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 مستخلص الرسالة

 
تناولت الدراسة موضوع التحصيل ا$لكتروني وأثرة علي أداء الموازنات بمؤسسات 

 ھل ھناك ،حيث تمثلت مشكلة الدراسة في ا$جابة علي عدة اسئلة منھا. القطاع العام 

مؤسسات القطاع العام ؟ ھل البنية تطبيق سليم لنظم التقنية الحديثة لتحصيل الموارد ب

 تؤثر علي استدامة  بمركز الحاج عطا المنانالتحتية من شبكات وكھرباء والخدمات الفنية

ً ھل أثر برنامج التحصيل ا$لكتروني بالمركز ايجابا علي خدمة التحصيل ا$لكتروني ؟

   .اداء موازناتة 

لمحاسبي والدورة المستندية علي النظام امعرفة التاثير حيث ھدفت الدراسة الي 

معرفة العوامل التي تؤثر علي استخدام ،مة في عملية التحصيل ا$لكتروني المستخد

التعرف علي اھم العقبات والصعوبات التي تحد  ،برنامج التحصيل ا$لكتروني بالمركز

  من فاعلية عملية التحصيل ا$لكتروني

  -:وكانت فرضيات الدراسة كا$تي 

 ذات د$لة احصائية بين التحصيل ا$لكتروني وكفاءة قياس وتقييم ورقابة ھناك عUقة-1

  .مؤشرات أداء الموازنات المالية 

ھناك ارتباط بين تطبيق برامج التحصيل ا$لكتروني والتأثير علي النظام المحاسبي -2

 .ومسار الدورة المستندية 

ات القطاع العام علي كفاءة ھناك تأثير لتطبيقات برامج التحصيل ا$لكتروني لمؤسس -3

  .اداء السيولة النقدية وضبط ورقابة تجنيب الموارد 

  -:وتوصلت الدراسة الي عدد من النتائج ابرزھا

يرادات انسياب ا$و تحصيل الفيلا تقليل تك للمركزنضمالتحصيل ا$لكتروني -1

   واستمراريتھا 

 دفع الرسوم  من المواطنكما مكن، التحصيل ا$لكتروني ضمن العدالة للمواطنين -2

 .المقرره فقط للخدمة المقدمة 
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 الضبط حققخفيف ا$عباء علي المواطنين و الي تاديان التحصيل ا$لكتروني -3

  .الداخلي

 :وقدم الباحث عدة توصيات أھمھا

رفع خبرة ومستوي مھارة العاملين بالتحصيل في مجال التقنية الحديثة وذلك من خUل -1

  .يبية توفير برامج تدر

تطوير النوافذ الخاصة بتقديم خدمة التحصيل ا$لكتروني بمركز الحاج عطا المنان -2

  .وذلك لتجنيب المواطنين ا$نتظار

.علي المركزتحقيق موارد مالية كافية لتوفير بنية تحتية الكترونية متطورة-3  
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 Abstract 
  

The study addressed the issue of electronic collection and its impact 
on the performance of the institutions of the public sector budgets 
  The study was where the problem in answer to several questions 
such as, is there a proper application of modern technology systems 
for the collection of resources the institutions of the public sector? 
Is the infrastructure of networks, electricity and technical services 
Haj Atta al-Mannan center affect the sustainability of achievement-
mail service? Is the collection center-mail program positively 
impact on the performance of its budget. 
Where study aimed to know the influence the accounting system 
and the documentary cycle used in the electronic collection process 
knowledge of the factors that affect the use of the electronic 
collection program center،identify the most important obstacles and 
difficulties that limit the effectiveness of the electronic collection 
process 
The hypotheses of the study as follows: - 
1-A statistically significant relationship between achievement and 
efficiency of electronic measurement and evaluation of performance 
and control financial budgets indicators. 
2-there is a correlation between the application of the electronic 
collection programs and the impact on the accounting system and 
the path of the documentary cycle. 
3. There is the influence of the electronic collection of applications 
programs for public sector organizations, the efficiency of the 
performance of liquidity and cash control and control of resources 
to spare. 
he study found a number of conclusions, namely: - 
1-mail within the collection center for collection costs and reduce 
the flow of revenues and sustainability 
2-achievement-mail within the justice for citizens, also enabled the 
citizen to pay the prescribed fees only for the service provided. 
3-electronic collection that led to easing the burden on citizens and 
achieved internal control. 
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esearcher offers several recommendations, including: 
1-it is raising experience and skill level of employees achievement 
in the field of modern technology and through the provision of 
training programs. 
2-development windows for the provision of electronic collection 
service-Haj Atta al-Mannan center so as to spare the citizens wait. 
3-up to Antrzathakiq sufficient financial resources to provide 
sophisticated electronic infrastructure. 
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  ا�طار المنھجي : ًاو� 

  تمھيد 

في إطار التطورات المتسارعة، في مختلف المجا$ت، وبالخصوص في مجال إستخدام 

 في اتنظم المعلومات وتقنياتھا، في إدارة المؤسسات، وذلك بھدف حوسبة أعمال المؤسس

 نحو تحقيق التكامل بين مختلف نظم المعلومات داخل ھذه المؤسسات، الطريق

توي موارد مؤسسات كإستراتيجية تھدف للتحول في اتجاه اvدارة اvلكترونية لرفع مس

  .القطاع العام 

على مواكبة التطورات العلمية والتقنية، وإدخال أحدث عملية التحصيل ا$لكتروني تعمل 

ككل؛ بھدف إستكمال البنية التحتية من خUل استخدام أحدث التقنيات إلى المؤسسات 

شبكات ا$تصا$ت وتجھيزات الحاسوب وقواعد المعلومات في المؤسسات ؛ بھدف إنشاء 

نظام معلومات متكامل يعمل على رفع كفاءة اsداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة 

ة العامة او مؤسسات القطاع للمواطن والمؤسسات اsخرى،  ومن ھنا نشأة فكرت المؤسس

العام التي اصبحت ھي الركيزة ا$ساسية للدولة فتطورت ھذه المؤسسات من النظام 

التقليدي اليدوي أي عملية التسجيل الحسابي الدفتري اليدوي الي ان ظھرت التكنولوجيا 

ًفي عصرنا ھذا واصبحت معظم المؤسسات العامه تدار الكترونيا  مما سھل عملية 

واصبح من المالوف تداول . صيل وساعدت في تقليل الوقت والجھد وتوفير المال  التح

مصطلحات من ثورة نظم التقانة والمعلومات وظھرت المنشاه العمUقة ذات الفروع 

وا$قسام واخري متعددة الجنسيات فواجھت تحديات كبيرة محلية ودولية فرضت علي 

بط محاسبية وادارية قوية ومتطورة تمكنھا من ادارات المنشأه ايجاد انظمه رقابية وضوا

القيام بمسئولياتھا المختلفة وتساعدھا في ا$ستخدام ا$قتصادي الكفء للموارد ا$قتصادية 

  .   الحاجه اليھامما يكسبھا ميزه تنافسية ھي في اشد

 Uًفالتحصيل ا$لكتروني اسرع بكثير من التحصيل اليدوي الدفتري الذي ياخذ وقت طوي

وھذا ما جعل العلم الحديث وتطبيقاته التكنولوجية المعاصرة ذات . دورة مستندية معقدةو

تأثير بالغ اsھمية على انسان اليوم، وذلك اكثر من أي وقت مضى طوال تاريخه باعتباره 
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القاعدة ا$ساسية لUقتصاد الحديث ووسيلته لخلق الثروة والضرورة ا$ستراتيجية لتحديد 

  .عكاسات كل ھذا على تحقيق ا$ھداف السياسيةالمتطلبات وان

  :  مشكلة البحث

 في السودان مع متطلبات كل مرحلة من مراحل التقدم لكترونيةتطورت ا$نظمه ا$

طبقت .العلمي حتي ظھور نظام التحصيل ا$لكتروني الذي يعتبر خدمه وليده بالسودان 

ة المعلومات وربط السودان خدمة التحصيل ا$لكتروني في بعض المؤسسات بظھور ثور

بشبكة معلومات الكترونية ، تواجه كثير من المؤسسات مشاكل في استخدام التقنية الحديثة 

  .وتتمثل مشكلة البحث في ا$جابة علي ا$سئلة التالية 

  ھل ھناك تطبيق لنظم التقنية الحديثة لتحصيل الموارد بموازنة مؤسسات القطاع العام ؟-1

ه بين ا$نظمه المطبقة في التحصيل ا$لكتروني والدورة المستندية في ھل ھناك مواءم-2

  ظل التشريعات المالية والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ؟

 ً ا$لكتروني بالمركز ايجابا علي اداء الموازنات ھل اثر برنامج-3

$لكتروني كافيه ھل نظم التأمين المطبقة لبرامج نظم التقنية الحديثة في التحصيل ا-4

 لتحقيق حماية النظام من ا$ختراق وتحقيق الرقابة ؟

 خدمة  استدامةتؤثرعلي بالمركز  والخدمات الفنيةھل البنيه التحتيه من شبكات وكھرباء-5

 التحصيل ا$لكتروني ؟

    - : البحثياتضفر

   -:تسعي الدراسة الي التحقق من الفرضيات التالية 

قييم ورقابة  التحصيل ا$لكتروني وكفاءة قياس وت احصائية بينUقة ذات د$لةھناك ع-1

  .مؤشرات أداء الموازنات المالية 

 برامج التحصيل ا$لكتروني والتأثير علي النظام المحاسبي ھناك ارتباط بين تطبيق-2

  .الدورة المستنديةمسار و

لعام علي كفاءة برامج التحصيل ا$لكتروني لمؤسسات القطاع اھناك تأثير لتطبيقات -3

   .اداء السيولة النقدية وضبط ورقابة تجنيب الموارد
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   :تتمثل اھمية البحث في-:أھمية البحث

ان تقنية المعلومات قد أحدثت تطورات سريعة في تحقيق ا$ھداف المطلوبة باستخدام -1

  عملية التحصيل ا$لكتروني 

 ا$ساسية التي تؤدي الي ترقية ان عملية التحصيل ا$لكتروني التي تعتبر من العمليات-2

 ا$داء المالي في مؤسسات القطاع العام 

ضرورة اكمال الدورة المستندية المطبقة في عملية التحصيل ا$لكتروني ومطابقتھا مع -3

   سبية والمعايير المحاسبية للموازناتمع القوانين والتشريعات المالية والمحا

  - :عدة نقاط يمكن إجمالھا في ا$تيتتمثل أھداف البحث في  -:أھداف البحث

علي النظام المحاسبي والدورة المستندية المستخدمة في عملية التحصيل معرفة التاثير -1

  ا$لكتروني 

  بالمركزمعرفة العوامل التي تؤثر علي استخدام برنامج التحصيل ا$لكتروني-2

  ية التحصيل ا$لكتروني اعلية عملالتعرف علي اھم العقبات والصعوبات التي تحد من ف-3

 معرفة العوامل التي تؤثر علي استخدام الموازنات كأداه للتخطيط والرقابة في -4

  مؤسسات القطاع العام

   التعرف علي مفھوم وطرق إعداد الموازنات في مؤسسات القطاع العام-5

   -:مصادر المعلومات

  )استبيان– مUحظة -مقابلة( مصادر أولية-1

)                                      الكتب والمراجع والدوريات وا$صدارات والمجUت وا$نترنت( مصادر ثانوية -2

  -:مناھج البحث

للحصول علي معلومات نوعية وكمية عن مادة البحث بجوانبھا وابعادھا اعتمد الباحث 

   :علي

واقع ، ووصفھا  المنھج الوصفي التحليلي القائم علي دراسة الحالة كما توجد في ال-1

ًوصفا دقيقا  ً  

   لتحديد ابعاد المشكلة وصياغة فرضيات البحث : المنھج ا$ستنباطي-2
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  $ختبار مدي صحة الفروض:  المنھج ا$ستقرائي -3

  واستخدام ھذا ا$سلوب لتحليل البيانات التي تتضمنھا ا$ستبانه:  ا$سلوب ا$حصائي -4

  لسابقة التي لھا عUقة بموضوع البحثلتتبع الدراسات ا:  المنھج التاريخي-5

  :. حدود البحث

يقتصر موضوع البحث علي بيان دور التحصيل ا$لكتروني : الحدود الموضوعية -1

  واثره علي اداء الموازنات بمؤسسات القطاع العام

 مركز الحاج عطا –و$ية جنوب دارفور مستشفي نيا$ التعليمي  - :الحدود المكانية -2

  بمدينة نيا$– يصي المنان التشخ

  ًم وفقا للدراسة الميدانية 2015العام   –:د الزمانية الحدو-3

 المنھجي والدراسات السابقة ا$طاريتكون ھذا البحث من المقدمة وتشمل  -:ھيكل البحث 

الفصل  -:مباحث يمكن استعراضھا في ا$تي وثUثة فصول وخاتمة لكل فصل ثUثة 

يل والتحصيل ا$لكتروني ويشمل ثUثة مباحث منھا  ا$طار النظري للتحصا$ول

المبحث الثاني مفھوم وخصائص التحصيل ،  ا$ول مفھوم وانواع التحصيلالمبحث،

الفصل الثاني  ، التحصيل ا$لكترونيعلي رقابة الأسايب :المبحث الثالث،ا$لكتروني

Uالمبحث .ثة مباحثويتناول ا$طار النظري للقطاع العام وا$داء والموازنات ويشمل ث

ا$داء مفھوم اعداد الموازنات ،حث الثانيالمبفھوم القطاع العام والموازنات م،ا$ول 

  اجراءاتالفصل الثالث،مفھوم الموازانات العامة ومعايير إعدادھا،لثالمبحث الثا،

القطاع العام في مؤسسات نبذه تعريفية عن ،المبحث ا$ول ،وتشمل ،الدراسة الميدانية

 مركز الحاج عطا المنان –نبذه تعريفية عن مستشفي نيا$ ،المبحث الثاني ،ان السود

وتشمل النتائج الخاتمة  ،تحليل البيانات واختبار الفرضيات،المبحث الثالث  ،التشخيصي

  . ًوأخيرا المراجع والمUحق  ، والتوصيات
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  الدراسات السابقة:ًثانيا 

بقة المرتبطة بموضوع الرسالة وقد تمكن حاول الباحث الحصول علي الدراسات السا

   :الباحث من الحصول علي عدة دراسات سنتناول منھا

  20011دراسة شرف الدين 

تناولت الدراسة دور المراجعة الداخلية في الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة للدولة 

  :وتركزت تساؤ$ت وفروض الدراسة حول عدة نقاط تلخصت في ا$تي

دارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية وا$قتصاد ومدي تحقيقھا ظھور وضع ا$

للرقابة في المؤسسات الحكومية ا$خري ، كما ان كانت ھناك تساؤ$ت عن صUحيات 

واختصاصات لجنة الرقابة علي كيفية تحفيز المراجعين الداخليين وعن مدي ادراك مفھوم 

  لعامليمن بالمؤسسات الحكومية المراجعة الداخلية لدي المسئولين وا

  :وخلصت الدراسة الي الي نتائج وتوصيات مھمه كا$تي 

$بد من اعادة النظر في الصUحيات وا$ختصاصات الممنوحة للجنة الرقابة المالية ان -1

  صUحياتھا استشارية تنفيذية مما يحد من استقUل المراجعة الداخلية 

 م1997بيق $ئحةالمراجعة الداخلية لعام $بد من التزام المراجعيين بتط-2

العمل علي انشاء معھد للمراجعة الداخلية للتدريب والعمل علي بث الوعي بطبيعة -3

 عمل المراجعة الداخلية

عليه نجد ان الدراسة من خUل الفروض والتوصيات ركزت علي دور المراجعة الداخلية 

انب المراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية بوزارة المالية في تنفيذ الموازنة العامة ، بج

  .لUلتزام بتطبيق $ئحة المراجعة الداخلية بجانب التدريب ومعايير ا$ختيار 

ويري الباحث ان ھناك توافق في الفروض والتوصيات الي حد كبير رغم ان الدراسة 

ت ًالسابقة ركزت علي الوحدات الحكومية ولم تطرق للمؤسسات ا$خري  وايضا ركز

  .علي المراجعة الداخلية بالنظام التقليدي ولم تطرق الي المراجعة بالنظام ا$لكتروني

  

                                                 
ر في  شرف الدين محمد خير دور المراجعة الداخلية في تنفيذ الموازنة العامة بالتطبيق علي وزارة المالية ا$تحادية ، رسالة ماجستي-  1

   م2001المحاسبة غير منشورة جامعة ام درمان اvسUمية 
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 1) ( 2003 اQفندي، دراسة

 العام القطاع في اsداء وتقويم للرقابة كأداة الموازنات استخدام أھمية على الدراسة ركزت

 .اتالموازن إعداد عملية في اsفراد كافة مشاركة أھمية وإلى سوريا في

  - :يأتي ما الدراسة نتائج أھم وكانت

  المستقبل في وعملياتھا المنشأة وأھداف لسياسات شاملة تفصيلية خطة الموازنات تعد -1

  وتقويم اsداء والرقابة والتنسيق للتخطيط فعالة أداة الموازنات تعد -2

 والرقابة للتخطيط كأداة فاعليتھا من يزيد الموازنة إعداد عند العلمية اsساليب  اعتماد-3

  وتقويم اsداء

 بتقديرات ا$لتزام على ًكثيرا يساعد الموازنات إعداد في اvدارية المستويات إشراك -4

  العاملين أداء وتحسين الموازنة

 الجھات وبين العليا اvدارة بين الوصل صلة تكون للموازنة لجنة وجود  ضرورة-5

  اvدارية اsخرى

  .اsداء وتقويم الرقابة بعملية للقيامً وحيويا ًضروريا ًمراأ اsداء تقارير تشكل -6

   :يأتي ما الدراسة توصيات أھم ومن

 وتنفيذ إعداد عملية في المنشأة في اvدارية المستويات كافة مشاركة ضرورة -1

  التنفيذ عن المسؤولة الدنيا اvدارية المستويات اsخص وعلى الموازنات

   وتنفيذھا تعديUتھا ومتابعة الموازنة خطة بإعداد مختصة لجنة تشكيل-2

  قدراتھم وتحسين كفاءتھم لزيادة المحافظة داخل الموازنات لمعدي دورات  عقد-3

  .لھا الحقيقي الواقع تعكس موازنة vعداد الحرية المنشآت إعطاء ضرورة  -4

 العام القطاع في اsداء وتقويم للرقابة كأداة الموازنات استخدام أھمية تناولت ھذه الدراسة

ولم تطرق الي التحصيل ا$لكتروني واثره علي اداء الموازنات بمؤسسات القطاع  العام 

  وھذا ھو الفرق بين درستي وھذه الدراسة 

  
                                                 

 غي(ر ماج(ستير رس(الة .الع(ام القطاع منشآت في ا�داء وتقييم للرقابة كأداة التخطيطية الموازنات استخدام مدى.. مصطفى، سجى ا�فندي - 1
 2003 .سوريا حلب، جامعة نشورة،م
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  1)2007(دراسة اميمة 

، تناولت الدراسة الموازنة العامة في تحسين ا$داء المالي والمحاسبي بالوحدات الحكومية 

ة في عدم وجود معيار محدد لقياس الكفاءة والرقابة علي ا$داء المالي تتمثل مشكلة الدراس

وظھور الموازنة الحكومية بشكلھا الحالي يؤدي الي والمحاسبي بالوحدات الحكومية 

  .تحقيق أھدافھا 

ھدفت الدراسة الي ايجاد معيار لقياس الكفاءة علي طريقة الموازنة العامة للدولة التي تفيد 

  .طيط والرقابة ورسم السياسات المستقبلية في عملية التخ

  :قامت الدراسة باختبار الفرضيات التالية 

تقوم الموازنة بدور فعال في عملية تقويم ا$داء المالي والمحاسبي ورسم السياسات -

  .المتقبلية للوحدات الحكومية 

ن من  ادارة الموازنة العامة تشرك وتنسق بين اداراتھا في صنع الموازنات فتكو-

  .ا$دارات الناجحة في تطبيق وتنفيذ الموازنات

 الموازنة المعدة من قبل الوحدات الحكومية $ تعكس ا$نشطة الحقيقية والفعلية التي بھا -

  .الوحدات الحكومية 

  :وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج منھا 

ل التقنيات ضرورة ا$ھتمام بتطوير نظام الموازنة بالوحدات الحكومية عن طريق ادخا-

  الحديثة والمھارات الفنية

اشراك جميع المستويات ا$دارية في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة له دور فعال في زيادة -

  .كفاءة فعالية الموازنة كأده لتقويم ا$داء المالي والمحاسبي للوحدات الحكومية 

  :ووضعت الدراسة عدة توصيات منھا 

   الموازنة العامة بالوحدات الحكومية ضرورة ا$ھتمام بتطوير نظام-

                                                 
، رسالة ماجستير في المحاسبة ، ة في تحسين ا$داء المالي والمحاسبي بالوحدات الحكومية دور الموازن،  اميمه عبدالرحمن محمد طه -  1

  م2007كلية الدراسات العليا ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 
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 ضرورة اشراك جميع المستوياتوالمسئولين عند وضع الخطط وا$ھداف من قبل بدء -

اعداد الموازنة مما يساعد في انجاح خطة الموازنة عند مقارنتة با$داء الفعلي مع 

  .المخطط 

امة مما يزيد من قدرة ضرورة توفير البيانات والمعلومات ا$ساسية $عداد الموازنة الع-

  .الموازنة علي عكس ا$نشطة الحقيقية والفعلي للوحدات الحكومية

مما سبق نجد ان ھذه الدراسة تناولت دور الموازنات العامة في تحسين ا$داء المالي 

والمحاسبي بالوحات الحكومية ولم تتطرق الي التحصيل ا$لكتروني وأثره علي أداء 

  .الموازنات

  1)2008(ن دراسة سليما

تناولت الدراسة دور الموازنة التخطيطية في تقدير ا$يرادات في الوحدات الحكومية وقد 

Uا$يرادات ة  مقارنلتمثلت مشكلة الدراسة في وجود انحرافات في ا$يرادات وذلك من خ

المقدرة با$يرادات الفعلية خUل سنوات الدراسة ا$مر الذي يوضح ا$نحراف في تقدير 

ًوقد اثر ذلك سلبا علي دقة المعلومات ، ادات مما يفقد ھذة الموازنات وقعيتھا ودقتھا ا$ير

  .ومسار ا$داء الفعلي الذي يساھم في التخطيط والرقابة وتقويم ا$داء 

  .قامت الدراسة علي اختبار مدي الفرضيات التالية 

 والتقدير السليم استخدام ا$ساليب ا$حصائية والطرق الرياضية يساعد علي التنبوء-

  لUيرادات

  .راف في تقدير ا$يرادات حوجود رقابة مستمرة علي ا$يرادات يحول دون تكرار ا$ن-

  :وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج منھا

تسنخدم طريقة التقدير الشخصي في اعداد الموازنات التخطيطية وتقدير ا$يرادات في -

  ھيئة السكة حديد

يطية $ يؤخذ في الحسبان وا$سس والقواعد التي تمكن من اعداد اعداد الموازنات التخط-

  .موازنة دقيقة وقابلة للتحقيق 

                                                 
 رسالة ماجستير في ،دراسة حالة ھيئة السكة حديد ، دور الموازنة التخطيطية في تقدير ا$يرادات بالوحدات الحكومية ، سليمان حسن كدوك  1

  م2008كلية الدراسات العليا ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، المحاسبة غير منشورة 
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اتشراك المستويات ا$دارية المختلفة في اعداد الموازنات يؤدي الي رضا العاملين فيھا -

  .واعادة الثقة لنظام الموازنات التخطيطية كأداه للرقابة وتقويم ا$داء 

  :ة الي عدة توصيات منھا وقد توصلت الدراس

أن تبني ھيئة السكة حديد استخدام النماذج ا$حصائية المتقدمة في التنبؤ وتقدير -

  ا$يرادات 

 ضرورة العمل علي بناء القدرات والتدريب في مجال استخدام تقانة المعلومات وزيادة -

  الوعي في مجال ا$ستخدام ا$لكتروني في اعداد الموازنات 

  د نظام الموازنات التخطيطية والتقديرية كأداة فعالة للرقابة والتخطيط يجب اعتما-

ھده الدراسة تناولت دور الموازنات التخطيطية في تقدير ا$يرادات بالوحدات الحكومية 

 .ولم تاخذ في الحسبان دور التحصيل ا$لكتروني وأثرة علي أداء الموازنات 

  1) 2008 ( دراسة ابوجعفر

ي بحث المؤسسات وتقنية المعلومات ا$دارية واستقطاب التكنولوجيا ھدفت الدرسة ال

الحديثة ومعرفة المقومات ا$ساسية لنظم المعلومات التي تمكن المؤسسة من القيام بدورھا 

  :كما يجب ومن فرضيات الدراسة

  تطبيق الحكومة ا$لكترونية داخل القطاعات يؤدي الي رفع مستوي ا$داء الحكومي -1

الي امكانية التحول من ا$دارة  دام تكنولوجيا المعلومات الي المؤسسات يؤدياستخ-2

 التقليدية الي ا$دارة ا$لكترونية

  :وتوصلت الدراسة الي النتائج والتوصيات التالية 

ايجاد ا$ثر ا$يجابي لتطبيق الحكومة ا$لكترونية داخل القطاعات علي مستوي ا$داء -1

  الحكومي 

حكومة ا$لكترونية بالمؤسسة يؤدي الي امكانية التخاطب ا$لكتروني بين  طب الخاان ت-2

 القطاعات والسعي لتقديم خدمة موحدة

                                                 
 – 2008جامعة ام درمان اvسUمية عام ، وليد  أبو جعفر دياب الحكومة ا$لكترونية بين النظرية والتطبيق رسالة ماجستير في المحاسبة  -  1

  ھـ 1429
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ًنظرا لما للتكنولوجيا من اھمية في أي مجال تدخلفة فيجب متابعة التقنيات الحديثة -3

 وادخالھا في  في العمل لكي تعمل علي تطويره

 ادت الي تطبيق مفھوم الحكومة ا$لكترونية بالصورة العمل علي الحد من العوائق التي-4

  المطلوبة 

  1) 2010(دراسة حمادة 

ھدفت الدراسة الي التعرف علي اثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية 

ا$لكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية وذلك من خUل التعرف علي مفھوم 

ومن ثم التعرف علي مفھوم الضوابط الرقابية . ت المحاسبية وخصائھا موثوقية المعلوما

العامة لنظم المعلومات المحاسبية ا$لكترونية ومكوناتھا من ضوابط تنظيمية ، وضوبط 

الرقابة علي الوصول ، وضوابط الرقابة علي امن وحماية الملفات ، وضوابط توثيق 

  . وتطوير النظام 

ي راي مراجعي الحسابات الخارجين في مدينة دمشق حول اثر كما ھدفت الدراسة الي عل

الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية ا$لكترونية في زيادة موثوقية 

  .المعلومات المحاسبية وذلك من خUل أداة الدراسة 

وخلصت الدراسة الي ان ھناك تأثير كبير للضوابط الرقابية العامة لنطم المعلومات 

  .لمحاسبية ا$لكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية في الشركات ا

   : أھمھاكما توصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج

لضوابط الرقابة علي توثيق وتطوير النظام اثر كبير في زيادة موثوقية المعلومات -1

  المحاسبية

ة ا$لكترونية اثر كبير في زيادة لضوبط الرقابة التنظيمية لنظطم المعلومات المحاسبي-2

 .موثوقية المعلومات المحاسبية

لضوابط الرقبة علي امن وحماية الملفات لنظم المعلومات المحاسبية ا$لكترونية أثر -3

 كبير في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية 
                                                 

) دراسة ميدانية( الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية ا$لكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية رشا حمادة أثر -1
  335 -  305 العدد ا$ول ص ص 26مجلة جامعة دمشق للعلوم ا$قتصادية والقانونية المجلد 
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سط في لضوابط الرقابة علي الوصول لنطم المعلومات المحاسبية ا$لكترونية اثر متو-4

  .   زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية 

  1)م2012 (ة محمد  دراس

تناولت ھذه الدراسة اثر مرونة المعايير المحاسبية علي ادارة ا$رباح  وتركزت تساؤ$ت 

  -:وفروض الدراسة حول عدة نقاط تتلخص في ا$تي

  دارة اصدار معايير محاسبية محكمة تحد من التUعب با$رباح من قبل ا$-1

 تؤدي ظاھرة التUعب با$رباح الي عدم جودة القوائم المالية وبالتالي تقليل مستخدمي -2

  القوائم المالية والسياسات

 تعدد الطرق وا$جراءات المحاسببة يؤدي الي ممارسات سلبية-1

  :وخلصت الدراسة الي نتائج وتوصيات مھمه كا$تي 

Uدارة تغيرات وبدائل عديدة تUئم ظروفھا ويؤدي ان المعايير المحاسبية الحالية تتيح ل-2

  ذلك الي معلومات ونتائج اعمال غير موضوعية

قصور الجھات المعنية باصدار المعايير المحاسبية عن مراعاة الظروف المختلفة -3

 المتبادلة في الدولة التي تطبق نفس المعايير 

دولية العمل علي تقليل حدة تعدد علي الجمعيات المھنية التي تصدر معايير المحاسبة ال-4

الطرق والسياسات المحاسبية عند التطبيق العلمي بايجاد حد ادني من التوحيد وذلك لزيادة 

  الثقة في المعلومات المحاسبية

   2)2012(امجد ،.  ودحمدان .د  دراسة

 القطاع في الرقابة فاعلية في تعزيز ل�يرادات اvلكتروني القبض دور بيان إلى ھدفت

 مدققي جميع على باليد استبانة، وزعت تصميم تم الدراسة أھداف ولتحقيق باsردن، العام

 يمثلون الذين الماليين، والمراقبين الخارجية، الرقابة وحدات مسؤولي و الداخلية، الرقابة

   .الدراسة مجتمع

                                                 
  م جامعة نيا$2012 اsرباح رسالة ماجستير محاسبة  اثر مرونة المعايير المحاسبية علي،  علي أبكرمحمد عبد هللا -1

 دور القبض ا$لكتروني في تعزيز فاعلية الرقابة في القطاع العام في اsردن رسالة  ،امجد جميل الشرفاء. حمدان محمد حياصات ود.د  -  2

  م 2012عام  
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  :أھمھا من كان نتائج عدة إلى الدراسة توصلتو 

 فاعلية تعزيز على وا$تصال والمعلومات اsصول، حماية من لكل إيجابي دور وجود 

   .ل�يرادات اvلكتروني وفقا للقبض وذلك باsردن، العام القطاع دوائر في الرقابة

 في التحصيل أساليب تفعيل ضرورة أھمھا من كان توصيات بعدة الدراسة وأوصت ھذا

  ل�يرادات اvلكتروني القبض باستخدام باsردن العام القطاع

  في الرقابة فاعلية في تعزيز ل�يرادات اvلكتروني القبض دور اولت ھذه الدراسةتن

تناولت دراسة الباحث التحصيل ا$لكتروني واثره علي اداء   بينماباsردن، العام القطاع

  .الموازنا وھذا ھو الفرق بينھما 

  1)م2013(دراسة احمد 

لو$ية علي المال العام وھدفت تناولت الدراسة موضوع التحصيل ا$لكتروني مدخل ل

ًالدراسة الي ان نظام التحصيل ا$لكتروني اصبح حتما لمسايرة المتطلبات التي تستلزمھا 

عمليات التحصيل في المعامUت ا$لكترونية في السودان ، وان النظام يؤثر بصورة 

 لتكنولوجيا ايجابية علي ا$قتصاد ، وان السودان دولة متقدمة في مجال البنيات التحتية

المعلومات $بد من استقUلھا في مجا$لت الحياة العملية ، حيث ان السودان يعتمد علي 

الطرق التقليدية في المركز الحكومية من حيث التعامل با$يصا$ت والمستندات الورقية ، 

  :ومن اھم فرضيات الدراسة 

ر صادر بتبني الخدمات عدم وجود استراتيجية للدولة $نفاذ التحصيل رغم وجود قرا-1

  الحكومية ا$لكترونية 

 ًمن الوحدات الحكومية في تقديم خدماتھا ا$لكترونياضعف المبادرة لدي الكثير-2

  :اھم النتائج والتوصيات التي توصلت اليھا الدراسة 

 بنك السودان –وزارة المالية ( تشكيل لجنة قومية تضم كل الجھات ذات الصلة -3

 القومي لUتصا$ت لجنة التحصيل غير القانوني والخبراء المختصين  المركز–المركزي 

                                                 
جامعة السودان للعلوم ، رسالة ماجستير في المحاسبة . لعام التحصيل ا$لكتروني مدخل للو$ية علي المال ا،  احمد محمد دفع هللا -  1

  م2013والتكنولوجيا 
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بصUحيات واسعة للتخطيط وا$شراف علي تنفيذ مشاريع التحصيل )  في ھذا المجال 

  .ا$لكتروني 

 ًاصدار قانون لكل الوحدات الحكومية بتقديم خدماتھا ا$كترونيا-4

 ًتحفيذ المواطن في حالة السداد الكترونيا-5

  ة علي ا$قتصادن نظام التحصيل ا$لكتروني يؤثر بصورة ايجابيا-6

 ولم التحصيل ا$لكتروني مدخل للو$ية علي المال العام تناولت ھذه الدراسة موضوع

 .تتطرق للتحصيل ا$لكتروني واثرة علي أداء الموازنات 

  1)2013 ( دراسة محاسن

 التخطيطية بوحدات القطاع ھدفت الدراسة الي التعرف علي أساليب وضع الموازنات

للتعرف علي نوعية البيانات المستخدمة ، العام بالتطبيق علي موازنات ديوان الضرائب 

اك ومدي أھمية إشر. $قتصادية منھا في وضع التقديرات وكيفية إستخراج المؤشرات ا

  :وكانت أھم فرضيات الدراسة، العاملين في وضع الموازنة 

حجم المعلومات التي يستخدمھا ديوان الضرائب ومستوي ھناك عUقة بين مستوي -1

  .الكفاية الUزم لتحقيق الشمولية في وضع الموازنات العامة 

ا$جراءات المتبعة في في ديوان الضرائب وإعداد الموازنة والقائمة علي إضافة نسب -2

نات كل تقديرية وعدم دراسة الواقع واستيعاب المتغيرات تؤثر علي منھجية إعداد مواز

 ا$قسام التابعة لھا 

استخدام ا$ساليب العلمية ومناھج إعداد الموازنات يؤثر علي الواقع الحقيقي لھيكل -3

 الموازنة العامة

  :وتوصلت الدراسة الي نتائج أھمھا 

وجود انحراف في ا$داء الفعلي والمخطط ويرجع للتعديUت في قانون الضرائب -1

  ةالضريبيوتطبيق توصيات لجان ا$صUح 

                                                 
دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في ، الموازنات التخطيطية ودورھا في مؤسسات القطاع العام السوداني ،محاسن علي خليل الحاج احمد -  1

  م2013جامعة امدرمان ا$سUمية ،المحاسبة
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ة مثل عدم نظام فعال تطبيق الموازنات يواجه العديد من المشاكل ا$دارية والسلوكي-2

وعدم توفير الكفاءات المؤھلة في لجان الموازنة وعدم عدالة الحوافزالمرتبطة .للمعلومات 

  .با$داء 

وأوصت الدراسة الي تحسين بيئة العمل بتوفير احتياجات ومعيينات العمل وتحسين 

  .إدارة ضريبية متطورة لتحسين زيادة التحصيل بناء ، اتب وحوافز العاملين رو

علي أساليب وضع الموازنات التخطيطية بوحدات تناولت الدراسة موضوع التعرف 

ولم تتناول التحصيل ا$لكتروني ، القطاع العام بالتطبيق علي موازنات ديوان الضرائب 

  .وأثره علي أداء الموازنات 

  1)2014(ك دراسة مال

ھدفت الدراسة الي قياس نظم المعلومات المحاسبية ومعرفة أثر المحاسبة علي المسئولية 

) مستشفي نيا$ التعليمي(ا$جتماعية في تقييم ا$داء المالي بمؤسسات القطاع العام 

للتعرف علي الجانب التحصيلي لUيرادات ومقارنة ا$داء الفعلي بما ھو مقدم للمواطن 

  :وكانت أھم فرضيات الدراسة كا$تي. ا جاء بالموازنة ًوفقا لم

ھناك عUقة ذات د$لة إحصائية بين تحصيل ا$يرادات بمستشفي نيا$ التعليمي -1

  الماليوالخدمات المقدمة للمواطن والذي بدورة يؤدي الي تقييم ا$داء 

ت المحاسبية ھناك عUقة ذات د$لة إحصائية بين الطرق المحاسبية ونظم المعلوما-2 

وتوصلت الدراسة الي . المستخدمة بمستشفي نيا$ التعليمي وضبط ورقابة ا$داء المالي 

  :نتائج أھمھا 

ھناك قناعة لدي المواطن بأن الخدمات المقدمة غير كافية مما يدل علي ان ھناك عدم -1

  .رضا لUداء المالي 

اعية في مجال حماية البيئة ضعف تطبيق المستشفي لمفھوم محاسبة المسئولية ا$جتم-2

  .والمواطن 

                                                 
رسالة ماجستير في ،المحاسبة عن المسئولية ا$جتماعية ودورھا في تقويم ا$داء المالي بمؤسسات القطاع العام ،د جماع  مالك محمد احم-  1

  م2014المحاسبة التمويل  جامعة بحري 
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ھناك عدم رقابة وضبط لUداء المالي بالمستشفي الذي بدورة أدي الي عدم تقديم الخدمة -3

  .بالصورة المطلوبة

  -:وكانت أھم توصيات الدراسة كا$تي 

في الذي بدوره يساعد ش ا$ھتمام بمفھوم السئولية ا$جتماعية بما يكفي لمتطلبات المست-1

  ارد المتاحة بما يخدم المتطلبات ا$قتصادية علي حد سواءولي توجيه استقUل المع

ضرورة استمرار ادارة المستشفي بتشجيع وتقديم المزيد من الدعم لتطبيق مفھوم -2

المسئولية ا$جتماعية في مجال خدمة المجتمع والعاملين لديھا لUرتقاء بمستوي ا$داء 

  .المالي وا$جتماعي 

ء المزيد من البحوث لزيادة مفھوم المسئولية ا$جتماعية ونظم المعلومات إجرا-3

المحاسبية بإعتبارھما وسيلة فعالة في مساعدة المستشفي علي تقديم الخدمات بصورة 

  .أفضل 

استخدام عملية التحصيل ا$لكتروني بالمستشفي الذي بدوره يساعد علي ضبط ورقابة -4

  . ا$داء المالي بالمستشفي

اولت ھذه الدراسة موضوع أثر المحاسبة علي المسئولية ا$جتماعية في تقييم ا$داء تن

المالي بمؤسسات القطاع العام ولم تطرق الي التحصيل ا$لكتروني وأثرة علي اداء 

  الموازنات بمؤسسات القطاع العام وھذ ھو ا$ختUف بين ھذه الدراسة ودراسة الباحث

ت السابقة تتضمن إبراز أھمية التحصيل ا$لكتروني الدراساويري الباحث أن جميع 

، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات القطاع العام ،والقبض ا$لكتروني 

والموازنات المالية ودورھا كأداه ، والرقابة والمراجعة للموازنات في ظل نظم المعلومات 

لتخطيط والرقابة وتقييم ا$داء تستخدم في في مؤسسات القطاع العام المختلفة في مجا$ت ا

نتائج التحليل والتقويم التي توصلت اليھا ونUحظ إن . ورقابة مؤشرات ا$داء المالي 

ًقد اختلفت عن بعضھا البعض تبعا $ختUف طبيعة أو مجال الدراسة  السابقة الدراسات

مية التي التي أسست عليھا عملية التحليل والتقويم وتنوعت ا$ساليب والوسائل العل

  .استعملت في تنفيذھا وفي تلخيص النتائج وعرضھا 
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وتمثلت أھم الفروق وا$ختUفات بين ھذه الدراسة والدراسات السابقة التي يرمي اليھا 

  -:الباحث في أن 

الدراسات السابقة تناولت تناولت أھمية استخدام تكنوجيا المعلومات في موسسات -1

$لكتروني الموازنات والمعايير  المحاسبية من جانب القطاع العام والتحصيل والقبض ا

إداري سلوكي اما الدراسة الحالية تناولت التحصيل ا$لكتروني وأثرة علي أداء الموازنات 

  .من خUل رقابة وقياس مؤشرات ا$داء المالي 

بعض الدراسات السابقة إتبعت اسلوب استخدام المنھج التحليلي للوثائق والمعلومات -2

    للوصول الي نتائج فعلية اريخية الفعلية اما الدراسة الحالية اتبعت أسلوب دراسة الحالةالت

 ھذه الدراسة ان ھناك توافق بين ا$نظمة المطبقة في التحصيل ا$لكتروني تومن مميزا

وان ھناك تطبيق لنظم التقنية الحديثة ، والدورة المستندية في ظل التشريعات المالية 

وتناولت الدراسة أثر تطبيق التحصيل ، رد بموازنة مؤسسات القطاع العام لتحصيل الموا

ًا$لكتروني وفقا لنظم التقنية الحديثة علي مستوي اداء الربط المحدد بموازنات مؤسسات 

  القطاع العام الحكومي في ظل تحقيق جودة مؤشرات ا$داء
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  الفصل اQول

  

  

        ل االلكرتونيل االلكرتونيل االلكرتونيل االلكرتونيالتحصيالتحصيالتحصيالتحصييل ويل ويل ويل وصصصصاالطار النظري للتحاالطار النظري للتحاالطار النظري للتحاالطار النظري للتح
  من ا$طار النظري للتحصيل والتحصيل ا$لكتروني وذلك الفصليتناول الباحث في ھذا

  -:  المباحث التاليةخUل

  مفھوم وانواع التحصيل :ا�ول المبحث 

   ومفھوم خصائص التحصيل ا�لكتروني :المبحث الثاني 

  التحصيل ا�لكترونيعلي رقابة  الأساليب:المحث الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 31 

  المبحث اQول

  التحصيل ا�لكتروني وأنواع مفھوم 

 نظام لتحصيل ا$موال vختزال الجھد والوقت من خUل التحصيل ا$لكتروني ھو     

البرمجيات لتحقيق جودة مؤشرات ا$داء المالي ودرء العديد من المخاطر التي تتعرض 

   . لھا الموارد المالية

 تحتاج الي جھد كادر بشري كبير لتحصيل النقود وعدھا كما ان عملية التحصيل التقليدي

وان كثرة تداول العملة الورقية . وتوريدھا مما تؤدي ھذه العملية الي مزيد من التكاليف 

وان . تجعلھا تتلف وبالتالي تؤدي الي زيادة تكلفة الخدمات وتكلفة طباعة عملة جديدة 

 $ بد من تطوير جودة نظم التطبيقات العالم اليوم في سباق مع الرقميات والمعلومات

التقنية المطبقة في التحصيل ا$لكتروني وبالتالي صار مستوي التحديات في ظل عصر 

اصبح من الضروري استخدام  ا$لكتروني وتطبيق نظام التحصيلثورة المعلومات 

  . التكنولوجيا والدفع بوسائل تجارية جديدة تواكب عصر التطور  

يل ا$جراءات في التحصيل ا$لكتروني تسھم في تقليل نسبة التكاليف كما ان فكرة تسھ

مقارنة بالوسائل التقليدية وخفض نسبة الضغط وا$زدحام في مراكز التحصيل التي ھي 

ان وسائل التحصيل التقليدية بمؤسسات القطاع العام . مرھقة بالنسبة للموظف والعميل 

ينتج عنھا تجنيب اموال الدولة مما يؤدي الي اصبحت غير موثوقة وغير عملية وعادة ما 

تاخر تحصيل ا$موال بالخزينة الذي بدورة يؤثر علي اداء الموازنة بالمؤسسات في 

  .القطاع العام 

   -  :1يعرف التحصيل ا$لكتروني علي انه : التحصيل ا�لكترونيمفھوم:ًأو� 

إجراءات عمليات الدفع منظومة متكاملة من النظم والبرامج الھادفة إلى تسھيل  -1

  ا$لكتروني بطريقه آمنة

ھي خدمة تھدف إلى توفير الوقت والجھد وتقليل النفقات وتسھيل الخدمة للعميل -2

 .بوضعھا في متناول يد العميل كما تسھل سرعة إتمام عملية الدفع، 

 ھو نظام الكتروني لتحصيل الرسوم بطريقة آلية -3
                                                 

  2 ص2007محمد حماد الصياد التحصيل مفھومه واھدافة أكتوبر  -  1
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4-sساس ثمن لسلعة أو خدمة بطريقة ويعرف علي انه عملية تحويل اsموال ھي في ا

رقمية أي باستخدام أجھزة الكمبيوتر وإرسال البيانات عبر خط تلفوني أو شبكة ما أو أي 

 1طريقة vرسال البيانات 

ھناك عدة انواع من التحصيل ا$لكتروني تختلف عن التحصيل التقليدي الباحث ان ويري 

لموبايل الطرفية والتحصيل عن طريق الصرافات ومنھا التحصيل عن طريف أجھزة ا

والتحصيل عن طريق الربط الشبكلي لمؤسسات القطاع العام ، ا$لية وبطاقات ا$ئتمان 

الي نظام  التحصيل التقليدي أي التحويل من حساب لحساب اخر وللتحول من نظام 

دي إلي نظام تطوير النظام من نظام تحصيل تقلي الي ذلكالتحصيل ا$لكتروني يحتاج 

تحصيل الكتروني ويحتاج ذلك إلي تأھيل القائمين بأمر التحصيل من محاسبين ومحصلين 

ومراجعين ليكونوا علي دراية تامة علي أنظمة المعلومات والتكنولوجيا المطبقة في عملية 

