كالدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلػت مكضػكع اإلفصػاح المػالي
اإللكتركنػ ػػي ف ػ ػػي القط ػ ػػاع الع ػ ػػاـ كربطت ػ ػػو بمع ػ ػػايير المحاس ػ ػػبة الدكلي ػ ػػة ف ػ ػػي القط ػ ػػاع الع ػ ػػاـ
.IPSASs

( )3ال ازلػػت البحػػكث العربيػػة التػػي تناكلػػت مكضػػكع تبنػػي معػػايير المحاسػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع
العاـ  IPSASsفػي طػكر البحػكث االسػتطبلعية نظػ ار لحداثػة المكضػكع فػي البيسػة العربيػة
كمحدكدية الدكؿ العربية التي تبنت معايير المحاسبة الدكلية فػي القطػاع العػاـ IPSASs

أك التي تفكر في تبنييا لكنيا لـ تربطو باإلفصاح المالي االلكتركني في القطاع العاـ.
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( )4معظػػـ الد ارسػػات العربيػػة كاألجنبيػػة التػػي تناكلػػت مكضػػكع التحػػكؿ نحػػك معػػايير المحاسػػبة
الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsلػـ تػربط بشػكؿ مباشػر بػيف كػؿ مػف اإلفصػاح المػالي

اإللكتركني في القطاع العاـ في إطار المعايير كعممية تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة

العامة لمدكلة.

وعميو فإن البحث الحالي سوف يحاول تجاوز العثرات السابقة وسد الفجوة بتناول ما يمي:
( )2تحديػػد مفيػػكـ اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي فػػي القطػػاع العػػاـ كذلػػؾ كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة
الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsكمتغير حديث مػف كافػة جكانبػو ذات العبلقػة بتخطػيط
كرقابة استخدامات المكازنة العامة.

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

( )3قيػػاس أثػػر اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ
 IPSASsعمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.
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ادلثسث انثاٍَ

االطار انفكرٌ نإلفظاذ ادلايل اإلنكرتوٍَ يف ػىء يعاَري احملاسثح انذونُح يف
انمطاع انعاو IPSASs

دتهُذ.

يعتبػػر اإلفصػػاح اإللكتركنػػي أحػػد مظػػاىر أك أشػػكاؿ التحػػدم الجديػػد لمينػػة المحاسػػبة

()2

بػػؿ

كيعتبر اإلفصاح اإللكتركني عف التقارير المالية مف أىـ القنكات التي تسيـ في إثراء قيمة كمنفعة
التق ػػارير كالقػ ػكاسـ المالي ػػة مم ػػا يزي ػػد م ػػف فعاليتي ػػا كارتباطي ػػا بتكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاالتص ػػاالت
كيجعميػا أكثػػر تػػداكال كانتشػػا ار بػيف العديػػد مػػف الجيػػات كالمؤسسػات المتباينػػة فػي الرؤيػػة كاليػػدؼ

()2

كعميػ ػػو سػ ػػكؼ يتنػ ػػاكؿ الباحػ ػػث فػ ػػي ىػ ػػذا المبحػ ػػث مػ ػػا يتعمػ ػػؽ باإلطػ ػػار الفكػ ػػرم لئلفصػ ػػاح المػ ػػالي
اإللكتركني كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ .IPSASs

ً
أوال :يفهىو وأهًُح اإلفظاذ ادلايل اإلنكرتوٍَ يف انمطاع انعاو.

يعتبر اإلفصاح اإللكتركني أحد تطبيقات تقنيػة المعمكمػات مػف خػبلؿ تبنػي الػنظـ اإللكتركنيػة

الحديثة التي أنتجتيػا ثػكرة المعمكمػات كاالتصػاالت لبلسػتفادة منيػا فػي دعػـ دكر الػنظـ المحاسػبية

فػػي اإليفػػاء بحاجػػات مسػػتخدمييا كالتكافػػؽ مػػع المتغي ػرات البيسيػػة الحاصػػمة فػػي بيسػػة المحاسػػبة مػػف

أجػ ػػؿ خدمػ ػػة ق ػ ػ اررات مسػ ػػتخدمي المعمكمػ ػػات المحاسػ ػػبية

()3

كاذا كػ ػػاف مػ ػػف ترتيػ ػػب ف ػ ػ ف اإلفصػ ػػاح

اإللكتركنػػي ينطمػػؽ مػػف حيػػث تنتيػػي المحاسػػبة اإللكتركنيػػة فػػي حػػاؿ تػػكفر كتبنػػي كبلىمػػا مػػف قبػػؿ

الكحدة المحاسبية ذاتيا.

كبالتالي ف ف مفيكـ اإلفصاح أك النشر اإللكتركني بشكؿ عاـ يشير إلى العممية التػي يػتـ مػف

خبلليا تقديـ الكساسط المطبكعة بصيغة يمكف استقباليا كقراءتيا عبر شبكة اإلنترنت ىذه الصػيغة
تتميز بأنيا صيغة مضغكطة  Compactedكمدعكمة بكساسط كأدكات كاألصكات كالرسكـ كنقػاط

التكصيؿ  Hyperlinksالتي تربط القارئ بمعمكمات فرعية أك بمكاقع عمػى شػبكة اإلنترنػت

()4

كقػد

يأخ ػػذ ش ػػكؿ اإلفص ػػاح الم ػػالي اإللكتركن ػػي مجمكع ػػة م ػػف األس ػػاليب البس ػػيطة م ػػف أىمي ػػا اس ػػتخداـ

(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.
( ) 7أؼَد ٗظ ٔٞاىدتاغٗ ,إّظاف ٍؽَ٘ر راله تا  " ٜرٗز اإلفظاغ االىنرسّٗ ٜف ٜذؽقٞق اىع٘ق اىَاى ٜاىناوؤ :ظو٘ق ااظوٌٖ اىعوا٘رٛ
أَّ٘ذظا" ,يغهخ رًُٛخانسا دٍ ,ٍٚعيد ٍ ,71يؽق  ,117اىاساق ,7117,صٍ , 148عرسظع ٍِ:
http://search.mandumah.com/Record/625447.
اىَ٘قع االىنرسّٗ(4) www.c4arab.com : ٜ
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الجػػداكؿ االلكتركنيػػة  Excelأك برنػػامج العػػرض الحركػػي  Power Pointكالعػػرض عػػف طريػػؽ
الفيديك(.)2

كقد عرفو آخركف أيضا ببساطة بأنو نشػر المعمكمػات التقميديػة الكرقيػة بكاسػطة تقنيػات جديػدة

تستخدـ الحكاسيب كبرامج النشر اإللكتركني في طباعة المعمكمات كتكزيعيػا كنشػرىا( )2كقػد عػرؼ

أيضػػا بأنػػو قيػػاـ الكحػػدة المحاسػػبية ب نشػػاء مكاقػػع ليػػا عمػػى الشػػبكة الدكليػػة لممعمكمػػات (اإلنترنػػت)
بيػػدؼ تحقيػػؽ نشػػر س ػريع كفػػكرم لمعمكمػػات ماليػػة كغيػػر ماليػػة عديػػدة عمػػى قطاعػػات كاسػػعة مػػف

المسػػتخدميف المتصػػميف بالشػػبكة

()3

ككػػذلؾ فقػػد عرفػػو آخػػركف بأنػػو اسػػتخداـ الشػػركة لمكقعيػػا عمػػى

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

المدد كالفترات(.)4

كبالتالي يخمص الباحث إلى تكافؽ التعريفات المذككرة في ما يتعمؽ بأف اإلفصاح اإللكتركنػي

يعتبػ ػػر التطػ ػػكر التقنػ ػػي لئلفصػ ػػاح الػ ػػكرقي التقميػ ػػدم حيػ ػػث أنػ ػػو يتعمػ ػػؽ باالسػ ػػتفادة مػ ػػف تكنكلكجي ػ ػا
المعمكم ػػات الحديث ػػة ف ػػي إيص ػػاؿ البيان ػػات المالي ػػة لمس ػػتخدمييا كىن ػػا يش ػػير الباح ػػث إل ػػى كج ػػكب
االستفادة القصكل مف تكنكلكجيػا المعمكمػات بمفيكميػا الشػامؿ كالػذم يشػتمؿ عمػى جميػع الكسػاسؿ

االلكتركنيػػة الحديثػػة المسػػتخدمة فػػي عمميػػات تجميػػع البيانػػات كادخاليػػا إلػػى الحاسػػكب كتخزينيػػا
كمعالجتيػػا كاسػػترجاعيا كتكزيعيػػا عمػػى المسػػتفيديف منيػػا كالتػػي تتػػألؼ مػػف تكنكلكجي ػا الحكاسػػيب
كتكنكلكجيػا االتصػػاالت كالتػػي يعتبػر الكثيػػركف أف تقنيػػة المعمكمػات مػػا ىػػي إال تػزاكج بػػيف كػػؿ مػػف
تكنكلكجيا الحكاسيب كتكنكلكجيا االتصاالت(.)5

وعميو فإن الباحث يقترح تعريفا لإلفصاح الماالي اإللكتروناي فاي القطااع العاام عماى النحاو

التالي:

"ىو قيام الحكومة أو أي من وحداتيا بعرض بياناتيا ومعموماتيا المالية لممستخدمين العااديين

عبر شبكة اإلنترنت خالل الفترات الزمنية المناسبة".

كحيث أف معايير المحاسبة في القطاع العاـ الدكلية ( )IPSASsقد جاءت منظمة لئلفصػاح

المالي في القطاع العاـ بمػا تضػمنتو مػف قكاعػد كاجػراءات كارشػادات ىػدفيا تقػديـ معمكمػات ماليػة
( )1إتسإ ٌٞؽٔ مثد اىٕ٘اب " ,ذط٘ٝس رٗز ٗأراء اىَساظع اىخازظ ٜىرأمٞد اىصقح ف ٜاىَايٍ٘اخ اىَرثارىح ٗاىرقازٝس اىَاىٞح اىَْش٘زج ميوٚ
ثنح اىَايٍ٘اخ اىااىَٞح" ,انًإرًسانعهًٙانساثع–انسٚبدحٔاإلثدال اظزسارٛغٛبدا عًبل ٙيٕاعٓةخانعٕنًةخ -ميٞوح اىايوً٘ اإلرازٝوح
ٗ اىَاىٞح ,ظاٍاح فٞالرىاٞا  ,مَاُ اازرٍُ 18-11 ,ازض  ,7111ص.18
اىَ٘قع االىنرسّٗ(2) www.alyaseer.gov : ٜ
( ) 7سٝي ذ٘فٞق ٍؽَدٍ" ,د ٙاىؽاظح ىرْة ٌٞاىر٘شٝع اإلىنرسّٗ ٜىَايٍ٘اخ ذقازٝس اامَاه تاىرطثٞق ميو ٚاىقطواع اىَظوسفٗ ٜأظواىٞة
اىرْاٞر ٗاىَؽاظثح مِ مَيٞاخ اىرعازج اإلىنرسّٗٞح ,يإرًسانزغبزحاإلنكزسَٔٛةخ–ا ٜةب ٔانزؾةدٚبد ,ميٞوح اىرعوازج ,ظاٍاوح اإلظونْدزٝح,
٘ٝ 73 – 71ى ,7117 ٘ٞص .711
( )4طاىػ اىاثٞد " ,ٛاإل ابػاالنكزسَٔٔٙأصسِ ةٙرس ةٛدتةسازاداالظةزضًبز ةٙظةٕ يعةاقنةمٔزا انًبنٛةخ" ,يُ ةٕزادظةٕ 
يعاقنمٔزا انًبنٛخ ,7112 ,ص  ,3مثس اىساتؾ اىراىhttp://www.msmlearning.gov.om : ٜ
(ٍ )1ؽَد ظاىٌ تسٕاُ " ,أَاًخانًعهٕيبداإلدازٚخ "ٍْ ,ش٘زاخ ظاٍاح اىقدض اىَار٘ؼح ,1221 ,ص .128
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لممسػػتخدميف العػػادييف غيػػر القػػادريف عمػػى الحصػػكؿ عمييػػا مػػف مصػػادرىا األصػػمية ف ػ ف الباحػػث

يقتػ ػػرح تعريف ػ ػا لئلفصػ ػػاح المػ ػػالي اإللكتركنػ ػػي كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػ ػػة فػ ػػي القطػ ػػاع العػ ػػاـ
 IPSASsيتمثؿ فيما يمي:

"ىو قياام الحكوماة أو أي مان وحاداتيا بعارض تقاريرىاا المالياة المعادة وفاق معاايير المحاسابة

الدولية في القطااع العاام  IPSASsلممساتخدمين العااديين عبار شابكة اإلنترنات خاالل الفتارات
الزمنية المناسبة".

كيرل الباحث أنو ليس بالضركرة أف تككف الفترات الزمنية المناسبة ىي السػنكية بػؿ يمكػف أف

تتمثؿ في التقارير الشيرية كالربعيػة فضػبل عمػا قػد يحػدث مػف مسػتجدات ماليػة ذات تػأثير مباشػر
كمي ػػـ عم ػػى القػ ػكاسـ المالي ػػة كممحقاتيػ ػػا كذل ػػؾ كم ػػو كفق ػػا لمعػ ػػايير محاس ػػبة القط ػػاع الع ػػاـ الدكليػػػة
 IPSASsكيػرل الباحػػث أنػو بػػذلؾ يماثػػؿ اإلفصػاح المػػالي التقميػػدم فيمػا عػػدا انػػو مػا يفصػػح عنػػو

مػػف م ػكاد معمكماتيػػة ال يػػتـ إخ ارجػػو كتكزيعػػو كرقيػػا ألغ ػراض اإلفصػػاح بػػؿ تعميمػػو إلكتركني ػان مػػف
خبلؿ الشبكات االلكتركنية ككساسؿ التقنية الحديثة كالمتجددة.

كحيث أف اإلفصاح المالي اإللكتركني في قطاع األعماؿ يشتمؿ عمى القكاسـ المالية كمكاعيػد

اجتماع ػػات مجم ػػس اإلدارة كق ار ارت ػػو كي ػػدعـ الخص ػػاسص النكعي ػػة لممعمكم ػػات المحاس ػػبية كبخاص ػػة

المبلءمة كامكانية االعتماد كالتكقيت المناسب

()2

ف ف الباحث يرل بأنو قد يتمثػؿ فػي القطػاع العػاـ

ب ػالقكاسـ الماليػػة المعػػدة كفقػػا لمعػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsكاجتماعػػات
صناع القرار ذات الشأف كتقرير المحاسب العاـ أك مف يتكلى عممية مراقبة حسابات الدكلة.

وتانتايل فإٌ أهًُح اإلفظاذ ادلايل اإلنكرتوٍَ يف انمطاع انعاو ميكنٍ أٌ تههنر
عهً انُسى انتايل:

يكاجػػو النمػػكذج التقميػػدم لئلفصػػاح الم ػالي عبػػر التقػػارير المطبكعػػة قصػػك ار شػػديدا فػػي تػػكفير

معمكمػػات ماليػػة مبلسمػػة كفػػي الكقػػت المناسػػب لمسػػتخدمي التقػػارير كالق ػكاسـ الماليػػة العص ػرييف فػػي
القطاع العاـ كالتي تمثػؿ التكنكلكجيػا كاإلنترنػت ركيػزة أساسػية فػي حيػاتيـ كتعػامبلتيـ اليكميػة ممػا
دفػػع الميتمػػيف بمينػػة المحاسػػبة مػػع التطػػكرات المتبلحقػػة فػػي بيسػػة األعمػػاؿ لمبحػػث فػػي ظػػؿ ىػػذه
الثػػكرة التكنكلكجيػػة عػػف طػػرؽ كأسػػاليب إفصػػاح جديػػدة كغيػػر تقميديػػة كعميػػو ف ػ ف أىميػػة اإلفصػػاح

المحاسػػبي تػػزداد كضػػكحا بمعرفػػة لمػػف يػػتـ اإلفصػػاح كمػػا الغػػرض منػػو كمػػا ىػػي كميػػة المعمكمػػات
التي يجب اإلفصاح عنيا ككيؼ يتـ اإلفصاح عف المعمكمات كمتى يتـ ذلؾ(.)2

(ٍ ) 1ؽَد شٝداُ إتسإٗ ٌٞاىٍٗ ٜؽَد ظاٍٍ ٜؽَد ,مي " ٜرٗز اإلفظاغ اىَؽاظث ٜاإلىنرسّٗ ٜفو ٜذخاوٞغ اىَخواؽس فو ٜدوو دوسٗف
مدً اىرأمد ا وساع اذخواذ اىقوسازاخ االظورصَازٝح " ,يغهةخانفكةسانًؾبظةجٍ , ٙظوسٍ ,وط  13مودر خواص ,7117,ص ٍ ,81عورسظع
ٍِ http://search.mandumah.com/Record/474282
( )7مثوود اىعوواتس ؽوؤ" ,اإلفظوواغ اىَؽاظووثٗ ٜرٗزٓ فوو ٜذْشووٞؾ أظوو٘اق اىَوواه اىاستٞووح " ٍووط  ,7ع ,1222 , 2ص ٍ 782عوورسظع ٍووِ
http://search.mandumah.com/Record/61342.
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كىذا ما أدل بدكره فػي النيايػة لظيػكر كتبمػكر اإلفصػاح المػالي اإللكتركنػي فػي الكقػت الحػالي

كالػػذم يعػػد مكمػػبل أك ممحقػػا لئلفصػػاح المػػالي التقميػػدم الػػكرقي كبشػػكؿ اختيػػارم كطػػكعي كلقػػد نشػػأ
اإلفصاح اإللكتركني في ظؿ التحكالت الكبيرة في تكنكلكجيا المعمكمات ككساسؿ االتصاالت كالتي
س ػػاىمت ب ػػدكر فع ػػاؿ ف ػػي تش ػػكيمو كتحدي ػػد مبلمح ػػو كالت ػػي م ػػف أبرزى ػػا انتش ػػار كتكس ػػع اس ػػتخداـ

الحاسػػكب فػػي العمميػػة االقتصػػادية كظيػػكر كتبمػػكر المحاسػػبة اإللكتركنيػػة التػػي يقصػػد بيػػا اسػػتخداـ
الحاسػػكب كالب ػرامج المتخصصػػة لتنفيػػذ كظػػاسؼ النظػػاـ المحاسػػبي بػػدءا بالمػػدخبلت المتمثمػػة فػػي
القيكد المحاسبية لمعمميات المختمفة مرك ار بعممية تشغيؿ ىذه المػدخبلت كانتيػاء بمخرجػات النظػاـ

المحاسبي المتمثمة بالقكاسـ المالية

()2

كىذا يختمؼ بالطبع عف اإلفصاح اإللكتركنػي الػذم ينصػرؼ

تعريفػػو إلػػى نشػػر مخرجػػات المحاسػػبة اإللكتركنيػػة عبػػر كسػػاسؿ التكنكلكجيػػا كالتػػي مػػف أىميػػا شػػبكة

اإلنترنت بمعنى عرض المعمكمات عبر اإلنترنت كليس معالجتيا.

ً
ثاَُا :انفرق تني اإلفظاذ ادلايل اإلنكرتوٍَ واإلفظاذ اإلنكرتوٍَ.

يشػػير الباحػػث إلػػى أف ىنػػاؾ اخػػتبلؼ بػػيف كػػؿ مػػف مصػػطمح اإلفصػػاح اإللكتركنػػي كمصػػطمح

اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي فمصػػطمح اإلفصػػاح اإللكتركنػػي أشػػمؿ كأعػػـ مػػف مصػػطمح اإلفصػػاح
المػالي اإللكتركنػػي فاإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي يعػػد جػػزءا مػػف اإلفصػػاح اإللكتركنػػي كلػػيس بػػديبل
عنػػو كاإلفصػػاح اإللكتركنػػي بمفيكمػػو الكاسػػع يتعػػدل اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي لنشػػر معمكمػػات

ماليػػة كغيػػر ماليػػة كقػػد عػػرؼ الػػبعض

()2

اإلفصػػاح اإللكتركنػػي بشػػكؿ عػػاـ بأنػػو قيػػاـ المنشػػأة بنشػػر

القكاسـ المالية كغير المالية عبر شبكة اإلنترنت كبالتالي ف ف اإلفصػاح المػالي اإللكتركنػي يحصػر

اإلفصاح اإللكتركني بالبيانػات كالمعمكمػات الماليػة فقػط كىػك مػا يتناسػب مػع البحػث الحػالي حيػث
أف الباحث يقترح فكرة اإلفصاح المالي اإللكتركني في القطاع العاـ كفؽ معايير المحاسبة الدكلية

في القطاع العاـ  IPSASsكالتي تتمثؿ مخرجاتيا بالقكاسـ المالية كممحقاتيا دكف التطرؽ المباشر

لغير ذلؾ مف تحميبلت مالية كتقػارير اقتصػادية كاحصػاسية يمكػف لمدكلػة تنظيميػا كاإلفصػاح عنيػا

إلكتركنيػان أيضػان كالتػي ال يمكػػف التقميػؿ مػػف أىميتيػػا كيمكػف أف تنػػدرج ضػمف اإلفصػػاح اإللكتركنػػي
السردم بشكؿ عػاـ كالػذم يخػرج عػف حػدكد البحػث الحػالي كلمزيػد مػف اإليضػاح فقػد أعػد الباحػث

الشكؿ التالي كالذم يكضح أنكاع اإلفصاح كتفريعاتو:

(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
Corporate Web site : Case Study in Indonesia ", University Brunei Darussa -lam, 2008, Available at
:
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/15074/18/19_references%20&%20bibliography.pdf.
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اإلفصاح

غير مالي

مالي

إلكتروني

تقميدي

في القطاع العام

في قطاع األعمال

المصدر  :من إعداد الباحث
شكل رقم ()0

أنواع اإلفصاح وتفريعاتو

ً
ثانثا :اإلفظاذ ادلايل اإلنكرتوٍَ وفك يعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطناع انعناو

 IPSASsويستىَاته.

ييػػ ػػدؼ اإلفصػػ ػػاح المػػ ػػالي فػ ػ ػػي القطػػ ػػاع العػ ػ ػػاـ كفػ ػ ػػؽ مع ػ ػػايير المحاس ػ ػػبة الدكلي ػ ػػة فػ ػ ػػي القطػ ػ ػػاع

العاـ  IPSASsإلى بياف مدل مسسكلية الكحدة الحككمية مف الناحية المالية عف المكارد المككمة إلييا
كتبيػػاف مػػا إذا كػػاف قػػد تػػـ الحصػػكؿ عمػػى الم ػكارد كاسػػتخداماتيا كفقػػا لممكازنػػة المعتمػػدة قانكنػػا ككفقػػا

لمحدكد المالية التي تضعيا سمطات التشريع المناسبة أـ ال.

كعمي ػػو يتطم ػػب اإلفص ػػاح الم ػػالي اإللكتركن ػػي كف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ

 IPSASsمػػف كجيػػة نظػػر الباحػػث تػػكفير معمكمػػات حػػكؿ مصػػادر كتكزيع ػات كاسػػتخدامات الم ػكارد

المالية لمكحدة الحككمية كحكؿ كيفية تمكيميا ألنشطتيا كتمبيتيا اللتزاماتيا كتعيػداتيا ككضػعيا المػالي

كالتغيػرات الحادثػػة عميػػو لتقيػػيـ أداء الكحػػدة بالنسػػبة لتكػػاليؼ الخدمػػة كالكفػػاءة كاإلنجػػازات األمػػر الػػذم

يكجػػب أف تػػكفر البيانػػات الماليػػة فػػي القطػػاع الع ػاـ كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ
 IPSASsمعمكمات كافية حكؿ األصػكؿ كااللت ازمػات كصػافي األصػكؿ/االلتزامات كاإليػرادات العامػة

كالمصػاريؼ العامػة كالتغيػرات فػي صػافي األصػكؿ/حقكؽ الممكيػة كالتػدفقات النقديػة فػي القطػاع العػػاـ
ككضػػعيا عبػػر اإلنترنػػت ككسػػاسؿ التكنكلكجيػػا الحديثػػة فػػي متنػػاكؿ يػػد المػكاطف بكصػػفو صػػاحب القػرار
في الحكـ عمييا مف خبلؿ السمطة التشريعية كالمجالس النيابية في النظـ الديمقراطية.
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فيما تتمثؿ البيانات المالية المراد اإلفصاح عنيا كفؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ
IPSASs

()2

ف ػػي ىيك ػػؿ المرك ػػز الم ػػالي لممنش ػػاة كالمع ػػامبلت الت ػػي تق ػػكـ بي ػػا بينم ػػا تتمث ػػؿ أى ػػدافيا

لؤلغراض العامة في تكفير معمكمات حكؿ المركز المالي كاألداء كالتدفقات النقدية الخاصة بالمنشاة
كالتػػي يسػػتفيد منيػػا قطػػاع كاسػػع مػػف المسػػتخدميف فػػي اتخػػاذ كتقيػػيـ الق ػ اررات المتعمقػػة ب ػ دارة كتكزيػػع

المكارد فشرعية أم نظاـ حاكـ تػزداد بمقػدار إذا مػا اسػتطاع أف يػكفر فرصػا متسػاكية أمػاـ المػكاطنيف
لممشػاركة فػي السػمطة ككػػذا فػي التػأثير عمػػى مختمػؼ البػرامج كالسياسػات الحككميػػة كلػف يػنجح النظػػاـ
في ذلؾ إال عف طريؽ تكفير القنكات المختمفة التي تمكف المكاطنيف عمى اختبلؼ فساتيـ مف التعبيػر

عف آراءىـ كمقترحاتيـ كمشكبلتيـ(.)2

كعميو ف ف جكىر أىداؼ صدكر معايير المحاسبة الدكلية في القطػاع العػاـ  IPSASsيتمثػؿ فػي

تكجػػو تقاريرىػػا لممسػػتخدـ العػػادم الػػذم ال يتػػكفر لػػو القػػدرة عمػػى الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات الماليػػة
الحككمية مف مصادرىا األصمية بطريقة مباشرة كسيما إذا ما اسػتخدمت كسػاسؿ التكنكلكجيػا العصػرية
في عممية اإلفصاح المالي ف ف األمر يزداد كفػاءة كفعاليػة فػي متابعػة الماليػة العامػة كتخطػيط كرقابػة

استخدامات المكازنة العامة مف خبلؿ االطبلع المباشر لممكاطف أك عبر ممثميو في المجالس النيابيػة

خبلؿ دكرتي اعتماد كمتابعة المكازنة العامة.

كقد ال تككف مككنات اإلفصاح المالي كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ IPSASs

مت ػكافرة فػػي الػػنظـ الماليػػة الحككميػػة التقميدي ػة حيػػث تقتصػػر الق ػكاسـ الماليػػة فػػي الػػنظـ التقميديػػة عمػػى

الحسػػاب الختػػامي لمدكلػػة مػػع مجمكعػػة متباينػػة مػػف الكشػػكؼ كالػػدفاتر اإلحصػػاسية المعػػدة عمػػى أسػػاس
النقػػد المحاسػػبي ممػػا يعنػػي أف تبنػػي معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsكالمبنيػػة
عمػى أسػاس االسػتحقاؽ يعتبػر قفػزة نكعيػة قػد يترتػب عمييػا العديػد مػف الم ازيػا التػي مػف أبرزىػا سػػيكلة
تخطػػيط كرقابػػة المػػاؿ العػػاـ فػػي ظػػؿ تماثمػػو مػػع الػػنظـ الماليػػة المعتمػػدة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ فػػي

قطاع األعماؿ كتبادؿ تجاربو كأدكاتو كالتي يعتبر اإلفصاح المالي اإللكتركني أحدثيا كأكثرىا أىمية.

وتختمؼ كجيات النظر بشأف مفيكـ اإلفصاح المالي كحدكده عف المعمكمات الكاجب تكافرىا فػي

القػ ػكاسـ المالي ػػة كى ػػذا االخ ػػتبلؼ ينب ػػع أساسػ ػان م ػػف اخ ػػتبلؼ مص ػػالح األطػ ػراؼ ذات العبلق ػػة بالكح ػػدة

المحاسػػبية فنظ ػرة الطػػرؼ المسػػسكؿ عػػف إعػػداد الق ػكاسـ الماليػػة بشػػأف مسػػتكل اإلفصػػاح قػػد ال تمتقػػي

بالضركرة مع نظرة مف يبدم أريػان فػي ىػذه البيانػات كال مػع نظػرة مػف يسػتخدميا مػف الشػراسح المختمفػة

لممستفيديف انخريف كما أنو قد ال تمتقي نظرة الطرفيف مع نظرة الجيػات الرقابيػة كاإلشػراقية كخبلصػة

( )1االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111 ,ِٞسظع ظثق ذمسٓ ص .71
( )7مثد م فٞظو ٍؽَد مالً " ,رٗز اىَ٘اؽِ ف ٜطْع اىعٞاظاخ اىااٍح فٍ ٜظس – رزاظح ف ٜااظاىٞة ٗاٟىٞواخ" ,انًغهةخانعهًٛةخ 
اهٛخانزغبزح عبيعخأظٕٛط ,ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞح ,اىادر اى٘اؼد ٗاىخَعُ٘ ,رٝعَثس  ,7111ص .118
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القكؿ ف ف اإلفصاح المالي اإللكتركني يعني نشر مخرجات النظاـ المحاسػبي عبػر اإلنترنػت كتحديػدا
عرض المعمكمات فقط كليس معالجتيا(.)1

كعمػػى ىػػذا يصػػعب تقػػديـ مفيػػكـ عػػاـ كمكحػػد لئلفصػػاح يتضػػمف معرفػػة مسػػتكل اإلفصػػاح الػػذم

يحقؽ لكؿ طرؼ مف ىذه األطراؼ رغباتػو الكاممػة فػي ىػذا المجػاؿ كاذا كػاف ىػذا األمػر ينطبػؽ عمػى
اإلفصػػاح المػػالي بشػػكؿ عػػاـ ف ػ ف ىػػذا األمػػر سػػكؼ يبػػدك أكثػػر تعقيػػدا كصػػعكبة حػػيف نسػػحبو عمػػى

اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي فػػي القطػػاع العػػاـ كالػػذم يتمثػػؿ فػػي عػػرض مخرجػػات النظػػاـ المػػالي فػػي
القطاع العاـ كمحتكاىا اإلعبلمي عمى شكؿ بنكد كمعمكمات كمية أك كصفية ,كطريقة إعداد كعػرض
ىذه البنػكد كأسػمكبيا كالمعمكمػات داخػؿ كػؿ قاسمػة ,فضػبل عػف السياسػات المحاسػبية التػي يػتـ إتباعيػا

في القياس لتحديد قيمة كؿ بند كذلؾ باستخداـ كساسؿ التقنية كالتكنكلكجيا الحديثة كخصكصػا الشػبكة

الدكلية اإلنترنػت لمسػاعدة مسػتخدمي ىػذه القػكاسـ فػي اتخػاذ القػ اررات المناسػبة كفػؽ مسػتكيات يحػددىا
القانكف كالتشريعات الساسدة.

كعميػػو يػػرل الباحػػث أف اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي عػػف البيانػػات الماليػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير

المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsمف حيث المستكل يندرج ضمف اإلفصاح الكافي كالذم
تككف بمكجبو القكاسـ المالية شاممة لممعمكمات البلزمة لمتعبير الصػادؽ كتمكػف مػف إعطػاء مسػتخدمي

ىذه القكاسـ صػكرة كاضػحة كصػحيحة عػف الكحػدة المحاسػبية المفصػحة كمػف حيػث النػكع فيػك األقػرب
لئلفص ػػاح الم ػػالي الش ػػامؿ بم ػػا تقتض ػػيو مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsم ػػف
مخرجات متمثمة في القكاسـ المالية الرسيسية كممحقاتيا باإلضافة إلى تقػارير جيػات التػدقيؽ التشػريعية
كالرقابية عمى غرار تقرير مدقؽ الحسابات المستقؿ في القطاع الخػاص كالتػي تعطػي التقػارير الماليػة

المعركضة صفة العدالة في العرض كالتمثيؿ الصادؽ لمكاقع.

ً
راتعا  :يذي زلافهح اإلفظاذ ادلايل اإلنكرتوٍَ وفك يعاَري احملاسثح انذونُنح يف انمطناع
انعاو  IPSASsعهً اخلظائض انُىعُح نهًعهىياخ:

يػػرل الباحػػث أف اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ

ينسجـ مع األىداؼ العامة لنظرية المحاسبة كيحقؽ الخصاسص النكعيػة لممعمكمػات ,كيمكػف اسػتنتاج

ذلؾ مف خبلؿ مناقشة ما يمي(:)2

( )2إف سػػرعة تكصػػيؿ نتػػاسج األعمػػاؿ (مػػف البيانػػات التػػي تحتكييػػا التقػػارير كالق ػكاسـ الماليػػة) سػػكؼ
يؤدم إلى تحقيؽ فاسدة أكبر منيا لمجيات التي تسػتخدميا فػي اتخػاذ القػ اررات المختمفػة المتعمقػة
بالكحدة االقتصادية المعنية كىك مػا يسػاىـ فػي تحقيػؽ خاصػية المبلءمػة لممعمكمػات المحاسػبية
( )1زٝثاش ٍؽَد ؼعٍ ِٞؽَدٍ ,سظع ظثق ذمسٓ ,7113 ,ص.713
( )7شٝار ٕا ٌ اىعقا ٗفخسُٗ ٍسظع ظثق ذمسٓ ,ص -ص .11-11
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مػػف خػػبلؿ تػػكفير المعمكمػػات ضػػمف التكقيػػت المناسػػب كبػػدكف أم تػػأخير يمكػػف أف ينػػتج عػػف

عممية النقؿ كالتكصيؿ.

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

( )3إمكانيػػة تحقيػػؽ التغذيػػة العكسػػية بصػػكرة فكريػػة حيػػث أف االتصػػاؿ عبػػر شػػبكة اإلنترنػػت سػػكؼ
يسػػاىـ فػػي تػػأميف االتصػػاؿ الس ػريع مػػف قبػػؿ الجيػػات المسػػتخدمة كمعرفػػة ردكد أفعاليػػا كنتػػاسج

ق ارراتيػػا المتخػػذة فػػي ضػػكء البيانػػات كالمعمكمػػات التػػي تكفرىػػا التقػػارير كالق ػكاسـ الماليػػة المنشػػكرة
عمى الشبكة.

( )4تسييؿ إجراء المقارنات بيف البيانات التي تحتكييا التقارير كالقكاسـ المالية المنشكرة عمى الشبكة
سػ ػكاء بالبيان ػػات المت ػػكفرة لس ػػنكات س ػػابقة ع ػػف الكح ػػدة االقتص ػػادية أك بالبيان ػػات الت ػػي تحتكيي ػػا
التقارير كالقكاسـ المالية المنشكرة عمى الشبكة لكحدات اقتصادية أخرل لػنفس الفتػرة الزمنيػة كىػك

مػ ػػا يحقػ ػػؽ خاصػ ػػية القابميػ ػػة لممقارنػ ػػة كفيمػ ػػا يمػ ػػي الشػ ػػكؿ التػ ػػالي يكضػ ػػح الخصػ ػػاسص النكعيػ ػػة
لممعمكمات المحاسبية كدرجة االستفادة منيا.

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

االلكتركني بدرجة اعمى منو في االفصاح المالي التقميدم.
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ادلثسث انثانث

إعذاد وعرع انمىائى ادلانُح وفك يعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو IPSASs

دتهُذ.

لقػػد حظػػي مكضػػكع االتجػػاه نحػػك البلمركزيػػة الماليػػة فػػي إدارة كحػػدات الحكػػـ المحمػػي باىتمػػاـ

كاضػػح خػػبلؿ العقػػكد األربعػػة الماضػػية س ػكاء مػػف جانػػب المسػػسكليف الحكػػكمييف أك الممارسػػيف فػػي

المؤسس ػػات الدكلي ػػة المانح ػػة أك الب ػػاحثيف كاألك ػػاديمييف ف ػػي مج ػػاؿ العم ػػكـ السياس ػػية كاالقتص ػػادية

كالمالي ػػة

()2

كاف التعام ػػؿ م ػػع المتغيػ ػرات الت ػػي تح ػػدث عم ػػى المس ػػتكل المحم ػػى كاإلقميم ػػي كالع ػػالمي

يتطمب ضركرة إحداث تغييرات جذرية في أسمكب اإلدارة المالية في القطػاع العػاـ ككيفيػة عرضػيا
كتقديميا لمجميكر كىذا يستمزـ تبنى أساليب إفصاح حديثة تتبلءـ كالتغيرات التي يمر بيا القطػاع

العػاـ فاألسػػاليب كالكسػػاسؿ التقميديػػة لئلفصػاح المػػالي فػػي القطػػاع العػػاـ لػـ تعػػد قػػادرة عمػػى التعامػػؿ

مع التطكرات التقنية الحديثة.

كعميو سكؼ يتناكؿ الباحث أشكاؿ كمحتكل اإلفصاح المالي اإللكتركني المنشكد كفؽ معايير

المحاسبة الدكلية في القطػاع العػاـ كسػكؼ يرفػؽ ضػمف مبلحػؽ البحػث نمػاذج كتصػكرات ألشػكاؿ
القكاسـ المالية المتكقعة كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ .IPSASs

ً

أوال :يعاَري احملاسثح انذونُنح يف انمطناع انعناو  IPSASsوعاللتهنا تكنم ينٍ

يعاَري احملاسثح انذونُح  IASsويعاَري إعذاد انتمارَر ادلانُح انذونُح .IFRSs
سػػكؼ يقػػكـ الباحػػث بتكضػػيح الم ػراد بمعػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ IPSASs

كباسػػتعراض عبلقتيػػا بكػػؿ مػػف معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة  IASsكمعػػايير إعػػداد التقػػارير الماليػػة

الدكلية  IFRSsعمى النحك التالي:

 -1ياهُح يعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو :IPSASs

يشير مصطمح معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsإلى مجمكعػة المعػايير

الصادرة عف مجمس معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASBبغرض اسػتخداميا فػي
إعداد البيانات المالية مف قبؿ القطاع العاـ عمى مستكل العالـ ,كقد صدرت جميعيػا عمػى أسػاس

االستحقاؽ باستثناء معيار كاحد عمى أساس النقد

()2

كقػد اسػتندت المعػايير المصػدرة عمػى أسػاس

( )1خاىد شمسٝا أٍو " ,ِٞاىالٍسمصٝوح اىَاىٞوح مَودخو ىيرَْٞوح فوٍ ٜظوس :اىَرطيثواخ ٗإ وناىٞاخ اىرطثٞوق" يغهةخانُٓةةخ اهٛةخاالتزاةبد
ٔانعهٕوانعٛبظٛخ ,اىَعيد اىعاتي  ,اىادر ااٗه ,ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞحْٝ ,اٝس  ,7118ص .77
( )7االذؽووار اىوودٗى ٜىيَؽاظووث " ,ِٞيعةةبٛٚسانًؾبظةةجخاندٔنٛةةخ ةةٙاناعةةبلانعةةبو,اصةةداز  ,"2175ذسظَووح اىَعَووع اىاستوو ٜىيَؽاظووثِٞ
اىقاّّ٘.7111 ,ِٞٞ

38

انفظم األول :اجتاهاخ انعرع واإلفظاذ ادلايل احلذَثح يف انمطاع انعاو

االسػػتحقاؽ عمػػى المعػػايير الدكليػػة إلعػػداد التقػػارير الماليػػة  IFRSsالصػػادرة عػػف مجمػػس معػػايير

المحاسبة الدكلية .)2(IASB

كجاءت شاممة لمعالجة كافة القضايا المحاسبية المتعمقػة بػالعرض كاإلفصػاح كالمػذاف يشػكبلف

قاعدة اإلببلغ المالي مف خبلؿ التقارير المالية التي تصدر عف األنظمة المحاسبية التي تطبقيا.

كاف تبن ػػي الحككم ػػات كاألنظم ػػة لي ػػا م ػػف ش ػػأنو أف يمكني ػػا م ػػف ت ػػكفير بيان ػػات متس ػػقة كقابم ػػة

لممقارنة لمنشػ ت

لممقارنة.

()2

القطػاع العػاـ عمػى مسػتكل العػالـ كاالرتقػاء بجػكدة المعمكمػات الماليػة كقابميتيػا

كيشػػار إلػػى أف معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsال تطبػػؽ عمػػى منشػ ت

األعماؿ الحككمية اليادفة لمربح فيي مصممة لتغطية األنشطة الحككمية غير اليادفة لمربح بينمػا

يطبؽ في منش ت األعماؿ الحككمية المعايير الدكلية لمتقارير المالية .)3(IFRSs

كبمػػا أف معظػػـ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsكالمعػػدة عمػػى أسػػاس

االسػػتحقاؽ مبنيػػة عمػػى معػػايير إعػػداد التقػػارير الماليػػة الدكليػػة  IFRSsأك مشػػتقة منيػػا فػ ف لإطػػار
مجمس معايير المحاسبة الدكلية إلعداد كعرض البيانات الماليػةل يعػد مرجعػا ذك صػمة لمسػتخدمي
معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػػػة فػ ػػي القطػػػاع العػ ػػاـ

()4

ممػ ػػا يعنػ ػػي أن ػػو باإلمكػ ػػاف االس ػػتفادة مػ ػػف نتػ ػػاسج

كخبلصات البحكث كالد ارسػات المتعمقػة بمعػايير المحاسػبة الدكليػة  IASsكمعػايير إعػداد التقػارير

المالية  IFRSsكامكانية استنساخ تجارييا كتطكراتيا بما ال يتعارض مع فمسفة القطاع العاـ.
 -2حتهُم انعاللح تني يعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو  IPSASsويعاَري
احملاسثح انذونُح  IASsويعاَري إعذاد انتمارَر ادلانُح انذونُح .IFRSs

تػ ػػـ كضػ ػػع معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػ ػػة فػ ػػي القطػ ػػاع العػ ػػاـ  IPSASsباالسػ ػػتناد عمػ ػػى أسػ ػػاس

االس ػػتحقاؽ بش ػػكؿ رسيس ػػي كيض ػػع مجم ػػس مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ مع ػػاييره
المعتمػػدة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ باالسػػتناد إلػػى معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة  IASsومعػػايير إعػػداد

التقارير المالية الدكلية  IFRSsحيث يتـ مقاربتيا معيػا مػف خػبلؿ تعػديميا لتناسػب سػياؽ القطػاع
العاـ حيث يككف ذلؾ مناسبا كعند القياـ بتمؾ العممية يحاكؿ مجمس معايير المحاسبة الدكليػة فػي

القطاع العاـ أف يحافظ ما أمكف عمى المعالجة المحاسبية كالنص األصمي لمعايير إعداد التقارير
المالية الدكلية  IFRSsإال إذا كاف ىناؾ مسألة ىامة ذات صمة بالقطاع العاـ تبػرر الخػركج عػف

( )1اىَعَع اىاست ٜىيَؽاظث ِٞاىقاٍّّ٘ ,7113 ,ِٞٞسظع ظثق ذمسٓ.
( )7االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111 ,ِٞسظع ظثق ذمسٓ ,ص .71
( )7االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ,7111 ,ِٞسظع ظاتق  ,ص .14
( )4االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ,7111 ,ِٞسظع ظاتق  ,ص .18
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ىذه المعايير مع تناكليػا بشػكؿ إضػافي معالجػات لقضػايا إعػداد التقػارير الماليػة فػي القطػاع العػاـ

التي لـ يتـ التطرؽ لمثميا في معايير إعداد التقارير المالية .)2( IFRSs

كقػػد صػػدر عػػف مجمػػس معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة  IASBفػػي سػػبيؿ ذلػػؾ  42معيػػا ار يطمػػؽ

عمييػػا معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة  IASsكقػػد ألغػػي العديػػد منيػػا كق ػد قػػاـ المجمػػس مػػف جيػػة أخػػرل

ب صػػدار مع ػايير جديػػدة بديمػػة أطمػػؽ عمييػػا اسػػـ معػػايير إعػػداد التقػػارير الماليػػة الدكليػػة IFRSs
باإلضافة إلى مجمكعة معايير إعداد التقػارير الماليػة الدكليػة لمشػركات صػغيرة كمتكسػطة الحجػـ
.)2(IFRS for SMEs

كقد قاـ الباحػث بعقػد مقارنػة لمعػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsثبػت مػف

خبللي ػػا أف معظ ػػـ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsكالمع ػػدة عم ػػى أس ػػاس
االسػػتحقاؽ جػػاءت مبنيػػة عمػػى معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة  IASsأك معػػايير إعػػداد التقػػارير الماليػػة

الدكلية  IFRSsأك مستكحاة منيما(.)3

كىنا يرل الباحث أف مجرد قرار تبني أساس االستحقاؽ فػي اإلثبػات المحاسػبي كفػؽ معػايير

المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsكح ػػده غي ػػر ك ػػاؼ لتخط ػػيط كرقاب ػػة اس ػػتخدامات

المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة بػػؿ يحتػػاج لخطػكات عمميػػة تتعمػػؽ بتييسػػة الييكميػػة العامػػة لمػػدكاسر الحككميػػة

المعنية كاف تنفيذ إصبلحات المكازنة كتبني أساس االستحقاؽ ال يكجد لديو إال القميؿ مف األىميػة

ف ػػي حػ ػػاؿ غيػ ػػاب اإلصػػػبلح اإلدارم كىنػ ػػا يشػػػار إل ػػى أف األس ػػاس المس ػػتخدـ فػ ػػي القط ػػاع العػ ػػاـ
الفمسطيني ىك األساس النقدم(.)4

ً
ثاَُنا :أغننراع إعننذاد انثُاَنناخ ادلانُننح وفننك يعنناَري احملاسننثح انذونُننح يف انمطنناع
انعاو.IPSASs.

بشػػكؿ عػػاـ تيػػدؼ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsإلػػى تحسػػيف نكعيػػة

التقػارير الماليػة المقدمػة مػف قبػؿ القطػاع العػاـ بيػدؼ الكصػكؿ إلػى قػ اررات تقيػيـ أفضػؿ كأبمػغ فػػي
تخصيص المكارد المقدمة مف الحككمات
حيػ ػػث أنيػ ػػا تسػ ػػتيدؼ

()2

()5

كبالتالي زيادة الشفافية كالمكثكقية.

تػ ػػكفير معمكمػ ػػات حػ ػػكؿ المركػ ػػز المػ ػػالي كاألداء كالتػ ػػدفقات الخاصػ ػػة

بالمنشػػأة كالتػػي تسػػتخدـ فػػي نطػػاؽ كاسػػع مػػف قبػػؿ المسػػتخدميف فػػي اتخػػاذ كتقيػػيـ القػ اررات المتعمقػػة
( )1ىَصٝد ٍِ اىراظٞو َٝنِ اىسظ٘ع إى:ٚ

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.
( )7ظوَٞس اىسٝشواّ " ,ٜيؾبضةسحثعُةٕاٌياديةخ ةٙيعةةبٛٚسانًؾبظةجخاندٔنٛةخ "  ,ظَاٞوح اىَؽاظوث ِٞاىقواّّ٘ ِٞفو ٜظوو٘زٝا -11-12 ,
 , 7111ص ٍ ,7عرسظع ٍِ. http://www.asca.sy/download/PDF/Seminars/Lecture2011 -1-9.pdf :
(ٍ )7دزظح ػَِ ٍالؼق اىثؽس.
( )4زأفد ؼعٍ ِٞطٞس " ,انًؾبظجخانؾكٕيٛخ " ٍ ,نرثح ففاق  ,فيعط ,7114 , ِٞص.42
( )1اىَعَع اىاست ٜىيَؽاظث ِٞاىقاٍّّ٘ ,7113 ,ِٞٞسظع ظثق ذمسٓ.
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بتكزيع المكارد كممارسة الدكر التخطيطي التنبػؤم كالرقػابي مػف خػبلؿ تبيػيف مػا إذا كانػت عمميػات

الحصكؿ عمى المكارد المالية كاستخداماتيا قد تمػت كفقػا لممكازنػة المعتمػدة قانكنػا أـ ال؟ مػف جيػة
كمف جية أخرل التأكد مف استيفاء عمميات الحصكؿ عمى المكارد المالية كاستخداماتيا قد تـ كفقا

لممتطمبات القانكنية كالتشريعية مف عدمو.

كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تكفير مجمكعة مف المعمكمات المالية كفؽ ما يمي:

أ -تكفير معمكمات حكؿ مصادر كتكزيع كاستخدامات المكارد المالية.

ب -تكفير معمكمات حكؿ كيفية تمكيؿ المنشأة ألنشطتيا كتمبيتيا لمتطمباتيا النقدية.
ج -ت ػػكفير معمكم ػػات مفي ػػدة ف ػػي تقي ػػيـ ق ػػدرة المنش ػػأة عم ػػى تمكي ػػؿ أنش ػػطتيا كتمبي ػػة التزاماتي ػػا
كتعيداتيا المالية.

د -تكفير معمكمات حكؿ الكضع المالي لممنشأة كالتغيرات فييا.
ق -ت ػػكفير معمكم ػػات كمي ػػة مفي ػػدة ف ػػي تقي ػػيـ أداء المنش ػػاة بالنس ػػبة لتك ػػاليؼ الخدم ػػة كالكف ػػاءة
كاإلنجازات.

ً
ثانثا :االعتثاراخ انكهُح إلعذاد انثُاَاخ ادلانُنح وفنك يعناَري احملاسنثح انذونُنح يف
انمطاع انعاو .IPSASs

ىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف االعتبػػارات العامػػة الكاجػػب مراعاتيػػا عنػػد إعػػداد كعػػرض البيانػػات الماليػػة

ذات األغ ػراض العامػػة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsكالتػػي تطػػرؽ
إلييا معيار عرض البيانات المالية رقـ  IPSAS1كىي عمى النحك التالي(:)9

 العاارض العااادل واالمتثااال لمعااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام  :IPSASsكالػػذميعن ػػي أف تمث ػػؿ آث ػػار المع ػػامبلت كاألح ػػداث كالظ ػػركؼ األخ ػػرل بش ػػكؿ ع ػػادؿ كص ػػحيح كفق ػػا

لمعػ ػػايير االعت ػ ػراؼ باألصػ ػػكؿ كااللت ازمػ ػػات كاإلي ػ ػرادات كالمصػ ػػركفات المبنيػ ػػة عمػ ػػى معػ ػػايير
المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsكالػذم يسػتكجب تقػديـ إفصػاحات إضػافية عنػد

الضػػركرة كيتكجػػب عمػػى المنشػػأة تقػػديـ بيػػاف صػريح ككاضػػح عػػف ىػػذا االمتثػػاؿ فػػي إيضػػاحات

البيانات المالية.

 استمرارية المنشأة :يستكجب االمتثاؿ لمعايير المحاسبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ IPSASsبػػأف يػػتـ إج ػراء تقيػػيـ لمتأكػػد مػػف مػػدل ق ػػدرة المنشػػاة عمػػى االسػػتمرار فػػي عمميػػا عنػػد إع ػػداد

البيانات المالية – التي تعد عمى فرضية استم اررية المنشأة  -كفي حاؿ كجكد مؤشرات كبيرة
لحالػػة عػػدـ تأكػػد كشػػؾ حػػكؿ مػػدل قػػدرة المنشػػاة عمػػى االسػػتمرار يتكجػػب اإلفصػػاح عػػف ذلػػؾ
( )1االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111 ,ِٞسظع ظثق ذمسٓ ,ص .77
( )7االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111 ,ِٞسظع ظثق ذمسٓ ,ص-ص .47-78
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كفػػي حػػاؿ عػػدـ إعػػداد البيانػػات الماليػػة عمػػى أسػػاس االسػػتم اررية يجػػب اإلفصػػاح عػػف ذلػػؾ مػػع

ذكر األساس المستخدـ في إعػداد البيانػات الماليػة كسػبب عػدـ اعتبػار المنشػأة منشػاة مسػتمرة
كاف تحدي ػػد م ػػا إذا كان ػػت فرض ػػية المنش ػػاة المس ػػتمرة مناس ػػبة يتعم ػػؽ بش ػػكؿ رسيس ػػي بالمنشػ ػ ت
الفرعية كليس بالحككمة ككؿ كبالنسبة لممنش ت الفرعية ف ف األشخاص المسػسكليف عػف إعػداد

البيانػات الماليػة قػد يحتػاجكف أثنػػاء تقيػيميـ مػا إذا كػاف أسػػاس اسػتم اررية المنشػأة صػحيح إلػػى
األخػػذ باالعتبػػار سمسػػمة كاسػػعة مػػف العكامػػؿ المتعمقػػة بػػاألداء الحػػالي كالمتكقػػع ككػػذلؾ إعػػادة

الييكمػ ػػة المحتممػ ػػة لمكحػ ػػدات التنظيميػ ػػة كتقػ ػػديرات اإلي ػ ػرادات أك احتمػ ػػاؿ اسػ ػػتم اررية التمكيػ ػػؿ
الحك ػػكمي باإلض ػػافة إل ػػى المص ػػادر الممكن ػػة لمتمكي ػػؿ الب ػػديؿ قبػ ػؿ أف يص ػػبح م ػػف المناس ػػب
استنتاج أف فرضية استم اررية المنشاة مناسبة.

 اتساق العرض :يجب اإلبقاء عمى عرض كتصنيؼ البيانػات الماليػة مػف فتػرة إلػى الفتػرة التػيتمييا كيستثنى مف ذلؾ حاالت التحكؿ باتجػاه سياسػات محاسػبية جديػدة قػد يػؤدم إلػى عػرض
أك تصػػنيؼ أكثػػر مبلسمػػة بالبيانػػات الماليػػة أك الحالػػة التػػي يتطمػػب فييػػا معيػػار محاسػػبة دكلػػي
جدي ػػد ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ ى ػػذا التح ػػكؿ كبالت ػػالي فػ ػ ف المنش ػػأة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ كف ػػؽ مع ػػايير

المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsتحػػافظ عمػػى اتسػػاؽ العػػرض كال تغيػػر عػػرض
بياناتيػػا إال فػػي حػػاؿ أتػػاح العػػرض الجديػػد معمكمػػات أكثػػر مكثكقيػػة كأكثػػر مبلءمػػة لمسػػتخدمي
البيانػػات الماليػػة كمػػف المحتمػػؿ أف يسػػتمر الييكػػؿ المػػنقح بحيػػث ال يػػتـ تفػػكيض قابميػػة القػكاسـ

المالية لممقارنة.

 الماديااة والتجميااع :تنػػتج البيانػػات الماليػػة مػػف معالجػػة أعػػداد كبيػرة مػػف األحػػداث كالمعػػامبلتالمالية المنظمة حيث يتـ تجميعيا كتصنيفيا حسب طبيعتيا ككظيفتيا كمف ثـ عرضيا بشكؿ
مصػػنؼ كمختصػػر عمػػى شػػكؿ بنػػكد فػػي صػػدر بيػػاف األداء المػػالي ك كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة

الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsي ػػتـ عػػرض كػػؿ فسػػة ىام ػػة مػػف البنػػكد المتماثمػػة بش ػػكؿ
منفص ػػؿ ف ػػي البيان ػػات المالي ػػة أم ػػا البن ػػكد الت ػػي تختم ػػؼ طبيعتي ػػا أك كظيفتي ػػا فتع ػػرض بش ػػكؿ

منفصؿ ما لـ تكف غير ىامػة كاذا كػاف أحػد البنػكد غيػر ميػـ نسػبيا فمػف الممكػف تجميعػو مػع
بنكد أخرل في كؿ مف صدر البيانات المالية أك في اإليضاحات كالبند الخطي الذم ال يعتبر

ماديػػا بشػػكؿ كػػاؼ بحيػػث يتطمػػب عرضػػا منفصػػبل فػػي صػػدر البيانػػات الماليػػة يمكػػف أف يكػػكف
ماديا بشكؿ كاؼ ليتـ عرضيا بشكؿ منفصؿ في اإليضاحات.

 عدم المقاصة بين البنود :يجب عػرض األصػكؿ كااللت ازمػات كاإليػرادات كالمصػركفات بشػكؿمنفصػػؿ حيػػث أف إج ػراء المقاصػػة بينيػػا قػػد يحػػد مػػف قػػدرة المسػػتخدميف عمػػى فيػػـ المعػػامبلت
كاألحػػداث الماليػػة كالظػػركؼ التػػي كقعػػت بيػػا كتقيػيـ التػػدفقات النقديػػة المسػػتقبمية ككفقػػا لمعيػػار

عػػرض البيانػػات الماليػػة رقػػـ  IPSAS1يمنػػع إج ػراء مقاصػػة لؤلصػػكؿ كااللت ازمػػات كاإلي ػرادات
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كالمصػػركفات إال إذا كانػػت المقاصػػة مسػػمكحا بيػػا مػػف قبػػؿ معيػػار محاسػػبة دكلػػي آخػػر فػػي

القطاع العاـ.

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

السردية التي تكفرىا البيانات المالية لمفترة أك الفترات السػابقة مناسػبة فػي الفتػرة الحاليػة

()0

كاف

تعزيػػز قابميػػة المعمكمػػات الماليػة لممقارنػػة بػػيف الفتػرات يسػػاعد المسػػتخدميف فػػي اتخػػاذ القػ اررات
كتقييميا مف خبلؿ السماح بتقييـ االتجاىات في المعمكمات المالية ألغراض التنبؤ.

 اإلفصااااح فاااي الييكااال والمحتاااو  :يقتضػػي معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي فػػي القطػػاع العػػاـ رق ػػـ IPSAS1المكسػػكـ بعػػرض البيانػػات الماليػػة إج ػراء إفصػػاحات محػػددة فػػي مػػتف بيػػاف المركػػز
المالي كبياف األداء المالي كبياف صافي األصكؿ /حقػكؽ الممكيػة كمػا يقتضػي اإلفصػاح عػف

بنػػكد أخػػرل فػػي مػػتف البيانػػات أك المبلحظػػات فػػي حػػيف يػػنص معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي فػػي

القطاع العاـ رقـ  IPSAS2عمى متطمبات عرض بياف التدفقات النقدية.