  .التحصيل 

  -:ھمية التحصيل ا�لكتروني أً:انيثا

  - :2تبرز اھمية التحصيل ا$لكتروني في

  صول مؤسسات القطاع العام علي الموارد في التوقيت المناسب ح-1

عدم لجوء المؤسسات الي تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء نتيجة عدم كفاية -2

  لتغطية التزاماتھا متحصUتھا

 ضمان استمرار عملية التحصيل ا$لكتروني لUيرادات بطريقة منتظمة وغير معقده-3

 لية وذلك باستقرار عملية التحصيل ا$لكتروني وزيادة ا$يرادات ثبات الموازنة الما-4

 مواكبة النظم التقنية المطبقة في التحصيل ا$لكتروني -5

سن القوانين والتشريعات والوائح المنظمة لعملية التحصيل ا$لكتروني وفق المعايير -6

  .المحاسبية

 

                                                 
 w.w.w http://analyseer.netم علي الموقع ا$لكتروني U13/1/2015ع  أيمن قديح  الدفع ا$لكتروني من يحميه تاريخ ا$ط-  1
  اعة م موجود في الرابط 12:47م الـ27/12/2014م دخول 9/7/2014موقع مصر س نشر في .  احمد فرج سعودي - - 2

w.w.w alriyadli.com 
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  - :التطور التقني والمحاسبيمفاھيم : ًا ثالث

  -:وم تقنية المعلومات مفھ -1

ًإن المفھوم العلمي لتقنية المعلومات من المفاھيم الحديثة نسبيا وتتمثل في استخدام الوسائل 

ًا$لكترونية في عمليات خزن وحفظ واسترجاع وبث ونشر المعلومات بد$ من الوسائل 

نية في التحصيل وقد اتجھت الدول الكبرى في تقدمھا التقني الي إدخال ھذه التق. التقليدية 

ًوقد قطعت في ذلك شوطا كبيرا باستثمارھا في المناھج الدراسية وتنمية القوي البشرية في  ً

تطوير التقنية وتصديرھا للخارج وقد سعت مؤسسات القطاع العام في عدد من الدول في 

  . تقديم خطط جديدة وخدمات عالية الجودة إلي العاملين 

 أساسين ھما الزمان والمكان مما جعل التعليم والتدرب فالتقنية قد تغلبت علي عاملين

ًمتاحا لمن يرغب أينما كان في أي جزء من أجزاء العالم وفي الوقت الذي  يتناسب مع 

  .طالب الخدمة 

 خليط من أجھزة الكمبيوتر ووسائل ا$تصال ابتدءا 1وعرفت تقنية المعلومات علي إنھا 

ناعية وتقنيات المصغرات الفيلمية وا$ستنساخ ، من اsلياف الضوئية إلي اsقمار الص

وتمثل مجموعة كبيرة من ا$ختراعات والتكنيك الذي يستخدم المعلومات خارج العقل 

  .البشري 

ًوھناك تعريفا شامU لمصطلح لمصطلح تقنية المعلومات  ًInformation Technology 

معلومات من حيث اvنتاج والصيانة تطبيقات المعرفة العلمية والتقنية في معالجة ال:  بأنه 

ولقد أحدثت تقنية المعلومات ثورة علي عملية  . 2والتخزين وا$سترجاع بالطرق اvلية 

يبه بشكل عام /التحصيل ا$لكتروني مما أدي إلي إعادة النظر في أھداف التحصيل وأسال

  .لكي تكون التقنية احد اsھداف اsساسية لتطوير عملية التحصيل 

  : لتطور المحاسبي للتحصيل ا�لكتروني ا -2

أھداف المحاسبة الحكومية لتشمل تحليل البرامج واsنشطة الحكومية المختلفة  اتسعت

او خطط التنمية طويلة " الموازنة العامة " المخطط لھا سواء في الخطط القصيرة اsجل 

                                                 
  32ص ) ھـ1409القاھرة دار الشروق (  محمد محمد الھادي تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتھا -  1
  17ص ،م 1989ا$ردن جمعية عمال المطابع التعاونية (  عبد الرزاق يونس تكنولوجيا المعلومات -  2
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ته ، إضافة إلي معالجة اsجل ، وا$ھتمام بتحسين اsداء والرقابة علي المال العام وإدار

ًمعامUت الحكومة المالية محاسبيا ، مما رافق ذلك من ثورة في عالم ا$تصا$ت 

والمعلومات وأتمتة العمل الحكومي وبالتالي زادت الحاجة إلي تطوير الخدمات التي 

  1تقدمھا المحاسبة الحكومية 

 مع العلوم جميع تتأقلم أن الضروري من أصبح ، الحاسوب وظھور العلوم تقدم مع

 العلوم من كغيرھا المحاسبة و .المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علم الحديث في التطور

 اليدوي المحاسبة نظام استخدام ا�ن النادر من وأصبح التطور، ھذا تبني في رائدة  كانت

   .المؤسسات في

 كان يرةكث ومصاعب عقبات تخطى المحاسبية المعلومات نظم في الحاسوب استخدام ان

 بصورة تتم ومعالجتھا العمليات تسجيل آلية جعل فقد ، اليدوي المحاسبي النظام يواجھھا

 على الحصول من المؤسسات يمكن بل ، النظير متناھية تكون قد وبدقة جدا سريعة

 محاسبية طرق عن ستغناء ا$من كذلك ومكنھا كما ، تشاء وقت أي في النظام مخرجات

 على الصعب من كان فلقد ، التحصيل اليدوي التقليدي طريقة :مثل ، سليمة وغير تقليدية

 وبوجود ا�ن ولكن ، بھذه الطريقة  تتعامل ًالتي تدار الكترونيا ان المؤسسات من كثير

 .مكلف وغير  ًميسرا  ًأمرا التحصيل ا$لكتروني طريقة استخدام أصبح الحاسوب

واvجراءات  السياسات أن إ$ ، حاسوبلل المؤسسات استخدام من وبالرغم ذكره والجدير

 وبشكل الشيء بعض زادت  ولكن ھي كما بقيت المحاسبي بالنظام المتبعة المحاسبية

  .الحاسوب في صطناعي ا$الذكاء استخدام متطلبات مع يتماشى

ويري الباحث إن بالرغم من التطور التكنولوجي ووجود اvطار التشريعي للتحصيل 

خطط $ستخدام التقنيات ا$لكترونية الحديثة في تحصيل اvيرادات ا$لكتروني ووجود ال

العامة إ$ أنھا ما زالت تستخدم طرق التحصيل التقليدية اsمر الذي يحول دون الرقابة 

  .علي المال العام وحمايته من ا$عتداء عليه 

  

  
                                                 

  1ص2011امجد جميل الشرفاء دور القبض ا$لكتروني في تعزيز فاعلية الرقابة في القطاع العام . حمدان محمد حياصات ود .  د -  1
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   مزايا وفوائد التحصيل  ا�لكتروني:ًا رابع

ي تتحقق من خUل نظام التحصيل ا$لكتروني يمكن عرضھا الفوائد الت ھناك العديد من 

  1في النقاط التالية 

الصرافات ا�لية، نقاط البيع، ( من  تقليل استخدام النقد، توفير قنوات متعددة للتحصيل-1

  ، )ا$نترنت، تطبيقات الموبايل وغيرھا

 إدارة اvيرادات مركزيا، ضبط اvيرادات وتقليل الفاقد-2

 قليل التكاليف في عملية التحصيلتوفير وت-3

 توفير آلية سھلة مضمونة وغير مكلفة-4

   تسھل اتخاذ القرار  تقارير آنية-5

  التسھيل علي المواطنين في سداد الرسوم الحكومية مما يزيد من تحصيل اvيرادات-6

ًيوميا خUل أيام اsسبوع وعدم حصره ) ساعه24(تمكين التحصيل علي مدار اليوم -7

 قت الدوامعلي و

تقييم خدمة التحصيل ا$لكتروني مما يساعد المؤسسات علي تقديم خدمة ا$لكترونية -8

 حديثة

 زيادة اvنتاجية بسبب زيادة أساليب التحصي-9

 ةتكوين قاعدة بيانات قابلة sي تطورات مستقبلي- 10

 استخدام التقنيات الحديثة والتخلص من مخاطر النقد بصورة اكثر فاعلية- 11

تحصيل جميع انواع الرسوم في مؤسسات القطاع العام بما يتناسب مع طبيعة عمل كل -12

  مؤسسه

   :2منھاحصيل ا�لكتروني عدة مزايا للت

 إن منظومة التحصيل ا$لكتروني أدت إلي تUفي مخاطر نقل اsموال والشيكات

 إمكانية التحصيل والسداد دون التقيد بالموقع الجغرافي -1

                                                 
   احمد مصدر سابق -  1
  3صياد التحصيل مفھومه وأھميته  وأھدافه مصدر سابق ص محمد حماد ال -  2
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 ا$لكترونية من خUل البوابة ا$لكترونية لدي المؤسسات المطبقة للنظام دفع الخدمات-2

 تقدم خدمات التحصيل ا$لكتروني والتي

تبسيط عملية السداد من خUل إتاحة عدد كبير من المنافذ المستخدمة في عملية -3

  التحصيل

  سبة التكاليفكما أن فكرة تطبيق نظام التحصيل ا$لكتروني في الدولة تسھم في تقليل ن-4

التحصيل مقارنة   وا$زدحام في مراكزوتسھيل اvجراءات وخفض نسبة الضغط

بالوسائل التقليدية التي أصبحت غير موثوقة ومضيعة للوقت والجھد وعملية مرھقة 

 للموظف والعميل، 

 زيادة إيرادات الدولة، محاربة الفساد والتجنيب  -5

 ، التقليل من تلف العملة المتداولة،جذب الكتلة النقدية للقطاع المصرفي-6

  يتم التحصيل بصورة مباشرة بين المستفيد من الخدمة والمؤسسة-7

 المساھمة في سداد التمويل اsصغر، بجانب ضمان وصول مبالغ الدعم ا$جتماعي -8

  خلق فرص عمل لذوي الدخل المحدود،وللشرائح الفقيرة 

ًنية والذي يعني ان يتم التعامل الكترونيا بين يساھم في تطبيق نظام الحكومة ا$لكترو-9

   1ًالوحدات الحكومية ومتلقي الخدمة من العمUء والمواطنين بعيدا عن ركام الورق

   تحيق مبدأ الشفافية بين المؤسسات ووزارة المالية- 10

   يسھم برنامج التحصيل ا$لكتروني في تطبيق نظام الخزانة الموحد- 11

  ت التزوير والتعدي علي المال العام خاصة في جانب ا$يرادات التقليل من عمليا- 12

  - :معوقات بيئة التحصيل ا�لكتروني: ًا خامس

ھناك معوقات تواجه برنامج التحصيل ا$لكتروني من ضمنھا شبكة ا$نترنت في كثير من 

ًفا وھناك تخو.و$بد لشركات ا$تصال من تجويد خدماتھا لمقابلة تلك التحديات ، المناطق

ًكبيرا من المواطنين من المعامUت ا$لكترونية بجانب عدم معرفتھم بالخدمات التي تقدم 

                                                 
محمد الناير التحصيل ا$لكتروني مزايا متعدده ومخاوف محتملة مقال منشور صحيفة المستقلة ا$لكترونية تاريخ الزيارة .  د- - 1

  cleidarti&ar=lang?php.index/com.almustagilla.ww=2707م موجود في الرابط 10:24م الساعة 2014نوفمبر/18



 37 

اول المعوقات والتحديات التي تواجه برنامج التحصيل ا$لكتروني في نوسنت. من خUلھا 

    -  :1النقاط التالية

ًنيا أو تردد ضعف المبادرة لدى الكثير من الوحدات الحكومية في تقديم خدماتھا إلكترو-1

 تمتخذي القرار بھذه الوحدا

التعارض القائم بين القوانين والتشريعات السارية المتعلقة بين التحصيل التقليدي -2

  واليات ووسائل التحصيل ا$لكتروني

عدم استمراية التيار الكھربائي وتردي شبكات ا$نترنت تعيق خدمة التحصيل -3

 ا$لكتروني

الوضع القانوني ( تحصيل ا$لكتروني بكونھا ادلة اثبات حجية وسائل وبيانات ال-4

ًحيث يتعذر احيانا ايجاد ادلة اثبات قابلة للمراجعة والتحقق عند وقوع ) للمستندات

  مخالفات

ويري الباحث من خUل تناول ھذه المعوقات إن أغلبھا يمكن تUفيھا وذلك عن طريق 

كتروني والوقوف علي تجارب بعض الدول الدراسة المتأنية لتطبيق برنامج التحصيل ا$ل

المستمر والتوجھه نحو البحث والتطوير والتدريب . وبعض مؤسسات القطاع العام 

انترنت في كل المناطق  ع شبكات ا$تصال بتوفير خدمةيجللعاملين في البرنامج وتش

 وعلي الشركة المصممة للبرنامج تصميم برنامج تحصيل يسھل التعامل معه والرقابة.

 .عليه وحمايته من الغرصنة وا$ختراق 

   مخاطر التحصيل ا�لكتروني :ًا دسسا

نجد من أھم المخاطر التي تواجه عملية التحصيل ا$لكتروني ھي مخاطر تقنية في المقام 

ومخاطر اخري متعلقة بضعف شبكة ا$نترنت في بعض المناطق و$بد من وضع ، ا$ول 

 ر ووضعھا في الحسبان وتدارك المخاطر التي تحدثخطة متكاملة لمجابھة ھذه المخاط

                                                 
  2001 أوراق موجزة ا$سكو -عبد اvله الدموھيري التجارة ا$لكترونية   -  1
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، يق أھداف برنامج التحصيل ا$لكتروني قفي الحاضر والمستقبل حتي يتثني لنا تح

   - :1 يلي كمابعض ھذه المخاطر  اولوسنتن

 وھي عبارة عن التھديدات الناتجة عن عوامل خارج - :مخاطر البيئة الخارجية -1

  .رقابة المنشأة السيطرة او تحكم ي تخرج عن نطاق المؤسسة والت

وھي عبارة عن التھديدات التي تنبع سواء من داخل ) : التشغيل ( مخاطر العمليات -2

 المنشأة او من خارجھا وتؤثر علي العمليات التشغيلية للمنشأة 

 وھي عبارة عن التھديدات الناتجة عن عدم كفاية ومUئمة -: مخاطر المعلومات -3

   :2عتماد عليھا في اتخاذ القرارات  يمكن ا$المعلومات التي

مخاطر عامة تواجه المنشأه فھي المخاطر المرتبطة والناتجة من التغيرات في القوانين  -4

والتشريعات والتغيرات السياسية والبيئة التنافسية ونظم حماية ا$صول والمعلومات 

  .والغش وا$ھمال 

اف بقھا مجلس ا$دارة والخاصة لتحيق ا$ھد مخاطر تنشأ من ا$سترتيجيات التي يط-5

      ا$خذ بتكنولوجيا جديدة مثل التحصيل ا$لكتروني التي تشمل

ا$فتقار الي وجود قواعد قانونية حاكمه للتعامل من خUل التحصيل ا$لكتروني كبديل -6

لين مع ھذا عن التعامل بالتحصيل التقليدي مما $ شك انه يفقد الثقه لدي العديد من المتعام

  3النظام 

امكانية اختراق الشبكة من قبل القراصنه وھو ما يعني انتھاك خصوصية العمUء كما -7

انه يمكن للبعض استخدام بطاقات تحصيل مزيفه مما يسبب خسارة لصاحب البطاقة 

 الحقيقي 

ار ان عدم تأمين معلومات ا$نترنت مع امكانية اختراق الشبكة تعد من اھم عقبات انتش-8

 عملية التحصيل ا$لكتروني ا$مر الذي يؤدي به الي فقدان الثقة 

 البنيات التحتية من من شبكات وكھرباء تؤثر علي خدمة التحصيل ا$لكتروني-9

                                                 
1 -- the institute of chartered Accountants in England and Wales ,RiskManagament and the Value Adaled by 
internal Audit London ,ICAEW june 2000 p4 
2 -William Kimey ( Auditing Risk Assessment and Risk Mangement processes )the Institute of internal 
Research foundation ,Altanone spring USA 2003 pp 135 - 136 

  م15/5/2000لويس صبيغة التجارة ا$لكترونية الميزات والتحديات ، ا$ھرام ا$قتصادي العدد الصادر في .  د-  3
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عدم وجود تطبيق سليم لنظم التقنية الحديثة لتحصيل الموارد بموازنة مؤسسات - 10

 القطاع العام

 المالية بالطرق ا$لكترونية  المعامUت اجراءعدم الشعوربالثقة وا$مان اثناء - 11

   1عدم ا$قتناع باستخدام بطاقات ا$ئتمان - 12

ويري الباحث من خUل ماسبق ان ھناك مخاطر يمكن اكتشافھا وذلك خUل إعتماد 

المؤسسات علي الخبراء والمختصين في ھذا المجال لديھا حتي يتمكنو من اصطياد بعض 

ومن أشھر ھذه المخاطر الفيروسات الرقمية ،  والتعامل معھا ا$ختراقات في أنظمتھا

وعلي المؤسسات العمل علي . وقراصنة ا$نترنت والھواه الفيروسات غير المعرفة 

تبصير المواطنين والعمUء بمحاسن عملية التحصيل ا$لكتروني حتي يكونو علي ثقة 

  .للتعامل مع ھذا البرنامج 

 نية ا�لكترونيةالنظم التق تحديات - ً:اسابع

 اsعمال بيئة في تغييرات من يرافقھا وما اvلكترونية المحاسبية العمليات تنفيذ إطار في

 تلك إن التقليدي، اليدوي بالعمل المرتبطة تحدياتبال مقارنة تحدياتال من العديد نشأت

 طرةوالسي إكتشافھا سرعة حول إمكانات من يتوفر ما ضوء في تقل أو تزداد قد تحدياتال

 التعرف كيفية في تثمتل مشكUت المالية المؤسسات أمام المتغيرات ھذه وتطرح عليھا

 والوقوف لتحليلھا ًضروريا ًأمرا يعد تحدياتال عرض فإن لذلك وإدارتھا، تحدياتال على

  :يلي كما أبعادھا على

 خرق انظمة ا�مان الحماية  -1

 لشبكة  Hackersالقراصنة  قبل من اقھاإختر بإمكانية اvلكترونية الدفع عمليات تتميز 

 من بدءا تحدياتال تلك مثل على للسيطرة حلو$ يوم كل يقدم التطوير أن إ$ المعلومات،

 الي برمجة مؤمنة pin number الي الرقم الشخصي passwordاستعمال كلمة السر 

  2.الي حوئط نارية 

                                                 
  م2006 مجلة المحاسبة وا$دارة والتأمين العدد السابع والستون –ح عادل محمود طري.  د-  1
  2003فكر فيما بعد الحداثة بيروت لبنان (  الغندور حافظ كامل محاور التحديث الفعال في المصارف العربية -  2
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 تصميمھا عدم أو للنظم الكافية تأمينال وسائل توفر عدم نتيجة  ھذه تنشأ -:التشغيل نظم -2

 في تتمثل أن  ويمكن البرمجيات تشغيل في خطأ أو معلومات، خطأ نتيجة أو إنجازھا أو

 1ا�تي

 :للنظم الكافي عدم التأمين-أ

 إمكانية يتيح مما المؤسسة حسابات لنظم الكافية اsمن وسائل توفر بعدم تتعلق وھي

 المعلومات على التعرف بذلك حيث يتم  لھم مرخص غير أشخاص قبل من اختراقھا

 . فيھا العاملين من أو المؤسسة خارج من ذلك أكان سواء وإستغUلھا بالعمUء الخاصة

 :الصيانة أعمال أو العمل إنجاز أو النظم تصميم م?ءمة عدم -ب

 لمواجھة )المثال سبيل على اsداء بطء(إخفاقھا  أو النظم كفاءة عدم بسبب تنشأ وھي

 تم ما إذا خاصة النظم وصيانة المشكUت حل في السرعة وعدم المستخدمين تطلباتم

 الUزمة التحتية البنية بشأن الفني الدعم لتقديم المؤسسة خارج من مصادر على اvعتماد

  2اsعمال  تلك على القائمين الموظفين أو البرمجيات كفاية عدم نتيجة

 ھذا في المؤسسات بين والتسابق اvلكترونية ماليةال الخدمات صناعة في الزيادة كانت لقد

ًكبيرا ًأثرا المجال  على أثرت التي القضايا من العديد ظھرت لذلك المخاطر، زيادة على ً

 3ا�تي بتحقيق ترتبط التي والمخاطر التحديات ونوعية حجم

 تكنولوجيا مجا$ت في الUزمة الخبرة ذوي والموظفين  اvدارة توفر مدى •

 .اvلكترونية والعمليات لوماتالمع

 من التثبت و والتحقق المالي اvحتيال عمليات تUفي بإمكانية تتعلق قياسية معايير وجود •

 .المفتوحة الشبكات بيئة في العميل ھوية

 مع تتناسب التي المؤسسات اvلكترونية sعمال التشريعية التحتية البنى مUءمة مدى •

  .الجديدة جيةالتكنولو البيئة مستلزمات

 المرتبطة والنظم وعمله التحصيل لنظام المعلومات sمن شاملة إستراتيجية وجود مدى •

 .به
                                                 

  2008دن  والعبد الUت عبدالفتاح زھير الصيرفة ا$لكترونية  داروائل للنشر ا$ر– الشمري محمد نوري -  1
   الشمري محمد المرجع السابق-  2
   المرجع السابق-  3
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 تشفير المؤسسة في عليھا تعتمد التي البيانات وقاعدة للبرمجيات حماية وجود مدى •

  .اvلكترونية اوخدماتھا عملياته

 تعرض ا�نظمة -ج

 تمر التي المراحل كافة على الرقابة تحقيق في اsنظمة بعض إخفاق بسبب تنتج التي وھي

 إنتقالھا أثناء العمUء رسائل على تعديUت إجراء عدم وضمان اvلكترونية، العمليات بھا

  1المعامUت سرية على فظةالمحا  وضمان $إلكترونية، عبر القنوات

يل ويري الباحث من خUل ما سبق من اھمية واھداف ومخاطر ومعوقات بيئة التحص

نجد ان للتحصيل ا$لكتروني اھمية قصوي في المؤسسات وخاصة . ا$لكتروني 

مؤسسات القطاع العام وذلك لتحاشي تجنيب الموارد والصرف غير المبرر علي الموازنة 

ومن خUل ماسبق نجد ان عملية التحصيل ا$لكتروني $ تحتاج الي كمية من الموظفين . 

ًم التعامل معه الكترونيا ورقابته الكترونيا بل تحتاج الي نظام الي محكم يت ولكن $بد من . ً

ًوايضا . من وجود معايير وتشريعات جديدة تطابق ا$جراءات المالية والمحاسبية السائدة 

وتعميم يل وتھيئة البيئة المناسبة لھا بد من تدارك المعوقات التي تواجه عملية التحص $

الي كل الجھات وخاصة مؤسسات القطاع العام التجارب المطبقة في بعض المؤسسات 

  . بالو$يات 

  انواع التحصيل ا�لكتروني: ًاثامن

ً لتحصيل اvيرادات العامة وفقا ل�حكام والقوانين وذلك بموجب ھناك عدة انواع

التي ) شبكات ا$تصال (ا$تفاقيات التي يتم تنظيمھا بين وزارة المالية ومزودي الخدمة 

الUزمة المطلوبة باvضافة إلي الطرق ا$خري المعتمدة لتحصيل تحدد الضمانات 

ًاvيرادات ا$لكترونيا المنصوص عليھا في أحكام النظام المالي المعمول به في المؤسسات 

  .العامة 

  -  :مفھوم انواع التحصيل ا�لكتروني

 الكترونية ھي أي تحويل أو توريد الكتروني ل�موال المحصلة كإيرادات عامة يتم بوسيلة

  .1بتفويض من الدافع لمزود الخدمة ا$لكترونية 
                                                 

  2008 الشورة ، جUل عايد وسائل الدفع ا$لكتروني ،دار الثقافة للنشروالتوزيع ، رسالة ماجستير منشورة الطبعة ا$ولي عمان ا$ردن -  1
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  -: التالية نواعوتشمل ا�

 .التفويض ا$لكتروني أجھزة باستخدام ا$ئتمان بطاقات بواسطة لدفعا-1

 : التالية الوسائل خUل من ا$نترنت باستخدام لدفعا-2

  حساب إلى حساب من ا$لكتروني المالي التحويل-

.(Credit Cards) - ا$ئتمان بطاقات 

.(Debit Cards) - الفوري القيد بطاقات 

  .المعتمدة المالية الشركات أو البنوك بواسطة لدفع-3

  الدفع بشيكات مسحوبة علي بنوك معتمدة-4

الدفع عن طريق شبكات ا$تصال وذلك بالخصم علي رصيد الشرائح المستخدمة وذلك -5

  .ا$تصال  المؤسسة وشركةنظير تقديم خدمة معينه با$تفاق بين 

ويري الباحث ان ھناك طرق الكترونية جديده لتحصيل ا$يرادات في السودان من ضمنھا 

طريقة توريد المبلغ مباشرة لحساب المؤسسة في البنك من خUلھا يقوم البنك بتسليم طالب 

Uدارة الخدمة اشعار او حافظة توريد تفيد توريد المبلغ لحساب المؤسسة تسلم نسخة ل

ًاو طريقة التحويل الكتونيا من حساب ، المالية للمراجعة والتأكد ومن ثم تقدم له الخدمة 

 .اخر لحساب المؤسسة بالبنك وتتبع نفس الخطوات اعUه 

او طريقة التوريد المباشر لمحصل ا$يرادات ومن خUل ھذه الطريقة يقوم طالب الخدمة 

ًم المحصل بتوريد المبلغ الكترونيا من خUل بدفع رسوم الخدمة لمحصل ا$يرادات ويقو

 ا$كتروني واختيار 15فتح نافذة التحصيل ا$لكتروني الخاصة بالمؤسسة وم� ايصال 

ًالخدمة المطلوبة ومن ثم اصدار ا$يصال ا$لكتروني لطالب الخدمة وبناء علي ا$يصال 

  .ة ًا$لكتروني تقوم المؤسسة بتقديم الخدمة مباشرة لطالب الخدم
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  المبحث الثاني

  مفھوم وخصائص التحصيل ا�لكتروني

  

ًان مفھوم التحصيل ا$لكتروني $ يبعد او يختلف كثيرا عن مفھوم التحصيل بشكل عام إنه 

يمثل نشاط أو عمل يحصل بموجبه متلقي الخدمة من خUل ا$فراد او أجھزة مؤسسات 

وان مستوي ا$شباع . ا يدفعة من مبالغ علي خدمة معينه مقابل م، القطاع العام المختلفة 

وان ھذه الخدمات قد ترتبط بمنتج او خدمة .  لطالب الخدمة يرتبط بمستوي تقديم الخدمة 

 وسنتناول مفھوم وخصائص التحصيل ا$لكتروني وتطبيقاتة في .معينه او قد $ ترتبط 

  :عدة نقاط منھا

   :مفھوم تطوير خدمة التحصيل ا�لكتروني-1

د بطوير خدمة التحصيل ا$لكتروني ھو ادخال واضافة مزايا جديدة للخدمة بما المقصو

يتماشي مع احتياجات طالب الخدمة بحيث تؤدي ھذه المزايا الي زيادة الطلب علي 

   :1الخدمات مثل

  ادخال تعديUت وتحسينات علي البرامج او في طريقة تقديم الخدمة الي الزبائن-

  دة وتقديمھا في مزيج من الخدماتاستحداث خدمات تقنية جدي-

  مد خدمة ا$نترنت لتصل الي مناطق جغرافية جديدة وتوسيعھا الي شرائح جديدة -

  : 2ويتوقف نجاح تطوير خدمة التحصيل ا$لكتروني في ثUثة دعائم اساسية ھي

تطوير الكفاءات البشرية $ن خدمة التحصيل ا$لكتروني تعتمد علي العنصر البشري -1

  ًل تقنياالمؤھ

  .تطوير ا$ساليب وا$جراءات والمنافذ التي تمر بھا الخدمة-2

مواكبة التطور المستمر في التكنولوجيا المستخدمة في برنامج التحصيل ا$لكتروني -3

  .واخال التقنيات وا$نشطة ا$لكترونية 

  
                                                 

التحرير المصرفي ومتطلبات تقديم الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية اطروحة دكتوراه غير ،  بريش عبدالقادر -  1
  241ص ) م 2006جامعة الجزائر  (منشورة في العلوم ا$قتصادية

  242 المرجع السابق ص -  2
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   :خصائص التحصيل ا�لكتروني-2

  :في ومن ھنا نجد خصائص التحصيل ا$لكتروني تتمثل 

  نشاط او عمل يقدم لطالب الخدمة من قبل ا$جھزة ا$لكترونية بمؤسسات القطاع العام-1

  تقديمھا قد يرتبط او $ يرتبط بتقديم خدمة مباشرة وانما تكون في المستقبل -2

   تحمل تكاليف أقل بسبب قلة ا$خطاء في العمليات الحسابية-3

  لذلك لوضوح مسار الدورة المستنديةيساعد في وضع الموازنات بأفضل ما يمكن و-4

  :العوامل التي تحدد جودة خدمة التحصيل ا�لكتروني-3

ان من المعايير التي يبني عليھا الزبون توقعاته وادراكة لتقديم الخدمة وبالتالي حكمه علي 

   : 1جودة الخدمة تمتد لشمل أبعاد رئيسية ھي

الخدمة الموعودة بشكل دقيق يعتمد علية وتعني ا$تساق في ا$داء وانجاز  :ا�عتمادية-1

  المستفيد ويتطلع الي صاحب الخدمة بأن تقدم له خدمة دقيقة من حيث الوقت وا$نجاز

ومعني ذلك ان الخدمة متوفرة في  : مدي توفر الخدمة من حيث الزمان والمكان-2

لخدمة المكان والزمان المحددين اللذين يريدھم المستفيد ھل المستفيد سيحصل علي ا

المطلوبة  دون انتظارھا ؟ ھل الوصول الي الخدمة امر ميسر ام في غاية الصعوبة ؟ 

وتوفير عدد كافي من منافذ التحصيل ، ومن ا$مثلة علي ذلك مUئمة ساعات العمل 

  .وجود عدد كافي ومناسب من المحصلين ، ا$لكتروني 

  لمخاطر ويعكس ذلك بالدرجة ا$ولي خلو الخدمة من ا : ا�مان -3

ونعني بھا ما ھي مصداقية مقدم الخدمة ؟ ھل ھو أھل للتقنية ؟ ھل يلزم :  المصداقية -4

  بتقديم الخدمة في الزمن المناسب 

وتعكس الجھد المبذول للتعرف علي احتياجات  : مقدم الخدمة للمستفيدفھم  درجة-5

 التعرف عليه كما يتضمن توفير ا$ھتمام الشخصي للمستفيد وسھولة. طالب الخدمة 

  وھل يقدر ھذه المشاعر . ويعني ھذا ھل يعرف مقدم الخدمة مشاعر المستفيد 

                                                 
  258ص ) م 2000عمان دار زھران للنشر  ( 1تسويق الخدمات ط، وحميد عبدالنبي الطائي،  بشر عباس العUف -  1
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ونعني بھا ماھو مدي استعداد ورغبة مقدم الخدمة علي تقديم المساعدة  :ا�ستجابة-6

ادر ومستعد في ًوھل ان المحاسب أو المحصل مثU ق. للمستفيد او حل مشاكلة المحددة 

  .تقديم خدمة عاجلة 

ونعني بھا مستوي الجدارة الذي يتمتع به القائمون علي تقديم الخدمة من  : الجدارة-7

حيث المھارات والقدرات والمعارف التي تمكنھم من اداء مھامھم بشكل امثل في حالة 

ًفان طالب الخدمة غاليا ما يلجأ الي معايير مثل . التعامل مع طالب الخدمة $ول مرة

  .الكفاءة العلمية 

ًغالبا ما يتم تقييم جودة الخدمة من قبل المستفيد في ضوء مظھر  : �شياء الملموسةا -8

  .التسھيUت المادية اللتابعة للمؤسسة 

  .وتعني دوام امداد طالب الخدمة بالمعلومات ومخاطبته باللغة التي يفھمھا  :ا�تصا�ت-9

م وا$دب وان يتسم ونعني بھا ان يكون مقدم الخدمة علي قدر ا$حترا : اللباقة- 10

بالمعاملة الودية مع طالبي الخدمة ومن ثم فان ھذا الجانب يشير الي الصداقة وا$حترام 

  .والود بين مقدم الخدمة والزبون 

ويري الباحث خUل ما سبق ان ھناك تعامل غير طيب بين طالبي الخدمة والعاملين 

جع ذلك الي عدم دراية مقدمو وير. بخدمة التحصيل ا$لكتروني بمؤسسات القطاع العام 

وذلك من خUل ا$نقطاع المتكرر للتيار . الخدمة بالتكنولوجيا وحداثة التجربة عليھم 

الكھربائي في بعض المناطق ورداءة شبكات ا$تصال الذي بدورة يؤدي الي انتظار طالب 

باية او خدمة التحصيل ا$لكتروني ا$ن تستخدم للج.الخدمة في صفوف لفترات طويلة 

ودون مراعاة مشاعرالمواطنين بقديم خدمة ترضي ، فقط دون تقديم خدمة مرضية 

  .طموحھم 

واحيانا نجد ان نافذة التحصيل ا$لكتروني في مكان وتقديم الخدمة في مكان اخر مما 

  .يؤدي الي تزمر طالب الخدمة ووصف عملية التحصيل ا$لكتروني بالفاشلة 
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    :لكترونيمقومات بيئة التحصيل ا�-4

   : الشبكاتًأو�

  .ھناك دور مھم تقدمة الشبكات للتحصيل ا$لكتروني سنتناول الشبكات بالتفصيل

  :مفھموم الشبكات

$ تستطيع ا$دارة ا$ستفادة من تقنيات المعلومات بشكل كامل وحيد وفعال دون ان يكون 

ًلUتصا$ت دورا اساسيا فيھا وسنركز علي الشبات التي انتشرت ت طبيقاتھا في مؤسسات ً

القطاع العام علي اختUف انواعھا بسبب استخدام الحاسوب وملحقاتة في مختلف 

وبتطور ذلك ،المجا$ت بغرض تحسين اداء العمل وزيادة كفاءة ا$عمال وسرعتھا 

ا$نتشار وبزيادة ا$ستخدام اذدادت الحاجة الي تبادل المعلومات والبيانات بين الوحدات 

  مؤسسة او بين المؤسسات في الدولة الواحدة المونه $ي 

  - : الشبكةمفھوم

مجموعة من الحاسبات ترتبط مع بعضھا البعض بخطوط اتصال  1عرفت الشبكة بأنھا

. بحيث يمكن لمستخدميھا المشاركة في الموارد المتاحة ونقل المعلومات فيما بينھم 

 الحواسيب و$يتطرق الي ويUحظ علي ھذا التعريف انه حصر تعريف الشبكات فقط في

  .تعريف الشبكات لوسائل التحصيل ا$لكتروني المختلفة من ا$جھزة الطرفية للتحصيل 

لذلك جاء تعريف اخر للشبكة علي انھا ربط جھازي حاسوب او اكثر باستخدام احدي 

ًوايضا ربط الحاسوب باجھزة غير الحاسوب تندرج تحت مسمي . تقنيات نظم ا$تصا$ت 

  .لحاسوب كربط الحاسوب بطابعة علي الشبكة شبكة ا

ومما سبق يعرف الباحث الشبكة علي انھا نظام لربط جھازي حاسوب او اكثر او كل ما 

يندرج تحتھا من الطابعات وا$جھزة الطرفية للتحصيل بغرض تبادل المعلومات 

رفه واحدة وقد تكون ھذه ا$جھزة قريبة من بعضعا مثل ان تكون في غ، والبيانات بينھا 

او من الممكن ان تكون ھذه ا$جھزة بعيده عن بعضھا مثل الشبكات بين المدن او الدول 

  .وحتي القارات ويتم ا$تصال بين ھذه ا$جھزة عن طريق وسائط متعددة 

  
                                                 

  168م ص 2005عمان دار وائل للنشر  والتوزيع  (1تقنيات المعلومات ا$دارية ط،  عUء عبدالرازق السالمي -  1
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   :انواع الشبكات

 انواع الشبكات منذ بداية ظھورھا واتخذت اشكا$ ومميزات مختلفة وھذا التنوع تعدد

ناتج عن تطور العلوم في مجال الحاسوب وكذلك التطورفي التقنيات وتطور والتميز 

  .الحاجة 

والشبكات تصنف حسب  الطريقة التي توصل بھا مكونات الشبكة وكذلك حسب المكان 

  .  الجغرافي 

  - :1وتصنف الشبكات حسب الموقع الجغرافي الي

  :شبكات المناطق المحلية -1

جھزة معالجة المعلومات ا$خري ضمن منطقة مادية تتولي الشبكة ربط الحواسيب وا

وھذا النوع من الشبكات يتم نقل  ، اخر عمل محددة مثل مكتب او مبني او أي موقع

ًالبيانات بسرعة كبيرة نسبيا قد تصل الي عشرات او مئات الميجا بايت في الثانية في 

  . تكون اقل بكثير نطاق محدود $ يزيد عادة عن بضعة كيلو مترات مربعة وغالبا ما

   : شبكة المناطق ا�قليمية-2

 ھي شبكة اتصال تنشر في مدينة او عاصمة او اقليم اذ تكون مقيدة بمنطقة جغرافية اقل

او المجال الجغرافي الذ تغطيه بالعادة يكون بين شبكة المناطق المحلية وشبكة المناطق ،

   .العالمية في حدود ثUثين ميل

  :سعة شبكة المناطق الوا-3

تطلق ھذه الشبكة علي شبكات ا$تصا$ت السلكية الUسلكيةالتي تغطي منطقة جغرافية 

ًكبيرة وتتألف من عدد من شبكات المنطقة المحلية المترابطة معا لتشكيل شبكة ا$تصا$ت 

. الواسعة النطاق لتستخدم ھذه الشبكات خطوط الھاتف المتاحة من قبل شركات ا$تصا$ت

مما سبق ان ھذا النوع من الشبكات الكبيرة اصبح ضرورة اساسية لبرنامج ويري الباحث 

وذلك لنقل ا$نشطة اليومية وتقارير ا$يرادات من مؤسسات . التحصيل ا$لكتروني 

القطاع العام الو$ئية الي المؤسسات الكبيرة التي يقع علي عاتقھا رفع التقارير اليومية عن 

  .ا$يرادات 
                                                 

  291ص ) م2000الرياض منشورات معھد ا$دارة العامة  (1ط،الحاسب وامن المعلومات ،  حسن طاھر داؤود -  1
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   :تا�نترن: ًثانيا 

 ھي  :1 ويعرف ا$نترنت علي انهيعتبر ا$نترنت من اھم مقومات التحصيل ا$لكتروني

مUيين منظمه من الحواسيب والشبكات المنتشرة حول العالم والمتصلة مع بعضھا البعض 

، ًوفقا لبرتوكو$ت وبواسطة خطوط ھا تفية لتشكل شبكة عمUقة لتبادل المعلومات 

 غير ذلك متصل مع ھذه الشبكة ان يصل المعلومات ويمكن $ي حاسب شخصي او

و$ يتعدد وجود ا$نترنت من الناحية المبدئية . المخزنة في غيرھا من حواسيب الشبكة 

علي تغطية جغرافية محددة اذ يمكن الوصول اليھا في أي مكان في العالم يتوفر فيه 

  .الحاسوب 

$ يتجزء من كل فرد علي وجھه ا$رض ً إن استخدام ا$نترنت في ايامنا ھذه أصبح جزء 

ويعتبر ا$نترنت من اھم التطورات التي وجدت وتم إختراعھا في مجال تطوير نظم . 