 فترة تقديم التقارير :يجب عرض البيانات المالية كؿ سنة عمى األقؿ كعندما يتـ تغيير تاريختقارير المنشأة بحيث تعرض التقارير عف فتػرة ماليػة أطػكؿ أك أقصػر مػف سػنة كاحػدة يتكجػب
عمى المنشأة أف تفصح عػف الفتػرة التػي تغطييػا بالتحديػد كأسػباب إفصػاحيا بيػذه الطريقػة مػع

العمـ بأنو في ىذه الحالة تفقد البيانات المالية قػدرتيا تمبيػة خاصػية المقارنػة كيػرل الباحػث أف
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.

 التوقيااات المناساااب :تق ػؿ فاسػػدة البيانػػات الماليػػة إذا لػػـ تكػػف متػػكفرة لممسػػتخدميف خػػبلؿ فت ػرةمعقكلػػة تعقػػب تػػاريخ التقريػػر كيجػػب أف تكػػكف المنشػػأة فػػي كضػػع يتػػيح ليػػا إصػػدار بياناتيػػا
الماليػػة خػػبلؿ سػػتة أشػػير مػػف تػػاريخ التقريػػر كيػػرل الباحػػث أف ىػػذا األمػػر يتطمػػب تػػكفير بيسػػة
تنفيذية مناسبة تحد مف البيركقراطية المعطمة كتصدر التشريعات كاألنظمة التنفيذية المناسبة.

ً
راتعا :احملتىي ادلعهىياتٍ ن هثُاَاخ ادلانُح يف انمطناع انعناو وفنك يعناَري احملاسنثح
انذونُح يف انمطاع انعاو .IPSASs

تتككف البيانات المالية كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsمف كػؿ مػف

القػكاسـ 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
( )1ىَصٝد ٍِ اىراظٞوَٝ ,نِ اىسظ٘ع ىَاٞاز زقٌ  IPSAS3اىَ٘ظً٘ تـ " انعٛبظبدانًؾبظةجٛخ انزيٛةساد ةٙانزاةدٚسادانًؾبظةجٛخ
ٔا لعب "
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البيانػػات الماليػػة يكضػػح فيػػو مػػدل االلت ػزاـ بالمبػػالغ المقػػدرة فػػي المكازنػػة كنتيجػػة أداءه حياليػػا مػػف
عجز أك فاسض مع تكضيح أسباب كمبررات الخمؿ إف كجد(.)1

فقػد يتمثػػؿ الخمػػؿ فػػي الصػػرؼ بتجػػاكز المخصصػػات أك تكبػػد نفقػػات دكف تخصػػيص أك بػػدكف

تفكيض حينسذ يتكجب اإلفصػاح عػف ذلػؾ كمػف الممكػف إدراج التفاصػيؿ فػي حاشػية البنػد صػاحب
العبلقة في البيانات المالية كمبلحظات القكاسـ المالية.

وبالتااالي يمكاان اسااتعراض مكونااات البيانااات الماليااة وفااق معااايير المحاساابة الدوليااة فااي

القطاع العام  IPSASsعمى النحو التالي(:)2
 قاسمة المركز المالي. -قاسمة األداء المالي.

 قاسمة التغيرات في صافي األصكؿ  /االلتزامات. -قاسمة التدفؽ النقدم.

 -بياف مقارنة أداء المكازنة العامة.

 مبلحظات كايضاحات القكاسـ المالية.كيشػ ػػير الباحػ ػػث ىنػ ػػا إلػ ػػى أف البيانػ ػػات الماليػ ػػة السػ ػػابقة قػ ػػد تػ ػػرد بمسػ ػػميات متنكعػ ػػة ضػ ػػمف

االختصاص كغيره حيث يمكف اإلشارة لبياف المركػز المػالي أيضػا عمػى أنػو الميزانيػة العمكميػة أك

بي ػ ػػاف األصػػ ػػكؿ كااللت ازم ػ ػػات ,أمػػ ػػا بي ػ ػػاف األداء المػػ ػػالي ف ػ ػػيمكف اإلش ػ ػػارة إلي ػ ػػو ببي ػ ػػاف اإلي ػ ػ ػرادات
كالمصركفات أك بياف الدخؿ أك بياف حساب التشغيؿ أك بياف األرباح كالخساسر(.)3

 .0إعاااداد وعااارض قائماااة المركاااز الماااالي وفاااق معاااايير المحاسااابة الدولياااة فاااي القطااااع العاااام
.IPSASs

يجب عمى المنشػأة أف تقسػـ األصػكؿ كااللت ازمػات مػف حيػث درجػة التػداكؿ كفسػات عمػى شػكؿ

أص ػػكؿ متداكل ػػة كأخ ػػرل أص ػػكؿ غي ػػر متداكل ػػة كالت ازم ػػات متداكل ػػة كأخ ػػرل الت ازم ػػات غي ػػر متداكل ػػة
منفصمة في صدر القكاسـ المالية إال إذا كاف العرض عمػى أسػاس السػيكلة يقػدـ معمكمػات مكثكقيػة

كأكثر مبلسمة كفي حيف تطبيؽ ىػذا االسػتثناء يػتـ عػرض جميػع األصػكؿ كااللت ازمػات عمػى نطػاؽ
كاسع حسب ترتيب السيكلة.
( )1قاً اىثاؼس تئرزاض َّاذض ذ٘ػٞؽٞح ا ناه اىق٘امٌ اىَاىٞح ػَِ ٍالؼق اىثؽس.
( )7االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111 ,ِٞسظع ظثق ذمسٓ ,ص .74
7
( ) ىَصٝد ٍِ اىراظٞو َٝنِ االؽالع مي ٚاطدازاخ ىعْح ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح ف ٜاىقطاع اىااً ٍِ خاله اىظاؽح اىسظَٞح ىٖا ٕٜٗ
ٗ /https://www.ipsasb.org :اىرٝ ٜعس ٛ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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 المحتو المعموماتي لقائمة المركز المالي:
يجػػب أف يشػػتمؿ بيػػاف المركػػز المػػالي عمػػى المعمكمػػات الماليػػة التاليػػة كحػػد أدنػػى كالتػػي يػػتـ

عرضيا عمى شكؿ بنكد كمجاميع فرعية إذا لزـ األمر مزيد مف اإلفصاح:
 الممتمكات كالمصانع كالمعدات. -العقارات االستثمارية.

 األصكؿ غير المممكسة. -األصكؿ المادية.

 االستثمارات التي تمت محاسبتيا باستخداـ أسمكب حقكؽ الممكية. -المخزكف.

 المستردات مف المعامبلت غير المتعمقة بالصرؼ كالضراسب كالحكاالت. الذمـ المدينة بمكجب معامبلت الصرؼ. -الضراسب كالحكاالت مستحقة الدفع.

 الذمـ الداسنة بمكجب معامبلت الصرؼ. -المخصصات.

 -االلتزامات المالية.

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

 .9إعاااداد وعااارض قائماااة األداء الماااالي وفاااق معاااايير المحاسااابة الدولياااة فاااي القطااااع العاااام
.IPSASs

تيػػدؼ قاسمػػة األداء المػػالي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsإلػػى
بيػػاف كتحديػػد مصػػادر التػػدفقات النقديػػة كالبنػػكد التػػي تػػـ اإلنفػػاؽ عمييػػا خػػبلؿ فتػرة التقريػػر كرصػػيد

التقرير في نياية الفترة ,بحيث يتـ عرض جميع بنػكد اإليػرادات كالمصػركفات المعتػرؼ بيػا خػبلؿ

فترة معينة لمكصكؿ إلى النتيجة النياسية مف فاسض أك عجز ما لـ ينص معيار محاسب دكلي في
القطاع العاـ آخر مثؿ معيار  IPSAS3الذم نص عمى استثناء نتيجة حالتي تصػحيح األخطػاء
كأثػػر التغي ػرات فػػي السياسػػات المحاسػػبية ككػػذلؾ مػػا تناكلػػو معيػػار رقػػـ  IPSAS17الػػذم يسػػتثني

األربػػاح كالخسػػاسر الناتجػػة عػػف تحكيػػؿ عمػػبلت أجنبيػػة تمػػؾ الناجمػػة عػػف إعػػادة قيػػاس األصػػكؿ

المالية المتكفرة برسـ البيع.
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المحتو المعموماتي لقائمة األداء المالي:
يجػػب أف يشػػتمؿ صػػدر قاسمػػة األداء المػػالي فػػي إطػػار معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع

العاـ  IPSASsعمى مجمكعة بنكد تعرض المبالغ التالية بحد أدنى يػتـ عرضػيا عمػى شػكؿ بنػكد
كمجاميع فرعية إذا لزـ األمر مزيد مف اإلفصاح:
 -اإليرادات.

 تكاليؼ التمكيؿ. حصة صػافي الفػاسض أك العجػز لمشػركات الزمنيػة كالمشػاريع المشػتركة التػي تمػت محاسػبتياباستخداـ أسمكب حقكؽ الممكية.

 ربػػح أك خسػػارة مػػا قبػؿ الضػريبة المعتػػرؼ بيػػا عػػف التصػػرؼ باألصػػكؿ أك تسػػكية االلت ازمػػاتالمنسكبة إلى العمميات المتكقعة.

 -الفاسض أك العجز.

كىنػػا تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف معيػػار رقػػـ  2قػػد نػػص عمػػى كجػػكب أف تعػػرض المنشػػأة إمػػا فػػي

ص ػ ػػدر بي ػ ػػاف األداء الم ػ ػػالي أك ف ػ ػػي اإليض ػ ػػاحات تص ػ ػػنيفا فرعي ػ ػػا إلجم ػ ػػالي اإليػ ػ ػرادات كاجم ػ ػػالي

المصركفات بطريقة تتناسب مع عمميات المنشأة.

 .3إعداد وعرض قائمة التغيرات في صافي األصول  /االلتزامات وفق معايير المحاسبة الدولية
في القطاع العام .IPSASs

يمثػؿ التغيػػر الكمػػي فػػي صػػافي األصػػكؿ  /االلت ازمػات إجمػػالي صػػافي الفػػاسض  /العجػػز لمفتػرة

خػ ػػبلؿ فت ػ ػرة إعػ ػػادة عػ ػػرض مجمػػػكع مبػ ػػالغ الفػ ػػاسض أك العجػ ػػز لمفت ػ ػرة كي ػػتـ االعت ػ ػراؼ بػ ػػاإليرادات
كالمصػػاريؼ األخػػرل بشػػكؿ مباشػػر كتغيػرات فػػي صػػافي األصػػكؿ  /االلت ازمػػات مػػع أيػػة مسػػاىمات

مف قبؿ الكحدات الحككمية كتكزيعات الكحدات بصفتيـ مبلؾ.

 المحتو المعموماتي لقائمة التغيرات في صافي األصول  /االلتزامات:

يجب أف تعرض قاسمة التغيرات في صافي األصكؿ  /االلتزامات في صمب بيانيا ما يمي:
 -فاسض أك عجز الفترة.

 كؿ بند مف اإليراد كالمصركؼ لمفترة التي تتطمب معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـاالعتراؼ بيا مباشرة في صافي األصكؿ  /حقكؽ الممكية ككذلؾ إجمالي بنكدىا.

 إجمػػالي إي ػرادات كمصػػاريؼ الفت ػرة مػػع عػػرض إجمػػالي المبػػالغ المنسػػكبة إلػػى مػػالكي المنشػػأةالمسيطرة كحصص األقمية بشكؿ منفصؿ.
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 .4إعاااداد وعااارض قائماااة التااادفق النقااادي وفاااق معاااايير المحاسااابة الدولياااة فاااي القطااااع العاااام
.IPSASs

تقدـ معمكمات التدفؽ النقدم لمستخدمي البيانات المالية أساس لتقييـ قدرة المنشأة عمػى تكليػد

النقػػد كالنق ػػد المع ػػادؿ كاحتياج ػػات المنش ػػأة الس ػػتخداـ الت ػػدفقات النقدي ػػة كيتض ػػمف معي ػػار المحاس ػػبة

الدكلي رقـ  IPSAS2عمى متطمبات عرض بياف التدفؽ النقدم كاإلفصاحات ذات العبلقة كالذم
يستكجب أف تقكـ المنشأة التي تعد بياناتيػا الماليػة عمػى أسػاس االسػتحقاؽ المحاسػبي بتقػديـ بيػاف

التدفؽ النقدم كجزء ال يتج أز مف بياناتيا المالية لكؿ فترة يتـ عرض البيانات المالية عنيا(.)2

 المحتو المعموماتي لقائمة التدفق النقدي:

يجب أف تعرض التدفقات النقدية كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطػاع العػاـ خػبلؿ الفتػرة
المصػػنفة حسػػب األنشػػطة التشػػغيمية كاالسػػتثمارية كالتمكيميػػة

كنشاط المنشأة.

()2

بالطريقػػة التػػي تتناسػػب مػػع طبيعػػة

 .5إعداد وعرض قائمة مقارنة أداء الموازنة العامة وفق معاايير المحاسابة الدولياة فاي القطااع

العام .IPSASs

ييػػدؼ معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSAS 24المكسػػكـ بعػػرض معمكمػػات
المكازنة في البيانات المالية إلى مقارنة المبالغ المقدرة بالمكازنة بتمؾ المبالغ المستخدمة في الكاقع
بحيػػث يػػتـ إتاحػػة المعمكمػػات المتعمقػػة بيػػا بعػػد إقرارىػػا مػػف السػػمطات التشػريعية لمجميػػكر كيتطمػػب
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

أيضا أف يتضػمف االمتثػاؿ لمتطمبػات المعيػار بػاف تػؤدم منشػ ت القطػاع العػاـ الت ازمػات المسػاءلة
الخاصة بيا كأف تعزز شفافية بياناتيا المالية مف خبلؿ االمتثاؿ لممكازنة المصػادؽ عمييػا كيتعػيف
عمػػى المنشػػاة أف تكضػػح فيمػػا إذا كانػػت التغي ػرات فػػي بػػيف المكازنػػة األصػػمية كالنياسيػػة ناتجػػة عػػف
عكامؿ أخرل كذلؾ مف خبلؿ اإلفصاح عف ذلؾ في مبلحظات البيانػات الماليػة أك إصػدار تقريػر

خػػاص قبػػؿ صػػدكر البيانػػات الماليػػة أك بػػالتزامف معيػػا مػػع اإلشػػارة إليػػو فػػي مبلحظػػات البيانػػات

المالية ب شارة مرجعية.

كيتطمػػب إعػػداد كعػػرض قاسمػػة مقارنػػة أداء المكازنػػة العامػػة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي

القطاع العاـ  IPSASsما يمي:

 يتعػػيف عمػػى المنشػػأة أف تكضػػح فػػي مبلحظػػات البيانػػات الماليػػة أسػػاس المكازنػػة س ػكاء كػػافاستحقاؽ أـ نقدم ككذلؾ أساس التصنيؼ المتبع في إعداد المكازنة.

( )1االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111,ِٞسظع ظثق ذمسٓ ,ص . 28
( )7االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111 ,ِٞسظع ظثق ذمسٓ ,ص .22
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 يتعيف عمى المنشاة اإلفصاح في مبلحظات البيانات المالية عػف الفتػرة التػي تغطييػا المكازنػةما إذا كانت سنة أك أكثر.

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

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

 إج ػراء مقارنػػة بػػيف المبػػالغ الفعميػػة المكجػػكدة فػػي المكازنػػة األصػػمية كالنياسيػػة باسػػتخداـ أسػػاسمحاسبي مكحد.

 تكضيح االختبلفات اليامة بيف المبالغ المقدرة كالفعمية إال إذا تـ إدراج مثؿ ىذا التكضيح فيالكثاسؽ العامة األخرل الصادرة بالتزامف مع إصدار البيانات المالية.

 مطابقة المبالغ الفعمية عمى أساس المكازنة مع المبالغ الفعمية المعركضة في البيانات الماليػةفي 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 لممسػاءلةالعمنية حكؿ مدل التزاميا باألسس القانكنية كالنظامية في إعداد كتطبيؽ بنكد المكازنة.

 إج ػراء مقارنػػة بػػيف كػػؿ مػػف المبػػالغ الماليػػة المقػػدرة كالمدرجػػة فػػي المكازنػػة المعتمػػدة كاألرقػػاـالمالية المدرجة في الكاقع الفعمي.

 -تحميؿ كتكضيح االنحرافات في التطبيؽ إف كجدت.

 الكش ػػؼ ع ػػف س ػػبب االنح ارف ػػات المالي ػػة فػ ػي المكازن ػػة العام ػػة لمجمي ػػكر كذل ػػؾ إم ػػا م ػػف خ ػػبلؿاإلفصػػاح عػػف ذلػػؾ فػػي مبلحظػػات الق ػكاسـ الماليػػة أك مػػف خػػبلؿ تقريػػر خػػاص يصػػدر بشػػكؿ
مسبؽ عف البيانات المالية أك بالتزامف معيا كيجب اإلشارة إليػو فػي البيانػات الماليػة فػي ىػذه

الحالة.

 اإلفصاح عف التغيرات بيف المكازنة األصمية كالمكازنة النياسية كذلؾ مػف خػبلؿ اإلشػارة لػذلؾفي 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.

 .6إعداد وعرض مالحظات وايضاحات القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع

العام :IPSASs

ينبغػي أف تعػرض المبلحظػػات معمكمػات كافيػػة عػف أسػػاس إعػداد البيانػػات الماليػة كالسياسػػات

المحاسبية المستخدمة في إعدادىا ككػذلؾ المعمكمػات التػي تقتضػييا معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي

القطػػاع العػػاـ ( )IPSASsكالتػػي ال تعػػرض فػػي مػػتف الق ػكاسـ الماليػػة كال تظيػػر فػػي قاسمػػة المركػػز
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المػػالي أك قاسمػػة األداء المػػالي أك قاسمػػة التغي ػرات فػػي ص ػافي األصػػكؿ عمػػى االلت ازمػػات أك قاسمػػة
التدفؽ النقدم لكنيا ذات صػمة كثيقػة بفيػـ ىػذه القػكاسـ أك بعضػيا كينبغػي أف تعػرض المبلحظػات

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

عبلقة بالمبلحظات.

ككف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ ( )IPSASsفػ ػ ف المبلحظ ػػات كبي ػػدؼ

مساعدة المستخدميف عمى فيـ القكاسـ الماليػة كتسػييؿ مقارنتيػا بقػكاسـ منشػ ت أخػرل ف نيػا تعػرض

عمى النحك التالي(:)2

 بياف االمتثاؿ لمعايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ (.)IPSASs
 ممخص السياسات المحاسبية اليامة المطبقة.

 المعمكمات المساندة لمبنكد المعركضة في مػتف المركػز المػالي أك مػتف بيػاف األداء المػالي
أك مػػتف بيػػاف التغيػرات فػػي صػػافي األصػػكؿ  /حقػػكؽ الممكيػػة أك مػػتف بيػػاف التػػدفؽ النقػػدم
بالترتيب الذم عرضت فيو القكاسـ كالبنكد التي تحتكييا.

 إفصاحات أخرل كالتي قد تحتكم عمى :

 -االلتزامات المحتممة كااللتزامات التعاقدية غير المعترؼ بيا.

 اإلفصاحات غير المالية مثؿ أىداؼ كسياسات إدارة المخاطر المالية في الكحدة.مػػع م ارعػػاة انػػو مػػف الممكػػف تغييػػر ترتيػػب بنػػكد المبلحظػػات فػػي بعػػض الحػػاالت الضػػركرية

ككذلؾ يمكف عرض المبلحظات التي تقدـ معمكمات حكؿ أساس إعداد البيانات المالية كسياسات
محاسبية محددة عمى أنيا عنصر منفصؿ في البيانات المالية.

كتستكجب معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsمف كؿ كحدة مالية أف تدرس

طبيعػػة عممياتيػػا كالسياسػػات التػػي يتكقػػع مسػػتخدمك البيانػػات الماليػػة أف يػػتـ اإلفصػػاح عنيػػا لػػذلؾ
الن ػػكع م ػػف الكح ػػدات الحككمي ػػة فعم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ يتكق ػػع أف تفص ػػح منشػ ػ ت القط ػػاع الع ػػاـ ع ػػف
سياسػػات االعت ػراؼ بالض ػراسب كالتبرعػػات كاألشػػكاؿ األخػػرل مػػف اإلي ػرادات غيػػر التبادليػػة كعنػػدما
يكػػكف ىنػػاؾ تعامػػؿ بػػالعمبلت األجنبيػػة ف نػػو يتكقػػع اإلفصػػاح عػػف السياسػػات المحاسػػبية لبلعتػراؼ

بأربػػاح كخسػػاسر الص ػػرؼ األجنبػػي ككػػذلؾ عن ػػد حػػدكث عممي ػػات انػػدماج بػػيف المنشػ ػ ت ف نػػو ي ػػتـ

اإلفصاح عف السياسات المستخدمة في قياس الشيرة كحصص األقمية.

كينبغ ػػي أف تع ػػرض منشػ ػ ت القط ػػاع الع ػػاـ ض ػػمف مبلحظاتي ػػا المالي ػػة معمكم ػػات كافي ػػة ح ػػكؿ

أساس إعداد البيانات المالية كالسياسات المحاسبية المحددة ليا كفؽ معايير المحاسػبة الدكليػة فػي
القطػػاع العػػاـ  IPSASsكالتػػي ال تعػػرض فػػي القػكاسـ الماليػػة األربعػػة أم أف ىػػذه المعمكمػػات غيػػر

( )1االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111 , ِٞسظع ظثق ذمسٓ ,ص-ص .12-13
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مدرج ػػة ف ػػي مػػػتف قاسم ػػة المرك ػػز المػ ػػالي أك قاسم ػػة األداء الم ػػالي أك قاسمػػػة التغيػ ػرات ف ػػي ص ػػافي
األصكؿ /االلتزامات أك قاسمة التدفؽ النقدم لكنيا ذات صمة قكية بفيـ ىذه القكاسـ.

كمف المفترض أف تعرض المبلحظات بطريقػة منتظمػة بالقػدر الممكػف كأف يشػير كػؿ بنػد فػي

متف القكاسـ المالية األربعة إلى معمكمات ذات عبلقة فػي المبلحظػات تعػرض بشػكؿ مرتػب بحيػث
تساعد المستخدميف عمػى فيػـ القػكاسـ الماليػة كمقارنتيػا مػع قػكاسـ ماليػة لكحػدات حككميػة أخػرل أك

لنفس الكحدة عف فترات مالية سابقة كمف أمثمة ىذه المبلحظات ما يمي:
 -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 القطػػاعالعاـ .IPSASs

 السياسات المحاسبية األخرل المستخدمة ذات الصمة بفيـ البيانات المالية. أحكػػاـ اإلدارة باسػػتثناء مػػا يتعمػػؽ بالتقػػديرات فػػي عمميػػة المفاضػػمة بػػيف السياسػػات المحاسػػبيةالتي ليا تأثير كبيػر عمػى المبػالغ المعتػرؼ بيػا فػي البيانػات الماليػة كمػف أمثمػة أحكػاـ اإلدارة
المالية الكاجب اإلفصاح عنيا ما يمي :

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

 .2تحدي ػػد مػ ػػا إذا كانػػػت ىنػ ػػاؾ اتفاقيػ ػػات تقػػػديـ السػػػمع أك الخػ ػػدمات تنط ػػكم عمػ ػػى اسػػػتخداـ
األصكؿ المحددة عبارة عف عقكد إيجار.

 .3تحديد ما إذا كانت مبيعات معينة لمسمع عبارة عف ترتيبات تمكيمية في جكىرىا كال تػؤدم
إلى نشكء إيرادات.

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

كيضػػيؼ الباحػػث أنػػو كباإلضػػافة إلػػى السياسػػات المحاسػػبية المحػػددة المسػػتخدمة فػػي البيانػػات

الماليػػة مػػف الميػػـ بالنسػػبة لممسػػتخدميف أف يككن ػكا عمػػى عمػػـ بأسػػاس (أسػػس) القيػػاس المسػػتخدمة

(التكمفػة التاريخيػػة ,التكمفػة الجاريػػة ,صػافي القػػيـ الممكػػف تحقيقيػا ,القيمػػة العادلػة أك المبمػػغ القابػػؿ
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,
مثػػاؿ ذلػػؾ عنػػدما يػػتـ إعػػادة تقيػػيـ فسػػات محػػددة مػػف األصػػكؿ ف نػػو يكفػػي تقػػديـ مؤشػػر عمػػى فسػػات

المكجكدات كااللتزامات التي طبؽ عمييا كؿ أساس لمقياس.
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كيجب عمى اإلدارة النظر فيمػا إذا كػاف اإلفصػاح سيسػاعد المسػتخدميف فػي فيػـ الكيفيػة التػي

تظيػػر المعػػامبلت كاألحػػداث فػػي األداء كالمركػػز المػػالي المقػػدـ عنيمػػا التقريػػر إذ تقتضػػي بعػػض
مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsاإلفص ػػاح بش ػػكؿ مح ػػدد ع ػػف سياس ػػات
محاسبية معينة بما في ذلؾ الخيارات التي تتخػذىا اإلدارة بػيف مختمػؼ السياسػات التػي تسػمح بيػا

ىذه المعايير.

كعمى سبيؿ المثاؿ يقتضي المعيار رقـ  IPSAS17اإلفصػاح عػف أسػس القيػاس المسػتخدمة

لفسات الممتمكات كالمصانع كالمعدات ككذلؾ معيار رقـ  IPSAS5الذم يكجب اإلفصاح عما إذا
كانت تكاليؼ االقتػراض يػتـ االعتػراؼ بيػا عمػى أنيػا مصػاريؼ مباشػرة أـ يػتـ رسػممتيا كجػزء مػف

تكمفػػة األصػػكؿ المؤجمػػة ككػػذلؾ يػػنص معيػػار رقػػـ  IPSAS6عمػػى كجػػكب اإلفصػػاح عػػف أسػػباب

ككف حصة ممكية المنشاة ال تشكؿ سيطرة فيما يخص جية مستثمر بيا كمعيار رقـ IPSAS16

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

السياؽ العادم لؤلعماؿ.

 المصادر الرئيساية لشاكوك التقادير :بتعػيف عمػى الكحػدة الحككميػة أف تفصػح فػي المبلحظػاتع ػػف معمكم ػػات ح ػػكؿ االفت ارض ػػات الرسيس ػػية المتعمق ػػة بالمص ػػادر الرسيس ػػية المس ػػتقبمية كغيرى ػػا م ػػف

المصادر الرسيسية لشككؾ التقدير فػي تػاريخ التقريػر التػي تنطػكم عمػى مخػاطرة كبيػرة بػاف تتسػبب
في إجراء تعديؿ ىاـ عمى المبالغ المسجمة لؤلصكؿ كااللتزامات ضػمف السػنة الماليػة التاليػة كفيمػا
يخػ ػػص األصػ ػػكؿ كااللت ازمػ ػػات ينبغػ ػػي أف تتضػ ػػمف المبلحظػ ػػات تفاصػ ػػيؿ ىامػ ػػة حػ ػػكؿ األصػ ػػكؿ
كااللتزامات تكضح طبيعتيا كالمبالغ المسػجمة بيػا كمػا فػي تػاريخ التقريػر مػع تقػدير آثػار األحػداث

المستقبمية غير المؤكدة عمى تمؾ األصكؿ كااللتزامات في تاريخ التقرير.

 رأس المااال :يتعػػيف عمػػى الكحػػدة الحككميػػة اإلفصػػاح عػػف المعمكمػػات التػػي تسػػاعد مسػػتخدميبياناتيػ ػػا الماليػػػة عمػ ػػى تقيػػػيـ أىػػػداؼ كسياسػ ػػات كعمميػ ػػات المنشػػػأة إلدارة رأس المػ ػػاؿ مثػ ػػؿ تقػ ػػديـ

معمكمػػات نكعيػػة حػػكؿ أىػػداؼ كسياسػػات كعمميػػات إدارة أرس المػػاؿ كتقػػديـ ممخػػص بيانػػات كميػػة
عمػا تقػكـ 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

الناتجػػة عػػف تحكطػػات التػػدفؽ النقػػدم مػػع تكضػػيح مػػا إذا كانػػت اإلدارة قػػد امتثمػػت ألم متطمبػػات
أرسػػمالية مفركضػػة خارجيػػا أك الحػػاالت التػػي تػػـ الحيػػاد فييػػا عػػف االمتثػػاؿ لممتطمبػػات ال أرسػػمالية

المفركضة خارجيا كعكاقب عدـ االمتثاؿ.
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 األدوات المالية المطروحة لمتداول والمصنفة عمى أنيا صافي أصول  /حقوق ممكية:ينبغػػي أف تفصػػح الكحػػدة الحككميػػة عػػف األدكات الماليػػة المطركحػػة لمتػػداكؿ كالمصػػنفة عمػػى أنيػػا

حقػػكؽ ممكيػػة غيػػر المفصػػح عنيػػا فػػي بيػػاف صػػافي األصػػكؿ  /االلت ازمػػات كبالتػػالي فػ ف اإلفصػػاح
المشار إليػو ىنػا فػي اإليضػاحات يتمثػؿ فػي ممخػص بيانػات كميػة حػكؿ المبمػغ المصػنؼ كصػافي

أصكؿ  /االلتزامات كأىداؼ اإلدارة كسياساتيا كعممياتيا إلدارة التزاماتيا ب عادة الشراء أك استرداد
األدكات عندما يطمب منيا ذلؾ مف قبؿ أصحاب األداة بما في ذلؾ أم تغيرات عف الفترة السابقة

كالت ػػدفؽ النق ػػدم الص ػػادر المتكق ػػع ع ػػف اس ػػترداد أك إع ػػادة شػ ػراء تم ػػؾ الفس ػػة م ػػف األدكات المالي ػػة
كالمعمكمات حكؿ كيفية تحديد التدفؽ النقدم الصادر المتكقع عند االسترداد أك إعادة الشراء.

 اإلفصاحات األخر  :يجب أف تفصح المنشأة عف األمكر التالية إذا لػـ يػتـ اإلفصػاح عنيػا فػيمكاف آخر في المعمكمات المنشكرة في القكاسـ المالية:

 .2المقر الثابت كالشكؿ القانكني لمكحدة الحككمية كاالختصاص الذم تعمؿ مف خبللو.
 .2كصؼ لطبيعة عمميات المنشأة كاألنشطة الرسيسية.

 .3إشارة إلى التشريع المناسب الذم يحكـ عمميات الكحدة الحككمية.

 .4اسـ المنشأة المسيطرة كالمنشاة المسيطرة النياسية عمى المنشأة االقتصادية حاؿ تكفرىا.
 .5تحديد ما إذا كانت منشأة محدكدة المدة.

 .7إعااداد وعاارض الق اوائم اإلضااافية والجااداول الممحقااة لمق اوائم الماليااة وفااق معااايير المحاساابة

الدولية في القطاع العام .IPSASs

تشػػجع معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsعمػػى عػػرض كتقػػديـ معمكمػػات

إضػػافية لمسػػاعدة المسػػتخدميف فػػي تقيػػيـ أداء المنشػػأة كادارتيػػا لؤلصػػكؿ كالم ػكارد باإلضػػافة إلػػى
اتخػػاذ كتقيػػيـ القػ ػ اررات حػػكؿ تكزيعي ػػا كاسػػتخداميا كيمك ػػف أف تتضػػمف ى ػػذه المعمكمػػات اإلض ػػافية
تفاصيؿ حكؿ مخرجات كنتاسج المنشأة عمى شكؿ قكاسـ إضػافية كجػداكؿ ممحقػة كتختمػؼ الجػداكؿ

الممحقة عف القػكاسـ اإلضػافية فػي أف الثانيػة تقػدـ معمكمػات إضػافية أخػرل مسػتخرجة كفقػا ألسػس

محاسبية أخرل قد ال تتماشى مع المبادئ المحاسبية المقبكلػة قبػكال عامػا

()2

بمعنػى أف ىػذه القػكاسـ

قػػد تتجػػاكز فػػي إعػػدادىا المبػػادئ المحاسػػبية المتعػػارؼ عمييػػا مثػػؿ إدخػػاؿ أثػػر التضػػخـ كالقيم ػػة
الحالية لمنقكد عمى القكاسـ المالية أك إصدار قكاسـ مالية خاصة معالجة بنسب التضخـ

بينما يقصد بالجداكؿ الممحقة ما قد يمحؽ بالقكاسـ المالية مف جداكؿ تفصيمية لبنكد كردت في

القكاسـ المالية بشكؿ إجمالي كعمى سبيؿ المثاؿ جدكؿ تفصيمي ممحؽ يكضح التكزيعات الجغرافي

لبن ػػد مص ػػركؼ الركات ػػب الم ػػدرج ف ػػي قاسم ػػة ال ػػدخؿ بش ػػكؿ إجم ػػالي ى ػػذا كيتطم ػػب الع ػػرض الع ػػادؿ
( )1اش ٛمثد اىاصٝص ظويَٞاُ اىثٞواذ " ,ٜاإلفظواغ اىَؽاظوث ٜفو ٜػو٘ء اىَاواٞٝس اىَؽاظوثٞح اىدٗىٞوح " يغهةخعبيعةخاساةٕلنهدزاظةبد
اإلَعبَٛخ ,اىادر ,7اىَعيد  ,7ظاٍاح مسم٘ك ,اىاساق ,7113 ,ص . 118
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لمبيانػػات الماليػػة تقػػديميا إفصػػاحات إضػػافية عنػػدما تكػػكف متطمبػػات معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي
القطػاع العػاـ غيػر كافيػة لتمكػيف المسػتخدميف مػف فيػـ تػأثر عمميػات كأحػداث معينػة عمػى المركػز

المػػالي كاألداء المػػالي لممنشػػأة كبسػػبب مػػا تعػػرض لػػو مفيػػكـ التكمفػػة التاريخيػػة مػػف انتقػػادات ككنيػػا
غيػػر مبلسمػػة التخػػاذ الق ػ اررات كحيػػث أف دكر المحاسػػبة األساسػػي ىػػك تمبيػػة احتياجػػات مسػػتخدمي
القكاسـ المالية ف ف ذلػؾ اسػتدعى المطالبػة باإلفصػاح عػف معمكمػات إضػافية كمبلسمػة أخػرل تسػيـ

ف ػػي عممي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػ اررات

()2

ف ػػي أجػ ػكاء م ػػف الش ػػفافية كالت ػػي عرفي ػػا ال ػػبعض

()2

بأني ػػا اإلفص ػػاح

المحاسبي الذم يتخطى المبادئ المحاسبية ذات القبكؿ العاـ كالمعػايير كالمتطمبػات التشػريعية فػي

التقرير المالي لتزكيد المستخدميف بالمعمكمات التي يحتاجكنيا التخاذ ق ار ارتيـ.
كمف أمثمتيا:

أ -مؤشرات أداء المنشأة.
ب -بيانات أداء الخدمة.

ج -عمميات مراجعة البرامج.

د -تقارير إنجاز.

ق -تقارير االمتثاؿ لؤلنظمة كالقكانيف الخاصة.

اخلالطح:

يعتب ػر اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي أحػػد أبػػرز االسػػتجابات لمتطػػكرات الحديثػػة التػػي ظيػػرت

كتبمكرت في القطاع العػاـ كباتػت أحػد الحقػكؿ األساسػية لمبحػث كالد ارسػة فػي مجػاؿ اإلدارة الماليػة

العامة فقد كشؼ الكاقع العممي مف الناحية التطبيقية عف قصػكر فػي التقػارير الماليػة الحاليػة التػي
تكفرىػػا المحاسػػبة الحككميػػة يحػػد مػػف قػػدرتيا عمػػى تحقيػػؽ متطمبػػات المتابعػػة كتقػػكيـ األداء عمػػى

مستكل المحميات

(.)3

إال أنو فقد الحظ الباحث أف ىناؾ ندرة في الدراسات العربية التي تطرقت لمكضػكع اإلفصػاح

المالي اإللكتركني في القطاع العػاـ ككػذلؾ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ IPSASs
أك التػػي حاكلػػت ربطيػػا بتخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة كيمكػػف إرجػػاع ذلػػؾ إلػػى أف
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.

( )1اش ٛمثد اىاصٝص ظيَٞاُ اىثٞاذٍ ,ٜسظع ظاتق ,ص . 113
( )7مواره ؼعوو ِٞشاتوود أؼَوود " ,اىَاوواٞٝس اىدٗىٞووح إلموودار اىرقووازٝس اىَاىٞووح ٗ IFRSىاووح ذقووازٝس اامَوواه اىَ٘ظوواح ٗ XBRLااشووس ميووٚ
اإلفظوواغ ٗاىشوواافٞح ٗقووسازاخ اىَعوورصَس "ِٝيغهةةخانفكةةسانًؾبظةةجٍ , ٙظووسٍ ,ووط  13موودر خوواص ,7117,ص ٍ ,131عوورسظع ٍووِ
.http://search.mandumah.com/Record/474293
( )7مثد اىالٓ فساض مثد اىسؼ ٌٞىٞصٗ ٜأؼَد أ سف مثد اىؽَٞد " ,ذط٘ٝس َّاذض اىرقازٝس اىَاىٞح ا ساع اىَراتاح ٗذقو٘ ٌٝااراء فو ٜدوو
اىالٍسمصٝح اىَاىٞح ف ٜإرازج اى٘ؼداخ اىؽنٍ٘ٞح "  ,انًغهةخانعهًٛةخ اهٛةخانزغةبزح عبيعةخأظةٕٛط ,اىاودر اىصاىوس ٗاىخَعوُ٘ ,ظَٖ٘زٝوح
ٍظس اىاستٞح  ,رٝعَثس  ,7117ص .113
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كباسػػتعراض الد ارسػػات العربيػػة المتػػكفرة نجػػد أف ىنػػاؾ تكجػػو عربػػي فػػي إطػػار العكلمػػة باتجػػاه

المعايير الدكليػة لممحاسػبة سػكاء فػي القطػاع العػاـ أك الخػاص كقػد عكسػت بعػض الد ارسػات أكجػو
قصػػكر متعػػددة فػػي طػػرؽ ككسػػاسؿ اإلفصػػاح المػػالي الحكػػكمي لػػدل بعػػض الػػدكؿ العربيػػة كأكصػػت
بتبني المعايير الدكلية كمدخؿ لمتطكير كالضبط كالرقابة.

أم ػػا الد ارس ػػات األجنبي ػػة فق ػػد ترك ػػز معظمي ػػا ف ػػي د ارس ػػة م ػػدل مبلءم ػػة البيس ػػة المحمي ػػة لعممي ػػة

التحػػكؿ باتجػػاه المعػػايير الدكليػػة كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ د ارسػػة البيسػػة المحميػػة كتقيػػيـ مػػدل تكافقيػػا مػػع
المعايير الدكلية لممحاسبة في القطاع العاـ  IPSASsمع كضع األطر المقترحة لعمميات التحكؿ

الكامؿ باتجاىيا كتقييـ حجـ المنافع المرتبطة بعممية التحكؿ.

ىػػذا كتتكػػكف الق ػكاسـ الماليػػة لمكحػػدة الحككميػػة فػػي القطػػاع العػػاـ أك لمدكلػػة ككػػؿ كفػػؽ معػػايير

المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsمما يمي:
 قاسمة المركز المالي. -قاسمة األداء المالي.

 قاسمة التغيرات في صافي األصكؿ/حقكؽ الممكية. -قاسمة التدفؽ النقدم.

 بياف مقارنة أداء المكازنة العامة. -مبلحظات كايضاحات القكاسـ المالية.

كما تشجع معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsعمػى عػرض كتقػديـ معمكمػات
إضافية لمساعدة المستخدميف في تقييـ أداء المنشأة كادارتيا لؤلصكؿ كالمكارد

كقد أكرد الباحث ضمف مبلحػؽ البحػث نمػاذج افت ارضػية لكػؿ شػكؿ مػف أشػكاؿ القػكاسـ الماليػة

المتكقعػ ػػة ضػ ػػمف مككنػ ػػات الق ػ ػكاسـ الماليػػػة المفتػ ػػرض إعػػػدادىا كاإلفصػ ػػاح عنيػػػا بمكجػ ػػب معػ ػػايير
المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ .IPSASs
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انفظم انثاٍَ :احملاسثح يف انمطاع انعاو وحتذَاخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ

يمذيح.
تيػدؼ نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية الحككميػػة إلػى كصػػؼ حركػػة النشػػاط المػػالي كاالقتصػػادم

فػػي الكحػػدات الحككميػػة باالعتمػػاد عمػػى مجمكعػػة مػػف الفػػركض كالمبػػادئ كاألسػػس كالقكاعػػد التػػي
تيدؼ إلى إحكاـ الرقابة المالية كالقانكنية عمى المكارد المالية لمدكلة كالمساعدة في اتخاذ القػ اررات
التػػي تفيػػد فػػي عمميػػة التنميػػة

()2

كلتمكػػيف الكحػػدة اإلداريػػة الحككميػػة مػػف ممارسػػة دكرىػػا الفعػػاؿ فػػي

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

كالتقارير المالية مع نظـ الرقابة الداخمية.

كسكؼ يقكـ الباحث بدراسة تخطيط كرقابة اسػتخدامات المكازنػة العامػة مػف خػبلؿ المباحػث

الثبلثة التالية:

المبحث األول :المفاىيـ المحاسبة المعاصرة في القطاع العاـ.

المبحث الثاني :استخدامات المكازنة العامة كأداة تخطيط كرقابة.

المبحث الثالث :تحديات اإلفصاح المالي اإللكتركني في القطاع العاـ.

( )1مظاً اىدٍ ِٝؽَد ٍر٘ى ٗ ٜفرً ٍؽَد اىٖار " ٛانًؾبظجخانؾكٕيٛخٔانإيٛخ"  ,ؽٞ ,7س ٍؽدر اىْا س ,7117 ,ص.7
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ادلثسث األول

ادلفاهُى احملاسثُح ادلعاطرج يف انمطاع انعاو

دتهُذ.

يطمػػؽ مصػػطمح القطػػاع العػػاـ كفقػػا لمعػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ IPSASs

عمػػى مجمػػكع المؤسسػػات كالتنظيمػػات التػػي تػػديرىا الدكلػػة بالكامػػؿ بيػػدؼ تقػػديـ خدمػػة عامػػة دكف
تحقي ػػؽ رب ػػح م ػػادم

()2

كف ػػؽ مجمكع ػػة م ػػف القػ ػكانيف كاألنظم ػػة كالتشػػريعات الص ػػادرة ع ػػف الحككم ػػة

كبالتػػالي ف ػ ف الم ػراد بالمحاسػػبة فػػي القطػػاع العػػاـ ىػػك ذاتػػو المقصػػكد بالمحاسػػبة الحككميػػة كعميػػو

سكؼ يتعامؿ الباحث مع مفيكـ المحاسبة في القطاع العاـ عمى أنو المحاسبة الحككميػة كبالتػالي
سكؼ يتناكؿ الباحث في ىذا المبحث ما يتعمؽ بالنظاـ المالي الحككمي كتطكراتو.

ً

أوال  :تطىر يفاهُى احملاسثح يف انمطاع انعاو.

يعد تطكير مفيكـ اإلدارة الحككمية مف المفيكـ التقميدم إلى المفيػكـ اإللكتركنػي أساسػا ميمػا

لتحقيػػؽ نتػػاسج كبيػرة عمػػى المسػػتكيات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة

()2

كقػػد لػػكحظ فػػي السػػنكات األخيػرة

تزايد اىتمامػات العديػد مػف الػدكؿ كالحككمػات عمػى اعتمػاد تكنكلكجيػا المعمكمػات كاالتصػاالت فػي

العم ػػؿ المحاس ػػبي الحك ػػكمي األم ػػر ال ػػذم جع ػػؿ ال ػػدكؿ كالحككم ػػات تتس ػػارع ف ػػي تبن ػػي مش ػػركعات
الحككم ػ ػػة اإللكتركني ػ ػػة إلنج ػ ػػاز كتق ػ ػػديـ خ ػ ػػدماتيا إل ػ ػػى كاف ػ ػػة المػ ػ ػكاطنيف كالمس ػ ػػتفيديف ف ػ ػػي ش ػ ػػكؿ
إلكتركني(.)3

فش ػػرعية أم نظ ػػاـ ح ػػاكـ ديمقراطيػ ػان أك غي ػػر ديمقراطي ػػا تعتم ػػد عم ػػى ق ػػدرة ى ػػذا النظ ػػاـ عم ػػى

الحص ػػكؿ عم ػػى درج ػػات رض ػػا الجمي ػػكر ع ػػف أداء مختم ػػؼ مؤسس ػػاتو كىيسات ػػو كك ػػذا ع ػػف برامج ػػو

كسياساتو

()4

كمدل شعكر الفرد بدكره األمر الذم يقتضى تمبية حاجاتػو العصػرية بمكاكبػة تطػكرات

التكنكلكجيػػا كتبنػػي أدكاتيػػا العص ػرية فػػي التعػػاطي معػػو ككضػػعو فػػي صػػكرة الكضػػع المػػالي لدكلتػػو

كمحيطػػو باسػػتخداـ أدكات اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي المعاصػرة لبلسػػتفادة مػػف خبػرات الجميػػكر
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
( )1االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111,ِٞسظع ظثق ذمسٓ ,ص.4
( )7اىثاش قاتٞو ٗ َٞاء أت٘ اىَااؽ " ,ٜئطبزيازسػالظز داوانؾٕظجخانعؾبثٛخ ةٙرعةٕٚساإلدازحاإلنكزسَٔٛةخنه ةديبدانؾكٕيٛةخ-
يعدزاظخيٛداَٛخ"ٗ ,زقح مَو ٍقدٍح ىَؤذَس االرازج االىنرسّٗٞح تاىعصامس  ,ظاٍاح تاظ ٜمْاتح  ,اىعصامس ,امر٘تس  , 7114ص .1
( )7طوواىػ ؼاٍوود ٍؽَوود ميوو " ,ٜذؽوودٝاخ اىْةوواً اىؽنووٍ٘ ٜىَشووسٗع اىؽنٍ٘ووح االىنرسّٗٞووح تاىعوو٘راُ – رزاظووح ٍٞداّٞووح" ,يغهةةخانجؾةةٕس
انزغبزٚةةخانًعبصةةسح  ,اىاوودر ااٗه  ,اىَعيوود اىعوواتع ٗاىاشووسُٗ  ,ميٞووح اىرعووازج .ظاٍاووح ظووٕ٘اض ,ظَٖ٘زٝووح ٍظووس اىاستٞووح ,7117 ,ص
.718
( )4مثد م فٞظو ٍؽَد مالًٍ ,سظع ظثق ذمسٓ.
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المبػػادئ كاألصػػكؿ كالقكاعػػد كاألسػػس التػػي تسػػعى إلػػى تجميػػع كتسػػجيؿ كتبكيػػب العمميػػات الماليػػة

المتعمقػػة باألنشػػطة الحككميػػة كذلػػؾ بيػػدؼ إحكػػاـ الرقابػػة الماليػػة كالقانكنيػػة عمػػى م ػكارد الحككمػػة
كنفقاتيا المالية كالمساعدة في اتخاذ الق اررات االقتصادية المناسػبة كالمعينػة فػي عمميػات التنميػة

()2

كيرل الباحث أف ىذا التعريؼ يفتقر لمراعاة التحكالت التكنكلكجية كتطكر االتصاالت.
كقد عرفيا آخر

()2

مراعيا ذلؾ بأنيا فرع مف فركع عمـ المحاسبة يسعى لكصؼ حركة النشاط

المػػالي كاالقتصػػادم فػػي الكحػػدات الحككميػػة فػػي ظػػؿ تكنكلكجي ػا المعمكمػػات كاالتصػػاالت معتمػػدا
عمػ ػػى مجمكعػػػة مػػػف المقكمػ ػػات كالمرتك ػ ػزات المعاص ػ ػرة كالتػػػي تي ػػدؼ إلػػػى إحك ػػاـ الرقاب ػػة الماليػ ػػة

كالقانكنيػػة كاإللكتركنيػػة عمػػى إي ػرادات كنفقػػات الدكلػػة كالمسػػاعدة فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات التػػي تفيػػد فػػي

عمميات التنمية المستدامة.

كىنػػا يميػػؿ الباحػػث إلػػى ىػػذا التعريػػؼ الحػػديث كيػػرل أنػػو ال يمكػػف تجػػاكز التطػػكر التكنكلػػكجي

الحادث كالرؤية المرتبطة بالتنمية المستدامة كيرل بػأف التطػكر فػي اسػتخداـ التكنكلكجيػا قػد فػرض

نفسو عمى مفاىيـ كأدبيات الفكر المحاسبي التقميدم.

كاف اتجاه الحككمات كالقطاع العػاـ فػي الػكطف العربػي فػي طػكر التحػكؿ مػف األسػاس النقػدم

إلى أساس االستحقاؽ المحاسبي

()3

كىنػاؾ تكجػو نحػك االسػتفادة مػف معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي

القطاع العاـ  IPSASsفيي مجمكعة مف المعايير قد تـ تصػميميا بغػرض اسػتخداميا فػي اعػداد
البيانات المالية مف قبؿ القطاع العاـ في جميع انحاء العالـ باالستناد عمى معايير اعػداد التقػارير

المالية الدكلية .)4(IFRSs

كما انو مف خبلؿ تبني ىذه المعايير سكؼ يتـ تحسيف جكدة التقارير الماليػة الشػاممة كتعزيػز

الشفافية كالمحاسبة كالمساءلة كتحقيؽ المقارنة بيف األسس المحاسبية كاإلحصاسية إلعداد التقارير

المالي ػػة كقابميتي ػػا لممقارن ػػة ب ػػيف ال ػػدكؿ كمنشػ ػ ت القط ػػاع الع ػػاـ بي ػػدؼ التط ػػكير المس ػػتمر كت ػػكفير
معمكمات ذات كفاءة عالية لصنع القرار كادارة الماؿ العاـ.

ً
ثاَُا  :أهذاف احملاسثح يف انمطاع انعاو.

تتمثػػؿ أىػػداؼ المحاسػػبة فػػي القطػػاع العػػاـ فػػي تػػكفير آليػػات كأدكات لكصػػؼ حركػػة النشػػاط

المالي كاالقتصادم في الكحدات الحككمية بيدؼ إحكاـ الرقابة المالية كالقانكنية كاإللكتركنية عمى
إيرادات كنفقات الدكلػة كالمسػاعدة فػي اتخػاذ القػ اررات كيتمثػؿ مسػتخدمك البيانػات الماليػة الحككميػة

(ٍ )1ؽَد إتسإ ٌٞاىعاك" ,انًؾبظجخانؾكٕيٛخٔانإيٛخ" ,ؽٍ ,7طثاح ظ ٜذاُٗ ,اىخسؽً٘  ,7113 ,ص .1
(ٍ )7ؽعوو٘ب مثوود م ؼاٍوودّ" ,ؽوو٘ اىرؽوو٘ه ىيؽنٍ٘ووح االىنرسّٗٞووح ٗأشووسٓ ميووّ ٚةوواً اىَؽاظووثح االىنرسّٗٞووح " ,انًغهةةخانعهًٛةةخنهجؾةةٕس
ٔاندزاظبدانزغبزٚخ ,ميٞح اىرعازج ,ظاٍاح ؼي٘اُ  ,ع  , 1ض  ,7117 ,7ص .187
( )7رٝي٘ٝود " ٍاوواٞٝس اىَؽاظوثح اىدٗىٞووح فوو ٜاىقطواع اىاوواً ّ ,ؽوو٘ إرازج ٍاىٞوح ٍرطوو٘زج " اصةدازاددٚهٕٚةةذأَةةدرةٕغ ان ةةس ا ٔظةةق,
 ,7111ص.4
(٘ٝ )4زٗ ٍاذٞل ىيردزٝة ٗاالظرشازاخ" ,انًؾبظجخانؾكٕيٛخانًزاديخٔآنٛبدانزدتٙ  ٛاناعبلانعبو" ٍارج رٗزج ذدزٝثٞح ٍْش٘زج
مثس اىظاؽح اىسظَٞح ,رت ,ٜاالٍازاخ اىاستٞح اىَرؽدجٍ ,7112,عرسظع ٍِ خاله اىساتؾ اىراىwww.euromatech.ae : ٜ
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ف ػػي العدي ػػد م ػػف الشػ ػراسح أىمي ػػا

()2

الس ػػمطة التشػ ػريعية كالن ػػاخبكف كدافعػ ػكا الضػ ػراسب كالمس ػػتيمككف

كأجيزة الرقابة كالمقرضكف كالعاممكف كمكردكا السمع كالخدمات لمجيات الحككمية كالمانحكف ليا.

كفيمػػا يمػػي اسػػتعراض ألىػػـ األىػػداؼ التػػي مػػف الممكػػف لممحاسػػبة فػػي القطػػاع العػػاـ تقػػديميا

لمستخدمييا(:)2

 -2تقدير ما يمكف أف يتعمؽ بالكحدة الحككمية مف إيرادات أك نفقات.
 -2تكضيح سبلمة عمميات التحصػيؿ كاإلنفػاؽ مػف حيػث االلتػزاـ بػالقكانيف كالمػكاسح كاإلجػراءات
المتعمقة بيا.

 -3إحكػػاـ الرقابػػة الماليػػة كالقانكنيػػة عمػػى ممتمكػػات الكحػػدات الحككميػػة لحمايتيػػا مػػف الضػػياع
كاالختبلس كسكء االستخداـ.

 -4تحقيؽ رقابة إدارية فعالة كمستمرة بحيث تضمف سبلمة تنفيذ األنشطة كالبرامج.
 -5ت ػػكفير بيان ػػات كمعمكم ػػات تع ػػيف ف ػػي تخط ػػيط األنش ػػطة الحككمي ػػة كاتخ ػػاذ القػ ػ اررات الرش ػػيدة
بشأنيا.

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

كيػػرل الباحػػث أف األىػػداؼ سػػابقة الػػذكر تعبػػر عػػف جػػكىر متغيػرات الد ارسػػة الحاليػػة كالمتمثمػػة
في تخطيط كرقابة المكازنة العامة.
ً
ثانثا :اَع كاساخ تكُىنىخُا ادلعهىياخ عهً انُهاو احملاسثٍ يف انمطاع انعاو.

ازدادت أىميػػة الرقابػػة الداخميػػة فػػي الكحػػدات الحككميػػة مػػع ت ازيػػد حجػػـ ىػػذه الكحػػدات كتشػػعب

عممياتيػػا كانتشػػارىا فػػي منػػاطؽ متعػػددة كتعػػذر تحقيػػؽ الرقابػػة المباش ػرة عمييػػا باإلضػػافة لتفػػكيض

السمطات لمكحدات اإلدارية األدنى مما أدل إلى زيادة حاجة السمطات التنفيذية كالتشػريعية كأجيػزة
الرقابة الخارجية كأفراد المجتمع بشكؿ عاـ إلى المعمكمػات التػي تسػاعدىـ فػي الكقػكؼ عمػى مػدل
التزاـ الكحدات الحككمية بالمتطمبات كااللتزامات القانكنية كالتنظيميػة المتعػددة التػي تحكػـ نشػاطيا

كالتأكػػد مػػف حمايػػة كممتمكػػات تمػػؾ الكحػػدات كدرجػػة الكفػػاءة فػػي اسػػتخداـ ىػػذه الم ػكارد االسػػتخداـ

االقتصادم األمثؿ بما يحقؽ أىداؼ كأغراض تمؾ الكحدات بصكرة اكثر فعالية(.)3

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
( )1ظٞد أؼَد مثد اىااؽٗ ٜفخسُٗ" ,انًدلم ٙانًؾبظجخانؾكٕيٛخٔانإيٛخ" ظاٍاح اىقإسج ,ميٞح اىرعازج ,7113 ,ص .18
()7مثد م مثد اىعالً أؼَد " ,يساععخانؾعبثبدان زبيٛخٔردت ٛانؾعبثبد ٙانٕؽدادانؾكٕيٛخ " ,ظَاٞح إرازج اامَواه اىاستٞوح,
تدُٗ ظٖح ّشس ,تدُٗ ظْح ّشس ,ص.4
( )7ظٞد أؼَد مثد اىااؽٗ ٜفخسُٗ ٍ ,سظع ظاتق ,7113 ,ص .742
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عديدة األمر الذم يجعمو غير قادر عمى تمبية متطمبات الفاعمية عمكما كفاعمية اإلنفاؽ الحككمي

عمى كجو الخصكص(.)2

ىػػذا كقػػد أثػػرت التطػػكرات الس ػريعة المتبلحقػػة فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات باسػػتخداـ الحاسػػبات

اإللكتركنيػػة عمػػي الػػنظـ اإلداريػػة كالمحاسػػبية بالمنش ػ ت كالشػػركات كغيرىػػا ممػػا أدل إلػػى حصػػكؿ

تغييػ ػ انر جكىريػ ػان ف ػػي منيجي ػػة كأس ػػاليب الرقاب ػػة الداخمي ػػة بالمقارن ػػة عم ػػا ك ػػاف عمي ػػو األم ػػر ف ػػي ظ ػػؿ
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

الفجػػكة ّبينيػػا كبػػيف المؤسسػػات المتقدمػػة أك الػػدكؿ المجػػاكرة كذلػػؾ باسػػتخداـ أحػػدث التقنيػػات ليػػا
كبالشكؿ الذم يعمؿ عمى تقديـ أفضؿ الخدمات الرقابية(.)2
كلعؿ مف أبرز ما شػيده العػالـ خػبلؿ العقػديف الماضػييف مػف القػرف العشػريف تحػكالت أساسػية

فػػي المفػػاىيـ الخاصػػة ب ػ دارة القطػػاع الحكػػكمي حيػػث تحػػكؿ الحػػديث مػػف اإلدارة إلػػى الريػػادة كمػػف

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

إلى المساءلة عف النتاسج كمستكيات األداء.