التحصيل ا$لكتروني وتبادل المعلومات وتعتبر من أھم النظم التقنية المطبقة في التحصيل 

  . ا$لكتروني 

 الي العديد من الفروع والمقصود من مصطلح ا$نترنت ھو عباره عن شبكه متفرعه

ًالحاسوبية فتقوم بإيصالھا جميعا معا وتمكنھا من تبادل المعلومات فيما بينھا وتسھل  ، 2ً

وان المعلومات المتوفرة علي شبكة ا$نترنت . عليھا عملية ا$تصال بطريقة سريعة 

ي ًيستطيع أي انسان ايا كان علي وجھه ا$رض الوصول اليھا وا$ستفاده منھا في شت

  .المجا$ت 

وشبكة ا$نترنت ھي عباره عن مجموعة شبكات متداخله مع بعضھا البعض لذلك تطلق 

ورافقت عملية التوسع بالمجال الجغرافي والتفكير بإستقUل . عليھا اسم الشبكة العنكبوتية  

وكما نعلم اليوم فإن ا$نترنت يوفر ، ھذه الشبكة $غراض تخدم البشرية وتسھل مھمتھم 

ا العديد من الخدمات التي $تكاد نحصيھا ومن اھم ھذه الخدمات خدمة التحصيل لدين

  . ا$لكتروني

                                                 
  194 عUء عبدالرازق السالمي مرجع سابق ذكرة ص -  1
   ص9:30م الساعة 20/7/2015 تاريخ الزيارة  mawdoo3 .comعلي الموقع ، الخدمات التي يقدمھا ا$نترنت ،  محمد زماري -  2
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ويري الباحث ان من غير وجود ا$نترنت $يمكن ان تتم عملية التحصيل ا$لكتروني 

ولذلك $بد للمؤسسات والوحدات من توفير شبكة انترنت واسعة ومنتشرة في كل مكان 

  .لتھسل عملية التحصيل 

 Mobile ticnical  الطرفياتً:ثالثا

يتكون نظام معلومات التحصيل ا$لكتروني من نظام مركزي وطرفيات بحيث يتم اصدار 

ايصال اليكتروني بواسطة الطرفيات اثناء عمليات السداد الحكومي بينما يقوم النظام 

لة المركزي بإدارة الطرفيات والتحكم بھا وحفظ معلومات عمليات التحصيل المرس

بواسطتھا واستخراج التقارير وتوفير واجھات لكل المستخدمين من موظفي التحصيل الي 

  .المراجعيين المالين ومشرفي النظام المالي والتقني 

والطرفيات ھي عباره عن أجھزة صغيرة يتم التحصيل بواسطتھا وتستخدم في المناطق 

 الحجم يعمل من دون التي $ توجد بھا شبكة اتصال مباشر ومن خصائصه ان صغير

شبكة انترنت يمكن للمحصل التجوال به في كل مكان ومرتبط بإسم مستخدم معيين ھو 

المحصل ورقم سري خاص بالمحصل ويستخرج من خUله ايصال الكتروني وتنزل 

  . ايصا$ته في شكل رسائل للمشرف المالي فور دخول الجھاز حيز به شبكة انترنت 

   :1فيات منھاوھناك مھام مرتبطه بالطر

طرفيات ا$تصال المباشر وغير المباشر والتحصيل ا$لكتروني :إدارةالطرفيات-1

مخصصه للمتحصلين المتجولين لUتصال بالنظام من المناطق الطرفية وعند عدم 

  استقرار خدمة ا$نترنت

  :$دخال طرفية جديدة يجب ادخال المعلومات التاليه : ادخال طرفيه جديدة -2

وھو رقم يميز الطرفية المعنيه ويستخدم لتميز العمليات التي تمت من أي :طرفية رقم ال-أ

  طرفيه وامكانية تحديد مستخدم معين للطرفيه بالرقم المحدد

يجب ان يكون ھناك مستخدم موجود ومعرف يتم تحديد المستخدم صاحب :  المستخدم - ب

ن حسب الوحدة التي ينتمي الطرفية وتحميل الخدمات في الطرفية تكون للمستخدم المعي

  .اليھا 
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 50 

اعلي عدد يمكن المتحصل اصداره في حالة طرفيات :  عدد ا$يصا$ت المسموح بھا -ج

  ا$تصال الغير مباشر 

الفترة التي تعمل بھا الطرفيات بالساعات عند دخول :  الفترة الزمنيه المسموح بھا -د

  الخدمة 

 تحصيلھا في الطرفيه في حالة عدم وجود أعلي قيمه يمكن للمحصل:  قيمة التحصيل -ھـ

  خدمة

  :  المعلومات تقنية تكنولوجيا-5

 أصبحت تكنولوجيا المعلومات واقعة يجب تفھمھا وإدراك إبعادھا، من خUل ما نلمسه   

ونعايشه في ھذه اsيام من تحو$ت في كثير من اsصعدة، وقبل تناول تكنولوجيا 

بغي أو$ أن نعرف المعني أو المفھوم العام لتكنولوجيا المعلومات بالدراسة والتحليل، ين

المعلومات، حيث يشوبھا الكثير من الغموض والعديد من التشابكات، ولكن يمكن القول 

بان صياغة تعريف دقيق لتكنولوجيا المعلومات تبدو مسألة شاقة نظرا لتعدد التعريفات 

  . م إزاءھا رفضا أو قبو$والتي تتأثر باتجاھات الباحثين ا$يدولوجية وأرائھ

  : وعلى سبيل المثال نذكر بعض التعاريف لتكنولوجيا المعلومات

ھي عبارة عن تلك اsنظمة واsجھزة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة vيصال -1

  . 1المعلومات وتقديمھا إلى الجھات المستفيدة بأقل جھد وأسرع وقت وأيسر السبل

يات المتطورة التي تستخدم في تحويل البيانات بمختلف أشكالھا إلى ھي عبارة عن كل التقن- 2

 . 2 معلومات بمختلف أنواعھا والتي تستخدم من المستفيدين في كافة مجا$ت الحياة

 ھي عبارة عن استخدام التقنيات الحديثة والتي توفر ميزة تنافسية للشركات في مجال -3

خزينھا ومعالجتھا بھدف اتخاذ القرارات المنافسة باsسواق، وإيصال المعلومات وت

 . 3 الرشيدة

                                                 
 المهني للمؤتمر، ورقة عمل مقدمة مسؤولية المدقق الداخلي عند تدقيق أنظمة تكنولوجيا المعلوماتصيام، وليد زكريا،  -  1

  .11، ص2001 ،) الحسابات والمسؤولية المهنية والقانونيةمدقق (:لجمعية مدققي الحسابات األردنيين بعنوانالثالث 
  .9، صم1997، عمان، كحلون، 1ط، تكنولوجيا المعلوماتالسالمي، عالء عبدالرزاق،  -  2

3 - George Tucker, IT and The Audit , OP,Citl, pp4 2-48. 
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يعتبر مصطلح تكنولوجيا المعلومات من المصطلحات التي تستخدم بشكل واسع لما لھا -4

 . 1 من قدرات كبيرة في استعمالھا في تخزين المعلومات واسترجاعھا

تھا ھي عبارة عن مجموعة اsدوات التي تساعد في استقبال المعلومات و معالج-5

واسترجاعھا وطباعتھا ونقلھا بشكل الكتروني سواء أكانت على شكل نص أم صوت أو 

ومن ھذه اsدوات الحاسوب والطابعة . صورة أو فيديو، وذلك باستخدام الحاسوب

  . 2 واsقراص وشبكات ا$تصال وغيرھا الكثير من اsدوات

لنظم التطبيقات التقنية ومما سبق نجد ان ھناك أجزاء اساسية تعتبر المكون الرئيسي 

 -:للتحصيل ا$لكتروني وسنتناول منھا 

  :طبيعة بيئة تكنولوجيا المعلومات -1

ً إلى أنه $ يوجد تعريف محدد لمصطلح تكنولوجيا المعلومات علميا أو وكما سبق القول  

لتي ًعمليا على المستويات العالمية أو العربية أو المحلية وذلك لتعدد البيئات واsعمال ا

أنشأتھا تكنولوجيا المعلومات، وعلى الرغم من أنھا تعتمد في كل مراحلھا على الحاسوب 

إ$ أن البعض يرى أنھا استخدام تكنولوجيا الحاسب، إ$ أن مھنة التدقيق تجد نفسھا في 

وضع يحتم عليھا ضرورة التوافق أو التUؤم مع ھذا التحدي الذي فرض نفسه مع بداية 

قوة أكبر من ذي قبل حيث أن تكنولوجيا المعلومات تعتمد في جميع مراحل القرن الحالي ب

  .تطورھا على بيئة تكنولوجيا المعلومات

   :أھمية نظم تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات القطاع العام-2

شكل كبير وعليھا يعتمد ب، لمؤسسات العامة تعتبر نظم المعلومات بمثابة العمود الفقري ل

وتساعد نظم المعلومات علي سھولة انسياب ا$عمال ، المؤسسة تطوير وارتقاء 

وتنبع اھمية نظم المعلومات في المؤسسات العامة حسب . والقرارات في الوقت المناسب 

  - :3ا$تي

                                                 
1 - James A. Senn, Information Technology In Business , Prentice Hall, 1995, p7 

  .6، صم2004، عمان، دار وائل للنشر ،6 ط،الحاسوب والبرمجيات الجاهزةخرون، آمحمد الزعبي و -  2
 ، 14 ص 1987مجلة جامعة دمشق في العلوم ا$نسانية المجلد الثالث الجزء ا$ول ، نظم المعلومات وإتخاذ القرار ا$داري ،  ايوب ناديا -  3
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ن استخدام نظم المعلومات في مؤسسات القطاع العام يعمل علي تامين احتياجات إ-أ

تاج اليه من معلومات تساعد في رسم سياساتھا ا$دارة العليا وا$دارة المالية بما تح

  . ومباشرة مھامھا ومسئولياتھا 

مع ازدياد حجم المؤسسات وتوسيع نشاطھا وفعالياتھا تحتاج ا$دارة بصورة مستمرة - ب

الي مزيد من من المعلومات كأساس حيوي $تخاذ القرارات المتعلقة بتحديد ا$ھداف 

  .ومعايير ا$داء والرقابة عليه ورسم السياسات ووضع خطط التغيير 

لUفادة في مجال تقديم ، يعتبر الحاسوب ا$داة الرئيسية التي يمكن لUدارة استخدامھا -ج

ھيل معالجتھا وقد أطلق علي ھذا النوع نظم المعلومات سالخدمات والمعلومات وت

  .المحوسبة 

   : للتحصيل ا�لكترونيالتقنيةو البرمجيات التطبيقية-6

  -  :1 كا$تي الي عدة انواعالبرمجيات تقسم ويمكن 

ونظام السداد . ونظام الرواتب ، والبنكية ، ا$نظمة المحاسبية  : نظم تطبيقية مثل-أ

  .والتحصيل ا$لكتروني في المؤسسات

  .وتختلف ھذه النظم عن النظم التطبيقية في كونھا صغيرة ومحدودة  : برامج تطبيقية - ب

البرمجيات الUزمة والضرورية لتشغيل الحاسوب وتنظيم وھي  : برمجيات النظم-ج

  . عUقة وحداته مع بعضھا البعض

   : النظم التقنية للتحصل ا�لكترونيمكونات منظومة-7

  - :2تتكون ادارة النظم التقنية للتحصيل ا$لكتروني من عدة أقسام وھي

ن يسمي مدير دائرة $توجد تسمية محددة ا : مدير ادارة النظم التقنية والمعلومات-أ

ومھما ، او مدير تقنية المعلومات ،الحاسوب او مدير دائرة التطوير أو مدير المعلوماتية 

اختلفت المسميات فھو المدير المسئول عن تسير نشاطات انظمة المعلومات التقنية 

  .وتطويرھا في المؤسسات

                                                 
  38 -35دار المعتزص  ، 2002تطبيقات الحاسوب في ادارة ا$عمال والتسويق الطبعة ا$ولي عمان ، الشبلي ھيثم حمودة -  1
دور نظم المعلومات ا$دارية المحوسبة في عملية صنع القرار في بلديات قطاع غزة بفلسطين رسالة ماجستير ،  غنيم ماھر احمد محمود -  2

  76 ص 2004، الجامعة ا$سUمية غزة 
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 اجزاء المؤسسة ويشكل حلقة الوصل بين المبرمجين وباقي : محلل النظم التقنية- ب

  .ووظيفتة ترجمة المشكUت والمتطلبات ا$دارية الي متطلبات برمجية ونظم معلومات 

تعتبر وظيفة متممه لوظيفة محلل النظم وتبدا مع نھاية أعمال  : مصمم النظم التقنية -ج

  .محلل النظم 

ًانات الكترونيا ويري الباحث  انه قد ادي استخدام نظم التطبيقات التقنية ومعالجة نظم البي

حيث أدت الي انخفاض مقدار الوقت والعمل ، الي تغير ملموس في وظيفة المحاسب 

الذي كان يقضيه في عمليات التسجيل اليدوي حيث يتم انجاز معظم ھذه ، الروتيني 

وانحصر دور القائمين . العمليات بواسطة الحاسوب ا$مر الذي ادي الي توفير الوقت 

  .$لكتروني علي المشرف المالي والمشرف التقني والمحصل علي امر التحصيل ا

   :البنية التحتية لنظم التطبيقات التقنية للتحصيل-ھـ

تمثل ا$جھزة والوحدات المكونة للحاسب البنية التحتية لنظم التطبيقات القنية ونظم 

تحصيل المعلومات وھي  القاعدة الصلبة التي تعتمد عليھا البرمجيات الخاصة بالنظم لل

ومن خUل الحاسوب ومراحل التطور التي التي مر بھا يمكن ادراك مدي . ا$لكتروني 

والذي انعكس بدورة علي ، القفزة الكبيرة والتي كان لھا بالغ ا$ثر في تطوير البرمجيات 

  .ا$داء في مؤسسات القطاع العام 

   :خصائص نظم التطبيقات التقنية-8

غيرھا من من النظم $بد من ان يتوفرفيھا مجموعة من ان النظم التقنية للتحصيل وك

  :وذلك علي النحو التالي ،الخصائص والتي تعتبر مقياس للمفاضلة بين ھذه النظم 

  البساطة -1

 الموثوقية -2

 المرونة -3

 الدقة -4

 السرعة في معالجة البيانات المالية عند تحويلھا لمعلومات محاسبية -5

 مات ا$دارية في المؤسسةالبساطة ان تكون مرتبطة مع نظم المعلو-6
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، ويري الباحث انه يمكن تقييم البرامج الجاھزة في التطبيقات التقنية واختيار المUئم منھا 

$ستخدامھا في كل العمليات التقنية في المؤسسات وخاصة العمليات الحسابية المتعلقة 

 با$دارة المالية التي من ضمنھا عملية التحصيل 

   : ا�لكتروني التقنية للتحصيلالنظم قتطبيمعوقات -9

ھناك العديد من من الصعوبات والمشاكل المرتبطة با$جھزة ويمكن تلخيص ھذه المشاكل 

  - :1علي النحو التالي

  التقادم التكنولوجي السريع في أجھزة الحاسوب-أ

  ارتفاع أسعار أجھزة الحاسوب- ب

   تحويھا  عطل أوتلف ا$جھزة يؤدي الي تلف جميع المعلومات التي-ج

وتتعلق ھذه المشكUت بمدي اھتمام مصممي  : المشك?ت المتعلقة بتصميم البرامج

البرامج بتخطيط البرامج بالكفاءة المطلوبة وباقل وقت ممكن وكتابة البرامج بطريقة 

  -:يصعب تعديلھا وتنشأ ھذه المشكUت عدة أسباب ھي 

  نتھا أخطاء في صياغة البرامج وتصميمھا أو سبب عدم مرو-أ

   عدم استكمال التعديUت علي البرامج- ب

   $يستطيع المصمم ان يترجم النص المستخدم بالضبط في بعض ا$حيان-ج

قد تظھر في   $ يبقي المصمم علي اتصال مع المستخدم للبرنامج لحل أي مشاكل-د

  المستقبل

  المصممينمع عدم معرفة المستخدمين بإستخدام الحاسوب يؤدي الي صعوبة تعاونھم -ھـ

ويمكن تلخيص أھم الصعوبات والمشاكل علي النحو  :المشك?ت المتعلقة بتشغيل البيانات

  -:التالي 

التUعب والخطأ مثل إدخال ارقام في غير اماكنھا المخصصة بشكل مقصود أو بدون -أ

  .قصد 

                                                 
ص  ، 2003الطبعة ا$ولي دار المناھج للنشر والتوزيع عمان ا$ردن ،وزياد احمد ،وعصام فھد ،والزغبي أحمد حلمي ، لعرابيد  جمعه وا-  1

27 -29  
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توقف الجھاز عن العمل أثناء التشغيل وعدم غعطاء توجيھات عن كيفية حل مثل ھذه - ب

  .لمشكلة ا

ًيكون عائقا امام تقبلھم للبرنامج ،  عدم المام المستخدمين بإستخدام الحاسوب في العمل -ج

  .المحاسبي المصمم 

ًلقة بالبرامج مباشرة حيث ع ضعف قدرة المسخدمين علي حل المشاكل الفنيه المت-د

  .ظھورھا يؤدي الي خلق مشاكل مرتبطة بالوقت 

   : خارجيةالمشك?ت المرتبطة بالظروف ال

  -:ويمكن تلخيصھا علي النحو التالي 

  ظھور فيروسات اثناء التشغيل-أ

قد يؤديان الي تدمير البرامج العامه ، الخلل في عمليات ا$تصال والطاقة الكھربائية - ب

  ًفضU عن التاخير في العمل 

  ميته الخوف من التغير قد يدفع بعض المسئولين الي مقاومة الحاسوب والتقليل من اھ-ج

  . ضعف الثقة التامه في مخرجات الحاسوب ا$لكتروني لديبعض الجھات -د

   :التقنية النظمالرقابة علي  بالمرتبطةالمش?ت 

  -:ويمكن تلخيص أھم الصعوبات والمشاكل علي النحو التالي 

  تركز معظم العمليات داخل الحاسوب ا$لكتروني-أ

  بيانات دون ترك أثار ملموسة وإمكانية تعديل ، مسار المراجعة غيرمرئي - ب

  ًسھولة سرقة البيانات نظرا لصعوبة حجم وسائط التخزين-ج

   ويري الباحث من خUل ما سبق إن  من أھم المشكUت والصعوبات المتعلقة بنظم 

  -:تطبيقات برنامج التحصيل ا$لكتروني السائد ا$ن في المؤسسات ھي

ن ا$سباب الرئيسية في عدم تطبيق النظم تدني شبكات ا$تصال في معظم المناطق م-أ

  التقنية بالصورة المطلوبة

 ضعف خبرة الكادر البشري المستخدم لبرنامج التحصيل ا$لكتروني في بعض - ب

  المؤسسات
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   أخطاء في برمجة برنامج التحصيل والسداد ا$لكتروني-ج

  $جھزة الطرفيةً أخطاء فنية وتقنية في صناعة أجھزة التحصيل ا$لكتروني وخاصة ا-د

  ا$نقطاع المتكرر للتيار الكھربائي في بعض المناطق له تأثير علي التطبيقات التقنية-ھـ

 عدم التدريب الكافي للمشرفين والتقنيين علي البرنامج والبعد بين مصمم تقنيات -و

  .  برنامج التحصيل ا$لكتروني ومستخدم البرنامج 

 استخدام الحاسوب في  التكنولوجي يستلزم ان طبيعة التطورً أيضاويري الباحث 

التحصيل ا$لكتروني وكذلك دراسة ومعرفة نظم التطبيقات التقنية للتحصيل في 

المؤسسات وھذا يجعل من الضرورة الملحه معرفة المشاكل والمخاطر الناجمة عن 

 خذوان دراسة المخاطر والمشاكل يجعل المؤسسات تت، استخدام الحاسوب والنظم التقنية 

عUوة علي ضرورة تبني خطط استراتجيات للتدريب ، كافة إجراءات الوقاية والسUمة 

المستدام لبناء القدرات الUزمة لتشغيل التطبيقات التقنية علي درجة كبيره من الكفاءه 

  .والجودة 
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  المبحـث الثالث

   التحصيل ا�لكتروني  عليرقابةالأساليب 

  

السريعة المتUحقة في تكنولوجيا المعلومات باستخدام الحاسبات لقد أثرت التطورات 

اvلكترونية علي النظم اvدارية والمحاسبية بالمنشآت والمؤسسات العامة والشركات 

ًوغيرھا ، ولقد استتبع ھذا تغييرا جوھريا في منھجية وأساليب ونظم المراجعة والرقابة  ً

ين الشخصي والتأھيل العلمي والعملي للمحاسب الداخلية ، كما أثر ھذا بدوره علي التكو

والمراجع والمراقب بالمقارنة عما كان عليه اsمر في ظل التشغيل اليدوي التقليدي 

 بدراسة ضبط ورقابة التحصيل ا$لكتروني  ل�يرادات المبحث للبيانات  ويختص ھذا 

ليب المراجعة ودور الموازنات في الرقابة بصفة عامة وعلي ومفاھيم ومعايير وأسا

والرقابة وإجراءاتھا بصفة خاصة ، مع اvشارة إلي مجا$ت ا$ستفادة من شبكات 

  .المعلومات في مجال التحصيل ا$لكتروني

 أن على تحرص أن يجب والتي العليا اvدارة بھا تقوم التي العمليات أھم من الرقابة تعد

 ومعرفة الموضوعة بالخطط ما$لتزا على يساعد بدوره وھذا ودقة شفافية بكل تكون

 تھدف الرقابة أن كما عUجھا على العمل وبالتالي المنشأة في وا$ختناقات الضعف أماكن

 يجبر مما ا$ستخدام وسوء وا$ختUس اvھدار من المنشأة وممتلكات أصول حماية إلى

 على رفالتع سيتم الجزء ھذا في لذلك الفاعلة، الرقابية اvجراءات اتخاذ على اvدارة

 -:علي نظم التحصيل ا$لكتروني وذلك من خU$لنقاط التاليةالرقابة مفھوم

 الرقابة مفھوم-1

 للمؤسسات الراغبة أن ورأينا التحصيل ا$لكتروني مفھوم على تعرفنا سبق ما خUل من

 يمكن لذلك الصعد، كافة على فوائد من له لما به القيام من $بد وا$ستمرار التطور في

 على تعمل رقابة ھناك تتوافر أن بدون جدوى و$ فائدة لھا ليس التحصيل  عملية  معرفة

  .له المخطط مع العمل من المنجز قياس
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 الرقابة تعريفً:أو�

 :منھا عديدة تعريفات للرقابة

 .1اsمر لزم إن التصحيحية  اvجراءات واتخاذ مخطط ھو بما الفعلي اsداء  مقارنة-أ

 التنظيمية اsنشطة مختلف ضبط المديرون خUلھا من يستطيع جيةمنھ عملية  بأنھا- ب

 .2والمعايير واsھداف والموازنات الخطط في المقررة التوقعات مع للتوافق

 في والمساھمة للخطط الفعلي اsداء مطابقة لضمان التصرفات وتصحيح قياس  بأنھا-ج

 وفعالية بكفاءة ومستخدمة موظفة المتاحة والجھود الموارد أن من التأكد من النظام تمكين

 الخطط تتغير أن يمكن حيث والديناميكية التغير حالة في خاصة النظام أھداف تحقيق في

 .3النشاطا$قتصادي ديناميكية مع لتتUءم

 الموضوعة الخطة بمقتضى وتنسيقھا المھام بين ا$رتباط خلق 4بأنھا ًأيضا وعرفت -د

 vنجاز المجال يتيح بأسلوب دورھا الرقابة تمارس لذلك ًوتبعا محددة، أھداف vنجاز

 .مUئم 

 ًمقدما المحددة بالخطط  الفعلي اsداء ومقارنة الخطط تنفيذ متابعة إلى تھدف 5 بأنھا-ھـ

 الUزمة اvجراءات $تخاذ ًتمھيدا أسبابھا ومعرفة وتقويمھا ا$نحرافات تحديد لغرض

 وجود ھو أساس الرقابة وإن بالمنشأة المختلفة اvدارية المستويات كل تشمل وھي بشأنھا

 المحددة اsھداف تنفيذ من التأكد يمكن $ أنه كما رقابة وضع يمكن $ خطة فبدون خطة

 للخطة مطابق غير أو ًمطابقا التنفيذ كان إذا فيما والتعرف ممكنة كفاية بأعلى بالخطة

 بين والترابط التUزم يؤكد ام وھذا الخطط تنفيذ على فعالة رقابة وجود دون الموضوعة

  .والرقابة التخطيط وظيفتي

  : التعريفات اعUه بالتفصيل  الباحثتناولوسي

                                                 
  564 ص 2004 ماھر احمد كيف ترفع مھاراتك ا$دارية في ا$تصال ا$سكندرية -  1
  320 ص 2002ه  القاھر21ا$دارة ا$صول وا$سس العلمية للقرن ،  الھواري سيد -  2
  14 مصر ص 3منھج المھارات المالية والمحاسبية المتقدمة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي ط ،  مركز الخبرات المھنية لUدارة -  3
  212 ص 2005مؤسسة شباب الجامعة ، دراسات في ا$دارة العامة ،  مجيد جاسم -  4
دراسة نظرية وتطبيقية في النشأت ، خطيطية كأداه للرقابة وتقييم ا$داء في المنشأت الصناعية الموازنات الت،  العيداني كريمه جاسم عبدهللا -  5

  39 ص 1989العامة للصناعات 
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ًالكترونيا بما ھو مخطط   مقارنة ا$داء الفعلي وذلك من خUل مقارنة ا$يراد المحصل-أ

ن في الموازنة العامة وإتخاذ ا$جراءات اللUزمة في حالة ان ا$يراد المحصل زيادة م

  .المخطط او اقل 

 عملية ممنھجة من خUل جھاز الضبط ا$لكتروني الرقابي المتبع في التحصيل - ب

وان ھناك دور . ا$لكتروني حسب مستويات الحكم سواء كانت اتحادية ام و$ئية ام محلية 

رقابي متكامل في تلك المستويات يبدأ بالوزير المختص او المدير وينتھي بمحصل 

  ً.كترونياا$يرادات ال

 تصيح التصرفات وذلك من خUل مطابقة ا$داء الفعلي للتحصيل ا$لكتروني والتأكد -ج

  .من ان الموارد مستخدمة استخدام سليم ومساھمة في النمو ا$قتصادي 

 خلق ا$رتباط والمھام والتنيسق بين مستويات التحصيل ا$لكتروني المختلفة وفق -د

 لتحقيق دور رقابي جيد لتحقيق اھداف التحصيل الخطة الموضوعة كل حسب موقعة

  .ا$لكتروني

 متابعة الخطط ومقارنة ا$داء الفعلي وذلك من خUل متابعة خطة التحصيل -ھـ

ا$لكتروني ومقارنة ا$داء الفعلي لUيرادات وتحديد ا$نحرافات في التحصيل ومعرفة 

أنھا في كل مستويات التحصيل اسباب الزيادة او النقصان واتخاذ التدابير الUزمة بش

  .ا$لكتروني المختلفة 

 ويمكننا القول أن الرقابة ھي عملية التأكد من أن ما تم التخطيط له ھو ما تم تنفيذه وكشف 

  .ًا$نحرافات وتصحيحھا  إن وجدت  للوصول إلى اsھداف المحددة مسبقا 

يل ا$لكتروني وأن عنصر مھم في برنامج التحصالباحث مما سبق ان الرقابة ويري 

النظام الرقابي المطبق في التحصيل ا$لكتروني ا$ن ھو نظام جيد في كل مستوياته علي 

علي مستوي ادارة الي محصل ا$يرادات ولكل نافذتة من أالشكل الھرمي الذي يبدأ من 

وذلك يتيح نظام رقابي ممتاز بالمتابعة الفورية والدقيقة لكل . غير تداخل لUختصاصات 

ًمستويات التحصيل ومعرفة موضع الخلل فورا ومعالجته ومقارنة ا$داء الفعلي بما ھو 

 .مخطط بالموازنة 
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 :الرقابة  أھمية -2

 العاملين منً التزاما ھناك أن ولو المناسب الوقت في تتحقق بكاملھا المنشأة أھداف أن لو

 $ الحالة ھذه في فإنه مضاعفة بنسب المنشود النمو حققت المنشأة أن ولو مثالية بدرجة

 من بالتأكيد وھو ومتغيراته سلوكه بكل اvنسان مع نتعامل ھنا ولكن رقابة أية إلى نحتاج

 النقاط في الرقابة أھمية تبرز ھنا ومن رقابة إلى يحتاج إليه الموكولة اsعمال تنفيذ أجل

  :1ا�تية

 الذي والوقت والخطط اsھداف تحديد فيه يتم الذي الوقت بين زمنية فجوة ًدائما ھناك -أ

 في ًانحرافا تسبب متوقعة غير ظروف تحدث قد الفترة ھذه وخUل تنفيذھا، فيه يتم

 واتخاذ ا$نحراف ھذا تحديد في الرقابة دور يظھر وھنا فيه، المرغوب اsداء عن اvنجاز

 والتي البيئة على مفتوح نظام ظل في تعمل فالمنشأة عليه للقضاء اvجراءات الUزمة

 وا$جتماعية والسياسية ا$قتصادية التغيرات مثل عناصرھا في المستمر بالتغير تتصف

 النتائج في تغيرات إلى يؤدي قد العوامل ھذه في تغير وأي .المنافسين وتصرفات

 .المرغوبة

 فتوقعات التنظيم ھذا داخل العاملين اsفراد أھداف عن التنظيم أھداف تختلف ما عادة- ب

 فإن ثم ومن تحقيقه إلى المنشأة تسعى ما مع تتعارض قد الشخصية وأھدافھم اsفراد

 نحو اsول المقام وفي ًأساسا موجه اsفراد عمل أن ضمان إلى الفعالة تسعى الرقابة

 ھذين بين المواءمة يحقق الذي ھو الفعال الرقابي والنظام التنظيمية اsھداف تحقيق

 وتوجد .والمنظمة اsفراد بين والنزاع اعاتالصر من ليقلل اsھداف من النوعين

 باختUف يختلف معين رقابي نظام تطبيق تستدعي ضعف نقاط عن تعبر عديدة مؤشرات

  : 2يأتي ما المؤشرات ھذه ومن عملھا وطبيعة حجم

 .المنشأة أھداف تحقيق عدم  1-

 .للمنشأة المالي الوضع تدھور  2-

 .الخدمة مستوى انخفاض  3-

                                                 
  337 ص 2000مبادئ ا$دارة ا$سكندرية ، وسلطان محمد سعيد ، والشريف علي ،  الصحن محمد فريد -  1
  186 ص 2004 عمان 1 وتنفيذ البرامج الحكومية ط – وضع السياسات –ا$دارة العامة ھيكلة ا$جھزة ،  محمد موفق حديد -  2
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 .التنظيم أفراد لدى المعنوية روحال  ھبوط4-

 .اsعمال إنجاز في والبطء الروتين انتشار -

 .الموظفين بين الصراعات  6-

 .العمل حاجة عن الموظفين نقص أو زيادة  7-

 .الزبائن عدد وانخفاض المنشأة عن الجمھور رضا  عدم 8-

 .المنشأة مع المتعاملين قبل من الشكاوى عدد  ازدياد 9-

 .والحوافز المادية اvمكانات رتدھو  10-

 .والمخالفات المالية ا$ختUسات تفشي  11-

  التدريب وإھمال اvدارية المستويات ضعف  12-

  - :ليات ووسائل الرقابة آ-3

توفر الحد المطلوب من ، من اھم وسائل واليات الرقابة وجود آليات السداد ا$لكتروني 

وجود قاعدة ، حكومية ونظم التحصيل ا$لكتروني تأمين تبادل البيانات بين ا$نظمة ال

  .بيانات تحتوي علي معلومات السداد الحكومي 

 وتعد مخطط، ھو بما والمنجز الفعلي اsداء مقارنة أساس على تقوم الرقابة      

 حسب العمل وضبط الرقابة لتحقيق عليھا القياس يمكن التي المعايير أفضل من الموازنات

 استخدامھا يمكن التخطيط أدوات وكل للتخطيط أداة الموازنات تعد كلذل .بھا المخطط

 وتصمم كلھا الخطة نتائج لتقييم أو للخطة التنفيذ أثناء اvنجاز في التقدم مدى على للتعرف

 نمطي مستوى على تشتمل الموازنات أن 1شكل رقمي  في تنفيذية أھداف الموازنات

 بھدف الفعلي بالنشاط مقارنته ينبغي النمطي وىالمست وھذا المنشأة أجزاء 2لكل ل�داء

 ھذه حدوث إلى أدت التي العوامل وبحث بينھم تحدث التي ا$نحرافات وتحليل تحديد

 إما القرارات تتخذ أن العليا اvدارية للسلطات يمكن . المقارنة ضوء وفي ا$نحرافات

   :ممكنة كفاءة أكبر تحقيق ابھذ ويمكن الموازنات لتعديل أو الفعلي اء اsد مستوى لتحسين

                                                 
  175 ص 2006ا$سكندرية ، التخطيط التنفيذي في خدمة ا$ھداف ا$ستراتيجية ، ماھر احمد  -  1
  229 ص 2003مبادئ المحاسبة ا$دارية ا$سكندرية ، وعلي احمد حسين ،  نور احمد محمد -  2
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 عن الرقابة تقارير أن إلى 1أشار المجال ھذا في وأھميتھا الرقابة تقارير لدور ًوتوضيحا

 المستويات إعUم إلى وتھدف الخلف إلى المعلومات $سترجاع أداة تعد الموازنات طريق

 الكفاءة مستويات نم عليه تدل وما بالخطط الفعلي اsداء مقارنة بنتائج المختلفة اvدارية

 توضح فھي الUزم التصحيح وإجراء المشكUت مناطق على التركيز يتم ضوئھا وعلى

  .عنھا والمسؤولية ا$نحرافات

 :2ا�تي حسب الموازنات خUل من الرقابة خطوات إلى

 .مسؤولية مراكز باعتبارھا موازنةال لمراكز اvداري الھيكل  تقسيم1-

 .الموازنة مراكز من مركز لكل ستھدفالم اsداء معايير  وضع2-

 .التنفيذ أثناء الفعلي النشاط  توجيه3-

 .موازنة مركز لكل الفعلية النتائج قياس  4-

 .ا$نحرافات وتحديد الموازنات بمعايير الفعلية النتائج  مقارنة5-

 .أسبابھا ومعرفة وتحليلھا الجوھرية ا$نحرافات  فحص6-

 .المستقبلي التخطيط غراضs ا$نحرافات عن  التقارير7-

  .المناسب التصحيحي اvجراء اتخاذ  8-

 أجل من الUزمة الفعالية الرقابة لعملية يضمن الذي المسار تمثل السابقة الخطوات تلك إن

 على المنشأة داخل العمل سير على الحفاظ في تحقيقھا إلى تسعى التي اsھداف تحقيق

 وھي الرقابة مجال في الوقت ضياع إلى تؤدي يالت اsمور بعض ھناك ولكن .وجه أكمل

 - :3يأتي كما

 والتدقيق الرقابة عملية يكرر التعدد فھذا مبرر، دون الرقابة عمليات أو مستويات تعدد-1

 .الوقت يضيع مما مرات عدة

 واضحة غير نتائجھا يجعل مما الرقابة عملية من المستخدمة المعايير وضوح  عدم-2

 النقاط عن وا$ستفسار ثانية فيھا النظر إعادة اsمر يستلزم مما ومشوشة، دقيقة وغير

 .منھا الغامضة
                                                 

  97 ص 2004مبادئ المحاسبة ا$دارية الحديثة ا$سكندرية ، عي عطية عبد الحي  ابوزيد كمال خليفة ، ومر-  1
  156 ص 2004 عبداللطيف ناصر نور الدين ا$تجاھات الحديثة في المحاسبة ا$دارية وتكنولوجيا المعلومات  ا$سكندرية -  2
  239 ص 2002 1ط نظرة عامة –مفاھيم ادارية معاصرة ، وابو حمد رضا صاحب ،  الموسوي سنان -  3
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 وا$نحرافات نتائجھا تتضمن التي الرقابة تقارير إعداد من الكفاءة مستوى ضعف - 3

 التقارير ھذه في النظر إعادة اsمر يستوجب مما أسبابھا وتحليل إليھا توصلت التي

 .إليھا توصلت تيال الغامضة النقاط واستيضاح

 الوقت اختصار على تساعد التي التقنية على تعتمد حديثة رقابية أدوات استخدام عدم-4

 .قصير ووقت بسرعة كافية رقابية معلومات وتوفير

 ترسم فھي الموازنات توضع عندما أنه على التأكيد يمكن سبق ما على ًء ويري الباحث بنا

 والرقابة التخطيط وھما المحاسبين عقول في ئيسالر الھدف يكونا أن يجب رئيسين ھدفين

  .وضع الموازنات بما يمكن ھذين الھدفين  ويكون

ًويري الباحث ايضا لكي يكون ھناك نظام رقابة جيد $بد من اتباع ابعاد الرقابة ومن بينھا 

البعد التنظيمي الذي $بد من توافر ا$لية التنظيمية في المؤسسات لكي تحقق الرقابة ، 

$بد تحقيق التناسق او التناغم وانعدام التعارض ) الصبغة المحاسبية(البعد الفني . مارھا ث

ولو بشكل نسبي بين اجزاء ووحدات المؤسسات وادوات نظام الرقابة التي تضعھا 

والرقابة علي الوسائل ا$لية $ن استخدام الوسائل ا$لية يؤدي الي انجاز العمل ، المؤسسة 

وكذلك الرقابة علي نظم التطبيقات ،طاء اقل ويرفع كفاءة العمل المحاسبي بدقة وبمعدل أخ

التقنية الحديثة من حيث صUحيتھا وتصميمھا والصيانة الدورية للبرامج ومواكبة 

  .التطبيقات الجديدة وذلك يتطلب برنامج تدريبي مكثف علي النظم الحديثة 

  :ونيعلي نظم التشغيل ا�لكترمعوقات الرقابة: ًثانيا 

ھناك مجموعة من المعوقات تحد من الممارسة المھنية الفعالة لنظم التشغيل ا$لكتروني 

  -:يمكن إجمالھا في النقاط التالية 

  -: التأثير علي البيئة الرقابية -1

معالجة البيانات $شك ان استخدام الحاسب ا$لي في نظام التحصيل ا$لكتروني و

 علي النظم وا$جراءات التي الرقابة الداخلية  و$  علي اھداف نظمالمحاسبية ليس له

تطبقھا المؤسسات ولذلك فان المراجع سيواجه العديد من المشاكل التي لم تكن قائمه في 

  ظل التحصيل اليدوي والتشغيل اليدوي للبيانات
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كافة اوجه مشاكل الرقابة الداخلية الناتجه عن ) 3(وقد تناولت نشرة معايير المراجعة رقم 

استخدام ا$نظمة ا$لكترونية في معالجة البيانات المحاسبية ويمكن ارجاع اسباب ظھور 

   -:1تلك المشاكل الي اربعة مظاھر اساسية تتمثل في

  - :صعوبة تجمع ادلة ا�ثبات-أ

$شك ان ان اختفاء المجموعه الدفترية المحاسبية التقليدية في ظل التشغيل ا$لكتروني 

اشرطة واسطوانات بلغة  بالبيانات التاريخية لUحداث الفعلية عليللبيانات واحUلھا 

التقنيات ا$لكترونية تمثل اكبرعائق في تجميع الحاسب ا$لكتروني وباستخدام $يفھمھا ا$ 

  .ادلة ا$ثبات المطلوبة 

ولذلك يجب علي المراجع ان يبحث عن اساليب اخري بخUف ا$ساليب التقليدية حتي 

ا$دلة الكافية لتكوين رايه الفني في القوائم المالية ، ويتطلب ذلك بUشك يمكن من جمع 

  2ايجاد ا$جابه علي العديد من التساؤ$ت اھمھا

  ماھي ا$ساليب الجديدة البديلة التي يمكن استخدامھا لتجميع ادلة ا$ثبات الكافية 

شغيل ا$لكتروني ما ھي شكل وصورة ادلة ا$ثبات التي يجب ان يكون متاحه في ظل الت

 للبيانات

ماھي الخطوات الUزمه لضمان توفير البيانات المطلوبة من قبل المراجع حتي يمكنه تقييم 

 .نظام الرقابة الداخلية 

كما ھو معروف فقد فتح نظام التحصيل ا$لكتروني الباب امام ظھور ويري الباحث    

ويل المعامUت الحكومية بين مفھوم الحكومة ا$لكترونية وھو نظام يتم بمقتضاه تح

فقد كان من الضروري مع تزايد اتجاه .المؤسسات والمواطنين الي صورة الكترونية 

ا$خذ بھذا المفھوم المسارعة الي التفكير في تنفيذ المعامUت الحكومية في بيئة الكترونية 

لتبادل ق باويسمي ھذا النظام الذي من خUله تبادل الوثائ . 3بدون مستندات ورقية

  .ا$لكتروني للوثائق 

                                                 
  25أمين السيد احمد لطفي أساليب المراجعة لمراقبي الحسابات المحاسبية والقانونية ، القاھرة مصر ص .  د -  1
  26 المرجع السابق ص -  2
ابة المالية منشور بموقع المجموعة العربية العليا للرق،  جون ادشيد مقال بعنوان التبادل ا$لكتروني للوثائق والمراجعة دون مستندات -  3

  محمد عبدهللا خضر عثمان/  للباحث دhttp//www arabdsarم متاح في الرابط 25/12/2014 دخول 2002والمحاسبية ديسمبر 
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   :صعوبة فھم انظمة الحسابات ا�لكترونية-ب

وشدة اغراء العائد من ، تعقيد وصعوبة فھم انظمة الحسابات ا$لكترونية لغير المختصين 

  .الغش بإستخدام الحاسب للمختصين وصعوبة اكتشافة وتتبعة 

  :ل الم?ئم بين المھام المختلفة صصعوبة الف-ج

ا يقترب من نصف عمليات الغرصنة في انظمة التشغيل ا$لكتروني للبيانات حيث ان م

كما ان الفصل المUئم بين المھام يعتبر من ، ترجع عدم وجود فصل مUئم بين المھام 

ويأخذ ا$ھمية الثانية بعد ضرورة وجود سياسات ، العناصر المكونة لنظام الرقابة الجيد 

  .والموافقة عليھا محكمة للتصريح بنشأة العمليات 

  : سھولة الغش في ظل الحاسب ا�لكتروني -د

حيث ان التUعب في ظل تكنولوجيا المعلومات أصبح يتسم بخصائص تختلف عن تلك 

  .وھذا يجب ان يراعيه المراجع، المتعارف عليھا في ظل النظم اليدوية 

   : عناصر النظام المحاسبي-2

ًترونية في مجال المحاسبة تغييرا في معظم عناصر لقد ترتب علي استخدام الحاسبات اvلك

  ـ :1النظام المحاسبي علي النحو التالي

أخذت المستندات شكل بطاقات ذات أحجام وأشكال : المستندات والدورة المستندية  -أ

ًمعينة حتى يسھل  إدخال ما بھا من بيانات إلي الكمبيوتر كما حدث تغيرا في مسار 

ث يتم استخدام المستندات في التسجيل في دفاتر اليومية ودفاتر الدورات  المستندية حي

اsستاذ في أن واحد أو في دفاتر اsستاذ قبل دفاتر اليومية وھذا يعني اختصار في الدورة 

  .المستندية 

من ناحية تصميم الدفاتر والسجUت لقد تم ا$ستغناء عن معظم :  الدفاتر والسجـUت - ب

حت داخل الكمبيوتر في شكل ملفات ، كما تغيرت وسائل حفظ الدفاتر والسجUت وأصب

البيانات والمعلومات فقد تطلب  اsمر استخدام الحاسبات اvلكترونية أن تكون صفحات   

ھذه الدفاتر والسجUت في شكل ملفات داخل الكمبيوتر  بحيث تحتوي علي أعمدة أو 

                                                 
  3استاذا المحاسبة بكلية التجارة جامعة ا$زھر ص ، المراجعة والرقابة في ظل الكمبيوتر وا$نترنت ، حسين شحاتة .  د-  1
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 ] T[ ًصيد بد$  من أن تأخذ شكل حرف خانات متتالية vثبات القيم المدينة والدائنة والر

  .كما ھو الوضع في النظام اليدوي 

بخصوص القوائم المالية والتقارير نجد أن معظم المستويات :  القوائم والتقارير -ج

اvدارية تعتبر مخرجات الحاسبات اvلكترونية بمثابة قوائم وتقارير يمكن ا$ستعانة بھا 

ما تعترف بھا بعض الجھات الخارجية مثل البنوك كأساس في اتخاذ القرارات اvدارية ك

للمحاسبة والمناقشة ، ومن ناحية أخري فقد أثر استخدام تلك الوسائل علي دورية التقارير 

إذ أصبحت تعد علي فترات متقاربة وھذا ساعد اvدارة في حل المشاكل اvدارية بسرعة 

  .وفي الوقت المناسب 

ليل الحسابات باستخدام الوسائل اvليكترونية إذ يحتوي علي تأثر د:  دليل الحسابات -د

  .ًكود لكافة الحسابات حيث تستخدم طريقة الرموز بد$ من اsسماء اvنشائية الوصفية 

  . اuجراءات المحاسبية  -3

ًلقد ترتب علي استخدام الحاسبات اvلكترونية في مجال التنظيم المحاسبي تأثيرا كبيرا  ً

  :1لعمليات المحاسبية ، من ھذه ا�ثار ما يليعلي طبيعية ا

  ـ:يقتصر دور المحاسب علي ما يلي : ًأو� 

  .تجميع المستندات التي تتضمن البيانات . أ

  .إعداد البيانات بطريقة مUئمة ل�دخال في الكمبيوتر .ب

  .ا$ستعانة بخبرة مشغلي البيانات في كتابة برامج الكمبيوتر . ج

  ت الخارجة من الكمبيوتر ليسھل في ضوئھا اتخاذ القرارات المختلفةتفسير المعلوما. د

  ـ: يقتصر دور الكمبيوتر وملحقاته علي ما يلي : ًثانيا 

ًتسجيل البيانات من وسائل إدخالھا إلي الكمبيوتر في ملفات معينة لحين تشغيلھا طبقا -1

 .للبرنامج 

2-sوامر الواردة في البرنامج ، تبويب وتصنيف وتحليل البيانات حسب التعليمات وا

 .ويقوم بھذه العملية الكمبيوتر ذاته بواسطة وحداته المختلفة 

                                                 
  4مرجع سابق ذكره ص،اجعة والرقابة في ظل الكمبيوتر وا$نترنت المر، حسين شحاتة .  د-  1
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ًمركزية حفظ المستندات بعد اvدخال بد$ من أنھا كانت مبعثرة في كل قسم من أقسام -3

 .المنشأة 

 ، يتم التسجيل في دفاتر اليومية والترحيل إلي الحسابات بدفتر اsستاذ بعملية واحدة-4

ًوھذا يوفر الوقت ويقلل من فرصة الخطأ فضU عن أنه يؤدي إلي اختصار بعض 

 .المراحل في دورة العمليات المحاسبية 

اتساع نطاق تحليل البيانات ، فبعد أن كان التحليل يتم علي نطاق ضيق وباستخدام -5

تحليل علي نطاق اsساليب التقليدية ، يمكن بعد استخدام الحاسبات اvلكترونية ، أن يتم ال

 .واسع وبطريقة علمية وباستخدام أساليب بحوث العمليات 

حيث تغيير ملحوظ في أسلوب عرض النتائج والمعلومات حيث أصبحت مخرجات -6

ًالكمبيوتر تستخدم كتقارير وخصوصا بعد تطوير وحدة المخرجات وتزويدھا بوحدات 

 .vعداد الرسوم البيانية والتحبير 

  :ات الرقابة على أمن وس?مة المعلومات  أدوات وإجراء-4

تتطلب عملية تصميم نظام sمن المعلومات ضرورة تحديد مفھوم الوقاية من المخاطر 

والتھديدات، حيث أن الوقاية الكاملة من المخاطر والتھديدات يصعب تنفيذھا فى الواقع 

تحليل المنافع العملى sنھا تتطلب مجھودا وتكاليف واحتياجات يصعب توفيرھا فى ظل 

والتكاليف حيث أن أى نظام $بد وأن تكون منافعه أكثر من تكاليفه، ولكن يمكن تصميم 

نظام يساعد على تخفيض احتما$ت حدوث تھديدات أو أخطار لنظم المعلومات إلى أدنى 

  -:حد ممكن، ويتناول الباحث فى ھذا الجزء ما يلى 

   -:من وس?مة المعلومات  مواصفات نظام الرقابة الداخلية على أ–أ  

  1يجب أن يتصف تصميم نظام الرقابة الداخلية على أمن وسUمة المعلومات بالقدرة على

 معرفة كل محاو$ت الدخول الفاشلة للنظام والكشف عن أسبابھا ومصادرھا أى الحماية -

  ضد الدخول غير المسرح به

                                                 
الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة اسواق المال الواقع ، شحاتة السيد . د، عبدالوھاب نصر .  د-  1

  264، 262والمستقبل ص 
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اء مفقودة منه من خUل استخدام  اتخاذ كافة اvجراءات الUزمة لسرعة استعادة أى أجز-

  النسخ ا$حتياطية

   اكتشاف نقاط الضعف فيه وتصحيحھا بصفة مستمرة-

 أن يتصف بالمرونة بمعنى أنه عند فشل إجراءات اsمن فى القضاء على تھديد معين -

  فإنه يجب إعادة تصميم إجراءات أمنية جديدة تمنع مثل ھذا التھديد

على القدرة فى تحقيق اsمن للمكونات المادية الرئيسية  يجب أن يتضمن نظام اsمن -

 ,Secondary Memory CPU الملموسة للحاسب ا$لكترونى والتى تتكون من

Primary Memory   خرى الملحقة بالحاسب وحمايتھا من التخريبsوالمعدات ا

  المتعمد أو الكوارث أو الحرائق

    -:خلية على أمن وس?مة المعلومات الخطوات الرئيسية لتصميم نظام الرقابة الدا-ب

رئيسية لتصميم النظام الجيد sمن وسUمة  إحدى الدراسات أربع خطوات   افترضت 

   : 1المعلومات وھي

  ًعدم ا$نتظار والبدء فورا فى تصميم نظام sمن المعلومات  ·

ميم إشراك مستخدمى النظام وتوعيتھم للحصول على تأييدھم وموافقتھم على أھمية تص  ·

  نظام اsمن

  التعرف على نقاط الضعف فى النظام ومصادر اختراقه وكيفية مواجھتھا  ·

  التعرف على الثغرات التى تھدد أمن وسUمة النظام والعمل على معالجتھا  ·

سوأ ثمانى ممارسات متعلقة بنظام الرقابة الداخلية فى أ  وقد حددت بعض الدراسات

لحجم والتى تستخدم تكنولوجيا المعلومات فى المؤسسات والشركات متوسطة وصغيرة ا

معاملتھا المالية وذلك حتى يمكن للشركات اsخرى ا$ستفادة من تلك الممارسات والتعلم 

  -: 2منھا وتتمثل ھذه الممارسات فى

                                                 
1 - Leuhlfing, M.E. “Defending the Security of the Accounting System”,The CPA Journal, October. 2000, 

P2. (www. Nysscpa. Org/ cpa Journal/ 2000/…). 
 
2- Lanz J. “Worst Information Technology Practices in Small To Mid- Size Organization” The CPA 
Journal, April . 2002, pp 4-5. (on Line). 



 69 

أو إعداد نسخ احتياطية وتخزينھا فى أماكن غير   عدم إعداد نسخ احتياطية للبيانات-1

    مUئمة

وھى الخطة التى يتم من خUلھا    الدورى لخطة استمرارية اsعمالعدم ا$ختيار-2

نظام المعلومات إلى وضعه اsصلى وذلك عند فقد أو   Recovery استعادة أو استرجاع

  تدمير أى بيانات نتيجة اختراقه

  عدم وجود أى رقابة لنشاط تكنولوجيا المعلومات-3

ى يتم إعدادھا بواسطة منتجو البرامج والت عدم استخدام أو تحميل التعديUت اsمنية-4

  وذلك لمعالجة الثغرات اsمنية التى تظھر فى البرامج التى ينتجونھا

عدم متابعة الدوريات والمواقع الخاصة بأمن وسUمة المعلومات والتى تعرض -5

  .الثغرات اsمنية التى تتعرض لھاالمؤسسات والشركات اsخرى 

من الUزم فيما يتعلق بالوصول إلى البيانات صUحيات أكثر  منح الموظفين- 6 

والمعلومات، حيث يجب قصر ھذه الصUحيات على ما يحتاجه كل موظف sداء أعماله 

  ًوفقا لمسئولياته

عدم ا$ختيار المناسب والمUئم لبرامج وأنشطة التشغيل وعدم اختبارھا قبل تشغيلھا  -7

   إصUحھا بعد ذلكمما قد ينتج عنه أخطاء فى التشغيل والتى يصعب

ًعدم تدريب العاملين تدريبا جيدا على كيفية تشغيل النظام-8 ً  

  : اuجراءات ال?زمة لتحقيق الرقابة الداخلية فى ظل أمن وس?مة المعلومات- ج 

ھناك مجموعة من اsبعاد والجوانب المتعلقة بأمن المعلومات والواردة 

والمأخوذ عن المعيار   2000 دولية عامالصادر عن منظمة المعايير ال  17799 بالمعيار

 والذى يتضمن إرشادات وتوصيات تتعلق -  1995الذى صدر عام  7799 البريطانى

بالممارسات الجيدة فى مجال إدارة أمن المعلومات وھى مستمدة من أفضل ممارسات 

ة وإجراءات الرقابة الداخلية على أمن وسUمة المعلومات فى العديد من الشركات العالمي

  : 1وھى

                                                 
  267 ، 264مرجع سبق ذكره ص ،الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة ، شحاتة السيد . د،  نصر عبدالوھاب.  د--  1
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تؤكد على دعم اvدارة والتزامھا  :  وجود سياسة واضحة Qمن وس?مة المعلومات -1

  بتحقيق أمن وسUمة المعلومات

 أى توفير المناخ اvدارى المUئم الذى يضمن تطبيق سياسات وإجراءات : تنظيم اQمن-2

  تحقيق اsمن وتحديد اsفراد المسموح لھم باvطUع على البيانات

أى توفير حماية مUئمة sصول نظم المعلومات بمختلف  : بويب ورقابة اQصولت-3

مكوناتھا وتحديد المسئولين عنھا والعمل على تبويب المعلومات حسب أھميتھا ودرجة 

  حساسيتھا ودرجة سريتھا وا$عتماد عليھا

برامج ويھدف إلى تخفيض اsخطار المرتبطة بالخطأ البشرى، وإعداد  :  أمن اQفراد -4

  مستمرة لتوعية الموظفين وتعريفھم بالتھديدات واsخطار المختلفة

ويشمل ذلك تأمين مكان نظام المعلومات وتأمين مصادر :  اQمن المادى و البيئى  -5 

  الطاقة والحماية من انقطاع الكھرباء وتحديد من لھم حق الوصول إليه

ات تفصيلية موثقة توضح كيفية  وتعمل على وضع إجراء: إدارة ا�تصال والعمليات-6 

أداء كل مھمة من المھام الخاصة بأنظمة المعلومات وتعمل على ضرورة الفصل بين 

المھام وا$ھتمام باستعمال برامج الكشف عن الفيروسات وتحديدھا وإعادة النظام إلى 

  .وضعه اsصلى فى حالة وقوع أى حدث أمنى

قابة على الدخول إلى معلومات النظام بحيث ووجود ر :  التحكم فى الوصول إلى النظام-7

يتم تحديد المعلومات التى يصرح لكل مستخدم الوصول إليھا حسب اsنشطة المكلف 

بأدائھا واsعمال المكلف بإنجازھا دون الوصول إلى المعلومات اsخرى التى $ تخص 

  .عمله

م تحديد متطلبات بصفة مستمرة حيث يلزم عند تطوير النظا  : تطوير وصيانة النظام-8

اsعمال ومنھا يتم التوصل إلى متطلبات اsمن الواجب توافرھا فى ھذا النظام والتى على 

أساسھا يتم تحديد ضوابط وإجراءات أمن المعلومات التى يجب ا$ستعانة بھا لضمان 

  ا$ستمرار الكفء للنظام بعد تطويره وصيانته
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أى التخطيط $ستمرار أنشطة  ):عمالاQ(التخطيط �ستمرارية المؤسسة اوالشركة -9

المؤسسة اوالشركة وتھدف إلى منع أو تخفيف حدة التعطيل أو اvضرار التى تصيب 

أنشطة وعمليات المنشأة عند وقوع إحدى الكوارث أو اsحداث اsمنية الكبرى التى تضر 

أو خطط   (B. C. P) بأمن أنظمة المعلومات، وتقوم على إعداد خطط استمرارية اsعمال

  .ا$ستعادة من الكوارث 

أى ا$لتزام بالمتطلبات والقيود القانونية والتنظيمية والتعاقدية بھدف تجنب  :ا�لتزام - 10

خرق المنشأة sى متطلبات ناتجة عن أى من القيود السابقة مع مراعاة تشريعات وقوانين 

  الدول المختلفة عند تبادل البيانات

  -: المعلومات  تحقيق الرقابة الداخلية على أمن وس?مة الوسائل التى تستخدم ل-د 

ھناك العديد من الوسائل واvجراءات التى يمكن استخدامھا لتحقيق الرقابة على أمن 

  : 1وسUمة المعلومات فى ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات منھا

  : Encryption  التشفير-1

ر أھم الطرق المستخدمة للحفاظ على سرية وسUمة البيانات التى يتم تداولھا يمثل التشفي

بين اsطراف المختلفة، وذلك لضمان عدم إطUع أطراف غير مصرح لھا على تلك 

البيانات، وفيھا يتم تحويل البيانات من الصيغة العادية المفھومة إلى صيغة مشفرة $ يمكن 

ا إلى المرسل إليه الذى يستخدم مفتاح لفك قراءتھا أو فھمھا ثم يتم إرسالھ

vعادة البيانات من الصيغة المشفرة إلى صيغتھا العادية مرة أخرى  Decryption الشفرة

  -:ويمكن استخدام إحدى الطرق التالية فى عملية التشفير 

                 التشفير باستخدام المفتاح المتماثل -أ

             ر المتماثل التشفير باستخدام المفتاح غي-  ب

وتواجه المؤسسات مشكلة فى حالة استخدام الطريقة اsولى وھى كيفية إرسال المفتاح إلى 

المرسل إليه بطريقة آمنة لتفادى وقوعه إلى شخص غير مصرح له باvطUع عليه، أما 

ًالطريقة الثانية فھى أكثر أمانا حيث يوجد مفتاحان لكل مؤسسة اsول مفتاح 
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يكون مفتاح للعامة والمفتاحان   Public Key والثانى مفتاح عام  Private Key خاص

  .ًيرتبطان معا بطريقة رياضية معينة $ يمكن استنتاج أحدھما من ا�خر

  : Virus Protection الحماية من الفيروسات-2

والتى تقوم  رامج المضادة للفيروساتأشھر طرق الوقاية من الفيروسات ھى استخدام الب

ًبعمل فحص دورى للنظام التكنولوجى المستخدم بحثا عن أشھر أنواع الفيروسات 

أوعن طريق مراقبة السلوك غير المألوف  باستخدام ما يعرف بتوقيع الفيروس

عUوة على عدم فتح أى ملف إ$ بعد التأكد من مصدره وتقليل الدخول إلى   للبرامج

  .   واستخدام البريد اvلكترونى   ونقل الملفاتا$نترنت

  :  Bock Ups     إعداد نسخ احتياطية-3

وفيھا يتم إعداد نسخ احتياطية من البيانات أو البرامج لمواجھة فقد أو ضياع أو تحريف 

البيانات أو البرامج نتيجة أخطاء التشغيل أو تدمير نظام المعلومات عن طريق ا$ختراق 

  .الخارجى 

  :  Fire Walls حوائط الناريةال-4

وھى أدوات تقع على طرف شبكة ا$نترنت الخاصة بالمؤسسة ھدفھا تأمين اvدخال 

ًللمؤسسة وتنقية وفلترة البيانات الداخلة والخارجة طبقا لقواعد ومعايير معدة سلفا  ً

وتعريف المستخدمين والتحقق من ھويتھم وتحديد البيانات التى يمكن لكل مستخدم 

ًول إليھا وفقا لطبيعة عمله ومسئولياته داخل المؤسسة وتوجد عدة أنواع من الجدران الوص

  :النارية منھا 

                                    جدران الحماية بالفلترة -

                     جدران الحماية لتطبيقات ا$ستخدامات -

            جدران الحماية التى تقوم بالفحص-

                         ات ا$فتراضية المخصوصة الشبك-

  :أى أن الجدران النارية تقوم بالمھام اyتية  

   الروابط والتدفقات من وإلى الشبكة  تأمين اvدخال إلى الشبكة والرقابة على كل-  أ 
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  تعريف-  ج  ً تنقية وفلترة البيانات الداخلة والخارجة طبقا لقــواعـد معــدة مـن قبــل- ب

المستخدم والتحقق من ھويته ومراقبة أنشطة الشبكة وإبUغ المسئولين عند حدوث أى 

أحداث طارئة وغير مرغوبة والتأكد من أن التطبيقات التى يحملھا محتوى الرسائل 

  مسموح بھا  المتبادلة 

 : استخدام وسائل تعريف المستخدم-5

 أخطار التدخل غير الشرعى  ويتم استخدام وسائل تعريف المستخدم لحماية النظام من

وتستخدم للحماية من ھذه اsخطار   بانتحال صفة شخص مصرح له باستخدام النظام

  -:وسائل متعددة منھا 

  :  Pass Word كلمة السر  -أ

ًإن استخدام كلمة المرور ما زالت أكثر الطرق انتشارا واستخداما فى أنظمة معلومات  ً

يثة للتعرف على ھوية مستخدمى المعلومات المؤسسات على الرغم من وجود طرق حد

اsصابع لذلك عادة تستخدم المؤسسات والشركات / مثل طريقة بصمات الصوت 

إجراءات رقابية ھدفھا تأمين كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين ومنع القراصنة من 

رية ا$ستيUء عليھا مثل إجبار المستخدم على تغيير كلمة المرور الخاصة به بصورة دو

)Uوتوعية المستخدم بضرورة ا$حتفاظ بكلمة المرور الخاصة به وعدم ) ًكل شھر مث

إطUع أى شخص عليھا أو كتابتھا فى مكان يمكن الوصول إليه ومنع المستخدم من تكرار 

  كلمة السر

  : التعريف باستخدام الخصائص البيولوجية -ب

دم مثل الطول أو بصمة اvصبع وذلك با$عتماد على الصفات البيولوجية لشخص المستخ

أو بصمة الصوت وتعتبر ھذه الوسيلة من الوسائل الجيدة للتعريف sن ھناك استحالة فى 

  :قھرھا وھناك طريقتان للتعريف 

                            .  طريقة التعريف مرة واحدة -

  .  طريقة تعريف الرسالة مع استخدام التوقيعات الرقمية-
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  - :لتي تواجھه عملية الرقابة ا�لكترونية للبياناتالمخاطر ا-5

ويجب علي المراجع ، تعتبر العوامل التي تنظمھا عملية المراجعة من العومل المھمه 

ا$عتماد عليھا في تحديد قبول مھمه جديدة او ا$ستمرار في مھمه قائمة وھي ترتبط 

المراجع ادلة اثبات كافية بالعمل الميداني وتدرج تحت احد معاييرھا الذي يتطلب من 

لقد حدد معيار خطر  و1ومUئمة ومقنعة لتأكيد الرأي الذي يبدية في القوائم المالية 

الصادر عن معھد المحاسبين القانونين ا$مريكي ) 39(المراجعة وا$ھمية النسبية رقم 

)AICPA ( مكونات خطر المراجعة كما يلي 1982في عام :-  

اھتم العديد من المنظمات المھنية التي $يمكن تجاھلھا عند  : الحتمي ال?زم الخطر -أ

بأنه قابلية ) AICPA(وعرفھم معھد المحاسبين ا$مريكي ، تخطيط عملية المراجعة 

تعرض رصيد حساب معين او نوع من العمليات لحدوث خطأ جوھري ، ويكون جوھري 

يات اخري مع عدم وجود ادا ما اجتمع مع غيره من ا$خطاء في أرصدة حسابات او عمل

  2اجراءات رقابية داخلية

بأنه قابلية احتواء احد ) SOCPA(ًوايضا عرفتة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونين 

تأكيدات ادارة المنشأة علي غش او أخطاء ھامة بغرض عدم وجود اجراءات رقابية 

  .داخلية 

  - :الرقابة خطر - ب

بأنه الخطرالناتج عند ) AICPA(ن ا$مريكي حسب تعريف معھد المحاسبين القانوني

ًحدوث خطأ في احد ا$رصدة او في نوع من العمليات ويكون جوھريا اذا اجتمع مع خطأ 

و$ يمكن منعة او اكتشافة في الزمن المناسب بسبب ضعف ، بسيط او عملية اخري 

  .انظمة الرقابة الداخية المطبقة

ًبة بناء علي مدي سUمة تقييم انظمة الرقابة ويري الباحث بأنه يتم تقدير خطر الرقا

اما في حالة عدم اجراء . الداخلية واختبار مدي التزام نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسات 

  .ا$ختبارات الUزمة علي المراجع تقدير خطر الرقابة عند مستوي مرتفع 
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ت والعمليات ة الحساباعالمخاطر الرقابية والمخاطر الUزمة تعتمد علي نوع وطبي

  .المراجع بالمؤسسة محل

  :دور المراجعة في ظل التحصيل ا�لكتروني :ًثالثا 

 أن من أھم مقاصد المراجعة الداخلية تدقيق وفحص البيانات والمعلومات ، بھدف 

ًا$طمئنان من سUمتھا وجودتھا لتكون أساسا vعداد القوائم والتقارير المالية التي تعبر عن 

  .عة ، وھذا بدوره يساعد في اتخاذ القرارات المختلفة الرشيدة الواقع في واق

ولقد أثر التشغيل ا$لكتروني للبيانات ، علي منھجية وأساليب وإجراءات المراجعة الداخلية 

  .، وھذا ما سوف نتناوله بشيء من التفصيل في ھذه الفقرة 

  . التاثير علي منھجية المراجعة في ظل التحصيل ا�لكتروني-1

ما $شك فيه أن التطورات السريعة في تكنولوجيا الكمبيوتر وصناعة المعلومات فرضت م

علي المراجع الداخلي تحديات ، من بينھا ضرورة تعديل طريقة تفكيره ونظرته إلي 

المتغيرات المحيطة به ، ليس نظرة المعارضة ، ولكن نظرة الواقع وضرورة ا$ستفادة 

  .ه إلي اsجود واsحسن من تلك المتغيرات لتطوير أدائ

   :1ًوھذا اsمر أحدث تغييرا  جوھريا في منھجية المراجع الداخلي علي النحو التالي

، حيث يجب اvلمام التام ] التأھيل العلمي [ التغيير في ثقافة ومعرفة المراجع  : أو�

ة الكاملة بأساسيات التشغيل ا$لكتروني للبيانات ، وتكنولوجيا صناعة المعلومات والدراس

  .بلغات وبرامج ووسائل الكمبيوتر المتطورة  

ًإعادة النظر في خطة وبرنامج المراجعة ، و$ سيما أن جزءا كبيرا من عناصر  : ًثانيا

ر والمستندات والقوائم النظام المحاسبي موجود داخل جھاز الكمبيوتر مثل الدفات

  .والتقارير

بات ، وا$ستفادة من الكمبيوتر وأساليب بحوث إعادة النظر في طبيعية أدلة اvث : ثالثا

  .ًالعمليات في الحصول علي مزيد منھا بجانب أو بديU عن اsدلة التقليدية 
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إعادة النظر في آلية نظم الضبط الداخلي ، وا$ستفادة من مدخل المراقبة والتحكم  : ًرابعا

في تقوية  ]  Systems Science[المعروفة في علم النظم  ]  Cybernetics[ الذاتي 

  .نظم الضبط الداخلي للبيانات والمعلومات 

إعادة النظر في طرق إعداد وعرض تقارير المراجعة بما يتواءم مع التطورات : ًخامسا 

الحديثة في فكر ومنھجية اvدارة العليا ، وتطبيق مبدأ الرقابة با$ستثناء ، وإبراز المسائل 

  .الجوھرية وتجنب الحشو غير النافع 

ا$ستفادة من تزاوج أساليب المعرفة المختلفة ، والذي أصبح سمة من سمات : ًسادسا 

   Inler Disciplinary Approach[ العصر، وھذا ما يطلق عليه أسم 

  .نطاق وكيفية المراجعة الداخلية في ظل التشغيل ا$لكتروني للبيانات . 

لرقابة كافة التطورات الحديثة ويري الباحث من الضروري متابعة ا$جھزة العليا ل   

التحصيل ا$لكتروني في مؤسسات القطاع العام التي لھا عUقة بنشاط  المتعلقة بعملية 

التطورات وفق خطة مستقبلية تمكن ا$جھزة العليا من اداء  التحصيل وا$ستعداد لتلك

  .عملھا في بيئة جديدة دون عقبات 

 للمراجع في إجراءات التحصيل ا$لكتروني ًويري الباحث ايضا ان ھناك مھام رئيسية

عند الخول للموقع الرسمي للنظام حيث يقوم بإتباع بعض الخطوات منھا ادخال كود 

المستخدم والرقم السري تظھر الصفحة الرئيسية للسداد يختار منھا عمليات النظام ويتأكد 

م الغاءھا قد تم من أن جميع ا$يصا$ت المصدرة قد تمت اجازتھا وا$يصا$ت التي ت

ومن القائمة الرئيسية يختار ئھيئة النظام ومنھا نافذة ، ا$عتماد عليھا من المدير المالي 

الخدمات وذلك للتأكد من ان جميع بنود ا$يرادات قد تم ادراجھا في قائمة ادارة الخدمات 

  .   ومن القائمة الرئيسية يختار تھيئة النظام ومنھا مراجعة الدفع ، 
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        الثانيالثانيالثانيالثاني الفصـــــــــلالفصـــــــــلالفصـــــــــلالفصـــــــــل

  

        االطار النظري للقطاع العام واألداء واملوازناتاالطار النظري للقطاع العام واألداء واملوازناتاالطار النظري للقطاع العام واألداء واملوازناتاالطار النظري للقطاع العام واألداء واملوازنات

 ذلك من خUل ونظام الموازنات ووسنتناول في ھذا الفصل مؤسسات القطاع العام 

   :المباحث التالية

  عام والموازنات القطاع المفھوم:المبحث ا�ول 

   الموازنات وا�داء اعدادمفھوم نظام: ث الثاني المبح

  مفھوم الموازنات العامة ومعايير إعدادھا:المبحث الثالث 
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  المبحث ا�ول

  القطاع العام والموازناتمفھوم 

  مفھوم القطاع العام 

 فيعتبر القطاع العام من المفيد أن نحدد المقصود بالقطاع العام ونميره من القطاع الخاص

الحكومي بالسودان يستخدم للد$لة علي النشاطات ا$قتصادية القائمة علي علي اساس 

ملكية الدولة لراس المال والمنتجات في حين ان القطاع الخاص يشمل النشاطات 

سواء كانت ملكية فردية ام ملكية جماعية وكU ، ا$قتصادية القائمة علي الملكية الخاصة 

  .ريفين ينطلقان من معيار واحد ھو الشكل الحقوقي الحقوقي للملكية التع

ھذا ما فض تكوين القطاع العام لمحور تنموي رئيسي لتعجيل عملية التنمية ا$قتصادية 

وإنشاء المشروعات ا$قتصادية الكبيرة الحجم والمتقدمة ، وتوزيع مصادر الدخل القومي 

ًتقنيا واداريا وكذلك تغير نمط الد خل عن طريق الخدمات ا$جتماعية وا$عانات وغيرھا ً

   1.من اشكال ا$نفاق العام 

ويري الباحث مما سبق ان القطاع العام ھي المؤسسات المملوكة للدولة والتي تقدم خدمات 

  .للمواطن سواء بمقابل او دون مقابل و$ تھدف الي تحقيق الربح 

 مفھوم الموازنة العامة

لبرنامج المالي الذي يعكس سياسات الحكومة المختلفة، واvطار الذي اھي موازنة التعتبر 

يتضمن القرارات المتعددة $ختيار السياسات واsھداف التي ترغب الحكومة في تحقيقھا، 

وكذلك اختيار الوسائل، والبرامج التي تؤدي إلى إحراز ھذه اsھداف؛ لذلك فإن وثيقة 

التي تتخذھا الحكومة لتوزيع مواردھا بين الموازنة توفر معلومات عن القرارات 

  . ا$ستخدامات المتنافسة vشباع الحاجات العامة

 بمختلف المنشآت في ًأيضا أثر والذي المختلفة الحياة مناحي كافة في الحاصل التطور مع

 مستقبلية ًخططا تضع أن تحاولو التطور تواكب أن المنشآت تلك على ًلزاما كان أنواعھا،

 جادة كمحاولة الموازنات أھمية برزت ھنا ومن وا$زدھار، التقدم لھا ضمني بما لھا

 العليا اvدارة يد في أسلوب ھي فالموازنات مكانتھا، على لحفاظل المنشآت لمساعدة تلك
                                                 

  )1997معھد ا$دارة العامة الرياض (ندوة الھندسة القيمة  الھندسة القيمة في ا$جھزة الحكومية في –فنيس سعيد بن مشيب بطرفي -  1
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 المتاحة الموارد ظل في إليه ستؤول وما المنشأة لمستقبل تصور وضع من خUلھا تحاول

 مطبقة كانت أنھا إ$ الحديث وبمفھومھا تطورھا برغم زناتفالموا.البيئة المحيطة  وتأثير

 خطة بوضع قام إنه حيث السUم عليه يوسف سيدنا قصة ذلك ودليل اsزمان أقدم منذ

َقال  (العزيز كتابه في عUه في جل قال آنذاك،1 بمصر ألم الذي الجفاف لمواجھة مستقبلية َ

َتزرعون سبع سنين دأبا فما ح َ َ ََ َ ً َ َ َ َِ ِ ْ ُ َصدتم فذروه في سنبله إ$ قليU مما تأكلون َْ ُ ُ ْ َ َّ ِ ِ ِ ِ ًِ َْ ََّ ِ ُ ُ ُُ َ ْ ُ ْ ِثم يأتي ) 47(َ َّْ َ ُ

َمن بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لھن إ$ قليU مما تحصنون  َ َ َُ ُ ُِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ًْ َ ََّ ِ َّ َّ ٌُ َ َْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ٌَ ِثم يأتي من بعد ) 48(ْ ِ ِ َّْ َ َْ ْ ُ

َّذلك عام فيه يغاث النا ُ َ ُ ِ ِ ٌ َِ َ َس وفيه يعصرون َ ُ ُِ ِ ِْ َ   )49؛48؛47(سورة يوسف ا$يات ) 49(َ

والموازنات $ معنى لھا بدون رقابة و$ تؤتي ثمارھا وفوائدھا بدون متابعة لكافة مراحل 

ًتنفيذھا وإ$ فإنھا تشكل عبئا إضافيا على القائمين على إعدادھا وتأكد ذلك بقوله َقال (ً َ

sَاجعلني على خزائن ا ْْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌرض إني حفيظ عليم ْ ِ َِ ٌ َ ِّ ِ ِ   )55( سورة يوسف ا$ية)  55(ْ

 الموازنات تعريف : ً او�

 :ا�تي منھا وسنذكر الكتاب ذكرھا كثيرة تعريفات لھا والموازنات

 2"الموازنة فترة في المشروع عمليات لجميع المنسقة الخطة"  بأنھا-1

 3ًماليا عنھا ًمعبرا مستقبلية زمنية فترة عن والفرعية العامة باsھداف قائمة ھي"  بأنھا-2

 فترة عبر وغيرھا المالية  الموارد واستخدام $قتناء خطة عن مالي تجھيز"  بأنھا-3

 4 "مستقبلية زمنية

 المختلفة اsنشطة لتنفيذ الUزمة الموارد ًمقدما تحدد مالية خطة" بأنھا عرفت  كما-4

  5دمة قا زمنية فترة خUل المطلوبة اsھداف ولتحقيق

 خطة توضح والتي والخارجة الداخلة النقدية للتدفقات كمي تعبير" بأنھا ًأيضا وعرفت -5

  .1المالية  المنشأة أھداف يحقق بما للمنشأة التشغيل

                                                 
م 2007مدي فاعلية الموازنات كأداه للتخطيط والرقابة رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل فلسطين ،  ابراھيم محمد سليمان الشيخ عيد -  1

  27ص 
دارية في بيئة ا$عمال المعاصرة ا$سكندرية الدار الجامعية  نور احمد محمد  ومحرم زينات محمد وشحاتة السيد شحاتة ، المحاسبة ا$-  2

    206 ص 2005للنشر 
  87 ، ص 2004مرجع سابق ، ابوزيد كمال خليفة ، ومرعي عطيه عبدالحي -  3
لنشر والتوزيع  نور احمد محمد والسوافيري فتحي رزق ،وشحاتة السيد شحاتة ، مدخل معاصر في مبادي المحاسبة ا$دارية الدار الجامعية ل-  4

   268 ص 2003
 جمعه اسماعيل ابراھيم ، ومحرم زينات محمد ،والخطيب صبحي محمود المحاسبة ا$دارية ونماذج بحوث العمليات في اتخاذ القرارات  -  5

  195 ص 2001
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ّلخطة كمية تغطي جميع  مالية جمةتر" كما يمكن تعريف الموازنة بأنھا

ويوافق عليھا المسؤولون المـؤسسة لفترة مستقبلية في صورة شاملة و منسقة،  نشاط أوجه

ًالمنفذون ويرتبطون بھا وتتخذ ھدفا يتم على أساسه متابعة نتائج التنفيذ 

 لمعالجة ا$نحرافات عليھا وتمكن اvدارة من اتخاذ اvجـراءات المصححة والرقابة الفعلي

  .والتوصل إلى الكفاية القصوى 

ويري الباحث ان الموازنة ھي عبارة عن جداول تبين احتياجات المنشأه من الموارد 

   .وتوقيتات تدفق ھذه الموارد 

 ھؤ$ء عليھا اتفق محددة نقاط على تحتوي الموازنة أن نجد السابقة التعريفات خUل ومن

   الكتاب،

  -:وھي للموازنات ًواضحا ًتصورا مجملھا في ونتك النقاط ھذه

 :مالية خطة الموازنة 1-

 منھا محاولة في اvدارة بإعدادھا تقوم مالية خطة اsمر نھاية في الموازنات تعد

 بالمؤسسة النھوض على يساعدھا بما لھا المتاحة اvمكانات ضمن مستقبلھا $ستشراق

 وكيفية الموارد من ا$حتياجات تشمل مالية خطة فالموازنات .إدارتھا على تقوم التي

 يحقق بما ممكنة تكلفة بأقل الموارد لتلك ا$ستخدامات تشمل وكذلك عليھا الحصول

 .المؤسسة أداء في والفاعلية الكفاءة

 :قادمة مستقبلية لفترة تعد الموازنة  2-

 :يموازنات الال تقسم  التقسيمات ھذه إحدى فمن الموازنات sنواع عديدة تقسيمات ھناك

 سنوات تغطي والتي اsجل طويلة سواء الموازنات تلك تغطيھا التي الزمنية الفترة حسب

 مالية فترة تغطي فالموازنات ذلك كان ًوأيا .واحدة سنة تغطي اsجل قصيرة أو عديدة

 فترة عن تعبر فالميزانية والموازنات العمومية الميزانية بين الفرق يظھر وھنا قادمة،

 ھذا خUل عليه سنتعرف ما وھذا قادمة زمنية فترة فتغطي الموازنات أما سابقة مالية

 .المبحث

                                                                                                                                                    
1  - Atkinson ,Anthony ,Kaplan Robert and young mark , Management Accounting. (4Edition ) prentice hall 
New York (2004) p 400 
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 :ًمسبقا محددة أھداف لتحقيق تعد الموازنة 3-

 خطة باعتبارھا والموازنات تحقيقه إلى تسعى ھدف بدون نوعھا كان ًأيا خطة توجد $

 العليا اvدارة تضعھا sھدافا ھذه المؤسسة، تحددھا عدة أھداف لتحقيق تسعى فإنھا مالية

 .اsھداف تلك تحقيق نحو الطريق لرسم منھا محاولة في الموازنات دور ھنا ويأتي ًمسبقا،

 :مالية ترجمة  الموازنة4-

 المساحة معرفة خUلھا من العليا اvدارة تتمكن كمية لخطة مالية ترجمة الموازنات تعد

 تنفيذھا على اsخرى اsقسام تساعد أداة ذلكب تعد إنھا كما داخلھا تتحرك أن يمكن التي

 يمكن سبق ما ضوء في .اsداء وتقويم والرقابة التخطيط عملية يسھل مما بھا والتقيد

 وتعد المنشأة أھداف لتحقيق العليا اvدارة تستخدمھا مالية خطة بأنھا الموازنات تعريف

 النشاط أوجه كافة وتضم سنة تكون ما ًغالبا قادمة مالية فترة تغطي علمي أساس على

  .مالي  بشكل عنھا يعبر الفترة تلك خUل للمنشأة المتوقع

  -:أھداف الموازنات : ًثانيا

عند إعداد الموازنات العامة للدولة $بد من ايجاد شكل يساعد علي تحقيق مجموعة من 

  -:ا$ھداف اھمھا 

  المساعدة في تحقيق خطة التنمية ا$قتصادية-1

  تحقيق العدالة ا$جتماعيةاعدة في سالم-2

   المساعدة في ترشيد ا$نفاق الحكومي-3

   تحسين مستوي اداء الخدمات الحكومية -4

  توفير مستلزمات ا$نتاج والخدمات الحكومية-5

  توفير ا$ستقرار للعاملين با$جھزة الحكومية-6

   توفيرمعايير مUئمة لقياس كفاءة ا$داء الحكومية-7

– المشتريات –الUزمة vعداد الموازنات الفرعية مثل موازنة ا$نتاج  توفير البيانات -8

  التشغيل
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  -:ً ويري الباحث ان ھنالك اھدافا مرتبطه ارتباط وثيق بالموازنة من اھمھا 

 تقوم عملية التخطيط في المؤسسة علي تحديد واختيار البدائل المتاحة - :ھدف التخطيط-1

 أھداف المؤسسة ضمن ا$مكانيات المتاحة واستخدام واعتماد تلك البدائل التي تحقق

  الوسائل الUزمة لتحقيق تلك ا$ھداف 

 وھي تطبيق للسياسات وا$جراءات الخاصة بتوجيه وتنظيم وتنسيق -:ھدف الرقابة -2

ا$نتاج وا$دارة والنشاطات ا$خري للعمل في طريق تحقيق الوصول الي اھداف 

 المؤسسة 

و تنسيق العمل بين اقسام المؤسسة وانشطتھا المختلفة وذلك من اجل  ھ-:ھدف التنسيق -3

  . توحيد الجھود وتوجيھھا نحو الھدف 

ھدف التخطيط والتنسيق يقصد بھما رسم سياسة مستقبلية ووضع خطة شاملة وھدف 

الرقابة الرقابه ھو تسھيل ا$تصال والتنسيق بين ا$قسام حيث تساعد الموازنة علي تسھيل 

  .م وترابط اداء ا$قسام المختلفة وانسجا

 - :مراحل تطور الموازنات:ًا لثثا

 فالموازنات للتطور، مراحل في يمر علم أو نظام أي مثل مثلھا الموازنات نظام إن

  .المتقدمة العالم دول به مرت والذي الحاصل ا$قتصادي بالتطور كبير بشكل مرتبطة

   :1تيموازنات كا$وان من اھم جوانب التطور التي مرت بھا ال

   :المرحلة ا�ولي

كانت تعد الموازنة في ھذه المرحلة على شكل جداول تمثل اعتمادات للنفقات العامة مقابل 

جداول تمثل اvيرادات العامة الUزمة لتمويل تلك النفقات على أساس التقسيم اvداري في 

 ولكنھا بعد أن أخذت بمبدا الدولة وكان يطلق على الموازنة المعتمدة الموازنة اvدارية

توزيع النفقات على أساس أغراض الصرف على السلع والخدمات التي تحتاجھا وتنفذھا 

 البنود ، كما أطلق عليھا في تلك المرحلة الموازنة  اvدارات الحكومية أطلق عليھا موازنة

ة التغلب الرقابية sنھا كانت تھدف إلى فرض رقابة مركزية على اvنفاق العام ومحاول

على عيوب اvدارة الحكومية ومنع ا$ختUسات المالية والصرف بغير وجه حق وذلك ما 
                                                 

  ــــــــــــاعة م10:26م الس4/8/2015تاريخ الزيارة  www almohasb1.comتجدونه علي الرابط ، الموازنة ،  مدونة  المحاسب ا$ول -  1
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يحقق الھدف من تطبيق نظام الموازنة في كونھا وسيلة وقاية ورقابة و$ بد لتحقيق ذلك 

تبوب اvيرادات العامة والمصروفات العامة بشكل يمكن من الرقابة عليھا ومحاسبة 

   .فيذھاالمسئولين عن تن

   :المرحلة الثانية

في ھذه المرحلة تحول ا$ھتمام اsساسي للموازنة العامة من فرض الرقابة إلى خدمة 

اvدارة الحكومية والسيطرة على فعاليات اvدارة الحكومية لتحقيق وفورات نقدية حقيقية 

ارة وتحقيق أفضل استخدام ممكن للموارد المتاحة مما ترتب عليه ظھور موازنة اvد

وموازنة البنود في شكل موازنة برامج وأداء وكان الھدف من ذلك ھو تطوير الخدمة 

الحكومية ورفع كفاؤتھا عن طريق إيجاد وسيلة لقياس اsعمال المنجزة وأطلق على 

الموازنة في ھذه المرحلة موازنة البرامج وا$داء والتي تعتبر الموازنة بأنھا خطة توضح 

ًدات معبرا عنھا في شكل برامج ومشروعات محددة ، فطبقا اsھداف المحددة للوح ً

ًللبرامج يتم تبويب الموازنة طبقا للوظائف اsساسية ثم تحديد البرامج تحت كل وظيفة 

ويقصد باsداء التركيز على ما تم تحقيقه وليس على الوسائل المستخدمه فھو يعتمد على 

د تقديرات الموازنة بحيث يتقرر البرنامج ًالماضي وعلى ماتم تسجيله فعU وذلك عند إعدا

  . ًأو$ وبذلك يتحدد اvطار الذي يمكن من خUله قياس اsداء

   :المرحلة الثالثة

وفي ھذه المرحلة تطور اھتمام الموازنة العامة من فرض الرقابة وخدمة اvدارة إلى 

 فعالة في التأثير على خدمة العملية التخطيطية من خUل النظر إلى الموازنة باعتبارھا أداة

اvقتصاد القومي بحيث أصبح اvھتمام على محاولة الربط بين السياسة المالية 

وا$قتصادية للحكومة بخطة اقتصادية محددة عن طريق مجموعة من البرامج واsنشطة 

بھدف تحقيق اsھداف المالية وا$قتصادية للحكومة بحيث أصبحت الموازنات وسيلة 

ات المرتبطة بالمفاضلة بين البرامج البديلة للوصول إلى اsھداف ، فھي تقدم $تخاذ القرار

البيانات الخاصة بالتكلفة والعائد بالنسبة ل�ساليب أو البرامج البديلة ووسائل قياس المنتج 

النھائي واتخاذ القرار المناسب على ضوء ذلك حتى يتم توزيع الموارد المحددة على 
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 وبذلك تحولت الموازنة الى نظام متكامل أطلق عليه نظام موازنة ا$ستخدامات المتعددة

التخطيط والبرمجة وكما ھو معروف من أن التخطيط يستلزم وجود الرقابة لذا فإن ھذا 

النوع من الموازنات قد عالج وظائف الموازنة المتمثلة في التخطيط واvدارة والرقابة 

  . على أنھا وظائف مكملة وليست متنافسة

   :مرحلة الرابعةال

وقد ظھرت ھذه المرحلة من مراحل الموازنة بغرض تحسين استخدام المحاسبة في مجال 

التخطيط وتخصيص الموارد ، لذا ظھرت إلى الوجود الموازنة التخطيطية ذات اsساس 

 1973الصفري أو الموازنة الصفرية والتي بدأ تطبيقھا في و$ية جورجيا اsمريكية عام 

 على ھذه الموازنات فإن التقديرات المالية ل�نشطة يجب أن تبدأ من الصفر ًم وإعتمادا

بحيث ينظر إلى كافة البرامج والمشروعات الجديد منھا والقديم على أنھا جديدة وعلى 

افتراض أنھا تبدأ من نقطة الصفر وبذلك يمكن تقويم مدخUت ومخرجات النشاط مع 

ء درجة اvلحاح في تنفيذ النشاط بالنسبة ل�نشطة إعطائه ترتيب أولوية التنفيذ على ضو

  .اsخر

 عندما أوروبا في اvقطاع عصر نھاية في تتبلور للدولة العامة الموازنات فكرة بدأت فقد

 كثير توحيد ذلك عن فنتج اsخرى الدول من جاراتھا مع طويلة حروب في بروسيا دخلت

 تحتاج أصبحت بدورھا الدولة وھذه ادةسي ذات قوية مركزية دولة في اvقطاعيات ھذه من

 التوسع في وا$ستمرار وطموحاتھا شؤونھا إدارة أجل من دائمة مالية وموارد تمويل إلى

 التي واsتاوات والضرائب الرسوم فرض إلى فلجأت مواطنيھا، على نفوذھا وسيطرت

 لبتطا كاسحة وثورات اضطرابات شكل على ا$حتجاجات فبدأت الشعب، كاھل أثقلت

 والضرائب والرسوم اsتاوات وجباية فرض في الحاكم لسلطات الUزمة الحدود بوضع

 وفي ضيقة، حدود في إ$ المطلوب النجاح ا$حتجاجات ھذه تؤد لم ولكن صرفھا، وطريقة

 وھذه (بالماغناكارتا) يسمى ما على بريطانيا في الملكية السلطات وافقت م 1216 عام

 بقي أنه إ$ .وجبايتھا فرضھا قبل الضرائب في الشعب شارةاست ضرورة على تنص وثيقة

 قبل من تدخل أو رقابة دون الضرائب في التصرف كيفية في الحرية كامل الحكومة لدى
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 The الشھير المبدأ تقرر حيث ثورة نشوب حتى الحال ھذا على اsمر وبقي الشعب،

Bill of Rights أنه على ينص الذي الحقوق وثيقة وظھور بإنجلترا م 1688 عام $ 

 تصبح $ العامة الموازنات بأن اليوم السائد العرف استقر ھنا ومن .تمثيل بغير ضرائب

 أحد من بأنه القول يمكن وبذلك بالبداية، التشريعية السلطة تجزھا لم ما المفعول نافذة

 على الضرائب فرض ھي الديمقراطية ومبدأ العالم في البرلمانات ظھور أسباب

  1اطنينالمو

 :والميزانية  الموازنات بين الفرق: ًا رابع

 يعتبرھا من ومنھم والميزانية الموازنة مصطلحي بين يخلطون والمؤلفين الكتاب من كثير

 في السبب يرجع وربما التقديرية الميزانية الموازنة على يطلق ا�خر والبعض الشئ نفس

 التقارب عن ينشأ شائع خطأ نة ھوالمواز لفظ بين الخلط بأن  Budget والميزانية ذلك

 تقديري عمل  فالموازنات Balance Sheet ،2العربية اللغة في المصطلحين بين اللفظي

 حقيقي فعلي بيان فھي عمومية بكلمة عادة تتبع والتي الميزانية أما مستقبلية sنشطة

 منھا اتمسمي عدة الموازنات على يطلق كما معين، تاريخ في للمؤسسة المالي بالمركز

 في للموازنات صفة فكل الرقابية والموازنات التقديرية والموازنات التخطيطية الموازنات

    .للموازنات والوظائف السمات إحدى إلى تشير السابقة لتسمياتا

 محدد وقت في الحقيقي المالي الشركة لوضع تمثيل" بأنھا العمومية الميزانية عرف ولقد

 ھناك أن ونرى."والتزاماتھا بأصولھا قائمة تشمل وھي المالي الشھر أو السنة نھاية  عادة

 في ا�تي النحو على إجمالھا يمكن العمومية والميزانية الموازنات بين رئيسة فروق عدة

  )2/1/1(رقم الشكل

       

  

  

  

                                                 
   11 ص 1997 1والعكشة وائل ادارة الموازنات العامة بين النظرية والتطبيق ط ، ومرارة فيصل ،  اللوزي سليمان احمد -  1
  135 ص 2006دور الموازنة كأداة للتخطيط والرقابة في مؤسسات المجتمع المدني ، حلس سالم عبدهللا -  2
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           الفرق بين الموازنة والميزانية)2/1/1(الشكل 

  الميزانـية  الموازنة

  قامھا حقيقةار  ارقامھا تقديرية

  تخص سنة مالية سابقة  تتعلق بسنة مالية قادمة

  تتكون من اصول وخصوم  تمثل تقديرات ل?يرادات والمصروفات

  عمل الميزانية يفرضھا القانون  عمل الموازنة اختياري

  2014  عامًمن إعداد الباحث بناء علي الفرق بين الموازنة والميزانية: المصدر

 ان الموازنة والميزانية كUھما ذات ارقام مالية وتخص سنه )2/1/1(ويتبن من الشكل 

مالية سواء كانت سابقة ام $حقة ويعتبر كليھما أساس لكل وحدة مالية او مؤسسة وتعتبرا 

ايرادات واي مؤسسة او وحدة مالية $بد لھا من . العمود الفقري $ي منشاه اومؤسسة 

  .ومصروفات او اصول وخصوم 

تعتمد في و ،جه اvنفاق وموارد اvيراد خطة مالية sوًيضا ان الموازنة ويري الباحث ا

تقدير نفقاتھا وإيراداتھا على التنبؤ المبني على أسس علمية تعد لفترة زمنية قادمة سنة 

إصدار قوانين للموازنة توضح إجراءات التنفيذ مما يعطي أرقام و$بد من  ، ً،غالبا

   )نون الموازنةقا (   الموازنة صفة القانونية

 الموازنات ومزايا أھمية :ًاخامس

 فقد الموازنات؛ أھمية مUمح بعض على نتعرف أن لنا يمكن السابق العرض خUل من

 على المحافظة أجل من الفاعلة اvدارة به تقوم الذي المالي التخطيط عصب أصبحت

 بطريقة اvنتاجية ةبالعملي القيام على يساعدھا بما عليھا والرقابة الھدر من مواردھا

 أساس بوجود يسمح وبما بدقة الموضوعة اsھداف على خUلھا من نتحصل منھجية

  - :1يأتي فيما المميزات ھذه أھم إيجاز ويمكن الفعلي  اsداء مع مقارنته يمكن للرقابة

 :كا�تي التفصيل من بشئ السابقة المزايا توضيح ويمكن

 حةالمتا للموارد اQمثل ا�ستخدام  -1
                                                 

، تقييم نظم الموازنات التقديرية في الشركات الصناعية المساھمة العامة ا$ردنية رسالة ماجستير غير منشورة ،  العUوين امجد عبدالفتاح -  1
   18 ص 2000ن ا$رد، جامعة ال البيت  
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 المنشآت بھا ترضى التكلفة ھذه ولكن بالبسيطة وليست مكلفة عملية الموازنات إعداد يعد 

 sنھا الموضوعة اsھداف ضوء في المتاحة للموارد أمثل استخدام من تحققه بما وتتكبدھا

 يعد.و اsھداف، حسب اvنتاجية للعملية الUزمة الموارد تلك من ا$حتياجات تحدد

 في اsقسام أحد مسؤوليته سيتحمل مرغوب غير أمر بزيادتھا الموارد تلك عن الخروج

  .المنشأة

 :للتخطيط المديرين دفع -2

 $ التنبؤ ھذا المختلفة، اsنشطة لكافة التنبؤ بعملية القيام تتطلب الموازنات إعداد عملية