كلػ ػػذلؾ فقػ ػػد ظيػ ػػرت مفػ ػػاىيـ كاتجاىػ ػػات حديثػ ػػة كمػ ػػداخؿ لتحسػ ػػيف كتطػ ػػكير أداء المنظمػ ػػات

الحككميػػة كمػػف أىميػػا الحككمػػة اإللكتركنيػػة

()3

كىػػذا مػػا ينسػػجـ معػػو الباحػػث مػػف حيػػث اقت ارحػػو

لمػػدخؿ اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي فػػي القطػػاع العػػاـ ككفقػػا لمعػػايير محاسػػبة دكليػػة ذات جػػكدة
عاليػػة فػػالتطكر اإلدارم الشػػامؿ فػػي الكحػػدات الحككميػػة يسػػتمزـ تطػػك ار ممػػاثبل فػػي الػػنظـ الماليػػة

كاإلدارية.

كقد ساعد التطكر الياسؿ في تكنكلكجيا المعمكمات كالمعرفة في إعادة النظػر فػي طريقػة تقػديـ

الخدمة الحككمية لكؿ المسػتفيديف منيػا سػكاء كػانكا حػالييف أك مػرتقبيف فػي القطػاع العػاسمي أك فػي
قطاع األعماؿ أك إلى قطاعات أخرل عديدة كذلؾ مف خبلؿ االستفادة مف تمؾ التكنكلكجيا بشكؿ
كامػػؿ باعتبارىػػا كسػػيمة ىامػػة لحػػؿ تمػػؾ المشػػكبلت

()4

كىػػذا مػػا يػػدفع باتجػػاه تبنػػي القطػػاع العػػاـ

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

( )1ؼعوِ ميوٍ ٜؽَوود ظو٘ٝيٌٍ " ,وود ٙاىؽاظوح ىرطوو٘ٝس أظواىٞة ذقٞو ٌٞفااىٞووح اإلّاواق اىؽنووٍ٘ ," ٜيغهةخانجؾةةٕسانزغبزٚةخ ,اىاوودر ااٗه,
اىَعيد اىعاتع ٗاىاشسُٗ ,ميٞح اىرعازج ,ظاٍاح اىصقاشٝق ,ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞحْٝ ,اٝس  ,7111ص .747
( )7اىعوود فاؽَووح مثوود اىعوو٘ار " ,أصةةسركُٕنٕعٛةةبانًعهٕيةةبد ةةَٙاةةبوانستبثةةخاندالهٛةةخٔا يةةٕزانًبنٛةةخ " ٍْ ,شوو٘زاخ اىٖ ٞووح اىااٍووح
ىيؼسامة اىاساقٞح ,7117 ,صٍ .7عرسظع ٍِ . http://tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=15 :
(ٍ )7ؽَد ّعٞة شم ٜؼَد " ,رزاظح ذؽيٞيٞوح ىروأشٞس ٍْةٍ٘وح اىؽنٍ٘وح اإلىنرسّٗٞوح ميو ٚذطو٘ٝس ّةواً اىَايٍ٘واخ اىَؽاظوثٞح اىؽنٍ٘ٞوح"
انًغهخانعهًٛخنالتزابدٔانزغبزح ,ميٞح اىرعازج تعاٍاح مَ ِٞط ,ع 7114 ,1ص.131
(ٍ )4ؽَد ّعٞة شم ٜؼَدٍ ,سظع ظاتق ,ص.132
(ٍ )1ؽَد ّعٞة شم ٜؼَدٍ ,سظع ظاتق ,ص .122
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 تعقيػػد العمػػؿ المحاسػػبي الحكػػكمي نتيجػػة تشػػابؾ العمميػػات داخػػؿ الكحػػدة اإلداريػػة الحككميػػةكاألطراؼ المتعاممة.

 عدـ مراعاة تكافر الدقة كالتحميؿ الكافي فيما يكفره النظاـ المحاسبي التقميدم مف نتاسج. -قصكر طرؽ التقدير لممكارد كالنفقات كعدـ اعتمادىا عمى أسس عممية.

 قصكر المسار المحاسبي الحككمي في تحديد الطبيعة المحاسبية لمكحػدة الحككميػة كتكحيػدأسس القياس كالتبكيب الكاضح لئليرادات كالنفقات كالمحاسبة عف األصكؿ الثابتة كاىبلكاىا

كالقصكر في إعداد التقارير المالية.

ً
راتعا :يساَا ويُافع اإلفظاذ ادلايل اإلنكرتوٍَ يف انمطاع انعاو.

يشير مصطمح القطاع العاـ كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ IPSASs

()2

إلى

الحككمػػات الكطنيػػة كاإلقميميػػة مثػػؿ لالكاليػػة كاإلقمػػيـ كالمنطقػػة ل كالحككمػػات المحميػػة مثػػؿ لالمدينػػة
كالبمػػدةل كالمنش ػ ت الحككميػػة ذات العبلقػػة مثػػؿ الككػػاالت كالمجػػالس كالمجػػاف كالمشػػاريع الحككميػػة
بينما يشير مصطمح البيانات المالية ذات الغرض العاـ إلى البيانات المالية الصػادرة لممسػتخدميف

غير القادريف عمػى طمػب معمكمػات ماليػة تمبػي احتياجػاتيـ المحػددة مػف المعمكمػات كىنػا البػد مػف
اإلشػػارة إلػػى أف مصػػطمح القطػػاع العػػاـ ال ػكارد فػػي ىػػذه المعػػايير ىػػك مفيػػكـ شػػاسع فػػي كثيػػر مػػف
البمػػداف األكركبيػػة لمتعبيػػر عػػف الكحػػدات الحككميػػة حيػػث يشػػمؿ جميػػع الكحػػدات الحككميػػة التػػي
تخضع لمحككمة بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف قطاعات حككمية غير ىادفة لمػربح كذلػؾ عمػى
عكس استخدامو في بعض الػدكؿ العربيػة التػي تسػتخدمو لمداللػة عمػى الشػركات الحككميػة اليادفػة

لمػربح كالتػي تمػارس أنشػطة ربحيػة بمػكازاة القطػاع الخػاص كتطبػؽ معػايير التقػارير الماليػة الدكليػػة
.)2(IFRSs

كبالتالي يخرج عف نطاؽ تعريؼ القطاع العاـ كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ

 IPSASsمنش ت األعماؿ الحككمية ) Government Business Enterprise (GBEكالتي
تشػػير إلػػى منش ػ ت ذات طبيعػػة ربحيػػة كاف كانػػت تسػػيطر عمييػػا الحككمػػة أك منشػػأة قطػػاع عػػاـ
كيمكف تمييز منش ت األعمػاؿ الحككميػة بأنيػا منشػ ت تممػؾ صػبلحية التعاقػد باسػميا كقػد أككمػت
ليا السمطة المالية كالتشغيمية لمقيػاـ باألعمػاؿ كبيػع السػمع كالخػدمات لمغيػر مقابػؿ ربػح أك اسػترداد

لمقيمة بالكامؿ(.)3

كيشػػير الباحػػث إلػػى اخػػتبلؽ دالالت اسػػتخداـ مصػػطمح القطػػاع العػػاـ فػػي العديػػد مػػف الػػدكؿ

العربيػػة فبينمػػا يشػػير فػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة إلػػى منش ػ ت األعمػػاؿ الحككميػػة ف نػػو يشػػير فػػي
( )1االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111,ِٞسظع ظثق ذمسٓ ,ص.4
( )7إتسإٍ ٌٞؽَد مي ٜاىعصزاٗٗ ٛمثد اىٖار ٛظيَاُ طاىػٍ ,سظع ظثق ذمسٓ ,ص.143
( )7االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111,ِٞسظع ظثق ذمسٓ ,ص 71
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فمسطيف إلى القطاع الحككمي المتمثػؿ فػي الػك ازرات كالػدكاسر الحككمػة التابعػة ليػا إذ أف مػا يقصػد
بالحككمة ىك جميع الييسات المسيرة لنظاـ الحكـ في الدكلة كبالتالي ينصرؼ معنى الحككمػة إلػى

السمطات العامة في الدكلة مف تشريعية كتنفيذية كقضاسية(.)2

كبالتالي ف ف مفيػكـ القطػاع العػاـ كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ IPSASs

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

كحيث أف النظاـ المحاسبي في القطاع العاـ ييدؼ بشكؿ عاـ إلى تػكفير المعمكمػات البلزمػة

ألغراض الرقابة كلممساءلة كتكفير المعمكمػات البلزمػة التخػاذ القػ اررات كالحكػـ عمػى اإلدارة العامػة

كمف ىنا تبرز أىمية اإلفصاح المالي اإللكتركني في القطاع العػاـ مػف كجيػة نظػر الباحػث إذ أف
تحقيؽ أىداؼ النظاـ المحاسػبي الحكػكمي المعاصػر تتطمػب مكاكبػة ثػكرة االتصػاالت كالتكنكلكجيػا
المتسارعة كال يمكف أف تتـ بتجاىميا أم بتجاىؿ التكنكلكجيا بؿ يجب أف تككف مستندة عمييا.

كاف اسػػتخداـ شػػبكة اإلنترنػػت لنشػػر التقػػارير كالق ػكاسـ الماليػػة يمثػػؿ ضػػركرة ىامػػة فػػي الكقػػت

الحاضر نظ ار لتعدد استخدامات كساسؿ تقنيات المعمكمات فػي مختمػؼ المجػاالت كبصػكرة خاصػة

في مجاالت األعمػاؿ المختمفػة كاف اسػتخداميا فػي عمػؿ نظػـ المعمكمػات المحاسػبية سػكؼ يتركػز
بدرجػػة كبي ػرة فػػي تبػػادؿ البيانػػات كالمعمكمػػات س ػكاء فػػي داخػػؿ الكحػػدات االقتصػػادية نفسػػيا أك مػػع

بعضيا البعض كبالتالي فاف ىناؾ حاجة كبيرة في استخداـ شبكة اإلنترنت ألغراض نشر كتكزيػع
التقارير كالقكاسـ المالية كتكصيميا إلى مختمؼ الجيات التي تحتاجيا(.)3

حيث يترتب عمى اإلفصاح المالي اإللكتركني العديد مف المزايا كاإليجابيات المرتبطة بالنظاـ

المحاسػػبي فػػي القطػػاع العػػاـ مػػف أىميػػا تػػكفير بيانػػات كمعمكمػػات ماليػػة عػػف القطػػاع العػػاـ بسػػرعة
فاسقػػة مػػف خػػبلؿ بنػػاء قاعػػدة بيانػػات حككميػػة شػػاممة كمرنػػة مػػع تػػكفير قػػدر أكبػػر مػػف الدقػػة فػػي
تشغيميا كتخفيض في تكاليؼ التشغيؿ مقارنة بالطرؽ اليدكية التقميدية.

كقد تـ تقسيـ منافع اإلفصاح إلى ثبلثة محاكر تعكد بالنفع عمى كافة أطراؼ عممية اإلفصاح

كى ػػي من ػػافع تكاليفي ػػة كمن ػػافع تخ ػػتص بمس ػػتخدمي البيان ػػات كمن ػػافع تخ ػػتص بمص ػػدرم اإلفص ػػاح

الم ػػالي

()4

بينم ػػا قس ػػـ اح ػػد الب ػػاحثيف م ازي ػػا كمن ػػافع اإلفص ػػاح اإللكتركن ػػي إل ػػى ثبلث ػػة مح ػػاكر أكث ػػر

تفصيبل كىي منافع تتعمؽ بالتكمفة كمنافع تتعمؽ باإلفصاح ذاتو كأخرل تتعمؽ بمستخدمي البيانات

المالية.
(ٍ )1ؽَد اىظٞسف" ٜاإلدازحاإلنكزسَٔٛخ" ,راز اىانس اىعاٍا ,ٜظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞح ,تدُٗ ظْح ّشس ,ص.12
( ) 7أؼَوود شمسٝووا شمووّ " ,ٜؽوو٘ ٍوودخو ٍقرووسغ ىرْةووٗ ٌٞذس ووٞد اإلفظوواغ مووِ اىرقووازٝس اىَاىٞووح مثووس اإلّرسّوود" ,انًغهةةخانعهًٛةةخانزغةةبزح
ٔانزًٕٚم ,ظاٍاح ؽْطا ,اىَعيد اىصاّ ,ٜاىادر ااٗه ,7112 ,ص .717
( )7اىعقا ٗفخسٍُٗ ,سظع ظثق ذمسٓ ,ص .17
(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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كيمكف استعراضيا عمى النحك التالي(:)2

 .0منافع متعمقة بالتكاليف:

 -2انخفاض تكاليؼ إنتاج كتكزيع المعمكمات.
 -2انخفاض تكمفة الحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة.

 .9منافع متعمقة باإلفصاح:

 -2السعي لئلفصاح اإلضافي.

 -2تكصيؿ المعمكمات بشكؿ فكرم.
 -3التحديث المستمر لممعمكمات.

 -4النشر الفكرم لمتقارير المالية الفترية كالمرحمية.

 .3منافع متعمقة بمستخدمي المعمومات المحاسبية:

 -2االتصاؿ المتبادؿ كالفعاؿ بيف المنشأة كمستخدمي البيانات المالية.
 -2تخفيض حالة عدـ تماثؿ المعمكمات.
 -3سيكلة التحميؿ كاجراء المقارنات.

كيرل الباحث أف اإلفصاح المالي اإللكتركني في القطاع العاـ يؤدم لمعديد مػف المنػافع عمػى

المحػػاكر الثبلثػػة المػػذككرة حيػػث انػػو بالفعػػؿ تقػػؿ التكػػاليؼ المتعمقػػة بالطباعػػة مػػع م ارعػػاة أف ىنػػاؾ
تكػاليؼ جديػدة قػػد تظيػر كىػػي متعمقػة بالبرمجػػة كتجييػز عمميػة النشػػر اإللكتركنػي كالتػػي قػد تكػػكف

مكازيػػة لتكػػاليؼ الطباع ػػة كالتكزيػػع مػػف حي ػػث إنتػػاج المعمكمػػات المالي ػػة إلكتركني ػان إال إف الطبيع ػػة

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

أما فيما يتعمؽ بتخفيض تكمفة الحصكؿ عمى المعمكمػات فمػف الممكػف أف يكػكف فيػو تخفػيض

فعمػػي ككاضػػح حيػػث إف الحصػػكؿ عمييػػا ال يكجػػب التحػػرؾ الجغ ارفػػي أكالمػػركر بػػالركتيف الحكػػكمي
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.

ككػػذلؾ فيمػػا يتعمػػؽ بالمنػػافع المرتبطػػة باإلفصػػاح ذاتػػو مثػػؿ السػػعي لئلفصػػاح اإلضػػافي فيػػذا

األمر كاقع كممكف الحدكث بسبب التطكر الياسؿ في تكنكلكجيا المعمكمات كفي إطار العكلمػة فقػد
أص ػػبح الع ػػالـ أكث ػػر انفتاح ػػا كتكس ػػعت عممي ػػات تب ػػادؿ الخبػ ػرات كنقمي ػػا الم ػػر ال ػػذم يجع ػػؿ تطم ػػع

مسػػتخدمي البيانػػات الماليػػة لمعديػػد مػػف اإلفصػػاحات الجديػػدة أمػػر ممكػػف خصكصػػا عنػػد المقارنػػة
بالدكؿ المتقدمة كالتي قطعت شكطا طكيبل في استخداـ اإلنترنت كالتكنكلكجيا في اإلفصاح المالي

( )1شٝار ٕا ٌ اىعقا ٗفخسٍُٗ ,سظع ظثق ذمسٓ ,ص .87
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األمر الذم يؤدل لتكفير المعمكمات المالية لمستخدمييا في الكقػت الممكػف كمحدثػة كسػريعة كمػف

الممكف أف تقكـ الدكلة ب صدارىا فتريا كمرحميا شأنيا في ذلؾ شاف قطاع األعماؿ.
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ادلثسث انثاٍَ

استخذاياخ ادلىازَح انعايح كأداج ختطُط ورلاتح
دتهُذ.

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

القطػػاع العػػاـ مػػف خػػبلؿ استع ارضػػو لمبيانػػات الماليػػة المنشػػكرة لمتأكػػد مػػف مػػدل شػػرعية التنفيػػذ فػػي
جانبي المكازنة كمدل امتثاؿ تحصيؿ اإليرادات مع القكانيف كاألنظمة كىؿ تـ تحصيميا في حػدكد
التقديرات التي كافؽ عمييا الجميػكر عبػر القنػكات التشػريعية كمػدل صػرفيا فػي حػدكد االعتمػادات

المخصصة لو كالمتكافؽ عمييا أيضا.

لػػذا حػػاكؿ الباحػػث تسػػميط الضػػكء فػػي ىػػذا المبحػػث عمػػى ىػػذا المكضػػكع فػػي محػػكريف أساسػػيف

يتمثػػؿ المحػػكر األكؿ فػػي تخطػػيط اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة بينمػػا يتمثػػؿ المحػػكر الثػػاني الرقابػػة
عمى استخدامات المكازنة العامة.

ً
أوال :ادلفاهُى انعظرَح نهًىازَح انعايح.

يعتبر االستخداـ األمثؿ لمطاقات المادية كالبشرية مف أىـ أىداؼ اإلدارة العممية الحديثة عمى

مسػػتكل الدكلػػة ككػػؿ كتنميػػة أكبػػر قػػدر مػػف الم ػكارد تحقيق ػان ألىػػداؼ الدكلػػة كبالتػػالي تُعػ ّػد المكازنػػة
بتخطػيط المػكارد كاالسػػتخدامات لفتػرة ماليػػة مقبمػػة مػع م ارعػػاة الظػػركؼ المحيطػػة كالمتكقػػع سػريانيا

خػػبلؿ تمػػؾ الفت ػرة كمػػف ثػػـ ُي ارقػػب التنفيػػذ الفعمػػي لمخطػػة المكضػػكعة كػػي تُحقػػؽ األىػػداؼ ف ػ ذا مػػا
الم ِّ
صححة في الحاؿ.
انحرؼ التنفيذ الفعمي عف الخطة المكضكعة ف ف اإلدارة تتخذ الق اررات ُ
فالمكازنة العامة ىي األداة العممية لتنفيذ السياسة العامة لمدكلػة فػي مختمػؼ المجػاالت إضػافة

لتعبيرىػػا عػػف تكجيػػات السياسػػة االقتصػػادية كبػرامج التنميػػة

()2

كىػػي تعكػػس مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ

كالب ػرامج المعبػػر عنيػػا باألرقػػاـ الماليػػة كالتػػي ترغػػب السػػمطة السياسػػية المتمثمػػة بتنفيػػذىا بكاسػػطة

كحػػدات الدكلػػة المختمفػػة بأقػػؿ التكػػاليؼ خػػبلؿ مػػدة قادمػػة معبػػر عنيػػا بحجػػـ كمفػػة كػػؿ ىػػدؼ أك
برنامج مع بياف مصادر التمكيؿ التي ستحصؿ عمييا الكحدات لمفترة ذاتيا.

كتظيػػر المكازنػػة العامػػة الخصػػاسص الماليػػة لخطػػط الحككمػػة لمفت ػرة القادمػػة كىػػي أداة أساسػػية

ل ػػئلدارة المالي ػػة كالمراقب ػػة كعنص ػػر ى ػػاـ ف ػػي العممي ػػة اإلشػ ػرافية

()2

كتق ػػكـ معظ ػػـ الحككم ػػات ب ع ػػداد

كاصدار مكازناتيا الماليػة ككثػاسؽ عامػة تكفرىػا لمجميػكر كيػتـ التػركيج ليػا بشػكؿ كاسػع كقػد تكػكف
( )1طوووالغ ٕٗٞوووة مثووود اىاْووو" ٜمعوووص اىَ٘اشّوووح اىااٍوووح فوووٍ ٜظوووس (ااظوووثاب ٗؽوووسق اىاوووالض) خووواله اىارووووسج (– 1221/1222
 , ")7111/7114يغهةةخانجؾةةٕسانزغبزٚةةخانًعبصةةسحٍ ,عيوود  ,71موودر  ,7ميٞووح اىرعووازج  ,ظاٍاووح ظووٕ٘اض ,ظَٖ٘زٝووح ٍظووس اىاستٞووح,
رٝعَثس  ,7118ص .771
( )7االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111, ِٞسظع ظثق ذمسٓ ص 373
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الحككمػػػة مطالبػػػة بتػػػكفير مكازنتيػ ػػا المصػ ػػادقة لمجميػ ػػكر بالكس ػػاسؿ العص ػ ػرية كذل ػػؾ كفػ ػػؽ النظػ ػػاـ

السياسػي السػاسد أك قػػد تختػار ذلػػؾ الحككمػة فػػي إطػار إفصػػاحيا الطػكعي لػػدعـ شػفافيتيا كنزاىتيػػا
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

التركيػػز عمػػى الجكانػػب التػػي ييػػتـ بيػػا المعرفػػكف كالبػػاحثكف تبعػػا لمدارسػػيـ كتكجيػػاتيـ الفكريػػة فقػػد
عرفيا أحد الباحثيف بأنيا لتقدير مفصؿ كمعتمد لنفقػات الدكلػة كايراداتيػا لمػدة مقبمػة مػف الػزمفل

()2

كيرل الباحث أف ىذا التعريؼ القديـ قد تجاىؿ تحديد الفترة الزمنية باعتبارىا سنة.

كفػي ظػػؿ الفكػر المحاسػػبي الحػديث عرفػػت المكازنػة العامػػة عمػى أنيػػا الخطػة الماليػػة لمحككمػػة

ػدير إليػ ػرادات الدكل ػػة كنفقاتي ػػا العام ػػة كالمعتم ػػدة م ػػف الس ػػمطة
ع ػػف س ػػنة مالي ػػة قادم ػػة تتض ػػمف تق ػ نا
التشريعية كالتػي تعكػس أك تجسػد سياسػات الدكلػة كخياراتيػا االقتصػادية كاالجتماعيػة كالسياسػية

()2

أيضػا بأنيػا لبرنػػامج عمػؿ مػالي يتبمػػكر فػي شػكؿ كثيقػػة معتمػدة مػف السػػمطة
ككػذلؾ يمكػف تعريفيػػا ن
التش ػريعية كينطػػكم عمػػى تقػػديرات مفصػػمة لكػػؿ مػػف النفقػػات العامػػة كاإلي ػرادات العامػػة لسػػنة قادمػػة
كىػػي األداة الرسيسػػية التػػي تسػػتخدميا السياسػػة الماليػػة لتحقيػػؽ مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ االقتصػػادية

كاالجتماعية كالماليةل

()3

كيرل الباحث أف ىذا التعريؼ عمى الرغـ مف تطكره إال انو حصر جانب

المكازنة األيمف في المصركفات كاأليسر في اإليرادات ككاف األكلى أف يتككف المقابمة بيف المكارد

كاالستخدامات كىي األشمؿ.

كق ػػد عرفي ػػا الق ػػانكف المص ػػرم رق ػػـ  53لس ػػنة  2973بأني ػػا البرن ػػامج الم ػػالي لمخط ػػة لتحقي ػػؽ

أىػػداؼ خطػػة التنميػػة االقتصػػادية كبمػػا يتماشػػى مػػع السياسػػة العامػػة لمدكلػػة كأىػػـ مػػا يشػػير إليػػو
التعري ػػؼ أف المكازن ػػة المصػ ػرية ى ػػي اإلدارة األساس ػػية الت ػػي تس ػػتطيع م ػػف خبللي ػػا الدكل ػػة تحقي ػػؽ

األىػداؼ التنمكيػػة كمػا تسػػتيدفيا الخطػة

()4

أمػػا كفقػا لمقػػانكف الفمسػطيني فػ ف المكازنػة العامػػة ىػػي ل

برنػػامج مفصػػؿ لنفقػػات السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية كايراداتيػػا لسػػنة ماليػػة معينػػة كيشػػمؿ التقػػديرات
الس ػ ػػنكية إليػ ػ ػرادات الس ػ ػػمطة الكطني ػ ػػة كالم ػ ػػنح كالق ػ ػػركض كالمتحص ػ ػػبلت األخ ػ ػػرل لي ػ ػػا كالنفق ػ ػػات

كالمػػدفكعات المختمفػػةل

()5

كىنػػا ف ػ ف المشػػرع الفمسػػطيني مػػف كجيػػة نظػػر الباحػػث قػػد أصػػاب حػػيف

تكسع في تفصيؿ اإليرادات كالمنح كالقركض كالمتحصبلت األخرل ككذلؾ في إشارتو لممػدفكعات

المختمفة ليككف بذلؾ يتحدث عف المكارد كاالستخدامات.

( )1مثد اىَيل ٍْٞط " يٛصاَٛخاندٔنخٔانعٛبظخانًبنٛخ"ٍ ,نرثح ااّعي٘ ,اىقإسج ,تدُٗ ظْح ّشس ,ص .77
(ٍ )7اظد طثٞػ ٗفخسُٗ " االتزابدانفهعع , "ُٙٛظاٍاح اىقدض اىَار٘ؼح ,مَاُ ,اازرُ ,7112 ,ص .713
( )7مثد اىَطية مثد اىؽَٞد " ,اتزابدٚبدانًبنٛخانعبيخ ,اىداز اىعاٍاٞح ,اإلظنْدزٝحٍ ,ظس ,7111 ,ص.12
(ٍ )4ظووطا ٚاىرٖوواٍٍ ٜظووطا " ,ٚانًٕاشَةةخانعبيةةخنهدٔنةةخثةةٍٛان ةةفب ٛخٔانستبثةةخ"  ,اىرَْٞووح اإلرازٝووح ٍ ,ظووس ,ض  ,72ع , 177
 ,7111ص ٍ ,77عرسظع ٍِ http://search.mandumah.com/Record/117408
( )1اى٘قامع اىايعطْٞٞح ,تبٌَٕرُاٛىانًٕاشَخانعبيخانفهععُٛٛخزتى1نعُخٍ , 7998ارج .12
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وعميو يمكن استنتاج المفاىيم الرئيسية لمموازنة العامة فيما يأتي(:)0

أ -المفيوم المحاسبي لمموازنة العامة :كالذم ينظر إلى ككنيا أرقاـ حسػابية تشػمؿ االعتمػادات
المخصصة كالمتكقع إنفاقيا كاإليرادات المتكقع تحصػيميا خػبلؿ فتػرة زمنيػة قادمػة عػادة تكػكف
س ػػنة كل ػػذا تتعام ػػؿ المحاس ػػبة م ػػع ى ػػذا المفي ػػكـ بالتس ػػجيؿ كاظي ػػار النت ػػاسج كف ػػؽ م ػػا تتطمب ػػو

التقسيمات الكاردة في المكازنة العامة.

ب -المفيااوم الرقااابي لمموازنااة العامااة :تعتبػػر المكازنػػة األداة الرقابيػػة لمسػػمطة التش ػريعية لمراقبػػة
كمػػا لص ػرفيا لؤلن ػكاع
أعمػػاؿ السػػمطة التنفيذيػػة مػػف خػػبلؿ االلت ػزاـ باالعتمػػادات المخصصػػة ن
المح ػػددة كض ػػمف الفتػ ػرة المخصص ػػة لي ػػا لمتحق ػػؽ ب ػػاف الكح ػػدات ق ػػد قام ػػت بتحقي ػػؽ األى ػػداؼ
المطمكبة كىذا ما تؤكػد عميػو المكازنػة التقميديػة (مكازنػة االعتمػادات) كال ييػتـ المفيػكـ الرقػابي

لممكازنة بالتخطيط كاعداد البرامج.

ج -المفيوم السياسي لمموازنة العامة :ىنا يعكس البرلماف (السػمطة التشػريعية) فمسػفتو السياسػية
فػػي إدارة دفػػة الحكػػـ مػػف الناحيػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة لتحقيػػؽ أىدافػػو مػػف خػػبلؿ المكازنػػة
العام ػػة إذ تع ػػد األرقػ ػػاـ م ػػف خػػػبلؿ الكح ػػدات كتن ػػاقش مػ ػػع الس ػػمطة المركزي ػػة كف ػػؽ الض ػ ػكابط
كالتعميمػػات المعػػدة سػػمفان كالمكجيػػة إلعػػداد مشػػركع المكازنػػة فػػي ضػػكء السياسػػة العامػػة التػػي
يرغب بيا الحزب الحاكـ في ظؿ مراقبة الجميكر كالمؤسسات المجتمعية لو.

د -المفيوم القانوني لمموازنة العامة :يعتبر فقياء القانكف باف المكازنة العامػة لمدكلػة ىػي قػانكف
ألنيا تمر بنفس اإلجراءات التي يمر بيا تشريع أم قانكف كشمكليا عمى أحكػاـ قانكنيػة تػنظـ
ماليػة الدكلػػة كمػػا أف معظػػـ الدسػػاتير تتضػػمف أسػس كقكاعػػد إعػػداد المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة مػػف

حيث اإلعداد إلى التشريع كتصدر أرقاميا بمكجب قانكف المكازنة السنكم.

ق -المفيوم التخطيطي لمموازنة العامة :إف التغير الحاصؿ في مفاىيـ الدكلة كتغيرىا مف الدكلة
الحارسة إلػى الدكلػة المنظمػة كممارسػتيا لمختمػؼ األنشػطة االقتصػادية كرغبػة الحككمػات فػي
إيجاد تكازف حقيقي لبلقتصاد القكمي اثر عمى مفيكـ المكازنة التقميدم كأصبح ينظر إلييا أم

لممكازنػػة عمػػى ككنيػػا أداة أساسػػية لمتخطػػيط كأصػػبح ىنػػاؾ ربػػط بػػيف التقػػديرات كبػػيف تحقيػػؽ
األىداؼ كأصبحت الميمة الجديدة ىك التحميؿ لؤلرقاـ بضكء السياسات العامة.

ك -المفيوم االقتصادي لمموازنة العامة :يعد التحكؿ المشار إليػو فػي المفيػكـ التخطيطػي لتػدخؿ
الدكلػػة المباشػػر فػػي النشػػاط االقتصػػادم لغػػرض تحفيػػز االقتصػػاد القػػكمي برفػػع معػػدالت النمػػك

( ) 1ؼعِ مثد اىنوس ٌٝظويً٘ ٍٗؽَود خاىود اىَٖوا" ْٜٝاىَ٘اشّوح اىااٍوح ىيدٗىوح تو ِٞاإلمودار ٗاىرْاٞور ٗاىسقاتوح"  ,رزاظوح ٍٞداّٞوح ىيَ٘اشّوح
اىاساقٞووح  ,يغهةةخاإلدازحٔاالتزاةةبد  ,ميٞووح اإلرازج ٗاالقرظووار ,اىعاٍاووح اىَعرْظووسٝح  ,اىاووساق ,ع  ,84,7113ص -ص ,23-28
ٍعرسظع ٍِ. http://search.mandumah.com/Record/420933
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كتحقيػؽ االسػتقرار االقتصػادم كأصػبحت المكازنػة األداة التػي بكاسػطتيا يكػبح جمػاح التضػػخـ

أك الكساد االقتصادم كىي كسيمة لدعـ التخطيط عمى المستكل القكمي.

كبناء عمى ما سبؽ يمكف الخمكص إلػى أف المكازنػة العامػة ىػي عبػارة عػف برنػامج مػالي عػف
ن
فترة مالية مقبمة غالبا ما تككف سػنة لتحقيػؽ أىػداؼ محػددة كذلػؾ فػي إطػار الخطػة العامػة لمتنميػة
االقتصادية كاالجتماعية كطبقا لمسياسة العامة لمدكلة كبمعنى أدؽ ىي تقػدير مسػبؽ السػتخدامات
كم ػ ػكارد تمػ ػػؾ المكازنػ ػػة عػ ػػف فت ػ ػرة مقبمػ ػػة حيػ ػػث أنػ ػػو لممكازنػ ػػة العامػ ػػة جػ ػػانبيف كىمػ ػػا االسػ ػػتخدامات

(المصركفات) كالمكارد (اإليرادات)(.)2

ً
ثاَُا :االجتاهاخ واألسانُة احلذَثح يف إعذاد ادلىازَاخ انعايح.

يرل الباحث أف عممية إعداد المكازنة كعممية إدارية منظمػة ترتكػز عمػى ثبلثػة محػاكر رسيسػية

تبدأ بالتخطيط ثـ التنفيذ كتنتيي بالرقابة ,كالتي تعتبر في ما بينيا منظكمة متكاممة لمتابعة كتقييـ

األداء ,كاف الت ػكازف بػػيف ىػػذه العناصػػر مػػف األىػػداؼ األساسػػية لنجػػاح المكازنػػة فػػي القيػػاـ بػػدكرىا
المطمػػكب ,كبنػػاء عمػػى ىػػذه المحػػاكر الثبلثػػة جػػاء تطػػكر أسػػاليب إعػػداد المكازنػػة كتعػػدد أنكاعيػػا
كأشكاليا بحيث يركز كؿ نكع عمى أحد ىذه المحاكر مع عدـ إىماؿ المحكريف انخريف.

كعميو ظيرت ثبلثة أنكاع رسيسية لممكازنة العامة كىي مكازنة البنكد ل الرقابػةل كمكازنػة البػرامج

كاألداء كمكازنة التخطيط كالبرمجة كباقي األساليب كاألشػكاؿ األخػرل التػي اشػتقت منيػا أك تعتبػر
التطػػكر الطبيعػػي ليػػا كيمكػػف تكضػػيح بكاعػػث كاتجاىػػات التطػػكر فػػي المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة عبػػر

العديد مف الدكافع أىميا(:)2

 -1التركيز عمى الجكانب التخطيطية كالق اررية التي تسػبؽ إعػداد المكازنػة أك تػتبلزـ مػع مراحميػا
األكلى كاعتبار ىذه الجكانب جزءان أصيبلن في عممية المكازنة.

 -7التركيز عمى جانب المسؤكلية كتحديدىا كالتقرير عنيا في الـ ا رحؿ المختمفة لممكازنة بحيث
تتمحكر عممية المكازنة حكؿ كحدة ق اررية معينة أك نشاط معيف.

 -7تطكير النظاـ المحاسبي الحككمي بحيػث يػكفر البيانػات كالمعمكمػات التحميميػة عػف اإليػرادات
كالمصركفات التي تمكف مف تقييـ أداء الكحدات كالبرامج كاألنشطة التي تقكـ بيا.

 -4تطكير أساليب القياس كأسس إعداد المكازنة ككساسؿ المتابعة كالرقابة عمى تنفيذىا.

 -1تطػػكير التقػػارير مػػف حيػػث الشػػكؿ كالمحتػػكل كالتكقيػػت بحيػػث تكػػكف أكثػػر فعاليػػة فػػي معاكنػػة
كمساعدة مستخدمي تمؾ التقارير.

( )1مازً ٍؽَ٘ر ٍؽَد ٍؽَد " ,اىرخطٞؾ اىَاىٗ ٜاىَ٘اشّح اىااٍح ىيدٗه"  ,يغهةخانزًُٛةخاإلدازٚةخ ٍ ,ظوس ,ض  ,78ع ,7118 ,117
ص ٍ ,72عرسظع ٍِ http://search.mandumah.com/Record/95756
()7ؼعِ مثد اىنس ٌٝظيً٘ ٍٗؽَد خاىد اىَٖاٍ ,ْٜٝسظع ظثق ذمسٓ ص.112
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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

المكضكع عمى النحك التالي(:)2

 -7موازنة البرام واألداء(:)9

لقد ظيرت الحاجة إلى االنتقاؿ مف مكازنػة البنػكد التقميديػة إلػى مكازنػة البػرامج كاألداء بصػكرة

متكاسمة مع الحاجة إلى ضركرة إدخاؿ األساليب العممية لػئلدارة لػذا فػ ف ىػذه المكازنػة ترتكػز عمػى

النقاط التالية:

 تعػ ػػديؿ النظػ ػػاـ المحاسػ ػػبي كأحػ ػػد أدكات اإلدارة الماليػ ػػة ليشػ ػػمؿ اسػ ػػتخداـ محاسػ ػػبة التكػ ػػاليؼكعنصر رسيسي ترتكز عميو ىذه المكازنة.

 -تحديد كساسؿ لقياس األداء مثؿ معدالت األداء كالنسب المسكية

وتتصف ىذه الموازنة بالخصائص التالية:

أ -تيتـ بتحديد البرامج كاألنشطة التي يناط بيا تنفيذ أىداؼ معينة كبالتالي تحديد نطاؽ القيػاس
المالي عمى أساس ىذه البرامج كاألنشطة الفرعية المتصمة بيا كييدؼ القياس المالي ىنا إلى
تحديػػد تكمفػػة كػػؿ برنػػامج عمػػى حػػدة .كبالتػػالي تظيػػر المكازنػػة السػػنكية مؤلفػػة مػػف عػػدد مػػف

البرامج مف حيث أعباسيا كايراداتيا.

ب -تصنيؼ المكازنة عمى أساس كظيفي ,أم حسب الكظاسؼ التي تقكـ بيا الحككمة.
ج -تطبيؽ قاعدة السنكية عمى مكازنة البرامج كاألداء.

د -المش ػ ػرفكف عمػ ػػى إعػ ػػداد ىػ ػػذه المكازنػ ػػة ينبغػ ػػي أف يكػ ػػكف متخصصػ ػػيف بعمػ ػػكـ اإلدارة الحديثػ ػػة
كمحاسبة التكمفة.

 -2موازنة التخطيط والبرام (:)3

تيػػدؼ فك ػرة ىػػذه المكازنػػة بشػػكؿ رسيسػػي إلػػى تحسػػيف كترشػػيد عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار فيمػػا يتعمػػؽ

بأفض ػػؿ الط ػػرؽ كالتكزي ػػع كاالس ػػتخداـ لئلمكاني ػػات المت ػػكفرة ل ػػدل الدكل ػػة كعرفػ ػت أيض ػػا بأني ػػا (أداة
تخطيط ككسيمة التخاذ الق اررات التي تتعمؽ بالمفاضمة بػيف البػرامج البديمػة البلزمػة لتحقيػؽ أىػداؼ

معينة أك تعديؿ تمؾ األىداؼ إلى تبرير قػ اررات المخطػط كتنظػر إلػى البػرامج كاألنشػطة الحككميػة

عمػػى أنيػػا مجػػرد كسػػاسؿ تيػػدؼ إلػػى تحكيػػؿ المػكارد العامػػة لمدكلػػة أك عكامػػؿ اإلنتػػاج إلػػى منتجػػات

نياسية.

ويرتكز ىذا النوع من الموازنات عمى ما يمي:

أ -االعتبارات طكيمة األجؿ.

(ّ )1عووٌ مثوود ميٞوو٘" ,ٛرزاظووح ٗذؽيٞووو ٕٞنووو اىَ٘اشّووح اىااٍووح ىدٗىووح اىاووساق ٍووِ  ,"7113-7117يغهةةخانيةةس٘نهعهةةٕواالتزاةةبدٚخ
ٔاإلدازٚخ ,اىَعيد 7 :اإلطداز , 17 :ظاٍاح اىن٘فح ,اىاساق ,7112 ,ص-ص.718-711 :
( )7ذؽ٘ىد رٗىح فيعطٍ٘ ٍِ ِٞاشّح اىثْ٘ر إىٍ٘ ٚاشّح اىثساٍط ٗااراء ف ٜاىااً .7111
(ّ )7عٌ مثد ميٍ ,ٛ٘ٞسظع ظثق ذمسٓ  ,ص-ص.718-711 :
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ب -تحميؿ أنظمة الكمفة كالمنافع.

ج -بياف البداسؿ المحتممة المتعمقة بتخصيص المكارد.

 -3الموازنة الصفرية(:)2

ىػي المكازنػة التػػي تقػكـ عمػى أسػػاس البدايػة مػف الصػػفر ,كتعػرؼ عمػى أنيػػا ( نظػاـ يفتػػرض

عػػدـ كجػػكد أم نفقػػات أك خػػدمات فػػي البدايػػة مػػف اجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى مجمكعػػة مػػف النتػػاسج أك

المخرجات مع األخذ باالعتبار الحد األدنى لمكمفة كتقييـ مدة فاعمية اإلنفاؽ كفقان ليذا االعتبار أك
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
ألم برنامج األفضمية عمى البرامج األخرل كتتمخص ىذه الطريقة بقياـ كؿ كحػدة تنظيميػة ب عػادة

تقديـ كافة مشاريعيا كما يرد فييا مف برامج كأنشطة عمى أساس مقارنة الفاسدة المتحققة مع الكمفة

المتحققػػة ,كى ػػي بػػذلؾ تس ػػاعد المػػدراء كالمس ػػسكليف عمػػى ح ػػؿ المشػػاكؿ الت ػػي ت ػكاجييـ م ػػف خ ػػبلؿ
تزكيدىـ ببيانات الكمفة التاريخية كمقاييس األداء كمقارنة األنشطة المتشابية.

 -4الموازنة التعاقدية(:)9

تعنػػي المكازنػػة التعاقديػػة إعػػداد المكازنػػة العامػػة عمػػى أسػػاس نظػػاـ العقػػكد أك الصػػفقات بػػيف

جية منفذة كالحككمة حيث تمثمت في إعػادة تشػكيؿ المكازنػة العامػة عمػى أنيػا نظػاـ عقػد صػفقات
بػػيف جيػػة منفػػذه كالحككمػػة بمعنػػى أف تقػػكـ الحككمػػة بطػػرح مشػػاريعيا كبرامجيػػا المسػػتقبمية أمػػاـ
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

كقػػد كػػاف أكؿ محاكلػػة لتطبيػػؽ المكازنػػة التعاقديػػة فػػي ك ازرة الماليػػة النيكزلنديػػة عػػاـ  2996كالتػػي
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

الخماسية لمدكلة مما سػاىـ فػي تنفيػذ البػرامج كالمشػاريع الحككميػة بكفػاءة كاقتصػادية كفاعميػة أدت

إلى تكصيؿ المخرجات المتكخاة إلي المكظفيف كرشدت اإلنفاؽ العامة.

ً
ثانثا :انًُىرج ادلعاطر ذل ُكهُح ادلىازَح انعايح.

تتش ػػكؿ ىيكمي ػػة المكازن ػػة العام ػػة لمدكل ػػة م ػػف جن ػػاحيف ىم ػػا اإليػ ػرادات العام ػػة كالنفق ػػات العام ػػة

كبمعنػػى آخػػر الم ػكارد كاالسػػتخدامات لجميػػع أكجػػو نشػػاط الدكلػػة التػػي يقػػكـ بيػػا كػػؿ مػػف الجيػػاز
اإلدارم ككحػػدات اإلدارة المحميػػة كالييسػػات العامػػة كصػػناديؽ التمكيػػؿ ذات الطػػابع الخػػدمي العػػاـ

كبالتالي ف ف ىيكمية المكازنة العامة لمدكلة تتككف بشكؿ عاـ مف كؿ مف:

(ّ )1عٌ مثد ميٍ" ,ٛ٘ٞسظع ظثق ذمسٓ  ,ص-ص.718-711 :
(ّ )7وواظ ٜوواٝة اىسمووات " ,ٜاىَ٘اشّووح اىرااقدٝووح أراج ىيرَْٞووح فوو ٜدووو ّوودزج اىَوو٘ازر االقرظووارٝح" يغهةةخاهٛةةخثيةةدادنهعهةةٕواالتزاةةبدٚخ
انغبيعخ ,اىادر اىصاّٗ ٜاىخَعُ٘ ,تادار ,اىاساق ,7113 ,ص.727
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 موارد الموازنة العامة :كتتمثؿ في جميع اإليرادات الحككميػة مثػؿ الضػراسب كصػافي األربػاح
التحكيمية كالدعـ كالتمكيؿ المحمي كاألجنبي.

 اسااتخدامات الموازنااة العامااة :كتتمثػػؿ فػػي جميػػع النفقػػات الحككميػػة مثػػؿ الركاتػػب كاألجػػكر
كالنفقات التشغيمية كالرأسمالية كالتحكيمية.
كعميػػو فػ ف تركيػػز الباحػػث سػػكؼ يتجػػاكز ضػػبط كتخطػػيط المصػػركفات العامػػة كينصػػب عمػػى

اسػػتخدامات المكازنػػة بشػػكؿ عػػاـ بمػػا فييػػا النفقػػات التحكيميػػة المتعمقػػة بسػػداد القػػركض كال أرسػػمالية

المتعمقة بتكريد األصكؿ.

كفيمػػا يمػػي نمػػكذج افت ارضػػي لييكػػؿ متكامػػؿ لتبكيػػب اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة

()2

المستجدات المعاصرة في محاسبة القطاع العاـ:

يٕاشَخ
انغٓبش
اإلداز٘ 

انجٛبٌ 

يٕاشَخ
اإلدازح
انًؾهٛخ 

فػػي ضػػكء
يٕاشَخ
انٓٛئبد
ان ديٛخ 

انًاسٔ بد :
انجبةا ٔل:ااظ٘ز ٗذا٘ٝؼاخ اىااٍي .ِٞ
انجبةانضبَ :ٙساء اىعيع ٗاىخدٍاخ .
انجبةانضبنش:اىا٘امد .
انجبةانساثع:اىدمٌ ٗاىَْػ ٗاىَصاٝا االظرَامٞح .
انجبةان بيط:اىَظسٗفاخ ااخس .ٙ
انجبةانعبدض :ساء ااط٘ه ٞس اىاارٝح (االظرصَازاخ) 
عًهخانًاسٔ بد 
انجبةانعبثع:ؼٞاشج ااط٘ه اىَاىٞح اىَؽيٞح ٗااظْثٞح .
انجبةانضبيٍ:ظداراىقسٗع اىَؽيٞح ٗااظْثٞح .
ئعًبنٙاالظز دايبد 
المصدر  :من إعداد الباحث
شكل رقم ()9

ىيكل استخدامات الموازنة العامة

كىنا يشير الباحث إلى أف ىيكؿ المكازنة العامة لمدكلة ال يشتمؿ كال يغطػي مكازنػات الييسػات

االقتصادية كصناديؽ التمكيػؿ ذات الطػابع االقتصػادم حيػث يعػد بشػأنيا مكازنػات مسػتقمة ككػذلؾ
بالنسبة لشركات قطاع األعماؿ العاـ كالتي تقتصر العبلقة بينيا كبيف المكازنة العامة لمدكلة عمػى

ما يؤكؿ إلى المكازنة العامة مف نصيب الدكلة في أرباح تمؾ الشركات أك أعباسيا (.)2

كعميػػو ف ػ ف مػػا يقصػػد باسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة ىػػك التص ػرفات الماليػػة فػػي جانػػب اإلنفػػاؽ

العاـ مف المكازنة العاـ لمدكلة كالذم يعبر عف مجمكع النفقات التي تقػكـ الدكلػة ب نفاقيػا فػي شػكؿ
( ٍِ )1امدار اىثاؼس تاالمرَار مي ٚظٞد أؼَد مثد اىااؽٗ ٜفخسُٗ " ,انًدلم ٙانًؾبظجخانؾكٕيٛخٔانإيٛخ" ظاٍاوح اىقوإسج,
ميٞح اىرعازج ,7113 ,ص .21
()7مازً ٍؽَ٘ر ٍؽَد ٍؽَود " ,انز عةٛقانًةبنٔٙانًٕاشَةخانعبيةخنهةدٔل"  ,اىرَْٞوح اإلرازٝوح ٍ ,ظوس ,ض  ,78ع  ,7118 ,117ص
ٍ 72عرسظع ٍِ. http://search.mandumah.com/Record/95756.
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كمية مف الماؿ خبلؿ فتػرة زمنيػة معينػة بيػدؼ إشػباع حاجػات عامػة معينػة لممجتمػع الػذم تنظمػو

ىذه الدكلة( ,)2كتحظى استخدامات المكازنة العامة باىتماـ رسمي كشعبي كبير ككنيا تمثؿ فمسػفة
الدكلة في التصرؼ في الماؿ العاـ بمػا لػو مػف قدسػية كحرمػة جعمػت الدكلػة كالػرأم العػاـ مطػالبيف
باالشتراؾ كممارسة دكرىـ في تخطيط استخدامات المكازنة العامة كالرقابة عمى تنفيذىا مػف أجػؿ

ضماف نزاىة اإلدارة العامة كمصداقيتيا في السعي نحك رفعة المجتمع كتنمية مكارده.

ً
راتعا :تطىراخ ختطُط ورلاتح استخذاياخ ادلىازَح انعايح.

مف الصعب فصؿ تخطيط استخدامات المكازنة العامة لمدكلة عف رقابتيا حيث اف كػؿ منيمػا

مكمبل لآلخر كقد دأبت البحكث كالمقاالت العممية عمى اسػتخداميما مػرتبطيف كقػد تعامػؿ الباحػث
معيمػػا مجتمعػػيف بكصػػفيما متغيػػر تػػابع لمبحػػث كألغ ػراض البحػػث سػػكؼ يجػػرم تفصػػيميما عمػػى

النحك التالي:

 -7ختطُط استخذاياخ ادلىازَح انعايح
0.0

مفيوم تخطيط استخدامات الموازنة العامة:

عمكما التخطيط ىك تحديد االحتياجات المستقبمية مف المكضكع الذم يتـ التخطيط لو كيككف

ىػػذا التحديػػد عػػف الفتػرة التػػي يػػتـ التخطػػيط مػػف أجميػػا( )2بحيػػث يػػتـ التقريػػر مسػػبقان بمػػا يجػػب عممػو
ككيؼ يتـ كمتى كمف الذل يقكـ بو بيدؼ إلى التحكـ كالتأثير في طبيعة كاتجاىات ما يحدث مف

تغيرات بالمنشأة ,كىك ما يتـ بصكرة مستمرة.

كيمكف تقسيـ التخطيط إلى تخطيط استراتيجي كتخطيط كظيفي فالتخطيط االسػتراتيجي تحػدد

في ػو إدارة المنشػػأة األىػػداؼ العامػػة ليػػا ,كالكيفيػػة الت ػي يمكػػف بمكجبيػػا تحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ عمػػى

ضكء المكارد المتاحة حاليا كفى المستقبؿ أما التخطيط الكظيفي فيستيدؼ تحقيؽ كفاءة أعمى في

بعض النكاحي الكظيفية كيبلحظ أف التخطػيط االسػتراتيجي ينطػكم عمػى تنبػؤات تسػتند إلػى قكاعػد
كأسس لما ستككف عمية األحداث االقتصادية في المستقبؿ.

ىػػذا كيػػرل الباحػػث أف تخطػػيط اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة يبػػدأ بعػػدما تحػػدد القيػػادة السياسػػية

األى ػػداؼ االقتص ػػادية الت ػػي ترغ ػػب ف ػػي تحقيقي ػػا في ػػتـ ص ػػياغة كش ػػرح الي ػػداؼ العممي ػػة كالكس ػػاسؿ

االسػػتراتيجية لتحقيقيػػا كانشػػاء مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ لفت ػرة زمنيػػة معينػػة كتحديػػد مقػػاييس محػػددة
لتحقيؽ ىذه األىداؼ كلتخطيط استخدامات المكازنة العامة البد مف التعرؼ عمػى المػكارد المتاحػة

ليتـ تخصيصيا تخصيصا أمثبل.

كفػػي القطػػاع العػػاـ يمثػػؿ التخطػػيط نقطػػة البدايػػة التػػي تنطمػػؽ منيػػا اإلدارة العامػػة نحػػك تحقيػػؽ

أى ػػدافيا كتبن ػػي عمي ػػو جمي ػػع الكظ ػػاسؼ األخ ػػرل مث ػػؿ اتخ ػػاذ القػ ػ اررات كالتنظ ػػيـ كالتنس ػػيؽ كالتكجي ػػو

( )1مثد اىَطية مثد اىؽَٞد " ,اتزابدٚبدانًبنٛخانعبيخ " ,اىداز اىعاٍاٞح ,اإلظنْدزٝحٍ ,ظس  ,7111ص.127
()7مازً ٍؽَ٘ر ٍؽَد ٍؽَدٍ ,سظع ظثق ذمسٓ ,ص .72
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كالمتابعػػة كالتقػػكيـ كتػػدريب العػػامميف كغيرىػػا كاف التخطػػيط الجيػػد يقمػػؿ مػػف عنصػػر الحػػظ كالحػػدس
كالتخميف كيم َكف اإلدارييف مف تكقع المشاكؿ قبؿ كقكعيا فيحكؿ دكف كقكعيا.

كفيمػػا يمػػي الشػػكؿ التػػالي يكضػػح العبلقػػة بػػيف الق ػرار السياسػػي كتخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات

المكازنة العامة(:)2

القرار السياسي
وضع استراتيجيات مالية
– اقتصادية -

اجتماعية

الخطة

تخصيص الموارد لتحقيق
األىداف االقتصادية والمالية

أجيزة الرقابة

معلومات مرشدة

واالجتماعية لخطة طويمة

 أثناء تنفيذ الموازنة. النتائ النيائية. -تقييم األداء.

األجل وقصيرة األجل

 -تقييم الفعالية.

 -تقديم المقترحات

رقابة

معلومات مرشدة

الموازنة

القطاعات االقتصادية

 -برام  ،أنشطة

تنفيذ الموازنة

 -خدمات  ،مشروعات

 -الجياز اإلداري.

 -نفقات ،التمويل

 القطاع العام. -القطاع المشترك.

المصدر  :من إعداد الباحث
شكل رقم ()3

العالقة بين القرار السياسي وتخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة

(ٍ )1ووِ اموودار اىثاؼووس تاالمرَووار ميوو : ٚظوواٞد ٍظووطا " ,ٚاىسقاتووح اىخازظٞووح ميوو ٚذْاٞوور اىَ٘اشّووح اىااٍووح فوو ٜرٗىووح اىن٘ٝوود فوو ٜدووو
وووووووثنح االّرسّووووووود
ٍعووووووورسظع ٍوووووووِ
االذعإووووووواخ اىؽدٝصوووووووح ىيَ٘اشّوووووووح ٗاىسقاتوووووووح اىؽنٍ٘ٞوووووووح " تووووووودُٗ ظوووووووْح ّشوووووووس ,
.http://search.mandumah.com/Record/51382:
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كلقػػد أصػػبح لممعمكمػػات دك ار كأىميػػة كبيػرة سػكاء بػػيف األفػراد أك الشػػركات أك الػػدكؿ كأصػػبحت

المعمكمات ىي المحرؾ الرسيسي لتطكر فاعمية أم شػركة أك منظمػة سػكاء كانػت خاصػة أك عامػة
بمػػا تػػكفره مػػف مسػػاعدة إدارات تمػػؾ الشػػركات أك المنظمػػات فػػي صػػناعة كاتخػػاذ الق ػ اررات أك فػػي

التخطيط كالبحػث كالتطػكير

()2

كمػف ىنػا تبػرز أىميػة تبنػي األسػاليب الحديثػة فػي اإلفصػاح المػالي

فػػي القطػػاع العػػاـ كالتػػي مػػف أىميػػا اإلفصػػاح اإللكتركنػػي كتػػكفير بيانػػات كتقػػارير ماليػػة متعػػارؼ
عمييا باالرتكاز لمعايير المحاسبة الدكلية فػي القطػاع العػاـ  IPSASsكالتػي تكجػو اىتماميػا نحػك
تكفير المعمكمات المالية لمفسات العامة مف الجميكر لصعكبة حصكلو عمييػا كاستع ارضػيا بالكيفيػة
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

لمم ػػداخؿ المرتبط ػػة بمنيجي ػػات المعػ ػرفيف كم ػػف أب ػػرز تعريفػ ػات التخط ػػيط أن ػػو لعممي ػػة رس ػػـ ص ػػكرة
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.

كبالتالي ف ف الباحث يرل بأف تخطػيط اسػتخدامات المكازنػة العامػة يتمثػؿ فػي إعػداد مجمكعػة

مف الخطكات كاإلجراءات المتسمسمة لتحقيؽ األىداؼ العامة المحددة ضمف خطػة المكازنػة العامػة
لمدكل ػػة بحي ػػث تظي ػػر األى ػػداؼ كالنت ػػاسج المخطط ػػة كالت ػػي ترغ ػػب الدكل ػػة ف ػػي تحقيقي ػػا م ػػف خ ػػبلؿ
استخدامات المكازنة العامة كجميع المياـ كاألدكار المرتبطة بيا كالتي قد تبػدأ مػف القػرار السياسػي

المتعمؽ ب طبلؽ ش اررة البدء لكضع مسكدة مشركع المكازنة العامة بعد تحميؿ نتاسج المكازنة العامة
لمعاـ السابؽ كحصر انحرافاتيػا كتحميميػا كتسػتمر مرحمػة التخطػيط بػالتزامف مػع الم ارحػؿ المتعاقبػة

لعممية إعداد كاقرار كتنفيذ المكازنة العامة لمدكلة.
0.9

أسس تبويب استخدامات الموازنة العامة:

يعتبػػر التبكيػػب مػػف أكثػػر أن ػكاع عمميػػات تشػػغيؿ البيانػػات انتشػػا ار فػػي المحاسػػبة كىػػك يعنػػي

تصػػنيؼ البيانػػات المتجمعػػة فػػي فسػػات كمجمكعػػات متجانسػػة كمترابطػػة بحيػػث تأخػػذ شػػكبل كاضػػحا
كدقيقػا كيتضػػمف ذلػؾ التبكيػػب فػػرز البيانػات ذات الطبيعػػة الكاحػدة أك التػػي تعبػػر عػف نشػػاط معػػيف

مػػف أنشػػطة الكحػػدة ثػػـ تحديػػد الحسػػابات الرسيسػػية كالفرعيػػة التػػي تتضػػمف المجمكعػػات المتجانسػػة

كالمترابطة مف تمؾ البيانات(.)2

( )1مسَٝووح ميوو ٜمووادٌ اىعووٕ٘س " ,اىاالقووح توو ِٞاىخظووامض اىْ٘مٞووح ىيَايٍ٘وواخ اىَؽاظووثٞح ٗق٘اموود اىؽ٘مَووح ىَعيووط اإلرازج – رزاظووح
ذؽيٞيٞح" ,يغهخاإلدازحٔاالتزابد ,اىعْح اىساتاح ٗاىصالشُ٘ ,ع  ,21اىاساق ,7111 ,ص .117 :
( )7ظٞد أؼَد مثد اىااؽٗ ٜفخسُٗ  ,7113 ,ص .88
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ىػػذا كتختمػػؼ كتتعػػدد األسػػس المسػػتخدمة فػػي تبكيػػب النفقػػات العامػػة بػػاختبلؼ خمفيػػة الجيػػة

الراغبػػة فػػي التصػػنيؼ كاليػػدؼ الػػذم ترغػػب فػػي تحقيقػػو فاليػػدؼ األساسػػي مػػف اسػػتخداـ أسػػاس أك
أكثر مف ىذه األسس ىك تكفير أنكاع معينة مف البيانات البلزمة إلعداد كتخطيط المكازنػة العامػة

كالرقابة عمى تنفيذىا.