 ھدافاs وضع أن كما .الصحيحة العلمية اsسس على ًقائما بلً عرضيا أو ًجزافيا يكون

 القيام المختلفة المستويات كافة في المديرين من يتطلب تطبيقھا يمكن صورة في العليا

 المسؤولية لمركز النجاح يحقق حتى عاتقه على الملقاة المھام حسب ٌكل التخطيط بعملية

 أھمية تظھر ھنا فمن الجيد، بالتخطيط إ$ يكون $ والذي Planning يتبعه الذي

 بالتخطيط القيام على للمديرين وتحفيز دافعية من لهتشك بما الموازنات

 :للتنسيق أداة -3

 تقوم اsھداف ھذه خUل ومن العليا اsھداف بوضع تقوم العليا اvدارة أن المعلوم من

 التنسيق خUل من ذلك ويأتي بھا الخاصة الفرعية الموازنات بوضع المختلفة اvدارات

-Co يساعد التنسيق ھذا .عالية بكفاءة اsھداف يحقق بما بينھا فيما اvدارات بين

ordinationدارات تلكvنتاج مراحل في ا$ختناقات فترات تجاوز على اvعلى ويساعد ا 

  1بالتالي يتحقق التنسيق وھذا .بأولً أو$ معالجتھا ومحاولة الخلل مواطن كشف

 توضيح مع ًضحا،وا ًتفصيليا ًتحديدا الوظائف من كل ومسؤوليات اختصاصات  تحديد-

 .التضارب ومنع ا$زدواج لمنع وذلك اsخرى، بالوظائف عUقاتھما وتحديد

 الوحدات اختصاصات من بكل وربطھا التقسيم وحدات من كل اختصاصات  تحديد-2

 .التكامل لضمان وذلك اvجرائية العمليات تحديد مع اsخرى،

 عمل طبيعة نحو المسؤولية يدتحد في صعوبة نصادف ما ًكثيرا التحديد، ھذا رغم  -3

 بخلق النشاط توافق نستكمل أن يجب لذلك وظيفة، من أكثر مسؤولياتھا في تشترك معينة
                                                 

  330 ص 2002ا$سكندرية المكتب الجامعي الحديث ، استراتيجيات وعمليات ا$دارة ، المليجي ابراھيم عبدالھادي -  1
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 واvنسانية ا$جتماعية العUقات دعم بوسائل وذلك التنسيق سبيل في التعاون على الوازع

 .العاملين بين

 :ل?تصال أداة  -4

 ومعلومات أفكار بتحويل ا$تصال يعرف طرافاs أحد قيام تتضمن مستمرة عملية" :بأنه

.  1ا�خر الطرف إلى اتصال وسيلة خUل من تنقل مكتوبة، أو شفھية رسالة إلى معينة

 بين المعلومات انتقال طريق عن المؤسسات داخل كبيرة أھمية ذات تعد ا$تصال فعملية

 أنھا في الموازنات دور ھنا ويأتي .اvدارات وباقي العليا اvدارة وبين المختلفة اvدارات

 إلى بإيصالھا وتقوم العليا اsھداف بوضع تقوم العليا فاvدارة ا$تصال، ذلك على تساعد

 دورية تقارير برفع اvدارات تلك وتقوم مسؤولياته حسب ٌكل تحقيقھا على للعمل اvدارات

 فيما با$تصال تقوم المختلفة اvدارات فإن كذلك .العليا اvدارة إلى الخطط تلك تنفيذ عن

 .ودوري متكرر بشكل يواجھونھا التي اsزمات لحل المعلومات وتبادل بينھا

  للتحفيز وسيلة - 5  

 يمكن بالرقابة الخاصة التقارير خUل فمن اsداء، وتقويم للرقابة أداة الموازنات تعد إن

 فإنه  وبذلك .ھال الممنوحة والصUحيات المسؤوليات حسب المختلفة اvدارات أداء تقويم

 قامت التي اsخرى واvدارات بھا المكلفة أعمالھا أداء في المقصرة اvدارات معرفة يمكن

 اvدارات تشجيع على يعمل حوافز نظام وجود من $بد لھذا بھا، المنوطة المھام بإنجاز

 ةدافعي يشكل مما وجه أكمل على بعملھا ويؤكد . أدائھم تحسين على ل�خرين قامت التي

 في العاملين 2اsفراد سلوك على التأثير خUلھا من يمكن التي الوسيلة ھي الحوافز بأن

 ًأيضا تعمل فھي المنشأة إليھا تسعى التي اsھداف تحقيق يكفل وبما بجد للعمل المنشأة

 الكفاءة وزيادة أدائھم مستوى تحسين بھدف بحماس للعمل العاملين ودفع تحريض على

 .اvنتاجية

  :وھما للموازنات إضافيتين ميزتين ھناك بأن القول يمكن سبق ما إلى إضافة

 
                                                 

  27 ص 2004 المبادئ والمھارات ا$سكندرية –ا$دارة ،  ماھر احمد -  1
رسالة ماجستير غير . ييم ا$داء في منشأت القطاع العام مدي استخدام الموازنات التخطيطية كأداه للرقابة وتق،  ا$فندي سجي مصطفي -  2

  37 ص 2003منشورة جامعة حلب سوريا 
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 للمشاركة وسيلة -6

 بتنفيذ العاملين التزام لضمان الھامة المسائل من الموازنات إعداد في المشاركة عملية تعد

 مع ويناقش رأيه عن يعبر أن يجب إداري مستوى فكل وجه، أكمل على الموازنات تلك

 ھم اsمر نھاية  في sنه المستقبلية بالخطط يتعلق ما كل المختلفة واvدارات اvدارة العليا

 على إيجابي بشكل  تؤثر إنھا حيث للمشاركة آخر جانب وھناك .الخطط سيطبق تلك من

 كما .إليھم الموكلة اsعمال تنفيذ في بالنفس الثقة وتعطيھم العاملين لدى باsھمية الشعور

 بعض عليه يترتب قد الموازنة إعداد عملية في الموظفين اكإشر أن إلى التنبيه يجب

  1منھا نذكر السلبية النواحي

 البنود بعض حول ًأحيانا اsداء وتعارض اختUف نتيجة الموازنات إعداد في التأخير-

 .المقدرة

 مع يتعارض مما واقعية غير تقديرات vعطاء ًأحيانا العاملين بعض لدى دافع  وجود-

 .الموازنات إعداد وراء من ئيسةالر اsھداف

 العليا لzدارة المعلومات لتدفق  وسيلة -7

 من المعلومات لتدفق فعالة وسيلة كذلك فھي وتنسيق اتصال وسيلة الموازنات أن كما

 القرار اتخاذ عملية في لمساعدتھا وذلك العليا اvدارة إلى المنشأة في الدنيا اvدارات

 عن ذلك ويكون .الموازنات من المرجوة اsھداف يحقق وبما والصحيح السليم بالشكل

 .الدورية اsداء تقارير طريق

 الموازنات إعداد مبادئ : ًساساد

 يمكن حتى وذلك عليھا تقوم علمية ومبادئ أسس على الموازنات إعداد عملية تعتمد

 عليھا ابةالرق على القدرة زيادة إلى يؤدي بدوره وھذا منھا، المرجوة الفائدة على الحصول

 إعداد في العليا اvدارة تتبناھا التي اsسس وفق اsداء تقويم على والقدرة ومتابعتھا

   :2ھي المبادئ وھذه : الموازنات،

                                                 
  140مرجع سابق ص ،  حلس سالم عبدهللا -  1
 1 م�دخل محاس�بة الم�سئولية وتقي�يم ا$داء ط-جبرائي�ل جوزي�ف كحال�ة المحاس�بة ا$داري�ة . رضوان حلوة حنان ود. د - 2

  44  ،40عمان ص 1997
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 :الشمولية  مبدأ-1

 القرارات واتخاذ السليمة ا$قتصادية السياسات لتقرير اsمثل اsسلوب الشمولية مبدأ يعد

 يحول الشمولية ومبدأ ا$قتصادية، الفعاليات توجيه في العام النظام دور بشأن المUئمة

 وبالتالي العامة اsموال من جزء أي إخفاء لعدم ًنظرا باvسراف المتعلقة التوجھات دون

 وكل النشاط أوجه لكل شاملة تكون واحده موازنة تعد للرقابة والمنشآت خضوعه  عدم

 $ وأن الموازنات ھذه بين تنسيق اكھن يكون أن يجب لذلك فرعية موازنة بعمل يقوم قسم

 الموازنات بين تعارض ھناك يكون أن يجب $ كذلك الرئيسة الموازنة مع تتعارض

 .1بينھا فيما الفرعية

 الزمني التوزيع مبدأ -2

 أو زيادتھا ز الفترة ھذه سنة، الفترة ھذه تكون اsغلب وعلى قادمة لفترات تعد الموازنات

 .المنشآت داخل الموازنات وجود من الھدف على تؤثر قد بعيو عدة إلى يؤدي نقصھا

 تنفيذھا على العاملين قبل من تجاھلھا إلى يؤدي قد الموازنات تغطيھا التي الفترة فطول

 .الموازنات تلك بتقديرات التنبؤ يصعب كما الواقع عن وبعدھا

 التتبع سھولة ثلم مھمة مميزات له ذلك فإن الموازنات تغطيھا التي الفترة تلك قصر أما

 لكن التنسيق، وزيادة حلھا على والعمل بأولً أو$ اsزمات أماكن واكتشاف اsداء وتقويم

 مجملھا في الموازنات إعداد عملية sن والجھد الوقت المنشأة يكلف قد القصيرة الفترة ھذه

 الكبير، الجھد المنشأة وتكلف إعدادھا في الوقت من ًكثيرا تحتاج بل ھينة، عملية ليست

 فصول كافة تشمل sنھا واحدة مالية سنة على الزمنية الفترة اقتصار اsنسب من كان لذلك

 بين المقارنة عملية يسھل مما الحدوث الممكنة المتغيرات كافة تشمل بذلك وھي السنة

 الموازنات تقسيم يتم الموازنات تنفيذ عند الرقابة زيادة أجل المتتالية،ومن المالية الفترات

 حجم فترات حسب سنوية ربع أو شھرية تكون قد فترات عدة إلى إعدادھا عند السنوية

 -: 2ا�تي أھمھا من مزايا عدة إلى المبدأ ھذا إتباع ويؤدي العمل،
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 الزمني التوازن فقدان نتيجة المنشأة لھا تتعرض قد التي وا$ختناقات اsزمات تحاشي  -

 .المختلفة عملياتھا بين

 ونھاية بداية في للمنشأة المتوقعة وا$ستخدامات الموارد بين والتوافق قالتنسي تحقيق-

 .ًأيضا الفترة ھذه وأثناء الموازنات فترة

 الخطوات اتخاذ يمكن وبذلك للموازنات، السنوية الفترة مدار على اsداء متابعة-

  .المناسب الوقت وفي ًفورا الUزمة التصحيحية واvجراءات

 :مالي ال التعبير مبدأ -3

 أو مبيعات أو عمالة أو إنتاج سواء المنشآت داخل النشاط أوجه كافة تغطي الموازنات إن

 المعتمدة القياس وحدة في تختلف بذلك فھي الفرعية، الموازنات من وغيرھا مصاريف

 العمل موازنة بينما إنتاجھا المتوقع الوحدات بعدد عنھا اvنتاج يعبر فموازنة لكل موازنة،

 وحدة في بينھا فيما تتباين اsخرى الموازنات وھكذا قياس كوحدة العمل اعاتس تعتمد

 على الموازنات تلك في القياس وحدة توحيد يجب فإنه الموازنات فھم يمكن وحتى القياس،

 أھم .أفضل بشكل المقارنات عمل من ويمكن الشاملة الموازنة إعداد يسھل مما نقدي شكل

 1:يأتي كما مالية صورة في الموازنات عن التعبير مزايا

 .للدخل معيارية قائمة إعداد طريق عن المنشأة دخل على المقترحة الخطة أثر توضح - 

 معيارية قائمة إعداد طريق عن للمنشأة المالي المركز على المقترحة الخطة أثر  توضح -

 .المالي للمركز

 قائمة إعداد طريق نع للمنشأة العامل المال رأس على المقترحة الخطة أثر توضح -

 وا$ستخدامات للموارد معيارية

 معيارية قائمة إعداد طريق عن للمنشأة النقدي المركز على المقترحة الخطة أثر توضح-

 .النقدية للتدفقات

 :المشاركة  مبدأ -4

 المستويات جميع فيھا وتشترك تتعاون عملية ھي الموازنات المالية إعداد عملية إن

 الخطط ھذه ترجمة ثم ومن التفصيلية وسياساته أھدافه بوضع الجميع ميقو حيث اvدارية
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 مبدأ يعد لذلك .1شاملة مالية موازنة إطار في ونوعية كمية معايير إلى والسياسات

 المستويات كافة مشاركة يعني فھو الموازنات، إعداد في الھامة المبادئ من المشاركة

 المشاركة تلك sن ا�راء وأخذ بالتشاور كوذل الموازنات تلك وضع عملية في اvدارية

للعاملين  تحفيز ويشكل اsداء وحسن الكفاءة الموازنات لتلك التطبيق عند للمنشأة تكفل

 دون العليا اvدارة من المفروضة الموازنات فإن ذلك وبعكس الموازنات، تلك إنجاح على

 قبلھم من اھتمام وعدم رفض محط ستكون فإنھا والدنيا الوسطى اvدارة من مشاركة أي

 .اsمر نھاية في الموازنات تلك سيطبق من ھي كونھا المھمة، الشريحة تلك تجاھلت sنھا

 إعداد في المشاركة بين العUقة على تؤثر الوظيفية الخصائص أن لھما دراسة في

 .2العمل عن والرضا الموازنات

 المسؤولية ومراكز الموازنة معايير بين الربط مبدأ -5

 -: 3ھي عدة مراكز إلى تنقسم بطبيعتھا لمنشآتا

 :التكلفة مراكز - أ 

 تخضع والتي بقسمه المتعلقة التكاليف عناصر عن مسئو$ التكاليف مركز مدير يكون

 لرقابة الخاضعة القسم تكاليف على الحالة ھذه في اsداء تقرير ويركز ورقابته لسيطرته

 .بقراراته عليھا التأثير يستطيع والتي المدير ومسؤوليته

 بصورة اvيرادات تحقيق عن مسئو$ اvيراد مركز مدير يكون :اuيراد مراكز -ب 

 ورقابته، لسيطرته تخضع والتي بالقسم المتعلقة التكاليف عن مسئو$ ويكون أساسية

 التركيز يجب فإنه $ أم إيراد مركز ھو المنشأة في ًمعينا ًمركزا كان إذا فيما ولمعرفة

 باvيرادات عUقة لھا القرارات تلك كانت إذا فيما ومعرفة المركز مدير راتقرا على

  .$ أم عليھا وتؤثر
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 :الربحية مراكز  -ج

 والتكاليف اvيرادات من بكل المتعلقة القرارات اتخاذ عن مسئو$ الربحية مركز مدير يعد

 الربحية مركز داءأ تقرير فإن وعليه منشأة، فرع أو بنك فرع مثل وھو بمركزه، الخاصة

 المركز تقويم ويتم المركز، بذلك المتعلقة والتكاليف اvيرادات من كل يتضمن سوف

 .المخططة باsرباح الفعلية اsرباح بمقارنة

 :ا�ستثمار مراكز -د

 فھو اsصول، في واستثماراته المركز أرباح عن مسئو$ ا$ستثمار مركز مدير يكون

 .بمركزه المتعلقة وا$ستثمارات والتكاليف اvيرادات من كل عن مسئول أخرى بعبارة

 بحيث ما حد إلى كبيرة بأموال للتصرف وسلطات صUحيات يعطى المركز فمدير

 .اsجل طويلة الرأسمالية با$ستثمارات متعلقة قرارات اتخاذ يستطيع

 من مركز كل مسؤوليات تحدد إعدادھا عند الموازنات بأن القول يمكن سبق ما ضوء وفي

 عن المسؤولية تتحمل بذلك وھي مركز، لكل المعطاة الصUحيات خUل من المراكز ھذه

 ومن جانب من ھذا  العليا، اvدارة أمام الصUحيات تلك حدود وفي جانبھا من تقصير أي

 نظام إيجاد يجب فإنه التقصير عن المسؤولية تتحمل المراكز تلك كانت آخر فإن جانب

 بالتالي وھذا وجه أكمل على منھا المطلوب المراكز حققت ما إذا المنشآت تلك في حوافز

 .العمل في والفعالية الكفاءة زيادة على يساعد

 الموازنة وحدة مبدأ -6

 للمنشأة المختلفة النشاط أوجه كل الموازنات تشمل أن يجب أنه يعني الموازنة وحدة مبدأ

 محدد إيراد تخصيص مثU يجوز فU اعھا،بأنو المصروفات أو بأنواعھا اvيرادات سواء

 ھذا عن يتفرع أن ويمكن الموازنات، ضمن من إدراجه وعدم معين نشاط أو لمصروف

 -: 1ھما عامان مبدآن المبدأ

 :واuيرادات النفقات بين المقاصة إجراء جواز عدم -أ

 أو تجاري معين لنشاط لممارستھا نتيجة الحكومية المؤسسات بعض أن المعروف فمن

 الثمن أو الضريبة أو الرسم شكل تتخذ ًمعينا ًإيرادا خUله من تحقق خدمي أو صناعي
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 المواد وثمن والمرتبات اsجور صورة تتخذ معينة تكاليف ذلك مقابل ويتحمل. العام

 مھما كافة المنشأة ونفقات إيرادات الموازنات في تدرج المبدأ ھذا وبموجب .اsولية

  .اvنفاق في والتبذير اvسراف ةمحارب يعني وھذا صغرت،

 :التخصيص عدم -ب

 وحدة تمثل فاvيرادات معين vنفاق معين إيراد تخصيص يجوز $ المبدأ ھذا وبمقتضى

 الحكومي اvنفاق لتمويل طريقھا عن وتوجه العامة الموازنة في بكاملھا تصب واحدة

 الرقابة إحكام إلى دةالقاع بھذه العمل ويؤدي آخر دون vنفاق تمييز دونما بكامله

 السياسية الفئات مطالب من تحد أنھا كما واvنفاق، اvيراد أوجه على التشريعية

 باvضافة سواھا دون عليھا بالفائدة يعود معين vنفاق معين إيراد بتخصيص وا$جتماعية

 لھا خصصت ما إذا نفقاتھا تقدير في العامة المصالح بعض إسراف من تحد أنھا إلى

  .ة معين موارد

 ان تطبيق نظم التقنية الحديثة لتحصيل ا$يرادات يساعد علي إعداد ويري الباحث

الموازنات بمؤسسات القطاع العام وفق نظام دقيق وجوده عالية وذلك بوضوح مؤشرات 

ويساعد ذلك ، ا$داء الفعلي وتوفير البيانات المحاسبية من اعلي مستوي الي ادني مستوي 

  .ربط المحدد بالموازنة وتحيق جودة مؤشرات ا$داء الحكومي في تحقيق اداء ال

ًويري الباحث أيضا ان الموازنة ھي وثيقة او مجموعة من الوثائق تبرز الوضع المالي 

، وتتضمن معلومات عن ايراداتھا ومصروفاتھا ونشاطاتھا،للمؤسسة التي تعود لھا 

 في تحقيقھا وإختياروسائل فالموازنة تتضمن اختيار ا$ھداف التي ترغب المؤسسات

  .تحقيق تلك ا$ھداف 

 وخاصة العمليات المالية المتعلقة ر معايير رقابية علي أنشطة المؤسساتفالموازنة توف

   با$ضافة الي كونھا وسيلة تنسيق بين ھذه ا$نشطة .بھذه ا$نشطة 
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  الثاني المبحث

 مفھوم نظام الموازنات وا�داء

  الموازنات إعداد مراحل

 ھذه أھمية وتبدو .لھا اvعداد مرحلة ھي الموازنات بھا تمر التي الخطوات أھم من إن

 كانت ولما ،الموضوعة اsھداف حسب ل�نشطة أفضل انسياب تحقق أنھا في المراحل

 السلوك فإن وتنفيذھا إعدادھا في اsساس المحور وھو اvنسان بھا يقوم المراحل ھذه

 تواجه التي المشكUت أھم إحدى من وھذه الموازنات كتل في اsثر له يكون البشري

 مراعاة ھو الموازنات نجاح أسباب أھم من فإن ذلك ولتفادي عام بشكل الموازنات

 اsھداف تحقيق أجل من الجيدة والحوافز الفاعلة المشاركة خUل من السلوكي العنصر

 الموازنات إعداد حلمرا على التعرف سنحاول المبحث ھذا خUل ومن .وفاعلية بكفاءة

 الموازنات vعداد الUزمة السلوكية ا$عتبارات وعلى الموازنات أنواع وعلى وتنفيذھا

  .لھا المصاحبة والمشكUت وتنفيذھا

 معقدة عملية ھي بل والروتينية البسيطة بالعملية ليست الموازنات إعداد عملية   إن   

إلي  أقرب الموازنات تلك تكون أن أجل من والطاقات الجھود وتضافر تكاتف تتطلب

 أن يجب الموازنات vعداد مراحل فھناك المنشآت، وأھداف طموحات يلبي وبما الواقع

    ،للموازنات إعدادھا أثناء المنشآت تتبعھا

ًإن مراعاة مراحل الموازنات بصورة علمية وموضوعية ينعكس ايجابا علي جودة 

  .الموازنة كأساس لتحقيق أھدافھا 

  - :1 نتاول مراحل ا$عداد في النقاط التاليهوعليه

 الموازنات uعداد التحضير مرحلة ً:أو�

العام للمنشأة  الوضع تبيان خUلھا من يتم حيث اsھمية من كبير قدر على المرحلة ھذه تعد

ل�ھداف  تصور وضع يتم كما بھا، المحيطة والخارجية الداخلية البيئة دراسة خUل من
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 وأولي عام إطار وضع إلى باvضافة اsھداف، تلك وتنفيذ لتحقيق تواvستراتيجيا

  .للموازنات

 -:وعند مرحلة التحضير vعداد الموازنات $بد من مراعاة ا$تي 

 :المنشأة حالة بيان 1- 

والحالة  وأھدافھا سياساتھا وتبيان المنشأة عليه توجد الذي الوضع إيضاح ھنا والمقصود

 عليھا أن كما إليه، تھدف الذي والتطور النمو يحقق بما إليھا الوصول في ترغب التي

 .والخارجيين الداخليين المنافسين من تواجھھا التي المنافسة دراسة وضع

 :المنشأة في المتغيرة العوامل عن بياناتال جمع 2-

التي  قراراتھا تكون وحتى أحداث من يدور ما بكافة ملمة العليا اvدارة تكون أن أجل من

 الداخلية بالمعلومات باvلمام تقوم أن يجب المنشأة مصلحة في وتصب صحيحة تخذھات

 الوضع مثل بالمنشأة المحيطة البيئة في الخارجية بالمعلومات وكذلك المنشأة تخص التي

 السوق وبدراسات المستجدة القانونية والظروف به تعمل الذي للصناعة ا$قتصادي

 .بالمنشأة اsذى لحق تجاھلتھا إذا أمور من ذلك لىإ وما المستھلك، أذواق ودراسة

 :للمنشأة الحالي الوضع وتقويم بياناتال تحليل 3-

 وذلك المعلومات تحليل بعملية القيام يتم والخارجية الداخلية المعلومات جمع عملية بعد

 عرفةم خUل من ًإيجابا أو ًسلبا سواء المنشأة مسار في تؤثر التي المتغيرات كافة بدراسة

 بھا، التحكم يمكن $ التي والمتغيرات بھا التحكم يمكن والتي للرقابة الخاضعة المتغيرات

 شك و$ .لھا المستقبلي الوضع واستقراء للمنشأة الحالي الوضع على الوقوف يمكن وبذلك

 والتي المنشأة بھا تتمتع التي والقدرات اvمكانيات حدود إدراك إلى يؤدي التحليل ھذا بأن

  1 واقعية وسياسات استراتيجيات وضع أو أھداف يمكن تحديد $ ونھابد

 :للمنشأة العامة اQھداف تحديد 4-

 اvدارية المستويات بين المشاركة على القائمة الموازنات ھي الناجحة الموازنات إن

 والتي الرئيسة اsھداف بتحديد المنشأة في العليا اvدارة تقوم عندما ذلك ويأتي المختلفة

 على  ًبناء الرئيسة ل�ھداف التصور العليا اvدارة وتضع لھا، العريضة الخطوط تمثل
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 اsخرى اvدارية للمستويات تترك وبذلك الخارجية والعوامل الداخلية المعلومات تحليل

 لكن .اsھداف تلك مع يتماشى وبما يناسبھا بما اsھداف تلك تطبيق كيفية تحديد في الحرية

 معھا والتعاطي تطبيقھا يمكن حتى اsھداف في تتوافر أن يجب قوماتوم شروط ھناك

 : 1وھي  العاملين لدى وتكون مقبولة إيجابي بشكل

 اsجل قصيرة اsھداف تكون بحيث اsجل قصيرةو اsجل طويلة اsھداف تحدد أن -أ

 .اsجل طويلة اsھداف إلى للوصول الطريق على خطوة

 النسبية اsھمية ھذه ترجمة يمكن حتى المختلفة ل�ھداف ةالنسبي اsھمية تحدد أن - ب

 بين تضارب ھناك يكون $ وحتى العمل وسياسات خطط في وواضحة سليمة ترجمة

 .والتنفيذ التخطيط أثناء المختلفة اsھداف

 سھل يكون فU ًوسطا الھدف يكون أن يجب إذ التحقيق الممكنة اsھداف تحدد أن - ت

 وأساليب لمعايير ًطبقا ًممكنا الھدف يكون أن يجب بل التحقيق بصع ھو و$ التنفيذ

 .ًمناسبا ًتحديا يمثل وأن وافية دراسة مدروسة

 :للمنشأة العامة والسياسات اuستراتيجيات  وضع 5-

 .اsھداف تلك لتحقيق اvيجابية النتائج وننتظر اsھداف بوضع نقوم أن الحكمة من ليس

 على تعمل التي والسياسات اvستراتيجيات وضع اsھداف تلك وضع يرافق أن يجب بل

 بينھا فيما التناسق تراعي أن يجب اvستراتيجيات تلك وضع أثناء العليا تحقيقھا فاvدارة

 الUزمة اsنشطة كافة تحدد التي ھي فاvستراتيجيات البعض، بعضھا مع تتعارض وأ$

 اsمثل ا$ستغUل على بالعمل وذلك نةممك تكلفة بأقل اsھداف لتنفيذ المھمة واsعمال

 ا$ستراتيجيات تلك على يجب كما .والمادية منھا البشرية للمنشأة المتاحة الموارد لكافة

 - :2 منھا ھامة  ومبادئ لشروط تخضع أن والسياسات

 .ومفھومة ومحددة واضحة تكون أن -أ

 .بتطبيقھا اsمر يعنيھم من لدى معلومة تكون أن - ب

 .تحقيقھا في تسھم أن يجب بل المنظمة أھداف مع متعارضة تكون أ$ - ت
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 .المسئولين عن تطبيقھا لدى والتردد الحيرة تثير $ حتى النسبي بالثبات تتسم أن - ث

 .واضعيھا لشخصية انعكاسات مجرد وليست ومنطقية واقعية تكون أن - ج

 :للمنشأة اQجل طويلة المالية الخطة وضع  6-

 سيتم التي العامة والسياسات اvستراتيجيات وكذلك للمنشأة العامة ھدافاs ترجمة يتم

 وتقوم (عادة سنوات خمس) اsجل طويلة مالية خطة إلى اsھداف ھذه لتحقيق إتباعھا

 المرونة لبعض منھا كبير جزء يخضع إجمالية ًأرقاما وتتضمن الموازنات لجنة بوضعھا

  . 1الطويل المدى على ةالدقيق التقديرات إجراء  لصعوبة ًنظرا

 :للموازنات العام اuطار وضع  7-

 يتم أن بعد المسؤوليات تحدد أن يجب الموازنات إعداد في الفاعلة المشاركة لمبدأ ًتطبيقا

 تلك تحقيق تسھيل شأنھا من التي والسياسات اvستراتيجيات ووضع اsھداف تحديد

ً تفصيU أكثر خطط بتحديد تقوم أقسام من بھا وما المختلفة المسؤولية مراكز فإن اsھداف،

 اsولى النواة الخطط ھذه وتعد العليا، اvدارة وضعتھا التي العامة اsھداف مع بما يتماشى

  .الموازنات vعداد

 ويري الباحث عند اعداد الموازنات $بد استصحاب ا$عداد الفني للموازنة حيث    

بدا تطوير ا$دارة المالية وتحقيق ا$صUح المالي دف ا$عداد الفني للموازنة تعميق مھيست

وا$قتصادي والمؤسسي ورفع وترقية كفاءة ا$داء المالي واستقطاب الموارد المالية 

  :ًوترشيد ا$نفاق وفقا للمحاور التالية 

  تطوير وضبط ا$داء المالي واليات الرقابة المالية -1

ية والمحاسبية والمعايير المحاسبية للموازنات ا$لتزام بقانون و$ئحة ا$جراءات المال -2

 المالية

 توسيع دائرة المشاركة في اعداد الموازنات بمشاركة اكبر عدد من الموظفين -3

  GFSًاعداد الموازنات وفقا لنظام احصاءات الحكومة  -4
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 الموازنات إعداد خطوات ومراحل: ًثانيا  

 بالممارسة تصبح أنھا إ$ اsمر بادئ في صعبة عملية أنھا من بالرغم الموازنات إعداد إن

 حد إلى الوقت تستھلك عملية إعدادھا مسألة وتصبح كما سھلة عملية الزمن من فترة وبعد

 خطوات من تتضمنھا بما اsھمية من قدر على المرحلة ھذه تعد ذلك من الرغم وعلى ما

 :ھي الخطوات وھذه الموازنات vعداد عملية

 :الموازنات إعداد اتمسؤولي  تحديد 1-

 عن المسئولة الجھة تحديد يتم الھيكل لھذا ًووفقا بھا الخاص اvداري ھيكلھا منشأة لكل إن

  1ھي اsطراف وھذه إعدادھا في واvيجابية الفاعلة المشاركة منطلق من الموازنات إعداد

 .الموازنة  لجنة  

 .الموازنة إدارة  مدير -

 .التنفيذيون ولونوالمسئ الفنيون  المسئولون -

 تنسيقھا على تقوم جھة إلى تحتاج بل ًعشوائيا ھكذا تتم $ والصحيحة السليمة الموازنات

 اللجنة وتبدأ .الموازنة بلجنة الغالب في تسمى الجھة ھذه فعاليتھا يضمن بشكل وإخراجھا

 وصولال بقصد المتحكمة اsساسية العوامل بتحديد المختلفة الفرعية الخطط ودراسة عادة

    .في المشروع المتاحة ل�مكانيات ممكن استخدام أفضل تحقق ممكنة خطة أفضل إلى

 بين الموازنات التناسق تحقق بحيث للنظام العريضة الخطوط تضع اللجنة ھذه بأن 2ويؤكد

 توطئة مشكUت من بينھا ينشأ قد ما تحل وبحيث التنظيمية الوحدات تعدھا التي المختلفة

 مھمة بأن ويؤكد .وإقراراھا عليھا للمصادقة اvدارة مجلس على لنھائيةا الموازنة لعرض

 أو عليھا بالموافقة توصي أنھا كما بعناية المقترحة الموازنة بفحص القيام اللجنة ھذه

 موافقة vعطاء القرار أن إلى اvشارة يجدر كما ضرورية، تراھا التي التغييرات إجراء

الU  من المنشآت العديد في اsمناء مجلس أو اvدارة مجلس إلى عائد الموازنة على نھائية

 3 ا�تي في الموازنة لجنة مھام تتلخص أن يمكن كما  .ربحية

 .المنشأة أھداف مع تتناسب التي الموازنات وأساليب أنواع اختيار - أ
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 .واvدارات اsقسام رؤساء وضعھا التي التقديرات مراجعة - ب

 .مناسبة تراھا تيال التعديUت  إجراء-  ج

 .الموازنات تقديرات اعتماد - د

 .الموازنات لتنفيذ زمني جدول وضع -  ھـ

 على ًمناسبا تراه ما واقتراح عنھا الدورية التقارير وتحليل الموازنات تنفيذ متابعة - و

  .التقارير تلك ضوء

 :بالمنشأة الخاص الموازنات دليل  تحديث 2-

 اvدارة وعلى لھا، ًوفقا السير من $بد واvجراءات اتالتعليم من مجموعة عمل لكل إن

بإعداد  الخاصة والتعليمات اvجراءات كافة تضع أن الموازنات إعداد في البدء قبل العليا

 المحيطة، والبيئة الحالي الوضع مع يتناسب بما منھا موجود ھو ما وتحديث الموازنات

 .وازناتالم تلك بإعداد الخاصة النماذج تطوير يجب كما

 :الموازنات uعداد الزمني الجدول  تحضير 3-

 البدء توقيت يوضح أي إجراء، كل عمل توقيت يوضح زمني جدول ھناك يكون أن يجب

 :ا�تية النقاط في يفيد وھذا منه ا$نتھاء وتوقيت به

 .إعدادھا في والسرعة الموازنات إعداد في المعنية اvدارات قبل من التقاعس  عدم-

 .والمحدد المناسب الوقت في عليھا للمصادقة الموازنات  عرض-

 .بھا تتعلق التي المالية السنة في البدء قبل الموازنات إعداد من  ا$نتھاء-

 :إعدادالموازنات وأساليب وإجراءات اuستراتيجية الخطة وشرح توزيع  4- 

 اvدارة دور يأتي اتالموازن إعداد في الUزمة والسياسات ا$ستراتيجيات تحديد عملية بعد

 خUل من المختلفة ل�دارات والسياسات اvجراءات تلك وتوزيع شرح عملية في العليا

 شرح اvدارة على أن كما الموازنات، إعداد عملية في أدائھم تحسين بھدف عليھم توزيعھا

 .المرجوة المنفعة لتحقيق بھا ا$لتزام وضرورة والسياسات اvجراءات تلك أھمية

 وحسب الموازنات بإعداد الخاص الزمني للجدول ًوفقا:الموازنات وتسليم دادإع-5

 في التعليمات حسب بإعدادھا الموازنات بإعداد المكلفون المسئولون يقوم المسؤوليات
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 ذلك بعد يقومون ثم العليا، اvدارة وضعتھا التي العامة وا$ستراتيجيات اsھداف ضوء

 الواردة اsرقام تدعيم مUحظة مع لذلك، المحدد الموعد بحس الموازنة لجنة إلى بتسليمھا

 : 1ا�تية بالعناصر بالموازنات

 .الموازنات بھذه المعني المسؤولية مركز به  يقوم الذي للنشاط وصف  -أ

 .النشاط ومؤشرات النشاط عن ا$قتصادية المعلومات  - ب

 .ازناتالمو في الواردة العناصر كافة عن التاريخية  المعلومات-د

 .التقدير في إليھا ا$ستناد تم التي المعلومات مصادر  -ھـ

  .استخدامھا تم التي التقدير  أساليب-و

 :الختامية الموازنات وإعداد الموازنات  تجميع 6-

 وجدت إن بينھا فيما التعارضات وحل الموازنات كافة بتجميع الموازنة لجنة تقوم

 العامة واvستراتيجيات اsھداف تحقيق اتجاه في تسير وأنھا صحتھا من التأكد ومحاولة

 .المختلفة النشاط أوجه لكل شاملة بموازنة الخروج ثم ومن

 الموازنات اعتماد مرحلة: ًثالثا 

 عملية من تتضمنه لما البسيطة، الروتينية بالعملية ليست الموازنات اعتماد مرحلة إن

 القادمة، الفترة في المنشأة عليھا رستسي التي النھائية وا$ستراتيجيات السياسات وضع

  :ھي مھمة خطوات عدة تتضمن وھي

 :الموازنات  دراسة 1-

 وھنا الموازنة، لجنة إلى المسؤولية مراكز قبل من الموازنات تسليم تم السابقة المرحلة في

 ووضع لدراستھا والمعنيين اللجنة أعضاء على نسخ بتوزيع الموازنة لجنة مدير يقوم

  .عليھا مUحظاتھم

 :ومناقشتھا الموازنات عرض 2-

 المراكز مع ومناقشتھا وضعھا تم التي المUحظات بعرض القيام المرحلة ھذه في ويتم

 كل يمنح كما .للتطبيق قابلية وأكثر منطقية أكثر بموازنات الخروج أجل من وضعتھا التي
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 مرؤوسيه من بأي وا$ستعانة لموازنته مفصل بعرض ليقوم الفرصة تنفيذي مسئول

  .ومقوماتھا الموازنة تفاصيل لشرح

 :الموازنات تعديل 3-

 تم والذي المناسب التعديل عمل يمكن واضعيھا مع الموازنات مناقشة بعملية القيام بعد

 .ممكن نفع أقصى يحقق بما للمنشأة العامة ا$ستراتيجيات ضوء في عليه ا$تفاق

 :الموازنات اعتماد  مرحلة 4-

 إلى الموازنات جميع رفع الموازنة لجنة تتولى الختامية الموازنات إعداد نم ا$نتھاء بعد

 المسئولين على توزيعھا ذلك بعد ليتم واعتمادھا عليھا للموافقة المنشأة في العليا اvدارة

  1المنشأة في المعنيين

ة التزام الدق -:ويري الباحث عند اعداد الموازنات $بد من اعتماد المرجعيات التالية 

ًاعداد الموازنة وفقا لنظام احصاءات مالية الحكومة  ،والمھنية في تقدير بنود الموازنة

)G.F.S(، ا$لتزام ،الموارد المتاحة من اھم المرتكزات لتحديد سقوفة المصروفات

ًوفقا للوائح اعداد الموازنة ا$لتزام بمنشورات  ،بمؤشرات ا$داء الفعلي والرقابة المالية

 .لمنظمة والتشريعات ا

 -: الموازنات أنواعاقسام و:ًرابعا 

 لذلك ًتبعا ويمكن منھا، إليھا ينظر التي الجھة باختUف تختلف للموازنات أنواع عدة ھناك

   :كا�تي اsنواع ھذه حصر

 :أنواع ثUثة إلى تنقسم وھي-  :تغطيھا التي الزمنية الفترة حسب التقسيم -1

 :اQجل قصيرة الموازنة - أ 

 مدة تغطي حيث اsجل قصيرة تكون فقد الموازنات تغطيھا التي الزمنية الفترة يثح  فمن 

 فالموازنات ولذلك اsجل متوسطة للموازنة ترجمة ولكن تفصيU أكثر وھي أقل أو سنة

 .واحدة مالية لسنة المنشأة نشاط عادة تغطي  التي الموازنات ھي اsجل قصيرة

 :اQجل طويلة الموازنة -ب 

 اsجل طويلة الموازنة إن ة واحد مالية فترة من أكثر ىإل تمتد
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 اsھداف بين التنسيق إلى تھدف إذ .ًرقابيا وليس ًتخطيطيا ًأساسا منھا الھدف ويكون

 من النوع وھذا الماضي في المكتسبة الخبرة أساس وعلى الحاضر في واvمكانيات

 عن تقديرات يتضمن إنه حيث اsجل طويل التخطيط أھداف خدمة إلى يھدف الموازنات

 1 اsجل طويلة ا$ستثمارية بالعمليات  الخاصة اsجل طويلة الخطط

 :المستمرة الموازنة -ج

 في الموازنات تمتد أن يتطلب وذلك مستمرة بصفة زمنية فترة تغطي المستمرة الموازنة

 فترة ءانتھا وبعد إنه حيث الموازنة من وانقضى انتھى الذي الوقت يعادل بما المستقبل

 على بناء شھر إضافة يتم أي شھري بشكل الموازنة تلك بمقتضى العمل يتم الموازنة

 يمكن كما .المالية السنة انتھاء بعد ما إلى مستمرة تصبح وبذلك السابقة الموازنة تقديرات

 بالطريقة المستقبل في بھا ا$متداد طريق عن مستمرة اsجل طويلة الموازنات تكون أن

 في أخرى سنة إلى مداھا امتد منھا : الفترة فإن عامة سنة وكقاعدة انقضت مافكل نفسھا،

 يمكن حتى يكفي بما طويلة تكون أن يجب الموازنات تغطيھا أن يجب التي 2المستقبل

 قصيرة الموازنات تكون أن يجب ذلك بموازاة ولكن ل�دارة، العليا السياسات تأثير رؤية

 المختلفة اsنواع إلى الحاجة كانت ھنا ومن واقعية، أكثر التنبؤ يكون حتى يكفي بما

 .المنشأة عمر من المختلفة الفترات تغطي والتي للموازنات

 الموازنة تغطيه الذي النشاط حسب التقسيم -2

 :ھما نوعين إلى تغطيه الذي النشاط حسب الموازنات وتنقسم

 :التشغيلية الموازنة -أ

 كافة تغطي فھي للمنشأة، الرئيس النشاط تغطي sنھا أھمية ذات التشغيلية الموازنات تعد

 حسب المبيعات تقدير على ًأساسا تعتمد أنھا كما باvنتاج، المتعلقة والعمليات المراحل

 كافة عليھا يبنى ثم ومن والخبرة الشخصي التقدير حسب أو لذلك العلمية اsساليب

 والعمل المشتريات ثم نوم المبيعات بموازنة تبدأ فھي إذن. اsخرى الموازنات

 .الصلة ذات اsخرى الموازنات من وغيرھا واvنتاج والمخزون
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 :الرأسمالية الموازنة -ب

 وعملية با�$ت تتعلق sنھا اsجل طويل بالتخطيط يھتم الموازنات من النوع وھذا

 كثرأ إلى أثره يمتد اsمر وھذا إنتاج خطوط إغUق أو جديدة إنتاج خطوط فتح أو تجديدھا

    -:1ھما رئيسين ھدفين تخدم الرأسمالية الموازنة ھذه فإن لذلك .مالية فترة من

 على التعرف طريق عن بھا المرتبطة والسياسات الرأسمالية العمليات تخطيط-أ

 sنماط ًوفقا بينھا والمفاضلة ا$ستثمار فرص عن والبحث للوحدة ا$ستثمارية ا$حتياجات

  .محددة معد$ت أو

 بالخطة المحدد مع المنفذ مقارنة طريق عن الرأسمالية العمليات على قابةالر - ب

 .المسار وتصحيح

 :تغطيھا التي المعام?ت موضوع حسب  التقسيم-3 

 :أنواع ثUثة إلى تنقسم الموازنات فإن التقسيم ھذا وحسب

 :العينية الموازنات -أ-

اvنتاج  قياس مثل العينية قياسال وحدات على وتقوم اvنتاج وعوامل باvنتاج تختص وھي

 غير بقيم عن ھذه الموازنات يعبر أي .العمل بساعات الطاقة قياس أو المنتجة بالوحدة

 عنھا يعبر المبيعات وكذلك العمل ساعات بعدد عنھا يعبر العمل أجور مثل مالية

 .2الموازنات لبعض وھكذا بالوحدات

 :المالية الموازنة -ب

 للموازنات المالية الترجمة ھي أي المالية بالقيمة عنھا يعبر يالت الموازنات تلك وھي

 من ويمكن فھمھا يمكن نتيجة إلى الوصول يسھل حتى القياس وحدة توحيد أجل من العينية

 .العمل سنوات خUل بينھا فيما المقارنة تسھل وحتى القرار اتخاذ خUلھا

 :النقدية التدفقات موازنة -ج

 النقدي التدفق حسب تعد أي vعدادھا، كأساس النقدي اsساس على تعتمد موازنات وھي

 كبير جزء على إعدادھا في تعتمد وھي المقبلة المالية السنة خUل المتوقع والخارج الداخل

                                                 
  32 مرجع سابق ص 2004 الخبرات المھنية لUدارة  -  1
  36 ص 2005الجامعة ا$سUمية ، بة رسالة ماجستير غير منشورة مدي فاعلية الموازنة كأداه تخطيط ورقا،  العمري عطا محمد -  2
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 ھي ويؤكد . النقدية بالسيولة ا$حتفاظ في المتبعة السياسة وعلى المالية الموازنات من

 والخارجة الداخلة النقدية التدفقات من والمخطط قديةالن الموازنة أن  المتوقع يوضح بيان