ومن أكثر أسس التبويب شيوعا ما يمي(:)0

 التبويب عمى أساس الغرض من النفقة (التبويب النوعي):
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

رسيسية كفرعية كبذلؾ يمكف تقسػيـ المصػركفات أجػكر كمسػتمزمات سػمعية كمسػتمزمات خدميػة إلػى
غيػػر ذلػػؾ مػػف التقسػػيمات كبمكجبػػو يػػتـ تقسػػيـ األجػػكر إلػػى أجػػكر نقديػػة كم ازيػػا عينيػػة كتأمينػػات

اجتماعية كىكذا لباقي النفقات.

كعمى ىذا األساس تقسـ االستخدامات (المصركفات) في المكازنة إلى أبكاب ككػؿ بػاب إلػى

عدة مجمكعات كالمجمكعة إلى عدة بنكد كالبند إلى عدة أنكاع بشكؿ مكحد عمى مستكل الكحػدات

الحككمية المشمكلة في المكازنة العامة.
ومن فوائد ىذا التبويب:

 اتباع نظاـ مكحد لمحسابات تمتػزـ بػو كافػة الكحػدات الحككميػة فػي تسػجيؿ مصػركفاتيا يمكػفمف تكفير البيانات البلزمة إلعداد تقديرات المكازنة كالتقارير الدكرية عمى أسس مكحدة.

 مقارنػػة المصػػركفات الرسيسػػية التػػي تشػػمميا المكازنػػة خػػبلؿ عػػدد مػػف السػػنكات الماليػػة كد ارسػػةالتغيرات التي تط أر عمى كؿ نكع مف أنكاع ىذه المصركفات.

 مقارنة المصركفات الفعمية باالعتماد المخصص لئلنفاؽ عمى كؿ نكع مف المصركفات عمىمدار سنة المكازنة حتى يمكف مف تفادم التجاكز في االعتماد.

 -أحكػػاـ الرقابػػة عمػػى تكجيػػو االعتمػػادات إلػػى األغػراض التػػي خصصػػت مػػف أجميػػا كالتقيػػد فػػي

تنفيذ المكازنة بأنكاع المصركفات التي كردت بيا دكف االرتباط بأية نفقة لـ يدرج ليا اعتماد.

 التبويب عمى أساس التنظيم اإلداري:

يقكـ ىذا التبكيب عمى أساس تقسيـ مصركفات المكازنة العامة حسب التنظيـ اإلدارم لمنشاط

الحككمي بحيث يػتـ تخصػيص قسػـ محػدد لكػؿ ك ازرة فػي المكازنػة العامػة كيقسػـ إلػى فػركع كيشػير
كػؿ فػرع إلػى إحػدل المصػالح الحككميػػة عمػى أف يقسػـ كػؿ فػرع بػػدكره إلػى فصػكؿ يشػير كػؿ منيػػا
لئلدارات كعمى ىذا األساس تظير المصركفات في المكازنة العامة بالنسبة لكؿ كحدة عمى حدا.

( )1ظٞد أؼَد مثد اىااؽٗ ٜفخسُٗ  ,يسععظج ذاسِ ,7113 ,ص -ص .37-88
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كيػػؤدم تبكيػػب المصػػركفات عمػػى ىػػذا األسػػاس إلػػى بيػػاف االعتمػػادات المخصصػػة لمختمػػؼ

الكحدات الحككمية في المكازنة.
ومن فوائد ىذا التبويب:

 مقارنػػة االعتمػػادات المخصصػػة لكػػؿ كحػػدة حككميػػة (ك ازرة – مصػػمحة –كحػػدة إداريػػة) خػػبلؿعدد مف السنكات المالية المتتالية كدراسة التغيرات التي تط أر عمى ىذه االعتمادات في ضكء

ما تؤديو الكحدة مف خدمات.

 إمكاني ػػة د ارس ػػة التق ػػديرات المقترح ػػة لك ػػؿ كح ػػدة م ػػف الكح ػػدات الحككمي ػػة عم ػػى ض ػػكء بػ ػرامجالخ ػ ػػدمات المق ػ ػػررة لي ػ ػػا (البػ ػ ػرامج الجاري ػ ػػة) أك المش ػ ػػركعات الت ػ ػػي تق ػ ػػكـ بتنفي ػ ػػذىا (البػ ػ ػرامج
االستثمارية).

 تحديػػد مسػػسكلية كػػؿ كحػػدة مػػف الكحػػدات الحككميػػة عمػػى اإلنفػػاؽ العػػاـ عمػػى أسػػاس أف ىػػذهالكحػ ػػدات تشػ ػػارؾ فػ ػػي كضػ ػػع تقػ ػػديرات المكازنػ ػػة الخاصػ ػػة بيػ ػػا كتحقيػ ػػؽ رقابػ ػػة فعالػ ػػة عمػ ػػى

المسسكليات المنكطة بيذه الكحدات.

 التبويب عمى أساس الوظائف التي تؤدييا الوحدات اإلدارية:
يقكـ ىذا التبكيب عمى أساس تصػنيؼ اإلنفػاؽ الحكػكمي حسػب الغػرض المباشػر لئلنفػاؽ أم
عمى أساس الكظاسؼ العامة التي تمارسيا الحككمة مف تعميـ كصحة كاسكاف كامف كدفاع كعدالػة

كز ارعػػة كصػػناعة ...إلػػخ ككفقػػا ليػػذا التبكيػػب يػػتـ تجميػػع المصػػركفات الخاصػػة بكافػػة الكحػػدات

اإلداريػػة التػػي تمػػارس نشػػاطان أك كظيفػػة متجانسػػة كػػالتعميـ أك الصػػحة أك األمػػف أك اإلسػػكاف ككػػؿ

نشاط مف ىذه األنشطة يتـ تقسيمو إلى أنشطة فرعية تتمثؿ في اإلدارة التعميمية كالتعميـ األساسي
كالتعميـ الثانكم كالتعميـ الجامعي كالتعميـ الميني كتعميـ الكبار كغيرىا.
ومن فوائد ىذا التبويب:

 -التعرؼ عمى مجمكعة االعتمادات لكؿ نشاط مف األنشطة التي تتكالىا الدكلة.

 مقارنة االعتمادات المخصصة لكؿ نشاط عمى حدا خبلؿ عدد مف السنكات المتتالية كدراسةالتغي ػرات التػػي ط ػرأت عمػػى االعتمػػادات فػػي ضػػكء حجػػـ النشػػاط الػػذم يػػتـ تأديتػػو مػػف سػػنة

ألخرل.

 التعرؼ عمى قيمة اإلنفاؽ الحككمي الفعمي عمى كػؿ نشػاط مػف األنشػطة التػي تتكالىػا الدكلػةكتحديد سمـ أكلكياتيا.

 يعتبر ىذا التبكيب أساسػا مبلسمػا لتحميػؿ االعتمػاد اإلجمػالي لكػؿ مػف كحػدات اإلدارة المحميػةعمى أكجو النشاط المختمفة.
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 التبويب عمى أساس طبيعة المصروفات (التبويب االقتصادي):
يتـ بمكجب ىذا التصنيؼ تقسيـ المصركفات حسب طبيعتيا إلى ما يمي:

 مصاروفات جاريااة :كىػػي الػػتف تنفقيػا الكحػػدة اإلداريػة بصػػفة دكريػػة كمتكػررة كتسػػتنفذ منفعتيػػاخبلؿ فترات قصيرة ال تتجاكز السنة المالية الكاحدة في سبيؿ مباشػرة الكحػدة نشػاطيا العػادم
كتأدية الخدمات التي أنشأت مف أجميا.

 مصروفات رأسمالية :كىي مصركفات عير دكرية كبيرة الحجـ نسبيا كتنفقيػا الكحػدة اإلداريػةفػػي سػػبيؿ الحصػػكؿ عم ػى خػػدمات تمتػػد منفعتيػػا إلػػى اكثػػر مػػف سػػنة ماليػػة كاحػػدة كتتضػػمف
المصػ ػػركفات ال أرسػ ػػمالية قيمػ ػػة اإلنفػ ػػاؽ االسػ ػػتثمارم لتكػ ػػكيف أصػ ػػكؿ جديػ ػػدة أك إضػ ػػافة إلػ ػػى
األصكؿ القاسمة في نفس السنة التي تعد فييا المكازنة.

 المصروفات التحويمية الرأسمالية :كىي التي ال يترتب عمػى إنفاقيػا تكػكيف أصػكؿ جديػدة أكإض ػػافة إل ػػى األص ػػكؿ القاسم ػػة ف ػػي نف ػػس الس ػػنة الت ػػي تع ػػد عتي ػػا المكازن ػػة كم ػػف أمثمتي ػػا س ػػداد
القركض كاالستثمارات المالية.

ومن فوائد ىذا التبويب:

 -تقديـ بيانات مفيدة في تقييـ سياسات الحككمة مف قبؿ المكاطنيف كدافعي الضراسب.

 يشػػير إلػػى مقػػد ار اإلنفػػاؽ الجػػارم إلػػى حجػػـ الخػػدمات التػػي تقػػدميا الحككمػػة لمم ػكاطنيف فػػيمجاالت التعميـ كالصحة كاإلسكاف كالعدالة كاألمف.

 يشػػير إلػػى مقػػدار اإلنفػػاؽ االسػػتثمارم إلػػى حجػػـ المشػػركعات االسػػتثمارية التػػي تقػػكـ الدكلػػةبتنفيذىا كالتي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ خطة التنمية االقتصادية كاالجتماعية.

 يشير إلى مقدار التحكيبلت الرأسمالية إلى حجـ أقساط الديكف المحمية كالخارجية التػي تقػكـالدكلة بسدادىا خبلؿ سنة المكازنة.

 التبويب عمى أساس البرام :

يقػػكـ ىػػذا التبكيػػب عمػػى أسػػاس تقسػػيـ النشػػاط الكمػػي إلػػى مجمكعػػة ب ػرامج بحيػػث يخػػتص كػػؿ

برنامج بتحقيؽ ىدؼ أك أىػداؼ معينػة عمػى أف يتقسػـ كػؿ برنػامج إلػى مجمكعػة مػف المشػركعات
كالعمػػاؿ التػػي يتضػػمنيا كػػؿ نشػػاط مػػف األنشػػطة الرسيسػػية أك المسػػاعدة التػػي أنشػػأت الكحػػدة أصػػبل

لمباشرتيا.

كعمػى ىػػذا األسػػاس يػتـ تحديػػد بػرامج الخػػدمات (البػرامج الجاريػػة) التػػي تمتػزـ كػػؿ كحػػدة إداريػػة

بتأديتي ػػا كتق ػػدير تكمف ػػة ك ػػؿ ى ػػذه البػ ػرامج كاتخ ػػاذ بيان ػػات التكمف ػػة أساس ػػا لتحدي ػػد االعتم ػػادات الت ػػي

تخصص لمكحدة اإلدارية كينطبػؽ ذلػؾ عمػى المشػركعات التػي تقػكـ تمػؾ الكحػدة بتنفيػذىا (البػرامج

االستثمارية) خبلؿ سنة المكازنة.
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كيعتبر التبكيب عمى أساس البرامج تطكي ار لمتبكيب الكظيفي حيث ال يقتصر فقط عمى تحديد

النفق ػػة لك ػػؿ كظيف ػػة كلك ػػؿ كج ػػو م ػػف أكج ػػو نش ػػاطيا كانم ػػا يتس ػػع ليش ػػمؿ الػ ػربط ب ػػيف ح ػػدكث النفق ػػة
كاإلنجاز الذم تحقؽ مف كراء إنفاقيا.

ومن فوائد ىذا التبويب:

 يشمؿ الربط بيف حدكث النفقة كاإلنجاز الذم تحقؽ مف كراسيا.أساسا لتقييـ إنجازات الكحدة كفقا لؤلىداؼ العامة لمدكلة.
 يكفرن
 0.3أىمية تخطيط استخدامات الموازنة العامة لمدولة:

يػػرل الباحػػث أف عمميػػة تخطػػيط اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة قػػد تػػنعكس بشػػكؿ إيجػػابي

عمى القطاع العاـ كتزيد مف فعالية ككفاءة أداءه كذلؾ مف خبلؿ ما يمي:

تمثؿ عممية تخطيط استخدامات المكازنة العامة خارطة طريؽ تكجو اإلدارة العامة كالعامميف

-

فييا نحك االتجاه الصحيح.

 يس ػػاعد تخط ػػيط اس ػػتخدامات المكازن ػػة العام ػػة عم ػػى ت ػػكفير الكق ػػت كالجي ػػد م ػػف خ ػػبلؿ تحمي ػػؿاالنحرافات في المكازنات السابقة كتقميػؿ ىػامش المغػامرة كالمخػاطرة فػي اسػتخدامات المكازنػة

العامة القادمة كبالتالي يقمؿ مف حاالت الكقكع في أخطاء التقدير.

 تكفر عممية تخطيط استخدامات المكازنة العامة لمدكلػة معػايير االحتكػاـ كاألسػس كالمرتكػزاتالعمميػػة كالعمميػػة فػػي الحكػػـ عمػػى تبنػػي القػ اررات كتنفيػػذ الميػػاـ ممػػا يحػػد مػػف ظػػاىرة العشػكاسية
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 عمييػػاكتحدي ػػد ح ػػاالت اكتش ػػاؼ الف ػػرص الض ػػاسعة كالبديم ػػة مم ػػا ي ػػنعكس عم ػػى كف ػػاءة عممي ػػة اتخ ػػاذ

الق اررات ككفاءة استخداـ المكارد المتاحة كتكامميا.

0.4

مداخل تخطيط استخدامات الموازنة العامة لمدولة.

تنطمؽ عممية تقدير النفقات العامة بداية مف الكحدات اإلداريػة التػي سػكؼ تتمقػى االعتمػادات

الماليػػة لص ػرفيا عمػػى برامجيػػا كأنشػػطتيا كمشػػاريعيا المختمفػػة كغالبػػا مػػا تتبػػع الكحػػدات الحككميػػة
الطريق ػػة المباشػ ػرة ف ػػي تق ػػدير نفقاتي ػػا كذل ػػؾ عم ػػى أس ػػاس احتياجاتي ػػا المنتظػ ػرة كتكاليفي ػػا

()2

كي ػػرل

الباحػػث أف عمميػػة تخطػػيط اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة يمكػػف أف تػػتـ مػػف خػػبلؿ مػػدخميف رسيسػػيف

كىما:

( )1فسٝد ٍطٞس " ,اىَؽاظثح اىؽنٍ٘ٞح" ٍ ,نرثح ففاق ,فيعط ,7114 ,ِٞص.113
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 تخطيط استخدامات الموازنة عمى ضوء بيانات العام الماضي:
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.

 تخطيط استخدامات الموازنة في ضوء البرام واألىداف القومية:
كالتػػي يػػتـ مػػف خبلليػػا تحديػػد األىػػداؼ القكميػػة لمحككمػػة كمػػف ثػػـ برمجػػة األىػػداؼ كاسػػتخداـ

المفاضػمة بػػيف البػرامج البديمػػة عمػػى أسػػاس تحميػؿ التكمفػػة كالعاسػػد كبالتػػالي تظيػػر تبكيبػػات المكازنػػة
االستثمارية كالتشغيمية كيتـ بمكجب ىذا األسمكب إرساء قكاعد التخطيط االستراتيجي.

كيرل الباحث أنو ليس بالضركرة االعتماد عمى مدخؿ دكف انخر إذ باإلمكاف االعتماد عمػى

المدخميف كلكف بنسػب متفاكتػة تعتمػد عمػى الحالػة كاف مػدخؿ تخطػيط اسػتخدامات المكازنػة العامػة
في ضكء البرامج كاألىداؼ القكمية ال يتكقع أف يؤدم نتاسجو ما لـ ينطمؽ مف تحميؿ بيانات العاـ

بناء عمى نتاسج كبيانات
الماضي مما يعني تبني فعمي لمدخؿ تخطيط استخدامات المكازنة العامة ن
العاـ الماضي.

كبمعنػػى آخػػر كػػؿ مػػف المػػدخميف يكمػػؿ بعضػػيما انخػػر كيػػرل الباحػػث أيضػان أف تبنػػي معػػايير

المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsم ػػف ش ػػأنو المس ػػاىمة بفاعمي ػػة ف ػػي ت ػػكفير م ػػدخؿ
متكامؿ كتفصيمي دقيؽ حكؿ نتاسج أعماؿ كبيانات العاـ الماضي مف خبلؿ مػا يقدمػو مػف بيانػات

مالية تحتػكم عمػى قػكاسـ ماليػة كمبلحظػات كايضػاحات ماليػة متممػة ليػا كىػك األكثػر انسػجاما مػع
المدخؿ العصرم لتخطيط استخدامات المكازنة العامة كىك تخطيطيا فػي ضػكء البػرامج كاألىػداؼ

القكمية.

كيخم ػػص الباح ػػث إل ػػى أن ػػو كبتبن ػػي مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ IPSASs

يستطيع المخطط المالي الحككمي كبكؿ أريحية مف تخطيط استخدامات المكازنة العامة كبأم مػف

المػػدخميف المعتب ػريف أك كبلىمػػا معػػا مػػع م ارعػػاة مبػػادئ التخطػػيط الفعػػاؿ كالتػػي مػػف أىميػػا مب ػادئ
إدراؾ الػػذات كاإللم ػػاـ بالبيس ػػة كتحمي ػػؿ العكام ػػؿ المعينػػة كالعكام ػػؿ المعيق ػػة كالمش ػػاركة الفاعم ػػة لك ػػؿ
الشراسح المعنية كتنظيـ الكقت كادارتو.

 -2رلاتح استخذاياخ ادلىازَح انعايح.

 9.0أىداف وضوابط استخدامات الموازنة العامة لمدولة:
يمك ػػف حص ػػر ضػ ػكابط اإلنف ػػاؽ الع ػػاـ ف ػػي ض ػػابطيف أساس ػػيف كىم ػػا ض ػػابط المنفع ػػة كض ػػابط

االقتصػػاد فػػي اإلنفػػاؽ

()2

كيقصػػد بضػػابط المنفعػػة كجػػكب تحقيػػؽ المنفعػػة العامػػة ألكبػػر قػػدر مػػف

( )1مثد اىٖارٍ ٛقثو  " ,انًبنٛخانعبيخ "  ,راز اىْٖؼح اىاستٞحٍ ,ظس  ,ؽ  ,7114 ,4ص-ص .727-721
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المنفعة القصكل لممجتمع بينما يمثؿ االقتصاد في اإلنفاؽ شرطا ضركريا ألعمػاؿ ضػابط المنفعػة

ألنو مف المسمـ ب ىاف المنفعػة الجماعيػة القصػكل المترتبػة عمػى النفقػة العامػة ال يمكػف تصػكرىا
إال إذا كػػاف تحقيقيػػا ناتجػػا عػػف اسػػتخداـ أقػػؿ نفقػػة ممكنػػة كبالتػػالي ف ػ ف المقصػػكد باالقتصػػاد فػػي
اإلنفػػاؽ ىػػك حسػػف التػػدبير كمجانبػػة اإلس ػراؼ أك التبػػذير كالسػػعي لتحقيػػؽ أكبػػر عاسػػد بأقػػؿ تكمفػػة

ممكنة.

لذلؾ ف ف األمر يتطمب كجكد رقابة مالية فعالة عمى كافة جكانب اسػتخدامات المكازنػة العامػة

لضماف تكجييا إلى أكجو اإلنفاؽ النافعة كالمفيدة دكف إسراؼ أك تبذير.
 9.9مفيوم رقابة استخدامات الموازنة العامة:

تعػػددت تعريفػػات الرقابػػة الماليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ ففػػي حػػيف يػػرل الػػبعض بأنيػػا مجمكعػػة مػػف

اإلجراءات التي يتـ مف خبلليا التأكد مف سبلمة تنفيذ التكجيو الػذم يمكػف أف يتمثػؿ فػي الدسػتكر

كالقػػانكف كالنظػػاـ أك التعميمػػات كخطػػط العمػػؿ اإلدارم كالمػػالي كالب ػرامج كالمكازنػػات

()2

فقػػد عػػرؼ

آخػػركف الرقابػػة عمػػى اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة بأنيػػا لمجمكعػػة مػػف اإلج ػراءات كالكسػػاسؿ التػػي
تقكـ بيا أجيزة مختصة بالدكلة سكاء أكانت إداريػة أـ تشػريعية أـ قضػاسية أـ مسػتقمة اليػدؼ منيػا
متابع ػػة عممي ػػة تنفي ػػذ المكازن ػػة العام ػػة لمدكل ػػة كالتأك ػػد م ػػف س ػػبلمة تنفي ػػذىا كالتحق ػػؽ م ػػف اإليػ ػرادات
كالنفقات العامة مف حيث تجبى أك تنفؽ طبقا لمقكانيف كالتعميمات المعمكؿ بيا كتقكـ ىذه األجيػزة

ب جراء كقاسي كىك منع الخطأ كمحاكلة عبلجيا كالعمؿ عمى تبلفييا مستقببلن()2ل.

كتعتبػػر الرقابػػة عمػػى اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة مػػف أىػػـ الم ارحػػؿ الرقابيػػة فػػي دكرة المكازنػػة

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.

فالرقابة ليست كظيفة منفصػمة عػف الكظػاسؼ اإلداريػة األخػرل كانمػا ىػي عمميػة مبلزمػة ألداء

كؿ منيا

()3

كىي التي تظير الفجكة الزمنية بيف القكؿ كالفعؿ أك بيف ما يتـ االتفاؽ عميػو كبػيف مػا

تػـ البػػدء فػي تنفيػػذه كالتبػايف بػػيف أىػداؼ التنظػػيـ كأىػداؼ العػػامميف

()4

كاف نظػاـ الرقابػػة الفعػاؿ ىػػك

في الحقيقة نظاـ فرعي مف نظاـ إدارة المؤسسػة ككػؿ كبػذلؾ يجػب أف يتكامػؿ ىػذا النظػاـ الفرعػي
مع باقي األنظمة الفرعية لئلدارة كخاصة مع نظاـ التخطيط كنظاـ المعمكمات في المنظمة(.)5

(ٍ )1ؽَد ٝاظ ِٞاىسؼاؼيح " ,رٗز قاّ٘ ُ ر٘ٝاُ اىَؽاظثح ف ٜاىَؽافةح مي ٚاىَاه اىااً ف ٜاىََينح اازرّٞح اىٖا َٞح ف ٜدو اىَراٞوساخ
اىَااطسج " ,انًغهخا زدَٛخ ٙئدازحا عًبل  ,اىَعيد  ,7مدر  ,7مَاُ .7118 ,
()7مثد اىثاظؾ مي ٜظاظٌ " ,انستبثخعهٗرُفٛرانًٕاشَخانعبيخ ٙانز سٚعانعساتٍ ," ٙعيح اىسافد ِٝىيؽقو٘ق ,اىَعيود  ,17اىاودر48,
 ,اىاساق ,7111 ,ص.121
( )7ؼع ِٞؼس" ,ٌٝيجبدئاالدازحانؾدٚضخ"  ,راز اىؽاٍد ىيْشس ٗاىر٘شٝع ,7118,ص .717
( )4طثؽ ٜظثس اىارٞث" ,ٜرعٕزانفكسٔا ظبنٛت ٙاإلدازح"  ,راز اىؽاٍد ىيْشس ٗاىر٘شٝع ,7111 ,ص .711
( )1طاىػ اىااٍسٗ ٛؽإس اىااىث " ٜاالدازحٔا عًبل "  ,راز ٗامو ىيْشس ,مَاُ ,اازرُ ,7113 ,ص .747
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وعميو فإن الرقابة في القطاع العاام تيادف إلاى تاوفير متطمباات وظاائف اإلدارة المالياة مان

خالل ما يمي(:)0

 التأكػػد مػػف أف أمػكاؿ الدكلػػة قػػد تػػـ التصػػرؼ بيػػا كفقػػا لخطػػة الدكلػػة السػػنكية (المكازنػػة العامػػة)
كفي الحدكد المرسكمة ليا كاف االعتمادات المالية قد أنفقت فيما خصصت مف أجمو.

 اكتش ػػاؼ األخط ػػاء كح ػػاالت االنحػ ػراؼ ع ػػف الخط ػػة المكض ػػكعة كاتخ ػػاذ اإلجػ ػراءات البلزم ػػة
لعبلجيا.

 تخف ػػيض تك ػػاليؼ أداء األعم ػػاؿ الحككمي ػػة كالح ػػد م ػػف اإلسػ ػراؼ كض ػػماف االس ػػتغبلؿ األمث ػػؿ
االعتمادات المالية المخصصة لؤلجيزة الحككمية.

ىػػذا كقػػد تطػػكر مفيػػكـ الرقابػػة الماليػػة العميػػا تبعػان لتطػػكر مفيػػكـ إدارة المػػاؿ العػػاـ حيػػث كانػػت

الرقابة العميا تعنى في مراحميا األكلى بالرقابػة النظاميػة بأبعادىػا المعركفػة (مشػركعية كمحاسػبية)
التي تيتـ بالتأكد مف سبلمة اإلجراءات التي تطبقيا الحككمة فػي مجػاؿ الحفػاظ عمػى المػاؿ العػاـ

كحسف تقيدىا بالقكانيف كاألنظمة السارية.

فػػي حػػيف امتػػد نطػػاؽ الرقابػػة ليشػػمؿ التأكػػد مػػف حسػػف إدارة المػػاؿ العػػاـ كالتأكػػد مػػف تحقيػػؽ

األىداؼ المقررة ألنشطة الحككمة المختمفػة التػي تسػتخدـ المػاؿ العػاـ كتػديره ليشػمؿ نطػاؽ الرقابػة
بػػذلؾ إلػػى جانػػب الرقابػػة النظاميػػة رقابػػة األداء بأبعادىػػا المتمثمػػة فػػي تقػػكيـ كػػؿ مػػف كفػػاءة التنظػػيـ
كسير العمميات المالية كمدل فعالية النشاط فػي تحقيػؽ أىدافػو ثػـ مسػتكل كفػاءة أداسػو فػي تحقيقػو

لتمػػؾ األىػػداؼ كمػػدل حرصػػو عمػػى االقتصػػاد كالتػػكفير كتػػأثير عمميػػات الخصخصػػة عمػػى النظػػاـ

الرقابي الحككمي خبلؿ ذلؾ فتأخذ الرقابة العميا بذلؾ أبعادىا كرقابة شاممة(.)2

كاف المفيكـ التقميدم لمرقابة عمى المكازنة العامة كالػذم كػاف ييػدؼ أساسػا لمتأكػد مػف التحقػؽ

المالي لعمميات الصرؼ كالتحصيؿ لمكحدة الحككميػة كمػدل مطابقتيػا لمػكاسح كاألنظمػة كالتعميمػات
المالية لـ يعد كحػده صػالحا فػي ظػؿ اعتنػاؽ الكثيػر مػف الػدكؿ لمفػاىيـ التخطػيط القػكمي ألحػداث
تغيػرات اقتصػػادية كاجتماعيػػة كىيكميػػة ككػػذلؾ فقػػد تعػػرض مفيػػكـ المكازنػػة العامػػة لمتطػػكر مػػف فتػرة

لفترة نتيجة عكامؿ متعػددة مػف أىميػا اسػتخداـ التحميػؿ االقتصػادم كتقػدـ األسػاليب العمميػة لمتنبػؤ
اإلحص ػػاسي كد ارس ػػات الج ػػدكل كتحمي ػػؿ التكمف ػػة كالعاس ػػد كاس ػػتخداـ األس ػػاليب الفني ػػة المتقدم ػػة ف ػػي
التخطيط كتقييـ األداء كما يرتبط بذلؾ مف تكفير قاعدة مف المعمكمػات تتعمػؽ بالكفػاءة كاالقتصػاد

(ٍ )1ؽَوود ووامس مظووا٘ز" ,أصةةٕلانًٕاشَةةخانعبيةةخ" ط 5دازانًعةةٛسحنهُ ةةسٔانزٕشٚةةع عًةةبٌ ,7117 , ,ص -ص -143
.142
( )7ظااووس ٍاووسٗف طوو٘اىؽح ٗفخووسُٗ " ,رؾةةدٚشطةةس انستبثةةخانؾكٕيٛةةخانعهٛةةبٔ اةةبنًزعهجةةبدان ا اةةخ "  ,رزاظووح ذطثٞقٞووح فووٜ
اازرُ ٍ ,عيح ميٞح تادار ىيايً٘ االقرظارٝح اىعاٍاح ,ع  , 78تادار ,7117 ,ص .722
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كالفعالي ػػة ف ػػي اس ػػتخداـ األمػ ػكاؿ العام ػػة كلق ػػد اس ػػتمزـ ذل ػػؾ تغي ػػر المف ػػاىيـ التقميدي ػػة ألجيػ ػزة الدكل ػػة

الرقابية كتجاكز المفيكـ التقميدم لمرقابة عمى استخدامات المكازنة العامة لمدكلة منذ عقكد.
 9.3التوجيات الرئيسية لمرقابة عمى استخدامات الموازنة العامة.
يػرل أحػد البػػاحثيف

()2

أف الرقابػة عمػى اسػػتخدامات المكازنػة العامػة ليػػا ثبلثػة اتجاىػات رسيسػػية

لمرقابة عمى استخدامات المكازنػة العامػة كىػي الرقابػة اإلداريػة كالرقابػة التشػريعية كالرقابػة المسػتقمة

كيمكف استعراضيا عمى النحك التالي:

 الرقابة اإلدارية:

يتمث ػػؿ ى ػػذا االتج ػػاه ف ػػي تم ػػؾ الرقاب ػػة الت ػػي تمارس ػػيا الكح ػػدات التنفيذي ػػة لمحككم ػػة عم ػػى ذاتي ػػا

كالمتمثمػػة فػػي الرقابػػة اإلداريػػة داخػػؿ الكحػػدة الحككميػػة كالتػػي تمػػارس مػػف قبػػؿ السػػمطات الحككميػػة
ض ػػمف الس ػػمـ ال ػػكظيفي بالكح ػػدة أك م ػػف خ ػػبلؿ ك ازرة المالي ػػة ع ػػف طري ػػؽ م ػػديرياتيا المتخصص ػػة
كمكظفييا كتيدؼ ىذه الرقابة إلى التنبيو لجميع المخالفات لمقكاعد المالية كاكتشػاؼ األخطػاء قبػؿ

كقكعيا كتمارس عمى ثبلث مستكيات كىي رقابة سابقة بمعنى كقاسية كرقابة مكاكبػة كرقابػة الحقػة

عمى النحك التالي:

 رقاباااة وقائياااة :كالتػػي بمكجبيػػا تقػػكـ اإلدارة العامػػة بكضػػع السياسػػات كاإلج ػراءات كالق ػكانيفكاألنظم ػػة الت ػػي تي ػػدؼ م ػػف كراسي ػػا إل ػػى من ػػع ح ػػدكث التج ػػاكزات أك االنح ارف ػػات ع ػػف الخط ػػة
المتمثمة في المكازنة العامة.

 رقابة جارية :كىي التي ترافؽ سير العمؿ بحيث يتـ تقيػيـ األداء الحػالي فػي ضػكر المعػاييرالمستكحاة مف المكازنة العامة كتصحيح المسار أكال بأكؿ.

 الرقاباااة الالحقاااة :كى ػػي الت ػػي تق ػػكـ برصػػد االنح ارف ػػات كتحميي ػػا كم ػػف ث ػػـ تص ػػنيفيا كمس ػػاءلةالجيات المتسببة بيا كتقديـ تكصيات مستقبمية بيا.
كفي إطار ما سبؽ ف ف محػكر المعػايير فػي اإلدارة العامػة يتمثػؿ فػي المكازنػة العامػة كالتػي تشػكؿ
العمكد الفقرم لمرقابة بما تحتكيو مف معايير رقمية ككصفية.

 الرقابة التشريعية:

يتمثػػؿ ىػػذا االتجػػاه فػػي الرقابػػة التش ػريعية التػػي تمارسػػيا السػػمطة التش ػريعية عمػػى اسػػتخدامات

المكازنػػة فػػي الػػدكؿ الديمقراطيػػة كىػػي رقابػػة سػػابقة كالحقػػة كتحظػػى بأىميػػة عميػػا كػػكف الجيػػة التػػي
تمارسيا تعتبر مستقمة عف الجية التنفيذية كيػرل الباحػث أف ىػذا الػدكر منػكط بالػداسرة االقتصػادية

كداسرة المكازنة العامة في المجمس التشريعي الفمسطيني ضمف النظاـ الفمسطيني.
( )1ظ٘ش ٛمدىّ ٜا د " ,انٕعٛص ٙانًبنٛخانعبيخانُفابدانعبيخ-اإلٚسادادانعبيخ–انًٛصاَٛخانعبيخ" ,راز اىعاٍاح اىعدٝودج ىيْشوس
ٗاىر٘شٝع ,اإلظنْدزٝحٍ ,ظس  ,7111 ,ص –ص .711-741
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 الرقابة المستقمة:
كيمثؿ ىذا االتجاه الرقابة التي تمارسيا ىيسات مستقمة عف الجياز التنفيػذم خػبلؼ السػمطات

التشػ ػريعية مث ػػؿ ديػ ػكاف الرقاب ػػة المالي ػػة كاإلداري ػػة كمؤسس ػػات المجتم ػػع الم ػػدني المختمف ػػة كالميتم ػػة
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:

 الرقابااة اإلداريااة (الداخميااة) :كىػػي رقابػػة السػػمطة التنفيذيػػة عمػػى أعماليػػا كيتػػكلى ىػػذا جميػػعالكحػػدات اإلداريػػة المشػرفة عمػػى أعمػػاؿ الػػك ازرة أك الػػداسرة الحككميػػة كيمػػارس رؤسػػاء الكحػػدات
اإلداريػػة الرقابػػة عمػػى مرؤكسػػييـ كخاصػػة أكلسػػؾ الػػذيف يتكلػػكف أعمػػاؿ تتعمػػؽ ب ػ دارة إي ػرادات
كنفقات الدكلة كما أف ك ازرة المالية تراقب أعماؿ المؤسسة مف خبلؿ مكظفيف تابعيف ليا.

 الرقاباة اإلداريااة (الخارجيااة) :كىػي الرقابػة التػػي تمارسػيا أجيػزة مسػتقمة عمػػى أعمػاؿ كأنشػػطةالجياز التنفيذم مثؿ ك ازرة المالية.

 الرقابااة السياسااية :كىػػي الرقابػػة التػػي تمارسػػيا األجيػزة التشػريعية كالمجػػالس التشػريعية كمػػفمياميػػا إجػػازة مشػػركع المكازنػػة السػػنكية كمناقشػػتيا قبػػؿ البػػدء فػػي تنفيػػذىا لمتأكػػد مػػف سػػبلمة
مكافقتيا لمسياسة العامة لمدكلة كقد تمارس ىذه األجيزة رقابة الحقة أك أثناء فترة التنفيذ تتمثؿ

فػػي مناقشػػة الحسػػاب الختػػامي لمدكلػػة أك مناقشػػة الجيػػاز التنفيػػذم فػػي أمػػكر تتعمػػؽ بمنػػاقبلت
االعتمادات.

 الرقابة من حيث التخصص:

 الرقابة الحسابية (الرقابة المستندية) :كىي رقابة عمػى اإلجػراءات الحسػابية لمتأكػد مػف سػبلمةعمميػػات تحصػػيؿ اإلي ػرادات كصػػرؼ النفقػػات كصػػحة مسػػتندات عمميػػات التحصػػيؿ كالصػػرؼ
كالرقابة الحسابية تيتـ بالتأكد باف العمميات المالية تتـ كفؽ األنظمة كالمكاسح كالتعميمات الماليػة

التي تصدر بيا المكازنة العامة كأف إيػرادات الدكلػة قػد تػـ تحصػيميا كتكريػدىا إلػى خ ازنػة الدكلػة
كىػػي رقابػػة تقميديػػة تتفػػؽ مػػع مكازنػػة البنػػكد ككنيػػا ال تنظػػر إلػػى مػػدل تحقيػػؽ أىػػداؼ المكازنػػة

العامة أك آثارىا االقتصادية.

 الرقابااااة االقتصااااادية :ييػ ػػتـ ىػ ػػذا النػ ػػكع مػ ػػف الرقابػ ػػة إلػ ػػى جانػ ػػب اىتمامػ ػػو بالجانػ ػػب الحسػ ػػابي(المستندات) بمتابعة تنفيذ األعماؿ كالمشاريع كالبرامج كمعرفة مصػداقية تكمفتيػا باإلضػافة إلػى
معرفػػة كفػػاءة األجي ػزة التػػي تمػػارس إنشػػاء مشػػاريع الدكلػػة (تحقيػػؽ الكفػػاءة االقتصػػادية لمشػػاريع
الدكلة كتكجيو األمكاؿ العامة التكجيو المبلسـ) كيشػار إلػى أف الرقابػة االقتصػادية مػف األسػاليب
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الحديثة فػي الرقابػة كيتطمػب تطبيقيػا تطػكير ألسػمكب إعػداد المكازنػات مػف أسػاليب تقميديػة إلػى

أساليب حديثة (مكازنة بنكد مكازنة برامج كأداء).

كبناء عمى ما سبؽ يخمص الباحث إلػى كجػكد درجػة عاليػة مػف التكامػؿ بػيف كػؿ مػف تخطػيط
ن
كرقابة استخدامات المكازنة فالتخطيط يمثؿ المدخؿ األساسي لمرقابة كتمثؿ الرقابة الكسيمة العممية
الختبػػار مػػدل فعاليػػة ككفػػاءة التخطػػيط بمػػا تتخػػذه الػػنظـ الرقابيػػة مػػف معػػايير احتكػػاـ مبنيػػة عمػػى

الخطة المجازة.

كبمعن ػػى أكث ػػر دق ػػة تس ػػتند الرقاب ػػة عم ػػى اس ػػتخدامات المكازن ػػة العام ػػة ف ػػي الدكل ػػة عم ػػى خط ػػة

المكازنة العامة المجازة كفػؽ القنػكات الرسػمية ذاتيػا حيػث يمثػؿ مػا يعػرؼ بقػانكف المكازنػة المعيػار
الرسيسػػي كالخطػػة الرسػػمية الكاجػػب االلتػزاـ بيػػا بينمػػا تتمحػػكر أدكات الرقابػػة كميػػا فػػي ضػػبط كتقيػػيـ

درجػػة االلت ػزاـ بيػػا كتحديػػد االنح ارفػػات عنيػػا كتحميميػػا فػػالتخطيط يبحػػث فػػي كضػػع ب ػرامج مناسػػبة
كمتكاممة بينما تبحث الرقابة في سبؿ إرغاـ األحداث عمى أف تجرم كفقا لما ىك مخطط

()2

كىذا

مػا دفػػع الباحػػث لمتعامػػؿ معيمػػا عمػى أسػػاس تكػػاممي بمػػا يمثبلنػػو مػف كظيفتػػيف أساسػػيتيف مػػف أىػػـ
كظاسؼ العممية اإلدارية.

( )1ميٍ ٜؽَد ٍْظ٘ز" ,يجبدئاإلدازح–أظطٔيفبْٛى" ,ؽٍ ,1عَ٘مح اىْٞو ىيطثامح ٗاىْشوس ٗاىر٘شٝوع ,ظَٖ٘زٝوح ٍظوس اىاستٞوح,
 ,1222ص .713
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ادلثسث انثانث

حتذَاخ اإلفظاذ ادلايل اإلنكرتوٍَ يف انمطاع انعاو وآثارها عهً ادلىازَح انعايح

دتهُذ.

تحقؽ المحاسبة أىدافيا مف خبلؿ كظيفتيف أساسيتيف كىما القياس كاالتصػاؿ كتعنػى الكظيفػة

األكلػػى فػػي قيػػاس القيمػػة االقتصػػادية فػػي لحظػػات زمنيػػة متفرقػػة كمػػا يط ػ أر عمػػى ىػػذه القيمػػة مػػف
تغيػرات عمػػى مػػدار فتػرات زمنيػػة تصػػؿ بػػيف لحظػػات قيػػاس الثػػركة أمػػا الكظيفػػة الثانيػػة فتيػػدؼ إلػػى
تكصيؿ المعمكمات الناتجة عف القياس المحاسبي في الصػكرة المبلسمػة كفػي الكقػت المناسػب لمػف

ييمو أمر الكحدة المحاسبية مف خبلؿ اإلفصاح المحاسبي.

كتتمثؿ عممية اإلفصاح اإللكتركني في نشر مخرجات النظاـ المالي المحاسبي إلكتركنيان عبر

اإلنترنت أك أم مػف كسػاسؿ التكنكلكجيػا العصػرية كقػد يصػاحب عمميػة النشػر اإللكتركنػي لمبيانػات
كالق ػكاسـ الماليػػة العديػػد مػػف المشػػاكؿ منيػػا مصػػداقية ىػػذه الق ػكاسـ كثقػػة المسػػتخدميف بمػػا كرد فييػػا

كلئلفصػػاح المصػػاحب ليػػا حيػػث إف المسػػتخدـ لمق ػكاسـ الماليػػة المنشػػكرة لػػيس لديػػو مػػا يضػػمف أف
تككف تمؾ القكاسـ المنشكرة عمى مكاقع اإلنترنت ىػي نفسػيا المعتمػدة كالسػبب فػي ذلػؾ ىػك إمكانيػة

تغيي ػ ػػر محتكياتي ػ ػػا بس ػ ػػيكلة م ػ ػػف قب ػ ػػؿ اإلدارة الناشػ ػ ػرة أك بكاس ػ ػػطة آخػ ػ ػريف م ػ ػػف خبػ ػ ػراء اس ػ ػػتخداـ

اإلنترنت(.)2

لذا سيحاكؿ الباحث تسميط الضكء في ىذا المبحث عمى ىػذا المكضػكع فػي محػكريف أساسػيف

يتمثؿ المحكر األكؿ في مككنات عممية التكاصؿ بينما يتمثؿ المحكر الثاني التحديات التي تكاجػو

اإلفصاح المالي اإللكتركني في القطاع العاـ كسبؿ مكاجيتيا.

ً

أوال :حتهُم عًهُح اإلفظاذ ادلايل اإلنكرتوٍَ تىطفها عًهُح اتظال مجاهريٌ.

تعد تقنية األجيزة الذكية كأحد أساليب تكنكلكجيا المعمكمات كما تحتكيو مف سمات كاتجاىات

جديػػدة لئلفصػػاح اإللكتركنػػي تحػػدم جديػػد لممحاسػػبة لضػػركرة تػػكفير معمكمػػات مػػف خػػبلؿ نمػػاذج
كأنماط جديدة تبلءـ التعدد في قنكات التكزيع كالتفاعميػة بكسػاسط متعػددة كالعػرض المبلسػـ لمحتػكل

أجيػ ػزة متط ػػكرة كالتخط ػػيط ال ػػدقيؽ لمكاجي ػػة المخ ػػاطر الت ػػي يمك ػػف أف تي ػػدد أم ػػف اإلفص ػػاح ع ػػف

المعمكمات المحاسبية إلكتركنيان(.)2

كنظ ػ انر لممخػػاطر التػػي يتعػػرض ليػػا تبػػادؿ المعمكمػػات عمػػى الشػػبكة العالميػػة لممعمكمػػات ف ػ ف

مسػػتخدمي المعمكمػػات الماليػػة لمكحػػدات المحاسػػبية التػػي تتعامػػؿ مػػف خػػبلؿ الشػػبكة قػػد يشػػككف فػػي

( )1شٝار ٕا ٌ اىعقا ٗفخسُٗ ٍ ,سظع ظثق ذمسٓ.
( )7فٍوواه ٍؽَوود موو٘ع " ذؽيٞووو أشووس اإلفظوواغ اإلىنرسّٗوو ٜىيرقووازٝس اىَاىٞووح تاظوورخداً ااظٖووصج اىرمٞووح ميوو ٚقووسازاخ اىَعوورصَس ِٝفووٜ
اىث٘زطوووووح اىَظوووووسٝح "  ,يغهةةةةةخانفكةةةةةسانًؾبظةةةةةجٍ - ٙظوووووسٍ ,عيووووود  13مووووودر خووووواص  ,7117 ,ص ٍ ,17عووووورسظع ٍوووووِ
.http://search.mandumah.com/Record/474275
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مصػػداقية المت ػكافر ليػػـ مػػف المعمكمػػات س ػكاء الماليػػة أك غيػػر الماليػػة مػػف كجيػػة نظػػر المسػػتخدـ

بسبب أنو يصعب عميو تحديد مدل صحتيا كقد أشارت إحدل الدراسات العربية

()2

إلػى أف القمػؽ

حػػكؿ أمػػاف المعمكمػػات ينػػاؿ اىتمامػػا كبي ػ ار لػػدل المسػػتخدميف كىػػذا عانػػت منػػو تجربػػة اإلفصػػاح

اإللكتركن ػػي ف ػػي قط ػػاع األعم ػػاؿ ف ػػي البيس ػػة االقتص ػػادية الغربي ػػة أيض ػػا مم ػػا دف ػػع ك ػػؿ م ػػف مجم ػػع

المحاسبيف القانكنييف األمريكي ( )AICPAكمجمع المحاسبيف القانكنييف الكندم ( )CICAلمقياـ
بتقديـ خدمة إضفاء الثقة عمػى مكقػع الزبػكف عمػى شػبكة اإلنترنػت )2(Web Trust Sealإلضػفاء

الثقػػػة عمػ ػػى مكاقػ ػػع كصػ ػػفحات اإلفصػ ػػاح عمػ ػػى اإلنترنػػػت كمػ ػػا يحتكيػ ػػو تمػ ػػؾ المكاقػ ػػع مػ ػػف بيانػ ػػات

كمعمكمػػات()3حي ػػث تضػػيؼ خدم ػػة الثقػػة ف ػػي المكقػػع عم ػػى الشػػبكة ض ػػمانان ألمػػف كس ػػبلمة المكق ػػع
اإللكتركني المكجكدة فيو كما يحتكيو ذلؾ المكقع مف بيانات كمعمكمات كىذا ما أدل لتعػاظـ شػاف

خػػدمات التأكيػػد  Assurance Servicesالتػػي يقػػدميا م ارجػػع الحسػػابات فػػي مختمػػؼ األنشػػطة
االقتصادية كالسػيما فػي عػالـ يتسػـ بالتنافسػية كالعكلمػة كأسػكاؽ مػاؿ دكليػة كتطػكير فػي تكنكلكجيػا

المعمكمات(.)4

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

إجػ ػراءات تحك ػػـ إض ػػافية لمتأك ػػد م ػػف أف معمكم ػػات الزب ػػكف آمن ػػة كمحمي ػػة م ػػف أم اس ػػتخداـ غي ػػر
قػانكني

()5

كيمكػػف ليػذا اإلجػراء التطبيػؽ كبفاعميػػة اكبػر فػػي القطػاع العػػاـ نظػ ار لمػػا يمكػف أف تمثمػػو

الدكلة مف مصداقية قد تككف أعمى مف قطاع األعماؿ.

كيعتب ػ ػػر اإلفص ػ ػػاح اإللكتركن ػ ػػي عمكم ػ ػػا أح ػ ػػد األس ػ ػػاليب الجدي ػ ػػدة لبلتص ػ ػػاؿ ب ػ ػػيف المنشػ ػ ػ ت

كالمسػػتفيديف كىػػك يتميػػز مػػف كجيػػة نظػػر طرفػػي االتصػػاؿ (المرسػػؿ  -المسػػتقبؿ) بتخفػػيض زمػػف
كتكمفة االتصاؿ كلكف يعيبو كجػكد مجمكعػة حقيقيػة مػف المخػاطر الخاصػة بتكنكلكجيػا المعمكمػات

كبػػنظـ المعمكمػػات المحاسػػبية الفكريػػة عاليػػة التػػداخؿ كتمتػػع اإلدارة فػػي انتقػػاء مػػا يعمػػف عنيػػا مػػف
(ّ )1ظس ؽٔ ؼع ِٞمسفح ٍٗعدٍ ٛيٞع ٜمثد اىؽنٍ ٌٞيٞعٍ ٜسظع ظثق ذمسٓ ,ص .113
( )7اىَقظ٘ر تخدٍح إػااء اىصقح ميٍ٘ ٚقع اىصتُ٘ مي ٚثنح اإلّرسّد ( ) Web Trust Sealأّٖا مَيٞح ٍْةَح ىرعَٞوع ٗذقٞو ٌٞاارىوح
اىخاطح تَصامٌ اإلرازج تشأُ ٍ٘قع اىشسمح مي ٚاإلّرسّد الخرثاز ٍد ٙذَشٕ ٜرٓ اىَصامٌ ٍع ٍااٞٝس اىصقوح فو ٜاىَ٘قوع ٗذ٘طوٞو اىْروامط
إى ٚأطؽاب اىَظيؽح ف ٜاىَ٘قع ٗتظاح خاطح اإلرازج ٗشامس ٛاىَ٘قع ّاعؤ ٗذاود خدٍوح اىرأمٞود ميو ٚاىصقوح فو ٜاىَ٘قوع خدٍوح ذظودٝقٔٞ
شالشٞح ااؽساف ؼٞس اإلرازج ؽسف ٝاظػ مِ اىَايٍ٘اخ ميو ٚاىَ٘قوع ٗموِ ٍوصامٌ أّٖوا اظور٘فد ٍاواٞٝس اىصقوح فو ٜاىَ٘قوع خاطوح أٍوِ
اىَ٘قووع ٗظووالٍح اىَاوواٍالخ اىرعازٝووح ٗإظساءاذٖووا ٗخظ٘طووٞح اىصامووس ِٝىيَ٘قووع أٍووا اىطووسف اىصوواّ ٜفٖوو٘ اىَساظووع اىخووازظ ٜاىوور ٛذنياوؤ
اإلرازج تر٘مٞو ٍِ اىعَاٞح اىاٍَ٘ٞح الخرثاز ٍود ٙطودق ٍصامَٖوا ٗإتوداء اىوسأٗ ٛاىخورٌ ميو ٚاىَ٘قوع تَْٞوا اىطوسف اىصاىوس ال ٝقوي مْود
اى َالك ٗاىَقسػٗ ِٞاىدامّْٗ ِٞقاتاخ اىاَاه ٗاىَعرصَس ِٝتو ظ٘ف ٝشَو مافح شامس ٛاىَ٘قع ّاعٔ ٗىيَصٝد َٝنِ االؽوالع ميو ٚرزاظوح
ٍؽَد ,مثد اىثاظؾ  ,اىخدٍح اىر٘مٞدٝح ٗإػااء اىصقح ميٍ٘ ٚقع اىاَٞو مي ٚاإلّرسّدٍْ ,رد ٙثنح اىَؽاظث ِٞاىاوسبٍ ,7112 ,عورسظع
ٍِ .http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php/3542 :
(ّ )7ادٌ ؼعِ ز ٞد " ,رٗز ٍساقة اىؽعاتاخ ف ٜإػااء اىصقح تاىثٞاّاخ اىَؽاظثٞح اىَْش٘زج مي ٚاالّرسّد ف ٜت ٞح اىرعوازج اإلىنرسّٗٞوح
" يغهخركسٚذنهعهٕواإلدازحٔاالتزابدٚخ  ,اىَعيد  ,3اىادر  , 77ظاٍاح ذنسٝد ,اىاساق ,7111,ص ..121
( )4أٍ ِٞاىعٞد أؼَد ىطا " ,ٜانزاسٚسعٍياداتٛخٔأيٍانُاى " ٍ ,عيح اىدزاظاخ اىَاىٞح ٗاىرعازٝح ,ميٞوح ذعوازج تْو ٜظو٘ٝي ,ظاٍاوح
اىقإسج ,اىعْح اىاا سج ,اىادر اىصاىس ,رٝعَثس  ,7111ميَح زمٞط اىرؽسٝس .
( )1أٍوو ِٞاىعووٞد أؼَوود ىطاوو " ,ٜيساععةةخٔرةةدتَ ٛاةةىانًعهٕيةةبد " ,اىووداز اىعاٍاٞووح ,اإلظوونْدزٝح ,ظَٖ٘زٝووح ٍظووس اىاستٞووح,7111 ,
ص .77
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معمكمات محاسبية كغير محاسبية

()2

كالستعراض التحديات التي قد تكاجو عممية اإلفصاح المػالي

اإللكتركنػ ػػي فػ ػػي القطػ ػػاع العػ ػػاـ كألغ ػ ػراض تقسػ ػػيميا يػ ػػرل الباحػ ػػث أف عمميػ ػػة اإلفصػ ػػاح المػ ػػالي
اإللكتركني في القطاع العاـ كالتي ىي جزء مف اإلفصاح اإللكتركني ال تعػدك ككنيػا أيضػا عمميػة
اتص ػػاؿ إدارم كتتػ ػكافر فيي ػػا ك ػػؿ مككن ػػات االتص ػػاؿ ف ػػالقكاسـ المالي ػػة كس ػػيمة اتص ػػاؿ كأداة لع ػػرض
االس ػ ػػتثمار كالنش ػ ػػاط كمطم ػ ػػكب باس ػ ػػتمرار تحدي ػ ػػد كتحس ػ ػػيف أدكات الع ػ ػػرض كاالتص ػ ػػاؿ كتكص ػ ػػيؿ

المعمكم ػػات إل ػػى المس ػػتفيديف حس ػػب احتياج ػػاتيـ كم ػػا أف مس ػػتخدمي القػ ػكاسـ المالي ػػة يش ػػترككف ف ػػي
اسػػتخداـ المعمكمػػات التخػػاذ الق ػ اررات كالتػػي تنطػػكم عمػػى االختيػػار بػػيف البػػداسؿ كتقكيميػػا كتقػػدير

النتػػاسج المحتممػػة كأىميتػػو

()2

كعميػػو سػػكؼ يتنػػاكؿ الباحػػث التحػػديات المرتبطػػة باإلفصػػاح المػػالي

اإللكتركني في القطاع العاـ بكصفو عممية اتصاؿ إدارم عمى النحك التالي:
م

مكون االتصال

0

المرسل

3

وسيمة االتصال

5

التغذية الراجعة

9

4

الرسالة

المستقبل

تطبيقاتو عمى اإلفصاح المالي اإللكتروني في القطاع العام

الكحدة الحككمية أك مف يمثميا.

التق ػ ػػارير المالي ػ ػػة المع ػ ػػدة كف ػ ػػؽ مع ػ ػػايير المحاس ػ ػػبة الدكلي ػ ػػة ف ػ ػػي القط ػ ػػاع الع ػ ػػاـ
 IPSASsكممحقاتيا.
اإلنترنت ككساسؿ التكنكلكجيا الحديثة.
الجميكر كالعالـ الخارجي.
التعقيب كردكد أفعاؿ الميتميف.

كبالتالي يمكف استعراض التحديات التي تكاجو عممية اإلفصاح المالي اإللكتركني في القطاع

العاـ باعتبارىا عممية اتصاؿ إدارية كفقا لممككنات السابقة عمى النحك التالي:

ً
ثاَُننا :حتننذَاخ اإلفظنناذ ادلننايل اإلنكرتوَننٍ يف انمطنناع انعنناو يف ظننم اَتشننار
انتكُىنىخُا انرلًُح.

يكاجػو االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي فػػي القطػػاع العػػاـ فػػي ظػػؿ انتشػػار التكنكلكجيػػا مجمكعػػة

مف التحديات يمكف استعراضيا عمى النحك التالي:

 .0التحديات المرتبطة بالوحدة الحكومية:

قػػد تكاجػػو الكحػػدة الحككمي ػة العديػػد مػػف الصػػعكبات كالتحػػديات فػػي عمميػػة اإلفصػػاح المػػالي

اإللكتركنػػي فػػي القطػػاع العػػاـ فػػي حػػاؿ الجمػػكد التشػريعي كالتنظيمػػي أك عػػدـ كجػػكد قػكانيف كلػكاسح
()3

منظمػػة لمسػػألة اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي فػػي القطػػاع العػػاـ ذاتػػو

كلربمػػا يكػػكف الكضػػع أكثػػر

(ّ )1اَاُ طالغ اىدٍ ِٝؽَد مواٍس " ,ذقٞوٍ ٌٞود ٙفاميٞوح اإلفظواغ اىَؽاظوث ٜاإلىنرسّٗو :ٜرزاظوح اخرثازٝؤ ,يغهةخانجؾةٕسانزغبزٚةخ,
ميٞح اىرعازج ,ظاٍاح اىصقاشٝقٍ ,ظسٍ ,ط  ,72ع  ,7118 ,7ص ٍ ,127عرسظع ٍِ:
http://search.mandumah.com/Record/151325
( )7مثوود اىعوواتس ؽوؤ " ,اإلفظوواغ اىَؽاظووثٗ ٜرٗزٓ فوو ٜذْشووٞؾ أظوو٘اق اىَوواه اىاستٞووح "  ,يغهةةخيساةةصصةةبنؼعجةةدالابيةةمنالتزاةةبد
اإلظالي–ٙعبيعخا شْسٍ ,ظسٍ ,ط ,7ع ,1222 ,2صٍ731عرسظع ٍِ:
http://search.mandumah.com/Record/61342
7
( ) ىَصٝد ٍِ اىراظٞو َٝل اىسظ٘ع إى:ٚ
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تعقي ػػدا ف ػػي ال ػػدكؿ النامي ػػة من ػػو ف ػػي ال ػػدكؿ المتقدم ػػة كالت ػػي قطع ػػت ش ػػكطا أكب ػػر ف ػػي ت ػػكفير أدكات

الش ػػفافية كال ػػدعكة لتبن ػػي كس ػػاسؿ تحقيقي ػػا كىن ػػاؾ ف ػػي الكاق ػػع ص ػػعكبة ف ػػي كض ػػع سياس ػػات التنمي ػػة
المعمكماتيػػة لشػػدة تػػداخؿ أمػػكر التنميػػة المعمكماتيػػة مػػع العديػػد مػػف مجػػاالت التنميػػة االجتماعيػػة
األخ ػػرل مم ػػا يجع ػػؿ ص ػػناع القػ ػرار كالمس ػػسكليف السياسػ ػييف ح ػػاسريف بػ ػيف قن ػػاعتيـ بأىمي ػػة التنمي ػػة
المعمكماتيػة كبػيف كيفيػة إدراجيػػا ضػمف األكلكيػػات التخطيطيػػة

()2

ككػذلؾ يعػػد مػف العكاسػػؽ الرسيسػػية

عدـ تكافر البنية التحتية لبلتصاالت في القطػاع العػاـ كعػدـ تػكفر الكػادر الحكػكمي المؤىػؿ حيػث

أف ضعؼ الميارات الخاصة بالتعامؿ مػع كسػاسؿ التكنكلكجيػا لػدل الػبعض تحػرميـ مػف االسػتفادة
مف مزاياىا رغـ حاجتيـ الماسة الستخداميا.

 .9التحديات المرتبطة بالمحتو اإلعالمي لإلفصاح المالي اإللكتروني:
يعتبػػر تحديػػد نػػكع كحجػػـ المحتػػكل اإلعبلمػػي لمتقريػػر المػػالي االلكتركنػػي الم ػراد نش ػره عبػػر

االنترنت مػف أىػـ التحػديات التػي تكاجػو األنظمػة الماليػة الحككميػة التقميديػة غيػر المتبنيػة لمعػايير
المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsحيػػث تكاجػػو صػػعكبة فػػي مخاطبػػة فسػػات متعػػددة
كمتباينػة مػػف جميػػكر مسػػتخدمي البيانػػات الماليػػة فػي ظػػؿ تمحػػكر كاقتصػػار بياناتيػػا الماليػػة القابمػػة

لئلفصػػاح فػػي الحسػػابات الختاميػػة كالمكازنػػات المقترحػػة كالمعتمػػدة كبعػػض الق ػ اررات كالتص ػريحات
المالية غير المترابطة.

في حيف يرل الباحث أف معايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsقػد صػممت

خصيصا لمجميكر كلتزكيػد المسػتخدـ العػادم أك المػكاطف بالبيانػات التػي تمكنػو مػف ممارسػة دكره

اإليجابي فػي تخطػيط كرقابػة المػكارد العامػة كالماليػة العامػة لمدكلػة كىػي تقػدـ مجمكعػة مػف القػكاسـ
الماليػػة المألكفػػة لػػو كالمتػػداكؿ مثيبلتيػػا فػػي قطػػاع األعمػػاؿ كعميػػو ف ػ ف التحػػدم الم ػرتبط بػػالمحتكل

المنكم اإلفصاح بو كما قد تتضمنو يمكف تجاكزه مف خبلؿ االلتزاـ بمعايير المحاسػبة الدكليػة فػي

القطػػاع العػػاـ  IPSASsكلعػػؿ ىػػذا ىػػك مػػا دفػػع العديػػد مػػف الػػدكؿ العربيػػة لد ارسػػة المعػػايير كالعمػػؿ
ضػػمف بػرامج زمنيػػة جديػػة عمػػى تبنييػػا مثػػؿ المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية كالتػػي تبنتيػػا بالفعػػؿ مػػؤخ ار
كبذلؾ تعد أكؿ دكلة في المنطقػة تتبنػى بشػكؿ كامػؿ تطبيػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع

العاـ .)2(IPSASs

" 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
(ّ )1ثٞو ميّٗ ٜارٝح ؼعاش" ,ٛانفغٕحانستًٛخ:زؤٚخعسثٛخنًغزًعانًعس خ " ,ماىٌ اىَاسفح ,اىن٘ٝد ,7111 ,ص.72
7
( ) طؽٞاح اىاد اازرّٞح " ,انًبنٛخ رعه ي سٔل رعج ٛيعبٛٚس انًؾبظجخ اندٔنٛخ   ٙاناعبل انعبو" خثس ٍْش٘ز ترازٝخ
َٝٗ .7111/17/11نِ اظرسظامٔ ٍِ خاله طاؽح االّرسّد .www.alghad.com :
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 .3التحديات المرتبطة بأدوات اإلفصاح المالي اإللكتروني:
ي ػػرل ال ػػبعض

()2

ب ػػاف م ػػف أى ػػـ التح ػػديات المتعمق ػػة باس ػػتخداـ اإلنترن ػػت ى ػػك التط ػػكر السػ ػريع

كالمػ ػػذىؿ لمتكنكلكجيػ ػػا الحديثػ ػػة كتطػ ػػكر االتصػ ػػاالت كتضػ ػػاعؼ سػ ػػرعة قي ػ ػاـ الرقػ ػػاسؽ اإللكتركنيػ ػػة
بالعمميػات الحسػابية كتطػكر البرمجيػات باإلضػػافة لتنػامي االحتكػارات التكنكلكجيػة كتنػامي احتكػػار

إنتػػاج عتػػاد الكمبيػػكتر ,كاحتكػػار البرمجيػػات كحيػػث أف جػػكىر عمميػػة االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي
تتمثػػؿ فػػي نشػػر الق ػكاسـ الماليػػة عبػػر االنترنػػت ف ػ ف ىػػذا األمػػر بالفعػػؿ قػػد انعكػػس عمػػى اإلفصػػاح

المالي اإللكتركني الذم مر بمراحؿ كقفزات نكعية انطبلقا مف استخداـ األقػراص المدمجػة كصػكال
الس ػػتخداـ لغ ػػات اإلفص ػػاح الم ػػالي فاسق ػػة الج ػػكدة كمغ ػػة  XBRLكالت ػػي أنتجتي ػػا كب ػػرل الشػ ػركات

المتخصصة في مجاؿ التقنية كالمعمكمات كىي شركة  Micro Softكالتػي تبناىػا مجمػس معػايير
المحاسػبة الدكليػة كمغػة إعػداد تقػارير معتمػدة كالتػي تتمثػؿ فكرتيػا فػي إصػدار تقػارير ماليػة مكحػدة
كيمكف مقارنة محتكياتيػا عمػى مسػتكل العػالـ فيمػا يػرل آخػر

()2

أف ىنػاؾ ارتفػاع فػي تكمفػة تػكطيف

تكنكلكجيػػا المعمكمػػات عمػػى الػػرغـ مػػف االنخفػػاض النسػػبي لسػػعر الكمبيػػكتر الشخصػػي كالمعػػدات

األخػػرل لتكنكلكجيػػا االتصػػاؿ كػػاليكاتؼ النقالػػة كارتفػػاع تكمفػػة إنشػػاء البنػػى التحتيػػة الخاصػػة ب قامػػة
ش ػػبكات اتص ػػاالت عم ػػى النط ػػاؽ الكاس ػػع ذات الس ػػعة العالي ػػة لتب ػػادؿ البيان ػػات باس ػػتخداـ األلي ػػاؼ

الضكسية أك ما يكافسيا كالتي قد تقمؿ كثي ار مػف الميػزة االقتصػادية السػتخداـ اإلنترنػت فػي عمميػات
النشػػر كيػػرل الباحػػث أف ضػػعؼ تػكافر الكػكادر البلزمػػة لبنػػاء التقنيػػة المعمكماتيػػة فػػي القطػػاع العػػاـ
في الكطف العربي كىجرة بعض الكفاءات نحػك قطػاع األعمػاؿ كعػدـ كجػكد خطػط شػاممة كمنظمػة

لمتدريب قصير كطكيؿ األجؿ في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات لممكظػؼ العػاـ يػأتي كنتيجػة لغيػاب
السياسات كاالستراتيجيات الكطنيػة الشػاممة كلضػعؼ التكامػؿ التخطيطػي فػي اسػتخدامات المكازنػة

العامة كالتي مػف المفتػرض أف تػكلي أىميػة لمعمػؿ عمػى تنظػيـ العمػؿ المعمكمػاتي كترسػـ سياسػات

كطنيػػة كاضػػحة المعػػالـ فيمػػا يتعمػػؽ بالشػػفافية كحػػؽ الم ػكاطف فػػي االطػػبلع كالمشػػاركة فػػي الرقابػػة
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
نشرىا عبر اإلنترنت لقكاسميا كتقاريرىا المالية المعدة كفػؽ معػايير كاضػحة كمعركفػة كىػي معػايير
محاسبة القطاع العاـ الدكلية .IPSASs

(1) Korupp, Sylvia E, and Szydlik, Marc, " Causes and Trends of the Digital Divide" , 2005.
(ٍ )7ؽَوود ميوو ٜاىاَووس " ,ٛياةةبْسانضةةٕزحانستًٛةةخَٔزبئغٓةةب "ٍ ,عيووح  ,aclamonlineع  , ,78اىعووْح اىساتاووحّ ,وو٘فَثس –رٝعووَثس
 ,7111ص.1
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كىنػػاؾ مجمكعػػة أخػػرل م ػػف التحػػديات التػػي يج ػػب أخػػذىا فػػي الحس ػػباف لضػػماف نقػػؿ آم ػػف

لممعمكمات بيف األطراؼ المتصمة

()2

يمكف أف تنحصر في ثبلثة محاكر رسيسية كىػي خصكصػية

المعمكمات كسبلمتيا كالتأكد مف ىكية األطراؼ المتبادلة ليا.
ويمكن تفصيميا عمى النحو التالي:

أ .خصوصية المعمومات(.)9

يجب أال يتمكف مف االطبلع عمى الرسالة اإللكتركنية إال األطراؼ المعنية المسمكح ليا بذلؾ

البػ مد مػف الػتحكـ بعمميػة الػدخكؿ
كي تتـ المحافظة عمى خصكصيتيا ,كلمحفاظ عمػى الخصكصػية ُ
كأكث ػػر ط ػػرؽ ال ػػتحكـ انتش ػػا انر ى ػػي اس ػػتخداـ كمم ػػات الم ػػركر) (passwordsكالج ػػدار الن ػػارم

) (firewallإضػ ػ ػ ػ ػػافة إل ػ ػ ػ ػ ػػى شػ ػ ػ ػ ػػيادات الت ػ ػ ػ ػ ػػرخيص )certificates
ِ
المستخدـ الحفػاظ عمػى سػرية كممػة المػركر
كىنا تجدر اإلشارة إلى أمر بالغ األىمية كىك أف عمى
(authorization

المرخص بو ,كبيذه الطرؽ يمكف منع حدكث
ألنيا تشكؿ خط الدفاع األكؿ في كجو الدخكؿ غير ُ
الجراسـ المتعمقة بانتياؾ الخصكصػية مثػؿ التنصػت ) (eavesdroppingكاسػتعراض المعمكمػات
بدكف رخصة.

ب .سالمة المعمومات(.)3
البد مف حماية عمميتي نقؿ المعمكمات كتخزينيا كذلؾ لمنع أم تغييػر لممحتػكل بشػكؿ متع ممػد

أك غيػر ُمتع ممػد كتكمػػف أىميػة ذلػػؾ فػي الحفػػاظ عمػى محتػػكل مفيػد كمكثػػكؽ بػو كفػػي الغالػب تكػػكف
األخطاء البشرية كعمميات العبث المقصكد ىي السبب في تمؼ أك تشكيو البيانات كينتج عف ذلؾ
أف تصبح البيانات عديمة الجدكل كغير آمنة لبلستخداـ.

كلتبلفي تشكيو أك تمؼ البيانات يمكف استخداـ تقنيات مثؿ البصمة اإللكتركنية لمرسالة

) (message digestكالتشفير ) (encryptionكمف المفيد أيضان استخداـ برمجيات مضادة

لمفيركسات ) (anti-virus softwareلحماية أجيزة التخزيف مف انتياكات الفيركسات التي
تتسبب في تمؼ أك تشكيو البيانات كمف الميـ أيضان االحتفاظ بنسخ احتياطية )(backup

السترداد البيانات المفقكدة في حاؿ تعرضيا لمضرر أك في حاؿ تعطؿ الشبكة أثناء عممية النقؿ.
( )1شٝار ٕا ٌ اىعقا ٗفخسُٗ ٍ ,سظع ظثق ذمسٓ.
( )7ىَصٝد ٍِ اىراظٞو َٝنِ اىسظ٘ع إى: ٚ
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 إى: ٚ
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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ج .التحقق من ىوية األطراف األخر (.)0
يجب التأكد مف ىكية األطراؼ المعنية بعممية تبادؿ البيانات إذ يجب عمى كبل الطرفيف

معرفة ىكية انخر لتجنب أم شكؿ مف أشكاؿ الخداع مثؿ عمميات التزكير كانتحاؿ الشخصيات
كىناؾ بعض الحمكؿ كاإلجراءات لمتحقؽ مف ىكية األطراؼ المتصمة مثؿ كممات المركر

) (passwordsكالتكاقيع الرقمية )(digital signatures

كالشيادات الرقمية (digital

كيمكف أيضا تعزيز األمف باالعتماد عمى بعض
) certificatesالتي يصدرىا طرؼ ثالث ُ
المميزات المحسكسة مثؿ بصمة اإلصبع ) (finger printكالصكت إضافة إلى الصكرة.
 .4التحديات المرتبطة بمستخدمي البيانات المالية االلكترونية:

يعد الكعي بالحؽ في االتصاؿ كممارسة ىذا الحؽ كتفعيؿ أدكاتو كاالستفادة مػف مقكماتػو مػف
الحػػؽ فػػي المشػػاركة السياسػػة كالحػػؽ فػػي تمقػػى المعمكمػػات كالحػػؽ فػػي اإلعػػبلـ كالحػػؽ فػػي االنتفػػاع
بمكارد المعمكمات األساس الذم ترتكز عميو السياسات كالتشريعات الكطنية كالذم يندرج اإلفصاح

المالي اإللكتركني في القطاع العاـ ضمف فمسفتيا كيمثؿ الجميكر المككف األساسػي فػي مسػتقبمي
اإلفصاح المالي اإللكتركني في القطػاع العػاـ باإلضػافة لبػاقي الفسػات الداخميػة التػي قػد تتمثػؿ فػي
اإلدارات الحككميػػة مػػف غيػػر معػػدم القػكاسـ الماليػػة ككػػذلؾ األطػراؼ الخارجيػػة مػػف مقرضػػي الدكلػػة

ال ػػكطنييف كاألجان ػػب كي ػػرل الباح ػػث أف م ػػف ب ػػيف أى ػػـ التح ػػديات الت ػػي م ػػف الممك ػػف أف يكاجيي ػػا

الجميكر ىك تحدم الفجػكة الرقميػة كىػي الفجػكة الحادثػة بػبف أكلسػؾ الػذيف لػدييـ القػدرة كاإلمكانػات

لمكصكؿ إلى التقنيات الرقمية ككساسؿ تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات كاستخداميا كأكلسؾ الذيف
لبست لدييـ تمؾ اإلمكانيات

()2

ككذلؾ الػنقص فػي القػدرة عمػى الكصػكؿ إلػى تكنكلكجيػا المعمكمػات

كاالتصاالت بكاسطة بعض فسات المجتمع إماّ ألسباب ثقافة ,اجتماعية ,جغرافية ,أك اقتصادية

()3

كىكػ ػػذا فػ ػػالفجكة الرقميػ ػػة تعنػ ػػي بكجػ ػػو عػ ػػاـ البلمسػ ػػاكاة أمػ ػػاـ إمكانيػ ػػات بمػ ػػكغ المعمكمػ ػػة كالمعرفػ ػػة
بالتكنكلكجيا ,ككذا االستفادة مف مقػدرات التنميػة الياسمػة التػي تكفرىػا تكنكلكجيػا اإلعػبلـ كاالتصػاؿ
مما قد يترتب عميو يبايف في فعالية ككفاءة اإلفصاح المػالي اإللكتركنػي فػي القطػاع العػاـ مػا بػيف

ػاء عميػػو ف ػ ف ىنػػاؾ حاجػػة
األف ػراد أك المنػػاطؽ تبعػػا لمقػػدرات الشخصػػية أك اإلمكانيػػات المتاحػػة كبنػ ن

1

( ) ىَصٝد ٍِ اىراظٞو َٝنِ اىسظ٘ع إى:ٚ
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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ماس ػػة لممنشػ ػ ت ب ػػاختبلؼ أنكاعي ػػا العتبارى ػػا الت ػػدريب اإللكتركن ػػي نش ػػاطا ىام ػػا يج ػػب أف يتمي ػػز
باالستم اررية مف اجؿ التكيؼ مع المتغيرات كالتطكرات المختمفة المعاصرة(.)2

 .5التحديات المرتبطة بالقدرة عمى التكيف والتطور:

تتمثػػؿ التحػػديات المرتبطػػة بالتغذيػػة الراجعػػة فػػي مػػدل قػػدرة النظػػاـ المػػالي فػػي ظػػؿ األج ػكاء

السياسػػية العامػػة مػػف تمكػػيف مسػػتخدمي البيانػػات الماليػػة مػػف التعبيػػر عػػف أراءىػػـ فييػػا ككنيػػا تمثػػؿ
قطاع عاـ كالمكاطف يمثؿ الركيزة األساسية فيو كىنا تجػدر اإلشػارة إلػى أف مػدل مركزيػة كشػمكلية

النظاـ السياسي تؤثر في مػدل إيجابيػة كفعاليػة التغذيػة الراجعػة فػي تخطػيط كرقابػة الماليػة العامػة
كىذا ما يبرر ما خمص إليو احد الباحثيف

()2

عند تحميؿ العبلقة نظريا بيف البيسة السياسػية ككضػع

السياسػػات المحاسػػبية عمػػى المسػػتكييف الػػكطني كالػػدكلي عمػػى حػػد سػكاء باختبػػار العبلقػػة المكجػػكدة

بػػيف اعتمػػاد المعػػايير المحاسػػبية الدكليػػة كالػػنظـ السياسػػية مػػف خػػبلؿ ثبلثػػة مؤش ػرات رسيسػػية ىػػي

الفسػاد كالحريػة كالديمقراطيػػة كالػذم خمػػص إلػى أف الػػنظـ السياسػية الديمقراطيػػة فقػط ىػػي التػي مػػف
الممكف أف تسمح باعتماد معايير المحاسبية الدكلية  IPSASsنظ ار لما تنادم بو مف شػفافية كأف

النظـ السياسػية الشػمكلية ىػي األكثػر رفضػا لتبنػي معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ لمػا
تمثمػػو ىػػذه المعػػايير مػػف إفصػػاح قػػد يعتبػػر مػػف كجيػػة نظرىػػا ال ينبغػػي لممػكاطف االطػػبلع عميػػو أك

المشاركة في إعداده.

كنظ انر لككف االتصاالت في الكقت الحاضر غالبان ما تتعمؽ باستخداـ اإلنترنت في العديػد مػف

األغراض ف ف األمر يتطمب األخذ بعيف االعتبار ضركرة التحقؽ مف أمف اإلنترنت حيث يتمخص

ىدؼ جميع مستخدمي اإلنترنت في الحصكؿ عمى المعمكمات كنقميا بشكؿ آمف.

ً
ثانثا :يمرتزاخ نهتغهة عهنً حتنذَاخ اإلفظناذ ادلنايل اإلنكرتوَنٍ يف انثُ نح
انرلًُح.

يبلحػػظ أف ىنػػاؾ ثػػبلث فسػػات أساسػػية تتػػأثر باإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي فػػي القطػػاع العػػاـ

بصفة مباشرة كىي نفس الفسات التي ركز عمييا مؤتمر جامعة الدكؿ العربية كفسات أساسية مؤثرة
كمتأثرة في الفجكة الرقمية المتمثمة في تفاكت القدرة عمى اسػتخداـ اإلنترنػت كالتكنكلكجيػا بمكضػكع

الفجكة الرقمية ,كيجب االىتماـ بيػا عنػد االتفػاؽ عمػى مؤشػرات الفجػكة الرقميػة فػي الػدكؿ العربيػة,
كىي عمى النحك التالي(:)3

(ّ )1ش٘ ٙأؼَد اىعْد " ,ٛأشس االظرصَاز ف ٜاىردزٝة االىنرسّٗ ٜمي ٚذناىٞي اىع٘رج اىشاٍيح " ,انًغهخانعهًٛخناعةبلاهٛةبدانزغةبزح 
عبيعخا شْس ,اىادر اىصاٍِ  ,ظَٖ٘زٝح ٍظس اىاستٞحْٝ ,اٝس  ,7111ص .778
(2) Salma Damak & Amel Chatt,I, , op.cit.
( )7ااٍاّح اىااٍح ىعاٍاح اىدٗه اىاستٞح.ً7111 ,
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المجتمعااات المدنيااة :تحتػػاج إلػػى تبػػادؿ كاسػػتغبلؿ المعمكمػػات كالمعػػارؼ بصػػكرة فعالػػة باسػػتخداـ
تقنيات المعمكمات كاالتصاالت لتحسيف سبؿ المعيشة.

مقاادمو الخاادمات ماان القطاااعين الحكااومي والخاااص :كىمػػا المػػذاف يقػػدماف الخػػدمات فػػي مجػػاؿ
االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات ,فقد يحتاجكف إلى تعزيز استخداميـ لمػكارد المعمكمػات الرقميػة
كنظػػـ المعػػارؼ باإلضػػافة إلػػى تقنيػػات المعمكمػػات كاالتصػػاالت ,ممػػا يتطمػػب التػػدريب كاكتسػػاب

الميارات العالمية ,كآليات جديدة لمتفاعؿ مثؿ التجارة اإللكتركنية كالحككمة اإللكتركنية كغيرىا مف

التطبيقػػات التػػي تخػػدـ المػكاطنيف عمػػى اعتبػػار أف تكنكلكجيػػا المعمكمػػات أحػػد العكامػػؿ الرسيسػػة فػػي

تحسػػيف مسػػتكل المعيشػػة بتحقيػػؽ الشػػفافية كتبػػادؿ المعمكمػػات فيمػػا بػػبف مختمػػؼ األط ػراؼ الفاعمػػة

المشاركة.

صناع السياسات :يحتاج صناع السياسػات إلػى بيسػة مسػاندة لرسػـ السياسػات العامػة كخاصػة فػي
مجػػاؿ االتصػػاالت كالمعمكمػػات ,مػػع ضػػركرة تػػكفر مؤشػرات مكثػػكؽ بيػػا لرصػػد الفجػػكة المعمكماتيػػة

ببف مناطؽ الدكلة الكاحػدة ,باإلضػافة إلػى تػكافر مؤشػرات لتقيػيـ ككضػع السياسػات الحككميػة فيمػا

يتعمػؽ بتكنكلكجيػا المعمكمػات بصػكرة دقيقػة ,مثػؿ االسػتراتيجيات الخاصػة باالتصػاالت كتكنكلكجيػػا

المعمكمات كغيرىا مف االستراتيجيات المرتبطة بيا.

وفيمااا يمااي يعاارض الباحااث مجموعااة ماان المقترحااات ماان شاأنيا معالجااة التحااديات وتقمياال

آثارىا السمبية عمى النحو التالي:

 .0وضع تشريعات منظمة لإلفصاح المالي االلكتروني:
عنػػػد النظػ ػػر لمتش ػ ػريعات المنظمػػػة لئلفصػ ػػاح المػ ػػالي االلكتركنػػػي فػ ػػي القطػ ػػاع الخػ ػػاص كفػ ػػي

البكرصة مثبل نجدىا متطكرة جدا بينمػا ال تحظػى بػأم دكر فػي القطػاع العػاـ ممػا يعنػي أف ىنػاؾ
فجػ ػػكة كبي ػ ػرة بػ ػػيف القطػ ػػاعيف كعميػ ػػو يمكػ ػػف أف يحػ ػػذك المشػ ػػرع المػ ػػالي الميػ ػػتـ باإلفصػ ػػاح المػ ػػالي
االلكتركني في القطاع العاـ حذك المشرع المػالي الميػتـ باإلفصػاح المػالي االلكتركنػي فػي القطػاع

الخاص كاستنساخ تجربتو كتعميـ قكانيف كانظمة االفصاح ذات الشأف.

كحيث أف معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsقد جاءت متكافقػة مػع معػايير

المحاسػػبة الدكليػػة  IASsكمعػػايير اعػػداد التقػػارير الماليػػة الدكليػػة  IFRSsف ػ ف مسػػألة استنسػػاخ
تجربة التنظيـ القػانكني لئلفصػاح االلكتركنػي فػي القطػاع الخػاص كتعمػيـ إيجابياتيػا عمػى القطػاع

العاـ سكؼ تككف ممكنة كيسيرة حاؿ تبنػي معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ IPSASs

كتفعي ػػؿ تطبيقاتي ػػا كيقت ػػرح الباح ػػث اف تك ػػكف ب ػػنفس اس ػػتخداـ لغ ػػة االفص ػػاح الم ػػالي االلكتركن ػػي

المعركفة .XPRL
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 .9تييئة النظام المالي الحكومي وربطو بوسائل التكنولوجيا الحديثة:
الب ػػد لمنظ ػػاـ الم ػػالي التقمي ػػدم م ػػف تط ػػكير لمكاكب ػػة البيس ػػة المحاس ػػبية العصػػرية كالقاسم ػػة عم ػػى

استخداـ التكنكلكجيا في كػؿ منػاحي العمػؿ كفػي ظػؿ تنػامي مفػاىيـ الحككمػة االلكتركنيػة كحككمػة
تكنمكجيػ ػػا المعمكم ػ ػػات فػ ػػالنظـ المالي ػ ػػة الحككميػ ػػة بحاج ػ ػػة لمتطػ ػػكير الس ػ ػريع كالمتكاصػ ػػؿ ل ػ ػػؤلدكات

المسػػػتخدمة فػػػي عمميػ ػػة اإلفصػ ػػاح المػ ػػالي اإللكتركنػ ػػي فػ ػػي القط ػػاع العػ ػػاـ لمتكافػ ػػؽ م ػػع متطمبػ ػػات
كتطكرات كساسؿ االتصاالت كالتكنكلكجيػا الحديثػة لضػماف فعاليتيػا فػي تحقيػؽ أغ ارضػيا ككفاءتيػا

في تكصيؿ مضامينيا لمجميكر.

 .3تأىيل الكادر البشري في القطاع العام ورفع قدراتو:
يجػػب النظػػر لمػػدل تأىيػػؿ النظػػر الكػػادر البشػػرم فػػي مكاجيػػة التحػػديات المتعمقػػة باإلفصػػاح

المػالي االلكتركنػي كتقيػػيـ مػدل قػػدرة المحاسػب العػػاـ العصػرم فػػي التعػاطي مػػع اإلنترنػت ككسػػاسؿ
التكنكلكجيا الحديثة كالذم يستدعي تأىيؿ المحاسبيف كتزكيدىـ بالميارات األساسية التي يحتاجكف
إلييػػا فػػي مكضػػكعات تقنيػػة المعمكمػػات كعبلقاتيػػا مػػع المكضػػكعات األخػػرل ذات العبلقػػة كالتػػي
يمكف أف تساىـ في تككيف المعرفة التقنية ,كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى مجمكعػة مػف المتطمبػات

العممية التي يجب اإللماـ بيا كالتي يمكف أف تشمؿ التركيز عمى انتي(:)2

 التعرؼ عمى األنكاع المختمفة لنظـ المعمكمات كعبلقاتيا بنظـ المعمكمات المحاسبية. -التعرؼ عمى مفيكـ تقنية المعمكمات كما ىك مجاؿ عمؿ المتخصصيف فييا.

 معرفػػة مػػا ىػػي نقػػاط االلتقػػاء بػػيف عمػػؿ المحاسػػب كالمجػػاالت الكظيفيػػة لتقنيػػة المعمكمػػاتككيفية تمكيف تقنيات المعمكمات مف مساعدة المحاسبيف في أداء أعماليـ.

 في ػػـ كيفي ػػة العم ػػؿ م ػػع نظ ػػـ المعمكم ػػات المتكامم ػػة كفي ػػـ دكر الع ػػامميف ف ػػي عممي ػػات اتخ ػػاذالق اررات كتحديد عبلقاتيـ بالكحدة االقتصادية.

 -فيـ كيفية إج ارء الرقابة الداخمية في نظـ معالجة البيانات.

 كصؼ كتطبيؽ األدكات كالتقنيات الرسيسية لتحميؿ النظـ كتصميميا كتطكيرىا. -القدرة عمى تقييـ كفاءة أداء نظـ المعمكمات.

 كصؼ نظـ الحماية المتعمقة بالمعمكمات كالتطبيقات كتحديد الكمؼ الخاصة بيا. -فيـ متطمبات التغيير الذم يحصؿ في تقنيات المعمكمات مف برامج كتجيي ازت.

( )1ااٌٍ اىَرؽدج "يإرًسا يىانًزؾدحؽٕلانزغبزحٔانزعٕٚس" ,ظْٞي  72أٝي٘ه  1ذشس ِٝااٗه ,اىَارج اىساتاح ٍِ ظدٗه اامَواه
اىَؤقد ,7117 ,ص  -ص .71-71
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ً
راتعا :أثر ا الفظاذ ادلايل االنكرتوٍَ يف حتمُك فعانُح ادلىازَح انعايح.

تمثؿ المكازنة العامػة لمدكلػة بيػاف تفصػيمي يكضػح تقػديرات إيػرادات الدكلػة كمصػركفاتيا معبػ ار

عف ذلؾ في صكرة كحدات نقدية تعكس في مضمكنيا خطة الدكلة لسنة قادمة مقبمة ,كىذا البياف

يػػتـ اعتمػػاده مػػف قبػػؿ السػػمطة التشػريعية فػػي الدكلػػة ,2يحتػػاج إعػػداد المكازنػػة العامػػة بكصػػفيا خطػػة
تنمكيػػة لمجمكعػػة ىاسمػػة مػػف المعمكمػػات الماليػػة كغيػػر الماليػػة ,كتحتػػاج أيضػػا لمشػػاركة مجتمعيػػة

كاسعة لتحديػد طبيعػة كمسػتجدات المرحمػة المػراد االعػداد عنيػا ثػـ لضػماف تمريرىػا كاعتمادىػا مػف
قبؿ الجيات التشريعية كالتي تعتبر ممثبل عف الجميكر.

كاف ى ػ ػػذا األم ػ ػػر يقتض ػ ػػي ف ػ ػػي س ػ ػػبيؿ الحص ػ ػػكؿ عم ػ ػػى المعمكم ػ ػػات المالي ػ ػػة بغ ػ ػػرض ض ػ ػػبط

استخدامات المكازنة العامة كاالستفادة المثمى منيا تحديػد أسػاس القيػاس المحاسػبي المبلسػـ كشػكؿ

كمحت ػػكل المجمكع ػػة المس ػػتندية كالدفتري ػػة المس ػػتخدمة كنكعي ػػة ككمي ػػة المعمكم ػػات كالبيان ػػات الت ػػي
()2

تظيرىػػا التقػػارير الماليػػة التػػي ينتجيػػا النظػػاـ المحاسػػبي

كقػػد حػػاكؿ الباحػػث مػػف خػػبلؿ البحػػث

الحػػالي معرفػػة أثػػر االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ
 IPSASsعمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة ,كمعرفة آثار اشراؾ المستخدـ العػادم
 -كالذم ال يتكفر لو القدرة عمػى الحصػكؿ عمػى المعمكمػات الماليػة مػف مصػادرىا األصػمية بشػكؿ

مباشػر -فػي عمميػة صػنع القػرار المػالي مػف خػبلؿ تبصػيره بالبيانػات الماليػة التػي اعػدت بمكجبيػػا

المكازن ػػة العامػػػة عمػ ػػى افت ػ ػراض اف الدكلػ ػػة متبنيػ ػػة لمعػ ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة فػ ػػي القط ػػاع العػ ػػاـ
 IPSASsكالمبنية عمى أساس االستحقاؽ.

كلكي تحقؽ المكازنة العامة رسالتيا البد مف رفػع مسػتكل ميػارات كقػدرات معػدييا كمراقبييػا,

كتحسػػيف الط ػػرؽ كاألنظم ػػة االداري ػػة كالمحاس ػػبية الي ػػت تعػػد بمكجبي ػػا كس ػػكؼ يح ػػاكؿ الباح ػػث ف ػػي

الدراسة الميدانية مف البحث الحالي قياس مدل كجكد آثػار إيجابيػة يمكػف اعتبارىػا مؤشػرات ميمػة
في سبيؿ دعـ الميؿ باتجاه فمسفة كطريقة االفصاح المالي االلكتركني في عرض البيانات الماليػة
عمى الجميكر سيما ما يتـ اعداده بشكؿ منظـ كعمى أسس كمعايير محددة مثؿ معايير المحاسبة

الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsعكضػػا عػػف التقػػارير االحصػػاسية كالبيانػػات غيػػر الماليػػة التػػي
كانت تتصدر التقارير المالية التقميدية في القطاع العاـ.

فالمكازنة العامة لمدكلة ينظر ليا بمنظاريف االكؿ معمكماتي كيتمثؿ في تكفير البيانػات الماليػة

البلزمػة لتحقيػػؽ الرقابػػة الماليػة كاالداريػػة كقيػػاس االداء ,كتخطػيط البػرامج كاعػػادة التقػكيـ ,ىػػذا مػػف
جية كمف جية اخرل ينظر إلييا عمى انيا كثيقة سياسية كقانكنية تخدـ اغراض الرقابة الدستكرية
( )1ظا٘ر ظاٝد ٍشن٘ز ,ؼٞدز مثاض مثد اىاطاز ّ" ,ةاً ٍ٘اشّح ااظاض اىظاسٗ ٛرٗزٓ اىاامو ف ٜاخرٞاز اىثدٝو اافؼو ىرس ٞد
االّااق اىؽنٍ٘ -ٜرزاظح ذطثٞقٞح ف ٜتيدٝح ٍدْٝح اىعَاٗج" ,يغهخانًؾبظتنهعهٕوانًؾبظجٛخٔانزدتٛاٛخٍ ,عيد  ,77مدر  ,48ماُّ٘
ااٗه رٝعَثس  ,7118ص.87
(ٍ )7ؽَد ظَاه ٕالىٍ ,ٜسظع ظثق ذمسٓ.
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كالتشريعية كتضمف المشاركة الديمقراطية لممكاطنيف بكصفيـ دافعي الضراسب كممكلي المكازنة(,)2

كىذا األمر يرل فيو الباحث دافعا نحك الخركج عف طريقة االفصاح المالي التقميدم كتبني أسمكب
االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي فػػي مخاطبػػة الجميػػكر كالػػذم تمكنػػت التكنكلكجيػػا مػػف كػػؿ مفاصػػؿ

حياتو.

كلضػػماف تطػػكير أداء المكازنػػة العامػػة البػػد مػػف تطػػكير مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ أىميػػا النظػػاـ

()2

المحاسػبي الحكػكمي كالتقػارير الماليػة كأسػاليب القيػاس كأسػس االعػداد ككسػاسؿ المتابعػة كالرقابػة

كيقترح الباحث لتحقيؽ ذلؾ تبني المعايير المحاسبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsبكصػفيا

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:

يطمؽ مصطمح القطاع العاـ كفؽ معايير المحاسبة الدكلية فػي القطػاع العػاـ  IPSASsعمػى

مجمػكع المؤسسػات كالتنظيمػات التػػي تػديرىا الدكلػة بالكامػؿ بيػػدؼ تقػديـ خدمػة عامػة دكف تحقيػػؽ

ربح مادم كفؽ مجمكعة مف القكانيف كاألنظمة كالتشريعات الصادرة عف الحككمة.

كبالتالي ف ف محاسبة القطاع العاـ يقصد بيا الباحث المحاسػبة الحككميػة كالتػي تكاجػو العديػد

مػ ػػف التحػ ػػديات فػ ػػي ظػ ػػؿ تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات كاالتصػ ػػاالت انعكسػ ػػت عمػ ػػى عمميػ ػػات العػ ػػرض
كاالفصاح كالتخطيط كالرقابة حيث يمثؿ التخطيط في القطاع العاـ نقطة البداية التي تنطمؽ منيػا

اإلدارة العامة نحك تحقيؽ أىدافيا بينما تعتبر الرقابة بمثابة كظيفة داسمة ينبغي القياـ بيا في كافة
مجاالت النشاط.

كتعتبر المكازنة العامة بمثابة العمكد الفقرم لممحاسبة في القطاع العاـ كالتي تطكرت انطبلقػا

مػف عيػد مػا قبػؿ مكازنػػة كصػكال لمكازنػة الظػؿ كالمكازنػة التعاقديػػة كأخيػ ار إمكانيػة األخػذ بػأكثر مػػف
أسمكب في تنظيـ المكازنة العامة لمدكلة كىك ما بات يعرؼ باسـ المكازنة الميجنة كىي عبارة عف
مكازنػػة تجمػػع كافػػة م ارحػػؿ تطػػكر المكازنػػة العامػػة مػػف المكازنػػة التقميديػػة كمكازنػػة األداء كمكازنػػة
التخطيط كالبرامج كمكازنة األساس الصفرم.

كتكاجو المحاسبة في القطاع العاـ تحػديات فرضػتيا تطػكرات تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلنترنػت

أىميا اإلفصاح المالي اإللكتركني كالذم يعتبر جزءا أصيبل كدقيقا مف اإلفصػاح اإللكتركنػي يػرل
الباحث أف معايير المحاسبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ يمكػف أف تكػكف االطػار األشػمؿ ك األنسػب
( ) 1ماٍو اىاؼاع" ,مرة ٗقساءاخ اىَ٘اشّح اىااٍح ىيدٗىحٍ :اٍٖٖ٘ا ٗأظاىٞة إمدارٕا ٗاذعإاذٖا اىؽدٝصح" ,يغهخانًعزاجمانعسث,ٙ
مدر ٞٝ ,731سٗخ  ,ىثْاُ.7111 ,
()7ظيٞيح مٞداُ اىرٕث ",ٜأصسانًٕاشَخعهٗأظبضا َ عخ ٙرُفٛراظزسارٛغٛبدانزُب عٛخ" – رزاظح ذطثٞقٞح ف ٜاىشسماخ اىااٍح
ىيظْاماخ اىنٖستامٞحٍ ,عيح ميٞح االرازج ٗاالقرظار ,اطداز  ,11ظاٍاح تادار ,اىاساق ,7112ص ص .772-7111
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لتنظيمػػو كعميػػو فػػالمراد باإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع

العػػاـ ىػػك إعػػداد التقػػارير كالق ػكاسـ الماليػػة كفقػػا لتمػػؾ المعػػايير كمػػف ثػػـ نشػػرىا لمجميػػكر عبػػر شػػبكة
اإلنترنت.

كيمثؿ اإلفصاح المالي اإللكتركني حالة استفادة كانصيار ما بيف اإلفصاح المالي كتكنكلكجيا

المعمكمػػات بصػػفة عامػػة كاإلنترنػػت بصػػفة خاصػػة أدت إلػػى اكتسػػاب اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي
العديد مف المزايا كاإليجابيات التي لػـ يكػف بالمقػدكر تحقيقيػا فػي ظػؿ تجاىػؿ التكنكلكجيػا ككسػاسؿ
االتصاالت الحديثة كاالعتماد فقط عمى اإلفصاح المالي التقميدم.

ككذلؾ فقد القى ىػذا النػكع المتقػدـ كالمتطػكر مػف اإلفصػاح العديػد مػف الصػعكبات كالتحػديات

نظ ار لكجكد العديد مف محددات تطبيقو إال أنو يمكف التغمب عمييا كتجاكزىػا إذا مػا تػكفرت اإلرادة
كالعزيمة.
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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 الد ارسػػة كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ القيػػاـ ب عػػداد قاسمػػة استقصػػاء ميػػداني
مكجيػػة إلػػى عينػػة مػػف الفسػػات ذات الشػػأف كالخب ػرة المتعمقػػة بالماليػػة العامػػة كاألكثػػر د اريػػة بػػالكاقع
العممػ ػػي كالتطبيقػ ػػي برقابػ ػػة كتخطػ ػػيط اسػ ػػتخدامات المكازنػ ػػة العامػ ػػة فػ ػػي المحافظػ ػػات الفمسػ ػػطينية

الجنكبية.

كذلػؾ بيػدؼ اختبػار النتػاسج التػي تكصػؿ الييػػا الباحػث مػف الد ارسػات النظريػة حػكؿ أثػر االفصػػاح

المالي االلكتركني كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsعمػى تخطػيط كرقابػة
استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.
وقد قام الباحث بتقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين وىما عمى النحو التالي:
المبحث األكؿ :االطار النظرم لمدراسة الميدانية.
المبحث الثاني :التحميؿ االحصاسي كاختبار الفركض.
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ادلثسث األول

دتهُذ:

االطار انُهرٌ نهذراسح ادلُذاَُح

يسعى الباحث مػف خػبلؿ ىػذا المبحػث لكصػؼ منيجيػة الد ارسػة كاالجػراءات التػي سػكؼ يقػكـ

بيػػا كاالدكات الت ػػي يسػػتخدميا كالت ػػي اعتمػػد عميي ػػا كم ػػف اجػػؿ ذل ػػؾ فقػػد ق ػػاـ الباحػػث بتقس ػػيـ ى ػػذا

المبحث إلى ما يمي:

أكالن :منيجية الدراسة.
ثانيان :طرؽ جمع البيانات.

ثالثان :مجتمع كعينة الدراسة.
رابعان :أداة الدراسة.

خامسان :صدؽ كثبات أداة الدراسة.
سادسان :ثبات فقرات أداة الدراسة.

سابعان :المعالجات االحصاسية المستخدمة.

ً
أوال :يُهدُح انذراسح.

يمكػف اعتبػار مػنيج الد ارسػة بأنػو الطريقػة التػي يتتبػع الباحػث خطاىػا ,ليصػؿ فػي النيايػة إلػى

نتػػاسج تتعم ػػؽ بالمكضػػكع مح ػػؿ الد ارسػػة ,كى ػػك األس ػػمكب المػػنظـ المس ػػتخدـ لحػػؿ مش ػػكمة الد ارس ػػة,

إضافة إلى أنو العمـ الذم يعني بكيفية إجراء البحكث العممية.

كىنػػاؾ عػػدة منػػاىج تسػػتخدـ فػػي الد ارسػػة العممػػي حيػػث يسػػتخدـ كػػؿ مػػنيج مػػف ىػػذه المنػػاىج

حسب الظاىرة التي يتـ دراستيا كقد يتـ استخداـ أكثر مف منيج لد ارسػة نفػس الظػاىرة ,كحيػث أف

الباح ػػث يع ػػرؼ مس ػػبقان جكان ػػب كأبع ػػاد الظ ػػاىرة مكض ػػع الد ارس ػػة م ػػف خ ػػبلؿ إط ػػبلع الباح ػػث عم ػػى
الد ارسػػات السػػابقة المتعمقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة كىػػك قيػػاس أثػػر اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي كفػػؽ
معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsعمػػى تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة
العام ػػة لمدكل ػػة ,كال ػػذم يتكاف ػػؽ م ػػع الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي ال ػػذم يي ػػدؼ إل ػػى ت ػػكفير البيان ػػات
كالحق ػػاسؽ ع ػػف المش ػػكمة مكض ػػكع الد ارس ػػة لتفس ػػيرىا كالكق ػػكؼ عم ػػى دالالتي ػػا ,كحي ػػث أف الم ػػنيج
الكصفي التحميمي يتـ مف خبلؿ الرجكع لمكثاسؽ المختمفة كالكتب كالصحؼ كالمجبلت كغيرىا مػف

المػكاد التػػي يثبػػت صػػدقيا بيػػدؼ تحميميػػا لمكصػػكؿ إلػػى أىػػداؼ الد ارسػػة ,فػ ف الباحػػث اعتمػػد عمػػى
ىذا المنيج لمكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية حكؿ مشكمة الدراسة ,كلتحقيػؽ تصػكر أفضػؿ

كأدؽ لمظ ػػاىرة مكض ػػع الد ارس ػػة ,كم ػػا أن ػػو سيس ػػتخدـ أس ػػمكب العين ػػة العشػ ػكاسية ف ػػي اختي ػػاره لعين ػػة

الدراسة ,كسيستخدـ قاسمة االستقصاء في جمع البيانات األكلية.
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ً
ثاَُا :طرق مجع انثُاَاخ

اعتمد الباحث لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاختبار فركضيا عمى نكعيف مف البيانات:

 -0البيانات األولية:

كذلػػؾ بالد ارسػػة فػػي الجانػػب الميػػداني بتكزيػػع قاسمػػة استقصػػاء لد ارسػػة بعػػض مفػػردات الد ارسػػة

كحصػػر كتجميػػع المعمكمػػات البلزمػػة فػػي مكضػػكعو ,كمػػف ثػػـ تفريغيػػا كتحميميػػا باسػػتخداـ برنػػامج
) (Statistical Package for Social Science, SPSSاإلحصػاسي كاسػتخداـ االختبػارات

اإلحصاسية المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة.

 -9البيانات الثانوية:

قػ ػػاـ الباحػ ػػث بمراجعػ ػػة الكتػ ػػب كالػ ػػدكريات كالمنشػ ػػكرات الخاصػ ػػة أك المتعمقػ ػػة بالمكضػ ػػكع قيػ ػػد

الد ارسػػة ,كالتػػي تتعمػػؽ بقيػػاس أثػػر اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي
القطػػاع العػػاـ  IPSASsعمػػى تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة ,كأيػػة م ارجػػع قػػد
يرل الباحث أنيا تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي ,كينكم الباحث مػف خػبلؿ المجػكء لممصػادر

الثانكية في الدراسة ,التعرؼ عمى األسس كالطرؽ العممية السػميمة فػي كتابػة األبحػاث كالد ارسػات,
ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت كتحدث في مجاؿ الدراسة.

ً
ثانثا :رلتًع وعُُح انذراسح.

يبيف جدكؿ رقـ ( )3مجتمع الدراسة المتمثؿ في مجمكعة مف العامميف في المجاؿ المالي فػي

القط ػػاع الع ػػاـ ف ػػي المحافظ ػػات الجنكبي ػػة ف ػػي فمس ػػطيف كيب ػػيف ك ػػذلؾ العين ػػة المس ػػتردة م ػػف مجتم ػػع

الد ارسػػة ككػػذلؾ النسػػبة المسكيػػة لبلسػػترداد حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة المسػػح الشػػامؿ كتػػـ تكزيػػع

قاسمة االستقصاء عمػى جميػع أفػراد مجتمػع الد ارسػة كبصػفة عامػة بمغػت نسػبة االسػترداد %93.9
كىي نسبة عالية تمكف الباحث مف االعتماد عمييا في تحميؿ الدراسة.
جدول رقم ()3

مجتمع وعينة الدراسة
و .
1
7
7
4


انفئخ 
اىَ٘داُ٘ اىَاى ُ٘ٞت٘شزج اىَاىٞح ٍوِ رزظوح ٍودٝس
فَا ف٘ق
اىَساقثووووُ٘ اىَوووواى ُ٘ٞفوووو ٜاىوووو٘شازاخ ٗاىوووودٗامس
اىؽنٍ٘ٞح
اىَدققُ٘ اىداخي ُ٘ٞاىااٍيُ٘ فٗ ٜشازج اىَاىٞح
اىَارشوووُ٘ اىاووواٍيُ٘ فووو ٜرٝووو٘اُ اىسقاتوووح اإلرازٝوووح
اىَاىٞح
انًغًٕل 

عدد
انًغزًع 

عددانًعزسديٍ
انعُٛخ 

انُعجخ
انًئٕٚخ 

21

32

%28.71

74

77

%21.31

18

14

%23.11

44

41

%27.71

765

755

%93.91

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً
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كبع ػػد تفح ػػص قػ ػكاسـ االستقص ػػاء المس ػػتممة ل ػػـ ي ػػتـ اس ػػتبعاد أم مني ػػا نظػ ػ ار لتحق ػػؽ الش ػػركط

المطمكب ػػة لئلجاب ػػة عميي ػػا ,كب ػػذلؾ يك ػػكف ع ػػدد قػ ػكاسـ االستقص ػػاء الخاض ػػعة لمد ارس ػػة  255قاسم ػػة
استقصاء.

والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة عمى النحو التالي:

 الفئة :يبيف جدكؿ رقػـ ( )4أف  %53.3مػف عينػة الد ارسػة مػف فسػة لمػدير فمػا فػكؽ فػي ك ازرةالماليةل ,ك %24.3مف عينة الدراسة مف فسة لمراقب مالي في الػك ازراتل ,ك %3.9مػف عينػة

الدراسة مف فسة لمدقؽ داخمي في ك ازرة الماليةل ,ك  %26.5مف عينة الدراسة مف فسة لمفتش
بديكاف الرقابة االدارية كالماليةل.
جدول رقم ()4

توزيع عينة الدراسة حسب الفئة
انفئخ
ٍدٝس فَا ف٘ق فٗ ٜشازج اىَاىٞح
ٍساقة ٍاى ٜف ٜاى٘شازاخ
ٍدقق راخي ٜفٗ ٜشازج اىَاىٞح
ٍارش تد٘ٝاُ اىسقاتح االرازٝح ٗاىَاىٞح
انًغًٕل 

انزكساز
32
77
14
41
755

انُعجخانًئٕٚخ
11.7
14.7
2
78.1
711

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً
شكل رقم ()4
توزيع عينة الدراسة حسب الفئة
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 المؤىاااال العممااااي :يبػ ػػيف جػ ػػدكؿ رقػ ػػـ ( )5أف  %56.2مػ ػػف عينػ ػػة الد ارسػ ػػة مػ ػػؤىميـ العممػ ػػيلبكالكريكسل ,ك %39.4مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي ل ماجسػتيرل  ,ك %4.5مػف عينػة

الدراسة مؤىميـ العممي لدكتكراهل.

جدول رقم ()5

توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
انًإْمانعهًٙ
تناى٘ز٘ٝض
ٍاظعرٞس
رمر٘زآ
انًغًٕل 

انزكساز
23
81
3
755

انُعجخانًئٕٚخ
18.1
72.4
4.1
711

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً
شكل رقم ()5
توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

 سنوات الخبارة :يبػيف جػدكؿ رقػـ ( )6أف  %3.9مػف عينػة الد ارسػة بمغػت سػنكات الخبػرة لأقػؿمػػف  5سػػنكاتل ,ك %27.7مػػف عينػػة الد ارسػػة بمغػػت سػػنكات الخبػرةل مػػف  5إلػػى أقػػؿ مػػف 23

سنكاتل ,ك %29.7مف عينة الدراسة بمغت سنكات الخبرة لمف  23إلى 25سنةل ,ك%38.7
مف عينة الدراسة بمغت سنكات الخبرة لأكثر مف  25سنةل.
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جدول رقم ()6

توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
ظُٕادان جسح
أقو ٍِ  1ظْ٘اخ
ٍِ  1إى ٚأقو ٍِ  11ظْ٘اخ
ٍِ  11إى11 ٚظْح
أمصس ٍِ  11ظْح
انًغًٕل 

انزكساز
8
47
48
81
755

انُعجخانًئٕٚخ
7.2
73.3
72.3
72.3
711

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً
شكل رقم ()6
توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

ً
راتعا :أداج انذراسح.

كقد تـ إعداد قاسمة استقصاء عمى النحك التالي:

 .2إعداد قاسمة استقصاء أكلية مف اجؿ استخداميا في جمع البيانات كالمعمكمات.

 .2عرض قاسمة االستقصاء عمى المشرؼ مف اجؿ اختبار مدل مبلسمتيا لجمع البيانات.
 .3تعديؿ قاسمة االستقصاء بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ.

 .4تـ عرض قاسمة االستقصاء عمى مجمكعػة مػف المحكمػيف كالػذيف قػامكا بػدكرىـ بتقػديـ النصػح
كاإلرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يمزـ.

 .5إجراء دراسة اختباريو ميدانية أكلية لقاسمة االستقصاء كتعديؿ حسب ما يناسب.
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 .6تكزيع قاسمة االستقصاء عمى جميع إفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمبحث ,كلقػد تػـ تقسػيـ
قاسمة االستقصاء إلى جزأيف كما يمي:

( )2الجاازء األول :كيشػػمؿ البيانػػات الشخصػػية كيتكػػكف مػػف  3فق ػرات كىػػي الفسػػة كالمؤىػػؿ العممػػي
كسنكات الخبرة.

( )2الجااازء الثااااني :يقػػيس أثػػر اإلفصػػاح المػػالي اإللكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي
القط ػػاع  IPSASsعم ػػى تخط ػػيط كرقاب ػػة اس ػػتخدامات المكازن ػػة العام ػػة لمدكل ػػة كيش ػػتمؿ ثبلث ػػة
متغيرات مستقمة تمثؿ االفصاح المالي االلكتركنػي كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع

العاـ  IPSASsكمتغير تابع كما يمي:

 المحاااور األول :كى ػػك االفص ػػاح الم ػػالي االلكتركن ػػي ع ػػف القػ ػكاسـ المالي ػػة المع ػػدة كف ػػؽ مع ػػاييرالمحاسبة الدكلية كيتككف مف  23فقرات معبرة عف المتغير المستقؿ األكؿ.

 المحور الثاني :كىػك االفصػاح المػالي االلكتركنػي عػف معمكمػات القطػاع العػاـ الماليػة المعػدةكفؽ معايير المحاسبة الدكلية كيتككف مف  23فقرات معبرة عف المتغير المستقؿ الثاني.

 المحور الثالث :كىػك االفصػاح المػالي االلكتركنػي عػف معمكمػات المكازنػة العامػة المعػدة كفػؽمعايير المحاسبة الدكلية كيتككف مف  23فقرات معبرة عف المتغير المستقؿ الثالث.

 المحور الراباع :كىػك تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة العامػة لمدكلػة كيتكػكف مػف  25فقػرةمعبرة عف المتغير التابع.
كقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة مػف فقػرات قاسمػة االستقصػاء كفػؽ مقيػاس ليكػرت الخماسػي

حسب جدكؿ رقـ ( )7التالي:

جدول رقم ()7
مقياس اإلجابة عمى الفقرات
انزاُٛف  يٕا رًبيب 
5
اندزعخ 

يٕا
4



يؾبٚد 
3

غٛسيٕا
2

 غٛسيٕا يعهاب 
7

بناء عمى مقياس ليكرت الخماسي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

ً
خايسا :طذق وثثاخ أداج انذراسح.

يقصػد بصػػدؽ قاسمػػة االستقصػػاء التأكػػد مػػف أنيػػا سػػكؼ تقػػيس مػػا أعػػدت لقياسػػو

()2

كمػػا يقصػػد

بالصدؽ لشمكؿ القاسمة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ,ككضكح فقراتيا

كمفرداتيػا مػػف ناحيػة ثانيػػة ,بحيػث تكػػكف مفيكمػة لكػػؿ مػف يسػػتخدميال( ,)2كقػد قػػاـ الباحػث بالتأكػػد

مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:

( )1طاىػ ؼَد اىاعاف " ,انًدلمئنٗانجؾش ٙانعهٕوانعهٕاٛخ" ,اىسٝاعٍ :نرثح اىاثٞناُ.1221,
( )7ذٗقاُ مثٞداخٗ ,مثد اىسؼَِ مدضٗ ,ماٝد مثد اىخاىق " ,اىثؽس اىايٍَ ,ٜاٍٖ٘ٔ ,أرٗاذٔٗ ,أظاىٞثٔ" ,مَاُ ,راز اىانس.7111,
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( )2صدق فقرات قائمة االستقصاء:
تـ التأكد مف صدؽ فقرات قاسمة االستقصاء بطريقتيف كىما:

 -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.

كقػػد طمػػب الباحػػث مػػف المحكمػػيف إبػػداء آراسيػػـ فػػي مػػدل مبلسمػػة عبػػارات قاسمػػة االستقصػػاء

لقياس ما كضعت ألجمو ,كمدل كضػكح صػياغة العبػارات كمػدل مناسػبة كػؿ عبػارة لممحػكر الػذم

ينتمػػي إليػػو كمػػدل كفايػػة العبػػارات لتغطيػػة كػػؿ محػػكر مػػف محػػاكر متغيػرات الد ارسػػة األساسػػية ىػػذا
باإلضافة إلى اقتراح ما يركنو ضركريا مف تعديؿ صياغة العبػارات أك حػذفيا ,أك إضػافة عبػارات
جديػػدة ألداة الد ارسػػة ,ككػػذلؾ إبػػداء آراسيػػـ فيمػػا يتعمػػؽ بالبيانػػات األكليػػة (الخصػػاسص الشخصػػية

كالكظيفية المطمكبة مف المبحكثيف) ,إلى جانب مقياس ليكرت المستخدـ.

كقػػد تركػػزت تكجييػػات المحكمػػيف عمػػى انتقػػاد طػػكؿ القاسمػػة حيػػث كانػػت تحتػػكم عمػػى بعػػض

العبػػارات المتكػػررة ,كمػػا أف بعػػض المحكمػػيف نصػػحكا بضػػركرة تقمػػيص بعػػض العبػػارات مػػف بعػػض
المحاكر كاضافة بعض العبارات إلى محاكر أخرل.

كاسػػتنادا إلػػى المبلحظػػات كالتكجييػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػكف قػػاـ الباحػػث ب ػ جراء التعػػديبلت

البلزمة ,حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة البعض انخر منيػا باالتفػاؽ المباشػر
مف المشرؼ.