 .القريب المدى في

 والثبات المرونة حسب التقسيم -4

 -: 1قسمين إلى الجانب ھذا من تنقسم وھي

 :الثابتة الموازنة -أ

 يتغير $ النشاط من واحد مستوى عند فيھا التكاليف تقدير يتم التي الموازنات وھي

 نشاط مستوى عند واvيرادات التكاليف تقدير على تقوم sنھا نةالساك بالموازنات وتسمى

 2للضرورة القصوي  إ$ الموازنة فترة أثناء بنودھا تغيير يجوز $ كما فقط واحد

 :المرنة الموازنة -ب

 يراعى الموازنات ھذه فإن ولذلك المستويات، من متعددة مجموعة أساس على تعد وھي

 .المحيطة وضاعاs متطلبات حسب المرونة فيھا

 أساسھا على الموازنات إعداد يتم التي المحاسبية الوحدة حسب التقسيم -5

  - :3إلى المعيار ھذا بموجب الموازنات وتقسم

 :البرامج موازنة -أ

 برنامج لكل موازنة وضع يتم حيث متعددة برامج إلى المشروع أو المنشأة تقسيم يتم وھنا

 .برنامج لكل الھدف لتحقيق

 :المسؤوليات زنةموا -ب

 مركز لكل موازنة وضع يتم ذلك وبموجب للمسؤولية مراكز ھناك أن المعلوم من

 الصUحيات حسب الموازنة تلك تنفيذ أفراد مجموعة أو شخص كل ويتحمل مسؤولية

 وتقويم التنفيذ على الرقابة زيادة على الموازنات من النوع ھذا ويساعد لھم، الممنوحة

  .اsداء

 
                                                 

  36 ص 2002 اتخاذ قرارات ورقابة –المحاسبة ا$دارية ، وسفيان سليمان ، الشرع مجيد -  1
  31 مصدر سابق ص 2005 العمري -  2
  37 مرجع سابق ص 2001وحجازي ،  راضي -  3



 106 

 :المنتجات موازنة -ج

 لكل موازنة عمل أساس على تقوم وھي للمنشأة المنتجات تعدد حالة في النوع ھذا ويفيد

 المرتبطة اsخرى والتكاليف والمخزون واvنتاج المبيعات تخطيط من حدة على منتج

 .بالمنتج

 :الشاملة الموازنات -ج

 المتعددة وبرامجھا لفةالمخت أنشطتھا بكل المنشأة أن أساس على الشاملة الموازنات تقوم

 على ويترتب الموازنات، إعداد sغراض المحاسبية الوحدة بمثابة المتنوعة وبأقسامھا

 يتم بحيث اsخرى الموازنات فيه تستقر الذي العام الھيكل تمثل الشاملة الموازنة أن ذلك

   1اsھداف تلك على آثارھا وتحديد للوحدة العامة اsھداف مع أھدافھا  تنسيق

 أساسه على الموازنات إعداد يتم الذي اQسلوب حسب التقسيم -6

 :ھما نوعين إلى تنقسم وھي

 :الصفرية الموازنة -أ-

 في النسبية أھميتھا وفق وذلك فترة كل بداية في المنشآت تقييم إعادة على تعتمد وھي

 من تھاتسمي الموازنة ھذه اكتسبت وقد المتاحة والموارد ا$قتصادية الوحدة أھداف ضوء

  2الصفر مستوى إلى  الرجوع خUل

 :واQداء البرامج موازنة -ب

 موازنة عليه أطلق جديد أسلوب تطوير تم ا$قتصادي النشاط في الدولة دور لتطور ًنظرا

 من التحول وبالتالي اvدارية الوحدة نشاط وتقييم تحليل عملية ليسھل واsداء البرامج

 أدائھا كفاءة ورفع الحكومية اvدارية الوحدات أداء تطوير إلى المالية الرقابة على التركيز

 أن أي تنفيذه، المطلوب العمل إلى العمل تنفيذ وسائل من ا$ھتمام تحول أخرى وبعبارة

   3اvنفاق بنود وليس تنفيذھا المطلوب واsنشطة البرامج  ھو  اھتمامه محور

 -:4من تتكون ما عادة المنشآت في والموازنات 

                                                 
  38 مرجع سابق ص 2001وحجازي ،  راضي -  1
   مرجع سابق2003حمد محمد واخرون  نور ا-  2
  143 ص 2002 العمر حسين مبادئ المالية العامة ا$ردن -  3
 ص 2000 المحاسبة ا$دارية ا$سكندرية – ومحاسبة التكاليف –دراسات في المحاسبة المالية ، ومحمد محمد محمود ،  عطيه ھاشم احمد -  4

188  
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Operating Budget -التشغيل  موازنة 

Sales Budget -المبيعات موازنة 

Budget of Ending Inventories -السلعي المخزون  موازنة  

Production Budget -نتاج كمية  موازنةvا  

Cost of Production Budget -نتاج تكلفة  موازنةvا  

Materials Budget - الخام المواد موازنة 

Direct Labor Budget- المباشر العمل موازنة 

 Manufacturing Overhead Budget - ضافية التكاليف موازنةvالصناعية ا 

Marketing Expenses Budget- - التسويقية  التكاليف موازنةAdministrative 

Expenses Budget -دارية المصروفات موازنةvا 

 Budget Cost of Goods Sold –  نتاج تكاليف قائمةvالتقديرية لمباعا ا 

Budget Net Income – التقديرية الدخل صافي  قائمة 

Financial Budget - المالية  الموازنة 

Capital Expenditure Budget - الرأسمالية المصروفات  موازنة 

 Cash Budget – النقدية  الموازنة 

Budget Statement of Financial Position – تقديريال المالي المركز  قائمة   

  عوامل ومقومات نجاح الموازنات: ًخامسا

 -:الموازنات  في المشاركة-1

 من إ$ يتم $ وھذا الموازنات، تطبيق في نجاحھا مدى على يتوقف منشأة أي نجاح إن

 المنشأة تستطيع أن أجل من الموازنات وتنفيذ إعداد في للعاملين الفاعلة المشاركة خUل

 .المرجوة اsھداف تحقيق

 أو شخص ينفرد $ أي الغرض . 1بالمشاركة ويقصد : لھذا لجنة تشكيل مراعاة يتم أن

 ومشرفيھم المنفذين تضم أن اللجنة تشكيل في يراعى وأن الموازنات بوضع معينة إدارة

 ."عليھم ا$قتصادية للوحدة العامة اsھداف خUل من تم ما عرض يتم وأن والمديرين
                                                 

   282 ص 2003المحاسبة ا$دارية ودورھا في ترشيد القرارات في المنشأه .  ھادي وشعبان عبدالكريم،  الفضل مؤيد عبدالحسين -  1
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 الموازنات إعداد في بدور المنشأة في العاملون يساھم أن تعني المشاركة أن يوضح وھذا

 معنى وليس .للعمل أكثر حافز يعطي الوقت نفس وفي إيجابية أكثر سلوك إلى يؤدي مما

 في والخبرة القدرة لديه يكون أن يجب المنشأة في فرد كل أن ھو اvدارات كافة مشاركة

 لكل تضمن الموازنات إعداد في ركةالمشا فكرة أن ھو المقصود وإنما الموازنات إعداد

 مزايا أھم ومن. الموازنات جزئيات من جزئية كل ويفھم يناقش أن في حقه التنظيم في فرد

 -:ذكره ما المشاركة

 .الموظفين حاجات على قرب عن يتعرفوا أن للمديرين تسمح -أ

 .وأجود أفضل قرارات عن عبارة النتيجة تكون -ب

 .اsداء ناحية من اsفضل لتحقيق موظفيھا تشاور أن ختلفةالم اvدارات على يحتم - ج

 .اsفراد لدى المعنوي الحس تزيد -د

 .المتخذ القرار عن الرضا وتخلق اsفراد إنتاجية من ترفع - ھـ

 يقوم المشاركة أسلوب بأن له دراسة فيو.معنى  وذو ممتع جو إلى العمل جو تحول -و

 الذي بالتنفيذ العبرة وإنما ًشيئا تعني $ ذاتھا بحد تالموازنا وجود أن مفادھا حقيقة على

  1.عنه المسئولين إشراف تحت يقع

ويري الباحث عند اعداد أي موازنة $بد من مشاركة كل الجھات ذات الصله بعمل 

الموازنة وليس حصرھا علي ا$دارة المالية فقط sن اراء الموظفين ا$خرين تساھم في 

يمكن ا$عتماد عليھا والمشاركة في اعداد الموازنة يعتبر نوع عمل موازنة تجد الرضا و

 . من التدريب والتشجيع لبعض الموظفين 

 :الموازنات  في وأھميتھا الحوافز -2

 العاملين لدى إحساس تعطي وحدھا فالمشاركة حوافز، نظام المشاركة بعد يكون وأن بد $

 البناء العمل مبدأ لترسيخ وافزالح دور ذلك بعد يأتي ولكن والمسؤولية با$ھتمام

 بأھداف للمنشأة العليا اsھداف ربط اsھمية من لذلك اsھداف، تحقيق أجل من والمخلص

 في المستمرة الديناميكية يوجد الذي الحوافز نظام خUل من ذلك ويكون العاملين

                                                 
دراسة محاسبية .الفضل مؤيد المشاركة في اعداد الموازنات التخطيطية وسيلة $شباع الحاجات العليا لمدرج ماسلو وزيادة ا$نتاجية -  1

  511 ص 1997اختبارية مجلة ابحاث اليرموك 
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 بطريقة أو يتصرفوا يعملوا أن على يدفع ل�فراد ما كل" ھو بأنه الحافز ويعرف..العمل

  1جيدة 

 لدى قوي حافز ھناك يكون فسوف ما حد إلى التحقيق صعبة اsھداف كانت حالة في  لكن

 العملية ھذه في يفشل اsفراد من ا�خر البعض بينما اsھداف ھذه لتحقيق اsفراد بعض

 أھداف تكون وعندما .التنفيذ صعبة sنھا اsھداف تنفيذ باتجاه جھد أي ھناك يكون و$

 بتنفيذ المعنيين اsفراد قبل من سلبية أفعال ردود ھناك يكون منطقية غير ازناتالمو

   2 الموازنة

  -: 3أھمھا من مفيدة نتائج يحقق للحوافز الجيد والنظام

 .وأرباح ومبيعات إنتاج وجودة إنتاج كميات شكل في العمل نواتج  زيادة-أ

 الموارد في والفاقد الخام وادالم وكميات التكاليف مثل العمل في الفاقد تخفيض - ب

 .البشرية

 وا$حترام التقدير يمس ما اsخص وعلى أنواعھا بشتى العاملين احتياجات إشباع - ج

 .بالمكانة والشعور

 .المنظمة داخل العدالة بروح العاملين  إشعار-د

 .وا$نتماء الو$ء روح ورفع المنظمة إلى العاملين  جذب-ھـ

   .المجتمع أمام المنشأة صورة تحسين -و

  -: البرامج وا�داء نظام الموازنات علي أساس-3

كان للتقدم في العلوم ا$دارية والسلوكية والكمية المتعلقة بإتخاذ القرارات وللتقدم في 

ً ا$ساليب ا$حصائية ا$ئر الكبير في في افتتاح المجال لتطبيق أساليب ووسائل اكثر تقدما

تحدة مفي الو$يات ال  فكرة موازنة البرامج وا$داءوقد ظھرت، في مجال الموازنة 

في ھذا النوع من الموازنات في منتصف القرن الماضي ويتلخص التطور الذي ا$مريكية 

  -:في المجUت ا$تية 

                                                 
  16 ص  ترجمة سكينة علي سلوم  دمشق دارالرضا للنشر1 ط2001 اسرار المدراء الناجحين -ً كيف تكون مديرا  - ارمسترونغ مايكل -  1
  146 ص 2003 عمان 1المحاسبة ا$دارية ط.  العربيد عصام فھد -  2
  237 ص2005ا$سكندرية . ادارة الموارد البشرية ،  ماھر احمد -  3
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ًانصب ا$ھتمام في ھذا النوع من الموازنات علي المخرجات بد$ من المدخUت  :ا�ول

حيث يفترض في ھذه الحالة أن يكون التقرير ، قليدية الذي كان من اختصاص الموازنة الت

سطة االمنطقي لطلب ا$عتمادات ھو ربطھا بالبرامج وا$نشطة المطلوب إنجازھا بو

  خUل فترة الموازنةالتنظيمات الحكومية 

تحول ا$ھتمام من مجرد فرض الرقابة علي ا$موال الي الرقابة علي ا$داء  :الثاني

  .بة علي نتائج أعمال الوحدات الحكومية وبعبارة اخري الرقا

وvمكانية التوصل الي الھدفين السابقين كان يعتمد علي تحقيق المسائلة المحاسبية : الثالث

عن ا$موال ممثلة بالتصنيف اvداري والنوعي وا$قتصادي الي تصنيف جديد علي 

موازنات علي أساس ومن خUل ذلك سنتناول بعض ال. المسائلة المحاسبية علي العمليات 

  -:نظام البرامج وا$داء 

  - : موازنة المبيعات-أ

وھى تشتمل على ،وية فى وضع الموازنة التشغيلية تعتبر موازنة المبيعات حجر الزا

 ،المصدر الرئيسى $يرادات المنشأةالمبيعات التقديرية لفترة الموازنة القادمة التى تعتبر 

إعداد موازنة ا$نتاج والمواد والمشتريات واsجور وتعتبر موازنة المبيعات ھى أساسا 

 ويUحظ أن نجاح نظام الموازنات ،صناعية ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات ال

    .يتوقف إلى حد كبير على مدى الدقة فى التنبؤ بالمبيعات المستقبلية

زنات ا$نتاج ولكـى تستخدم موازنـة المبيعات كأداة تخطيطية جيدة ولكى تسھل عمل موا

والمصروفات ، فUبد أن تعـد البيانات الخاصة بالمبيعات الشھرية والربـع سنوية ومبيعات 

  .كل منطقة من مناطق البيع على حدة

ل ويجب إظھار تقديرات المبيعات بالكميات واsسعار كل منھا على حده حتى يسھل تحلي

الفرق بين المبيعات الفعلية والمبيعات ( فقد يكون ا$نحراف ،اsداء الفعلى $دارة المبيعات

ًناتجا عن اختUف فى حجم المبيعات أو ناتجا عن فروق فى أسعار البيع ، أما ) التقديرية

إذا كان تقدير المبيعات عبارة عن مجرد تقدير القيمة ا$جمالية للمبيعات فان ذلك يجعل 
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جراء التصحيحى فى خاذ ا$من الصعب على الوحدة ا$قتصادية إجراء التحليل الUزم $ت

  .الوقت المناسب 

ويجب أن يسبق وضع موازنة المبيعات تقرير ا$دارة للسياسات اsساسية المتعلقة بأسعار 

البيع وطرق التوزيع وعدد مندوبى البيع واستحداث منتجات جديدة وتطوير المنتجات 

  . ة والمركز التنافسى وما إلى ذلكالقائم

   1: ات فى تحقيق اsغراض التاليةوتستخدم موازنة المبيع

  نتاجية تمد ا$دارة بأساس تخطيط إنتاج المنتجات والطاقة ا$-1

تبين موازنة المبيعات ا$يرادات المنتظرة ، كما تبين موازنات المصروفات حدود -2

  .ا الربح الذى ينتظر الحصول علية المصروفات المتوقعة ، ويمثل الفرق بينھم

ة المبيعات كھدف $دارة المبيعات  فتكون مرشدا لھا عند التنفيذ ، وفى تستخدم موازن-3

  .نفس الوقت تسخدم كمعيار لتحليل أدائھا 

  -: موازنة التشغيل-ب

ھي عبارة عن خطة تفصيلية شاملة تعد وتوزع قبل بدء تنفيذ العمليات وتعتير كأداه 

  تخطيطية ورقابية ومعيار لتقييم ا$داء

  :شغيل علي الموازنات الفرعية التاليةوتشتمل موازنة الت

   موازنة المواد ا$ولية-

  موازنة العمالة-

  موازنة المصروفات الصناعية ا$ضافية-

   موازنة المشتريات-

علي موازنة المبيعات أول خطوة من خطوات إعداد الموازنة الشاملة الباحث ان  ويري

موازنة الشاملة وأكثر الموازنات فھي حجر اsساس عند إعداد النظام ابرامج وا$داء 

الفرعية أھمية sن كثير من الموازنات اsخرى الفرعية تكون ذات عUقة بمبيعات المنشأة 

على سبيل المثال موازنة المخزون السلعي، دھا على إعداد موازنة المبيعات،ويتوقف إعدا

                                                 
تجدونه علي الرابط ، ازنات التشغيلية وموازنة المبيعات الجزء الثاني المو، ا$لكترونية samabookمدونة -  1

samabook.blogspot.com ــــاعة م9:19م الـ28/9/2014تاريخ الزيارة  
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اsحوال  :مل منھاوتتأثر موازنة المبيعات بعدة عوا .موازنة اvنتاج، موازنة العمالة

 .التقدم التكنولوجي .المنافسة .قرارات التسعير .ا$قتصادية للمجتمع

ويتم إعداد موازنة المبيعات على أساس تفصيلي فيجب أن توضح المبيعات من كل منتج 

  .وفي كل منطقة والمبيعات لكل نوع من أنواع العمUء

 :للموازنات  المصاحبة المشك?ت:سادسا ً

 لنجاح اsساس أنھا إلى وأشرنا الموازنات مميزات من للكثير المبحث ھذا خUل تعرضنا

واvعداد ورغم ذلك ھناك مشكUت مصاحبة  التخطيط من قاعدة على تعمل منشأة أي

 - :1ًدوما للموازنات اھمھا ما يأتي

 كونھا تتعدى $ الموازنات أن إذ التقدير، عنصر على كبير بشكل الموازنات اعتماد-1

 أن حدث وإن مؤكدة، حقائق تعكس $ فھي وبذلك .قادم عام في المنشأة لنشاط اتتنبؤ

 في ملموسة ستكون ذلك آثار فإن ًمثU المبيعات كموازنة الھامة الموازنات إحدى فشلت

 للمنشأة اsخرى النشاطات

 ومراجعتھا ومناقشتھا الموازنات إعداد عملية تأخذه الذي الجھد وعظم الوقت  طول-2

 مناقشة عملية في دور العليا ل�دارة أن وبما .المشاركة بأسلوب تعد كانت إذا اًخصوص

 العليا اvدارة $نشغال نتيجة ًباھضا ًثمنا المنشأة يكلف قد الدور ھذا فإن الموازنات وإقرار

 اvستراتيجية الخطط ووضع المدى بعيدة اsھداف لرسم التفرغ حساب على بالموازنات

 .للمنشأة

 السنوية المخصصات من اsدنى الحد لتأمين كوسيلة للموازنات اsقسام بعض خداماست -3

  .حقيقية إنتاجية مبررات ضوء على

ويري الباحث ان ھناك صعوبات ومشاكل مصاحبة sعداد الموازنات من بينھا مبالغة 

تأخر المؤسسات في ارسال مشاريع ، المؤسسات الحكومية في طلبات استخدام الوظائف 

عدم كفاية ، عدم تطابق مشاريع بعض ا$جھزة الحكومية مع خطة التنمية ، زناتھا موا

الوقت المخصص للمناقشات وا$طUع علي كافة المستندات والوثائق التي تدعم طلبات 

                                                 
 1993 1 الرقابة وتقييم ا$داء عمان ط – اتخاذ القرارات –المحاسبة ا$دارية مع التركيز علي التكاليف لغايات التخطيط .  السعايده منصور -  1

  274ص 
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 تركيز موظفي ادارة الميزانية العامة النقاش علي ، سسات الحكومية المختلفة المؤ

الجمود ،  صعوبة التنبوء في بعض ا$حوال . البنودالوظائف المستحدثة دون غيرھا من

عدم سUمة ، سوء فھم ا$دارة للموازنة ونقص الوعي ا$داري ، وعدم مراعاة المرونة

كل ھذه ، ًالھيكل التنظيمي في بعض المؤسسات وأخيرا سوء فھم العاملين للموازنات 

  .بار الصعوبات والمشاكل المصاحبة للموازنات ويجب وضعھا في ا$عت
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 الثالث المبحث

  ومعايير إعداھا العامة مفھوم الموازنات 

  

   : للموازناتمفھوم المعايير المحاسبية:ًاو� 

ھو المفھوم الذي ينظر إلى الموازنة على أنھا جداول sرقام حسابية تشمل ا$عتمادات 

ًيھا خUل فترة فعلية غالبا ما لالمخصصة والمتوقع إنفاقھا واvيرادات المتوقع الحصول ع

كون سنة ويعتبر ھذا المفھوم من أقدم مفاھيم الموازنة فقد رافق الموازنة منذ إنشائھا ت

أن تقديرات الموازنة لنشاط معين شاملة لجميع من ًوحتى اsن ، وطبقا لھذا المفھوم $ بد 

اصة بتحقيق الدخل ًالمعامUت الذي يكون ذلك النشاط طرفا منه سواء كانت معامUت خ

أو اvيراد أو كانت المعامUت تتعلق بكيفية التصرف بذلك الدخل أو اvيراد للوصول إلى 

بيان متوازن لتلك العمليات سواء على مستوى موازنة اsسرة أو موازنة المشروع أو 

  . موازنة الدولة

لة ولذلك نشأ ا$رتباط  مفھوم المعايير المحاسبية للموازنة العامة للدو1وقد تبنى المحاسبون

الوثيق بين النظام المحاسبي الحكومي والموازنة العامة للدولة من حيث ضرورة تحليل 

ًتبويبات وجداول الموازنة التي تشير إلى ا$عتمادات المخصصة ل�نفاق والتحصيل طبقا 

 -الباب ( للھيكل المحاسبي الحكومي بحيث يعامل كل اعتماد مخصص في الموازنة 

حساب مستقل في النظام المحاسبي الحكومي وكذلك بالنسبة )  النوع -  البند -ل الفص

ًل�يرادات المقدرة بحيث تسجل في الدفاتر الحكومية وفقا لتوزيعھا السنوي المقرر في 

كما أنھا تصبح ،ًالموازنة ، ووفقا لھذا المفھوم تعتبر الموازنة خطة مالية ومحاسبية 

ًعنصرا أساسيا من عناصر  علم المحاسبة والنظام المحاسبي وھو ما سارت عليه معظم ً

تشريعات اsنظمة المحاسبية في كثير من الدول حيث تضمنت القواعد والمعايير واsحكام 

المتعلقة باvعداد والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتقييم وأوكلت كل ذلك إلى اsجھزة 

   في الوزارات والمصالح الحكوميةالمركزية للحسابات الحكومية وإدارات الحسابات

   .ومؤسسات القطاع العام
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 :ماھية المعيار المحاسبيةً:ثانيا

والتي تعني أداة قياس مكونه من ) Norma(ًلغويا يعود اصل معيار الي الكلمة الUتينية 

ًأما اصطUحا فترادف ، قطعتين متعامدتين تعطي الزاوية القائمة وتسمح بالقياس الھندسي 

فالمعيار يمكن اعتبارة كقاعدة متفق عليھا ، مع مفھوم القاعدة ) Norme(ل كلمة استعما

وتعددت وجھات النظر إتجاه ، بين الجميع ومقياس لمعرفة الشئ وتحديد ميزاته بدقة 

تعريف المعيار فھناك من يري ان المعيار عباره عن أداة لترشيد التطبيق تحاول تطييق 

وھناك من يعرف المعيار علي انه بيان ، ظري للمحاسبة الفجوة بينه وبين ا$ساس الن

كتابي تصدرة ھيئة تنظيمية محاسبية رسمية او مھنية يتعلق ھذا البيان بعناصر القوائم 

المالية او نوع من العمليات او ا$حداث الخاصة بالمركز المالي ونتائج ا$عمال او تحديد 

أن المعيار ) Littleton(تلتون ويري لي، اسلوب القياس او العرض او التوصيل 

 ، 1المحاسبي ھو اساس متفق عليه في التطبيق المحاسبي السليم ويستخدم كأداة للمقارنة

ًفي حين يري الشيرازي ان المعايير المحاسبية تمثل احكاما خاصة بعنصر محدد من 

   .2عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من العمليات أو ا$حداث

 بان المعايير المحاسبية للموازنات ھي القواعد أو ا$جراءات او السياساتويري الباحث 

  قواعد وقوانين وتشريعات محاسبية الموازات بطريقة محاسبية وفق التي تبني عليھا عمل 

  -:انواع المعايير المحاسبية للموازنات:ًثالثا 

  :أتي  المعايير المحاسبية للموازنات كما ي أنواعوسنتناول بالتفصيل اھم

  : التي تتسم بھا الموازنات معيار الشفافية -1

فعندما تكون القواعد ا$ساسية . اضحت الشفافية مسألة ضرورية وھامة لكافة المجتمعات 

المتبعة في تسير شئون المؤسسات واضحة وظاھرة للجميع فإن ذلك يساعد المواطنين 

فالشفافية تتمحور حول حق  ، ًجميعا علي متابعة الطرق المعتمدة لتدبير شئون المؤسسة

                                                 
مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، المحاسبة الدولية مع التبيق العلمي لمعايير المحاسبة الدولية . سالم عبدهللا حلس ،  يوسف محمد جربوع -  1

   ..34ص  ، 2001ا$ردن ، الطبعة ا$ولي 
  253 ص 1990ذات السUسل للطباعة والنشر الكويت ، ة الطبعة ا$ولي  عباس مھدي الشيرازي نظرية المحاسب-  2
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المواطنين في المعرفة وتستلزم نشر المعلومات حول ما يفترض ا$دوار المختلفة 

  .1لموظفي الحكومة ومؤسساتھا وتحدد المسؤليات

ًوتقوم الشفافية أيضا علي تعميم المعلومات المتعلقة بحقوق المواطنين والخدمات التي 

ويشمل ذلك التقاليد والمؤسسات التي .  تلك الحقوق يحق له القيام بھا وسبل الحصول علي

من اجل الصالح العام و مثل عملية اختيار ، تمارس بھا السلطة في مؤسسة ما او بلد ما 

القائمين علي السلطة ومراقبتھم واستبدالھم وقدرة الحكومة علي إدارة مواردھا بفاعلية 

  .لمؤسسات الدولة وتنفيذ سياسات سليمة وإحترام المواطنين والحكومة 

ولھذا تشترط الشفافية توفر المعلومات الدقيقة في مواقيتھا وإفساح المجال امام الجميع 

ولذلك يجب ان تنشر بعلنية ودورية من ، لUطUع علي المعلومات الضرورية الموثقة 

والمساعدة ، اجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفساد من جھة

  .اتخاذ القرارات الصالحة في السياسة العامة من جھة اخري علي 

أن الشفافية تقوم علي التميز بوضوح بين القطاع الحكومي وباقي القطاعات وبموجبھا 

ًتحدد ا$دوار السياسية وا$دارية داخل المؤسسة وفقا $لية محددة يطلع عليھا الجمھور 

ات الحكومة وكذلك العUقة بين السلطات وتحدد فيھا توزيع المسؤليات بين مختلف مستوي

  .التنفيذية والتشريعية والقضائية 

وفي ھذا ا$طار يري خبراء صندوق النقد الدولي إن الشفافية ھي ا$نفتاح علي الجمھور 

فيما يتعلق بھيكل ووظائف القطاع العام ونوايا السياسة ا$قتصادية وحسابات القطاع العام 

مساءلة وتثبيت المصداقية وحشد تاييد قوي للسياسات ا$قتصادية أنھا تعزيز الالتي من ش

  . الجمھور الذي سيكون علي علم تام بمجريات ا$مور من جانب

وبمعني اخر فإن الشفافية في جميع مراحل اعداد الموازنة تعد من العوامل الضرورية 

ولھذا ، ھا التي تمكن المواطنين بوجه عام من مراقبة الحكومة والمؤسسات ومحاسبت

أصبح مقدار الشفافية الذي تتسم بھا الموازنة إحدي المعايير ا$ساسية للحكم علي حسن 

ومن . ًإدارة المالية العامة جنبا الي جنب مع محور فعالية السياسة المالية وكذلك سUمتھا 

                                                 
مركز الدراسات السياسية وا$ستراتيجية ، موازنة المواطن وتدعيم المشاركة المجتمعية في صنع الموازنة العامة للدولة ،  عبدالفتاح الجبالي -  1

   6 ص 2008القاھرة 
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ھذا المنطق تاتي اھمية مؤشر شفافية الموازنة باعتبارة أول دليل في ھذا المجال علي 

جمع معلومات مقارنة عن قدرة المواطن علي الحصول علي معلومات تتعلق بالموازنة 

  .وكمية المعلومات المتاحة 

وھناك عدة محاور لدرسة مقدار الشفافية الذي تتمتع به الموازنة العامة للدولة وھي 

   :1كالتالي

يرادات او  تفاصيل البيانات والمعلومات المقدمة في الموازنة سواء تعلق ذلك با$-

   المصروفات او اعباء الديون وغيرھا من ا$مور المالية والمھنية  

 مقدار المعلومات المتوفرة ويقصد بھا التي يمكن للجمھور الحصول عليھا بطلب يقدم -

ولذلك فھذا التعريف يشمل المعلومات المتوفرة .الي الجھة المخول لھا اصدار الموازنة 

اضافة الي ، ر الوثائق العامة لكل ا$طراف المھتمة عبر إجراءات محددة تضمن نش

   .المعلومات او الوثائق التي $ تتوفر إ$ بالطلب

  ويقيس مؤشر شفافية وضع الموازنات من حيث كمية المعلومات المنشورة

  فھناك مؤسسات تنشر معلومات واسعة -

   وھناك مؤسسات تنشر معلومات ھامة-

  لمواطنين  مؤسسات تنشر بعض المعلومات ل-

   مؤسسات تنشر الحد ا$دني من المعلومات -

  ً مؤسسات $تنشر أي معلومات إطUقا أو نادرما تنشر معلومات-

ويري الباحث ان الشفافية علي تعميم المعلومات المتعلقة بحقوق المواطنين والخدمات 

مل ذلك ويش. وسبل الحصول علي تلك الحقوق ، التي يحق لھم القيام بھا المقدمة لھم 

مثل عملية اختيار القائمين علي مؤسسات  ، يب والتقاليد التي تتبعھا المؤسسات ا$سال

وتنفيذ سياسات ، القطاع العام ومراقبتھم وقدرة المؤسسة علي ادارة مواردھا بفاعلية 

  .سليمة واحترام المواطن والحكومة لمؤسسات القطاع العام 
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  -:معيار قابلية التطبيق -2

 المعيار علي مؤسسات القطاع العام التي توفر موازناتھا المصادق عليھا يطبق ھذا

اما وفق المتطلبات التشريعية او الرسمية ا$خري المفروضة علي المؤسسة او ، للجمھور 

وفق اساس اختياري من اجل تعزيز شفافية تقاريريھا المالية ويتطلب من ھذه المؤسسات 

غ المقدرة الفعلية في بياناتھا المالية او في التقارير اجراء بعض ا$فصاحات بشان المبال

  .و$ يتطلب من المؤسسات ان توفر موازنتھا المصادق عليھا للجمھور، ا$خري 

    :معيار ا�فصاح -3

يتطلب من ھذا المعيار بأن تحوي البيانات المالية لمؤسسات القطاع العام التي توفر 

   :1 ما يليموازنتھا المصادق عليھا للجمھور علي

وينبغي ، مقارنة المبالغ الفعلية مع المبالغ الموجودة في الموازنةا$صلية والنھائية -أ

اجراء ھذه المقارنة علي نفس ا$ساس المحاسبي المستخدم في الموازنة حتي وان كان 

ويستخدم ھذا المعيار . ذلك ا$ساس مختلف عن ا$ساس المستخدم في البيانات المالية 

   .لي او المبلغ الفعلي من اجل وصف المبالغ التي تنتج عن تنفيذ الموازنةمصطلح فع

توضيح ا$ختUفات بين المبالغ المقدرة والفعلية إ$ اذاتم ادراج مثل ھذا التوضيح في - ب

  .الوثائق العامة ا$خري الصادرة بالتزامن مع اصدار البيانات المالية

ازنة مع المبالغ الفعلية المعروضة في البيانات بالغ الفعلية علي اساس المومطابقة الم-ج

  المالية في حال اختلف ا$ساس المحاسبي واساس الموازنة

  :معيار الھدف -4

يقتضي ھذا المعيار تضمين مقارنة المبالغ الفعلية الناجمة عن تنفيذ الموازنة في البيانات 

ازنتھا المصادق عليھا او تختار إتاحة مو، المالية الخاصة بالمؤسسات التي يطلب منھا

ًللجمھور والتي تتحمل تبعا لھا المسؤلية عنھا علنا  ًويتطلب المعيار ايضا ا$فصاح عن ،ً

ا$سباب وراء ا$ختUفات الھامة بين المبالغ المقدرة الفعلية وسيضمن ا$متثال لمتطلبات 

ا وان تعزز ھذا المعيار بأن يؤدي مؤسسات القطاع العام التزامات المساءلة الخاصة بھ

شفافية بيانتھا المالية من خUل إظھار ا$متثال للموازنة المصادق عليھا والتي تتحمل 
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إظھار ، ًعنھا علنا وحيث يتم اعداد الموازنة والبيانات المالية علي نفس ا$ساسالمسئولية 

   .أدائھم المالي في تحقيق النتائج المقدرة 

   :معيار النطاق -5

 تعد وتعرض بياناتھا المالية بموجب اساس ا$ستحقاق المحاسبي يلتيتعين علي المؤسسة ا

يطبق ھذا المعيار علي مؤسسات القطاع العام التي تختار ، ان تطبق ھذا المعيار 

و$يتطلب ھذا المعيار إتاحة الموازنات المصادق . الموازانات المصادق عليھا للجمھور 

نات المالية عن معلومات حو الموازنات للجمھور  كما $ يتطلببأن تفصح البيا عليھا

  .المصادق عليھا غير المتاحة للجمھور او عمل مقارنات معھا 

وفي بعض الحا$ت فإنه من الممكن ان يتم جمع الموازنات المصادق عليھا التي تشمل 

  .كافة ا$نشطة المسيطر عليھا من قبل منشأة في القطاع العام 

   :مقدرة والفعلية المبالغ ال مقارنةمعيار عرض -6

ًللمؤسسة ان تعرض مقارنة المبالغ المقدرة التي تتحمل المسؤولية عنھا علنا والمبالغ 

الفعلية أما كبيان مالي اضافي منفصل او كأعمدة موازنة اضافية في البيانات المالية 

وينبغي ان تعرض . ًالمعروضة حالياص وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 ما لكل مستوي من ا$شراف التشريعيلمقدرة الفعلية بشكل منفصل ما مقارنة المبالغ ا

  -:1يلي

  مبالغ الموازنة ا$صلية والنھائية-أ

  المبالغ الفعلية علي اساس قابل للمقارنة - ب

ً توضيح ا$ختUفات الھامة بين الموازنة التي تتحمل المنشأه المسئوولية عنھا علنا -ج

ا$ اذا تم إدراج ھذا التوضيح ) ذلك من خUل ا$فصاح في المUحظات(لية والمبالغ الفع

في وثائق عامة اخري صادرة الي جانب البيانات المالية واشارة مرجعية الي تلك الوثائق 

  .في المUحظات 
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  - :معيار العرض وا�فصاح -7

ازنة إضافية في يتعين علي المؤسسة عرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية كاعمدة مو

البيانات المالية الرئيسية فقط عندما يتم اعداد البيانات المالية والموازنة علي اساس قابل 

  للمقارنة

   : التغيرات من الموازنة ا�صلية الي الموازنة النھائية -8

ًيتعين علي المؤسسة ان تقدم توضيحا حول ما اذا كانت التغيرات بين الموازنة ا$صلية 

  - :1ة النھائية ھي نتيجة اعادة التخصيص ضمن الموازنة او نتيجة عوامل اخريوالموازن

  من خUل ا$فصاح في المUحظات ضمن البيانات-أ

او في تقرير يتم اصدارة قبل صدور البيانات المالية او في نفس وقت صدورھا - ب

  ات الماليةوينبغي ان يشمل اشارة مرجعية للتقرير في مUحظات البيان، بالتزامن معھا 

   :ا�ساس القابل للمقارنةمعيار -9

ينبغي عرض كافة مقارنات المبالغ المقدرة والفعلية علي اساس قابل للمقارنة مع الموازنة 

وسيتم عرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية علي نفس ا$ساس المحاسبي ونفس اساس . 

وسيضمن ھذا . صادق عليھا التصنيف لنفس المؤسسة والفترة كما ھي في الموازنة الم

بأن يتم ا$فصاح عن المعلومات حول ا$متثال للموازنةفي البيانات المالية علي نفس 

وفي بعض الحا$ت قد يعني ھذا عرض موازنة ، ا$ساس المستخدم في الموازنة نفسھا 

ومقارنة فعلية علي اساس محاسبي مختلف لمجموعة مختلفة من ا$نشطة وعرض أو 

  .لف عما تم إعتماده في البيانات المالية تصنيف مخت

   :معيار الموازنات متعددة السنوات - 10

  - :2وھذا المعيار يشمل المؤسسات التالية

ًتصادق بعض المؤسسات علي الموازنات متعددة السنوات وتوفرھا للجمھور بد$ من 

مجموعة من وعادة ما تشمل الموازنات متعددة السنوات .الموازنات السنوية المنفصلة 

وتظھر الموازنة المصادق عليھا لكل . الموازنات السنوية او اھداف الموازنات السنوية 
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. فترة سنوية تطبيق سياسات الموازنة المرتبطة بالموازنة متعددة السنوات لتلك الفترة 

وفي بعض الحا$ت قد تسمح الموازنة متعددة السنوات بنقل التخصيصات غير المستخدمة 

  .ة في أي سن

وقد تتبع الحكومات والمؤسسات ا$خري ذات الموازنات متعددة السنوات مناھج مختلفة 

فعلي ، معتمدة علي كيفية المصادقة علي موازنتھا ، في تحديد موازنتھا ا$صلية والنھائية 

 المثال فإنه يمكن ان تصادق حكومة ما علي موازنة لفترة سنتين تحتوي علي لسبي

وفي ھذه الحالة يكون من الممكن تحديد الموازنة . صادق عليھما موازنتين سنويتين م

ًلكل فترة سنوية و وفي حال تم التفويض قانونيا بإنفاق ا$صلية والنھائية المصادق عليھا 

التخصيصات غير المستخدمة من السنة ا$ولي في الموازنة ذات السنتين خUل السنة 

لفترة السنة الثانية فيما يخص ھذه المبالغ سيتم زيادة الموازنة ا$صلية ، الثانية 

وفي الحا$ت النادرة التي تصادق فيھا الحكومة علي موازنة لسنتين او موازنة ،المرحلة

قد يكون من . متعددة الفترات $تفصل بشكل محدد مبالغ الموازنة في كل فترة سنوية 

سنوية في تحديد الضروري اصدار حكم معين في تعيين المبالغ المنسوبة لكل فترة 

فعلي سبيل المثال قد تشمل الموازنة ا$صلية . الموازنات السنوية $غراض ھذا المعيار 

والنھائية المصادق عليھا للسنة ا$ولي من فترة السنتين أي استھUكات رأسمالية مصادق 

دات إضافة الي مبلغ بنود ا$يرا، كانت قد حدثت خUل السنة ا$ولي عليھا لفترة السنتين 

والنفقات المتكررة المنسوبة لتلك السنة ومن ثم ستشمل المبالغ التي لم يتم انفاقھامن الفترة 

وتشكل تلك الموازنة ، السنوية ا$ولي في الموازنة ا$صلية للفترة السنوية الثانية 

ت وفي حال تبني الموازنا. با$ضافة الي أي تعديUت عليھا الموازنة النھائية للسنه الثانية 

يتم تشجيع المنشأت علي تقديم افصاحات إضافية في المUحظات حول ، متعددة السنوات 

  .العUقة بين المبالغ المقدرة والفعلية خUل فترة الموازنة 

    :ا�فصاح في الم?حظات عن اساس الموازنة وفترتھا ونطاقھامعيار - 12

 اساس الموازنة واساس يتعين علي المنشأه ان توضح في مUحظات البيانات المالية

  .التصنيف المعتمد في الموازنة المصادق عليھا 
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النقد او ا$ستحقاق تعديل معين (قد يكون ھناك اختUف بين ا$ساس المحاسبي 

. المستخدم في اعداد وعرض الموازنة وا$ساس المستخدم في البيانات المالية )عليه

ات المالية عن فترة الموازنة المصادق ويتعين علي المنشاة ا$فصاح في مUحظات البيان

 وينبغي أن تحدد المنشاة في مUحظات البيانات المالية المنشآت المشمولة في .عليھا 

  .الموازنة المصدق عليھا 

    :مطابقة المبالغ الفعلية علي اساس قابل للمقارنة والمبالغ الفعليةمعيار - 13

اساس قابل للمقارنة مع الموازنة مع المبالغ ينبغي مطابقة المبالغ الفعلية المعروضة علي 

مع تحديد أي اختUفات في ا$ساس والوقت ، الفعلية التالية المعروضة في البيانات المالية 

  - :1 كما يليوالمنشاة بشكل منفصل

مجموع ا$يرادات والمصاريف ، في حالة تم اعتماد اساس ا$ستحقاق في الموازنة -أ

   من النشاطات التشغيلية وا$ستثمارية والتمويليةوصافي التدفقات النقدية

في حالة تم اعتماد اساس اخر بإستثناء اساس ا$ستحقاق في الموازنة و صافي - ب

  .التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية وا$ستثمارية والتمويلية 

و في وينبغي ا$فصاح عن المطابقة في متن بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية ا

   . مUحظات البيانات المالية 

  :لموازنات باسبية ايير المحا المعبعضل ا�رتباط ع?قة: ًرابعا

 ھناك ارتباط بين انواع الموازنات والمعايير المحاسبية للموازنات و$ شك أن نجد ان

الموازنات تعد لخدمة العديد من اsھداف ، لذلك توجد معايير محاسبية كثيرة مختلفة 

   :2وسنتناول منھاالموازنات مجموعة من ز بين للتمي

   : الفترة الزمنية التي تغطيھا الموازنة عيارم-1

  - :مجموعة من الموازنات من ضمنھا وھذا المعيار يميز بين

  موازنات طويلة اQجل  -أ

  ًوتعد غالبا لفترة من خمس إلى عشر سنوات
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  :موازنات قصيرة اQجل -ب

Uث شھور أو شھروتعد لمدة سنة مالية أو ث.  