 صدق االتساق الداخمي لفقرات قائمة االستقصاء:تـ حساب االتساؽ الػداخمي لفقػرات قاسمػة االستقصػاء عمػى عينػة الد ارسػة االسػتطبلعية البػالغ

حجميا  33مفردة ,كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقػرة كالدرجػة الكميػة لممحػكر التابعػة

لو وتبين الجداكؿ مف رقـ ( )9-8أف معػامبلت االرتبػاط دالػة عنػد مسػتكل داللػة ( ,)3.35حيػث
إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف  3.35كقيمة  rالمحسػكبة اكبػر مػف قيمػة  rالجدكليػة كالتػي
تساكم  ,3.362كبذلؾ تعتبر فقرات قائمة االستقصاء صادقة لما كضعت لقياسو.
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جدول رقم ()8

الصدق الداخمي لفقرات المتغيرات المستقمة :االفصاح المالي االلكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية
في القطاع العام

زتىانفاسح

يعبيماالزرجبط

اناًٛخاالؽزًبنٛخ

زتىانفاسح

يعبيماالزرجبط

اناًٛخاالؽزًبنٛخ

زتىانفاسح

يعبيماالزرجبط

اناًٛخاالؽزًبنٛخ

اال ابػانًبنٙاالنكزسَٔٙعٍ
اال ابػانًبنٙاالنكزسَٔٙعٍ
انإائىانًبنٛخانًعدحٔ يعبٛٚس يعهٕيبداناعبلانعبوانًبنٛخانًعدح
ٔ يعبٛٚسانًؾبظجخاندٔنٛخ
انًؾبظجخاندٔنٛخ
1.111
1.841
1
1.113
1.477
1
1.111
1.321
7
1.111
1.841
7
1.111
1.188
7
1.113
1.427
7
1.111
1.883
4
1.111
1.812
4
1.111
1.122
1
1.111
1.321
1
1.118
1.427
8
1.111
1.182
8
1.111
1.111
1.812
3
1.327
3
1.111
1.111
1.812
2
1.871
2
1.111
1.111
1.831
2
1.371
2
1.111
1.111
1.874
11
1.811
11

اال ابػانًبنٙاالنكزسَٔٙعٍ
يعهٕيبدانًٕاشَخانعبيخانًعدح
ٔ يعبٛٚسانًؾبظجخاندٔنٛخ
1.111
1.318
1
1.111
1.114
7
1.111
1.272
7
1.111
1.817
4
1.111
1.37
1
1.117
1.171
8
1.111
1.821
3
1.111
1.842
2
1.111
1.287
2
1.172
1.732
11

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً
جدول رقم ()9

الصدق الداخمي لفقرات المتغير التابع :تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة
زتىانفاسح

يعبيماالزرجبط

اناًٛخاالؽزًبنٛخ

زتىانفاسح

يعبيماالزرجبط

اناًٛخاالؽزًبنٛخ

زتىانفاسح


يعبيماالزرجبط


اناًٛخاالؽزًبنٛخ


1
7
7
4
1

1.321
1.882
1.313
1.384
1.247

1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

8
3
2
2
11

1.217
1.231
1.371
1.32
1.141

1.111
1.111
1.111
1.111
1.117

11
17
17
14
11

1.317
1.127
1.341
1.277
1.277

1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  7.75ودرجة حرية " "98تساوي 7.360

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً
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( )9صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة:

يبيف جدكؿ رقـ ( )23التالي معامبلت االرتباط بيف معدل كل محور من محاور الدراسة مػع

المعدؿ الكمي لفقرات قاسمة االستقصاء كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عنػد مسػتكل

داللػة  , 3.35حيػػث إف القيمػػة االحتماليػػة لكػػؿ فقػرة اقػؿ مػػف  3.35كقيمػػة  rالمحسػػكبة اكبػػر مػػف
قيمة  rالجدكلية كالتي تساكم .3.362
جدول رقم ()07

معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات قائمة االستقصاء
عُٕاٌانًؾٕز 
انًؾٕز 
االفظوواغ اىَوواى ٜاالىنرسّٗوو ٜمووِ اىقوو٘امٌ اىَاىٞووح اىَاوودج ٗفووق
ااٗه
ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح
االفظووواغ اىَووواى ٜاالىنرسّٗووو ٜموووِ ٍايٍ٘ووواخ اىقطووواع اىاووواً
اىصاّٜ
اىَاىٞح اىَادج ٗفق ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح
االفظوواغ اىَوواى ٜاالىنرسّٗوو ٜمووِ ٍايٍ٘وواخ اىَ٘اشّووح اىااٍووح
اىصاىس
اىَادج ٗفق ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح
اىساتع ذخطٞؾ ٗزقاتح اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح اىااٍح ىيدٗىح

يعبيماالزرجبط  اناًٛخاالؽزًبنٛخ
1.274

1.111

1.321

1.111

1.237

1.111

1.213

1.111

قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  7.75ودرجة حرية " "98تساوي 7.360

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

ً
سادسا :ثثاخ فمراخ أداج انذراسح.

يعني ثبات أداة قاسمة االستقصاء التأكد مف أف اإلجابة عمى الفقػرات سػتككف كاحػدة تقريبػا لػك

تكرر تطبيقيا عمى األشخاص ذاتيـ في أكقات مختمفة

()2

كقد أجرل الباحث خطكات الثبػات عمػى

العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتيف ىما طريقة التجزسة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
( )2طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف معػػدؿ األسػػسمة الفرديػػة الرتبػػة كمعػػدؿ األسػػسمة الزكجيػػة

الرتبػػة لكػػؿ بعػػد كقػػد تػػـ تصػػحيح معػػامبلت االرتبػػاط باسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف ب ػراكف

لمتصحيح ()Spearman-Brown Coefficient
معامػػؿ الثبػػات

2ز
 1ز

()2

حسب المعادلة التالية:

حيػػث ر معامػػؿ االرتبػػاط كقػػد بػػيف جػػدكؿ رقػػـ ( )22أف ىنػػاؾ معامػػؿ

ػبيا لفق ػرات االسػػتبياف حيػػث بمػػغ  3.884ممػػا يمكػػف الباحػػث عمػػى اسػػتخداـ قاسمػػة
ثبػػات كبيػػر نسػ ن
االستقصاء بكؿ طمأنينة.

( )1طاىػ ؼَد اىاعاف ,.يسععظج ذاسِ ,ص .471
(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.

718

انفظم انثانث :انذراسح ادلُذاَُح وانتسهُم اإلزظائٍ
جدول رقم ()00

معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)
انًؾٕز 
ااٗه
اىصاّٜ
اىصاىس
اىساتع


يعبيماالزرجبط
يعبيماالزرجبط 
انًاؾؼ 

عُٕاٌانًؾٕز 
االفظوواغ اىَوواى ٜاالىنرسّٗوو ٜمووِ اىقوو٘امٌ اىَاىٞووح اىَاوودج ٗفووق
ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح.
االفظاغ اىَاى ٜاالىنرسّٗ ٜمِ ٍايٍ٘اخ اىقطاع اىااً اىَاىٞوح
اىَادج ٗفق ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح.
االفظوواغ اىَوواى ٜاالىنرسّٗوو ٜمووِ ٍايٍ٘وواخ اىَ٘اشّووح اىااٍووح
اىَادج ٗفق ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح.
ذخطٞؾ ٗزقاتح اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح اىااٍح ىيدٗىح.
عًٛعانفاساد 

1.371

1.243

1.347

1.217

1.321

1.227

1.382
1.192

1.23
1.884

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

( )9طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ

()2

لقياس ثبػات قاسمػة االستقصػاء كطريقػة ثانيػة لقيػاس

الثبػػات كق ػػد يب ػػيف ج ػػدكؿ رق ػػـ ( )22أف مع ػػامبلت الثبػػات مرتفع ػػة حي ػػث بم ػػغ  3.897مم ػػا يمك ػػف
الباحث عمى استخداـ قاسمة االستقصاء بكؿ طمأنينة.

جدول رقم ()09

معامل الثبات (طريقة والفا كرونباخ)
انًؾٕز 
ااٗه
اىصاّٜ
اىصاىس
اىساتع


عُٕاٌانًؾٕز 
االفظوواغ اىَوواى ٜاالىنرسّٗوو ٜمووِ اىقوو٘امٌ اىَاىٞووح اىَاوودج ٗفووق
ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح.
االفظاغ اىَاى ٜاالىنرسّٗ ٜمِ ٍايٍ٘اخ اىقطاع اىااً اىَاىٞوح
اىَادج ٗفق ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح.
االفظوواغ اىَوواى ٜاالىنرسّٗوو ٜمووِ ٍايٍ٘وواخ اىَ٘اشّووح اىااٍووح
اىَادج ٗفق ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح.
ذخطٞؾ ٗزقاتح اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح اىااٍح ىيدٗىح.
عًٛعانفاساد 

عددانفاساد

يعبيمأنفب
اسَٔجبؿ

11

1.283

11

1.231

11

1.221

11
45

1.221
1.891

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

ً
ساتعا :ادلعاجلاخ االزظائُح ادلستخذيح.

لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة كتحمي ػػؿ البيان ػػات الت ػػي ت ػػـ تجميعي ػػا ,فق ػػد ت ػػـ اس ػػتخداـ العدي ػػد م ػػف

األس ػػاليب اإلحص ػػاسية المناس ػػبة باس ػػتخداـ الح ػػزـ اإلحص ػػاسية لمعم ػػكـ االجتماعي ػػة Statistical

) Package for Social Science (SPSSكفيمػػا يمػي مجمكعػة مػػف األسػاليب اإلحصػػاسية
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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 -2تػػـ ترميػػز كادخػػاؿ البيانػػات إلػػى الحاسػػب انلػػي ,حسػػب مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي  ,كلتحديػػد
طػػكؿ فت ػرة مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي ( الحػػدكد الػػدنيا كالعميػػا) المسػػتخدـ فػػي محػػاكر الد ارسػػة ,تػػـ

حسػػاب المػػدل(  ,)4 2-5ثػػـ تقسػػيمو عمػػى عػػدد فت ػرات المقيػػاس الخمسػػة لمحصػػكؿ عمػػى طػػكؿ

الفقرة أم ( , )3.8 5/4بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى اقؿ قيمة في المقياس (كىي الكاحػد
الص ػػحيح) كذل ػػؾ لتحدي ػػد الح ػػد األعم ػػى لمفتػ ػرة األكل ػػى كىك ػػذا كج ػػدكؿ رق ػػـ ( )23يكض ػػح أطػ ػكاؿ

الفترات كما يمي:
جدول رقم ()03
مقياس ليكرت الخماسي
 7.81-7
انفزسح يزٕظقانفاسح) 
تهٛهخعدا 
انزادٚس 
7
اندزعخ 
%36-%21
انٕشٌانُعج ٙ

 2.61-7.81
تهٛهخ 
2
%52-%36

 3.41-2.61
يزٕظعخ 
3
%68-%52

 4.21-3.41
اجٛسح 
4
%84-%68

 5.1-4.21
اجٛسحعدا 
5
%711-%84

بناء عمى مقياس ليكرت الخماسي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

 -2ت ػػـ حس ػػاب التكػ ػ اررات كالنس ػػب المسكي ػػة لمتع ػػرؼ عم ػػى الص ػػفات الشخص ػػية لمف ػػردات الد ارس ػػة
كتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرسيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة.

 -3المتكسط الحسابي  Meanكذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات أفراد الدراسة عف
كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات متغي ػرات الد ارسػػة األساسػػية ,مػػع العمػػـ بأنػػو يفيػػد فػػي ترتيػػب العبػػارات

حس ػػب أعم ػػى متكس ػػط حس ػػابي

العبارة.

()2

عمم ػػا ب ػػاف تفس ػػير م ػػدل االس ػػتخداـ أك م ػػدل المكافق ػػة عم ػػى

 -4تػػـ اسػػتخداـ االنح ػراؼ المعيػػارم ) (Standard Deviationلمتعػػرؼ عمػػى مػػدل انح ػراؼ
اسػػتجابات أف ػراد الد ارسػػة لكػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات متغي ػرات الد ارسػػة كلكػػؿ محػػكر مػػف المحػػاكر

الرسيسػ ػػية عػ ػػف متكسػ ػػطيا الحسػ ػػابي ,كيبلحػ ػػظ أف االنح ػ ػراؼ المعيػ ػػارم يكضػ ػػح التشػ ػػتت فػ ػػي
استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحػاكر الرسيسػية,

فكممػا اقتربػػت قيمتػػو مػػف الصػػفر كممػػا تركػػزت االسػػتجابات كانخفػػض تشػػتتيا بػػيف المقيػػاس (إذا
كاف االنحراؼ المعيارم كاحد صحيحا فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا).

 .5اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات قاسمة االستقصاء.

 .6معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات كالعبلقات بيف ابعاد الدراسة.
 .7معادلة سبيرماف براكف لمثبات.

(ٍ )1ؽَووود تٖعووود مشووول " ,يجةةةبدئاإلؽاةةةب ٔاظةةةز دايبرٓب ةةةٙيغةةةبالدان ديةةةخاالعزًبعٛةةةخ" ,راز اىطثاموووح اىؽوووسج ,اإلظووونْدزٝح,
ٍظس ,1228,ص .22
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 سػ ػػمرنكؼ لمعرفػ ػػة نػ ػػكع البيانػ ػػات ىػ ػػؿ تتبػ ػػع التكزيػ ػػع الطبيعػ ػػي أـ ال- اختبػ ػػار ككلػ ػػكمجركؼ.8
)2(

لمعرفػة الفػرؽ بػيف متكسػط الفقػرة

)2(

.)1- Sample K-S(

One sample T test  لمتكسػط عينػة كاحػدةt  اختبػار.9
.ل3كالمتكسط الحيادم ل

 االنحػػدار الخطػػي البس ػػيط كالمتعػػدد كذلػػؾ لمعرف ػػة تػػأثير المتغي ػرات المس ػػتقمة عمػػى المتغي ػػر.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

انتسهُم االزظائٍ نهثُاَاخ واختثار انفروع

دتهُذ.

يسعى الباحث مف خبلؿ ىذا المبحث إلػى اسػتعراض نتػاسج تحميػؿ البيانػات كاختبػار الفػركض

كالكقكؼ عمى دالالتيا كمف اجؿ ذلؾ فقد قاـ الباحث بتقسيـ ىذا المبحث إلى ما يمي:
أكالن :اختبار التكزيع الطبيعي.

ثانيان :تحميؿ فقرات كمحاكر قاسمة االستقصاء.

ثالثان :اختبار فركض البحث.

ً

أوال :اختثار انتىزَع انطثُعٍ.

استخدـ الباحث اختبار (كولاومجروف  -سامرنوف ) )(1- Sample K-Sلمعرفػة ىػؿ تتبػع

البيانػػات التكزيػػع الطبيعػػي أـ ال ؟ كىػػك اختبػػار ضػػركرم فػػي حالػػة اختبػػار الفرضػػيات الف معظػػـ
االختبارات المعممية تشترط أف يككف تكزيع البيانات طبيعيا.

كيكضح الجدكؿ رقػـ ( )24نتػاسج االختبػار حيػث أف القيمػة االحتماليػة لكػؿ محػكر اكبػر مػف

 )sig. < 0.05( 3.35كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبػع التكزيػع الطبيعػي كبالتػالي يجػب اسػتخداـ

االختبارات المعممية.

جدول رقم ()04

اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
اىَؽ٘ز 
ااٗه
اىصاّٜ
اىصاىس
اىساتع

عُٕاٌاىَؽ٘ز 
االفظووواغ اىَووواى ٜاالىنرسّٗووو ٜموووِ اىقووو٘امٌ اىَاىٞوووح
اىَادج ٗفق ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح.
االفظاغ اىَواى ٜاالىنرسّٗو ٜموِ ٍايٍ٘واخ اىقطواع
اىااً اىَاىٞح اىَادج ٗفق ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح.
االفظاغ اىَاى ٜاالىنرسّٗ ٜمِ ٍايٍ٘اخ اىَ٘اشّوح
اىااٍح اىَادج ٗفق ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح.
ذخطٞؾ ٗزقاتح اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح اىااٍح ىيدٗىح.
عًٛعانفاساد 

عددانفاساد

تًٛخZ

اناًٛخ
االؽزًبنٛخ

11

1.171

1.744

11

1.231

1.173

11

1.112

1.717

11
41

1.121
1.981

1.137
1.739

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

ً
ثاَُا :حتهُم فمراخ وزلاور لائًح االستمظاء.

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعينػػة الكاحػػدة ( )One Sample T testلتحميػػؿ فق ػرات قاسمػػة

االستقصاء ,كتعتبر الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينػة يكافقػكف عمػى محتكاىػا إذا كانػت قيمػة t

المحسػػكبة أكبػػر مػػف قيمػػة  tالجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم (2.98أك القيمػػة االحتماليػػة اقػػؿ مػػف 3.35
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كالكزف النسبي أكبر مف  % 63كالمتكسط الحسابي اكبر مف المتكسط المحايػد ل3ل) ,كغيػر ذلػؾ

الفقرة سكؼ تككف غير ايجابية بمعنى أف أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا.
وفيما يمي تحميل أسئمة االستقصاء( :مجاالت اإلفصاح)

 .0يساعد االفصاح المالي االلكتروني عن القوائم المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية
فااي القطاااع العااام  IPSASsعمااى قيااام الحكومااة أو أي ماان وحااداتيا بعاارض تقاريرىااا الماليااة

الخاصة بالقطاع العاـ بكفاءة عند مستو داللة (.)α≤ 7.75

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػاسج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ( )23كالػػذم يبػػيف آراء أف ػراد
عين ػػة الد ارس ػػة ف ػػي فقػ ػرات المح ػػكر االكؿ (االفص ػػاح الم ػػالي االلكتركن ػػي كف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة

الدكلية في القطاع العاـ) مرتبة حسب الكزف النسبي مف األعمى إلى األقؿ كما يمي:

 .2فػ ػػي الفق ػ ػرة رقػ ػػـ ل2ل بمػ ػػغ الػ ػػكزف النسػ ػػبي “%84.93ل كىػ ػػي أكبػ ػػر مػ ػػف  ,%63كالقيم ػ ػػة
االحتماليػ ػػة تسػ ػػاكم ل3.333ل كىػ ػػي أقػ ػػؿ مػ ػػف  3.35ممػ ػػا يػ ػػدؿ عمػ ػػى أف االفصػ ػػاح المػ ػػالي

االلكتركنػ ػػي عػ ػػف الق ػ ػكاسـ الماليػ ػػة المعػ ػػدة كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػ ػػة فػ ػػي القطػ ػػاع العػ ػػاـ
 IPSASsيساعد عمى تحقيؽ االستخداـ المبلسـ لمبيانات المالية الحككمية في اتخػاذ القػ اررات

اليامة.

 .2في الفقرة رقـ ل2ل بمغ الكزف النسبي “%84.93ل كىي أكبر مف  ,%63كالقيمة االحتمالية
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف
القكاسـ المالية المعدة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsيسػاعد عمػى
تقديـ كاتاحة المعمكمات المالية حكؿ القطاع العاـ لممستخدميف العادييف في الكقت المناسب.

 .3في الفقرة رقـ ل5ل بمغ الكزف النسبي “%83.87ل كىي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

القكاسـ المالية المعدة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsيسػاعد عمػى
تحسيف كفاءة عرض كنشر القكاسـ المالية الخاصة بالقطاع العاـ.

 .4فػ ػػي الفق ػ ػرة رقػ ػػـ ل23ل بمػ ػػغ الػ ػػكزف النسػ ػػبي “%83.74ل كىػ ػػي أكبػ ػػر مػ ػػف  ,%63كالقيمػ ػػة
االحتماليػ ػػة تسػ ػػاكم ل3.333ل كىػ ػػي أقػ ػػؿ مػ ػػف  3.35ممػ ػػا يػ ػػدؿ عمػ ػػى أف االفصػ ػػاح المػ ػػالي

االلكتركنػ ػػي عػ ػػف الق ػ ػكاسـ الماليػ ػػة المعػ ػػدة كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػ ػػة فػ ػػي القطػ ػػاع العػ ػػاـ
 IPSASsيساعد عمى تكسيع داسرة صنع كمتابعة القرار المالي في القطاع العاـ.

 .5في الفقرة رقػـ ل3ل بمػغ الػكزف النسػبي “%83.35ل كىػي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف
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القكاسـ المالية المعدة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsيسػاعد عمػى
تسييؿ إجراءات التحميؿ كالمقارنة لمبيانات المالية العامة عمى مستكل الدكلة.

 .6فػػي الفقػرة رقػػـ ل6ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي “%82.72ل كىػػي أكبػػر مػػف  ,%63كالقيمػػة االحتماليػػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

القكاسـ المالية المعدة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsيسػاعد عمػى
تحسيف القدرة عمى مقارنة أداء المكازنة العامة عمى مستكل الدكلة.

 .7في الفقرة رقػـ ل9ل بمػغ الػكزف النسػبي “%82.94ل كىػي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

القكاسـ المالية المعدة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsيسػاعد عمػى
رفع مستكل مكثكقية االفصاح المالي في القطاع العاـ.

 .8في الفقرة رقػـ ل7ل بمػغ الػكزف النسػبي “%83.23ل كىػي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف
القكاسـ المالية المعدة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsيسػاعد عمػى
القدرة عمى ضبط اجراءات تخطيط كتخصيص المكارد العامة.

 .9في الفقرة رقػـ ل4ل بمػغ الػكزف النسػبي “%78.84ل كىػي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

القكاسـ المالية المعدة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsيسػاعد عمػى
تسييؿ عمميات استقطاب مصادر تمكيؿ جديدة لممكازنة العامة لمدكلة.

 .23فػ ػػي الفق ػ ػرة رقػ ػػـ ل8ل بمػ ػػغ الػ ػػكزف النسػ ػػبي “%78.32ل كىػ ػػي أكبػ ػػر مػ ػػف  ,% 63كالقيمػ ػػة
االحتماليػ ػػة تسػ ػػاكم ل3.333ل كىػ ػػي أقػ ػػؿ مػ ػػف  3.35ممػ ػػا يػ ػػدؿ عمػ ػػى أف االفصػ ػػاح المػ ػػالي

االلكتركنػ ػػي عػ ػػف الق ػ ػكاسـ الماليػ ػػة المعػ ػػدة كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػ ػػة فػ ػػي القطػ ػػاع العػ ػػاـ
 IPSASsيساعد عمى سرعة تحقيؽ التغذية العكسية مف قبؿ المستخدميف العادييف.

وير الباحث أن أعمى درجات التأثر كانت فاي الفقارة ( )0والتاي عكسات باوزن نسابي بما

“ "%84.97قااادرة االفصااااح الماااالي االلكتروناااي عااان القاااوائم المالياااة المعااادة وفاااق معاااايير

المحاسبة الدولية في القطاع العاام  IPSASsعماى المسااعدة عماى تحقياق االساتخدام المالئام
لمبيانات المالية الحكومية في اتخاذ الق اررات اليامة من وجية نظر المبحوثين بينما بمغت أدناى
درجات التأثير في الفقرة رقم ( )8والتي عكست بوزن نسابي بما “ "%78.39قادرة االفصااح

المالي االلكتروني عن القوائم المالياة المعادة وفاق معاايير المحاسابة الدولياة فاي القطااع العاام

 IPSASsعمى المساعدة عمى سرعة تحقيق التغذياة العكساية مان قبال المساتخدمين العااديين
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

االلكتروني عن القوائم المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية) تساوي  4.00وىي أكبر
ماان القيمااة المتوسااطة المحاياادة " ،"3واالنح اراف المعياااري يساااوي  7.473والااوزن النساابي

يساوي  %89.97وىي أكبر من الوزن النسبي المحاياد " "%67وقيماة  tالمحساوبة تسااوي

 99.998وىي أكبر مان قيماة  tالجدولياة والتاي تسااوي  ،0.98و القيماة االحتمالياة تسااوي

 7.777وىي أقل من  7.75مما يدل عمى ان االفصاح المالي االلكتروني عن القوائم المالية

المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsيساعد عمى قيام الحكومة أو
أي ماان وحااداتيا بعاارض تقاريرىااا الماليااة الخاصااة بالقطاااع العااام بكفاااءة عنااد مسااتو داللااة

(.)α≤ 7.75

جدول رقم ()05

تحميل فقرات المحور االول (االفصاح المالي االلكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام)
انًزٕظق
انؾعبثٙ

االَؾساف
انًعٛبز٘ 

انٕشٌ
انُعج ٙ

تًٛخt

اناًٛخ
االؽزًبنٛخ

انزسرٛت 

و

انفاساد

4.71

1.178

24.2

72.448

1.111

1

4.71

1.842

24.2

77.27

1.111

1

4.12

1.881

27.23

77.77

1.111

7

4.12

1.387

27.34

12.732

1.111

7

4.13

1.312

27.71

71.713

1.111

4

4.14

1.881

27.31

71.71

1.111

1

4.1

1.3

21.24

12.421

1.111

8

4.11

1.374

21.17

13.182

1.111

3

7.24

1.212

32.24

14.112

1.111

2

7.27

1.28

32.77

17.787

1.111

2

ذؽقٞوق االظوورخداً اىَالمووٌ ىيثٞاّوواخ اىَاىٞووح اىؽنٍ٘ٞووح فووٜ
7
اذخاذ اىقسازاخ اىٖاٍح.
ذقوودٗ ٌٝإذاؼووح اىَايٍ٘وواخ اىَاىٞووح ؼوو٘ه اىقطوواع اىاوواً
2
ىيَعرخدٍ ِٞاىاار ِٞٝف ٜاى٘قد اىَْاظة.
ذؽعووو ِٞماووواءج موووسع ّٗشوووس اىقووو٘امٌ اىَاىٞوووح اىخاطوووح
5
تاىقطاع اىااً.
ذ٘ظووٞع رامووسج طووْع ٍٗراتاووح اىقووساز اىَوواى ٜفوو ٜاىقطوواع
 71
اىااً.
ذعوووٖٞو إظوووساءاخ اىرؽيٞوووو ٗاىَقازّوووح ىيثٞاّووواخ اىَاىٞوووح
3
اىااٍح ميٍ ٚعر٘ ٙاىدٗىح.
ذؽعوو ِٞاىقوودزج ميووٍ ٚقازّووح أراء اىَ٘اشّووح اىااٍووح ميووٚ
6
ٍعر٘ ٙاىدٗىح.
  9زفع ٍعرٍ٘٘ ٙش٘قٞح االفظاغ اىَاى ٜف ٜاىقطاع اىااً.
اىقدزج مي ٚػثؾ اظساءاخ ذخطٞؾ ٗذخظٞض اىَو٘ازر
1
اىااٍح.
ذعٖٞو مَيٞاخ اظرقطاب ٍظارز ذَ٘ٝو ظدٝدج ىيَ٘اشّوح
4
اىااٍح ىيدٗىح.
ظووسمح ذؽقٞوووق اىرارٝوووح اىانعوووٞح ٍوووِ قثوووو اىَعووورخدٍِٞ
8
اىاار.ِٞٝ
عًٛعانفاساد 

1.111 29.298 82.21 1.413 4.77

قيمة  tالجدولية عند مستو داللة "  "7.75و درجة حرية "  "054تساوي .0.98

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً
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 .9يساعد االفصاح المالي االلكتروني عن معمومات القطاع العاام المالياة المعادة وفاق معاايير

المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsعمى تحسين نوعية التقارير المالية المقدمة من
قباال القطاااع العااام لموصااول إلااى قا اررات تقياايم أفضاال وأبما فااي تخصاايص الماوارد المقدمااة ماان
الحكومات وبالتالي زيادة الشفافية والموثوقية عند مستو داللة (.)α≤ 7.75

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػاسج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ( )24كالػػذم يبػػيف آراء أف ػراد
عينة الدراسة في فقرات المحكر الثاني (االفصاح المالي االلكتركني عػف معمكمػات القطػاع العػاـ

الماليػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  )IPSASsمرتبػػة حسػػب الػػكزف
النسبي مف األعمى إلى األقؿ كما يمي:

 .2فػػي الفقػرة رقػػـ ل2ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي “%87.23ل كىػػي أكبػػر مػػف  ,%63كالقيمػػة االحتماليػػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػ ػػات القطػ ػػاع العػ ػػاـ الماليػ ػػة المعػػػدة كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػػػة فػ ػػي القط ػػاع العػ ػػاـ
 IPSASsيساعد عمى رفع مستكل الشفافية المالية في القطاع العاـ.

 .2في الفقرة رقػـ ل6ل بمػغ الػكزف النسػبي “%82.84ل كىػي أكبػر مػف  ,% 63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػ ػػات القطػ ػػاع العػ ػػاـ الماليػ ػػة المعػػػدة كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػػػة فػ ػػي القط ػػاع العػ ػػاـ
 IPSASsيس ػػاعد عم ػػى رف ػػع مس ػػتكل كف ػػاءة اجػ ػراءات متابع ػػة الس ػػمطات التشػ ػريعية كالرقابي ػػة

لؤلداء المالي في القطاع العاـ.

 .3في الفقرة رقػـ ل9ل بمػغ الػكزف النسػبي “%82.29ل كىػي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػ ػػات القطػ ػػاع العػ ػػاـ الماليػ ػػة المعػػػدة كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػػػة فػ ػػي القط ػػاع العػ ػػاـ

 IPSASsيس ػػاعد عم ػػى ت ػػكفير أساسػ ػان مناس ػ نػبا لتقي ػػيـ م ػػدل ق ػػدرة المنش ػػأة العام ػػة عم ػػى ض ػػبط
نفقاتيا المعتمدة في المكازنة العامة.

 .4في الفقرة رقػـ ل8ل بمػغ الػكزف النسػبي “%82.55ل كىػي أكبػر مػف  ,% 63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػ ػػات القطػ ػػاع العػ ػػاـ الماليػ ػػة المعػػػدة كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػػػة فػ ػػي القط ػػاع العػ ػػاـ

 IPSASsيساعد عمى تكفير أساسان مناس نػبا لممقارنػة كالحكػـ عمػى األداء المػالي لمقطػاع العػاـ
بيف السنكات المتعاقبة.

 .5في الفقرة رقـ ل 7ل بمغ الكزف النسبي “%83.26ل كىي أكبػر مػف  ,% 63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف
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معمكمػ ػػات القطػ ػػاع العػ ػػاـ الماليػ ػػة المعػػػدة كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػػػة فػ ػػي القط ػػاع العػ ػػاـ
 IPSASsيسػاعد عمػػى تسػػييؿ عمميػػة مقارنػػة األداء المػالي لمدكلػػة بالػػدكؿ المتماثمػػة معيػػا فػػي

الظركؼ.

 .6في الفقرة رقػـ ل2ل بمػغ الػكزف النسػبي “%79.74ل كىػي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػ ػػات القطػ ػػاع العػ ػػاـ المالي ػ ػة المعػػػدة كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػػػة فػ ػػي القط ػػاع العػ ػػاـ
 IPSASsيس ػػاعد عم ػػى اعتم ػػاد جي ػػات التمكي ػػؿ كاالقػ ػراض الدكلي ػػة عم ػػى المعمكم ػػات المالي ػػة
المنشكرة في اتخاذ الق اررات المالية ذات الشأف.

 .7في الفقرة رقـ ل23ل بمغ الكزف النسبي “%79.74ل كىي أكبر مف  ,% 63كالقيمة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػ ػػات القطػ ػػاع العػ ػػاـ الماليػ ػػة المعػػػدة كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػػػة فػ ػػي القط ػػاع العػ ػػاـ
 IPSASsيساعد عمى سرعة تكصيؿ نتاسج أعماؿ المنش ت االقتصادية المسػيطر عمييػا مػف
قبؿ الدكلة لممستخدميف العادييف.

 .8في الفقرة رقػـ ل3ل بمػغ الػكزف النسػبي “%79.23ل كىػي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػ ػػات القطػ ػػاع العػ ػػاـ الماليػ ػػة المعػػػدة كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػػػة فػ ػػي القط ػػاع العػ ػػاـ
 IPSASsيساعد عمى سرعة تقييـ المجتمع المحمي لمقطاعات االقتصادية المممككة لمدكلة.

 .9في الفقرة رقػـ ل5ل بمػغ الػكزف النسػبي “%78.97ل كىػي أكبػر مػف  ,% 63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػ ػػات القطػ ػػاع العػ ػػاـ الماليػ ػػة المعػػػدة كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػػػة فػ ػػي القط ػػاع العػ ػػاـ
 IPSASsيسػ ػػاعد عمػ ػػى رفػ ػػع قػ ػػدرة المسػ ػػتخدميف العػ ػػادييف عمػ ػػى التنب ػ ػؤات الماليػ ػػة المسػ ػػتقبمة

المتعمقة بالقطاع العاـ.
.23

ف ػػي الفق ػ ػرة رق ػػـ ل4ل بمػػػغ ال ػػكزف النسػػػبي “%78.32ل كى ػػي أكبػ ػػر م ػػف  ,% 63كالقيمػػػة

االحتماليػ ػػة تسػ ػػاكم ل3.333ل كىػ ػػي أقػ ػػؿ مػ ػػف  3.35ممػ ػػا يػ ػػدؿ عمػ ػػى أف االفصػ ػػاح المػ ػػالي

االلكتركن ػػي ع ػػف معمكم ػػات القط ػػاع الع ػػاـ المالي ػػة المع ػػدة كف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي
القطاع العاـ  IPSASsيساعد عمى زيادة ثقة المستخدـ العػادم بالمعمكمػات الماليػة المنشػكرة

حكؿ القطاع العاـ.

وير الباحث أن أعمى درجات التأثر كانت فاي الفقارة ( )0والتاي عكسات باوزن نسابي بما

“ "%87.93قدرة االفصاح المالي االلكتروني عن معمومات القطااع العاام المالياة المعادة وفاق
معاااايير المحاسااابة الدولياااة فاااي القطااااع العاااام  IPSASsعماااى المسااااعدة عماااى رفاااع مساااتو
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الشفافية المالية في القطاع العاام مان وجياة نظار المبحاوثين بينماا بمغات أدناى درجاات التاأثير
فاااي الفقااارة رقااام ( )4والتاااي عكسااات باااوزن نسااابي بمااا “ "%78.39قااادرة االفصااااح الماااالي

االلكتروني عن معمومات القطاع العام المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطااع

العام  IPSASsعمى المساعدة عمى زيادة ثقة المستخدم العادي بالمعمومات المالية المنشاورة

حااول القطاااع العااام وكالىمااا درجتااي ارتباااط ماارتفعتين وىااذا األماار انعكاااس طبيعااي لمااا تعانيااو
التقارير المالية التقميدية في القطاع العام وما يعانيو االفصاح المالي التقميادي مان قصاور فاي

تحقيق العرض المالئم لمبيانات المالية العامة.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحساابي لجمياع فقارات المحاور الثااني (االفصااح الماالي

االلكتروني عن معمومات القطاع العام المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطااع

العام  )IPSASsتساوي  4.75وىي أكبار مان القيماة المتوساطة المحايادة " ،"3واالنحاراف
المعياري يساوي  7.537والوزن النسابي يسااوي  %87.99وىاي أكبار مان الاوزن النسابي

المحايد " "%67وقيمة  tالمحساوبة تسااوي  94.655وىاي أكبار مان قيماة  tالجدولياة والتاي
تساوي  ،0.98و القيمة االحتمالية تساوي  7.777وىي أقال مان  7.75مماا يادل عماى ان

االفصاح المالي االلكتروني عن معموماات القطااع العاام المالياة المعادة وفاق معاايير المحاسابة

الدولية في القطااع العاام  IPSASsيسااعد عماى تحساين نوعياة التقاارير المالياة المقدماة مان
قباال القطاااع العااام لموصااول إلااى قا اررات تقياايم أفضاال وأبما فااي تخصاايص الماوارد المقدمااة ماان
الحكومات وبالتالي زيادة الشفافية والموثوقية عند مستو داللة (.)α≤ 7.75
جدول رقم ()06

تحميل فقرات المحور الثاني (االفصاح المالي االلكتروني عن معمومات القطاع العام المالية المعدة وفق معايير
المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs
انًزٕظق
انؾعبثٙ

االَؾساف
انًعٛبز٘ 

انٕشٌ
انُعج ٙ

تًٛخt

اناًٛخ
االؽزًبنٛخ

زفوووع ٍعووور٘ ٙاىشووواافٞح اىَاىٞوووح فووو ٜاىقطووواع
7
اىااً.
زفوووووع ٍعووووور٘ ٙماووووواءج اظوووووساءاخ ٍراتاوووووح
 6اىعيطاخ اىرشسٝاٞح ٗاىسقاتٞوح ىوألراء اىَواىٜ
ف ٜاىقطاع اىااً.
ذ٘فٞس أظاظا ً ٍْاظثًا ىرقٍ ٌٞٞد ٙقودزج اىَْشوأج
  9اىااٍوووح ميووو ٚػوووثؾ ّاقاذٖوووا اىَارَووودج فوووٜ
اىَ٘اشّح اىااٍح.
ذوو٘فٞس أظاظ وا ً ٍْاظ وثًا ىيَقازّووح ٗاىؽنووٌ ميووٚ
  8ااراء اىَووواى ٜىيقطووواع اىاووواً تووو ِٞاىعوووْ٘اخ
اىَرااقثح.
ذعووٖٞو مَيٞووح ٍقازّووح ااراء اىَوواى ٜىيدٗىووح
 1تاىدٗه اىَرَاشيح ٍاٖا ف ٜاىةسٗف.

انزسرٛت 

و

انفاساد

4.78

1.814

23.77

71.274

1.111

1

4.14

1.382

27.24

12.113

1.111

7

4.11

1.324

27.12

13.721

1.111

7

4.12

1.382

21.11

13.447

1.111

4

4.11

1.28

21.78

14.812

1.111

1
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انًزٕظق
انؾعبثٙ

االَؾساف
انًعٛبز٘ 

انٕشٌ
انُعج ٙ

تًٛخt

امرَووار ظٖوواخ اىرَ٘ٝووو ٗاالقووساع اىدٗىٞووح
 2مي ٚاىَايٍ٘اخ اىَاىٞوح اىَْشو٘زج فو ٜاذخواذ 7.22
اىقسازاخ اىَاىٞح ذاخ اىشأُ.
ظووووسمح ذ٘طووووٞو ّرووووامط أمَوووواه اىَْشوووو خ
  71االقرظووارٝح اىَعووٞطس ميٖٞووا ٍووِ قثووو اىدٗىووح 7.22
ىيَعرخدٍ ِٞاىاار.ِٞٝ
ظوووسمح ذقٞووو ٌٞاىَعرَوووع اىَؽيووو ٜىيقطامووواخ
7.21
3
االقرظارٝح اىََي٘مح ىيدٗىح.
زفووووع قوووودزج اىَعوووورخدٍ ِٞاىاووووار ِٞٝميووووٚ
 5اىرْثووؤاخ اىَاىٞووح اىَعوورقثيح اىَرايقووح تاىقطوواع 7.21
اىااً.
شٝوووارج شقوووح اىَعووورخدً اىاوووار ٛتاىَايٍ٘ووواخ
7.27
4
اىَاىٞح اىَْش٘زج ؼ٘ه اىقطاع اىااً.
4.15
عًٛعانفاساد 

اناًٛخ
االؽزًبنٛخ

و

انزسرٛت 

انفاساد

1.322

32.34

11.183

1.111

8

1.322

32.34

11.413

1.111

8

1.383

32.1

11.421

1.111

3

1.837

32.23

13.181

1.111

2

1.844

32.77

13.311

1.111

2

1.53

1.111 24.655 81.99
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بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

 .3يساااعد االفصاااح المااالي االلكترونااي عاان معمومااات الموازنااة العامااة المعاادة وفااق معااايير

المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsعمى زيادة القدرة عمى تحميال االنحرافاات الواقعاة
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

(.)α 7.75

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػاسج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ( )25كالػػذم يبػػيف آراء

أفراد عينة الدراسة في فقرات المحكر الثالث (االفصاح المالي االلكتركني عف معمومات الموازنة

العامااة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  )IPSASsمرتبػػة حسػػب الػػكزف
النسبي مف األعمى إلى األقؿ كما يمي:
 .2فػػي الفقػرة رقػػـ ل2ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي “%84.39ل كىػػي أكبػػر مػػف  ,%63كالقيمػػة االحتماليػػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػػات المكازنػػة العامػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػاع العػػاـ IPSASs
يساعد عمى تسييؿ إجراء المقارنات بيف بنكد استخدامات المكازنة العامة المنشكرة.

 .2فػػي الفقػرة رقػػـ ل3ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي “%84.94ل كىػػي أكبػػر مػػف  ,%63كالقيمػػة االحتماليػػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف
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معمكمػػات المكازنػػة العامػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ IPSASs
يساعد عمى زيادة شفافية كنزاىة أداء منش ت كدكاسر اإلدارة العامة عمى مستكل الدكلة.

 .3فػػي الفقػرة رقػػـ ل4ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي “%83.52ل كىػػي أكبػػر مػػف  ,%63كالقيمػػة االحتماليػػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػػات المكازنػػة العامػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ IPSASs
يساعد عمى زيادة القػدرة عمػى تحميػؿ االنح ارفػات الكاقعػة بػيف المكازنػة العامػة المصػادؽ عمييػا
كأداء المكازنة العامة الفعمية.

 .4في الفقرة رقـ ل23ل بمغ الكزف النسػبي “%83.52ل كىػي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػػات المكازنػػة العامػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ IPSASs
يس ػػاعد عم ػػى تس ػػييؿ اجػ ػراء مقارن ػػات األداء ب ػػيف الكح ػػدات الحككمي ػػة المتماثم ػػة عم ػػى مس ػػتكل

الدكلة.

 .5في الفقرة رقػـ ل5ل بمػغ الػكزف النسػبي “%83.26ل كىػي أكبػر مػف  ,% 63كالقيمػة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػػات المكازنػػة العامػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ IPSASs
يساعد عمى زيادة كفاءة تخصيص بنكد استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

 .6فػػي الفقػرة رقػػـ ل6ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي “%79.74ل كىػػي أكبػػر مػػف  ,%63كالقيمػػة االحتماليػػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػػات المكازنػػة العامػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ IPSASs
يس ػػاعد عم ػػى تحقي ػػؽ الحيادي ػػة ف ػػي الع ػػرض كتكص ػػيؿ المعمكم ػػة المالي ػػة لجمي ػػع المس ػػتخدميف

العادييف في كقت كاحد.

 .7فػػي الفقػرة رقػػـ ل9ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي “%79.62ل كىػػي أكبػػر مػػف  ,%63كالقيمػػة االحتماليػػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػػات المكازنػػة العامػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ IPSASs
يسػػاعد عمػػى سػػرعة تفيػػـ المسػػتخدميف العػػادييف لنسػػب كتركي ػزات بنػػكد اسػػتخدامات المكازنػػة

العامة لمدكلة.

 .8فػػي الفقػرة رقػػـ ل8ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي “%79.48ل كىػػي أكبػػر مػػف  ,%63كالقيمػػة االحتماليػػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػػات المكازنػػة العامػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ IPSASs
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يسػػاعد عمػػى زيػػادة القػػدرة عمػػى تحميػػؿ بنػػكد اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة فػػي م ارحػػؿ مػػا قبػػؿ

االعتماد النياسي.

 .9فػػي الفقػرة رقػػـ ل2ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي “%79.35ل كىػػي أكبػػر مػػف  ,%63كالقيمػػة االحتماليػػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػػات المكازنػػة العامػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ IPSASs
يسػػاعد عمػػى الحكػػـ عمػػى مػػدل امتثػػاؿ الحككمػػة كالجيػػات التنفيذيػػة لممكازنػػة العامػػة المصػػادؽ

عمييا.

 .23في الفقرة رقـ ل 7ل بمغ الكزف النسبي “%77.42ل كىي أكبر مف  ,%63كالقيمة االحتماليػة
تسػػاكم ل3.333ل كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى أف االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف

معمكمػػات المكازنػػة العامػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ IPSASs
يسػػاعد عمػػى سػػرعة تفيػػـ المسػػتخدميف العػػادييف لمبػػررات التعػػديبلت عمػػى بنػػكد اسػػتخدامات

المكازنة العامة األصمية.

وير الباحث أن أعمى درجات التأثر كانت في الفقرة ( )0والتي عكست بوزن نسابي بما

“ "%84.39قاادرة االفصاااح المااالي االلكترونااي عاان معمومااات الموازنااة العامااة المعاادة وفااق
معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام  IPSASsعمااى المساااعدة عمااى تسااييل إجااراء
المقارنات بين بنود استخدامات الموازنة العامة المنشورة من وجية نظر المبحوثين بينما بمغت

أدنااى درجااات التااأثير فااي الفقاارة رقاام ( )7والتااي عكساات بااوزن نساابي بم ا “ "%77.49قاادرة

االفصاح المالي االلكتروني عن معمومات الموازنة العامة المعدة وفق معايير المحاسبة الدولياة
في القطاع العاام  IPSASsعماى المسااعدة عماى سارعة تفيام المساتخدمين العااديين لمباررات
التعديالت عمى بنود استخدامات الموازنة العامة األصمية وكالىما درجتي ارتباط مرتفعتين وىاذا
األماار انعكاااس طبيعااي لمااا تعانيااو الطاارق التقميديااة فااي عاارض معمومااات الموازنااة العامااة فااي

القطاع العام ودرجة االفصاح عنيا.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث (االفصااح الماالي

االلكتروني عن معمومات الموازنة العامة المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 )IPSASsتسااااوي  4.79وىااااي أكبااار ماااان القيمااااة المتوساااطة المحاياااادة " ،"3واالنحااااراف

المعيااري يساااوي  7.497والاوزن النساابي يساااوي  %87.39وىاي أكباار مان الااوزن النساابي

المحايد " " %67وقيمة  tالمحسوبة تساوي  95.450وىي أكبار مان قيماة  tالجدولياة والتاي
تساوي  ،0.98و القيمة االحتمالية تساوي  7.777وىي أقل من  7.75مما يدل عمى أن

االفصاح المالي االلكتروني عن معمومات الموازنة العامة المعدة وفق معايير المحاسبة الدولياة
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فااي القطاااع العااام  IPSASsيساااعد عمااى زيااادة القاادرة عمااى تحمياال االنحرافااات الواقعااة بااين
الموازنااة العامااة المصااادق عمييااا وأداء الموازنااة العامااة الفعميااة وتحقيااق الحياديااة فااي العاارض
وتوصاايل المعمومااة الماليااة لجميااع المسااتخدمين العاااديين فااي وقاات واحااد عنااد مسااتو داللااة

()α≤7.75

جدول رقم ()07

تحميل فقرات المحور الثالث (االفصاح المالي االلكتروني عن معمومات الموازنة العامة المعدة وفق معايير
المحاسبة الدولية في القطاع العام )IPSASs
انًزٕظق
انؾعبثٙ

االَؾساف
انًعٛبز٘ 

انٕشٌ
انُعج ٙ

تًٛخt

اناًٛخ
االؽزًبنٛخ

ذعووووووٖٞو إظووووووساء اىَقازّوووووواخ توووووو ِٞتْوووووو٘ر
7
اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح اىااٍح اىَْش٘زج.
شٝووارج وواافٞح ّٗصإووح أراء ٍْشوو خ ٗرٗامووس
3
اإلرازج اىااٍح ميٍ ٚعر٘ ٙاىدٗىح.
شٝارج اىقدزج مي ٚذؽيٞو االّؽسافواخ اى٘اقاوح
 4توو ِٞاىَ٘اشّووح اىااٍووح اىَظووارق ميٖٞووا ٗأراء
اىَ٘اشّح اىااٍح اىاايٞح.
ذعٖٞو اظوساء ٍقازّواخ ااراء تو ِٞاى٘ؼوداخ
 71
اىؽنٍ٘ٞح اىَرَاشيح ميٍ ٚعر٘ ٙاىدٗىح.
شٝوووارج ماووواءج ذخظوووٞض تْووو٘ر اظووورخداٍاخ
5
اىَ٘اشّح اىااٍح ىيدٗىح.
ذؽقٞووووق اىؽٞارٝووووح فوووو ٜاىاووووسع ٗذ٘طووووٞو
 6اىَايٍ٘ح اىَاىٞح ىعَٞع اىَعرخدٍ ِٞاىاوارِٞٝ
فٗ ٜقد ٗاؼد.
ظوووسمح ذاٖوووٌ اىَعووورخدٍ ِٞاىاوووار ِٞٝىْعوووة
ٗ  9ذسمٞصاخ تْ٘ر اظرخداٍاخ اىَ٘اشّوح اىااٍوح
ىيدٗىح.
شٝووارج اىقوودزج ميوو ٚذؽيٞووو تْوو٘ر اظوورخداٍاخ
  8اىَ٘اشّح اىااٍح فٍ ٜساؼو ٍوا قثوو االمرَوار
اىْٖام.ٜ
اىؽنوٌ ميوٍ ٚوود ٙاٍرصواه اىؽنٍ٘وح ٗاىعٖوواخ
2
اىرْاٞرٝح ىيَ٘اشّح اىااٍح اىَظارق ميٖٞا.
ظسمح ذاٖوٌ اىَعورخدٍ ِٞاىاوار ِٞٝىَثوسزاخ
 1اىراوودٝالخ ميوو ٚتْوو٘ر اظوورخداٍاخ اىَ٘اشّووح
اىااٍح ااطيٞح.
عًٛعانفاساد 

انزسرٛت 

و

انفاساد

4.77

1.833

24.72

77.47

1.111

1

4.1

1.314

21.24

12.11

1.111

7

4.17

1.834

21.17

12.213

1.111

7

4.17

1.322

21.17

18.124

1.111

7

4.11

1.337

21.78

18.712

1.111

4

7.22

1.337

32.34

11.217

1.111

1

7.22

1.333

32.81

11.318

1.111

8

7.23

1.37

32.42

18.272

1.111

3

7.23

1.842

32.71

12.182

1.111

2

7.23

1.217

33.47

17.787

1.111

2

1.111 25.457 81.32 1.491 4.12

قيمة  tالجدولية عند مستو داللة "  "7.75و درجة حرية "  "054تساوي .0.98
بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً
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 .4يساااعد تخطاايط ورقابااة اسااتخدامات الموازنااة العامااة لمدولااة عمااى زيااادة كفاااءة تقاادير
اسااتخدامات الموازنااة العامااة خااالل الفتارات الماليااة المتعاقبااة ورفااع درجااة كفاااءة تنفيااذ
الخطط االستراتيجية لمدولة عند مستو داللة (.)α≤ 7.75

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػاسج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ( )28كالػػذم يبػػيف آراء أف ػراد

عينػػة الد ارسػػة فػػي فق ػرات المحػػكر ال اربػػع (تخطاايط ورقابااة اسااتخدامات الموازنااة العامااة لمدولااة)

مرتبة حسب الكزف النسبي مف األعمى إلى األقؿ كما يمي:
 .2فػػي الفقػرة رقػػـ ل2ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي “%85.42ل كىػػي أكبػػر مػػف  ,%63كالقيمػػة االحتماليػػة
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العام ػػة يس ػػاعد عم ػػى زي ػػادة كف ػػاءة تق ػػدير اس ػػتخدامات المكازن ػػة العام ػػة خ ػػبلؿ الفتػ ػرات المالي ػػة
المتعاقبة.

 .2في الفقرة رقـ ل22ل بمغ الكزف النسػبي “%84.65ل كىػي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العامة يساعد عمى حماية أصكؿ الدكلة المالية مف الضياع كاالختبلس كسكء االستخداـ.

 .3في الفقرة رقـ ل25ل بمغ الكزف النسػبي “%82.94ل كىػي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العامػػة يسػػاعد عمػػى تمكػػيف الحككمػػة مػػف تخطػػيط كبرمجػػة خططيػػا كأنشػػطتيا كاتخػػاذ القػ اررات
الرشيدة بشأنيال.

 .4في الفقرة رقػـ ل3ل بمػغ الػكزف النسػبي “%82.33ل كىػي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العامػ ػػة يسػ ػػاعد عمػ ػػى تجنػ ػػب االزدكاجيػ ػػة فػ ػػي تخصػ ػػيص اسػ ػػتخدامات المكازنػ ػػة العامػ ػػة بػ ػػيف
القطاعات.

 .5فػػي الفقػرة رقػػـ ل6ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي “%83.93ل كىػػي أكبػػر مػػف  ,%63كالقيمػػة االحتماليػة
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العامة يساعد عمى القدرة عمى تقييـ األداء الفعمي لمبرامج كاألنشطة الحككمية بدقة.

 .6في الفقرة رقـ ل24ل بمغ الكزف النسبي “%83.93ل كىي أكبر مف  ,%63كالقيمة االحتماليػة
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العامة يساعد عمى القدرة عمى تقييـ درجة كفػاءة بنػكد اسػتخدامات المكازنػة العامػة فػي تحقيػؽ
أىدافيا.
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 .7في الفقرة رقػـ ل2ل بمػغ الػكزف النسػبي “%83.52ل كىػي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العامة يساعد عمى إحكاـ الرقابة المالية عمى تنفيذ بنكد استخدامات المكازنة العامة.

 .8فػػي الفقػرة رقػػـ ل22ل بمػػغ الػػكزف النسػػبي “83.52ل كىػػي أكبػػر مػػف  ,%63كالقيمػػة االحتماليػػة
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العامػػة يسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ سػػيكلة كصػػؼ كتتبػػع حركػػة النشػػاط المػػالي كاالقتصػػادم لمقطػػاع
العاـ عمى مستكل الدكلة.

 .9في الفقرة رقػـ ل5ل بمػغ الػكزف النسػبي “%83.26ل كىػي أكبػر مػف  ,%63كالقيمػة االحتماليػة
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العامة يساعد عمى إحكاـ الرقابة اإلدارية عمى جيات تنفيذ المكازنة العامة.

 .23في الفقرة رقـ ل7ل بمغ الكزف النسبي “%79.35ل كىي أكبر مف  ,%63كالقيمة االحتماليػة
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العامػة يسػاعد عمػى التحقػؽ مػف مػدل التػزاـ الكحػدات الحككميػة بػالقكانيف كالتعميمػات كالقكاعػد

المالية كاإلدارية ذات الشأف.

 .22في الفقرة رقـ ل4ل بمغ الكزف النسبي “%79.23ل كىي أكبر مف  ,%63كالقيمة االحتماليػة
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العامة يساعد عمى رفع درجة كفاءة تنفيذ الخطط االستراتيجية لمدكلة.

 .22فػ ػػي الفق ػ ػرة رقػ ػػـ ل23ل بمػ ػػغ الػ ػػكزف النسػ ػػبي “%79.23ل كىػ ػػي أكبػ ػػر مػ ػػف  ,%63كالقيمػ ػػة
االحتمالي ػ ػػة تس ػ ػػاكم ل3.333ل كى ػ ػػي أق ػ ػػؿ م ػ ػػف  3.35مم ػ ػػا ي ػ ػػدؿ عم ػ ػػى أف تخط ػ ػػيط كرقاب ػ ػػة
اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة يسػػاعد عمػػى دقػػة كسػػبلمة تنفيػػذ بنػػكد األنشػػطة كالب ػرامج ال ػكاردة

ضمف استخدامات المكازنة العامة.

 .23في الفقرة رقـ ل9ل بمغ الكزف النسبي “%78.84ل كىي أكبر مف  ,%63كالقيمة االحتماليػة
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العامة يساعد عمى زيادة ضبط كترشيد اإلنفاؽ في الكحػدات الحككميػة المتشػعبة كالمنتشػرة فػي
مناطؽ جغرافية مختمفة.

 .24في الفقرة رقـ ل23ل بمغ الكزف النسبي “%77.82ل كىي أكبر مف  ,%63كالقيمة االحتمالية
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العامػػة يسػػاعد عمػػى تنميػػة سػػمككيات كاتجاىػػات ايجابيػػة لممكظػػؼ العػػاـ نحػػك فمسػػفة كأبعػػاد
التخطيط كالرقابة.
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 .25في الفقرة رقـ ل8ل بمغ الكزف النسبي “%74.84ل كىي أكبر مف  ,%63كالقيمة االحتماليػة
تساكم ل3.333ل كىي أقؿ مف  3.35ممػا يػدؿ عمػى أف تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػة

العامػة يسػاعد عمػى إشػراؾ المسػتخدـ العػادم فػي الرقابػة عمػى أصػػكؿ كممتمكػات الكحػدات
الحككمية كالدكلة.

وير الباحث أن أعمى درجات التأثر كانت فاي الفقارة ( )0والتاي عكسات باوزن نسابي بما

“ "%85.49قاادرة تخطاايط ورقابااة الموازنااة العامااة لمدولااة عمااى المساااعدة عمااى زيااادة كفاااءة

تقدير اساتخدامات الموازناة العاماة خاالل الفتارات المالياة المتعاقباة مان وجياة نظار المبحاوثين

بينماااا بمغااات أدناااى درجاااات التاااأثير فاااي الفقااارة رقااام ( )8والتاااي عكسااات باااوزن نسااابي بمااا

“ "%74.84قادرة تخطايط ورقابااة الموازناة العامااة لمدولاة عمااى المسااعدة عمااى سارعة إشاراك

المستخدم العادي في الرقابة عمى أصول وممتمكات الوحدات الحكومياة والدولاة وكالىماا درجتاي
ارتباط مرتفعتين وىذا األمر انعكاس طبيعي لمدور المتوقاع أن يمعباو التخطايط والرقاباة حاال تام
اعااداد التقااارير الماليااة عمااى أساااس معااايير المحاساابة الماليااة الدوليااة فااي القطاااع العااام وتاام

استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في االفصاح عنيا.

وبصاافة عامااة يتبااين أن المتوسااط الحسااابي لجميااع فقارات المحااور الرابااع (تخطاايط ورقابااة

استخدامات الموازنة العامة لمدولة) تساوي  4.79وىاي أكبار مان القيماة المتوساطة المحايادة

" ،"3واالنحراف المعياري يسااوي  7.570والاوزن النسابي يسااوي  %87.35وىاي أكبار مان

الوزن النسابي المحاياد " "%67وقيماة  tالمحساوبة تسااوي  95.996وىاي أكبار مان قيماة t
الجدولية والتي تساوي  ،0.98والقيمة االحتمالية تساوي  7.777وىي أقل مان  7.75مماا
يدل عمى أن تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة يساعد عماى زياادة كفااءة تقادير
اساتخدامات الموازناة العاماة خاالل الفتارات المالياة المتعاقباة و رفاع درجاة كفااءة تنفياذ الخطااط

االستراتيجية لمدولة عند مستو داللة (.)α≤ 7.75

جدول رقم ()08

تحميل فقرات المحور الرابع (تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة)
انًزٕظق
انؾعبثٙ

االَؾساف
انًعٛبز٘ 

انٕشٌ
انُعج ٙ

تًٛخt

اناًٛخ
االؽزًبنٛخ

انزسرٛت 

و

انفاساد

4.73

1.813

21.47

71.843

1.111

1

1.214

24.81

12.137

1.111

7

1.217

21.24

18.211

1.111

7

1.373

21.17

13.331

1.111

4

شٝوووارج ماووواءج ذقووودٝس اظووورخداٍاخ اىَ٘اشّوووح
7
اىااٍح خاله اىارساخ اىَاىٞح اىَرااقثح.
ؼَاٝوووح أطووو٘ه اىدٗىوووح اىَاىٞوووح ٍوووِ اىؼوووٞاع
4.77
 72
ٗاالخرالض ٗظ٘ء االظرخداً.
ذَن ِٞاىؽنٍ٘ح ٍِ ذخطٞؾ ٗتسٍعح خططٖا
4.1
 75
ٗأّشطرٖا ٗاذخاذ اىقسازاخ اىس ٞدج تشأّٖا.
ذعْة االشرٗاظٞح ف ٜذخظٞض اظورخداٍاخ
4.11
 3اىَ٘اشّح اىااٍح ت ِٞاىقطاماخ.
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1
4
 73
9
 71
8

انًزٕظق
انؾعبثٙ

5

االَؾساف
انًعٛبز٘ 

 77

انٕشٌ
انُعج ٙ

2

تًٛخt

 74

اناًٛخ
االؽزًبنٛخ

6

اىقودزج ميو ٚذقٞوو ٌٞااراء اىاايو ٜىيثووساٍط
ٗااّشطح اىؽنٍ٘ٞح تدقح.
اىقووووودزج ميووووو ٚذقٞووووو ٌٞرزظوووووح ماووووواءج تْووووو٘ر
اظوووورخداٍاخ اىَ٘اشّووووح اىااٍووووح فوووو ٜذؽقٞووووق
إٔدافٖا.
إؼنوووواً اىسقاتووووح اىَاىٞووووح ميوووو ٚذْاٞوووور تْوووو٘ر
اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح اىااٍح.
ظووٖ٘ىح ٗطووي ٗذرثووع ؼسمووح اىْشوواؽ اىَوواىٜ
ٗاالقرظوووار ٛىيقطووواع اىاووواً ميوووٍ ٚعووور٘ٙ
اىدٗىح.
إؼنوواً اىسقاتوووح اإلرازٝوووح ميووو ٚظٖووواخ ذْاٞووور
اىَ٘اشّح اىااٍح.
اىرؽقق ٍِ ٍود ٙاىروصاً اى٘ؼوداخ اىؽنٍ٘ٞوح
توواىق٘اّٗ ِٞاىرايَٞوواخ ٗاىق٘اموود اىَاىٞووح
ٗاإلرازٝح ذاخ اىشأُ.
زفع رزظح مااءج ذْاٞور اىخطوؾ االظورساذٞعٞح
ىيدٗىح.
رقووح ٗظووالٍح ذْاٞوور تْوو٘ر ااّشووطح ٗاىثووساٍط
اى٘ازرج ػَِ اظرخداٍاخ اىَ٘اشّح اىااٍح.
شٝوارج ػوثؾ ٗذس وٞد اإلّاواق فو ٜاى٘ؼوداخ
اىؽنٍ٘ٞووح اىَرشوواثح ٗاىَْرشووسج فووٍْ ٜوواؽق
ظاسافٞح ٍخرياح.
ذَْٞح ظوي٘مٞاخ ٗاذعإواخ اٝعاتٞوح ىيَ٘دوي
اىااً ّؽ٘ فيعاح ٗأتاار اىرخطٞؾ ٗاىسقاتح.
إ وساك اىَعورخدً اىاوار ٛفو ٜاىسقاتوح ميوٚ
أطوو٘ه ٍَٗرينوواخ اى٘ؼووداخ اىؽنٍ٘ٞووح
ٗاىدٗىح.
عًٛعانفاساد 

انزسرٛت 

و

انفاساد

4.11

1.828

21.2

12.821

1.111

1

4.11

1.318

21.2

12.44

1.111

1

4.17

1.814

21.17

12.174

1.111

8

4.17

1.321

21.17

18.718

1.111

3

4.11

1.277

21.78

11.743

1.111

2

7.23

1.338

32.71

11.113

1.111

2

7.28

1.311

32.77

13.187

1.111

11

7.28

1.814

32.77

12.714

1.111

11

7.24

1.243

32.24

17.248

1.111

11

7.22

1.328

33.21

14.117

1.111

17

7.34

1.228

34.24

11.713

1.111

17

1.111 25.296 81.35 1.517 4.12

قيمة  tالجدولية عند مستو داللة "  "7.75و درجة حرية "  "054تساوي .0.98

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

ً
ثانثا :اختثار فروع انذراسح.

"ال يوجد أثر ذو داللاة إحصاائية عناد مساتو ( )α≤ 7.75لإلفصااح الماالي اإللكتروناي

وفااق معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام  IPSASsعمااى تخطاايط ورقابااة اسااتخدامات

الموازنة العامة لمدولة".
 -الفروض الفرعية:

 -0ال يوجد أثر ذو داللاة إحصاائية عناد مساتو ( )α≤ 7075لعارض القاوائم المالياة المعادة
وفااق معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام  IPSASsعباار اإلنترناات عمااى تخطاايط
ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة.
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الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اس ػػتخداـ تحميػػؿ االنحػػدار البسػػيط الختب ػػار أث ػر عػػرض القاااوائم

المالية المعػدة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsعبػر اإلنترنػت كمتغيػر
مستقؿ عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامػة لمدكلػة كمتغيػر تػابع كالنتػاسج مكضػحة فػي
جدكؿ رقـ ( )29كما يمي:

جدول رقم ()09

تحميل االنحدار الخطي البسيط ( المتغير التابع :تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة)
انًزيٛسانًعزام

يعبيالد
االَؾداز

ان عأ
انًعٛبز

اىصاتد

1.111

1.721

مسع اناةٕائىانًبنٛةخ اىَاودج
ٗفق ٍاواٞٝس اىَؽاظوثح اىدٗىٞوح
فووو ٜاىقطووواع اىاووواً IPSASs
مثس اإلّرسّد

1.812

يعبيالد
االَؾداز
انًعٛبزٚخ 
Beta

1.131

تًٛخt

1.714
1.138

ذؽيٞو اىرثاANOVA ِٝ
قَٞح اخرثاز 31.228 =F
قَٞح ٍااٍو االزذثاؽ 1.138 =R

2.317

اناًٛخ
االؽزًبنٛخ  دال/غٛسدال
 sig.
1.111
1.111

راه مْد
1.11
راه مْد
1.11

اىقَٞح االؼرَاىٞح = 1.111
قَٞح ٍااٍو اىراعٞس 1.777 =R2

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

تبػػيف النتػػاسج اف قيمػػة  Fالمحسػػكبة تسػػاكم  75.896كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم 3.333
كىػػي أقػػؿ مػػف  3.35ممػػا يػػدؿ عمػػى اف ىنػػاؾ أثػػر لعػػرض الق ػكاسـ الماليػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير

المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsعبػػر اإلنترنػػت عمػػى تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات

المكازنة العامة لمدكلة.

كتبػػيف النتػػاسج اف قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط تسػػاكم  3.576كمعامػػؿ التحديػػد يسػػاكم 3.332

ممػػا يػػدؿ عمػػى اف عػػرض القاوائم الماليااة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ
 IPSASsعبػػر اإلنترنػػت يػػؤثر عمػػى تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة بنسػػبة
 %33.2كالباقي يرجع إلى متغيرات غير داخمة في النمكذج.
 -9ال يوجد أثر ذو داللاة إحصاائية عناد مساتو ( )α≤ 7.75لعارض معموماات القطااع العاام
المالياااة المساااتخرجة وفاااق معاااايير المحاسااابة الدولياااة فاااي القطااااع العاااام  IPSASsعبااار
اإلنترنت عمى تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة.

الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ االنحػػدار البسػػيط الختبػػار أثػػر عػػرض معمومااات

القطاع العام المالية المستخرجة كفؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsعبػر
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اإلنترنػػت كمتغيػػر مسػػتقؿ عمػػى تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة كمتغيػػر تػػابع
كالنتاسج مكضحة في جدكؿ رقـ ( )23كما يمي:

جدول رقم ()97

تحميل االنحدار الخطي البسيط (المتغير التابع :تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة)
انًزيٛسانًعزام

يعبيالد ان عأ
االَؾداز انًعٛبز

اىصاتد

1.811

مسع ٍايٍ٘اخ اىقطاع اىااً اىَاىٞح
اىَعوورخسظح ٗفووق ٍاوواٞٝس اىَؽاظووثح
اىدٗىٞووح فوو ٜاىقطوواع اىاوواً IPSASs
مثس اإلّرسّد

1.128

يعبيالد
االَؾداز
انًعٛبزٚخ 
Beta

1.747
1.112

1.871

ذؽيٞو اىرثاANOVA ِٝ
قَٞح اخرثاز 111.213 =F
قَٞح ٍااٍو 1.871 =R

تًٛخt

اناًٛخ
دالغٛس
االؽزًبنٛخ 
دال
 sig.

8.872

راه مْد
1.11

11.142

1.111
1.111

راه مْد
1.11

اىقَٞح االؼرَاىٞح=1.111
قَٞح ٍااٍو اىراعٞس 1.722 =R2

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

تبػػيف النتػػاسج اف قيمػػة  Fالمحسػػكبة تسػػاكم  233.957كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم 3.333

كى ػػي أق ػػؿ م ػػف  3.35مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى اف ىن ػػاؾ اث ػػر لع ػػرض معموماااات القطااااع العاااام المالياااة
المستخرجة كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsعبر اإلنترنت عمى تخطيط
كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

كتبيف النتاسج اف قيمة معامؿ االرتباط تساكم  3.632كمعامؿ التحديد يساكم  3.398مما

يدؿ عمى اف عرض معمومات القطاع العام المالية المستخرجة كفؽ معايير المحاسبة الدكليػة فػي
القطػػاع العػػاـ  IPSASsعبػػر اإلنترنػػت يػػؤثر عمػػى تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة

لمدكلة بنسبة  %39.8كالباقي يرجع إلى متغيرات غير داخمة في النمكذج.

 -3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو ( )α≤ 7.75لعرض معمومات الموازنة العاماة
المعاادة وفااق معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام  IPSASsعباار اإلنترناات عمااى
تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة.

الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ االنحػػدار البسػػيط الختبػػار أثػػر عػػرض معمكمػػات

المكازنػة العامػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsعبػػر اإلنترنػػت
كمتغي ػػر مس ػػتقؿ عم ػػى تخط ػػيط كرقاب ػػة اس ػػتخدامات المكازن ػػة العام ػػة لمدكل ػػة كمتغي ػػر ت ػػابع كالنت ػػاسج

مكضحة في جدكؿ رقـ ( )22كما يمي:
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جدول رقم ()90

تحميل االنحدار الخطي البسيط (المتغير التابع :تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة)
انًزيٛسانًعزام

يعبيالد
االَؾداز

ان عأ
انًعٛبز

اىصاتد

1.227

1.712

موووووسع ٍايٍ٘ووووواخ اىَ٘اشّوووووح
اىااٍوووووح اىَاووووودج ٗفوووووق ٍاووووواٞٝس
اىَؽاظوووثح اىدٗىٞوووح فووو ٜاىقطووواع
اىااً  IPSASsمثس اإلّرسّد

1.332

1.117

يعبيالد
االَؾداز
انًعٛبزٚخ 
Beta

1.337

ذؽيٞو اىرثاANOVA ِٝ
قَٞح اخرثاز 778.782=F
قَٞح ٍااٍو 1.337 = R

تًٛخt

اناًٛخ
االؽزًبنٛخ 
 sig.

دال
غٛس
دال

4.712

1.111

راه مْد
1.11

11.148

1.111

راه مْد
1.11

اىقَٞح االؼرَاىٞح=1.111
قَٞح ٍااٍو اىراعٞس 1.123 =R2

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً

تبػػيف النتػػاسج اف قيمػػة  Fالمحسػػكبة تسػػاكم  226.368كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم 3.333

كىػي أقػؿ مػػف  3.35ممػا يػدؿ عمػػى اف ىنػاؾ أثػر لعػػرض معمكمػات المكازنػة العامػػة المعػدة كفػػؽ

معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػ ػػة فػ ػػي القطػ ػػاع العػ ػػاـ  IPSASsعبػ ػػر اإلنترنػ ػػت عمػ ػػى تخطػ ػػيط كرقابػ ػػة
استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

كتبيف النتاسج اف قيمة معامؿ االرتباط تساكم  3.772كمعامؿ التحديد يساكم  3.597مما

يػػدؿ عمػػى اف عػػرض معمكمػػات المكازنػػة العامػػة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع

العاـ  IPSASsعبر اإلنترنت يؤثر عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة بنسػبة
 %59.7كالباقي يرجع إلى متغيرات غير داخمة في النمكذج.
 -اختبار الفرضية الرئيسية:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو ( )α≤ 7.75لإلفصاح المالي اإللكتروني وفق

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsعمى تخطيط ورقابة اساتخدامات الموازناة

العامة لمدولة.

تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ االنحػػدار الخطػػي المتعػػدد لمعرفػػة أثػػر المتغيػرات المسػػتقمة (عػػرض القػكاسـ

الماليػة المعػدة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsعبػر اإلنترنػت ,عػػرض
معمكم ػػات القط ػػاع الع ػػاـ المالي ػػة المس ػػتخرجة كف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ
 IPSASsعبر اإلنترنت ,عرض معمكمات المكازنػة العامػة المعػدة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة

ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsعب ػػر اإلنترن ػػت) عم ػػى المتغي ػػر الت ػػابع (تخط ػػيط كرقاب ػػة اس ػػتخدامات
المكازنة العامة لمدكلة) ,كتبيف نتاسج التحميؿ جدكؿ رقـ ( )22أف معادلػة االنحػدار جيػدة حيػث أف
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قيم ػػة  Fالمحس ػػكبة تس ػػاكم  79.622كى ػػي ذات دالل ػػة إحص ػػاسية عن ػػد مس ػػتكل  3.35حي ػػث أف
القيمة االحتمالية ليا تساكم  3.333كىي أقؿ مف .3.35

كمف خبلؿ معامبلت المتغيرات المستقمة المكجػكدة فػي عمػكد  Betaبعػد أف تػـ تحكيميػا إلػى

عبلمػػات معياريػػة  Standardizationيتبػػيف أف أكثػػر المتغي ػرات المسػػتقمة تػػأثي ار عمػػى المتغيػػر

التابع ىك (عرض معمكمات المكازنة العامة المعدة كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ
 IPSASsعبػػر اإلنترنػػت) حيػػث بمغػػت قيمػػة  Beta 3.643كاقميػػا متغيػػر (عػػرض معمكمػػات
القطاع العاـ الماليػة المسػتخرجة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsعبػر
اإلنترنت) حيث بمغت قيمة  ,Beta 3.366كما بمغػت قيمػة معامػؿ التحديػد المعػدؿ (التفسػير)

 R2 3.635كالقيمة االحتمالية المقابمة لو بمغت  3.333مما يدؿ عمى أف نسبة التبايف الذم
تفسره المتغيرات المستقمة التي دخمت معادلة االنحدار مف تبايف المتغير التابع عالية عنػد مسػتكل

داللة  3.35كتساكم .%63.5

كيبلحظ اف المتغيرات المستقمة التي ليا تأثير غير ايجابي ىي (عرض القػكاسـ الماليػة المعػدة

كف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsعب ػػر اإلنترن ػػت ,ع ػػرض معمكم ػػات

القطاع العاـ الماليػة المسػتخرجة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsعبػر
اإلنترنت) حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ منيما اكبر مف .3.35

أمػػا متغيػػر(عاارض معمومااات الموازنااة العامااة المعاادة وفااق معااايير المحاساابة الدوليااة فااي

القطاع العام  IPSASsعبر اإلنترنات) فيػك داؿ احصػاسيا حيػث اف القيمػة االحتماليػة لػو يسػاكم
 3.333كىك اقؿ مف .3.35

ويمكن كتابة معادلة االنحدار كما يمي:

( )0نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد:
Y =constant + b1× X1 + b2 × X2 + b3 × X3+ E
حيث أف:
:Y
المتغير التابع :تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.
: X1
ع ػػرض القػ ػكاسـ المالي ػػة المع ػػدة كف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ
 IPSASsعبر اإلنترنت.
:X2
عػػرض معمكمػػات القطػػاع العػػاـ الماليػػة المسػػتخرجة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة
في القطاع العاـ  IPSASsعبر اإلنترنت.
:X3
عرض معمكمات المكازنة العامة المعػدة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع
العاـ  IPSASsعبر اإلنترنت.
:E
تمثؿ الخطأ العشكاسي.
 b1 …b5معامبلت االنحدار لممتغيرات المستقمة.
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( )2معادلػػة انحػػدار تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة عمػػى المتغي ػرات المسػػتقمة
(عرض القكاسـ المالية المعدة كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطػاع العػاـ  IPSASsعبػر

اإلنترنت ,عرض معمكمات القطاع العاـ المالية المستخرجة كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في

القطاع العاـ  IPSASsعبر اإلنترنت ,عرض معمكمػات المكازنػة العامػة المعػدة كفػؽ معػايير

المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsعبر اإلنترنت) ىي كما يمي:
Yˆ = 0.601 + 0.136 X1 + 0.062 X2 + 0.648 X3

جدول رقم ()99
تحميل االنحدار الخطي المتعدد (المتغير التابع :تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة)
انًزيٛسادانًعزاهخ
اىصاتد
موووووسع اناةةةةةٕائىانًبنٛةةةةةخ
اىَاوووووووودج ٗفووووووووق ٍاوووووووواٞٝس
اىَؽاظثح اىدٗىٞح ف ٜاىقطاع
اىاووووووووواً  IPSASsمثوووووووووس
اإلّرسّد
موووسع ٍايٍ٘ووواخ اىقطووواع
اىاوووواً اىَاىٞووووح اىَعوووورخسظح
ٗفووووووق ٍاوووووواٞٝس اىَؽاظووووووثح
اىدٗىٞوووح فووو ٜاىقطووواع اىاووواً
 IPSASsمثس اإلّرسّد
مووسع ٍايٍ٘وواخ اىَ٘اشّووح
اىااٍووح اىَاوودج ٗفووق ٍاوواٞٝس
اىَؽاظثح اىدٗىٞح ف ٜاىقطاع
اىاووووووووواً  IPSASsمثوووووووووس
اإلّرسّد

يعبيالد
االَؾداز
انًعٛبزٚخ 
Beta

تًٛخt

اناًٛخ
االؽزًبنٛخ 
 sig.

دالغٛسدال

7.177

1.117

راه مْد 1.11

1.327

1.133

ٞس راه مْد
1.11

1.471

ٞس راه مْد
1.11

1

راه مْد 1.11

يعبيالد
االَؾداز

ان عأ
انًعٛبز

1.811

1.772

1.178

1.138

1.172

1.187

1.132

1.188

1.32

1.842

1.132

1.847

2.771

رؾهٛمانزجبANOVAٍٚ
اىقَٞح االؼرَاىٞح =1.111
قَٞح ٍااٍو اىراعٞس اىَاده 1.811= R2

قَٞح اخرثاز 32.877= F
قَٞح ٍااٍو 1.327 = R

بناء عمى نتائ التحميل االحصائي
المصدر  :من إعداد الباحث ً
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دتهُذ.

اخلالطح وانُتائح وانتىطُاخ

يسػػعى الباحػػث مػػف خػػبلؿ تقػػديـ خبلصػػة البحػػث كاسػػتعراض أىػػـ نتاسجػػو مػػف كاقػػع الد ارسػػة

الميدانية كربطيا باالطار النظرم لو إلى كضع التكصيات النياسية.
كمف اجؿ ذلؾ فقد قاـ الباحث بتقسيميا عمى النحك التالي:

أكالن :الخبلصة.

ثانيان :نتاسج البحث.
ثالثان :التكصيات.

ً
أوال :خالطح انثسث.
ىدؼ ىذا البحث إلى قياس أثر االفصاح المػالي االلكتركنػي كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة
فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsكالمبنيػػة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ عمػػى تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات
المكازنة العامة لمدكلة.

كألغراض تحقيؽ ذلؾ كبعد استعراض كمناقشة أدبيات البحث فقد قاـ الباحث بتحديد مفيػكـ
مقتػػرح لئلفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي فػػي القطػػاع العػػاـ كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع

العاـ  IPSASsتمثؿ في لقياـ الحككمػة أك أم مػف كحػداتيا بعػرض تقاريرىػا الماليػة المعػدة كفػؽ
معايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsلممسػتخدميف العػادييف عبػر شػبكة اإلنترنػت
خبلؿ الفترات الزمنية المناسبةل

كق ػػد تض ػػمف البح ػػث مناقش ػػة االتجاى ػػات الحديث ػػة لمع ػػرض كاإلفصػ ػاح الم ػػالي ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ
كمناقشة أىـ المفاىيـ المعاصرة لئلفصاح المالي اإللكتركني في القطاع العاـ كأنكاعو كطرقو كمف
ثـ عرض كتحميؿ طبيعػة إعػداد كعػرض القػكاسـ الماليػة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع

العاـ  ,IPSASsكمناقشة انعكاسات تكنكلكجيا المعمكمات عمى النظـ المحاسبة في القطػاع العػاـ
كتحدياتيا مع كضع تصكرات عممية لمتغمب عمييا.

كمف ثـ كألغراض القياـ بدراسة ميدانية لقياس أثر االفصاح المالي االلكتركني عف القكاسـ المالية
المعدة كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsعمى تخطيط كرقابة استخدامات

المكازن ػػة العام ػػة لمدكل ػػة فق ػػد ق ػػاـ الباح ػػث بتحدي ػػد ثبلث ػػة متغيػ ػرات مس ػػتقمة تمث ػػؿ االفص ػػاح الم ػػالي
االلكتركنػ ػػي كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػػػبة الدكليػ ػػة فػ ػػي القطػػػاع العػ ػػاـ  IPSASsالمبني ػػة عمػ ػػى أسػ ػػاس
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االس ػػتحقاؽ كى ػػي االفص ػػاح االلكتركن ػػي ع ػػف القػ ػكاسـ المالي ػػة كاالفص ػػاح االلكتركن ػػي ع ػػف بيان ػػات
كمعمكمػػات القطػػاع العػػاـ الماليػػة كاالفصػػاح المػػالي عػػف معمكمػػات المكازنػػة العامػػة ككػػذلؾ تحديػػد

المتغيػػر التػػابع بتخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة ككميػػا مسػػتكحاة مػػف معػػايير المحاسػػبة

الدكلية في القطاع العاـ .IPSASs

كقد تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتاسج مف أىميا كجكد أثر كعبلقػة قكيػة بػيف كػؿ مػف
اإلفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsكالمبنيػػة
عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ ك تخطػػيط كرقابػػة اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة كأكصػػى الباحػػث ب عػػداد
القكاسـ المالية في القطاع العاـ كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العػاـ IPSASsكالمبنيػة
عمػػى االسػػتحقاؽ ككػػذلؾ تبنػػي األسػػاليب العص ػرية المبنيػػة عمػػى التكنكلكجي ػا فػػي االفصػػاح عنيػػا

لمجميكر.

ً
ثاَُاَ :تائح انثسث.

في ضكء مػا تقػدـ كمػف خػبلؿ التحميػؿ النظػرم كالميػداني يمكػف اسػتعراض أىػـ النتػاسج التػي

تكصؿ إلييا الباحث عمى النحك التالي:
 .0نتائ اختبار الفروض:

يمكف استعراض نتاسج اختبار فركض البحث عمى النحك التالي:

 -نتيجة اختبار الفرض الرئيس:

ينص الفرض الرسيس عمى أنػو لال يوجد أثر ذو داللة إحصاائية عناد مساتو داللاة (7.75

≤ )αلإلفصااااح الماااالي اإللكتروناااي وفاااق معاااايير المحاسااابة الدولياااة فاااي القطااااع العاااام
 IPSASsعمى تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة"

بناء عمى نتيجة التحميال االحصاائي فقاد تام رفاض الفارض العادمي وبالتاالي قباول الباديل
و ً
والمتمثل في كجكد أثر ذك داللػة إحصػاسية عنػد مسػتكل داللػة ( )α≤ 3.35لئلفصػاح المػالي
اإللكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsعمػػى تخطػػيط كرقابػػة
استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

 نتيجة اختبار الفرض الفرعي األول:يػػنص الفػػرض الفرعػػي االكؿ عمػػى أنػػو ل ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية عنػػد مسػػتكل داللػػة

( )α≤ 3.35لعػػرض القاوائم الماليااة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ
 IPSASsعبر اإلنترنت عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلةل
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ػاء عمػػى نتيجػػة التحميػػؿ االحصػػاسي فقػػد تػػـ رفػػض الفػػرض العػػدمي كبالتػػالي قبػػكؿ البػػديؿ
كبنػ ن
كالمتمثػػؿ فػػي كجػػكد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )α≤ 3.35لعػػرض الق ػكاسـ
المالية المعدة كفؽ معايير المحاسبة الدكلية فػي القطػاع العػاـ  IPSASsعبػر اإلنترنػت عمػى
تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

 -نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثاني:

يػػنص الفػػرض الفرعػػي الثػػاني عمػػى انػػو ل ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية عنػػد مسػػتكل داللػػة

( )α≤ 3.35لع ػػرض معموماااات القطااااع العاااام المالياااة المس ػػتخرجة كف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة
الدكليػة فػي القطػاع العػاـ  IPSASsعبػر اإلنترنػػت عمػى تخطػيط كرقابػة اسػتخدامات المكازنػػة

العامةل

ػاء عمػػى نتيجػػة التحميػػؿ االحصػػاسي فقػػد تػػـ رفػػض الفػػرض العػػدمي كبالتػػالي قبػػكؿ البػػديؿ
كبنػ ن
كالمتمثؿ في كجكد أثر ذك داللة إحصاسية عند مستكل داللة ( )α≤ 3.35لعرض المعمكمات

المالية حكؿ القطػاع العػاـ المعػدة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ IPSASs
عبر اإلنترنت عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة.

 -نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثالث:

يػػنص الفػػرض الفرعػػي الثالػػث عمػػى أنػػو ل ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية عنػػد مسػػتكل داللػػة

( )α≤ 3.35لعػػرض معموماااات الموازناااة العاماااة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي
القطاع العاـ  IPSASsعبر اإلنترنت عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامةل

ػاء عمػػى نتيجػػة التحميػػؿ االحصػػاسي فقػػد تػػـ رفػػض الفػػرض العػػدمي كبالتػػالي قبػػكؿ البػػديؿ
كبنػ ن
كالمتمثؿ في كجكد أثر ذك داللة إحصػاسية عنػد مسػتكل داللػة ( )α≤ 3.35لعػرض معمكمػات

المكازن ػػة العام ػػة المع ػػدة كف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsعب ػػر
اإلنترنت عمى تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة.

 .9النتائ العامة:
 تؤدم عممية إعداد التقارير المالية بالطرؽ االحصاسية التقميدية فػي القطػاع العػاـ عمػى أسػاسالنقد المحاسبي كبما تحتكيو مف االختبلفات كالتباينات الكقتية المكجكدة بيف القكانيف كالقكاعػد

كاالجػراءات المتعمقػػة ب عػػداد التقػػارير الماليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ إلػػى إربػػاؾ مسػػتخدمي التقػػارير
المالية العادييف كصعكبة إجراء التحميبلت كالمقارنات البلزمة لمق اررات المالية المختمفة.

 يعػػاني االفصػػاح المػػالي التقميػػدم عػػف البيانػػات الماليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ مػػف العديػػد مػػف أكجػػوالقصػػكر تجعمػػو عػػاج از عػػف مكاكبػػة التغي ػرات التكنكلكجيػػة التػػي ط ػرأت فػػي البيسػػة االقتصػػادية
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كيحػػد مػػف قػػدرة كصػػكؿ المسػػتخدـ العػػادم لمبيانػػات الماليػػة المفصػػح عنيػػا كاالسػػتفادة المثمػػى

منيا.

 يعتب ػر مفيػػكـ االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ IPSASsالمبنيػػة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ مػػف المفػػاىيـ الجديػػدة كالعص ػرية كقػػد كاكػػب ىػػذا

البحث التطػكرات العالميػة الحديثػة فػي مجػاؿ بحػكث المحاسػبية فػي القطػاع العػاـ كالتػي تركػز
عمػػى معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsالمبنيػػة عمػػى أسػػاس االسػػتحقاؽ
كمدل إمكانية تطبيقيا كاالستفادة منيا في تخطيط كرقابة مقكمات االقتصاديات الكطنية.

 يعتبػر إعػػادة تكجيػو المحاسػػبة فػػي القطػاع العػػاـ نحػػك التحػكؿ مػػف األسػػاس النقػدم إلػػى أسػػاساالستحقاؽ مف أبرز سػمات االصػبلح المػالي المعاصػرة نحػك تحقيػؽ الشػفافية كاحكػاـ الضػبط

المالي في القطاع العاـ.

 تتفػػاكت درجػػات كاجػراءات تبنػػي معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ مػػف دكلػػة ألخػػرلفبعض الدكؿ تقكـ بتطبيقيا عمػى مسػتكل الدكلػة كبشػكؿ مركػزم بينمػا شػرعت دكؿ أخػرل فػي

تطبيقيا عمى مستكيات محمية.
 .3النتائ المتعمقة بتحقيق اىداف البحث:

اليدف األول :تحديد مفيوم اإلفصاح المالي اإللكتروناي وفاق معاايير المحاسابة الدولياة فاي

القطاع العام .IPSASs

تـ تحقيؽ ىذا اليدؼ مػف خػبلؿ تقػديـ الباحػث لتعريػؼ كصػفي مقتػرح لمفيػكـ اإلفصػاح المػالي

االلكتركنػػي كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsمتمػػثبل فػػي أنػػو قيػػاـ
الحككمػة أك أم مػف كحػداتيا بعػرض تقاريرىػا الماليػػة المعػدة كفػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػػي

القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsلممس ػػتخدميف الع ػػادييف عب ػػر ش ػػبكة اإلنترن ػػت خ ػػبلؿ الفتػ ػرات الزمني ػػة

المناسبة.

اليدف الثاني :بيان أىمياة اإلفصااح الماالي اإللكتروناي وفاق معاايير المحاسابة الدولياة فاي

القطاع العام  IPSASsفي تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة.

تـ تحقيؽ ىذه اليدؼ مف خبلؿ اسػتعراض مػا يكاجيػو النمػكذج التقميػدم لئلفصػاح المػالي عبػر

التقارير المطبكعة مف قصكر شديد كما ترتب عميو مف عجز في تكفير معمكمات مالية مبلسمة
كفي الكقت المناسب لمستخدمي التقارير كالقكاسـ المالية العصرييف في القطاع العاـ كالتي تمثؿ

التكنكلكجيػػا كاإلنترنػػت ركيػزة أساسػػية فػػي حيػػاتيـ كتعػػامبلتيـ اليكميػػة كاسػػتعراض دكر الميتمػػيف
بمينػػة المحاسػػبة فػػي متابعػػة التطػػكرات المتبلحقػػة فػػي بيسػػة األعمػػاؿ لمبحػػث فػػي ظػػؿ ىػػذه الثػػكرة
التكنكلكجية عف طرؽ كأساليب إفصاح جديدة كغير تقميدية.
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الياادف الثالااث :تقااديم تصااور لإلفصاااح المااالي اإللكترونااي فااي القطاااع العااام وفااق معااايير
المحاسبة الدولية في القطاع العام .IPSASs

تـ تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ استعراض مككنات االفصاح المالي المستندة لمعايير المحاسبة

الدكلية في القطاع العػاـ  IPSASsكالمتمثمػة فػي القػكاسـ الماليػة الرسيسػية كايضػاحاتيا ,كقػد قػاـ
الباحث باستعراض محتكياتيا كاضافة مرفؽ بالبحث يكضح نماذج عممية عنيا.

اليدف الرابع :قياس أثر مكونات اإلفصاح المالي اإللكتروني وفق معاايير المحاسابة الدولياة
في القطاع العام  IPSASsعمى تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة.

تـ تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ اجراء دراسة ميدانية عمى عينة مػف المبحػكثيف مػف ذكم الخبػرة

كالكف ػػاءة كالع ػػامميف ف ػػي ب ػػدرجات كظيفي ػػة مرمكق ػػة ف ػػي ك ازرة المالي ػػة الفمس ػػطينية كديػ ػكاف الرقاب ػػة
االداريػػة كالماليػػة كقػػد أشػػارت نتػػاسج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد أثػػر ذك داللػػة احصػػاسية كايجػػابي كبيػػر

لئلفصػ ػػاح المػ ػػالي االلكتركنػ ػػي كفػ ػػؽ معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػ ػػة فػ ػػي القطػ ػػاع العػ ػػاـ IPSASs
كمككناتو يؤدم إلى رفع فعالية تخطيط كرقابة استخدامات المكازنة العامة لمدكلة.

ً
ثانثا :انتىطُاخ

عمى ضكء ما اسفرت عنو نتاسج البحث النظرية كالميدانية ف ف الباحث يكصي بما يمي:

 يكصػػي الباحػػث بتبنػػي معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ  IPSASsكالمبنيػػة عمػػىأسػػاس 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 لق اررات المستخدـ العادم.

 يكصي الباحث بتبني أسمكب االفصاح المالي االلكتركني في االفصاح عف البيانات الماليةالمع ػػدة كف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsالمبني ػػة عم ػػى أس ػػاس
االس ػػتحقاؽ لم ػػا ل ػػذلؾ م ػػف آث ػػار ايجابي ػػة كبيػ ػرة ف ػػي تحقي ػػؽ المكاص ػػفات النكعي ػػة لممعمكم ػػات

الماليػػة كاتاحػػة بيانػػات ماليػػة مكحػػدة مبلسمػػة لقػ اررات المسػػتخدميف العػػاديف فػػي آف كاحػػد دكف
التمييز بينيـ.

 يكصػػي الباحػػث ب عػػادة تقيػػيـ لمتش ػريعات كالق ػكانيف المتعمقػػة بتطػػكير أداء مؤسسػػات القطػػاعالعػػاـ كالتحػػديث المسػػتمر ليػػا سػػيما مػػا يتعمػػؽ بالنظػػاـ المػػالي كتبنػػي أسػػاس االسػػتحقاؽ كىػػك

األكثػ ػػر مبلسمػ ػػة لتطبيقػ ػػات المكازنػ ػػة العام ػ ػة الحديثػ ػػة مثػ ػػؿ مكازنػ ػػة الب ػ ػرامج كاالداء كمكازنػ ػػة

التخطيط كالبرمجة.

 -يكصي الباحث بالعمؿ عمى تزكيد مؤسسات القطاع العاـ بكساسؿ التكنكلكجيا الحديثة كدعـ

كجػكد إدارة مسػػتقمة فييػا لئلفصػػاح المػالي االلكتركنػػي فػي ك ازرة الماليػػة كالجيػات ذات الشػػأف
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كتزكيدىا بكادر بشرم كتأىيمو مينيا كفنيا لبلضطبلع بمياـ اعػداد القػكاسـ الماليػة فػي اطػار

معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsكاالفصاح المالي االلكتركني عنيا.

 يكصي الباحث بالعمؿ المستمر عمى متابعة مستجدات العمكـ كتكنكلكجيا المعمكمػات كتبنػياالسػػاليب العص ػرية فػػي مخاطبػػة المسػػتخدـ الع ػادم لمبيانػػات الماليػػة كتػػكفير أدكات كدعػػاسـ
تطبيػػؽ مػػا تطػػرؽ إليػػو الباحػػث مػػف إج ػراءات كتكصػػيات متعمقػػة بتطػػكير االفصػػاح المػػالي

االلكتركني في القطاع العاـ.

كما ويوصي الباحث بإجراء البحوث المستقبمية التالية:
 التكامؿ بيف حكسبة المكازنة العامة كاالفصاح المالي االلكتركني في القطاع العاـ. -قياس أثر استخداـ أدكات التكنكلكجيا النقالة عمى كفاءة االفصاح المالي في القطاع العاـ.

 د ارس ػػة أثػ ػػر التكام ػػؿ بػػػيف ك ػػؿ مػ ػػف االفص ػػاح المػ ػػالي كاالفص ػػاح غيػ ػػر الم ػػالي فػػػي تحقيػ ػػؽالخصاسص النكعية لممعمكمات المالية.

 دراسة كتحميؿ معكقات تبني معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsفي البيسةالعربية.
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ً

أوال :ادلراخع تانهغح انعرتُح.

أ -الكتب:

 -2االتحاد الدكلي لممحاسبيف ,لإصادارات معاايير المحاسابة الدولياة فاي القطااع العاامل ,الجػزء
األكؿ ,طبعة .2323

 -2االتحاد الدكلي لممحاسػبيف ,لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"  ،إصادار ,9705
ترجمة المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف.2325 ,

 -3إسػػماعيؿ حسػػيف أحمػػرك ,ل المحاساابة الحكوميااة ماان التقميااد إلااى الحداثااة " ,عمػػاف ,دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع.2333,

 -4أكػػرـ إب ػراىيـ حمػػاد ,لالمحاسااابة الحكومياااة باااين النظرياااة والتطبياااقل ,ط ,2مكتبػػة المكتبػػة
لمنشر كالطباعة كالتكريع ,فمسطيف.2327 ,

 -5أكػػرـ إب ػراىيـ حمػػاد ,ل المحاسااابة الحكومياااة وتطبيقاتياااا فاااي مؤسساااات السااامطة الوطنياااة
الفمسطينيةل ط2,جامعة األقصى ,فمسطيف.2334 ,

 -6حسيف القاضي كمأمكف حمداف ,ل المحاسبة الدولية ومعاييرىا ل ,منشكرات جامعػة دمشػؽ,
.2338-2337

 -7حسيف حريـ" ,مبادئ اإلدارة الحديثة "  ,دار الحامد لمنشر كالتكزيع.2336 ,

 -8حسيف شرؼ كجماؿ عكض ,ل الموازنات التخطيطية ل كمية التجػارة .جامعػة القػاىرة  ,بػدكف
سنة نشر.

 -9ديمكيػت لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  ،نحو إدارة مالياة متطاورة ل إصػدارات
ديمكيت أند تكش ,الشرؽ األكسط.2325 ,

 -23ذكقػػاف عبيػػدات ,كعبػػد الػػرحمف عػػدس ,ككايػػد عبػػد الخػػالؽ ,ل البحااث العممااي ،مفيومااو،
أدواتو ،وأساليبول ,عماف ,دار الفكر.2332,

 -22سميماف المكزم كآخركف ,ل إدارة الموازنات العامة بين النظرياة والتطبياقل  ,دار المسػيرة
-22

لمطباعة كالتكزيع ,عماف  ,األردف.2997 ,

سػكزم عػػدلي ناشػػد ,لالااوجيز فااي الماليااة العامااة النفقااات العامااة -اإليارادات العامااة –
الميزانيااة العامااةل  ,دار الجامعػػة الجديػػدة لمنشػػر كالتكزيػػع ,اإلسػػكندرية,

-23

مصر .2333 ,

سكسػ ػػف الشػ ػػمراني ,ل موازنااااة الباااارام واألداء – المفاااااىيم والتطبيااااقل  ,كميػ ػػة اإلدارة
كاالقتصاد ,جامعة الممؾ سعكد ,السعكدية .2323 ,
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-24
-25

سػيد أحمػد عبػد العػاطي كآخػػركف ",المادخل فاي المحاساابة الحكومياة والقومياة" جامعػػة
القاىرة ,كمية التجارة.2327 ,

الس ػػيد عطي ػػة عب ػػد الكاح ػػد لالموازناااة العاماااة لمدولاااةل ,دار النيض ػػة العربي ػػة ,الق ػػاىرة ,
مصر ,ط.2996 ,2

 -26صػػالح العػػامرم كطػػاىر الغػػالبي لاإلدارة واألعمااالل  ,دار كاسػػؿ لمنشػػر ,عمػػاف ,األردف,
.2337

 -27صػػالح حمػػد العسػػاؼ ,لالمااادخل إلااى البحاااث فاااي العماااوم الساااموكيةل  ,الريػػاض :مكتبػػة
-28
-29

العبيكاف.2995,

صػػػبحي جبػ ػػر العتيبػ ػػي" ,تطااااور الفكاااار واألساااااليب فااااي اإلدارة"  ,دار الحامػػػد لمنشػ ػػر
كالتكزيع.2335 ,

عبد الفتاح مطر ,لالحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبياقل ,دار الجامعػة الجديػدة,
اإلسكندرية ,جميكرية مصر العربية .2338,

 -23عبد اهلل عبد السبلـ أحمد ,لمراجعة الحسابات الختامية وتدقيق الحسابات في الوحادات
الحكوميةل  ,جمعية إدارة األعماؿ العربية ,بدكف جيػة نشػر ,بػدكف سػنة
نشر.

 -22عبػػد المطمػػب عبػػد الحميػػد ,لاقتصاااديات الماليااة العامااة ل ,الػػدار الجامعيػػة ,اإلسػػكندرية,
مصر.2335 ,

 -22عبد الممؾ منيس ل ميزانية الدولة والسياسة الماليةل ,مكتبة األنجمك ,القاىرة ,بدكف سنة
نشر.

 -23عبد اليادم مقبؿ ,لالمالية العامة ل ,ط ,4دار النيضة العربية ,مصر.2324 ,

 -24عصاـ الديف محمد متكلي ك آدـ محمد اليادم ل المحاسبة الحكومياة والقومياةل  ,ط,2
غير محدد الناشر.2332 ,

 -25عمػي محمػػد منصػػكر ,لمبااادئ اإلدارة – أسااس ومفاااىيمل ,ط ,2مجمكعػػة النيػػؿ لمطباعػػة
كالنشر كالتكزيع ,جميكرية مصر العربية.2999 ,

 -26فريد مطير ,ل المحاسبة الحكوميةل  ,مكتبة آفاؽ ,فمسطيف.2324 ,

 -27ماجد صبيح كآخركف لاالقتصاد الفمساطينيل  ,جامعػة القػدس المفتكحػة ,عمػاف ,األردف,
.2338

 -28المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف ,ل دليل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
ل مف إصدارات المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف.2327 ,
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 -29محمػ ػػد إب ػ ػراىيـ الجػ ػػاؾ ,لالمحاساااابة الحكوميااااة والقوميااااةل ,ط ,2مطبعػ ػػة جػ ػػي تػ ػػاكف,
الخرطكـ.2337 ,

 -33محمد بيجت كشؾ ,لمبادئ اإلحصاء واستخداماتيا في مجااالت الخدماة االجتماعياةل,
دار الطباعة الحرة ,اإلسكندرية.مصر.2996,

 -32محمػػد الصػػيرفي ل اإلدارة االلكترونيااةل  ,دار الفكػػر الجػػامعي ,جميكريػػة مصػػر العربيػػة,
بدكف سنة نشر.

 -32محم ػ ػػد جمػ ػ ػػاؿ ىبللػػ ػػي" ,المحاساااااابة الحكوميااااااةل ,دار ص ػ ػػفاء لمنشػ ػ ػػر ,ط  ,2عمػػ ػػاف,
األردف.2332,

 -33محمػػد سػػالـ برىػػاف ,ل أنظمااة المعمومااات اإلداريااةل  ,منشػػكرات جامعػػة القػػدس المفتكحػػة,
 ,2995القوائم المالية المفاىيم والتحميل ,بدكف ناشر ,بدكف سنة نشر.

 -34محمد شاكر عصػفكر ,ل أصول الموازناة العاماةل  ,ط  , 5دار المسػيرة لمنشػر كالتكزيػع,
عماف .2323 ,

 -35محمد ىبللي ,لالمحاسبة الحكوميةل ,الطبعة األكلى ,دار صفاء لمنشر كالتكزيع ,عماف,
األردف .2332

 -36يسرم أبك العبل كآخركف ,لالمالية العامة والتشاريع الضاريبيل ,جامعػة بنيػا ,دار العمػكـ
-37

لمنشر ,مصر.2333 ,

عػػالـ المحاسػػبة ,لاألركااان الرئيسااية لمنظااام المحاساابي الحكااوميل ,بػػدكف اسػػـ ناشػػر,
 ,2323مستخرج مف:
http://3alm-al-mohasba.blogspot.com/2013/04/blogpost_2128.html.

ب -الدوريات والمجالت العممية:
 -2إبراىيـ محمد عمػي كصػالح الجػزراكم كسػمماف عبػد اليػادم ,لمعػايير المحاسػبة الحككميػة
الدكلي ػػة كأىميتي ػػا ف ػػي تط ػػكير النظ ػػاـ المحاس ػػبي الحك ػػكمي ف ػػي العػػراؽل,

مجمة المثنى لمعموم اإلدارية واالقتصادية ,مجمد ,2عدد.2322 ,3

 -2أحمػػد بسػػيكني محمػػد شػػحاتة ,لمػػدخؿ مقتػػرح لتكييػػؼ معػػايير التقريػػر المػػالي الدكليػػة كفقػػا
لمقكمػػات بيسػػة التقريػػر المػػالي فػػي الػػدكؿ العربيػػةل ,مجماااة كمياااة التجاااارة

لمبحاااوث العممياااة ,العػػدد األكؿ ,المجمػػد ( ,)53كميػػة التجػػارة  ,جامعػػة
اإلسكندرية ,جميكرية مصر العربية ,يناير .2323
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 -3أحمػػد حممػػي جمعػػة ,لتػػأثير مجمػػس معػػايير محاسػػبة القطػػاع العػػاـ الػػدكلي عمػػى تحسػػيف

شػػفافية كنكعيػػة التقػػارير الماليػػة فػػي القطػػاع العػػاـ عمػػى نطػػاؽ عػػالمي –

دراسة تحميمية مقارنةل ,مجمة المحاسبة واإلدارة والتامين ,كمية التجارة ,
جامعػػػة القػ ػػاىرة ,العػ ػػدد الثػ ػػامف كالس ػػبعكف ,السػ ػػنة الخمسػ ػػكف ,جميكريػ ػػة

مصر العربية.2322 ,

 -4أحمػػد زكريػػا زكػػي ,لنحػػك مػػدخؿ مقتػػرح لتنظػػيـ كترشػػيد اإلفصػػاح عػػف التقػػارير الماليػػة عبػػر
اإلنترنػػتل  ,المجماااة العممياااة التجاااارة والتمويااال ,جامعػػة طنطػػا ,المجمػػد
الثاني ,العدد األكؿ.2338 ,

 -5أحمػػد كجيػػو الػػدباغ ,كانصػػاؼ محمػػكد دالؿ باشػػي لدكر اإلفصػػاح اإللكتركنػػي فػػي تحقيػػؽ
السػػكؽ المػػالي الكفػػؤ :سػػكؽ األسػػيـ السػػعكدم أنمكذجػػال ,مجمااة تنميااة

الرافدين ,مجمد  ,35ممحؽ  ,223العراؽ ,2323,مسترجع مف:

http://search.mandumah.com/Record/625447.
 -6أكػػرـ يكسػػؼ النجػػداكم ,لالرقابػػة عمػػى أنظمػػة التشػػغيؿ االلكتركنيػػة المطبقػػة فػػي الحككمػػة
االلكتركنيػػة األردنيػػةل ,المجمااة العمميااة لالقتصاااد واإلدارة ,العػػدد الثػػاني,

المجم ػػد الثال ػػث ,جامع ػػة ع ػػيف ش ػػمس ,جميكري ػػة مص ػػر العربي ػػة ,ابري ػػؿ
.2322

 -7آمػػاؿ محمػػد عػػكض لتحميػػؿ أثػػر اإلفصػػاح اإللكتركنػػي لمتقػػارير الماليػػة باسػػتخداـ األجي ػزة
الذكيػػة عمػػى ق ػ اررات المسػػتثمريف فػػي البكرصػػة المص ػريةل  ,مجمااة الفكاار

المحاساابي  -مصػر ,مجمػػد  27عػػدد خػػاص  ,2323 ,مسػترجع مػػف
http://search.mandumah.com/Record/474275
 -8أمػػيف السػػيد أحمػػد لطفػػي ,لالتقريػػر عػػف مصػػداقية كأمػػف الػػنظـل  ,مجمااة الدراسااات الماليااة
والتجارية ,كمية تجارة بني سكيؼ ,جامعة القاىرة ,السػنة العاشػرة ,العػدد

الثالث ,ديسمبر  ,2333كممة رسيس التحرير.