   : موازنات مستمرة-ج

ّويمكن بناء ھيكل الموازنات، بنوعيھا السابقين، إما على أساس مستمر، أو على أساس  

ُ، التي تبنى على أساس مستمر، تعنى أنھا تغطي )قصيرة اsجل(فالموازنة السنوية . نھائي

لموازنة في المستقبل، بما وبذلك، يقتضي اsمر ا$متداد بتاريخ نھاية ا. سنة بصفة مستمرة

فإذا بدأ إعداد الموازنة من يناير إلى ديسمبر، ففي أول . يعادل الزمن الذي تم إنجازه منھا

وھكذا، ويؤدى استمرار الموازنة إلى الموازنة من فبراير إلى يناير، فبراير تصبح 

 بھا، على ضرورة ا$ستمرار في عملية التخطيط في المستقبل، وتعديل التقديرات الخاصة

ّومن ثم، تزداد فعالية الموازنة، كأداة . ًضوء الخبرات، التي يتم اكتسابھا أو$ بأول َ

 .للتخطيط، ووسيلة للرقابة

مستمرة، كذلك، من طريق ا$متداد بھا في ) طويلة اsجل(كما يمكن أن تكون الموازنات  

  .إلى سنة أخرى في المستقبلّفكلما انقضت سنة منھا، امتد مداھا . المستقبل بالطريقة نفسھا

ّأما الموازنات التي تعد على أساس نھائي، فھي تغطي فترة زمنية محددة، تنقضي 

ّو$ شك، أن الموازنات المستمرة تعد . بانقضائھا، ويحل محلھا موازنة أخرى للمدة نفسھا

نفقات ّأفضل بكثير من الموازنات النھائية، sغراض التخطيط والرقابة، إ$ أنھا تتطلب 

ولكن الفائدة، التي تعود منھا، . أكثر في إعدادھا، لضرورة ا$ستمرار في عملية التخطيط

  تكفي، في كثير من اsحيان، لتبرير ما يتطلبه إعدادھا من نفقات زائدة

   :الغرض من اuنفاقمعيار-2

ام من ا$نفاق في ھذه الموازنة في المق لكي تضع موازنة $بد من مراعاة ما ھو الغرض

  .ًا$ول بناء علي ھذا المعيار نجد الموازنات التالية 

  : الموازنات الجارية -أ

تتضمن موازنة البرامج وموازنة مراكز المسئولية حيث تھدف موازنة البرامج إلى 

موازنة اvيرادات للخدمات ، (تخطيط ورقابة النشاط الجاري للوحدة ا$قتصادية مثل 
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ريات المواد الخام، موازنة مصروفات الصيانة والتشغيل ، موازنـة العمالة ، موازنة مشت

أما موازنة مراكز المسئولية تھدف إلى متابعة إعداد وتنفيذ موازنة ). الموازنة النقدية

  .البرامج على مستوى المدير المسئول

  : الموازنات ا�ستثمارية- ب

افة أصول ثابتة تھدف إلى تخطيط ورقابة المشروعات ا$ستثمارية التي تنتج عنھا إض

أو تطوير ) أراضي ، مباني ، آ$ت ومعدات ، أثاث وتجھيزات، وسائل نقل ( جديدة

وتشمل . وإحUل اsصول القديمة بما يتمشى مع التطورات التكنولوجية المعاصرة

تقديرات التكلفة كل من النفقات ا$ستثمارية ومصادر التمويل المتوقعة والبرنامج الزمني 

  .للتنفيذ

   : بحجم النشاط الموازنةع?قاتيارعم-3

  :وعلي اساس ھذا المعيار نجد الموازنات التالية 

  : الموازنة الثابتة -أ

  .تعبر عن التقديرات الUزمة لمستوى مبيعات أو إنتاج واحد مستھدف خUل فترة الموازنة

  الموازنة المرنة -ب

vل تعبر عن التقديرات لعدة مستويات مختلفة من المبيعات أو اUنتاج التي يمكن توقعھا خ

  فترة الموازنة

   : التي يتم إعداد الموازنة على أساسھا الوحدة المحاسبية معيار-4

ًتختلف، غالبا، الوحدة المحاسبية المستخدمة sغراض الموازنات، عن الوحدة المحاسبية 

  : 1 بينوعلى ھذا اsساس يمكننا التفرقة. ًالتقليدية، وذلك طبقا للغرض من الموازنة

  . Program Budgets موازنات البرامج-أ

  . Responsibility Budgets موازنات المسؤوليات- ب

  . Product Budgets موازنات المنتجات-ج

  . Overall Budgets الموازنات العامة-د
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ويري الباحث ان المعايير المحاسبية للموازنات ھي اساس كل موازنة نسبة لطبيعة عمل 

د ان أغلب الموازنات ذات طبيعة مالية وأن المال ھو من مرتكزات إعداد ونج، الموازنة 

الموازنات وإن كل الوحدات التي تقوم بإعداد الموازنات في مؤسسات القطاع العام ھي 

ولذلك $بد من من إيجاد معايير محاسبية لتلك الموازنات تنظم عملھا ، ذات طبيعة مالية 

موضوع البحث عن التحصيل ا$لكتروني والتحصيل وبما أن . وتكون أساس vعدادھا 

ھو إيراد فUبد للمؤسسات من ايجاد قوانين وتشريعات ومعايير محاسبية توافقية تواكب 

وإستخدام النظم التقنية الحديثة ، عملية التحصيل ا$لكتروني والتطور التقني والتكنولوجي 

  .في إعداد الموازنات 

 المحوسبة والتطور مر المحاسبية للموازنات في ظل النظًالباحث أيضا ان المعايي ويري

وذلك من خUل دقة وكفاءة مخرجات ھذه النظم ومUئمة ، التكنولوجي تتسم بالجودة 

توقيت تقديمھا لمتخذي القرارات بالشكل المناسب بما يحقق تحسين جودة مؤشرات ا$داء 

كما تتسم المعايير . خذ القرار وترشيد القرارات المتخذه بما تحويه من قيمه مضافة لمت

المحاسبية للموازنات في ظل التطور التقني بالمرونة ويتضح ذلك من خUل قابلية تعديل 

  .بعض مكونات وبرمجيات ھذه النظم بما يتوافق مع كل ما ھو جديد وتطوير 

كما . تھا ونظم إدارتھا اكما تتسم بالبسطة إذ تخلو من التعقيدات في برمجيتھا وقواعد بيان

تتسم بالموثوقيه إذ تعبر ھذه النظم عن الحدث المطلوب بصدق وبقدر كاف من 

ًالموضوعية والحيادية وعدم التحيز إضافة الي عدم تقديم ھذه النظم بيانات وھمية إو 

ولذلك تعتبر المعايير المحاسبية للموازنات في ظل . خاطئة في إعداد أي موازنة 

عداد أي موازنة وفق نظام لكترونية ھي العمود الفقري v ا$التشريعات الجديدة والنظم

    .  محاسبي سليم 
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        الفصــل الثالثالفصــل الثالثالفصــل الثالثالفصــل الثالث

        دانيةدانيةدانيةدانيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراسة امليالدراسة امليالدراسة امليالدراسة املي

        

  -:ويتكون من المباحث التالية

  في السودان  مؤسسات القطاع العام عننبذة تعريفية:المبحث ا�ول 

   نيا�ز الحاج عطا المنان التشخيصيمركنبذة تعريفية عن :المبحث الثاني 

  تحليل البيانات وإختبار الفرضيات : المبحث الثالث
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  المبحث ا�ول 

  نبذة تعريفية عن مؤسسات القطاع العام في السودان

  

 مؤسسات القطاع العام في السودان ھي الركيزة ا$ساسية للدولة وذلك من خUل تعتبر

موعة من المؤسسات وا$دارات والھيئات الساعية الي تحقيق تجسيدھا لدور الدولة كمج

والتشغيل وا$نتاج في القطاعات الزراعية ، أھداف السياسة ا$قتصادية فيما يتعلق بالنمو

وكذلك بتوجيه ا$دارات العامة نحو تقديم خدمات عامة للمواطن ، والصناعية والخدمية 

وتعتبر . الصحة وا$من والنقل، عليم كالت، وخدمات مجتمعية اساسية تھم المواطن 

  . مؤسسات القطاع العام ھي القطاع الحكومي التي تشرف عليھا الدولة مباشرة ً

  في السودانمفھوم ونشأة القطاع العام 

   :1سنتناول مفھوم ونشاة القطاع العام في التالي

، وتعبير ًإن القطاع العام ليس مبتكرا في العصر الحديث، فقد ظھر مع ظھور الدولة

القطاع العام يستخدم للد$لة على النشاطات ا$قتصادية القائمة على أساس ملكية الدولة 

  .لرأس المال والمنتجات

 متشابه إلى حد كبير من حيث إن معظم النشاطات سودان القطاع العام في ال إن وضع

الخدمات ا$قتصادية للدولة تميل نحو التركيز على تشييد البنية التحتية، وتقديم 

ا$جتماعية، وتنظيم حركة التجارة الخارجية، وإنتاج السلع والخدمات التي تقع في نطاق 

دائرة ا$حتكارات الطبيعية، فمفھوم القطاع العام يحدد بمدى ارتباطه بخدمة المواطن، 

والقطاع العام محور تنموي رئيسي . وھذه الخدمة تستجيب لحاجيات المواطن وتطلعاته

ة التنمية ا$قتصادية، وتنويع مصادر الدخـل القومي، وإنشاء المشروعات لتعجيل عملي

ًا$قتصادية الكبيرة الحجم والمتقدمة تقنيا وإداريا، وكذلك تغيير نمط الدخل عن طريق 

  .الخدمات ا$جتماعية واvعانات وغيرھا من أشكال اvنفاق العام 
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 من حيث النطاق المادي تشمل قطاع  إن القطاع العام ھو ملكية الدولة، وملكية الدولة

اsعمال العام من شركات ومؤسسات تعمل بالنشاط ا$قتصادي الھادف إلى الربح، وكذلك 

ًالثروة الطبيعية المملوكة ل�مة مثل النفط والمعادن والغابات والمياه، وأيضا المرافق 

موانئ ومواصUت، العامة والخدمات سواء في مجال البنية اsساسية اvنتاجية من طرق و

أو البنية اsساسية ا$جتماعية مثل المدارس والمستشفيات، وقد تصبح أقسام منھا إذا 

   .قطاع اsعمال العام ھدفت إلى الربح جزء من 

أن استعمال مصطلح القطاع العام بأوسع معانيه يشمل السياسات واsنشطة ا$قتصادية 

ات، وكذلك المشاريع ا$نتاجية التي تعود اليھا التي تقوم بھا السلطة الحكومية عبر الوزار

ًملكية ا$نتاج وتقوم بانتاج سلع وخدمات، وأيضا المشروعات التي أعطى القطاع العام 

 تعود إلى القطاع العام، إذ أن ملكيتھا تقع ضمن صة فھيمھمة إنجازھا إلى شركات خا

  .طة السيادية للدولة إطار السل

 مجموعة المشاريع اvنتاجية والخدمية والتجارية التي تملكھا  ھوالقطاع العاموالمقصود ب

الحكومة بالكامل وتديرھا إدارة عامة، وھي أما أن تكون منشأة من قبلھا بشكل مباشر أو 

وإن اvدارة الحكومية للقطاع  أنھا قد استولت عليھا بالتأميم عن طريق مؤسساتھا العامة أو

والسياسات واللوائح واsنظمة والقوانين التي تنظم أعمال العام تتمثل في التنظيمات العامة 

القطاع العام ككل، وفي اvشراف والتوجيه التي تباشر سلطاته على شركات ومؤسسات 

  .القطاع العام 

واvدارة الحكومية ھي التي تمارس أنشطة عامة مستھدفة لتحقيق أھداف حكومية عامة، 

مية العامة، وھي تعني مجموع اsشخاص وھي تنصرف إلى إدارة المشروعات الحكو

واsجھزة القائمين تحت إمرة الحكومة وبتوجيھات منھا بأداء الخدمات العامة التي يجب 

واvدارة الحكومية في إطار ھذا المفھوم تعني تنفيذ السياسة العامة للدولة . ًأن تؤدى يوميا

لعمل الحكومي الموجه نحو وإخراجھا إلى حيز الواقع، وھي بذلك تمثل مجموع النشاط وا

وم نتائج ويترتب على ھذا المفھ، أداء الخدمات العامة واvنتاج الحكومي وتنفيذ القوانين

ومن نتائج ارتباط اvدارة الحكومية بالسياسة العامة للدولة نجد أن ھناك اعتبارات  . ھامة
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منھا الحاسة ھامة يتعين على العاملين باvدارة الحكومية مراعاتھا والحرص عليھا 

السياسية بمعنى أن يمتد تصور العاملين وفكرھم واھتماماتھم إلى استكشاف اsبعاد 

السياسية للموضوعات والقرارات والمشكUت التي تعرض عليھم، وكذلك الصالح العام 

  .فU بد من مراعاة الصالح العام في جميع القرارات التي يتخذھا العاملون في ھذا المجال
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  المبحث الثاني

  -:مركز الحاج عطا المنان التشخيصي مستشفي نيا� وعن  نبذة تعريفية

   :1  النشأة-1

ًمركز الحاج عطا المنان التشخيصي واحدا من اكبر المراكز التشخيصية التي تقرر 

انشاءھا وقيامھا بالو$يات بغرض توطين عملية التشخيص لUمراض بالو$ية وتقليل سفر 

   لمواطنين للعاصمة sجل القيام بعمل الفحوصات والتشخيص الUزم ل�مراضا

تم انشاء المركز بو$ية جنوب دارفور في عھد المھندس الحاج عطا المنان ادريس      

ًعندما كان واليا لو$ية جنوب دارفور حيث كان صاحب الفكرة والقائم علي مباني المركز 

ًمجھودا جبارا في الحصول علي ا$جھزة الموجودة وھو الذي بذل ، ومبني الحوادث  ً

  .بالمركز وقد فاقت قيمتھا تسعة مUيين جنيه حسب المستندات المؤيدة لذلك 

 الثالث علي مستوي السودان الذي تم افتتاحة بعد مركز و$ية  الترتيب المركزيمثل

 علي يد وزير م2009ًوتم افتتاحه رسميا في العام ، الجزيرة وو$ية والبحر ا$حمر 

  م9/10/2009ًالصحة ا$تحادية انذاك وبدأ العمل فعليا بتاريخ 

تم احضار الكوادر الطبية بواسطة شركة نوفاكور للتكنولوجيا الطبية والخدمات من 

اختصاصين وأطباء وتقنين معامل واشعة وطاقم استقبال واجھزة التحصيل ا$لكتروني 

لتي وقعت علي عقد التشغيل للمركز لمدة خمسة وكل التقنين من الخرطوم وھي الشركة ا

حيث انتھي عقد التشغيل بتاريخ ، اعوام مع وزارة الصحة و$ية جنوب دارفور 

  .م والت تبعية المركز لوزازة الصحة و$ية جنوب دارفور8/7/2014

تم ا$ستفادة من من الكوادر الطبية المحلية الموجودة بالو$ية إضافة الي توظيف بعض 

  عمالة وخفراء وحراس وعمال نظافة رات وتم توظيف عدد مقدر من ابناء الو$ية من الخب

بعد انتھاء عقد الشركة تم استيعاب الكوادر المحلية في وظائف بديلة للكوادر التي جاءت 

  .ًمن الخرطوم وا$ن المركز يدار كامU بالكوادر المحلية من ابناء الو$ية 

                                                 
   ظ12م الساعة 24/8/2015 بتاريخ  ،المدير ا$داري لمركز الحاج عطا المنا ن التشخيصي نيا$، ادم جابر مصطفي  . م.مقابلة عقيد  -  1
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 التشخيصية المستخدمة في تشخيص ا$مراض المختلفة يوجد بالمركز عدد من ا$جھزة

  :وھي 

  جھاز ا$شعة المقطعية-1

 جھاز تفتيت الحصاوي-2

 جھاز ا$شعة الملونة-3

 جھاز ا$شعة العادية-4

 جھاز اشعة الثدي-5

 جھاز المناظير-6

 المعمل العادي-7

 اجھزة تحليل ا$نسجة-8

 معمل قياس الھرمونات-9

  ريرية معمل الكيمياء الس- 10

   معمل ا$حياء الدقيقة- 11

فقد ،  ا$ھداف التي انشأ من أجلھا ساعدت المكونات المعملية والفنية للمركز في تحقيق

أصبحت ا$ن عملية تشخيص ا$مراض تتم بالمركز و$ يحتاج المواطن السفر الي 

بل يقوم المركز بكل التشخيصات التي ترد اليه من ، الخرطوم لغرض تشخيص مرضه 

  لجوار مثل تشاد وافريقيا الوسطي $يات دارفور المختلفة ودول او

ًالمركز يسعي جاھدا لتطوير خدماته وذلك بالسعي لتدريب الكوادر المحلية من ابناء 

وصيانة . الو$ية وو$يات دارفور ا$خري خاصة بعد انشاء كلية الطب بجامعة نيا$ 

  .ي العمل ا$جھزة من وقت $خر للمحافظة علي كفاءتھا ف

   : الھيكل التنظيمي للمركز-2

   : 1 يتكون ھيكل المركز من المستويات ا�دارية التالية

  المدير العام-1

 الشئون المالية وا$دارية وتشمل مكتب الحسابات والمدير ا$داري-2
                                                 

   ادم جابرمصطفي المصدر السابق-  1
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 مراقب ا$دارة-3

 التحصيل ا$لكتروني-4

 المراجعة الداخليةـ5

 عيادة ا$سنان-6

 يةا$شعة العاد-7

 ا$شعة الملونة-8

 ا$شعة المقطعية-9

 المعمل- 10

 الموجات الصوتية- 11

   ا$نسجة- 12

 ويمثل مركز التحصيل ا$لكتروني حلقة وصل بين كل ھذه ا$قسام حيث ان معظم ھذه  

  .ًا$قسام تقوم بالتحصيل بناء علي الفحوصات في ا$قسام المختلفة 

ز ھو نظام شبكي يعمل علي ربط مجموعة من ونجد ان نظام التحصيل ا$لكتروني بالمرك

ويعمل علي ھذه ا$جھزة ، ا$جھزة بشبكة اتصال واسعة النطاق تعمل علي مدارالساعة 

ويعمل ھذا النظام بكفاءه عالية وذلك من ، مجموعة من المحصلين لتفادي عملية الزحام 

  -:خUل الرقابة ا$دارية المستمرة ويتكون النظام من الھيكل اsتي 

ًھو الذي يقوم بمراقبة عملية التحصيل الكترونيا وإجازة ) :المشرف المالي(المدير المالي -

حيث يقوم المحصل بإرسال ا$يصال ، ة من الحصلين والغاء ا$يصا$تالتقارير المرسل

يقوم المشرف المالي ، لUلغاء وذلك بعد كتابة التعليق الكافي وبمبرارت كافية لUلغاء 

نظام الخزانة ( ًحصلين بتوريد المبالغ المحصلة يوميا الي البنك المركزيبإخطار الم

ًمجازا ومطابقا للمبالغ المحصلة ) 67(وذلك بعد استخراج اورنيك ) الموحد ً.  

ھو الفني المسئول عن النظام والتطبيقات والبرمجيات ومراقبة شبكة : المشرف التقني -

 .حصيل ا$لكترونيا$تصال وي مشUت تقنية تواجه عملية الت
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ًيقوم بمراجعة ا$يصا$ت المصدرة الكترونيا قبل اجازتھا من المدير : المراجع الداخلي -

   .وھو ذات دور رقابي ) 67(المالي وقبل استخراج تقرير 

وھو الذ يقوم بعملية تحصيل ا$يرادات من طالبي الخدمة وذلك من خUل نافذة : المحصل 

ويقوم  ، جھزة الحاسوب الثابتة أو ا$جھزة الطرفية المتحركةالتحصيل ا$لكتروني علي أ

ًبتحصيل ا$يرادات ومن ثم يرسل جميع ا$يصا$ت المصدرة الكترونيا للمدير المالي 

ونجد إن نظام التحصيل . اصة بهونجد إن لكل اسم مستخدم وكلمة مرور خ. $جازتھا 

راج التقارير اليومية الذي بدورة المطبق بالمركز ساعد علي ضبط ورقابة ا$موال وستخ

ًيساعد في وضع الموازنات والضبط المؤسسي لھا وساعد في تقييم الموازنات الكترونيا 

  ووضعھا بصورة دقيقة
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لثالمبحث الثا  

 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

  :إجراءات الدراسة

 :مجتمع الدراسة-1

 مركز الحاج عطا المنان -شفى نيا$ التعليمي شمل مجتمع الدراسة العاملين بمست

 فردا وقد تمكن 150التشخيصي وھو مجتمع محدود ، حيث بلغ إجمالي أفراد المجتمع 

 . الباحث من الوصول إلي جميع أفراد المجتمع

 :عينة الدراسة-2

وقد استخدم  فردا 150مجتمع البالغ عددھم أفراد ال)الكوادر(تم الوصول إلي إلي جميع 

 نتيجة لمحدودية المجتمع وإمكانية الوصول إلي كل أفراده ، باحث أسلوب المسح الشاملال

 . استمارة لجميع أفراد المجتمع150وتم توزيع عدد 

  : اsساليب اvحصائية المستخدمة-3

 في Excel في تحليل البيانات واستخدام SPSSاعتمدت الدراسة على برنامج التحليل 

وقد استخدمت الدراسة أساليب إحصائية متنوعة . البيانيةرسم اsشكال والرسومات 

  :للوصول الي النتائج وتحقيق أھداف الدراسة ومن أھم ھذه اsساليب التالي

 الجداول التكرارية-1

 الرسوم البيانية-2

 الوسيط-3

  مستوى المعنوية-4

  

  

  

  



 135 

  :عدد ا�ستبيانات الموزعة والمستعادة-4

  ) 3/3/1(جدول 

  موزعة والمستعادة ا$ستبيانات ال

العدد   مجال العمل  الرقم

  الموزع

العدد 

  المستعاد

  النسبة

  %34.6  52  54  المحاسبين  1

  %11.33  17  20  المراجعيين  2

  %16.6  25  25  المحصلين  3

  %21.33  32  34  ا$داريين  4

  %11.33  17  17  وظائف ا$خريال  5

  %95.3  143  150  المجموع

  .م2015ة الميدانية إعداد الباحث من الدراس: المصدر

 استمارة والتي غطت جميع أفراد مجتمع الدراسة الذي تم 150قام الباحث بتوزيع عدد 

المحاسبون والمراجعون والمحصلون واvداريون بمستشفى نيا$ (دراسته حيث شمل 

أعUه ان ) 3/3/1 (تضح من الجدولوي) التعليمي ومركز الحاج عطا المنان التشخيصي

وھي نسبة % 95.3 استمارة بنسبة استرداد قدرھا 143ن من استرداد عدد الباحث قد تمك

  .ممتازة ومقبولة يمكنھا ان تؤدي أغراض ھذه الدراسة

  :صدق وثبات أداة جمع البيانات-5

 :الصدق والثبات الظاھري-أ

لمعرفة مدى صUحية أداة جمع البيانات ومدى قدرة عبارات الدراسة في التعبير عن 

 ا$ستبانة على ثUثة من اsكاديميين من حملة الدكتوراه سة فقد تم عرضيات الدرافرض

وقد التزم الباحث . ذوي ا$ختصاص بمجال الدراسة ولھم خبرة ودراية بالبحث العلمي

  . بكافة توجيھاتھم وتصويب كافة المUحظات التي أدلوا بھا لتصبح أكثر دقة وموضوعية

  :الصدق والثبات اuحصائي-ب

 يستخدم لمعرفة درجة أتساق إجابات المبحوثين الذين شملتھم الدراسة، ومدى ھو مقياس

ثبات النتائج اذا ما أستخدم ھذه اsداة أكثر من مرة او لعينة مختلفة من مجتمع الدراسة ، 

وتتراوح قيمة كل من الصدق والثبات بين الصفر والواحد الصحيح، حيث كلما اقتربت 
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 جودة أداة جمع البيانات وقبولھا، ومن أجود أساليب معرفة النتيجة الي الواحد دلت على

ومن ثم يتم إيجاد معامل الثبات عن طريق ). كرونباخ- ألفا(صدق أداة الدراسة ھي معادلة 

  :أيجاد الجذر التربيعي لمعامل الصدق كما موضح بالجدول التالي

  ) 3/3/2(جدول 

  الصدق والثبات اvحصائي

  ل الثباتمعام  معامل الصدق  الفرضية

  0.94  0.89    اsولى

  0.89  0.80  الثانية

  0.91  0.82  الثالثة

  0.92  0.86  ا$ستبيان

  م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

اعUه ان جميع قيم الصدق والثبات sجابات أفراد العينة ) 3/3/2(يتبين من الجدول 

لدراسة وعلى اvستبيان في مجمله ا$ستطUعية على عبارات كل فرضية من فرضيات ا

، %50حيث سيقبل معامUت الصدق والثبات اذا كانت اكبر من % . 50تساوي أكبر من 

وتكون النتائج مقبوله % 100وترتفع جودة اsداة كلما اقتربت نسبة الصدق والثبات من 

 نسبة  للفرضية الثانية وأقل0.80كما ھو واضح sن اقل نسبة صدق ھي . واكثر موثوقية

  .ً للفرضية الثانية ايضا مما يعني ان إجابات المبحوثين اكثر دقة وموثوقية0.89ثبات ھي 

  تحليل البيانات واختبار الفرضيات

  :ًاو� البيانات اQساسية

البيانات اsساسية ھي بيانات شخصية تبين خصائص عينة الدراسة والھدف منھا ھو 

  :يز، وفيما يلي ھذه البياناتالتأكد من سUمة العينة وخلوھا من التح
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  :العمر-1

  ) 3/3/3 (الجدول 

  : الفئة العمرية sفراد المجتمع

  م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

 أن أفراد المجتمع يتوزعون بين مختلف الفئات أعUه) 3/3/3(يتضح من الجدول 

 سنة، حيث 40 سنة واقل من 30العمرية، إ$ أن غالبية أفراد العينة ھم من الفئة العمرية 

 40ية الفئة العمرية ، وتأتي في المرتبة الثان% 44.8 فردا بنسبة قدرھا 64بلغ عددھم 

، تليھا الفئة العمرية أقل %31.5 بنسبة قدرھا 45 سنة حيث بلغ عددھم 50سنة وأقل من 

 فقط من أفراد 14وھناك %. 14ً فردا بنسبة قدرھا 20 سنة، حيث بلغ عددھم 30من 

ويرى الباحث أن ھذا % . 9.8 سنة بنسبة قدرھا 50العينة ھم من الفئة العمرية أكثر من 

 .لھا وزنرية يعطي إجابات قيمة زيع الطبيعي بين مختلف الفئات العمالتو

  :المؤھل العلمي-2

  ) 3/3/4(الجدول 

   المؤھل العلمي $فراد المجتمع

  %النسبة   العدد  المؤھل العلمي

 30.8 44  ثانوي

 14.0 20  دبلوم وسيط

 44.8 64  بكUريوس

 7.7 11  ماجستير

 2.8 4  دكتوراة

 100.0 143  المجموع

  م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

  %النسبة   العدد  الفئة العمرية

 14.0 20   سنة30أقل من 

 44.8 64   سنة40 سنة واقل من 30

 31.5 45   سنة50 سنة وأقل من 40

 9.8 14   سنة فأكثر سنة 50

 100.0 143  المجموع
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 أن أفراد المجتمع يتوزعون بين مختلف المؤھUت أعUه)  3/3/4(يتبين من الجدول 

 64العلمية ، والغالبية من أفراد المجتمع ھم حملة شھادة البكUريوس حيث بلغ عددھم 

 أفراد 44نوية والذين بلغ عددھم ، ثم يليھا مؤھل الشھادة الثا% 44.8فردا بنسبة قدرھا 

 فردا بنسبة 20، وقد بلغ عدد أفراد المجتمع من حملة الدبلوم الوسيط % 30.8بنسبة 

 من افراد المجتمع بنسبة قدرھا 11، اما حملة الماجستير فقد بلغ عددھم % 14قدرھا 

، من حملة مؤھل الدكتوراه% 2.8 من افراد المجتمع بنسبة قدرھا 4، وھناك % 7.7

ويتضح مما سبق أن أفراد المجتمع يمثلون جميع المؤھUت العلمية من الشھادة الثانوية 

ويرى الباحث أن أن ھذه المؤھUت تعتبر ممتازة تمكن افراد المجتمع من تقديم . فما فوق

  .إجابات علمية دقيقة وصحيحة

  :الوظيفة-3

  ) 3/3/5(جدول

   الوظيفة sفراد المجتمع

  %بة النس  العدد  الوظيفة

 36.4 52  محاسب

 11.9 17  مراجع

 17.5 25  محصل

 22.4 32  إداري

 11.9 17  أخرى

 100.0 143  المجموع 

  م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

 يوضحان الوظيفة sفراد المجتمع، حيث يتضح أن أكثر أفراد أعUه) 3/3/5(الجدول

ق مع الدراسة ويعزز من دقة البيانات المقدمة المجتمع يعملون كمحاسبون وھذا ما يتس

 من 17، وھناك % 36.4 بنسبة قدرھا 52$رتباطھم بميدان العمل ، حيث بلغ عددھم 

 من أفراد المجتمع 25،وھناك % 11.9أفراد المجتمع يعملون مراجعون بنسبة قدرھا 

 أفراد  من32، بينما ھناك %17.5يعملون محصلون في حالة الدراسة بنسبة قدرھا 

 من أفراد المجتمع يعملون في 17، وھناك % 22.4المجتمع يعملون مدراء بنسبة قدرھا 
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والمUحظ أن جميع أفراد العينة لھم %.11.9وظائف أخرى غير المذكورة بنسبة قدرھا 

  .صلة بموضوع الدراسة وھو ما يتسق مع طبيعة الدراسة ويدعم من صحة اجاباتھم

  :سنوات الخبرة-4

  )3/3/6(جدول ر

  سنوات الخبرة sفراد المجتمع

  %النسبة   العدد  سنوات الخبرة

 13.3 19   سنوات 5اقل من 

 29.4 42   سنوات10 سنوات وأقل من 5

 20.3 29   سنة15 سنوات وأقل من 10

 37.1 53   سنة فأكثر15

 100.0 143  المجموع

  م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

 حيث بلغ 15أن أكثر أفراد المجتمع تزيد خبرتھم عن  أعUه) 3/3/6(ل يتضح من الجدو

، وھؤ$ء يمثلون المجموعة اsھم من بين أفراد %37.1 فردا بنسبة قدرھا 53عددھم 

أما أفراد المجتمع الذين تزيد . المجتمع باعتبار أنھم أكثر خبرة ودراية بالعمل من غيرھم

% 20.3 بنسبة قدرھا ًاد فر29سنة فقد بلغ عددھم  15أقل من  سنة و10فترة خدمتھم عن 

 سنوات وتقل عن 5، وھناك نسبة مقدرة من أفراد المجتمع الذين تزيد فترة خبرتھم عن 

 من أفراد العينة بنسبة 19، ،وھناك % 29.4ً فردا ونسبة 42 سنوات بعدد قدرھا 10

فراد العينة تزيد ويرى الباحث أن غالبية أ.  سنوات5تقل خبرتھم عن % 13.3قدرھا 

 سنوات وھذا يؤھلھم لتقدم إجابات مفيدة وأكثر دقة vلمامھم بنشاط 10خبرتھم عن 

  .المؤسسة محل الدراسة

ومما سبق يمكن أن نجمل أن البيانات الشخصية سالفة الذكر أوضحت أن المجتمع الذي 

  :شملته الدراسة غير متحيز وذلك من خUل تميزه بالخصائص التالية

 أفراد المجتمع الجنسين الذكور واvناث على الرغم من أن غالبية أفراد العينة شملت-1

 .من الذكور لكن ذلك $ يعزى لتحيز الباحث بل لقلة عدد اvناث في مجتمع الدراسة
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شملت أفراد المجتمع أيضا مختلف الفئات العمرية والتي قسمت على عدة فئات عمرية -2

 . سنة فأكثر50الفئة  سنة و30ابتدءا بالفئة أقل من 

، حملة شھادة سودانية ،دبلوم وسيط (أفراد العينة من مختلف المؤھUت العلمية الدنيا -3

 ).وبكUريوس، ماجستير ودكتوراه

تختلف الصفة الوظيفية sفراد العينة حيث غطت اغلب الوظائف ذات الصلة بالدراسة -4

 ).محاسبون ، مراجعون ، محصلون وإداريون(

  :ي الوصف اvحصائي vجابات أفراد المجتمع حول عبارات الدراسةوفيما يل

ھنالك ع?قة ذات د�لة إحصائية بين التحصيل ا�لكتروني وكفاءة : الفرضية اQولى

  :قياس وتقييم ورقابة مؤشرات أداء الموازنات المالية

موازنات تساعد عمليات التحصيل ا$لكتروني في رقابة مؤشرات أداء ال: العبارة اQولى

  :المالية

  ) 3/3/7(جدول

   إجابات أفراد المجتمع على العبارة اsولى

  م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية  : المصدر

 أن حوالي نصف أفراد المجتمع ممن يوافقون بشدة على أعUه) 3/3/7(لجدول يتبين من ا

يوافقون بشدة % 49.7 من أفراد العينة بنسبة قدرھا 71العبارة اsولى ، حيث نجد ان 

تساعد عمليات التحصيل ا$لكتروني في رقابة مؤشرات أداء : (علي العبارة اsولى

مما % 41.3اد العينة يوافقون على العبارة  بنسبة  من أفر59، بينما ) الموازنات المالية

وھي نسبة % 91يعني أن الموافقون والموافقون بشدة على ھذه العبارة بلغ نسبتھم الكلية 

يحيد على % 5.6 فقط بنسبة قدرھا 8كبيرة جدا تدلل علي صحة ھذه العبارة ،وھناك 

  %النسبة   العدد  اvجابة

 49.7 71  أوافق بشدة

 41.3 59  أوافق

 5.6 8  محايد

 3.5 5  $ أوافق

 0 0  $ اوافق بشدة

 100.0 143  المجموع
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يوافقون على العبارة وليس $ % 3.5 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 5العبارة، وھناك 

  . ھناك أحد ممن $ يوافق بشدة على العبارة

 تعد تجربة التحصيل ا$لكتروني ذات أھمية في قياس كفاءة اsداء المالي :العبارة الثانية

  :بمركز الحاج عطا المنان التشخيصي

  ) 3/3/8(جدول

  : إجابات أفراد المجتمع على العبارة الثانية

  %سبة الن  العدد  اvجابة

 44.1 63  أوافق بشدة

 41.3 59  أوافق

 11.9 17  محايد

 2.1 3  $ أوافق

 7. 1  $ أوافق بشدة

 100.0 143  المجموع

  .م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

 أن ھناك عدد كبير من افراد المجتمع يوافقون بشدة على أعUه) 3/3/8(يتبين من الجدول 

يوافقون بشدة علي % 44.1 من أفراد العينة بنسبة قدرھا 63ة ، حيث نجد أن العبارة الثاني

تعد تجربة التحصيل ا$لكتروني ذات أھمية في قياس كفاءة اsداء : (العبارة الثانية القائلة

، وھناك عدد كبير أيضا من الذين يوافقون )المالي بمركز الحاج عطا المنان التشخيصي

يوافقون على % 41.3 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 59على العبارة حيث نجد ان 

وھي % 85.4مما يعني أن الموافقون باvضافة إلي الموافقون بشدة قد بلغوا  . العبارة

 من أفراد العينة محايد بنسبة 17نسبة كبيرة تدلل علي صحة ھذه العبارة أيضا ،وھناك 

 فقط بنسبة قدرھا 3قون على العبارة بينما بلغ عدد أفراد المجتمع الذين $ يواف%  11.9

ممن $ يوافق بشدة على % 0.7 فقط من افراد المجتمع بنسبة قدرھا 1، وھناك % 2.1

  .العبارة
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 التحصيل ا$لكتروني يحتاج إلي خبرات يمكن من خUلھا تقييم اsداء :العبارة الثالثة

  :المالي للمركز التشخيصي

   ) 3/3/9(جدول

  :جتمع على العبارة الثالثة إجابات أفراد الم

  .م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

ع يوافقون بشدة على العبارة  أن غالبية أفراد المجتمأعUه) 3/3/9(يتبين من الجدول 

يوافقون بشدة على العبارة % 47.6 من أفراد العينة بنسبة قدرھا 68اsولى حيث نجد أن 

التحصيل ا$لكتروني يحتاج إلي خبرات يمكن من خUلھا تقييم اsداء : (الثالثة القائلة

 يوافقون %39.2 من أفراد العينة  بنسبة قدرھا 56، وھناك )المالي للمركز التشخيصي

يحيدون على العبارة ، % 9.1 من أفراد العينة بنسبة 13على ھذه العبارة ، بينما ھناك 

ممن الذين $ يوافقون على العبارة ، اما % 2.8 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 4وھناك 

مما يدعم صحة %. 1.4 بنسبة قدرھا 2الذين $ يوافقون بشدة على العبارة فقد بلغ عددھم 

  .لعبارةھذه ا

  

  

  

  

  

  

  

  %النسبة   العدد  اvجابة

 47.6 68  أوافق بشدة

 39.2 56  أوافق

 9.1 13  محايد

 2.8 4  $ أوافق

 1.4 2  $ أوافق بشدة

 100.0 143  المجموع
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  : يساھم التحصيل ا$لكتروني إيجابا في عمليات الرقابة على اsداء المالي:العبارة الرابعة

  ) 3/3/10(جدول

  إجابات أفراد المجتمع على العبارة الرابعة

  %النسبة   العدد  اvجابة

 62.9 90  أوافق بشدة

 33.6 48  أوافق

 3.5 5  محايد

 0 0  $ اوافق

 0 0  $ اوافق بشدة

 100.0 143  المجموع

  .م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

 أفراد المجتمع 90 أن الغالبية العظمي والبالغ عددھم أعUه) 3/3/10(يتضح من الجدول 

يساھم التحصيل : (يوافقون بشدة على العبارة الرابعة القائلة ان% 62.9بنسبة قدرھا 

 من أفراد المجتمع 48، وھناك ) ات الرقابة على اsداء الماليا$لكتروني إيجابا في عملي

 فقط من 5مما يدعم صحة ھذه العبارة ، وھناك % 33.6ممن يوافقون على العبارة بنسبة 

من المحايدون ، بينما $ يوجد أحد من أفراد المجتمع % 3.5افراد المجتمع بنسبة قدرھا 

  .ن بشدة مما يدلل على صحة العبارة ممن $ يوافقون على العبارة او $ يوافقو

 يعطي التحصيل ا$لكتروني مؤشرات ايجابية على أداء الموازنات :العبارة الخامسة

  :المالية

  )3/3/11(جدول

   إجابات أفراد المجتمع على العبارة الخامسة

  %النسبة   العدد  اvجابة

 47.6 68  أوافق بشدة

 39.9 57  أوافق

 9.1 13  محايد

 7. 1  $ أوافق

 2.8 4  $ اوافق بشدة

 100.0 143  المجموع

  .م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر
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% 47.6 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 68 أن أعUه) 3/3/11(يتضح من الجدول 

يعطي التحصيل ا$لكتروني مؤشرات : (يوافقون بشدة على العبارة الخامسة القائلة ان

 من أفراد المجتمع ممن يوافقون على 57، وھناك ) اء الموازنات الماليةايجابية على أد

من % 9.1 بنسبة قدرھا 13مما يدعم صحة ھذه العبارة ، وھناك % 39.9العبارة بنسبة 

 من 4$ يوافق على العبارة ، وھناك % 0.7 فقط بنسبة قدرھا 1المحايدون ، بينما ھناك 

  . $ يوافقون بشدة على العبارة منم% 2.8أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 

ھناك ارتباط بين تطبيق برامج التحصيل ا�لكتروني والتأثير على : الفرضية الثانية

  :النظام المحاسبي ومسار الدورة المستندية

 يساعد تطبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني في معالجة مسار الدورة :العبارة اQولى

  ً:المستندية الكترونيا

  )3/3/12(جدول

   إجابات أفراد المجتمع على العبارة اsولى

  %النسبة   العدد  اvجابة

 43.4 62  أوافق بشدة

 42.7 61  أوافق

 9.1 13  محايد

 4.9 7  $ أوافق 

 0 0  $ اوافق بشدة

 100.0 143  المجموع

  م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

يوافقون % 43.4افراد المجتمع بنسبة قدرھا  62 أن أعUه) 3/3/12(يتضح من الجدول 

يساعد تطبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني في معالجة : (بشدة علي العبارة اsولى القائلة

% 42.7 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 61، وھناك ً)مسار الدورة المستندية الكترونيا

وھم % 86.1ون بشدة يوافقون على ھذه العبارة، ويصبح مجموع الموافقون والموافق

 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 13مما يدلل على صحة ھذه العبارة ، بينما ھناك . الغالبية 

$ يوافقون على العبارة % 4.9 فقط بنسبة قدرھا 7يحيدون على العبارة، وھناك % 9.1

  .وليس ھناك من $ يوافقون بشدة على ھذه العبارة.
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  : المحاسبي بتطبيق برامج التحصيل ا$لكتروني في قياس أداءه المالييتأثر النظام :العبارة الثانية

  )3/3/13(جدول 

   إجابات أفراد المجتمع على العبارة الثانية

  %النسبة   العدد  اvجابة

 28.0 40  أوافق بشدة

 39.9 57  أوافق

 10.5 15  محايد

 18.2 26  $ أوافق 

 3.5 5  $ أوافق بشدة

 100.0 143  المجموع

  م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : صدرالم

يوافقون % 28 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 40 أن أعUه) 3/3/13(يتبين من الجدول 

يتأثر النظام المحاسبي بتطبيق برامج التحصيل : (بشدة علي العبارة الثانية القائلة أن

% 39.9 المجتمع بنسبة قدرھا  من أفراد57، وھناك ) ا$لكتروني في قياس أداءه المالي

محايدون على العبارة، % 10.5 بنسبة قدرھا 15يوافقون على ھذه العبارة ، بينما ھناك 

$ يوافقون على العبارة ، وھناك % 18.2 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 26بينما ھناك 

مما يدلل $ يوافقون بشدة على العبارة ، % 3,5 فقط من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 5

  .أيضا على صحة ھذه العبارة أيضا

 يساعد تطبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني في عمليات الرقابة على مسار :العبارة الثالثة

  :الدورة المستندية

   إجابات أفراد المجتمع على العبارة الثالثة      ) 3/3/14(جدول

  .م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

  %النسبة   العدد  اvجابة

 36.4 52  أوافق بشدة

 40.6 58  أوافق

 15.4 22  محايد

 7.6 11  $ اوافق

 0 0  $ اوافق بشدة

 100.0 143  المجموع
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% 36.4 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 52 أن أعUه) 3/3/14(يتضح من الجدول 

التحصيل ا$لكتروني في يساعد تطبيق برنامج : (يوافقون بشدة علي العبارة الثالثة القائلة

% 40.6 فردا بنسبة قدرھا 58، وھناك )عمليات الرقابة على مسار الدورة المستندية

يحيدون على % 15.4 من أفراد المجتمع بنسبة 22يوافقون على ھذه العبارة ، بينما ھناك 

وليس $ يوافقون على العبارة % 7.6 من أفراد العينة بنسبة قدرھا 11العبارة، بينما ھناك 

  .ھناك ممن $ يوافقون بشدة على العبارة  مما يدلل على صحة العبارة 

 يمتاز تطبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني ببساطة إجراءات الدورة :العبارة الرابعة

  :المستندية

  ) 3/3/15(جدول

   إجابات أفراد المجتمع على العبارة الرابعة

  .م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

يوافقون % 42 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 60 أن أعUه) 3/3/15(يتضح من الجدول 

طبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني ببساطة يمتاز ت: (بشدة علي العبارة الرابعة القائلة

% 44.1 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 63، أما الغالبية وھم ) إجراءات الدورة المستندية

مما % 86.1يوافقون على ھذه العبارة ، ويصبح مجموع نسبة الموافقون بشدة والموافقون 

يحيدون على % 8.4ھا  من إفراد العينة بنسبة قدر12يدلل على صحة العبارة ،وھناك 

ممن $ يوافقون على العبارة، % 3.5 من أفراد العينة بنسبة قدرھا 5العبارة، بينما ھناك 

  .ممن $ يوافقون بشدة على العبارة% 2.1 من افراد المجتمع بنسبة قدرھا 3وھناك 

  %النسبة   العدد  اvجابة

 42.0 60  أوافق بشدة

 44.1 63  أوافق

 8.4 12  محايد

 3.5 5  $ اوافق 

 2.1 3  $ أوافق بشدة

 100.0 143  المجموع
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ل  ھنالك توافق بين نظام التحصيل ا$لكتروني والدورة المستندية في ظ:العبارة الخامسة

  :التشريعات المالية

  )3/3/16(جدول

   إجابات أفراد المجتمع على العبارة الخامسة

  .م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

% 35.7 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 51 أن أعUه) 3/3/16(يتضح من الجدول 

ھنالك توافق بين نظام التحصيل ا$لكتروني : (يوافقون بشدة علي العبارة الخامسة القائلة

 من أفراد المجتمع 54، أما الغالبية وھم ) والدورة المستندية في ظل التشريعات المالية

وافقون على ھذه العبارة ، ويصبح مجموع نسبة الموافقون بشدة ي% 37.8بنسبة قدرھا 

 من إفراد العينة بنسبة قدرھا 21مما يدلل على صحة العبارة ،وھناك % 73.5والموافقون 

ممن $ % 9.8 من أفراد العينة بنسبة قدرھا 14يحيدون على العبارة، بينما ھناك % 14.7

ممن $ يوافقون % 2.1لمجتمع بنسبة قدرھا  من افراد ا3يوافقون على العبارة، وھناك 

  .بشدة على العبارة

ھناك تأثير لتطبيقات برامج التحصيل ا�لكتروني لمؤسسات القطاع : الفرضية الثالثة

  :على كفاءة أداء السيولة النقدية وضبط ورقابة تجنيب الموارد

أداء مؤسسات  يؤثر تطبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني إيجابا على :العبارة اQولى

  .القطاع العام

  

  

  

  %النسبة   العدد  اvجابة

 35.7 51  أوافق بشدة

 37.8 54  أوافق

 14.7 21  محايد

 9.8 14  $ اوافق 

 2.1 3  $ أوافق بشدة

 100.0 143  المجموع
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   )3/3/17(جدول

  إجابات أفراد المجتمع على العبارة اsولى

  %النسبة   العدد  اvجابة

 46.2 66  أوافق بشدة

 37.1 53  أوافق

 3.5 5  محايد

 11.9 17  $ أوافق

 1.4 2  $ أوافق بشدة

 100.0 143  المجموع

  م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

ممن يوافقون بشدة علي % 46.2 بنسبة قدرھا 66 أن أعUه) 3/3/17(يتبين من الجدول 

يؤثر تطبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني إيجابا على أداء : (العبارة اsولى القائلة أن

يوافقون على % 37.1 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 53، وھناك )مؤسسات القطاع العام

 من أفراد 17يحيدون على العبارة وھناك % 3.5 بنسبة 5ما ھناك ھذه العبارة ،بين

 فقط من أفراد 2ممن $ يوافقون على ھذه العبارة ، وھناك %  11.9المجتمع بنسبة قدرھا 

  .ممن $ يوافق بشدة على العبارة% 1.4المجتمع بنسبة قدرھا 

  :ة أداء السيولة النقدية يسھم برنامج التحصيل ا$لكتروني في تفعيل كفاء:العبارة الثانية

  ) 3/3/18(جدول

  إجابات أفراد المجتمع على العبارة الثانية

  .م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

  النسبة  العدد  اvجابة

 45.5 65  أوافق بشدة

 44.1 63  أوافق

 6.3 9  محايد

 3.5 5  $ اوافق

 7. 1  $ أوافق بشدة

 100.0 143  المجموع
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 أن عدد كبير من افراد المجتمع يوافقون بشدة على أعUه) 3/3/18(ين من الجدول يتب

يسھم برنامج التحصيل ا$لكتروني في تفعيل كفاءة أداء السيولة : (العبارة الثانية القائلة أن

يوافقون بشدة علي % 45.5 من أفراد العينة بنسبة قدرھا 65، حيث نجد ان )النقدية

 9،وھناك % 44.1 بنسبة قدرھا 63قون على العبارة فقط بلغ عددھم العبارة، اما المواف

 آخرون من أفراد 5محايدون على العبارة ، وھناك % 6.3من أفراد العينة بنسبة قدرھا 

 فقط من أفراد 1ممن $ يوافقون على العبارة، وھناك % 3.5المجتمع بنسبة قدرھا 

لعبارة وھي نسبة ضعيفة تدلل على $ يوافق بشدة على ا% 0.7المجتمع بنسبة قدرھا 

  .صحة العبارة

 يساھم برنامج التحصيل ا$لكتروني في ضبط ورقابة تجنيب الموارد :العبارة الثالثة

  :المالية

  ) 3/3/19(جدول 

   إجابات أفراد المجتمع على العبارة الثالثة

  النسبة  العدد  اvجابة

 67.1 96  أوافق بشدة

 23.8 34  أوافق

 4.9 7  محايد

 4.2 6  $ أوافق

 0 0  $ اوافق بشدة

 100.0 143  المجموع

  .م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

يوافقون % 67.1 من أفراد العينة بنسبة قدرھا 96أن  أعUه) 3/3/19(يتبين من الجدول 

ضبط ورقابة يساھم برنامج التحصيل ا$لكتروني في : (بشدة علي العبارة الثالثة القائلة أن

% 23.8 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 34،وھم الغالبية اما )تجنيب الموارد المالية

من % 4.9 من أفراد العينة بنسبة قدرھا 7يوافقون على ھذه العبارة ، بينما ھناك 

و$ يوجد .ممن $ يوافقون على العبارة % 4.2 آخرون بنسبة قدرھا 6وھناك . المحايدون 

العينة ممن $ يوافقون بشدة على ھذه العبارة، مما يدلل ھذه النتيجة على أي من أفراد 

  .صحة العبارة
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 يساھم برنامج التحصيل ا$لكتروني في تطبيق نظام الخزانة الموحد للحد :العبارة الرابعة

  :من تجنيب اsموال

  )3/3/20(جدول

   إجابات أفراد المجتمع على العبارة الرابعة

  م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية  : المصدر

% 59.4 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 85 أن أعUه) 3/3/20(يتبين من الجدول 

يساھم برنامج التحصيل ا$لكتروني في تطبيق نظام : (الرابعةيوافقون بشدة علي العبارة 

 من أفراد العينة بنسبة 42، وھم الغالبية اما )الخزانة الموحد للحد من تجنيب اsموال

ممن يوافقون على العبارة، مما يعني أن مجموع الموافقون والموافقون بشدة % 29.4

ما يدلل علي صحة ھذه العبارة ،وھناك وھو % 88.8على ھذه العبارة بلغ نسبتھم الكلية 

 فقط من أفراد العينة بنسبة قدرھا 5يحيد على العبارة، وھناك % 7.7 بنسبة قدرھا 11

  .$ يوافقون على العبارة، وليس ھناك ممن $ يوافق بشدة على العبارة% 3.5

اع  يحقق برنامج التحصيل ا$لكتروني وفورات نقدية لمؤسسات القط:العبارة الخامسة

  :العام

  

  

  

  

  

  

  %بة النس  العدد  اvجابة

 59.4 85  أوافق بشدة

 29.4 42  أوافق

 7.7 11  محايد

 3.5 5  $ أوافق 

 0 0  $ اوافق بشدة

 100.0 143  المجموع
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  ) 3/3/21 (جدول

  : إجابات أفراد المجتمع على العبارة الخامسة

  %النسبة   العدد  اvجابة

 47.6 68  أوافق بشدة

 37.8 54  أوافق

 11.2 16  محايد

 2.8 4  $ اوافق

 7. 1  $ اوافق بشدة

 100.0 143  المجموع

  .م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر

 أن ع��دد كبي��ر م��ن اف��راد المجتم��ع يوافق��ون ب��شدة عل��ى أع��Uه) 3/3/21(ن م��ن الج��دول يتب��ي

يوافق�ون ب�شدة % 47.6 من أفراد المجتمع بنسبة قدرھا 68العبارة الخامسة ، حيث نجد أن 

يحق���ق برن���امج التح���صيل ا$لكترون���ي وف���ورات نقدي���ة : (عل���ي العب���ارة الخام���سة القائل���ة

يوافق�ون عل�ى % 37.8 م�ن أف�راد المجتم�ع بن�سبة ق�درھا 54، أم�ا )لمؤسسات القطاع العام

وھ��ي % 85.4مم��ا يعن��ي أن الموافق��ون باvض��افة إل��ي الموافق��ون ب��شدة ق��د بلغ��وا  . العب��ارة

 م�ن أف�راد المجتم�ع محاي�دون بن�سبة 16نسبة كبيرة تدلل علي ص�حة ھ�ذه العب�ارة ، وھن�اك 

مم��ن $ يوافق��ون عل��ى % 2.8 م��ن أف��راد المجتم��ع بن��سبة ق��درھا 4بينم��ا ھن��اك %. 11.2

مم�ن $ يوافق�ون ب�شدة % 0.7 فق�ط م�ن اف�راد المجتم�ع بن�سبة ق�درھا واحدالعبارة ، وھناك 

  .على العبارة

  :تحليل ومناقشة فرضيات الدراسة : ثانيا

تعد قيمة الوسيط أحد معايير الحكم على نتائج التحليل والتحقق من : قيمة الوسيط :أو$

الخماسي في تصميم ) ريكارد(الة استخدام البحث مقياس صحة فرضيات الدراسة في ح

وفيه يتم إعطاء كل إجابة وزن محدد تعبر عن رقم . اsسئلة كما ورد في ھذه الدراسة

 ليعبر عن 2والوزن " أوافق بشدة"حيث تم تحديد الوزن واحد ليعبر عن اvجابة . اvجابة

$ " ليعبر عن اvجابة 4والوزن " محايد" ليعبر عن اvجابة 3والوزن " أوافق"اvجابة 

  ".$ أوافق بشدة" فيعبر عن اvجابة 5أما الوزن " أوافق
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يعني مستوى المعنوية حد الخطأ المسموح به، فعند افتراض : مستوى المعنوية:ثانيا

، وعليه فإن  بصحة فرضياته0.95ثقا بنسبة فأن البحث يكون وا% 95مستوى ثقة 

فأدنى، وقد افترض الباحث في ھذا البحث % 5بل في حدود قمستوى المعنوية او الخطأ ي

  %. 5 ومستوى د$لة او خطأ %95مستوى ثقة 

ھنالك ع?قة ذات د�لة إحصائية بين التحصيل ا�لكتروني وكفاءة :الفرضية اQولى-1

  :قياس وتقييم ورقابة مؤشرات أداء الموازنات العامة

 :ى المعنوية لعبارات الفرضية اsولىيوضح قيمة الوسيط ومستو) 3/3/22(رقم  جدول
مستوى   التفسير  الوسيط  العبارة  الرقم

  المعنوية
  2قيمة كاي

تساعد عمليات التحصيل ا$لكتروني في رقابة مؤشرات أداء الموازنات   1
  .المالية

  97.867  0.00 أوافق   2

تعد تجربة التحصيل ا$لكتروني ذات أھمية في قياس كفاءة اsداء المالي   2
  .مركز الحاج عطا المنان التشخيصيب

  127.944  0.00 أوافق   2

التحصيل ا$لكتروني يحتاج إلي خبرات يمكن من خUلھا تقييم اsداء المالي   3
  .للمركز التشخيصي

  134.937  0.00 أوافق   2

أوافق   1  .يساھم التحصيل ا$لكتروني إيجابا في عمليات الرقابة على اsداء المالي  4
 بشدة

0.00  75.790  

  138.783  0.00 أوافق   2  .يعطي التحصيل ا$لكتروني مؤشرات ايجابية على أداء الموازنات المالية  5
  115.0642  0.00  أوافق   2  قيمة الوسيط للفرضية اsولى

  .م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر
  :أعUه ا�تي) 3/3/22(يتضح من الجدول رقم 

وھي تقابل وزن ) 2(سيط vجابات أفراد العينة على العبارة اsولى بلغت قيمة الو-1

اvجابة أوافق وھذا يعني أن أفراد العينة يوافقون بشدة على العبارة القائلة أن تساعد 

أما مستوى . عمليات التحصيل ا$لكتروني في رقابة مؤشرات أداء الموازنات المالية

 مما 97.867 وقد بلغت قيمة كاي تربيع 0.00فقد بلغ % 95المعنوية عند مستوى ثقة 

يدلل على وجود فروق ذات د$لة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح الموافقون 

 .وھذا يعني ان العبارة صحيحة

وھي تقابل وزن ) 2(بلغت قيمة الوسيط vجابات أفراد العينة على العبارة الثانية -2

تعد تجربة : لعينة يوافقون على العبارة القائلة أناvجابة أوافق وھذا يعني أن أفراد ا

التحصيل ا$لكتروني ذات أھمية في قياس كفاءة اsداء المالي بمركز الحاج عطا المنان 

 وقد بلغت قيمة كاي 0.00فقد بلغ % 95أما مستوى المعنوية عند مستوى ثقة . التشخيصي
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ائية بين إجابات أفراد العينة  مما يدلل على وجود فروق ذات د$لة إحص127.944تربيع 

 .لصالح الموافقون وھذا يعني ان العبارة صحيحة

وھي تقابل وزن ) 2(بلغت قيمة الوسيط vجابات أفراد العينة على العبارة الثانية -3

التحصيل : اvجابة أوافق وھذا يعني أن أفراد العينة يوافقون على العبارة القائلة أن

أما . ت يمكن من خUلھا تقييم اsداء المالي للمركز التشخيصيا$لكتروني يحتاج إلي خبرا

 75.790 وقد بلغت قيمة كاي تربيع 0.00فقد بلغ % 95مستوى المعنوية عند مستوى ثقة 

مما يدلل على وجود فروق ذات د$لة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح الموافقون 

  .وھذا يعني ان العبارة صحيحة

وھي تقابل وزن ) 1(الوسيط vجابات أفراد العينة على العبارة الثانية بلغت قيمة -4

يساھم : اvجابة أوافق بشدة وھذا يعني أن أفراد العينة يوافقون بشدة على العبارة القائلة أن

أما مستوى المعنوية . التحصيل ا$لكتروني إيجابا في عمليات الرقابة على اsداء المالي

 مما يدلل على 75.790 وقد بلغت قيمة كاي تربيع 0.00د بلغ فق% 95عند مستوى ثقة 

وجود فروق ذات د$لة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح الموافقون وھذا يعني ان 

  .العبارة صحيحة

وھي تقابل وزن ) 2(بلغت قيمة الوسيط vجابات أفراد العينة على العبارة الثانية -5

يعطي التحصيل : أفراد العينة يوافقون على العبارة القائلة أناvجابة أوافق وھذا يعني أن 

أما مستوى المعنوية عند . ا$لكتروني مؤشرات ايجابية على أداء الموازنات المالية

 مما يدلل على 138.783 وقد بلغت قيمة كاي تربيع 0.00فقد بلغ % 95مستوى ثقة 

نة لصالح الموافقون وھذا يعني ان وجود فروق ذات د$لة إحصائية بين إجابات أفراد العي

  .العبارة صحيحة

وھي تقابل وزن اvجابة أوافق مما يعني ) 2(متوسط قيمة الوسيط للفرضية اsولي  بلغ-6

ھنالك عUقة ذات د$لة إحصائية : أن أفراد العينة يوافقون علي الفرضية اsولى القائلة انه

كما . رقابة مؤشرات أداء الموازنات العامةبين التحصيل ا$لكتروني وكفاءة قياس وتقييم و

 اما قيمة كاي تربيع للفرضية 0.00قد بلغت % 95أن جميع قيم المعنوية عند مستوى ثقة 



 154 

 مما يدلل على وجود فروق ذات د$لة إحصائية في إجابات 115.0642اsولى فقد بلغت 

لفرضية والعبارات أفراد العينة لصالح الموافقون بشدة والموافقون، وھذا يدعم صحة ا

  .المكونة لھا

ثير على أق برامج التحصيل ا�لكتروني والتھناك ارتباط بين تطبي:الفرضية الثانية-2

  :النظام المحاسبي ومسار الدورة المستندية

  يوضح قيمة الوسيط لعبارات الفرضية الثانية) 3/3/23(جدول رقم 
مستوى   التفسير  الوسيط  العبارة  الرقم

  المعنوية
  2كايقيمة 

يساعد تطبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني في معالجة مسار الدورة   1
  ً.المستندية الكترونيا

  74.7062  0.00  أوافق   2

يتأثر النظام المحاسبي بتطبيق برامج التحصيل ا$لكتروني في قياس أداءه   2
  .المالي

  58.923  0.00 أوافق   2

عمليات الرقابة على مسار يساعد تطبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني في   3
 . الدورة المستندية

  43.657  0.00 أوافق   2

يمتاز تطبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني ببساطة إجراءات الدورة   4
 .المستندية

  127.874  0.00 أوافق   2

ھنالك توافق بين نظام التحصيل ا$لكتروني والدورة المستندية في ظل   5
  .التشريعات المالية

  72.489  0.00  اوافق  2

  75.52984  0.00  أوافق   2  متوسط جميع العبارة

  .م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر
  

  :أعUه ا�تي) 3/3/23(يتضح من الجدول رقم 

وھي تقابل وزن ) 2(بلغت قيمة الوسيط vجابات أفراد العينة على العبارة اsولى -1

يساعد تطبيق : لعينة يوافقون على العبارة القائلة أناvجابة أوافق وھذا يعني أن أفراد ا

أما مستوى . ًبرنامج التحصيل ا$لكتروني في معالجة مسار الدورة المستندية الكترونيا

 مما 74.7062 وقد بلغت قيمة كاي تربيع 0.00فقد بلغ % 95المعنوية عند مستوى ثقة 

راد العينة لصالح الموافقون يدلل على وجود فروق ذات د$لة إحصائية بين إجابات أف

  .بشدة وھذا يعني ان العبارة صحيحة

وھي تقابل وزن ) 2(بلغت قيمة الوسيط vجابات أفراد العينة على العبارة الثانية -2

يتأثر النظام : اvجابة أوافق وھذا يعني أن أفراد العينة يوافقون على العبارة القائلة أن

أما مستوى المعنوية . لكتروني في قياس أداءه الماليالمحاسبي بتطبيق برامج التحصيل ا$

 مما يدلل على 58.923 وقد بلغت قيمة كاي تربيع 0.00فقد بلغ % 95عند مستوى ثقة 
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وجود فروق ذات د$لة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح الموافقون وھذا يعني ان 

  .العبارة صحيحة

وھي تقابل وزن ) 2(ينة على العبارة الثانية بلغت قيمة الوسيط vجابات أفراد الع-3

يساعد تطبيق : اvجابة أوافق وھذا يعني أن أفراد العينة يوافقون على العبارة القائلة أن

أما مستوى . برنامج التحصيل ا$لكتروني في عمليات الرقابة على مسار الدورة المستندية

 مما 43.657قيمة كاي تربيع  وقد بلغت 0.00فقد بلغ % 95المعنوية عند مستوى ثقة 

يدلل على وجود فروق ذات د$لة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح الموافقون 

  .بشدة وھذا يعني ان العبارة صحيحة

وھي يوافق وزن ) 2(بلغت قيمة الوسيط vجابات أفراد العينة على العبارة الثانية -4

يمتاز تطبيق : افقون على العبارة القائلة أناvجابة أوافق وھذا يعني أن أفراد العينة يو

أما مستوى المعنوية عند . برنامج التحصيل ا$لكتروني ببساطة إجراءات الدورة المستندية

مما يدلل على وجود  127.874وبلغت قيمة كاي تربيع  0.00فقد بلغ % 95مستوى ثقة 

فقون بشدة وھذا يعني ان فروق ذات د$لة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح الموا

  .العبارة صحيحة

وھي تقابل وزن اvجابة أوافق مما ) 2(بلغت متوسط قيمة الوسيط للعبارة الخامسة -5

ھنالك توافق بين نظام : يعني أن أفراد العينة يوافقون علي العبارة الخامسة القائلة ان

أما مستوى المعنوية . ةالتحصيل ا$لكتروني والدورة المستندية في ظل التشريعات المالي

 مما يدلل على 72.489 وقد بلغت قيمة كاي تربيع 0.00فقد بلغ % 95عند مستوى ثقة 

وجود فروق ذات د$لة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح الموافقون وھذا يعني ان 

  .العبارة صحيحة

بة أوافق مما يعني وھي تقابل وزن اvجا) 2( متوسط قيمة الوسيط للفرضية الثانية بلغ-6

ھناك ارتباط بين تطبيق برامج : أن أفراد العينة يوافقون علي الفرضية الثانية القائلة

كما أن . التحصيل ا$لكتروني والتاثير على النظام المحاسبي ومسار الدورة المستندية

 وقد بلغت قيمة كاي تربيع 0.00قد بلغت % 95جميع قيم المعنوية عند مستوى ثقة 
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  مما يدلل على وجود فروق ذات د$لة إحصائية في إجابات 75.52984ية الثانية للفرض

أفراد العينة لصالح الموافقون بشدة والموافقون، وھذا يدعم صحة الفرضية والعبارات 

  .المكونة لھا

لتطبيقات برامج التحصيل ا�لكتروني لمؤسسات القطاع تأثير ھناك:الثالثةالفرضية-3

  :سيولة النقدية وضبط ورقابة تجنيب المواردعلى كفاءة اداء ال

  يوضح قيمة الوسيط لعبارات الفرضية الثالثة) 3/3/24(جدول رقم 
  2قيمة كاي  مستوى المعنوية  التفسير  الوسيط  العبارة  الرقم

يؤثر تطبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني إيجابا على أداء مؤسسات القطاع   1
  .العام

  118.643  0.00  أوافق   2

  147.244  0.00  أوافق   2  .يسھم برنامج التحصيل ا$لكتروني في تفعيل كفاءة أداء السيولة النقدية  2
  149.503  0.00  أوافق بشدة   1  .يساھم برنامج التحصيل ا$لكتروني في ضبط ورقابة تجنيب الموارد المالية  3
د من يساھم برنامج التحصيل ا$لكتروني في تطبيق نظام الخزانة الموحد للح  4

  .تجنيب اsموال
  112.524  0.00 أوافق بشدة   1

  130.181  0.00 أوافق   2  .يحقق برنامج التحصيل ا$لكتروني وفورات نقدية لمؤسسات القطاع العام  5
  131.619  0.00  أوافق   2  متوسط جميع العبارة

  .م2015إعداد الباحث من الدراسة الميدانية : المصدر
  :أعUه ا�تي) 3/3/24(يتضح من الجدول رقم 

وھي تقابل وزن ) 2(بلغت قيمة الوسيط vجابات أفراد العينة على العبارة اsولى -1

يؤثر تطبيق : اvجابة أوافق وھذا يعني أن أفراد العينة يوافقون على العبارة القائلة أن

 أما مستوى المعنوية. برنامج التحصيل ا$لكتروني إيجابا على أداء مؤسسات القطاع العام

 مما يدلل على 118.643 وقد بلغت قيمة كاي تربيع 0.00فقد بلغ % 95عند مستوى ثقة 

وجود فروق ذات د$لة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح الموافقون بشدة وھذا 

  .يعني ان العبارة صحيحة

وھي تقابل وزن ) 2(بلغت قيمة الوسيط vجابات أفراد العينة على العبارة الثانية -2

يسھم برنامج : اvجابة أوافق وھذا يعني أن أفراد العينة يوافقون على العبارة القائلة أن

أما مستوى المعنوية عند . التحصيل ا$لكتروني في تفعيل كفاءة أداء السيولة النقدية

 مما يدلل على 147.244 وقد بلغت قيمة كاي تربيع 0.00فقد بلغ % 95مستوى ثقة 

حصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح الموافقون بشدة وھذا وجود فروق ذات د$لة إ

  .يعني ان العبارة صحيحة



 157 

وھي تقابل وزن ) 1(بلغت قيمة الوسيط vجابات أفراد العينة على العبارة الثالثة -3

يساھم : اvجابة أوافق بشدة وھذا يعني أن أفراد العينة يوافقون بشدة على العبارة القائلة أن

أما مستوى . حصيل ا$لكتروني في ضبط ورقابة تجنيب الموارد الماليةبرنامج الت

 مما 149.503 وقد بلغت قيمة كاي تربيع 0.00فقد بلغ % 95المعنوية عند مستوى ثقة 

يدلل على وجود فروق ذات د$لة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح الموافقون 

  .بشدة وھذا يعني ان العبارة صحيحة

وھي تقابل وزن ) 1(قيمة الوسيط vجابات أفراد العينة على العبارة الرابعة بلغت -4

يساھم : اvجابة أوافق بشدة وھذا يعني أن أفراد العينة يوافقون بشدة على العبارة القائلة أن

أما . برنامج التحصيل ا$لكتروني في تطبيق نظام الخزانة الموحد للحد من تجنيب اsموال

 وقد بلغت قيمة كاي تربيع 0.00فقد بلغ % 95عند مستوى ثقة مستوى المعنوية 

 مما يدلل على وجود فروق ذات د$لة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح 112.524

  .الموافقون وھذا يعني ان العبارة صحيحة

وھي تقابل وزن ) 2(بلغت قيمة الوسيط vجابات أفراد العينة على العبارة الخامسة -5

يحقق برنامج : ة أوافق وھذا يعني أن أفراد العينة يوافقون على العبارة القائلة أناvجاب

أما مستوى المعنوية عند . التحصيل ا$لكتروني وفورات نقدية لمؤسسات القطاع العام

 مما يدلل على 130.181 وقد بلغت قيمة كاي تربيع 0.00فقد بلغ % 95مستوى ثقة 

ين إجابات أفراد العينة لصالح الموافقون وھذا يعني ان وجود فروق ذات د$لة إحصائية ب

  .العبارة صحيحة

وھي تقابل وزن اvجابة أوافق مما يعني أن أفراد ) 2(قيمة للفرضية الثالثة  متوسط بلغ-6

ھناك تأثير لتطبيقات برامج التحصيل : العينة يوافقون علي الفرضية الثالثة القائلة انه

ع على كفاءة اداء السيولة النقدية وضبط ورقابة تجنيب ا$لكتروني لمؤسسات القطا

 وقد بلغت قيمة 0.00قد بلغت % 95كما أن جميع قيم المعنوية عند مستوى ثقة . الموارد

 مما يدلل على وجود فروق ذات د$لة إحصائية في 131.619كاي تربيع للفرضية الثالثة 
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قون، وھذا يدعم صحة الفرضية إجابات أفراد العينة لصالح الموافقون بشدة والمواف

  .والعبارات المكونة لھا
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        ::::امتة امتة امتة امتة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلاخلاخلاخل

         : : : :وتشمل الخاتمة

أوالأوالأوالأوال                                                                                
ًً ًً

         النتائج النتائج النتائج النتائج : : : :

ًًثانيا ثانيا ثانيا ثانيا                                                                                  @التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات: : : : ًً @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
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  :ًأو� النتائج 

   :النتائج التاليةمن خUل الدرسة تم التوصل الي 

يرادات انسياب ا$و تحصيل الفيلا تقليل تك للمركزنضمالتحصيل ا$لكتروني -1

   .واستمراريتھا 

 دفع الرسوم  منكما مكن المواطن، التحصيل ا$لكتروني ضمن العدالة للمواطنين -2

 .المقرره فقط للخدمة المقدمة 

 الضبط حققلي المواطنين وخفيف ا$عباء ع الي تاديان التحصيل ا$لكتروني -3

 .الداخلي

ملين  العا علي أداءعلي المواطن وكذلك ًايجابا تنعكسإان فوائد التحصيل ا$لكتروني -4

  . مركز الحاج عطا المنان–$يرادات بمستشفي نيا$ الذين يحصلون ا

 الذي تطبقة تطابق مع نظام حساب الخزانة الموحدا$لكتروني ان نظام التحصيل -5

  مكن من الضبط الداخلي والرقابة والشفافيه في موارد الدولة  المالية الذي وزارة

 عملية التأمين علي أموال الدولة عمل علي معالجة كثير من المشاكل من بينھا أن النظام -6

ساعد علي جذب الكتلة النقدية ثة في عملية التحصيل ا$لكتروني استخدام التقنية الحدي-7

  .وتداولھا من خUلة مما يقلل عملية استھUكھا وتلفھا الي القطاع المصرفي 

  ً ان التحصيل ا$لكتروني بالمركز اثر ايجابا علي أداء موازناتة-8
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  :ًثانيا التوصيات 

  :وعلي ضوء ما تم استعراضة من أدبيات وما توصل اليه من نتائج يوصي الباحث با$تي

ز $نه الركيزة ا$ساسية في برنامج ضرورة ا$ھتمام بالعنصر البشري بالمرك-1

  التحصيل ا$لكتروني

رفع خبرة ومستوي مھارة العاملين بالتحصيل في مجال التقنية الحديثة وذلك من خUل -2

  توفير برامج تدريبية

تطوير النوافذ الخاصة بتقديم خدمة التحصيل ا$لكتروني بمركز الحاج عطا المنان -3

  ظاروذلك لتجنيب المواطنين ا$نت

   علي المركزتحقيق موارد مالية كافية لتوفير بيئة تحتية الكترونية متطورة-4

تدريب العاملين ببرنامج التحصيل ا$لكتروني بالمركز علي برنامج الخدمات -5

  والتطبيقات التقنية المختلفة 

مجابھة رداءة شبكات ا$تصال  توفير شبكة اتصال واسعة بمركز الحاج عطا المنان ل-6

   المواطنين الصفوفنبوتج

ًربط المركز ببطاقات السحب والدفع  ا$لي ليكون التحصيل بالبنك بد$ من التحصيل -7

  .النقدي لتجنب تأخير توريد المبالغ النقدية 

  

  

  

  

  

  

  

  

@ @@ @@ @@ @
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ë@Š†b—¾aë@Š†b—¾aë@Š†b—¾aë@Š†b—¾a¾a¾a¾a¾a��������������������������������������������������������������������@Éua‹@Éua‹@Éua‹@Éua‹:  

  

  القرءان الكريم

  المراجع باللغة العربية: ًأو�

  -: الكتب 

،  ا$طار العام لمعايير مراجعة ا$نظمة ا$لكترونية المتكاملة للبيانات ،دي ابراھيم الصعي

  م 1986المجلة العلمية لUقتصاد والتجارة جامعة عين شمس العدد الثاني 

 مبادئ المحاسبة ا$دارية الحديثة ،ابوزيد كمال خليفة ، ومرعي عطية عبد الحي 

   2004ا$سكندرية 

 ترجمة 1 ط2001 اسرار المدراء الناجحين - ًكون مديرا   كيف ت- ارمسترونغ مايكل 

  سكينة علي سلوم  دمشق دارالرضا للنشر 

   أساليب المراجعة لمراقبي الحسابات المحاسبية والقانونية القاھرة ،مين السيد لطفي أ

  م1997 تكنولوجيا المعلومات عمان ،السالمي ع?ء عبدالرازق 

 اتخاذ –رية مع التركيز علي التكاليف لغايات التخطيط  المحاسبة ا$دا.السعايده منصور 

  1993 1 الرقابة وتقييم ا$داء عمان ط –القرارات 

 تقنيات الحاسوب في إدارة ا$عمال والتسويق الطبعة ا$ولي عمان – الشبلي ھيثم حمودة

  م2002

   2002 اتخاذ قرارات ورقابة – المحاسبة ا$دارية ،وسفيان سليمان ، الشرع مجيد 

 الصيرفة ا$لكترونية  داروائل ، والعبد ال?ت عبدالفتاح زھير–الشمري محمد نوري 

  2008للنشر ا$ردن 

 مبادئ ا$دارة ا$سكندرية ،وسلطان محمد سعيد ، والشريف علي ، الصحن محمد فريد 

   ص 2000

ة العامة المالي ، العلي عادل فليح2003 عمان 1المحاسبة ا$دارية ط . العربيد عصام فھد 

   2003 عمان 1والتشريع المالي والضريبي ط
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   2002مبادئ المالية العامة ا$ردن  ،العمر حسين

فكر فيما بعد الحداثة ( محاور التحديث الفعال في المصارف العربية ، الغندور حافظ كامل

  2003بيروت لبنان ،

ية ودورھا في المحاسبة ا$دار . وشعبان عبدالكريم ھادي، الفضل مؤيد عبدالحسين 

   2003ترشيد القرارات في المنشأه 

  المشاركة في اعداد الموازنات التخطيطية وسيلة $شباع الحاجات العليا ،الفضل مؤيد

   1997دراسة محاسبية اختبارية مجلة ابحاث اليرموك .لمدرج ماسلو وزيادة ا$نتاجية 

 الموازنات العامة بين  ادارة،والعكشة وائل، ومرارة فيصل ، اللوزي سليمان احمد 

   1997 1النظرية والتطبيق ط 

 ا$سس والمفاھيم – النظام المحاسبي الحكومي وادارتة ،المبيضين عقلة محمد 

   1999 1والنظريات والتطبيق العلمي ط 

ا$سكندرية المكتب ، استراتيجيات وعمليات ا$دارة  ،المليجي ابراھيم عبدالھادي 

   2002الجامعي الحديث 

 1 نظرة عامة ط–مفاھيم ادارية معاصرة  ، وابو حمد رضا صاحب ،موسوي سنان ال 

2002   

  200 القاھره 21ا$دارة ا$صول وا$سس العلمية للقرن  ، الھواري سيد

عمان دار زھران (1 تسويق الخدمات ط،بشير عباس الع?ف وحميد عبدالنبي الطائي

  م2000للنشر 

 المحاسبة ات محمد ؛ والخطيب صبحي محمودجمعه اسماعيل ابراھيم ؛ ومحرم زين

   2001ا$دارية ونماذج بحوث العمليات في  اتخاذ القرارات  

استاذا المحاسبة بكلية ،  المراجعة والرقابة في ظل الكمبيوتر وا$نترنت ،حسين شحاتة  

  التجارة جامعة ا$زھر 

مؤسسات المجتمع المدني  دور الموازنة كأداة للتخطيط والرقابة في ،حلس سالم عبدهللا 

2006   
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  م2000 الرياض 1 الحاسب وامن المعلومات ط،حسن طاھر داؤود

دور القبض ا$لكتروني في تعزيز ، امجد جميل الشرفاء. حمدان محمد حياصات ود 

  2011فاعلية الرقابة في القطاع العام 

ام المدخل الحديث في اعداد واستخد ،حجازي وجدي  حامد. راضي محمد سامي ود

    2001الموازنات 

 مدخل محاسبة - المحاسبة ا$دارية ،جبرائيل جوزيف كحالة. حلوة حنان ودرضوان 

  عمان 1997 1المسئولية وتقييم ا$داء ط

ا$ردن ،  مسئولية المدقق الداخلي في تدقيق أنظمة تكنولوجيا المعلومات صيام وليد زكريا

  م2001

   2002 عمان 1 المحاسبة ا$دارية ط ،ظاھر احمد حسن  

ذات السUسل للطباعة والنشر ،  نظرية المحاسبة الطبعة ا$ولي عباس مھدي الشيرازي

    1990الكويت 

    م 1989 عمال المطابع التعاونية ا$ردن جمعية(  تكنولوجيا المعلومات عبد الرزاق يونس

القرار  موازنة المواطن وتدعيم المشاركة المجتمعية في صنع ،عبد الفتاح الجبالي 

  م2008القاھرة 

 ا$تجاھات الحديثة في المحاسبة ا$دارية وتكنولوجيا عبداللطيف ناصر نور الدين

   2004المعلومات  ا$سكندرية 

 الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة تكنولوجيا وشحاتة السيد، عبدالوھاب نصر 

  قاھرةال، المعلومات وعولمة اسواق المال الواقع والمستقبل 

 ومحاسبة – دراسات في المحاسبة المالية ،ومحمد محمد محمود ، عطيه ھاشم احمد -

   2000 المحاسبة ا$دارية ا$سكندرية –التكاليف 

  2005 عمان 1تقنيات المعلومات ا$دارية ط ، ع?ء الدين عبدالرازق السالمي

ام لدراسة ا$دارة  ا$طار الع– ا$دارة العامة ،عثمان حسين ، فھمي مصطفي ابوزيد 

   2003ا$سكندرية ،  العملية ا$دارية – فن الحكم وا$دارة في السياسة وا$سUم –العامة 
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   2005ا$سكندرية .  ادارة الموارد البشرية ،ماھر احمد 

   2004 المبادئ والمھارات ا$سكندرية – ا$دارة ،ماھر احمد 

   2006ا$سكندرية ، ف ا$ستراتيجية  التخطيط التنفيذي في خدمة ا$ھدا،ماھر احمد 

   2004 كيف ترفع مھاراتك ا$دارية في ا$تصال ا$سكندرية ،ماھر احمد 

   2005مؤسسة شباب الجامعة ، دراسات في ا$دارة العامة  ، مجيد جاسم

  م2004عمان ،الحاسوب والبرمجيات الجاھزة  ، محمد الزغبي

  ) ھـ1409القاھرة دار الشروق ( طبيقاتھا  تكنولوجيا المعلومات وتمحمد محمد الھادي

  م2007اليمن ، كيفية إعداد الموازنات التخطيطية  ، محمد محمود السياغي

 وتنفيذ البرامج – وضع السياسات – ا$دارة العامة ھيكلة ا$جھزة ،محمد موفق حديد 

   2004 عمان 1الحكومية ط 

الية والمحاسبية المتقدمة الرقابة منھج المھارات الم ، مركز الخبرات المھنية ل?دارة

   مصر 3المالية والتدقيق الداخلي ط 

 ، المحاسبة ا$دارية في بيئة نور احمد محمد  ومحرم زينات محمد وشحاتة السيد شحاتة

   2005ا$عمال المعاصرة ا$سكندرية الدار الجامعية للنشر 

   2003ة ا$سكندرية مبادئ المحاسبة ا$داري ، وعلي احمد حسين، نور احمد محمد 

 ، مدخل معاصر في نور احمد محمد والسوافيري فتحي رزق ،وشحاتة السيد شحاتة

   2003مبادي المحاسبة ا$دارية الدار الجامعية للنشر والتوزيع 

 العوامل المححدة للعUقة بين المشاركة في اعداد والفضل مؤيد، نور عبدالناصر  

   2002مة دراسة مقارنة بين الشركات  الموازنات والرضا عن العمل والمنظ

المحاسبة الدولية مع التطبيق العلمي لمعايير  . سالم عبدهللا حلس، يوسف محمد جربوع 

   ، 2001ا$ردن ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع الطبعة ا$ولي ، المحاسبة الدولية 

تطبيق العملي المحاسبة الدولية مع ال ، سالم عبدهللا حلس. د. يوسف محمد جربوع  

مؤسسة الوراق للنشر ، عمان : ا$ردن ، الطبعة ا$ولي ، لمعايير المحاسبة الدولية 

  م 2002والتوزيع 
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   :دورياتـــــــــــــــ ال-2

 1 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الجزء ا$ول ط،ا�تحاد الدولي للمحاسبين 

 م2008

القاھرة جامعة ،ره في بناء السياسات المحاسبية  العوامل المؤث،ماھر محمود رس?ن 

  1992طنطا كلية التجارة مجلة التجارة والتمويل العدد الثاني 

 الموازنات التخطيطية كأداه للرقابة وتقييم ا$داء في ،العيداني كريمه جاسم عبدهللا 

   1989دراسة نظرية وتطبيقية في المنشأت العامة للصناعات ، المنشأت الصناعية 

نظم المعلومات واتخاذ القرار ا$داري مجلة جامعة دمشق في العلوم  ،ايوب ناديا 

  1998 دراسة تطبيقية جامعة اليرموك ا$نسانية المجلد الثالث الجزء ا$ول

اثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية ا$لكترونية في زيادة ،رشا حمادة 

مجلة جامعة دمشق للعلوم ا$قتصادية ) دراسة ميدانية( ة موثوقية المعلومات المحاسبي

  – العدد اsول 26والقانونية المجلد 

  م2006 مجلة المحاسبة وا$دارة والتأمين العدد السابع والستون – عادل محمود طريح

  2001 أوراق موجزة ا$سكو -  التجارة ا$لكترونية  ،عبد اuله الدموھيري

دور المراجع الخارجي  . عبدالغني عبدالحميد القريري. أ / عوض بن س?مة الرحيلي 

مجلة ( في تقييم العوامل المرتبطة بالخطر الحتمي $غراض تخطيط لجنة المراجعة 

   2004ھـ يونيو 1425ا$دارة العامة ، ربيع 

التجارة ا$لكترونية الميزات والتحديات ، ا$ھرام ا$قتصادي العدد  ،لويس صبيغة

  م15/5/2000الصادر في 

  :العلمية الرسائل-3

احمد محمد دفع هللا ، التحصيل ا$لكتروني مدخل للو$ية علي المال العام رسالة ماجستير 
2013المحاسبة في    

 ، نموذج مقترح لمراجعة ادارة مخاطر ا$عمال دراسة اشرف محمد ابراھيم منصور 

  جامعة حلوان)  وادارة ا$عمال كلية التجارة( نظرية ميدانية رسالة دكتوراه في المحاسبة 
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 وتقييم اsداء للرقابة كأداة التخطيطية الموازنات استخدام مدى.. مصطفى، سجى اQفندي

 2003 .سوريا حلب، جامعة غي منشورة، ماجستير رسالة .العام القطاع منشآت في

$داء  مدي استخدام الموازنات التخطيطية كأداه للرقابة وتقييم ا،ا�فندي سجي مصطفي 

   2003رسالة ماجستير غير منشورة جامعة حلب سوريا . في منشأت القطاع العام 

تقييم نظم الموازنات التخطيطية في الجامعات الحكومية ا$ردنية  ،الرباع حسين محمد

  2003رسالة ماجستير غير منشورة 

 رسالة  وسائل الدفع ا$لكتروني ،دار الثقافة للنشروالتوزيع ،،الشورة  ج?ل عايد 

  2008ماجستير منشورة الطبعة ا$ولي عمان ا$ردن 

تقييم نظم الموازنات التقديرية في الشركات الصناعية  ، الع?وين امجد عبدالفتاح 

ا$ردن ، جامعة ال البيت  ، المساھمة العامة ا$ردنية رسالة ماجستير غير منشورة 

2000   

ه تخطيط ورقابة رسالة ماجستير غير  مدي فاعلية الموازنة كأدا،العمري عطا محمد  

  2005الجامعة ا$سUمية ، منشورة 

التحرير المصرفي ومتطلبات تقديم الخدمات المصرفية وزيادة القدر ،بريش عبدالقادر 

   م2006التنافسية اطرحة دكتوراه 

 دور القبض ا$لكتروني في تعزيز امجد جميل الشرفاء،. حمدان محمد حياصات ود

  م 2012 عام  ماجستيربة في القطاع العام في اsردن رسالة فاعلية الرقا

 دور المراجعة الداخلية في تنفيذ الموازنة العامة بالتطبيق علي ،شرف الدين محمد خير 

وزارة المالية ا$تحادية ، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة جامعة امدرمان 

   م2001اvسUمية 

 مرونة المعايير المحاسبية علي اsرباح رسالة ماجستير  اثرمحمد عبد هللا علي أبكر

  م جامعة نيا$2012محاسبة غير منشورة 

 الحكومة ا$لكترونية بين النظرية والتطبيق رسالة غير منشورة وليد  أبو جعفر دياب 

  ھـ 1429 – 2008جامعة امدرمان اvسUمية عام 
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  نجليزيةالمراجع ا�: ًثانيا 

1-books: 

 

 , Robert and young mark Kaplan ,Anthony ,n Atkinso

Management Accounting. (4Edition ) prentice hall New York 

(2004)  
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 James A. Senn, Information Technology In Business  Prentice Hall, 

11995-Pathak  and , Internal control,  Audit Approach ”IT, Jagdish

Audit Decisions of An IT Auditor”, IIA , Vol 3 , June 15 , 2000, 

www.Theiia.org  

Application of Internal Audite in , Rolandeas,Romes Slaeiokes 

Enterprise Mangent Enginening ,no 2val 42, 2005  

Accountants in England and Wales ed the institute of charter 

,RiskManagament and the Value Adaled by internal Audit London 

,ICAEW june 2000  

Auditing Risk Assessment and Risk Mangement ( William Kimey 

processes )the Institute of internal Research  

foundation ,Altanone spring USA 2003  

  المواقع ا�لكترونية: ًثالثا 

w.w.w http://analyseer.net 

w.w.w alriyadli.com 

http//www arabdsar   

  http://www.hrdiscussion.com 
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 جامعة أم درمان اإلسالمية

 كلية الدراسات العليا
 

)استمارة استبيان(نموذج   
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       يسر الباحث أن يضع بين أيديكم ا9ستبيان المرفق الذي تم إعداده بغرض 

جة الماجستير في المحاسبة والھدف من استكمال متطلبات البحث للحصول علي در
و�ننا نشعر بما لكم من خبره علمية وعملية كبيرة نأمل . وراءه تقديم مساھمة علميه 

منكم قراءة العبارة بدقة وعناية ثم التعبير عن رأيكم فيھا كما يؤكد الباحث بأن 
خر إجاباتكم ستكون مساھمه فاعلة تدعم مسيرة البحث العلمي وليس �ي غرض أ

.وتحاط بكامل السرية   
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 استبيان
 القسم االول :البيانات الشخصية

ًأمام ما تراھـ مناسبا           ) √(   ضع عFمة   
                                    

   : العمر- 1

     40واقل من 30           سنه                     30اقل من 

  فأكثر 50                         50 واقل من 40من 

:كاديمي  المؤھل ا�- 2  

            دبلوم وسيط                     ةثانويال الشھادة

 بكالوريوس                                     ماجستير

                   دكتوراه                                      

:رة عدد سنوات الخب- 3  

        10 واقل من سنوات5               سنوات              5اقل من 

  فأكثرسنة15                             سنة15واقل 10

: الوصف الوظيفي- 4  

 محاسب                                        مراجع

 محصل                                        إداري

-------------------حددھاأخري   
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عبارات الفرضيات: القسم الثاني   

: الفرضية ا�ولي   

ھناك ع+قة ذات د�لة إحصائية بين التحصيل ا�لكتروني وكفاءة قياس وتقييم ورقابة 

.مؤشرات أداء الموزنات المالية   

أمام العبارة التي تختارھا   ) √(   ضع عFمة   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالعبـــــــــــــ الرقم  ال أوافق بشدة ال اوافق حمايد أوافق أوافق بشدة 

رقابة في عمليات التحصيل ا$لكتروني تساعد  1
.مؤشرات أداء الموازنات المالية   

     

تعد تجربة التحصيل ا$لكتروني ذات أھمية في  2
ا المنان مركز الحاج عطب  الماليداءاsقياس كفاءة 
 التشخيصي

     

التحصيل ا$لكتروني يحتاج الي خبرات يمكن  3
 خUلھا أن تقييم ا$داء المالي للمركز التشخيصي

     

ًيساھم التحصيل ا$لكتروني ايجابا في عمليات  4
 الرقابة علي ا$داء المالي

     

يعطي التحصيل ا$لكتروني مؤشرات ايجابية علي  5
لماليةاداء الموازنات ا  

     

 
 

ھناك إرتباط بين تطبيق برامج التحصيل ا�لكتروني والتأثير علي :ثانية الفرضية ال

 النظام المحاسبي ومسارالدورة المستندية
 

 ال أوافق بشدة ال اوافق حمايد أوافق أوافق بشدة العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الرقم
يساعد تطبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني في  1

ًمعالجة مسار الدورة المستندية الكترونيا  
     

التحصيل يتأثر النظام المحاسبي بتطبيق برامج  2
 ا$لكتروني في قياس أداءه المالي

     

يساعد تطبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني في  3
 عمليات الرقابة علي مسار الدورة المستندية

     

يمتاز تطبيق برنامج التحصيل ا$لكتروني ببساطة  4
 إجراءات الدورة المستندية

     

ھناك توافق بين نظام التحصيل ا$لكتروني  5
الدورة المستندية في ظل التشريعات الماليةو  
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: الفرضية الثالثة  
ة ھناك تأثير لتطبيقات برامج التحصيل ا�لكتروني لمؤسسات القطاع العام علي كفاء

.أداء السيولة النقدية وضبط ورقابة تجنيب الموارد   
 

 ال أوافق بشدة ال اوافق حمايد أوافق أوافق بشدة العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الرقم
ًيؤثر تطبيق برامج التحصيل ا$لكتروني ايجابا  1

 علي أداء مؤسسات القطاع العام 
     

برنامج التحصيل ا$لكتروني في تفعيل كفاءة يسھم  2
 أداء السيولة النقدية

     

يساھم برنامج التحصيل ا$لكتروني في ضبط  3
 ورقابة تجنيب الموارد المالية

     

يساھم برنامج التحصيل ا$لكتروني في تطبيق  4
وال       نظام الخزانة الموحد للحد من تجنيب اsم

  

     

 التحصيل ا$لكتروني وفورات نقدية يحقق برنامج 5
 لمؤسسات القطاع العام

     

 
 

@@@@

@@@@

@@@@

@@@@

@@@@

@@@@
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 محكمو ا$ستبيان

 

 أسماء المحكمين

الدرجة  ا$سم الرقم

 العلمية

 مكان العمل التخصص

محي الدين محمد ابراھيم. د 1 مساعد.أ    كلية ا$قتصاد-جامعة نيا$ المحاسبة 

فضل الغالي السيد موسى .د 2 مساعد.أ    كلية ا$قتصاد -جامعة نيا$ المحاسبة 

عاصم محمد الفضل الربيع.د 3 مساعد.أ    كلية ا$قتصاد -جامعة نيا$ المحاسبة 
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