 -9أميف السيد أحمد لطفي ,لمراجعة وتادقيق نظام المعمومااتل ,الػدار الجامعيػة ,اإلسػكندرية,
جميكرية مصر العربية.2335 ,

 -23تكفيؽ عبد المحسف الخياؿ ,لالعكامؿ المؤثرة فػي نشػر التقػارير الماليػة لمشػركات المسػاىمة
الس ػػعكدية عب ػػر اإلنترن ػػت د ارس ػػة تطبيقي ػػة ,مجمااااة جامعاااة الممااااك عبااااد

العزيز :االقتصاد كاإلدارة ,ـ ,23ع ,2السعكدية.2339 ,
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 -22جعفػػر معػػركؼ ص ػكالحة كآخػػركف ,لتحػػديث طػػرؽ الرقابػػة الحككميػػة العميػػا كفقػػا لمتطمبػػات
الخصخصػػةل ,د ارس ػػة تطبيقي ػػة ف ػػي األردف  ,مجماااة كمياااة بغاااداد لمعماااوم
االقتصادية الجامعة ,ع  , 36بغداد.2323 ,

 -22جميمة عيداف الذىبي ,لأثر المكازنة عمى أسػاس األنشػطة فػي تنفيػذ اسػتراتيجيات التنافسػيةل
– دراسة تطبيقية في الشركات العامة لمصناعات الكيرباسية ,مجمة كمياة

االدارة واالقتصاد ,اصدار ,25جامعة بغداد ,العراؽ.2339 ,

 -23حسف عبد الكريـ سمكـ كمحمد خالد الميايني لالمكازنة العامة لمدكلة بيف اإلعداد كالتنفيذ

كالرقاب ػػةل  ,د ارس ػػة ميداني ػػة لممكازن ػػة العراقي ػػة  ,مجم ػػة اإلدارة كاالقتص ػػاد,

كمية اإلدارة كاالقتصاد ,الجامعة المستنصرية ,العراؽ ,ع ,2337 ,64
مسترجع مف:
http://search.mandumah.com/Record/420933
 -24حسػػف عمػػي محمػػد سػػكيمـ ,لمػػدل الحاجػػة لتطػػكير أسػػاليب تقيػػيـ فعاليػػة اإلنفػػاؽ الحكػػكميل,
مجمااة البحااوث التجاريااة ,العػػدد األكؿ ,المجمػػد السػػابع كالعشػػركف ,كميػػة

التجارة ,جامعة الزقازيؽ ,جميكرية مصر العربية ,يناير .2335

 -25حسيف ىػادم عنيػزة كأحمػد مػاىر محمػد عمػي ,لدكر المعػايير المحاسػبية الحككميػة الدكليػة

فػػي الحػػد مػػف الفسػػاد اإلدارم كالمػػاليل مجماااة مركاااز دراساااات الكوفاااة,
 ,ISSN19937016مجمد  ,2عدد  , ,32العراؽ.2324 ,

 -26خالػػد زكريػػا أمػػيف ,لالبلمركزيػػة الماليػػة كمػػدخؿ لمتنميػػة فػػي مصػػر :المتطمبػػات كاشػػكاليات
التطبيػ ػػؽل مجمااااة النيضااااة ,كميػػػة االقتصػ ػػاد كالعم ػػكـ السياس ػػية ,المجمػ ػػد

السابع ,العدد األكؿ ,جميكرية مصر العربية ,يناير .2336
 -27ريبػػاز محمػػد حسػػيف محمػػد ,لاالفصػػاح اإللكتركنػػي فػػي الق ػكاسـ الماليػػة كدكره فػػي الحػػد مػػف
ع ػػدـ تماث ػػؿ المعمكم ػػات المحاس ػػبية ,د ارس ػػة اس ػػتطبلعية نراء عين ػػة م ػػف

المسػتثمريف كالمحممػيف المػالييف فػي سػكؽ العػراؽ لػؤلكراؽ الماليػةل ,مجماة
تكريات لمعماوم االدارياة واالقتصاادية ISSN: 18131719 ،المجمػد2 :

االصدار ,37 :جامعة تكريت ,العراؽ.2327 ,
 -28السػػت فاطمػػة عبػػد الج ػكاد ,لأثػػر تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة كاألمػػكر
الماليػةل ,منشااورات الييئااة العامااة لمضارائب العراقيااة ,2323 ,مسػػترجع
مف:
http://tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=15.
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 -29سػػعكد جايػػد مشػػككر ,حيػػدر عبػػاس عبػػد العطػػار ,لنظػػاـ مكازنػػة األسػػاس الصػػفرم كدكره
الفاع ػػؿ ف ػػي اختي ػػار الب ػػديؿ األفض ػػؿ لترش ػػيد االنف ػػاؽ الحك ػػكمي -د ارس ػػة
تطبيقيػػة فػػي بمديػػة مدينػػة السػػماكةل ,مجمااة المحاسااب لمعمااوم المحاساابية

والتدقيقياااااااة ,مجم ػ ػ ػػد  ,23ع ػ ػ ػػدد  ,46ك ػ ػ ػػانكف األكؿ ديس ػ ػ ػػمبر ,2326
ص.62

 -23شػحاتة ,أحمػػد بسػػيكني محمػػد ,لمػػدخؿ مقتػػرح لتكييػػؼ معػػايير التقريػػر المػػالي الدكليػػة كفقػػا
لمقكمػػات بيسػػة التقريػػر المػػالي فػػي الػػدكؿ العربيػػةل ,مجماااة كمياااة التجاااارة

لمبحاااوث العممياااة ,العػػدد األكؿ ,المجمػػد ( ,)53كميػػة التجػػارة  ,جامعػػة
اإلسكندرية ,جميكرية مصر العربية ,يناير .2323
 -22صػ ػػالح حامػ ػػد محمػ ػػد عمػ ػػي ,ل تحػ ػػديات النظػ ػػاـ الحكػ ػػكمي لمشػ ػػركع الحككمػ ػػة اإللكتركنيػ ػػة
بالسػػكداف – د ارسػػة ميدانيػػةل ,مجمااة البحااوث التجاريااة المعاصاارة ,العػػدد

األكؿ  ,المجم ػ ػػد الس ػ ػػابع كالعش ػ ػػركف  ,كمي ػ ػػة التج ػ ػػارة .جامع ػ ػػة س ػ ػػكىاج,
جميكرية مصر العربية.2323 ,

 -22صػ ػػداـ محمػ ػػد كحسػ ػػيف محمػ ػػكد عمػ ػػي إب ػ ػراىيـ ,لالمحاسػ ػػبة كمكاكبػ ػػة التطػ ػػكر االقتصػ ػػادم

كالتكنكل ػػكجي – سمساااامة االتجاىااااات الحديثااااة فااااي المحاساااابةل  ,ط,2

بغداد ,العراؽ.2322 ,
 -23صػػبلح كىيػػب عبػػد الغنػػي ,لعجػػز المكازنػػة العامػػة فػػي مصػػر (األسػػباب كطػػرؽ العػػبلج)
خ ػ ػػبلؿ الفت ػ ػ ػرة ()2335/2334 – 2993/2989ل  ,مجمااااااة البحااااااوث

التجارية المعاصرة ,مجمػد  ,23عػدد  ,2كميػة التجػارة  ,جامعػة سػكىاج,
جميكرية مصر العربية ,ديسمبر .2336

 -24ط ػػو زكري ػػا أب ػػك كريش ػػة ,لأث ػػر تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات عم ػػى دكر المحاس ػػبيف كفعالي ػػة نظ ػػاـ

المعمكمات المحاسبي تدعيـ أـ تيديد تطكير أـ تبديػدل ,المجماة العممياة,

العدد السادس كالخمسكف ,كمية التجارة ,جامعة أسػيكط ,جميكريػة مصػر

العربية ,يكنيك .2324

 -25طػػو محسػػف عبػػد اهلل كسػػالـ ع ػكاد ىػػادم  ,لالتػػدقيؽ الػػداخمي لكحػػدات اإلنفػػاؽ كأث ػره عمػػى
فاعمية المكازنة االتحاديةل ,مجمة الدراسات المحاسبية والمالية ISSN:
 ,18189431المجم ػ ػػد 22 :االص ػ ػػدار 39 :الص ػ ػػفحات,225-239 :
جامعة بغداد ,جميكرية العراؽ.2327 ,
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 -26عػ ػ ػ ػ ػ ػػادؿ حسػ ػ ػ ػ ػ ػػيف ثابػ ػ ػ ػ ػ ػػت أحمػ ػ ػ ػ ػ ػػد ,ل المعػ ػ ػ ػ ػ ػػايير الدكليػ ػ ػ ػ ػ ػػة إلعػ ػ ػ ػ ػ ػػداد التقػ ػ ػ ػ ػ ػػارير الماليػ ػ ػ ػ ػ ػػة
 IFRSكلغ ػ ػ ػ ػػة تق ػ ػ ػ ػػارير األعم ػ ػ ػ ػػاؿ المكس ػ ػ ػ ػػعة  XBRLكاألث ػ ػ ػ ػػر عم ػ ػ ػ ػػى
اإلفص ػػاح كالشػػػفافية كق ػ ػ اررات المس ػػتثمريفل ,مجمااااة الفكاااار المحاساااابي,
مصر ,مج  27عدد خاص ,2323 ,مسترجع مف:
http://search.mandumah.com/Record/474293
 -27عاسشػػة بنػػت أحمػػد الحسػػيني ,كشػػذا بنػػت عبػػد المحسػػف الخيػػاؿ ,لأثػػر تطبيػػؽ أنظمػػة اإلدارة
االلكتركنية عمى األداء الكظيفي ,دراسة ميدانية عمى مكظفات العمادات
فػػي جامعػػة عبػػد العزيػػز بجػػدةل ,المجمااة العمميااة لقطاااع كميااات التجااارة,
-28
-29

-33

-32

-32

العدد العاشر ,جامعة األزىر ,جميكرية مصر العربية.2323 ,
عبػد الباسػػط عمػػي جاسػػـ ,لالرقابػػة عمػػى تنفيػػذ المكازنػػة العامػة فػػي التشػريع الع ارقػػيل ,مجمااة
الرافدين لمحقوق ,المجمد  ,22العدد , 46,العراؽ.2323 ,
عبػػد الجػػابر طػػو  ,لاإلفصػػاح المحاسػػبي كدكره فػػي تنشػػيط أس ػكاؽ المػػاؿ العربيػػةل ,مجماااة
مركاااز صاااالح عباااد اهلل كامااال لالقتصااااد اإلساااالمي – جامع ػػة األزى ػػر,
مصر ,مج  ,3ع  2999,9مسترجع مف:
http://search.mandumah.com/Record/61342.
عبػػد الػػرحيـ خميػػؿ ,لدكر السياسػػات العامػػة فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة اإلداري ػة  :مػػدخؿ
تطػػكير الخػػدمات الحككميػػةل ,المجمااة العمميااة ,العػػدد الثالػػث كالخمسػػكف,
كمية التجارة ,جامعة أسيكط ,جميكرية مصر العربية ,ديسمبر .2322
عبد الغنػي ,صػبلح كىيػب : ,لعجػز المكازنػة العامػة فػي مصػر (األسػباب كطػرؽ العػبلج)
خ ػ ػػبلؿ الفت ػ ػ ػرة ()2335/2334 – 2993/2989ل  ,مجمااااااة البحااااااوث
التجارية المعاصرة ,مجمػد  ,23عػدد  ,2كميػة التجػارة  ,جامعػة سػكىاج,
جميكرية مصر العربية ,ديسمبر .2336
عبد البله فراج عبد الرحيـ ليثي كأحمد أشرؼ عبد الحميد ,ل تطكير نماذج التقارير المالية
ألغػ ػراض المتابع ػػة كتق ػػكيـ األداء ف ػػي ظ ػػؿ البلمركزي ػػة المالي ػػة ف ػػي إدارة
الكحػػدات الحككميػػةل  ,المجمااة العمميااة ،كميااة التجااارة ،جامعااة أساايوط,
العدد الثالث كالخمسكف ,جميكرية مصر العربية  ,ديسمبر .2322

 -33عبد اهلل فيصؿ محمد عبلـ ,لدكر المكاطف في صنع السياسات العامة في مصر – دراسة

في األساليب كانلياتل ,المجمة العممية  ،كمية التجارة ،جامعة أسايوط,
جميكرية مصر العربية ,العدد الكاحد كالخمسكف ,ديسمبر .2322

 -34غػػازم عبػػد العزيػػز سػػميماف البيػػاتي لاإلفصػػاح المحاسػػبي فػػي ضػػكء المعػػايير المحاسػػبية

الدكلية ل مجمة جامعة كركاوك لمدراساات اإلنساانية ,العػدد ,2المجمػد ,2
جامعة كرككؾ ,العراؽ.2337 ,
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 -35كػػارـ محم ػػكد محم ػػد محمػػد ,لالتخط ػػيط الم ػػالي كالمكازنػػة العام ػػة لم ػػدكؿل  ,مجماااة التنمياااة
اإلدارية  ,مصر ,س  ,26ع  ,2336 ,223ص  ,38مسترجع مف
.http://search.mandumah.com/Record/95756

 -36كام ػػؿ العض ػػاض ,لكت ػػب كقػ ػراءات المكازن ػػة العام ػػة لمدكل ػػة :مفيكمي ػػا كأس ػػاليب إع ػػدادىا

كاتجاىاتي ػػا الحديث ػػةل ,مجمااااة المسااااتقبل العربااااي ,ع ػػدد  ,372يي ػػركت,

لبناف.2332 ,

 -37كريمة عمي كاظـ الجكىر ,لالعبلقة بيف الخصاسص النكعية لممعمكمػات المحاسػبية كقكاعػد

الحككم ػػة لمجم ػػس اإلدارة – د ارس ػػة تحميمي ػػةل ,مجمااااة اإلدارة واالقتصاااااد,
السنة الرابعة كالثبلثكف ,ع  ,93العراؽ.2322 ,

 -38لطيػػؼ قيطػػيـ زيػػكد كنغػػـ أحمػػد ف ػكاد حسػػاف مكيػػة لدكر اإلفصػػاح المحاسػػبي فػػي س ػػكؽ
األكراؽ الماليػ ػػة فػ ػػي ترشػ ػػيد ق ػ ػرار االسػ ػػتثمار ,مجمااااة جامعااااة تشاااارين

لمدراساااات والبحاااوث العممياااة  -سمس ػػمة العم ػػكـ االقتص ػػادية كالقانكني ػػة
المجمد ( )29العدد ,2سكريا.2337 ,

 -39ماجد الياجرم ,لكاقع تطبيؽ معايير امف المعمكمات فػي القطػاع الحكػكمي بدكلػة الككيػت
ل مجمة كمياة التجاارة لمبحاوث العممياة ,العػدد الثػاني ,المجمػد الخمسػكف,
كميػ ػػة التجػ ػػارة  ,جامعػ ػػة اإلسػ ػػكندرية ,جميكريػ ػػة مصػ ػػر العربيػ ػػة ,يكليػ ػػك

.2323

 -43محجػػكب عبػػد اهلل حامػػد ,لنحػػك التحػػكؿ لمحككمػػة االلكتركنيػػة كأثػػره عمػػى نظػػاـ المحاسػػبة
االلكتركنيةل ,المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية ,كمية التجػارة,
جامعة حمكاف  ,ع  , 2ج .2322 ,2

 -42محم ػ ػػد زي ػ ػػداف إبػ ػ ػراىيـ كال ػ ػػي كمحم ػ ػػد س ػ ػػامي محم ػ ػػد ,عم ػ ػػي ل دكر اإلفص ػ ػػاح المحاس ػ ػػبي
اإللكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تخفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيض المخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركؼ
عػػ ػ ػ ػػدـ التأكػػ ػ ػ ػػد ألغ ػ ػ ػ ػ ػراض اتخػػ ػ ػ ػػاذ الق ػ ػ ػ ػ ػ اررات االسػ ػ ػ ػ ػػتثمارية ل ,مجمااااااااااة

الفكار المحاسابي  ,مصػر ,مػج  27عػدد خػاص ,2323 ,مسػترجع
مف http://search.mandumah.com/Record/474282

 -42محمػػد عمػػي العمػػرم ,لمظػػاىر الثػػكرة الرقمي ػة كنتاسجيػػال ,مجمااة  ,Aclamonlineع,26
السنة الرابعة ,نكفمبر– ديسمبر .2335

 -43محمد فاضؿ نعمة الياسرم" ,البلمركزية المالية كمدل إمكانيػة تطبيقيػا فػي العػراؽ فػي ظػؿ

تخصيصػػات المكازنػػة العامػػة لمدكلػػةل ,مجمااة كميااة االدارة واالقتصاااد

لمدراساااات االقتصاااادية ،المجماااد 968 :االصااادار ,94 :جامعػػة بابػػؿ,
جميكرية العراؽ.2327 ,
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 -44محمد نجيب زكي حمد ,لد ارسػة تحميميػة لتػأثير منظكمػة الحككمػة االلكتركنيػة عمػى تطػكير
نظػ ػػاـ المعمكم ػ ػػات المحاس ػ ػػبية الحككمي ػ ػػةل المجماااااة العممياااااة لالقتصااااااد

والتجارة ,كمية التجارة بجامعة عيف شمس ,ع .2334 ,2

 -45محمػػد ياسػػيف الرحاحمػػة ,لدكر قػػانكف ديػكاف المحاسػػبة فػػي المحافظػػة عمػػى المػػاؿ العػػاـ فػػي
المممك ػػة األردني ػػة الياش ػػمية ف ػػي ظ ػػؿ المتغيػ ػرات المعاصػ ػرة ل  ,المجمااااة
األردنية في إدارة األعمال  ,المجمد  ,2عدد  ,2عماف .2336 ,

 -46مدثر طو أبك الخير ,لأثر المحاسبة الدكليػة كالعكامػؿ النظاميػة عمػى جػكدة التقػارير الماليػة
 :د ارس ػػة ميداني ػػة ع ػػف تطبي ػػؽ معي ػػار االنخف ػػاض ف ػػي قيم ػػة األص ػػكؿل,

المجمااة العمميااة التجااارة والتموياال ,كميػػة التجػػارة بجامعػػة طنطػػا ,ع ,2
.2337

 -47مصػػطفى التيػػامي مصػػطفى ,لالموازنااة العامااة لمدولااة بااين الشاافافية والرقابااةل  ,التنميػػة
اإلداريػ ػ ػػة  ,مصػ ػ ػػر ,س  ,28ع  ,2322 , 232مسػ ػ ػػترجع مػ ػ ػػف
.http://search.mandumah.com/Record/117408

 -48منى أحمد عصاـ ماىر ,كىيسة التحرير لإطػار مقتػرح لػنظـ المعمكمػات فػي مجػاؿ تخطػيط
كرقاب ػػة المكازن ػػة العام ػػة لمدكل ػػة باس ػػتخداـ ش ػػبكات المعمكم ػػاتل ,المجماااة

المصرية لمدراسات التجارية  -مصر ,مج  ,33ع .2,2336

 -49منى حيدر عبد الجبار الطاسي ,لمتطمبات اإلفصاح كالشفافية في أعماؿ المنظمات العامة
ل ,مجمااة المحاسااب ،مجمااد  ،93عاادد ISSN 2415-4849 ،46

مجمة فصمية عممية محكمة صادرة عن نقابة المحاسبين والمادققين –

المركز العام ,جميكرية العراؽ ,ديسمبر .2326,

 -53نػػاجي شػػايب الركػػابي ,لالمكازنػػة التعاقديػػة أداة لمتنميػػة فػػي ظػػؿ نػػدرة الم ػكارد االقتصػػاديةل
مجمة كمية بغداد لمعماوم االقتصاادية الجامعاة ,العػدد الثػاني كالخمسػكف,
بغداد ,العراؽ.2327 ,

 -52نػػاظـ حسػػف رشػػيد ,لدكر م ارقػػب الحسػػابات فػػي إضػػفاء الثقػػة بالبيانػػات المحاسػػبية المنشػػكرة

عمػى االنترنػت فػي بيسػة التجػارة اإللكتركنيػةل مجماة تكريات لمعماوم اإلدارة

واالقتصادية  ,المجمد  ,7العدد  , 23جامعة تكريت ,العراؽ.2322,

 -52نبيؿ عمي كنادية حجازم" ,الفجوة الرقمية :رؤية عربية لمجتمع المعرفة" ,عالـ المعرفػة,
الككيت.2335 ,
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 -53نجـ عبد عميكم ,لدراسة كتحميؿ ىيكؿ المكازنة العامة لدكلة العػراؽ مػف 2337-2333ل,

مجماة الغااري لمعمااوم االقتصااادية واإلداريااة ,المجمػد 2 :اإلصػػدار, 23 :

جامعة الككفة ,العراؽ.2339 ,
 -54نشػ ػػكل أحم ػ ػد الجنػ ػػدم ,لأثػ ػػر االسػ ػػتثمار فػ ػػي التػ ػػدريب اإللكتركنػ ػػي عمػ ػػى تكػ ػػاليؼ الجػ ػػكدة
الشػاممةل ,المجمااة العمميااة لقطاااع كميااات التجااارة ،جامعااة األزىاار ,العػػدد
الثامف ,جميكرية مصر العربية ,يناير.2322,

 -55نصػػر طػػو أحمػػد عرفػػة كمجػػدم مميجػػي عبػػد الحكػػيـ مميجػػي ,لاإلفصػػاح المػػالي مػػف خػػبلؿ
اإلنترنت كجية نظر المستخدميف في البيسة المصػرية  -د ارسػة ميدانيػةل,
مجماااة كمياااة التجاااارة  ،جامعاااة اإلساااكندرية  ,ع , 2ـ  , 52جميكري ػػة

مصر العربية.2324 ,
 -56نعم ػ ػ ػػاف ص ػ ػ ػػبلح ال ػ ػ ػػديف محم ػ ػ ػػد ع ػ ػ ػػامر ,ل تقي ػ ػ ػػيـ م ػ ػ ػػدل فاعمي ػ ػ ػػة اإلفص ػ ػ ػػاح المحاس ػ ػ ػػبي
اإللكتركنػػي :د ارسػػة اختباريػػو ,مجمااة البحااوث التجاريااة ,كميػػة التجػػارة,

جامع ػ ػ ػ ػ ػػة الزق ػ ػ ػ ػ ػػازيؽ ,مص ػ ػ ػ ػ ػػر ,م ػ ػ ػ ػ ػػج  ,28ع  ,2336, ,2مس ػ ػ ػ ػ ػػترجع

مفhttp://search.mandumah.com/Record/151325.

 -57ىيثـ محمد البسيكني ,لاإلفصػاح السػردم كأحػد أدكات التقػارير المتكاممػة كأثػره عمػى جػكدة
المعمكمػػات المحاسػػبية  -د ارسػػة نظريػػة تحميميػػةل ,مجمااة البحااوث الماليااة
والتجارية ,العدد الثالث ,مصر.2324 ,

 -58يػػكنس حسػػف عقػػؿ ,لنمػػكذج مقتػػرح لممحاسػػبة عػػف اتفاقيػػات المشػػاركة بػػيف القطػػاعيف العػػاـ
كالخػػاص ألغ ػراض إعػػداد التقػػارير الماليػػة لشػػركات البنيػػة األساسػػية فػػي

مص ػػر  -د ارس ػػة اختباري ػػةل مجمااااة المحاساااابة واإلدارة والتااااامين ,الع ػػدد
السػ ػػادس كالسػػػبعكف ,السػػػنة التاسػ ػػعة كاألربع ػػكف ,كميػػػة التج ػػارة ,جامعػػػة

ت -مصادر أخر :

القاىرة.2323 ,

 -2إبػراىيـ طػػو عبػػد الكىػػاب ,ل تطػػكير دكر كأداء الم ارجػػع الخػػارجي لتأكيػػد الثقػػة فػػي المعمكمػػات

المتبادلػ ػػة كالتقػ ػػارير الماليػ ػػة المنشػ ػػكرة عمػ ػػى شػ ػػبكة المعمكمػ ػػات العالميػ ػػةل

,الماؤتمر العمماي الراباع – الرياادة واإلباداع ،اساتراتيجيات األعماال فاي
مواجيااة العولمااة -كميااة العمااوم اإلداريااة و الماليااة ،جامعااة فيالدلفيااا ،

عمان األردن 06-05 ،مارس .9775
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 -2االسػ ػ ػ ػ ػػتبلؼ مػ ػ ػ ػ ػػف أجػ ػ ػ ػ ػػؿ الن ازىػ ػ ػ ػ ػػة كالمسػ ػ ػ ػ ػػاءلة أمػ ػ ػ ػ ػػاف ,2324 ,نش ػ ػ ػ ػ ػرة مسػ ػ ػ ػ ػػترجعة مػ ػ ػ ػ ػػف:
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=727218
 -3األمـ المتحػدة لمؤتمر األمم المتحدة حاول التجاارة والتطاويرل ,جنيػؼ  29أيمػكؿ  2تشػريف
األكؿ ,المادة الرابعة مف جدكؿ األعماؿ المؤقت.2333 ,

 -4البػاز قابيػؿ ك شػيماء ابػك المعػاطي " ,إطػار مقتػرح السػتخداـ الحكسػبة السػحابية فػي تطػكير
اإلدارة اإللكتركني ػػة لمخ ػػدمات الحككمي ػػة  -م ػػع د ارس ػػة ميداني ػػة" ،ورقاااة

عمل مقدمة لمؤتمر اإلدارة االلكترونية بالجزائر  ,جامعة باجي عنابة،

الجزائر ،اكتوبر .9704

 -5خالد جماؿ الجعػارات ,ل تطبيػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ كحػد أدنػى لضػبط المػاؿ
العاـ " ،ورقة عمل مقدمة فاي الممتقاى الادولي حاول دور معاايير المحاسابة

الدوليااااة ( )IPSAS- IFRS - IASفااااي تفعياااال أداء المؤسسااااات
والحكومات -اتجاىات النظام المالي الجزائاري الماالي والعماومي عماى ضاوء

التجارب الدولية ,المنعقد بجامعة ورفمة يومي  94095نوفمبر .9704

 -6زكري ػػا محم ػػد الص ػػادؽ كابػ ػراىيـ الس ػػيد عبي ػػد,ل قي ػػاس ش ػػفافية اإلفص ػػاح ف ػػي التق ػػارير المالي ػػة
المنشكرة دراسة ميدانية عمى الشركات المتداكلة في سكؽ األكراؽ الماليػة

المص ػريةل ,مااؤتمر االتجاىااات الحديثااة لممحاساابة والمراجعااة فااي ظاال
التغيااارات االقتصاااادية والتكنولوجياااة( .الماااؤتمر السااانوي الراباااع لقسااام

المحاسبة – كمية التجارة .جامعة القاىرة.2337 )،

 -7زيػػاد ىاشػػـ السػػقا كآخػػركف لالػػدكر المحاسػػبي فػػي تقميػػؿ مخػػاطر النشػػر اإللكتركنػػي لمتقػػارير
كالقكاسـ المالية " ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العممي السانوي الادولي

الخااامس ,كميااة االقتصاااد والعمااوم اإلداريااة ،جامعااة الزيتونااة األردنيااة،
 98-96نيسان .9775

 -8سػمير الريشػػاني ,لمحاضػرة بعنػكاف مقدمػػة فػػي معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةل ,جمعيػػة المحاسػػبيف

القانكنيف في سكريا  , 2322-32-39 ,ص ,3مسترجع مف:
http://www.asca.sy/download/PDF/Seminars/Lecture
2011-1-9.pdf
 -9ش ػريؼ تكفيػػؽ محمػػد ,لمػػدل الحاجػػة لتنظػػيـ التكزيػػع اإللكتركنػػي لمعمكمػػات تقػػارير األعمػػاؿ
بالتطبيؽ عمى القطاع المصرفي كأساليب التنفيذ كالمحاسبة عف عمميات

التجػػارة اإللكتركنيػػة ,مااؤتمر التجااارة اإللكترونيااة – اآلفاااق والتحااديات،
كمية التجارة ،جامعة اإلسكندرية 97 – 95 ،يوليو .9779
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 -23صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالح العبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدم ,لاإلفصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح اإللكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كأث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػره فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ترشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيد ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اررات
االسػػتثمار فػػي سػػكؽ مسػػقط لػػؤلكراؽ الماليػػةل ,منشااورات سااوق مسااقط

لااااااااااااااااااااوراق المالياااااااااااااااااااة ,2338 ,عب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي:
.http://www.msmlearning.gov.om

 -22صػػحيفة الغػػد األردنيػػة ,لالماليااة تطمااق مشااروع تطبيااق معااايير المحاساابة الدوليااة فااي
القطاع العام" خبر منشكر بتاريخ .2325/33/35

 -22فاطمػػة صػػقر الرشػػكد ،لضػػركرات الشػػفافية كاالفصػػاح المػػالي ل  ,مقالػػة منشػػكرة فػػي مجمااة
القاابس االلكترونااي ,عػػدد  22فب اريػػر ,الككيػػت ,2328 ,لبلطػػبلع عمػػى
كامؿ المقاؿ .http://alqabas.com/504572

 -23قػػانكف المكازنػػة العامػػة المصػػرم رقػػـ ( )53لسػػنة  2973كتعديبلتػػو ال ػكاردة بػػالقكانيف رقػػـ
( )22لسنة  2979ك( )234لسنة  2983ك( )87لسنة .2335

 -24محمػػد محمػػكد عبػػد المجيػػد ,لإعػػداد معػػايير المحاسػػبة ىػػؿ يػػتـ عمػػى أسػػاس القكاعػػد أـ مػػف
األفضػػؿ أف يكػػكف عمػػى أسػػاس المبػػادئل مجمػػة الفكػػر المحاسػػبي ,كميػػة

التجػػارة ,جامعػػة عػػيف شػػمس ,ج,2عػػدد خػػاص بمناسػػبة انعقػػاد المااؤتمر
العممي السنوي لقسام المحاسابة بعناوان دور المحاسابة والمراجعاة فاي

إدارة المخاطر المعاصرة.9704 ,

 -25مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطفى الب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرارم ,رسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس مجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاب األردنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ,مجماااااااااااااااة الااااااااااااااارأي

األردنيااااااة ,مقالػ ػ ػػة بعن ػ ػ ػكاف لأىميػػ ػػة تحميػ ػ ػػؿ الحس ػ ػػاب الخت ػ ػػامي لمعرفػ ػ ػػة
اإليػ ػ ػ ػ ػ ػرادات كالنفق ػ ػ ػ ػ ػػاتل بت ػ ػ ػ ػ ػػاريخ .2325/34/36مس ػ ػ ػ ػ ػػترجع م ػ ػ ػ ػ ػػف :
.http://www.alrai.com/article/707702.html

 -26ناديف الحسف ,لمقالة بعنكاف  :استجابة منيا لتكجو الحككمات العربية المتزايد نحك اعتماد
نظاـ المحاسبة الدكلي( )IPSASديمكيت تنشػر أكؿ دليػؿ بالعربيػة حػكؿ

معػ ػػايير المحاسػ ػػبة الدكليػ ػػة فػ ػػي القطػ ػػاع العػ ػػاـل شااااركة ديموياااات تااااوش

توىماتسااااااااااااو المحاااااااااااادودة لخاااااااااااادمات المحاساااااااااااابة والتاااااااااااادقيق,
 ,2326 , www.deloitte.com/aboutلبلطبلع عمى المقالة:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Do
_cuments/About-Deloitte/pressreleases/dme_pr
deloitte_releases-first-arabic-summary-of-IPSASstandards-AR.pdf
 -27الكقاسع الفمسطينية ,قانكف المكازنة العامة رقـ ( )7لسنة .2998
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 لالمحاس ػػبة الحككمي ػػة المتقدم ػػة كآلي ػػات الت ػػدقيؽ ف ػػي, ي ػػكرك ماتي ػػؾ لمت ػػدريب كاالستش ػػارات-28
, دبػػي,القطػػاع العػػاـل مػػادة دكرة تدريبيػػة منشػػكرة عبػػر الصػػفحة الرسػػمية

:  مسػػترجع مػػف خػػبلؿ ال ػرابط التػػالي,2328,االمػػارات العربيػػة المتحػػدة
www.euromatech.ae
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لائًح االستمظاء

جامعة قناة السويس
كلية التجارة
قسم المحاسبة والمراجعة
األستار انفاػم  .............................................. ................زفهه اهلل

ذؽٞح ؽٞثح ٗتاد ,,,
أتشرؼ ب حاطتكـ عمما بػأنني أقػكـ ب عػداد بحػث بعنػكاف لقيااس أثار اإلفصااح الماالي اإللكتروناي
وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عمى تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة

لمدولااة  -دراسااة ميدانيااة" كذلػػؾ اسػػتكماالن لمتطمبػػات الحصػػكؿ عمػػى درجػػة دكتػػكراه الفمسػػفة فػػي
المحاسبة.

كنظػ انر لخبػرتكـ العمميػػة الكاسػػعة فػػي ىػػذا المجػػاؿ تشػرفني مسػػاىمتكـ فػػي ىػػذه البحػػث ب بػػداء آراسكػػـ
كمقترحاتكـ مف خبلؿ قيامكـ باستيفاء بيانات قاسمة االستقصاء المرفقة متكسما فػيكـ ركح التعػاكف

كتشجيع البحث العممي.

كاف مساىمتكـ االيجابيػة كالفعالػة سػكؼ تمقػى كػؿ االحتػراـ كالتقػدير لمػا تمثمػو مػف قيمػة عاليػة فػي

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.

امساً ىنٌ ؼعِ ذااّٗنٌ
الباحث

إشراف

محمد سالم أبو يوسف

األستاذ الدكتور

الدكتور

سامي معروف عبدالرحيم

محمد إبراهيم أبو العال

أستاذ المحاسبة الخاصة

مدرس المحاسبة والمراجعة

كمية التجارة  -جامعة قناة السويس

كمية التجارة  -جامعة قناة السويس
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أوال :انثُاَاخ انشخظُح:
الفئة:

المؤىل العممي:

 مدير فما فكؽ في ك ازرة المالية.

 مراقب مالي في الك ازرات.

 مدقؽ داخمي في ك ازرة المالية.

 مفتش بديكاف الرقابة االدارية كالمالية.

 بكالكريكس.

 ماجستير.

 دكتكراه.
سنوات الخبرة:

 أقؿ مف  5سنكات.

 مف  5إلى  23سنكات.

 فكؽ 23إلى 25سنة.

 أكثر مف  25سنة.

ً
ثاَُا :فروع انثسث وأهى ادلظطهس اخ ادلستخذيح يف لائًح االستمظاء:
 .0الفرض الرئيس:

"ال يوجد أثر ذو داللة إحصاائية عناد مساتو داللاة ( )α≤ 7.75لإلفصااح الماالي اإللكتروناي
وفااق معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام  IPSASsعمااى تخطاايط ورقابااة اسااتخدامات

الموازنة العامة لمدولة".
 .9الفروض الفرعية:

 ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية لعػػرض القااوائم المالياااة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبةالدكلي ػػة ف ػػي القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsعب ػػر اإلنترن ػػت عم ػػى تخط ػػيط كرقاب ػػة اس ػػتخدامات
المكازنة العامة لمدكلة.

 ال يكجد أثر ذك داللة إحصاسية لعرض المعمومات المالية حول القطاع العام المعدة كفؽمعايير المحاسبة الدكلية في القطاع العػاـ  IPSASsعبػر اإلنترنػت عمػى تخطػيط كرقابػة

استخدامات المكازنة العامة.

 ال يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػاسية لعػػرض معمومااات الموازنااة العامااة المعػػدة كفػػؽ معػػاييرالمحاسػ ػػبة الدكليػ ػػة فػ ػػي القطػ ػػاع العػ ػػاـ  IPSASsعبػ ػػر اإلنترنػ ػػت عمػ ػػى تخطػ ػػيط كرقابػ ػػة
استخدامات المكازنة العامة.
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 .3أىم المصطمحات المستخدمة:
يشير مصطمح القطاع العاـ كفؽ معايير المحاسبة الدكلية في
القط ػػاع الع ػػاـ  IPSASsإل ػػى الحككم ػػات الكطني ػػة كاإلقميمي ػػة
القطاع العام

مث ػ ػػؿ لالكالي ػ ػػة كاإلقم ػ ػػيـ كالمنطق ػ ػػةل كالحككم ػ ػػات المحمي ػ ػػة مث ػ ػػؿ
لالمدين ػ ػ ػػة كالبم ػ ػ ػػدةل كالمنشػ ػ ػ ػ ت الحككمي ػ ػ ػػة ذات العبلق ػ ػ ػػة مث ػ ػ ػػؿ
الكك ػػاالت كالمج ػػالس كال ػػك ازرات كالمج ػػاف كالمش ػػاريع الحككمي ػػة
غير اليادفة لمربح.
ى ػػي مجمكع ػػة م ػػف المع ػػايير المحاس ػػبية الدكلي ػػة الص ػػادرة ع ػػف
مجمس معايير المحاسبة الدكليػة فػي القطػاع العػاـ IPSASB
التػػابع لبلتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف  IFACليػػتـ اسػػتخداميا فػػي
إعداد البيانات الماليػة مػف قبػؿ القطاعػات العامػة غيػر اليادفػة

معايير المحاسبة الدولية في
القطاع العام IPSASs

لمربح كذلؾ في إطار عالمي.
كقد كضعت معظميا عمى أسػاس االسػتحقاؽ باالرتكػاز عمػى
المعايير الدكلية إلعداد التقػارير الماليػة  IFRSsالصػادرة عػف
مجم ػػس مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة IASB

بي ػػدؼ تحس ػػيف

نكعية التقارير الماليػة المقدمػة مػف قبػؿ القطػاع العػاـ لمكصػكؿ
إلػػى ق ػ اررات تقيػػيـ أفضػػؿ كأبمػػغ فػػي تخصػػيص الم ػكارد المقدمػػة
مف الحككمات كبالتالي زيادة الشفافية كالمكثكقية.
االفصاح المالي االلكتروني وفق
معايير المحاسبة الدولية في
القطاع العام
المستخدم العادي لمبيانات
المالية

ىػػك قيػػاـ الحككمػػة أك أم مػػف كحػػداتيا بعػػرض تقاريرىػػا الماليػػة
المع ػ ػػدة كف ػ ػػؽ مع ػ ػػايير المحاس ػ ػػبة الدكلي ػ ػػة ف ػ ػػي القط ػ ػػاع الع ػ ػػاـ
 IPSASsلممسػػتخدميف العػػادييف عبػػر شػػبكة اإلنترنػػت خػػبلؿ
الفترات الزمنية المناسبةل
يتمثػػؿ المسػػتخدـ العػػادم لمبيانػػات الماليػػة فػػي كػػؿ مسػػتخدمي
البيانػػات الماليػػة مػػف غيػػر القػػادريف عمػػى الحصػػكؿ عمييػػا مػػف
مصادرىا االصمية بصكرة مباشرة.
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ثانثا :رلاالخ االستمظاء:

فضالً ضع عالمة ( )أمام العبارة التي تعبر عن درجة موافقتك:

 .0االفصاح المالي االلكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام:

 0.0يسػػاعد االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف القاااوائم المالياااة المعػػدة كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة
الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsعمى:

يٕا 
رًبيب 

م

الفقرة

2

تحقيػػؽ االسػػتخداـ المبلسػػـ لمبيانػػات الماليػػة

2

تقػػديـ كاتاحػػة المعمكمػػات الماليػػة حػػكؿ

الحككمية في اتخاذ الق اررات اليامة.

القطػػاع العػػاـ لممسػػتخدميف العػػادييف فػػي

الكقت المناسب.
3

تسييؿ إجراءات التحميػؿ كالمقارنػة لمبيانػات

4

تسػػييؿ عمميػػات اسػػتقطاب مصػػادر تمكيػػؿ

5

تحسػػيف كفػػاءة عػػرض كنشػػر القػكاسـ الماليػػة

6

تحسػػػيف القػػػدرة عمػ ػػى مقارنػ ػػة أداء المكازنػػػة

7

الق ػ ػ ػػدرة عم ػ ػ ػػى ض ػ ػ ػػبط اجػ ػ ػ ػراءات تخط ػ ػ ػػيط

8

سػ ػػرعة تحقيػ ػػؽ التغذيػ ػػة العكسػ ػػية مػ ػػف قبػ ػػؿ

9

رفػػع مسػػتكل مكثكقيػػة االفصػػاح المػػالي فػػي

المالية العامة عمى مستكل الدكلة.
جديدة لممكازنة العامة لمدكلة.
الخاصة بالقطاع العاـ.

العامة عمى مستكل الدكلة.
كتخصيص المكارد العامة.

المستخدميف العادييف.

القطاع العاـ.

 23تكسػػيع داس ػرة صػػنع كمتابعػػة الق ػرار المػػالي
في القطاع العاـ.
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 0.9يساعد االفصاح المالي االلكتركني عف معمومات القطاع العام المالية المعدة كفؽ معايير
المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsعمى:
يٕا 
رًبيب 

م

الفقرة

2

رفع مستكل الشفافية المالية في القطاع العاـ.

2

اعتمػػاد جيػػات التمكيػػؿ كاالقػراض الدكليػػة عمػى
المعمكمػػات الماليػػة المنشػػكرة فػػي اتخػػاذ القػرارات

المالية ذات الشأف.
3

س ػ ػ ػػرعة تقي ػ ػ ػػيـ المجتم ػ ػ ػػع المحم ػ ػ ػػي لمقطاع ػ ػ ػػات

4

زيادة ثقة المستخدـ العػادم بالمعمكمػات الماليػة

5

رفػػع قػػدرة المسػػتخدميف العػػادييف عمػػى التنب ػؤات

6

رفػػع مسػػتكل كفػػاءة اج ػراءات متابعػػة السػػمطات

االقتصادية المممككة لمدكلة.

المنشكرة حكؿ القطاع العاـ.

المالية المستقبمة المتعمقة بالقطاع العاـ.

التش ػريعية كالرقابيػػة لػػؤلداء المػػالي فػػي القطػػاع

العاـ.
7

تس ػ ػػييؿ عمميػػ ػػة مقارن ػ ػػة األداء المػػ ػػالي لمدكلػػ ػػة

8

تػ ػػكفير أساسػ ػ ػان مناس ػ ػ نػبا لممقارن ػ ػػة كالحك ػ ػػـ عم ػ ػػى
األداء الم ػ ػ ػػالي لمقط ػ ػ ػػاع الع ػ ػ ػػاـ ب ػ ػ ػػيف الس ػ ػ ػػنكات

بالدكؿ المتماثمة معيا في الظركؼ.

المتعاقبة.
9

تػػكفير أساس ػان مناسػ نػبا لتقيػػيـ مػػدل قػػدرة المنشػػأة
العامة عمى ضبط نفقاتيا المعتمدة في المكازنة

العامة.

 23س ػ ػ ػ ػػرعة تكص ػ ػ ػ ػػيؿ نت ػ ػ ػ ػػاسج أعم ػ ػ ػ ػػاؿ المنشػ ػ ػ ػ ػ ت
االقتص ػػادية المس ػػيطر عمييػ ػػا م ػػف قب ػػؿ الدكلػ ػػة
لممستخدميف العادييف.
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0.3

يسػػاعد االفصػػاح المػػالي االلكتركنػػي عػػف معمومااات الموازنااة العامااة المعػػدة كفػػؽ معػػايير
المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ  IPSASsعمى:
يٕا 
رًبيب 

م

الفقرة

2

تسػػييؿ إج ػراء المقارنػػات بػػيف بنػػكد اسػػتخدامات

2

الحك ػػـ عم ػػى م ػػدل امتث ػػاؿ الحككم ػػة كالجي ػػات

3

زيادة شفافية كنزاىة أداء منش ت كدكاسر اإلدارة

4

زيادة القدرة عمى تحميؿ االنحرافات الكاقعة بػيف

المكازنة العامة المنشكرة.

التنفيذية لممكازنة العامة المصادؽ عمييا.

العامة عمى مستكل الدكلة.

المكازنػػة العامػػة المصػػادؽ عمييػػا كأداء المكازنػػة

العامة الفعمية.
5

زيػ ػ ػػادة كفػ ػ ػػاءة تخصػ ػ ػػيص بنػ ػ ػػكد اسػ ػ ػػتخدامات
المكازنة العامة لمدكلة.

6

تحقيؽ الحيادية في العرض كتكصػيؿ المعمكمػة
الماليػػة لجميػػع المسػػتخدميف العػػادييف فػػي كقػػت

كاحد.
7

س ػ ػػرعة تفي ػ ػػـ المس ػ ػػتخدميف الع ػ ػػادييف لمب ػ ػػررات
التع ػ ػػديبلت عم ػ ػػى بن ػ ػػكد اس ػ ػػتخدامات المكازن ػ ػػة
العامة األصمية.

8

زي ػ ػػادة الق ػ ػػدرة عم ػ ػػى تحمي ػ ػػؿ بن ػ ػػكد اس ػ ػػتخدامات
المكازن ػػة العام ػػة ف ػػي م ارح ػػؿ م ػػا قب ػػؿ االعتم ػػاد
النياسي.

9

س ػ ػ ػػرعة تفي ػ ػ ػػـ المس ػ ػ ػػتخدميف الع ػ ػ ػػادييف لنس ػ ػ ػػب
كتركيػػ ػزات بن ػ ػػكد اس ػ ػػتخدامات المكازن ػ ػػة العام ػ ػػة

لمدكلة.
 23تسػ ػػييؿ اج ػ ػراء مقارن ػ ػات األداء بػ ػػيف الكحػ ػػدات
الحككمية المتماثمة عمى مستكل الدكلة.
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 .2تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة:

 2.2يساعد تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة لمدولة عمى:
يٕا 
رًبيب 

م

الفقرة

2

زيػػادة كفػػاءة تقػػدير اسػػتخدامات المكازنػػة العامػػة
خبلؿ الفترات المالية المتعاقبة.

2

إحكػ ػ ػ ػػاـ الرقابػ ػ ػ ػػة الماليػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػى تنفيػ ػ ػ ػػذ بنػ ػ ػ ػػكد
استخدامات المكازنة العامة.

3

تجن ػػب االزدكاجي ػػة ف ػػي تخص ػػيص اس ػػتخدامات
المكازنة العامة بيف القطاعات.

4

رف ػػع درج ػػة كف ػػاءة تنفي ػػذ الخط ػػط االس ػػتراتيجية
لمدكلة.

5

إحكػػ ػػاـ الرقابػ ػ ػػة اإلداريػػ ػػة عمػ ػ ػػى جيػػ ػػات تنفيػ ػ ػػذ
المكازنة العامة.

6

القدرة عمى تقييـ األداء الفعمي لمبرامج كاألنشطة
الحككمية بدقة.

7

التحقػػؽ مػػف مػػدل التػزاـ الكحػػدات الحككميػػة

بػالقكانيف كالتعميمػات كالقكاعػد الماليػة كاإلداريػة

ذات الشأف.
8

إشػ ػراؾ المس ػػتخدـ الع ػػادم ف ػػي الرقاب ػػة عم ػػى
أصكؿ كممتمكات الكحدات الحككمية كالدكلة.

9

زيػػادة ضػػبط كترشػػيد اإلنفػػاؽ فػػي الكحػػدات
الحككميػ ػ ػػة المتشػ ػ ػػعبة كالمنتش ػ ػ ػرة فػ ػ ػػي منػ ػ ػػاطؽ
جغرافية مختمفة.

 23تنميػػة سػػمككيات كاتجاىػػات ايجابيػػة لممكظػػؼ
العاـ نحك فمسفة كأبعاد التخطيط كالرقابة.

 22سػ ػػيكلة كصػ ػػؼ كتتبػ ػػع حركػ ػػة النشػ ػػاط المػ ػػالي
كاالقتصادم لمقطاع العاـ عمى مستكل الدكلة.
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الفقرة
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 22حمايػ ػ ػة أص ػ ػػكؿ الدكل ػ ػػة المالي ػ ػػة م ػ ػػف الض ػ ػػياع
كاالختبلس كسكء االستخداـ.
 23دق ػ ػػة كس ػ ػػبلمة تنفي ػ ػػذ بن ػ ػػكد األنش ػ ػػطة كالبػ ػ ػرامج
الكاردة ضمف استخدامات المكازنة العامة.
 24القدرة عمى تقيػيـ درجػة كفػاءة بنػكد اسػتخدامات
المكازنة العامة في تحقيؽ أىدافيا.
 25تمكػػيف الحككمػػة مػػف تخطػػيط كبرمجػػة خططيػػا
كأنشطتيا كاتخاذ الق اررات الرشيدة بشأنيا.
ً
راتع ا :يالزهاخ ويعهىياخ إػافُح

فضبل إذا كانت ىناؾ أية مبلحظػات أك معمكمػات إضػافية تتعمػؽ بمجػاالت البحػث كتػرل

أنيا ضركرية مف كجية نظر سيادتكـ يرجى ذكرىا مشكك ار:

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

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

.....................................................................................
.....................................................................................
شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم

الباحث

محمد سالم أبو يوسف

766

ادلالزك

يهسك رلى ()2

لائًح ادلركس ادلايل وفك يعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو IPSASs

(ٍ )1أخ٘ذ ٍِ االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111,ِٞسظع ظثق ذمسٓ ,ص 31
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يهسك رلى ()3

لائًح األداء ادلايل وفك يعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو IPSASs

(ٍ )1أخ٘ذ ٍِ االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111,ِٞسظع ظاتق ,ص .33
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يهسك رلى ()4

لائًح انتغرياخ يف طايف األطىل عهً االنتساياخ وفك يعاَري احملاسثح انذونُح يف
انمطاع انعاو IPSASsيف زانح انفائغ

()0

(ٍ )1أخ٘ذ ٍِ االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111 ,ِٞسظع ظاتق ,ص 32
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يهسك رلى ()5

لائًح انتغرياخ يف طايف األطىل عهً االنتساياخ وفك يعاَري احملاسثح انذونُح يف
انمطاع انعاو IPSASsيف زانح انعدس

()0

(ٍ )1أخ٘ذ ٍِ االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111 ,ِٞسظع ظاتق ,ص .32
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يهسك رلى ()6

لائًح انتذفك انُمذٌ وفك يعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو IPSASs

(ٍ )1أخ٘ذ ٍِ االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111,ِٞسظع ظاتق ,ص .111
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يهسك رلى ()7

إَؼازاخ زىل لائًح انتذفك انُمذٌ وفك يعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو
IPSASs

)(1

(ٍ )1أخ٘ذ ٍِ االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111,ِٞسظع ظاتق  ,ص .111
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يهسك رلى ()8

لائًح انتذفك انُمذٌ تاألسهىب غري ادلثاشر وفك يعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع
انعاو IPSASs

(ٍ )1أخ٘ذ ٍِ االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,7111,ِٞسظع ظاتق ,ص .117
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يهسك رلى ()9

إَؼازاخ زىل لائًح انتذفك انُمذٌ تاألسهىب غري ادلثاشر وفك يعاَري احملاسثح
انذونُح يف انمطاع انعاو IPSASs

(ٍ )1أخ٘ذ ٍِ االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,ِٞسظع ظاتق ,ص .117
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يهسك رلى ()11

لائًح يمارَح ادلثانغ ادلمذرج وانفعهُح اخلاص تاحلكىيح عهً أساش انُمذ وفك يعاَري
احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو IPSASs

(ٍ )1أخ٘ذ ٍِ االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ , ,7111,ِٞسظع ظاتق ,ص 313
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يهسك رلى ()11

لائًح يمارَح ادلثانغ ادلمذرج وانفعهُح تاستخذاو يُهدُح األعًذج اإلػافُح وفك
يعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو IPSASs

))2( (1

(ٍ )1أخ٘ذ ٍِ االذؽار اىدٗى ٜىيَؽاظثٍ ,ِٞسظع ظاتق ,ص 312
(ٝ )7شاز إى ٚأُ ٍااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح ف ٜاىقطاع اىااً ( )IPSASsال ذشرسؽ ٗظ٘ر مَ٘ر االخورالف إال أّؤ قود ذشورَو اىَقازّوح توِٞ
اىَ٘اشّح اىاايٞح ٗااطيٞح أٗ اىَ٘اشّح اىْٖامٞح تشنو ٗاػػ ؼٞس ٝنُ٘ ٍْاظثا.
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يهسك رلى ()12

انعاللح تني كم يٍ يعاَري احملاسثح انذونُح يف انمطاع انعاو  IPSASsويعاَري
احملاسثح انذونُح IASs

()1

عالتزّثًعبٛٚسانًؾبظجخاندٔنٛخ 
ٔظًّ 
انًعٛبز 
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
مسع اىثٞاّاخ اىَاىٞح.
IPSAS1
 IAS1اىَ٘ظً٘ تاسع اىثٞاّاخ اىَاىٞح.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
تٞاُ اىردفق اىْقد.ٛ
IPSAS2
 IAS7اىَ٘ظً٘ تثٞاُ اىردفق اىْقد.ٛ
اىعٞاظاخ اىَؽاظثٞح ,اىراٞساخ ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
 IAS8اىَ٘ظً٘ تاىعٞاظاخ اىَؽاظوثٞح ,اىراٞوساخ فوٜ
ف ٜاىرقدٝساخ اىَؽاظثٞح
IPSAS3
اىرقدٝساخ اىَؽاظثٞح ٗااخطاء.
ٗااخطاء.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
فشاز اىراٞساخ ف ٜأظااز اىظسف
 IAS21اىَ٘ظً٘ ت شاز اىراٞساخ ف ٜأظوااز اىظوسف
IPSAS4
ااظْث.ٜ
ااظْث.ٜ
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
ذناىٞي االقرساع.
IPSAS5
 IAS23اىَ٘ظً٘ ترناىٞي االقرساع.
ٍعرَد تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
اىثٞاّاخ اىَاىٞح اىَ٘ؼدج
 IAS27اىَووووْقػ موووواً ٗ 7117اىَ٘ظووووً٘ تاىثٞاّوووواخ
IPSAS6
ٗاىَْاظيح.
اىَاىٞح اىَ٘ؼدج ٗاىَْاظيح.
ٍعرَد تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
اىَؽاظثح مِ االظرصَازاخ فٜ
 IAS28اىَوووْقػ مووواً ٗ 7117اىَ٘ظوووً٘ تاىَؽاظوووثح
IPSAS7
اىَْش خ اىصٍٞيح.
مِ االظرصَازاخ ف ٜاىَْش خ اىصٍٞيح.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
اىؽظض ف ٜاىَشازٝع
 IAS31اىَْقػ ماً ٗ 7117اىَ٘ظً٘ تاىؽظض فوٜ
IPSAS8
اىَشرسمح.
اىَشازٝع اىَشرسمح.
ٍعرَد تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
اإلٝسار ٍِ اىَااٍالخ اىرثارىٞح.
IPSAS9
 IAS18اىَ٘ظً٘ تاإلٝسار ٍِ اىَااٍالخ اىرثارىٞح.
ٍعرَد تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
 IAS29اىَوووووْقػ مووووواً ٗ 7117اىَ٘ظوووووً٘ تئمووووودار
إمدار اىرقازٝس اىَاىٞح فٜ
اىرقووووازٝس اىَاىٞووووح فوووو ٜاالقرظووووارٝاخ ذاخ اىرؼووووخٌ
االقرظارٝاخ ذاخ اىرؼخٌ
IPSAS10
اىَسذاع ٍ ,ع اىرادٝالخ اىر ٜأظسٝد ميٞؤ معوصء ٍوِ
اىَسذاع.
اىرؽعوْٞاخ اىروو ٜأظسٝوود ميووٍ ٚاوواٞٝس إموودار اىرقووازٝس
اىَاىٞح اىدٗىٞح فٍ ٜا.7112 ٘ٝ
ٍعرَد تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
 IAS11اىَوووووْقػ مووووواً ٗ 1227اىَ٘ظوووووً٘ تاقووووو٘ر
مق٘ر اإلّشاء.
IPSAS11
اإلّشاء.
ٍعرَد تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
اىَخصُٗ.
IPSAS12
 IAS2اىَْقػ ماً ٗ 7117اىَ٘ظً٘ تاىَخصُٗ.

(ٍ )1وِ إمودار اىثاؼوس تاالمرَوار ميو ٚإطودازاخ االذؽوار اىودٗى ٜىيَؽاظوثٗ ِٞإَٖٔوا " إطودازاخ ٍاواٞٝس اىَؽاظوثح اىدٗىٞوح فو ٜاىقطوواع
اىااًٍٗ ,7114 ّ٘ٞ٘ٝ ,ا ذالٕا ٍِ اطدازاخ ٗذادٝالخ ّشسخ مثس اىظاؽح اىسظَٞح ىَعيط ٍاواٞٝس اىَؽاظوثح اىدٗىٞوح فو ٜاىقطواع اىاواً

" "IPSASBؼر ٚذازٝخ اىدزاظحٗ ,ىَصٝد ٍِ االٝؼاغ َٝنِ اىسظ٘ع ىيساتؾ اىراىhttp://www.ipsasb.org : ٜ
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عالتزّثًعبٛٚسانًؾبظجخاندٔنٛخ 
ٔظًّ 
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
 IAS17اىَووووووْقػ موووووواً ٗ 7117اىَ٘ظووووووً٘ تاقوووووو٘ر
مق٘ر اإلٝعاز.
اإلٝعاز.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
ااؼداز تاد ذازٝخ إمدار اىرقسٝس  IAS10اىَووووْقػ موووواً ٗ 7117اىَ٘ظووووً٘ تااؼووووداز
اىالؼقح ىرازٝخ اىَٞصاّٞح اىاٍَ٘ٞح.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
اارٗاخ اىَاىٞح  :اإلفظاغ
 IAS32اىَووووْقػ موووواً ٗ 1222اىَ٘ظووووً٘ توووواارٗاخ
ٗاىاسع.
اىَاىٞح  :اإلفظاغ ٗاىاسع.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
 IAS40اىَْقػ ماً ٗ 7117اىَ٘ظوً٘ تاالظورصَازاخ
اىاقازاخ االظرصَازٝح.
اىاقازٝح.
ٍعرَد تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
اىََريناخ ٗاىَظاّع ٗاىَاداخ IAS16 .اىَوووْقػ مووواً ٗ 7117اىَ٘ظوووً٘ تاىََرينووواخ
ٗاىَظاّع ٗاىَاداخ.
ٍعرَد تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
ذقد ٌٝاىرقازٝس ؼ٘ه اىقطاماخ IAS14 .اىَْقػ ماً ٗ 1223اىَ٘ظً٘ ترقد ٌٝاىرقوازٝس
ؼ٘ه اىقطاماخ.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
اىَخظظاخ  ,االىرصاٍاخ
 IAS37اىَْقػ ماً ٗ 1222اىَ٘ظً٘ تاىَخظظواخ
ٗااط٘ه اىَؽرَيح.
 ,االىرصاٍاخ ٗااط٘ه اىَؽرَيح.
ٍعرَد تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
اإلفظاؼاخ مِ ااؽساف ذاخ
ٗ IAS24اىَاووووار طووووٞا رٔ موووواً ٗ 1224اىَ٘ظووووً٘
اىاالقح.
تاإلفظاؼاخ مِ ااؽساف ذاخ اىاالقح.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
اّخااع قَٞح ااط٘ه ٞس
 IAS36اىَْقػ ماً ٗ 7114اىَ٘ظً٘ تاّخااع قَٞح
اىَ٘ىدج ىيْقد.
ااط٘ه.
اإلفظاغ مِ اىَايٍ٘اخ اىَاىٞح
ظدٝد
ؼ٘ه اىقطاع اىؽنٍ٘ ٜاىااً.
اإلٝسار ٍِ اىَااٍالخ ٞس
ظدٝد
اىرثارىٞح (اىؼسامة ,اىرؽ٘ٝالخ)
مسع ٍايٍ٘اخ اىَ٘اشّح فٜ
ظدٝد
اىثٞاّاخ اىَاىٞح.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
ٍْافع اىَ٘دا.ِٞ
 IAS19ماً ٗ 7114اىَ٘ظً٘ تَْافع اىَ٘دا.ِٞ
اّخااع قَٞح ااط٘ه اىَ٘ىدج ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
ٗ IAS36اىَ٘ظً٘ تاّخااع قَٞح ااط٘ه.
ىيْقد.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
اىصزامح.
ٗ IAS41اىَ٘ظً٘ تاىصزامح.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
ٗ IAS32اىَ٘ظووووً٘ توووواارٗاخ اىَاىٞووووح  :اىاووووسع,
ٗذاعووووٞس ىعْووووح ذاعووووٞساخ اىَاوووواٞٝس اىدٗىٞووووح إلموووودار
اارٗاخ اىَاىٞح :اىاسع.
اىرقازٝس اىَاىٞح زقٌ ٗ 7اىَ٘ظوً٘ تؽظوض اامؼواء
ف ٜاىَْش خ اىرااّٗٞح ٗاارٗاخ اىََاشيح.
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عالتزّثًعبٛٚسانًؾبظجخاندٔنٛخ 
ٔظًّ 
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
ٗ IAS39اىَ٘ظووووً٘ توووواارٗاخ اىَاىٞووووح  :االمرووووساف
ٗاىقٞواضٗ ,ذاعوٞساخ ىعْوح ذاعوٞساخ اىَاواٞٝس اىدٗىٞووح
اارٗاخ اىَاىٞح :االمرساف
إلموودار اىرقووازٝس اىَاىٞووح زقووٌ  2اىَ٘ظووً٘ تئمووارج ذقٞووٌٞ
ٗاىقٞاض.
اىَشووورقاخ اىؼوووَْٞح ٗزقوووٌ  18اىَ٘ظوووً٘ ترؽ٘ؽووواخ
طاف ٜاالظرصَاز ف ٜاىاَيٞاخ اىخازظٞح.
ٝعووورْد تشووونو زمٞعووو ٜإىووو ٚاىَاٞووواز اىووودٗى ٜإلمووودار
اىرقوووازٝس اىَاىٞوووح زقوووٌ ٗ IFRS7اىَ٘ظوووً٘ تووواارٗاخ
اارٗاخ اىَاىٞح :اإلفظاؼاخ.
اىَاىٞووح :اإلفظوواؼاخ اىظووارز موواً ٗ 7111ذاوودٝالخ
أتسٝو .7112
ٝعووورْد تشووونو زمٞعووو ٜإىووو ٚاىَاٞووواز اىووودٗى ٜإلمووودار
اىرقووازٝس اىَاىٞووح زقووٌ  IAS38مَووا فوو 71 ٜرٝعووَثس
ٗ 7112اىَ٘ظً٘ تااط٘ه ٞس اىَيَ٘ظوح ٗ ,ذاعوٞس
ااط٘ه ٞس اىَيَ٘ظح.
ىعْووح اىراعووٞساخ اىدامَووح زقووٌ  77اىَ٘ظووً٘ تااطوو٘ه
ٞس اىَيَ٘ظح – ذناىٞي اىَ٘قع اإلىنرسّٗ.ٜ
ٝعرْد تشنو زمٞع ٜإىو ٚاىراعوٞس اىودٗى ٜاىظوارز موِ
اارٗاخ اىَاىٞح  :اىاسع
ىعْح ٍااٞٝس إمدار اىرقازٝس اىَاىٞح زقٌ .IFRIC 12
ٝعرْد تشنو زمٞعٍ ٜوِ ٍاٞواز امودار اىرقوازٝس اىَاىٞوح
ذثٍْ ٜااٞٝس اىَؽاظثح اىدٗىٞح فٜ
اىدٗىٞوووح زقوووٌ ٗ IFRS 1اىَ٘ظوووً٘ ترثْووو ٜاىَاووواٞٝس
اىقطاع اىااً ىيَسج ااٗىٚ
اىدٗىٞح ال مدار اىرقازٝس اىَاىٞح.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
ٗ IAS 27اىَ٘ظووووً٘ تاىثٞاّوووواخ اىَاىٞووووح اىَ٘ؼوووودج
اىثٞاّاخ اىَاىٞح اىَْاظيح
ٗاىَْاظيح.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز امدار اىرقوازٝس اىَاىٞوح
اىدٗىٞووح زقووٌ ٗ IFRS 10اىَ٘ظووً٘ تاىثٞاّوواخ اىَاىٞووح
اىثٞاّاخ اىَاىٞح اىَ٘ؼدج
اىَ٘ؼدج.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
االظرصَازاخ ف ٜاىَْش خ اىصٍٞيح
ٗ IAS 28اىَ٘ظً٘ تاىَؽاظثح موِ االظورصَازاخ فوٜ
ٗاىَشازٝع اىَشرسمح.
اىَْش خ اىصٍٞيح.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز امدار اىرقوازٝس اىَاىٞوح
اىدٗىٞووووح زقووووٌ ٗ IFRS 11اىَ٘ظووووً٘ تاىرسذٞثوووواخ
اىرسذٞثاخ اىَشرسمح
اىَشرسمح.
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز امدار اىرقوازٝس اىَاىٞوح
االفظاغ مِ اىؽظض فٜ
اىدٗىٞووح زقووٌ ٗ IFRS 12اىَ٘ظووً٘ تاإلفظوواغ مووِ
اىَْش خ ااخسٙ
اىؽظض ف ٜاىَْش خ ااخس.ٙ
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز اىَؽاظثح اىدٗىٞوح زقوٌ
ٍْافع اىااٍيِٞ
ٗ IAS 19اىَ٘ظً٘ تَْافع اىااٍي.ِٞ
ٍأخ٘ذ تشنو زمٞعٍ ٍِ ٜاٞاز امدار اىرقوازٝس اىَاىٞوح
مَيٞاخ اّدٍاض اامَاه فٜ
اىدٗىٞح زقٌ ٗ IFRS 3اىَ٘ظً٘ تاّدٍاض اامَاه.
اىقطاع اىااً
إمدار اىرقازٝس اىَاىٞح تَ٘ظة
ظدٝد
أظاض اىْقد اىَؽاظث.ٜ
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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 nongovernmental 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
II
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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 egovernment 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
III
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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.
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